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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 

(महारा  टर् शासनाचा उपकर्म)  
गृह िनमार्ण भवन, (  हाडा) पोटमाळा, बादंर्ा (पवूर्), मुंबई - 400 051 
दूरध् वनी : 26590568/ 26591629/ 26590574/ 26591866 

फॅक् स : 26590574  
 

मािवम/लखेा/2017/22       िद. 05/04/2017 
 
ित,  
सद  य,  
 
 
    थिगत केले  या 39  या वािर्षक सवर्साधारण सभेची नोटीस 
 

या  दारे अशी सूचना देण् यांत येते की, मिहला आिर्थक िवकास महामंडळाची (मािवम) 39 वी 
(  थिगत) वािर्षक सवर्साधारण सभा, सुरूवातीस िद.26.09.2014 रोजी आयोिजत केली होती, परंतू 
लेखापरीिक्षत लेख् यांच् या अभावी ती  थिगत केली होती आिण ती िद.28.04.2017 रोजी सकाळी 11.30 
वाजता गृह िनमार्ण भवन (  हाडा), पोटमाळा, बांदर्ा (पवूर्), मंुबई-400051 येथील कंपनीच् या न दणीकृत 
कायार्लयात पढुील कामकाज पार पाडण् यासाठी आयोिजत करण् यात येत आहे.  
(अ)  लेखा परीक्षकांच् या व संचालकांच् या अहवालास 31 माचर् 2014 रोजी अस  या माणे कंपनीच् या 
लेखापरीिक्षत ताळेबदं व त् या िदनांकाचा नफा-तोटा लखेा ा  त  करणे, त् यावर िवचार करणे व तो 
ि वकृत करणे.  

संचालक मंडळाच् या आदेशा  दारे 
 

सही/- 
(इदंर्ा मालो) भा. .से. 

उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक 
िटप : (1) सभेला उपि थत राहण् यासाठी व मतदान करण् यासाठी पातर् असलेला सभासद दुस-या 

 यक् तीला सभसे हजर राहण् यासाठी व मतदान करण् यासाठी नेमू शकतो.  ती दुसरी  यक् ती 
कंपनीची सभासद नसली जरी चालेल.  

(2)  ॉक् सी फॉमर्मध् ये मािहती भरून कंपनीच् या न दणीकृत कायार्लयात वािर्षक सवर्साधारण सभा 
सुरू होण् यापवूीर् 48 तास आधी पोहाचणे आव  यक आहे.  
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 मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 
 

    
39 वा वािर्षक अहवाल  संचालकाचंी यादी  

 
 उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक  
 ीमती सोनाली प क्षे-वायंगणकर, भा. .से.   
 
 संचालक 
 1. धान सिचव, मिहला व बाल िवकास िवभाग  

 2. धान सिचव, गर्ाम िवकास िवभाग

 3. धान सिचव, सामािजक न् याय िवभाग 

 4. धान सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग 

 5. अितिरक् त मुख् य सिचव, िनयोजन िवभाग  

 6. मुख् य कायर्कारी अिधकारी, खादी व गर्ामो ोग मंडळ 

 7. उ ोग आयकु् त
 

      

    संिवधािनक लखेा परीक्षक  
एम.ए.शहा आिण कंपनी  
सनदी लेखापाल, मुंबई  

         

न दणीकृत कायार्लय,   
मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 
गृह िनमाणर् भवन (  हाडा),  
पोटमाळा, बांदर्ा - पवूर्,  
मुंबई - 400 051.    
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 
(महारा  टर् शासनाचा उपकर्म)  

गृह िनमार्ण भवन, (  हाडा) पोटमाळा, बादंर्ा (पवूर्), मुंबई - 400 051 
दूरध् वनी : 26590568/ 26591629/ 26590574/ 26591866 

Website :- www.mavimindia.org 
 

संचालकांचा अहवाल 
ित,  
सद  य,  
मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ,  
मंुबई.  
 
 31 माचर् 2014 रोजी सपंणा-या एकोणचाळीसा  या िवत् तीय वषार्चा अहवाल सादर करतानंा, आमच् या 
संचालकांना आनंद होत आहे  
 

भागभांडवल  
अिधकृत भागभांडवल  : रु.४००.00 लाख   
वसूल झालेले भागभांडवल : रु.२७४.४३ लाख 
 
 

I." राज् य शासन    -  `226.78 लाख  
II." कदर् शासन    - `046.65 लाख 
III." खादी व गर्ामो ोग महामंडळ  - `001.00 लाख 

एकूण     -  `274.43 लाख   
(2,74,430 समभाग `100/- त् येकी) 
 

संचालक मंडळ 
सन 2013-14 च् या लेखा परीक्षणाच् या वळेी शासन िनणर्य मािवम-2001/ .कर्.10/का.10, 
िद.20.1.2003 व आदेश कर्. केआरएईओ-1112/5/2012/10, िद.13.09.2012 नुसार 
खालील माणे संचालक मंडळ कायर्रत होते.  
  

(1) ीमती सोनाली प क्षे - वायंगणकर, भा. .से.  :     उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक
(2) मुख् य कायर्कारी अिधकारी, खादी व गर्ामो ोग मंडळ :     संचालक
(3) उ ोग आयुक् त :     संचालक 

(4) धान सिचव, मिहला व बाल िवकास िवभाग :     संचालक 

(5) अितिरक् त मुख् य सिचव, िनयोजन िवभाग : संचालक 

(6) धान सिचव, गर्ाम िवकास िवभाग :     संचालक 

(7) धान सिचव, सामािजक न् याय िवभाग : संचालक 

(8) धान सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग : संचालक 
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आिर्थक ि थती :   
चालू आिर्थक वषर् २०१३-२०१४ मध्ये मिहला सक्षमीकरण व मिहला वयंसहा य बचत 

गटांसाठी महारा टर् शासनाच्या िविवध िवभागांमाफर् त अनुदान/ िनधी खालील माणे ा त झाला : 
 

अ.कर्. योजनेच ेनाव ा  त अनुदान (रू.) 
(2013-14) 

1 तेजि वनी किरता राज् य शासनाचा 
सहभाग  

10,00,00,000/-

2 िवशेष घटक योजना (तेजि वनी) 80,00,000/-
3 तेजि वनी (आयफॅड) 5,79,20,000/-
4 4% योजना 2,40,00,000/-
 एकूण  18,99,20,000/-
 

ओळख :-   
  

मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ (मािवम) हा महारा टर् शासनाचा अंगीकृत उपकर्म आहे. हे 
राज्य मिहला िवकास महामंडळ असून त्याची थापना आंतररा टर्ीय मिहला वषार्च्या िनिम ाने २४ 
फे ुवारी १९७५ रोजी झाली. मिहला सक्षमीकरणासाठीचे िविवध कायर्कर्म वयंसहा य बचत गटांच्या 
माध्यमातून राबवण्यासाठी, महारा टर् शासनाने २० जानेवारी २००३ रोजी  महामंडळाला मिहला 
िवकासाची राज्य तरीय िशखर सं था हणनू घोिषत केले आहे. 
 
मािवमच ेिमशन :- 
   

 “मिहलांसाठी ी-परुुष समानता, जडर जि टस आणणे, त्यासाठी मनु यबळ गंुतवणे, 
त्या ारे मिहलांचे सक्षमीकरण साधणे आिण यांतून त्यांना आिर्थक व सामािजक दृ ा सक्षम करत 
शा त उपिजिवका िमळवण्यासाठी आत्मिनभर्र बनवण्याची क्षमता ा त करून देणे” हे महामंडळाचे 
िमशन आहे. 
 
ध् येय :- िचरंतर िवकास िकर्येतून मिहलांसाठी सामािजक, आिर्थक व राजनैितक न् याय  थािपत 

करणे. 
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उ ेश :- 
 मिहलांना वयंसहा य बचत गटांच्या माध्यमातून संघिटत करणे  
 मिहलांच्या सवार्ंगीण क्षमता िवकिसत करणे 
 मिहलांमध्ये आत्मिव ास वाढवणे 
 मिहलांचा उ ोजकीय िवकास   
 रोजगाराच्या संधी आिण बाजारपेठ यांची सांगड घालणे 
 स ते समान संधी, भरभराट व सहभाग यांकिरता मिहलांच्या थानाला ोत्साहन देणे 
 िचरंतन िवकास साधण्यासाठी वयंसहा य बचत गटांच्या लोकसं था उभारणे 
 
मािवमच्या कायर् णालीचे वरूप :- 
 कदर् व राज्य शासन परु कृत मिहलांसाठीच्या िविवध योजनांकिरता राज्य तरीय िशखर सं था 

हणनू कायर् करणे. 
 वयंसहा य बचत गट, िव ीय सं था, वयंसेवी सं था व शासनाचे संबिंधत िवभाग  यांच्यामध्ये 
समन्वयक सं था या नात्याने राज्य तरावर कायर् करणे. 
  
मािवम मुख्यालय, िज हा कायार्लये व लोकसंचिलत साधन कदेर् :-  

महारा टर्ाच्या सवर् ३४ िज ांमध्ये मािवम िवकास कायर्कर्म राबिवत आहे; यात मंुबईच्या 
उपनगरीय क्षेतर्ांचाही अंतभार्व आहे. मािवमचे मुख्यालय मंुबईमध्ये ि थत असून गर्ामीण भागांमध्ये 
िवकास योजना राबवण्यासाठी त्येक िज ात मािवमची कायार्लये आहेत. िज हा समन्वय 
अिधकारी (डीसीओ) हा िज हा कायार्लयाचा मुख असतो व त्याला सहा य करण्यासाठी सहा. 
िज हा समन्वय अिधकारी, लेखािधकारी, सहा. सिनयंतर्ण अिधकारी, िलिपक हे असतात. 
त्याखेरीज लोकसंचिलत साधन कदेर् (सीएमआरसी) यांच्याकडून त्यक्ष कामात वाटा उचलला 
जातो.  तालुका तरावरील सीएमआरसी हणज ेमािवमने िविवध कायर्कर्मांतगर्त थापन केले या 
वयंसहा य बचत गटांचा जण ूमहासंघच आहेत.   

 
मिहलांचे सक्षमीकरण - एक ट याट याने होणारी िकर्या :- 

मिहला सक्षमीकरण हे काही एखादा कायर्कर्म िंकवा क प नाही तर ती एक ट याट याने 
होणारी िकर्या आहे, हे आ ही सवर् मान्य करतो.  सक्षमीकरणाच्या िकर्येत मिहला ितच्या वत:च्या 
िवकासाब ल िवचार करू शकते आिण त्या अनुषंगाने िनयोजन करू शकते. पयार्याने ती ितचे कुटंुब 
व ितचा संपणूर् समाज यांचाही िवकास साध्य करते; आप या पातळीवर धोरण ठरवू शकते आिण 
ितच्या वत:च्या प तीने िनणर्य घेत िवकास घडवते.  
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वयंसहा य बचत गट - सक्षमीकरणाचे भावी साधन :- 
मिहलांच्या सक्षमीकरणात मिहलांच्या संघटनाची महत्त्वाची भिूमका असते. मिहलांचे संघटन 

करण्यासाठी यंसहा यता बचत गट हे अितशय भावी माध्यम आहे आिण हे जगभरात वीकारले 
गेले आहे. वयंसहा यता बचत गट हा समान सामािजक व आिर्थक पा र्भमूी असले या यक्तींचा 
एकिजनसी गट असून िनयिमत बचतीची व परतफेडीची वृ ी गरीब मिहलांमध्ये रुजवण्यासाठीचे 
साधन हणनू त्याने मान्यता िमळवली आहे. सामािजक सक्षमीकरण आिण आिर्थक सक्षमीकरण या 
दोन्ही िकर्या वयंसहा यता बचत गटाच्या मॉडेलपासून सुरू होतात.  मी पासून − आ ही पयत 
िवचार करण्यातला बदल घडण्यासाठीची क्षमता मिहलांमध्ये येते ती वयंसहा यता बचत गटांमुळे. 
एकंदर वयंसहा यता बचत गट हे मिहला सक्षमीकरणाच्या िकर्येत अत्यंत भावी असे मॉडेल 
ठरले आहेत. 
 
वयंसहा य बचत गट संक पनेवर आधािरत कायर्कर्म :- 

महारा टर् गर्ामीण पतपरुवठा कायर्कर्म (एमआरसीपी) आयफॅड (IFAD) च्या सहकायार्ने असून 
मािवम ारे महारा  टर् गर्ामीण पतपरुवठा कायर्कर्म (एमआरसीपी) १९९४-२००२ दर यान राबवला 
गेला. गरीब गर्ामीण मिहलांना पतपरुवठा िमळवण्याचा मागर् उपल ध होणे, मािहती व ज्ञान यांचा 
ा ती यांबाबत हा कायर्कर्म यश वी ठरला. या कायर्कर्मामुळे मािवमला मिहला सक्षमीकरणाची  
धोरणे न याने सुरू करता आली आिण मािवमने स टबर २००१ मध्ये कोणतीही यापारी हेतूची 
योजना न राबवण्याचा कर्ांितकारक िनणर्य घेऊन केवळ वयंसहा य  बचत गटांच्या माध्यमातून 
मिहला सक्षमीकरणाचे कायर्कर्म राबवण्याचे ठरवले. एमआरसीपीनंतर मािवमने कदर् व राज्य 
शासनांच्या िनधीच्या आधारे, वयंसहा य बचत गटांच्या माध्यमांतून अनेक िवकासात्मक योजना 
राबव या. सध्या राबव या जात असले या योजनांचा तपशील पढुील माणे : 

  
अ.  
कर्. योजनेचे नाव क्षेतर् िनधी देणारी सं था 
१ तेजि वनी महारा टर् गर्ामीण 

मिहला सक्षमीकरण कायर्कर्म 
३३ िज हे कृषी िवकासासाठी आंतररा टर्ीय 

िनधी (आयफॅड) व महारा टर् शासन
२ महारा टर् राज्य गर्ामीण

जीवनो ती अिभयान
३ िज ांतले ६
तालुके   

गर्ामीण िवकास िवभाग 

३ कृषीसमृध्दी समन्वियत कृषी 
िवकास क प (CAIM) 

िवदभर् िवभागातले 
६ िज हे 

कृषी िवभाग, माकिंटगव सहकार 
िवभाग

४ अ पसंख्याक मिहला 
सक्षमीकरण कायर्कर्म 

१० िज ांतली 
१३ शहरे

अ पसंख्याक िवभाग, महारा टर्
शासन
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तेजि वनी महारा टर् गर्ामीण मिहला सक्षमीकरण कायर्कर्म 

“तेजि वनी महारा टर् गर्ामीण मिहला सक्षमीकरण कायर्कर्म” महारा टर्ातील १०,४९५ 
गावांमध्ये राबवण्यासाठी महारा टर् शासन व आयफॅड (आंतररा टर्ीय कृषीिवकास िनधी) ची मदत 
लाभली आहे.  राज्यातील बचतगट चळवळीस थैयर् व शा तता िमळवून देण्याच्या उि टासाठी हा 
कायर्कर्म आहे.  खालील चार कायर्घटकांवर तो आधािरत आहे : 
 वयंसहा य बचत गटांच्या लोकसं था उभारणे  
 सू म पतपरुवठा सेवा उपल ध करून देणे  
 उपिजिवका व  उ ोजकता िवकास  
 मिहला सक्षमीकरण व सामािजक समानता  
 

1) वयंसहा य बचत गटांच्या लोकसं था उभारणे :  
वयंसहा य बचत गटाची चळवळ िचरकालीन व कायम वरूप िटकून राहावी या किरता 

लोकसं था (लोक संचिलत साधन कदेर्) उभारणीवर भर िदला जाईल. लोकसंचिलत साधन कदर्ाची  
(सीएमआरसी) अंमलबजावणी ितर् तरीय रचनेवर आधािरत राहील.  

  
पिरसर तर -  सीएमआरसी                    -   १५०-२०० बचतगट 
                                                                    (१५ - २० िकमी अंतर) 
गाव  तर - गाव तरीय सिमती ( हीएलसी) -  ३-१० बचतगट 
गाव  तर -  वयंसहा य बचत गट           -    २० सभासदांपयत 

 
i. वयंसहा य बचत गट :-   

वयंसहा य बचत गट ही योजना नसून, मिहला सक्षमीकरणाचे कर त् याकरीता 
यश वी ठरलेली संक पना आहे. परावलंबनाकडून वावलंबनाकडे, वावलंबनाकडून 
पर  परावलंबनाकडे जाण्यासाठी वचे्छेने, सहमतीने, सामुदाियकपणे बचतीच्या िनिम ाने 
केलेला वास हणज े वयंसहा य बचत गट होय.  बचत, पतपरुवठा व िवमा या मूलभतू 
आिर्थक सेवा िमळवण्यासाठी हे वयंसहा य बचतगट मिहलांना सहा य करतात. 
वयंसहा य बचतगटांमध्ये समािव ट मिहलांचे मानिसक, वचैािरक पिरवतर्न घडवून आणनू 
त्यांना वबळावर उभे राहण्यास ोत्याहन देण्यात येते. गटाच्या माध्यमातून मिहलांना 
मनमोकळेपणाने बोलण्याचा मंच लाभतो.  ते मािहतीचे कदर् बनते.   

 

मािवम थािपत सुरुवातीपासूनचे वयंसहा य बचत गट (SHG) आिण या कायर्कर्मात 
न याने तयार करण्यात आलेले वयंसहा य बचत गट यांचा समावशे आहे. ३१ जुलै २००७ 
पयत असे ३८,९०५ वयंसहा य बचत गट कायर्रत होते. नव े२३,७७० गट थापन करावयाचे 
होते.  त्यामुळे वयंसहा य बचत गटांची एकूण संख्या ६२,६७५ धरण्यात आली होती.  
 



                                                                     

        एकोणचाळीसावा वािर्षक अहवाल 2013-2014              8 

६२,६७५ गट थापन करण्याचे उि ट असताना ३१ माचर् २०१४ पयत एकूण ६७,७२२ गट 
थापन झाले. हणज ेउि ट १०० % साध्य झाले. हा कायर्कर्म त्याच्या कायर्वाहीच्या मुदतीत 
१०,४९५ गावांमध्ये राबवण्यात येणार होता. ३१ िडसबर २०१३ पयत, उि टातील सवर् 
गावांमध्ये तो राबवला गेला. ही मुदत जुलै २०१५ मध्ये संपली. 

 
II. गाव तरीय सिमती ( ही. एल. सी.) :   

गाव तरीय सिमती ही वयंसहा य बचत गटातील एका ितिनधीने बनते.  
गाव तरीय सिमती हणज ेअशी सिमती जी गावातील सवर् वयंसहा य बचत गटांचा योग्य 
समन्वय साधते. गाव तरीय सिमती ही गाविवकासाचे माध्यम आहे.  गाव तरीय सिमतीत 
त्येक गटाचा एक ितिनधी असतो.  ८३ % गावांमध्ये गाव तरीय सिमत्या तयार करण्यात 
आ या आहेत व उवर्िरत १७ % गावांमध्ये गाव तरीय सिमत्या तयार करावयाच्या आहेत. ३१ 
िडसबर २०१३ पयत, ८५०० गाव तरीय सिमती (८१%) यांनी बकँ खाती उघडली. 
गाव तरीय सिमतींचे द ताऐवज रिज टरच्या वरूपात न दले जातात. गाव तरीय सिमत्या 
खालील मुख भिूमका िनभावतात :-  
 नवीन िंकवा बदं झाले या वयंसहा य बचत गटांना त्यांचे उपकर्म चालवण्यासाठी 
काळजीपवूर्क मागर्दशर्न व सहा य करणे.  

 गर्ाम वच्छता अिभयान, दारूमुक्ती मोहीम, वृक्षारोपण अशांसारखे सामािजक उपकर्म 
गाव तरावर घेणे. 

 
III. लोकसंचिलत साधन कदेर् (सीएमआरसी):-  

तेजि वनी उपकर्मांतगर्त, मािवमने सीएमआरसींच्या माध्यमातून महासंघ बनवण्याचे 
ल य ठेवले आहे. सीएमआरसीत १५-२० िकमी पिरघामध्ये  येणाऱ्या २५ ते ३० गावातील 
सवर्साधारणपणे  २०० वयंसहा य गटांचे संघटन सीएमआरसीमध्ये असते. सीएमआरसी ही 
सोसायटी कायदा १८६० नुसार न दणीकृत संघटना असतात. आतापयत २३६ 
सीएमआरसींची न दणी झालेली आहे. यव थापनाच्या हेतूने त्येक सीएमआरसीसाठी १ 
सीएमआरसी यव थापक, १ सीएमआरसी लेखापाल व ४-५ सहयोिगनी काम करतात. 

  
क्षेतर्िवकासासाठी यापक व समगर् कायर्कर्म हाती घेत सीएमआरसींचे काम चालते. 

सीएमआरसी मुख्यत्वकेरून सेवा कदर्ाची भिूमका पार पाडते. वयंसहा य बचत गटांना 
मूलभतू व ाथिमक सेवा परुवणे, हणजे सद यांना क्षमताबांधणीसाठी िशक्षण, बकँ सेवा 
उपल ध करून देणे, गेर्डेशन व गटाचे लेखापरीक्षण यांसाठी सहकायर् करणे ही महत्त्वाची 
काय असतात. यािशवाय वयंसहा य बचत गटांच्या उपिजिवका िवकासाच्या गरजा 
समजावून घेणे व उपल ध संसाधनांची मािहती घेऊन शासनाच्या िवभागांशी कृतीसंगम 
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करून उपल ध योजना व सेवा गटांना िमळवून देत व तीिवकास कायर्कर्म राबिवणे यांवर भर 
देण्यात येतो.  

 
लोकसं था उभारणे व त्या मजबतू करणे आिण त्या वबळावर यवहार करण्यास 

समथर् हा यात, हे सीएमआरसींचे िनयोिजत धोरण आहे. सीएमआरसींच्या िचरकालीन 
योजना या सीएमआरसी कायर्कािरणी सद य व कमर्चारी यांबरोबर तयार करण्यात आ या 
आहेत. सीएमआरसी त्यांचे वािर्षक अहवाल तयार करतात आिण ते दरवषीर् सद यांच्या 
गरजा व मागण्या लक्षात घेत सुधािरत केले जातात.  

 
सीएमआरसींनी वतंतर्पणे काम करणे अपेिक्षत असून मािवमची भिूमका ही मागर्दशर्न 

व आव यक तेथे पािंठबा देण्याचीअसते. सीएमआरसी अंतगर्त मिहलांच्या राजस ेत क्षमता 
तयार करणे हे सं थाउभारणीच्या दृ टीने सवार्िधक महत्त्वाचे आहे.   ाितिनिधक सवर्साधारण 
सिमती ( त्येक गावातील एक सद य) व कयर्कािरणी सिमती िमळून शासन मंडळ तयार 
होते. कायर्कर्माने शासन मंडळाला त्यांची भिूमका व जबाबदारी समजावून देण्यात प टता 
आणण्यासाठी गे या तीन वषार्ंत मोठा भर िदला.  कायर्कारी सद यांची बठैक दर मिहन्याला 
िनयिमत होते तर ाितिनिधक मंडळाची बठैक दर तीन मिहन्यांनी होते. ३१ माचर् २०१४ पयत 
३१५ सीएमआरसी तयार करण्यात आल ेज्यांपैकी २३६ सीएमआरसींचे पयर्वके्षण मािवमने व 
बाकीच्या ७९ सीएमआरसींचे साधन सं थांनी केले. 

 
एकूण सीएमआरसी कायार्िन्वत - ३१५ 

मािवम सीएमआरसी - २३६
संसाधन सं था (आरएनजीओ) सीएमआरसी - ७९ 

 
तेजि वनी कायर्कर्माअतंगर्त (आिर्थक वषर् २०१३-१४ दर यान) 
 थापन करण्यात आले या वयंसहा य बचत गटांची संख्या : १३०६ 
 थापन करण्यात आले या गाव तरीय सिमत्यांची संख्या   : ६०५ 
 थापन करण्यात आले या सीएमआरसींची संख्या : १४ / ० 
 यव थापन, शासन उभारणी, नेतृत्विवकास यांवर आधािरत क्षमता बांधणी िशक्षण 
कायर्कर्मात समािव ट करण्यात आले या मिहलांची संख्या : ५९५९ 

 
सीएमआरसींची  तवारी  

गे या दोन वषार्ंपासून सीएमआरसींची तवारी केली जात आहे. त्यासाठीचे िनकष 
िनधार्िरत करण्यात आले होते. त्यानुसार, २३६ सीएमआरसींपैकी  ११० सीएमआरसी 'अ' 
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ेणीत, ११८ 'ब' ेणीत व ०८ सीएमआरसी 'क' ेणीत आहेत. उ मानाबाद (६/६), यवतमाळ 
(८/१०) व जळगाव (४/५) या िज ांमध्ये अ ेणीतील सीएमआरसींची संख्या जा त आहे. 
केवळ धन आरएनजीओ ने सीएमआरसी तवारीचा तपशील पाठवला आहे व त्यानुसार २६% 
सीएमआरसी 'अ' ेणीत, ६३% सीएमआरसी 'ब' ेणीत व ११% सीएमआरसी 'क' ेणीत 
आहेत.      
 
सीएमआरसींकिरता िचरकालीन योजना 

२०१२-१३ या वषार्त सीएमआरसींची िचरकालीन योजना तयार करण्यावर व त्या 
कायार्िन्वत करण्यावर भर िदला गेला. अशी योजना तयार करण्यासाठी मािवमने एक वतंतर् 
मो ूल तयार केले. तीन िदवसांच्या सखोल कायार्शाळा घेण्यात आ या. सवर् 
गाव तरावरील शासन सं था त्यात सहभागी करून घेण्यात आ या.  

 
 
 
 
 

कायर्कािरणी सिमती व सवर्साधारण सिमती यांचा दृि टकोन घडवण्याचा यत्न या 
उपकर्मा ारे करण्यात आला. सवर्साधारण सिमती सद यांना त्यांची भिूमका आिण जबाबदारी 
उ म कारे समजावी यासाठी यत्न करण्यात आले. सीएमआरसींनी कोणती कामे हाती 
घ्यावीत व कामाची िदशा काय असावी, हे िनि त करण्यासाठीही त्याची मदत झाली. 
शा तता योजना ही सीएमआरसींचा आिर्थक ोत न हे तर ल य लाभाथीर्ंच्या िवकासाच्या 
िदशेने देण्यात येणाऱ्या िवकाससेवांची  लू िं ट होय. भिूमहीन व गिरबातला गरीब यांच्या 
ि थतीत सुधारणा आणण्यासाठी ही योजना आहे. िविवध सरकारी िवभागांबरोबर समन्वय 
करुन ती यश वी केली जात आहे. 
 

कायर्शाळा पध्दती तयार करण्यासाठी व ती अिधकािधक निवन्यपणूर् करण्यासाठी 
मािवमने अितशय मेहनत घेतली आहे. मूलभतू िशक्षण मो ूल हे त्यक्ष अनुभव व क्षेतर्ात 
काम करणाऱ्या यक्तींबरोबर सतत चचार् यामधून तयार करण्यात आले. दोन िज ांमध्ये 
त्याची चाचणी करण्यात आली व मतमतांतरातून त्यात सुधारणा करण्यात आली. यातून तीन 
िदवसांच्या कायर्शाळेचे मो ूल बनले. नंतर ते उ मानाबाद, ठाणे, पणेु, नंदुरबार, सातारा 
या िज ांमध्ये त्याची पनु्हा चाचणी करण्यात आली आिण स टबर २०१२ मध्ये नािशक येथे 
सहभागी कायर्शाळा घेतली गेली. त्यानंतर तीन िदवसीय कायर्शाळा पध्दतीला अंितम वरूप 
देण्यात आले.  

 िविवध कारच्या समन्वय उपकर्मांतून १.०६ लाख मिहलांना लाभ. 
 रु.३०.३४ कोटींची रक्कम िविवध समन्वय योजनांतून िनमार्ण. 

(शासकीय रेडी रेकनरची मािहती)  
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सवर् सीएमआरसींनी त्यांच्या िचरकालीन योजना सुधािरत कायर्पध्दतीसह तयार के या 
आहेत व त्यांची अमलबजावणी सुरू झाली आहे. चालू आिर्थक वषार्त या योजनांचा आढावा 
सीएमआरसी घेत आहे. योजना मो ा आहेत त्यामुळे त्यांची िवभागणी लहान लहान 
कृतीकायर्कर्मांमध्ये करण्यात आली आहे. सीएमआरसी सेवा शु क व बकँांशी जोडून घेणे या 
दोन बाबी िनधी उभा करण्यासाठी ठळकपणे उपयुक्त ठरत आहे. समन्वयामधून उत्प , 
माकट िंलकेज हे अजूनही िततकेसे सरावाचे अथार्जनाचे ोत मानले जाताना िदसत नाहीत. 
समन्वयामधून आिर्थक ोत तयार करण्यासाठी आता सीएमआरसींनी कामे हाती घेतली 
आहेत. तथािप या यत्नांना उत्प ाच्या वरूपात यश आलेले नाही. समुदायांना त्या ारे सेवा 
परुिवणे इतकेच आतापयत शक्य झाले आहे. वा तिवक ज्या एमएलपी कायर्रत आहेत त्यांनी 
सीएमआरसीना उत्प ाचे ोत परुिवले पािहजते.      
 

सीएमआरसी िचरंतन योजने ारे व उत्प  ोता ारे परुिवण्यात येणाऱ्या सेवांची काही 
सवर्साधारण उदाहरणे :- 

सेवा िनधीच े ोत 
सं था उभारणी व बळकटीकरण  वयंसहा य बचत गटांमधून सेवाशु क 

आकार.                                                          
ित गट रु.६००/- माणे दरवषीर् सेवाशु क 
घेणे िंकवा गटाच्या वयानुसार सेवाशु क घेणे 

 आजीवन सभासद फी/ वािर्षक सभासद फी   
सू म पतपरुवठा सेवा - कजर् व िवमा.  २% सेवा शु क आयसीआयसी ारे कजार्च्या 

रकमेवर कजार्वर  
 १% आकार अन्य बकँांच्या संदभार्ने   

ल य लाभाथीर्ंना रोजगार िमळवून 
देण्यासाठी कृषी, पाणीपरुवठा, 
वच्छता, पशुपालन अशा सरकारी 
िवभागांशी समन्वय साधणे. 

समन्वयाच्या या उपकर्मांतून मयार्िदत उत्प  
लाभते. परंतु सीएमआरसींशी चांगले संबधं तयार 
होतात. पिरणामी योग्य त्या लाभाथीर्ंना योजना
लाभाच्या संधी घेणे सुकर जाते.   सामािजक सुरक्षा योजना अंत्योदय 

योजना, गृह योजना, रेशन दुकाने 
इत्यादींशी समन्वय साधणे 
सीडीएलपी ३.०० लाख ित वषर् या दराने सेवा आकार 

सीडीएलपी रचने ारे गणले गेले आहेत. रचना 
बदलते तशी ही रक्कम बदलते. तथािप 
सीडीएलपी अ ाप सुरू करणे बाकी आहे. ही एक 
नवी सुरुवात असणार आहे. सीएमआरसींचे उत्प  
हे सीडीएलपी सुरू झा यानंतर सुरू होईल.   
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सीएमआरसीं ारे सेवाशु क संकलन 
चालू आिर्थक वषार्त सीएमआरसीनी त्यांच्या वािर्षक खचार्च्या ३०%  उत्प  ा त 

करणे अपेिक्षत आहे. वषर् २०१३-१४ मध्ये एकूण सेवा शु क रु.३१.५ दशलक्ष संकिलत हावते 
असे अपेिक्षत आहे. यापैकी रु.२७.६ दशलक्ष इतकी रक्कम ३१माचर् २०१४ पयत संकिलत 
झाली होती व ती ५५% भरते. सद यांकडून ७५% सेवा शु क संकिलत करण्यात 
उ मानाबाद, सांगली, नांदेड, यवतमाळ, जळगाव हे िज हे आघाडीवर आहेत. तथािप 
गडिचरोली, जालना, वधार्, नंदुरबार, नािशक, अकोला, अमरावती, पणेु या िज ांमध्ये 
वािर्षक सेवा आकाराच्या ४०% हून कमी संकलन झाले आहे. या संदभार्त संपणूर् िज ानेच 
यत्नांची िशक त करणे आव यक आहे.  

 
जीआयबी अंतगर्त धोरणात्मक मध्य थी  
अ.कर्. धोरणात्मक मध्य थी फिलत 

1 गाव तरावर 
लोकांमधूनच ेरक तयार 
करणे व त्यांना क  युिनटी 
टर्ेनर हणनू सक्षम 
बनवणे    

वषर्भरात समुदायातून २८८५ क  युिनटी टर्ेनर िशिक्षत 
करण्यात आले. क  युिनटी टर्ेनर यवहारांमध्ये 
वयंसहा य बचत गटांना मदत करतात. त्याच माणे 
वषर् १३-१४ मध्ये २२३१ क  युिनटी टर्ेनरना तेजि वनी 
कायर्कर्मांतगर्त क्षमतावृध् दी िशक्षण देण्यात आले. 
न या वयंसहा य बचत गटांची क्षमता बांधणी 
करण्यात ते मदत करतात.  

2 सीएमआरसींअंतगर्त 
सं थात्मक रचनेचा 
िव तार  

सीएमआरसींना मो ा माणात क्षमता बांधणीच्या 
उपाययोजना सुचवण्यात आ या. सीएमआरसींचे 
वतंतर् सं था हणनू शासन चालवण्याच्या दृ टीने 
साधनेही देण्यात आली.   

3 वयंसहा य बचत 
गटांच्या व गाव तरीय 
सिमतीच्या मािसक 
बठैकांमध्ये 
सहयोिगनींची िनयिमत 
भेट हावी अशी 
यव था लावून 
कामाला िश त लावणे. 

  

वयंसहा य बचत गटांच्या व गाव तरीय सिमतीच्या 
मािसक बठैकांमध्ये सहयोिगनींचा िनयिमत सहभाग 
असावा, यावर भर िदला गेला. यातून कायर्कर्माला 
िश त लागली. ७०% बचत गटांच्या बठैकांना 
सहयोिगनींची िनयिमत उपि थती अस याचे िदसून 
आले. SHE सॉ टवअेरच्या मािहती संकलनात 
िनयिमतता येण्यासाठी याची मदत झा याचे िदसून 
आले. सेवा शु क संकलनाची ि थती या ारे सुधारली. 
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4 गावांमध्ये सॅच् यूरेशन 
कामावर लक्ष  

गेली दोन वष गावांत सॅच् यूरेशन करण्यावर भर देण्यात 
आला. १०,४९५ गावांपैकी, २,७२४ गावांत आतापयत 
सॅच् यूरेशनचे काम सुरू आहे. ठाणे, यवतमाळ, 
को हापरू या िज  ांतील गावांमध् ये सॅच् यूरेशनचे काम 
आघाडीवर सुरू आहे. यासाठीचे यत्न सातत्याने सुरू 
आहेत.   

 
2." सू म पतपरुवठा सेवा : 

महारा टर् राज्यात बिँकग सेवांचे िव तृत जाळे असले तरी गर्ामीण जनतेसाठी 
औपचािरक बिँंकग सं थांच्या िव ीय सेवा िमळण्याची संधी हणा या अशा माणात नाही, 
त्यामागे िविवध बाबी कारणीभतू आहेत. उदा. गाव तरीय बिँंकग सेवांची उपल धता नसणे, 
बचतीचे अत्यंत कमी माण, छो ा रकमांची कज, तारण कजर् व बकँ कमर्चा-यांचा 
गिरबां ती असलेला दृि टकोन. असे िदसून येते की, ५२% लोकांची बकेँमध्ये बचत खाती 
आहेत आिण २८% लोकांनी बकेँकडून कज घेतली आहेत.  िव यासारख्या अन्य सेवा गरज 
हणनू हाताळणे अ ाप िततकेसे लोकांना समजलेले नाही.  गर्ामीण जनता आिण अनुसूिचत 
जाती आिण जमातींचे लोक यांसारख्या विंचत समाजघटकांवर याचा सवार्िधक दु पिरणाम 
होतो.  कदर् शासन आिण भारतीय िरझ हर् बकँ यांनी आिर्थक अंतभार्व कायर्कर्म सुरू केल े
असून देशाचा त्येक ौढ बिँंकग यवहारामध्ये असला पािहज े हे कायर्कर्माचे उि ट आहे. 
आिर्थक िवकासामध्ये पतपरुठा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. उत्प  िमळवून देणारी 
मालम ा िमळवायची असेल तर पतपरुवठा आव यक आहे. मिहलांच्या आिर्थक संधी 
िव तािरत झा या आिण त्यांच्या उत्प ावर त्यांचे िनयंतर्ण वाढले तर त्यांच्या कौटंुिबक  
थानाला महत्त्व िमळते हे लक्षात घेऊन वरील कायर्कर्मात मिहलांना आिर्थक सुरक्षा िमळवून 
देण्यासाठी बचतीची संधी उपल ध करून देणे, पतपरुवठा आिण िवमा सेवा देणे या बाबींचा 
समावशे आहे.  
 

या कायर्कर्मात वयंसहा य बचत गट सद यांना सू म पतपरुवठा सेवा पढुील 
माध्यमांतून िमळवून देण्यात येतील:  (i) वयंसहा य बचत गटात बचत िनमार्ण करणे व तो 
िनधी गटातील सद यांना कजर्रूपाने देणे;  (ii) वयंसहा य बचत गट बकँ िंकवा अन्य आिर्थक 
सं थेशी जोडून मो ा रकमेचे कजर् गटातील सद यांना िमळणे शक्य करणे आिण (iii)  िवमा 
कंपनीशी जोडून घेत िवमा सेवा िमळवणे. या मु ाला आणखी तीन उपकलमे आहेत: (i) 
वयंसहा य बचत गटाला बकँ आिण अन्य आिर्थक सं थेशी जोडून घेण्यासाठी पािंठबा 
िमळावा; (ii) सू म पतपरुवठा सं थेसाठी पािंठबा िमळावा (बकेँकडून पत िमळवण्यासाठी परूक 
व आधार हणनू रक्कम िमळणे); आिण (iii) कृती संशोधन, पायलट योजना व न या क पनांना 
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ोत्साहन देण्यासाठी साधकबाधक संवाद. वयंसहा य बचत गटांचे बकँांबरोबर ाथिमकतेने 
दुव ेतयार हावते.   
 

या कायर्कर्माची सुरुवात झा यापासून मािवमने वयंसहा य बचत गट सद यानंा 
पतपरुवठा िमळवण्यासाठी  बकँाशी पिरचय करून देण्यात पढुाकार घेतला तसेच या 
सद यांची आिर्थक साक्षरता वाढवत त्यांना आिर्थक सेवा परुिवण्यात व आिर्थक यवहारांची 
िश त लावण्यात पढुाकार घेतला. त्याच माणे िवमा सं थांचे सहकायर् िवमा उत्प ासाठी 
िमळाले आहे. आिर्थक साक्षरतेकिरता सहयोिगनी महत्त्वाची भिूमका बजावत आहेत आिण 
वयंसहा य बचत गट करत असले या बचत व कजर् यव थापन यांचा आढावाही त्या घेतात.  

 वयंसहा य बचत गट त्यांच्याकडे जमले या बचतीच्या रकमेतून सद यांना कजर् परुिवतात. 
वयंसहा य बचत गटांना कज परुिवण्यासाठी बकँाही या यवहारात समािव ट करण्यात 
आ या आहेत. िज हा तरावर हा कायर्कर्म राबवताना आयसीआयसीआय बकँ ही मुख 
कजर् देणारी बकँ आहे. ३१ माचर् 20१४  पयत बचत गटांना बकँांकडून परुिवण्यात आलेली 
कज एकंदर रु.६४०५.०२ दशलक्ष पयत वाढली. सू म पतपरुवठा सं थांकडून पातर् 
वयंसहा य बचत गटांना िनधी उपल ध करून देण्यातही महत्त्वाची भिूमका बजावली या 
सं था िवशेषत: सरकारी महामंडळे असून मौलाना आझाद महामंडळ (एमएएम), महात्मा फुले 
महामंडळ (एमपीएम), आण्णाभाऊ साठे महामंडळ इत्यादींना कज देताना अनुदािनत 
याजदर ठेवले.   

 
आिर्थक वषर् २०१३-१४ मध्ये तेजि वनी कायर्कर्मांतगर्त खालील माणे गती करण्यात आली: 
 बकँकजर् िमळाले या वयंसहा य बचत गटांची संख्या : १०४४७ 
 सू म पतपरुवठा सं थांकडून वयंसहा य बचत गटांना ा त 
बकँ कज   

: रु.१६२.७५ कोटी

 िवमा संरक्षणाअंतगर्त आले या मिहलांची संख्या : ३५८३६ 
 बचतीचे माण वाढवले या वयंसहा य बचत गटांची संख्या  : १३८८९ 

 
सू म पतपरुवठा िमळवण्यात मध्य थी 
    

िवदभर् देश गर्ामीण (RRB)
बरोबर जएेलजी अथर्सा ासाठी 
सहयोग.  

िवदभर् क्षेतर्ीय गर्ामीण बकेँच्या संयुक्त िव माने 
वयंसहा य बचत गटांसाठी िवशेषत: जएेलजींच्या 
अथर्सा ासाठी कायर्कर्म हाती घेण्यात आला आहे. हा 
कोकण व िवदभार्साठी िनयोिजत आहे. जएेलजी अथर्सा  
हे सीएलडीपी व एमएलपींना आधार देण्यासाठी आहे. 
बकेँने या सहयोगासाठी तत्त्वत: मान्यता िदली आहे. 



                                                                     

        एकोणचाळीसावा वािर्षक अहवाल 2013-2014              15 

 
लोकसंचिलत आरोग्य 
उपकर्माचा पायलट ोजके्ट. 

गे या आयफॅड िमशनने िदले  या सूचनांनुसार, क प 
िवभागाने अपिल ट, पणेु यांच्याशी संपकर्  साधला. 
लोकसंचिलत आरोग्य उपकर्माचे मॉडेल अ यासले गेले. 
एका िज ात पायलट उपकर्म सुरू करण्याचे िनयोिजत 
आहे. क प त्याची अमलबजावणी पढुील आिर्थक वषार्त 
करेल. त्येक िज ासाठी सुमारे रु.५० लाख आव यक 
आहेत. तसेच न्यू इंिडया नॅशनल इन्शुरन्स कं.िल. शी 
सहकायर् गर्ामीण सू म िवमा उत्पादने घेण्याचेही 
िवचाराधीन आहे. 

SHE सॉ टवअेरवर वयंसहा य 
बचत गट सद यांशी 
सहयोिगनींमाफर् त चचार्  

या आिर्थक वषार्त सहयोिगनी वयंसहा य बचत गटांशी 
अहवालांवर चचार् करत आहेत. अहवाल गटांच्या 
पंचसूतर्ींनुसार असतात. बदं झालेले गट पनु्हा चालू 
करण्यात याची मदत झाली व मूलभतू कामे िनयिमतपणे 
चालू करण्यात हा उपाय उपयोगी ठरला. 

आयसीआयसीआयशी जोड या 
गेले या वयंसहा य बचत 
गटांचा संपकर्  तुटू नये हणनू 
त्यांच्या कामांवर सातत्याने लक्ष 
ठेवणे.  

वयंसहा य बचत गटांकडून जर िवलंब झाला तर 
त्यासंबधंीचा तपशील िनयिमतपणे सवर् िज ांना 
सांिगतला जातो. यासाठी मािवमची टीम सातत्याने 
आढावा घेते. िज हा टीममधील एका सद यावर, 
आयसीआयसीआयशी जोडले या गटांची तपशीलवार 
मािहती न दण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सदर 
अिधकारी सहयोिगनींशी संपकर्  ठेवून वयंसहा य बचत 
गट िनयिमत कजर् फेडत अस याची खातरजमा करून 
घेतो.   

वयंसहा य बचत गट 
सद यांसाठी रा टर्ीय िनवृ ीवतेन 
योजना  

अलंिकत ा. िल. यांच्या सहकायार्ने मिहलांकिरता 
िनवृ ीवतेन योजना कायर्कर्माला सुरुवात.  योजनेत 
५००० मिहलांचा समावशे. अितिरक्त ५००० सद यांचा 
माचर् २०१४ पयत अंतभार्व िनयोिजत. 

 
3." उपिजिवका व उ ोजकता िवकास   

या कायर्कर्माचे एक मुख्य उि ट हणजे उदारिनवार्हासाठी न या आिण सुधािरत 
उ ोजकता संधी तयार करणे व त्यासाठी िविवध उ ोग- यवसाय थापणे िंकवा िव तािरत 
करणे आिण िवकर्ी किरता बाजारांपेठांशी दुवा साधणे व संबिंधत अन्य सेवा परुिवणे. कदर् 
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शासनने रा टर्ीय गर्ामीण उपिजिवका िमशन हेही वयंसहा यता बचत  गट संक पना व 
थािनक संसाधने यावर आधािरत असे ठेवले आहे. या ारे लोकांच्या कौश याचा वापर योग्य 
िरतीने करून घेण्यात आला आहे. ज्या िज ांमध्ये हा कायर्कर्म राबिवण्यात येत आहे तेथे 
लोकांचे उदारिनवार्हचे मुख्य साधन हे शेती अस यामुळे वयंसहा यता बचत गट सद यांना 
कजार्ची रक्कम त्यांच्या सवयीच्या कृतीमध्ये गंुतिवण्यात आत्मिव ास वाटतो. यामुळेच 
उपिजिवका पािंठबा हा शेती िवषयक उपकर्मासाठी देण्यावर भर देण्यात आला आहे. (धान्य 
उत्पादन, फलोउत्पादन, पशुपालन, मत् यपालन) मातर् त्याच बरोबर गटाच्या सद यांनी 
मागणी के यास िंकवा त्या त्या देशाची अनुकूलता अस यास िबगरशेती यवसायांना सुध्दा 
ोत्साहन िदले जाते. या कायर्कर्मा ारे बाजारापेठेशी दुव ेसाधण्यासाठी मदत परुिवली जाते 
व बीडीएस सब कंपोनंट ारे िवकर्ीसही मदत केली जाते. याची तीन उप कलमे आहेत. (i) 
कौश यपर उपिजिवका िवकास (ii) उपिजिवका िवकास आिण (iii) बाजारपेठ संलग्नता व 
बाजारपेठेचा आधार. थािनक बाजारपेठेच्या गरजनुेसार त्यांच्यामध्ये उ ोग व उत्प  
िमळवून देण्याच्या कौश यामध्ये जागृती िनमार्ण करून अितिरक्त उत्प  िमळवून देणारे 
उ ोग उपिजिवके ारे मो ा माणात वयंसहा य बचत गट सद यांना उपल ध करून 
देणे. ( थम शेतीवर आधािरत उ ोग, लघुउ ोग आिण अन्य िबगरशेतीवर आधािरत उ ोग) 
सद यांच्या थािनक बाजारपेठेशी संबिंधत गरजा भागवण्यासाठी त्यांच्या क्षमता िवकिसत 
करण्याच्या दृ टीने जागृती िशक्षण व उत्पादन तयार करण्यासाठी िशक्षण िदले जाते. या 
िदशेने मािवम शासकीय कायर्कर्म, ोत संघटना, वयंसेवी संघटना इत्यादींच्या सहयोगाने 
काम करते व त्यात लोकसंचिलत संघटनांना सामावून घेते.    
  
सू म उपिजिवका योजना 

गे या आयॅफड िमशनने केले  या िशफारशींनुसार, मािवमने लोकसं था पातळीवर 
वयैिक्तक उपजीिवकांसाठी काही संक पना रुजव या आहेत. ही संक पना सवर् िज हा 
समन्वय अिधकारी यांना समजावून देण्यात आली आहे. सवर् िज ांना आिण सीएमआरसी 
कमर्चाऱ्यांना ती एकाच कारे समजावी यासाठी ादेिशक कायर्शाळा घेण्यात आ या होत्या. 
कायर्कर्माने यािशवाय मािहतीपणूर् पिु तकाही काढ या. त्या मराठीत असून सवर् 
सीएमआरसींमध्ये त्या िवतिरत करण्यात आ या. कायर्कर्मात या तावाची ाथिमक 
ट यावर कायार्लयांतगर्त फेरतपासणीही केली. तज्ञ स ागारांचे पॅनल तयार करून दुसऱ्या 
ट यातील फेरतपासणी करण्यात आली. िज हा कमर्चाऱ्यांमध्ये योजनेचा हेतू नेमका ठसावा 
व त्यांचा दृि टकोन अिधक चांग यािरतीने तयार हावा यासाठी ही पावले उचलण्यात आली. 
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काँ ेहेिन्सव लाई हलीहूड लान  (CLDP) 
   

उपिजिवका योजनेमध्ये दुग्ध यवसाय, शेळी पालन, कुक्कुटपालन, भाजीपाला 
लागवड, अ धान्य, फलोत्पादन अशांपैकी एकाच कारचे यवसाय करणाऱ्या २०० ते २५० 
मिहलांना एकतर् आणले जाते. त्यांचे िठकाण, समान आवडी या आधारावर उत्पादक गट 
तयार केले जातील व एका गटात ३० सद य या माणे १० ते १५ गटांना मागर्दशर्न केले जाते. 
सध्या सुरू असले या व न याने सुरू करण्यात येणाऱ्या यवसायांना पािंठबा व त्यांचे िवकसन 
यावर लक्ष किदर्त केले जाईल.  अफामर् (AFARM), िदलासा (DILASA) आिण रा टर् िवकास 
कृषी िशक्षण सं था या तीन उपिजिवका संसाधन सं थांकडून सीएलडीपी अंतगर्त ताव 
मागिवण्यात आले आहेत. उपिजिवका स ागारांमाफर् त चचार् घडली असून सीएलडीपीचे 
मू यमापनही त्यांनी केले. हा ट पा योजनेच्या मंजुरीचा अंितम ट पा होय.  

िविवध िवभागांबरोबर कृतीसंगम   
वयंसहा यता बचत गटाच्या त्येक मिहलेला कृतीसंगम योजनेमध्ये समािव ट 

करून घेण्याकिरता कायर्कर्माने चंड मेहनत घेतली. िविवध कारचे िवभाग आिण 
संसाधनाधािरत उपकर्म यांचा मेळ घालणे अत्याव यक अस याचे मानले गेले आिण सवर् 
िज ांमध्ये ादेिशक कायर्शाळा घेण्यात आ या. या संपणूर् कदर्ीकरणामागचे उि ट  
सीएमआरसी कमर्चाऱ्याना समजावून देण्यात आले आिण सीएमआरसींची ि थरता महत्त्वाची 
त्यांना पटवून देण्यात आली. ही गरज सहयोिगनी वयंसहा यता बचत गटाच्या मािसक 
बठैकांमध्ये सातत्याने मांडतात आिण िविवध िवभागांमध्ये वगेवगे या वळेी भेटी देऊन 
सांगतात. ज्या िवभागांमध्ये जा तीत जा त गरजा मांडण्यात आ या आहेत ते िवभाग हणजे 
कृषी िवभाग, पशुवै क िवभाग, सामािजक न्याय िवभाग, आिदवासी िवकास िवभाग, 
आयसीडीएस, आरोग्य िवभाग इत्यादी.  
 
कौश य िमशन 

मिहला उ ोजकांसाठी कौश य िशक्षण कायर्कर्म राबवण्याकिरता असले या 
सं थांपैकी एक हणनू मािवमला महारा टर् शासनने घोिषत केले आहे. मािवमने एकूण चार 
तज्ञ सं था आता पयत नेम या असून आणखी ५० सं था िनवड या आहेत. या मोिहमेचा 
उ ेश मिहलांमधील उ ोजगता कौश याचे िवकसन करणे हा असून सं था िशक्षणाथीर् पैकी 
५०% मिहलाना उपिजिवका देण्यासाठी किटबध्द आहेत. एमएलपीचे यत्न कौश य 
मोिहमेला जोडून घेण्यासाठी कायर्कर्म यत्नशील आहे आिण ही कामे पर परपरूक झा यास 
एमएलपी उपकर्माकिरता आव यक ईडीपी िशक्षणे िंकवा कौश य िशक्षणे कौश य 
मोिहमेच्या अंतगर्त घेता येतील.  
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उपिजिवका िवशेष तज्ञ सं था बायफ िमतर्ाचा नंदुरबार िज ामध्येसहयोग    
कायर्कर्माने नंदुरबार िज हयामध्ये िडसबर २०१२ पासून बायफ िमतर्ा या उपिजिवका 

िवशेष तज्ञ सं थेची िनयुक्ती केली आहे. त्यांनी नंदुरबार िज यातील तीन तालुक्यांमधील 
काम केले आहे. त्यांच्या कामाचा तपशील पढुील माणे :- 

गावांची संख्या ६५ 
बचत गटांची संख्या ३४१ 
मािवम ३४१ 
िमतर्ा ६५ 
िविवध उपकर्मांमध्ये समािव ट कुटंुबांची संख्या २८५९ 
उपिजिवका उपकर्म योजना साध्य
भाजीपाला लागवड/ फूलशेती १२५० १२०७
लागवडीखालील क्षेतर् (एकर)  २९६.७
पीक सुधारणा १२५० ९२०
शेळी दजार् सुधारणा  
समािव ट कुटंुबांची संख्या १००० ८४३
समािव ट वचतगटांची संख्या  १२५
 

4." मिहलांचे सक्षमीकरण आिण सामािजक समानता  
कायर्कर्माच्या अंतगर्त मिहलांचे सक्षमीकरण आिण सामािजक समानता साध्य करणे या 

घटकाचे लक्ष मिहलांच्या क्षमता वाढवून सक्षमीकरण िकर्येला गती देणे व त्यासाठी 
मिहलांच्या मागणी नुसार िशक्षण व पािंठबा देणे त्याचबरोबर परुुषांच्या व सामािजक 
सं थांच्या जाणीवा िवकिसत करून मिहलांना होणारा िवरोध कमी करत मिहलांच्या भिूमका 
बदलणे आिण राज्य शासनच्या योजना लाभाची  या  ती िव  तारीत करणे हे आहे.     
 िंलगसमभाव याचा उ ेश सवर् घटकांमध्ये ी-परुुषां ती समान आदरभाव बाळगण्याची 
संवदेनशीलता िनमार्ण करणे हा असेल. िंलग समभाव, जात व वगर् िवषय याबाबत 
कमर्चाऱ्यांची जाणीवजागृतीही झालेली असेल;  

 परुुषांच्या, थािनक  वराज् य सं  था व अन्य सं थाच्या जािणवा िवकिसत करणे (रेिडओ 
व टी ही कायर्कर्मां ारे तसेच िशक्षणा ारे) मिहलांसाठी योग्य वातावरण िनिर्मती करणे. 
ज्या योगे िंलगसमभावावर आधािरत भिूमका बदलण्यास सुरुवात होईल. मिहलांचे 
काबाड ट कमी करण्याच्या उ ेशाने छो ा सोयीसुिवधांमध्ये गंुतवणकू करण्यासाठी 
पािंठबा देण् यात येतो.    

 मिहलांच्या मागणीनुसार िशक्षण व सहा या ारे मिहलांच्या क्षमता वाढवणे िवशेषतः 
कायार्त्मक साक्षरता, थािनक  वराज् य सं  थांनमध् ये मिहलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी 
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वृ  करणे, आरोग्य, वच्छता व बालसंगोपन (एचआय ही/एड्ससह) आिण 
कुमारवयीन मुलामुलींसाठी कौटंुिबक जीवन िशक्षण या क्षेतर्ांमध्ये. कायर्कर्मांच्या 
अंमलबजावणी दर यान मिहला सक्षमीकरणासाठी िविवध उपाययोजना हाती घेण्यात 
आ या त्या खालील माणे :  

 
पंचायतराज सं था आिण सिमत्यांमध्ये ितिनिधत्व  

मिहलांमध्ये त्यांच्या अिधकारांबाबत जाणीव िनमार्ण करण्यासाठी पंचायतराज सं था 
आिण सिमत्यांवर त्यांचे ितिनिधत्व सातत्याने वाढते राखण्यात आले आिण आता त्या 
भावीपणे जबाबदाऱ्या संभाळत आहेत. कायर्कर्मामध्ये वयंसहा य बचत गटांच्या २४,४१० 
सद य मिहला पंचातराज सं था आिण अन्य सिमत्यांवर ितिनधी हणनू आहेत. मिहला 
सक्षमीकरणाच्या िदशेने हे आणखी एक पाऊल आहे.  
 
काबाडक ट कमी करण्यात सहकायर्  
  मिहलांचे काबडक ट कमी करण्याच्या उ ेशाने गाव तरावर काबाडक ट कमी 
करण्याची मॉडेल तयार करण्यासाठी िविवध माध्यमांतून मदत घेऊन अनेक यत्न करण्यात 
आले. कायर्कर्माच्या सुरुवातीच्या वषार्त घरगुती तरावरील मॉडे सवर भर देण्यात आला. 
उदा. िनधूर्र चलुी, घरांवर गवताची छपरे इत्यादी. माचर् २०१० पयत या मॉडे स ारे   एकूण 
२२,७६५ कुटंुबांना लाभ झाला. वषर् २०१०-११ पासून सामािजक तरावरील मॉडे स सुरू 
करण्यात आली व त्यात कायर्कंर्माचा सहभाग ८०%  व लाभाथीर्ंचा सहभाग २०% रािहला. 
तेजि वनी कायर्कर्मातगर्त चालू वषार्त एकूण ५९४ सामािजक तरावरील मॉडे स मंजूर 
झाली हे खालील को टक दाखवते. मिहलांचे काबाडक ट कमी करण्यात उपयुक्त ठरले या 
उपाययोजना खालील माणे :- 
अ. कर्. मॉडेलचे नाव मॉडेलची संख्या 
१ े पंप  २६
२ कापसू गोळा करण्याचे यंतर् १
३ कापणी यंतर् १६
४ मळणी यंतर् ९
५ बोअरवले २०
६ भईुमूग मळणी यंतर् १
७ मोटर दुरु ती ६९
८ िविहरीवर मोटर ३७
९ बोअरवले १९
१० कचरा वाहन ४
११ धुण्याचा क ा ३९
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१२ गुरांसाठी पेयजल टाकी ३१
१३ पाण्याची टाकी २३
१४ हळद िकर्या संच १
१५ टँड पो ट १३
१६ उंचावरची पेयजल टाकी ४२
१७ कृषी अवजारे ६६
१८ तण काढणी यंतर् ३
१९ भात मळणी यंतर् १४
२० भातकापणी यंतर् ४८

 एकूण ४८२
 
कायदा साथी  
  मिहलांचे हक्क व घरगुती िंहसाचार यांमध्ये मिहलांना मागर्दशर्न व कायदेशीर मदत 
करण्याच्या दृ टीने −कायदा साथी (व तीसाधन यक्ती) ही संक पना राबवण्यात आली आहे. 
त्येक िज ामध्ये एक या माणे, मजिलस या सं थेच्या सहकायार्ने मिहला सद य िनवडून 
िशिक्षत करण्यात आ या. पढेु हे काम आणखी िव तृत करत त्येक सीएमआरसीमधून एक 
या माणे मिहला सद य िनवडून त्यांना मा टर कायदा साथी हणनू िशक्षण देण्यात आले. 
या ३५० मा टर कायदा साथी वयंसहा य बचतगट सद यांना नंतर िशिक्षत करतील. 
कायदा साथी संक पनेची यशि वता तपासण्यासाठी एक पाहणी करण्यात आली. या 
पाहणीत िदसून आलेले मु े खालील माणे :- 

I.  कायदा साथी या गावकऱ्यांच्या उ म पािंठ यामुळे कायर्क्षमतेने काम करत आहेत.  
II. िशक्षणातून त्यांना गावातील सम या हाताळण्याचा आत्मिव ास िमळण्यात मदत 

झाली. 
III. सहयोिगनी आिण कायदा साथी यांच्यामध्ये उ म संवाद होता. 
IV. या कायर्कर्मातून मिहलांना त्यांच्या कायदेशीर अिधकाराची जाणीव होऊ लागली 

असून मिहला सक्षमीकरणाच्या िदशेने ते महत्त्वाचे पाऊल आहे. 
V. गर्ाम पंचायत सद य आिण थािनक नेते गावातील घरगुती िंहसाचार आिण अन्य 

कायदेशीर सम या सोडिवण्यासाठी सिकर्य सहभाग घेतात. 
VI. सम या सोडिवण्याचे िशक्षण कायदा साथीला िमळा यानंतर त्यानुसार काम 

करताना ितला गाव तरीय सिमती, तंटा मुक्ती सिमती व गावातील युवक यांचा 
उत्साही पािंठबा िमळतो.  

VII. वयंसहा य बचत गट हे दबाव गट हणनू काम करतात तसेच गाविवकास 
िकर्येतील एक महत्त्वाचे माध्यम ठरतात. मिहला बचत गटांमुळे आत्मिनभर्र, सक्षम 
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होत आहेत तसेच आप या सम या, , आपले अिधकार यांबाबत मोकळेपणाने 
बोलू लाग या आहेत. लातूर व रायगड या िज हयांमध्ये कायदा साथी अ ाप 
पिरणामकारकपणे कायर्रत झाले या नाहीत.  

VIII. दारू आिण जुगार या पाहणीतील त्येक नमुना गावात सावर्ितर्कपणे आढळले या 
सम या होत. घरगुती िंहसाचारामागे याच बाबी ामुख्याने कारणीभतू िदस या.    

िंलग समभाव िवषयावर सां कृितक सभा  
  सहयोिगनींना त्यांच्या कुटंुबातील सद याकडून पािंठबा िमळावा हणनू दरवषीर् 
िंलगसमभाव या िवषयावर कुटंुिबयांची सां कृितक सभा घेतली जाते. या ारे 
िंलगसमभावािवषयी जाणीव जागृती करणे व कुटंुबाचा मिहला सद या ती दृ टीकोन 
सकारात्मक करणे हा सभेचा हेतु आहे. मिहला सक्षमीकरणाच्या िदशेने आता 
कौटंुिबक तरावर आता दृ टीकोन बदलत चाललेला िदसतो.     

तंबाखूिवरोधी मोहीम  
  तंबाखू सेवनाचे दु पिरणाम व त्यातून होणारी आिर्थक हानी या िवषयी लोकांमध्ये 
जागृती हावी हणनू गडिचरोली िज ांत वषर् २०१२-१३ मध्ये तंबाखूिवरोधी मोहीम सुरू 
करण्यात आली. िज ातील −सचर् सं थेचे पाठबळ या मोिहमेला होते. गावक-यांचा ितला 
चांगला ितसाद लाभला व मोिहमेचा सकारात्मक पिरणाम िदसून आला त्यामुळे हा उपकर्म 
चंदर्परू, ग िदया व भंडारा या शेजारील िज ांमध्येही िव तािरत करण्यात आला. नांदेड 
िज ामध्ये उपसमारीपासून मुक्ती या मोहीमेची सांगड आरोग्य िवषयक जागृतीशी घालत 
क प सुरू करण्याचे िनयोिजत असून सध्या यासंदभार्त ायोिगक तत्त्वावर सुरुवात 
करण्यात आली आहे.     

िंलगसमभाव जाणीवजागृती  
गर्ामीण युवक व परुुषांमध्ये िंलगसमभाविवषयक जाणीव जागृतीच्या हेतूने (िवशेषतः 

ी णूहत्या, मिहला व बालकांचे कुपोषण, हंुडा, बालिववाह, मालम वेर पतीपत्नीचा 
एकितर्त अिधकार या ५ मु ांिवषयी) सवर् िज ांमध्ये ठरािवक गाव े िनवडून कायर्कर्म सुरू 
करण्यात आला. सुरुवातीला युवक व परुुषांचे बचत गटांमध्ये सहकायर् मागण्यात आले. बचत 
गट सद य मिहलांना गाविवकासाच्या कामात तसेच   दैनंिदन घरकामात कुटंुबातील सद य 
हणनू ते मदत करू लागले. त्यानंतर बचत गटातील परुुष सद यांकिरता जागृती कायर्कर्म 
घेण्यात आला. सामािजक समानता आिण समाजात सध्या सुरू असले या िविवध सामािजक 
ाच्या अनुषंगाने त्यात िवषय हाताळले गेले. 
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तेजि वनी कायर्कर्माअतंगर्त (आिर्थक वषर् २०१३-१४ दर यान) 
 क्षमताबांधणी िशक्षण कायर्कर्मात मिहलांची संख्या ( यवहारांची साक्षरता, कायदे 
साक्षरता, िंलगसमभाव जाणीव जागृती इ.)  : १३४२६ 

 सामािजक जाणीव जागृती कायर्कर्मात सहभागी मिहलांची संख्या :  ६८९ 
 

कायर्कर्म यव थापन आिण सं थात्मक पाठबळ 

कायर्कर्माची अमलबजावणी व सिनयंतर्ण याची जबाबदारी मािवमने घेतली असून 
मंुबईि थत मुख्यालयातील अिधकारी / कमर्चारी व िज हा कायार्लयांमधील कमर्चारी 
त्यासाठी काम करत आहेत. त्येक िज हा कायार्लय वयंसहा य बचत गटांच्या यवहारांवर 
गाव तरीय सिमती ारे व सीएमआरसी ारे लक्ष ठेवून असते. कायर्कर्माच्या सुरुवातीच्या 
कालावधीत हे यवहार कायर्कर्म यव थापन या घटकाच्या अधीन असत. त्या कालावधीमध्ये 
कायर्कर्म राबवणाऱ्या कमर्चाऱ्यांचा दृि टकोन घडवण्यावर तसेच कायर्पध्दती तयार 
करण्यावर भर रािहला. कायर्कर्म यश वीपणे राबवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरलेले घटक हणजे 
सिनयंतर्ण, मू यमापन आिण मािहतीचे यव थापन.     
  

कायर्कर्माचे पिरणामकारक मू यमापन व सिनयंतर्ण उ म कारे हावी हणनू 
स टबर २०१२ मध्ये SHE सॉ टवअेर आणण्यात आले. सवर् सीएमआरसीमध्ये SHE 
सॉ टवअेर कायार्िन्वत आहे. त्याच्या माध्यमातून मािहतीची छाननी केली जाते व बचत 
गटांच्या यवहारांची गती तपासली जाते.  धान (DHAN) या सॉ टवअेरबरोबर हे जोडून 
घेण्यात आले व त्यामुळे कायर्कर्मांच्या न दी ठेवण्याची गरज चांग या कारे िनभावली जात 
आहे. या न या सुधारणेमुळे वयंसहा य बचत गटांचे मािसक अहवाल वयंिनिर्मत (auto 
generate) होतात. असे असले तरी संसाधन सं थांच्या एनजीओच्या बाबतीत ही णाली 
सुधािरत करण्याची गरज आहे. SHE सॉ टवअेरमध्ये सवर् कामे एकतर् करण्यासाठी यव था 
करण्याचा ताव िवचाराधीन आहे.     
 

सवर् िवभागांच्या कामकाजांचा दजार् सुधारावा यासाठी सीएमआरसी यव थापकांना 
मू यमापन व सिनयंतर्णाचे िवशेषत: SHE सॉ टवअेरचे िशक्षण देण्यात आले आहे. 
वयंसहा य बचत गट योग्य कारे चालले आहेत की नाहीत याचे सातत्यपणूर् िनरीक्षण करणे 
यामुळे शक्य झाले असून अिनयिमत व बदं झालेले बचतगट िनवडण्यातही यामुळे सुलभता 
आली आहे.   
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िवभागीय सिनयंतर्ण व मू यमापन अिधकारी/ िज हा समन्वय अिधकारी, संसाधन 
सं था यांच्या कामांचा मािसक आढावा घेताना SHE सॉ टवअेरमधून िमळालेली मािहती 
चचसाठी उपयुक्त ठरते. या कायर्कर्मात सिनयंतर्ण व मू यमापन कायर्प ती जोडण्यात 
आली आहे. पिरणामी देखरेख अहवाल एकसमान पध्दतीचे होऊ लागले व त्यांचा कालावधी 
िनि त झाला. मािहतीचे संकलन सुध्दा सुलभ झाले आहे.    
 

िवभागीय सिनयंतर्ण व मू यमापन अिधकारी यांची यव था गे या दोन वषार्पासून 
करण्यात आली आहे. त्यांच्या अंतभार्वामुळे मािहतीचे संकलन सुलभ झाले व मािहतीचा 
खरेपणाही राखला जाऊ लागला. त्याच बरोबर ज्या िज हयांमध्ये कामकाज फारसे बरे 
चालले न हते तेथे पणूर् पािंठबा देऊन आव यकतेनुसार मदत िदली जाते. ते हापासून 
सीएमआरसी कमर्चाऱ्यांची एम अँण्ड ई मधील व मािहती व ज्ञान यव थापनातील क्षमता 
बांधणी शक्य झाली. अशा यव थेतून िव ेषण झा या नंतर काही मु े समोर आले असून 
यव थापन त्यासंबधंी सुधारणा करत आहे.   

 
मािहती यव थापन (नॉलजे मॅनेजमट) 

मािहती यव थापन साध्य करण्यासाठी त्येक िज ातून यक्ती िनवडण्यात 
आ या आहेत. मािहती यव थापन हा घटक िविवध उपकर्म हाती घेतो. त्येक िज ातून 
िनवडण्यात आले या मािहती यव थापन साधन यक्तींची क्षमता उभारणी, सांगाती या 
िनयतकािलकाचे काशन आदींचा त्यात समावशे आहे. मािहती यव थापन मध्य थ यक्ती 
िविवध वाध्यायां ारे िशिक्षत होतात. उपजीिवका उपकर्म, मिहलांचे काबाडक ट कमी 
करण्याच्या दृ टीने उपाय योजना, कंतर्ाटी शेती, सीएमआरसी असे िवषय घेऊन त्यावर 
िचतर्िफत तयार करण्यास त्यांना सांिगतले जाते. िचतर्िफत तयार करण्यासाठीचे िवशेष 
िशक्षण त्याआधी परुिवले जाते. त्यािशवाय मािवमच्या मागर्दशर्नामुळे ज्या ज्या योजना 
कायर्िन्वत होत आहेत त्यासंबधंीची मािहती व यशोगाथा पिु तकांच्या वरूपात आण या 
आहेत.  
 
महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनो ती अिभयान (एमएसआरएलएम) : 

मािवमने महारा टर् राज्य गर्ामीण जीवनो ती अिभयानाबरोबर १७ एि ल २०१३ पासून 
काम करण्यास सुरुवात केली यामध्ये मािवम अमलबजावणी सं था व तांितर्क तज्ञ हणनू 
भागीदार हणनू आहे. येत्या काही वषार्त मािवम २९५ गावांमधील १९७२ वयंसहा य बचत 
गटांना सहकायर् करेल व MSRLM आणखी ६९४ गावांमध्ये िव तािरत करेल. ाथिमक 
तत्त्वावर MSRLM ची अंमलबजावणी महारा टर्ाच्या १० िज ांमधील ३६ तलुक्यांमध्ये 
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करण्यात आली आहे. मािवमकडे ३ िज ातील ६ तलुक्यांची जबाबदारी आहे. ते हणजे 
ठाणे िज ातील िभवडंी व शहापरू, सोलापरू िज ातील माळिशरस आिण मोहोळ आिण 
ग िदया िज ातील ितरोडा व सालेकसा हे आहेत.   

 लक्ष किदर्त करण्याची मुख्य क्षेतर् े: 

सामािजक अिभसरण व सं थाउभारणी :  

 काम चालू असले या गावांमध्ये सॅच्युरेशन व न या गावांमध्ये वशे. 
  गावातील गरीब यक्ती िनि त करणे व त्यावर गर्ामसभेचे मंजुरी घेणे. 
  गाव तरावर समाजातून खंबीर नेतृत्व उभे करण्यासाठी सीआरपी िनवडणे व त्यांची 
क्षमता बांधणी करणे.   

 समूह तरावरील महासंघ (सीएलएफ) व तालुका तरावरील महासंघ तयार करणे.  
 
आिर्थक सहभाग :  
 पातर् गटांना िफरता िनधी (RF) व सामुदाियक गंुतवणकू िनधी (CLF) गर्ामसं था आिण 
सीएमआरसी ारे िवतिरत करणे. याचाच अथर् थम गर्ामसं थांतील मुखांना याबाबत 
पणूर् मािहती, सिकर्य पािंठबा देऊन त्यांची तत्त्वांची समज तयार करून पातर् 
वयंसहा य बचत गट िनवडीस सक्षम करणे आिण त्याचे उपयोग योग्य कारणासाठी व 
परतफेडीकिरता होतात ाची दक्षता बाळगणे.     

 सवर् पातर् बचतगटांना बकँांशी जोडणे.  
 
सिनयंतर्ण आिण मू यमापन : 

  अहवाल सुलभरीत्या तयार होण्यासाठी एमआयएस पध्दती व सिनयंतर्ण यव था 
यांची सांगड घालणे.  

 
कृषी समृ ी समन्वियत कृषी िवकास क प (CAIM)  

महारा टर् शासन व आयफॅड यांच्या सहकायार्ने अकोला, अमरावती, बलुढाणा, 
वाशीम, यवतमाळ व वधार् या िवदभार्तील सहा िज  ांमध् ये तो राबिवण् यात येत आहे.  
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कायर्कर्माचे ध्येय :   
क पाचे मुख्य ध्येय हणज े या भागामध्ये कृषी क्षेतर्ात राबव या जाणाऱ्या सवर् 

योजनांमध्ये समन्वय साधून शा वत शेतीच्या िवकासा ारे शेतकऱ्यांच्या िन वळ कौटंुिबक 
उत्प ामध्ये भर घालून त्यांचे जीवनमान सुधारणे हे होय.    

 
कायर्कर्माचा उ ेश : 

 घरगुती आिर्थक उत्प  वाढिवण्यासाठी विैवध्यपणूर् शेती आिण िबगरशेतीवर आधािरत 
उपकर्म राबवणे.  

 सदर्ीय शेती व कमी खचार्च्या शेती िवकासाच्या प तीचा वापर करून जिमनीचा पोत 
पक्का करणे.  

 मालावर ाथिमक िकर्या, गुणव ा वाढ आिण त्याची िवकर्ी यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग 
वाढवणे. 

 सू म पतपरुवठा ( मायकर्ो फायनान्स) आिण लहान उ ोग यां ारे मिहलांना सक्षम बनवणे. 
 शासनाचे िविवध कायर्कर्म आिण संसाधने यांत एककदर्ािभमुखता साधणे.  
 
सीएआयएम कृषी समृ ी समन्वियत कृषी िवकास क पामध्ये मािवमची भिूमका  

ाथिमक सं था बांधणीची अमलबजावणी करणारी एक सं था हणनू मािवम 
कायर्रत आहे. मािवमला ३२ सीएमआरसींच्या िनिर्मतीची व बळकटीकरण करण्याची 
जबाबदारी देण्यात आली होती. या वषार्त मािवमने ३२० बचत गटांची थापना व िशक्षण 
यश वीपणे केले.  मिहलांचे काबाडक  ट कमी करणारे 38 उपकर्म हाती घेण् यात आले तर 
अितगरीब  यक् तींसाठी केले  या उपकर्मांचा लाभ 1237 लाभाथ् यार्ंना झाला.  

 
अ पसंख्याक मिहला सक्षमीकरण कायर्कर्म  

महारा टर् शासनाच्या अ पसंख्याक िवभागामाफर् त अ पसंख्याक मिहलांचा सवार्ंगीण 
िवकास करण्याच्या दृ टीने मंुबई िज हा आिण िव तािरत १० िज ांत मंुबई- शहर व मंुबई-
उपनगर (धारावी, चांिदवली, टर्ॉ ब)े, ठाणे (मंु ा आिण िभवडंी), औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, 
वाशीम (करंजा), नािशक (मालेगाव), नागपरू, सांगली (िमरज) व पणेु या िठकाणी सुरू 
करण्यात आला. अ पसंख्याक िवभागाच्या शासन िनणर्य कर्./ अिविव-२००९/ . कर्.-१४/ 
का-९, िद. २८ फे ुवारी २००९ नुसार, अ पसंख्याक मिहलांच्या २,६०० नवीन वयंसहा य 
बचत गट िनिर्मती करून ती २०० बचत गट या माणे १३ लोकसंचिलत साधन कदर्ांची 
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(सीएमआरसी) उभारणी करण्यात येणार आहे. अ पसंख्यक कायर्कर्माची अमलबजावणी 
वयंसेवी सं थांच्या ारे करण्याचे तािवत करण्यात आले होते.   

या वषार्त १० िज ांमध्ये १,२८० बचत गट थापन करण्यात आल ेआिण १६,६४० 
मिहला संघिटत करण्यात आ या.  कायर्कर्मांतगर्त िनवडले या अ पसंख्याक मिहलांचा 
आत्मिव ास तयार करण्यासाठी कायर्कर्म भावी ठरला आिण या मिहलांमध्ये बचतीची सवय 
बाणवण्यासाठीही तो उपयुक्त ठरला. 

 
मिहला िवकासासाठी अन्य कायर्कर्म  

मािवम मिहला ांगण योजना (मािवम घर) :- 
मिहला व बाल िवकास िवभागाने जारी केले या िनणर्य कर्. मािवम-

2002/ .कर्.115/का-10, िद.17 जानेवारी 2003 नुसार, मािवमला महारा  टर्ातील सवर् 
िज  ांच् या िठकाणी 5 एकर शासकीय जागा उपल  ध करून देण् याचा शासन िनणर्य िनगर्िमत 
केला आहे.  सदर योजनतगर्त मािवमला धुळे व नंदुरबार िज  ांकरीता जागा उपल  ध 
करून देण् यात आली आहे.  गडिचरोली, भंडारा, वािशम व िंहगोली या िज  ांकिरता 
मािवमने, मािवम घरांचे बांधकाम पणूर् केले आहे.  यासाठी शासकीय िवभागांमाफर् त रा  टर्ीय 
सम िवकास योजनतगर्त उपाययोजना करण् यात आली असनू, या िज  ांमध् ये महारा  टर् 
औ ोिगक िवकास महामंडळाच् या जागेवर मािवम घरांचे बांधकाम पणूर् झाले आहे.  
गडिचरोली, भंडारा, वािशम व िंहगोली या िज  ांत मानव िवकास िमशनचाही सहयोग 
मािवम घर उभारणीत होता.  या चार िज  ांमध् ये मािमव ांगण कायर्रत झालेली आहेत.  

 
वयंसहा य बचत गट सद यांची क्षमता वाढिवण्यासाठी महारा टर्ातील RH सेवा वाढिवणे : 

(युएनएफपीए) 
युएनएफपीएच्या सहा याने हा उपकर्म २००९ मध्ये बचतगटांच्या साथीने सुरू 

करण्यात आला.  “ वयंसहा य बचत गटातील सद यांच्या क्षमतावृ ीसाठी महारा टर्ातील 
RH सेवा वाढिवणे” हा कायर्कर्म घेण्यामागे बचत गटातील मिहलांना आरोग्य, वच्छता, 
जनन आरोग्य, िंलगभेद या िवषयांवरील मािहती हावी आिण आरोग्यिवषयक बाबींमध्ये 
सुधारणा हावी तसेच मिहलांवरील अत्याचारांचा सामना त्यांना करता यावा या हेतूने 
राबिवण्यात आला होता. सुरुवातीला तीन वषार्सांठी हणज े२००९-२०१२ असा हा कायर्कर्म 
चालला परंतु त्याची आव यकता वाट यामुळे २०१३मध्ये  आणखी एक वषार्साठी तो चालला.  
िव ताराने प ट करायचे झा यास या कायर्कर्माचे उि ट बचत गटातील मिहलांची जनन 
आरोग्य व िंलगसमभाव यांिवषयी जाणीवजागृती करणे आिण त्यांनी आरोग्य िवषयक 
सुधारणा करण्याचा आगर्ह धरावा ही होता.   
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कायर्कर्माची उि टे साध्य करण्यासाठी खालील योजना हाती घेण्यात आ या :  
 िशक्षकांचे िशक्षण - (सहयोिगनी, सहा. सिनयंतर्ण आिधकारी, वयंसेवी सं था ितिनधी 
यांच्याकिरता िशक्षण) आरोग्य, जनन आरोग्य व िंलगभेद याबाबत सहयोिगनींच्या 
क्षमता वाढिवणे. 

 मािवम अंतगर्त कायर्रत सहयोिगनींना आरोग्य, जनन आरोग्य, िंलगभेद इत्यादीबाबत 
ज्ञान देण्यामागचे कारण बचत गटातील मिहलांना िशिक्षत कराव ेहे आहे.  

 बचत गटातील मिहला सद यांना या िशक्षणात सामावून घेत यानंतर त्यांनी त्यांच्या 
गावामध्ये आरोग्य िवषयक सेवांचा आगर्ह धरावा. 

 आरोग्य िवभागासमवते कृतीसंगम साधला. 
 
कायर्कर्माचे साध्य : 

 मिहलांच्या आरोग्यिवषयक जािणवांमध्ये वाढ. 
 सहयोिगनी व वयंसहा य बचत गट मिहलांच्या आरोग्य िवषयक आिण जनन िवषयक 
सम यांच्या जागृतीमध्ये वाढ.  

 आरोग्य िवभागासमवते कृतीसंगम साधला.  
 वयंसहा य बचत गट सद यांमध्ये िंलग व जनन आरोग्य िवषयक दृि टकोनात सुधारणा.  
 जनन िवषयक अिधक चांगली आरोग्य सेवा िमळिवण्याकिरता आरोग्य िवभागाशी 
समन्वय साधणे. 

 िंलग िनदान िवरोधी मोिहमेमध्ये वयंसहा य बचतगट सद यांना सहभागी करवून घेणे. 
 
४% याजदर सवलत योजना (राज्यातील मिहला वयंसहा य बचत गटांना 
सवलतीच्या याजदराने कजर् परुवठा करणे)      

गे या दशकामध्ये महारा टर् राज्यात वयंसहा य बचत गटांची चळवळ मो ा 
माणात वाढली आहे. या चळवळी पवूीर् वयंसहा य बचत गटांना बकँांकडून कजर्परुवठा 
िमळणे, बकेँमाफर् त िमळणाऱ्या कजार्ची रक्कम कमी असणे आिण बचत गटांना जा त 
याजदराने कजर् घ्याव ेलागणे ही महत्त्वाची आ हाने होती. ही आ हाने लक्षात घेता, महारा टर् 
राज्याने  "राज्यातील मिहला वयंसहा य बचत गटांना सवलतीच्या याजदराने कजर्परुवठा 
करणे" ही योजना सुरू केली. सदर योजना िवना अनुदािनत मिहला वयंसहा य बचत 
गटांना लागू करण्यात आली आहे. या आिर्थक वषार्त२९,२६६ बचत गटांना रुपये ११८.८४  
कोटी कजर् ा त झाले असून यामध्ये मािवमच्या १३,८५२ गटांचा व नाबाडर्च्या १५४१४ गटांचा 
समावशे आहे.   
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कौश यपर िशक्षण   
महारा टर् शासनाच्या मिहला व बाल िवकास िवभागातफ शासन िनणर्य कर्. 

मािवम/२०११/ पतर् कर्. ८१/कक्ष १० िद.१९/१२/२०१२ नुसार रु.२.८० कोटीची रक्कम 
वयंसहा य बचतगट मिहलांचे कौश य िशक्षण यासाठी मंजुर करण्यात आले. १०,२३० 
बचतगट मिहलांना िशक्षण देण्याचे उि ट होते. मािवमने वषर् २०१३-१४ मध्ये ८,८५८ 
वयंसहा य बचतगट मिहलांना िशवणकाम, फॅशन िडझायिंनग, यटूी पालर्र, बगॅा िवकर्ी, 
शेळी पालन, दुग्ध यवसाय, कुकुटपालन व अ िकर्या उ ोग यांचे िशक्षण िदले.   
 
ऋणिनदश :- 

योजनांच्या अमलबजावणीमध्ये भारत सरकार, आंतररा टर्ीय कृषी िवकास िनधी- 
आयॅफड आिण महारा  टर् शासनाचे वळेोवळेी मौिलक सहकायर् व सहा य लाभते, त् या िवषयी 
मािवमचे संचालक ऋणी आहेत.  िवशेषतः मिहला व बाल िवकास िवभाग, सामािजक न् याय 
(िवशेष घटक योजना), आिदवासी िवकास िवभाग, आरोग् य िवभाग आिण िविवध महामंडळे, 
मािवमचे बकँसर् व महारा  टर्ातील  वयंसेवी सं  था, संघटना यांनी वळेोवळेी िदलेले मौिलक 
सहकायर् व मदतीब ल संचालक मंडळ त् यांचे ऋणी आहे.  
  

महामंडळाचे अिधकारी व कमर्चारी यांनी िदले या सहकायार्ब ल आिण िविवध 
योजनांची अमलबजावणी करण्यामध्ये त्यांनी केले या मौिलक मदतीब ल आ ही त्यांचे 
आभार मानतो . 

 
या सहकायार्मुळे व शुभिंचतकांच्या पािंठ यामुळे महामंडळ येत्या वषार्ंमध्ये सतत 

गती करेल असा आ हाला िव ास वाटतो. 
                                 
 
 

सही  
उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक  

संचालक मंडळाकरीता व त् यांच् या वतीने,  
 
 

सही /-  
अध् यक्ष  
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 वतंतर् लखेापरीक्षकाचंा अहवाल  
 
 
सद  य,  
मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ,  
मुंबई.  
 
आिर्थक अहवाल  
 
 आ ही मिहला आिर्थक िवकास महामंडळाच्या िव ीय पतर्ांचे लेखापरीक्षण केले आहे. 
त्यामध्ये ३१ माचर् २०१४ चा ताळेबदं, ३१ माचर् २०१४ रोजी संपले या िव ीय वषार्चा जमाखचर् आिण 
लेखा िवषयक महत्त्वाची धोरणे आिण इतर प टीकरणे यांचा समावशे आहे. 
 
आिर्थक अहवालांकरीता यव थापनाची जबाबदारी  
 कलम २११ उपकलम ३(सी) कंपनी कायदा १९५६ मध्ये उ ेिखत लेखा िनकषांनुसार 
कंपनीचे आिर्थक ि थती, आिर्थक गुणव ा आिण पैशांचा वाह याब लचे आिर्थक अहवाल सत्य आिण 
पारदशीर्पणे तयार करुन घेण्याची जबाबदारी यव थापनाची असेल. त्याच माणे अंतगर्त िनयंतर्णाची 
रचना, अंमलबजावणी आिण देखभालाची जबाबदारीही यव थापनाची असेल. ज्यांचा वापर सत्य 
आिण पारदशर्क आिर्थक अहवाल बनिवण्याकरता केला जातो. तसेच हा आिर्थक अहवाल कोणत्याही 
कारच्या तर्टुी िंकवा गैर यवहारांमधून आले या चकुीच्या िवधानांपासून मुक्त असेल. याचीही 
जबाबदारी यव थापनावर राहील. 
 
लेखापरीक्षकांची जबाबदारी 

आिर्थक अहवालांचे लेखा परीक्षण झा यानंतर त्यावर मत देण्याची जबाबदारी ही आमची 
हणज ेलेखा परीक्षकांची आहे. 

 
आ ही आमचे लेखापरीक्षण हे इिन् ट ूट ऑफ चाटर्ड अकाऊंटन्ट ऑफ इंिडया (ICAI) ने 

िवतरीत केले या लेखापरीक्षणाच्या िनकषां माणे केलेले आहे. या िनकषां माणे आिर्थक पतेर् ही 
कोणत्याही कारच्या चकुीच्या िवधानापासून मुक्त आहेत हे ठरिवण्याकरीता लागणारे लेखा परीक्षण 
करणे ही आमची जबाबदारी आहे. 

 
लेखापरीक्षणांमध्ये आिर्थक पतर्ांमध्ये िदले या रक्कमा आिण िनवदेन याब लचे परुाव ेगोळा 

करणे याचाही समावशे होतो. त्याकिरता वापर या जाणाऱ्या लेखापरीक्षण पध्दतीची िनवड ही 
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लेखापरीक्षकाच्या मत आिण आिर्थक अहवालात होऊ शकणाऱ्या चकुीच्या िवधानांच्या शक्यतेची 
पडताळणी यावर अवलंबनू असते. ही पडताळणी करताना लेखापरीक्षक आिर्थक अहवाल तयार 
करताना वापर या जाणाऱ्या अंतगर्त िनयंतर्णाची रचना िवचारात घेतो. त्यानुसार लेखापरीक्षणाच्या 
सुयोग्य पध्दती ठरव या जातात. परंतु अंतगर्त िनयंतर्णाच्या भावीपणावर मत देण्यासाठी त्याचा 
वापर केला जात नाही. लेखापरीक्षणामध्ये यव थापनाच्या लेखा िवषयक धोरणांचे औिचत्य आिण 
लेखा अंदाजाचे मू य िनधार्रण करणे याचंाही समावशे होतो. त्याच माणे एकूणच िव ीय िववरण 
पतर्ाच्या सादरीकरणाचे मू यांकन करणे यांचाही यात समावशे होतो. आमच्या मते आ हांला 
िमळालेले लेखा परुाव ेहे आमचे मत यक्त करण्याकरीता परेुसे व योग्य आहेत. 
 
मत - 
आ ही खालील बाबींकडे आपले लक्ष वधूे इिच्छतो; 
१) आिर्थक अहवालामध्ये िट  पणी कर्मांक १.१ आिण १.२ संदभार्साठी पहाव.े   शासकीय 
लेखामानक स  लागार मंडळाने जारी केले  या, इंिडयन ग हनर्मट अकाऊिंटग टॅण्डडर्  
(आयजीएएस) - 2 मध् ये िदले या िनयमानुसार, ही कंपनी िनधीच्या िहशोबासाठी रोख पध्दत अवलंबत 
आहे. मातर् एएस-१ ारे िविहत लेखांकनाची वािणज्य प त आिण आयसीएआयने िवतिरत केले या 
एएस-१२ −शासकीय िनधी लेखांकन यांतील तत्त्वांचे अनुपालन करण्यात आलेले नाही. तसेच ती 
प त कंपनी कायदा १९५६ च्या कलम २०९(३) (ब) मधील तरतुदींचे उ ंघन करणारी आहे.   

 
       लेखे हे रोख प तीने करण् यात आलेले अस यामुळे आिर्थक अहवालामध्ये खालील बाबी 
आढळून येतील. 

 
देखभाल आिण एजन्सी शु क यांच ेअडंर बिुंकग: 

केम (CAIM) योजनेच्या अंतगर्त कंपनीस शासकीय आिण इतर संबिंधत खचर् यव थापन 
शु क हणनू राखण्याचा अिधकार आहे. तो ती सीएमआरसी रु.९०,०००/-  या माणे 90 CMRC 
करीता रु. २८,८०,०००/- इतका आहे. मातर् ही रक्कम त् यक्षात न िमळा  यामुळे लेख् यामंध् ये घेतली 
गेली नाही त् यामुळे या वषीर्ची िश  लक ही त् या माणात कमी दाखिवली गेलेली आहे.   
 
गॅर्च्यइुटी आिण क्षितपतूीर् भरपाई यांची तरतूद नसणे  
ब." आिर्थक िववरण पतर्ातील िट  पणी कर्मांक 17चा संदभर् पाहावा. त्यात नमूद केले आहे 
की,एएस-१५ ''कमर्चारी लाभ'' माणे याची पतूर्ता करण्यासाठी जी गॅर्च्युइटी आिण क्षतीपतूीर् भरपाई 
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ावी लागते त् याची तरतूद कंपनीने केलेली नाही.  एलआयसीने परुिवले या गॅर्च्युइटी मू यांकन 
िववरण पतर्ानुसार, देय संिचत िवमा ह ता  रुपये १,६०,२३,२८२/- इतका आहे.  तो लेख् यांमध् ये न 
दाखिव  यामुळे  कंपनीचे गॅर्च्युइटी देयक त्या मयार्देपयत न्यूनदिर्शत आहे. पिरणामी िश  लक जा त 
दाखवली गेली आहे.  

 
भिव यिनवार्ह िनधी देयकासंबधंी तरतूद नसणे : 
क."  आिर्थक िववरण पतर्ामधील िट  पणी कर्मांक २१ पहावा. कमर्चारी भिव यिनवार्ह िनधी 
योजनेची कंतर्ाटी कमर्चाऱ्यांसाठीची अंमलबजावणी िववादात असून, कमर्चारी भिव यिनवार्ह 
आयुक्तांपढेु हा िववाद लंिबत होता. १२ जुलै २०१६ रोजी त्यावर तडजोड झाली. त्यानुसार आिर्थक 
वषर् १९९३-९४ ते आिर्थक वषर् २००७-०८ या मुदतीकिरता एकूण रु.१,५५,३८,१७१/- असे िनि त 
करण्यात आले आिण कंपनीने ते भरणा केले.  वरील रक् कमेची देणे तरतुद न के  यामुळे कंपनीची 
िश  लक या िवत् तीय वषार्त त् या माणात जा  त दाखिवली गेली आहे.   
 
अिनि त ऋण दाखवललेे नसणे : 
ड.  आिर्थक िववरण पतर्ातील िट  पणी  कर्मांक १० पाहावा.  कंपनीने अिनि त ा त रक्कम 
रु.४१,०८,५४१/- न दवण्याची तरतूद केलेली नाही.  पिरणामी कंपनीची या आिर्थक वषार्साठीची 
चालू म ा व िश  लक   रु.४१,०८,५४१/- ने अिधक िदसत आहे. 
 
अिनि त वसुली असले या मुदत ठेवी दाखवले या नसणे : 
इ.  आिर्थक िववरण पतर्ातील िट  पणी कर्मांक ११(ब) पाहावा. कंपनीकडे बकँ ऑफ इंिडयामध्ये 
ठेवले या मुदतठेवीची रु.४,२४,१९२/- ची मूळ पावती नाही. त्यामुळे आ ही असे मानतो की, त्याची 
ा ती अिनि त आहे आिण आनुषंिगक तरतूद आव यक आहे. कंपनीने अशी तरतूद केलेली नस याने 
यावषार्साठी कंपनीची सध्याची मालम ा रु.४,२४,१९२/- ने अिधक िदसते. 
 
२. ि थर म ा आिण घसारा : 

आिर्थक िववरण पतर्ातील मु ा कर्.१.३ पाहावा.  कंपनी कायदा १९५६च्या कलम २०५ मध्ये 
सांिगतले या पध्दतीनुसार घसारा लाव ण् यात आलेला नाही. मुख्यालयाच्या ि थर मालम वेरील 
घसा-याचा दर आयकर कायदा १९६१ u/s ३२ नुसार दशर्िवण्यात आला आहे, कंपनी कायदा १९५६ 
नुसार नाही.  त्यािशवाय मािवम घर जमीन (नागपरू/नंदुरबार) यावरील भरणा झालेला ह ता हा 
भाडेकराराच्या मुदतीवर सम माणात वाटलेला नाही.   
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मुख्यालय आिण िज हा कायार्लयांताल थावर मालम सेंबधंी न दणी अ यावत आिण 
योग्यरीत्या राखण्याची आव यकता असून यव थापनाने मुख्यालयाच्या अचल संप ीची त्यक्ष 
तपासणी केली नाही. आिर्थक िववरण पतर्ावर याचा भाव झाला अस यास तो तूतर् िनि त करता 
येणार नाही. 
 

मागील आिर्थक वषार्त, तेजि वनी िंकवा अन्य योजनांच्या अंतगर्त,यूपीएस, कूलसर्, 
कायार्लयीन उपकरणे व फिर्नचर खरेदी करण्यात आले आहे. अशा मालम ेवर घसारा आकारला 
जात आहे. पण एएस -१२अंतगर्त नमूद के या माणे संबिंधत अनुदानातून तो परत िमळत नाही. 
पिरणामी वषार्ची अितिरक्त िश क ही न्यूनदिर्शत आहे व बाकी अनुदानाची रक्कम ही जा तीची 
मांडण्यात आली आहे. त्याचा पिरणाम मोजण्यात आलेला नाही.  
 

३. योजनेतील िश क व िनधीखाती : 
आिर्थक िववरण पतर्ातील िट  पणी कर्मांक ३ व १६यांकडे लक्ष वधेत आहोत.  अनेक योजना/ 

मदतिनधी खात्यांमध्ये (जी आता सिकर्य नाहीत अशी खाती धरुन) नाव े रक्कम िश क एकूण 
रू.६,२६,५१,२१४/- आहे. ती अितिरक्त खचर् दाखवते आिण पडताळा हायचा आहे.  त् यामुळे 
िश  लक व जमा यांवर त् याच् या होणा-या  पिरणामािवषयी भा  य करता येत नाही.   

यािशवाय, अनेक योजना/ आता सिकर्य नसलेली िनधी खाती यांत एकूण िश क रक्कम 
रु.१,३४,१७,२०५/- असून खाती बदं झा यामुळे िश क रक्कम एकतर जमा खचर् खात्यात 
ह तांतिरत करायला हवी िंकवा परतफेड हणनू ायची अस यास चालू दाियत्व े हणनू गणली गेली 
पािहेजते. मातर् हे केले गेले नस याने, िश  लक ही माणापेक्षा जा त न दली गेली आहे आिण या 
वषार्साठी चालू दाियत्व व अितिरक्त देणी ही या रक्कमेच्या मयार्देपयत कमी दाखिवण्यात आली 
आहेत. 
 

४.  िववरण पतर्ातील िट  पणी  कर्मांक ४(अ) पाहावा.  कंपनीने१५ िदवसांची नोटीस न देता नोकरी 
सोडले या कमर्चाऱ्यांच्या सुरक्षा अनामत रकमा ज त केले या नाहीत. ही रक्कम रु.१४,५७,५३९/-
एवढी आहे. पिरणामी दीघर्कालीन दाियत्व जा त दाखवले गेले आहे  आिण िश  लक त् या माणात 
कमी दाखवली गेली आहे. 
 

5. िववरण पतर्ातील िट  पणी कर्मांक ६- इतर चालू दाियत् व ेकडे लक्ष वधेत आहोत. िविवध 
योजनातंगर्त असणारी देय िंकवा येणी ही एकमेकांसमोर समायोिजत होणे अिनवायर् आहे.  तथािप, 
कंपनीच्या िहशोबाची लेखा पु तके रु.१५,८८,२६७/- िश क दाखवतात. िववरण पतर्ावरील त्याचा 
भाव, जोपयत पडताळणी होत नाही तोपयत, िनि त करता येणार नाही. 
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ज् या िज  हा कायार्लयांना आ  ही भेट िदलेली नाही.  त् यांचे लेखापिरक्षण हे 
अंतगर्तलेखापरीक्षक, िज हा लेखापरीक्षक आिण यव थापनातील अिधकारी यांनी परुवले या 
मािहतीवर आधािरत आहे. 
 

आ ही ठाणे, मंुबई (घाटकोपर), भंडारा, नागपरू िज ांतील कंपनीच् या िज  हा कायार्लयांना 
भेट िदली. इतर िज  हयांकरीता आ  ही अंतगर्त लेखा पिरक्षक आिण यव थापनातील अिधकारी 
यांच्याकडून िमळाली मािहती गर्ा  धरली आहे.  तसेच, सीएमआरसीं ारे खिर्चत िनधी जो मािवमच्या 
लेखा पु  तकामध् ये खचर्  हणनू दाखिवला गेला आहे.  हा तेथील संबिंधत लेखापरीक्षकांनी 
दाखव यानुसार मांडला आहे.  
 

आमच् या मते, वरील मािहती  यितिरक् त आिण आमच् या सव त् तम मािहतीनुसार व आ  हाला 
देण् यात आले  या   प  टीकरणानुसार कंपनीची आिर्थक िव वरण पतेर् व त् याला संलग्न असलेली जोड 
पतेर् ही भारतात गर्ाहय असणा-या लेखा मानांकनांशी सुसंबध् द आहेत आिण कंपनी काय ानुसार 
आव  यक ती मािहती देत आहेत.   

1) ताळेबदंातील मािहती ही 31 माचर् 2014 अखेरीस असणा-या कंपनीच् या कारभाराच् या 
ि थतीची आहे.   

2) जमाखचर् िववरण पतर्ातील मािहती ही 31 माचर् 2014 रोजी संपणा-या वषार्तील िश  लक 
असणा-या रक् कमेिवषयी आहे. 

 
अन्य कायदेशीर आिण िनयामक आव यकतांवर अहवाल: 

1. कंपनीची न दणी ही सेक् शन 25 कंपनी कायदा 1956 अंतगर्त झालेली आहे. त् यामुळे 
Companies (Auditor's Report) Order, २००३ (“the Order”) issued by the Central 
Government of India in terms of sub-section (४A) of section २२७ of the Act  ही 
लागू होत नाही.  

2. कंपनी कायदा 1956, सेक् शन 227 (3) च् या आव  यकते माणे आ  ही असा अहवाल देतो की:   
अ) आमच् या लखेा पिरक्षणाकरता आव  यक असणारी सवर् मािहती व  प  टीकरणे आमच् या 
ज्ञाना माणे आ  हाला िमळालेली आहेत.  

ब) आमच् या मते काय ानुसार आव  यक ती लेखा पु  तके कंपनीकडून ठेवली गेली आहेत 
असे आता पयतच् या आमच् या तपासणी वरुन िदसून येते.   

क) आिर्थक िववरणपतेर् ही लेखा पु  तकांशी िमळती जुळती आहेत.  
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ड) ताळेबदं आिण जमाखचर् पतर्, लेखा िनकष  AS-1 −Disclosure of Accounting 
Policies, AS-६−Depreciation accounting, AS-१२−Accounting for Government 
Grants and AS-१५ − Employee Benefits वगळता कंपनी कायदा 1956 च् या कलम 
211 च् या मध् ये नमूद केले या लेखा िनकषांची पतूर्ता करतात. 

ई)  कदर् शासनाच्या कंपनी यवहार मंतर्ालयाने जारी केले या अिधसूचना कर्मांक जीएसआर 
८२९ (E) िदनांक २१/१०/२००३नुसार, कंपनी कायदा, १९५६च्या कलम २७४ (१) (G) 
मधील तरतुदी कंपनीला लागू   नाहीत.  

 
आ   ही मिहला आिर्थक िवकास महामंडळाच् या िवत् तीय पतर्ांचे लेखापरीक्षण केले आहे.  

त् यामध् ये 31 माचर् 2014 चा ताळेबदं, 31 माचर् 2014 ला संपले  या िवत् तीय वषार्चा जमाखचर् आिण 
लेखा िवषयक महत् वाची धोरणे आिण इतर  प  टीकरणे यांचा समावशे आहे. 
 

 
 

 एम. ए. शहा आिण कंपनी  

सनदी लखेापाल यांच् याकरीता  
फमर् कर्. ११२६३०W  

 
 
 
िठकाण : मुंबई  
िदनाकं : 08/07/2017 

सही/-  
(मयूर मकाडीया) 

भागीदार सद  यत् व कर्. १०७७६९ 
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३१ माचर् २०१४  अखेरीस आिर्थक िववरण पतर्ाशी संबिंधत िट पण्या 
 

पा र्भमूी : 
 

“मिहला आिर्थक महामंडळ” (मािवम) हे महारा टर् शासनाचे राज्य मिहला िवकास महामंडळ 
असून मिहलांना आिर्थकदृ ा वतंतर् व वावलंबी बनण्यास ोत्साहन देण्याच्या उ ेशाने २४ 
फे ुवारी १९७५ रोजी त्याची थापना करण्यात आली. हा उ ेश साध्य करण्यासाठी अनेक 
यावसाियक उपकर्म योजना राबवून िविवध उपकर्म व कायर्कर्म घेण्यात आले. १९९४ ते २००२ या 
कालावधी दर यान महारा टर् गर्ामीण पतपरुवठा कायर्कर्म (एमआरसीपी) हा अत्यंत महत्त्वपणूर् कायर्कर्म 
राबिवण्यात आला. या कायर्कर्माचा, त्याच्या उपयुक्ततेचा व यशि वतेचा काळजीपवूर्क अ यास 
करण्यात आ यानंतर, तसेच मािवम ही महारा टर्ाची मिहला सक्षमीकरणाची राज्य तरीय िशखर 
सं था अस यामुळे, यावसाियक उपकर्म थांबवून केवळ वयंसहा य बचत गटांवर (SHG) आधािरत 
मिहला सक्षमीकरण कायर्कर्मावर लक्ष किदर्त करण्याचा िनणर्य मािवमच्या संचालक मंडळाने स टबर 
२००१ मध्ये घेतला.      
 
तेजि वनी कायर्कर्माची ओळख :  

“तेजि वनी महारा टर् गर्ामीण मिहला सक्षमीकरण कायर्कर्म” हा नवीन क प जुलै २००७ 
मध्ये आंतररा टर्ीय कृषी िवकास िनधी (आयफॅड) च्या सहा याने सुरू करण्यात आला. तथािप 
क पपवूर् उपकर्म स टबर २००५ पासून राबवण्यात येत होता व त्यासाठी आयफॅडने पवूर्लक्षी भावाने 
अथर्साहा य िदले. त्या वळेी चालू असले या कदर् आिण राज्य शासनांच्या तसेच अन्य सं थांच्या 
योजना आयफॅड क पामध्ये िवलीन करण्यात आ या. मािवम ारे थािपत वयंसहा य बचत गटांचे 
संगोपन व बळकटीकरण व नवीन वयंसहा य बचत गटांची िनिर्मती करणे हे −तेजि वनी कायर्कर्माचे 
मुख्य उि ट आहे. कायर्कर्माची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसंचिलत साधन कदेर् (सीएमआरसी) 
थापन करण्यात आली. एक सीएमआरसी २०० वयंसहा य बचत गटांच्या कामांची कळजी घेईल. 
सीएमआरसीची न दणी सोसायटी रिज टर्ेशन काय ानुसार होईल व त्याचे िनयामक मंडळ हे 
वयंसहा य बचत गटांच्या सद यांमधून बनेल. या सीएमआरसींना तेजि वनी ारे आठ वषार्ंसाठी 
उतरत्या कर्माने कमी होत जाणारा िनधी िदला जाईल व त्यामधील तफावत वयंसहा य बचत 
गटांच्या सेवाशु कामधून उभारण्यात येणार आहे. आठ वषार्नंतर लोकसंचिलत साधन कदेर् वबळावर 
उभी राहाणार आहेत. या कायर्कर्मासाठी िविवध ोतां ारे िनधीसहा य िमळेल. मुख उपकर्म 
चालिवण्यासाठीचा िनधी हा महारा  टर् शासनाचे  वतःचे उत् पन् न  तर्ोत व महारा टर् राज्यशासनास कदर् 
शासनामाफर् त िमळणारा आयफॅडचा कजर्िनधी या ारे उपल  ध केला जाईल. 
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िट पणी १ : महत्त्वाची लखेांकन धोरणे :  
१.१ लेखे रोखीच्या प तीने ठेवले जातात. मातर् याजावरील उत्प  हे वािणज्य तत्त्वावर लेख्यांमध्ये 

दाखिवले जाते.  
 
१.२  िविवध उपकर्म / योजना राबवण्यासाठी िमळालेली अनुदाने आिण त्यांचा िविनयोग हे रोखीच्या 

आधारे दशर्िवण्यात आले आहेत.  
 
१.३ मुख्यालय व िज हा कायार्लयांमध्ये असले या ि थर म ा WDV प तीने दाखिवण्यात आ या 

आहेत. मुख्यालयाच्या लेख्यांमध्ये आयकर अिधिनयम १९६१ नुसार ज ेघसाऱ्याचे दर िदले आहेत 
त्या माणे घसारा आकारण्यात आला आहे, तर िज हा कायार्लयांकरता कंपनी कायदा, १९५६ 
च्या कलम १४ नुसार ३० स टबर पवूीर् नवीन खरेदी केले या म ांसाठी ५०% घसारा लावला 
जातो. िवकर्ीच्या वषार्त कुठलाही घसारा आकारला जात नाही आिण िवकर्ीवरील नफा/ तोटा हा 
जमाखचार्मध्ये टाकला जातो. िविवध योजनातंगर्त खरेदी केललेी ि थर मत् ता, ही त् या त् या 
योजनांतगर्त खचीर् टाकली जाते आिण ती ि थर मत् ता  हणनू दाखिवली जात नाही. परंतू एखादी 
ि थर मत् ता त् याकरीता िमळाले  या िवशेष अनुदानातून घेतली गेली असेल, तर ती मातर् ि थर 
मत् ता  हणनू लेख् यांमध् ये दाखिवली जाते.  

 
१.४ उत् पन् न आिण खचर् पतर्कात, लीझचे देणे हे लीझचा करार जवेढया वषार्किरता आहे तेवढया 

वषार्ंवरती straight line method ने िवभाजीत केला जातो  व तेवढया वषार्ंच् या उत् पन् न व खचर् 
पतर्कात चालू देणे  हणनू दाखिवला जातो.  

 
१.५ कंपनीच्या धोरणानुसार योजनेचा खचर् हा त्या त्या योजनेच्या िनधीतून वजातीत करण्यात आला 

आहे. जर शासकीय खचर् असेल तर तो संपणूर्पणे तेजि वनी योजनेतून वजा केला आहे. मातर् 
काही खचर् उदा. घसारा, लेखापरीक्षण शु क, वास आिण दैनंिदन भ ा, मा. अध्यक्षांसंदभार्त 
खचर्, कायदेशीर व यवसाियक खचर् आिण इतर िकरकोळ खचर् हे जमाखचार्त दाखिवले आहेत. 
या िवत् तीय वषार्करता CMRC च् या एकूण खचार्ंपैकी िशक्षणावरील खचर् वगळता 70% खचर् हा 
तेजि वनी योजनेमधून केला गेला आहे व 30% खचर् हा त् या त् या CMRC ने केला आहे.      

 
१.६ मािवम कंपनी कायदा १९५६ च्या कलम २५ नुसार न दणीकृत आहे. सं थेला ाि तकर काय ाचे 

u/s12AA(1) (b) माणपतर् ा त आहे. यामुळे कंपनीकडे करपातर् उत्प  नाही आिण त् यामुळे 
लेखापु तकांमध्ये आयकर तरतूद करण् याची आव  यकता नाही.   
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ (मािवम) 
     िदनांक 31 माचर् 2014 रोजीचा ताळेबदं  

तपशील िट  पणी 
कर्मांक 

31 माचर् 2014 
रूपये 

31 माचर् 2013
रूपये 

भाग आिण दाियत् व े  
1) भागधारकांचा िनधी   
‡ãŠ) भाग भांडवल  2 2,74,43,000  2,74,43,000 
Œã) राखीव अिधक् य  3 14,45,19,497  27,09,03,656 
 17,19,62,497  29,83,46,656 
2) अचाल ूदाियत् व े  
‚ã)  िदघर् मुदतीची कज  -   
ºã)  लांबणीवर टाकलेली कर दाियत् वे (िन  वळ) -   
‡ãŠ)  इतर िदघर्कालीन दाियत् व े 4 29,36,629  29,46,099 
¡)  िदघर्कालीन तरतूदी   -   -   
 29,36,629  29,46,099 
3) चाल ूदाियत् व   
‚ã)  कमी मुदतीची कज  -   
ºã)   देय  यापार   5 40,66,302  40,66,302 
‡ãŠ)  इतर िदघर्कालीन दाियत् व े 6 2,22,20,053  46,28,475 
¡)  कमी मुदतीच् या तरतूदी   7 3,40,860  35,868 
 2,66,27,215  87,30,645 

एकूण 20,15,26,341 31,00,23,400 
मत् ता  
1) अि थर मत् ता   
‚ã)  ि थर मत् ता    
I. मूतर् मत् ता  8 39,61,937  43,65,498 

II. अमूतर् मत् ता  -   -   
III. गती पथावरील भांडवली काम  8 5,62,755  3,48,900 

ºã)  लांबणीवर टाकलेली कर मत् ता (िन  वळ) -   -   
‡ãŠ) इतर अचालू मत् ता   9 67,50,233  45,92,546 
 1,12,74,925  93,06,944 
चाल ूमत् ता   
a) मालसाठा  -   -   
b) येणी  यापार   10 41,08,541  41,08,541 
c) रोख आिण बकँ िश  लक  11 17,02,67,863  27,35,00,135 
d) कमी मुदतीची कज व अगर्ीम  12 1,54,55,613  2,27,93,552 
e) इतर चालू मत् ता  13 4,19,398  3,14,228 
 19,02,51,415  30,07,16,456 

एकूण 20,15,26,341 31,00,23,400 
सांकेितक िहशेब पध् दती व लेख् यांवरील िट  पणी 1  
लेख् यांवरील िटपा या िवत् तीय िववरणपतर्ाचा एक भाग आहेत. 16-22  

 

सम तारखेच् या जोडले  या आमच् या अहवालानुसार 
एम.ए.शहा आिण कंपनी, सनदी लेखापाल यांच् याकरीता  
फमर् कर्.112630ड   य ू  

 
कायर्कारी संचालक मंडळाकरीता आिण त् यांच् या वतीने  

मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 

 
सही/-  
मयरू मकाडीया 
सद यत् व कर्.107769 

 
सही/-  

मुख् य लेखा व िवत् त अिधकारी  
 

िठकाण : मुंबई  
िदनांक : 08 फे ुवारी 2017 

सही/-  
उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक  

सही/-
संचालक  
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ  
31 माचर् 2014 रोजी संपणा-या वषार्चा जमा-खचर् तपशील  

 
तपशील िट  पणी 

कर्मांक 
31 माचर् 2014 

रूपये 
31 माचर् 2013

रूपये 
उत् पन् न   
िवकर्ी  - -
इतर उत् पन् न  14 23,97,035 19,76,027

एकूण महसूल 23,97,035 19,76,027
  
खचर्   
त् यक्ष व  तूची खरेदी   - -
अिधक : मालसा ातील घट - -
कमर्चा-यांवरील खचर्  - -
िवत् तीय खचर्  - -
घसारा  8 4,03,559 4,83,276
इतर खचर्  15 8,73,610 12,17,311

एकूण खचर् 12,77,169 17,00,587
विर्षक िश  लक / तूट 11,19,866 2,75,440
रू.100/- ती भागावरील िमळकत  
1) मूळ  4.08 1.00
2) सा  य 4.08 1.00
महत् वाच् या लखेाकंन धोरणांचा सारांश 1  
लेख् यांवरील िटपा या िवत् तीय िववरणपतर्ाचा एक भाग आहेत. 16-22  

 
सम तारखेच् या जोडले  या आमच् या अहवालानुसार 
एम.ए.शहा आिण कंपनी, सनदी लेखापाल यांच् याकरीता  
फमर् कर्.112630ड   य ू  

 
कायर्कारी संचालक मंडळाकरीता आिण त् यांच् या वतीने  

मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 

 
सही/-  
मयरू मकाडीया 
सद यत् व कर्.107769 

 
सही/-  

मुख् य लखेा व िवत् त अिधकारी  
 

िठकाण : मुंबई  
िदनांक : 08 फे ुवारी 2017 

सही/-  
उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक  

सही/-
संचालक  
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ  
31 माचर् 2014 अखेर िवत् तीय िववरणावरील िट  पणी 

  
िट  पणी - 2 भागभाडंवल  

31 माचर् 2014 अखेर 31 माचर् 2013 अखेर
सहभागाचंी संख् या रूपये सहभागाचंी संख् या रूपये

अिधकृत भाडंवल  
समभाग रू.100/- त् येकी  4,00,000 4,00,00,000 4,00,000 4,00,00,000 
 4,00,000 4,00,00,000 4,00,000 4,00,00,000 
िवकर्ीस काढलले ेअिभदत् त व 
भरणा केलले ेभाडंवल  

  

समभाग रू.100/- त् येकी 2,74,430 2,74,43,000 2,74,430 2,74,43,000
 2,74,430 2,74,43,000 2,74,430 2,74,43,000

   
(i)  एकूण समभागांच् या ताळमेळातील संख् येत अिंतम बाकी रक् कमेचा अहवाल 

तपशील 
31 माचर् 2014 अखेर 31 माचर् 2013 अखेर

सहभागाचंी संख् या रूपये सहभागाचंी संख् या रूपये
वषार्च् या सुरूवातीची िश  लक 27,4430 2,74,43,000 2,66,930  2,66,93,000
अिधक: या वषार्त वाटप 
केलेले  - - 7,500 7,50,000

वजा : परत घेतलेले  -   -   -   -   
वषर् अखेरची िश  लक  2,74,430 2,74,43,000 2,74,430  2,74,43,000 

   

(ii)  एकूण सहभागाच् या 5% िंकवा अिधक समभाग धारण करणा-या भागधारकाचंी नाव.े  

भागधारकाचे नाव 
31 माचर् 2014 अखेर 31 माचर् 2013 अखेर

सहभागांची संख् या धारण केले  या
भागाचे % सहभागांची संख् या धारण केले  या

भागाचे % 
राज् य शासन  2,26,780 82.64 2,26,780 82.64
कदर् शासन  46,650 17.00 46,650 17.00

 
 

िट  पणी - 3 - राखीव व आिधक् य 31 माचर् 2014 अखेर 31 माचर् 2013 अखेर
राखीव भाडंवल                   22,61,022                  22,61,022 
जमा खचर् - िश  लक  
आरंभीची िश  लक                1,82,02,945               1,79,27,505 
(+)  चालू वषार्तील िन  वळ जमा /खचर्                  11,19,866                     2,75,440 
अखेरची िश  लक                1,93,22,811               1,82,02,945 
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ (मािवम)  
31 माचर् 2014 रोजीच् या ताळेबदंाचा भाग असणा-या अनुसूची  
अनुसूची - 3 राखीव अिधक् य 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013

योजना / अनुदान िनधी   
चाल ूयोजना   

1) मािवम घर   29,77,547  10,90,788 
2) कृषी समृध् दी समन् वियत कृषी िवकास क  प (CAIM) 1,24,75,670  11,01,342 
3) अ  पसंख् यांक योजना 81,26,584  2,44,06,042 
4) 4% योजना 1,28,85,750  (2,55,454)
5) बीआरजीएफ 2,58,701  2,48,449 
6) तेजि वनी अनुदान  (5,05,73,193) 10,95,68,392 
7) कौश  य िशक्षण  2,43,86,689  2,85,53,303 
8) मिहला व बाल िवकास िवभाग 9,944  40,662 
9) युएनएफपीए  (9,42,566) (16,11,858)
10) दशर्न व जािहरात अनुदान (1,39,342) (41,40,467)
11) एसीसी योजना  2,28,716  1,69,098 
12) आत् मा क  प   6,299  68,209 
13) कृतीसंगम 2,26,881  1,34,314 
14) महारा  टर् राज् य गर्ामीण मिहला जीवनोन् नती अिभयान 

(MSRLM) 1,51,38,048  -  
15) एसआरसीड   यू (68,301) -  
16) सुभाबळू क  प  1,82,709  -  
17) सावली वसतीगृह 70,00,000  -  
18) एससीपी अनुदान 3,17,89,385  3,34,90,185 
19) टीएसपी अनुदान  5,64,76,750  5,64,76,750 
बदं योजना   
20)  वयंिसध् दा 25,91,165  25,83,435 
21) एसजएेसआरवाय  (7,30,274) (7,30,274)
22) एसजीएसवाय (1,00,30,543) (1,14,93,583)
23) जािणव जागृती  2,91,245  2,91,245 
24) कृषी स  तक 36,46,146  36,19,146 
25) नाबाडर् 22,67,756  23,76,069 
26) पाणलोट योजना  18,440  18,440 
27) आरएस  ही योजना 25,17,090  25,17,090 
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28) रूग् णसेिवका 1,51,794  1,51,794 
29) िबिंजग मिहला पिरषद 28,329  28,329 
30) जल  वाराज  88,608  88,608 
31) जएेनपीटी (15,651) (15,651)
32) नारी चेतना 37,206  37,206 
33) मिहला सक्षमीकरण मेळावा 3,00,000  3,00,000 
34) एमएसएसीएस 1,63,590  1,63,590 
35)  टर्ॉबरेी क  प (1,51,345) (1,51,345)
36) के  हीआयसी 17,372  17,372 
37) इंिदरा मिहला योजना (आयएमवाय) 40,527  40,527 
38) मिहला  वावलंबन िनधी (एमएसएन) 8,67,563  8,67,563 
39) मानव िवकास िमशन 1,000  1,000 
40) मिहला धोरण 3,89,373  3,89,373 
एकूण  12,29,35,663 25,04,39,689

एकूण 14,45,19,497 27,09,03,656
 

टीप - ३ (अ) :  कंपनीस िविवध क प/ उपकर्मां किरता ४० योजनांचा/ अनुदानांचा आजपयत लाभ 

िमळाला त् यातील या वषर्भरात केवळ १९ योजना चालू होत् या.  योजनेतील नाव े / जमा िश क ही  
अिधक खिर्चत / कमी खिर्चत रकमा दशर्िवते. तरीही याबाबी तपासून त् यांचे पृ  टीकरण करुन घेणे 
आव यक आहे. बदं झाले या योजनांच्या अखेरच्या िशलकी बाबत काय कराव ेया िवषयी ठरािवक 
सूचना नस याने त्याची न द राखीव व आिधक् य या अंतगर्त करण्यात आली आहे. योजना व अनुदाने 
यांच्या संबधंी िटपा पाहण्यासाठी आिर्थक िववरणाची िटप कर्मांक १६ पाहावी. 
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ  
31 माचर् 2014 अखेर िवत् तीय िववरणावरील िट  पणी 

िट  पणी - 4 - इतर िदघर्कालीन दाियत् वे 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
ठेव देय  
सुरक्षा अनामत रक् कम - कमर्चारी                 28,62,445                  28,56,692 
सुरक्षा अनामत रक् कम - इतर                        74,185                        89,407 

एकूण                 29,36,629                  29,46,099 
िटप - ४ (अ) :  कंपनीच्या धोरणानुसार, कमर्चारी अनामत रक्कम ही  १५ िदवसांची नोटीस न देता 
सं था सोडून गे  यास अनामत रक् कम ज  त करण् यात येते. सं था सोडून गेले या कमर्चाऱ्यांच्या 
बाबतीतील एकूण अनामत रक्कम रु.१४,५७,५३९/-. इतकी आहे. मातर् त्या त्या िज ाच्या 
अिधकाऱ्यांकडून अंितम खातरजमा व दुजोरा येणे बाकी अस यामुळे ही रक्कम देय हणनू 
दाखवण्यात आली आहे. 
 
िट  पणी - 5 - वािणज् य देय 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
सृ  टी एनसीपी िल.  38,35,793  38,35,793 
सृ  टी एन् टर ाईझेस  34,678  34,678 
महावीर टर्ेडींग कंपनी  1,62,322  1,62,322 
शारदा एजन् सी 33,509  33,509 

एकूण 40,66,302  40,66,302 
# एकंदर रक्कम रु.३८,७०,४७१/-  मेससर् सृ टी एनसीपी, िल. आिण सृ टी एन्टर ाईज िल. यांना 
देय आहे. मातर् ती वादगर् त व न्याय िव ट अस यामुळे चकुती करण्यात आलेली नाही. (टीप १९ (ब) 
पहावी) आिण पढेु कंपनीस पिरणाम वरूप ही रक्कम सॉइल कन्झविट ह िवभाग, औरंगाबाद 
यांच्याकडून वसूल करून घ्यायची आहे. 
 
िट  पणी - 6 - इतर चाल ूदाियत् वे 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
देयके आिण कर   
वतेनावरील TDS देय  -   3,25,202 
वतेना  यितिरक् त TDS देय  213  15,646 
 213  3,40,848 
इतर दाियत् व े  
सीएमआरसी साठी सेवा शु  क              1,79,94,900                  10,55,911 
जुने धनादेश 14,15,338  4,65,099 
िफरता िनधी  (एमआरसीपी/ एसजीएसवाय) 2,80,479  2,80,479 
सावली अनामत रक्कम देय  75,000                        75,000 
एमएसएन खाते टीडीएस देय 6,86,682  5,97,037 
 इतर देय                    1,79,175                        84,341 
              2,06,31,573                  25,57,867 
 



                                                                     

        एकोणचाळीसावा वािर्षक अहवाल 2013-2014              43 

 
िट  पणी - 6 - इतर चाल ूदाियत् वे 31माचर्2014 31माचर्2013
अतंगर्त - योजना देय / ( ा त)   
एकूण देय रक् कम            11,51,74,672            11,81,62,670 
वजा: - एकूण ा त होणारी रक्कम         (11,35,86,405)         (11,64,32,910)
                 15,88,267                  17,29,760 
  

एकूण              2,22,20,053                  46,28,475 
 

टीप ६ (अ) : सीएमआरसीचा सवेा शु  क हणज,े आयसीआयसीआय बकेँकडून सीएमआरसीच् या 
वतीने ा  त झालेले किमशन असून, त्याचा परतावा करायचा आहे.  
 
टीप ६  (ब) : जुने चेक हणज ेज ेचेक जारी केले परंतु िदले या मुदतीमध्ये बकेँमध्ये जमा करण्यात 
आले नाहीत. यव थापन, जुन्या दावा न केले या देयके शोधणे तसेच तपासणे िकर्येमध्ये सध्या 
आहे.  
 
टीप ६  (क) : टीप ११ (अ) पाहावी, एमएसएन (मिहला वालंबनिनधी) च् या मुदतबदं ठेवी मािवमच्या 
नाव ेआहेत परंतु त् या एमएसएनच्या लेखा पु तकामध्ये न दवण्यात आ  या आहेत. कंपनीच्या नाव े
मुदत बदं ठेवी अस यामुळे मुदतबदं ठेवी वरील याजावरील टीडीएस हा कंपनीच्या २६एएस  मध्ये 
िदसतो. अशा टीडीएस च्या रुपाने जमा रु.६,८६,६८२/-  इतकी रक्कम एमएसएनला देय आहे. 
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 
     ि थर मत् ता - मुख् य कायार्लय 

अनुसूची - 8 

WDV प तीनुसार घसारा (दर उत्प  अिधिनयम, 1961 नुसार)           रक् कम (रू.) 

तपशील दर  
एकूण गट घसारा िन  वळ गट 

1.4.2013 रोजी 
वषर्भरात 
घेतलेली 
भर  

वजातीत 
केलेली 
िंकमत 

31.3.2014 
रोजी 

1.4.2013 
रोजी 

कालावधीतील 
दान  

वषर्भरातील 
समायोजन  

31.03.2014 
पयत  

31.03.2014 
रोजी 31.03.2013 रोजी 

मुख् यालय  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
मालकीच ेगाळे  10% 2,28,652 - - 2,28,652 2,20,779  787 - 2,21,566 7,086 7,873  
बोरीवली सदिनका 5% 1,01,997 - - 1,01,997 79,634  1,118 - 80,752 21,245 22,363  
पणुे सदिनका - कायार्लयाची जागा 10% 4,80,300 - - 4,80,300 4,32,753  4,755 - 4,37,508 42,792 47,547  
कायार्लयीन साधन सामुगर्ी  15% 15,34,995 - - 15,34,995 13,01,634  35,004 - 13,36,638 1,98,357 2,33,361  
मोटार कार  15% 20,63,707 - - 20,63,707 13,12,622  1,12,663 - 14,25,285 6,38,422 7,51,085  
फिर्नचर आिण िखळण् या  10% 29,71,343 - - 29,71,343 21,94,584  77,676 - 22,72,260 6,99,083 7,76,759  
संगणक  60% 26,35,197 - - 26,35,197 26,08,158  16,223 - 26,24,381 10,816 27,039  
यंतर्सामगर्ी  15% 1,80,267 - - 1,80,267 1,70,356  1,487 - 1,71,843 8,424 9,911  
मणध् वनी (मोबाईल)  15% 27,640 - - 27,640 5,908  3,260 - 9,168 18,472 21,732  
जागा व इमारत - मािवम घर भंडारा  10% 4,92,956 - - 4,92,956 93,662  39,929 - 1,33,591 3,59,365 3,99,294  
जागा व इमारत - मािवम घर गडिचरोली 10% 5,51,491 - - 5,51,491 1,04,783  44,671 - 1,49,454 4,02,037 4,46,708  
जागा व इमारत - मािवम घर िंहगोली 10% 1 - - 1 -   -   - -   1 1  
जागा व इमारत - मािवम घर वािशम  10% 1,11,820 - - 1,11,820 21,246  9,057 - 30,303 81,517 90,574  
जागा - मािवम घर नागपरू  0% 6,86,960 - - 6,86,960 -   -   - -   6,86,960 6,86,960  
जागा - मािवम घर नंदूरबार  0% 1,53,005 - - 1,53,005 -   -   - -   1,53,005 1,53,005  
एकूण (1)  1,22,20,331 - - 1,22,20,331 85,46,119 3,46,630 - 88,92,749 33,27,582 36,74,211 
मुख् यालय    
नोकरी करणा-या मिहलासंाठी वसतीगृह 
(सावली वसतीगृह)  

 2,35,966 -   -   2,35,966 61,916  2,597 -   64,513 1,71,453 1,74,050  

एकूण (2)   2,35,966 -   -   2,35,966 61,916  2,597 -   64,513 1,71,453 1,74,050  
गतीपथावर असललेी कामे WIP 

(मुख् यालय)   
  

 सावली वसतीगृह बांधकाम    3,48,900 -   -   3,48,900 -   -   -   -   3,48,900          3,48,900  
 मािवम घर नागपूर )बटुीबोरी(                        -   2,13,855 -   2,13,855   2,13,855 -   
एकूण (3)  3,48,900 2,13,855 - 5,62,755 - - - - 5,62,755 3,48,900 
एकूण (1) +  (2)  + (3)  1,28,05,197 2,13,855 -   1,30,19,052 86,08,035  3,49,227 -   89,57,262 40,61,790        41,97,161  
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  मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 
ि थर मत् ता - िज  हा कायार्लय  

अनुसूची - ब 

WDV प तीनुसार घसारा (दर कंपनी कायदा, 1956 नुसार)         रक् कम (रू.) 
 

तपशील दर 
W.D.V.

घसारा आकारण् यापवूीर्  
1.4.2013 रोजी  

वषर्भरात 
घेतललेी 
भर  

वजातीत 
केललेी 
िंकमत 

वषर् अखेरीस WDV 
घसारा आकारण् यापवूीर् 

31.3.2014 
वषर्भराचा 
घसारा 

W.D.V.िन  वळ 
31.3.2014 

फिर्नचर आिण िखळण् या  18.10% 1,30,704 - - 1,30,704 23,660 1,07,044 
टेिल  हीजन संच 13.91% 2,139 - - 2,139 298 1,841 
कायार्लयीन फिर्नचर  13.91% 1,24,371 - - 1,24,371 17,298 1,07,073 
जागा व इमारत  5.00% 83,349 - - 83,349 4,167 79,182 
यंतर् सामगर्ी  13.91% 451 - - 451 63 388 
िशवणयंतर् (अँ ॉयडरी)  13.91% 410 - - 410 57 353 
कायार्लयासाठी जागा  5.00% 1,75,811 - - 1,75,811 8,791 1,67,020 
िज  हा कायार्लय एकूण ि थर 
मालमत् ता (iv) 

5,17,237 - - 5,17,237 54,334 4,62,903 

पाहता येण् याजोगी मत् ता = मुख् यालय + 
िज  हा कायार्लय (i) + (ii) + (iv) 

43,65,498 - - 1,29,73,533 4,03,561 39,61,937 

गती पथावरील भाडंवल (iii) 3,48,900 2,13,855 - 5,62,755 - 5,62,755
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ  
31 माचर् 2014 अखेर िवत् तीय िववरणावरील िट  पणी 

िट  पणी - 7 - कमी कालावधीच् या तरतूदी 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
भिव  य िनवार्ह िनधी देय                     3,40,860                                  -   
उपदान देय -   35,868 
एकूण  3,40,860  35,868 

 
िट  पणी - 9 -  इतर अचाल ूमत् ता 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013

दूरध् वनी अनामत रक्कम  39,143  38,937 
वीज अनामत रक्कम   1,16,630  1,12,490 
कायार्लयीन भाडे अनामत रक्कम 3,100   11,600 
इतर सुरक्षा अनामत रक्कम  2,45,862  2,33,187 
टीडीएस  वीकारण् या जोगे   
TDS ि वकारण् या जोगे- आिर्थक वषर् 2011-2012 7,71,205  7,71,205 
TDS ि वकारण् या जोगे- आिर्थक वषर् 2012-2013      10,58,454  10,58,454 
TDS ि वकारण् या जोगे- आिर्थक वषर् 2013-2014 17,25,092  17,25,091 
TDS ि वकारण् या जोगे- ICICI आिर्थक वषर् 2013-2014      22,49,866  6,41,582 
TDS ि वकारण् या जोगे- आिर्थक वषर् 2014-2015 5,40,881               -   

एकूण 67,50,233  45,92,546 
 
टीप ९ (अ) आिर्थक वषर्  २००९-१० ते २०१३-१४  ( हणजे आिर्थक वषर् २०१० -११ ते २०१४-१५). चा आयकर 
परतावा कंपनीने भरलेला नाही. मातर् कंपनीने आयकर आयुक्त (exemption) यांच्याकडे अजर् केला असून 
आयकर परतावा न भर या ब ल माफी अजर् केला आहे त्यावर अ ाप िनणर्य झालेला नाही. यव थापनाला 
करस ागारांनी स ा िदला आहे की माफी यािचका ि वकारली जाईल व टीडीएस िकर्डीट हे परतावा 
हणनू मान्य होईल. या किरता तत्समसंबधंी रक्कम (write-off) करण् यात आलेली नाही. 

 
िट  पणी - 10 -  यापारी येणे  31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
अिनि त   
6 मिहन् यापेक्षा अिधक   
मृदु संधारण िवभाग औरंगाबाद  41,08,541  41,08,541 

एकूण 41,08,541  44,17,011 
 
टीप १० (अ) : कंपनी पवूीर् वािणज्य कायार्त होती. त्यामध्ये कंपनीने मध्य थ हणनू काम केले व िविवध 
सरकारी सं थाना व तु परुवण्याच्या कामी मध्य थाचा आकार वसूल केला. हे काम कंपनीने माचर् २००३ 
पासून थांबवले आहे.   
 

वरील टीप कर्.५ पाहावी. मृदु संधारण िवभागाकडून येणे असलेली रक्कम ही व तु परुवण्याच्या 
मोबद यात असून त्यािवषयी वाद चालू आहे. 
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िट  पणी - 11 - रोख व बँक िश  लक 31 माचर् 2013 31 माचर् 2012
हातातील रोख रक् कम  - 11,600
बँकेतील िश  लक   
1) खात्यांमध्ये           13,49,25,156  7,61,19,089 
2) धनादेशांच्या वरुपात                                  -             10,80,00,000 
3)" तीन मिहन्याहून कमी मुदतीत मुळ पिरपक्वता असले या

मुदतबदं ठेवी 
2,66,70,026  7,73,92,511 

इतर बकँ िश  लक   
बकेँतील मुदतठेवी (एफडीआर)  (पिरपक्वता तीन मिहन्याहून अिधक
व बारा मिहन्यांपेक्षा कमी) 

86,72,681 1,19,76,935

एकूण 17,02,67,863 27,35,00,135
 
टीप ११ (अ) :  दोन मुदतबदं ठेवी ज्यांची रक्कम रु.१,१८,११,४९३/- आहे त्या एमएसएन (मिहला वालंबन 
िनधी) यांच्या आहेत परंतु त्या मािवमच्या नाव े चकूुन गंुतिवण्यात आ  या आहेत. पिरणामी त्यांची न द 
मािवमच्या लेखा पु तकात िदसून येत नाही त्या िशवाय िमळालेले याज व टीडीएस हे एमएसएनला 
वळिवण्यात आले आहे. 
 
टीप ११ (ब) : रु.४,२४,१९२/- रक्कमेच्या बकेँमधील मुदतठेवी या केरोसीन योजनेकिरता बकँ अनामत 
हणनू करण्यात आले या होत्या. या ठेवी फार पवूीर्च्या अस यामुळे व मूळ एफडी पावती रेकॉडर्ला 
नस यामुळे काहीही याज िमळाले नसून पु तकामध्ये त्याची न द नाही. 
 
 
िट  पणी - 12 - कमी मुदतीचे कजर् व अगर्ीम 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
लाई  हलीहुड संसाधन सं  थानंा िदलेला अगर्ीम 1,24,80,381  1,24,80,381 
लोकसंचिलत साधन कदर्ाकरीता अगर्ीम 23,02,657  51,98,939 
 वयंसेवी सं  थाकंरीता अगर्ीम (28,06,623) 6,82,169 
कमर्चा-याकंरीता सण अगर्ीम 1,24,550  1,34,039 
कमर्चारी अगर्ीम 1,94,748  2,64,624 
ित-हाईतानंा िदलेला अगर्ीम 30,91,537  40,33,400 
मािवम घर नागपरू बटुीबोरी 68,363  -   

एकूण 1,54,55,613  2,27,93,552 
 

उपजीिवका संसाधन सं था, सीएमआरसी व िबगर सरकारी सं थांना िदलेले अगर्ीम हे खातरजमा/ 
पडताळणीच् या आधीन आहेत व त्यासंबधंीचे समायोजन हे  त् या त्या वषार्च्या िहशोबामध्ये हाताळले जाईल. 
 

िट  पणी - 13 - इतर चाल ूमत् ता  31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
 वयंसेवी सं  था व सीएमआरसी येणे 2,62,298 2,64,298
इतर 1,51,050 49,930
 यवसाय कर  6,050 

एकूण 4,19,398 3,14,228
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मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ  
31 माचर् 2014 अखेर िवत् तीय िववरणावरील िट  पणी 

िट  पणी - 14 -  इतर उत् पन् न 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
बकेँतील मुदत बंद ठेवींवरील  याज 18,70,849 10,13,313 
भाडे जमा  1,76,172 78,100 
संिनयंतर्ण व सं  था शु  क  40,777 7,15,256 
इतर उत्प  ( दशर्न आिण टॉल उत्प ) 3,09,237 169358

एकूण 23,97,035 19,76,027 
 

टीप - १४ (अ) : बकेँमधील याज याचा अथर् वषर्भरात मुदतठेवीवरींल याजांमधून िमळालेली रक्कम असा 
असून त्यात योजनांकिरता असले या िनधींच्यां मुदतठेवीवरील याजांचा समावशे नाही. योजनांसाठीच्या 
िनधीच्या मुदतठेवींवरील याज त्या त्या योजनेच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येते. याज हे २६AS माणे 
वािणज् य तत् वावर लेख् यांमध् ये घेण् यात येते. 
 

टीप १४ (ब) : तपासणी व एजन्सी किमशन यांचा िमळालेला तपशील; 
 यूएनएफपीए योजना - ७ % of १,५३,३६५/-  = रु.१०,७३६/- 
 एसीसी योजना  - १०% of ३,००,४१०/-         = रु.३०,०४१/- 

                                               एकूण   = रु.४०,७७७/-  
 

टीप १४ (क) : तपासणी व एजन्सी किमशन ज ेलेख् यांमध् ये घेतलेले नाही.   

चार टक्के योजनेमध्ये कंपनीस सरकारकडून एक टक्का याज अनुदानावर िमळणे अपेिक्षत असून 
सहयोिगनी यांना िततकाच एक टक्का ोत्साहन भ ा अपेिक्षत आहे. मािगल वषीर् जा  त रक् कम 
दाखिव  यामुळे कंपनीने गे या वषार्तील चार टक्के योजनेसाठी िमळालेले देखरेख व एजन्सी किमशन 
दाखिवले नाही.  
 

िट  पणी - 15 - इतर खचर् ( शासकीय खचर्) 31 माचर् 2014 31 माचर् 2013
जािहरात खचर्  - मािवम                          2,156                                 -   
इलेक्टर्ेिसटी खचर् - मािवम                              640                                 -   
बकँ आकार - मािवम खाते   19,391  17,282 
सवर्साधारण खचर् - मािवम खाते 2,83,305  20,986 
अध्यक्षकांच ेमानधन  (7,500) 76,452 
कायदेिवषयक यवासाियक आकार -मािवम                   1,98,408  4,38,461 
संिकणर् खचर्                          4,585       6,250 
भाडे, भाव आिण कर                       59,387                    1,04,474 
दुरु ती आिण देखभाल                          3,182                          4,160 
सावली वसतीगृह इलेक्टर्ेिसटी                       16,000                          4,490 
सावली वसतीगृह मालम ा कर                    1,49,505                                 -   
सावली वसतीगृह वॉचमनच ेवतेन                          4,000                                 -   
 बठैक शु क - मािवम                                  -                 800 
मािवम अध्यक्षांचा वास व दैनंिदन भ ा                                -                     2,80,707 
मािवम संचालकांचा वास व दैनंिदन भ ा                                -                     2,15,151 
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यव थािपकीय संचालक आिण कमर्चारी यांचा वास आिण दैनंिदन 
भ ा  

23,829  -   

अध्यक्षकांचा दूरध्वनी खचर्                                -                           2,525 
सोिनया ेम को- ऑप हौ सोस .मेन्टेन्स                      66,176                                 -   
वसई युिनट -भाडे  भाव आिण कर मािवम                      50,546  45,573 

एकूण                   8,73,610  12,17,311 
 

 

१६. अनुदान आिण योजनाबंाबत इतर िटपा: 
 

अ)" मंजुरी आिण इतर कटीकरण िटपा  - १२ 
 

अनुदान/ मंजुर 
योजना वरूप सुरुवातीची 

िश क (रु.) 
वषार्भरातील 
मंजुरीच्या न दी 

(रु.) 

अजर् कोणत्या 
अनुदानासाठी 

(रु.) 
अिंतम िश क 

(रु.) 
 तेजि वनी सं थेची इमारत आिण 

मिहला सक्षमीकरण  १०,९५,६८,३९२ २१,०९,०६,७२१ ३७,१०,४८,३०६ (५,०५,७३,१९३) 

 ४ %  सबिसडी 
योजना  

वयंसहा य बचत 
गटांना  अनुदािनत कजर् (२,५५,४५४) २,४४,०३,४५७ १,१२,६२,२५३ १,२८,८५,७५० 

महारा टर्ामध्ये कृषी 
समृध् दी समन् वियत 
कृषी िवकास क  प 
(CAIM) 

सं थेची इमारत आिण 
मिहला सक्षमीकरण  ११,०१,३४२ २,८०,००,००० १,६८,००,९९७ १,२४,७५,६७० 

महारा टर् राज्य 
गर्ामीण रोजगार 
िमशन (एमएस- 
आरएलएम) 

सं थेची इमारत आिण 
मिहला सक्षमीकरण  - ३,६२,४७,४८५ २,११,०९,४३७ १,५१,३८,०४८ 

सावली वसतीगृह नोकरीकरणाऱ्या 
मिहलांसाठी वसतीगृह 
इमारत  

-   ७०,००,००० 

सुबाभळु क प सुबाभळीची लागवड, 
कागद कारखान्यास  
लाकूडपरुवठा 

- १,८७,५०० ४,७९१ १,८२,७०९ 

मिहलांसाठी राज्य 
संसाधन कदर् 
(एसआरसीड यू)  

मिहलातं्या संसाधन 
कदर्साठी इमारत -  ६८,३०१ (६८,३०१) 

संयुक्त रा टर् 
लोकसंख्या िनधी 
(युएनएफपीए) 

जनन आरोग्य आिण 
जागृती कायर्कर्म (१६,११,८५९) १२,७१,५२० ६,०२,२२७ (९,४२,५६६) 

     एसीसी गट िनिर्मती, सं थात्मक 
इमारत आिण मिहला 
सक्षमीकरण 

१,६९,०९८ ५,१९,८५७ ४,६०,२४० २,२८,७१५ 
 

    मािवम घर  उत्पादन व िशक्षण   
कदर्ाची इमारत १०,९०,७८८ २१,४५,२५६ २,५८,४९७ २९,७७,५४७ 

िबिंजग मिहला 
पिरषद  

िबिंजग (चीन) येथील 
मिहला पिरषदेची 
सबिसडी  

२८,३२९ - - २८,३२९ 
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मागास देश िनधी  
(बीआरजीएफ) 

गट िनिर्मती, सं था 
इमारत आिण मिहला 
सक्षमीकरण 

२,४८,४४९ १०,२५२  २,५८,७०१ 

 दशर्न आिण 
जािहरात 

दशर्नासाठी सबिसडी 
मंजुरी (४१,४०,४६७) ५४,१२,३२० १४,११,१९५ (१,३९,३४२) 

इंिदरा मिहला 
योजना 
(आयएमवाय) 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण 

४०,५२७ - - ४०,५२७ 

जल वराज गट िनिर्मती, सं थात्मक 
इमारत आिण मिहला 
सक्षमीकरण   

८८,६०९ - - ८८,६०९ 

जाणीव जागृती  सामािजक िवषयावंर 
जागृती मोहीम २,९१,२४५ - - २,९१,२४५ 

जवाहरलाल नेहरू 
पोटर् टर् ट     
(जेएनपीटी) 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण 

(१५,६५१) - - (१५,६५१) 

कृषी स तक वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण शेतीकाम 
करणाऱ्या मिहलाचं े
बळकटीकरण  

३६,१९,१४६ २७,००० - 
 
 

३६,४६,१४६ 
खादी गर्ामो ोग 
आयोग 
(केि हआयसी) 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण  

१७,३७२ - - १७,३७२ 

मिहला धोरण महारा टर्ातील मिहला 
धोरण तयार 
करण्यासाठी राज्य 
मिहला धोरण सुलभ 
करणे. 

३,८९,३७३ - - ३,८९,३७३ 

 मिहला सक्षमीकरण 
मेळावा 

सामािजक िवषयावंर 
जागृती मोहीम ३,००,००० - - ३,००,००० 

मानव िवकास िमशन िंहगोली आिण वािशम 
येथे मािवम घर बांधणी १,००० - - १,००० 

अ पसंख्याक 
आयोग 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण सं था 
इमारत आिण मिहला 
सक्षमीकरण 

२,४४,०६,०४२ १,५७,४४,७६१ ३,२०,२४,२१९ ८१,२६,५८४ 

महारा टर् राज्य 
एड्स िनयंतर्ण 
सोसायटी 
(एमएसएसीएस) 

सामािजक िवषयावंर 
जागृती मोहीम १,६३,५९० - - १,६३,५९० 

मिहला वावलंबन 
िनधी  (एमएसएन) 

लातूर आिण 
उ मानाबाद 
िज ामंधील 
भकंूपबािधत भागानंा 
िनधी देणे 

८,६७,५६३ - - ८,६७,५६३ 

नारी चतेना जागृती कायर्कर्म ३७,२०६ - - ३७,२०६ 
पाणलोट योजना वयंसहा य बचत गट १८,४४० - - १८,४४० 
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िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण 

रा टर् सम िवकास 
योजना (आरएस ही)  

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण 

२५,१७,०९० - - २५,१७,०९० 

रुग्णसेिवका  आरोग्य सेिवका 
कायर्कर्म १,५१,७९४ - - १,५१,७९४ 

िवशेष घटक 
आराखडा (एससीपी)  

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण 

३,३४,९०,१८५ - १७,००,८०० ३,१७,८९,३८५ 

वणर्जयंती गर्ामीण 
रोजगार योजना   
(एसजेएसआरवाय) 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण  

 
(१,१४,९३,५८३) १४,६३,०४०  (१,००,३०,५४३) 

वणर्जयंती शहरी 
रोजगार योजना 
(एसजेएस-आरवाय) 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण  

(७,३०,२७४) - - (७,३०,२७४) 

 कौश य िशक्षण मिहलांसाठी कौश य 
आधािरत िशक्षण 
कायर्कर्म 

२,८५,५३,३०३ २२,९१,२८६ ६४,५७,९०० २,४३,८६,६८९ 

 टर्ॉबरेी क प नंदुरबार येथे पायलट 
ोजेक्ट  (१,५१,३४५) - - (१,५१,३४५) 

वयंिसध्दा गट िनिर्मती, सं थात्मक 
इमारत बांधणी आिण 
मिहला सक्षमीकरण 

२५,८३,४३५ ४९,८११ ४२,०८१ २५,९१,१६५ 

आिदवासी उप 
योजना (टीएसपी) 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण 

५,६४,७६,७५० - - ५,६४,७६,७५० 

मिहला आिण बाल 
िवकास िवभाग 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण  

४०,६६२ ९१,०९८ १,२१,८१६ ९,९४४ 

आत्मा क प वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण  

६८,२०९ ६,४८,३०० ७,१०,२१० ६,२९९ 
 

सहयोगीकरण मिहला 
सक्षमीकरणासाठी 
आिर्थक व भौितक 
सहकायर् िमळवण्यासाठी 
िविवध सरकारी 
िवभागांबरोबर सहयोग   

१,३४,३१४ ३,७५,३०० २,८२,७३३ २,२६,८८१ 

रा टर्ीय कृषी आिण 
गर्ामीण िवकास बकँ 
(नाबाडर्) 

वयंसहा य बचत गट 
िनिर्मती आिण त्याचं े
बळकटीकरण  

२३,७६,०६९ - १,०८,३१३ २२,६७,७५६ 

 एकूण   २५,०४,३९,६८९ ३२,९७,९४,९६४ ४६,४४,७४,३१६ १२,२९,३५,६६२
टीप : ऋण रक्कम ही िमळाले या अनुदानापेक्षा अिधक खचर् दशर्वते.  
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ब)  िज हा कायार्लयातील अनुदानाचे लखेा आिण योजना यांतील िश क  
 
अहवाल तयार होण्याच्या तारखेस खालील िज हा कायार्लयांच्या योजना लेखांमध्ये नाव ेबाकी देणे 

आहे. िज हा कायार्लयांनी मुख्यालयाकडून िमळाले या अनुदाना पेक्षा अिधक खचर् केला असण्याची शक्यता 
आहे िंकवा त्या त्या िज हा कायार्लयांनी योजनांचा िनधी एकमेकांसाठी वापरला असण्याची शक्यता आहे. 
तथािप याचा ताळा तडजोडीच्या आधीन आहे त्यामुळे लेखा पु तकांमध्ये त्याचा पिरणाम नमूद करण्यात 
अलेला नाही. 
 

 
 

िज  हािनहाय िविवध योजनांतगर्त देय रक् कमांचा तपशील खालील माणे आहे.  
अ. 
कर्. िज  ाचे नाव तेरीज पतर्कानुसार योजनेचे नाव 31.3.2014 नुसारच् या रक् कमा 

(रू.) 
1 बलुढाणा  तेजि वनी 7,24,962
  युएनएफपीए 79,271
  नाबाडर् 85,661
   वयंिसध् दा 1,51,864
  एसजएेसआरवाय 1,93,885
  एसजीएसवाय 7,95,827
  एमएसएसीएस 86,283
2 वािशम  युएनएफपीए 1,08,805
  एमएसएसीएस 1,05,028
  नाबाडर् 1,54,888
  रा  टर्ीय सम िवकास योजना 87,467
  एसजीएसवाय 10,20,863
  कयाम (CAIM) 1,02,946
3 अकोला तेजि वनी 12,46,327
  युएनएफपीए 78,937
  एमएसएसीएस 86,123
  नाबाडर् 2,869
  एसजीएसवाय 5,56,183
  एसजएेसआरवाय 1,96,288
4 नंदुरबार युएनएफपीए 86,024
  4% सबसीडी योजना 17,762
  कौश  य िशक्षण 1,36,958
  एमएसएसीएस 97,288
  रा  टर्ीय सम िवकास योजना 1,86,686
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  एसजीएसवाय 7,87,510
  एसजएेसआरवाय 85,627
   वयंिसध् दा 3,96,240
5 जळगाव तेजि वनी 12,91,752
  युएनएफपीए 59,977
  एमएसएसीएस 85,212
  एसजएेसआरवाय 78,175
   वयंिसध् दा 1,73,740
6 यवतमाळ तेजि वनी 13,30,959
  4% सबसीडी योजना 44,865
  एमएसएसीएस 1,26,629
  एसजीएसवाय 10,17,952
  एसजएेसआरवाय 1,67,577
7 वधार् एमएसएसीएस 61,485
  तेजि वनी 3,84,473
  नाबाडर् 11,265
  एसजएेसआरवाय 17,361
8 रत् नािगरी तेजि वनी 7,30,702.50
  नाबाडर् 11,167
  युएनएफपीए 22,755
  एमएसएसीएस 33,500
  एसजएेसआरवाय 16,811
9 सांगली तेजि वनी 15,12,190
  युएनएफपीए 3,095
  एमएसएसीएस 13,187
  नाबाडर् 1,65,721
10 रायगड तेजि वनी 46,368
  युएनएफपीए 15,178
  जएेनपीटी 1,47,986
  एमएसएसीएस 84,528
11 सातारा तेजि वनी 2,72,546
  एसजीएसवाय 53,728
  एमएसएसीएस 242,253
12 िंसधुदुगर् तेजि वनी 9,94,125
  युएनएफपीए 22,799
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  एमएसएसीएस 1,38,710
  एसजएेसआरवाय 27,938
13 को  हापरू तेजि वनी 5,25,665
  नाबाडर् 38,179
  एसजएेसआरवाय 38,901
14 नागपरू रा  टर्ीय सम िवकास योजना 26,960
  एसजएेसआरवाय 96,477
  एसजीएसवाय 1,06,984
15 चंदर्परू युएनएफपीए 46,334
  एसीसी 1,91,137
  एमएसएसीएस 82,510
  नाबाडर् 38,306
  रा  टर्ीय सम िवकास योजना 13,635
  एसजीएसवाय 17,946
   वयंिसध् दा 53,606
  एसजएेसआरवाय 2,73,607
16 ग िदया एमएसएसीएस 31,215
  नाबाडर् 24,845
  रा  टर्ीय सम िवकास योजना 3,62,894
  एसजएेसआरवाय 23,381
  एसजीएसवाय 3,84,626
17 गडिचरोली युएनएफपीए 1,955
  एमएसएसीएस 1,05,694
  रा  टर्ीय सम िवकास योजना 5,23,456
  एसजएेसआरवाय 33,329
  नाबाडर् 583
  एसजीएसवाय 9,85,893
18 भंडारा युएनएफपीए 98,370
  एमएसएसीएस 2,22,718
  एसजीएसवाय 1,30,643
  एसजएेसआरवाय 1,72,045
19 बीड युएनएफपीए 10,359
  जाणीव जागृती 25,200
  एमएसएसीएस 91,780
  नाबाडर् 1,48,808
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  एसजीएसवाय 7,77,245
20 लातूर युएनएफपीए 4,49,524
  एमएसएसीएस 29,186
  नाबाडर् 2,74,561
  एसजएेसआरवाय 16,549
  कौश  य िशक्षण 769
  एसजीएसवाय 12,13,710
21 उ  मानाबाद एमएसएसीएस 1,01,070
  एसजएेसआरवाय 58,275
  नाबाडर् 45,158
22 परभणी तेजि वनी 18,17,048
  युएनएफपीए 52,209
  मानव िवकास िमशन 1,600
  एमएसएसीएस 21,275
  एसजएेसआरवाय 16,474
  एसजीएसवाय 1,08,686
23 नांदेड तेजि वनी 19,00,141
  अ  पसंख् यांक 71,904
  एमएसएसीएस 40,255
  एसजएेसआरवाय 52,058
  एसजीएसवाय 3,68,493
24 िंहगोली तेजि वनी 11,07,449
  युएनएफपीए 55,586
  मािवम घर 1,79,858
  एमएसएसीएस 29,852
  रा  टर्ीय सम िवकास योजना 61,858
  एसजीएसवाय 6,17,542
25 पणेु तेजि वनी 8,27,695
  4% सबसीडी योजना 1,95,648
  युनएफपीए 61,359
  एमएसएसीएस 4,48,936
  एसजीएसवाय 4,34,492
26 सोलापरू युएनएफपीए 2,59,473
  एमएसएसीएस 67,074
  एसजीएसवाय 8,48,642
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27 ठाणे तेजि वनी 3,59,953
  एमएसएसीएस 52425
28 नािशक तेजि वनी 28,40,019
  युएनएफपीए 3,58,491
  4% सबसीडी योजना 12,227
  एमएसएसीएस 7,20,413
  एसजएेसआरवाय 3,62,015
29 धुळे तेजि वनी 15,01,247
  एसजएेसआरवाय 17,560
  एमएसएसीएस 80,874
  एसजीएसवाय 6,16,673
30 अहमदनगर एमएसएसीएस 71,141
  तेजि वनी 11,90,303
  एसजीएसवाय 133,102
   वयंिसध् दा 3,25,674
31 जालना तेजि वनी 6,29,891
  युएनएफपीए 44,585
  एमएसएसीएस 17,069
  एसजएेसआरवाय 39,774
  नाबाडर् 79,199
  एसजीएसवाय 4,97,057
32 औरंगाबाद तेजि वनी 11,52,891
  4% योजना 55,636
  युएनएफपीए 64,150
  एमएसएसीएस 1,56,925
  एसजीएसवाय 5,55,724
  नाबाडर् 41,061
33 मंुबई एससीपी अनुदान 15,31,517
  कौश  य िशक्षण 56
  एसजएेसआरवाय 1,75,406
34 अमरावती एसजीएसवाय 7,88,966
  तेजि वनी 31,40,494
  एमएसएसीएस 3,11,274
  एसजएेसआरवाय 5,17,258
  कौश  य िशक्षण 78,571
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17.    कमर्चारी लाभ 
  

कंपनी िनवृत् ती नंतर देण् यात येणा-या लाभांची रोख पध् दतीने न द होते.  लखेा परीक्षण अहवालाच् या 
तारखेला िमळाले  या भारतीय आयुिर्वमा मंडळाच् या यांच् याकडून ा  त उपदान मु  यांकन माणपतर्ानुसार 
उपदान देय व िनधी मू  य खालील माणे आहे: - 

  
उपदानाच् या स ि थतीचे मु  य   - रू.2,71,56,622 
वजा :- िनधीचे मु  य    - रू.1,03,32,298 
अितिरक् त िनधीची आव  यकता   - रू.1,68,24,324 
अिधक : चालू सेवा शु  क   -  रू.0,11,22,186 
              िवमा ह  ता व सेवा शु  क  -  रू.0,00,76,772 
                     एकूण देय    - रू.1,80,23,282  
 
 कंपनी रोख पध् दतीचा अवलंब करीत असलयामुळे चालू वषार्त कुठलीही तरतूद करण् यात 
आली नाही व रू.20,00,000/- एवढी रक् कम आयुिर्वमा मंडळाला देण् यात आली.   
 

अध् यक्ष व उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक यांचे मानधन व इतर खचर् :- 
 

अ.
कर्. तपशील  िद.31.3.2014  िद.31.3.2013 
1  यव  थापकीय संचालकांचे वतेन 1176548 9,90,940
 (एक) इतर वतेनोत् तर सुिवधा - -
 (दोन) वास भत् ता व दैनंिदन भत् ता 12,976 1,03,779
 (तीन) िनवास भत् ता 408684 6,06,450
 (चार) वै कीय भत् ता 6006 40,459
 (पाच) मोबाईल खचर् 60000 55,500
 (सहा) रजा वतेन व पशन सहभाग 51,109 िनरंक
 (सात) पशन योगदान  
 एकूण 17,15,323 17,97,128

2 अध् यक्षा व संचालक यांना िदले  या सुिवधा  
 (क) मानधन  िनरंक 76,452
 (ख) वास भत् ता व दैनंिदन भत् ता िनरंक 3,67,467
 (ग) वास भत् ता व दैनंिदन भत् ता (संचालक) िनरंक 2,51,151
 (घ) बठैक शु  क 6,300 8,500
 एकूण 6,300 7,03,570
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19. आकि मक देय 

अ)   िवत् त हमी 
 लेखा परीक्षण अहवालाच् या तारखेला महामंडळाने अशी कुठ  याही कारची िवत् त हमी िदलेली 
न  हती की, ज् याचा वाईट पिरणाम महामंडळाच् या िवत् त  यव  थेवर होईल.  
 

ब)   महामंडळाच् या िवरोधातील दाव े 
िट  पणी कर्. 5 पहा.  मे. सृ  टी नसर्री, एक धनको यानंा कंपनी आिण इतर तीन पक्षकार याचं् या 

िवरोधात वषर् 1999 मध् ये रू.97.00 लाख अिधक  याज अशा रक् कमेचा दावा दाखल केला होता.  हा दावा 
लघुवाद न् यायालयामध् ये लंिबत होता.  ा दा  याचा िनकाल मािवम व इतर पक्षकार यांच् या िवरोधात वषर् 
2004 मध् ये लागला व तो रू.01.35 कोटी अिधक 29% दराने  यज इतर पक्षकारांना मािवममाफर् त ावा 
असा लागला.  वषर् 2005 मध् ये या िनकाला िवरोधार इतर पक्षकारांनी मा. उच् च न् यायालयात अपील दाखल 
केले.  वषर् 2013 मध् ये मा. उच् च न् यायालयाने इतर पक्षकारांच् या बाजूने िनकाल िदला व हा दावा मािवम 
आिण सृ  टी नसर्री यांच् यात लघुवाद न् यायालयात चालिवण् याकरता परत पाठिवला.  अहवालाच् या तारखेला 
हा वाद लघुवाद न् यायालयात लंिबत अस  यामुळे मािवमने त् याकिरता कोणतीही तरतूद केली नाही.  

 
परंतु वषर् 2018 मध् ये  हणजचे अहवालाच् या तारखेनंतर, न् यायालयाने सृ  टी नसर्री यांच् या बाजूने 

िनकाल िदला व त् यानुसार रू.01.35 कोटी अिधक, िद.1 ऑक् टो. 1995 ते 1 मे 1998 पयत या 
कालावधीकरीता 14% टक् के दराने व उवर्ितर कालावधीकरता आजच् या तारखेपयत 12% दराने  याज देणे 
अपेिक्षत होते.  या िनकाला िवरोधात मािवमने मा.उच् च न् यायालयात  थिगती िमळण् याकरता अिपल केले.  
मािवमने ती पणूर् रक् कम ठेव  वरूपात जमा करावी या अटीवर मा. उच् च न् यायालयाने  थािगती अिपल मान् य 
केले.  त् यानुसार मिहला व बाल िवकास िवभाग, महारा  टर् राज् य यांनी मािवम माफर् त 
रू.4,81,81,000/- इतकी रक् कम ठेव  हणनू न् यायालयात जमा केली. सध् या हा दावा मा. उच् च 
न् यायालयात लंिबत आहे.        

  
20. िविवध िठकाणवरील मािवम घर जागा व इमारतीबाबत : 
 

मािवम घर जागा व इमारत भंडारा  
िद.20.01.2005 च् या करारानुसार एमआरयडीसी यांनी मािवमला 95 वषार्च् या िलज वर जागा िदली 

आहे.  वषर् 2011-12 करीता जमीन आिण इमारत या घटकावर स ि थतीत रू.4,92,956/- रक् कम 
भांडवली ितिनधीत् व करीत आहे आिण 10%  याजाच् या दराने इमारत घटकावर घसारा उपल  ध केला 
जातो.   
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     मािवम घर जागा नागपरू  
 िद.16.03.2007 च् या करारानुसार एमआयडीसी यांनी मािवमला 95 वषार्च् या िलजवर जागा 
िदलेली आहे.  त् या जागेचा सुरूवातीचा ह  ता रू.6,60,000/- होता व वािर्षक िलज भडे रू.1/- ती वषर् 
माणे आहे.  न दणी शु  क व मुदर्ांक शु क  करीता रू.26,960/-खचर् झाललेा आहे.  वषर् 2011-12 मध् ये 
सदर जागा ि थर मत् ता  हणनू वगर् केली आहे.   
 
     मािवम घर जागा व इमारत गडिचरोली 

िद.01.11.2004 च् या करारानुसार एमआरयडीसी यांनी मािवमला 96 वषार्च् या िलज वर जागा िदली 
आहे.  वषर् 2011-12 करीता जमीन आिण इमारत या घटकावर स ि थतीत रू.5,51,491/- रक् कम 
भांडवली ितिनधीत् व करीत आहे आिण 10%  याजाच् या दराने इमारत घटकावर घसारा उपल  ध केला 
जातो.   
 

मािवम घर जामा व इमारत वािशम व िंहगोली  
 वािशम आिण िंहगोली येथे मािवमला मोफत जमा उपल  ध झाली आहे.  िंहगोली मािवम घराच् या 
बांधकामाकरीता शासन व िज  हा पिरषद यांच् याकडून िनधी ा  त झाला आहे.  बांधकाम झालेली जामा व 
इतारम यांचे मािवमला ह  तांतरण करण् यात आले आहे.  त् याचे भांडवली मू  य रू.1/- आहे.      
  
 वािशम येथील मािवम घरच् या बांधकामाकरीता िज  हा पिरषदेकडून िनधी ा  त झाला व मािमवला 
सदर जागा व इमारत ह  तांतरण करण् यात आले आहे. बांधकामाचा खचर् रू.1,11,820/- असून या 
भांडवली रकमेवर तीवषर् 10% घसारा आकारण् याची तरतूद केलेली आहे.  
 

मािवम घर  लॉट धुळे  
 िद.04.02.2008 च् या आदेशानुसार िद.21.02.2008 रोजी धुळे येथे मािमव घर बांधण् यासाठी 
मोफत जामा देण् यात आली.  सदर जागा नाममातर् िंकमतीने ि थर मत् ता  हणनू वगर् करणे आव  यक आहे.  
तसेच या जागेवर अजून कोणतेही बांधकाम केललेे नाही. 
  

मािवम घर  लॉट नंदुरबार 
 िद.30.07.2004च् या िज  हािधकारी यांचे आदेशान् वये मािवमला नंदुरबार येथे जमीन देण् यात आली.  
त् याचा ताबा िकती तारखेला िमळाला याची तारीख उपल  ध नाही.  ही जमीन त् याच् या भरले  या ह  त् याच् या 
िंकमती एवढी ि थर मत् ता  हणनू दाखवावी.  अजून तेथे कोणत् याही कारचे बांधकाम झालेले नाही.  सदर 
जागेची िंकमत रू.1,53,005/- लेखा पु  तकामध् ये दशर्िवण् यात आलेली आहे.  या जमीनीला कंुपण 
घालण् याकरीता खचर् केलेला आहे.  अजून ही जागा ि थर मत् ता  हणनू वगर् केलेली नाही. 
 

घाटकोपर कायार्लय 
 िद.10.08.2001 च् या करारानुसार मािवमला घाटकोपर येथे SRA योजनेअंतगर्त जामा ा  त झाली 
आहे.  ताबा िकती तारखेला िमळाला याचा तपशील उपल  ध नाही.  परंतु करारा माणे ती 18 मिहन् याच् या 
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आत ता  यात िमळायला हवी होती.  सदर ताबा िमळण् याकरीता मािवमला कुठलाही खचर् करावा लागला 
नाही.  ही जागा नाममातर् िंकमतीने ि थर मत् ता  हणनू वगर् करणे गरजचेे आहे.  मािवमच् या लखेा पु  तकामंध् ये 
या जागेची कुठेही न द नाही.  
 
21.  त् यानंतरच् या घटना  
 

िववािदत भिव  य िनवार्ह िनधी (कमर्चारी भिव  य िनवार्ह िनधी) दाियत् व   
 
 मािवममध् ये करारतत् वावर कायर्रत कमर्चा-यांची िनयुक् ती झाले  या िदनांकापासून भिव  य िनवार्ह 
िनधीसंदभार्त अंमलबजावणी करणेबाबत आयुक् त, कमर्चारी भिव  य िनवार्ह िनधीकडे केले  या तकर्ारार केली 
होती.  सदर तकर्ारीच् या अनुषंगाने आयुक् त, कमर्चारी भिव  य िनवार्ह िनधी कायार्लयाने न टीस िदली होती.  
कायार्लय न दी माणे सन 1993 ते 2007-08 पयतची एकूण देयता रू.1,33,45,874/- एवढी होती, त् या 
तकर्ारीवर िद.12 जुलै 2016 रोजी समझोता होऊन एकूण रक् कम रू.1,55,38,171/- इतकी िनि त 
करण् यात आली (कमर्चा-यांच् या सहभागासह) व महामंडळाने या रक् कमेचा भरणा केला.  
 
22.  संबिंधत अनुदानाच्या बकँ िश क असले या पु तकांनुसार अनुदानांचे िश क, वतर्मान मालम ा 
आिण वतर्मान देयके हे पु टीकरण / सलोखा आिण पिरणामी समायोजनाच्या अधीन आहेत. त्याच माणे 
िज हा कायार्लये / सीएमआरसी यांचे संतुलन पु टीकरण /सलोखा करून घेतात आिण पिरणामी 
समायोजन, जर असेल तर, त्या वषार्त केले जाईल ज्यामध्ये त्यांची ओळख पटिवली / समेट केली जात 
आहे. 
 
 
आज िदनांकास जोडले  या आमच् या अहवालानुसार 
एम.ए. शहा आिण कंपनी, सनदी लखेापाल यांच् याकरीता  
फमर् कर्. 112630ड   यू   

 
कायर्कारी संचालक मंडळाकरीता आिण त् यांच् या वतीने  

मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 

 
सही/-  
मयूर मकाडीया  
सद यत् व कर्. 107769 

 
सही/-  

मुख् य लखेा व िवत् त अिधकारी  
 

िठकाण : मुंबई  
िदनांक : 08 फे वुारी 2017 

सही/-
उपाध् यक्ष तथा  यव  थापकीय संचालक  

सही/-
संचालक  
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फॅक् स कर्.                      
Fax No.           
 

22092326 
22014438 

धान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) 
- III, महारा  टर् याचंे कायार्लय  

दरूभाष सखं् या  
 

Telephone No. 

22054022 
22057360 
22014437 

ित  ठा भवन, तल मंिजल, 101, 
महिर्ष कव मागर्, मंुबई - 400 020.  
 

 
 

e-mail : agcommauMaharashtra@cag.gov.in 

OFFICE OF THE PRINCIPAL 
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-III, 
MAHARASHTRA 
PRATISHA BHAVAN, GROUND FLOOR, 
101, MAHARSHI KARVE MARG,MUMBAI-400020

 

संख् या / No:  गोपनीय         िदनांक : 24/03/2017 
   पीएजी./लेप-III/वालेप खण् ड- I/मािवम/2013-14/844  

  
सेवा म,  
बधं िनदेशक,  
मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ 
गृह िनमार्ण भवन (  हाडा),  
मेझनीन मंजील, बांदर्ा (पवूर्),  
मंुबई - 400 051. 

 
िवषय :-   31 माचर् 2014 को समा  त हुए वषर् के मिहला आिर्थक िवकास महामंडल, मंुबई के लखे  

पर क  पनी अिधिनयम, 1956 की धारा 619 (4) के अन् तगर्त भारत के िनयंतर्क - 
महालखेापरीक्षकी िट  पणीया | 

महोदय,  
 

 
31 माचर् 2014 के समा  त हुए वषर् के मिहला आिर्थक िवकास महामंडल, मंुबई के लेख पर क  पनी 

अिधिनयम, 1956 की धारा 619 (4) के अन् तगर्त भारत के िनयंतर्क महालेखापरीक्षक का असमीक्षा माणपतर् (NRC) 
संलग् न है |  

 
वािर्षक सवर्साधारणसभा (A.G.M.) होने के प  चात, वािर्षक िरपोटर् की पाँच मुिदर्त ितयाँ कृपया इस 

कायार्लय को भेज दे |  
भवदीया, 

 
सही/-  

महालखेाकार 
    (लखेापरीक्षा) - III 

ËãñØããñ
Ôã¦¾ã½ãñÌã 

•ã¾ã¦ãñ
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भारताचे िनयंतर्क व महालखेापरीक्षक यांच े मिहला आिर्थक िवकास महामंडळाच े
िद.31.03.2014 रोजी संपले  या वािर्षक लखे् यांवरील कंपनी कायदा, 1956 च् या कलम 
619 (4) नुसार भा  ये 

 

 

 
कंपनी अिधिनयम, 1956 अन् वये िविहत केले  या िवत् तीय अहवाल देण् याच् या चौकटीनुसार 

31 माचर् 2014 रोजी संपणा-या वषार्साठी मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ, मुंबई यांची िवत् तीय 
िववरणे तयार करणे, ही कंपनीच् या  यव  थापनाची जबाबदारी आहे.  कंपनी अिधिनयम, 1956 च् या 
कलम 619 (2) अन् वये भारताच ेिनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांनी नेमलेले संिविधक लेखापरीक्षक 
हे, भारताच े सनदी लेखापाल या सं  थेच् या त् याचं् या  यवसाियक मंडळा  दारे िविहत केले  या 
लेखापरीक्षेच् या व आ  वासन मानकांनुसार  वतंतर् लेखापरीक्षेवर आधािरत, कंपनी अिधिनयम, 1956 
च् या कलम 227 अन् वये ा िवत् तीय िववरणपतर्ावर आपली मते  यक् त करण् यास जबाबदार 
असतील.  िद.08.02.2017 चा त् यांच् या लेखापरीक्षण अहवाला माणे त् यांनी तसे केले अस  याच े
सांिगतले आहे.  

 
मी, भारताच े िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांच् यावतीने, 31 माचर् 2014 रोजी संपणा-या 

वषार्साठी मिहला आिर्थक िवकास महामंडळाच् या िवत् तीय िववरणपतर्ावरून सनदी लेखापाल याचं् या 
अहवालाच ेपनुर्ःिवलोकन न करण् याचा िनणर्य केला आहे.  त् यामुळे कंपनी अिधिनयम, 1956 च् या 
कलम 619(4) अन् वये कोणते ही भा  य नाही.     

 
 
 
 
   

 
 

 
 
िठकाण :-  मुंबई  

भारताचे िनयंतर्क व महालखेा परीक्षक 
 

सही/- 
धान महालखेकार  

(ऑडीट - III)  
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