
                                   महिला हिसान सशक्तीिरण पहरयोजनेसाठी 
अनुसूहित जमातींना अर्थसिाय्य या योजनेसाठी 
आहिवासी घटि योजनेंतर्थत प्रलहंित राज्य 
हिस्सा हनधी हवतरीत िरण्यािाित. 

 
  मिाराष्ट्र शासन 

ग्राम हविास हवभार् 
शासन हनणथय क्रमांिः महजअ - 2021/प्र.क्र.98/योजना-3 

मंत्रालय,मुंिई 400 032. 
हिनांि:  13 सप्टेंिर, 2021 

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

3, हिनांि 17 हिसेंिर, 2013. 
2. िें द्रीय ग्रामीण हविास मंत्रालय, नवी हिल्ली यांिे पत्र क्र.िे-

11011/09/2016/एमिेएसपी/एएपी/एमएि, हिनांि 03 जानेवारी, 2018  
3. मुख्य िायथिारी अहधिारी, एमएसआरएलएम, िलेापरू, नवी मुंिई यांिे क्र. 

एमएसआरएलएम/लेखा/1474/2021, हिनांि 06 जुलै, 2021 ि ेपत्र. 
4. आहिवासी हविास हवभार्, शासन हनणथय क्र.िीयिुी-2021/प्र.क्र.08/िायासन-6, हिनांि 01 

सप्टेंिर, 2021. 

प्रस्तावना :- 
िें द्र शासनाने सन 2017-18 या आर्थर्ि वर्षासाठी मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

अहभयान (MSRLM) अंतर्थत महिला हिसान सशक्तीिरण पहरयोजनेिरीता आहिवासी घटि 
िायथक्रमासाठी (TSP) अर्थसिाय्य या योजनेिहरता अनुक्रमे रु.4,22,01,495/- इतिा हनधी हवतरीत 
िेलेला असून मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयानच्या रे्ट जमा झाला आिे. सन 2021-22 
या आर्थर्ि वर्षामध्ये मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयान (MSRLM) अतंर्थत महिला हिसान 
सशक्तीिरण पहरयोजनेिरीता आहिवासी घटि िायथक्रमासाठी (TSP) राज्य हिस्सा (2501 ए057) 
यािहरता रु.1,00,00,000/- इतिी तरतूि अर्थसंिल्पीत िरण्यात आली आिे. सिर िें द्र 
हिस्स्याच्या समरुप राज्य हिस्स्यािा सन 2017-18 मधील प्रलंहित हनधी िालू आर्थर्ि वर्षाच्या 
अर्थसंिल्ल्पत तरतूिीतून  हवतरीत िरण्यािा प्रस्ताव शासनाच्या हविाराधीन िोता. 
शासन हनणथय :- 
1.     सन 2021-22 मध्ये मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयान (MSRLM) अंतर्थत महिला 
हिसान सशक्तीिरण पहरयोजना आहिवासी उपयोजना क्षेत्रािरीता (TSP) राज्य हिस्सा (2501 
ए057) यािहरता िेलेल्या अर्थसंिल्ल्पत तरतूिीतून सन 2017-18 या आर्थर्ि वर्षातील प्रलंहित 
हनधी रु.2,81,00,997/- पैिी रु.40,00,000/- (रुपये िाळीस लाख फक्त) इतिा हनधी 
अर्थसंिल्पीय हवतरण प्रणाली (B.D.S) द्वारे मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयानास हवतरीत 
िरण्यात येत आिे.  
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2.     सिर रक्िम उप संिालि (हवत्त व लेखा), मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयान, 
िलेापरू, नवी मुंिई यांच्याििे आिरण व संहवतरण अहधिारी म्िणनू सुपिूथ िरण्यात येत आिे. 
3.     सिर रक्िम रु.40,00,000/- इतिा खिथ "मार्णी क्र.टी-5, 2501 ग्रामहविासासाठी हवशेर्ष 
िायथक्रम, 01, एिात्मीिृत ग्रामहविास िायथक्रम, 796, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना (01) (10) महिला हिसान सशक्तीिरण पहरयोजनेसाठी अनुसूहित जमातींना अर्थसिाय्य 
(40% राज्य हिस्सा) (िायथक्रम), 33, अर्थसिाय्य (2501 ए057)"  या लखेाहशर्षाखाली सन 2021-22 
या आर्थर्ि वर्षात अर्थसंिल्पीत िेलेल्या तरतूिी मधून भार्वावा. 
4.     मुख्य िायथिारी अहधिारी, मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयान, नवी मुंिई यांनी 
खिासंिधंीच्या सध्याच्या शासिीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याि वर्षात सिर हनधी 
खिथ िोईल यािी िक्षता घ्यावी. तसिे शासनाने उपलब्ध िरुन हिलेल्या तरतूिीतून झालेल्या खिािा 
अिवाल, लेखाशीर्षाहनिाय / उपलेखाशीर्षाहनिाय साध्य झालेल्या भौहति उद्दीष्ट्टािाितिी माहिती, 
हनधी उपयोहर्ता प्रमाणपत्र संिहंधत क्षेहत्रय अहधिारी यांनी आयकु्त, आहिवासी हविास, नाहशि, 
संिहंधत अपर आयकु्त, आहिवासी हविास हवभार् व ग्राम हविास हवभार् यांना प्रत्येि महिन्याच्या 10 
तारखेपयंत पाठवाव.े 
5.     मुख्य िायथिारी अहधिारी, मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयान, नवी मुंिई यांनी 
आहिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अहतहरक्त आहिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेि आहिवासी घटि 
िायथक्रम क्षेत्रािािेरील योजनांवर िेललेा खिथ स्वतंत्रपणे नोंिहवला जाईल यािी िक्षता घ्यावी, 
जेणेिरुन शासनाला आहिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्रािािेरील योजनांवर िोणाऱ्या खिावर 
संहनयंत्रण ठेवता येईल.  
6.    आहिवासी घटि िायथक्रमांतर्थत उपलब्ध िरुन हिललेी तरतूि फक्त आहिवासी 
लाभार्थ्यांिहरता व आहिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्थत खिथ िरण्यात यावी. तसेि आहिवासी उपयोजना 
क्षेत्रािािेर िेलेली तरतूि त्या क्षेत्रातील आहिवासी आहिवासी लाभार्थ्यांिहरताि खिथ िरण्यात यावी.  
7.     िे अनुिान ज्या प्रयोजनािरीता मंजूर िरण्यात आलेल े आिे, त्याि प्रयोजनािरीता खिथ 
िरण्यात याव.े  अन्यर्ा ती हवत्तीय अहनयहमतता समजण्यात येईल, यािी अमंलिजावणी िरणाऱ्या 
अहधिाऱ्यानंी नोंि घ्यावी. 
8.     या शासन हनणथयान्वये मंजूर िेलेल ेअनुिान िोर्षार्ारातून िाढल्यानंतर पढुील माहिती त्वरीत 
लेखाहधिारी िायासन क्रमांि योजना-2, ग्राम हविास हवभार् यांिेििे पाठवावी. 1) मंजूर िेलेली 
रक्िम, 2) िोर्षार्ारातून िाढलेली रक्िम, 3) रक्िम िाढल्यािा प्रमाणि क्रमांि व हिनांि, ४) 
मिालेखापाल िायालयातील रक्िमेशी ताळमेळ िेल्यािे प्रमाणपत्र.  
9.      सिर शासन हनणथय हवत्त हवभार् पहरपत्रक्र हिनांि 24 जून, 2021 अन्वये हिलेल्या िें द्र परुस्िृत 
योजनांसाठी हनधी तसेि राज्य शासनािा समरुप हिस्सा प्रशासिीय हवभार्ांने त्यांिे स्तरावर हवतहरत 
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िरण्याच्या प्रिान िेलेल्या अहधिारानुसार तसेि हवत्त हवभार्ािा अनौ.संिभथ क्र.703/व्यय-14, 
हिनांि 18.08.2021 अन्वये हिलेल्या मान्यतेनुसार हनर्थहमत िरण्यात येत आिे.. 
10. सिर शासन हनणथय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सिेंतस्र्ळावर 
उपलब्ध िरण्यात आला असून त्यािा संिेताि 202109131100552020 असा आिे. िा आिेश 
हिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहित िरुन िाढण्यात येत आिे.   

मिाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

     ( हि. िा. पाटील ) 
 अवर सहिव, मिाराष्ट्र शासन 

 
प्रत,  

1) मिालेखापाल (लेखा पहरक्षा) व (लेखा व अनुज्ञयेता), मिाराष्ट्र-1/2, मुंिई/नार्परू. 
2)  प्रधान सहिव व हनवासी आयकु्त (र्ुंतवणिू व राजहशष्ट्टािार), मिाराष्ट्र सिन, नवी हिल्ली. 
3) मुख्य िायथिारी अहधिारी, मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयान, 5 वा मजला, 

िहक्षण ववर् (एसिीआय साईि), हसििो भवन, सीिीिी िलेापरू, नवी मुंिई - 400 614. 
4) उप संिालि (हवत्त व लेखा), मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अहभयान, 5 वा मजला, 

िहक्षण ववर् (एसिीआय साईि), हसििो भवन, सीिीिी िलेापरू, नवी मुंिई - 400 614. 
5) हजल्िा िोर्षार्ार अहधिारी , ठाणे. 
6) उप िोर्षार्ार अहधिारी, िोिण भवन, िलेापरू, नवी मुंिई. 
7) िक्ष अहधिारी (िा.6/िा.17), आहिवासी हविास हवभार्, मंत्रालय, मुंिई-32. 
8) हवत्त हवभार् (व्यय-14) व ( अर्थ-19) मंत्रालय, मुंिई-32. 
9) िायासन अहधिारी, हवत्त-1, हवत्त-7, योजना-2, ग्राम हविास हवभार्, मंत्रालय, मंुिई-32. 
10) हनविनस्ती. 

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