
मानव ववकास कार्यक्रमाअतंर्यत “इर्त्ता 8 वी ते 12 वी 
परं्त     विक्षण घेत असलले्र्ा व िाळेपासनू 5 वक.मी. 
अतंरापरं्त राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना सार्कलींच े वाटप 
करणे” र्ा र्ोजनेअतंर्यत  सार्कली खरेदीसाठी देण्र्ात 
रे्णा-र्ा रकमेत वाढ करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन, 
वनर्ोजन ववभार्, 

िासन वनणयर् क्र.:- माववका -2012/ प्र.क्र. 99/ का.1418 
मंत्रालर्, मंुबई-400032. 
वदनांक:- 23 माचय, 2018 

 

वाचा -1) वनर्ोजन ववभार्,िासन वनणयर्,  क्र. ममावव-2010/प्र.क्र.81/का.1418,वद.19जुलै,2011. 
2) वनर्ोजन ववभार्,िासन वनणयर्, क्र. माववका-2012/प्र.क्र.69/का.1418,वद.12 जुलै, 2012. 
3) वनर्ोजन ववभार्,िासन पत्र, क्र. माववका -2012/ प्र.क्र. 99/ का.1418, वद. 3 विसेंबर 2013. 

 

प्रस्तावना :-  

मानव ववकास कार्यक्रम राज्र्ातील 23 वजल््ांतील (नववनर्ममत पालघरसह)  125 अवतमार्ास 
तालुकर्ातं राबववण्र्ाबाबत  संदभय क्र.1) रे्थील िासन वनणयर्ान्वरे् घेण्र्ात आला आहे. त्र्ानुसार मानव ववकास 
कार्यक्रमातील ववववध र्ोजनामंध्रे् “इर्त्ता 8 वी ते 12 वी परं्त विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. 
अंतरापरं्त राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना सार्कलींचे वाटप करणे” ही र्ोजना राबववण्र्ास वनर्ोजन ववभार्, िासन 
वनणयर्, क्र. माववका 2012/प्र.क्र. 69/का. 1418, वद. 12 जुलै, 2012 अन्वरे् मान्र्ता देण्र्ात आली आहे.   

2.  मानव ववकास कार्यक्रमांतर्यत संदभय क्र.2)रे्थील िासन वनणयर्ान्वरे् सुरू करण्र्ात आलेल्र्ा “इर्त्ता 
8 वी ते 12 वी परं्त विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. अतंरापरं्त राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना 
सार्कलींचे वाटप करणे” र्ा र्ोजनेअतंर्यत लाभाथी मुलींना सार्कल खरेदी करण्र्ासाठी रु.3000/- (रुपरे् 
तीन हजार फकत) इतकी रककम लाभधारक मुलीच्र्ा खात्र्ात थेट जमा करण्र्ाबाबत (Direct Benefit 
Transfer)  उपरोकत संदभय  क्र.3) रे्थील पत्रान्वरे् मान्र्ता देण्र्ात आली आहे.  
3. मानव ववकास कार्यक्रमाच्र्ा राज्र्स्तरीर् सवमतीच्र्ा वद. 12 जुलै, 2017 रोजी झालेल्र्ा बठेकीत 
“इर्त्ता 8 वी ते 12 वी परं्त विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. अंतरापरं्त राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना 
सार्कलींचे वाटप करणे” र्ा र्ोजनेअंतर्यत लाभधारक मुलींना सार्कल खरेदीसाठी देण्र्ात रे्त असलेल्र्ा 
रकमेत वाढ करुन रु.3500/-(रुपरे् तीन हजार पाचिे फकत) इतकी करणेबाबत वनणयर् घेण्र्ात आला आहे. 
सदर वनणयर्ाच्र्ा अनुषंर्ाने सध्र्ा प्रती लाभधारक मुलींना अनुज्ञेर् असलेली रु.3000/- (रुपरे् तीन हजार 
फकत) रकमेत वाढ करुन  रु.3500/-(रुपरे् तीन हजार पाचिे फकत) करण्र्ाची बाब िासनाच्र्ा ववचाराधीन 
होती. त्र्ास अनुसरून िासन खालीलप्रमाणे वनणयर् घेत आहे. 
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िासन वनणयर्:-  
 मानव ववकास कार्यक्रमांतर्यत उपरोकत संदभय क्र.2 रे्थील िासन वनणयर्ान्वरे् सुरू करण्र्ात आलेल्र्ा 
“इर्त्ता 8 वी ते 12 वी परं्त विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. अंतरापरं्त राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना 
सार्कलींच ेवाटप करणे” र्ा र्ोजनेअंतर्यत सन 2018-19 र्ा आर्मथक वषापासून इर्त्ता 8 वी ते 12 वी परं्त 
विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. (0 ते 5 वक.मी.) अंतराच्र्ा आत राहणाऱ्र्ा लाभधारक मुलींना 
सार्कल खरेदी करण्र्ासाठी संदभाधीन क्र.3 अन्वरे् देण्र्ात  रे्णा-र्ा रकमेत वाढ करुन रु.3500/- (रुपरे् 
तीन हजार पाचिे फकत) इतकी  करण्र्ास िासन मान्र्ता देण्र्ात रे्त आहे.   
2.  मानव ववकास कार्यक्रम अंतर्यत “इर्त्ता 8 वी ते 12 वी परं्त विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासनू 5 
वक.मी. अंतरापरं्त राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना सार्कलींचे वाटप करणे” र्ा र्ोजनेअतंर्यत सन 2018-19 र्ा 
आर्मथक वषापासून वनवि करण्र्ात रे्णा-र्ा लाभधारक मुलींना सार्कल खरेदीसाठी रू.2000/- (रुपरे् दोन 
हजार फकत) आर्ाऊ रककम देण्र्ात र्ावी व लाभाथी मुलींनी सार्कल खरेदीची पावती व इतर कार्दपत्र े
सादर केल्र्ानंतर त्र्ानंा उवयवरत रु.1500/- (रु. एक हजार पाचिे फकत) रककम अदा करण्र्ात र्ावी. 
3. मानव ववकास कार्यक्रमांतर्यत “इर्त्ता 8 वी ते 12 वी परं्त विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासनू 5 
वक.मी. अंतरापरं्त राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना सार्कलींचे वाटप करणे” र्ा र्ोजनेसाठी लाभधारक मुलीची 
वनवि करणे व त्र्ांना सार्कल खरेदीकवरता एकूण रु.3500/- चा लाभ देणे तसेच र्ाकवरता अटी व िती  
वनर्ोजन ववभार्ाचे संदभय क्र.3) रे्थील वद.3 विसेंबर,2013 च्र्ा िासन पत्राप्रमाणे राहतील.  
 

4. सदर िासन वनणयर् महाराष्ट्र िासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्र्ात आला असून, त्र्ाचा संर्णक संकेताक  201803231735231516 असा आहे. हा आदेि विजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्र्ात रे्त आहे.  

               महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ांच्र्ा आदेिानुसार व नावाने, 

   

 

                                                                                                              (वव.फ.वसाव)े 
                                                                                                     उप सवचव,महाराष्ट्र िासन                                               
 प्रवत, 

1. मा.मुख्र्मंत्री र्ांच ेअपर मुख्र् सवचव,मुख्र्मंत्री र्ांच ेकार्ालर्,मंत्रालर्,मंुबई-400 032. 
2. मा.मंत्री(ववत्त व वनर्ोजन) र्ाचंे  खाजर्ी सवचव,मंत्रालर्,मंुबई-400 032. 
3. मा. मंत्री/ राज्र्मंत्री र्ाचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालर्,मंुबई-400 032. 
4. मा.ववरोधी पक्ष नेते,ववधान सभा/ववधानपवरषद र्ांच ेखाजर्ी सवचव  
5. मा.मुख्र् सवचव, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालर्,मंुबई-400 032. 
6. महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेर्ता), महाराष्ट्र, मंुबई. 
7. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेर्ता), महाराष्ट्र, नार्परू, 
8. महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई, 
9. महालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नार्परू, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. िासनाचे मुख्र् सवचव, मंत्रालर्,मंुबई-400 032. 
11. िासनाचे सवय अपर मुख्र् सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव, मंत्रालर्,मंुबई-400 032. 
12. आर्ुकत ,मानव ववकास आर्कुतालर्,बाबा पेरोलपंपजवळ,अदालत रोि, औरंर्ाबाद 
13. ववभार्ीर् आर्ुकत , (संबवधत) 
14. वजल्हावधकारी , (संबवधत)   
15. मुख्र् कार्यकारी अवधकारी, (संबवधत) 
16. संचालक, लेखा व कोषार्ारे, महाराष्ट्र िासन, मंुबई. 
17. अवधदान व लेखा अवधकारी,महाराष्ट्र िासन 
18. उपार्ुकत, वनर्ोजन, ववभार्ीर् आर्ुकत कार्ालर्,(संबवधत) 
19. वजल्हा वनर्ोजन अवधकारी ,(संबवधत) 
20. वजल्हा कोषार्ार अवधकारी (संबवधत) 
21. वनर्ोजन ववभार्ातील सवय सह सवचव/ उप सवचव 
22. वनवि नस्ती (का.1418), वनर्ोजन ववभार् 
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