
                                   महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
अंतर्गत मभहला भिसान सशक्तीिरण 
पभरयोजनेिरीता सन 2021-22 या आर्थिि 
वर्षामध्ये भनधी भवतरण िरणेबाबत. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम भविास भविार् 
शासन भनणगय क्रमांिः मभजअ - 2021/प्र.क्र.118/योजना-3 

मंत्रालय,म ंबई 400 032. 
भिनांि:  27 भिसेंबर, 2021. 

वाचा :-  
1. शासन भनणगय, ग्राम भविास व जलसंधारण भविार् क्र.एमिेएसपी-2013/प्र.क्र.266/ 

योजना-3, भिनांि 17 भिसेंबर, 2013. 
2. िें भिय ग्रामीण भविास मंत्रालय, नवी भिल्ली यांचे क्र.िे-11011/09/2016/एमिेएसपी/ 

एएपी/महा, भिनांि 04 ऑर्स्ट, 2016 च ेभवतरण आिेश. 
3. िें भिय ग्रामीण भविास मंत्रालय, नवी भिल्ली यांचे क्र.िे-11011/46/2011/एमिेएसपी/ 

एमएएच, भिनांि 23 फेब्र वारी, 2017 च ेभवतरण आिेश. 
4. शासन भनणगय, ग्राम भविास व जलसंधारण भविार् क्र.मभजअ-2020/प्र.क्र.94/योजना-3, 

भिनांि 23 फेब्र वारी, 2021. 
5. शासन भनणगय, सामाभजि न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविार् क्र.बीजीटी-

2020/प्र.क्र.21/अिगसंिल्प (भवघयो), भिनांि 09 भिसेंबर, 2021. 
6. म ख्य िायगिारी अभधिारी, बलेापरू, नवी म ंबई यांचे पत्र क्र. एमएसआरएलएम/लखेा/ 

2213/2020,  भिनांि 14 ऑर्स्ट, 2020. 
7. म ख्य िायगिारी अभधिारी, बलेापरू, नवी म ंबई यांचे पत्र क्र. एमएसआरएलएम/लखेा/ 

1473/2021,  भिनांि 06 ज ल,ै 2021. 
 

प्रस्तावना :- 

िें ि शासनाने सन 2016-17 या आर्थिि वर्षासाठी संििग क्र.3 व 4 अन्वये महाराष्ट्र राज्य 

ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास मभहला भिसान सशक्तीिरण पभरयोजनेच्या अन सूभचत जाती 

प्रवर्ासाठी (SCSP) अिगसहाय्य या योजनेिभरता रु.2,91,40,000/- तसचे मे.स्वामीनािन भरसचग 

फौंिेशनसाठी रु.15,13,800/- इतिा भनधी भवतरीत िेलेला आहे. सिर भनधी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती अभियानाच्या बिँ खात्यात िेट जमा िेला आहे. उपरोक्त िें ि भहस्सा समरुप राज्य 

भहस्सा अन क्रमे रु.1,94,26,667/- व रु.10,09,200/- असा एिूण रु.2,04,35,867/- पैिी 

रु.1,94,00,000/- इतिा भनधी संििग क्र.4 अन्वये भवतरीत िेला आहे. सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र 

राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत मभहला भिसान सशक्तीिरण पभरयोजना 

अन सूभचत जाती प्रवर्ािरीता राज्य भहस्सा (2501 ए128) यािभरता रु.1,00,00,000/- इतिी 
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तरतूि अिगसंिल्पीत िरण्यात आली आहे. त्याम ळे सन 2016-17 मधील प्राप्त िें ि भहस्सा समरुप 

उवगरीत राज्य भहस्सा भवतभरत िरण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या भवचाराधीन होता. 

शासन भनणगय :- 

1.        सन 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत मभहला 

भिसान सशक्तीिरण पभरयोजना भवशेर्ष घटि योजनेखाली अन सूभचत जाती प्रवर्ासाठी (SCSP)) 

राज्य भहस्सा (2501 ए128) यािभरता िेलेल्या तरतूिीतून सन 2016-17 मधील प्रलंभबत भनधी 

रु.26,667/- व मे.स्वामीनािन भरसचग फौंिेशनसाठी रु.10,09,000/- असा एिूण रु.10,35,667/- 

(रुपये िहा लाख पस्तीस हजार सहाशे सि सष्ट्ट फक्त) इतिा भनधी अिगसंिल्पीय भवतरण प्रणाली 

(B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास भवतरीत िरण्यात येत आहे. 

2.      सिर रक्िम उप सचंालि (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 

बलेापरू, नवी म ंबई यांच्याििे आहरण व संभवतरण अभधिारी म्हणनू स पिूग िरण्यात येत आहे. 

3.      सिर रक्िम रु.10,35,667/- चा खचग "मार्णी क्र.एन-3, 2501-ग्राम भविासासाठी भवशेर्ष 

िायगक्रम, 06, स्वयंरोजर्ार िायगक्रम, 789, अन सूभचत जातींसाठी भवशेर्ष घटि योजना, (01) 

अन सूभचत जाती घटि िायगक्रमांतर्गत योजना, (01) (05) मभहला भिसान सशक्तीिरण पभरयोजने 

अंतर्गत लािार्थ्यांना अिगसहाय्य (राज्य भहस्सा 40%) (िायगक्रम), 33, अिगसहाय्य (2501 ए128)"  या 

लेखाभशर्षाखाली सन 2021-22 मध्ये िेलेल्या तरतूिी मधून िार्वावा. 

4.     म ख्य िायगिारी अभधिारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी म ंबई यांनी 

खचासंबधंीच्या सध्याच्या शासिीय धोरणास अन सरुन मंजूर आराखड्यान सार याच वर्षात सिर भनधी 

खचग होईल याची िक्षता घ्यावी. तसचे शासनाने उपलब्ध िरुन भिलेल्या तरतूिीतून झालेल्या खचाचा 

अहवाल, लखेाशीर्षाभनहाय / उपलेखाशीर्षाभनहाय तसेच साध्य झालेल्या िौभति उद्दीष्ट्टाबाबतची 

माभहती, भनधी उपयोभर्ता प्रमाणपत्र संबभंधत क्षेभत्रय अभधिारी यांनी आय क्त, समाजिल्याण, संबभंधत 

प्रािेभशि उप आय क्त, समाजिल्याण, सामाभजि न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविार् व ग्राम भविास 

भविार् यांना प्रत्येि मभहन्याच्या 10 तारखेपयंत पाठवणेबाबत िक्षता घ्यावी. 

5.      हे अन िान ज्या प्रयोजनािरीता मंजूर िरण्यात आलेल ेआहे, त्याच प्रयोजनािरीता खचग 

िरण्यात याव.े  अन्यिा ती भवत्तीय अभनयभमतता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी िरणाऱ्या 

अभधिाऱ्यानंी नोंि घ्यावी. 

6.       या शासन भनणगयान्वये मंजूर िेललेे अन िान िोर्षार्ारातून िाढल्यानंतर प ढील माभहती त्वरीत 

लेखाभधिारी िायासन क्रमांि योजना-2, ग्राम भविास भविार् यांचेििे पाठवावी. 1) मंजूर िेलेली 
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रक्िम, 2) िोर्षार्ारातून िाढलेली रक्िम, 3) रक्िम िाढल्याचा प्रमाणि क्रमांि व भिनांि, ४) 

महालेखापाल िायालयातील रक्िमेशी ताळमेळ िेल्याचे प्रमाणपत्र.  

7.      सिर शासन भनणगय भवत्त भविार् पभरपत्रक्र भिनांि 24 जून, 2021 व भिनांि 14 ऑक्टोबर, 

2021 अन्वये भिलेल्या िें ि प रस्िृत योजनांसाठी भनधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप भहस्सा 

प्रशासिीय भविार्ांने त्यांचे स्तरावर भवतभरत िरण्याच्या प्रिान िेलेल्या अभधिारान सार तसचे भवत्त 

भविार्ाचा अनौ.संििग क्र.928/व्यय-14, भिनांि 24.11.2021 अन्वये भिलेल्या मान्यतेन सार भनर्गभमत 

िरण्यात येत आहे. 

8. सिर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सिेंतस्िळावर 

उपलब्ध िरण्यात आला असून त्याचा संिेताि 202112271441195820 असा आहे. हा आिेश 

भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांभित िरुन िाढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशान सार व नावाने.  

     ( भि. बा. पाटील ) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत,    

1) महालेखापाल, (लेखा पभरक्षा) व (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, म ंबई/नार्परू (पाच 
जािा प्रतींसह) 

2) म ख्य िायगिारी अभधिारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 
िभक्षण ववर् (एसबीआय साईि), भसििो िवन, सीबीिी बलेापरू, नवी म ंबई - 400 614.  

3) उप संचालि (भवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 5 वा मजला, 
िभक्षण ववर् (एसबीआय साईि), भसििो िवन, सीबीिी बलेापरू, नवी म ंबई - 400 614. 

4) भजल्हा िोर्षार्ार अभधिारी , ठाणे, 
5) उप िोर्षार्ार अभधिारी, िोिण िवन, बलेापरू, नवी म ंबई. 
6) िक्ष अभधिारी (भवघयो) सामाभजि न्याय व भवशेर्ष सहाय्य भविार्, मंत्रालय, म ंबई 
7) भवत्त भविार् (व्यय-14) व ( अिग-17) मंत्रालय म ंबई-32. 
8) िायासन अभधिारी, भवत्त-1, भवत्त-7, योजना-2, ग्राम भविास व जलसंधारण भविार्. 
9) भनविनस्ती. 
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