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अल्पसखंर्ाकं बहूल क्षते्रासाठी नागिी क्षते्रात मुलभतू नागिी सुववधा उपलब्ध 

करून दणे्र्ासाठी नागिी क्षते्र ववकास कार्ाक्रम 
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प्रास्ताविक 

1. राज्यातील ज्या महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायती यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी लकमान 10% 
लोकसंख्या अल्पसंख्यांकाची (मसु्ललम, लिश्चन, बौध्द, जैन, शीख व पारशी ) आहे, अशा अल्पसंख्यांक 
समदुायाच्या एकंदर जीवनमानाचा दजा उंचावण्यासाठी अल्पसंख्यांक लवकास लवभागामार्फ त सन 2008-09 या 
वर्षापासनू राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रासाठी नागरी क्षेत्रात मलुभतू नागरी सलुवधा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी नागरी क्षेत्रलवकास कायफक्रम राबलवण्यात येत आहे. 
2. शासनामार्फ त (अल्पसंख्यांक लवकास लवभागामार्फ त) या योजनेंतगफत नागरी सलुवधांच्या उपलब्धतेसाठी 
महानगरपाललकांना कमाल रू. 20 लाख, अ वगफ नगरपाललका कमाल रू. 15 लाख, तर ब वगफ व क वगफ 
नगरपाललकांना कमाल रू. 10 लाखापयंत अनदुान उपलब्ध करून लदले जाते. तथापी शासन परुक पत्र 
लद.18/06/2015 अन्वये काही अपवादात्मक पलरस्लथतीमध्ये जसे की, नैसर्गगक आपत्ती, सांप्रदालयक तणाव व 
मा.खासदार / मा. आमदार यांचेकडून त्यांच्या मतदार संघातील अल्पसंख्यांक बहूल नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथांच्या हद्दीमध्ये लवकास कामासाठी मागणी झाल्यास अनदुानाची रक्कम या योजनेतंगफत महानगरपाललकांना 
कमाल रू.40 लाख, अ वगफ नगरपाललका कमाल रू.30 लाख, तर ब वगफ व क वगफ नगरपंचायतींना कमाल रू. 
20 लाख लनधालरत करण्यात आलेली आहे. 
3. लनयोजन लवभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे सचूनेनसुार, अथफ व सांस्ख्यकी संचालनालयामार्फ त सदर 
योजनेचा मलू्यमापन अभ्यास सन 2017-18 मध्ये घेण्यात आला. सदर मलू्यमापन अभ्यास पाहणी अहवाल 
नमनुा मालहती पध्दतीने संकलीत केलेल्या मालहतीवर आधालरत आहे. 
4. अथफ व सांस्ख्यकी संचालनालय, लनयोजन लवभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फ त सदरील अहवाल जरी 
प्रकालशत करण्यात येत असला, तरी त्यात व्यक्त केलेल्या मतांशी शासन सहमत असेलच असे नाही. 

 

 

 

लदनांक : 01/03/2018                   ( र.र.शिंगे ) 

लठकाण : मुंबई          संचालक 

          अथफ व सांस्ख्यकी संचालनालय, मुंबई 
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मनोगत 
 

1. अल्पसंख्यांक लोकसमहूाच्या सामालजक  ,शैक्षलणक व आर्गथक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी 
कें न् शासनाने लनयकु्त केलेल्या न्या.  सच्चर सलमतीच्या लशर्ारसीच्या अनरंु्षगाने 21/02/ 2002 पासनू राज्यात 
अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाची लथापना करण्यात आलेली आहे.  
2. अल्पसंख्यांक लोकसमहूाच्या सामालजक  ,शैक्षलणक व आर्गथक मागासलेपणा दरू करण्यासाठी राज्याच्या 

अल्पसंख्यांक लवकास लवभागामार्फ त मोठया प्रमाणावर योजना राबलवण्यात येत आहे .त्यापैकी राज्यातील  ज्या 
महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायती यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी लकमान 10% लोकसंख्या 
अल्पसंख्यांकाची (मसु्ललम, लिश्चन, बौध्द, जैन, शीख व पारशी ) आहे, अशा अल्पसंख्यांक समदुायाच्या एकंदर 
जीवनमानाचा दजा उंचावण्यासाठी अल्पसंख्यांक लवकास लवभागामार्फ त सन 2008-09 या वर्षापासनू राज्यातील 
अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रासाठी नागरी क्षेत्रात मलुभतू नागरी सलुवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागरी क्षेत्रलवकास 
कायफक्रम राबलवण्यात येत आहे. 
3. सदर मलू्यमापन अभ्यासाचे क्षेलत्रय काम उपआयकु्त लनयोजन यांचे लनयत्रणाखाली लजल्हा सांस्ख्यकी 
कायालयांव्दारे पणूफ करण्यात आले. तसेच उपआयकु्त लनयोजन यांच्या राज्यलतरीय बैठकी आयोलजत करून 
क्षेत्रकामा दरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडवून मलू्यमापन अभ्यास लवलहत कालावधीत पणूफ करण्यासाठी प्रयत्न 
करण्यात आले. 
4. सदर मलू्यमापन अभ्यास करण्यासाठी योजनेच्या अंमलबजावणी यंत्रणा, अल्पसंख्याक लवकास लवभाग, 
लजल्हालधकारी कायालये व नागरी लथालनक लवराज्य संलथा तसेच सलुवधांच्या पलरसरातील लाभधारक यांचे 
अनमोल सहकायफ लाभले. 
5. मलू्यमापन अभ्यासातील पाहणीवर आधालरत लनष्ट्कर्षांचा उपयोग भलवष्ट्यात सदर योजनेची 
अंमलबजावणी करतांना अल्पसंख्यांक लवकास लवभागास होणार आहे. 
 

 

 

ददनांक :            ( ववजर् आहिे ) 

रठकाण : मंुबई        अपि संचालक (मूमा) 

    अर्ा व सांवखर्की संचालनालर्, मंुबई 
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मलू्यमापन िंाखा 
अर्थ व साांख्ययकी सांचालनालय 

 
1 श्री.ववजय आहेर अपर सांचालक (ममूा) 

2 श्री.वग.के.िंास्त्री उपसांचालक (ममूा) 

3 श्री.द.भ.िेंरेकर सांिंोधन सहायक (ममूा) 

   

   

सांगणक आज्ञावली  

 
1 श्रीम.स.चां. वदवित उपसांचालक (इआसांके) 

2 श्रीम. वदपाली सवेु साांख्ययकी अवधकारी (इआसांके)  

3 श्रीम. बवबता सोनावणे साांख्ययकी सहायक (इआसांके) 

 

िेवरय कामाचे ववभागस्त्तरावरील वनयांरण  
 

1. उपआयकु्त (वनयोजन)  
2. सांिंोधन अवधकारी उपआयकु्त (वनयोजन)  याांचे  कायालय 
3. सांिंोधन सहायक (ममूा), उपआयकु्त (वनयोजन) याांचे  कायालय 
4. साांख्ययकी सहायक (ममूा), उपआयकु्त (वनयोजन)  याांचे  कायालय 

 

प्रत्यि िेरकाम 

 
1. वजल्हा साांख्ययकी अवधकारी 
2. साांख्ययकी सहायक (ममूा), वजल्हा साांख्ययकी अवधकारी 
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 शब्द सकं्षपे (Abbrevation) 

 

1. मनपा   महानगिपावलका 

2. नपा    नगिपावलका 

3. नप    नगिपरिषद 

4. नप ं    नगिपचंार्त 
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अल्पसखंर्ाकं बहूल क्षते्रासाठी नागिी क्षते्रात मुलभतू नागिी सुववधा उपलब्ध 

करून दणे्र्ासाठी नागिी क्षते्र ववकास कार्ाक्रम  
मलू्र्मापन अभ्र्ास 

 

              अनकु्रमवणका 

 

अ.क्र.                        प्रकिणाचे नावं पृष्ठ क्रमाकं 

1 पार्श्ाभूमी  1 

2 मूल्र्मापन अभ्र्ास, नमुना आकाि पध्दती व पाहणीच्र्ा  मर्ाादा  9 

3 मूल्र्मापनाच्र्ा उदिष्टानुसाि मूल्र्मापन अभ्र्ास पाहणी 12 

4 
िाज्र् स्तिीर् व क्षेवत्रर् स्तिाविील कार्ाालर्ांकडून संकवलत केलेल््र्ा 

मावहतीच्र्ा आधािावि र्ोजनेच्र्ा अंमलबजावणीबाबत ववशे्लषण 
19 

5 सािांश व वशफािशी 32 

6 संदभासूची 36 

7 परिवशष्ट 37 

8 पत्रके (प्रश्नावली) 46 
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प्रकरण – 1 

 पार्शवथभमूी 

 अल्पसंख्यांक लोकसमहुाच्या सामालजक, शैक्षलणक व आर्गथक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी 
कें न् शासनाने लनयकु्त केलेल्या न्या.सच्चर सलमतीच्या लशर्ारशींच्या अनरंु्षगाने लद. २१ रे्ब्रवुारी २००८ रोजी लवतंत्र 
अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाची लनर्गमती करण्यात आली आहे.  
 अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात परेुशा प्रमाणात मलुभतू नागरी सलुवधा उपलब्ध नसल्याने अल्पसंख्यांकांना 
मोठया प्रमाणात आरोग्यलवर्षयक, सामालजक, शैक्षलणक इत्यादी अडचणींना सामोरे जावे लागते. याचा लवचार 
करून अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात (महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायती) मलुभतू नागरी सलुवधा उपलब्ध 
करून अल्पसंख्यांक समाजाच्या एकंदर राहणीमानात सधुारणा घडवून आणण्याची बाब शासनाच्या लवचाराधीन 
होती. त्याअनरंु्षगाने राज्यातील ज्या महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायती यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 
लकमान 10% लोकसंख्या अल्पसंख्यांकाची (मसु्ललम, लिश्चन, बौध्द, जैन, शीख व पारशी ) आहे, अशा नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथांच्या भौगोललक क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक समदुायाच्या एकंदर जीवनमानाचा दजा 
उंचावण्यासाठी अल्पसंख्यांक लवकास लवभागामार्फ त सन 2008-09 या वर्षापासनू राज्यातील “ अल्पसांययाांक 
बहुल िेरासाठी नागरी िेरात मलुभतू नागरी सवुवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागरी िेरववकास 
कायथक्रम ”  ही योजना राबलवण्यात येत आहे.  

या योजनेंतगफत अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात पायाभतू सलुवधांच्या लनर्गमतीसाठी महानगरपाललकांना कमाल 
₹20/- लाख, अ वगफ नगरपाललकांना कमाल ₹15/- लाख, तर ब वगफ व क वगफ नगरपाललकांना कमाल 10/- 
लाखापयंत अनदुान उपलब्ध करून लदले जाते. 

 तथापी, शासन परुक पत्र लद.18/06/2015 अन्वये काही अपवादात्मक पलरस्लथतीमध्ये जसे की, नैसर्गगक 
आपत्ती, सांप्रदालयक तणाव, व मा.खासदार / मा. आमदार यांचेकडून त्यांच्या मतदार संघातील अल्पसंख्यांक 
बहुल नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या हद्दीमध्ये लवकास कामासाठी मागणी झाल्यास अनदुानाची रक्कम 
योजनेतंगफत महानगरपाललकांना कमाल ₹40/- लाख, अ वगफ नगरपाललकांना कमाल ₹30/- लाख, तर ब वगफ व 
क वगफ नगरपाललका /नगरपंचायतींना कमाल 20/- लाख लनधालरत करण्यात आलेली आहे. 

योजनेची उविष्टे  
राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात मलुभतू नागरी सलुवधा उपलब्ध करून देऊन अल्पसंख्यांक 

समदुायाच्या एकंदर जीवनमानाचा दजा उंचावणे हा आहे. 
 
 

योजनेचे स्त्वरुप   
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 राज्यातील ज्या महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायती यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी लकमान 10 % 
लोकसंख्या अल्पसंख्यांकाची आहे, अशा अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात – 
1) कब्रलतानाची व अंत्यलवधीच्या जागेची दरुूलती        2) लपण्याच्या पाण्याची सलुवधा 
3) लवद्यतुपरुवठा             4) सांडपाण्याची व्यवलथा 
5) रलते/पथलदवे             6) सावफजलनक लवच्छतागहेृ 
7) अंगणवाडी,बालवाडीकें ने्    8) समाज मंदीर/सामालजक सभागहृ इ. 
9) इदगाह 
 

उपरोक्त नागरी सलुवधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनामार्फ त (अल्पसंख्यांक लवकास लवभागामार्फ त) अनदुान 
उपलब्ध करुन लदले जाते. 

योजनेचे वनकष  

ज्या क्षेत्रात लवकाम कामे हाती घ्यावयाची आहे, त्या क्षेत्रात अल्पसंख्यांक समदुायाची लोकसंख्या लकमान 
10% असणे आवश्यक आहे. याबाबत संबंलधत आयकु्त, महानगरपाललका, संबंलधत मखु्यालधकारी, 
नगरपाललका/ नगरपंचायत यांनी खातर जमा करून या योजनेंतगफत उपलब्ध लनधीचा लवलनयोग होईल असे 
पहाणे आवश्यक आहे. 

अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात हाती घ्यावयाच्या लवकास कामांचा प्रलताव तयार करतांना संबंलधत आयकु्त, 
महानगरपाललका, संबंलधत मखु्यालधकारी, नगरपाललका/ नगरपंचायत यांनी त्या क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक 
समाजाच्या मलुभतू व लनकडीच्या गरजा लक्षात घ्याव्यात, तसेच याआधी शासनाकडून ज्या प्रयोजनासाठी / 
लवकास कामांसाठी लनधी मंजरू करण्यात आला होता, ती प्रयोजने/ लवकासकामे वगळून अन्य योजनेसाठी/ 
लवकास कामांसाठी अनदुानाची मागणी करणे आवश्यक आहे. 

या योजनेतनू अल्पसंख्यांक समाजाचा सामलुहक लाभ होईल अशी सावफजलनक लहताचीच लवकासकामे 
हाती घ्यावीत , वैयस्क्तक लाभाच्या योजना हाती घेणे कटाक्षाने टाळणे आवश्यक आहे  .  

शासनाकडून अनदुान मंजरू करण्यात आल्यानंतर 6 मलहन्याच्या आत संबंलधत महानगरपाललका/ 
नगरपाललका/ नगरपंचायती यांनी प्रलतावात नमदू केलेली कामे पणूफ करणे बंधनकारक आहे. 

योजनेची आर्थर्क प्रगती 

  सदर योजनेच्या अमलबजावणीसाठी अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाद्वारे लत्रलतरीय यंत्रणेची उभारणी 
करण्यात आलेली आहे.  

 सदर योजनेची अंमलबजावणी व कायान्वयीन यंत्रणा खालीलप्रमाणे आहे. 



 

9 | P a g e  

 

 

  अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाद्वारे सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत योजनेसाठी करण्यात 
आलेल्या अथफसंकस्ल्पत व लवतलरत तरतदूीचा तपशील खालील आलेख क्रमांक 1 मध्ये  दशफलवण्यात आलेला 
आहे. 

 
आलेख क्रमाांक 1 

 

अल्पसांययाांक ववकास ववभाग

वजल्हावधकारी कायालय

महानगरपावलका अ वगथ
नगरपावलका

ब/क वगथ नगरपावलका/ 
नगरपांचायत

0.00
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20.00

30.00

40.00
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60.00
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25.00

18.00

25.00

13.50

57.82

21.76

14.4

19.3

4.97

42.14

रू
क

ोट
ी

वषथ

योजनेंतगथत सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत अर्थसांकख्ल्पत तरतूद
व ववतवरत वनधी

 अथफसंकस्ल्पत 
तरतदू 

लवतलरत लनधी
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 योजनेंतगफत सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत लजल्हालधकारी कायालयांना अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागाकडून प्राप्त झालेल्या लनधीची लवभागलनहाय टक्केवारी आलेख क्रमांक 2 मध्ये दशफलवण्यात आलेली आहे. 

आलेख क्रमाांक 2 

 
 
उपरोक्त आलेखाचे अवलोकन केले असता योजनेतंगफत लवभागलनहाय प्राप्त लनधीमध्ये कोकण, 

अमरावती व औरंगाबाद या लवभागांना सवालधक लनधी प्राप्त झालेला आहे तर त्यानंतर नालशक, पणेु व सवात कमी 
नागपरू लवभागाला लनधी प्राप्त झाला असल्याचे लदसनू येते. 

  योजनेच्या लतनही लतरावरील कायान्वयीन यंत्रणांचा सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीतील 
प्रलतावांचा तपशील तक्ता क्रमांक 1 मध्ये दशफलवण्यात आलेला आहे. 

तक्ता क्रमाांक 1 
वषथवनहाय योजनेच्या कायान्वयीन यांरणाांनी सादर केलेल्या व अांवतमवरत्या मान्य केलेल्या प्रस्त्तावाांचा 

तपिंील 

अ.क्र वषथ 
नागरी स्त्र्ावनक 
स्त्वराज्य सस्त्र्ाांनी 

सादर केलेले 

वजल्हावधकारी कायालयाने 
छाननीअांती विंफारिं केलेले 

अल्पसांययाांक ववकास 
ववभागाने अांवतम मान्य 

केलेले 

1 2011-12 311 301 262 
2 2012-13 228 215 177 
3 2013-14 232 219 197 
4 2014-15 110 80 57 
5 2015-16 336 292 235 

एकूण 1217 1107 928 

कोकण
19%

नाविंक
17%

पणेू
15%

औरांगाबाद
19%

अमरावती
19%

नागपरू
11%

योजनेंतगथत सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत वजल्हावधकारी
कायालयाांना प्राप्त वनधीचे   ववभागवनहाय प्रमाण
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  सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत योजनेंगफत लनमाण करण्यात आलेल्या कायान्वयीन यंत्रणेच्या 
लतरावरील प्रलतावांचा तपशील पाहता मागील पाच वर्षात नागरी लथालनक लवराज्य संलथांद्वारे 1217 प्रलताव 
लजल्हालधकारी कायालयास सादर करण्यात आलेले असनू, लजल्हालधकारी कायालयाने सदर प्रलतावांची  छाननी 
करून त्यापैकी 1107 प्रलताव लशर्ारशीसह अल्पसंख्यांक लवकास लवभागास सादर केलेले आहेत. अल्पसंख्यांक 
लवकास लवभागाने सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत आपल्याकडे आलेल्या प्रलतावांपैकी 928 
प्रलतावांना (84 टक्के) अंलतम मान्यता देऊन , योजनेंतगफत सलुवधांची लनर्गमती करण्यासाठी लनधी लवतलरत केलेला 
आहे. 

ववववध स्त्तरावरील योजनेची अांमलबजावणी यांरणा  

स्त्तर सांबांवधत ववभाग / 
अवधकारी 

अांमलबजावणीची जबाबदारी 

1 2 3 

प्रिंासकीय  अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभाग , मंत्रालय , 
मुंबई. 

 1 ) योजनेलवर्षयीचे शासन लनणफय/ पलरपत्रके लनगफलमत करणे. 
2 ) लजल्हालधकारी कायालयामार्फ त शासनाकडे प्राप्त प्रलतावांची अंलतम     

      छाननी करणे. 
3) लवहीत लनकर्षांनसुार अनदुान लमळण्यास पात्र असलेल्या संबंलधत 

महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायत यांना प्रलतावानसुार 
(मागणीनसुार) परंत ु अनदुानाच्या कमाल लवलहत मयादेपेक्षा जालत 
नाही, अशाप्रकारे अनदुान मंजरू करणे व संबंलधत लजल्हालधकाऱ्यां 
कडे लवतरीत करणे. 

4) योजनेतंगफत हाती घेण्यात आलेल्या अथवा पणूफ झालेल्या लवकास 
कामांच्या लथळास प्रत्यक्ष भेटी देऊन  कामाच्या प्रगतीची व दजाची 
तपासणी करून अहवाल शासनास सादर करणे.  
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वजल्हास्त्तर लजल्हालधकारी 
कायालय 

1) महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायत यांचे कडून   
योजनेतंगफत प्राप्त झालेल्या प्रलतावांची छाननी करणे, काही त्रटुी 
असल्यास संबंलधत कायालयांकडून त्याचे लनरसन करून घेणे,  
पलरपणूफ प्रलताव लशर्ारशींसह अल्पसंख्यांक लवकास लवभागास लद .11 
ऑक्टोबर पयंत सादर करणे. 

2) शासनाकडून मंजरू अनदुानाचे वाटप, सबंलधत महानगरपाललका/ 
नगरपाललका/  नगरपंचायतींना करणे. 

3) क्षेत्रलवकास कायफक्रमांतगफत मंजरू लनधीच्या लवलनयोगाबाबतची 
उपयोलगता प्रमाणपत्र संबंधीत महानगरपाललका/ नगरपाललका/ 
नगरपंचायत यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर छाननी करून सदर 
प्रमाणपत्र अल्पसंख्यांक लवकास लवभागास सादर करणे. 

कायान्वयीन 
यांरणा 

महानगरपाललका /
नगरपाललका/ 
नगरपंचायत  

1) महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायत यांनी  योजनेतंगफत 
कायफक्षेत्रातील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात लवकास कामे हाती घेण्यास 
सवफसाधारण सभेची मंजरुी घेणे. 

2) योजनेतंगफत हाती घ्यावयाच्या लवकास कामांचे सलवलतर अंदाजपत्रक 
तयार करणे. 

3) अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्रलताव तयार 
करतांना, अल्पसंख्यांक समाजाच्या मलुभतू व लनकडीच्या गरजा 
लक्षात घेणे. 

4)  योजनेतंगफत हाती घ्यावयाच्या कामांचा पलरपणूफ प्रलताव लवलहत ( प्रपत्र - 
“अ” मध्ये ) लजल्हालधकारी यांचेकडे लद.10 सप्टेंबर पयंत सादर 
करणे. 

5) अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाकडून मंजरू लनधी लजल्हालधकारी 
कायालया मार्फ त महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायतींना 
लवतरीत करण्यात येईल. लजल्हालधकारी कायालयामार्फ त मंजरू लनधी 
प्राप्त झाल्यानंतर ज्या कामासाठी लनधी मंजरू करण्यात आला आहे, 
त्याच कामासाठी तो खचफ करणे तसेच सदरील काम 6 मलहन्याच्या 
कालावधीत पणूफ करणे. 

6) शासनाकडून प्राप्त झालेल्या लनधीच्या लवलनयोगाबाबतची उपयोलगता 
प्रमाणपते्र तसेच सदरील अनदुानातनू हाती घेण्यात आलेल्या लवकास 
कामाबाबतचा प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे. 

7) योजनेंतगफत प्राप्त लनधीतनू पणूफ केलेल्या कामाच्या लठकाणी ,“ राज्य 
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शासनाच्या अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाकडून क्षेत्रलवकास 
कायफक्रमातंगफत प्राप्त झालेल्या लनधीतनू हे लवकास काम पणूफ 
करण्यात आले आहे.” अशा आशयाचा र्लक कामाच्या लठकाणी 
ठळकपणे लनदशफनास येईल अशा पध्दतीने लावणे. 

 

वजल्हावधकारी याांचेकडे प्रस्त्तावा सोबत सादर करावयाची मावहती  
अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्राकरीता क्षेत्र लवकास कायफक्रमातंगफत हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्रलताव, 

महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायत यांनी लजल्हालधकारी यांचे कायालयाकडे सादर करतांना खालील 
मालहती/ कागदपते्र सादर करणे आवश्यक आहे.  

अ ) लवलहत प्रपत्र- “अ ” - यामध्ये खालील मालहती अंतभूफत असावी 
 योजनेंतगफत करण्यात येणारी कामे 
 कामाचा र्ायदा शहरातील ज्या लवभागांना होणार आहे त्या लवभागांची नावे 
 कामासाठी अंदालजत खचफ 
 काम पणूफ होण्यास लागणारा कालावधी 
 महानगरपाललका/  नगरपाललका/   नगरपंचायतीची एकूण लोकसंख्या 
 एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्यांक समाजाची लोकसंख्या व टक्केवारी. 

 ब ) लवलहत प्रपत्र-  " ब ” यामध्ये खालील मालहती अंतभूफत असावी. 

 योजनेंतफगत लवकासकामे हाती घेण्यास संबंलधत महानगरपाललका/ नगरपाललका/   
नगरपंचायतींच्या  सवफसाधरण सभेने मंजरुी लदलेल्या ठरावाची प्रत 

 हाती घ्यावयाच्या लवकासकामांचे सलवलतर अंदाजपत्रक 
  यापवूी शासनाकडून मंजरू करण्यात आलेल्या अनदुानाच्या लवलनयोगाबाबतचे उपयोलगता  

प्रमाणपत्र/ प्रगती  अहवाल. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मलु्यमापन अभ्यासाची उवि ष्टे    
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 योजनेतंगफत हाती घ्यावयाच्या कामाकरीता लनवडण्यात आलेले क्षेत्र, लनकर्षाप्रमाणे लनवडण्यात आले 
आहे का  ?  याची मालहती घेणे,  

 योजनेंतगफत अल्पसंख्यांक समाजास सामलूहक लाभ होईल, अशी सावफजलनक लहताची कामे घेण्यात 
आली   आहेत का ? ते तपासणे, 

 योजनेंतगफत कामाचा प्रलताव तयार करतांना, त्या क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या मलूभुत व 
लनकडीच्या गरजा लक्षात घेण्यात आल्या आहेत का ? ते तपासणे, 

 योजनेंतगफत ज्या प्रयोजनाकलरता लनधी मंजरू करण्यात आला त्याच प्रयोजनाथफ लनधी खची झाला 
ककवा कसे याची खात्री करणे, 

 शासनामार्फ त अनदुान मंजरू झाल्यानंतर लवलहत वेळेत (6 मलहन्यामध्ये) कामे पणूफ केली जातात का ? 
लवलंब होत असल्यास त्या मागील कारणांचा शोध घेणे, 

 योजनेतंगफत कायास्न्वत करण्यात आलेल्या कामांची सदयस्लथती तपासणे, 
 योजनेतगफत ज्या अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात नागरी मलुभतू सलुवधेची लवकास कामे कायास्न्वत 

करण्यात आली, त्या क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक समदुायांच्या जीवनमानात व राहणीमानात तसेच नागरी 
सलुवधेत काय  सधुारणा झाली याचा तपास घेणे. 

 योजनेच्या अंमलबजावणी करीता येणाऱ्या अडचणी व त्रटुींचा तपास घेणे. 

 
 

*********** 
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प्रकरण – 2 

  मलू्यमापन अभ्यास, नमनुा आकार पध्दती व पाहणीच्या मयादा  

  राज्यातील ज्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमध्ये (महानगरपाललका/ नगरपाललका/ नगरपंचायतींमध्ये) 
अल्पसंख्यांक समदुायाची लोकसंख्या 10 % पेक्षा अलधक आहे त्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या भौगोललक 
क्षेत्रात सदरील योजना अल्पसंख्यांक लवकास लवभागामार्फ त सन 2009  पासनू राबलवण्यात येत आहे.  

नमनुा आकार पध्दती 
  अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाच्या अंमलबजावणी करण्याकलरताची कायान्वयीन यंत्रणा लवचारात घेऊन 
त्यानसुार प्रत्येक टप्प्यातील मालहती गोळा होण्यासाठी एकूण 4 प्रकारची पत्रके मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी 
तयार करण्यात आली. क्षेत्रकामासाठी तयार करण्यात आलेल्या पत्रकांचा सलवलतर तपशील तक्ता क्रमांक 2  मध्ये 
दशफलवण्यात आला आहे. 

तक्ता क्र. 2 
मलू्यमापन पाहणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पत्रकांचा तपशील 

अ.क्र. परक क्र. सांबवधत यांरणा लाभधारक सांयया 
1 1 अल्पसंख्यांक लवकास लवभागासाठी 1 
2 2 लजल्हालधकारी कायालयासाठी 36 
3 3 नागरी लथालनक लवराज्य संलथांसाठी (मनपा/नपा/नपं) 67 
4 4 लाभधारक 264 

  राज्याच्या सवफ लजल्हयांतील नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या भौगोललक क्षेत्रात अल्पसंख्यांक समदुाय 
वालतव्यास आहे. यालतव मलू्यमापन पाहणी क्षेलत्रय कामाच्या पत्रक 2 साठी सवफ लजल्हयांची लनवड केली. प्रत्येक 
लजल्हयामधनू योजनेचा लाभ घेतलेल्या तीन नागरी लथालनक लवराज्य संलथांची लनवड पत्रक 1 साठी करण्यात 
आली )67 नागरी लथालनक लवराज्य संलथा). त्यापैकी 25 नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमध्ये योजनेंतगफत लनमाण 
करण्यात आलेल्या 66 लवकास कामांना प्रत्यक्ष भेटी देवून, प्रत्येक लवकास कामाच्या लठकाणच्या 4 रलहवाशी  
याप्रमाणे 264 लथालनक यांचेकडून पत्रक 4 ची मालहती घेण्यात आली. 
  मलू्यमापन पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथांचा तपशील तक्ता क्रमांक 3  व 
4 मध्ये दशफलवण्यात आलेला आहे. 

तक्ता क्र. 3 
मलू्यमापन पाहणीसाठी लनवड करण्यात आलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथांची संख्या  

राज्यातील नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांची सांयया 
सांस्त्र्ा मनपा अ वगफ नपा ब वगफ नपा क वगफ नपा नगर पंचायत एकूण 
एकूण 26 14 61 147 14 262 

वनवड केलेल्या 20 14 33 67 
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       तक्ता क्र. 4 
मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड करण्यात आलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथाचा तपशील 

अ.क्र वजल्हयाचे नाव महानगरपावलका अ वगथ न.पावलका ब/ क वगथ न.पावलका व न.पांचायत 
1 मुंबई शहर बहृन्मुंबई  -- -- 
2 मूंबई उपगनर बहृन्मुंबई  -- -- 
3  ठाणे लभवंडी लनजामपरू  अंबरनाथ कुळगांव बदलापरू 
4  पालघर वसई लवरार   डहाण ू
5 रायगड   पनवेल श्रीवधफन 
6 रत्नालगरी -- -- रत्नालगरी 
7 कसधदुगुफ -- -- सांवतवाडी 
8  नालशक नालशक  -- सटाणा 
9  धळेु धळेु  -- लशरपरू वरवाडे 
10 नंदरूबार -- -- तळोदा 
11 जळगांव जळगांव  भसूावळ पाचोरा 
12 अहमदनगर अहमदनगर   संगमनेर 
13  पणेु पणेू  बारामती दौंड 
14  सातारा -- सातारा पाचगणी 
15 सांगली सांगली लमरज कुपवाड  -- आष्ट्टा 
16 सोलापरू सोलापरू बाशी पंढरपरू 
17 कोल्हापरू कोल्हापरू इचलकरंजी कागल 
18 औरंगाबाद औरंगाबाद -- कन्नड 
19 जालना -- जालना परतरू 
20 परभणी  परभणी --  -- 
21 कहगोली -- -- बसमतनगर 
22 बीड -- बीड कैज 
23 नांदेड नांदेड-वाघाळा -- देगलरू 
24 उलमानाबाद -- -- परांडा 
25 लातरू लातरू उदगीर औसा 
26 बलुढाणा -- -- जळगांव-जामोड 
27 अकोला अकोला   तेल्हारा 
28 वालशम -- -- लरसोड 
29 अमरावती अमरावती अचलपरू शेंदरूराजनघाट 
30 यवतमाळ -- यतवमाळ उमरखेड 
31  वधा -- वधा कसधी 
32 नागपरू नागपरू -- उमरेड 
33 भंडारा -- -- भंडारा 
34 गोंलदया -- गोंलदया लतरोरा 
35 चंन्परू चंन्परू -- वरोरा 
36 गडलचरोली -- -- देसाईगंज 
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िेरकामाची मावहती सांकवलत करण्याची पध्दती  
क्षेलत्रय कामाची मालहती संकललत करण्यासाठी संचालनालयाच्या लवलवध लतरावरील अलधकारी/ कमफचारी 

यांनी कायान्वयीन यंत्रणा तसेच सलुवधांचे पलरसरातील लाभधारक यांना प्रत्यक्ष भेट आवश्यक मालहती संकललत 
केली. 

मावहतीची वगथवारी  

. 

 

 

 

 

 

मलू्यमापन पाहणीच्या  मयादा 
 योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येणाऱ्या सलुवधांचा दजा, गणुवत्ता तपासण्यात आलेला नाही.  
 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीची काही मालहती प्रत्यक्ष भेट देऊन मौलखकलरत्या संकललत केलेली आहे .

यामध्ये  काही प्रमाणात मालहती देणाऱ्याचे अचकू व प्रामालणक उत्तरांबाबत खात्री नसते .तसेच 
वेळेअभावी काही प्रमाणात त्रोटक उत्तरे लमळण्याची शक्यता असते  .मालहती देण्याऱ्याचे लवलमरण ककवा 
लनष्ट्काळजीपणा यामळेु काही त्रटुी राहू शकतात.  

*********** 

 

 
 

प्रकरण – 3 

प्रार्वमक मावहती 
(Primary Data) 

 
योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या 
सलुवधांच्या लठकाणच्या लाभधारक तसेच 
कायान्वयीन यंत्रणांकडील मालहती 

 

वददतीर् मावहती 

(Secondary Data) 

 

1.अल्पसंखर्ांक्ववकास ववभाग, 

2.वजल्हावधकािी कार्ाालर्, 

3.नागिी स्र्ावनक स्विाज्र् संस्र्ा 
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    मलू्यमापनाच्या उविष्टाांनसुार मलू्यमापन अभ्यास  
योजनेतंगफत हाती घ्यावयाच्या कामाकरीता लनवडण्यात आलेले क्षेत्र, लनकर्षाप्रमाणे लनवडण्यात आले आहे का  ?  
क्षेत्र लनवडीचे लनकर्ष तपासणे- 

योजनेच्या लनकर्षाप्रमाणे मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड करण्यात आलेल्या सवफच नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथामध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी लकमान 10 % लोकसंख्या अल्पसंख्यांकांची असल्याचे 
आढळून आले. सदर लोकसंख्येची मालहती पलरलशष्ट्टातील तक्ता 1 मध्ये दशफलवण्यात आलेली आहे. पलरलशष्ट्टातील 
तक्ता क्रमांक 1 चे अवलोकन केले असता राज्यातील सवफच लजल्हयातील नागरी क्षेत्रात योजनेच्या लनकर्षाप्रमाणे 
अल्पसंख्यांक समदुाय कमी-अलधक प्रमाणात वालतवास असल्याचे लदसनू येते.  

अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्रलताव तयार करतांना, त्या क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक 
समाजाच्या मलुभतू व लनकडीच्या गरजा लक्षात  घेतल्या आहेत का ते तपासणे. - 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड करण्यात आलेल्या सवफ नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमध्ये 
योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधांमध्ये अल्पसंख्यांक समदुायाच्या मलूभतू व लनकडीच्या गरजा 
लक्षात घेण्यात आलेल्या आहेत. मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या 67 नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथामध्ये सन 2011-12 ते 2015-16 या पाच वर्षात घेण्यात आलेल्या सलुवधांच्या काही लनवडक कामांना 
मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्रत्यक्ष भेट देऊन  सदर सलुवधा खरोखर गरजेच्या आहेत का याबाबत शहालनशा 
करण्यात आली असता सदर सलुवधा गरजेच्या असल्याच्या लदसनू आल्या. 

 
योजनेंतगफत अल्पसंख्यांक समाजास सामलूहक लाभ होईल, अशी सावफजलनक लहताची कामे घेण्यात आली आहेत 
का ? ते तपासणे    

नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात योजनेतगफत नऊ सलुवधांची कामे अनजेु्ञय 
आहे. सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत योजनेंतगफत नागरी लथालनक लवराज्य संलथामध्ये लनमाण 
करण्यात आलेल्या सलुवधांचा वर्षफलनहाय सलवलतर तपशील तक्ता क्रमांक 5 मध्ये दशफलवण्यात आलेला आहे.  

 
 
 
 
 

तक्ता क्रमाांक 5  
वषथवनहाय नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांमध्ये वनमाण करण्यात आलेली नागरी सवुवधाांची पणूथ कामे 

योजनेंतगथत अनजेु्ञय सवुवधा आर्थर्क वषथ एकूण 
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2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
कब्रस्त्र्ानाची दरुूस्त्ती 75 52 40 14 37 218 
वपण्याचे पाणी 10 9 5 0 3 27 
ववदयतु 16 1 4 0 1 22 
साांडपाणी 36 24 41 15 15 131 
पर्वदवे 108 81 72 46 67 374 
सावथ.स्त्वच्छतागहेृ 8 3 6 0 1 18 
अांगणवाडी 4 3 6 1 0 14 
समाजमांवदर 4 5 11 5 10 35 
इदगाह 2 0 5 1 13 21 
इतर 8 4 1 0 1 14 
एकूण 271 182 191 82 148 874 

 
  सन 2011-12 ते 2015-16  या कालावधीत योजनेंतगफत अनजेु्ञय असलेल्या पायाभुत सलुवधांची एकूण 
274 कामे पणूफ झालेली असनू, त्यापैकी सवात अलधक कामे ही रलते व पथलदवे या प्रकारातील घेण्यात आलेले 
आहे. योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधांचा अल्पसंख्यांक समाजास सामलूहक लाभ होईल, अशी 
सावफजलनक लहताची कामे घेण्यास प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या रलते 
पथलदव्यांच्या लनर्गमतीमळेु सदर नागरी क्षेत्रात वालतवास असलेल्या अल्पसंख्यांक समदुायाबरोबर गैर अल्पसंख्यांक 
नागरीकांनाही सलुवधेचा लाभ होत आहे. योजनेत अनजेु्ञय असलेल्या लपण्याचे पाणी , लवदयतु परुवठा , पथलदवे , 
सावफजलनक लवछतागहेृ, अंगणवाडी या सलुवधेचा लाभ हा अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रातील इतर   समुदायाच्या   
नागरीकाांनाही होत असल्याचे मूल्यमापन पाहणीअांतगगत प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले आहे. तर कब्रलथान , 
समाजमंलदर व इदगाह यासारख्या सलुवधांचा प्रत्यक्ष लाभ हा ठरालवक अशा अल्पसंख्यांक समदुायास )मसु्ललम) 
सामलुहकलरत्या होत असल्याचे लदसनू आले. 

योजनेंतगफत ज्या प्रयोजनाकलरता लनधी मंजरू करण्यात आला त्याच प्रयोजनाथफ लनधी खची झाला ककवा कसे याची 
खात्री करणे.-  

सदर योजनेच्या कायान्वयनात लजल्हालधकारी कायालय अलतशय महत्वाची भलूमका पार पाडत असते. 
योजनेच्या कायान्वयनात लजल्हालधकारी कायालये योजनेंतगफत ज्या प्रयोजनाकलरता लनधी मंजरू करण्यात आलेला 
आहे तो त्याच प्रयोजनाथफ खची झाला ककवा नाही याबाबत शहालनशा करत असतात. अल्पसंख्यांक लवकास लवभाग 
व लजल्हालधकारी कायालयांनी प्रत्यक्ष सलुवधांच्या लठकाणांना भेटी देऊन सदर काम लनधालरत कालावधीत पणूफ 
करण्यासाठी तसेच त्याच्या दजाची चाचपणी करण्यालवर्षयी योजनेच्या कायान्वयनात लनदेलशत करण्यात आलेले 
आहे. मलू्यमापन पाहणी अभ्यासातंगफत प्राप्त मालहतीवरून अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाच्या लतरावर अशा 
प्रकारच्या क्षेलत्रय भेटी देण्यात आलेल्या नसल्याचे,  तर  38.24 % लजल्हालधकारी कायालयांनी योजनेंतगफत लनमाण 
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करण्यात येणाऱ्या सलुवधांच्या कामांचे लनलरक्षण केले असल्याचे  लदसनू आले. नागरी लथालनक लवराज्य संलथेतील 
प्रशासकीय  प्रमखु (आयकु्त/ मखु्यालधकारी) तसेच तांलत्रक सक्षमता असलेले अलधकारी/ कमफचारी (अलभयंते ) 
योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येत असलेल्या कामांना प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट देवनु कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेत 
असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान लदसनू आले.  

  सदर योजनेच्या लजल्हालतरावरील कायान्वयांसाठी 68.75 % लजल्हालधकारी कायालयांनी लनलरक्षणाचे 
लनकर्ष ठरलवले असनू 42 %  लजल्हालधकारी कायालये योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येणाऱ्या सलुवधांच्या 5 % 
कामांचे लनलरक्षण कलरत असल्याचे  मलू्यमापन अभ्यासात प्राप्त  मालहतीवरून लदसनू आले.  

 योजनेंतगफत प्राप्त अनदुानातनू कायास्न्वत करण्यात आलेल्या सोयी-सलुवधांच्या तपासणीमध्ये 
अलनयलमतता आढळल्यास संबंलधत नागरी लथालनक लवराज्य संलथेवर लजल्हालधकारी कायालयांद्वारे  यथा-योग्य 
कारवाई करण्याची तरतदू करण्यात आलेली असनू, 68.75 % लजल्हालधकारी कायालयांनी त्याबाबत आपल्या 
कायालयाच्या लतरावर अशा तरतदूी केलेल्या आहेत. तथालप अदयापपावेतो अशा प्रकारे कोणतीच कायफवाही 
करण्यात आलेली नसल्याचे मलू्यमापन अभ्यासा दरम्यान प्राप्त  मालहतीवरून लदसनू आले. 

  लजल्हालधकारी कायालयांद्वारे देण्यात येणाऱ्या क्षेलत्रय भेटीच्या मालहतीवरून योजनेंतगफत नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथांना ज्या सलुवधेसाठी व ज्या लथळासाठी लनधी लवतलरत केला जातो तो त्याच कामासाठी खचफ करण्यात 
येत असल्याची खात्री होत असल्याने 100 % लनधी आहे त्याच प्रयोजनाथफ खची करण्यात येत असल्याचे 
मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले. 

शासनामार्फ त अनदुान मंजरू झाल्यानंतर लवलहत वेळेत )6 मलहन्यामध्ये  )कामे प ूूणफ केली जातात का ? लवलंब होत 
असल्यास त्या मागील कारणांचा शोध –  

योजनेच्या लनकर्षात नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी अनदुान मंजरू झाल्यापासनू 6 मलहन्याच्या आत 
कामे पणूफ करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सदर काम लवलहत कालावधीत पणूफ होण्यासाठी 64.71 
%लजल्हालधकारी कायालयांनी पाठपरूावा केला असल्याचे मलू्यमापन पाहणी अभ्यासा दरम्यान लदसनू आले. 

मलू्यमापन पाहणी अभ्यासातंगफत लनवड करण्यात आलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथांकडून प्राप्त 
मालहतीच्या आधारे 83 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना लवलहत कालावधीत कामे पणूफ करणे शक्य झालेले 
आहे, तर 17 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना जागेची अनपुलब्धता वा जागेलवर्षयीचा वाद यासारख्या 
समलयांमळेु 6 मलहन्यांच्या कालावधीत सलुवधा लनमाण करणे शक्य झालेले नाही.  

योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येणाऱ्या सलुवधेचे काम 6 मलहन्याचा आत पणूफ करण्याची अट नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथा लनलवदा प्रलक्रयेत समालवष्ट्ठ करीत असल्याने, सदर काम लवलहत कालावधीत कंत्राटदार/ 
लवकासक यांचेद्वारे पणूफ करून घेण्याकडे नागरी लथालनक लवराज्य संलथांचा कल असल्याचे मलू्यमापन पाहणी 
दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले. 

योजनेतंगफत कायास्न्वत करण्यात आलेल्या कामांची सदयस्लथती -  
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मलू्यमापन पाहणी अभ्यासातंगफत 24 नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमधील योजनेंतंर  ूगत  लनमाण 
करण्यात आलेल्या  66 लवकास कामांच्या प्रत्यक्ष लथळांना भेटी देण्यात आल्या  .सदर भेटीदरम्यान लवकास 
कामाची पूाहणी करण्यात आली  .पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीच्या अनरंु्षगाने योजनेंतगफत लनमाण करण्यात 
आलेले लवकासकामांच्या स्लथतीचे वगीकरण  उत्कृष्ट्ठ, चांगली, बरी, वाईट ककवा  लनकृष्ट्ठ या प्रकारात करण्यात 
आले  .सदर स्लथतीचा तपशील खालील  आलेख क्रमांक  1    दशफलवण्यातआलेला आहे. 

आलेख क्रमांक 1 

 
 

योजनेतगगत ज्या अल्पसंखयांक बहुल के्षत्रात नागरी मलुभतू सवुिधेची विकास कामे कायान्वित करण्यात 
आली, त्या के्षत्रातील अल्पसंखयांक समदुायांच्या जीिनमानात ि राहणीमानात तसेच नागरी सवुिधेत काय  
सधुारणा झाली ते तपासणे  

 योजनेंतगगत सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमध्ये मोठया 
प्रमाणात पायाभतू सलुवधांची लवकास कामे घेण्यात आली असनू त्यातनू अल्पसंख्यांक समदुायाचे जीवनमान 
उंचावण्यास मदत झाली आहे. 

 योजनेतंगफत अनजेु्ञय असलेल्या पायाभतू सलुवधांच्या लनर्गमतीत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमध्ये रलते 
पथलदवांचे काम मोठया प्रमाणात करण्यात आलेले आहे. अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात रलते व पथलदवे यांची 
उपलब्धता झाल्यामळेु रात्रीच्या वेळी लथालनक रलहवाशांना रहदारी करणे सोयीलकर झालेले आहे. 

 मसु्ललम बहुल क्षेत्रात कब्रलथानची कामे योजनेंतगफत मोठया प्रमाणात घेण्यात आलेली आहे. सदर 
कामामध्ये कब्रलथानापयंत पोहच-रलतांपासनू त्यालठकाणी संरक्षक कभत, लपण्याच्या पाण्याची सलुवधा, 
पथलदवे अशी कामे करण्यात आलेली आहे.  

 योजनेंतगफत सावफजलनक लवच्छतागहृांच्या सलुवधेची लनर्गमती करण्यात आल्यामळेु उघडयावरील शौचास 
जाणे बंद झाले असनू त्यामळेु साथीच्या रोगाचा प्रादभुाव होण्यास आळा बसला आहे. यामळेु 
अल्पसंख्याक समदुायाचे आरोग्य दजा सधुारत असल्याचे लदसनू आले. 

उत्कृष्ट्ठ
33%चांगली

52%

बरी
12%

वाईट 
/लनकृष्ट्ठ
3%

सवुवधाांच्या सद्यख्स्त्र्तीचा तपिंील
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 सांडपाण्याची व्यवलथा होत असल्याने पलरसरात पसरणारी दगंुधी तसेच सांडपाण्यामळेु होणारे आजार 
बळावण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे. 

 अंगणवाडीच्या सलुवधेमळेु लहान बालकांना लशक्षणाची गोडी लनमाण होण्यास मदत होत आहे. तसेच सदर 
अंगणवाडीमार्फ त लहान मलुांच्या आरोग्यलवर्षयक समलया काही अंशी कमी होण्यास मदत होत 
असल्याचे प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले. शासनाचे बालकांसाठी असलेले इतर कायफक्रम 
राबलवण्यासाठीही योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या अंगणवाडींचा उपयोग होत आहे. 

 लवदयतू पुरवठा उपलब्ध झाल्याने अल्पसंख्यांक समदुायाचे लवदयाथी यांना अध्ययन करण्यास मदत होत 
आहे, तसेच लहान-मोठे उदयोग करणाऱ्या नागरीकांना सदर लवदयतु परुवठयामळेु व्यवसाय करण्यास 
हातभार लागत असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान लदसनू आले. 

योजनेच्या अंमलबजावणी करीता येणाऱ्या अडचणी व त्रटुींचा तपास घेणे. अडचणी व उपाय योजना यांचा 
तपशील खालीलप्रमाणे. 

अ.क्र 
अडचणी उपाय योजना 

1 नागरी लथालनक लवराज्य संलथाकडून लवलहत 
कालावधीत प्रलताव प्राप्त होत नाही 

सदर योजनेसाठी संगणकीय प्रणाली लवकलसत 
करून त्यात  ठरालवक मदुतीनंतर प्रणाली बंद 
करण्याची तरतदू करण्यात यावी.  त्यामळेु लाभ 
घेण्यास ईच्छूक असलेल्या नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथा आपले प्रलताव लवलहत 
कालावधीत संगणकीय प्रणालीत नोंदवतील.  

2. नागरी लथालनक लवराज्य संलथाकडून प्राप्त होणारे 
प्रलताव सदोर्ष असतात. तसेच लनकर्षाप्रमाणे 
त्यांना कागदपत्र संलग्न केलेली  नसतात. 

संगणकीय प्रणाली लवकलसत केल्यास त्यात 
आवश्यक ती कागदपते्र उपलब्ध झाल्यालशवाय 
प्रलताव पणूफ होणार नसल्याने प्रारंलभक लतरावरच 
कागदपत्रांची छाननी होईल. 

3. लनधी लवत्तीय वर्षाच्या अखेरीस प्राप्त होत असतो. सदर योजना प्रलतपतूी लवरूपात राबवावी. 
वर्षफभरात पायाभतू सलुवधेची लनर्गमती पात्र नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथांनी त्यांचेकडील उपलब्ध 
भांडवलातनू करावी व त्याबाबतची खातरजमा 
लजल्हालधकारी तसेच अल्पंसंख्याक लवकास 
लवभागाने करून लवलत्तय वर्षाच्या अखेरीस लनधी 
उपलब्ध करून दयावा. यामळेु योजनेंतगफत लनधी 
प्राप्त होण्याच्या आत नागरी संलथा 
आपल्याकडील भांडवलाद्वारे योजनेंतगफत अनजेु्ञय 
सलुवधा अल्पसंख्यांक समदुायास उपलब्ध करून 
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देईल. तसेच नागरी संलथांनी सलुवधा लनमाण 
करण्यासाठी गुंतलवलेल्या भांडवलाची पतूफता 
अल्पसंख्याक लवकास लवभागाने लवलत्तय वर्षाच्या 
अखेरीस केल्यास त्याचा काहीही पलरणाम 
योजनेच्या कायान्वयावर होणार नाही. 

4. लनधीच्या कमाल मयादेत सलुवधा लनमाण करणे 
लजकरीचे आहे. 

लदवसेंलदवस वाढती महागाई तसेच योजनेंतगफत 
लनमाण करावयाच्या पायाभतू सलुवधांसाठीच्या 
कच्चा मालाच्या लकमंतीतील वाढ यामळेु 
लनधालरत करण्यात आलेल्या कमाल मयादेत 
सदर सलुवधांची लनर्गमती करणे लजकरीचे जात 
आहे. यासाठी लनधीची मयादा नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथांच्या दजानसुार 40 लक्ष, 30 लक्ष 
व 20 लक्ष असावी तसेच  आपत्कालीन स्लथतीत 
ती 50 लक्ष, 40 लक्ष व 30 लक्ष असावी. 

5. सलुवधेच्या लनर्गमतीसाठी जागेच्या अडचणी सलुवधा लनर्गमती करण्यासाठी जागेची उपलब्धता 
असल्यासच  नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी 
प्रलताव सादर करावे. तसेच याबाबत 
लजल्हालधकारी कायालयांनीही छाननी दरम्यान 
याबाबत त्यांचे लतरावरून शहालनशा करूनच 
सदर प्रलताव लशर्ारशीसह अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागास सादर करावेत. अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागाने सदर बाबत खातरजमा झाल्यावरच 
लनधीचे लवतरण करावे. 

6 लोकसंख्या लनकर्ष अनदुानासाठी असावा. योजनेंतगफत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना 
त्यांच्या  दजाप्रमाणे लनधी लवतलरत करण्यात  येत 
असतो. वालतलवक कोणत्याही नागरी क्षेत्रात 
सलुवधेची लनर्गमती करावयाची झाल्यास त्यासाठी 
येणारा अंदालजत खचफ हा मनपा, नपा ककवा नप 
यांचे लठकाणी सारखाच येत असतो. यालतव सदर 
योजनेचे अनदुान नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथांच्या दजानसुार लवतलरत न करता नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथेमध्ये लकती लोकसंख्या 
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अल्पसंख्यांक समदुायाची आहे या धतीवर 
उपलब्ध  करून देण्यात यावे. उदा. 0 ते 10 
%अल्पसंख्यांक समदुाय असल्यास 20 लक्ष, 11 
ते 30 %अल्पसंख्यांक समदुायास 30 लक्ष व 30 
टक्केपेक्षा जालत असल्यास 40 लक्ष असे 
लनधालरत करावे. अपवादात्मक पलरस्लथतीत 
अनदुान लवतलरत करावयाचे झाल्यास त्यामध्ये 
दपु्पटीने वाढ करावी.  

 

*********** 
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प्रकरण – 4 

 राज्य स्त्तरीय व िेवरय स्त्तरावरील कायालयाांकडून सांकवलत केलले्या मावहतीच्या 
आधारावर योजनेच्या अांमलबजावणीबाबत ववर्शलेषण 

  सन 2011 च्या जनगणनेनसुार राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 20 %अल्पसंख्यांक समदुायाचे लोक 
राज्याच्या लवलवध भागात वालतवास आहे. अल्पसंख्यांक समदुायांच्या धार्गमक चालीलरती या लभन्न-लभन्न 
लवरूपाच्या आहेत. राज्यातील बहूसंख्य लोकांच्या मानाने अल्पसंख्यांक समदुायासाठी धार्गमक चालीलरतींच्या 
अनरंु्षगाने पायाभतू सलुवधांचा लवकास करण्यासाठी अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाकडून सन 2008-09 या 
वर्षापासनू योजनेतंगफत नागरी लथालनक लवराज्य संलथेमधील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात पायाभतू सलुवधांच्या 
लनर्गमतीसाठी अनदुान देण्यात येत असते.  

सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत मलू्यमापन अभ्यासासाठी लनवड करण्यात आलेल्या 67 
नागरी लथालनक लवराज्य संलथामध्ये लनमाण करण्यात आलेल्या मलूभतू सलुवधांचा तपशील आलेख 4 मध्ये 
दशफलवण्यात आलेला आहे. 

आलखे क्रमाांक 4 
योजनेंतगथत नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ामध्ये वनमाण करण्यात आलेल्या सवुवधा 

 
सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या सवफ सलुवधा 

अल्पसंख्यांक समदुायास अत्यंत गरजेच्या होत्या. तसेच लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधांचा लाभ हा 
अल्पसंख्यांक समदुाया बरोबरच नागरी क्षेत्रात राहणाऱ्या गैर अल्पसंख्यांक समदुायासही होत असल्याचे 
मलू्यमापन पाहणी दरम्यान लदसनू आले. 

सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत लजल्हालधकारी कायालयास प्राप्त झालेल्या लनधीचे 
लजल्हालनहाय लवतरण तक्ता क्रमांक 6 मध्ये दशफलवण्यात आलेले आहे. 

तक्ता क्रमाांक 6 
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योजनेंतगथत सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत वजल्हावधकारी कायालयास प्राप्त झालेल्या वनधी (रू.कोटी) 
अ.क्र वजल्हयाचे नाव 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1 मुंबई शहर 19.99 0.00 0.00 0.00 35.00 
2 मुंबई उपनगर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 ठाणे 164.93 33.80 154.00 0.00 469.97 
4 पालघर 0.00 0.00 0.00 0.00 24.91 
5 रायगड 79.19 43.69 23.00 45.00 155.11 
6 रत्नालगरी 30.00 29.47 29.69 19.72 122.00 
7 कसधदुगूफ 19.82 19.28 19.90 0.00 9.85 
8 नालशक 48.67 50.00 49.24 10.00 379.59 
9 धळेु 38.51 25.21 39.83 10.00 10.00 
10 नंदरूबार 30.00 10.00 0.00 0.00 0.00 
11 जळगाव 164.07 40.00 69.45 48.75 188.00 
12 अहमदनगर 50.00 79.98 0.00 49.97 69.97 
13 पणेु 48.97 40.00 30.00 18.04 64.18 
14 सातारा 94.56 24.83 64.61 0.00 25.00 
15 सांगली 50.00 10.00 0.00 0.00 9.94 
16 सोलापरू 143.86 56.76 97.25 0.00 30.84 
17 कोल्हापरू 100.12 115.84 85.00 29.99 116.23 
18 औरंगाबाद 19.94 49.26 17.86 0.00 0.00 
19 जालना 0.00 34.26 44.99 0.00 0.00 
20 परभणी 77.45 56.00 69.58 19.95 45.00 
21 कहगोली 28.51 13.74 27.87 19.90 0.00 
22 बीड 74.43 0.00 74.99 0.00 206.72 
23 नांदेड 146.61 90.00 70.00 30.00 10.00 
24 उलमानाबाद 60.00 45.50 58.85 0.00 0.00 
25 लातरू 35.00 60.00 59.55 0.00 19.86 
26 बलुढाणा 79.32 49.89 107.15 49.75 157.64 
27 अकोला 59.99 20.00 59.98 19.37 10.00 
28 वालशम 29.99 39.93 39.93 29.99 40.00 
29 अमरावती 107.66 75.00 115.38 50.29 149.85 
30 यवतमाळ 74.61 72.95 70.00 0.00 55.00 
31 वधा 108.05 34.94 64.94 0.00 40.00 
32 नागपरू 49.25 47.32 79.79 19.63 171.44 
33 भंडारा 20.00 0.00 30.00 0.00 0.00 
34 गोंलदया 0.00 0.00 25.00 0.00 20.00 
35 गडलचरोली 30.00 0.00 20.00 0.00 19.22 
36 चंन्परू 49.77 59.98 19.98 9.51 39.84 

महाराष्र 2133.27 1327.63 1717.81 479.86 2695.16 
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योजनेंतगफत आर्गथक वर्षाच्या अखेरीस )माचफ अखेर) लनधी लजल्हालधकारी कायालयास अथफसंकस्ल्पय 
लवतरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने, सदर लनधी त्याच आर्गथक वर्षात नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथांना लवतलरत करणे लजल्हालधकारी कायालयास लजकरीचे जात असल्याचे मलू्यमापन पाहणीतंगफत 
प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले. 

अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाचे लवतंत्र संचालनालय नसल्याने सदर योजनेचे लजल्हालतरावरील 
कायान्वयन लजल्हालधकारी कायालयामार्फ त करण्यात येत असते. मलू्यमापन पाहणीतंगफत प्राप्त मालहतीच्या 
अनरंु्षगाने सदर योजनेचे लजल्हालतरावरील कायान्वयन,  12 लजल्हालधकारी कायालयांत नगरपाललका-प्रशासन 
शाखेमार्फ त तर उवफलरत 24 लजल्हालधकारी कायालयांत लजल्हा लनयोजन कायालयांकडून करण्यात येत असल्याचे 
मलू्यमापन अभ्यास पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले.  

तक्ता क्रमाांक 7 
वजल्हावधकारी कायालयातील योजनेचे कायान्वयन करणाऱ्या िंाखा 

योजनेचे कायान्वयन 
करणाऱ्या िंाखा 

लजल््ांची नावे एकूण 

वजल्हा वनयोजन सवमती मुांबई उपनगर, मुांबई िंहर, रायगड, रत्नावगरी, शसधदुगुथ, नांदरूबार, नाविंक, 
अहमदनगर, पणेू, सोलापरू, साांगली, बलुडाणा, अमरावती, यवतमाळ, शहगोली, 
परभणी, जालना, लातूर, उस्त्मानाबाद, नागपरू, भांडारा, चांद्रपरू, बीड, वाविंम 

24 

नगरपावलका प्रिंासन ठाणे, पालघर, धळेु, जळगाांव, सातारा, कोल्हापरू,अकोला, नाांदेड, औरांगाबाद, 
वधा, गोवदया, गडवचरोली 

12 

 लजल्हालतरावरून सदरील योजनेचे कायान्वयन लजल्हालधकारी कायालयातील कोणत्या शाखेमार्फ त 
करावे  याबाबत लपष्ट्ट लनदेश नसल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान लदसनू आले. सदर योजना ही नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथांशी संबलधत असल्याने योजनेचे लजल्हालतरावरील कायान्वयन लजल्हालधकारी कायालयातील 
नगरपाललका प्रशासन या शाखेकडून होणे अलधक संयसु्क्तक होईल. तसेच लजल्हालतरावरील लवलवध लवकास 
योजनांच्या कामे लजल्हा लनयोजन सलमती कायालयामार्फ त पार पाडण्यात येत असल्याने सदर योजनेचे कायान्वयन 
लजल्हा लनयोजन सलमती कायालयाकडे लदले तर एकाच प्रकारची कामे लवलवध योजनांतनू घेण्यात आली ककवा नाही 
याबाबत शहालनशा करणे सदर कायालयास सहज शक्य होणार आहे. तरी सदर बाब लक्षात घेवून सवफ 
लजल्हयांसाठी  लजल्हयातील कोणत्याही एकाच यंत्रणेमार्फ त (शाखेमार्फ त) सदर योजनेचे कायान्वयन करण्यात 
यावे. 
   

  मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या 67 नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी सन 2011-12 ते 
2015-16 या कालावधीत योजनेतंगफत सलुवधांच्या लनर्गमतीची जे प्रलताव लजल्हालधकारी कायालयास सादर केले, 
त्यापैकी लजल्हालधकारी कायालयांनी छाननीअंती मान्यता देऊन  सदर प्रलताव लशर्ारशीसह अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागास सादर केल्याबाबतचा तपशील तक्ता क्रमांक 8 मध्ये दशफलवण्यात आलेला आहे.  

तक्ता क्रमाांक 8 
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वजल्हावधकारी कायालयाने िंासनास सादर केलेल्या प्रस्त्तावाांचे प्रमाण 
योजनेतांगथत अनजेु्ञय सवुवधा प्राप्त प्रस्त्ताव सादर प्रस्त्ताव % 
कब्रस्त्तानाची व अत्यांववधीच्या जागेची दरुूस्त्ती 127 112 88.19 
वपण्याच्या पाण्याची सवुवधा 11 7 63.64 
ववद्यतु परुवठा 17 14 82.35 
साांडपाण्याची व्यवस्त्र्ा 97 87 89.69 
रस्त्ते / पर्वदवे 262 209 79.77 
सावथजवनक स्त्वच्छतागहृ 6 4 66.67 
अांगणवाडी,बालवाडी कें दे्र 3 3 100.00 
समाजमांदीर/ सामावजक सभागहृ 26 26 100.00 
इदगाह 16 10 62.50 
इतर 20 14 70.00 
एकूण 585 486 83.08 

  उपरोक्त तक्त्याचे अवलोकन केले असता योजनेंतगफत अनजेु्ञय असलेल्या सलुवधांपैकी अंगणवाडी- 
बालवाडी कें न् ककवा समाजमंलदर लनमाण करण्याचे प्रलताव शासनास सादर करण्याचे प्रमाण 100 %असल्याचे 
लदसनू आले आहे. तर इदगाह 62.50 टक्के, लपण्याच्या पाण्याची सलुवधा 63.34 तर सावफजलनक लवच्छतागहृाचे 
66.67 टक्केच प्रलताव लजल्हालधकारी कायालयांकडून छाननीअंती मान्य करून लशर्ारशीसह अल्पसंख्यांक 
लवकास लवभागास सादर करण्यात येत असतात, तसेच ज्या सलुवधेची लनर्गमती करण्यासाठी जागेचे लववाद आहेत 
असे प्रलताव शक्यतो नाकारण्यात आलेले असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान लदसनू आलेले आहे. 

  सन 2015-16 या कालावधीपासनू अपवादात्मक पलरस्लथतीमध्ये जसे की, नैसर्गगक आपत्ती, सांप्रदालयक 
तणाव, व मा.खासदार / मा. आमदार यांचेकडून त्यांच्या मतदार संघातील अल्पसंख्यांक बहुल नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथांच्या हद्दीमध्ये लवकास कामासाठी मागणी झाल्यास अनदुानाची रक्कम योजनेतंगफत 
महानगरपाललकांना कमाल ₹40/- लाख, अ वगफ नगरपाललका कमाल ₹30/- लाख, तर ब वगफ व क वगफ 
नगरपाललका /नगरपंचायतींना कमाल 20/- लाख लनधालरत करण्यात आलेली आहे.  

सन 2015-16 या कालावधीत 36 लजल्हयांपैकी 26 लजल्हयांतील मा. खासदार व मा.आमदार यांनी 
आपल्या मतदार संघातील अल्पसंख्यांक बहुल नागरी लथालनक लवराज्य संलथेमध्ये योजनेंतगफत सलुवधा लनमाण 
करण्यासाठी अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाकडे प्रलताव सादर केलेले आहेत. त्यानी सादर केलेल्या प्रलतावांपैकी 8 
% मनपांना, 26 %अ वगफ नपांना तसेच 34 % ब / क वगफ नपांना योजनेच्या अपवादात्मक पलरस्लथतीच्या 
लनकर्षाप्रमाणे लनधी वाटप करण्यात आलेला आहे तर उवफलरत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना लनधी वाटप 
करतांना लनकर्ष पाळण्यात आलेले नसल्याचे लदसनू आले.  

 योजनेच्या लनकर्षात नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या दजाप्रमाणे लनधी लवतलरत करण्याचे लनधालरत 
करण्यात आलेले आहे. नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या प्राप्त व पलरपणूफ प्रलतावांच्या प्रमाणात लनधी संबलधत 
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नागरी लथालनक लवराज्य संलथेस उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्राप्त 
मालहतीवरून लदसनू आले. 

योजनेच्या कायान्वयनात वजल्हावधकारी कायालयाची भवूमका अत्यांत महत्वाची आहे. 
वजल्हावधकारी कायालयामाफथ त योजनेचे कायान्वयन किंा प्रकारे केले जाते त्यात काय 
अडचणी आहे याबाबतची मावहती उपलब्ध होणेसाठी मलू्यमापन पाहणीतांगथत 
वजल्हावधकारी कायालयासाठी परक 2 तयार करून त्यामध्ये मावहती घेण्यात आली. सदर 
मावहतीचा तपिंील खालीलप्रमाणे आहे. 

 
 योजनेंतगफत अनदुानाचा लाभ घेण्यासाठी नागरी  लथालनक लवराज्य संलथांना लवलहत वेळेत ( लद.30 सप्टेंबर 

पयंत) लजल्हालधकारी कायालयाकडे पलरपणूफ प्रलताव सादर करावयाचे असते. मलू्यमापन पाहणी दरम्यान 
60 % लजल्हालधकारी कायालयांनी नागरी लथालनक लवराज्य संलथा लवलहत कालावधीत प्रलताव सादर करत 
असल्याचे नमदू केले आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासा दरम्यान 54.29 %लजल्हालधकारी कायालये नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथांकडून लवलहत मदूतीनंतर प्राप्त होणारे प्रलताव लवीकारत असल्याचे लदसनू आले. 

 योजनेंतगफत लाभासाठी नागरी  लथालनक लवराज्य संलथांनी आपले प्रलताव सवफसाधारण सभेच्या मंजरुीने 
लजल्हालधकारी कायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. असे असतांनाही जवळपास 17.14 
%लजल्हालधकारी  कायालयांकडे नागरी लथालनक लवराज्य संलथा सवफसाधारण सभेच्या मंजरुीलवना प्रलताव 
सादर करत असल्याचे मलू्यमापन अभ्यासा दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू येते. 

 लजल्हालधकारी कायालयास नागरी लथालनक लवराज्य संलथांचे जे प्रलताव सवफसाधारण सभेच्या मंजरूीलवना 
प्राप्त होतात, त्यापैकी जवळपास 33.33 %प्रलताव लजल्हालधकारी कायालयांकडून अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागास सादर करण्यात येत असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू येते. 

 योजनेंतगफत लाभासाठी नागरी लथालनक लवराज्य संलथा जे प्रलताव लजल्हालधकारी कायालयास सादर करीत 
असतात, त्यापैकी खचाच्या कमाल मयादेपेक्षा जालत रक्कम असलेले प्रलताव सादर करण्यात  येत 
असतात. मलू्यमापन पाहणी अभ्यासा दरम्यान 62.83 %लजल्हालधकारी कायालयांकडे अशा प्रकारचे 
प्रलताव सादर करण्यात येत असल्याचे लदसनू आले. 

 काही अपवादात्मक पलरस्लथतीमध्ये मा. खासदार व मा. आमदार यांच्याकडून योजनेंतगफत पायाभतू 
सलुवधांसाठी अनदुान उपलब्ध होण्याकलरता प्रलताव सादर करण्याचे योजनेच्या लनकर्षात नमदू करण्यात 
आलेले आहे. मलू्यमापन पाहणी अभ्यासातंगफत प्राप्त मालहतीवरून 26 %लजल्हालधकारी कायालयांना मा. 
खासदार व मा. आमदार यांच्याकडून योजनेंतगफत पायाभतू सलुवधांसाठी अनदुान उपलब्ध होण्याकलरता 
प्रलताव सादर करण्यात येत असल्याचे लदसनू आले आहे. लोकप्रलतलनधी आपले प्रलताव परलपर 
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अल्पसंख्यांक लवकास लवभागासही सादर करत असल्याने 74 %लजल्हालधकारी कायालयांकडे असे 
प्रलताव प्राप्त होत नसल्याचे लदसनू आले. 

 योजनेतंगफत पायाभतू सलुवधांसाठी अनदुान उपलब्ध होण्याकलरता मा. खासदार व मा. आमदार यांच्याकडून 
प्राप्त होणाऱ्या प्रलतावांच्या अनरंु्षगाने शासनाकडून लजल्हालधकारी कायालयास प्राप्त होणारा लनधी शासन 
लनणफयाद्वारे घालनू देण्यात आलेल्या लनबफधांप्रमाणे असल्याचे मत 73.53 %लजल्हालधकारी कायालयांनी 
मलू्यमापन पाहणी दरम्यान नमदू केले आहे. 

 योजनेतंगफत सलुवधा पुरलवण्यासाठी लनवड करण्यात आलेले क्षेत्र अल्पसंख्यांक बहुल असल्याची खात्री 
लजल्हालधकारी कायालयाने करणे योजनेच्या लनकर्षात असनू, 77.14 %लजल्हालधकारी कायालये त्याचे 
लतरावरून सदर बाबत खात्री करत असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू येते. 

 नागरी  लथालनक लवराज्य संलथांकडून प्राप्त होणारे प्रलताव लजल्हालधकारी  कायालये लशर्ारशींसह लवलहत 
वेळेत (लद.31 ऑक्टाबर पयंत) शासनास सादर करत असल्याचे प्रमाण 74.29 %आहे. तर उवफलरत 
लजल्हालधकारी कायालयांनी नागरी लथालनक लवराज्य संलथा त्रटुीयकु्त प्रलताव सादर करत असल्याने अशा 
त्रटुींची पतुफता करण्यास लवलंब होत असल्याने प्रलताव लवलहत कालावधीत अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागास सादर करण्यात येत नसल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान लदसनू आले आहे. 

 अल्पंसख्यांक लवकास लवभाग अंलतम मान्यता लदलेल्या प्रलतावांच्या अनरंु्षगाने अनदुान अथफ संकस्ल्पय  
लवलतरण प्रणालीवर लजल्हालधकारी कायालयास उपलब्ध करून देत असतो. मलू्यमापन पाहणी दरम्यान 
65.71 %लजल्हालधकारी कायालयांनी शासनाकडून अनदुान लवलहत वेळेत प्राप्त होत असल्याचे तर 
उवफलरत लजल्हालधकारी कायालयांनी अनदुान आर्गथक वर्षाच्या शेवटच्या मलहन्यात प्राप्त होत असल्याने 
सदर अनदुान आहे त्याच आर्गथक वर्षात नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना उपलब्ध करून देणे लजकरीचे 
जात असल्याचे लदसनू आले आहे 

 शासनाकडून अनदुान आर्गथक  वर्षाच्या अखेरीस प्राप्त होत असल्याने, 31 माचफनंतर कोर्षागारातनू देयके 
पालरत करण्यास अडचणी येत असतात. मलू्यमान पाहणी दरम्यान 14.29 %लजल्हालधकारी कायालयांनी 
अशा प्रकारच्या अडचणी आल्याचे लदसनू आले आहे. 

 शासनाकडून लजल्हालधकारी कायालयांना लवतलरत करण्यात आलेला लनधी लजल्हालधकारी कायालये 
संबलधत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना उपलब्ध करून देत असतात. 53 %लजल्हालधकारी कायालयांनी 
सदर लनधी 15 लदवसांच्या आत तर, 21 %लजल्हालधकारी कायालयांनी 1 मलहन्यांच्या आत व उवफलरत 26 
%लजल्हालधकारी कायालयांनी 30 लदवसांपेक्षा अलधक कालावधी लनधी लवतरणासाठी घेतला असल्याचे 
मलू्यमान पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले. 

 सदर योजनेचे लजल्हालतरावरील कायान्वयन लजल्हालधकारी कायालयामार्फ त करण्यात येत असनू 38.24 
%लजल्हालधकारी कायालये योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येणाऱ्या सलुवधांच्या कामांचे लनलरक्षण करत 
असल्याचे मलू्यमापन अभ्यासात प्राप्त  मालहतीवरून लदसनू आले. 

 लजल्हालतरावरील कायान्वयांसाठी 68.75 %लजल्हालधकारी कायालयांनी लनलरक्षणाचे लनकर्ष ठरलवले 
असल्याचे मलू्यमापन अभ्यासात प्राप्त  मालहतीवरून लदसनू आले. 
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 मलू्यमापन अभ्यासा दरम्यान 42 %लजल्हालधकारी कायालये योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येणाऱ्या 
कामांपैकी 5 %कामांचे लनलरक्षण घेत असल्याचे  लदसनू आले.  

 लजल्हालधकारी कायालये तसेच नागरी लथालनक लवराज्य संलथांतील अलधकारी/ कमफचारी यांचेद्वारे 
योजनेंतगफत लनमाण करावयाच्या सलुवधेच्या कामांचे लनलरक्षण करण्यात  येत असते. यालतव योजनेंतगफत 
नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना ज्या सलुवधेसाठी व ज्या लथळासाठी लनधी लवतलरत केला जातो तो त्याच 
कामासाठी खचफ करण्यात येत असल्याचे प्रमाण 100 %असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्राप्त 
मालहतीवरून लदसनू आले.  

 योजनेच्या लनकर्षात नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी अनदुान मंजरू झाल्यापासनू 6 मलहन्याच्या आत 
कामे पणूफ करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सदर काम लवलहत वेळेत पणूफ करावे याबाबत 
लनलवदा-प्रलक्रयेत नमदू करण्यात येत असते. मलू्यमापन पाहणी अभ्यासा दरम्यान 64.71 %लजल्हालधकारी 
कायालयांनी सदर कामे लवलहत कालावधीत पणूफ केली असतील तर उवफलरत लजल्हालधकारी कायालयांनी 
सलुवधेच्या लठकाणी जागेची उपलब्धता ककवा इतर लथालनक समलया यामळेु सलुवधा लवलहत कालावधीत 
लनमाण करणे शक्य झाली नसल्याचे लदसनू आले आहे. 

 योजनेंतगफत प्राप्त अनदुानातनू कायास्न्वत करण्यात आलेल्या सोयी-सलुवधांच्या तपासणीमध्ये 
अलनयलमतता आढळल्यास संबंलधत नागरी लथालनक लवराज्य संलथेवर लजल्हालधकारी कायालयांद्वारे  
यथायोग्य कारवाई करण्याची तरतदू असनू मलू्यमापन पाहणी अभ्यासा दरम्यान 68.75 %लजल्हालधकारी 
कायालयांनी त्याबाबत आपल्या कायालयाच्या लतरावर अशा तरतदूी केल्या असनू अद्याप अशा प्रकारे 
कोणतीच कायफवाही करण्यात आलेली नसल्याचे लदसनू आले.  

 सदर योजनेची प्रचार प्रलसध्दी पणूफत: अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाच्या लतरावरून करण्यात येत असनू, 
लजल्हालतरावरून सदर योजनेच्या प्रचार प्रलसध्दीसाठी कसल्याही प्रकारच्या लनधीची तरतदू करण्यात येत 
नाही. असे असतांनाही 34.29 %लजल्हालधकारी कायालयांनी त्यांचे लतरावर सदर योजनेची प्रचार प्रलसध्दी 
केली असल्याचे मलू्यमापन अभ्यासात प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले. सदर प्रचार प्रलसध्दी करण्यासाठी 
त्यांनी दैलनक वतृ्तपत्र (15%), कायालयाच्या सचूना र्लकावर (60%) इत्यादी साधनांचा प्रामखु्याने वापर 
केलेला आहे. वालतलवकता नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या लठकाणी प्रचार व प्रलसध्दीसाठी लनधीची 
तरतदू असणे गरजेचे आहे. त्यामळेु जनमानसात सदर योजनेची मालहती चांगल्या प्रकारे होईल. 

 सदर योजना नागरी क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रासाठी आहे. त्याअनरंु्षगाने 31.43 %लजल्हालधकारी 
कायालयांनी आपल्या लजल्हयातील नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमध्ये अल्पसंख्यांक समदुायाचे 
भौगौललक क्षेत्र लनस्श्चत केले असनू 46.15 %लजल्हालधकारी कायालयांद्वारे त्यासाठी बहृत आराखडा 
तयार करण्यात आलेला असल्याचे  प्राप्त  मालहतीवरून लदसनू आले. 

 सदर योजनेचा अल्पसंख्यांक समदुायास चांगला लाभ होत असल्याचे मलू्यमापन पाहणी अभ्यासा 
दरम्यान 52 %लजल्हालधकारी कायालयाकडील  प्राप्त मालहतीवरून लदसनू येते. 
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 सदर योजनेच्या अमलबजावणीमळेु अल्पसंख्यांक समदुायाचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होत 
असल्याचे मलू्यमापन पाहणी अभ्यासादरम्यान 75 %लजल्हालधकारी कायालयांकडील प्राप्त मालहतीवरून 
लदसनू आले. 

 अल्पसंख्यांक समदुायाच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी सदर योजना अलतशय गरजेचे असनू ती भलवष्ट्यातही 
चाल ू रहावी असे मत लजल्हालधकारी कायालयांचे असल्याचे मलू्यमापन पाहणीद्वारे प्राप्त मालहतीवरून 
लदसनू येते. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीदरम्यान 25.71 %लजल्हालधकारी कायालयांनी सदर योजना भलवष्ट्यात चाल ू
ठेवतांना योजनेच्या अटी व शतीमध्ये बदल करण्याबाबत सचुलवले आहे. त्यामध्ये प्रामखु्याने योजनेच्या 
अनदुान वाढलवणे, नागरी लथालनक लवराज्य संलथाचा दजा हा लनकर्ष न ठेवता लोकसंख्या हा लनकर्ष 
ठेवावा, संगणकीय प्रणाली लवकलसत करण्यात यावी. 

 योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येणाऱ्या सोयी-सलुवधांच्या देखभाल-दरुूलतीसाठी अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागामार्फ त अलतलरक्त लनधी उपलब्ध करून देण्यात येत नसला तरी अशा योजनांच्या देखभाल 
दरुूलतीसाठी संबलधत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी प्रयत्न करावेत यासाठी 24.24 %लजल्हालधकारी 
कायालये त्यांचे लतरावरून पाठपरुावा करत असल्याचे मलू्यमापन पाहणीद्वारे प्राप्त  मालहतीवरून लदसनू 
येते. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीदरम्यान 5.71 %लजल्हालधकारी कायालयांना योजनेच्या कायफप्रणाली/ 
कायान्वयीन कायफपध्दती मध्ये काही त्रटुी/अडचणी असल्याचे लदसनू आले. त्यामध्ये लनधी लवतरण वर्षाच्या 
अखेरीस होते, त्यामळेु आहे त्या आर्गथक वर्षात सलुवधा लनमाण होत नाही.  
 

मलू्यमापन पाहणीसाठी सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत योजनेंतगथत अनदुानातून सवुवधाांची 
वनर्थमती केलेल्या 67 नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांकडून योजनेच्या कायान्वयन व 
अमलबजावणीबाबत तसेच मलू्यमापनाच्या अनषुांगाने इतर मावहती घेण्यात आलेली आहे. सदर 
मावहतीचा तपिंील खालीलप्रमाणे आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासांतगफत 100 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी योजनेतंगफत सलुवधा लनमाण 
करण्यासाठी लनवड केलेले क्षेत्र हे लनकर्षाप्रमाणे अल्पसंख्यांक बहुल असल्याचे, तसेच सलुवधा लनमाण 
करण्याची गरज असल्याचे लदसनू आले आहे.  

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासांतगफत 100 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमधील योजनेशी संबलधत 
अलधकारी/ कमफचारी लनकर्षाप्रमाणे योजनेंतगफत सलुवधा लनमाण करण्यासाठी लनवड केलेल्या क्षेत्राला भेटी 
देत असल्याचे लदसनू आले.  

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या सवफ नागरी लथालनक लवराज्य संलथा आपल्या भौगोललक 
क्षेत्रात सदर योजना राबलवण्यासाठी या योजनेच्या लनकर्षाप्रमाणे सलुवधेची लनर्गमती करण्यासाठी 
सवफसाधारण सभेची मंजरुी घेत असल्याचे लदसनू आले आहे.   
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 योजनेंतगफत लनधालरत करण्यात आलेल्या सलुवधांची कामे शासनाच्या इतरही योजनांमार्फ त करण्यात येत 
असतात. त्यामध्ये प्रामखु्याने मा. खासदार व मा. आमदार यांचे लवकास लनधीतनू, नगरोत्थान योजना, 
दललत वलती योजना, नालवण्यपणूफ योजना, नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या रं्डातनू, नगरसेवक लनधी व 
तत्सम इतर योजनांचा अंतभाव होतो. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासातंगफत 99 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथा योजनेंतगफत लनमाण करावयाचे 
काम खरोखर गरजेचे असल्याचे खात्री करत असल्याचे लदसनू आले आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासातंगफत 92 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी लवलहत कालावधीत प्रलताव 
लजल्हालधकारी कायालयास केलेले आहेत, तर उवफलरत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना तांलत्रक मान्यता, 
सवफसाधारण सभेच्या मंजरुी उलशराने लमळत असल्याने प्रलताव लवलहत वेळेत सादर करण्यास लवलंब होत 
असल्याचे  लदसनू आले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथांपैकी 20 %नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथांनी लजल्हालधकारी कायालयांकडून प्रलताव नामंजरू होत असल्याचे नमदू केलेले 
आहेत.  तांलत्रक मान्यता नसणे, सवफसाधारण सभेची मंजरुी नसणे इत्यादी प्रलताव नामंजरुीच्या प्रमखू 
कारण असल्याचे लदसनू आले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीतंगफत 96 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना लनधी एकाच टप्प्यात 
लजल्हालधकारी कायालयाकडून प्राप्त झालेला आहे. तसेच 63 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना सदर 
लनधी धनादेशाद्वारे, 26 टक्कें ना NEFT/RTGS द्वारे तर उवफलरत 11 टक्कें ना धनाकर्षाद्वारे लवतलरत 
करण्यात आला असल्याचे लदसनू आले आहे.  

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथांपैकी 72 %संलथांनी 
योजनेंतगफत अनदुानातनू पायाभतू सलुवधांची लनर्गमती करण्यासाठी देण्यात येणारा लनधी अपरूा असल्याचे 
नमदू केले आहे. वाढत्या महागाईमळेु सलुवधांच्या लनर्गमतीचा खचफ वाढत असनू सदर अनदुानातनू 
योजनेतंगफत अनजेु्ञय सलुवधांची लनर्गमती करणे लजकरीचे होत आहे. यालतव सदर लनधी नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथेच्या दजेनसूार उपलब्ध करून दयावयाचा झाल्यास मनपासाठी 50 लक्ष, अ वगफ नपासाठी 
40 लक्ष तर ब/क वगफ नपा नगरपंचयायतीसाठी 20 लक्ष असावा असे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्राप्त 
मालहतीवरून लदसनू आले. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लवराज्य संलथापैकी 16 %संलथांनी योजनेंतगफत 
अनदुान प्राप्त झाल्यानंतर 15 लदवसांनी, 24 %संलथांनी 1 मलहन्यात तर 60 %संलथांनी 1 मलहन्यांपेक्षा 
जालत कालावधीत अनजेु्ञय सलुवधेचे काम प्रत्यक्ष सरुू केलेले आहे. 

 अनदुान लमळाल्यानंतरही काम सरुू करण्यास लवलंब का होतो याबाबत मलू्यमापन अभ्यास पाहणी 
दरम्यान मालहती घेतली असता खालील काही कारणे लदसनू आली आहेत. 

o प्रशासकीय मंजरुी लमळणेस लवलंब होतो 
o लनलवदा प्रलक्रया व  लनलवदा मंजरुी यामळेु लवलंब होत असतो 
o तांलत्रक अडचणी 



 

34 | P a g e  

 

o सलुवधेच्या लठकाणी असलेली अलतक्रमणे 
o इतर लथालनक समलया 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 99 %संलथांनी 
लवकास कामास मंजरुी लमळाल्यानंतर ते कोणत्याही पलरस्लथतीत बदलण्यात येत नसल्याचे नमदू केले 
आहे. 

  मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 46 %संलथांनी 
योजनेतंगफत प्राप्त लनधीपेक्षा कमी खचफ झाला असल्यास सदरचा लशल्लक लनधी शासलकय कोर्षागारात जमा 
केलेला आहे, तर 37 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी कायालयाच्या खात्यात तसाच ठेवलेला आहे, 
तर उवफलरत संलथांनी इतर कामे ज्यामध्ये सलुवधेच्या डागडूजीसारख्या कामांसाठी वापरत असल्याचे नमदू 
केलेले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 88 %संलथांनी 
अनजेु्ञय कामे लवलहत कालावधीत पणूफ करण्यात येत असल्याचे नमदू केलेले आहे तर उवफलरत संलथांनी 
जागेच्या उपलब्धतेच्या अडचणी यामळेु सदर कामे लवलहत कालावधीत पणूफ करण्यास अडचणी आल्या 
असल्याचे नमदू केलेले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 100 %संलथांनी 
योजनेंतगफत कामांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी मोजणी पलुतके, सहायक अनदुान नोंदवही, खचफ नोदंवही ठेवली 
असल्याचे मलू्यामापन पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले आहे. तसेच सदर नोंदीची 
लनयलमतपणे तपासणी प्रशासकीय  प्रमखुामार्फ त करण्यात येत असल्याचे लदसनू आले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 97 %संलथा 
योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधेच्या कामाची उपयोलगता प्रमाणपत्र व छायालचत्र 
लजल्हालधकारी कायालयास सादर करीत असल्याचे मलू्यमापन पाहणी दरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू 
आले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 10 %संलथांनी 
योजनेसंबधी तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे नमदू केलेले आहे. त्यामध्ये प्रामखु्याने सामालजक वाद, जागेचा 
मालकी वाद, कामाचा दजा इत्यादी लवरूपाच्या तक्रारींचा अंतभाव होत असल्याचे लदसनू आले आहे. 
सामालजक वादासारख्या तक्रारी सोडलवण्यासाठी नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमार्फ त उभय समाजांना 
समपूदेशन करण्यात येत असते, कामाच्या दजाबाबत तक्रार असल्यास प्रत्यक्ष क्षेलत्रय भेट देऊन  वालतव 
जाणनू तक्रारींचे लनराकरण करण्यात येत असल्याचे लदसनू आले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 100 %संलथांनी 
योजनेंतगफत लवकास कामांची लनलरक्षणे केली असल्याचे लदसनू आले आहे. सदर लनलरक्षण आयकु्त मनपा, 
मखु्यालधकारी, तसेच बांधकाम अलभयंते नागरी लथालनक लवराज्य संलथां यांचेमार्फ त करण्यात आले आहे. 
सदर लनलरक्षणादरम्यान कामाच्या तांलत्रक व आर्गथक बाबींची शहालनशा, कामाची लनकड, शासन 
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लनणफयाप्रमाणे काम चाल ूआहे का, लनलवदेप्रमाणे कामाचा दजा इत्यादी बाबींचे लनलरक्षण करण्यात येत 
असल्याचे लदसनू आले 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 89 %संलथांनी 
सलुवधेची लनर्गमती करणाऱ्या लवकासकावर दालयत्व लनधालरत केले असनू त्यामध्ये काही अलनयलमतता 
आढळल्यास सदर लवकासाचे शासलकय परवाना रदद करण्याचे, सरुक्षा ठेव रक्कम जमा करणे, आहे त्या 
लनयमांप्रमाणे काम पणूफ करणे यासारखी कायफवाही करण्याची तजवीज ठेवली असल्याचे लदसनू आले. 
तसेच नालशक व लातरू या नागरी लथालनक  लवराज्य संलथांनी आपल्या लतरावर अशा कायफवाही केल्या 
असल्याचे मलू्यमापन पाहणीदरम्यान प्राप्त मालहतीवरून लदसनू आले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 56 %नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथांनी योजनेची प्रचार प्रलसध्दी केली असनू त्यासाठी दैलनक वतृ्तपत्र 
(48%),आकाशवाणी (42%), तर लभलत्तपत्रक (10%) या साधनांचा वापर केला आहे. 

  मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 48 %नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथांनी योजनेतंगफत सलुवधांच्या लनर्गमतीचा अल्पसंख्यांक समदुायास उत्तम प्रकारे, 42 
टक्केनी चांगल्या प्रकारे तर 10 टक्केनी बऱ्यापैकी लाभ होत असल्याचे नमदू केलेले आहे. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथापैकी 83 %नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथांनी योजनेतंगफत कायास्न्वत कामांतनू अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात नागरी सलुवधेत 
सधुारणा झाली असल्याचे नमदू केले आहे, तर उवफलरत 17 %नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी 
अल्पप्रमाणात सधुारणा झाल्याचे नमदू केले आहे.  

 योजनेंतगफत लमळणाऱ्या लाभातनू नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना आपल्या भौगोललक क्षेत्रात भौलतक 
सलुवधा लनमाण करणे शक्य झाले आहे. योजनेतंगफत लमळणारे अनदुान हे नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथांसाठी उते्तजन (Boost) देण्याचे काम करत असल्याचे लदसनू आले आहे. योजनेमळेु अल्पसंख्यांक 
समदुायाचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत आहे, त्यांना मलूभतू पायाभतू सलुवधा लनमाण करण्यासाठी 
हातभार लागत आहे. यालतव  सदर योजना भलवष्ट्यात कायमलवरूपी सरुू ठेवावी.  

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथानी सदर योजना भलवष्ट्यात 
सरुू ठेवण्यासाठी खालील बदल सलूचत केलेले आहे. 

o अनदुानाच्या रक्कमेत वाढ करण्यात यावी. 
o दरवर्षी अनदुान उपलब्ध करून देण्यात यावे.  
o योजनेबदल जनजागकृता वाढलवणे गरजेचे आहे. 
o अनजेु्ञय सलुवधेमध्ये व्यायामशाळा, ग्रथांलय, पाणी शधु्दीकरण यंत्र, सांलकृलतक कक्ष व धार्गमक 

लथळी यात्री लनवास इत्यादी सलुवधेचा अंतभाव करण्यात यावा. 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी 12 लजल््ातील 25 नागरी लथालनक लवराज्य संलथांमधील 
योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या  66 पायाभतू सलुवधांच्या लवकास कामांना भेटी देण्यात 
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आल्यात. सदर सलुवधांच्या लठकाणी वालतव्यास असलेल्या प्रत्येक सलुवधाच्या कामासाठी 4 
याप्रमाणे 264 लाभधारक यांचेकडून मलू्यमापनासाठीची मालहती गोळा करण्यात आलेली आहे. 
सदर मालहतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासाठी योजनेतंगफत लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधांच्या लठकाणी वालतव्यास 
असलेल्या 264 लाभधारकांमध्ये 90 %परुूर्ष व 10 %स्लत्रया आहे.  

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासाठी लनवड केलेल्या 264 लाभधारकांमध्ये 224 मसु्ललम, 18 लिश्चन, 5बौध्द, 
2 जैन  व 15 इतर समदुायाच्या लोकांचा अंतभाव आहे. 

  मलू्यमापन अभ्यास पाहणीकलरता लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 3 %लनरक्षर, 20 %प्राथलमक लशक्षण 
घेतलेले, 45 %माध्यलमक लशक्षण घेतलेले, 20 %उच्च माध्यलमक लशक्षण घेतलेले, 12 %पदवी व 
त्यापेक्षा जालत लशक्षण घेतलेले आहेत. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीकलरता लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 4 %शेती, 7 %शेतमजरूी, 15 
%नोकरी, 74 %व्यवसाय करत आहेत. 

 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी लनवड केलेल्या 51 %लाभधारकांना सदर योजना अल्पसंख्यांक लवकास 
लवभागामार्फ त राबलवण्यात येत असल्याचे मालहत असल्याचे लदसनू आले. सदर योजनेची मालहती त्यांना 
लमत्रपलरवार, संबलधत नागरी लथालनक लवराज्य संलथा तसेच लोकप्रलतलनधी यांचेमार्फ त झाली आहे. यालतव 
योजनेची मोठया प्रमाणावर प्रचार प्रलसध्दी होणे गरजेचे वाटते. 

 मलू्यमापन अभ्यासासाठी लनवड करण्यात आलेल्या 86 %लाभधारकांनी सदर लवकासकाम घेण्यालवर्षयी 
कल्पना देण्यात आलेली असल्याचे नमदू केले आहे. 

 योजनेंतगफत लनमाण करण्यात येणारे लवकास काम खरोखरच गरजेचे असल्याचे 100 %लाभधारकांनी 
मलू्यमापन पाहणी दरम्यान सांलगतले. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या लाभधारकांना सदर लवकासकाम पणूफ करण्यास लकती 
कालावधी लागला याबाबत लवचारले असता 61 टक्कें नी एक ते तीन मलहने,27 टक्कें नी तीन ते सहा 
मलहने,7 टक्कें नी सहा ते नउू मलहने, उवफलरत 5 टक्कें नी नऊ मलहन्यांपेक्षा अलधकचा कालावधी लागला 
असल्याचे सांलगतले. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 33 %लाभधारकांनी योजनेंतगफत 
लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधेचा दजा उत्कृष्ट्ट असल्याचे, 50 %लाभधारकांनी चांगला असल्याचे, 
13 %लाभधारकांनी बरा असल्याचे तर 4 %लाभधारकांनी वाईट असल्याचे नमदू केले आहे. 

 योजनेंतगफत लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधांबाबत मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या 
लाभधारकांपैकी 34 %लाभधारक अंत्यत समाधानी, 57 %समाधानी तर 9 %अल्प समाधानी 
असल्याचे लदसनू आले. 

 योजनेंतगफत लनमाण करण्यात सलुवधेबाबत कसल्याही प्रकारच्या तक्रारी केलेल्या नसल्याचे लदसनू आले. 
 योजनेंतगफत सलुवधा लनर्गमती होत असतांना सदर लवकासकामांचे लनलरक्षण करण्यात येत असल्याचे 90 

%लाभधारकांनी नमदू केलेले आहे. 
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 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 25 %लाभधारकांनी योजनेंतगफत 
लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधांच्या लठकाणी नामर्लक लावण्यात आलेला असनू सदर 
नामर्लकावर योजनेच्या नावासह कामाचे वर्षफ नमदू केले असल्याचे सांलगतले तर उवफलरत 75 
%लाभधारकांनी अशा प्रकारचा नामर्लक लावण्यात आलेला नसल्याचे नमदू केलेले आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 95 %लाभधारकांनी सदर लवकासकाम 
वापरात असल्याचे नमदू केलेले आहे, 3 टक्केनी वापरात नसल्याचे तर उवफलरत यांनी काम पणूफ न 
झाल्याने तसेच सदर सलुवधा वेगळया धमासाठी असल्याने लतचा वापर करत नसल्याचे लदसनू आले. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 3 %लाभधारकांनी योजनेतंगफत लनमाण 
करण्यात आलेले लवकासकाम यापवूीही आमदार लनधीतनू तयार करण्यात आले असल्याचे नमदू केलेले 
आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 69 %लाभधारकांनी योजनेमळेु 
जीवनमान चांगल्या प्रकारे सधुारत असल्याचे, 28 %लाभधारकांनी थोड्यार्ार प्रमाणात तर उवफलरत 3 
टक्कें नी कसल्याही प्रकारची मदत होत नसल्याचे नमदू केलेले आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या लाभधारकांपैकी 41 %लाभधारकांनी योजनेंतगफत 
अनजेु्ञय असलेल्या कामांव्यलतलरक्त इतर कामांचा अंतभाव करावा असे नमदू केलेले आहे. सदर 
कामांमध्ये धार्गमकलथळ असल्यास यात्री लनवास, लपण्याचे पाण्याबरोबर लर्ल्टरचे पाणी, ग्रथांलय, 
सांलकृलतक कक्ष, व्यायामशाळा यांची लनर्गमती करण्यात यावी असे नमदू केलेले आहे. 

 मलू्यमापन पाहणी अभ्यासासाठी लनवड केलेल्या सवफच लाभधारकांनी योजना अलतशय चांगली असनू 
त्यामळेु अल्पसंख्यांक समदुायाच्या भौलतक सलुवधा लनमाण करण्यास हातभार लागत असल्याचे नमदू 
केलेले आहे. 

************ 
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प्रकरण – 5 

  साांरािं व विंफारिंी 
योजनेचा साराांिं 
 

 राज्यात 2008 साली अल्पसंख्याक लवकास लवभागाची लथापना करण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक 
लवकास लवभागामार्फ त सन 2008-09 या वर्षापासनू नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या भौगोललक क्षेत्रातील 
अल्पसंख्यांक समदुायाच्या एकंदर जीवनमानाचा दजा उंचावण्यासाठी राज्यातील “ अल्पसांययाांक बहुल 
िेरासाठी नागरी िेरात मलुभतू नागरी सवुवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागरी िेरववकास कायथक्रम ”  
ही योजना राबलवण्यात येत आहे. 
 योजनेंतगथत सन 2011-12 ते 2015-16 या कालावधीत ₹103.17 कोटी वनधी अल्पसांययाक 
ववकास ववभागाद्वारे ववतवरत करण्यात आलेला असनू, त्याद्वारे नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांच्या 
भौगोवलक िेरात योजनेंतगथत अनजेु्ञय असलेल्या 928 सवुवधाांची वनर्थमती करण्यात आली आहे. 
योजनेंतगथत वनमाण करण्यात आलेल्या सवुवधाांमळेु अल्पसांययाक समदुायाचे जीवनमान उांचावण्यास 
हातभार लागत आहे. 
 योजनेंतगथत वनमाण करण्यात आलेल्या सवुवधाांमळेु खालील उवि ष्टाांची पतूथता होण्यास मदत होत 
असल्याचे वदसनू आले आहे. 

 नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांच्या अल्पसांययाक बहुल भौगोवलक िेरात योजनेंतगथत 
सवुवधाांची वनर्थमती झाली असल्याने अल्पसांययाांक समदुायासाठीच्या भौवतक सवुवधाांमध्ये 
वाढ झालेली आहे. 

 अल्पसांययाक समदुायाच्या भौवतक सवुवधाांतील वाढीमळेु आरोग्यमान उांचावण्यास 
हातभार लागला आहे. 

 नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांच्या भौगावलक िेरात सदर सवुवधाांची वनर्थमती होत 
असल्याने अिंा नागरी  स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांची भौवतक सबुत्ता वाढण्यास मदत होत 
आहे. 

 सदर योजनेमळेु नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांना आपले उत्तरदावयत्व पणूथ करण्यास 
हातभार लागत आहे. 

 सावथजवनक िंौचालयाांची वनर्थमती करता येत असल्याने अप्रत्यिवरत्या भारत सरकारच्या 
स्त्वच्छ भारत अवभयानास हातभार लागत आहे. 

 योजनेच्या कायान्वयात काही बदल करणे आवर्शयक आहे. सदर बदलाांसह भववष्यात 
योजना राबववणे गरजेचे आहे. 

 योजनाचा उिेिं साध्य होत आहे. 
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  मलू्यमापन पाहणीच्या विंफारिंी 

1. अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाचे लवत:चे संचालनालय नसल्याने सदर योजना प्रभावीपणे राबलवण्यात 
अडचणी येत असतात. यालतव उपलब्ध मनषु्ट्यबळाद्वारे प्रभावीपणे सदर योजना राबलवण्यासाठी संगणकीय प्रणाली 
लवकलसत करण्यात यावी. संगणकीय प्रणाली लवकलसत केल्यामळेु प्रलताव सादर करण्यास, प्रलतावांची छाननी 
करण्यास, लनधी लवतरणास होणारा लवलंब सहज कमी करता येईल. तसेच एकाच कालावधीत सवफ प्रलताव सादर 
करता येणार असल्याने उलशराचे, अपणूफ ककवा लवलहत कागदपत्रांची पतूफता न केलेले प्रलताव लवीकारले जाणार 
नाही. या सवफ बाबींसाठी लागणारे लजल्हालधकारी कायालयातील मनषु्ट्यबळ शासनाच्या दसुऱ्या एखादया लवधायक 
कामासाठी उपलब्ध असेल. 

2. सदर योजना प्रलतपतुी लवरूपात राबलवता येणे शक्य आहे ककवा कसे याबाबतची चाचपणी (एक 
वर्षाकलरता) घेण्यात यावी. नागरी लथालनक लवराज्य संलथांनी त्यांचेकडे असलेल्या उपलब्ध लनधीतनू (शासन 
अनदुान वगळता मालमत्ता कर, तसेच इतर लथालनक कर यांचेमार्फ त लमळणारे उत्पन्न) योजनेंतगफत अनजेु्ञय 
असलेली लवकास कामे योजनेच्या लनकर्षाप्रमाणे अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात लनमाण करावी. सदर सलुवधेच्या 
लनर्गमतीसाठी झालेल्या खचाची मागणी त्यांनी संगणकीय प्रणालीवर प्रलतावाच्या लवरूपात करावी. लजल्हालधकारी 
कायालयांनी सदर प्रलतावांच्या अनरंु्षगाने प्राप्त कागदपत्रांची छाननी करून प्रत्यक्ष क्षेलत्रय भेटीद्वारे सदर सलुवधांचा 
दजा, गणुवत्ता तपासनू असे प्रलताव लशर्ारशीसह संगणकीय प्रणालीद्वारे अल्पसंख्यांक लवकास लवभागास सादर 
करावेत. अल्पसंख्यांक लवकास लवभागास उपलब्ध मनषु्ट्यबळाद्वारे काही लवकासकामांची पाहणी करणे शक्य 
असल्यास त्यांनी ते करावे अन्यथा अंलतम मान्यता देऊन योजनेंतगफत अनजेु्ञय असलेल्या लवकास कामांचा लनधी 
संबलधत नागरी लथालनक लवराज्य संलथांस उपलब्ध करून द्यावा. योजनेतील या बदलामळेु नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथांच्या भौगोललक क्षेत्रात वालतव्यास असलेल्या अल्पसंख्यांक समदुायास योजनेंतगफत अनजेु्ञय असलेल्या  
सलुवधांचा लाभ अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाकडून लनधी प्राप्त होण्याच्या आत घेता येईल. त्यामळेु वेळेत बचत 
होईल, त्यायोगे अनदुान संबलधत नागरी लथालनक लवराज्य संलथेस त्याच आर्गथक वर्षात उपलब्ध करून देता येणे 
शक्य होईल. योजनेंतगफत लनधी संबलधत यंत्रणा ककवा लजल्हालधकारी कायालये यांचेकडे अखर्गचत राहणार नाही.  

3. सदर योजनेमध्ये प्रशासकीय मंजरुी देण्याचे अलधकार संबलधत लजल्हालधकारी यांना देण्यात यावेत.   

4.  योजनेंतगफत लवतलरत लनधी, खचफ झालेली रक्कम तसेच अखर्गचत रक्कम याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. 

5.  योजनेच्या कायान्वयनात योजनेबाबतची अलभलेखे व्यवस्लथतपणे जतन करण्यात आलेली नसल्याचे 
लदसनू आले. यालतव पवूींच्या लेख्यांचा मागोवा घेऊन सदर अलभलेखे लडलजटल पध्दतीने जतन करण्यात यावेत. 

6.  योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकलरता लनलरक्षणाची मानके लनधालरत करण्यात यावीत. 
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7.  अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाने लनधी लवतरणा परुतीच भलूमका मयालदत न ठेवता लवतलरत केलेल्या 
लनधीतनू योजनेचे ईस्प्सत साध्य झाले आहे ककवा नाही यासाठी मंत्रालयलतरावरील अलधकारी/ कमफचारी यांनी 
प्रत्येक महसलुी लवभागातील एका नागरी लथालनक लवराज्य संलथेमध्ये लनमाण करण्यात आलेल्या सलुवधेच्या 
कामांना प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट द्यावी. 

8. लजल्हालधकारी कायालयात सदर योजनेचे कायान्वयन कोणी करावे याबाबत लपष्ट्ट लनदेश असावेत. 

9. नागरी लथालनक लवराज्य संलथांना अल्पसंख्यांक समदुायाच्या लवकास कामांसाठीचा आराखडा तयार 
करण्यासाठी आग्रह करण्यात यावा. सदर लवकास आराखडा उपलब्ध करून घेतांना नागरी क्षेत्रात अल्पसंख्यांक 
बहुल लोकवलतींची लठकाणे लनदेलशत केलेली असावीत. सदर लनदेलशत केलेल्या क्षेत्रांमध्ये अल्पसंख्यांक 
समदुायासाठी कोणकोणत्या पायाभतू सलुवधा उपलब्ध आहेत याचा सलवलतर तपशील असावा. उदा. लोकसंख्येच्या 
प्रमाणात  आवश्यक असलेली  व प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेली सावफजलनक शौचालये, लपण्याच्या पाण्याची 
सावफजलनक लठकाणे इत्यादी. याप्रकारची मालहती उपलब्ध झाल्यास अल्पसंख्यांक लवकास लवभागाला योजनेंतनू 
लकती प्रमाणात सलुवधांची लनर्गमती करावी लागणार तसेच त्यासाठी लकती लनधीची आवश्यकता लागणार याबाबत 
कालबद्ध लनयोजन करणे शक्य होणार आहे. तसेच योजनेतंगफत लनमाण करावयाच्या सलुवधांचा प्राधान्यक्रम ठरलवता 
येईल.  

10.  वाढत्या महागाईमळेु योजनेंतगफत देण्यात येणाऱ्या अनदुानातनू सलुवधांची लनर्गमती करणे लजकरीचे होत 
असल्यामळेु लनधीची मयादा वाढवून मनपा साठी 40 लक्ष, अ वगफ नपासाठी 30 लक्ष तर ब/ क वगफ नपा, 
नगरपंचायतीसाठी 20 लक्ष करण्यात यावी (अपवादात्मक पलरस्लथती वगळता). 

11.  सदर योजना सन 2008-09 या वर्षापासनू सरुू करण्यात असनू, योजनेचे लनकर्ष ठरलवतांना सन 2001 
च्या जनगणनेप्रमाणे नागरी लथालनक लवराज्य संलथेमध्ये 10 %लोकसंख्या अल्पसंख्यांकाची असावी अशी तरतदू 
करण्यात आलेली आहे. आता सन 2011 ची जनगणना झालेली असनू, राज्यात काही नवीन नागरी लथालनक 
लवराज्य संलथांचीही लनर्गमती ककवा दजा/ भौगोललक क्षेत्र यात वाढ झालेली आहे. या नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथांनाही 2001 च्या लोकसंख्येचा लनकर्ष लावल्यास ते योजनेच्या लाभापासनू वंलचत राहत आहेत. त्यामळेु 
योजनेच्या लनकर्षात 2011 च्या जनगणनेनसुार आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत. 

12. भौगोललक क्षेत्र मोठे असलेल्या नागरी लथालनक लवराज्य संलथामध्ये जालत प्रमाणात अल्पसंख्यांक 
समदुाय वालतव्यास असनू अनजेु्ञय लनधीतनू मोठया प्रमाणात आवश्यक सलुवधांची लनर्गमती करणे शक्य होत नाही. 
तेथे लनधीची कमतरता पडते. यासाठी सन 2011 च्या जनगणनेतील उपलब्ध मालहतीद्वारे नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथाची अल्पसंख्यांक समदुायाच्या लोकसंख्येनसुार वगफवारी करून लनधी लवतरणात वाढ करण्यात यावी. उदा. 
मुंबई, ठाणे, मालेगांव या लठकाणी अल्पंसख्यांक समदुायाचे लोक मोठया प्रमाणात वालतवास आहेत. त्यामळेु 
योजनेंतगफत अनजेु्ञय अनदुानातनू र्ारच कमी सलुवधांची लनर्गमती अशा नागरी क्षेत्रात होत असते. योजनेंतगफत नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथांना त्यांच्या  दजाप्रमाणे लनधी लवतलरत करण्यात येत असतो. वालतलवक कोणत्याही नागरी 
क्षेत्रात सलुवधेची लनर्गमती करावयाची झाल्यास त्यासाठी येणारा अंदालजत खचफ (जागेचे दर वगळता) हा मनपा, नपा 
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ककवा नप यांचे लठकाणी जवळपास सारखाच येत असतो. यालतव सदर योजनेचे अनदुान नागरी लथालनक लवराज्य 
संलथांच्या दजा, नागरी लथालनक लवराज्य संलथेमधील अल्पसंख्यांक समदुायाची लोकसंख्या याचे धतीवर  खालील 
तक्त्यात दाखलवल्याप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात यावे. 
नागरी लथालनक लवराज्य संलथेचा दजा सन 2011 च्या जनगणनेनसुार अल्पसंख्याक समदुायाचे प्रमाण 

1-10 टक्के 10-30 टक्के 30-100 टक्के 
मनपासाठी अनदुान (लाख रू.) 20 25 30 

अ वगफ नपासाठी अनदुान (लाख रू.) 15 20 25 

ब/ क वगफ नगरपाललका नगरपंचायतसाठी 
अनदुान (लाख रू.) 

10 15 20 

उपरोक्तप्रमाणे अनदुान वनधावरत करावे तसेच अपवादात्मक पवरख्स्त्र्तीत अनदुान ववतवरत 
करावयाचे झाल्यास त्यामध्ये दपु्पटीने वाढ करावी. यामळेु 10 टक्केपेिा कमी लोकसांयया असलेल्या 
नागरी स्त्र्ावनक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाांच्या िेरात वास्त्तव्यास असलेल्या अल्पसांययाक समदुायासही योजनेंतगथत 
वनमाण करण्यात येणाऱ्या सवुवधाांचा लाभ घेता येईल. लोकसंख्येच्या लनकर्षानसुार अनदुान लवतलरत केल्यास 
जालतीच्या सलुवधांची लनर्गमती अशा क्षेत्रात करता येणे शक्य होईल व त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणवरील अल्पसंख्यांक 
समदुायास सदर सलुवधांचा लाभ घेता येईल. अल्पसंख्यांक समदुायाचे वालतव्य असलेल्या सवफच (100 टक्के) 
नागरी लथालनक लवराज्य संलथांच्या भौगोललक क्षेत्रात सदर योजना अल्पसंख्यांक लवकास लवभागास राबलवता येईल. 

13.  योजनेंतगफत अनजेु्ञय असलेल्या सलुवधांमध्ये वाढ करण्यात यावी यामध्ये व्यायामशाळा, आरोग्यकें न्, 
सांलकृलतक कक्ष, गं्रथालय, यात्री लनवास इत्यादी सलुवधांच्या लनर्गमती करण्याच्या कामांचा अंतभाव करण्यात यावा. 

14. योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान अल्पसंख्यांक लवकास लवभाग, लजल्हालधकारी कायालय तसेच नागरी 
लथालनक लवराज्य संलथा यांचे कायालयातील  आर्गथक व भौलतक प्रगतीबाबतचे अलभलेखे व  सांस्ख्यकी मालहती 
व्यवस्लथतपणे जतन करण्यात आलेली लदसनू येत नाही. यालतव योजना अंमलबजावणीच्या लवलवध लतरावर 
(राज्य, लवभाग, लजल्हा, लथालनक लवराज्य संलथा) सांस्ख्यकी कक्षाची लनर्गमती करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून 
योजनेच्या आर्गथक व भौलतक प्रगतीच्या अलभलेखांच्या जतन करण्यासोबतच सांस्ख्यकी मालहतीची उपलब्धता 
तात्काळ होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर वेळोवेळी  व कालबध्दपणे संलनयंत्रण करणे सहज शक्य होईल. 

************ 
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1. अल्पसंख्यांक लवकास लवभाग यांचे कायालयाने सन 2008-09 ते 2016-17 या कालावधीत योजनेशी 
संबलधत वेळोवेळी लनगफलमत केलेले शासन लनणफय, पलरपत्रके, संकेतल्ळावलरल मालहती  

2. लजल्हालधकारी कायालयांकडील योजनेबाबतची अलभलेखे, लनधी लवतरण आदेश, प्रशासकीय मान्यतेचे 
आदेश 

3. नागरी लथालनक लवराज्य संलथाकडील योजनेबाबतची अलभलेखे 
4. जनगणना आयकु्त याचे संकेतलथळ 

 

*********** 
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पवरविंष्ट 
राज्याच्या महानगरपावलकेतील अल्पसांययाक समदुायाचे 2011 नसुार लोकसांययेनसुार िेंकडा 

प्रमाण 
अ.क्र वजल्हयाचे नाव महानगरपावलकेचे नाव अल्पसांययाांकाचे िेंकडा प्रमाण 

1 नालशक मालेगांव 75.52 
2 ठाणे लभवंडी-लनजामपरू 60.53 
3 परभणी परभणी 54.40 
4 औरंगाबाद औरंगाबाद 45.29 
5 अकोला अकोला 44.93 
6 मुंबई शहर बहृन्मबुई  38.98 
7 अमरावती अमरावती 38.01 
8 मुंबई उपनगर बहृन्मबुई  32.03 
9 ठाणे लमरा-भायंदर 30.50 

10 लातरू लातरू 29.62 
11 नालशक नालशक 29.51 
12 नागपरू नागपरू 29.12 
13 धळेु धळेु 29.00 
14 सांगली सांगली 28.33 
15 जळगांव जळगांव 27.78 
16 ठाणे ठाणे 25.85 
17 सोलापरू सोलापरू 24.05 
18 पालघर वसई-लवरार 22.24 
19 अहमदनगर अहमदनगर 22.05 
20 रायगड पनवेल 20.66 
21 नांदेड नांदेड 20.23 
22 पणेु पणेु 20.02 
23 ठाणे नवी मुंबई 19.35 
24 ठाणे कल्याण डोंलबवली 19.10 
25 ठाणे उल्हासनगर 17.11 
26 कोल्हापरू कोल्हापरू 15.87 
27 पणेु कपपरी कचचवड 15.50 
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राज्याच्या अ वगथ नगरपावलकेतील अल्पसांययाक समदुायाचे 2011 नसुार लोकसांययेनसुार िेंकडा 
प्रमाण  

अ.क्र वजल्हयाचे नाव अ वगथ नगरपावलकेचे नाव अल्पसांययाांकाचे िेंकडा प्रमाण 
1 अमरावती अचलपरू 45.32 
2 जालना जालना 38.84 
3 लातरू उदगीर 37.54 
4 जळगांव भुसावळ 37.39 
5 यवतमाळ यवतमाळ 27.40 
6 वधा वधा 23.01 
7 पणेु बारामती 22.87 
8 गोंलदया गोंलदया 22.80 
9 कोल्हापरू इचलकरंजी 21.52 

10 ठाणे अंबरनाथ 21.05 
11 सातारा सातारा 19.65 
12 सोलापरू बाशी 19.36 
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राज्याच्या ब/क वगथ नगरपावलका व नगरपांचायतीतील अल्पसांययाक समदुायाचे 2011 
लोकसांययेनसुार िेंकडा प्रमाण 

अ.क्र वजल्हयाचे नाव ब/क वगथ नप व नपांची नाव अल्पसांययाांकाचे िेंकडा प्रमाण 
1 अकोला बालापरू 82.06 

2 परभणी पालम 81.88 

3 नागपरू कामटी 65.64 

4 अकोला पातरू 64.58 

5 वालशम करंजा 60.35 

6 परभणी कजतरू 60.29 

7 कहगोली कलमनरुी 59.13 

8 परभणी परुणा 58.93 

9 वालशम मंगरूळपीर 58.18 

10 परभणी पाथरी 57.34 

11 औरंगाबाद लसलेाड 54.83 

12 अमरावती चांदरूबाजार 53.05 

13 बलुढाणा लोणार 51.68 

14 कहगोली बसमत 50.31 

15 उलमानाबाद पारंडा 48.25 

16 यवतमाळ नेरनबाबपरू 48.24 

17 जळगांव रावेर 47.42 

18 लातरू औसा 47.22 

19 उलमानाबाद नळदगुफ 47.04 

20 कहगोली कहगोली 46.51 

21 नांदेड लकनवट 45.15 

22 अकोला अकोट 45.12 

23 औरंगाबाद कन्नड 45.06 

24 जळगांव रै्जपरू 44.64 

25 जळगांव यावल 44.45 

26 यवतमाळ लदग्रस 43.98 

27 नांदेड मदुखेडा 43.61 

28 बलुढाणा मेहकर 43.39 

29 बलुढाणा जळगांव जामोद 43.33 

30 नांदेड भोकर 43.22 

31 यवतमाळ दारव्हा 43.02 

32 रत्नालगरी दापोली 42.27 
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33 यवतमाळ उमरखेड 41.59 

34 यवतमाळ पसुद 41.17 

35 अमरावती अंजनगांव 41.02 

36 सातारा पाचगणी 40.28 

37 बलुढाणा बलुढाणा 40.27 

38 लातरू अहमदपरू 40.13 

39 अमरावती दयापरू 40.08 

40 परभणी सेल ू 39.54 

41 अकोला मरु्गतजापरू 39.47 

42 रत्नालगरी खेड 39.37 

43 नंदरूबार शहादा 39.16 

44 नांदेड हदगांव 38.97 

45 परभणी गंगाखेड 38.96 

46 वालशम लरसोड 38.84 

47 पणेु जनु्नर 38.71 

48 सातारा महाबळेश्वर 38.54 

49 नांदेड धमाबाद 38.52 

50 वधा पलुगांव 37.58 

51 जालना अंबड 36.76 

52 जळगांव जामनेर 36.74 

53 नांदेड देगलरू 36.38 

54 अमरावती लचखलदरा 36.12 

55 रत्नालगरी रत्नालगरी 36.00 

56 कोल्हापरू कुरूदंवाड 35.99 

57 वालशम वालशम 35.98 

58 औरंगाबाद वैजापरू 35.83 

59 चंन्परू बल्लारपरू 35.48 

60 बलुढाणा शेगांव 35.47 

61 बलुढाणा देवळूगांव 35.23 

62 रत्नालगरी राजापरू 34.93 

63 परभणी मनवट 34.69 

64 नांदेड लबलोली 34.50 

65 बलुढाणा खामगांव 34.44 

66 नालशक येवला 34.20 

67 नागपरू महादलूा 33.87 
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68 जळगांव चोपडा 33.74 

69 गडलचरोली देसाईगंज 33.69 

70 लातरू लनलंगा 33.20 

71 सातारा कराड 33.13 

72 औरंगाबाद गंगापरू 33.09 

73 परभणी सोनपेठ 32.96 

74 रायगड रोहा 32.82 

75 कोल्हापरू जयकसगपरू 32.70 

76 अहमदनगर श्रीरामपरू 32.69 

77 रत्नालगरी लचपळूण 32.49 

78 रायगड मरुूड-जंलजरा 32.19 

79 नालशक नांदगांव 31.96 

80 उलमानाबाद उलमानाबाद 31.95 

81 अहमदनगर संगमनेर 31.55 

82 सोलापरू अक्कलकोट 31.22 

83 जळगांव वरणगांव 31.01 

84 बलुढाणा मलकापरू 30.92 

85 नंदरूबार नवापरू 30.30 

86 सोलापरू मैंदगी 29.93 

87 बलुढाणा कसदखेड राजा 29.61 

88 बलुढाणा लचखली 29.06 

89 नागपरू वाडी 28.86 

90 अमरावती वरूड 28.69 

91 पणेु दौंड 28.58 

92 नांदेड उमरी 28.15 

93 अमरावती मोरशी 28.00 

94 कोल्हापरू पन्हाळा 27.84 

95 रायगड खोपोली 27.80 

96 रायगड उरण 27.23 

97 चंन्परू राजरूा 27.15 

98 औरंगाबाद पैठण 27.11 

99 रायगड श्रीवधफन 27.04 

100 जळगांव धारणगांव 26.95 

101 चंन्परू ब्रम्हपरूी 26.88 

102 जळगांव एंरडोल 26.66 
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103 उलमानाबाद कळंब 26.39 

104 पालघर जव्हार 26.24 

105 ठाणे जव्हार 26.23 

106 यवतमाळ वणी 26.18 

107 नांदेड मखेुड 26.15 

108 जळगांव भडगांव 26.07 

109 नंदरूबार नंदरूबार  25.57 

110 उलमानाबाद मरूूम 25.37 

111 सोलापरू करमाळा 24.90 

112 अहमदनगर कोपरगांव 24.85 

113 उलमानाबाद उमरगा 24.75 

114 जळगांव सावदा 24.53 

115 चंन्परू भन्ावती 24.44 

116 पणेु लोणावळा 24.30 

117 नालशक इगतपरूी 24.27 

118 यवतमाळ पांढरकवडा 24.24 

119 जळगांव पाचोरा 24.09 

120 रत्नालगरी लांजा 24.04 

121 अमरावती शेदरूराजनाघाट 24.03 

122 पणेु लशरूरू 23.67 

123 कसधदुगुफ सावंतवाडी 23.50 

124 रायगड माथेरान 23.40 

125 जालना जाफ्राबाद 23.36 

126 अमरावती चांदरू रेल्वे 23.03 

127 वधा लहगनघाट 22.84 

128 वधा आवी 22.66 

129 जळगांव अमळनेर 22.64 

130 सांगली आष्ट्टा 22.44 

131 अकोला तेल्हारा 22.36 

132 भंडारा भंडारा 22.21 

133 रायगड महाड 22.06 

134 नागपरू कन्हान कपपरी 22.03 

135 सोलापरू कुडुफवाडी 22.00 

136 चंन्परू मळू 21.49 

137 पणेु इंदापरु 21.44 
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138 नागपरू नरखेड 21.34 

139 अमरावती धामनगांव 21.24 

140 धळेु लशरपरू वरवाडे 21.14 

141 सातारा र्लटण 20.98 

142 गोंलदया लतरोरा 20.90 

143 रायगड कजफत 20.65 

144 नांदेड लोहा 20.61 

145 गडलचरोली गडलचरोली 19.78 

146 जालना मंनथा 19.60 

147 उलमानाबाद भमू 19.26 

148 जळगांव चाळीसगांव 18.99 

149 चंन्परू वरोरा 18.53 

150 यवतमाळ बाभळूगांव 18.51 

151 ठाणे कुळगांव बदलापरू 18.41 

152 जालना बदनापरू 18.25 

153 जालना घनसांगवी 18.14 

154 सातारा रलहमतपरू 17.76 

155 ठाणे पालघर 17.74 

156 पालघर पालघर 17.74 

157 ठाणे डहाण ू 17.65 

158 पालघर डहाण ू 17.64 

159 भंडारा पवनी 17.58 

160 नागपरू उमरेढ 17.52 

161 सोलापरू दधुनी 17.26 

162 रायगड अललबाग 17.22 

163 यवतमाळ घाटंजी 17.20 

164 नंदरूबार तळोदे 17.01 

165 अहमदनगर लशडी 16.87 

166 सोलापरू सांगोला 16.83 

167 अहमदनगर राहूरी 15.94 

168 यवतमाळ महागांव 15.82 

169 यवतमाळ अणी 15.74 

170 नागपरू रामटेक 15.47 

171 अहमदनगर राहता 15.29 

172 सातारा वाई 15.29 
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173 जळगांव पारोळा 15.23 

174 भंडारा तमुसर 15.13 

175 सोलापरू मंगळवेढा 15.06 

176 नालशक सटाणा 14.83 

177 नागपरू काटोल 14.78 

178 सांगली तासगांव 14.50 

179 पणेु राजगरुूनगर 14.46 

180 नागपरू खापा 14.45 

181 वधा कसधी 14.19 

182 नागपरू मोवड 14.11 

183 कोल्हापरू गडलहेंग्लज 14.00 

184 रत्नालगरी देवरूख 13.96 

185 पणेु तळेगांव दाभाडे 13.85 

186 कोल्हापरू वडगांव 13.83 

187 नागपरू सावनेर 13.63 

188 रत्नालगरी गहुागर 13.57 

189 वधा देवळी 13.52 

190 कोल्हापरू कागल 13.51 

191 कसधदुगुफ मालवण 13.37 

192 यवतमाळ कळंब 12.91 

193 पणेु चाकण 12.82 

194 सातारा रलहमतपरू 12.52 

195 कसधदुगुफ वेंगफला, 12.46 

196 नागपरू मोहपा 12.25 

197 अहमदनगर श्रीगोंदा 12.23 

198 अहमदनगर पाथडी 12.17 

199 अहमदनगर देवलाली-प्रवरा 11.89 

200 रायगड पेण 11.62 

201 नागपरू कळमेश्वर 11.51 

202 नागपरू मौदा 11.27 

203 जालना भोकरदन 11.08 

204 सांगली लवटा 11.01 

205 पणेु भोर 10.78 

206 सोलापरू पंढरपरू 10.18 

207 कोल्हापरू मलकापरू 9.38 
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208 बलुढाणा नांदरूा 9.28 

209 उलमानाबाद तळुजापरू 9.20 

210 कसधदुगुफ कणकवली 9.17 

211 पणेु जेजरूी 8.98 

212 नागपरू कहगणा 8.90 

213 सातारा म्हसवड 8.40 

214 यवतमाळ रालेगांव 8.35 

215 कोल्हापरू मरुगड 7.68 

216 नालशक लसन्नर 7.25 

217 ठाणे शहापरू 7.02 

218 पणेु सासवड 6.96 

219 यवतमाळ मारेगांव 6.52 

220 पणेु आळंदी 6.20 

221 ठाणे मरुबाड 4.80 

222 धळेु देाडांईचा वरवाडे 4.49 

223 जालना परतरू 4.41 

224 नालशक त्रयंबकेश्वर 3.45 

 


