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प्रस्तावना : 

ग्रामीण दाभरद्रयाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी, कें द्र र्ासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानाची स रुवात केली असून; या अभियानाच्या प्रिावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र र्ासनाच्या 
ग्रामभवकास व जलसंधारण भविार्ाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना केली 
आहे. दाभरद्रयाचे भनमूगलन करण्यासाठी ग्रामीण र्रीबानंा एकत्र आणनू, तयाचं्या सक्षम संस्था उिारणे, 
सदर संस्थामंार्ग त र्रीबांना भवत्तीय सेवा प रवणे, र्रीबाचंी व तयाचं्या संस्थाचंी क्षमता वृध्दी व 
कौर्ल्यवृध्दी करणे आभण र्ाश्वत उपजीभवकेची साधने उपलब्ध करुन देऊन तयानंा दाभरद्रयाच्या बाहेर 
येण्यासाठी मदत करणे, हे अभियानाचे प्रम ख उभिष्ट्ट आहे. 

  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे दाभरद्रय भनमूगलनासाठी कभटबध्द असून, भवभवध 
कायगपध्दतींनी अभियानाची अंमलबजावणी करणार आहे. राज्यातील 10 (NRLP) भजल्हयामंधील 36 
ताल क्यांमध्ये जार्भतक बँकप्रभणत अथगसहाय्यातून राबभवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 
Intensive पध्दतीने काम करण्यात येत आहे. 10 भजल्हयातंील उवगभरत ताल के व इतर 23 भजल्यातील 
ताल के अर्ा एकूण 315 ताल क्यांमध्ये नॉन-इन्टेंभसव्ह पध्दतीने अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात 
येत आहे.  राज्यात टप्पप्पया टप्पप्पयाने प ढील 7 ते 8 वर्षात अभियानाचे सावगभत्रकीकरण साधत सवगत्र इंटेंभसव्ह 
(Intensive) पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

नॉन इंटेंभसव्ह अभियान सन 2013-14 पासून “सेमी इंटेंभसव्ह” आभण “नॉन इंटेंभसव्ह” या दोन 
कायगपध्दतींने अंमलबजावणी करण्याचा भनणगय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 315 नॉन इंटेंभसव्ह 
ताल क्यांमधील भनवडक र्टातील (भजल्हा पभरर्षद मतदार संघ) र्णातं (पंचायत सभमती मतदार संघ) 
अभियान सेमी इंटेंभसव्ह कायगपध्दतीने तर तया व्यभतभरक्त उवगभरत क्षते्रात नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीने 
अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे धोरण भनभित करण्यात आले आहे.  राज्यातील 315 
नॉन इंटेंभसव्ह ताल क्यामंध्ये करार तत्त्वावर कंत्राटी पध्दतीने भनय क्ती भदलेल्या प्रतयेकी दोन ताल का 
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समन्वयकाचं्या मदतीने सेमी इंटेंभसव्ह अभियान अंमलबजावणी करण्याबाबत बाब र्ासनाच्या भवचाराधीन 
होती. 

कें द्र र्ासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या प नरगचनेत इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीमध्ये 
िाडंवली अन दान बदं करुन तयाऐवजी Capital Investment Support Fund (CISF) देण्याचे ठरभवले 
आहे. अभियानांतर्गत लक्ष्य र्ट (Target Group) भनभिती लोकसहिार्ातून र्रीबी भनधारण 
(Participatory Identification of Poor- PIP) प्रभक्रयेतून करण्याबाबत भनभित करण्यात आलेले आहे. 
या प्रभक्रयेतून भनमाण झालेल्या र्रीबाचं्या लक्ष्य र्टास (Target Group) ग्रामपंचायतीची मान्यता घेऊन 
ग्रामसिचेी संमती भमळभवणे आवश्यक आहे. या PIP संदिात सभवस्तर सूचना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोननती अभियानामार्ग त भनर्गमीत करण्यात येतील. राज्यात सम दाय संसाधन व्यक्ती व सध्या 
कायगरत असलेली अंमलबजावणी यंत्रणा याचं्या माध्यमातून हे काम करणे अपेभक्षत आहे. व्याज अन दान 
भवतरणाच्या बदललेल्या भनकर्षासंह सन 2013-14 या आर्थथक वर्षात सवग अंमलबजावणी यंत्रणांनी 
भनधाभरत उिीष्ट्टे साध्य करण्याच्या हेतूने मार्गदर्गक सूचना देण्याची बाब र्ासनाच्या भवचाराधीन होती. 

र्ासन पभरपत्रक :  

नॉन इंटेंभसव्ह अभियान सन 2013-14 पासून समेी इंटेंभसव्ह आभण नॉन इंटेंभसव्ह या दोन 
कायगपध्दतींनी राबभवण्याचा भनणगय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 315 नॉन इंटेंभसव्ह ताल क्यांमधील 
भनवडक र्टातील (भजल्हा पभरर्षद मतदार संघ) र्णातं (पंचायत सभमती मतदार संघ) अभियान सेमी 
इंटेंभसव्ह कायगपध्दतीने तर तया व्यभतभरक्त उवगभरत क्षते्रात नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीने अभियानाची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्यातील 315 नॉन इंटेंभसव्ह ताल क्यामंध्ये करार तत्त्वावर कंत्राटी 
पध्दतीने भनय क्ती भदलेल्या प्रतयेकी दोन ताल का समन्वयकाचं्या मदतीने सेमी इंटेंभसव्ह अभियान 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

या र्णावं्यभतभरक्त उवगभरत कायगक्षते्रात भवस्तार अभधकारी (सम दाय संघटन व क्षमता बाधंणी आभण 
Livelihoods & Bank Linkage) याचं्या मार्ग त सध्या अस्स्ततवात असलेल्या यंत्रणेच्या मदतीने नॉन-
इन्टेंभसव्ह पध्दतीने अभियान अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच भजल्हास्तरावर प्रतयेकी एका आर्थथक 
समावरे्न सल्लार्ाराची करार तत्त्वावर कंत्राटी पध्दतीने भनय क्ती करण्यात यावी. (आर्थथक समावरे्न 
सल्लार्ाराची करार तत्त्वावर कंत्राटी पध्दतीने भनय क्ती करण्याबाबत म ख्य कायगकारी अभधकारी, 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान याचं्यामार्ग त स्वतंत्रपणे मार्गदर्गक सूचना वरे्ळयाने देण्यात 
येत आहेत.) अभियानाची अंमलबजावणी करताना समन्वय, सभनयंत्रण आभण मूल्यमापनाचे महत्त्व लक्षात 
घेऊन प्रतयेक भविार्स्तरावर भविार्ीय समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व भनम्न 
व्यावसाभयक अर्ा पदाचंा समावरे् असलेला भविार्ीय कक्ष महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानामार्ग त स्थापन करण्यात यावा. या भविार्ीय कक्षातील भनय क्तया म ख्य कायगकारी अभधकारी, 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्ग त करण्यात येतील. 

राज्य र्ासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण भजवनोन्नती अभियानाची (Non-Intensive NRLM) 
अंमलबजावणी करण्याकरीता भदनाकं 7 नोव्हेंबर, 2012 च्या र्ासन पभरपत्रकान्वये मार्गदर्गक स चना 
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भवहीत केल्या आहेंत. सदर र्ासन पभरपत्रकातील मार्गदर्गक स चना अभधक्रमीत करुन स धारीत 
मार्गदर्गक स चना खालील प्रमाणे भनर्गभमत करण्यात येत आहेत. 

कें द्र र्ासनाने सन 2013-14 या आर्थथक वर्षासाठी रु. 17154.67 कोटी एवढ्या मंजूर वार्थर्षक 
कृती आराखड्याच्या अन र्षंर्ाने भदलेल्या मार्गदर्गक सूचनापं्रमाणे सन- 2013-14 या आर्थथक वर्षात 
खालीलप्रमाणे आर्थथक भनकर्ष देण्यात आले आहेत: 

अ) अन दानाच्या बाबी व मयादा : 

अ. क्र. अन दानाच्या बाबी भकमान मयादा कमाल मयादा ठळक बाबी 
1. भर्रता भनधी रू. 10,000 रू. 15,000 स्वयंसहाय्यता र्टानंा प्रथम 

श्रेणीकरणा -नंतर प्राप्पत 
र् णानं सार अन ज्ञये. 

2. व्याज अन दान नाही रु. 3 लक्ष पयंत 
कजग रकमेवर 

कें द्र र्ासनाकडून 
स्वयंसहाय्यता र्टानंा बँक 
व्याजदर व 7% व्याजदर 
यामधील तर्ावतीएवढे व्याज 
अन दान अन ज्ञये. 

3. समूह बाधंणी भनधी  

(एकवळे) 

----- रू. 10,000 SHG क्षमता बाधंणी व बँक 
जोडणी भनधी 

4. क्षमता बाधंणी भनधी 
/ व्यक्ती 

----- रू. 7,500 प्रती व्यक्ती / प्रती वर्षग 

5. िाडंवली अन दान सेमी इन्टेंभसव्ह व नॉन इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीमध्ये बंद करण्यात आले 
आहे. 

 

ब) सेमी इन्टेंभसव्ह (Semi-Intensive) कायगपध्दतीची अंमलबजावणी : 

I) सेमी इन्टेंभसव्ह र्टाचंी/र्णाचंी भनवड करणे : नॉन-इन्टेंभसव्ह 315 ताल क्यामंधील 
अन सूभचत जाती/जमाती तसेच दाभरद्र्य रेर्षेखालील क ट ंबाचंी टक्केवारी यांना प्रतयेकी 50% िारारं् 
देऊन ज्या भजल्हा पभरर्षद मतदार संघाची (र्टाची) टक्केवारी सवाभधक होईल तया भजल्हा पभरर्षद 
संघाची (र्टाची) भनवड सेमी इन्टेंभसव्ह कायगपध्दती अंतर्गत करण्यात यावी. या भजल्हा पभरर्षद मतदार 
संघातील दोन्ही र्णांमध्ये ताल का समन्वयकाचं्या मदतीने अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

II) सेमी इन्टेससव्ह कायगपध्दतीसाठी ग्रामपंचायतींची भनवड करणे : उपरोक्त म िा क्र. 1 (I) 
मधील नम द केलेले भनकर्ष व कायगपध्दतीन सार तया र्णातील सवग ग्रामपंचायतींचा उतरता क्रम 
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लावण्यात यावा. यामधील सवाभधक टक्केवारी असलेल्या ग्रामपंचायत क्षते्रात सेमी इन्टेंस्न्स्व्ह पधदतीने 
अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

या र्णामधील ग्रामपंचायतीं व्यभतभरक्त उवगभरत सवग ग्रामपंचायतींमध्ये अभियानाची 
अंमलबजावणी नॉन-इन्टेंभसव्ह पध्दतीने करण्यात यावी. 

2) सेमी इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीने अभियान अंमलबजावणीची जबाबदारी : ताल क्यामध्ये 
अभियानातंर्गत भनय क्त केलेल्या ताल का समन्वयकांच्या मदतीने भनवडलेल्या र्णातील ग्रामपंचायतींच्या 
कायगक्षते्रात सेमी इन्टेंभसव्ह पध्दतीने अभियान अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंभधत र्टभवकास 
अभधकारी याचं्यावर राहील. र्टभवकास अभधकारी यानंी प्रतयेकी एका र्णाची जबाबदारी ताल का 
समन्वयकाकडे द्यावी. तालूका समन्वयक याचंे मानधन व अन ज्ञये ित्ते यावरील खचग अभियानातंर्गत 
क्षमता बाधंंणी व प्रभर्क्षण या भर्र्षाखाली BMMU Cost मधील तरतूदीमधून िार्वण्यात यावा. 

ताल का समन्वयकाच्या कतगव्ये व जबाबदाऱ्या : 

1. अभनयभमत/बंद सम हाचंे प नरुज्जीवन करणे. 

2. स्वयंसहाय्यता सम हाचंे दर्स त्रीच्या आधारे श्रेणीकरण करणे. 

3. र्रीबाचं्या संस्थाचंी उिारणी व संस्था बाधंणी करणे. 

4. र्रीबाचं्या संस्थाचंे वर्ीकरण व बळकटीकरण करणे. 

5. स्वयंसहाय्यता सम हाचंी क्षमता बाधंणी व बँक -जोडणी  करणे  
6. संिाव्य सम दाय संसाधन व्यक्ती (Community Resource Person) ओळखणे.   

7. भहर्ोबनीस (Book-Keeper) ओळखणे. 

8. संिाव्य सम ह साधन व्यक्तीच्या (CRP) कामाचे म ल्यमापन करणे. 

3)   सेमी इन्टेंभसव्ह (Semi-Intensive) कायगपध्दती : 

I)  र्ावप्रवरे्   :  र्टभवकास अभधकारी यानंी भनवडलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसिचेे आयोजन 
करण्याभवर्षयी भनदेर् द्यावते. अर्ा ग्रामसिसे पंचायतराज संस्थाचंे पदाभधकारी, ताल कास्तरीय 
अभधकारी व ताल का समन्वयक यानंी उपस्स्थत राहून, उपस्स्थत ग्रामस्थांना-अभियानाचा उिेर्, 
अभियानातंर्गत कामाचे स्वरुप व ताल का समन्वयक याचंा पभरचय करुन द्यावा. प्रारंिी काही काळ 
संबंभधत भवस्तार अभधकारी ताल का समन्वयकासं सहकायग करुन तयाचं्या कामात मदत करतील. 
याप्रमाणे र्णातील ग्रामपंचायती टप्पयाटप्पयाने हाती घेण्यात याव्यात. 

II) र्रीबाचं्या संस्थाचं्या माभहतीचे संकलन : ताल का समन्वयक ग्रामपंचायत, र्ावपातळीवरील 
र्ासकीय यंत्रणा याचं्या मदतीने र्ावातील मभहलाचं्या  एकूण स्वयंसहाय्यता सम हाचंी माभहती संकभलत 
करावी. तयापैकी भनयभमत स रु असलेले सम ह, अभनयभमत सम ह व बंद पडलेले सम ह माभहती करुन 
घेऊन कामास स रुवात करावी. तसेच र्ावातील र्रीबातील र्रीब (Poorest of the Poor) क ट ंबाचंा र्ोध 
घेऊन तया क ट ंबामधील भकमान एका मभहलेस स्वयंसहाय्यता सम हामध्ये समाभवष्ट्ट करुन घ्याव.े तसेच 
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सम दायामधून योग्य र् णवत्तेच्या मन ष्ट्यबळाची भनवड व र्टाचंी क्षमता बाधंणी व बँक जोडणी ही कामे 
टप्पप्पयाटप्पयाने हाती घ्यावीत. 

III) र्रीबाचं्या संस्थाचंे वर्ीकरण :  ताल का समन्वयक यानंी प्रथम संबंभधत कायगक्षते्रातील 
सध्याच्या र्टाचंे भनयभमत, बंद व अभनयभमत  र्ट या प्रकारे वर्ीकरण करुन तयाप्रमाणे र्टाचं्या याद्या 
तयार कराव्यात. 

i) भनयभमत र्ट : वर्ीकरणानंतर कायगक्षते्रातील ज्या स्वयंसहाय्यता समूहामध्ये 
सवगसाधारणपणे बैठका, बचत, अंतर्गत /बँक कजगव्यवहार, परतरे्ड व अभिलेखे ठेवणे यापैकी 
कोणतयाही 3 सकवा तयापेक्षा जास्त बाबींचे पालन केले जात असल्यास तया र्टाचंा समावरे् भनयभमत 
र्टामध्ये करावा. 

ii) बंद र्ट : वर्षगिरामध्ये एकही बैठक, बचत अथवा अंतर्गत व बँक कजग वाटपाचे व्यवहार   
झाले नसल्यास अर्ा र्टांना बंद र्टामध्ये समाभवष्ट्ट कराव.े 

iii) अभनयभमत र्ट : भनयभमत व बंद समूह वर्ळून उवगभरत सवग सम हाचंा समावरे् अभनयभमत 
र्टामध्ये करावा. 

iv) र्रीबाचंे स्वयंसहायता र्ट, संस्थाचंी उिारणी व संस्थाचंी  बाधंणी :- ताल का 
समन्वयकानंी र्ावाच्या कायगक्षते्रातील र्रीबांतील र्रीब क ट ंब ेओळखून तयाचं्या क ट ंबातील मभहलाचं े
नवीन स्वयंसहाय्यता र्ट तयार करावते. असे र्ट तयार करताना खालीलप्रमाणे कायगवाही करावी. 

i. स्वयंसहाय्यता सम हामध्ये सवगसाधारणपणे भकमान 10 ते कमाल 20 मभहलाचंा समावरे् 
असावा. तथाभप अपंर्, वयोवृध्द, वशे्या व्यवसायी मभहला, मानवी मैला वाहतूक करणाऱ्या व्यक्ती व तृतीय 
पंथी यासंारख्या भवरे्र्ष प्रवर्ांच्या बाबतीत ही संख्या 5 पयंत भर्भथलक्षम राहील. 

ii. नवीन स्वयंसहाय्यता र्ट तयार करताना र्क्यतो अस्स्ततवात असलेल्या समूहाचंी 
मोडतोड करु नये. तथाभप, अभनयभमत व बंद पडलेल्या स्वयंसहाय्यता र्टाचंी प नबांधणी र्क्य नसल्यास 
स्थाभनक पभरस्स्थती लक्षात घेऊन र्टाच्या संमतीने र्ट प नबांधणीसाठी ताल का समन्वयक यानंी योग्य 
तो भनणगय घ्यावा. 

iii. अस्स्ततवात असलेल्या र्टांमधून एखाद्या सदस्यासं नवीन अथवा अन्य र्टामध्ये सहिार्ी 
व्हावयाचे असल्यास तयास म ळ सम हाचे संपूणग आर्थथक देणे व अन्य बाबी पूणग करणे आवश्यक राहील. 

 

iv. स्वयंसहाय्यता र्टातील थकबाकीदार सदस्य कोणतयाही कारणाने र्टामधून बाहेर 
पडले असल्यास व तयानंा प न्हा तयाच अथवा नवीन सम हामध्ये सहिार्ी व्हावयाचे असल्यास थकबाकीची 
वयैस्क्तक अथवा र्टाची रक्कम र्टाकडे अथवा बँकेकडे िरणे आवश्यक राहील. 

V) अभनयभमत/बंद र्टाचंे प नरुज्जीवन : अभनयभमत व बंद र्टाचं्या अभनयभमततेची अथवा 
बंद होण्याची कारणे र्ोधून तयावर आवश्यक तया उपाययोजना करण्यात याव्यात. तयानंा प नरुज्जीभवत 
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करुन ते दर्सतू्रीचे पालन करतील यासाठी क्षमता बाधंणी करण्यात यावी. दर्सूत्रीचे पालन करणाऱ्या 
स्वयंसहाय्यता र्टाचं्या बँक जोडणीचा आराखडा तयार करुन तयानंा भवभत्तय सहाय्य उपलब्ध करुन 
द्याव.े 

VI) स्वयंसहाय्यता र्टाचंे प्रथम व स्व्दतीय श्रेणीकरण : ताल का समन्वयक, बँक प्रभतभनधी व 
सम दायातील प्रभतभनधी (स्वयंसहाय्यता र्टाचा प्रभतभनधी/सम दाय संसाधन व्यक्ती/भहर्ोबनीस) याचंी 
सभमती कायगक्षते्रातील पात्र र्टाचंे प्रथम व स्व्दतीय श्रेणीकरण करील. श्रेणीकरणानंतर र्टाला प्राप्पत 
श्रेणीन सार भर्रता भनधी अथवा बँक अथगसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात याव.े (प्रथम व भितीय 
श्रेणीकरणासाठी स्वतंत्र नमूना सोबत पभरभर्ष्ट्ट क्र. 1 (अ/ब) मध्ये पहावा.) 

VII)  भनयभमत सम हाचंी क्षमता बाधंणी व बँक-जोडणी : वर्ीकरणानंतर भनयभमत सम हाचंी 
क्षमता बाधंणी व बँक-जोडणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे भनयोजन व तयाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. 

i) भनयभमत स्वयंसहाय्यता र्ट दर्सूत्रीचे पालन करीत आहेत याबाबत िटेीव्दारे 
खातरजमा करण्यात यावी. 

ii) दर्सूत्रीचे पालन करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता र्टाचं्या क्षमता बाधंणीचा आराखडा 
तयार करुन तयानंा तयाप्रमाणे प्रभर्क्षणाची कायगवाही करावी. 

iii) दर्सूत्रीचे पालन करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता र्टाचं्या बँक जोडणीचा आराखडा 
तयार करुन तयानंा भवभत्तय सहाय्य उपलब्ध करुन द्याव.े 

VIII)  सम दाय साधन व्यक्ती (Community Resource Person) ओळखणे : ताल का समन्वयक 
र्ावातील सम हाचंी माभहती घेताना सम हातील संिाव्य सम दाय साधन व्यक्ती (Community Resource 
Person) बनण्याची क्षमता असलेल्या मभहलाचंा र्ोध घेतील. 

IX) भहर्ोबनीस (Book-Keeper) ओळखणे : ताल का समन्वयक र्ावातील सम हाचंी माभहती 
घेताना सम हातील भहर्ोबनीस (Book-Keeper) बनण्याची क्षमता असलेल्या मभहलाचंा र्ोध घेतील. 

I) 4)   सम ह साधन व्यक्ती (CRP) व भहर्ोबनीस  याचंी भनवड : म ख्य कायगकारी अभधकारी, 
यानंी ताल का समन्वयकानंी ओळखून सादर केलेल्या माभहतीच्या आधारे, सम ह साधन व्यक्ती (CRP) व 
भहर्ोबनीस बनण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तींची भनवड करतील. सम ह साधन व्यक्ती (CRP) व 
भहर्ोबनीसाची भनवड करण्यासाठी र्टचचा/वयैस्क्तक म लाखत/लेखी चाचणी यासारख्या 
कायगपध्दतीचा आवश्यकतेप्रमाणे अवलंब करावा. भनवड झालेल्या मभहलानंा 6 मभहन्यापयंत स्वत:च्या 
र्टात व र्ावातील र्टात भनम्न म िा क्र.4 (II) प्रमाणे कतगव्य पार पाडल्यानंतर तयाचं्या कामकाजाचे र्ट 
भवकास अभधकाऱ्यानंी ताल का समन्वयकामंापगत म ल्याकंन करुन म ल्याकंन अहवाल म ख्य कायगकारी 
अभधकारी यानंा सादर करावा. म ख्य कायगकारी अभधकारी यानंी या अहवालाच्या आधारे उतकृष्ट्ट काम 
केलेल्या मभहलानंा सम ह साधन व्यक्ती (CRP) व भहर्ोबनीस (Book Keeper) म्हण न मान्यता द्यावी.  
तयाचं्या अन िवाचा अन्य र्ट बळकटीकरण करण्यासाठी उपयोर् करुन घ्यावा.तयानंा या सेवचे्या 
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मोबदल्यात 4 (III) प्रमाणे सेवार् ल्क व प्रवासित्ता अन ज्ञये राहील. यासाठी येणारा खचग क्षमता बाधंणी व 
प्रभर्क्षण या भर्र्षांतर्गत BMMU Cost मधून करण्यात  यावा. 

II)  संिाव्य सम ह साधन व्यक्ती (CRP) भनवडण्यासाठी सवगसाधारण भनकर्ष - 

1.  सदस्य मभहला भकमान 7 वी उत्तीणग असावी. 

2.  भतचा र्ट भकमान 2 वरे्ष अन िवी असावा. 

3.  र्टाच्या भकमान 22 सिामंध्ये ती सहिार्ी असावी. 

4.  भतची वयैस्क्तक बचत भकमान 1,000/- रूपये असावी. 

5.  भतने र्टातून भकमान 2 सकवा तयापेक्षा जास्त वळेा कजग घेऊन भनयभमत परतरे्ड केलेली 
असावी. 

6.  ती उत्तम स संवादी व स्वचे्छेने इतरानंा भर्कभवणारी असावी. 

III)  संिाव्य सम ह साधन व्यक्ती (CRP) च्या कतगव्ये व जबाबदाऱ्या : कामाच्या 6 मभहने 
अन िवानंतर तयाचं्या कामाचे  ताल का समन्वयकामार्ग त म ल्यमापन करण्यात येईल. तयाचं्या कतगव्य  व 
जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत. 

1.  CRP मभहला तयाचं्या र्टात व र्ावातील इतर र्टानंा मार्गदर्गन करणे. 

2.  सम हाला दर्सूत्रीचे महत्त्व पटवून देऊन दर्सतू्रीच ेपालन करण्यासाठी सक्षम बनभवणे. 

3.  र्रीब क ट ंबातील मभहलांना संघभटत करुन तयाचंे स्वयंसहाय्यता र्ट स्थापन करणे. 

4. मभहलाचंी प्रभर्क्षणाव्दारे क्षमता बाधंणी करणे व बकँ जोडणीकरीता सहाय्य करणे. 

5.  सम हाचे माभसक अहवाल तयार करण्यासाठी मदत व मार्गदर्गन करणे. 

IV) संिाव्य सम ह साधन व्यक्ती (CRP)  चे सेवार् ल्क : CRP मभहलेला पभहल्या 6 
मभहन्यांमध्ये स्वत:च्या र्टात व र्ावातंर्गत र्टात केलेल्या कामासाठी कोणतयाही प्रकारचे मानधन 
अन ज्ञये नाही. तयानंतर इतर र्ाव ेव अन्य ग्रामपंचायत क्षते्रात केलेल्या कामासाठी प्रतीभदन रु. 200/- 
प्रमाणे सेवार् ल्क दरमहा कमाल 15 भदवसासंाठी अन ज्ञये राहील. तयानंी प्रतयक्ष केलेला प्रवासखचग सकवा 
रु.50/- प्रतीभदन यापैकी जे कमी असेल तेवढा प्रवासित्ता अन ज्ञये राहील. CRP चे सेवार् ल्क व 
प्रवासित्ता यावरील खचग अभियानंातंर्गत क्षमता बाधंंणी व प्रभर्क्षण या भर्र्षाखाली BMMU Cost मधील 
तरतूदीमधून िार्वण्यात यावा. 

V) भहर्ोबनीस (Book-Keeper) व्यक्तीचे भनवडण्यासाठी सवगसाधारण भनकर्ष - 

1. भकमान 10 वी उत्तीणग असावी व लेखे ठेवण्यास सक्षम असावी. 

2. भतचा र्ट भकमान 1 वर्षग अन िवी असावा. 

3. र्टाच्या भकमान 10 सिामंध्ये ती सहिार्ी असावी. 
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4. भतची वयैस्क्तक बचत भकमान 500/- रूपये असावी. 

5. भतने र्टातून भकमान 2 सकवा तयापेक्षा जास्त वळेा कजग घेऊन तयाची परतरे्ड भनयभमत केलेली 
असावी. 

6. ती उत्तम स संवादी व स्वचे्छेने इतरानंा भर्कभवणारी असावी. 

VI) भहर्ोबनीस (Book-Keeper) च्या कतगव्ये व जबाबदाऱ्या : 

1. र्टाचे लेखे अद्ययावत ठेवील. 

2. र्टाला आर्थथकदृष्ट्या साक्षर करणे. 

3. र्टाच्या सदस्यानंा तयाचं्या सम हातील आर्थथक स्स्थतीबाबत मार्गदर्गन करणे. 

4. र्टाचा दरमहाचा अहवाल तयार करुन सादर करणे. 

VII) भहर्ोबनीसाचे सेवार् ल्क : भहर्ोबनीस व्यक्ती र्क्यतो र्टातंर्गत असल्याने भतला 
कोणतयाही प्रकारचे मानधन अन ज्ञये ठरत नाही. भहर्ोबनीस र्टाकडे उपलब्ध नसल्यास बायभनय क्त 
भहर्ोबनीसाला स्वभनधीमधून मानधन देण्याभवर्षयी भनणगय र्टाने घेण्यास हरकत नाही. तयासाठी 
र्ासकीय अन दान देण्यात येणार नाही. परर्ावामंध्ये लेखाभवर्षयक माभहती देण्यासाठी भनवडण्यात 
येणाऱ्या भहर्ोबनीस मभहलानंा सम ह साधन व्यक्ती (CRP) प्रमाणे सेवार् ल्क व प्रवासित्ता अन ज्ञेय 
राहील. 

4) दर्सूत्री : स्वयंसहाय्यता र्टानंा दर्सूत्रीचे पालन करण्यासाठी प्रभर्क्षण देणे व तयाचंी 
क्षमता बाधंणी करणे आवश्यक आहे. दर्सूत्रीमधील पभहली 5 सूत्रे स्वयंसहाय्यता र्टाची आर्थथक क्षमता 
वृध्दीसाठी उपय क्त आहेत, तर उवगभरत 5 सूत्रे र्टाचा सामाभजक भवकास करण्यासाठी अंतिूगत करण्यात 
आलेली आहेत. प्रतयेक स्वयंसहाय्यता र्टानें दर्सूत्रीचे पालन केल्यास र्टातील प्रतयेक सदस्याचा 
आर्थथक व सामाभजक भवकास होऊन तयाचंे जीवनमान उंचावण्यात मदत होणार आहे. (दर्सूत्री पभरभर्ष्ट्ट 
क्र. 1 क मध्ये पहावी.) 

5) र्टाच्या सिसेाठी भवर्षयपभत्रका (सवगसाधारण) : र्टाच्या सिसेाठी भवर्षयपभत्रकेवर 
सवगसाधारणपणे, सदस्याचंी हजेरी, जमाबचत, कजग परतरे्ड (अंतर्गत व बँक कजग), कजग मार्णी, 
र्ौचालयाचा भनयभमत वापर, क ट ंब क पोर्षण म क्त होण्यासाठी उपाययोजना, मभहलाचं्या आरोर्याच्य 
उपाययोजना, क ट ंबातील म ला-म लींच्या भनयभमत भर्क्षणासाठी, आहार व आरोग्यासाठी अथगसहाय्य, 
पंचायतराज संस्थाबंरोबर समन्वय व र्ासकीय योजनांमध्ये सक्रीय सहिार् क ट ंबाच े जीवनमान 
उंचाभवण्यासाठी र्टाने करावयाच्या कायमस्वरुपी उपाययोजना व ऐनवळेेचे भवर्षय इतयादी भवर्षयाचंा 
समावरे् करुन तयाप्रमाणे कायगवृत्तातं/इभतवृत्त भलहण्यासाठी मार्गदर्गन कराव.े 
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क) नॉन-इन्टेंभसव्ह (Non-Intensive) कायगपध्दती : 

1)  नॉन-इन्टेंभसव्ह (Non-Intensive) कायगपध्दतीच ेकायगक्षते्र :  नॉन-इन्टेंभसव्ह 315 
ताल क्यांमधील सेमी इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीचे कायगक्षते्र वर्ळता उवगभरत संपूणग  कायगक्षते्रामध्ये नॉन-
इन्टेंभसव्ह पध्दतीने अभियान अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

2) नॉन-इन्टेंभसव्ह (Non-Intensive) कायगपध्दती अमंलबजावणीची जबाबदारी  : 

i)   भवस्तार अभधकारी (सम दाय संघटन व क्षमता बाधंणी, Livelihoods & Bank Linkage) यानंा 
नॉन-इन्टेससव्ह पध्दतीने अभियान अंमलबजावणीची जबाबदारी समप्रमाणात देण्यात यावी. 

ii)   भवस्तार अभधकारी (सम दाय संघटन व क्षमता बाधंणी, Livelihoods & Bank Linkage) या पदाच े
वतेन व ित्ते, प्रवास ित्ता, रजावतेन, भनवृत्ती वतेन अंर्दान इ. बाबींवरील खचग प ढील र्ासन भनदेर् 
येईपयंत अभियानांतर्गत क्षमता बाधंणी व प्रभर्क्षण या र्ीर्षाखाली BMMU Cost मधील तरत दींमधून 
िार्भवण्यात यावा.   

iii)   संबंभधत भवस्तार अभधकारी यानंी जबाबदारी सोपभवलेल्या सवग ग्रामपंचायत क्षते्रात सध्याच्या 
कायगरत व्यवस्थेच्या (NGOs, पे्ररक, पे्रभरका, संघभटका, सहयोभर्नी इ.) मदतीने कायगवाही करावी. 

iv)   सन 2013-14 या आर्थथक वर्षात नॉन-इंटेंभसव्ह कायगपध्दती क्षते्रात कोणतेही नवीन 
स्वयंसहाय्यता समूह  अथवा तयाचंे संघ स्थापन करण्यात येऊ नयेत. 

v)   र्ट भवकास अभधकारी यानंी भवस्तार अभधकारी (सम दाय संघटन व क्षमता बाधंणी, Livelihoods 
& Bank Linkage) याचं्यामार्ग त नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगक्षते्रात नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीन सार अभियान 
अंमलबजावणी करावी. 

vi)   कायगक्षते्रातील स्वयंसहाय्यता र्टाचंे वर्ीकरण, क्षमता बाधंणी, बँक-जोडणी, अभनयभमत/बंद 
र्टाचंे प नरुज्जीवन व प्रथम व स्व्दतीय श्रेणीकरण समेी-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीप्रमाणे करण्यात याव.े 

ड)  सेमी /नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दती अंतर्गत क्षमता बाधंणी व प्रभर्क्षण - अभियानातंर्गत 
अंमलबजावणी यंत्रणेची व सम दायाची क्षमता बाधंणी करण्यासाठी भनयोजन आराखडा तयार करण्यात 
यावा. यंत्रणेंतर्गत अभधकाऱ्यानंा क्षमता बाधंणी, व्यवसाय आभण कौर्ल्य भवर्षयक प्रभर्क्षण देण्यात 
याव.ेप्रभर्क्षण भवर्षयक हस्तप स्स्तका आभण अन र्षंभर्क साभहतय राज्य अभियान कक्षाकडून प रभवण्यात 
येईल. तसेच प्रभर्क्षणासंदिात अन र्षंभर्क सूचना वळेोवळेी वरे्ळयाने भनर्गमीत करण्यात येतील. 
राज्यस्तरावर िारत भनमाण अभियानातंर्गत प्रभर्भक्षत होणाऱ्या स्वयंसेवकानंास ध्दा राष्ट्रीय ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानाचे प्रभर्क्षण देण्यासाठी संबंभधत भविार्ाकडे समन्वय साधावा. 

1) अंमलबजावणी यंत्रणेची क्षमता बाधंणी : र्ाव, ताल का, भजल्हास्तरावरील अंमलबजावणी 
यंत्रणेची र्रजेन सार व मार्णीन सार प्रभर्क्षणाव्दारे तसेच प्रतयक्ष क्षते्रिटेीव्दारे राज्यातील व राज्याबाहेर 
क्षमता बाधंणी करण्यात यावी. 
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I) अभधकाऱ्याचंी क्षमता बाधंणी : म ख्य कायगकारी अभधकारी, भजल्हा पभरर्षद व तयाचं्या 
अभधनस्त भविार् प्रम ख/ खाते प्रम ख आभण ताल का समन्वयक याचंी अभियानाच्या र्रजेन सार 
प्रभर्क्षणाव्दारे तसेच प्रतयक्ष क्षते्रिटेीव्दारे क्षमता बांधणी करण्यात यावी.  भविार्स्तरावरील यंत्रणेची 
क्षमता बाधंणी राज्यस्तरावरून करण्यात येईल. 

II) बँक अभधकाऱ्याचंी क्षमता बाधंणी : भजल्हा व ताल का स्तरावरील सवग बँकाचं्या संबंभधत 
अभधकाऱ्यानंा प्रभर्क्षण व क्षते्रिटेीव्दारे अभियानाची िभूमका व बँकाचंी िभूमका याबाबत कायगर्ाळाचंे 
आयोजन करण्यात याव.े 

III) सध्या अस्स्ततवात असलेल्या पे्ररक/पे्रभरका, सहयोभर्नी, संघटीका आभण अर्ासकीय 
संस्था तसेच र्टबाधंणी व र्टांचे बळकटीकरण करणाऱ्या सवग संबंभधत व्यक्तींची प्रभर्क्षणाव्दारे क्षमता 
बाधंणी करण्यात यावी. 

IV) पंचायतराज संस्थाचं्या सदस्याचंी क्षमता बाधंणी : र्ाव, ताल का व भजल्हास्तरावरील 
भनवडक सदस्यानंा प्रभर्क्षण देऊन तसेच क्षते्रिटेीव्दारे अभियानाची िभूमका व पंचायतराज संस्थाचंी 
िभूमका याबाबत माभहती देण्यात यावी. कें द्र र्ासनाच्या भवभवध प्रभर्क्षण योजना (उदा. BRGF) मध्ये स ध्दा 
या अभियानाच्या प्रभर्क्षणाचा भवर्षय समाभवष्ट्ट करण्यात यावा. 

2) सम दायाची क्षमता बाधंणी : 

I) सम दाय संसाधन व्यक्तींची (CRP) क्षमता बाधंणी : ताल का समन्वयकानंी भनवडलेल्या 
सम दाय संसाधन व्यक्तींची  प्रभर्क्षण व क्षते्रिटेीव्दारे क्षमता बाधंणी करण्यात यावी. 

II) भहर्ोबनीसची (Book-Keeper) क्षमता बाधंणी : भहर्ोबनीसानंा स्वयंसहाय्यता र्टाचे 
अभिलेखे अद्ययावत ठेवण्यासाठी व सम हांना भवत्तभवर्षयक सल्ला देण्यासाठी भहर्ोबनीसाचंी प्रभर्क्षण व 
क्षते्रिटेीव्दारे क्षमता बाधंणी करण्यात यावी. 

III)  स्वयंसहाय्यता सम हाच्या सदस्याचंी क्षमता बाधंणी : स्वयंसहाय्यता सम हाच्या सदस्यानंा 
दर्सूत्रीचे पालन, पायाितू व कौर्ल्यभवर्षयक प्रभर्क्षणाव्दारे स्वत:च्या क ट ंबाचे जीवनमान 
उंचाभवण्यासाठी सक्षम बनभवण्यासाठी प्रभर्क्षण देण्यात याव.े (राज्य अभियान कक्षाकडून याबाबतचे 
भनयोजन व मार्गदर्गक सूचनानं सार उभचत भनयोजन करुन कायगर्ाळाचंे आयोजन करण्यात याव.े) 

इ) सेमी /नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दती अतंर्गत स्वयंसहाय्यता र्टानंा अथगसहाय्य कायगपध्दती : 

दर्सूत्रीचे पालन करणाऱ्या व भर्रता भनधी न भमळालेल्या स्वयंसहाय्यता र्टानंा प्रथम भर्रता भनधी 
उपलब्ध करुन द्यावा. 

1. भर्रतया भनधीची तरतूद : साधारणत: दर्सूत्रीचे पालन करणाऱ्या 3 ते 6 मभहने कालावधी प णग 
केलेल्या स्वयंसहाय्यता समूहानंा प्रथम श्रेणीकरणानंतर प्राप्पत र् णाचं्या प्रमाणात रु. 10 हजार ते रु. 15 
हजार एवढा भर्रता भनधी देण्यात यावा. भर्रतया भनधीची रक्कम बँकामंार्ग त थेट स्वयंसहाय्यता र्टाच्या 
बचत खातयात वर्ग करण्यात यावी.  
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2. भर्रता भनधी भवतरण कायगपध्दती :  

I)  स्वयंसहाय्यता र्टाच्या प्रथम श्रेणीकरणानंतर र्ट भर्रतया भनधीसाठी पात्र ठरल्यास 
भवस्तार अभधकारी/ताल का समन्वयक यानंी तातकाळ अर्ा र्टाची माभहती र्टभवकास अभधकारी 
याचं्याकडे सोबतच्या पभरभर्ष्ट्ट क्र. 4 मध्ये सादर करावी.  

II)  भर्रतया भनधीसाठी पात्र स्वयंसहाय्यता र्टासंाठी भर्रतया भनधीची मार्णी सोबतच्या 
पभरभर्ष्ट्ट क्र. 4 मध्ये  र्टभवकास अभधकाऱ्यामंार्ग त भजल्हा ग्रामीण भवकास यंत्रणेकडे सादर करावी.  

III) भजल्हा ग्रामीण भवकास यंत्रणा कायालयाकडे, पंचायत सभमतीकडून प्राप्पत झालेली भर्रतया 
भनधीची मार्णी प्राप्पत झाल्यानंतर संबंभधत र्टाच्या खाती RTGS व्दारे वर्ग करण्यासाठी संबंभधत बँकेकडे 
सोबतच्या पभरभर्ष्ट्ट क्र. 5 मध्ये पाठवावी व तयाची एक प्रत पंचायत सभमतीला व एक प्रत पंचायत 
सभमतीमार्ग त र्टाकडे पाठभवण्यात यावी.    

IV) भर्रतया भनधीची रक्कम बकेँस प्राप्पत झाल्यापासून आठ भदवसाच्या आत संबंभधत र्टाच्या खाती 
वर्ग करण्यात यावी. याबाबत ताल का समन्वयक/ भवस्तार अभधकारी/ र्टभवकास अभधकारी यानंी 
खातरजमा करुन घ्यावी.भर्रता भनधी भवतरण केल्यानंतर स्वयंसहाय्यता र्टानंा खालीलप्रमाणे 
अथगसहाय्य उपलब्ध करुन द्याव.े (RBI मार्गदर्गक स चना भदनाकं 27 जून, 2013 न सार)  

3. स्वयंसहाय्यता र्टानंा अथगसहाय्य / पतप रवठा-  

स्वणगजयंती ग्राम स्वरोजर्ार योजना सकवा राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या अंतर्गत ज्या 
स्वयंसहायता र्टानंा यापूवी खाली भदलेल्या मयादेपेक्षा अभधकचे अथगसहाय्य घेऊन तयाची परतरे्ड 
केलेली आहे. सकवा परतरे्ड स रु आहे, अर्ा र्टानंा यापूवी घेतलेल्या कजग मयादेच्या प ढील टप्पप्पयातील 
अथगसहाय्य अन ज्ञये राहील. तथाभप तया र्टानंी यापूवी घेतलेले अथगसहाय्य परतरे्ड केलेले नाही सकवा 
अभनयभमत परतरे्ड केलेली / करीत आहेत, तयानंा घेतलेले अथगसहाय्य संपणूग परतरे्डीनंतर तयाचं्या 
क्षमतेन सार अथगसहाय्य देण्यात याव.े अभियानातंर्गत नवीन र्टानंा खालीलप्रमाणे अथगसहाय्य देण्यात 
याव.े  

I) पभहले अथगसहाय्य/पतप रवठा - स्व्दतीय श्रेणीकरणानंतर पात्र स्वयंसहाय्यता र्टांना तयाचं्या 
एकूण बचतीच्या 4 ते 8 पट सकवा भकमान रु. 50 हजार यापैकी जी रक्कम अभधक असले 
तेवढे अथगसहाय्य देण्यात याव.े प्रथम अथगसहाय्य देण्यासाठी खालीलप्रमाणे सवगसाधारण 
भनकर्ष देण्यात येत आहेत.  

अ.क्र. र्टास प्राप्पत र् ण अन ज्ञेय अथगसहाय्य 
1) 80 ते 100 नाबाडग भनकर्षान सार पंचस त्रीचे पालन करणाऱ्या र्टांना 

तयाचं्या एकूण बचतीच्या 7 ते 8 पट, सकवा रु. 50 हजार 
यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम आभण  
दर्स त्रीमधील सामाभजक म दयाचं्या अन पालनानंतर प्राप्पत 
र् णाचं्या आधारे अभधकचे रु. 25000/- अन ज्ञये. 
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अ.क्र. र्टास प्राप्पत र् ण अन ज्ञेय अथगसहाय्य 
2) 60 ते 79 नाबाडग भनकर्षान सार पंचस त्रीचे पालन करणाऱ्या र्टांना 

तयाचं्या एकूण बचतीच्या 5 ते 6 पट, सकवा रु. 50 हजार 
यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम आभण  
दर्स त्रीमधील सामाभजक म दयाचं्या अन पालनानंतर प्राप्पत 
र् णाचं्या आधारे अभधकचे रु. 20000/- अन ज्ञये. 

3) 50 ते 59 नाबाडग भनकर्षान सार पंचस त्रीचे पालन करणाऱ्या र्टांना 
तयाचं्या एकूण बचतीच्या 4 पट, सकवा रु. 50 हजार यापैकी जी 
रक्कम जास्त असेल ती रक्कम आभण  दर्स त्रीमधील 
सामाभजक म दयाचं्या अन पालनानंतर प्राप्पत र् णाचं्या आधारे 
अभधकचे रु. 15000/- अन ज्ञये. 

 

स्वयंसहाय्यता र्टास पभहले अथगसहाय्य/पतप रवठा र्टाची स्थापना झाल्यानंतर 6 मभहन्यामंध्ये 
आभण भर्रता भनधी भमळाल्यानंतर साधारणत: 3 मभहन्यामंध्ये देण्यात याव.े र्ट ज ना असल्यास भकमान 
3 मभहने दर्सूत्रीचे पालन करणाऱ्या र्टास भर्रता भनधी भमळालेला असल्यास पभहले 
अथगसहाय्य/पतप रवठा देण्यात याव.े हे अथगसहाय्य 6 ते 12 मभहन्याचं्या कालावधीत परतरे्ड करण्यात 
याव.े  

II) द सरे अथगसहाय्य - पभहल्या अथगसहाय्याची संपूणग परतरे्ड करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता र्टास 
एकूण बचतीच्या 5 ते 10 पट, सकवा रु. 1 लक्ष यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढे अथगसहाय्य देण्यात 
याव.े हे अथगसहाय्य 12 ते 24 मभहन्याचं्या कालावधीत परतरे्ड करण्यात याव.े  

III) भतसरे अथगसहाय्य - स्वयंसहाय्यता र्टाच्या प्रकल्प आराखड्याच्या (ऍ़क्टीव्हीटी) सकमतीन सार 
सकवा भकमान रु. 2 ते 5 लक्ष रकमेएवढे, हे अथगसहाय्य दर्सूत्रीच ेसवगसाधारण पालन करणाऱ्या र्टास 
द सरे अथगसहाय्य 90 टक्के सकवा तयापेक्षा अधीक रकमेची परतरे्ड केल्यानंतर देण्यात याव.े हे कजग 2 
ते 5 वर्षांच्या कालावधीत परतरे्ड करण्यात याव.े  

IV) चौथे अथगसहाय्य - स्वयंसहाय्यता र्टाच्या प्रकल्प आराखड्याच्या (ऍ़क्टीव्हीटी) सकमतीन सार 
सकवा भकमान रु. 5 ते 10 लक्ष रकमेएवढे, हे अथगसहाय्य दर्सूत्रीच ेसवगसाधारण पालन करणाऱ्या र्टास 
भतसरे अथगसहाय्य 90 टक्के सकवा तयापेक्षा अधीक रकमेची परतरे्ड केल्यानंतर देण्यात याव.े हे कजग 3 
ते 6 वर्षांच्या कालावधीत परतरे्ड करण्यात याव.े 

उपरोक्त प्रमाणे रु. 10 लाखाचं्या मयादेत अथगसहाय्यासाठी कोणतयाही प्रकारचे बंधपत्र अथवा 
जामीन देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच बचतीची रक्कम अथवा अनामत रक्कम बॅकेत ठेवण्याची 
आवश्यकता नाही. सेमी इन्टेंभसव्ह कायगपध्दतीमध्ये ताल का समन्वयक तर नॉन-इन्टेंभसव्ह 
कायगपध्दतीमध्ये भवस्तार अभधकारी यानंी र्टानंा अथगसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी  पाठप रावा 
करावा.  
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4. सेमी /नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दती अंतर्गत बँक अथगसहाय्य मेळावा : ताल का समन्वयक, भवस्तार 
अभधकारी यानंी ग्रामसेवक, अर्ासकीय संस्थाचंे सदस्य याचंे सहकायग घेऊन आपापल्या कायगक्षते्रातील 
बँकाचंा दरमहा ग्रामपंचायतभनहाय बँक अथगसहाय्य मेळावा आयोभजत करावा. अर्ा मेळाव्यास 
भजल्हास्तरीय प्रर्ासकीय अभधकारी/ बँक अभधकारी याचं्यासह ताल कास्तरीय प्रर्ासकीय अभधकारी/ 
बँक अभधकारी यानंी उपस्स्थत राहाव.े बँक अथगसहाय्य मेळाव्यात साधारणत: खालील बाबींना प्राधान्य 
देण्यात याव.े  

i) स्वयंसहाय्यता र्टाचंे/सदस्याचंे बँकेत खाते उघडणे, तयानंा बँक स भवधाचंी माभहती देणे.  

ii) स क्ष्म अथगसहाय्याचे महत्त्व समजावून देणे तसेच कजग प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मार्गदर्गन 
करणे.  

iii) स्वयंसहाय्यता र्टाचं्या कजग प्रकरणानंा मंज री देणे.  

iv) स्वयंसहाय्यता र्टानंा मंज र कजाचे भवतरण कराव.े  

v) कजग परतरे्डीबाबत आढावा घेऊन मार्गदर्गन कराव.े  

स्वयंसहाय्यता र्टानंा बँकेकडे अथगसहाय्य मार्णीसाठी प्रस्तावासोबत द्यावयाचा नम ना सोबत पभरभर्ष्ट्ट 
क्र. 3 मध्ये जोडलेला आहे.  

5. सेमी/नॉन-इन्टेंभसव्ह कायगपध्दती अंतर्गत व्याज अन दान : कें द्र र्ासनाने स्वणगजयंती 
ग्रामस्वरोजर्ार योजनेमध्ये समाभवष्ट्ट असलेला िाडंवली अन दान या घटकातंर्गत तरतूद सन 2013-14 
पासून बंद केलेली आहे. अभियानातंर्गत व्याज अन दान सन 2013-14 वर्षापासून भजल्हा ग्रामीण भवकास 
यंत्रणामंार्ग त र्रीबाचं्या संस्थानंा देण्यात येणार आहे.  

I)  व्याज अन दान तरतूद :  

i) कें द्र र्ासन व राज्य र्ासन अन क्रमे 75% व 25% रक्कम व्याज अन दानासाठी उपलब्ध करुन 
देणार आहे. NRLM अंतर्गत भकमान 70% सदस्य दाभरद्र्य रेर्षेखालील असलेल्या मभहलाचं्या र्टानंा 
व्याज अन दान अन ज्ञये व देय राहील.  

ii) याप वी घेतलेल्या कजावर िाडंवली अन दान भमळालेले असल्यास अर्ा कजाच्या भर्ल्लक 
रकमेच्या परतरे्डीवर व्याज अन दान देता येणार नाही. तथाभप, संपूणग कजाची परतरे्ड झाल्यानंतर रु. 
3 लक्षच्या मयादेत नव्याने घेतलेल्या कजग रकमेवर व्याज अन दान अन ज्ञये राहील.    

iii) कें द्र र्ासन सम हानंा बँकामंार्ग त 7% व्याज दराने कजग उपलब्ध करुन देणार आहे.  बँक व्याज 
दर व 7% व्याज दर यामधील तर्ावतीएवढी रक्कम कें द्र र्ासन व्याज अन दान म्हणनू बकेँमार्ग त 
र्टाच्या खातयावर उपलब्ध करुन देणार आहे.  

iv) स्वयंसहाय्यता र्टानंा वार्थर्षक रुपये 3 लक्षच्या मयादेत घेतलेल्या बँक कजग रकमेवर 
परतरे्डीच्या प्रमाणात व्याज अन दान देण्यात याव.े  

  



र्ासन पभरपत्रक क्रमांकः  मभजअ 2013/प्र .क्र. 234/योजना 3. 

 

पषृ्ट्ठ 18 पैकी 14  
 

ई)  स्वयंसहायता  र्टाचंे संर्णकीकरण (SHG Inventory) करणे :  

भजल्हयातील ज्या दोन ताल क्यामंध्ये स्वयसहाय्यता र्टाचंे संर्णकीकरण (SHG Inventory) 
करण्याचे काम करण्यात आलेले आहे, तया ताल क्यांमधील उपलब्ध यंत्रणेच्या मार्गदर्गनाखाली उवगभरत 
सवग ताल कयामंध्ये नोव्हेंबर 2013 अखेर स्वयसहाय्यता र्टाचंे संर्णकीकरण (SHG Inventory) पूणग 
करण्यात याव.े  

उ)  क्लस्टर स्तरावर स क्ष्म उद्योर् भनर्थमती :  

दाभरद्र्य रेर्षेखालील क ट ंबानंा/ सम हाला र्रीबीतून वर आणण्यासाठी सामूहीक स्वरुपाच े
व्यवसाय   भनमाण केल्यास तयाचं्या उतपादनासाठी लार्णारी भवपणन व्यवस्था आभण अन र्षंभर्क पाठबळ 
सहजतेने उपलब्ध होऊन तयाचं्या उतपन्नात कायम स्वरुपी वाढ होऊ र्कते, म्हणनू कें द्र र्ासनाने स्वणग 
जयंती ग्राम स्वरोजर्ार योजनेत स ध्दा ऍ़क्टीव्हीटी क्लस्टरची सकंल्पना अंमलात आणण्यासाठी 
भनदेभर्त केलेले होते. तथाभप, या संकल्पनेला म्हणाव े तेवढे महतव देण्यात आले नव्हते. नवीन 
धोरणामध्ये ऍ़क्टीव्हीटी क्लस्टरच्या संकल्पनेला अनन्य साधारण महतव भदलेले आहे. 

नवीन धोरणातील महत्त्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहेत:-  

i) प्रतयेक भजल्याकरीता भनवडक व्यवसाय आभण तया व्यवसायाचे क्षते्र (Activity Clusters) भनभित 
करण्यात यावते. र्क्यतो प्रतयेक ताल क्यात एक सकवा दोन क्लस्टर भनवडून तयामध्ये योग्य उद्योर् 
व्यवसायासाठी भवस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करावा. व्यवसायाचे क्षते्र (Activity Cluster)  नोंदणी 
भजल्हा ग्रामीण भवकास यंत्रणा स्तरावर करण्यात यावी.  

ii) सवगसाधारणत: प्रतयेक क्लस्टरमध्ये सवगसाधारणपणे 200 स्वरोजर्ारी सहिार्ी होऊ र्कतील 
अर्ा पध्दतीने भनयोजन कराव.े Activity Clusters भनहाय प्रतयेक प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यात यावा.  

iii) प्रकल्प अहवाल तयार करताना तयामध्ये सारारं्ाने प्रास्ताभवक, लक्ष्य र्ट, SWOT भवशे्लर्षण, 
उिीष्ट्ट र्ट (ज्यामध्ये वयैस्क्तक स्वरोजर्ारींचे प्रमाण 10 टक्यापंेक्षा अभधक असणार नाही), र्ट कें द्रीत 
कायगपध्दती, Forward Backward Linkages, आर्थथक स्स्थती, प्रभर्क्षण व क्षमता बाधंणी, पायाितू 
स भवधा व भवपणन आभण र्रजेप्रमाणे प रभवलेली मदत या बाबींचा समावरे् असावा.  

iv) बँकानंी प्रकल्प आराखड्यातील य नीट कॉस्टप्रमाणे संय क्त कजग (कॉम्पोझीट लोन) मंज र कराव े
आभण कजाचे वाटप करीत असताना पारदर्गकता राहील याची भवरे्र्ष काळजी घ्यावी.  

 v) कजाचे वाटप केल्यानंतर तयाचं्या भनमाण होणाऱ्या मत्ताचंीही तपासणी करावी. 

ऊ) पायाितू स भवधा आभण भवपणन : 

1) भदनाकं 31 माचग, 2013 अखेर प्रलंभबत सवग दाभयत्त्व े भजल्हास्तरावरील पायाितू स भवधा व 
भवपणन या र्ीर्षांतर्गत उपलब्ध भनधीमधून तातकाळ िार्भवण्यात यावीत. दाभयतवाची माभहती महाराष्ट्र 
राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाकडे तातकाळ सादर करण्यात यावी. 
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2) सन 2013-14 वर्षात नवीन कामे मंज र करण्यासंदिात वरे्ळ्याने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानाकडे प्रस्ताव सादर करावते. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या 
कायालयाने राज्यातील म लितू स भवधेचा एकभत्रत प्रस्ताव र्क्तीप्रदान सभमती (EC), ग्रामीण भवकास 
मंत्रालय, नवी भदल्ली याचं्याकडे सादर करुन मान्यता घ्यावी. 

3) सरस प्रदर्गनावंरील खचग या अंतर्गत भनधीमधून िार्भवण्यात यावा. 

ए)   कौर्ल्य आभण रोजर्ार भनर्थमती:- 

ग्रामीण िार्ातील प्रतयेक क ट ंबासाठी "एक क ट ंब-एक नोकरी" भनमाण करणारी कौर्ल्य े
भवकभसत करण्याचे र्ासनाचे धोरण आहे. यामधून संपूणग क ट ंब दाभरद्रय रेर्षेबाहेर आणण्यासाठी हातिार 
लार्  र्केल, या उिेर्ाने या योजनेत कौर्ल्य भवकास या घटकावर िर देण्यात आलेला आहे. तयासाठी 
बेरोजर्ार य वक व य वकांमधील भवकभसत करावयाची कौर्ल्ये याचंा र्ोध घेण्यात यावा. भजल्हयातील 
इंडस्री असोभसएर्न आभण चेंबर ऑर् कॉमसग इतर कौर्ल्य भवकास आभण वतेनी रोजर्ार उपलब्ध 
करुन देणाऱ्या संस्था याचं्यार्ी भवचारभवभनयम करुन रोजर्ार भनर्थमतीच्या संधीचा र्ोध घेण्यात यावा व 
तयान सार रोजर्ार भनर्थमतीचे भजल्हयात लघ प्रकल्प तयार करावते व भजल्हास्तरीय भनयामक सभमती व 
कायगकारी सभमती याचं्या मान्यतेने प ढील कायगवाही करावी. 

1) एका प्रकल्पात स्थाभनक इच्छ क व लायक दाभरद्र रेर्षेखालील य वकानंा वतेनी रोजर्ारासाठी 
प्रभर्क्षण द्याव.े 

2) ज्याचं्याकडे भकमान पायाितू प्रभर्क्षण स भवधा आहेत, असे प्रभर्क्षक आभण प्रभर्क्षकाचं्या संस्था 
(जसे आयटीआय, अभियाभंत्रकी महाभवद्यालये,  नर्थसर् महाभवद्यालये, केव्हीके, रे्तकी महाभवद्यालये व 
पॉभलटेक्नीक महाभवद्यालये, नामाकंीत र्ासनमान्य संर्णक प्रभर्क्षण संस्था) आभण NGOs याचंी सक्षम 
प्राभधकरणाव्दारे भनवड करावी. 

3) र्रजेन सार प्रभर्क्षणासाठी आर-सेटीचा तसेच TRYSEM इमारतीचा स ध्दा उपयोर् करण्यात 
यावा. 

4) कौर्ल्यवृध्दीिारे वतेनी रोजर्ार उपलब्ध होण्यासाठी भवरे्र्ष प्रकल्प प्रस्तावाचंी छाननी करुन 
सक्षम प्राभधकरणाची मान्यता घ्यावी.   

5) मोठे उदयोजक ज्यानंा 18 ते 35 वयोर्टातील तरुण वर्ाची भवभर्ष्ट्ट कौर्ल्याच्या कामासाठी 
आवश्यकता आहे अर्ा उद्योजकारं्ी संपकग  करुन तयानंा अर्ा म ळात कौर्ल्य असलेल्या तरुण 
व्यक्तींच्या सरळ म लाखती घेण्यासाठी भनमंभत्रत कराव.े (जॉब मेळाव्याचे आयोजन कराव)े 

6) प्रतयेक र्ाव भनहाय दाभरद्र्य रेर्षेखालील क ट ंबातील 18 ते 35 वयोर्टातील तरुण बेरोजर्ाराचंी 
नोंद वही ठेवून तयामध्य ेतयाचंे नाव, दाभरद्र्य रेर्षा यादीतील क्रमाकं, वय, म ळात असलेले कौर्ल्य सकवा 
ज्या क्षते्रात आवड आहे तया क्षते्राचे नाव आभण इतर अन र्षाभंर्क माभहती असावी.  
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7) सरळ भनवडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या म लाखतीप वी दाभरद्रय रेर्षेखालील तरुणानंा 4 ते 5 भदवसाचं े
व्यस्क्तमतव भवकास, संवाद कौर्ल्य आभण इतर म लाखत पूवग प्रभर्क्षण देऊन तयानंा सरळ वतेनी 
रोजर्ारासाठी घेण्यात येणाऱ्या म लाखतीसाठी पाठवाव.े  

8) एकूण प्रभर्क्षण पूणग केलेल्या लािार्थ्यापैकी भकमान 70 %  लािार्थ्यांना वतेनी रोजर्ार भमळणे 
आवश्यक राहील.  

कौर्ल्यवृध्दी भवर्षयक प्रस्तावास मंजूरी नंतर अंमलबजावणी यंत्रणेला खालीलप्रमाणे 
अथगसहाय्य उपलब्ध करुन दयाव.े  

अ. क्र. तपर्ील मोबदला 
1. प्रस्ताव मंजूरी नंतर कायारंि आदेर् भदल्यावर 10 % 
2. प्रभर्क्षण स रु करण्यापूवी 30% 
3. प्रभर्क्षण पूणग झाल्यानंतर 30% 
4. रोजर्ार उपलब्ध झाल्यानंतर 20% 
5. संबंभधत रोजर्ारात 3 मभहन्यापेक्षा अभधक काळ भटकवणकूीनंतर 10% 

 

ऐ) संभनयंत्रण व म ल्यमापन:-  

अभियानाच्या उपय क्ततेसाठी व यर्स्वीतेसाठी साततयप वगक संभनयंत्रण आभण म ल्यमापन 
अतयावश्यक आहे. यािारे भमळालेल्या अन िवाचं्या आधारे धोरण व अंमलबजावणी कायगपध्दतीमध्ये 
सकारातमक बदल घडव न अभियानाची र्लश्र ती वाढण्यास मदत होईल. स्वणग जयंती ग्राम स्वरोजर्ार 
योजनेंतर्गत सवग सभमतया राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत कायगरत राहतील. अभियानाचे 
भविार्ीय आय क्त स्तरावर उपाय क्त (भवकास) याचं्यामार्ग त सभनयंत्रण करण्यात येईल.  माभसक प्रर्ती 
अहवाल दरमहा 3 तारखेपयंत ऑनलाईन/ हाडगकॉपीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान  
कायालयास सादर करण्यात यावते. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानान भजल्हाभनहाय 
एकभत्रत माभसक प्रर्ती अहवाल एग्राभवका कक्ष, ग्रामभवकास भविार्, मंत्रालय, म ंबई व कें द्र र्ासन यानंा 
दरमहा 5 तारखेपयंत सादर करावा.  अभियानातंर्गत खचाचे भनयभमत अंतर्गत लेखापभरक्षण पथकामार्ग त 
लेखापभरक्षण करण्यात याव.े अभियानाची अंमलबजावणी करताना अंतर्गत लेखापभरक्षण हे भवभत्तय 
अभनयभमतता टाळण्यासाठी मार्गदर्गक असेल. अंतर्गत लेखापभरक्षणाची जबाबदारी वरीष्ट्ठ लेखाभधकारी 
/ लेखाभधकारी याचं्यावर राहील. उपाय क्त (भवकास) यानंी अंतर्गत लेखा पभरक्षण प्रतयेक वर्षी होण्यासाठी 
भनयोजन कराव ेव लेखा पभरक्षण अहवाल लेखा अभधकारी, (योजना-2), ग्राम भवकास भविार् , मंत्रालय, 
म ंबई याचंेकडे पाठवावते.  माभसक प्रर्ती अहवालाचे नम ने सोबत पभरभर्ष्ट्ट क्र. 6 मध्ये जोडलेले आहेत.  

ओ)  प्रर्ासन:-  

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत प्रिावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 5% रक्कम 
प्रर्ासकीय खचासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या अंतर्गत भजल्हा व ताल कास्तरीय अभियान 
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कक्ष स्थापन व अद्ययावत करणे, भजल्हा अभियान कक्षासाठी लार्णारे संर्णक, स्टेर्नरी, कपाटे-
र्र्थनचरसाठी व र्रजेन सार वाहन व्यवस्था इतयादी अन र्षाभंर्क बाबींवर खचग करता येईल. 
अभियानातंर्गत नवीन वाहन खरेदी करण्यास परवानर्ी नसल्याने प्रासंभर्क कराराने िाडे तत्त्वावर वाहन 
उपलब्ध करुन घेता येईल. तसेच म ल्यमापन व सभनयंत्रण हा अन र्षाभंर्क खचग या भनधीतून िार्भवता 
येईल. 

उपरोक्त प्रमाणे सवग र्ीर्षांतर्गत तरत दींच्या खचाबाबतचे सभवस्तर भनयोजन करुन तयाचा सन 
2013-14 च्या वार्थर्षक कृती आराखडयात समावरे् करण्यात यावा व तयाला भजल्हा स्तरीय भनयंत्रण 
सभमतीची मान्यता घेऊन माहे सप्पटेंबर, 2013 अखेर राज्य अभियान कक्षाकडे सादर करावा. 
अभियानाच्या र्लभनष्ट्पत्तीचा भनयभमत आढावा कायगकारी सभमतीच्या सिमेध्ये घेण्यात यावा. तसेच 
भजल्हा स्तरावर उपलब्ध भनधीपैकी 60% खचग झाल्यास प ढील हप्पतयाची मार्णी उपयोभर्ता 
प्रमाणपत्रासह राज्य अभियान कक्षाकडे करण्यात यावी.  

सदर र्ासन भनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा संकेताक 201310011358414420 असा आहे. हे पभरपत्रक 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेर्ान सार व नावाने.  

एस.एस.संधू 
 प्रधान सभचव, ग्रामभवकास  
सोबत : पभरभर्ष्ट्टे 
प्रत,   

1) मा. राज्यपाल याचंे सभचव, 
2) मा. म ख्यमंत्री याचंे सभचव,  
3) मा. उपम ख्यमंत्री याचंे सभचव, 
4) मा. म ख्य सभचव याचंे सहसभचव, 
5) सभचव, भनयोजन/भवत्त/सामाभजक न्याय/आभदवासी भवकास/मभहला व 

बालकल्याण/सहकार/कृर्षी व पद म/उद्योर्/उजा व कामर्ार/आरोग्य/र्ालेय 
भर्क्षण/उच्च व तंत्रभर्क्षण/रोजर्ार व स्वयंरोजर्ार/ भविार्, मंत्रालय, म ंबई. 

6) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) म ंबई/नार्पूर. (5 प्रतीसह) 
7) महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञयेता) म ंबई/नार्पूर (5प्रतीसह) 
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8) सवग भविार्ीय आय क्त,  
9) सवग भजल्हाभधकारी, 
10) व्यवस्थापकीय संचालक, मभहला आर्थथक भवकास महामंडळ, रृ्हभनमाण िवन, बादं्रा 

(प.) म ंबई. 
11) सवग म ख्य कायगकारी अभधकारी, भजल्हा पभरर्षद(सवग), 
12) सवग उपाय क्त (आस्थापना/भवकास) भविार्ीय आय क्त कायालय, 
13) सवग प्रकल्प संचालक, भजल्हा ग्रामीण भवकास यंत्रणा, 
14) र्टभवकास अभधकारी, पंचायत सभमती (सवग) 
15) जनरल मॅनेजर व भनमंत्रक, राज्य अग्रणी बँक, बँक ऑर् महाराष्ट्र, प णे. 
16) अध्यक्ष, नाबाडग, बादं्रा (पू), म ंबई. 
17) भनवडनस्ती. 
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