
 ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI 
- Rural Self Employment Training 
Institutes) या योजनेकरीता शनधी शवतरीत 
करणेबाबत. 

 
  महाराष्ट्र िासन 

ग्राम शवकास शवभाग 
िासन शनणणय क्रमाकंः पुमाप्र - 2021/प्र.क्र.152/योजना-3 

मंत्रालय, मंुबइ 400 032. 
शदनाकं: 09 मार्ण, 2022 

वार्ा :- 
1. ग्राम शवकास मंत्रालय, नवी शदल्ली यारं्े पत्र क्र.I.12011//19/2008-SGSY(C), शदनाकं 

07.01.2009. 
2. कें द्रीय ग्रामीण शवकास मंत्रालय, नवी शदल्ली यारं्े पत्र क्र.जी-20011/6/2015-अरएल 

(Computer No.344214)-40, शदनाकं 31 मार्ण, 2021. 
3. मुख्य कायणकारी ऄशधकारी, ईमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄशभयान, बेलापूर, 

नवी मंुबइ यारं्े पत्र क्र.एमएसअरएलएम/लेखा/1476/2021, शदनाकं 06 जुलै, 2021. 
प्रस्तावना :- 

कें द्र िासनाने सन 2020-21 या अर्थथक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

ऄशभयानातंगणत राबशवण्यात येणाऱ्या ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI - Rural Self 

Employment Training Institutes) या 100% कें द्र पुरस्कृत योजनेकरीता शदनाकं 31.03.2021 

च्या अदेिान्वये रु.10,74,93,790/- आतका शनधी शवतरीत केलेला अहे. सदर शनधी राज्याच्या 

एकशत्रत शनधीमध्ये जमा झालेला अहे. सन 2021-22 मध्ये ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था 

(RSETI - Rural Self Employment Training Institutes) या योजनेसाठी कें द्र शहस्सा (2501 

ए146) याकशरता पुरवणी मागणीद्वारे रु.16,00,00,000/- आतकी तरतूद ऄथणसंकल्पीत करण्यात 

अली अहे. सदर ऄथणसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून कें द्र शहस्सा रु.10,74,93,790/- आतका 

शनधी शवतशरत करण्यार्ा प्रस्ताव िासनाच्या शवर्ाराधीन होता.  

िासन शनणणय:- 

            ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI - Rural Self Employment Training 

Institutes) या योजनेसाठी सन 2021-22 मध्ये कें द्र शहस्सा (2501 ए146) याकशरता पुरवणी 

मागणीद्वारे ऄथणसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून रु.10,74,93,790/- (रुपये दहा कोटी र्ौऱ्याहत्तर 
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लाख त्र्याण्णव हजार सातिे नव्वद फक्त) आतका शनधी ऄथणसंकल्पीय शवतरण प्रणाली (B.D.S) 

द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄशभयानास शवतरीत करण्यात येत अहे. 

2.     सदर रक्कम ईप संर्ालक (शवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄशभयान, 

बेलापूर, नवी मंुबइ याचं्याकडे अहरण व संशवतरण ऄशधकारी म्हणनू सुपदूण करण्यात येत अहे. 

3.     सदर रक्कम रु.10,74,93,790/- र्ा खर्ण "मागणी क्र.एल 3, 2501, ग्रामशवकासासाठी 

शविेर्ष कायणक्रम, 06, स्वयंरोजगार कायणक्रम, 101, सुवणण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (01) 

सुवणण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (01)(18) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

ऄशभयानातंगणत ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थांना शवत्तीय सहाय्य (कें द्र शहस्सा 100 टक्के) 

(कायणक्रम), 33 ऄथणसहाय्य, (2501 ए146)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०21-२०22 या अर्थथक 

वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे ऄथणसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

4.  हे ऄनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात अलेले अहे, त्यार् प्रयोजनाकरीता खर्ण 

करण्यात याव.े ऄन्यथा ती शवत्तीय ऄशनयशमतता समजण्यात येइल, यार्ी ऄमंलबजावणी 

करणाऱ्या ऄशधकाऱ्यानंी नोंद घ्यावी. 

5.     या िासन शनणणयान्वये मंजूर केलेले ऄनुदान कोर्षागारातून काढल्यानंतर पुढील माशहती 

त्वरीत लेखाशधकारी कायासन क्रमाकं योजना-2, ग्राम शवकास शवभागयारं्ेकडे पाठवावी. 1) मंजूर 

केलेली रक्कम, 2) कोर्षागारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्यार्ा प्रमाणक क्रमाकं व 

शदनाकं, ४) महालेखापाल कायालयातील रक्कमेिी ताळमेळ केल्यार् ेप्रमाणपत्र.  

6.      सदर िासन शनणणय शवत्त शवभाग पशरपत्रक्र शदनाकं 24 जून, 2021 ऄन्वये शदलेल्या कें द्र 

पुरस्कृत योजनासंाठी शनधी तसेर् राज्य िासनार्ा समरुप शहस्सा प्रिासकीय शवभागांने त्यांर्े 

स्तरावर शवतशरत करण्याच्या प्रदान केलेल्या ऄशधकारानुसार तसेर् शवत्त शवभागार्ा ऄनौ.संदभण 

क्र.93/2021/ऄथोपाय, शदनाकं 13.08.2021 व ऄनौ.संदभण क्र.66/व्यय-15, शदनाकं 

11.02.2022 ऄन्वये शदलेल्या मान्यतेनुसार शनगणशमत करण्यात येत अहे. 
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7. सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्यार्ा संकेताक 202203091458423120 ऄसा अहे. हा अदेि 

शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या अदेिानुसार व नावाने. 

     ( शद. बा. पाटील ) 
 ऄवर सशर्व, महाराष्ट्र िासन 

 
प्रत,  

1) महालेखापाल (लेखा पशरक्षा) व (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मंुबइ/नागपूर. 
2) प्रधान सशर्व व शनवासी अयुक्त (गंुतवणकू व राजशिष्ट्टार्ार), महाराष्ट्र सदन, नवी शदल्ली. 
3) मुख्य कायणकारी ऄशधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄशभयान, 5 वा मजला, 

दशक्षण ववग (एसबीअय साइड), शसडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मंुबइ - 400 614. 
4) ईप संर्ालक (शवत्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄशभयान, 5 वा मजला, 

दशक्षण ववग(एसबीअय साइड),शसडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मंुबइ - 400 614. 
5) शजल्हा कोर्षागार ऄशधकारी, ठाणे. 
6) ईप कोर्षागार ऄशधकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मंुबइ. 
7) कक्ष ऄशधकारी (1444), शनयोजन शवभाग, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
8) शवत्त शवभाग (व्यय-15) व ( ऄथण-17) मंत्रालय,मंुबइ-32. 
9) कायासन ऄशधकारी, शवत्त-1, शवत्त-7, योजना-2,ग्राम शवकास शवभाग. 
10) शनवडनस्ती. 

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