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वाचा 1) शासन भनणगय क्रमांकः स्वग्राभव-2008/प्र.क्र.1002/योजना-3,भद. 5 फेब्रुवारी, 2009.
2) शासन भनणगय क्रमांकः एनआरएलएम-2011/प्र.क्र.196/योजना-3, भद. 18 जुल,ै २०११.
3) शासन भनणगय क्रमांकः स्वग्राभव-2014/प्र.क्र.133/योजना-3,भद. 9 ऑक्र्ोबर, 2014.

प्रस्तावना केंद्र िुरस्कृत स्वणगजयंती ग्राम स्वरोजर्ार योजने अंतर्गत स्थाभित मभिला स्वयंसिाय्यता
र्र्ांना दे ण्यात येणाऱ्या कजाची भनयभमत िरतफेड करणाऱ्या मभिला स्वयंसिाय्यता र्र्ांस िूणग
िरतफेड र्ाल्यानंतर व्याज दरातील 4% वर्ळता उवगभरत व्याज दराच्या रकमेिैकी 7% ियंत अनुदान
दे ण्याचा भनणगय राज्य शासनाने संदिग क्र. १ च्या शासन भनणगयान्वये घेतला.
2.

केंद्र शासनाने सन 2011 िासून स्वणगजयंती ग्राम स्वरोजर्ार योजनेचे रुिांतर राष्ट्रीय ग्रामीण

जीवनोन्नती अभियान स्वरुिात करण्याचा भनणगय घेतला.

त्यास अनुसरुन राज्य शासनाने सदर

अभियान राज्यात मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) राबभवण्याबाबतचा भनणगय संदिग
क्र. 2 च्या शासन भनणगयान्वये घेतला. सध्या राज्यात या अभियानाची अंमलबजावणी इन्र्ें भसव्ि, नॉन
इंन्र्ें भसव्ि या कायगिध्दतीने सुरु आिे.
3.

केंद्र शासनाने स्वणग जयंती ग्राम स्वरोजर्ार योजनेचे रुिांतर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

स्वरुिात करण्याचा भनणगय घेतला असल्याने राज्य शासनाची व्याज अनुदान योजना बंद करण्याचा
भनणगय राज्य शासनाने संदिग क्र.3 च्या शासन भनणगयान्वये घेतला.
4.

मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान स्थािन करण्यात आलेले, तसेच स्वणगजयंती ग्राम

स्वरोजर्ार योजनेतील व माभवम अंतर्गत स्थािन करण्यात आलेल्या एकूण 2,43,549 स्वयंसिाय्यता
समूिांची नोंद NIC च्या SHG Inventory या िोर्ग लवर करण्यात आलेली आिे.
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5.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अनुज्ञेय व्याज अनुदान :केंद्र शासनाद्वारे स्वयंसिाय्यता समूिांना व्याजअनुदान योजना खालील दोन कायगिध्दतीद्वारे

लार्ू करण्यात आली आिे :1) प्रवर्ग-1 : राज्यातील नक्षलग्रस्त, आभदवासी बिु ल तसेच जोखीतप्रवण अशा 6
भजल्ियांमधील सवग मभिला स्वयंसिाय्यता समूिांना बँकांमाफगत 7% व्याजदर आकारण्यात येतो व
स्वयंसिाय्यता समूिांद्वारे भनयभमत िरतफेड करण्यात आल्यावर त्यांना 3% व्याज अनुदान दे ण्यात
येते. म्िणजेच, उिरोक्त प्रवर्ग-1 मधील भजल्ियांतील सवग मभिला स्वयंसिाय्यता समूिांना 4% व्याज
दराने कजग िुरवठा िोतो. 4% व बँक व्याजदर यातील फरकाच्या रकमेचा बोजा केंद्र शासनाद्वारे
उचलण्यात येतो.सदर योजना तूतग राज्यातील र्ोंभदया, र्डभचरोली, नंदूरबार, यवतमाळ, उस्मानाबाद
व जालना या भजल्ियांकरीता लार्ू करण्यात आली असून, सन 2015-16 या वर्षात अभधकचे 7 भजल्ये
भनवडण्याबाबत केंद्र शासनाचे भनदे श प्राप्त र्ाले आिेत. सदर प्रवर्ासाठी व्याज अनुदानाची कमाल
मयादा 8.5% इतकी आिे.
2) प्रवर्ग-2 : या प्रवर्ातील भजल्यातील NRLM Complaint मभिला स्वयंसिाय्यता समूिांना
भनयभमत बँकेचा व्याजदर व 7% (कमाल 12.5% ियगत) कजग िरतफेडी यामधील फरक, व्याज अनुदान
स्वरुिात समूिांच्या खाती वर्ग केला जातो. सदर प्रवर्ासाठी व्याज अनुदानाची कमाल मयादा 5.5%
इतकी आिे .
6.

कजगफेडीची मुदत केंद्र शासन व भरर्वग बँकेच्या मार्गदशगक सुचनांप्रमाणे िुढील प्रमाणे आिे.

अ.

बँकेकडू न भमळालेल्या

क्र.

कजाचा तिशील

1

मुदत

समुिाला बँककडू न

बचतीच्या 4-8 िर् ककवा भकमान रु.50 िजार

भमळालेले िभिले कजग

यािैकी जे अभधक असेल ते

2

दु सरे कजग

3

भतसरे कजग

4

चौथे कजग

7.

कजगफेडीची

कजग मयादा

6 ते 12 मभिने

बचतीच्या 5-10 िर् ककवा भकमान रु.1 लाख

12 ते 24

यािैकी जे अभधक असेल ते

मभिने

प्रकल्ि आराखडयाच्या ककमतीनुसार ककवा
भकमान रु.2-5 लाख यािैकी जे अभधक असेल ते
प्रकल्ि आराखडयाच्या भकेंमतीनुसार ककवा
भकमान रु.5-10 लाख यािैकी जे अभधक असेल ते

2 ते 5 वर्षे
3 ते 6 वर्षे

मभिला स्वयंसिाय्यता समुिांना 0% व्याजदराने कजग िुरवठा केल्यास, त्यांची उिभजभवका

बळकर् िोऊन दाभरद्रय भनमुगलनास मदत िोईल, तसेच स्वयंसिाय्यता समुि चळवळीला चालना
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भमळे ल.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत केंद्र शासनाचे प्रत्यक्षात व्याज अनुदान प्राप्त

र्ालेल्या िात्र कायगरत मभिला स्वयंसिाय्यता समुिांना सवलतीच्या व्याज दराने(12.5% मयादे ियंत)
कजग उिलब्ध करुन दे ण्यासाठी व्याजदर अनुदान योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन
आिे.

शासन भनणगयराष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत भनयभमत कजगफेड करणाऱ्या केंद्र शासनाकडू न
व्याज अनुदान प्राप्त र्ालेल्या िात्र मभिला स्वयंसिाय्यता समुिांना सवलतीच्या व्याजदराने कजग
उिलब्ध करुन दे ण्यासाठी, व्याज अनुदान दे ण्याकरीता“सुमतीबाई सुकळीकर उद्योभर्नी मभिला
सक्षमीकरण योजना” सुरु करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे.
2.

सुमतीबाई सुकळीकर उद्योभर्नी मभिला सक्षमीकरण योजनेचे स्वरुि :अ) सदर योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत भनयभमत कजगफेड

करणाऱ्या केंद्र शासनाकडू न व्याज अनुदान िात्र मभिला स्वयंसिाय्यता समुिांना प्रिावी 0% दराने
कजग उिलब्ध करुन दे ण्यास व या संदिात व्याज अनुदान दे ण्यासाठी स्वयंसिाय्यता समुिास दे ण्यात
येणाऱ्या कजाच्या व्याजाची कमाल मयादा 12.50% ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे .
आ) या योजनेअंतर्गत मभिला स्वयंसिाय्यता समुिाला ज्या कजासाठी केंद्र शासनाच्या प्रवर्ग 1
ककवा प्रवर्ग 2 प्रमाणे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत व्याज अनुदान प्राप्त िोईल, त्या
कजासाठी या योजनेंतर्गत व्याज अनुदानाची सुभवधा उिलब्ध करुन दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे .
व्याज अनुदानाच्या िभरर्णनेसाठी भरर्व्िग बँक ऑफ इंभडया द्वारे भवभित कायगिध्दती/मार्गदशगक
सूचनांचा अवलंब करण्यात येईल.
इ) केंद्र शासनाच्या Portal वरुन भवभित प्रित्रात माभिती आयात (Import) करुन घेऊन त्याचे
भवश्लेर्षण करुन या योजनेंतर्गत भवभवध मभिला स्वयंसिाय्यता समुिांना दे य असणारी व्याज अनुदानाची
रक्कम िभरर्भणत करण्यासाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र प्रणाली तयार करण्याचे प्रस्ताभवत आिे . या
प्रणाली द्वारे या योजनेंतर्गत व्याज अनुदानाची रक्कम मभिला स्वयंसिाय्यता समुिांच्या खात्यात थेर्
जमा करण्यात येईल. याकरीता प्रणाली भवकभसत करण्यासाठी येणारा खचग िभरर्भणत करुन तो
माभिती व तंत्रज्ञान भविार्ाच्या मान्यतेने भनभित करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे .
ई) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सद्यस्स्थतीत मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती
अभियान, बेलािूर येथील मनुष्ट्यबळ वािरण्यात येईल. तथाभि, िभवष्ट्यात या योजनेच्या
अंमलबजावणीकरीता तांभत्रक व प्रशासकीय मनुष्ट्यबळ आवश्यक असल्यास त्याअंतर्गत आवश्यक िदे
मुख्य सभचवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाभधकारी सभमतीच्या मान्यतेने भनमाण करण्यात येतील.
उ) या योजनेच्या तांभत्रक व प्रशासकीय खचाकरीता या योजनेंतर्गत उिलब्ध भनयतव्ययाच्या
2% रक्कम उिलब्ध करुन दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे.
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ऊ) या योजनेची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व
भजल्िास्तरावर मुख्य कायगकारी अभधकारी, भजल्िा िभरर्षद व प्रकल्ि संचालक, भजल्िा ग्रामीण भवकास
यंत्रणा यांच्या माफगत करण्यात येईल.
3.

सदर शासन भनणगय मंभत्रमंडळ भवशेर्ष बैठक, औरंर्ाबाद, भदनांक 4 ऑक्र्ोबर, 2016 रोजी

र्ालेल्या भनणगयानुसार भनर्गभमत करण्यात येत आिे .
4.

सदर शासन भनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उिलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201610141533497320 असा आिे . िा आदे श
भडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(असीम र्ुप्ता)
सभचव, ग्राम भवकास व िंचायत राज
प्रत,
1.

मा.राज्यिाल यांचे सभचव, मलबार भिल, मुंबई

2.

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सभचव, मंत्रालय, मुंबई

3.

सवग मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सभचव, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा.भवरोधी िक्ष नेता, भवधान सिा/ भवधान िभरर्षद, मिाराष्ट्र भवधानमंडळ सभचवालय,मुंबई.

5.

सवग भवधानसिा व भवधान िभरर्षद सदस्य, मिाराष्ट्र भवधानमंडळ सभचवालय,मुंबई.

6.

मा.मुख्य सभचव, यांचे उि सभचव, मंत्रालय, मुंबई

7.

मिालेखािाल (लेखा िभरक्षा), मिाराष्ट्र 1/2,मुंबई/नार्िूर.

8. मिालेखािाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मिाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नार्िूर.
9.

अभधदान व लेखा अभधकारी, मुंबई.

10. भनवासी लेखा िरीक्षा अभधकारी, मुंबई
11. सवग अिर मुख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव, मंत्रालय, मुंबई.
12. संचालक, लेखा व कोर्षार्ारे, मुंबई.
13. सवग भविार्ीय आयुक्त,
14. सवग भजल्िाभधकारी
15. मुख्य कायगकारी अभधकारी, मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलािूर, नवी मुंबई.
16. मुख्य कायगकारी अभधकारी, भजल्िािभरर्षद (सवग),
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17. व्यवस्थािकीय संचालक, मभिला आर्थथक भवकास मिामंडळ, मुंबई.
18. ग्राम भवकास व जलसंधारण भविार्ातील सवग सि/उि सभचव/अवर सभचव/कक्ष अभधकारी,
मंत्रालय, मुंबई
19. उि सभचव, सामाभजक न्याय, आभदवासी भवकास, मभिला व बाल भवकास भविार्, मंत्रालय,
मुंबई
20. उि सभचव, भनयोजन (का.1411 व 1414) व भवत्त भविार् (का.व्यय-15 व अथग-17) मंत्रालय,
मुंबई
21. सवग उि आयुक्त (भवकास), भविार्ीय आयुक्त यांचे कायालय,
22. सवग प्रकल्ि संचालक, भजल्िा ग्रामीण भवकास यंत्रणा,
23. सि संचालक, ए. ग्रा.भव.का. ग्राम भवकास व जलसंधारण भविार्,
24. भनवडनस्ती,योजना-3
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