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प्रस्तािना
राज्यातील ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे , अशा ग्रामीण
भागात मुलभूत/पायाभूत सु विधा उपलब्ध करुन दे ऊन या भागात िास्तव्यास असले ल्या
अल्पसं ख्याक नागवरकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उं चािण्यासाठी अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायत
क्षे त्रां कवरता सन 2013-14 या िर्षापासून ग्रामीण क्षेत्र विकास काययक्रम कायान्वित करण्यात आला
आहे . संद भय क्र. २ येथील शासन वनणय याअविये सदर काययक्रम सन 2014-15 िर्षात राबविण्यात
आला आहे ि सन 2015-16 िर्षापासून पुढे सुरू ठे ि ण्यास मावयता दे ण्याचे

शासनाच्या

विचाराधीन होते .

शासन वनणय य राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसं ख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची
(मुन्स्लम, विश्चन, शीख, बौध्द, र्जैन ि पारसी) लोकसंख्या वकमान 100 ककिा त्यापेक्षा र्जास्त
आहे , अशा अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींना पुढील अनु ज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या
उपलब्धते साठी शासनाकडू न प्रवत ग्रामपंचायत कमाल रु. 1० लक्ष इतके अनु दान उपलब्ध
करुन दे ण्यात येईल. अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींनी त्यांचे प्रस्ताि रू. 10 लक्षच्या
मयादे तच सादर करािेत. अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींचा प्रस्ताि रू. 10 लक्ष मयादे पेक्षा
अवधक रकमे चा असल्यास सदर खचय कोणत्या योर्जने तून करण्यात येणार आहे , याची मावहती
दे ण्यात यािी.
(अ) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या र्जागेसाठी संरक्षक कभत (४ फूट उं ची ि १ फूट रुंदी ), पाणी
सुविधा, विद्युत पुरिठा ि अंतगयत ३ फूट रुंदीचा रस्ता.
(ब) साियर्जवनक सभागृह / शादीखाना हाल,
(क) वपण्याच्या पाण्याची सुविधा/ विद्युत पुरिठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यिस्था / अंतगयत
रस्ते/पथवदिे/साियर्जवनक स्िच्छतागृहे.
ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये इतर विभागांमाफयत राबविण्यात येणाऱ्या योर्जनांना पूरक योर्जना
म्हणून अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ही योर्जना सुरु राहणार आहे . त्यामुळे या
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योर्जने च्या अं मलबर्जािणीमुळे इतर विभागाच्या यासारख्याच योर्जनांिर कोणताही दू र गामी
पवरणाम होणार नाही.
योर्जने च्या अंमलबर्जािणीची रुपरे र्षा ि काययप ध्दती :(अ) ग्रामपंचायतींचे वर्जल्हावनहाय संख्या वनधारण ि अनु स राियाची काययप ध्दती 1.

राज्यातील मुंबई शहर ि मुंबई उपनगर हे वर्जल्हे िगळता उियवरत 34 वर्जल्यातील

वर्जल्हावधकारी यांनी त्यांच्या वर्जल्यातील अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींमधील अल्पसंख्याक
लोकसंख्या 100 पेक्षा अवधक आहे, अशा अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींची सन २०1१ च्या
र्जनगणनेच्या आधारे यादी तयार करािी, सदर यादीमधील यापूिी अनुदान वदलेल्या
ग्रामपंचायती िगळू न यादीमधील अग्रस्थानी असणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताि शासनास सादर
करािेत. सदर यादी मावहतीस्ति शासनास सादर करािी. तसेच सदर यादी वर्जल्हावधकारी ि
अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्यामाफयत त्यांच्या संकेतस्थळािर प्रवसध्द करण्यात येईल.
वर्जल्हावधकारी यांनी तयार केलेली यादी पुढील र्जनगणनेची मावहती उपलब्ध होईपयंत कायम
रावहल.
2.

अल्पसंख्याक लोकसंख्येचे सं बंवधत वर्जल्याच्या एकूण ग्रामीण भागाच्या

लोकसंख्येशी

असलेले प्रमाण विचारात घे ऊन त्या त्या वर्जल्यांम धील योर्जने चा लाभ वमळण्यासाठी पात्र
ठरणाऱ्या ग्रामपंचायतींची सं ख्या वनधावरत करण्यात आली आहे . याबाबतचे वर्जल्हावनहाय वििरण
या शासन वनणय यासोबतच्या पवरवशष्ट्ट "अ" मध्ये दशय विण्यात आले आहे .

3.

शासनामाफयत राज्यातील सिय वर्जल्हावधकारी ( मुंबई शहर ि मुंबई उपनगर हे वर्जल्हे

िगळता ) यांना त्यांच्या वर्जल्यातील अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताि शासनाने त्यांच्या
वर्जल्यात पवरवशष्ट्ट "अ" मध्ये वनधारीत केलेल्या अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींच्या संख्येपेक्षा
अवधक तीन याप्रमाणात सादर करण्यात यािेत. या योर्जनेंतगयत यादीतील अल्पसंख्याक बहु ल
ग्रामपंचायतींना एकदाच अनुदान दे ण्यात येईल. त्यानंतर यादीतील सिय अल्पसंख्याक बहु ल
ग्रामपंचायतींना अनुदान वितरीत केल्यानंतर यादीतील सुरुिातीपासूनच्या अल्पसंख्याक बहु ल
ग्रामपंचायतींना पुवहा अनुदान उपलब्ध करुन दे ता येईल.
4.

त्यानंतर वर्जल्हावधकारी यांनी त्यांच्या वर्जल्यातील अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींचे

प्रस्ताि मुख्य काययकारी अवधकारी, वर्जल्हा पवरर्षद यांच्याकडू न विवहत कालािधीमध्ये
मागविण्याची काययिाही करािी. अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तािांची छाननी करुन
शासन मावयतेसाठी प्रस्ताि सादर करण्यासाठी संबंवधत वर्जल्याचे वर्जल्हावधकारी यांच्या
अध्यक्षतेखालील सवमती गठीत करण्यात येत आहे.
सदर सवमतीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील :1)

वर्जल्हावधकारी

- अध्यक्ष

2)

मुख्य काययकारी अवधकारी, वर्जल्हा पवरर्षद

- सदस्य

3)

उपमुख्य काययकारी अवधकारी, वर्जल्हा पवरर्षद

- सदस्य सवचि

4)

वर्जल्हा वनयोर्जन अवधकारी

- सदस्य

िरील सवमतीने प्रस्तािांची छाननी करून आपल्या वशफारशीसह प्रस्ताि शासनास सादर
करािेत.
पृष्ट्ठ 11 पैकी 2

शासन वनणयय क्रमांकः ग्राक्षे वि 2015/ प्र.क्र.77/का-9,

5.

वर्जल्हावधकारी यांच्याकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तािांची अंवतम छाननी शासनस्तरािर

करण्यात येईल. त्यानंतर शासनाच्या मावयतेने अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींना वनधी
वितरीत करण्यात येईल.
(ब) योर्जनें तगय त अनु दान वमळण्यासाठी संबं वधत ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताि सादर कराियाची
कागदपत्रे ि प्रस्ताि सादरीकरणाचे टप्पे: यापूिीच्या िर्षात प्रस्तुत योर्जने चा लाभ दे ण्यात आला आहे , अशा अग्रस्थानािरील
अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायती िगळता वर्जल्हास्तरीय यादीतील त्यापुढील अल्पसंख्याक
बहु ल ग्रामपंचायतींना

प्रस्ताि सादर करण्याबाबत पवरवशष्ट्ट "अ" मध्ये सं ख्या वनधावरत

केल्यापे क्षा अवधकचे तीन प्रस्ताि सादर करण्याबाबत संबं वधत वर्जल्हावधकारी यांच्याकडू न

सूवचत करण्यात येई ल ि त्यानु सार संबंवधत ग्रामपंचायती त्यांच्या काययक्षेत्रातील अल्पसंख्याक
बहु ल क्षेत्रात हाती घ्याियाच्या विकासकामांचे सविस्तर प्रस्ताि गट विकास अवधकारी,
संबंवधत पंचायत सवमती यांना सादर करतील. या योर्जनेंतगय त ग्रामपंचायतींनी सादर
कराियाच्या प्रस्तािात खालील कागदपत्रांचा समािेश असेल :i) गािाची/ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एकूण लोकसं ख्या ि अल्पसंख्याक लोकसं ख्या आवण हाती
घ्याियाच्या विकासकामासंद भातील “प्रपत्र -अ”.
ii) क्षेत्र विकास काययक्रमांतगय त विकासकाम हाती घे ण्यास ग्रामसभेने मं र्जूरी वदलेल्या ठरािाची
प्रत.
iii) क्षेत्र विकास काययक्रमांतगय त हाती घ्याियाच्या विकासकामाचे शाखा अवभयंता, साियर्जवनक
बांधकाम, पंचायत सवमती यांनी तपासून प्रमावणत के लेले सविस्तर अंदार्जपत्रक.
iv) क्षेत्र विकास काययक्रमांतगय त हाती घे ण्यात याियाचे विकासकाम शासनाच्या अवय तत्सम
योर्जनें तगयत हाती घे ण्यात आले नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
v) यापूिीच्या िर्षात या योर्जनें तगयत अल्पसंख्याक बहू ल ग्रामपंचायतींना वनधी मं र्जूर ि वितरीत
के ला असल्यास त्याचे उपयोवगता प्रमाणपत्र प्रस्तािासोबत सादर करािेत.
vi) या योर्जनें तगय त प्रस्तािामध्ये रू. 10 लक्ा मयादे प यंतची विकासकामे प्रस्तावित करावित,
त्यापेक्षा अवधक रकमे च्या प्रस्ताि असल्यास अवधकचा खचय कोणत्या योर्जने तून भागविण्यात
येणार आहे याबाबतची मावहती दे ण्यात यािी.
(क) संबंवधत अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींनी क्षेत्र विकास काययक्रमांतगय त प्रस्ताि सादर
करताना अनु पालन कराियाच्या अटी ि शती :i) संबंवधत ग्रामपंचायत क्षेत्रात ज्या लोकिस्तीत अल्पसंख्याक समूहाच्या लोकसंख्येचे
कें विकरण झाले आहे , अशाच अल्पसं ख्याक लोकिस्तीची वनिड मुलभूत/पायाभूत सु विधा
उपलब्ध करुन दे ण्याकवरता केली र्जािी ि रु.1०.०० लक्ष मयादे प यंत विकास कामाचा प्रस्ताि
सादर करण्यात यािा.
ii) अल्पसंख्यांक बहु ल क्षेत्रात हाती घ्याियाच्या विकास कामांचा प्रस्ताि तयार करताना
संबंवधत ग्रामपंचायतींनी त्या क्षेत्रातील अल्पसं ख्याक समूहाच्या मुलभूत ि वनकडीच्या गरर्जा
लक्षात घ्याव्यात.
iii) या योर्जने तून अल्पसंख्याक समार्जाचा सामूवहक लाभ होईल अशी साियर्जवनक वहताचीच
कामे हाती घ्यािीत. िैयन्ततक लाभाच्या योर्जना हाती घे ण्यात येिू नये.
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(ड) अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायती यांच्याकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तािांची छाननी ि
अनु दानासाठी वशफारस :राज्यातील संबंवधत गटातील अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींकडू न प्राप्त झालेल्या
प्रस्तािांची छाननी संबंवधत पंचायत सवमती कायालयाकडू न के ली र्जाईल. छाननी दरम्यान
ज्या ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तािामध्ये काही त्रुटी अथिा अपूणय कागदपत्रे असल्याचे आढळू न
येई ल अशा ग्रामपंचायतीना त्रुटी /आिश्यक

कागदपत्रे यांची 15 वदिसांच्या आत पुतयता

करण्याबाबत कळविण्यात येई ल. सिय पवरपू णय प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानंतर गटविकास अवधकारी,
संबंवधत पंचायत सवमती हे सिय पात्र ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताि आपल्या वशफारशीसह मुख्य
काययकारी अवधकारी, सं बंवधत वर्जल्हा पवरर्षद यांना सादर करतील.
संबंवधत गट विकास अवधकारी यांच्याकडू न प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानं तर मुख्य काययकारी
अवधकारी, सं बंवधत वर्जल्हा पवरर्षद यांच्याकडू न पात्र ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तािांचा तपशील
संबंवधत वर्जल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षते खालील सवमतीसमोर सादर करण्यात येई ल. ही
सवमती योर्जने साठी पात्र ग्रामपंचायतींचा संवक्षप्त तपशील आपल्या वशफारशीसह विवहत
नमुवयात (प्रपत्र- ब) शासनास सादर करील.तसेच प्रत्येक वर्जल्यातील ग्रामपंचायतींची अंवतम
वनिड शासनामाफयत करण्यात येईल.
या योर्जनें तगय त प्रस्ताि सादर करण्याचे िेळापत्रक:अ.

कालािधी

प्रस्तािाच्या सादरीकरणाचा टप्पा

क्र.
1

15 ऑतटोबर

अल्पसं ख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींची यादी वर्जल्हावधकारी यांनी तयार

पयंत

करािी ि शासनाने वनधावरत केलेल्या सं ख्येनुसार अल्पसं ख्याक
बहू ल ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताि मागविण्यात यािेत .

2

३० ऑतटोबर

ग्रामसे िक /ग्रामविकास अवधकारी, सं बंवधत अल्पसंख्याक बहु ल

पयंत

ग्राम पंचायत क्षेत्रासाठी आपले प्रस्ताि

गट विकास अवधकारी,

सं बंवधत पंचायत सवमती यांना सादर करतील.
3

16 नोव्हें बर पयंत

गटविकास अवधकारी, सं बंवधत पंचायत सवमती, प्रस्तािांची छाननी
करून पवरपूणय प्रस्ताि मुख्य काययकारी अवधकारी , सं बंवधत वर्जल्हा
पवरर्षद यांना सादर करतील.

4

30 नोव्हें बर

वर्जल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षते खालील सवमती

पयंत

ग्रामपंचायतींचा संवक्षप्त तपशील

योर्जने साठी पात्र

आपल्या वशफारशीसह विवहत

नमुवयात (प्रपत्र- ब) शासनास सादर करील.
5

31 वडसेंबर पयंत

शासनामाफयत अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींची अंतीम छाननी
करण्यात येई ल ि अनु दानासाठी ग्रामपंचायतींची वनिड करण्यात
येई ल.

(इ) अनु दान वितरण :राज्यातील सिय सं बंवधत वर्जल्हावधकारी

यांच्याकडू न त्या त्या वर्जल्हयातील

अल्पसं ख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तािांचा विवहत नमुवयातील तपशील शासनास प्राप्त
झाल्यानं तर सं बंवधत वर्जल्हयातील ग्रामपंचायतींना मागणीनु सार परं तु अनु दानाच्या कमाल विवहत
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शासन वनणयय क्रमांकः ग्राक्षे वि 2015/ प्र.क्र.77/का-9,

मयादे पेक्षा र्जास्त नाही, अशा तऱ्हे ने अनु दान मं र्जूर केले र्जाईल. त्या त्या वर्जल्हयातील
अल्पसं ख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींना मं र्जूर करण्यात आलेले अनु दान

संबंवधत वर्जल्हावधकारी

यांचे माफयत मुख्य काययकारी अवधकारी, यांना शासनाकडू न वितवरत केले र्जाईल. तद्नंतर त्या
त्या वर्जल्हयाचे मुख्य काययकारी अवधकारी, सं बंवधत वर्जल्हा पवरर्षद अनु दानाचे िाटप संबंवधत
ग्रामपं चायतींना करतील.

(फ) क्षेत्र विकास काययक्रमांत गय त अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करुन दे ण्यात
आलेल्या

अनु दानाच्या

विवनयोगाबाबतची

उपयोवगता

प्रमाणपत्रे

ि

विकासकामांची

छायावचत्रे :वर्जल्हापवरर्षदे क डू न अनु दान वितवरत करण्यात आल्यानं तर त्या आर्थथक िर्षात
संबंवधत ग्रामपंचायतींनी प्रस्तािात नमूद के लेली कामे पूणय करणे आिश्यक आहे ि याबाबतची
विवहत नमुवयातील उपयोवगता प्रमाणपत्रे (प्रपत्र-क) आवण विकासकामांची छायावचत्रे
वर्जल्हावधकारी यांच्यांमाफयत अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे सादर करणे अवनिायय असेल.
(ग) विकासकाम ज्या वठकाणी हाती घे ण्यात आले आहे , त्या स्थळास शासन प्रवतवनधींच्या
प्रासं वगक भेटी :क्षेत्र विकास काययक्रमांतगयत अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायत क्षेत्रात हाती घे ण्यात
आलेल्या अथिा पूणय

झालेल्या विकासकामांची पाहणी करण्याकवरता शासनाचे अवधकारी

प्रत्यक्ष कामाच्या स्थळास प्रासंवगक भेटी दे तील ि कामाच्या प्रगतीची ि दर्जाची तपासणी
करुन त्याबाबतचा िस्तुवनष्ट्ठ अहिाल शासनास सादर करतील.
या योर्जनें तगयत होणारा खचय " मागणी क्र. झे ड ई -1, 2235 - सामावर्जक सुर क्षा ि
कल्याण, 02- समार्जकल्याण, 198- ग्रामपंचायतींना सहाय्य, राज्य योर्जनांतगय त योर्जना,
01 अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (01) (01) अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामपंचायतींना सहायक अनु दान
(2235 बी 085)" या लेखावशर्षाखाली दशय विण्यात येईल ि त्या त्या

वित्तीय िर्षात या

शीर्षाखाली उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात येई ल.
सदर

शासन

वनणयय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201509231125052814
असा आहे . हा आदे श वडर्जीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानु सार ि नािाने .

Ashok Hari
Gaikwad

Digitally signed by Ashok Hari Gaikwad
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Planning Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Ashok Hari Gaikwad
Date: 2015.09.23 11:31:35 +05'30'

(अशोक गायकिाड )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1.

मा.राज्यपालांचे सवचि,

2.

मा.मुख्यमं त्रयांचे प्रधान सवचि,

3.

मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन,

4.

अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि / सवचि सिय मं त्रालयीन विभाग,
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5.

महालेखापाल 1/2 (लेखा ि अनु ज्ञेयता), मुंबई / नागपूर,

6.

महालेखापाल 1/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर ,

7.

सिय विभागीय आयुतत,

8.

सिय वर्जल्हावधकारी,

9.

सिय वर्जल्हा पवरर्षदांचे मुख्य काययकारी अवधकारी,

10.

अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई,

11.

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई,

12.

सिय वर्जल्हा कोर्षागार अवधकारी,

13.

सवचि, महाराष्ट्र विधानमं डळ सवचिालय, विधान भिन, मुंब ई,

14.

महासं चालक, मावहती ि र्जनसंपकय महासंचालनालय (प्रवसध्दीसाठी),

15.

सिय मा.मं त्री / मा.राज्यमं त्री यांचे खार्जगी सवचि, मं त्रालय, मुंबई.

16.

सिय मं त्रालयीन विभाग,

17.

सह सवचि/उप सवचि/सियअिर सवचि/सिय कक्ष अवधकारी, अल्पसंख्याक विकास
विभाग, मं त्रालय, मुंबई.

18.

वनिडनस्ती (काया.9).
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शासन वनणयय क्रमांकः ग्राक्षे वि 2015/ प्र.क्र.77/का-9,

शासन वनणय य क्रमांक : ग्राक्षेवि-2015/प्र.क्र. 77/का.9, वद. 22/09/2015 सोबतचे ,
प्रपत्र - अ
राज्यातील अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामीण क्षेत्रांत मूल भूत / पायाभूत सु विधा उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी क्षेत्र विकास काययक्रम या योर्जनेंतगयत सं बवधत ग्रामपंचायतींनी कामांचे अंदार्जपत्रक ि
इतर आिश्यक कागदपत्रांसह सादर कराियाची मावहती 1)

या योर्जनें त गय त हाती घ्याियाची विकासकामे

1)

(इतर विभागाच्या मावयताप्राप्त आराखडा ि
सविस्तर अं दार्जपत्रक यानु सार आहे /नाही )
2)
3)
2)

कामाचा फायदा

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ज्या

1)

भागां ना होणार आहे त्या भागां ची नािे
2)
3)
3)

कामां साठी अं दावर्जत खचय

1)
2)
3)

4)

काम पूणय होण्यास लागणारा कालािधी

1)
2)
3)

5)

ग्रामपं चायतींची एकूण लोकसं ख्या-

6)

ग्रामपं चायतीच्या
अल्पसं ख्यांक

एकूण

समार्जाची

लोकसं ख्ये पैकी
लोकसं ख्या

ि

टतकेिारी वठकाण :
वदनांक :
सही
ग्राम विकास अवधकारी / ग्रामसे िक,
सं बंवधत ग्रामपं चायत

-----
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शासन वनणयय क्रमांकः ग्राक्षे वि 2015/ प्र.क्र.77/का-9,

शासन वनणयय क्रमांक : ग्राक्षेवि-2015/प्र.क्र. 77/का.9, वद. 22/09/2015 सोबतचे,
प्रपत्र - ब
राज्यातील अल्पसंख्याक बहु ल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत /पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी कायान्वित करण्यात आलेल्या क्षेत्रविकास काययक्रमांतगयत संबवं धत ग्रामपंचायतींनी सादर
केलेल्या प्रस्तािांचा संवक्षप्त तपशीलवर्जल्हा :अ.

ग्रामपंचा-

ग्रामपंचा-यतीची

ग्रामपंचायतीच्या

क्षेत्रविकास

विकासकाम

क्षेत्रविकास

वर्जल्हावधकारी

क्र

यतीचे नाि

2011

2011

कायय क्र मांतगय

हाती घे ण्यास

कायय क्र मांतगय त

यां च्या

ि तालुका

र्जनगणने नुसार

र्जनगणने नुसार

त हाती

ग्रामसभेने

हाती

अध्यक्षते खालील

एकूण

एकूण

घ्याियाचे

मं र्जूरी

घ्याियाच्या

सवमतीची

लोकसंख्या

लोकसंख्ये पैकी

विकासकाम /

वदलेला

विकासकामा

वशफारस

अल्पसंख्याकां ची

विकासकामे

ठराि क्रमांक

कवरता सादर

ि वदनांक

करण्यात

लोकसंख्या ि
टतकेिारी

आलेल्या
अंदार्जपत्रका
नु सार ये णारा
खचय ि
त्यानु सार
मागणी केलेला
वनवध

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
------------
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शासन वनणयय क्रमांकः ग्राक्षे वि 2015/ प्र.क्र.77/का-9,

शासन वनणय य क्रमांक : ग्राक्षेवि-2015 /प्र.क्र. 77 /का.9, वद. 22/09/2015 सोबतचे
प्रपत्र-क
उपयोवगता प्रमाणपत्राचा नमु ना
प्रमावणत करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक
बहु ल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी कायान्वित केलेल्या
क्षेत्रविकास काययक्रमांतगयत शासन वनणयय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.
सन 20

- 20

या िर्षात वितवरत केलेला रु.

, वद.

(अक्षरी रु.

अविये

) एिढा वनवध पुढील

विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :विकासकाम/ विकासकामे

िापरलेली रतकम

अ
ब
क
ड
2.

असेही प्रमावणत करण्यात येते की, क्षेत्र विकास काययक्रमांतगयत ज्या वनकर्ष / अटींनुसार

शासनाने अनुदान मंर्जूर केले होते, त्या वनकर्ष/ अटींची यथायोग्यवरत्या पुतयता करण्यात आली आहे .
तसेच

ज्या प्रयोर्जनाकवरता वनवध मंर्जूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोर्जनाकवरता वनवधचा

प्रत्यक्षात विवनयोग झाला आहे , याची खातरर्जमा करण्याकवरता मी खालील दस्तऐिर्ज/अवभलेखांची
तपासणी केली आहे :1. प्रमाणक आवण पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts)
2. मोर्जणी पुस्तके (Measurement Books)
3. सहायक अनुदान / कर्जय नोंदिही (Grant-in-aid/ Loan Register)
4. खचय नोंदिही (Expenditure Register)
ग्रामविकास अवधकारी / ग्रामसेिक,

मुख्य काययकारी अवधकारी, संबवं धत वर्जल्हा पवरर्षद

संबवं धत ग्रामपंचायत यांची स्िाक्षरी

यांची प्रवतस्िाक्षरी

नाि

नाि

तारीख

तारीख

स्थळ

स्थळ

कायालय मुिा

कायालय मुिा

-------
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शासन वनणयय क्रमांकः ग्राक्षे वि 2015/ प्र.क्र.77/का-9,

शासन वनणय य, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि-2015 /प्र.क्र.77 /का -9
वद. 22/09/2015 सोबतचे
पवरवशष्ट्ट-अ
Percentage of Minorities to the total Minorities population in
the State (Rural) as
per 2011 census

No. of Eligible
GPs under the
rural area dev.
Scheme (Out
of Total 250
GPs)

7413913

100.00

250

1 Ahmednagar

221700

2.99

7

2 Akola

372557

5.03

13

3 Amravati

436346

5.89

15

4 Aurangabad

416698

5.62

14

5 Beed

200240

2.70

7

6 Bhandara

136475

1.84

5

7 Buldhana

517140

6.98

17

8 Chandrapur

208330

2.81

7

54508

0.74

2

10 Gadchiroli

110867

1.50

4

11 Gondiya

115248

1.55

4

12 Hingoli

222370

3.00

7

13 Jalgaon

378414

5.10

13

14 Jalna

300191

4.05

10

15 Kolhapur

263833

3.56

9

16 Latur

240895

3.25

8

17 Nagpur

225226

3.04

8

18 Nanded

422855

5.70

14

19 Nandurbar

30927

0.42

1

20 Nashik

94113

1.27

3

132287

1.78

4

22 Palghar

45486

0.61

2

23 Parbhani

213137

2.88

7

24 Pune

226874

3.06

8

25 Raigad

187352

2.53

6

26 Ratnagiri

221383

2.99

7

27 Sangli

197506

2.66

7

28 Satara

194424

2.62

6

52389

0.71

2

203403

2.74

7

Sr.
No.

Maharashtra
Districts
Maharashtra
Maharashtra
(Rural)

9 Dhule

21 Osmanabad

29 Sindhudurg
30 Solapur

Maharashtra Total
Rural population of
Minorities as per
2011 Census
22384986

शासन वनणयय क्रमांकः ग्राक्षे वि 2015/ प्र.क्र.77/का-9,

31 Thane

85561

1.15

3

32 Wardha

139651

1.88

5

33 Washim

232554

3.14

8

34 Yavatmal

312973

4.22

10

*****

