नॉन-इंट स ह(Non-Intensive) िज हयांम ये महारा!" ‘रा$य %ामीण जीवनो*नती अ भयाना’/या
अंमलबजावणीबाबत 2ा3प (Draft) माग:दश:क सूचना
पा@व:भूमी :ामीण भागातील दा र य रे षेखाल ल कंु टं बासाठ

अनेक क पुर!कृत काय#$म राब%व'यात

आले आहे त. याम+ये ,ामु-याने 1978 या वष2 ‘एकािCमक %ामीण Dवकास काय:Eम’ (आयआरडीपी)
सु3 कर'यात आलेला होता. या काय#$माम+ये कालांतराने

ामीण 5े6ातील HवाEा, स"ा, "ायसेम

तसेच गंगा क याण योजना यांसार-या काह उप$मांचा समावेश कर'यात आला. याचाच पुढ ल
सुधार त ट<पा =हणून क

शासनाने दा र य ?नमूल
# नासाठ

ए%,ेल 1999 म+ये ‘Jवण:जयंती

%ामJवरोजगार योजना’ (एसजीएसवाय ्) हा पतकज# व अथ#सहाCयावर आधार त काय#$म स3
ु केलेला
होता. तथा%प या योजनेतील काह ठळक उणीवा क

शासनाEया ?नद# शनास आFया होGया.

सव# गर ब व गर बांतील गर बांना या योजनांम+ये सहभागी क3न घे'यात येऊ शकलेले नाह .
गर बांEया गटांची नJदणी मोKया ,माणात झाल , मा6 गटांची बांधणी आवNयक Gया ,माणात
झालेल नाह . स3
ु झालेले अनेक बचत गट कालांतराने बंद पड'याचे ,माण वाढू लागले आहे . गटांचे
Pेणीकरण पुरेशा ,माणात झालेले नाह . स5म सं!थाGमक Qयव!था, पायाभूत सु%वधा व योRय
,Sश5कांचा अभाव योजनेत Tदसून येतो. गटांचे संघीकरण कर'याबाबत ?निNचत धोरणाEया
अभावामळ
ू े संघीकरण अGयंत कमी ,माणात झाले आहे . Gयाच ,माणे !वरोजगार ंचे आरोRय,
सामािजक सुर5ा (Social Security), %वमा व तGसम पया#यांबाबत कोणताह

समप#क %वचार

कर'यात आलेला नाह . बँकांची गटांसंदभा#तील भूSमका दे खील ‘उTefटपूत2चे एक साधन’ यापे5ा
वेगळी Tदसून आल नाह . िजFहा
तसेच

ामीण %वकास यं6णेकडे !वतं6 व Qयावसा?यक मनुfयबळ नाह ,

ामपंचायत आhण गट !तरावरह अशा !वतं6 यं6णेचा अभाव आहे .
या सव# बाबी ल5ात घेऊन क

व राiय राiय शासनामाफ#त ‘राfk य

ामीण जीवनोlनती

अSभयान’ (NRLM) नावाने नवीन अSभयान सन 2011 पासून सु3 कर'यात आलेले आहे .
अ भयानाचे गह
ृ Mतक:- गर बांची दा र यातून बाहे र ये'याची ,बळ इEछा शuती व अंगभूत 5मता
आहे . ह अंगभत
ू 5मता जागत
ृ कर'यासाठ राiय!तरापासून

ाम!तरापयvत सम%प#त(Dedicated) व

संवेदनशील (Sensitive) आधारभूत संरचना उभी कर'याची गरज आहे .
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अ भयानाची उOPदष ्टये:- दा र य ?नमुल
# नासाठ सव# गर बांपयvत पोहचून, GयांEया सं!था !थापन
करणे व GयांEया सद!यांची व सं!थांची भuकम उभारणी करणे आhण Gया|वारे गर बांना शाNवत
!वयंरोजगार व वेतनी रोजगाराEया संधी उपल}ध क3न दे ऊन Gयांना दा र य रे षेEया बाहे र येऊन
आपले जीवनमान उं चाव'यासाठ स5म बन%वणे.
अ भयानाचे महCतवाचे घटक :1) संवेदनशील सहाTय संरचना:- राiय, िजFहा, तालुका व uल!टर(मंडळ/क ) पातळीवर सम%प#त
(Dedicated) व संवेदनशील (Sensitive) कम#चार वंद
ृ ांचा समावेश असलेल संरचना, जी शuयतो
कायम !व3पी न घेता ,?त?नयुuतीवर •कंवा करार प+दतीने घे'यात येईल.
2) सव:समावेशक सामािजक सहभाग:- दा र य रे षेखाल ल ,Gयेक कुटुंबातील •कमान एक सद!य
(शuयतो मTहला) !वयंसहाCयता गटाम+ये सहभागी होऊन या अSभयानाEया मदतीने कुटुंबाला
दा र य रे षेEया बाहे र आण'यासाठ स5म होणार आहे .
3) दाWरXय रे षेखालMल JवरोजगारMं/या संJथांचे उ*नतीकरण:- दा र य ?नमूल
# नासाठ
सं!था, जसे !वयंसहाCयता गट आhण Gयांचे िजFहा!तरापासून ते

गर बांEया

ाम!तारापयvत चे संघ यांचे

बळकट करण क3न Gयांना (गर बांना) GयांEया सवाvगीण उlनतीसाठ सव#तोपर मदत कर'यास स5म
बन%वणे.
4) मागणी आधारMत योजना:- ‘मागणी आधार त योजना’ हे या अSभयानाचे ठळक वैSशfƒये आहे .
गर बांEया गरजांEया पुत#तेसाठ गर बांEया !वयं,रणेतून राiय ते

ामपंचायत !तरापयvत संघटन,

Qयव!थापन व अंमलबजावणी ,णाल %वकSसत कर'यात येईल.
5) 2 श\ण व \मता बळकटMकरण:- या योजनेत !वरोजगार ंना व GयांEया सं!थांना Qयव!थापक…य
व कौशFय%वषयक ,Sश5ण दे 'यात येईल.
6) ^फरता `नधी व भांडवलM अनुदान:- !वयंसहाCयता गटांना GयांEया बचतीSशवाय खेळता ?नधी व
पतपुरवठा केला जातो. तसेच ताGकाळ गरजा भाग%व'यासाठ •फरता ?नधी Tदला जातो. गटांना iयाiया वेळी गरज पडेल; Gया-Gया वेळी आथ2क गरज भाग%व'यासाठ कज# Tदले जाईल. iयावेळी
!वयंरोजगारासाठ अथ#सहाCयाची गरज पडेल, Gयावेळी भांडवल अनुदान व पतपुरवठा केला जाईल.
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7) सव:समावेशक आbथ:क अंतभा:व:- गर बांना बँ•कंग स%ु वधा केवळ बँक खाते उघड'यापुरती मया#द त
न ठे वता GयापSलकडे जाऊन वैि@वक आbथ:क अंतभा:व सा+य कर'यात येईल. तसेच गर बांना
जीवनर5ा, आरोRय आhण साधनसंपGती यासाठ %वमा संर5ण पुर%व'यात येईल.
8)

याज दरासाठe अनुदान:- गर बांना शाNवत उGपlनाचे Šोत उपल}ध हो'यासाठ वारं वार कज#

‹यावे लागते, असे कज# परवडावे =हणून Qयाज अनुदानाची तरतूद कर'यात आलेल आहे .
9) मुलभूत सुDवधा `न म:ती व Dवपणन सहाTय:- गर बांना जीवनोllती उप$मासाठ मुलभूत सु%वधा
?नSम#ती व %वपणन सहाCय

Tदले जाईल; iयाम+ये बाजार संशोधन, पणन माग#दश#न व अनुषांŒगक

सेवा उपल}ध क3न TदFया जातील.
10) अ*य योजनांशी सम*वय:- शासनाEया %व%वध %वभागांतग#त सु3 असलेFया योजनांशी (जसे
एमजीनरे गा, वसंध
ु रा, डेअर इGयाद ) या अSभयानाशी सांगड घाल'यात येईल.
11) कौश यव ृ दM तसेच नोकरM दे णारे 2 श\णाचे Dवशेष 2क प:- बाजारात मागणी असलेFया
बाबींवर त3णांना ,Sश5ण दे ऊन Gयांना नोकर Sमळवून दे 'यासाठ %वशेष ,कFपांवर खच# केला
जाईल.
12) भागीदारM:- या अSभयानात %व%वध सं!था व Qयuती यांEयाबरोबर भागीदार कर'यात येईल.
13) पंचायत राज संJथांशी सम*वय:- िजFहा प रषद, पंचायत सSमती आhण

ामपंचायत या

!था?नक !वराiय सं!थांशी पर!पर सहकाया#साठ समlवय ठे वला जाईल.
14) नावी*यपुणत
: ा (Innovation):- दा र य ?नमूल
# नासाठ यश!वी काय#प+दती %वकSसत करणे ह
सवा#Œधक महGGवाची बाब आहे , Gयासाठ नावीlयपण
ू # प+दती %वकSसत कर'यासाठ ,ोGसाहन Tदले
जाईल.
15) स`नयंgण:- अSभयानाEया स?नयं6णासाठ MIS, ?नयSमत बैठका, 5े6ीय भेट आhण सामािजक
लेखा पर 5ण या साधनांचा वापर केला जाईल.
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माग:दश:क सूचना :क

शासनाने ‘राfk य

ामीण जीवनोlनती अSभयान’ (NRLM) सन 2011 पासून सु3 केFयांतर

राiयांनी या अSभयानाEया अंमलबजावणीसाठ !वतं6 राiय!तरापासून

ाम!तरापयvत सम%प#त व

संवेदनशील आधारभूत संरचना उभी करावयाची आहे . Gयानुसार महाराfk राiयाने ‘सं!था नJदणी
अŒध?नयम 1860’ नुसार ‘महारा!" रा$य %ामीण जीवनो*नती अ भयान’ (MSRLM) या नावाने
सोसायट ची !थापना केलेल आहे .
दा र य रे षेखाल ल QयuतींEया सं!थांचे संघटन आhण %वकसन ह द घ#काल न ,•$या आहे .
राiयाचा %व!तार पाहता शासनाने हे अSभयान इंट स ह(Intensive) आhण नॉन-इंट स ह(NonIntensive) अशा दोन ट<<यांम+ये राब%व'याचा ?नण#य घेतला आहे . सव#साधारणपणे बाराQया
पंचवा%ष#क योजनेEया कालावधीत राiयातील सव# िजFहयांम+ये हे अSभयान इंट स ह Jव3पात
टllयाटllयाने राब%व'यात येणार आहे . इंटSसQह(Intensive) िजFहयांम+ये ठाणे, रGनाŒगर , नंदरू बार,
जालना, सोलापूर, उ!मानाबाद, वधा#, यवतमाळ, गडŒचरोल आhण गJTदया या दहा िजFहयांतील 36
तालुuयांम+ये जाग`तक बँके/या मदतीने ‘रा!"Mय %ामीण जीवनो*नती 2क पा/या’ (NRLP)
‘इंटSसQह प+दतीने’ अंमलबजावणी सु3 झाल आहे .
राiयातील (मंब
ु ई शहर आhण मंब
ु ई उपनगर वगळून) उव# रत िजFहयांम+ये व तालu
ु यांम+ये
‘नॉन-इंट स ह’ !व3पात अंमलबजावणी कर'याEया हे तूने माग#दश#क सूचना ,Sस+द कर'याची बाब
शासनाEया %वचाराधीन होती.
अ भयानाची अंमलबजावणी यंgणा:िजFहा!तरावर िजFहा

ामीण %वकास यं6णा (DRDA) ह

अंमलबजावणी यं6णा =हणून काम

कर ल.Gयासाठ खाल ल काय#वाह ताGकाळ कर'यात यावी.
1) सव# सहा.,कFप अŒधकार व %व!तार अŒधकार (उ|योग व एसजीएसवाय) यांEया रuत जागा
ताGकाळ भर'यात याQयात.
2) ,Gयेक तालुuयात (Intensive तालुके वगळून) दोन तालुका समlवयकांEया करार प+दतीने
नेमणूका कराQयात, %व!तार अŒधकार (उ|योग व एसजीएसवाय) आhण तालुका समlवयक यांचे
वेतन, भGते व मानधन MSRLM Eया िजFहा!तरावर ल उपल}ध ?नधीमधून ‘5मता बांधणी’ अंतग#त
आदा कर'यात यावे.
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(तालक
ु ा समlवयकांEया करार प+दतीने नेमणूका कर'याबाबतEया माग#दश#क सच
ू ना !वतं6पणे
?नग#Sमत कर'यात येत आहे त.)
नॉन-इंlटे SसQह िजF‘यात अSभयानाची अंमलबजावणी करताना क

शासनाEया सूचनांEया

अनुषंगाने खाल ल माग#दश#क सूचना दे 'यात येत आहे त.
खचा:चा तप शल आoण मया:दा:- नॉन-इंlटे SसQह िजF‘यात अSभयानाची अंमलबजावणी करताना
•फरता ?नधी, भांडवल अनुदान, Qयाज अनुदान, 5मता बांधणी, पायाभूत सु%वधा आhण ,शास•कय
खचा#Eया बाबींम+ये केलेFया सुधारणा पुढ ल,माणे आहे त.
अ) खचा#Eया बाबींचा तपSशल:अ.E.

खचा:/या बाबीं

एनआरएलएम

1

भांडवल अथ# अनुदान / Qयाज अनुदान

25%

2

•फरता ?नधी

20%

3

सं!था बांधणी / 5मता बांधणी

30%

4

पायाभत
ू स%ु वधा व %वपणन

20%

5

,शास•कय खच#

5%

वर ल ,माणे भांडवल अनुदान / Qयाज अनुदान यांवर ल खचा#त कपात क3न Gया ऐवजी
•फरता ?नधी, सं!था बांधणी व 5मता बांधणी यांवर अŒधक भर Tदलेला आहे . !वयंसहाCयता गटांची
व GयांEया सं!थांची भuकम 5मता बांधणी केFयानंतर GयांEयामधून तयार होणा-या उGकृfट ‘समुदाय
संसाधन यqती’(Community Ressource Person-CRP) व उCकृ!ट ‘लेखापाल’(Book Keeper
-BKs) यांEया मा+यमातून मोKया ,माणावर लोक चळवळ उभी राह'यास मदत होईल.
तसेच ,शास•कय खचा#साठ दे खील ,थमच 5 टuके खचा#ची तरतूद कर'यात आलेल आहे .
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ब) अनुदानाEया बाबींचा तपSशल:अ.$.

अनद
ु ानाEया बाबी

•कमान

कमाल मया#दा

ठळक बाबी

•.15 हजार

पंचस6
ू ीEया आधारे ,थम

मया#दा
1

•फरता ?नधी

•. 10 हजार

Pेणीकरणानंतर पा6 गटांना दे य.
2

भांडवल अनद
ु ान

•.15 हजार

•. 20 हजार

अन.ु जाती/जमाती 50%,

,ती !वरोजगार

(सव#साधारण)

(अन.ु जाती/जमाती)

अFपसं-यांक-15%, अपंग-3% या
,माणात दे य.

!वयंसहाCयता गट

•कमान

• 2.50 ल5

मया#दा नाह .

•कमान दस
ु र Pेणी पुण# केलेFया व
70% BPL सद!यांEया गटाला
?नयSमत कज#फेडीEया ,माणात दे य.
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Qयाज अनुदान

……………..

•.1 ल5 / ,ती

बँकदर आhण 4% यांमधील तफावती

कुटुंब (कज#

एवढे अनुदान ?नयSमत कज#फेड

रuकम)

करणा-या गटाEया खाती दर
सहामाह स, अनु.जाती/जमाती 50%,
अFपसं-यांक-15%, अपंग-3% आhण
मTहला 50% या ,माणात दे य.
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,Sश5ण ?नधी

………………

•.7500 / ,ती

……………………………………………………….

!वरोजगार

या सव# ?नधींम+ये वाढ कर'यात आलेल आहे . मुख ्य काय#कार अŒधकार तथा अ+य5
िजFहा
क•न

ामीण %वकास यं6णा यांनी आपFया िजFहयाचा वा!तवदश2 (नॉन-इंट स ह) आराखडा तयार
िजFहा!तर य

(MSRLM)काया#लयास

?नयं6ण

सSमतीEया

माlयतेने

अंमलात

आणावा.

Gयाची

,त

या

सादर कर'यात यावी.

आराखडा मंजूर नंतर खाल ल धोरणांसंदभा#त खच# करता येईल.
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संJथा बांधणी:स+या अि!तGवात असलेFया !वयंसहाCयता गटांEया बळकट करणाचा काय#$म ,ाधाlयाने हाती
घे'यात यावा, यासाठ गटांची यश!वी !वयंसहाCयता गट, ,Sशš5त परं तु अकाय#5म बनलेले गट
आhण बंद पडलेले गट अशी सव#कष माTहती उपल}+ा क3न ‹यावी.
•

‘पंचसू6ीEया’ आधारे स+या अि!तGवात असलेFया !वयंसहाCयता गटांचे मुFयमापन कर'यात
यावे. तसेच अि!तGवात आलेFया !वयंसहाCयता गटांना ‘पंचसू6ीचा’ प रचय क3न |यावा.

•

पंचस6
ू ी :1) ?नयSमत बैठका घेणे.
2) ?नयSमत बचत करणे.
3) अंतग#त कजा#चे वाटप करणे.
4) ?नयSमत कजा#ची परतफेड करणे.
5) लेखा पु!तके अ|ययावत ठे वणे.
सेवाभावी सं!था / ,ेरक यांEयामदतीने पुढ ल उव#र त आŒथ#क वषा#त अि!तGवात
असलेFया !वयंसहाCयता गटांची पुनबाvधणी व स5मीकरण काय#$म राब%व'यात यावा.

•

यश!वी !वयंसहाCयता गटांमधून ‘समुदाय संसाधन यqती’(CRP) व ‘लेखापाल’(BK)
बन'याची 5मता असणा›या सद!यांची ?नवड करावी व Gयांना ,Sश5ण दे 'यात यावे. यांचा
उपयोग नवीन !वयंसहाCयता समुहांEया उभारणीसाठ कर'यात यावा.

•

स|यि!थतीत नवीन %ामसंघ !थापन कर'यात येऊ नयेत.

•

शेतकर संघ, उGपादक संघ, पाणी वापर सं!था, मजूर सं!था या सार-या गावपातळीवर ल
सं!थांची पडताळणी क•न ‹यावी.
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आbथ:क समावेशन धोरण :•फरता ?नधी, भांडवल अनुदान, Qयाज अनुदान या बाबींवर !वयंसहाCयता समुहांना GयांEया
मागणीनुसार आŒथ#क मदत दे 'यात यावी. तसेच सदरची आŒथ#क मदत थेट बँकांना न दे ता
गटांना दे 'यात यावी. यासाठ गटांनी लेखे अ|ययावत ठे वणे गरजेचे आहे . आŒथ#क अनुदानांEया
बाबतीत खाल ल सुधार त माग#दश#क सूचना दे 'यात येत आहे त.

^फरता `नधी:1) या अSभयानांतग#त जे !वयंसहाCयता गट SGSY ,माणे •फरता ?नधी Sमळ'यासाठ पा6
आहे त, मा6 iयांना अ|याप पयvत •फरता ?नधी Sमळालेला नाह , Gयांना •कमान •. 10,000
व कमाल •. 15,000 एवढा •फरता ?नधी दे 'यात यावा. याम+ये अनुदान आhण कजा#चे
,माण 1 : 2 असे ठे व'यात यावे.(उदा. 10,000/- अनुदान + 20,000/- कज# असे Sमळून
30,000/- दे 'यात यावेत.)
2) iया !वयंसहाCयता गटांनी •फरता ?नधी व कॅश $ेडीटची वेळेवर परतफेड केलेल आहे , Gयांना
GयांEया मागणीनुसार कॅश $ेडीटची मया#दा •. 25,000 व•न •. 50,000 पयvत वाढ%व'यात
यावी.
3) iया !वयंसहाCयता समुहांची कॅश $े डटची रuकम कोणGयाह

कारणाने Qयपगत झाल

असेल, •कं वा परतफेड झालेल नसेल तर अशा गटांना यश!वी ‘समुदाय संसाधन

यqती’

(CRP) •कंवा अध:शासक{य संJथा (NGO)/ 2ेरक यांEया माफ#त बळकट करण कर'यासाठ
?नयोजन कर'यात यावे.
4)

दब
# / बंद पडलेFया गटांची पुनबाvधणी कर'यात यावी. Gयासाठ समुदायाEया सम•पु ल
सम%वचार व शuयतो समान गरजा असणा›या मTहलांची ?नवड कर'यात यावी.

5) •फरता ?नधी दे 'यापव
ू 2 गटाचे पंचस6
ू ीEया आधारे मF
ु यमापन क•न ,थम Pेणीकरण झालेFया
गटाला •फरता ?नधी दे 'यात यावा. जे गट पंचसू6ीचा अवलंब कर त नाह त

Gयांची 5मता

बांधणी कर'यात यावी.
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JवयंसहाTयता समूहांची बँकाशी संल•नता:1) बँकांनी पंचसू6ीEया आधारावर Pेणीकरण झालेFया व •फरGया ?नधीची ?नयSमत परतफेड
करणा›या !वयंसहाCयता समूहांना मोठे कज# घे'यापूव2 लहान कज# उपल}ध क•न दयावे.
Gयामुळे गटाची स5मता वाढ'यास मदत होईल.
2) बँकांनी !वयंसहाCयता समूहांकडे केवळ उTefट पत
ू 2चे एक साधन =हणून न पाहता गटांEया
व गटातील सद!यांEया उGपlन वाढ साठ भूSमका बजावावी.
3) अि!तGवात असलेFया !वयंसेवी सं!था / ,ेरक यांना गटांना बँकांEया संलRनतेबाबत उTefटे
दे 'यात यावे
भांडवलM अनूदान
1) भांडवल

अनूदान

हे

गटांना

तसेच

वैयिuतक

!वरोजगार ंना

दे य

राह ल.

वैयिuतक

!वरोजगार ंना सव#साधारण ,वगा#साठ •. 15,000 तर अनुसŒू चत जाती/जमाती ,वगा#साठ •.
20,000 ,माणे दे य राह ल. तर गटांना हे अनुदान कमाल •. 2.50 ल5 या मया#देत असेल.
गटांना भांडवल

अनूदानासाठ

•कमान 70 टuके सद!य हे दार य रे षेखाल ल असणे

बंधनकारक आहे . वैयिuतक !वरोजगार ंना भांडवल

अनुदान दे ताना हे अनुदान अGयंत

अपवादाGमक ि!थतीत (iया प रि!थतीत गटांची !थापना करणे शuय होणार नाह केवळ
Gयाच प रि!थतीत ) दे 'यात यावेत.
2) गटांना भांडवल अनूदानासाठ पा6तेचे ?नकषI.

गट ,Gय5ात अि!तGवात आFयापासून •कमान 12 मTहlयांचा काळ लोटलेला असावा.

II.

•फरता ?नधी SमळाFयापासून •कमान 6 मTहने झालेले असावेत.

III.

%वGत पुरवठा करणा›या बँकेकडून समाधानकारक अहवाल Sमळायला पाTहजे.

IV.

बँक कज# घेतलेले असावे व कजा#Eया •कमान एका ह<Gयाची परतफेड झालेल असावी.
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V.

गटाने दस
ु र Pेणी गाठलेल असावी.

VI.

यापूव2 गटाला भांडवल अनुदान Sमळालेले नसावे.

VII.

बँकांनी !वयंसहाCयता गटांना %वतर त केलेFया कजा#Eया ,माणात गटाला भांडवल
अनुदान %वतर त केले जाईल.

VIII.
IX.

कज# व अनुदान ,माण सव#साधारणपणे 3:1 असे ठे व'यात यावे.
iया !वयंसहाCयता गटांनी आपले लेखे अ|ययावत ठे वलेले आहे त केवळ Gयांनाच
भांडवल अनुदान दे 'यात यावेत.

X.

भांडवल

अनुदानाचे वाटप Back ending प+दतीने कर'यात यावे. (या बाबत

स%व!तर माग#दश#क सच
ू ना लवकरच ?नग#Sमत कर'यात येणार आहे त.)
3) iया बँक 5े6ात पा6 BPL गटांची सं-या मोठ असेल तेथे ,ाधाlय$म ठर%व'यासाठ
सव#साधारणपणे

खाल ल ?नकष वापरता येऊ शकतील,

I.

कोणGयाह !वयंसहाCयता गटाचे वय व Pेणी,

II.

गटाची अि!थरता

III.

सव# काय#5े6ात समानता,

IV.

कज#: अनूदान गुणोGतर उEच ,माण, उEच पा6ता

V.

NGO व ,ेरक यांचा भuकम पाTठं बा
सव#साधारणपणे बँकस#ना !वयंसहाCयता गटाचा दजा# आhण स5मता ल5ात घेऊन ?नण#य
घेता येईल.
4) भांडवल अनुदान पा6 कजा#कर ता गटांसाठ एक¦6त / सामTु हक उदयोग थाट'याची अट
राहणार नाह . तथा%प ,Gयेक !वरोजगार चे गुंतवणूक ?नयोजन दे णे आवNयक राह ल.
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5)बँकामाफ#त होणा›या पतपरु वठया संदभा#त अनुदान व कज# अशी एक¦6त रuकम लाभा§या#ला Tदल
जाते •कंवा नाह याचे सं?नयं6ण ठे व'यात यावे.
6) कज# परतफेड कर'यात अ?नयSमतता व लेखे अ|ययावत न ठे वणा›या गटांची पुनर#5मता बांधणी
कर'याकडे ,ाधाlयाने ल5 ठे वावे.
7) बँकेकडे सादर कर'यात आलेFया ,!तावांची BLBC म+ये चचा# क3न आढावा घे'यात यावा.
ब) वैयिqतक JवरोजगारMंना व भांडवलM अनुदानासाठe `नकष:जेQहा अGयंत अपवादाGमक प रि!थतीत गर बातील गर बांना (दब
# गटातील Qयuती, अपंग
ु ल
Qयuती व अFपसं-यांक Qयuती) गटात सहभागी क•न घेणे शuय होणार नाह , तेQहा अशा 1) वैयिuतक !वरोजगार ंना सव#साधारण ,वगा#साठ •. 15,000 तर अनुसŒू चत जाती/जमाती
,वगा#साठ •. 20,000 ,माणे दे य राह ल. (तथा%प वैयिuतक !वरोजगार ंचे ,माण 10%
पे5ा अŒधक असता कामा नये.)
2) अनुसुŒचत जाती/जमाती या ,वगा#साठ

50 टuके, अFपसं-यांकांसाठ

15 टuके,

अपंगांसाठ 3 टuके व मTहलांचे ,माण •कमान 50 टuके असणे आवNयक आहे .
याज अनुदान:अ) JवयंसहाTयता समूहांसाठe याज अनुदानाचे `नकष:1) कजा#ची ?नयSमतपणे परतफेड करणारे तथा%प भांडवल

अनुदान न घेतलेले गट Qयाज

अनुदानासाठ पा6 ठरतील.
(पा6 गटांचे ‘31 माच# 2012 पयvतचे अनुदान आhण 1 ए%,ल 2012 पासून आजपयvतचे
अनुदान’ अशी दोन ट<<यात गणना क•न Qयाज अनुदान दे 'यात यावे. गणना करताना फuत
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कज: रकमेवरच गणना कर'यात यावी.

(याम+ये अनुदान रकमेचा समावेश करता येणार

नाह .)
2) हे अनूदान दर सहामाह स एक वेळ या ,माणे DRDA माफ#त थेट गटाला दे 'यात यावे.
3) बँक दर आhण 4 टuके यामधील फरकाची रuकम Qयाज अनुदान =हणून दे 'यात येईल.
4) Qयाज अनुदान रकमेपैक… बँकदर ते 7 टuके रकमेचा भार क
टuके

रकमेचा

भार

राiयशासनाकडून

उचल'यात

येईल.

शासनाकडून, 7 टuके ते 4
उव# रत

Qयाजाची

रuकम

!वरोजगार ने बँकेला |यावयाची आहे .
5),Gयेक कुटुंबामागे सव# कज# ट<<यांसाठ •. 1 ल5 ह कमाल मया#दा असेल.
\मता बांधणी आoण 2 श\ण:नॉन-इंटSसQह काय#$माम+ये 5मता बांधणी हा आधारभूत घटक आहे . यासाठ या घटकावर
सवा#त मोठ आŒथ#क तरतुद कर'यात आल आहे . या अSभयानात अंमलबजावणी करणार यं6णा
आhण समुदाय या दोlह घटकांची 5मता बांधणी कर'यात येणार आहे .
अ) अbधकारM व कम:चारM यांची \मता बांधणी:1) िजFहा प रषद तसेच िजFहा

ामीण %वकास यं6णेचे अŒधकार व कम#चार यांची कत#Qये व

गरजा(TNA) ओळखून ,Sश5ण आराखडा तयार कर'यात यावा. मु य काय#कार अŒधकार ,
,कFप संचालक, सहाCयक ,कFप अŒधकार , गट %वकास अŒधकार आhण %व!तार अŒधकार
यांची ,Sश5णा|वारे 5मता बांधणी कर'यात यावी.
2) ,Gयेक िजFहा

ामीण %वकास यं6णेने आपFयाकडील कामाEया ,ाधाlय$मानुसार ?नयोजन

क•न 5मता बांधणी कर'यासाठ आराखडा तयार करावा.
3) बँकेचे

DGM, AGM, «ँच मॅनेजर व LDM यांEया ,Sश5ण गरजा ओळखून Gयांना ,Sश5ण

दे 'यात यावे.
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4) पंचायत राज सं!थांEया पदाŒधका›यांसाठ उ|बोधन काय#शाळे चे आयोजन कर'यात यावे.
5) NGOs, CSOs व ,ेरक यांचेसाठ ,Sश5ण काय#शाळे चे आयोजन कर'यात यावे.

ब) समुयाची \मता बांधणी:समुदायाची 5मता बांधणी करताना खाल ल घटकांना ,ाधाlय दे 'यात यावे.
1) पंचसू6ी
2) उपजी%वकेEया !6ोतांचे बळकट करण
3) बँका व पत%वषयक जाणीव-जागत
ृ ी,
4) Sलंग भेद दरू करणे व कायदे %वषयक बाबी,
5) कौशFय व+ृ द
5मता बांधणीसाठ आर-सेट चीह मदत घे'यात यावी. ,Gयेक ,Sश5णा§या#मागे •.7,500 ,माणे
खच# करता येईल.
\मता बांधणी काय:Eमासाठe खालMल बाबी करा यात1) समद
ु ाय संसाधन Qयuती (CRPs), लेखापाल (BKs) बन'याची 5मता ल5ात घेऊन
गटांमधून योRय Qयuतींची ?नवड कर'यात यावी.
2) समुदाय संसाधन Qयuती (CRP)•कमान इयGता सातवी उGतीण# असावी.
?तचा गट •कमान 2 वष- अनुभवी असावा.
गटाEया •कमान 20 सभांम+ये सहभागी असावी.
वैयिuतक बचत •कमान • 1 हजार असावी तसेच,
उGतम सुसंवाद व !वेEछे ने इतरांना Sशक%वणार असावी.
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3) लेखापाल (BK) –
•कमान इयGता दहावी उGतीण# असावी. व लेखे ठे व'यास स5म असावी.
?तचा गट •कमान 1 वर्ष अनुभवी असावा.
गटाEया •कमान 10 सभांम+ये सहभागी असावी.
वैयिuतक बचत •कमान • 500 असावी तसेच,
उGतम सुसंवाद व !वेEछे ने इतरांना Sशक%वणार असावी.
4) िजFहा प रषद, िजFहा

ामीण %वकास यं6णा आhण NGOs यामधून •कमान 2 साधन

Qयuतींची ?नवड करावी. जे नंतर संपूण# ,Sश5ण काय#$मात माग#दश#न क• शकतील.
5) िजFहयातील ?नवासी / अ?नवासी ,Sश5ण व ?नवासयोRय (िजFहा व तालक
ु ा!तर य) ?नवडक
!थळांची ?नवड क•न ठे वावी.
qलJटर Jतरावर सु€म उदयोग `न म:ती:1) सु¯म उदयोग ?नSम#तीसाठ Activity Clusters ?नवडून Gयांना योRय त-हे ने Forward
Backward Linkages कर'यात यावे. अशा सु¯म उदयोगांकडे ‘एक ,कFप’ या
²fट कोनातून पाहावे.
2) Activity Clusters ,ारं भी तालu
ु यातील एक •कं वा दोन uल!टर ?नवडून Gयामधील
•कमान दोनशे !वरोजगार ंना ?नवड'यात यावे. सु¯म उ|योगासाठ

गटाला क !थानी

ठे वून ?नयोजन करावे. अGयंत अपवादाGमक प रि!थतीत वैयिuतक !वरोजगार ंचा समावेश
कर'यात यावा.
3) Activity Clusters ?नहाय ,Gयेक ,कFपाचा ‘,कFप अहवाल’ तयार कर'यात यावा.
,कFप अहवाल तयार करताना Gयाम+ये सारांशाने ,ा!ता%वक, ल¯य गट SWOT
%वNलेषण, उTefट गट (iयाम+ये वैयिuतक !वरोजगार ंचे ,माण 10 टuuयांपे5ा अŒधक
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असणार नाह ), गट- क त काय#प+दती, Forward Backward Linkages, आŒथ#क
ि!थती, ,Sश5ण व 5मता बांधणी, पायाभूत सु%वधा व %वपणन आhण गरजे,माणे
पुर%वलेल मदत या बाबींचा समावेश असावा.
4) सदर uल!टस# मधील %व|यमान सु¯म उदयोगांचे बळकट करण कर'यावर भर दे 'यात
यावा.
5) पारदश#कता

आhण

?नधीचा

%व?नयोग

या

संदभा#त

अनुदान

%वतरण

,करणांची

फेरपडताळणी (Asset Verification) क•न अनुदानाचा चुक…Eया प+दतीने गैरवापर
केFयाचे Tदसून आFयास जबाबदार ?निNचत क•न ?नयमानुसार कारवाई कर'यात यावी.
पायाभूत सुDवधा आoण Dवपणन:1) ,ारं भी

?नवडलेFया

uल!टस#

मधील

गर बांEया

सु¯म

उ|योगांसाठ

%वशेष

गरज

असFयाSशवाय कोणतीह नवीन पायाभूत सु%वधा उभा• नये.
2) अपूणा#व!थेतील कामे ,ाधाlयाने पुण# क•न ‹यावीत. व कोणतेह

दा?यत ्व नQयाने

?नमा#ण क• नये.
3) नवीन उप$म हा ?नवडलेFया uल!टस# मधील ,कFपाचाच पूरक भाग असावा.
4) !वयंसहाCयता सं!थांEया ,कFपांना आवNयक सेवा परु वाQयात, उGपादनांना उGतम
बाजारपेठ उपल}ध क•न दयावी. Gयासाठ

GयांEया मागणी,माणे सेवा व %वपणन

Qयव!था पुर%व'यात यावी.
5) पायाभत
ू स%ु वधा आhण %वपणन या संबंधातील ,कFप तां¦6क सहाCय व माlयतेसाठ
एमएसआरएलएम काया#लयाकडे सादर करावेत.
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कौश य आoण रोजगार `न म:ती:ामीण भागातील ,Gयेक कुटुंबासाठ ‘एक कुटुंब-एक नोकर ’ ?नमा#ण करणार कौशFये त•णांम+ये
%वकSसत क•न Gयांचे संपूण# कुटुंब दा र य रे षेबाहे र आण'यासाठ हातभार लागु शकेल या उeेशाने
या योजनेत या घटकावर भर दे 'यात आलेला आहे . Gयासाठ

बेरोजगार युवक व युवकांमधील

कौशFये यांचा शोध घे'यात यावा. राiयातील अपवादात ्मक एक-दोन िजFहे वगळता SGSY म+ये
हा घटक दल
ु š# 5त होता.
1) िजFµयातील इंडJ"M असो शएशन ् आhण चबर ऑफ कॉमस: यांEयाशी %वचार%व?नमय क•न
रोजगार ?नSम#तीEया संधींचा शोध घे'यात ‹यावा व Gयानुसार रोजगार ?नSम#तीचे िजFहयात
लघु,कFप तयार करावेत.
2) एका ,कFपात •कमान 50 !था?नक इEछुक व लायक दार य रे षेखाल ल युवकांना भरती
क•न Gयांना पव
# यार चे ,Sश5ण दयावे.
ु त
3) iयांEयाकडे •कमान पायाभुत ,Sश5ण सु%वधा आहे त, असे ,Sश5क आhण ,Sश5कांEया
सं!था (जसे आयट आय, अSभयां¦6क… महा%वदयालये , नSसvग महा%वदयालये, केQह के, शेतक…
महा%वदयालये व पॉSलटे uनीक महा%वदयालये ) आhण NGOs यांची ?नवड करावी.
4) गरजेनुसार ,Sश5णासाठ आर-सेट चा उपयोग कर'यात यावा.

सं`नयंgण व मु यमापन
अSभयानाEया उपयुuततेसाठ व यश!वीतेसाठ सातGयपुवक
# सं?नयं6ण आhण मुFयमापन
अGयावNयक् आहे . या|वारे SमळालेFया अनुभवांEया आधारे सकाराGमक बदल घडवुन आणता
येतील, iयामुळे अSभयानाची फलPुती वाढ'यास मदत होईल. Gयासाठ 16

-

!वयंसहाCयता गटांसाठ उपल}ध क•न TदलेFया अकांऊटMंग सॉ…टवेअर म+ये अदययावत
माTहती दै नंTदन भर'यात यावी. याम+ये कॅश बूक, कज# खतावणी, अनुदान नJदवह
यासारखे लेखे उपल}ध क•न दे 'यात येतील. !वयंसहाCयता गटांसाठ ?नधीचे %वतरण थेट
गटाEया बँक खाGयावर वग# कर'यात यावे. तसेच वैयिuतक !वरोजगार ंEया बाबतीतह
हे च धोरण ठे व'यात यावे.
(सदर माग#दश#क सूचना या ,ारं Sभक !व•पाEया असून गरजेनुसार Gयाम+ये भर / बदल
कर'यात येईल. तसेच मF
ु यमापन, ,शासक…य खच#, अनुदान वाटप प+दती याबाबत
स%व!तर सूचना वेगळयाने ?नग#Sमत कर'यात येतील. या काय#$माची अंमलबजावणी
करताना !वण# जयंती

ाम !वरोजगार योजनतग#त िजFहा, तालक
ु ा आhण

ामपंचायत

!तरावर ?नमा#ण कर'यात आलेFया सव# सSमGया पुव2,माणेच काय#रत राहतील, आhण
Gयांना पुव2 नेमून TदFया,माणे काम करतील. तथा%प Gयांची काय#क5ा !वण# जयंती
!वरोजगार योजनेऐवजी राfk य

ाम

ामीण जीवनोlनती अSभयान ह असेल. )

ट प- Tदनांक 24 स<टबर 2012 रोजी यशदा, पुणे येथे होणा›या काय#शाळे स येताना
उपरोuत ,ा•प माग#दश#क सुचनांबाबत आपले अSभ,ाय / ,?त•$या / सुचना लेखी
!व•पात सादर केFयास योRयतेनुसार उŒचत बदल करणे सल
ु भ ् होईल.

Pावण हड2कर,

(भा.,.से.)

मु-य काय#कार अŒधकार
महाराfk राiय

ामीण जीवनोlनती अSभयान

17

