राज्यातील

अल्पसंख्याक

बहु ल

नागरी क्षेत्रात मुलभुत

नागरी

सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
शासन वनणण य क्रमांक-संकीणण-2015/प्र.क्र.68/नवि-16
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक :- 15 सप्टें बर, 2015.
िाचा :-

(1) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन वनणण य क्रमांक:- अविवि2009/प्र.क्र.43/09/का.1 वद.9 फेब्रुिारी,2009.
(2)

वित्त

विभागाचे

शासन

पवरपत्रक

क्रमांक

अथणसं-

2015/प्र.क्र.85/अथण - 3,वदनांक 17 एवप्रल,2015.
प्रस्तािना :अल्पसंख्याक विभागाने संदभाधीन क्र. (1) येथील शासन वनणण यान्िये
“राज्यातील अल्पसंख्याक बहु ल क्षेत्रात मुलभुत नागरी सेिा उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी क्षेत्र विकास कायणक्रम राबविण्याबाबतचा” धोरणात्मक वनणणय घे तलेला
आहे .राज्यातील
कायणक्षेत्रातील

महानगरपावलका/नगरपावलका/नगरपंचायती
पायाभुत

सोई

सुविधांचा

विकास

यांना

त्याच्या

करणेकवरता

विविध

योजनांतगण त/योजने त्तर सहाय्यक अनुदाने वितरीत करण्यात येतात. सदर वनधी
वितरणाची कायणपध्दती विहीत करण्यात आलेली आहे . तथावप, “अल्पसंख्याक बहु ल
नागरी क्षेत्र” या विवशष्ट्ट प्रयोजनासाठी नगर विकास विभागामाफणत वनधी वितरीत
करण्यात येत नाही. “De-radicalization of youths and preserving communal
amity” या विषयाबाबत मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली

झालेल्या बैठकीत

“अल्पसंख्याक बहु ल क्षेत्रात नागरी सुविधा पुरविणेबाबत” चा वनणणय घेण्यात आला
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आहे . सबब, प्राथवमक टप्प्यात राज्यातील चार महानगरपावलका ि एक नगरपवरषद
यांना वनधी मं जूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणण य :2.

या प्रयोजनाखाली महानगरपावलका/ नगरपवरषद अंतगणत अल्पसंख्याक बहु ल

प्रभाग वनवरृत करणे , सदर प्रभागांतगणत विकास कामे वनवरृत करणे ि सदर कामांना
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत पुढील प्रमाणे सवमती रावहल:(अ) महानगरपावलकेसाठी विभागीय आयुक्त

- अध्यक्ष

वजल्हावधकारी

- सदस्य

महानगरपावलका आयुक्त

- सदस्य सवचि

(ब) नगरपवरषदे साठी -

3.

वजल्हावधकारी

- अध्यक्ष

तहवसलदार

- सदस्य

मुख्यावधकारी

- सदस्य सवचि

महानगरपावलका

/

नगरपवरषद

क्षेत्रातील

ज्या

लोकसंख्याच्या वकमान 10% लोकसंख्या अल्पसंख्याक

प्रभागामधील

एकूण

(मुस्स्लम, विरृन, बौध्द,

जैन, शीख, पारशी) समाजाची आहे अशा प्रभागाची वनिड करण्यात यािी.
4.

वनवरृत केलेल्या प्रभागामध्ये कमतरता असणा-या पायाभुत सोई सुविधांचा

प्राथम्य क्रम वनवरृत करुन, उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मयादे त
प्रस्तािाला प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात यािी.
5.

या प्रयोजनाखाली सन 2015-2016 या आर्थथक िषासाठी दोन टप्प्यात वनधी

उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
6.

प्रथम टप्प्यात उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या रक्कम रु.1,00,00,000/-

(अक्षरी रूपये एक कोटी मात्र) पैकी 75% उपयोवगता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानं तरच
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दु स-या टप्प्याचे रक्कम रु.1,00,00,000/- (अक्षरी रूपये एक कोटी मात्र) वनधी
वितरीत करण्यात येईल.
7.

वनवरृत

करण्यात

आलेल्या

कामांना

सक्षम

प्रावधकरणाकडू न

आयुक्त/मुख्यावधकारी यांनी तांवत्रक मान्यता प्राप्त करून घ्यािी.
8.

सदर प्रयोजनाकवरता उपलब्ध करून दे ण्यात आलेला वनधी केिळ “अल्प

संख्याक बहु ल क्षेत्रात” िापरला जाईल ि कोणतीही वित्तीय अवनयवमतता होणार
नाही याची दक्षता संबवधत आयुक्त/मुख्यावधकारी यांनी घ्यािी.
9.

वभिंडी,

मालेगांि,

औरं गाबाद

ि

सांगली-वमरज-कुपिाड

या

चार

महानगरपावलका उपलब्ध करून द्याियाची रक्कम रू. 8,00,00,000/- (अक्षरी
रूपये आठ कोटी मात्र) यासंबंधीचा खचण मागणी क्र.एफ-2, मुख्य लेखावशषण 2217,
नगर विकास, 191, महानगरपावलकांना सहाय्य, पंचिार्थषक योजनांतगणत योजना,
(00)(09) महानगरपावलका क्षेत्रात प्राथवमक सुखसोयींच्या विकासासाठी विशेष तरतूद
(2217 0913), 31, सहाय्यक अनुदान, या लेखावशषाखाली सन 2015-2016 मधील
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यािा.
10.

कामठी नगरपवरषदे स उपलब्ध करून द्याियाची रक्कम रू.2,00,00,000/-

(अक्षरी रूपये दोन कोटी मात्र) यासंबंधीचा खचण मागणी क्र.एफ-2, मुख्य लेखावशषण
2217, नगर विकास, 192, नगरपवरषदांना सहाय्य, पंचिार्थषक योजनांतगण त योजना,
(00) (42) नगरपवरषदांना िैवशष्ट्यपूणण कामासाठी विशेष अनुदान (िेतनेतर) (2217
1301), 31, सहाय्यक अनुदान, या लेखावशषाखाली सन 2015-2016 मधील मं जूर
तरतुदीमधून भागविण्यात यािा.
11.

उपरोक्त

नमूद

केल्यानुसार

वनधीचे

वजल्हावधकारी यांना वनयंत्रक अवधकारी

वितरण

करण्यासाठी

संबवधत

तसेच , आहरण ि संवितरण अवधकारी

म्हणून घोवषत करण्यात येत आहे .
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12.

सदर शासन वनणणय संदभण क्रमांक (2)

अन्िये वित्त विभागाने प्रशासकीय

विभागाच्या स्तरािरून वनधी वितरीत करण्यास दे ण्यात आलेल्या अवधकाराच्या
अनुषंगाने वनगण वमत करण्यात येत आहे .
13.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळािर

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

संकेताक

201509151520404125 असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत
करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Vivek
Shankar
Kumbhar

Digitally signed by Vivek
Shankar Kumbhar
DN: CN = Vivek Shankar
Kumbhar, C = IN, S =
Maharashtra, O =
Government Of
Maharashtra, OU =
UNDER SECRETARY
Date: 2015.09.16 15:32:30
+05'30'

(वििेक कं ु भार)
अिर सवचि,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सवचि, राजभिन, मुंबई-35
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई-32
3. अपर मुख्य सवचि, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
4. अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
5. प्रधान सवचि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
6. प्रधान सवचि, अल्पसंख्याक विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
7. आयुक्त तथासंचालक, नगरपवरषद प्रशासन संचालनालय,िरळी, मुंबई-18
8. सिण विभागीय आयुक्त
9. उप सवचि, मुख्य सवचि कायालय,मंत्रालय, मुंबई-32
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10. वजल्हावधकारी, ठाणे , नावशक, औरं गाबाद, सांगली ि नागपूर
11. मा.मंत्री (अल्पसंख्याक विभाग) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई-32,
12. मा.मंत्री (वित्त ि वनयोजन विभाग) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय,मुंबई-32,
13. मा.राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई-32,
14. आयुक्त, महानगरपावलका, वभिंडी, मालेगांि, औरं गाबाद ि सांगली-वमरजकुपिाड
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मुंबई,
16. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, नागपूर,
17. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई,
18. संबंवधत वजल्हा कोषागार अवधकारी
19. मुख्यावधकारी नगरपवरषद, कामठी, वज.नागपूर
20. लेखा अवधकारी (नवि-31), नगरविकास विभाग
21. अिर सवचि,(नवि-23),नगरविकास विभाग
22. कक्ष अवधकारी,(नवि-4),(नवि-19),(नवि-24),(नवि-25),नगरविकास विभाग
23.वनिड नस्ती- नवि-16
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