
                                                                     
मानव ववकास कार्यक्रम अतंर्यत “इर्त्ता 8 वी ते 12 वी 
पर्ंत  विक्षण घेत असलले्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. 
अतंरापर्ंत राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना सार्कलींचे वाटप 
करणे” र्ा र्ोजनेअतंर्यत  सार्कली खरेदीसाठी देण्र्ात 
र्ेणाऱ्र्ा  अनुदानात वाढ करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
वनर्ोजन ववभार् 

िासन वनणयर् क्र.:- माववका -2021/ प्र.क्र. 67/ का.1418 
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प्रस्तावना :-  

वनर्ोजन ववभार्ाच्र्ा वदनांक 19.07.2011 रोजीच्र्ा िासन वनणयर्ान्वर्े “मानव ववकास 
कार्यक्रम” राज्र्ातील 23 वजल््ातंील 125 अवतमार्ास तालुकर्ातं राबववण्र्ाबाबतचा वनणयर्  
घेण्र्ात आला आहे. त्र्ास अनुसरून वनर्ोजन ववभार्ाच्र्ा  वद. 12 जुलै, 2012 रोजीच्र्ा िासन 
वनणयर्ान्वर्े “मानव ववकास कार्यक्रम” अंतर्यत राबववल्र्ा जाणाऱ्र्ा ववववध र्ोजनामंध्र्े “इर्त्ता 8 वी 
ते 12 वी पर्ंत विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. अंतरापर्ंत राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना 
सार्कलींचे वाटप करणे” ही र्ोजना राबववण्र्ास मान्र्ता देण्र्ात आली आहे.   

 

2.  वनर्ोजन ववभार्ाच्र्ा वद. 3.12.2013 रोजीच्र्ा पत्रान्वर्े “मानव ववकास कार्यक्रम” 
अंतर्यत सुरू करण्र्ात आलेल्र्ा ववववध र्ोजनापंैकी “इर्त्ता 8 वी ते 12 वी पर्ंत विक्षण घेत 
असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. अंतरापर्ंत राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना सार्कलींचे वाटप करणे” 
र्ा र्ोजनेअंतर्यत ववहीत अटी व ितींच्र्ा अधीन राहून लाभार्थी मुलींना सार्कल खरेदी 
करण्र्ासाठी रु.3000/- इतकी रककम R.T.G.S. द्वारे लाभधारक मुलीच्र्ा बँक खात्र्ात रे्थट जमा 
करण्र्ास (Direct Benefit Transfer) मान्र्ता देण्र्ात आली असून; त्र्ानंतरच्र्ा वद. 23.03.2018 
रोजीच्र्ा िासन वनणयर्ान्वरे् प्रवत लाभधारक मुलींना अनुज्ञरे् असलेल्र्ा रकमेत वाढ करून ती 
रु.3500/- इतकी करण्र्ास िासन मान्र्ता देण्र्ात आली आहे.  
 

3.  “मानव ववकास कार्यक्रम”अंतर्यत र्रजू मुलींना वदल्र्ा जाणाऱ्र्ा सार्कलींच्र्ा ककमती  
रे्ल्र्ा काही वर्षात सातत्र्ाने वाढत असल्र्ाने व चारं्ल्र्ा दजाची सार्कल घेण्र्ाकरीता 
िासनाकिून उपलब्ध करून देण्र्ात र्ेणारे अनुदान रू. 3500/- हे आता पुरेसे होत नसल्र्ाने 
सार्कल खरेदीसाठीचे प्रवत मुलींना लाभार्थी म्हणुन देर् अनुदानात वाढ करण्र्ाची बाब िासनाच्र्ा 
ववचाराधीन होती. त्र्ास अनुसरून पुढीलप्रमाणे वनणयर् घेण्र्ात र्ेत आहे- 
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िासन वनणयर्:- 
          वनर्ोजन ववभार्ाच्र्ा वद. 12.07.2012 रोजीच्र्ा िासन वनणयर्ान्वर्े सुरू करण्र्ात 
आलेल्र्ा “इर्त्ता 8 वी ते 12 वी पर्ंत विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 वक.मी. 
अंतरापर्ंत राहणाऱ्र्ा र्रजू मुलींना सार्कलींचे वाटप करणे” र्ा र्ोजनेअंतर्यत सन 2022-
23 र्ा आर्थर्थक वर्षापासून इर्त्ता 8 वी ते 12 वी पर्ंत विक्षण घेत असलेल्र्ा व िाळेपासून 5 
वक.मी. (0 ते 5 वक.मी.) अंतराच्र्ा आत राहणाऱ्र्ा लाभधारक मुलींना सार्कल खरेदी 
करण्र्ासाठी देण्र्ात   र्ेणाऱ्र्ा अनुदानात वाढ करण्र्ात र्ेत असून; सदर अनुदान प्रवत 
लाभार्थी रु.5000/- (रुपर्े पाच हजार फकत) इतके करण्र्ास पुढील अटी व ितींच्र्ा अधीन 
राहून िासन मान्र्ता देण्र्ात र्ेत आहे-  
 

१) अनुदान उपलब्ध करण्र्ाच ेटप्पे- 
i) पवहल्र्ा टप्प्र्ात र्रजू  मुलींच्र्ा राष्ट्रीर्कृत  बकँ खात्र्ात िी.बी.टी. (Direct Benefit 

Transfer) द्वारे रू. 3500/- (रू. तीन हजार पाचिे फकत) आर्ाऊ रककम जमा 
करण्र्ात र्ेईल.  

ii)  दुसऱ्र्ा टप्प्र्ात लाभार्थी मुलींनी सार्कल खरेदी केल्र्ानंतर सार्कल खरेदीची 
पावती व इतर कार्दपत्रे सादर केल्र्ानंतर त्र्ानंा उवयरीत रू. 1500/- (रू. एक हजार 
पाचिे फकत) इतके अनुदान रे्थट अदा ( Direct Benefit  Transfer )  करण्र्ात र्ेईल.  
 

२) समाववष्ट्ट िाळा -  
र्रजू मुली  ज्र्ा 
(i) िासकीर् िाळा,  
(ii) वजल्हा पवरर्षद िाळा, 
(iii) िासकीर् अनुदावनत िाळा,  
(iv) तसेच ज्र्ा अनुदावनत व िासवकर् आश्रमिाळेमधील मुलींना िे स्कॉलर 

प्रविे वदला जातो व ज्र्ांना दररोज घरापासून र्े-जा करावी लार्ते; अिा 
िाळेच्र्ा मुलींना ही र्ोजना लारू् करण्र्ात र्ेत आहे. 
 

3)   र्रजू मुलींना इर्त्ता 8 वी ते 12 वी पर्ंतच्र्ा िालेर् विक्षणाच्र्ा कोणत्र्ाही टप्प्र्ात 
सार्कल  खरेदी करण्र्ाची स्वार्त्तता राहील व त्र्ानंा र्ा ४ वर्षामध्र्े सार्कल खरेदीसाठी  
एकदाच अनुदान देर् राहील.  
 ४) र्रजू मुलींना सार्कल वाटप करतानंा पूवीच्र्ा वनकर्षासंोबतच “जी र्ाव/े वाड्या/ 
तािें/पािे हे िोंर्राळ व अवतदुर्यम भार्ात आहेत व वजरे्थ जाण्र्ासाठी सुर्ोग्र् रस्ते नाहीत 
तर्था वाहतुकीची पुरेिी साधने/व्र्वस्र्था उपलब्ध नाही” अिा वठकाणी राहणाऱ्र्ा र्रजू 
मुलींना प्राधान्र् देण्र्ात र्ाव”े, र्ा वनकर्षाचा समाविे करण्र्ात र्ेत आहे.  

1)  

2.  वनर्ोजन ववभार्ाचा हा िासन वनणयर् ववत्त ववभार्ाच्र्ा सहमतीने व त्र्ा ववभार्ाचा 
अनौ. संदभय क्र. 25/व्र्र्-8, वद. 27.01.2022 अन्वरे् तसेच िासनाच्र्ा मान्र्तेने वनर्यवमत 
करण्र्ात र्ेत आहे.  
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3.  सदर िासन वनणयर् महाराष्ट्र िासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा 
संकेतस्र्थळावर उपलब्ध करण्र्ात आला असून, त्र्ाचा संर्णक सकेंताक 
202202161607343116 असा आहे. हा आदेि विजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन 
काढण्र्ात र्ेत आहे.  

                             महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाचं्र्ा आदेिानुसार व नावाने, 
 

   
 

                                                                                                               ( ववनता ना. जाधव ) 
                                                                                       कक्ष अवधकारी, महाराष्ट्र िासन             
प्रत, 

1) मा.राज्र्पाल र्ाचंे प्रधान सवचव,राजभवन, मुंबई 
2) मा.मुख्र्मंत्री र्ाचंे अपर मुख्र् सवचव, मंत्रालर्, मंुबई 
3) मा.उपमुख्र्मंत्री (ववत्त व वनर्ोजन) र्ाचंे  सहसवचव,मंत्रालर्,मंुबई 
4) मा. राज्र्मंत्री (वनर्ोजन) र्ाचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालर्,मंुबई 
5) मा.ववरोधी पक्ष नेते, ववधानसभा/ववधानपवरर्षद र्ाचंे खाजर्ी सवचव 
6) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञरे्ता/लेखा परीक्षा), मंुबई/नार्पूर, महाराष्ट्र-1/2 
7)    आर्ुकत ,मानव ववकास आर्ुकतालर्, औरंर्ाबाद 
8)   ववभार्ीर् आर्ुकत (संबंवधत) 
9)   वजल्हावधकारी तर्था अध्र्क्ष, मानव ववकास सवमती (संबंवधत वजल्हे)  
10) वजल्हा वनर्ोजन अवधकारी/सहार्क वजल्हा वनर्ोजन अवधकारी, मानव ववकास सवमती  
      (संबंवधत वजल्हे) 
11) वजल्हा कोर्षार्ार अवधकारी, वजल्हा कोर्षार्ार कार्ालरे् (संबंवधत वजल्हे) 
12) ववत्त ववभार् (का. अर्थय 16), मंत्रालर्, मंुबई 
13) कक्ष अवधकारी (का. 1424), वनर्ोजन ववभार्, मंत्रालर्, मंुबई 
14) वनवि नस्ती   
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