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ा तािवक 
 

अमरावती, अकोला, बलुढाणा, यवतमाळ, वािशम व वधार् या सहा िज ातील “शेतकरी 
कुटंुबातील मलुींच्या सामिुहक िववाहासाठी अनदुान” ही राज्य परु कृत योजना सन 2006 मध्ये सरुु 
करण्यात आली. सदर योजना अिधकर्िमत करुन राज्यातील सवर् िज ांमधील शेतकरी / शेतमजरू 
कुटंुबातील मलुींच्या िववाहासाठी “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या नावाने सधुािरत योजना सन 
2008 पासनू लाग ू करण्यात आली आहे. शेतकरी / शेतमजरू यांच्या मलुींचे िववाह सामिुहकिरत्या 
करण्यासाठी िनधीची तरतदू उपल ध करुन त्या ारे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबिवण्यासाठी मदत करणे 
हा या योजनेचा मखु्य उ ेश आहे. 
 

राज्य शासनाच्या सचूनेवरून अथर् व सांिख्यकी संचालनालयाकडून या योजनेचा मू यमापन 
अ यास घेण्यात आला. उपरोक्त योजनेचे कायार्न्वयन योग्य कारे सरुु आहे का? त्यात काही तर्टुी आहेत 
का? शेतकरी / शेतमजरू यांना या योजनेचा िकतपत लाभ झाला? तसेच योजनेचा उ ेश िकतपत साध्य 
झाला? ही या मू यमापन अ यासाची उि टे होती. हा अहवाल पाहणी अंतगर्त गोळा करण्यात आले या 
मािहतीवर आधािरत आहे. 

 

 

महारा टर् शासनाच्या अथर् व सांिख्यकी संचालनालयामाफर् त हा अहवाल जरी कािशत करण्यात 
येत असला, तरी त्यात यक्त केले या मतांशी शासन सहमत असेलच असे नाही. 
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करण-1 
 सारांश 

          
 

1.0 मागील काही वषार्त िवदभार्त अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या के या आहेत, या मागच्या अनेक 
कारणांपैकी एक मखु कारण हणजे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मलुींच्या िववाहाच्यावेळी जा त याज दराने 
घेतलेले कजर् फेडणे अशक्य झा याने आिर्थक िववंचनेला कंटाळून आत्महत्या के याचे शासनाच्या 
िनदशर्नास आले. शेतकरी कजर्बाजारी होऊ नयेत व अशा आत्महत्यांना आळा बसावा या दृ टीकोनातनू 
शासनाने अमरावती, अकोला, बलुढाणा, यवतमाळ, वािशम व वधार् या सहा िज ांतील “शेतकरी 
कुटंुबातील मलुींच्या सामिुहक िववाहासाठी अनदुान” ही राज्य परु कृत योजना सन 2006 मध्ये सरुु केली. 
सदर योजना अिधकर्िमत करुन राज्यातील सवर् िज ांमधील शेतकरी / शेतमजरू कुटंुबातील मलुींच्या 
िववाहासाठी “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या नावाने सधुािरत योजना सन 2008 पासनू लाग ू
करण्यात आली आहे. शेतकरी / शेतमजरू यांच्या मलुींचे िववाह सामिुहकिरत्या करण्यासाठी िनधीची तरतदू 
उपल ध करुन त्या ारे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबिवण्यासाठी मदत करणे हा या योजनेचा मखु्य उ ेश 
आहे. 

 
1.1     मू यमापन अ यासाची उि टे :  

 

अ)   राज्यातील शेतकरी  तसेच शेतमजरू यांना योजनेचा िकतपत लाभ िमळतो व त्यामळेु त्यांचे    
  जीवनमान िकतपत ससु  झाले, याचा शोध घेणे. 
 

      ब)    लाभाथ्यार्ंना परुिवण्यात आलेले आिर्थक सहा य धनादेशा ारे िमळते िंकवा कसे. 
 

क) शेतकरी  तसेच शेतमजरू यांनी शभुमंगल सामिुहक िववाह योजनेचा कायर्कर्म िकतपत   
ि वकारला, याचा शोध  घेणे. 

 

      ड)  योजनेच्या अंमलबजावणीतील तर्टुींचा शोध घेणे. 
 
 
 

इ) सामिुहक िववाहासाठी िविहत केले या कागदपतर्ांची पतुर्ता वयंसेवी सं था, िज हा मिहला व    
    बालिवकास अिधकारी आिण िववाह न दणी िनबंधक यांच्या कायार्लयांनी संयकु्तिरत्या केली   
    िंकवा कसे, याचा शोध घेणे.    

           

      फ)  योजना ठरवनू िदले या मागर्दशर्क तत्वानसुार व कायर् णाली माणे राबिवली जाते िंकवा  
     नाही, याचा शोध घेणे. 
     
1.2   िनवड पध्दती :  

  "शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना" राज्यातील सवर् िज ांना लाग ू करण्यात आली 
आहे. तथािप, कोकण िवभागातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड व िंसधदुगुर् या चार िज ांमध्ये 
सदर योजना राबिवली गेली नस याने मू यमापन अ यासाकिरता एकूण 31 िज ांची िनवड 
करण्यात आली. िनवड केले या त्येक िज ातनू दोन तालकेु या माणे एकूण 62 तालकु्यांची 
िनवड करण्यात आली व िनवडले या 62 तालकु्यांमधनू 547 लाभधारकांची व 52 वयंसेवी 
सं थांची मू यमापन अ यासाकिरता िनवड करण्यात आली. 
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1.3  योजनेचे िन कषर् : 
 लाभधारकाचा महारा टर् राज्यातील अिधवास : 

• 15 वषार्पेक्षा जा त     98 टक्के 
• 15 वषार्पेक्षा कमी        2 टक्के 

 
  

 लाभधारकांची शैक्षिणक ि थती :- 
 

• िनरक्षर    29 टक्के 
• 1 ली ते 4थी पयर्न्त िशक्षण घेतलेले      34 टक्के 
• 5वी ते 10वी पयर्न्त िशक्षण घेतलेले     29 टक्के 
• 10 वी पेक्षा जा त िशक्षण घेतलेले          8 टक्के 

 

 लाभधारकांचे यवसायानसुार वगीर्करण :- 
 

• वत:ची शेती असणारे   38 टक्के 
• मजरुी करणारे   45 टक्के 
• इतर 17 टक्के 

 

 लाभधारकांचे सामािजक वगर्िनहाय वगीर्करण :- 
 

• अन.ुजाती 19 टक्के 
• अ.ज. 18 टक्के 
• िव.ज.भ.ज./िव.मा. 15 टक्के  
• इ.मा.व 25 टक्के 
• इतर  23 टक्के 

 
 

 लाभधारकांचे वािर्षक उत्पन्नानसुार वगीर्करण :-  
 

•  ` 24,000 पेक्षा कमी 63 टक्के 
•   ` 24,000 ते 50,000 31 टक्के 
•  ` 50,000 पेक्षा जा त 6  टक्के 

 

 वयंसेवी सं थांकडे मलुींची नाव न दणी :- 
• नाव न दणी केलेले लाभाथीर् 95 टक्के 
•   नाव न दणी न केलेले लाभाथीर् 5 टक्के 

 

 लाभ िद यानंतर जोड यांच्या सहजीवनािवषयी िज हा मिहला व बालिवकास 
     कायार्लयांची िनिरक्षणे :- 

• िनरीक्षणे न घेतलेली कायार्लये 71 टक्के 
•   िनरीक्षणे घेतलेली कायार्लये 29 टक्के 

 

 लाभधारकांना योजनेची ज्या माध्यमां ारे मािहती ा त झाली त्याचे वगीर्करण:- 
 

•  वयंसेवी सं था ारे  65 टक्के  
• जािहराती ारे 13 टक्के 
• वतर्मानपतर्ा ारे   8 टक्के 
• इतर  14 टक्के 
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 लाभधारकांनी मलुींचे िववाह सामिुहक िववाहामध्ये केले या कारणांचेü 
वगीर्करण :- 

 

•  आिर्थक ि थती चांगली ®ÖÃÖ यानेü   54 टक्के 
•  वयंिनणर्य  14 टक्के 
•  योजनेच्या लाभासाठी   12 टक्के  
•  सामािजक सधुारणेसाठी   8 टक्के  
• पैशाच्या बचतीसाठी      12 टक्के  

 

 सामिुहक िववाह संपन्न झाले या िठकाणाचा तर :-   
 

• खेडेगावात 60 टक्के 
• तालकुा तरावर 24 टक्के 
• िज हा तरावर 16 टक्के 

 

 लाभाथ्यार्ंना योजनेअंतगर्त िमळालेले अनदुान :- 
 

• ` 10,000 पयर्त    98 टक्के 
• ` 10,000 पेक्षा कमी 1 टक्के  
• काहीही न िमळाले 1 टक्के 

 

 िववाहानंतर लाभाथ्यार्ंना आिर्थक सहा य िमळण्यासाठी लागलेला कालावधी :- 
 

• एक मिहना 10 टक्के 
• दोन मिहने                        9 टक्के 
• तीन मिहने  10 टक्के 
• सहा मिहने       22 टक्के 
• सहा मिहन्यापेक्षा जा त 48 टक्के 
• लाभ न िमळालेले                            1 टक्के 

 

 लाभाथ्यार्ंना आिर्थक सहा य ा त झा याचे माध्यम :- 
 

• धनादेशा ारे 98 टक्के  
• रोखीने 2 टक्के 

 

 लाभाथ्यार्कडून अथर्सहा याचा वापर :- 
 

• दािगन्यांसाठी 11 टक्के 
• भांडयासाठी 34 टक्के 
• इतर कामांसाठी 55 टक्के  

 
 

 महारा टर् राज्याचा रिहवासी अस याचा दाखला सादर :- 
• दाखला सादर केलेले लाभाथीर् 84 टक्के  
• दाखला स  16 ादर न केलेले लाभाथीर् टक्के 

 श  दाखला सादर :- 
• /12 

  
ेतकरी अस याचा

7  84 चा उतारा सादर केलेले लाभाथीर् टक्के  
• 7/12 चा उतारा सादर न केलेले 16 ट

लाभाथीर् 
क्के 
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 शासन यितिरक्त िववाहाचा अिधकचा खचर् भागिवण्यासाठी 

 

 अनदुाना
लाभधारकांनी केलेली तरतूद :- 

• वत:च्या उत्पन्नातनु 66 टक्के 
• नातेवाईकांकडून 24 टक्के  
• सावकारांकडून 10 टक्के  

ी माणपतर् :- 
 
 

 लाभाथ्यार्ंच्या मलुींना िववाह न दण
• िववाह न दणी माणपतर् िमळालेले 72 टक्के  
• िववाह न दणी माणपतर् िमळालेले 28 टक्के 

  
ी रतूदीतून 

•  25,000 

  शासन अनदु थ्यार्ंनाना यितिरक्त िववाहासाठी लाभा वत:च्या त
 केलेला खचर् :- 

 

` पेक्षा कमी 67 टक्के 
• ` 25,000 ते 50,000 पयत 25 टक्के 
• ` 50,00 यत 6 0 ते 1,00,000 प टक्के 
•  ` 1,00,000 पेक्षा जा त 2 टक्के 

 

रे 84 टक्के 

00 

 लाभधारकांमधील हंु ाचे माण :- 
  हंुडा न देणा
  हंुडा देणाऱ्यांपैकी, 

• ` 10,0 पेक्षा कमी देणारे 22 टक्के 
• ` 10,000 ते 20,000 हंुडा देणारे 37 टक्के 
•  ` 20,000 ते 50,000 हंुडा देणारे 30 टक्के 
•  ` 50,000 व त्यापेक्षा अिधक 11 टक्के 

ंतगर्त 83 टक्के  योजना “अत्यंत 

 

 
 

 शभुमंगल िुहक िवसाम वाह योजनेअ
उपयकु्त” आहे असे सांिगतले. 

लाभाथ्यार्ंनी

 

******* 
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करण-2  
फारसी 

 

योजनेबाबत िशफारसी    
 "शभुमंगल सामिुहक िववाह" य ेअंतगर्त करण्यात येणारे सामिुहक िववाह हे शक्यतो 
तालकुा पातळीवर आयोिजत क तांनादेखील 60 टक्के सामिुहक िववाह 
ामखु्याने गाव पातळीवर संपन्न ारीवरुन िदसनू आले अस याने थािनक 
पातळीवर जे िठकाण सोयीचे अ णी सामिुहक िववाह आयोिजत करण्याच्या 
अनषंुगाने शासन िनणर्य सधुािरत . 

 मिहला व बालिवकास कायार्लयानेच 

शेतमजरू यांच्या वाक्षरीची कोठेही 

िश

ा योजन
रण्याचे िनदश अस
 झा याचे आकडेव
सेल अशा िठका
 करण्यात यावा

 
 "शभुमंगल सामिुहक िववाह" या योजनेशी संबंिधत वयंसेवी सं थांनी िव ततृ िस ी ावी असे 
िनदश आहेत. तथािप, ा त आकडेवारीवरुन 59 टक्के वयंसेवी सं थांनी िस ीपतर्का ारे 
योजनेचा चार व सार के याचे िदसनू येते, तर 65 टक्के लाभधारकांनी योजनेबाबतची मािहती 
वयंसेवी सं थांकडून िमळा याचे सांिगतले. सदर आकडेवारीवरून वयंसेवी सं थांकडून 
योजनेचा चार व सार िव ततृ माणात झाला नस याचे िदसनू येते. लाभाथीर् िनवडीतील  
यंसेवी सं थांचा अिभगर्ह टाळण्याकिरता िज हाव

योजनेच्या चार व सारासाठी थािनक तरावरील िं ट व इलेक्टर्ॉिनक माध्यमांचा मो ा 
माणावर वापर करुन िव ततृ िस ी देणे गरजेचे आहे. 

 
 शेतकरी / शेतमजरू यांच्याकडून इच्छुकता मागवनू िववाहाबाबतची आव यक अशी न दणी 
वयंसेवी सं थांनी करावी असे िनदश आहेत. तथािप, शेतकरी / शेतमजरू यांच्याकडून 
इच्छुकता मागिवण्याबाबतचे कोणतेही पतर् िविहत केलेले नाही. पिरिश ट-अ मध्ये वध ू/ वर 
यांचा तपिशल, िववाहिवषयक मािहती, बालिववाह ितबंधक कायदा आिण हंुडािवरोधी काय ाचा 
भंग न के याबाबतच्या ितज्ञापतर्ावर वध ू व वर यांची वाक्षरी घेण्यासाठी तरतदू केली आहे. 
तथािप, योजनेच्या संपणूर् िकर्येमध्ये  लाभधारक शेतकरी / 
तरतदू नसतांनादेखील ` 10,000/- चे अनदुान वधचू्या विडलांना व हयात नस यास आईच्या 
नावाने धनादेशा ारे देण्यात येते.  यामध्ये लाभधारक शेतकरी / शेतमजरू  यांच्या वाक्षरीची तरतदू 
नस याने त्यक्षात ज्या जोड याचा सामिुहक सोह यामध्ये िववाह संपन्न झाला आहे, त्या 
जोड यातील वधचू्या विडलांनाच धनादेश िमळेल याची खातर्ी देता येत नाही. त्यामळेु सदर 
िवसंगतीचे िनरसन करण्यासाठी शेतकरी / शेतमजरू यांची इच्छुकता मागिवण्यासाठी पतर् 
िविहत करण्यात यावे, तसेच वध ू / वर यांचेसाठी िविहत केले या पिरिश ट अ 
िववाहिवषयक मािहती, बालिववाह ितबंधक कायदा आिण हंुडािवरोधी काय ाचा भंग न 
के याबाबतच्या ितज्ञापतर्ावर वध ू / वर यांसह वध ु / वर िपत्याच्या वाक्षरीचीदेखील 
तरतूद करणे आव यक आहे. 
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 शेतकरी / शेतमजरू यांच्याकडून इच्छुकता  मागवनू      िववाहाबाबतची      आव यक अशी न दणी  
    वयंसेवी सं थांनी करावी असे िनदश आहेत. तथािप, ा त आकडेवारीवरुन न दणी न करतादेखील    
िववाह संपन्न झा याचे िदसनू येते.  त्यामळेु िववाह संपन्न न होता शासनाकडून अनदुान 
िमळिवण्याचे कार घडण्यास वाव आहे. सदरची तफावत दरू करण्याकिरता न दणी झाले या 
लाभधारकांच्या पा यांचेच िववाह सामिुहक सोह यात आयोिजत करणे अिनवायर् करण्यात 
यावे. 

क िववाह सोह यात करण्याबाबत वयंसेवी सं थेकडे न द करतात त्या वेळीच   
वर् कागदपतर्ांची पतूर्ता झा याची खातर्ी करावी व जे शेतकरी / शेतमजरू कागदपतर्ांची 

ेय  
        राहील.” हे िवधान   पर पर िवरोधी  आहे.  त्यामळेु  सदरची  अट  वयं प ट  असणे  गरजेचे 

पतर् उपल ध  करुन  देणे  
   अिनवायर् करण्यात यावे.    

     यावे.  
 

ामळेु वध ूव वराच्या पालकांची बालिववाह ितबंधक कायदा 
 हंुडा ितबंधक कायदा भंग न के याबाबतच्या ितज्ञापतर्ावर वाक्षरी अिनवायर् 

 

 
 वध ूव वर हे महारा टर् राज्याचे अिधवासी असणे अिनवायर् आहे. तथािप, ा त आकडेवारीवरुन 
महारा टर् राज्याचे अिधवासी नसताना, तसेच लाभधारकांकडे शेतकरी / शेतमजरू अस याबाबतचा 
दाखला नसतांनादेखील पा याचा िववाह संपन्न झा याचे िदसनू आले. त्यामळेु अटी व शतीर् याची 
पतूर्ता न दणीच्या वेळीच पणूर् करणे आव यक आहे. जे शेतकरी / शेतमजरू मलुीचा िववाह 
सामिुह
स
पतूर्ता करतील अशाच शेतकरी / शेतमजरू यांच्या  मलुींचे िववाह सामिुहक िववाह 
सोह यात करण्यासाठी मान्यता देण्यासंदभार्त शासन िनणर्यात सधुारणा करण्यात यावी. 
 

  या योजनेशी संबंिधत िदनांक 7 मे, 2008  च्या शासन िनणर्याच्या पिरच्छेद कर्. 1 व पिरच्छेद 4 (3) 
        मधील आाशय िवचारात घेता त्यामध्ये िवसंगती िदसनू येते. पिरच्छेद 4 (3) मध्ये वराचा   उ लेख    
        अनाव यक असनू त्यामळेु सं म िनमार्ण होतो आहे. तसेच सदर योजनतगर्त अनदुान हे वधचू्याच  
        विडलांस अनजेु्ञय अस याने पिरच्छेद 4 (3) मध्ये “अनदुान पनुिर्ववाहाकिरता अनजेु्ञय    राहणार 
        नाही. तथािप, वध ूिवधवा िंकवा घट फोटीत अस यास ितच्या पनुिर्ववाहासाठी  अनदुान   अनजु्ञ

      अस याने शासनिनणर्यात आव यक सधुारणा करण्यात यावी. 
 
 सदर योजना राबिवणाऱ्या यंतर्णेकिरता देण्यात येणारे अनुदान अत्य प असून त्यामध्ये वाढत्या  

       महागाईनुसार वाढ करणे आव यक आहे.तसेच लाभाथ्यार्ंना देण्यात येणा-या अनदुानात सधु्दा      
       तशाच कारे वाढ करणे आव यक आहे. 
                   
 सामिुहक िववाह सोहळयातच िनबंधक िववाह न दणी यांचे माण

  
         

 शासनाकडून     देण्यात    येणारे   अनदुान  हे  िववाहाच्या  िदवशीच  िववाह  न दणी  
    माणपतर्ासोबत देणे अिनवायर् करण्यात
  

 हंुडा ितबंधक काय ाचा भंग होऊ नये अशी अट असतांनादेखील हंु ाची देवाण-घेवाण 
झा याचे  िनदशर्नास आले. त्य
आिण
करण्यात यावी. 
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 "शभुमंगल सामिुहक िववाह" या योजनतगर्त ज्या जोड यांचे िववाह संपन्न झाले त्यांच्या 
सहजीवनािवषयी (उदा. आिर्थक/ सामािजक) बहुतांश िज हा मिहला व बालिवकास 
अिधकाऱ्यांकडून िनिरक्षणे घेण्यात येत नस याने अशी िनरीक्षणे घेणे अिनवायर् करण्यात  
यावे. 

 

 

  "शभुमंगल सामिुहक िववाह" या योजनतगर्त या योजनेसंबंधी िनगर्िमत करण्यात आले या शासन 

जनेचा अ यास केला असता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे माण कमी झाले अस याचे िदसनू 

     ******* 

िनणर्यामधील काही संक पना संिदग्ध आहेत. शासन िनणर्य वयं प ट असणे आव यक आहे. 
त्यामळेु शासन िनणर्यातील संिदग्धतेचे िनरसन करुन वयं प ट शासन िनणर्य िनगर्िमत 
करण्यात यावा. 
 

 या यो
आ याने ही योजना “उपयकु्त” आहे. तथािप, सदरची योजना “अिधक उपयकु्त” 
होण्याकिरता वर नमदू केले या िशफारशींवर कायर्वाही होणे गरजेचे आहे.  
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  करण-3 

 तावना     
योजनेची पा वर्भमूी 
 

 

3.1 मागील काही वषार्त िवदभार्तील अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या के या आहेत, या मागच्या अनेक 

कारणांपैकी एक मखु कारण हणजे श लुींच्या िववाहाच्यावेळी जा त याज दराने 

घेतलेले कजर् फेडणे अशक्य झा याने टाळून आत्महत्या के याचे शासनाच्या 

िनदशर्नास आले. शेतकरी कजर्बाजारी होऊ महत्यांना आळा बसावा या दृ टीकोनातनू 

ागातील सवर् िज हे व नागपरू िवभागातील वधार् या सहा िज ांतील “शेतकरी 

”

 

आिण गती  

े सदर योजना राबिवण्यात आली होती. सन 2008 पासनू 
 सवर् िज ांमध्ये ही योजना राबिवण्यात येत आहे. वषर् 2005-06 पासनू वषर् 2010-11 पयत 

लेला खचर् व संपन्न झाले या िववाहाची संख्या खालील तक्ता कर्. 

 
 

  

ेतकऱ्यांनी त्यांच्या म

आिर्थक िववंचनेला कं

 नयेत व अशा आत्

शासनाने "अमरावती िवभ

कुटंुबातील मलुींच्या सामिुहक िववाहासाठी अनदुान   ही राज्य परु कृत योजना 15 फे वुारी, 2006 च्या 

शासन िनणर्या ारे कायार्िन्वत केली. सदर योजना 7 मे, 2008 च्या शासन िनणर्या ारे अिधकर्िमत करण्यात 

आली असनू सध्या राज्यातील सवर् िज ातील शेतकरी / शेतमजरू यांच्या कुटंुबातील मलुींच्या सामिुहक 

िववाहाकिरता "शभुमंगल सामिुहक  िववाह योजना" या नावाने योजना लाग ूकरण्यात आली आहे. 
 

योजनेचा उ ेश   
 

3.2 महारा टर् राज्यातील सवर् िज हयांतील शेतकरी / शेतमजरू यांच्या मलुींच्या सामिुहक िववाहाकिरता 
"शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना" राज्यात राबिवण्यात येत आहे. या योजनतगर्त शेतकरी / शेतमजरू 
कुटंुबातील मलुींच्या  िववाहासाठी आव यक असले या मंगळसतूर् व इतर अनषंुिगक व तूंची खरेदी 
करण्यासाठी शासनातफ अनदुान देण्यात येते. 

योजनेची या ती 
 

3.3    िवदभार्तील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मलुींच्या लग्नाकिरता जा त याज दराने घेतले या कजार्ला 
कंटाळून आत्महत्या के याचे शासनाच्या िनदशर्नास आले. त्यामळेु शासनाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 
थांबिवण्यासाठी मलुींच्या सामिुहक िववाहासाठी एक पकेॅज जािहर केले होते. सन-2005-06 सालामध्ये 
35 िज हयांपैकी िवदभार्तील 6 िज हयांमध्य
राज्यातील
राज्यात या योजनेअंतगर्त ा त िनधी, झा

आली3.1 मध्ये दशर्िवण्यात  आहे.  
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तक्ता कर्. 3.1 
                  शभुमंगल सामिुहक िववाह या योजनेअंतगर्त वषर्िनहाय ा त िनधी,  
                                  त्यक्ष खचर् व ंची संख्या 
                                                   ( `  हजारात) 

वषर् ा त िनधी त्यक्ष खचर् िववाह संख्या 

िववाहा

2005-2006 19,998 19,998 1,818
2006-2007 1,27,791 1,08,409 9,855
2007-2008 91,400 63,786 5,806
2008-2009 1,20,000 1,15,477 9,959
2009-2010 1,26,228 1,26,227 10,528
2010-2011 1,06,800 1,06,788 8,899
ए 2,217 ,685 ,865कूण 5,9 5,40 46

 
 

योजनेची अंमलबजावणी यंतर्ण ायर्पध्दती 

भुमंगल सामिुहक ना” या योजनेस , मिहला व बाल
महारा टर् राज्य, पणु यंतर्क अिधकारी त केले आहे. या 

अ ी  संबंिधत वयंसेवी हा मिहला व बा िधकारी तसेच िववाह
िध ंच्यामाफर् त संयकु्तिरत् ली जाते. या योज वाह सोहळे शक्यतो
तळीवर आयोिजत करावेत असे िनदश आहेत. ही योजना राबिवण्यासाठी येणारा खचर् सामािजक सरुक्षा 

ा मिहला व बालिवकास अिधकारी संबंिधत 
. या सामिुहक िववाह सोहळयास अनदुान 

ा व क
 
 

“3.4 श
आयकु्तालय, 

िववाह योज
े यांना िन

ाठी आयकु्त
हणनू घोिष

िवकास 
योजनेची 

ंमलबजावण  सं था, िज लिवकास अ  न दणी 
कारी या या पार पाड नेअंतगर्त िव  तालकुा अ

पा
व क याण या मखु्य लेखा िशषार्खाली मंजरू करुन िज ह
लाभाथ्यार्स व वयंसेवी सं थांना अनदुान अदा करतात
िमळण्यासाठी कोणताही आिर्थक अथवा जातीचा िनकष लावला जात नाही.  
 

3.4.1   “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” ही योजना राबिवण्यासाठी थमत: संबंिधत िज ातील 
वयंसेवी सं था या योजनेचा यापक चार/ सार करतात. शेतकरी / शेतमजरू यांच्याकडून मलुींच्या 
िववाहाबाबतची इच्छुकता मागवनू वयंसेवी सं थेमाफर् त त्यांची न दणी करण्यात येते.  त्यानंतर तालकुा 
पातळीवर लोक ितिनधीच्या स याने उपयकु्त जागी व शभुमहूुतर् पाहून सामिुहक िववाह सोहळा आयोिजत 
करण्यात येतो.  या योजनेअंतगर्त आिर्थक सहा य िमळण्यासाठी जोड यांकडून व संबंिधत वयंसेवी 
सं थांकडून िज हा मिहला व बाल िवकास अिधकारी यांचेकडे मािहती सादर करण्यात येते. 
 

योजनेचे वरूप 
3.5     या योजनेअंतगर्त सामिुहक िववाह ÃÖÖêÆüôûयांसाठी िकमान 5 दांपत्यांचा समावेश असणे अिनवायर्   
            आहे. 
 

 या योजनेअंतगर्त शेतकरी / शेतमजरू कुटंुबातील मलुींच्या िववाहासाठी आव यक असले या 
मंगळसतूर् व  इतर व तुंची खरेदी करण्यासाठी ित जोडपे ` 10,000/- एवढे अनदुान शासनातफ 
देण्यात येते.  
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 ही योजना न दणीकृत वयंसेवी सं था राबिवत अस यामळेु िववाहाचे आयोजन, िववाह न दणी 
 िववाह समारंभाचा इतर अनषंुिगक खचर् भागिवण्यासाठी वयंसेवी सं थांना ित जोडपे      

तर वधचेू वय 18 वष यापेक्षा कमी अस ूनये.               
ळा सोड याचा दाखला िंकवा शालांत पिरक्षा माणपतर् 
ाचा दाखला िंकवा वै कीय अिधकाऱ्याचे वयाबाबतचे 

ल. सदरचे अनदुान                      

ा. 

 

ी यांचा दाखला सादर करणे आव यक राहील. तसेच लाभाथीर् 

 

 3.7   उि टे  

मंगल सामिुहक िववाह योजनेचा कायर्कर्म  िकतपत ि वकारला याचा 

 शोध घेणे. 

 

  

खचर् व
` 2,000/- एवढे अनदुान शासनातफ देण्यात येते. 

 

लाभधारकांच्या पातर्तेच्या अटी व शतीर् 
 

3.6     शभुमंगल सामिुहक िववाह या योजनेसाठीच्या अटी व शतीर् खालील माणे आहेत. 
 

 वध ूव वर हे महारा टर् राज्याचे अिधवासी (Domiciled) असणे अिनवायर्. 

 िववाह सोहळयाचे िदनांकास वराचे वय 21 वष 
यासाठी जन्मन दणी माणपतर् िंकवा शा
िंकवा थािनक ािधकाऱ्याने िदलेला जन्म
माणपतर् गर्ा  धरण्यात येते.  

 

  वध-ूवरांना त्यांच्या थम िववाहासाठीच हे अनदुान अनजेु्ञय असे
पनुिर्ववाहाकिरता अनजेु्ञय राहणार नाही. तथािप वध,ू िवधवा िंकवा घट फोटीत अस यास ितच्या   
पनुिर्ववाहासाठी अनदुान अनजेु्ञय राहील. 

 
 

 

 बालिववाह ितबंध कायदा व हंुडा ितबंधक काय ांतगर्त असले या कोणत्याही कलमाचा भंग 
या  दांपत्याकडून झाला नसाव
 

 

 िववाह झा यानंतर िववाह न दणी माणपतर् िमळवनू देण्याची जबाबदारी वयंसेवी सं थेची   
राहील व त्यासाठी लागणारे न दणी शु क वयंसेवी सं थांनी त्यांना िमळणाऱ्या अनदुानातनू 
अदा करावे. 

 लाभाथीर् हा शेतकरी अस याचा परुावा हणनू जिमनीच्या 7/12 चा उतारा व त्या गावचे रिहवासी 
अस याबाबत गर्ामसेवक / तलाठ
शेतमजरू अस यास संबंिधत लाभाथीर् शेतमजरू अस याबाबतचा गर्ामसेवक / तलाठी यांचा 
दाखला अिनवायर् राहील.  

मू यमापन अ यासाची
 

    राज्यातील शेतक-यांना तसेच शेतमजरूांना योजनेचा िकतपत लाभ िमळतो व त्यामळेु त्यांचे     
   जीवनमान िकतपत  ससुहय  झाले याचा शोध घेणे. 

   लाभाथ्यार्ंना परुिवण्यात आलेले आिर्थक सहा य धनादेशा ारे िमळते िंकवा कसे. शेतकऱ्यांनी 
तसेच शेतमजरूांनी शभु
शोध  घेणे. 

  योजनेच्या अंमलबजावणीतील तर्टुींचा
 
 

 यंसेवी सं था, िज हा मिहला व    िववाहासाठी िविहत केले या कागदपतर्ांची पतुर्ता व
 धक      बालिवकास अिधकारी आिण िववाह न दणी िनबं  यांच्या कायार्लयांनी संयकु्तिरत्या केली     

        िंकवा कसे याचा शोध घेणे. 
   योजना ठरवनू िदले या मागर्दशर्क तत्वानसुार व कायर् णाली माणे राबिवली जाते िंकवा  

        नाही याचा शोध घेणे.  
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मू यमापन अ यासाची या ती व नमनुािनवड पध्दती :  
 

3.8  

हेत. 
ल मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड व िंसधदुगूर् या चार िज हयांमध्ये 

 31 िज हयांची िनवड करण्यात 

त्येकी                 

 उपल ध  नस याने या अ यासासाठी 547 लाभधारकांची िनवड झाली. 

शा 52 वयंसेवी सं थांची िनवड         

या मू यमापन अ यासासाठी िविवध तरावर अवलंिबण्यात आलेली नमनुा िनवड   
        प ती खालील माणे आहे. 

दर योजना राज्यातील सवर् 35 िज ांमध्ये  राबिवण्याचे िनदश आ  िज ाची िनवड :    स
तथािप, कोकण िवभागाती
सदर योजना राबिवली गेली नस याने या अ यासासाठी एकूण
आली.  

 

ले या 31 िज ातनू जा तीत जा त लाभाथीर् असलेले   तालुक्याची िनवड : िनवड
दोन  तालकेु या माणे 62 तालकु्यांची  िनवड करण्यात आली. 
 

  लाभधारकाची िनवड : िनवडले या त्येक तालकु्यातनू यादिृच्छक पध्दतीने त्येकी  10 
लाभधारक या माणे 620 लाभाथ्यार्ंची िनवड करावयाची होती. तथािप, काही तालकु्यात परेुसे 
लाभधारक
 

 न दणीकृत वयंसेवी सं थांची िनवड : या योजनतगर्त िनवडले या तालकु्यातनू ज्या वयंसेवी                
सं थेने सवार्त जा त संख्येने िववाह आयोिजत केलेले होते अ
करण्यात आली. 

तक्ता कर्. 3.2 
              िनवडण्यात आलेले िज हे, तालुके व लाभधारक यांची संख्या   

 

अ. 

कर्. 

िवभाग िनवडलेले िज हे (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर
रायगड व िंसधदुगुर् वगळून) 

िनवडलेले 

तालकेु 

उपल ध झाले या
लाभाथ्यार्ंची संख्या

1. कोकण ठाणे,रत्नािगरी 4 29

2. नािशक नािशक,धळेु,जळगांव,अहमदनगर,नंदरूबार 10 87

3. पणेु पणेु, सातारा, सांगली, सोलापरू,को हापरू 10 90

4. औरंगाबाद औरंगाबाद,जालना,परभणी,बीड,नांदेड,

तरू,िंहगोली 

 
16 121उ मानाबाद,ला

5. अमरावती अमरावती,बलुढाणा, अकेाला,यवतमाळ,वािशम 10 100

6. नागपरू नागपरू,वधार्,भंडारा,चंदर्परू,गडिचरोली,ग दीया 112 20

एकूण 31 62 547
 

 

 

 
 

13 
 



के्षतर्काम  

.9   मू यमापन अ यासासाठी पतर्के :  
         शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना या िवषयाच्या मू यमापन अ यासासाठी खाली नमदू एकूण तीन 
के तयार करण्यात आलेली होती.   
• पतर्क-1  : िज हा मिहला व बालिवकास अिधकारी यांचेकडून भरावयाचे पतर्क 

-2 : वयंसेवी सं था यांचेकडून भरावयाचे पतर्क 
डून घ्यावयाच्या मािहतीचे पतर्क 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3
   
पतर्

• पतर्क
• पतर्क-3 : िनवडले या लाभधारकाक

 

3.10  सदर योजनेचे के्षतर्काम जलैु ते ऑग ट 2011 या कालावधीत करण्यात आले. 
 
 
 

******* 
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0 करण-4 
 
  

िज हा मिहला व बालिवकास अिधकारी यांच्यािवषयी मािहती 
 
 
योजनेची या ती व गती  
         
4.1      “शभुमंगल सामिुहक िववा योजना” ही योजना राज्यातील सवर् िज हयांमध्ये (कोकण 
िवभागातील मुंबई शहर, मुबंई उपनगर, रायगड व िंसधदुगुर् हे चार िज हे वगळून) राबिवण्यात येत असनू या 
योजनेसाठी आयकु्त, मिहला व बालिवकास आयकु्तालय, महारा टर् राज्य, पणेु हे 'िनयंतर्क अिधकारी' 
हणनू काम पाहतात. या योजनेच्या मू यमापन अ यासासाठी 31 िज हे िनवडण्यात आले असनू त्येक 
िज ातनू जा तीतजा त लाभाथीर् असले  दोन तालकु्यांची िनवड करण्यात आली आहे. िनवडले या 
तालकु्यातनू त्येकी 10 लाभधारक शेतक  / शेतमजरू यांची िनवड या मू यमापन अ यासासाठी करण्यात 
आली आहे. या योजनेसाठी शासनाकडून भागिनहाय उपल ध केलेला िनधी व िववाहासाठी लाभाथीर् व 
वयंसेवी सं था यांना िवतरीत आिर्थक सह य याबाबतची मािहती तक्ता कर्.4.1 मध्ये देण्यात आली आहे. 

 

क्ता कर्. -4.1 
योजनेसाठी शासनाकडून िवभागिनहाय ा त िनधी व िवतरीत सहा य 

                         (₹लाखात)                
 

†.ÛÎú ×¾Ö³ÖÖÝÖ ²ÖÖ²Ö 

ह 

या
री
िव
ा

त

 

ा त िनधी ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖšüß लाभाथ्यार्ंना 
िवतरीत †ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖÖ“Öß 

¸üŒÛú´Ö 

×¾Ö¾ÖÖÆüÖÃÖÖšüß सं थांना  
िवतरीत †ÖÙ£ÖÛú ÃÖÆüÖµµÖÖ“Öß 

¸üŒÛú´Ö 
 2008- 09 2009-10 2010-11 2008-09 2009-10 2010-11 2008-09 2009-10 2010-11

1 ÛúÖêÛúÞÖ 6.72 13.32 5.76 5.60 11.00 4.80 1.12 2.20 0.96 

2 ®ÖÖ×¿ÖÛú 22.80 27.61 108.00 19.00 23.01 90.00 3.80 4.60 18.00 

3 ¯ÖãÞÖê 36.00 73.94 5.10 57.48 52.84 51.34 19.16 68.12 34.28 6

4 †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü 11.40 35.52 3 6.99 32.52 1.50 6.44 6.90 8.76 7.50 2

5  †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 1,010.98 934.67 825.10 875.40 759.50 702.50 135.58 150.33 122.60

6 8 ®ÖÖÝÖ¯Öæ̧ ü 67.59 155.84 166.16 56.30 129.87 138.40 11.26 25.17 27.6

‹ÛæúÞÖ 1,155.49 1,240.90 1,211.90 998.08 1,015.47 1,025.70 206.10 240.08 195.30 
 

4.2 "शभुमंगल सामिुहक िववा
ावधी ध्ये ता ` 3,608.29 

ह योजना" या योजनेसाठी शासनाने वषर् 2008-09 ते 2010-11 या 
लाख इतका िनधी उपल ध करुन िदला होता, त्यापैकी काल म राज्याकिर

िववाहासाठी लाभाथ्यार्ंना िदलेली आिर्थक सहा याची रक्कम ` 3,047.44 लाख इतकी होती, तर 
िववाहासाठी वयंसेवी सं थांना िवतरीत आिर्थक सहा याची रक्कम ` 647.83 लाख इतकी होती. 
शासनाकडून ा त िनधी िवचारात घेता, ` 86.98 लाख इतका अिधक खचर् झाला अस याचे िदसनू येते. 
 

4.3   राज्यात अमरावती िवभागासाठी वषर् 2008-09 ते 2010-11 या आिर्थक वषार्ंमध्ये इतर िवभागाच्या 
तलुनेत तीन चतथुार्ंशपेक्षाही अिधक िनधी उपल ध झाला होता, तर कोकण िवभागासाठी सवार्त कमी 
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हणजे 0.66 टक्के इतका िनधी ा त झालेला होता.िवभागिनहाय ा त िनधी पणूर्पणे खचीर् पड याचे िदसनू 
आले.  
 

4.4 "शभुमंगल सामिुहक िववाह योज र्त िववाह मळेा यांची संख्या व सहभागी 
जोड यांच

क्ता .-4.2  
न  सामिुहक िववाह ेळावे व िववाह ा यात सहभागी झालेली जोडपे 

यां
 

अ.कर् िवभाग सामिुहक िववाहमेळा या ंख् िववाह मेळ

 

ना" या योजनेअंतग
ी संख्या याबाबतची िवभाग व वषर्िनहाय मािहती तक्ता कर्.4.2 मध्ये िदली आहे. 

 

1त कर्
2योज ेअंतगर्त  म  मेळ

ची संख्या 
ंची स या 

 
ा यात सहभागी 

जोड यांची संख्या 

200 2 10 20 9-10 0108-09 009- 2010-11 08-09 200  2 -11

1 कोकण 1 3 1 11056  48
2 नािशक 4 19 10 79 19190 2,0  70
3 पणेु 10 31 2 83 16 323 6 213
4 औरंगाबाद 4 8 2 60 41 0 75 4  43
5 रावती 5 4 9अम  322 40 479 8,971 10,6 2 1 ,727
6 नागपरू 26 53 65 563 1,700 2,339

एकूण 367 529 601 10,178 15,674 25,740 
 
 

4.5   िज हा मिहला व बालिवकास अिधकारी यांच्याकडून ा त मािहतीनसुार "शभुमंगल सामिुहक 
िववाह योजनेअंतगर्त वषर् 2008-09 ते 2010-11 मध्ये एकूण 1,497 मेळावे घेण्यात आले असनू त्यामध्ये 
ू ण जोड यांची संख्या 51,592 इतक  होती. राज्यात आयोिजत केले या एकूण मेळा यांपैकी एकएक ी ा 

ून ा त अजर्, त्यापैकी मंजरू अजर्, लंिबत अजर् व नामंजरू अजर् याबाबत िज हा मिहला व बाल 

 

 
 

 

अमरावती िवभागामध्ये 81 टक्के िववाह मेळावे आयोिजत करण्यात आलेले होते. एकूण जोड यांपैकी 
जवळपास 76 टक्के जोडपी अमरावती िवभागातील होती.  
 

4.6 "शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना" या योजनेअंतगर्त आिर्थक सहा य िमळण्यासाठी 
ंकडजोड या

िवकास अिधकारी यांचेकडून ा त झाले या मािहतीचा िवभागिनहाय तपिशल तक्ता कर्.4.3 िदला आहे.  
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तक् कर्.4.
हाय एकू ा त अ मंजरू र्, नाम केलेले 

लंि जार् ंख्या

 
4.7    "शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना" या योजनेअंतगर्त वषर् 2008-09 ते 2010-11 मध्ये त्येक 
वषीर् एकूण ा त अजार्ंपैकी 99 टक्के अज ंजरू करण्यात आले अस याचे िदसनू येते. वषर् 2008-09 ते 
2010-11 मध्ये त्येक वषीर् ा त एकूण अजार्ंपैकी 1 टक्का अजर् नामंजरू झा याचे िदसनू येते. वषर् 2010-
11 मध्ये लंिबत अजार्ंचे माण सवार्िधक हणजे 54 टक्के होते. 
 

 4.8   "शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना" या योजनेअंतगर्त आिर्थक सहा य िमळत अस यामळेु 97 
टक्के व सामािजक बदल घडिवण्याच्या द ने जोडपी सामिुहक िववाहासाठी उ कु्त होत अस याचे 84 
टक्के  िज हा मिहला व बालिवकास अिधकारी यांनी सांिगतले.  

 

4.9   "शभु े 84 टक्के 
िज हा मिहला
 
 

4.10   सदर योजनतगर्त लाभाथ्यार्ंन  िमळा याने तसेच सामिुहक िववाह 
के यामळेु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे माण जवळजवळ 90 टक्क्यांनी  कमी झा याचे िज हा मिहला व 
लिव त झाले या आ  िदसनू य

4.11 "  योजन िववािहत
सह व िर्थ मा
ाबाब हा मिहला व बालिवकास कारी य डून म ी घेत स ि
 बालिवकास अिधकाऱ्यांनी क ी िनिरक्ष ली ज य ां

 

  मिु ह ना" य ेअंत ाथीर् कर म ंना लुींच्या
िववाहास ावय थर्स े ेशा ारे जात 100 े ा बाल कास

कार ी सा े. 

ता 3 
वषर्िन ण जर्, अज ंजरू अजर्, 

बत अ ची स  
 

अ. 
कर् 

िवभाग वषर्िनहाय एकूण ा तअजर् मंजरू अजर् नामंजरू केलेले अजर् वषर् अखेरीस लंिबत
अजर् 

2008-09 2009-10 2010-11 2008-09 2009-10 2010-11 2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2008-
09 

2009-
10 

2010-11

(1) (2) (14)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 कोकण 056 177 66 56 110 48 0 67 18 0 0
2 नािशक 1970 82 30 67 0 0 1,058 272 2,109 2,037 190 2,079
3 पणेु 7 255323 710 1,213 323 683 1213 0 2  0 23 32
4 औरंगाब 161ाद 76 469 479 75 460 443 1 9 36 10 251
5 अमराव 08 11,486ती 8,971 10,642 19,727 8,971 10,642 19,727 0 0 0 219 2,3
6 नागपरू 594 1,701 2,379 563 1,700 2,339 31 1 0 0 232 955
एकूण 10,292 15,808 25,901 10,178 15,674 25,740 114 134 161 252 2,823 13,915

र् म

िृ ट

मंगल सामिुहक िववाह योजना" या योजनेमळेु हंुडा पध्दतीला ितबंध झा याच
 व बालिवकास अिधकारी यांनी सांिगतले. 

ा शासनाकडून आिर्थक सहा य

बा
 

कास अिधकाऱ्यांकडून ा कडेवारीवरुन ेते.  

    "शभुम
ा य िद या

ंगल साम
नंतर त्यांच्

िुहक िववाह
या सहजी

 योजना
नािवषयी 

या सामिुहक
(उदा. आ

  िववाह
क / सा

ेत 
िजक) 
ल

 जोड
े घेण्य
 

यांना आिर्थक 
त का िनिरक्षण ात येता

य त िज अिध ांचेक ािहत
ा

ी अ
ाच

ता 71
िग

टक्के ज हा मिहला 
व
      

 अशा ारच णे घेत त नस े स तले. 

4.12    "शभुमंगल सा हक िववा  योज ा येाजन गर्त लाभ  शेत ी/शेत जरू या  म  
ाठी ाचे अ हा य ह धनाद  िदले े असे टक्क मिहल व  िव  

अिध ी यांन ंिगतल
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4.13 ारा वग र् वर् िज े व ं था े ारे दुान पल
कर थ य त
योिजत करणाऱ्या वयंसेवी सं थेला रोखीने अनदुान िद याचे ा त आकडेवारीवरुन िदसनू येते.  

 

 

    सात  िज हा ळता उविरत स ांमध्य यंसेवी स ंना धनादशा अन  उ ध 
ण्यात आले होते. त ािप, िज हा मिहला व बालिवकास कायार्ल , सा ारा यांनी सामिुहक िववाह 

आ
 

 
    *******  
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करण-5 
      वयंसेवी ं थांिवषयी मािहती 

 
योजनेची अंमलबजावणी यंतर्णा व कायर्पध्दती 
 
5.1 शभुमंगल सामिुहक िववाह या योजनेअंतगर्त मू यमापन अ यासासाठी िनवड झाले या वयंसेवी 
सं थाकडून  ा त मािहती  तक्ता कर्. 5.1 मध्ये िदली आहे.  
 

क्ता कर्.- 5.1 
   4 वयंसेवी सं थांनी आयोिजत केलेले सामिुहक िववाह  

 
 

5.2 शभुमंगल सामिुहक िववाह या योजन ते 2010-11 या कालावधीत वयंसेवी 
सं थांकडे सामिुहक िववाह मेळा यांमध्ये ी िवभागवार न दणी झाले या जोड यांच्या 
आकडेवारीवरुन ामध्ये तर सवार्त कमी हणजे  
3 टक्के कोकण  झाले या जोड यांपैकी 
ोकण िवभाग वगळता उवर्िरत सवर् िवभागांमध्ये 92 टक्क्यांपेक्षा अिधक जोड यांनी िववाह मेळा यांमध्ये 

 टक्के जोड यांनी िववाह मेळा यांमध्ये िववाह 
ोत

ंसेवी सं थांना शभुमगंल सामिुहक िववाह या 
योजनेअंतगर्त शासनाकडून ा त अनदुाना कर्. 5.2 मध्ये िदली आहे. 

 

स

 

 त

अ.कर् िवभाग वयंसेवी सं थांनी योिजतआ केले या
सामिुहक िववाह म यांमध्ये सहभागी 
होण्यासाठी न दणी
केले या जोड यांच ंख्या 

वयंसेवी सं थांनी आयोिजत केले या
मेळा यांमध्ये त्यक्ष िववाह झाले या 
जोड यांची संख्या 

ेळा
  
ी स

2008-09 2009-10 2010-11 2008-09 2009-10 2010-11 
1 कोकण 0 176 66 0 110 48
2 नािशक 1,849 143 68 1,845 140 63
3 पणेु 367 456 348 366 456 348
4 औरंगाबाद 35 410 120 35 387 120
5 अमरावती 357 1,026 1,102 352 901 1,056
6 नागपरू 287 559 446 271 536 423
एकूण 2,895 2,770 2,150 2,869 2530 2,058

ेअंतगर्त वषर् 2008-09 
 सहभागी होण्यासाठ

 सवार्िधक जोड यांची न दणी  (32 टक्के) अमरावती िवभाग
 िवभागामध्ये झा याचे िदसनू आले. सामिुहक िववाहासाठी न दणी

क
त्यक्ष िववाह केले होते, तर कोकण िवभागातील फक्त 65
केले ह े. 
 
 

5.4     या मू यमापन अ यासासाठी िनवड झाले या वय
बाबतची माहीती तक्ता 
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तक्ता कर्
      ा त ानाची मािहती 
        

कर्  शास  ा त अ  (` ) ा त 
नदुानाची
क्केवारी

.- 5.2 
   अनदु

अ. िवभाग नाकडून नदुान लाखात
अ  
ट  

2008-09- ू ण 2009-10 2010-11 एक

1 कोकण 0.00 2.20 0.96 3.16 2.27  
2 नािशक 3.06 10.52 9. 33.2 23.8 1 64 2 8 
3 पणेु 2.68 7.62 6.48 16.78 12.06 
4 औरंगाबाद 0.68 10.16 2.20 13.04 9.37 
5 अमरावती 5.39 16.74 9.88 32.01 23.00 
6 नागपरू 6.68 22.80 11.46 40.94 29.42 
एकूण  18.49 70.04 50.62 139.15 100.00 

 
 

 

5.5 वरील तक्त्यावरुन िदसनू येते की, वषर् 2008-09, 2009-10 व 2010-11 या कालावधीत िनवड 
झाले या वयंसेवी सं थांना ा त झाले या  एकूण रु.139.15 लाख िनधीपैकी सवार्त जा त िनधी नागपरू 
िवभागाला (29 टक्के) ा त झाला. त्याखालोखाल नािशक िवभागाला 24 टक्के इतका िनधी ा त 

े िदसझा याच नू आले.  
 

ाठी कोणत्या 
माध्यमा ारे चार व सार करण्यात ेतो, याबाबत वयंसेवी संघटनांकडून घेण्यात आले या 
मािहतीबाबतचा  िवभागिनहाय तपिशल खालील तक्ता कर्.5.3 मध्ये िदला आहे. 

 

क्ता कर्.- 5.3 
     5योज चा चार व सार 
 

  
5.6 शभुमंगल सामिुहक िववाह योजनेअंतगर्त िववाहासाठी जोडपी िमळिवण्यास

य

त
ने

अ.कर् िवभाग िस ीपतर्क वतर्मानपतर् िट. ही रेिडओ इतर एकूण
1 कोकण 0 0 32 1 0
2 नािशक 126 4 0 0 2 
3 पणेु 135 2 1 1 4 
4 औरंगाबाद 8 153 0 0 4 
5 अमरावती 9 2 0 0 110 
6 नागप 0 0 1 9रू 7 1

एकूण 37 13 1 1 11 63
 

5.7 शभु  िववाह जनेचा ा  िस ीपतर्का ारे सव त हण े  
थांनी च स याचे ाखालोख पतर्ा  टक्क नी च  

े िदस

या योजनेअंतगर्त सामिुहक करण्यासाठी शेतकरी रू  41 
े  उत्कृ ट, 52 टक्के  तर 7 टक्के नकारात्मक ितसाद िमळा याचे िदसनू येते. 

मंगल सामिुहक  या यो मखु्याने ार्त जा जे 59 टक्क
सं ार केला अ तर त्य ाल वतर्मान ारे 21 े  सं थां ार व सार
के याच नू येते. 
 
5.8  

सकारात्मक
 िववाहासाठी न दणी  /शेतमज यांचेकडून

टक्क
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5.9 शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना राबिवण्यात आ या पासनू समाजामध्ये सामािजक बदल घडून 
येत आहेत का याबाबत वयंसेवी सं थांकडून अिभ ाय घेतले असता 90 टक्के वयंसेवी सं थांनी 
सामािजक बदल घडत अस याचे सांिगतले. 
 
5. शभुम10 ंगल सामिुहक िववाह योजनेअंतगर्त सामिुहक िववाह संपन्न झा यानंतर शासकीय 

म े

 
भुमंगल पे िमळणारे अनदुान ` 2,000/- हे 
याचे 8

  सामिुहक े िुहक  क ळेु त ाल
य क्के वयंसेवी सं थां ंिगतले. 

15 नाने शभुमंगल सामिुहक वाह योज लाग ू के याने शेतकऱ् च्या आत्महत्या करण्य
ाण क े 68 टक्के वयंस  सं थांनी स तले. 

    
******* 

 

 

अिधकाऱ्यांकडून योग्य कारे सहकायर् ि ळत अस याच 80 टक्के वयंसेवी सं थांनी सांिगतले. 
 
5.11 शभुमंगल सामिुहक िववाह योजनेअंतगर्त सं थांना शासनाकडून िमळणारे अनदुान वेळेवर िमळत 
नस याचे 70 टक्के सं थांनी सांिगतले.  

5.13 श  सामिुहक िववाह योजनेअंतगर्त सं थांना ित जोड
परेुसे नस 4 टक्के  वयंसेवी सं थांनी सांिगतले.  
 

145. शभुमंगल  िववाह योजनअंतगर्त साम  िववाह े याम  हंुडापध्दतीला ि बंध झ ा 
अस
 

ाचे 77 ट नी सा

5. शास  िव ना यां ाचे 
म मी झा याच ेवी ांिग
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करण - 6 
योजनेशी संबंिधत लाभधारकांिव

 
षयी मािहती 

6.1 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” ा मू यमापन अ यासाकिरता िनवड झाले या 
एकूण 547 लाभधारकांकडून गोळा केल ा मािहतीवर आधािरत िव लेषण खालील माणे देण्यात येत 
आहे. 

6.2 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेअंतगर्त लाभ िदले या लाभधारकांपैकी  15 
वषार्पेक्षा जा त वषार्ंपासनू महारा टर् राज्यातील अिधवास असलेले 98 टक्के लाभधारक (वधचेू वडील / 
पालक) अस याचे िदसनू आले. उवर्िरत 2 े  लाभाथ्यार्ंचा महारा टर् राज्यातील अिधवास 15 वषार्ंपेक्षा 
कमी असतांनादेखील लाभ िद याचे िदसनू ले.   
 

6.3 या योजनेअंतगर्त लाभ घेतले या लाभधारकांची िवभागिनहाय शैक्षिणक ि थती तक्ता कर्. 6.1 मध्ये 
िदलीआहे. 

तक्ता 6.1 
       ाभधारकांची शैक्षिणक ि थती 
 

िवभाग शैक्षिणक ि थती 

या योजनेच्य
े य

 टक्क
 आ

ल

िनरक्षर 1 ली ते  5 वी ते 10 
वी 

10 वी पेक्षा 
जा त 

एकूण 4थी

कोकण   19 6 4 - 29
नािशक 36 22 24 5 87
पणेू 19 22 36 13 90
औरंगाबाद 35 40 36 10 121
अमरावती 24 47 25 4 100

नागपरू 29 48 11 12032
एकूण  547  162 185 157 43 
 
 6.4         “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेचा लाभ घेतले या एकूण लाभाथ्यार्ंमध्ये 

ून आले. 

या

 
 

29 टक्के लाभाथीर् िनरक्षर होते, 1 ली ते 4 थी पयर्न्त िशक्षण घेतलेले 34 टक्के, 5 वी ते 10 वी पयर्न्त 
िशक्षण घेतलेले 29 टक्के तर 10 वी पेक्षा जा त िशक्षण धारण केलेले 8 टक्के लाभधारक अस याचे 
आढळ
 

6.5  योजनेच्या मू यमापन अ यासासाठी िनवड झाले या लाभधारकांची मळू यवसायानसुार मािहती 
खालील तक्ता कर्.6.2 मध्ये िदली आहे. 
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तक्ता 6.2 
लाभधारकांच्या मळू यवसा िनहाय मािहती 

िवभाग  यव

यानसुार िवभाग
 

कुटंुबाचा मळू साय 

शेती शेतमजरू इतर एकूण 
कोकण 8  29 18 3

नािशक 37  8735 15

पणेू 4  909 25 16

औरंगाबाद 37  12161 23

अमरावती 32 0049 19 1

नागपरू 43 59 18 120

एकूण 206 247 94 547

 
6.6  शभुमंगल सामिुहक िववाह योजनेअंतगर्त लाभ घेतले या एकूण लाभाथ्यार्ंमध्ये 38 टक्के कुटंुबे 

जनेअंतगर्त ज्या लाभधारकांनी लाभ घेतला, त्या लाभधारकांची 
सामािजक वगर्िनहाय मािहती तक्ता कर्. 6.3 मध्ये िदली आहे. 
 

   तक्ता 6.3 
लाभधारकांच्या  वगार्नसुार िवभागिनहाय मािहती 

 

िवभाग सामािजक वगर् 

शेती करणारे, 45 टक्के शेतमजरूी करणारे, आिण 17 टक्के लाभधारक इतर यवसाय करणारे होते. 
 

6.7    शभुमंगल सामिुहक िववाह यो

  
 सामािजक

 अ.जा. अ.ज. िव.मा इ.मा.व. इतर एकूण िव.ज.भ./
कोकण 0 2920 0 0 9
नािशक  8720 23 1 10 33
पणेू 13 0 39 9019 19
औरंगा 6 22 31 121बाद 33 29
अमरावती 50 0 1002 4 21 5 
नागपरू 13 16 18 56 17 121
एकूण 102 101 84 135 125 547 

 
े सवार्त6.8      या योजनेअंतगर्त लाभ घ े या लाभाथ्यार्ंमध्य  जा त लाभधारक(24.68 टक्के)   

ार्तील अस याचे आढळ  त्याखालोखाल जा. 18.65 टक्के ज. 18.46 टक्क
ले. 

  शभुमंगल सामिुहक िववाह नेअंतगर्त ज्या लाभधारकांनी लाभ घेतल ा लाभधारकांचे 
 उत्पन्नानसुार वगीर्करण तक्ता मध्ये िदल . 

ेतल हे
इ.मा.व वग ले, तर  अ. , अ. े .इ. 
आढळून आ
 

6.9      योज ा,त्य
वािर्षक  कर् .6.4 े आहे
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तक्ता 6.4 
लाभाथीर् कुटंबाचे वािर्षक उत्पन्नानसुार िवभागिनहाय वगीर्करण 

िवभाग कुटंुबाचे वािर्षक उत्पन्न 

` 24,000/- 
पेक्षा कमी 

` 24,000/- ते 
50,000/- 

` 50,000/- एकूण  
पेक्षा जा त 

कोकण 28 0 291
नािशक 8756 23 8 
पणेु 41 6 9043
औ 13 रंगाबाद 56 52 121
अमरावती 3 77 20 100
नागपरू 89 28 3 012
एकूण 3 67 33 4  7 1 5 74
 

 6.10  या योजनेअं त लाभ घे या एकूण लाभाथ्यार्ंमध्ये ` 24,000/- पेक्षा क ािर्षक न 
कुटंुबाचे  63 टक् ` 24,000/- 0,000/- पयत पन्न असणाऱ्यांचे म 1 

ते, तर ` 50,000/- पेक्षा ज उत्पन्न असणाऱ्या कुटंुबांचे माण े  होते.

शभुमंगल  िववा ना या योजन र्त ू ण लाभाथ्यार्ंपैकी 95 लाभ
त्यांच्या मलुीचे नाव वयंसेवी सं थांकडे न दिवलेले अस याचे सांिगतले, तर 5 टक्के लाभधारकांनी 

लाभाथ्यार्ंन  

िवभ

तगर् तले मी व उत्पन्
असणाऱ्या  माण के, ते 5  उत् ाण 3
टक्के हो ा त  6 टक्क   
 

6.11 सामिुहक ह योज ेअंतग  एक  टक्के ाथ्यार्ंनी 

वयंसेवी सं थांकडे न दणी केली नस याचे िदसनू आले. 
 

6.12 शभुमंगल सामिुहक िववाह या योजनेची मािहती लाभाथ्यार्ंना कोणत्या माध्यमा ारे ा त झाली 
तचा िवभायाबाब गिनहाय तपिशल तक्ता कर्.6.5 मध्ये िदला आहे. 

 
   तक्ता कर्.6.5

ा योजनेिवषयी मािहती ा त झाले या माध्यमांचा िवभागिनहाय तपिशल
ाग माध्यमांचा कार 

वयंसेवी 
सं था 

वतर्मानपतर् िट. ही. रेिड  थािनक 
वराज्य 
सं था 

इतर  एकूणओ जाहीरात शासकीय
अिधकाऱ्या-
कडून 

कोकण 29 0 0 0 0 0 0 0 29
नािशक 52 7 0 0 13 0 0 15 87
पणेु 40 13 1 0 0 1 9 26 90
औरंगाबाद 76 15 0 3 9 1 0 17  121
अमरावती 74 10 0 0 15 0 0 1 100
नागपरू 87 1 0 0 9 2 0 21 120
एकूण 358 46 1 3 3 1 63  72 547
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6.13 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेची मािहती लाभाथ्यार्ंना ामखु्याने वयंसेवी 
सं था ारे 65 टक्के, त्याखालोखाल जािहराती ारे 13 टक्के, वतर्मानपतर्ा ारे 8 टक्के इ. माध्यमां ारे 
िमळा याचे िदसनू आले. 
 

 

6.14 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या येाजनेअंतगर्त ज्या लाभधारकांनी आप या मलुीचा िववाह 
सामिुहक िववाह सोह यामध्ये केलेला आहे, त्यामागील कारणांचा तपिशल तक्ता कर्. 6.6 मध्ये िदला 
आहे. 

 
तक्ता 6.6 

सामिुहक िववाह सोह यामध्ये िववाह करण्यामागील कारणांचा तपिशल 
 

िवभाग सामिुहक िववाह सोह यामध्ये िववाह करण्यामागील कारणे 
वयंिनणर्य योजनेच्या आिर्थक पैशाची इतर एकूण 

लाभासाठी पिरि स ठी
ाठ

थती 
सामािजक 
धुारणेसा बचत 

करण्यास ी 
कोकण 1 9 19 0 0 0 29 
नािशक 19 25 31 10 2 0 87
पणेू 15 52 5 7 0 11 90
औरंगाबाद 13 0 67 11 30 0 121
अमरावती 23 18 54 3 2 0 100
नागपरू 8 1 71 13 25 2 120
एकूण 79  294 2 66 2 64 4 547
 
6.15 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेचा लाभ घेतले या एकूण लाभाथ्यार्ंपैकी 54 टक्के 
लाभाथ्यार्ंनी त्यांच्या आिर्थक पिरि थतीमळेु सामिुहक िववाह सोह यामध्ये िववाह के याचे कारण सांिगतले, 
तर त्याखालोखाल वयंिनणर्य घेऊन िववाह के याचे 14 टक्के, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  12 टक्के, 
सामािजक सधुारणा घडिवण्याच्या हेतनेू  8 टक्के, पैशाची बचत हावी यासाठी 12 टक्के इ.कारणा तव 

 सध्याच्या वैवािहक दजार्बाबत मािहती घेतली असता थमत:च िववाह करणाऱ्या 99 टक्के तर, 
दसुऱ्यांदा िववाह करणाऱ्या मलुींची टक्केवारी े िदसनू आले. 
 
6.17 संपन्न 
ाला त्

 

सामिुहक िववाह सोह यामध्ये िववाह के याचे सांिगतले. 
 
6.16 ज्या लाभधारकांनी शभुमंगल सामिुहक िववाह योजनेचा लाभ घेतला आहे अशा लाभधारकांच्या 
मलुींचा

 1 टक्का अस याच

“शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेअंतगर्त सामिुहक िववाह ज्या पातळीवर 
या िठकाणाची िवभागिनहाय मािहती खालील तक्ता कर्.6.7 मध्ये  देण्यात आली आहे. झ
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तक्ता .7 
सामिुहक िव  संपन्न ाले या िठकाणाची पातळी 

 

ेडेगांव ताल  िज हा एकूण

 6
वाह  झ

िवभाग ख ुका  
कोकण 2 - 29 - 9
नािशक 40 31 16 87
पणेू 60 20 10 90
औरंगाबाद 81 10 30 121
अमरावती 62 21 17 100
नागपरू 54 52 14 120
एकूण 326 134 87 547 
    
6.18 या योजनेअंतगर्त करण्यात येणारे िववाह हे शक्यतो तालकुा पातळीवर करण्याचे िनदश 
असतांनादेखील ामखु्याने गाव पातळीवर 60 टक्के िववाह संपन्न झा याचे तर, त्याखालोखाल 
तालकु्या तरावर 25 टक्के आिण िज हा तरावर 15 टक्के सामिुहक िववाह संपन्न झा याचे िदसनू आले.  
 

6.19 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेअंतगर्त ज्या लाभधारकांनी सामिुहक िववाह 

ाभधारकांनी 
सांिगतले, तर  ` 10 हजारापेक्षा कमी िंकमत पिरगिणत झा याचे 1 टक्का लाभधारक होते, तर काहीही न 
िमळालेले 1 टक्का लाभधारक अस याचे नू आले. 
 

6.20 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेअंतगर्त ज्या लाभधारकांनी मलुीच्या िववाह 
सोह यामध्ये सहभाग घेतला आहे त्यांना िमळणारे आिर्थक सहा य िववाहानंतर िकती कालावधीने िमळाले 
याबाबतचा तपिशल खालील तक्ता कर्. 6. हे. 

 सह ा याच्या धीनसुार िनहाय तप

 सहाय िमळा याचा कालावधी

सोह यात सहभाग घेतला, अशा लाभधारकांना मलुीच्या िववाहाच्यावेळी िमळालेले अनदुान व व त ूयांची 
एकितर्त पिरगणना केली असता ` 10 हजारापयर्न्त िंकमत पिरगिणत झा याचे 98 टक्के ल

िदस

8 मध्ये िदला आ
 

तक्ता कर्. 6.8 
आिर्थक
 

ा य िमळ  कालाव  िवभाग िशल 

िवभाग आिर्थक  
एक 
मिहना 

दोन 
मिहने 

तीन 
मिहने 

सह
मि

सहा 
मिहन्यापेक्ष
जा त 

े 
 

एका 
हने ा नाही

िमळाल ू ण 

कोकण 20 0 0 9 0 0 29
नािशक 0 9 24 33 0 21 87
पणेू 0 5 48 0 0 37 90
औरंगाबाद 19 0 0 24 78 0 121
अमरावती 2 9 5 30 52 2 100
नागपरू 12 33 18 9 45 3 120
एकूण 53 51 52 121 265 5 547 
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 6.21    “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेचा लाभ घेतले या एकूण लाभाथ्यार्ंपैकी  10 
टक्के लाभाथ्यार्ंना िववाहानंतर एका मिहन्यात, 9 टक्के लाभाथ्यार्ंना िववाहानंतर दोन मिहन्यात, 10 टक्के 
लाभाथ्यार्ंना िववाहानंतर तीन मिहन्यात, 22 टक्के लाभाथ्यार्ंना िववाहानंतर सहा मिहन्यात, 48 टक्के 
लाभाथ्यार्ंना िववाहानंतर सहा मिहन्यापेक्षा जा त कालावधीने आिर्थक सहा याचा लाभ िमळाले अस याचे 
तर आिर्थक सहा यच न िमळालेले 1 टक्का लाभाथीर् अस याचे िदसनू आले.  

 
6.23 या योजनेचा लाभ घेतले या लाभ याचा वापर कसा केला याची माहीती घेतली 
असता, ां ांसाठी 
तर 55 के लाभधारकांनी इतर खचार्साठी आिर्थक सहा याचा वापर के याचे सांिगतले. 

6.24 या यो  लाभ या एक भाथ्यार्ं 2 टक् ाथ्यार्ंच्य वव ी 
माणपतर् िमळ याच े

 
शभुमंगल स क िववाह नेअंतगर्त ामिुहक िववाह मेळा यांमध्ये मलुीच्या िववाह िनिम ाने 
नी शासनाकड  िमळाले य अनदुाना यितिरक्त क या खचार्चा िशल तक्त .6.9 े 

 आहे.  

 6.
         िववाहािनिम ाने लाभधारकांनी अन ा यितिरक्त ले या खच   

लाभधारकांची वगर्वारी 

लाभधारकाने िववाहािनिम ानेने केले या खचार्नसुार लाभधारकांची वगर्वारी 

 
6.22 या योजनेअंतगर्त ज्या लाभधारकांनी सामिुहक िववाहसोह यात मलुीच्या िववाहासाठी सहभाग 
घेतला  अशा लाभधारकांपैकी 98 टक्के लाभाथ्यार्ंना धनादेशाच्या वरुपात अथर्सहा य िमळा याचे िदसनू 
आले. 

ाथ्यार्ंनी आिर्थक सहा
एकूण लाभधारकांपैकी दािगन्यांसाठी 11 टक्के लाभाथ्यार्ंनी, 34 टक्के लाभधारकांनी भ
टक्

 
जनेचा
ाले अस

घेतले
े िदसनू आल

ू ण ला
.  

पैकी 7 के लाभ ा मलुींना ि ाह न दण

6.25   ामिुह योज  स
लाभाथ्यार्ं ून ा े ले  तप ा कर् मध्य
िदला
  

तक्ता 9 
    दुान  के ार्नसुार    

 

िवभाग 
` 25000 पेक्षा 

कमी 
` 25000 ते 

50000 
` 50000 ते 
100000 

` 100000 पेक्षा 
जा त 

एकूण 

कोकण 28 1 0 0 29
नािशक 52 31 4 0 87
पणेू 66 19 3 2 90
औरंगाबाद 68 34 15 4 121
अमरावती 77 18 4 1 100
नागपरू 75 32 9 4 120
एकूण 366 135 35 11 547 
 
6.26 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेअंतगर्त लाभधारकांनी शासनाकडून ा त होणाऱ्या 
अनदुाना यितिरक्त कपडे, दािगने, आहेर, जेवण, पजूा, वाहन, इ. किरता अितिरक्त खचर् केला अस याचे 
सनू आले. एकूण 547 लाभधारकांपैकी 67 टक्के लाभधारकांनी  ` 25,000/-  पयतिद  िंकवा त्यापेक्षा 

 इतकी होती. 
 

कमी खचर् केलेला होता, 25 टक्के लाभधारकांनी ` 25,000 ते 50,000/- पयत खचर् केला होता, 6 टक्के 
लाभधारकांनी  ` 50,000/- ते ` 1 लाखापयत खचर् केला होता,  ` 1 लाख िंकवा त्यापेक्षा जा त खचर् 
करणाऱ्या लाभधारकांची टक्केवारी 2 टक्के
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.27 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योजनेअंतगर्त ा त अनदुानापेक्षा जा तीच्या खचार्च्या 

िववाहासाठी अनदुानापेक्षा जा तीच्या खचार्च्या तर्ोत 
 

िवभाग

6
तर्ोतानसुार  िवभागिनहाय मािहती खालील तक्ता  कर्. 6.10 मध्ये िदली आहे.  

 

तक्ता 6.10 

 िववाहासाठी जा तीच्या खचार्चा तर्ोत 
वत:च्या सावकारांकडून एकूण 
उत्पन्नातून 

नातेवाईकांकडून 

कोकण 19 8 2 29
नािशक 63 23 1 87
पणेू 42 25 23 90
औरंगाबाद 75 32 14 121
अमरावती 77 18 5 100
नागपरू 85 23 12 121
एकूण 361 129 57 547 
           
   6.28 ा त मािहतीवरुन िनदशर्नास , 66 टक्क भधारकांनी वत:च्  

ाभधारकांनी नातेव डून मदत व 10 टक्क धारकांनी सावक डून क  
ा

नेच्या मू यमापन पाहणीसाठी िनवड झाले या 

,  ` 20 ते 50 हजार पयत 
हंुडा देणाऱ्यांची टक्केवारी 30 टक्के, ` 5  अिधक हंुडा देणाऱ्यांची टक्केवारी 11 टक्के 
तर ` 10 हजारपेक्षा 
 

.31 या योजनतगर्त 547 लाभाथ्यार्ंपैकी 83 टक्के लाभाथ्यार्ंनी योजना “अत्यंत उपयकु्त” आहे असे 
, तर योजना “साधारण उपयकु्त” आ इतकी होती. 

 
 

******* 

 असे  य
 घेऊन 
ेते की े  ा

े  लाभ
ल या उत्पन्नातनू, 24

टक्के ल ाईकांक ारांक जर् घेऊन
मलुीच्य  िववाहासाठीचा अितिरक्त खचर् भागिव याचे िदसनू आले. 
 

6.29  “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” योजनेच्या मू यमापन पाहणीसाठी िनवड झाले या 
लाभाथ्यार्ंपैकी  84 टक्के  लाभाथ्यार्ंनी शेतकरी अस याचा परुावा हणनू जिमनीच्या 7/12 चा उतारा व 
गावाचा रिहवासी अस याचा दाखला सादर के याचे िदसनू आले, तर 16 टक्के लाभाथ्यार्नी आव यक त्या 
कागदपतर्ांची पतूर्ता केली नसतांनादेखील त्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आ याचे िदसनू आले. 

 

 “शभुमंगल सामिुहक िववाह योजना” या योज6.30
लाभाथ्यार्ंपैकी  16 टक्के लाभाथ्यार्ंनी मलुीच्या िववाहासाठी हंुडा ावा लागला असे सांिगतले. या 16 टक्के 
लाभाथ्यार्ंपैकी   ` 10 ते 20 हजार पयत हंुडा देणाऱ्यांची टक्केवारी 37 टक्के

0 हजार व त्यापेक्षा
कमी हंुडा देणाऱ्यांची टक्केवारी 22 टक्के इतकी होती. 

6
सांिगतले हे असे सांगणाऱ्यांची टक्केवारी 17 टक्के 
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