
 सन 2021-2022 या वषासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयानासाठी NRLP / 
NRLM कभरता सववसाधारण प्रवगासाठी (GEN) 
अथवसहाय्य. 

 
  महाराष्ट्रशासन 

ग्राम भवकास भवभाग 
शासनभनणवयक्रमाांकः मभजअ - 2021/प्र.क्र.65/योजना-3 

मांत्रालय, म ांबई 400 032. 
भदनाांक: 31 मार्व, 2022 

वार्ा :- 
1. शासन भनणवय, ग्राम भवकास व जलसांधारण भवभाग क्र.एनआरएलएम-2011/प्र.क्र.196/ 

योजना-3, भदनाांक 18 ज ल,ै 2011. 
2. कें द्रीय ग्रामीण भवकास मांत्रालय, नवी भदल्ली याांर्े पत्र क्र.ज-े12025/01/2021-आरएल 

(एनआरएलएम_68ए), भदनाांक 21 मार्व, 2022. 
3. म ख्य कायवकारी अभधकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान, बलेापरू, 

नवी म ांबई याांर्े पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लखेा/890/2022, भदनाांक 23 मार्व, 2022. 

प्रस्तावना :- 

कें द्र शासनाने सन 2021-22 या आर्थथक वषासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

अभभयान NRLM सववसाधारण (GEN) प्रवगाकभरता सांदभाधीन क्र.2 अन्वये पभहल्या हप्त्यार्ा द सरा 

टप्तपा म्हणनू रु.53,82,54,000/- इतका भनधी भवतरीत केललेा आहे. सदर भनधी राज्याच्या एकभत्रत 

भनधीमध्ये जमा झालेला आहे. 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान (MSRLM) 

अांतगवत सववसाधारण (General) प्रवगाकरीता स धाभरत अांदाजन सार कें द्र भहस्सा (2501 2908) 

याकभरता रु.292,26,04,000/- व राज्य भहस्सा (2501 2775) याकभरता रु.117,89,00,000/- 

इतकी तरतूद अथवसांकल्पीत करण्यात आली आहे. सदर अथवसांकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून कें द्र 

भहस्सा रु.53,82,54,000/- व कें द्र भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा रु.35,88,36,000/- असा एकूण 

रु.89,70,90,000/- इतका भनधी भवतभरत करण्यार्ा प्रस्ताव शासनाच्या भवर्ाराधीन होता.    

शासन भनणवय:- 

1.     सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान (MSRLM) अांतगवत सववसाधारण 

प्रवगव (GEN) कें द्र भहस्सा (2501 2908) याकभरता केलेल्या तरतूदीतून रु.53,82,54,000/- (रुपये 

त्रेपण्ण कोटी ब्याऐांशी लाख र्ौपण्ण हजार फक्त) व कें द्र भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा (2501 2775) 

याकभरता केलेल्या तरतूदीतून रु.35,88,36,000/- (रुपये पस्तीस कोटी अठ्ठयाऐांशी लाख छत्तीस 
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हजार फक्त) असा एकूण रु.89,70,90,000/- (रुपये एकोणनव्वद कोटी सत्तर लाख नव्वद हजार 

फक्त) इतका भनधी अथवसांकल्पीय भवतरण प्रणाली (B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

अभभयानास भवतरीत करण्यात येत आहे. 

2.     सदर रक्कम उप सांर्ालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान, 

बलेापरू, नवी म ांबई याांच्याकडे आहरण व सांभवतरण अभधकारी म्हणनू स पदूव करण्यात येत आहे. 

3.     सदर रक्कम रु.53,82,54,000/- र्ा खर्व "मागणी क्र.एल-3, 2501 ग्रामभवकासासाठी भवशेष 

कायवक्रम, 06, स्वयांरोजगार कायवक्रम, 101, स वणव जयांती ग्राम स्वयांरोजगार योजना, (01) स वणव 

जयांती ग्राम स्वयांरोजगार, (1) (13) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीभवका अभभयान याअांतगवत अन सूभर्त 

जमाती व्यभतभरक्त इतर लाभार्थ्यांना भवत्तीय सहाय्य (कें द्र भहस्सा) (सववसाधारण) (60%) (कायवक्रम), 

33, अथवसहाय्य (2501 2908)" या लेखाभशषाखाली व रु.35,88,36,000/- र्ा खर्व “मागणी क्र.एल 

3, 2501, ग्रामभवकासासाठी भवशेष कायवक्रम, 06, स्वयांरोजगार कायवक्रम, 101, स वणव जयांती ग्राम 

स्वयांरोजगार योजना, (01) स वणव जयांती ग्राम स्वयांरोजगार , (01) (05) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती अभभयानाच्या अन सूभर्त जाती / जमाती व्यभतभरक्त लाभार्थ्यांना अथवसहाय्य (कायवक्रम), 

33, अथवसहाय्य, (2501 2775)” या लेखाभशषाखाली सन २०21-२०22 या आर्थथक वषात 

अथवसांकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

4.  हे अन दान ज्या प्रयोजनाकरीता मांजूर करण्यात आलेले आहे, ्यार् प्रयोजनाकरीता खर्व करण्यात 

याव.े अन्यथा ती भवत्तीय अभनयभमतता समजण्यात येईल, यार्ी अमांलबजावणी करणाऱ्या अभधकाऱ्याांनी 

नोंद घ्यावी. 

5.     या शासन भनणवयान्वये मांजूर केललेे अन दान कोषागारातून काढल्यानांतर प ढील माभहती ्वरीत 

लेखाभधकारी कायासन क्रमाांक योजना-2, ग्राम भवकास भवभागयाांर्ेकडे पाठवावी. 1) मांजूर केलेली 

रक्कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्यार्ा प्रमाणक क्रमाांक व भदनाांक, ४) 

महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्यार्े प्रमाणपत्र.  

6.      सदर शासन भनणवय भवत्त भवभाग पभरपत्रक्र भदनाांक 24 जून, 2021 अन्वये भदलेल्या कें द्र प रस्कृत 

योजनाांसाठी भनधी तसेर् राज्य शासनार्ा समरुप भहस्सा प्रशासकीय भवभागाांने ्याांर्े स्तरावर भवतभरत 

करण्याच्या प्रदान केलेल्या अभधकारान सार तसेर् भवत्त भवभागार्ा अनौ.सांदभव क्र.308/व्यय-15, 

भदनाांक 30.03.2022 अन्वये भदलेल्या मान्यतेन सार भनगवभमत करण्यात येत आहे. 
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7. सदर शासन भनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून ्यार्ा सांकेताक 202203311106596020 असा आहे. हा आदेश 

भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने. 

 ( भद. बा. पाटील ) 
 अवर सभर्व, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1) महालेखापाल (लेखा पभरक्षा) व (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, म ांबई/नागपरू. 
2) प्रधान सभर्व व भनवासी आय क्त (ग ांतवणकू व राजभशष्ट्टार्ार), महाराष्ट्र सदन, नवी भदल्ली. 
3) म ख्य कायवकारी अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान, 5 वा मजला, 

दभक्षण ववग (एसबीआय साईड), भसडको भवन, सीबीडी बलेापरू, नवी म ांबई - 400 614. 
4) उप सांर्ालक (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान, 5 वा मजला, 

दभक्षण ववग(एसबीआय साईड),भसडको भवन, सीबीडी बलेापरू, नवी म ांबई - 400 614. 
5) भजल्हा कोषागार अभधकारी, ठाणे. 
6) उप कोषागार अभधकारी, कोकण भवन, बलेापरू, नवी म ांबई. 
7) कक्ष अभधकारी (1414), भनयोजन भवभाग, मांत्रालय, म ांबई-32. 
8) भवत्तभवभाग (व्यय-15) व ( अथव-17) मांत्रालय,म ांबई-32. 
9) कायासन अभधकारी, भवत्त-1, भवत्त-7, योजना-2,ग्राम भवकास भवभाग. 
10) भनवडनस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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