
     सन 2022-2023 या वषासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयानासाठी (NRLM) 
कभरता सववसाधारण प्रवगासाठी (GEN) 
अथवसहाय्य.. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम भवकास भवभाग 
शासनभनणवयक्रमाांकः मभजअ - 2022/प्र.क्र.71/योजना-3 

मांत्रालय,म ांबई 400 032. 
भदनाांक:  19 सप्टेंबर, 2022 

वाचा :-  

1. शासन भनणवय, ग्राम भवकास व जलसांधारण भवभाग क्र.एनआरएलएम-2011/प्र.क्र.196/ 
योजना-3, भदनाांक 18 ज ल,ै 2011. 

2.  शासन भनणवय, ग्राम भवकास भवभाग क्र.मभजअ-2022/प्र.क्र.71/योजना-3, भदनाांक 15 ज ल,ै 
2022. 

3. कें भिय ग्रामीण भवकास मांत्रालय, नवी भदल्ली याांचे पत्र क्र.ज-े12025/01/2022-आरएल 
(एनआरएलएम_10ए), भदनाांक 31 ऑगस्ट, 2022. 

4. म ख्य कायवकारी अभधकारी, एसएसआरएलएम, बलेापरू, नवी म ांबई याांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/4394/2022, भदनाांक 02 सप्टेंबर, 2022. 

प्रस्तावना :- 

कें ि शासनाने सन 2022-23 या आर्थथक वषासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

अभभयान NRLM सववसाधारण (GEN) प्रवगाकभरता सांदभाधीन क्र.3 अन्वये पभहल्या हप््याचा पभहला 

टप्पा म्हणनू रु.64,46,55,000/- इतका भनधी भवतरीत केलेला आहे. सदर भनधी राज्याच्या एकभत्रत 

भनधीमध्ये जमा झालेला आहे. सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान 

(MSRLM) अांतगवत सववसाधारण (General) प्रवगव कें ि भहस्सा (2501 2908) याकभरता 

रु.397,98,00,000/- इतकी तरतूद अथवसांकल्पीत करण्यात आली असून ्यापैकी 

रु.1,31,60,000/- इतकी रक्कम अद्यापयंत भवतरीत केली आहे तसेच राज्य भहस्सा (2501 2775) 

याकभरता रु.265,32,00,000/- इतकी तरतूद अथवसांकल्पीत करण्यात आली असून ्यापैकी 

रु.87,73,333/- इतकी रक्कम अद्यापयंत भवतरीत केली आहे. आता सदर कें ि भहस्सा 

रु.64,46,55,000/- व कें ि भहस्सा समरुप राज्य भहस्सा रु.42,97,70,000/- असा एकूण 

रु.107,44,25,000/- इतका भनधी भवतभरत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या भवचाराधीन होता. 
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शासन भनणवय:- 

        1.     सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयान (MSRLM) अांतगवत 

सववसाधारण प्रवगव (GEN) कें ि भहस्सा (2501 2908) याकभरता केलेल्या तरतूदीतून 

रु.64,46,55,000/- (रुपये चौसष्ट्ट कोटी शेहेचाळीस लाख पांचावण्ण हजार फक्त) व कें ि भहस्सा 

समरुप राज्य भहस्सा (2501 2775) याकभरता केलेल्या तरतूदीतून रु.42,97,70,000/- (रुपये 

बचेाळीस कोटी सत्त्याण्णव लाख सत्तर हजार फक्त) असा एकूण रु.107,44,25,000/- (रुपये एकशे 

सात कोटी चौव्वचेाळीस लाख पांचवीस हजार फक्त) इतका भनधी अथवसांकल्पीय भवतरण प्रणाली 

(B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभभयानास भवतरीत करण्यात येत आहे. 

2.      सदर रक्कम उप सांचालक (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.64,46,55,000/- चा खचव "मागणी क्र.एल-3, 2501 ग्रामभवकासासाठी भवशेष 

कायवक्रम, 06, स्वयांरोजगार कायवक्रम, 101, स वणवजयांती ग्राम स्वयांरोजगार योजना, (01) स वणवजयांती 

ग्राम स्वयांरोजगार, (1) (13)महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीभवकाअभभयान याअांतगवत अन सूभचत जमाती 

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

33,अथवसहाय्य (2501 2908)" या लेखाभशषाखाली व रु.42,97,70,000/- चा खचव “मागणी क्र.एल 

3, 2501, ग्रामभवकासासाठी भवशेष कायवक्रम, 06, स्वयांरोजगार कायवक्रम, 101, स वणवजयांती ग्राम 

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

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

33,अथवसहाय्य, (2501 2775)” या लेखाभशषाखाली सन २०22-23 या आर्थथक वषात अथवसांकल्पीत 

केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

4.      हे अन दान ज्या प्रयोजनाकरीता मांजूर करण्यात आलेल ेआहे, ्याच प्रयोजनाकरीता खचव 

करण्यात याव.े  अन्यथा ती भवत्तीय अभनयभमतता समजण्यात येईल, याची 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 भवभाग याांचेकडे पाठवावी. 1) मांजूर केलेली 

रक्कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमाांक व भदनाांक, ४) 
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महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र, 4) या योजनेची प्रगती / 

सद्य:स्स्थती दर 4 मभहन्याांनी शासनास कळभवण्यात यावी.  

6.      सदर शासन भनणवय भवत्त भवभाग पभरपत्रक्र भदनाांक 04 एभप्रल, 2022 अन्वये भदलेल्या कें ि 

प रस्कृत योजनाांसाठी भनधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप भहस्सा प्रशासकीय भवभागाांने ्याांचे स्तरावर 

भवतभरत करण्याच्या प्रदान केलेल्या अभधकारान सार तसेच भवत्त भवभागाचा अनौ.सांदभव 

क्र.141/अथोपाय, भदनाांक 02.09.2022 अन्वये भदलेल्या मान्यतेन सार भनगवभमत करण्यात येत आहे. 

7. सदर शासन भनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 202209191227308020 असा आहे. हा आदेश 

भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने. 

 ( मनोज जाधव ) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,   

1) महालेखापाल (लेखा पभरक्षा) व (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, म ांबई/नागपरू. 
2) प्रधान सभचव व भनवासी आय क्त (ग ांतवणकू व राजभशष्ट्टाचार), 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 सांचालक (भवत्त व लखेा), 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) भनयोजन भवभाग (1414), मांत्रालय, म ांबई-32. 
8) भवत्त भवभाग (व्यय-15) व ( अथव-17) मांत्रालय म ांबई-32. 
9) कायासन अभधकारी, भवत्त-1, भवत्त-7, योजना-2, ग्राम भवकास भवभाग. 
10) भनवड नस्ती. 

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