सामुहीक वििाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन
वििाह करणा-या मागासिगीय दाांपतयाांसाठी
असलेल्या कन्यादान योजनेत बदल...
अनुदानात िाढ
महाराष्ट्र शासन
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग
शासन वनणणय क्रमाांक : सावियो-2015/प्र.क्र.105/सामासु
मांत्रालय विस्तार भिन, मुांबई - 400 032.
वदनाांक : 15 ऑक्टोंबर, 2016
सांदभण : 1) शासन वनणणय सा.न्या.साां.का.क्री. ि ि वि.स.वि.क्र. सावियो-2003 / प्र.क्र.7 /
सुधार-१ वद. 24.12.2003
2) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग सावियो-2005/
प्र.क्र. 41/ सुधार-१ वद. 18.12.2008
प्रस्तािना :
राज्यात अनुसूवित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती ि विशेष मागास प्रिगातील
कुटु ां बातील सामुवहक वििाह सोहळयामध्ये

सहभागी होणा-या जोडपयाांना कन्यादान योजनेतांगणत

रु.१०,०००/- इतके अर्णसहाय्य दे ण्यािी योजना शासनाच्या वद.२४ वडसेंबर,२००३ च्या शासन
वनणणयान्िये सन २००३-०४ पासून लागू करण्यात आली आवण प्रतयेक वजल्हयामध्ये १०० जोडपयास या
योजनेिा लाभ दे ण्यात यािा असा वनणणय घेण्यात आला. सदर शासन वनणणयान्िये वििाह करणा-या
दाांपतयास मणीमांगळसुत्रासाठी रु.६,०००/- ि सांसार उपयोगी साहीतयासाठी रु.४०००/- असे एकूण
१०,०००/- इतके अर्णसहाय्य दे ण्यात येत होते. सदर शासन वनणणय वद.१८ वडसेंबर,२००८ अन्िये
अवधक्रवमत करुन या योजनेतांगणत सामुवहक वििाह सोहळयामध्ये भाग घेणा-या मागासिगीय दाांपतयाांना
पुिी िस्तुरुपाने दे ण्यात येणारे अनुदान रु.१०,०००/-इतकी रक्कम िधुिे िडील,आई आवण पालकाांच्या
नािे अधोरेवित धनादे शाव्दारे लग्नाच्या वदिशी दे ण्यात यािी अशी सुधारणा करण्या त आली. सदर
अनुदानािी रक्कम ही सन २००३ मध्ये म्हणजेि १२ िषापुिी ठरविलेली आहे.तयामुळे सद्य:स्स्र्तीत
योजनेतांगणत दे ण्यात येणा-या िस्तुांिा दरात झालेली िाढ ि िाढतया महागाईिा वििार करता सदर
अनुदानात िाढ करण्यािी बाब शासनाच्या वििाराधीन होती.
शासन वनणणय :
शासन

वनणणय

सा.न्या.साां.का.क्री.ि

ि

वि.स.वि.क्र.

सावियो-2003/प्र.क्र.7/सुधार-१

वद. 24.12.2003 अन्िये सामुवहक वििाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन वििाह करण्या-या मागासिगीय
दाम्पतयाांसाठी कन्यादान योजना लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजने अांतगणत वद. 18 वडसेंबर,
2008 िा शासन वनणणयान्िये कन्यादान योजनेअांतगणत सामुवहक वििाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन वििाह
करणा-या जोडपयाना दे ण्यात येणा-या रु. 10,000/- या अनुदानामध्ये िाढ करुन रु. 20,000/- ि
स्ियांसेिी सांस्र्ाांसाठी दे ण्यात येणा-या रु. 2,000/- या अनुदानामध्ये िाढ करुन रु. 4,000/- इतके
अनुदान दे ण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
या योजनेिे वनकष /अटी ि शती सांदभण क्र. 2 येर्ील वद. 18 वडसेंबर, 2008 च्या शासन
वनणणयाप्रमाणे कायम राहतील.
सदर प्रयोजनार्ण दे ण्यात येणारा ििण िालील लेिाशीषािाली ििी टाकण्यात यािा.
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“मागणी क्र. एन-4, 2225-अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगण याांिे कल्याण,
01-अनुसूवित जातीिे कल्याण, 800-इतर ििण, पांििार्षषक योजनेअांतगणत योजना - राज्य
योजनाांतगणत योजना (07) (08) कन्यादान योजनेिाली निदामपतयाांना अर्णसहाय्य (विघयो) (2225 353
8) योजनाांतगणत/दत्तमत”.
“मागणी क्र. एन-4, 2225-अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगण याांिे कल्याण,
03-मागासिगीयाांिे कल्याण, 800-इतर ििण, पांििार्षषक योजनेअांतगणत योजना - राज्य योजनाांतगणत
योजना (02) (04) कन्यादान योजनेिाली निदामपतयाांना अर्णसहाय्य अर्णसहाय्य (2225 354 7)
योजनाांतगणत/दत्तमत”.
सदर शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या अनौपिावरक सांदभण क्र. 220 कायासन -1413 वद.
30/06/2016 ि वित्त विभागाच्या अनौिपारीक सांदभण क्र. 353/2016/व्यय 15/ वदनाांक
16/09/2016 अन्िये प्रापत झालेल्या मांजूरीस अनुसरुन वनगणवमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून तयािा सांकेताक 201610151749085422 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Dnyandev
Laxman Sul
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( ज्ञा .ल.सुळ )

उप सविि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. सिण मांत्री/राज्यमांत्री, मांत्रालय, मुांबई.
2. अपर मुख्य सविि, वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
3. अपर मुख्य सविि, वनयोजन विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
4. प्रधान सविि, मवहला ि बालविकास विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
5. सिण मांत्रालयीन विभागािे अपर मुख्य सविि, मुख्य सविि / प्रधान सविि / सविि, मांत्रालय, मुांबई.
6. सिण विभागीय आयुक्त
7. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
8. सहायक आयुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
9. महालेिापाल १ /2 (लेिा पवरक्षा/लेिा ि अनुज्ञय
े ता) मुांबई.
10. अवधदान ि लेिा अवधकारी,पुणे,मुांबई
11. वनिासी लेिा अवधकारी, मुांबई
12. सिण वजल्हावधकारी
13. सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी
14. सिण वजल्हा वििाह नोंदणी अवधकारी
15. सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी
16. सिण विभागीय समाज कल्याण अवधकारी
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17. सिण सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अवधकारी
18. सिण समाजकल्याण अवधकारी, गट-अ, वजल्हा पवरषद
19. महासांिालक, मावहती ि जनसांपकण, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
20. उप सविि, वनयोजन विभाग (का-1431), मांत्रालय, मुांबई.
21. उपसविि वित्त विभाग (व्यय-14 ), मांत्रालय, मुांबई.
22. सह सविि / सिण उप सविि / अिर सविि / कक्ष अवधकारी, सा.न्या. ि वि.स.वि., मांत्रालय, मुांबई.
23. वनिडनस्ती/सामासू.
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