
 ग्रामीण उद्योजकता विकास काययक्रम (SVEP -
Start-up Village Entrepreneurship 
Programme) या योजनेकरीता वनधी वितरीत 
करणेबाबत. 

 
  महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 
शासन वनणयय क्रमाांकः पुमाप्र - 2021/प्र.क्र.151/योजना-3 

मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
वदनाांक: 09 मार्य, 2022 

िार्ा :- 
1. शासन वनणयय, ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग क्र.मवजअ-2016/प्र.क्र.191/योजना-

3, वदनाांक 12.05.2017. 
2. कें द्रीय ग्रामीण विकास मांत्रालय, निी वदल्ली याांर्े पत्र क्र.एस-11052/26/2015-

एनआरएलएम(एसव्हीईपी)/महाराष्ट्र (एसव्हीईपी_23), वदनाांक 31 वडसेंबर, 2020. 
3. कें द्रीय ग्रामीण विकास मांत्रालय, निी वदल्ली याांर्े पत्र क्र.एस-11052/26/2015-

एनआरएलएम(एसव्हीईपी)/महाराष्ट्र (एसव्हीईपी_27), वदनाांक 22 फेब्रिुारी, 2021. 
4. मुख्य काययकारी अवधकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयान, बेलापूर, 

निी मुांबई याांर्े पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/1477 ि 1478/2021, वदनाांक 06 जुल,ै 
2021. 

प्रस्तािना :- 

कें द्र शासनाने सन 2020-21 या आर्थथक िर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती 

अवभयानाांतगयत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण उद्योजकता विकास काययक्रम (SVEP -Start-up 

Village Entrepreneurship Programme) या योजनेकरीता वदनाांक 31.12.2020 ि वदनाांक 

22.02.2021 च्या आदेशान्िये अनुक्रमे रु.1,12,14,500/- ि रु.1,40,22,000/- इतका वनधी 

वितरीत केलेला आहे. सदर वनधी राज्याच्या एकवत्रत वनधीमध्ये जमा झालेला आहे. सन 2021-

22 मध्ये SVEP -Start-up Village Entrepreneurship Programme या योजनेसाठी कें द्र वहस्सा 

(2501 ए137) याकवरता पुरिणी मागणीद्वारे रु.2,52,37,000/- ि राज्य वहस्सा (2501 ए075) 

याकवरता रु.3,51,00,000/- इतकी तरतूद अथयसांकल्पीत करण्यात आली आहे. सदर 

अथयसांकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून कें द्र वहस्सा रु.2,52,36,500/- ि कें द्र वहस्सा समरुप राज्य 

वहस्सा रु.1,68,24,333/- असा एकूण रु.4,20,60,833/- इतका वनधी वितवरत करण्यार्ा 

प्रस्ताि शासनाच्या विर्ाराधीन होता.  
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शासन वनणयय:- 

          ग्रामीण उद्योजकता विकास काययक्रम (SVEP -Start-up Village Entrepreneurship 

Programme) या योजनेसाठी सन 2021-22 मध्ये कें द्र वहस्सा (2501 ए137) याकवरता पुरिणी 

मागणीद्वारे अथयसांकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून रु.2,52,36,500/- (रुपये दोन कोटी बािन्न लाख 

छत्तीस हजार पार्शे फक्त) ि कें द्र वहस्सा समरुप राज्य वहस्सा (2501 ए075) याकवरता केलेल्या 

अथयसांकल्पीय तरतूदीतून रु.1,68,24,333/- (रुपये एक कोटी अडुसष्ट्ट लाख र्ौिीस हजार 

तीनशे तेहतीस फक्त) असा एकूण रु.4,20,60,833/- (रुपये र्ार कोटी िीस लाख साठ हजार 

आठशे तेहतीस फक्त) इतका वनधी अथयसांकल्पीय वितरण प्रणाली (B.D.S) द्वारे महाराष्ट्र राज्य 

ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयानास वितरीत करण्यात येत आहे. 

2.       सदर रक्कम उप सांर्ालक (वित्त ि लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयान, 

बेलापूर, निी मुांबई याांच्याकडे आहरण ि सांवितरण अवधकारी म्हणनू सुपदूय करण्यात येत आहे. 

3.       सदर रक्कम रु.2,52,36,500/- र्ा खर्य " मागणी क्र.एल 3, 2501, ग्रामविकासासाठी 

विशेर्ष काययक्रम, 06, स्ियांरोजगार काययक्रम, 101, सुिणय जयांती ग्राम स्ियांरोजगार योजना, (01) 

सुिणय जयांती ग्राम स्ियांरोजगार योजना, (01)(17) स्टाटय अप ग्रामीण उद्योजकता काययक्रम (कें द्र 

वहस्सा 60 टक्के) (काययक्रम), 33 अथयसहाय्य, (2501 ए137)" या लेखावशर्षाखाली ि 

रु.1,68,24,333/- र्ा खर्य “मागणी क्र.एल 3, 2501, ग्रामविकासासाठी विशेर्ष काययक्रम, 06, 

स्ियांरोजगार काययक्रम, 101, सुिणय जयांती ग्राम स्ियांरोजगार योजना, (01) सुिणय जयांती ग्राम 

स्ियांरोजगार योजना, (01)(16) स्टाटय अप ग्रामीण उद्योजकता काययक्रम (कें द्र वहस्सा 40 टक्के) 

(काययक्रम), 33 अथयसहाय्य, (2501 ए075)” या लेखावशर्षाखाली सन २०21-२०22 या आर्थथक 

िर्षात अथयसांकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागिािा. 

4.       हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मांजूर करण्यात आलेले आहे, त्यार् प्रयोजनाकरीता खर्य 

करण्यात याि.े अन्यथा ती वित्तीय अवनयवमतता समजण्यात येईल, यार्ी अमांलबजािणी 

करणाऱ्या अवधकाऱ्याांनी नोंद घ्यािी. 

5.       या शासन वनणययान्िये मांजूर केलेले अनुदान कोर्षागारातून काढल्यानांतर पुढील मावहती 

त्िरीत लेखावधकारी कायासन क्रमाांक योजना-2, ग्राम विकास विभागयाांर्ेकडे पाठिािी. 1) मांजूर 
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केलेली रक्कम, 2) कोर्षागारातून काढलेली रक्कम, 3) रक्कम काढल्यार्ा प्रमाणक क्रमाांक ि 

वदनाांक, ४) महालेखापाल कायालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्यार् ेप्रमाणपत्र.  

6.      सदर शासन वनणयय वित्त विभाग पवरपत्रक्र वदनाांक 24 जून, 2021 अन्िये वदलेल्या कें द्र 

पुरस्कृत योजनाांसाठी वनधी तसेर् राज्य शासनार्ा समरुप वहस्सा प्रशासकीय विभागाांने त्याांर्े 

स्तरािर वितवरत करण्याच्या प्रदान केलेल्या अवधकारानुसार तसेर् वित्त विभागार्ा अनौ.सांदभय 

क्र.89/अथोपाय, वदनाांक 05.08.2021 ि अनौ.सांदभय क्र.67/व्यय-15, वदनाांक 11.02.2022 

अन्िये वदलेल्या मान्यतेनुसार वनगयवमत करण्यात येत आहे. 

7. सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 202203091458274220 असा आहे. हा आदेश 

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 

     ( वद. बा. पाटील ) 
 अिर सवर्ि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
1) महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) ि (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर. 
2) प्रधान सवर्ि ि वनिासी आयुक्त (गुांतिणकू ि राजवशष्ट्टार्ार), महाराष्ट्र सदन, निी वदल्ली. 
3) मुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयान, 5 िा मजला, 

दवक्षण विग (एसबीआय साईड), वसडको भिन, सीबीडी बेलापूर, निी मुांबई - 400 614. 
4) उप सांर्ालक (वित्त ि लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयान, 5 िा मजला, 

दवक्षण विग(एसबीआय साईड),वसडको भिन, सीबीडी बेलापूर, निी मुांबई - 400 614. 
5) वजल्हा कोर्षागार अवधकारी, ठाणे. 
6) उप कोर्षागार अवधकारी, कोकण भिन, बेलापूर, निी मुांबई. 
7) कक्ष अवधकारी (1444), वनयोजन विभाग, मांत्रालय, मुांबई-32. 
8) वित्त विभाग (व्यय-15) ि ( अथय-17) मांत्रालय,मुांबई-32. 
9) कायासन अवधकारी, वित्त-1, वित्त-7, योजना-2,ग्राम विकास विभाग. 

10) वनिडनस्ती योजना-3. 

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