
                                                      प्रधानमंत्री वन धन ववकास  योजना राबवणेबाबत 
 

महाराष्ट्र शासन 
अवदवासी ववकास ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं : एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3 
मादाम कामा रोड,  हुतात्मा राजगुरु चौक, 
ववस्तार भवन, मंत्रालय, मंुबइ- 400 032. 

वदनाकं-  6 मे, 2020. 

वाचा :- 
1) कें द्र शासनाच्या जनजाती कायण मंत्रालयाचे ऄवधसूचना क्रमाकं- १९/1७/201९-अजीववका 

वद.2६/०२/201९. 
2) मा. मुख्य सवचव याचं्या ऄध्यक्षतेखाली वदनाकं ०६.०७.२०१९ रोजीची बैठक.  

प्रस्तावना:- 
 प्रधानमंत्री वनधन ववकास कें द्र ही योजना कें द्र शासनाने कायान्ववत केली अहे. भारतीय 
राज्यघटनेच्या पाचव्या ऄनुसूचीत नमूद केलेल्या महाराष्ट्रातील ऄनुसूवचत क्षते्र व आतर 
क्षते्रामधील स्वयंसहायता गटातील सदस्यामाफण त गौण वनोपज गोळा करणे, गोळा केलेल्या गौण 
वनोपज चे मूल्यवधणन करून ववक्री करणे या योजने ऄंतगणत अवदवासी क्षते्रातील अवदवासी 
कुटंुबाचे स्वयंसहायता गट स्थापन करणे व झालेल्या ववक्रीचा नफा मूळ गौण वनोपज गोळा 
करणाऱ्या अवदवासी लाभार्थ्याला वमळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य ईविष्ट्ट अहे. भारतीय 
जनजाती सहकारी ववपणन संघ मयावदत (रायफेड), भारत सरकार याचंेकडून वन धन कें द्राची 
योजना राबववण्यासाठी संदभण क्र १ च्या मागणदशणक सूचनानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र मागणदशणन 
सूचना वनगणवमत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.    

शासन वनणणय :-    
 जंगलात वनमाण होणाऱ्या गौण वनोईपजावर अवदवासींचे परंपरागत ज्ञानाचा, 
कौशल्याचा तसेच त्यासोबत अधुवनक मावहती तंत्रज्ञानाचा ईपयोग करुन गौण वनोईपजावर 
प्रवक्रया करणे व त्याचे मुल्यसंवधणन करुन त्याची ववक्री करणे, त्यामुळे अवदवासीचे जीवनमान 
ईंचावणे हा या योजनेचा मुख्य ईिेश अहे. 
 कें द्र शासनाच्या जनजाती कायण मंत्रालयाचे ऄवधसूचना क्रमाकं-१९/1७/201९-
अजीववका वद.2६.02.201९ ऄववये प्रधानमंत्री वनधन ववकास कें द्र ही योजना कें द्र शासनाने 
कायान्ववत केली अहे.  त्याऄनुषंगाने, राज्यातील स्वयंसहायता गट (Self Help Groups) 
ज्यामध्ये ऄनुसूवचत जमातीचे वकमान 70 टक्के सभासद अहेत त्याचं्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात 
प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोपजाचे (MFP) व आतर बाबीवर मूल्यवधणन करून त्याची ववक्री 
करण्यासंदभातील प्रधानमंत्री वनधन ववकास ही योजना राज्यामध्ये राबववण्यास मावयता देण्यात 
येत अहे.    
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योजनेचे स्वरुप :- 
 भारतीय जनजाती सहकारी ववपणन संघ मयावदत (रायफेड), नवी वदल्ली यानंी महाराष्ट्रात 
स्व्यंसहायता गटाच्या सहाय्याने त्याचे क्षते्रात मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोपज व आतर 
बाबीवर मुल्यवधणन करुन त्याची ववक्री करण्यासंदभात 220 वनधन ववकास कें द्र स्थावपत 
करण्याचे ईविष्ट्ट वनवरृत केले अहे.   
 प्रधानमंत्री वनधन ववकास कें द्र योजना राबववण्यासाठी अवदवासी ववकास ववभाग, 
मंत्रालय मंुबइ हे नोडल ववभाग राहील.  तर शबरी अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ हे राज्य 
ऄवभकता संस्था (STATE IMPLEIMENTING AGENCY) म्हणनू कायण करेल.   
 वन धन ववकास कें द्राची स्थापना कशा प्रकारे करावी याचे मागणदशणक तत्व े भारतीय 
जनजातीय सहकारी ववपणन ववकास संघ मयावदत, नवी वदल्ली याचंे WWW.TRIFED.IN  या 
संकेतस्थळ मागणदर्शशका ईपलब्ध अहे.  
 त्याऄनुषंगाने, सदर योजना राज्यामध्ये राबववण्याकरीता गौण वनोपजाची ईपलब्धता 
लक्षात घेउन त्याचंे मुल्यवधणन करुन ववक्री करण्याकरीता गावंपातळीवर स्वयंसहाय्यता गट 
स्थापन करुन वनधन ववकास कें द्र वनमाण करण्यातं येइल.  भारतीय जनजाती सहकारी ववपणन 
संघ मयावदत (रायफेड), नवी वदल्ली हे पवहल्या टप्प्यात प्रत्येक वनधन ववकास कें द्राच्या 
लाभार्थ्यांच्या प्रवशक्षणाकरीता रु.5.00 लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) व प्रत्यके वनधन कें द्राच्या 
ईपकरणे खरेदीकरीता रु.10.00 लक्ष (रुपय ेदहा लक्ष फक्त) आतका वनधी या योजनेद्वारे ईपलब्ध 
करुन देण्यात येइल.   सदर योजनेंतगणत प्राप्त वनधीच्या वववनयोगासाठी कें द्र शासनाने मागणदशणक 
सुचना वदलेल्या अहेत.  त्यानुसार सदर वनधी खालील बाबींवर खचण करणे ऄपेवक्षत अहे. 

 गौण वनोईपजाच्या मुल्यवृध्दीसाठी प्रवशक्षण, प्राथवमक प्रवक्रया करणे. 
 गौण वनोईपजाची प्रत्यक्ष खरेदी-ववक्री व ऄनुषंवगक खचण. 
 मुल्यवर्शधत करण्यासाठी लागणारी ईपकरणे खरेदी. 
 गौण वनोईपजापासून होणाऱ्या ईत्पादनाचे पॅकेजजग, बॅ्रजडग करुन ववक्री करणे. 

 वनधन ववकास कें द्राने पवहला टप्पा यशन्स्ववरत्या पूणण केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 
वनधन ववकास कें द्राचे बळकटीकरण करण्यासाठी रु.20.00 लक्ष (रुपये वीस लक्ष फक्त) आतका 
वनधी कें द्र शासन ईपलब्ध करुन देइल.  या बळकटीकरण वनधीमधून खालीलप्रमाणे कामे घेता 
येतील.  

 जवमन ववकवसत करणे (कंुपन, गेट, आ.)    - रु.03.00 लक्ष 
 ऄवतवरक्त साठवणकूीसाठी (गोदाम, आमारत आ.)  तरतदू  - रु.12.00 लक्ष 
 ऄवतवरक्त ईपकरणाकंवरता      - रु.03.00 लक्ष 
 वाहतुकीकवरता (10 कें द्र वमळून) सुववधा    - रु.02.00 लक्ष 

http://www.trifed.in/
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वनधन ववकास कें द्र स्थापन करणे :-   
1. जवळपासच्या भौगोवलक क्षते्रातील जास्तीत जास्त २० लाभाथी वमळून १ 

स्वयसंहाय्यता गट (SHG) वमळून १ वनधन ववकास कें द्र स्थापन करण्यात येइल.  
स्वयंसहाय्यता गट हा गावपातळीवरील ऄथवा अजूबाजूच्या गावातील ऄसाव.े 

2. स्वयंसहाय्यता गटामध्ये जास्तीत जास्त 2० लाभाथी वमळून १ स्वयंसहायता गट 
(SHG) तयार कराव ेज्यात कमीतकमी 7०% पेक्षा जास्त लाभाथी अवदवासी राहतील. 

3. मवहला अर्शथक ववकास महामंडळ (माववम), पेसा जकवा वनहक्क कायदा ऄंतगणत 
ग्रामसभचे्या मावयतने स्थापन केलेली सवमती जकवा स्वत: ग्रामसभा, अवदवासी 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄवभयान (MSRLM) व स्वयंसेवी 
संस्था (NGO) याचंे ऄन्स्तत्वात ऄसलेले स्वयंसहायता गट हे वनधन स्वयंसहाय्यता 
गटाचे कायण करु शकतात.   

4. स्वयंसहाय्यता गटातील (SHG) सदस्याचे वकमान वय १८ वषण ऄसणे अवश्यक अहे. 

5. वनधन ववकास कें द्राच्या व्यवस्थापन सवमतीमध्ये प्रत्येक स्वयंसहायता गटाचा १ 
प्रवतवनधी ऄसणे ऄपेवक्षत राहील व त्यामधून वन धन कें द्राचा ऄध्यक्ष व सवचव वनवडला 
जाइल. ऄध्यक्ष व सवचव हे ऄनुसूवचत जमातीचे ऄसणे अवश्यक राहील. 

6. प्रत्येक स्वयंसहायता गटाने त्याचं्या नजीकच्या बँकेत बँक खाते ईघडणे ऄपेवक्षत अहे.  
हे बँक खाते स्वयंसहाय्यता गटाच्या नाव ेऄसाव,े परंतु बचत गटाने यापूवी बँक खाते 
ईघडलेले ऄसल्यास ते देखील ग्राहय धरता येइल व स्वयंसहाय्यता गटाचे ऄध्यक्ष व 
सवचव याचं्या संयुक्त स्वाक्षरीने व्यवहार करणे ऄपेवक्षत अहे. 

7. वनधन ववकास कें द्राच्या वनदेशानुसार स्वयंसहाय्यता गट कायण करेल. 

8. ऄन्स्तत्वात ऄसलेल्या मवहला अर्शथक ववकास महामंडळ (माववम), महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती ऄवभयान (MSRLM), पेसा जकवा वनहक्क कायदा ऄंतगणत 
ग्रामसभचे्या मावयतेने स्थापन केलेली सवमती जकवा स्वत: ग्रामसभा, अवदवासी 
सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था (NGO)/प्रावधकरणं (Agency) याचं्या स्वयंसहायता 
गटानंी सुद्धा वनधन कें द्र स्थापन करण्यात हरकत नाही. त्यासाठी त्यांचे पूवी तयार 
झालेले  स्वयंसहायता गट फोडण्याची अवश्यकता नाही.   मात्र प्रत्येक वनधन कें द्रात 
कमीत कमी ३०० लाभाथी ऄसणे अवश्यक अहे.      

9. वनधन ववकास कें द्र व स्वयंसहायता गटाची व्यवस्थापन सवमती याचं्या सदस्याने 
बँकेत खाते ईघडणे ऄपेवक्षत अहे व या सवमतीने ठरवून वदलेल्या २ सदस्य या बँक 
खात्याचे व्यवहार संयुक्त स्वाक्षरीने करणे ऄपेवक्षत अहे. 
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10. वनधन कें द्र वषणभर कायान्ववत ठेवण्याकरीता गौण वनोईपजामध्ये समाववष्ट्ट 
नसलेल्या वसताफळ, जंगली अलं, फणस, सवमधा, पळसपान व कृषीईपज आत्यादींचे 
मुल्यवधणन करणे या बाबी ग्राहय धरण्यात येतील. 

11. वनधन ववकास कें द्राला स्थावनक स्तरावर सहकायण करण्यासाठी राज्य ऄवभकता 
संस्था (शबरी अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक) मधील शाखा 
व्यवस्थापक अवण महाराष्ट्र राज्य अवदवासी ववकास महामंडळाचे प्रादेवशक 
व्यवस्थापक हे संबंवधत क्षते्रात योजना राबववण्यास सहकायण करतील. 

12. वनधन ववकास कें द्र हे गौण वनोपजाचे संगोपनाची प्रवक्रया करण्यासाठी कायण करत 
ऄसताना त्या गौण वनोईपजाचे मूळ स्त्रोताला बाधा होणार नाही याची खबरदारी 
घेइल व शारॄत पध्दतीने त्याचा ईपयोग केला जाइल याची खबरदारी घेण्यात येइल. 

13. वनधन ववकास कें द्र वरीलप्रमाणे कायणवाही करत नाही ऄसे अढळल्यास राज्य 
ऄवभकता (शबरी अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक)/प्रकल्प 
ऄवधकारी याबाबत पुढील अर्शथक ऄनुदान देणेबाबत वनणणय घेतील. 

वनधन ववकास कें द्राचे प्रस्ताव प्राप्त करुन त्याची तपासणी व वशफारस करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे सवमती स्थापन करण्यात येत अहे. 

प्रकल्प सवमती :- 

1. प्रकल्प ऄवधकारी - ऄध्यक्ष 
2. प्रादेवशक व्यवस्थापक - सदस्य 
3. संबंवधत संस्था/MAVIM/MSRLM/स्वयंसेवी 

संस्था/ग्रामसभा ऄध्यक्ष 
- वनमंवत्रत सदस्य 

 
4. शाखा व्यवस्थापक - सदस्य सवचव 

 

वनधन ववकास कें द्रास मंजूरी देण्याबाबतची कायणपध्दती :- 

1. वनधन ववकास कें द्र ईभारणीकरीता ऄजा सोबत जोडलेले पवरवशष्ट्ट-१, २, 3, 4 व 5 
(व्यवसाय अराखडा) संबंवधत प्रकल्प सवमतीकडे व ऄवभकता संस्था (शबरी अवदवासी 
ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक) याचंेकडे सादर करावते.  त्यावशवाय 
ऄवभकता संस्था त्याचंे स्तरावर प्राप्त झालेले प्रस्ताव पण छाननी करु शकतात. 

2. प्रकल्प सवमतीकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन सदर प्रस्ताव पुढील 
कायणवाहीस्तव ऄवभकता संस्था (शबरी अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, 
नावशक) याचंेकडे ऄगे्रवषत करावते. 

3. ऄवभकता संस्था (शबरी अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक) यानंी सवण 
मंजूर केलेल्या वनधन कें द्राचा प्रस्ताव राज्य शासनामाफण त भारतीय जनजातीय सहकारी 
ववपणन ववकास संघ मयावदत (रायफेड), नवी वदल्ली येथे मंजूरीसाठी पाठववले जातील.  
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भारतीय जनजातीय सहकारी ववपणन ववकास सघं मयावदत (रायफेड), नवी वदल्ली 
याचंेकडील कायणकावरणी सवमती त्यास मावयता देउन राज्य शासनास कळवले. 

4. मंजूर वनधन कें द्रास ऄवभकता संस्था (शबरी अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ 
मयावदत, नावशक) एक स्वतंत्र ID NUMBER व नाव प्रदान करेल व वनधन ववकास कें द्राने 
त्याच्या पत्रव्यवहारात या नावाचा व ID NUMBER चा ईल्लेख करणे ऄपेवक्षत राहील. 

वन धन कें द्रासाठी लागणारा वनधी :-  
1. कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सुचनानुसार प्रत्येक वनधन ववकास कें द्र प्रवशक्षणासाठी रुपये 

५.00 लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) व वनधन कें द्रासाठी ईपकरणे खरेदीकरीता रुपये 
१०.00 लक्ष (रुपय ेदहा लक्ष फक्त) ऄस ेएकूण रुपय े१५.00 लक्ष (रुपय ेपधंरा लक्ष फक्त) 
वनधी कें द्र शासनाकडून प्राप्त होइल.  तसेच वनधन ववकास कें द्र बळकटीकरणासाठी 
रुपये 20.00 लक्ष (रुपये वीस लक्ष फक्त) आतका वनधी प्राप्त होइल.   तो खालील बँक 
खात्यात वनधी जमा होइल. 

            ऄवभकता संस्थेचे नाव  :- शबरी  अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक 

बँकेचे नाव    :- बकँ ऑफ महाराष्ट्र  

शाखेच ेनाव   :- कॅनरा कॉनणर- ६७२ 

खाते क्रमाकं    :- ६०३४४९०९१९८ 

बँकेचा IFSC क्रमाकं :- MAHB००००६७२  

2. वनधन ववकास कें द्रास वफरता वनधी (Revolving Fund) वयुन्क्लयस बजेट योजनेंतगणत 
रुपये 7.50 लक्षच्या (रुपये सात लक्ष पन्नास हजार फक्त) मयादेत ईपलब्ध करण्यातं 
येइल.  वनधन कें द्रास मावयता वदल्यानंतर जर वनधी शबरी महामंडळामाफण त वनधन 
कें द्रास द्यावयास ऄसल्यास संबंवधत प्रकल्प ऄवधकारी यानंी तात्काळ राज्य ऄवभकता 
संस्था (शबरी अवदवासी व ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक) याचंेकडे वगण 
करावा ऄथवा प्रकल्प ऄवधकारी स्वत: सदर वनधी वनधन ववकास कें द्रास वगण करु 
शकतील.  ही रक्कम ना-परतावा राहील.  ऄसे करताना प्रकल्प ऄवधकारी यानंी 
ऄवभकता संस्थेला कळववण्यात याव.े  ऄवभकता संस्था या योजनेच्या ऄनुषंगाने ऄद्ययावत 
मावहतीचे संकलन ठेवले व या करीता पोटणल तयार करेल. 

3. वनधन कें द्राचा प्राप्त वनधी वापराबाबत लववचकता देण्यात अली अहे. ईदा. एखाद्या वन 
धन स्वयंसहायता गटाला प्रवशक्षणाची अवश्यकता नसल्यास सदरचा वनधी वनधन 
ववकास कें द्राच्या आतर बाबींकरीता राज्य ऄवभकता संस्था (SIA) (शबरी अवदवासी व ववत्त 
व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक) याचं्या मावयतेने वापरू शकतील. 
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4. ज्या स्वयंसहायता गटाकंडे मूल्यवधणन करण्याकरीता ईपकरणे ईपलब्ध अहेत त्यानंी 
सदरचा वनधी दुसऱ्या बाबींवर राज्य ऄवभकता संस्था (SIA) (शबरी अवदवासी व ववत्त व 
ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक) याचं्या मावयतेने वापरावा. 

5. वनधन ववकास कें द्राकरीता लागणारी ईपकरणे (मवशवस) आत्यादी  राज्य ऄवभकता संस्था 
(SIA)/प्रकल्प सवमती यांनी GEM PORTAL ऄथवा इ-वनववदा प्रवक्रया राबवून वनधन 
ववकास कें द्राला ईपलब्ध करून देतील.  

6. वनधन ववकास कें द्राला वाहतुकीसाठी वाहन खरेदी करणे तसचे साठवणकुीसाठी गोदाम 
बाधंणे आत्यादी बाबींकरीता वनधीची तरतूद करण्यात अलेली नाही. परंतु वनधन ववकास 
कें द्र वाहतूक व साठवणकूीसाठी जागा भाडेतत्वावर घेउ शकतात. 

वन धन ववकास कें द्राची तपासणी :- 
 वनधन ववकास कें द्र सुरळीत चालू अहे वकवा कसे यासाठी प्रकल्प सवमती माफण त 

तपासणी करण्यात यावी.  तसेच शबरी  अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळाने नेमून 
देण्यात अलेले ऄवधकारीसुद्धा वन धन कें द्राची तपासणी करतील. तपासणीत काही 
ऄवनयवमतता अढळल्यास वनधन ववकास कें द्राचे बकँ खाते गोठवून ऄथवा वनधन ववकास 
कें द्राकडे ऄसलेली मालमत्ता ताब्यात घेउन ऄवनयवमत रक्कमेची वसुली करण्यात येइल.  

 त्याचप्रमाणे भारतीय जनजातीय सहकारी ववपणन ववकास संघ मयावदत (रायफेड), नवी 
वदल्ली याचंेकडून वळेोवळेी त्रयस्थ संस्थेमाफण त वनधन ववकास कें द्राची तपासणी व त्याच े
मुल्यमापन करण्यात येइल.  भारतीय जनजातीय सहकारी ववपणन ववकास संघ मयावदत 
(रायफेड), नवी वदल्ली च्या  ऄवधकाऱ्यानंा व त्यानंी नेमलेल्या त्रयस्थ संस्थेस 
तपासणीसाठी वनधन ववकास कें द्र योग्य ते सहकायण करेल.   

ईपयोवगता प्रमाणपत्र :-  
             पवरवशष्ट्ट-6 प्रमाणे ईपयोवगता प्रमाणपत्र वन धन कें द्राने प्रकल्प सवमती तसेच शबरी 
अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक याचंेकडे सादर करावी.   

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202005061750148524 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.        
      

 
 

( ल.गो. ढोके ) 
        ईप सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 
1) मा. राज्यपाल याचंे सवचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य सवचव 
3) मा. मंत्री( सवण) याचंे खाजगी सवचव 
4) मा. राज्यमंत्री (सवण) याचंे खाजगी सवचव 
5) मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबइ. 
6) राज्यातील सवण संसद सदस्य  
7) मा.ववधीमंडळ सदस्य  
8) मा.ववरोधी पक्षनेता (ववधान पवरषद) 
9) मा.ववरोधी पक्षनेता (ववधानसभा)  
10) प्रधान सवचव, अवदवासी ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
11) प्रधान सवचव (वने), महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
12)  प्रधान सवचव, कृषी ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
13) प्रधान सवचव ( मवहला व  बाल ववकास ववभाग), मंत्रालय, मंुबइ 
14) सवण वजल्हावधकारी. 
15) संचालक, पणन, पुणे 
16) ववभागीय व्यवस्थापक, रायफेड, नवी मंुबइ. 
17) व्यवस्थापकीय संचालक, मवहला अर्शथक ववकास महामंडळ 
18) मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄवभयान (MSRLM), बेलापूर, 

 नवी मंुबइ.  
19) वनयंत्रक, वधै मापन शास्त्र, मंुबइ. 
20) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अवदवासी ववकास महामंडळ मया., 

नावशक. 
21)  व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी अवदवासी ववत्त व ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक.  
22) संबंवधत मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
23)  वजल्हा वन ऄवधकारी. 
24)  संबंवधत वजल्याचे प्रकल्प ऄवधकारी, एकान्त्मक ववकास, अवदवासी ववकास. 
25)  संबंवधत वजल्याचे सहायक वनयंत्रक, वधै मापन शास्त्र,  
26)  संबंवधत प्रादेवशक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अवदवासी ववकास महामंडळ मया., 

नावशक. 
27)  ववत्त ववभाग (व्यय-14), मंत्रालय, मंुबइ. 
28)  वनवडनस्ती, कायासन-3, अवदवासी ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
 

##### 

  



शासन वनणणय क्रमांकः एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3 

 

पृष्ट्ठ 13 पैकी 8 

शासन वनणणय क्र.एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3, वद.6 मे, 2020 च ेसहपत्र. 

पवरवशष्ट्ट-1 

¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

1.      ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö                               :- 

2.      Ûëú¦üÖ“Öê ÝÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ»ÖãÛúÖ, ×„Ö»ÆüÖ ®ÖÖÓ¾Ö              :- 

3.      †¬µÖõÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö                             :- 

4.      ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö                         :- 

5.      ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ“µÖÖ ²ÖòÛêú²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

         †) ²ÖòÛêú“Öê ®ÖÖÓ¾Ö                                     :- 

         ²Ö)) ²ÖòÛëú“ÖÖ IFSC ÛúÖê›ü ÛÎú´ÖÖÓÛú               :- 

         Ûú) ²ÖòÛú ÜÖÖŸÖê ÛÎú´ÖÖÓÛú                             :- 

6.      ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ              :- 
         Ã¾ÖÓµÖÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£Öê“Öê ®ÖÖ¾Ö 
           (MAVIM/MSRLM/NGO) 
 
7.      „µÖÖ ÝÖÖîÞÖ¾Ö®Ö•¯Ö„ÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ Ûú¸ÞÖÖ¸ü †ÖÆêü     :- 
          ŸµÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö £ÖÖê›üÛúµÖÖŸÖ  Business Plan 
 
 
 
             ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦ü                  ¾Ö®Ö¬Ö®Ö Ûëú¦ü 
            ÃÖ×“Ö¾Ö Ã¾ÖÖõÖ¸üß                                                                †¬µÖõÖ Ã¾ÖÖõÖ¸üß 
         

 

 

 

  



शासन वनणणय क्रमांकः एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3 

 

पृष्ट्ठ 13 पैकी 9 

शासन वनणणय क्र.एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3, वद.6 मे, 2020 च ेसहपत्र. 

पवरवशष्ट्ट-2 

¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦ü †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

†.®ÖÓ. ²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖ“Öê 

®ÖÖÓ¾Ö 

¯ÖÖ›üÖ/ÝÖÖÓ¾Ö ²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖ“µÖÖ 

†¬µÖõÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö 

²Ö“Ö„ÖÝÖ™üÖ“µÖÖ 

ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö 

»ÖÖ³ÖÖ£Öá 

ÃÖÓÜµÖÖ 

²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖ“µÖÖ ²ÖòÛêú“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

      ²ÖòÛêú“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

²ÖòÛêú“ÖÖ 
IFSC 
ÛúÖê›ü 

²ÖòÛú 
ÜÖÖŸÖê 

ÛÎú´ÖÖÓÛú 

1         

2.         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

×™ü¯Ö :- „ÖÖÃŸÖ ²Ö“ÖŸÖÝÖ™ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖêÝÖôûÖ ÛúÖÝÖ¤ü „ÖÖê›üÖ¾ÖÖ. 
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शासन वनणणय क्र.एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3, वद.6 मे, 2020 च ेसहपत्र. 

पवरवशष्ट्ट-3 

¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖŸÖß»Ö ²Ö“ÖŸÖ ÝÖ™üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

 

1. ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö                            :- 

2. ²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú                   :- 

3. ²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

    ¯ÖÖ›üÖ                                              :- 

    ÝÖÖÓ¾Ö                                               :- 

    ŸÖÖ»ÖãÛúÖ                                           :- 

3. †¬µÖõÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö Ã¾ÖÖõÖ¸üß           :- 

4. ÃÖ×“Ö¾ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö Ã¾ÖÖõÖ¸üß         :- 

5. ²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖ“µÖÖ ²ÖòÛêú“Öê ®ÖÖÓ¾Ö                     :- 

6. ²ÖòÛëú“ÖÖ IFSC ÛúÖê›ü ÛÎú´ÖÖÓÛú                :- 

7. ²ÖòÛú ÜÖÖŸÖê ÛÎú´ÖÖÓÛú                              :- 

8.  E-mail †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö       :- 

9.  ²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯ÖÛÔú ¾µÖŒŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö        :- 

10. ÃÖÓ¯ÖÛÔú ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú          :- 

            E-mail  I D                          :- 
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पवरवशष्ट्ट-4 

²Ö“ÖŸÖÝÖ™üÖŸÖß»Ö »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

†.®ÖÓ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔ“Öê 
®ÖÖÓ¾Ö 

¯ÖÖ›üÖ Ø»ÖÝÖ 
¯Öã¹ýÂÖ/Ã¡Öß 

†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ 
„ÖÖŸÖß“Öê 
†ÖÆêüŸÖ 
ÛúÖµÖ? 

¯ÖÖê™ü 
„ÖÖŸÖ 

²ÖòÛêú“Öê 
®ÖÖ¾Ö 

²ÖòÛêú“ÖÖ 
IFSC 
ÛúÖê›ü 

²ÖòÛú 
ÜÖÖŸÖê 
ÛÎú´ÖÖÓÛú 

†Ö¬ÖÖ¸ü 
ÛÎú´ÖÖÓÛú 

´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
ÛÎú´ÖÖÓÛú 

Ã¾ÖÖõÖ¸üß 

1. 
 

           

2. 
 

           

3. 
 

           

4. 
 

           

5. 
 

           

6. 
 

           

7. 
 

           

8. 
 

           

9. 
 

           

10 
 

           

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



शासन वनणणय क्रमांकः एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3 

 

पृष्ट्ठ 13 पैकी 12 

 

शासन वनणणय क्र.एमएफपी-2020/प्र.क्र.30/का.3, वद.6 मे, 2020 च ेसहपत्र. 

पवरवशष्ट्ट-5 

¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×®ÖµÖÖê„Ö®Ö ( Business Plan) 

1.  ´Öã»µÖ¾Ö¬Ö®Ö Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ ÝÖÖîÞÖ¾Ö®Ö•¯Ö„ÖÖ“µÖÖ                                         :- 

    ®ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö.                       ÌËü 

2. ´Öã»µÖ¾Ö¬Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÝÖÞÖÖ-µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö.                   :- 

3. ´Öã»µÖ¾Ö¬Ö®Ö Ûú¸üÞÖêÛú×¸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö.                   :- 

4. ²ÖÎòÞ›üàÝÖ ¾Ö ×¾ÖÛÎúß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×®ÖµÖÖê„Ö®Ö.         :- 

5. ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦ÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖÛú Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ Ã¾ÖÓµÖÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö 
   ¾Ö ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö. 
   ( MAVIM/MSRLM/NGO) 

6.  „µÖÖ ÝÖÖîÞÖ¾Ö®Ö•¯Ö„ÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ Ûú¸üÞÖÖ¸ü ²Ö†ÖÆêü                                  :- 

     ŸµÖÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¾Ö £ÖÖê›üŒµÖÖÓŸÖ Business Plan 
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¯Ö×¸ü×¿ÖÂटü -6 

¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ“Öê •¯ÖµÖÖê×ÝÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ( Utilization Certificate) Form GER-19-A 

†.®ÖÓ. ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú ¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú ´ÖÓ„Öã̧ ü ¸üŒÛú´Ö  

1.               ¯ÖḮ ÖÖ×ÞÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ûúß, ¹ý¯ÖµÖê---------
--(†õÖ¸üß ¹ý¯ÖµÖê ---------------------------) 
†Ö´Ö“µÖÖ ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦üÖÃÖ ¿Ö²Ö¸üß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö¢Ö ¾Ö 
×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÛú›ãü®Ö -------------------¯Ö¡ÖÖ®¾ÖµÖê 
¯ÖÏÖ¯ŸÖ      —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ×®Ö¬Öß¯ÖîÛúß ¸üŒÛú´Ö               
¹ý¯ÖµÖê--------------Æüß ÃÖ®Ö 2019-20 µÖÖ †Ö×£ÖÔÛú 
¾ÖÂÖÖÔŸÖ „µÖÖ ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ“Ö 
²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. •¯Ö¸üÖêŒŸÖ 
×®Ö¬Öß¯ÖîÛúß ¸üŒÛú´Ö           ¹ý¯ÖµÖê---------------×®Ö¬Öß 
×¿Ö»»ÖÛú †ÖÆêü. 

2. ´Öß ÜÖÖ¡Öß¯Öã¾ÖÔÛú ®Ö´Öã¤ü Ûú¹ý ‡×“”ûŸÖÖê Ûúß, „µÖÖ ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß †®Öã¤Ö®Ö ´ÖÓ„Öã̧ ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ“Ö ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß ŸÖê ÜÖ“ÖÔ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê.  

 

 

 

 

¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦ü                      ¾Ö®Ö ¬Ö®Ö Ûëú¦ü 
                                                 •¯ÖÖ¬µÖõÖ Ã¾ÖÖõÖ¸üß                  †¬µÖõÖ Ã¾ÖÖõÖ¸üß 
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