
                                   महहला हिसान सशक्तीिरण पहरयोजनेसाठी 
ऄनुसूहित जमातींना ऄथथसहाय्य या योजनेसाठी 
अहदवासी घटि योजनेंतर्थत प्रलहंबत राज्य 
हहस्सा हनधी हवतरीत िरण्याबाबत. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम हविास हवभार् 
शासन हनणथय क्रमांिः पमुाप्र - 2021/प्र.क्र.150/योजना-3 

मंत्रालय,मुंबइ 400 032. 
हदनांि:  24 फेब्रुवारी, 2022 

वािा :- 
1. ग्राम हविास व जलसंधारण हवभार्, शासन हनणथय क्र.एमिेएसपी-2013/प्र.क्र.266/योजना-

3, हदनांि 17 हडसेंबर, 2013. 
2. िें द्रीय ग्रामीण हविास मंत्रालय, नवी हदल्ली यांिे पत्र क्र.िे-

11011/09/2016/एमिेएसपी/एएपी/एमएि, हदनांि 03 जानेवारी, 2018  
3. मुख्य िायथिारी ऄहधिारी, एमएसअरएलएम, बलेापरू, नवी मुंबइ यांिे क्र. 

एमएसअरएलएम/लेखा/1474/2021, हदनांि 06 जुलै, 2021 ि ेपत्र. 
4. ग्राम हविास हवभार्, शासन हनणथय क्र.महजऄ-2021/प्र.क्र.98/योजना-3, हदनांि 13 

सप्टेंबर, 2021. 
5. अहदवासी हविास हवभार्, शासन हनणथय क्र.बीयडुी-2021/प्र.क्र.08/िायासन-6, हदनांि 16 

फेब्रुवारी, 2022. 

प्रस्तावना :- 
िें द्र शासनाने सन 2017-18 या अर्थथि वषासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

ऄहभयान (MSRLM) ऄंतर्थत महहला हिसान सशक्तीिरण पहरयोजनेिरीता अहदवासी घटि 
िायथक्रमासाठी (TSP) ऄथथसहाय्य या योजनेिहरता ऄनुक्रमे रु.4,22,01,495/- आतिा हनधी हवतरीत 
िेलेला ऄसून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयानच्या थेट जमा झाला अहे. सन 2021-22 
या अर्थथि वषामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयान (MSRLM) ऄतंर्थत महहला हिसान 
सशक्तीिरण पहरयोजनेिरीता अहदवासी घटि िायथक्रमासाठी (TSP) राज्य हहस्सा (2501 ए057) 
यािहरता रु.2,81,01,000/- आतिी तरतूद ऄथथसंिल्पीत िरण्यात अली अहे. त्यापैिी 
रु.40,00,000/- आतिी रक्िम सदंभथ क्र.4 ऄन्वये हवतरीत िेली अहे. सदर ऄथथसिंल्पीत 
तरतूदीमधून िें द्र हहस्स्याच्या समरुप राज्य हहस्स्यािा सन 2017-18 मधील प्रलहंबत हनधी हवतरीत 
िरण्यािा प्रस्ताव शासनाच्या हविाराधीन होता. 
शासन हनणथय :- 
1.     सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयान (MSRLM) ऄंतर्थत महहला 
हिसान सशक्तीिरण पहरयोजना अहदवासी ईपयोजना क्षेत्रािरीता (TSP) राज्य हहस्सा (2501 
ए057) यािहरता ऄथथसंिल्ल्पत िेलेल्या तरतूदीतून सन 2017-18 या अर्थथि वषातील प्रलंहबत 
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हनधी रु.2,41,01,000/- (रुपये दोन िोटी एक्िेिाळीस लाख एि हजार फक्त) आतिा हनधी 
ऄथथसंिल्पीय हवतरण प्रणाली (B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयानास हवतरीत 
िरण्यात येत अहे.  
2.     सदर रक्िम ईप संिालि (हवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयान, 
बलेापरू, नवी मुंबइ यांच्यािडे अहरण व संहवतरण ऄहधिारी म्हणनू सुपदूथ िरण्यात येत अहे. 
3.     सदर रक्िम रु.2,41,01,000/- आतिा खिथ "मार्णी क्र.टी-5, 2501 ग्रामहविासासाठी हवशेष 
िायथक्रम, 01, एिात्मीिृत ग्रामहविास िायथक्रम, 796, जनजाती क्षेत्र ईपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र 
ईपयोजना (01) (10) महहला हिसान सशक्तीिरण पहरयोजनेसाठी ऄनुसूहित जमातींना ऄथथसहाय्य 
(40% राज्य हहस्सा) (िायथक्रम), 33, ऄथथसहाय्य (2501 ए057)"  या लखेाहशषाखाली सन 2021-22 
या अर्थथि वषात ऄथथसंिल्पीत िेलेल्या तरतूदी मधून भार्वावा. 
4.     मुख्य िायथिारी ऄहधिारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयान, नवी मुंबइ यांनी 
खिासंबधंीच्या सध्याच्या शासिीय धोरणास ऄनुसरुन मंजूर अराखड्यानुसार याि वषात सदर हनधी 
खिथ होइल यािी दक्षता घ्यावी. तसिे शासनाने ईपलब्ध िरुन हदलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खिािा 
ऄहवाल, लेखाशीषाहनहाय / ईपलेखाशीषाहनहाय साध्य झालेल्या भौहति ईद्दीष्ट्टाबाबतिी माहहती, 
हनधी ईपयोहर्ता प्रमाणपत्र संबहंधत क्षेहत्रय ऄहधिारी यांनी अयकु्त, अहदवासी हविास, नाहशि, 
संबहंधत ऄपर अयकु्त, अहदवासी हविास हवभार् व ग्राम हविास हवभार् यांना प्रत्येि महहन्याच्या 10 
तारखेपयंत पाठवाव.े 
5.     मुख्य िायथिारी ऄहधिारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयान, नवी मुंबइ यांनी 
अहदवासी ईपयोजना क्षेत्रात, ऄहतहरक्त अहदवासी ईपयोजना क्षेत्रात तसेि अहदवासी घटि 
िायथक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर िेललेा खिथ स्वतंत्रपणे नोंदहवला जाइल यािी दक्षता घ्यावी, 
जेणेिरुन शासनाला अहदवासी क्षेत्रातील व ईपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खिावर 
संहनयंत्रण ठेवता येइल.  
6.    अहदवासी घटि िायथक्रमांतर्थत ईपलब्ध िरुन हदललेी तरतूद फक्त अहदवासी 
लाभार्थ्यांिहरता व अहदवासी ईपयोजना क्षेत्रांतर्थत खिथ िरण्यात यावी. तसेि अहदवासी ईपयोजना 
क्षेत्राबाहेर िेलेली तरतूद त्या क्षेत्रातील अहदवासी अहदवासी लाभार्थ्यांिहरताि खिथ िरण्यात यावी.  
7.     हे ऄनुदान ज्या प्रयोजनािरीता मंजूर िरण्यात अलेल े अहे, त्याि प्रयोजनािरीता खिथ 
िरण्यात याव.े  ऄन्यथा ती हवत्तीय ऄहनयहमतता समजण्यात येइल, यािी ऄमंलबजावणी िरणाऱ्या 
ऄहधिाऱ्यानंी नोंद घ्यावी. 
8.     या शासन हनणथयान्वये मंजूर िेलेल ेऄनुदान िोषार्ारातून िाढल्यानंतर पढुील माहहती त्वरीत 
लेखाहधिारी िायासन क्रमांि योजना-2, ग्राम हविास हवभार् यांिेिडे पाठवावी. 1) मंजूर िेलेली 
रक्िम, 2) िोषार्ारातून िाढलेली रक्िम, 3) रक्िम िाढल्यािा प्रमाणि क्रमांि व हदनांि, ४) 
महालेखापाल िायालयातील रक्िमेशी ताळमेळ िेल्यािे प्रमाणपत्र.  



शासन हनणथय क्रमांिःपमुाप्र-2021/प्र.क्र.150/योजना-3 

 

पषृ्ट्ठ 3 पैिी 3  
 

9.      सदर शासन हनणथय हवत्त हवभार् पहरपत्रक्र हदनांि 24 जून, 2021 ऄन्वये हदलेल्या िें द्र परुस्िृत 
योजनांसाठी हनधी तसेि राज्य शासनािा समरुप हहस्सा प्रशासिीय हवभार्ांने त्यांिे स्तरावर हवतहरत 
िरण्याच्या प्रदान िेलेल्या ऄहधिारानुसार तसेि हवत्त हवभार्ािा ऄनौ.सदंभथ क्र.19/व्यय-14, हदनांि 
28.01.2022 ऄन्वये हदलेल्या मान्यतेनुसार हनर्थहमत िरण्यात येत अहे. 
10. सदर शासन हनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सिेंतस्थळावर 
ईपलब्ध िरण्यात अला ऄसून त्यािा संिेताि 202202241631350020 ऄसा अहे. हा अदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहित िरुन िाढण्यात येत अहे.   

महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने.  

     ( हद. बा. पाटील ) 
 ऄवर सहिव, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत,  

1) महालेखापाल (लेखा पहरक्षा) व (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मुंबइ/नार्परू. 
2)  प्रधान सहिव व हनवासी अयकु्त (र्ुंतवणिू व राजहशष्ट्टािार), महाराष्ट्र सदन, नवी हदल्ली. 
3) मुख्य िायथिारी ऄहधिारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयान, 5 वा मजला, 

दहक्षण ववर् (एसबीअय साइड), हसडिो भवन, सीबीडी बलेापरू, नवी मुंबइ - 400 614. 
4) ईप संिालि (हवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄहभयान, 5 वा मजला, 

दहक्षण ववर् (एसबीअय साइड), हसडिो भवन, सीबीडी बलेापरू, नवी मुंबइ - 400 614. 
5) हजल्हा िोषार्ार ऄहधिारी , ठाणे. 
6) ईप िोषार्ार ऄहधिारी, िोिण भवन, बलेापरू, नवी मुंबइ. 
7) िक्ष ऄहधिारी (िा.6/िा.17), अहदवासी हविास हवभार्, मंत्रालय, मुंबइ-32. 
8) हवत्त हवभार् (व्यय-14) व ( ऄथथ-19) मंत्रालय, मुंबइ-32. 
9) िायासन ऄहधिारी, हवत्त-1, हवत्त-7, योजना-2, ग्राम हविास हवभार्, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
10) हनवडनस्ती. 

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

		2022-02-24T17:02:57+0530
	DILIP BABASAHEB PATIL




