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ew^oÀN>m
Ah_XZJa {Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mV\}$ {OëømVrb {d{dY emgH$s`
`moOZm§Mr _m{hVr XoUmar nwpñVH$m àH$m{eV H$aÊ`mV `oV Amho. hr g_mYmZmMr
~m~ Amho
emgZmÀ`m {d{dY bmoH$mon`moJr CnH«$_m§Mr gd©gm_mÝ` OZVobm _m{hVr
hmoUo JaOoMo AgVo. VaM Aem ñdê$nmMo CnH«$_ nyU©nUo `eñdr hmoD$ eH$VmV.
Ë`mÑï>rZo _m{hVr d OZg§nH©$ _hmg§MmbZmb`mMo H$m`© _hÎdmMo Amho.
_hmg§MmbZmb`mÀ`m Ah_XZJa {Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mMm _m{hVr nwpñVH$m
àH$meZmMm CnH«$_ {ZpíMVM H$m¡VwH$mñnX Amho. `m nwpñVHo$À`m _mÜ`_mVyZ
emgZmÀ`m _hÎdmH$m§jr `moOZm§Mr _m{hVr Ano{jV bm^mÏ`mªn`ªV nmohmoMob Agm
{dídmg dmQ>Vmo.
{Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mÀ`m CnH«$_m§Zm ew^oÀN>m !

(Xod|Ð \$S>Udrg)

amÁ`_§Ìr
gË`_od O`Vo

J¥h (J«m_rU), gmd©O{ZH$ Amamo½`
H¥$fr d \$bmoËnmXZ
nUZ Am{U n`©Q>Z
_hmamï´> emgZ
_§Ìmb`, _w§~B© 400 032

www.maharashtra.gov.in

{XZm§H$ :

!! ew^g§Xoe !!
Ah_XZJa {Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mV\}$ {d{dY emgH$s` `moOZm§Mr
_m{hVr XoUmar nwpñVH$m àH$m{eV H$aÊ`mV `oV Agë`mMo g_OwZ AmZ§X Pmbm.
{d{dY bmoH$mon`moJr `moOZm, CnH«$_, {ZU©` `m§Mr _m{hVr nwpñVHo$À`m _mÜ`_mVyZ
OZVon`ªV nmohMdÊ`mMm Ah_XZJa {Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mMm CnH«$_ ñVwË`
Amho.
gm_m{OH$ Ý`m` {d^mJmgh {d{dY `moOZm§Mm AmT>mdm `m nwpñVHo$V KoÊ`mV
Ambm Amho. `m _m{hVrMm Cn`moJ gdmªZm hmoB©b, Aer Anojm Amho.
Ah_XZJa {Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mÀ`m {dH$mg nwpñVHo$g _mÂ`m
_Z:nyd©H$ ew^oÀN>m !

(àm. am_ qeXo)

!! ew^g§Xoe !!

_hmamï´> emgZmÀ`m gm_m{OH$ Ý`m` {d^mJm_m\©$V VgoM BVa {d^mJ,
_hm_§S>io `m§À`m_m\©$V am~{dÊ`mV `oV Agboë`m {dH$mg `moOZm§Mr _m{hVr
XoUmar "{dH$mgmÀ`m {Xem' hr nwpñVH$m {Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mÀ`mdVrZo V`ma
H$aÊ`mV Ambr Amho. `m ñVwË` CnH«$_mMo _r ñdmJV H$aVmo. `m H$m_r ghH$m`©
H$aUmao gd© A{YH$mar d H$_©Mmar d¥§Xm§Mo _r A{^Z§XZ H$aVmo.
"{dH$mgmÀ`m {Xem' hr nwpñVH$m {d{dY H$ë`mUH$mar `moOZm g_mOmÀ`m
gd© KQ>H$m§n`ªV nmohMdÊ`mgmR>r Cn`wº$ R>aob, Aer Amem Amho.
gXa CnH«$_mgmR>r _mÂ`m ew^oÀN>m...

A{Zb H$dS>o
{Oëhm{YH$mar, Ah_XZJa

!! ew^g§Xoe !!
emgH$s` `moOZm§Mm bm^ g_mOmVrb gd© KQ>H$m§Zm {_iÊ`mgmR>r
gm_m{OH$ H$m`©H$V}, nXm{YH$mar, gm_m{OH$ g§KQ>Zm `m§À`m gm_y{hH$ à`ËZm§Mr
Amdí`H$Vm AgVo. `moOZm§Mr à{gÜXr Am{U àMma `mo½` nÜXVrZo Pmë`mg
g_mOmÀ`m {dH$mgmg {ZpíMVM hmV^ma bmJob, `mV e§H$m Zmhr.
{Oëhm _m{hVr H$m`m©b`mÀ`m dVrZo "{dH$mgmÀ`m {Xem' hr nwpñVH$m
àH$m{eV H$aÊ`mV `oV Amho. `m ~Ôb _r _ZmnmgyZ AmZ§X ì`º$ H$aVmo. `m
nwpñVHo$Mm \$m`Xm g_mOmÀ`m gd© KQ>H$m§Zm hmoB©b, Aer Amem ì`º$ H$aVmo.

_mYd dmK
ghmæ`H$ Am`wº$
g_mOH$ë`mU, Ah_XZJa

_ZmoJV...
gm_m{OH$ Ý`m` {d^mJ Am{U BVa {d^mJm§er g§~§{YV `moOZm§~m~V
_m{hVr XoUmar "{dH$mgmÀ`m {Xem' hr nwpñVH$m Amnë`m hmVr XoVm§Zm AmZ§X hmoV
Amho.
nwpñVHo$À`m {Z{_©VrgmR>r _m. {Oëhm{YH$mar lr. A{Zb H$dS>o, _m. {Zdmgr
Cn{Oëhm{YH$mar lr. amO|ÐHw$_ma nmQ>rb, _m. ghmæ`H$ Am`wº$ (g_mOH$ë`mU)
lr. _mYd dmK, _m. {Oëhm {Z`moOZ A{YH$mar lr. Omoer, _m. {Z`moOZ
A{YH$mar, lr. Eg.~r. ìhagmio, _m. {Oëhm g_mO H$ë`mU A{YH$mar lr. àXrn
^moJbo, g_mO H$m`© d g§emoYZ g§ñWoMo g§MmbH$ S>m°. gwaoe nR>mao, d[að>
g_mOH$ë`mU {ZarjH$ lr. Ho$.ìhr. Hw$bH$Uu, g§~§{YV {d^mJ à_wI `m§Mo
_mJ©Xe©Z d _XV Pmbr.
_m{hVr A{YH$mar gd©lr {XnH$ qMMH$a, \$.g. nR>mU, gwYra ndma, g§Vmof
JwOa, YZ§O` OJVmn, {^_amO {gagyb, AéU gmoZdUo, a_oe CU}, {MÝVmXodr
O`ñdma, amOy IanwS>o, g§{Xn {XdQ>o, ~mny ~amQ>o VgoM `m nwpñVH$m N>nmB©gmR>r
gáa§J {àÝQ>dëS>©Mo lr. Z§Xoe qeXo `m§Mo ghH$m`© bm^bo `m~Ôb gdmªMo _ZmnmgyZ
Am^ma...
`m nwpñVHo$V AÚ`mdV d AMyH$ _m{hVr XoÊ`mMm à`ËZ H$aÊ`mV Ambobm
Amho. VWm{n, Ë`mV H$mhr ÌwQ>r Agë`mg Ë`m {ZXe©Zmg AmUmì`mV, Ë`mnwT>rb
Amd¥ÎmrÀ`m doiog Xya H$aÊ`mV `oVrb.

amO|Ð gaJ
{Oëhm _m{hVr A{YH$mar,
Ah_XZJa
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मुलां-मुल साठी शासकीय वसितगृहे
उि ट मागासवग य मुला-मुल ची िश णाची सोय हावी, यांना उ च िश ण घे ता यावे.
याच माणे आ थकदृ टया दुबल घटकातील मुल ना िव ालयीन व महािव ालयीन
िश ण घे ता यावे. यासाठी शासकीय वसितगृहे सु कर यात आलेली आहे त. सदरची
योजना सन 1992 पासून काय वत आहे . स या महारा ात ( जुनी 271 अिधक नवीन
103) िवभागीय, िज हा व तालुका पातळीवर 374 वसितगृहे मंजरू असून यापैकी 367
वसितगृहे सु असून मुलां - मुल ची ( मुलांची 208 अिधक मुल ची 159 ) शासकीय
वसितगृहे काय वत असून याम ये 32 हजार 190 िव ाथ ना या योजनेचा लाभ होत
आहे .
लाभाचे व प 1. मोफत िनवास व भोजन, अंथ ण- पांघ ण, ंथालयीन सुिवधा
2. शालेय िव ा य ना ितवष दोन गणवेश
3. िमक पाठय पु तके , वहया, टे शनरी इ यादी
4. वै कीय आिण अिभयां ि की िव ा य ना यां या अ यास मानुसार टे थो कोप,अॅ न,
ॉईंग बोड, बॉयलर सूट व कला िनकेतन या िव ा य साठी रं ग, ॉईंग बोड, श,
कॅ न हास इ यादी
5. वसितगृहातील िव ा य ना यां या दै नंिदन खच साठी िनव ह भ तािवभागीय पातळीवर - दरमहा पये 800/-, िज हा पातळीवर दरमहा पये 600/तर तालुका पातळीवर दरमहा पये 500/अटी व शत 1. गुणवतेनस
ु ार वेश दे यात येतो.
2. िव ाथ महारा रा याचा रिहवासी असावा.
3. वेिशत िव ा य या पालकांचे वा षक उ प न 2 लाखापे ा जा त नसावे.
4. इय ता 8 वी व यापुढील महािव ालयीन िश ण घे णा-या िव ा य ना वेशासाठी
अज करता येईल.
5. अज करावयाची मुदत शालेय िव ा य साठी 15 मे पूव तर महािव ालयीन
िव ा य साठी 30 जूनपय त कवा िनकाल लाग यापासून 15 िदवसां या आत
6. सन 2012-13 या शै िणक वष पासून िज हा तरावर गठीत केले या सिमती माफत
शासकीय वसितगृहातील िर त होणा-या 15 ट के जागा या खास बाब हणून अटी व
शत स अनुस न व गुणव तेनस
ु ार भर यात येतात.
संपक सहायक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
संबंिधत गृहपाल, मागासवग य मुलां -मुलीचे शासकीय वसितगृह
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वयं सेवी सं थांमाफत चालिव यात ये णा-या मागासवग य
अनुदािनत वसितगृहांना सहा यक अनुदान
उि ट मागासवग य िव ा य ना यांचा िश ण म पूण करता यावा. ामीण भागाम ये
मागासवग य िव ा य मधील शाळा गळतीचे माण कमी हावे. आ थक दुरव थे मळ
ु े
मागासवग य पालकांना यां या मुलां या िश णात अडचणी येऊ नयेत आिण
मागासवग य िव ा य चा शै िणक िवकास हावा, या उ े शाने ही योजना सन 1950-51
पासून काय वत कर यात आलेली आहे .
व पकमचारी वेतन - वसितगृह अधी क, वयंपाकी, मदतनीस व चौकीदार यांना एकि त
वेतन/ मानधन दे यात येते.
पिरपोषण अनुदानित िव ाथ
ितमाह पये 900/- माणे 10 मिह यांकिरता
शासनाकडू न िनवासी िव ा य साठी पिरपोषण अनुदान दे यात येते.
इमारत भाडे - इमारत भा ापोटी सावजिनक बांधकाम िवभागाने, मािणत केले या
भा ा या 75 ट के भाडे सं थे स दे यात येते.
सोयी सुिवधा- िनवास, भोजन, अंथ ण, पांघ ण,
ीडा सािह य इ यादी सोयी सुिवधा
मोफत दे यात येतात.
वसितगृह वेश- अनुदािनत वसितगृहांम ये अनुसिू चत जाती या िव ा य बरोबरच मांग,
वा मकी, कातकरी व माडीया ग ड या वग तील थािनक िव ा य ना आिण अनाथ,
अपंग व िनरा ीत िव ा य ना ाधा याने िविहत ट केवारी या अधीन राहू न वेश दे यात
येतो.
अनुदािनत वसितगृहांची सं या एकूण अनुदािनत वसितगृहाची सं या व िव ाथ सं या
याबाबतची मािहती खालील माणे आहे .
एकूण मंजरू वसतीगृहांची सं या
मुले
मुली
एकूण
1,816
572
2,388

एकूण मा य िव ाथ सं या
मुले
मुली
एकूण
80,933
18,319
19,252

संपक - 1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
2) संबंिधत अनुदािनत वसतीगृहांचे अधी क
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वयं सेवी सं थे माफत चालिव यात ये णा-या अनुसिू चत जाती या
मुला-मुल साठी अनुदािनत आ मशाळांना सहा यक अनुदान
उि ट िवमु त जाती, भट या जमाती या आ मशाळा योजने या धत वर या िज हयात
सा रतेचे माण कमी आहे , अशा िज हयात वयंसेवी सं थे माफत अनुसिू चत जाती या
मुला-मुल साठी आ मशाळा ही योजना सन 1996-97 पासून सु कर यात आली आहे .
व प
कमचारी वेतन - शालेय व वसतीगृह कमचारी यांना 100 ट के वेतन अनुदान
पिरपोषण अनुदान - ाथिमक आ मशाळे तील िनवासी िव ा य वर ित िव ाथ पये
900/- माणे दरमहा 11 मिह यांसाठी व मा यिमक आ मशाळे तील िनवासी िव ा य वर
10 मिह यांकिरता वयंसेवी सं थांना पिरपोषण अनुदान दे यात येते.
इमारत भाडे - इमारत भा ापोटी सावजिनक बांधकाम िवभागाने मािणत केले या
भा ा या 75 ट के सं थे स दे यात येते.
आक मक अनुदान - िश क व अधी का या एकूण वेतना या 15 ट के र कम
आक मक खच हणून दे यात येते.
सोयी सुिवधा- अनुसिू चत जाती आ मशाळे तील िव ा य ना सोयी सुिवधतगत व ापु तके, टे शनरी, गणवेश, अंथ ण-पांघ ण, साबन, तेल इ यादी व तू पुरिव यात येतात.
अनुसिू चत जाती आ मशाळांची सं या - स ः थती रा यात 10 ाथिमक व 7
मा यिमक अशा एकूण 17 अनुसिू चत जाती या िव ा य साठी अनुदािनत आ मशाळा
कायरत असून यांची मािहती खालील माणे आहे .
ाथिमक आ मशाळा
(इ. पिहली ते सातवी)
ाथिमक
आ मशाळांची
सं या
10

मंजरू िनवासी
िव ाथ सं या
1400

मा यिमक आ मशाळा
(इ.आठवी ते दहावी)
मा यिमक
आ मशाळांची
सं या
7

मंजरू िनवासी
िव ाथ सं या

संपक - 1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
2) संबंिधत अनुदािनत वसतीगृहांचे अधी क
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समाज क याण सं थांना अनुदान ( समाजकाय महािव ालये )

वयंसेवी सं थांमाफत चालिव या जाणा-या शासनमा य िव ापीठाशी संल न असणा-या
व शासनाची मा यता असणा-या समाजकाय िवषया या पदवी-पद यु तर अ यास म
िशकवणा-या महािव ालयांना मा यता व अनुदान ही योजना सन 1966 पासून काय वत
आहे .
शासन िनणय
. एमएसड यू - 1464-73027 व िदनांक 17 िडसबर 1966 व
िदनांक 20 मे 1976 अ वये समाजकाय करणा-या शाळांना/ सं थांना मा यता व
अनुदान दे यासंबधी िनयमावली लागू कर यात आली आहे .
वयंसेवी सं थांमाफत
चालिव या जाणा-या
समाजकाय महािव ालयां या
कायप दतीम ये एकवा यता/सुसू ीकरण आणणे, शासकीय िनयं ण ठे वणे, यांची
गुणव ता वाढिवणे व िशि त मनु यबळाचा िवभागा या योजनां या अंमलबजावणीसाठी
उपयोग करणे.
स थतीत रा यात एकूण 51 समाजकाय महािव ालये कायरत असून यांचे
व प खालील माणे आहे .
अ) समाजकाय महािव ालयांची
ब) अ यास म
महािव ालये
सं या
अनुदान त वावरील महािव ालये

50

बी.एस.ड यू

3

िवना अनुदान त वावरील
महािव ालये

1

एम.एस. ड यू

13

बी.एस.ड यू व
एम.एस.ड यू

35

क) लाभाचे व प वयंसेवी सं थांमाफत चालिव यात येणा-या अनुदान त वावरील समाजकाय
महािव ालयांमधील पदवी व पद यु तर अ यास माकिरता वेतन व वेतने तर सहा यक
अनुदान खालील सु ानुसार मंजरू कर यात येते.
अ)मा यता ा त िश क/िश केतर कमचा-यां या वेतनासाठी 100 ट के वेतन अनुदान
ब) सावजिनक बांधकाम िवभागाने मािणत केले या रकमे या 50 ट के इमारत भाडे
अनुदान
क)वेतनेतर खच किरता वेतन खच या 8 ट के अनुदान.
संपक - 1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत समाजकाय महािव ालयाचे ाचाय
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भारत सरकार िश यवृ ती
उि ट -

1. मागासवग य िव ा य ना महािव ालयीन/उ च िश ण घे ता यावे.
2. िव ा य चे गळतीचे माण कमी हावे.

लाभाचे व प 1. िव ा य स िनव ह भ ता व िश ण शु क, परी ा शु क व इतर मा य बाब वरील शु क
दान.
2. दरमहा पये 230 ते पये 450 या दराने िनव ह भ ता
3. वसितगृहात राहू न िश ण घे णा-या िव ा य साठी दरमहा पये 380 ते पये 1200
िनव हभ ता
अटी व शत 1. िव ाथ हा अनुसिू चत जाती व नवबौ द वग तील असावा.
2. िव ा य या पालकांचे वा षक उ प न पये 2 लाख कवा यापे ा कमी असावे.
3. िव ाथ शालांत परी ो तर व यापुढील िश ण घे त असलेला असावा.
4. िव ाथ महारा ाचा रिहवासी असावा.
या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in
या वेबसाईटवर ऑनलाईन अज भरणे आव यक आहे .
संपक
1) सहायक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय,
000000

मागासवग य िव ा य साठी िश ण शु क व परी ा शु क
शालांत परी ो तर िश ण घे णा-या अनुसिू चत जाती या िव ा य ना यांचे वय व
उ प न िवचारात न घे ता सव िज हा तरावरील मा यता ा त म ॅ ीको तर शै िणक
अ यास मासाठी िश ण शु क, परी ा शु क व इतर िविहत केलेले शु क दे यात येते.
संपक
1) सहायक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय
000000
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वै कीय, तं िनकेतन, कृ षी, पशुवै कीय व अिभयांि की यावसाियक
पाठय म असणा-या महािव ालयात िशकणा-या अनुसिू चत जाती या
िव ा य साठी पु तकपे ढी योजना
उि ट वै कीय अिभयां ि की, तं िनकेतन, कृ षी,पशुवै कीय, सी.ए., एम.बी.ए व िवधी
अ यास माची पु तके
महाग अस याने अनुसिू चत जाती या िव ा य ना पु तके
घे याम ये आ थक अडचणी िनम ण होऊ नयेत हणून सन 1978-79 पासून ही योजना
काय वत कर यात आली आहे .
अटी व शत
1) िव ाथ अनुसिू चत जातीचा असावा.
2) िव ाथ वै िकय, अिभयां ि की, तं िनकेतन, कृ षी, पशुवै कीय, सी.ए.,एम.बी.ए व
िवधी अ यास मात िशकत असणारा असावा.
3) िव ाथ भारत सरकार िश यवृ तीधारक असावा.
लाभाचे व प
अ यास माचा तपशील
1
वै कीय व अिभयां ि की
2
कृ षी
3
पशुवै कीय
4
तं िनकेतन
5
सी.ए.,एम.बी.ए आिण िवधी अ यास मांसाठी
िव ा य मागे 1 संच

र कम पये
. 7,500/. 4,500/. 5,000/. 2,400/येक
. 5,000/-

संपक
1) सहायक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय
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यावसाियक पा
मांशी संल न वसितगृहातील
िव ा य ना िनव हभ ता व िव ावेतन

वै कीय, अिभयां ि की, कृ षी इ यादी यावसाियक अ यास मातील महािव ालयांम ये
िश ण घे णा-या अनुसिू चत जातीमधील िव ा य ना भारत सरकार म ॅ ीको तर
िश यवृ ती या योजनतगत वसितगृहात राहणा-या िव ा य ना 235 ते 700 पये
िनव हभ ता िदला जातो. यावसाियक पा
माशी संल न असणा-या महािव ालयातील
वसितगृहात राहणा-या अनुसिू चत जाती या िव ा य ना िश यवृ ती ारे िमळणा-या
िनव हभ यातून यावसाियक पा
माची पु तके, टे शनरी, िनवास, भोजन इ यादी
बाब चा खच भागवू शकत नाहीत. यावसाियक पा
माशी संल न असणा-या
महािव ालया या वसितगृहात, शासकीय वसितगृहात व इतर वसितगृहात राहतात अशा
िव ा य ना भारत सरकार िश यवृ ती या यितिर त या योजनतगत िनव ह भ ता
खालील माणे दे यात येतो.
अ यास माचे नाव

िनव हभ याचा
कालावधी
ितमहा दर
यावसाियक पा
माशी संल न असणा-या वसितगृहात राहणा-या अनुसिू चत जाती या
िव ा य ना िव ावेतन
अ) चार ते पाच वष चे अ यास म . 700
10 मिहने
वै कीय/अिभयांि की/ पशुवै कीय, वा तुशा
इ यादी
ब) दोन ते तीन वष चे अ यास म -अिभयांि की
. 500
10 मिहने
पदिवका, एम. बी. ए., एम. एस. ड यू. इ यादी
क) दोन वष कवा यापे ा कमी कालावधीचे
. 500
10 मिहने
अ यास म- बी. एड, डी. एड इ यादी
यावसाियक पा
माशी संल न असणा-या वसितगृहात राहणा-या अनुसिू चत जाती या
िव ा य ना िव ावेतन
अ)
चार
ते
पाच
वष चे
अ यास म
. 1000
10 मिहने
वै कीय/अिभयांि की/ पशु वै कीय, व तुशा
इ यादी
ब) दोन ते तीन वष चे अ यास म अिभयांि की
. 700
10 मिहने
पदिवका, एम. बी. ए., एम. एस. ड यू. इ यादी
क) दोन वष कवा यापे ा कमी कालावधीचे
. 500
10 मिहने
अ यास म बी. एड., डी. एड. इ यादी
संपक - 1) सहायक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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सैिनक शाळे तील अनुसिू चत जाती या िव ा य ना िनव ह भ ता
उि ट मागासवग य िव ा य ना रा ीय संर ण बोिधनीम ये वेश िमळावा, सै यदलात भरती
हो याचे येय िव ाथ दशेतच यां यात िनम ण हावे.
िव ा य म ये िश त,
आ मिव वास, शौय, सां िघक वृ ती, नेत ृ व, दे शभ ती इ यादी गुणांची जोपासना
हो यासाठी ही योजना सु कर यात आली आहे .
अटी व शत
1) नािशक, पुणे, सातारा येथील सैिनक शाळांम ये िशकणा-या अनुसिू चत जाती व
नवबौ द िव ा य ची िश ण फी, परी ा फी, भोजन, िनवास, कपडे , घोडे वारी, पॉकेट
मनी इ यादीवर होणा-या संपण
ू खच ची ितपूत कर यात येते.
2) इतर मा यता ा त सैिनक शाळांना ित िव ाथ ितवष 15 हजार िश यवृ ती दे यात
येते.
लाभाचे व प
1) िव ाथ 5 वी ते 10 वी पय त या वग त िशकत असलेला असावा.
2) िव ाथ मागासवग य अथवा अनुसिू चत जाती या वग तील असावा.
3) पालकाचे वा षक उ प न 65 हजार 290 पयांपे ा जा त नसावे.
संपक
1) सहायक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबिं धत सैिनक शाळे चे ाचाय
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सािव ीबाई फुले िश यवृ ती योजना
उि ट
इय ता 5 वी ते 7 वी व इय ता 8 वी ते 10 वी म ये िशकणा-या मागासवग य मुल या
गळतीचे माण कमी हावे या उ े शाने अनु मे सन 1996 व 2003 पासून सािव ीबाई
फु ले िश यवृ ती योजना सु कर यात आली आहे .
अटी व शत
1) उ प न व गुणांची अट नाही
2) अज कर याची आव यकता नाही. वष तून तीन वेळा हणजे 26 जून, 22 स टबर
आिण
3 जानेवारी या तारखांना िश यवृ ती दे यात येते.
िश यवृ तीचे व प
इय ता

िश यवृ ती दर

कालावधी

5 वी ते 7 वी

. 60 दरमहा

10 मिहने

8 वी ते 10 वी

. 100 दरमहा

10 मिहने

संपक
1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
2) संबिं धत शाळे चे मु या यापक

राजष छ पती शाहू महाराज गुणव ता पुर कार
उि ट
इय ता 10 वी व 12 वी या परी ेत िवशेष उ लेखनीय यश िमळिवणा-या अनुसिू चत
जाती, िवजा/भज व िवशेष मागास वग या मुलां -मुल ना राजष छ पती शाहू महाराज
गुणव ता पुर कार दान केले जातात.
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िश यवृ तीचे व प
1

2

3

4

5

6

सवसाधारण िव ा य मधून रा यात थम आले या
अनुसिू चत जाती, िवजाभज व िवशेष मागास वग या
िव ा य स ( हणजे संपण
ू रा यातून पिहला आलेला िव ाथ
अनुसिू चत जाती, िवजाभज व िवशेष मागास वग चा असेल
तर )
सवसाधारण िव ा य मधून
येक बोड मधून
थम
आले या अनुसिू चत जाती, िवजाभज व िवशेष मागास
वग या िव ा य स
सवसाधारण िव ा य मधून
येक िवभागीय बोड या
गुणव ता यादीम ये आले या अनुसिू चत जाती, िवजाभज व
िवशेष मागास वग या िव ा य स
सवसाधारण िव ा य मधून िज हयात थम आले या
अनुसिू चत जाती, िवजाभज व िवशेष मागास वग या
िव ा य स
सवसाधारण िव ा य मधून तालु याम ये थम आले या
अनुसिू चत जाती, िवजाभज व िवशेष मागास वग या
िव ा य स
सवसाधारण िव ा य मधून येक मा यिमक िव ालयात व
किन ठ महािव ालयामधून इय ता 10 वी व 12 वी परी ेत
थम आले या अनुसिू चत जाती, िवजाभज व िवशेष मागास
वग या िव ा य स

पये 2 लाख 50
हजार
रोख,
मृितिच ह
व
माणप
पये 1 लाख रोख,
मृितिच ह
व
माणप
पये 50 हजार
रोख, मृितिच ह व
माणप
पये 25 हजार
रोख, मृितिच ह व
माणप
पये 10 हजार
रोख, मृितिच ह व
माणप
पये 5
हजार
रोख, मृितिच ह व
माणप

संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर

मॅ ीकपूव िश ण फी, परी ा फी दाने
उि ट
िदनांक 24 िडसबर 1970 या शासन िनणया वये अनुसिू चत जाती / अनुसिू चत जमाती
वग तील इ. 1 ली ते इ. 10 वी म ये िशकत असणा-या व या िव ा य चे पालक
महारा रा याचे रिहवासी असतील अशा िव ा य चे वय व उ प न िवचारात न घे ता सव
तरावरील मा यता ा त िश ण सं थे त िश ण घे णा-या िव ा य ची शै िणक शु काची
ितपूत मािणत दराने केली जाते.
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शालेय िश ण िवभागा या िदनांक 13 जून 1996 या शासन िनण या वये
मािणत दराने शु क आकारणा-या शासन मा यता ा त अशासकीय अनुदािनत व
िवनाअनुदािनत सं थां मधील मागासवग य िव ा य चे िश ण शु क व स शु क अदा
केले जाते.
खाजगी िवनाअनुदािनत व कायम िवनाअनुदािनत शाळांम ये इ. 1 ली ते इ. 10
वी या वग त िश ण घे त असले या दािर य रे षेखालील कुटुं बातील अनुसिू चत जाती,
िवजाभज व िवशेष मागास वग तील िव ा य ची िश ण शु क व परी ा शु क ितपूत
सन 2011-12 या शै िणक वष पासून दरवष 10 मिह या या कालावधीकरीता पुढील
दराने मंजरू कर याचा शासनाने िनणय घे तलेला आहे .
अनुसिू चत जाती, िवजाभज व िवशेष मागास वग तील िव ा य ची इय तािनहाय ितपूत
दर
इय ता
िव ा य ना ावयाची दरमहा िश ण शु क अिधक
परी ा शु काची ितपूत ( वष तून दहा मिहने
कालावधीसाठी )
1
1 ली ते 4 थी
पये 100 दरमहा
2
5 वी ते 7 वी
पये 150 दरमहा
3
8 वी ते 10 वी
पये 200 दरमहा
संपक
1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद अहमदनगर

मा यिमक शाळे त िशकत असले या
मागासवग य िव ा य ना िश यवृ ती
उि ट इय ता 5 वी ते 7 वी मधील 2 गुणव ताधारक मागासवग य िव ा य ना तसेच इय ता 8
वी ते 10 म ये िश ण घे णा-या पिह या दोन मागावग य िव ा य ना िश यवृ ती िदली
जाते.
अटी व शत 1. मा यता ा त ाथिमक / मा यिमक शाळे तील इय ता 5 वी ते 10 वी या वग म ये
िशकणारा मागासवग य िव ाथ असावा.
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2. ही िश यवृ ती मागील वा षक परी ेत कमीत-कमी 50 ट के व याहू न अिधक गुण
िमळवून
मागासवग य िवदया य मधून थम व ि तीय मांकात उ तीण झाले या
गुणव ता धान
मागासवग य िव ा य ना मंजरू कर यात येईल.
3. या िश यवृ तीसाठी मागासवग य िव ा य ना उ प नाची अट राहणार नाही.
4. यासाठी मागासवग य िव ा य या शाळे तील िनयिमत हजेरी, समाधानकारक गती व
चांगली वतणूक अस यास मंजरू कर यात येईल.
5. ही िश यवृ ती दरवष शै िणक वष या कालमय दे पुरतीच हणजेच जून ते माच
या 10 मिह यांसाठी मंजरू कर यात येईल.
6. ही िश यवृ ती िमळ यासाठी मागासवग य िव ा य ना अज कर याची आव यकता
नाही.
7. ही िश यवृ ती मंजरू कर यासाठी सव मा यता ा त ाथिमक व मा यिमक शाळांकडू न
गुणव ता धान मागासवग य िव ा य ची मािहती मागिव यात येईल.
8. सदरहू िश यवृ ती िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर मंजरू
करतील.
इय ता
इ. 5 वी ते 7 वी
इ. 8 वी ते 10
वी

िश यवृ ती दर
. 50/- दरमहा
. 100/- दरमहा

कालावधी
10 मिहने, जून ते माच
10 मिहने, जून ते माच

संपक
1) संबिं धत शाळे चे मु या यापक
2) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
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पये
500/1000/-

अ व छ यवसायात काम करणा-या
पालकां या मुलांना मॅ ीकपूव िश यवृ ती

अ व छ यवसायात काम करणारे , अ व छ यवसायाशी परं परे ने संबिधत
सफाईगार, कातडी सोलणे , कातडी कमावणे या यवसायात गुंतले या य ती या
पा यांना ही िश यवृ ती िदली जाते. इय ता 1 ली ते दुसरी या वसितगृहात न राहणा-या
िव ा य ना पये 110/- दरमहा व तदथ अनुदान पये 750/- आिण इय ता ितसरी ते 10
वी वसितगृहात न राहणा-या िव ा य साठी पये 110/- दरमहा व वसितगृहात राहणा-या
िव ा य साठी पये 750/- दरमहा व तदथ अनुदान 1000/- िदले जाते.
उि ट
अ व छ यवसायात काम करणा-या पालकां या मुलांना िश णाची सं धी उपल ध क न
दे यासाठी व यांना समाज वाहात आण यासाठी सदर िश यवृ ती योजना लागू कर यात
आली आहे . या िश यवृ ती योजनेम ये क शासनाने सुधारणा केली असून याची
अंमलबजावणी िदनांक 1 एि ल 2008 पासून लागू कर यात आलेली आहे .
अटी व शत
1. अ व छ यवसायात काम करणारे , अ व छ यवसायाशी परं परे ने संबिं धत सफाईगार,
कातडी सोलणे , कातडी कमावणे या यवसायात गुंतले या य ती या पा यांना
अनु ेय.
2. ही िश यवृ ती सव जाती -धम ला लागू आहे .
3. ही योजना क पुर कृ त असून यासाठी कोणतीही उ प नाची अट नाही.
4.अ व छ यवसाय करणा-या य त ना
ामसे वक व सरपंच, नगरपािलका
मु यािधकारी,
महानगरपािलका आयु त, उपायु त, भाग अिधकारी यां याकडू न अ व छ यवसाय
करीत अस याबाबतचे माणप सादर करणे आव यक आहे .
5.अनुसिू चत जाती म ये समावेश केले या पालकां या पा यांसाठी जातीचा दाखला
आव यक आहे .
लाभाचे व प
अ) 1 ली ते 2 री या वसितगृहात न राहणा-या िव ा य ना दरमहा 110/- व
तदथ अनुदान पये 750/ब) 3 री ते 10 वी वसितगृहात न राहणा-या िव ा य साठी दरमहा पये 110/- व
तदथ अनुदान 750/क) वसितगृहात राहणा-या इय ता 3 री ते 10 वी दरमहा पये 700 व
तदथ अनुदान 1000/संपक -1) संबिं धत शाळे चे मु या यापक
2) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
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औ ोिगक िश ण सं थे तील
अनुसिू चत जाती या िव ा य ना िव ावे तन
उि ट
अनुसिू चत जाती या िव ा य ना तांि क िश ण दे ऊन यांना िविवध े ात यावसाियक
संधी उपल ध क न दे यासाठी ही योजना लागू कर यात आली आहे .
लाभाचे व प
सं थे या वसितगृहात राहणा-या या िव ा य ना तं िश ण िवभागाकडू न दरमहा पये
60/- िव ावेतन दे यात येते या िव ा य ना समाज क याण िवभागाकडू न दरमहा पये
40/- पूरक िव ावेतन दे यात येते.
तं िश ण िवभागाकडू न यांना िव ावेतन दे यात येत नाही यांना समाज क याण
िवभागाकडू न दरमहा पये 100/- िव ावेतन दे यात येते.
पालकाचे वा षक उ प न पये 65 हजार 290/- पे ा जा त नसावे.
अटी व शत
1. िव ाथ अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकांतील असावा.
2. िव ाथ मा यता ा त औ ोिगक िश ण सं थे म ये िशकणारा असावा.
संपक
1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
2) ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था

राज ष छ पती शाहू महाराज गुणव ता िश यवृ ती
उि ट
अनुसिू चत जाती नवबौ द िव ा य चा शै िणक दज सुधारावा व यां या गुणव तेम ये
वाढ हावी, तसेच सवसाधारण िव ा य या शै िणक पधम ये ते िटकून रहावेत यासाठी
गुणवंत िव ा य ना स म कर या या दृ टीने ही योजना काय वत कर यात आली आहे .
यासाठी इय ता 10 वी म ये 75 ट के व यापे ा जा त गुण िमळवून इय ता 11 वी म ये
वेश
घे णा-या अनुसिू चत जाती या मुला-मुल साठी ही योजना लागू कर यात आली
आहे . ही िश यवृ ती योजना इय ता 11 वी व 12 वी म ये िशकणा-या किन ठ
महािव ालय व महािव ालयातील अनुसिू चत जाती या मुला-मुल साठी आहे .
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लाभाचे व प
इय ता
11 वी
12 वी

िश यवृ ती दर
पये 300 दरमहा
पये 300 दरमहा

कालावधी
10 मिहने
10 मिहने

पये
पये 3000/पये 3000/-

या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in
वेबसाईटवर ऑनलाइन अज भरणे आव यक आहे .

या

संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय

मोटार वाहन चालक िश ण
उि ट
अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकातील युवकांना मोफत मोटार वाहन चालिव याचे व
वाहकाचे िश ण दे वून यांना वावलं बी क न याचा सामािजक व आ थक तर
उं चावणे मागासवग यांना यावसाियक सं धी उपल ध हो या या दृ टने रा यात मोटार
वाहन व वाहकाचे िश ण दे याची योजना सु कर यात आली आहे .
लाभाचे व प
उमेदवारांना खाजगी ाय हग कूलम ये िश ण दे यात येते. येक स ात िकमान 50
उमेदवारांना वेश दे यात येतो. याच माणे वाहकाचे (चालक) मोफत िश ण दे यात
येते.
िश ण पूण झा यावर िश णा य स ादे िशक पिरवहन काय लयामाफत परी ा घे ऊन
वाहन चालिव याचा परवाना िदला जातो. तर वाहकास िश णानंतर बॅच दे यात येतो.
िश ण पूण होऊन संबंिधतांना परवाना / बॅच िमळा यानंतर शासनाने िविहत केले या
शु काची ितपूत िश ण दे णा-या सं थे स अदा केली जाते. लाभाथ वसितगृहात राहत
नस याने यांना िव ावेतन दे णे िश ण सं थे वर बंधनकारक राहील.
अटी व शत
िश णाथ उमेदवार हे मोटार पिरवहन अिधिनयमातील तरतुदीनुसार वयोमय दा,
शै िणक अहता, शारीिरक पा ता, जातीचा दाखला इ यादी अट ची पूतता करणारे
असावेत.
संपक 1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर सामािजक याय भवन
महारा ात डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर सामािजक याय भवन बांध यात येत असून काही
िठकाणी भवनाचे काम पूण झाले आहे . ही इमारत तीन भागाम ये िवभागलेली असून
म यभागातील इमारत ही सां कृ ितक सभागृहाकरीता आहे . एका इमारतीम ये सामािजक
याय िवभागांतगत असणारी सव महामंडळे , सामािजक याय िज हा काय लय, जात
माणप पडताळणी काय लय व इतर शासकीय काय लये आिण दुस-या इमारतीम ये
वाचनालय, संगणक क , सभागृह, सायबर कॅ फे, कलादान, दशनीय दालन तसेच
सां कृ ितक काय मासाठी आहे . डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर सामािजक याय भवनामुळे
सामािजक याय िवभागामाफत राबिव या जाणा-या सव योजनांचा लाभ िज हयातील
नागिरकांना एकाच िठकाणी घे ता येईल. अहमदनगर येथेही सामािजक याय भवन
उभार याची ि या अंितम ट यात आहे .

0000

अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकां या व तीचा िवकास करणे
अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकां या मुलभूत गरजा भागिव यासाठी येक दिलत
व यांम ये व छतािवषयक सोयी, समाज मंिदर, गटारे , अंतगत र ते, नळ पाणी पुरवठा
इ यादी
यव था क न अनुसिू चत जाती व नवबौ द व तीचा सव गीण िवकास
कर यासाठी ही योजना आहे .
लाभाचे व प
िदनांक 5 िडसबर 2011 या शासन िनणया वये येक अनुसिू चत जाती व नवबौ द
घटकां या व तीला लोकसं ये या माणात खालील माणे अनुदान दे यात येते
अ. .
लोकसं या
अनुदान ( पये)
1
10 ते 25
2ल
2
26 ते 50
5ल
3
51 ते 100
8ल
4
101 ते 150 पय त
12 ल
5
151 ते 300
15 ल
6
301 या पुढे
20 ल
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शासन शु दीप क िदनांक 31 िडसबर, 2011 व िदनांक 2 जुलै, 2012 अ वये कामांची
िनवड कर याचे अिधकार खालील िज हा तरीय सिमतीला दे यात आले आहे त.
िज हा सिमती
पदनाम
1
मु य कायकारी अिधकारी / अितिर त मु य कायकरी अ य
अिधकारी
2
सभापती ( समाज क याण )
सह अ य
3
कायकारी अिभयंता ( बां धकाम ) िज हा पिरषद
सद य
4
मु य लेख व िव त अिधकारी, िज हा पिरषद
सद य
5
संबिं धत पंचायत सिमतीचे गट िवकास अिधकारी
सद य
6
िज हा समाज क याण अिधकारी िज हा पिरषद
सद य सिचव
सदरचा ताव यो य या कागदप ांसह ामपंचायतीने तयार क न गट िवकास अिधकारी
यां यामाफत िज हा पिरषदे या समाज क याण िवभागाकडे सादर करणे अपेि त आहे .
संपक
1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर

रमाई आवास योजना ( घरकुल)
उि ट
अनुसिू चत जाती व नवबौ द कुटुं बांचे राहणीमान उं चवावे व यां या िनवा-याचा न
सुटावा हणून ामीण व शहरी भागांम ये यां या वतः या जागेवर अथवा क या
घरां या जागेवर 269 चौरस फु टाचे प के घर बांधन
ू दे णारी घरकुल योजना िदनांक 15
नो हबर 2008 पासून सु कर यात आली आहे व याची अंमलबजावणी िदनांक 9 माच
2010 नुसार कर यात येत आहे .
लाभाचे व प
1) घरा या बांधकामासाठी े िनहाय कमाल खच ची मय दा ामीण े 70 हजार पये
व
नगरपािलका / नगरपिरषद े 1 लाख 50 हजार पये व महानगरपािलका े 2
लाख
पये व मुंबई महानगर िवकास ाधीकरण े 2 लाख पये इतकी आहे .
2) लाभाथ िह सा ामीण े िनरं क, नगरपािलका े 7.5 ट के, महानगरपािलका
े
10 ट के इतका आव यक.
3) ामीण भागातील कुटुंबाला लाभाथ िह सा भर यापासून सूट दे यात आली आहे .
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4) िदनांक 29 स टबर 2011 या शासन िनणयानुसार दािर यरे षेखालील पुरेशे लाभाथ
उपल ध होत नस याने दािर यरे षेवरील लाभा य ना सु दा घरकुल योजनेचा लाभ
दे यात येत आहे . सदर लाभ दे यासाठी शासन िनणय िदनांक 9 माच 2010 म ये नमूद
के यानुसार अजदार अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकातील असावा. यां या कुटुं बाची
वा षक उ प न मय दा व लाभाथ विह सा खालील माणे नगरपािलका / नगरपिरषद े - पये 1 लाख 50 हजार, 7.5 ट के लाभाथ िह सा
आिण
महानगरपािलका े 2 लाख पये, 10 ट के लाभाथ िह सा
अटी व शत
लाभा य चे महारा रा यातील वा त य िकमान 15 वष असणे आव यक.
अजदारा या कुटुं बाची वा षक उ प न मय दा ामीण े 70 हजार पये, नगरपािलका/
नगरपिरषद े
पये 1 लाख 50 हजार, महानगरपािलका े व मुंबई महानगर िवकास
ाधीकरण े 2 लाख पये इतकी आहे .
सदर योजनेचा लाभ कुटुं बातील एकाच य तीस दे यात येईल. लाभा य ने शासना या
इतर गृहिनम ण योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
संपक
1) शहरी भागांसाठी - सहायक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) ामीण भागासाठी - िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर

अ याचारास बळी ठरणा-या अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत
जमाती या कुटुं बातील सद यांना अथसहा य
उि ट
जातीयते या कारणाव न अ याचाराला बळी पडले या अनुसिू चत जाती, अनुसिू चत
जमाती सद यांना अथ सहा य दे ऊन यांचे पुनवसन कर यात येते.
अनुसिू चत जाती, अनुसिू चत जमाती या कुटुं बावर / य तीवर अ याचार घड यास, सदर
गु ाची न द नागरी ह क संर ण अिधिनयम 1955 खाली / अनुसिू चत जाती, अनुसिू चत
जमाती ( अ याचार ितबंधक ) अिधिनयम 1989 खाली झालेली अस यास अथसहा य
मंजरू कर यात येते. यासाठी जातीचा दाखला व काही गु ात वै िकय माणप सादर
करणे आव यक आहे . गु ां या व पाव न पये 25 हजार ते मह तम 2 लाख
पयांपय त अथसहा य मंजरू कर यात येते.
संपक - सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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आंतरजातीय िववाहास ो साहनपर आ थक सहा य
उि ट
अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत जमाती व िवमु त जाती, भट या जमाती यापैकी एक
य ती आिण सवण हदू, जैन, लगायत, बौ द, िशख यापैकी दुसरी य ती अशांनी
िववाह के यास यास आंतरजातीय िववाह संबोध यात येतो. शासन िनणय िदनांक 6
ऑग ट 2004 अ वये मागासवग तील अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत जमाती, िवमु त
जाती, भट या जमाती यामधील अंतर वग मधील िववािहतांनाही सदर योजना लागू
कर यात आली आहे .
व प
आंतरजातीय िववािहत दांप यास ो साहनपर पये 50 हजार अथसहा याचा धनाकष
पती-प नी या संयु त नावाने दान कर यात येतो.
संपक - िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर

क यादान योजना
उि ट
सामुिहक िववाह सोह याम ये भाग घे ऊन िववाह करणा-या मागासवग य दा प यासाठी
अथसहा य दे याचा िनणय सन 2003- 04 या आ थक वष पासून महारा शासनाने
घे तलेला आहे .
महारा ात अनुसिू चत जाती (नवबौ दांसह) िवमु त जाती, भट या जमाती (धनगर व
वंजारीसह) िवशेष मागास वग तील आ थकदृ टया कमकुवत असले या मागासवग य
कुटुं बातील सामुिहक िववाह सोहळयाम ये सहभागी होऊन िववाह करणा-या जोड यांना
पये 10 हजार इतके अथसहा य वधूचे आई-वडील कवा पालकां या नांवे धनादे शा ारे
िववाहा या िदवशी दे यात येते.
सामुिहक िववाह सोहळयाचे आयोजन करणा-या सं था व संघटनांना येक जोड यामागे
पये 2 हजार ो साहना मक अनुदान सन 2008 पासून दे यात येते.
संपक - सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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पुर कार व पािरतोिषके
अ.
1

2

पुर काराचे
नांव
डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर
पुर कार
समाज भूषण

लोकशाहीर
अ णाभाऊ
साठे पुर कार

तपशील

लाभाचे व प

अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत
जमाती व िवमु त जाती, भट या
जमाती व इतर मागासवग य
यां यासाठी तसेच शारीिरक आिण
मानिसकदृ टया अपंग, कु ठरोगी,
पीडीत, दुलि त या गरजूंची िन ठे ने
सेवा क न
सामािजक
े ात
मौिलक काय करणा-या सेवाभावी
य ती व सामािजक सं थांचा यांनी
केले या कामाचा यथोिचत गौरव
हावा व कामाची दाद ावी यासाठी
शासनाने 1971-72 पासून पुर कार
दे याची योजना काय वत केली
आहे .
रा यातील
मातंग
समाजातील
कलावंत सािह यक व समाजसेवक
यां यासाठी लोकशाहीर अ णाभाऊ
साठे पुर कार योजना सु कर यात
आली. िदनांक 19 जुलै 1997 पासून
ही योजना काय वत आहे

51 य ती व 10 सं थांना
पुर कार दान कर यात
येतो. पुर काराची र कम
ित य ती पये 15
हजार व ित सं था 25
हजार एवढी िन चत
केलेली आहे . सदरचा
पुर कार दरवष
डॉ.
बाबासाहे ब
आंबेडकर
यां या ज मिदनी
14
एि ल
रोजी
दान
कर यात येतो.

25 य ती व 6 सं था
यांना पुर कार
दान
कर यात येतो. सं थांना
येकी
50
हजार
पुर कार शाल, ीफळ,
येक य तीस पुर कार
25 हजार शाल, ीफळ,
मृतीिच ह व माणप ,
खण व सप नीक गौरव.
महारा
रा य पिरवहन
महामंडळ बस माफत एस
टी बस वास सवलत
एक वष साठी
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4

5

संत रिवदास चमकार व दिलत समाजा या
पुर कार
उ दारासाठी काय करणा-या य ती /
सं थांना संत रिवदास यां या जयंती
िदनी
िदनांक 6 फे ुवारी रोजी
पुर कार दे ऊन स मािनत कर याचा
िनणय घे यात आला व हा पुर कार
2004-2005 पासून दे यात येतो

1 य ती व 1 सं था
यांना पुर कार
दान
कर यात येतो
येक
य तीस पये 21 हजार
पुर कार,
स मानप ,
शाल कवा साडी, खण
व ीफळ तसेच एका
सं थे साठी
पये
30001/मृतीिच ह,
स मानप
व शाल,
ीफळ दे ऊन गौरव
कमवीर प ी कमवीर
प ी
दादासाहे ब एक य ती व एक सं था
दादासाहे ब
गायकवाड यांनी ढी परं परे िव द यांना 51 हजार पयांचा
गायकवाड
व
अ पृ यतेिव द सामािजक पुर कार
पुर कार
चळवळ उभारली. भूमीहीन शेतमजूर
व कामगारासाठी दे शात अनेक
िठकाणी स या ह केले. संयु त
महारा ा या
चळवळीत यांचा
सहाचा वाटा होता तसेच यांनी
पुरोगामी महारा
घडिव याम ये
अ यंत मोलाची कामिगरी केली. हे
काय िवचारात घे ऊन शासनाने दर
वष
कमवीर प ी दादासाहे ब
गायकवाड यां या नावाने पुर कार
जाहीर केला आहे . सदरचा पुर कार
15 आ टोबर 2002 पासून दे यात
येतो.
शाहू ,
फु ले, महारा रा यात िविवध े ात काम सदरचा पुर कार एकूण 6
आंबेडकर
करणा-या सं थां या सामािजक िवभागातील
येकी 1
पुर कार
याया या
े ातील योगदानामुळे या माणे 6 सं थांना
महारा ाचे
नाव
रा ीय
व
येकी 15 लाख पये
आंतररा ीय पातळीवर एक गत या माणे पुर काराची
सामािजक सुधारणावादी रा य हणून र कम दे यात येते
घे तले जाते. अशा सामिजक
याया या े ाम ये काम करणा-या
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सं थांना महारा ातील सव च
ित ठे चा शाहू - फु ले -आंबेडकर
पुर कार दे याचे शासनाने जाहीर
केले. सदरचा पुर कार सन 20052006 पासून सु कर यात आला
असून याचे िवतरण सामािजक याय
िदनी केले जाते.
डॉ. बाबासाहे ब डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर सामिजक रा य तरावर 3 पुर कार
आंबेडकर
याय ावी य पुर कार सामािजक व िवभागीय तरावर 1
सामािजक
याय िवभागांतगत
उ कृ ट
पुर कार दे याचे िन चत
याय ावी य
शासकीय/ अनुदािनत सं थासाठी डॉ. केले असून पुर काराची
पुर कार
बाबासाहे ब आंबेडकर सामािजक र कम िवभागीय तरावर
याय ावी य
पुर कार दे याचे 1 लाख पये व रा य
िदनांक 13 आ टोबर 2003 पासून तरावर
थम, ि तीय,
िन चत
कर यात
आले. तृतीय
मांकासाठी
मागासवग य
मुला-मुलीना अनु मे 5 लाख, 3
िश णासाठी अिधकािधक सोयी लाख, 2 लाख र कम
सवलती उपल ध क न दे यासाठी िन चत कर यात आली.
शासनाने
शासकीय
वसितगृह,
अनुदािनत वसितगृह व आ मशाळा
सु के या असून सदर सं थे चा दज
वाढिव या या दृ टीने व अिधक
जोमाने काम कर या या दृ टीने
शासनाने योजना सु केली.
यसनमु ती
यसनमु ती े ात भरीव व उ लेखनीय कामिगरी या गौरवाथ
पुर कार
व यसनमु ती चार काय ो साहन दे या या उ े शाने 2
सामािजक कायकत , 2 लोक पंचायत, 2 सामािजक सं था/
ामपंचायत तसेच 2 ले खक /सािह यक/ कवी/ प कार आिण 2
िकतनकार/ वचनकार यांना पुर कार व पात दे यात येतो.
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प

ी कमवीर दादासाहे ब गायकवाड
सबळीकरण व वािभमान योजना

उि ट
दािर य रे षेखालील भूिमिहन अनुसिू चत जाती व नवबौ द शेतमजूर कुटुंबा या
उ प नाचे ोत वाढावे, यां या राहणीमानात सुधारणा हावी व मजुरीवर असलेले यांचे
अवलंिब व कमी हावे, या उ े शाने ही योजना राबिव यात येते.
अटी व शत
लाभाथ हा अनुसिू चत जाती / नवबौ द घटकातील असावा.
लाभाथ हा दािर य रे षेखालील व भूिमिहन शेतमजूर असावा.
लाभा य ची वयोमय दा 18 ते 60 वष पयत असावी. िवधवा आिण पिर य या यांना
ाधा य.
लाभाचे व प
लाभा य स 4 एकर कोरडवाहू कवा 2 एकर बागायती जमीन दे यात येते.
जमीन खरे दीसाठी शासनाकडू न 50 ट के अनुदान व 50 ट के िबन याजी कज दे यात
येते.
कजफेडीची मुदत 10 वष असून कज ची परतफेड कज मंजरू ीनंतर 2 वष नी सु कर यात
येते.
शासन िनणय िदनांक 13 माच 2012 अ वये िज हा तरीय सिमतीस, जमीन खरे दी
कर यासाठी पुढील माणे कायप दती िविहत कर यात आली आहे .
1. िज हािधकारी यांनी चिलत रे डीरे कनर या कमती माणे जमीन िवकत घे याचा
य न करावा. रे डीरे कनर या कमती माणे जमीन उपल ध होत नस यास जिमनी या
मु याबाबत संबंिधत जमीनमालकाशी वाटाघाटी करा यात. यानुसार रे डीरे कनरची कमत
20 ट यांपयत थम र कम वाढवावी, तरी सु दा जमीन िवकत िमळत नस यास ही
20 ट के र कम 20 ट या या पटीत 100 ट यांपयत हणजेच रे डीरे कनर या दु पट
कमतीपयत वाढिव यात यावी. तथािप ही र कम ती एकरी 3 लाख पये इत या
कमाल मय दे त असावी.
लाभा य ने वतः जिमनीचा शोध घे त यास व योजने या इतर सव अटी व शत पूण
करीत अस यास यास ती जमीन ाधा याने दे यात यावी, मा जमीन खरे दी करताना
जिमनीचे दर वरील माणे राहतील.
संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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अनुसिू चत जाती या सहकारी औ ोिगक
सं थांना अथसहा याची योजना
उि ट
सहकारा या मा यमातून अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकांना िवकासा या मु य वाहात
आणणे या उ े शाने या घटकातील सहकारी सं थांना अथसहा य दे याची योजना आहे .
याम ये अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकां या यं माग सोसायटया, िनट ग गारमटस ,
सुत ोसे सग युिनटस, शेती माल ि या, साखर कारखाने, खांडसरी कारखाना पांतरीत
करणे त सम उ ोगांचा समावेश आहे .
व प
सहकारी सं थांना ावया या अथसहा याचे सू खालील माणे आहे .
1) सहकारी सं थांचा वःिह सा
- 5 ट के
2) सहकारी सं थांना शासकीय भाग भांडवल
- 35 ट के
3) शासकीय दीघ मुदतीचे कज
- 35 ट के
4) िव तीय सं थाकडू न कज
- 25 ट के
अटी व शत
सहकार काय ा अंतगत सं था न दणीकृ त असणे आव यक आहे .
सं थे चे 70 ट के भागधारक हे अनुसिू चत जमातीचे / नवबौ द असावेत.
सं थे ने क पा या 5 ट के वःिह सा भाग भांडवल जमा करणे आव यक आहे .
शासनाने या योजनेसाठी िवहीत केले या 1 ते 32 अटी व पुरक अटीची पूतता करणे
आव यक आहे .
संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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गटई कामगारांना प याचे टॉल पुरिवणे
उि ट
रा याम ये चाम ा या व तू व पाद ाणे दु ती या े ात मोठया माणावर अनुसिू चत
जाती या य ती असून यां या उपजीिवकेचा
न या याशी िनगडीत आहे . हे
यावसाियक र या या कडे ला ऊन -पावसात बसून आपली सेवा दे त असतात. यांचे
ऊन, वारा, पाऊस यापासून संर ण हावे तसेच यांची आ थक व सामािजक उ नती
हावी, यासाठी महानगरपािलका, नगरपािलका, छावणी े , ामपंचायत े ात 100
ट के शासकीय अनुदानावर प याचे टॉल दे याची येाजना काय वत आहे .
व प
4 फू ट गुिणले 5 फू ट गुिणले 6.5 फू ट इत या आकारमानाचा लोखंडी प याचा टॉल,
गटई सामान खरे दीसाठी पये 500 इतके अनुदान
अटी व शत
अजदाराचे वय 18 वष पे ा कमी नसावे.
अजदारा या कुटुं बाचे वा षक उ प न हे ामीण भागात पये 40 हजार व शहरी भागात
50 हजार पे ा अिधक नसावे.
अजदार या भागात टॉल मागत असेल ती जागा ामपंचायत, नगरपािलका, छावणी
बोड कवा महानगरपािलका यांनी यास भा ाने, कराराने, खरे दीने अगर मोफत परं तू
अिधकृ तिर या ता यात िदलेली असावी कवा ती यां या व मालकीची असावी.
संपक- सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
अनुसिू चत जाती उपयोजना
उि ट
1. अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकां या क याणासाठी सन 1980-81 पासून िवशेष
घटक योजना राबिव यात येत आहे . िवशेष घटक योजनेचे नाव बदलून ते "अनुसिू चत
जाती उपयोजना" असे कर यात आले आहे .
2. रा या या अथसंक पात अनुसिू चत जाती या लोकसं ये या माणात आ थक तरतूद
कर यात येते. सन 2001 या जनगणनेनस
ु ार रा या या एकूण अथसंक पा या 10.20
ट के इतकी तरतूद कर यात येत आहे .
3. अनुसिू चत जाती व नव बौ द घटकांसाठी शै िणक, आ थक व सामािजक उ नती या
योजना राबिव यात येतात.
4.शासना या िविवध िवभागांमाफत वैय तक लाभा या योजना राबिव यात येतात. या
म ये ाम याने कृ िष, सहकार, ाम िवकास, िव त
ु िवकास, िश ण, नगर िवकास,
समाज क याण, मिहला व बाल क याण, कामगार व कामगार क याण इ यादी
िवभागांचा समावेश आहे . दिलत व यांम ये पायाभूत सुिवधा उदा. पाणी पुरवठा, अंतगत
र ते, जोड र ते, पथ िदवे, समाज मंिदर, व छता िवषयक सोयी इ यादी सहा यक
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आयु त, समाजक याण िज हा तरीय योजने या संदभ त िज हा िनयोजन सिमतीम ये
अनुसिू चत जाती योजनेचे काम पहातात.

समाज क याण िवभागामाफत राबिव यात ये णा-या योजना
शै िणक योजना - िविवध िश यवृ या, िश ण शु क व परी ा शु क, वसितगृहाची
सोय, पिरर ण भ ता, िश ण, गुणव ता पुर कार, पु तक पेढया इ यादी
आ थक िवकासा या योजना - कमवीर दादासाहे ब गायकवाड सबळीकरण व वािभमान,
गटई कामगारांना टॉल वाटप, िमनी ॅ टर वाटप योजना, औ ोिगक सहकारी
सं थांसाठी भाग भांडवल व कज, िविवध महामंडळामाफत वयंरोजगारासाठी कज व
अनुदान आिण बीजभांडवल योजना,
सामािजक िवकासा या योजना - क यादान योजना, आंतरजातीय िववाहासाठी
ो साहनपर आ थक साहा य, सामािजक काय साठी िविवध पुर कार इ यादी
संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
,

िवजाभज, इमाव व िवमा क याण योजना
दृ ट े पात िवजाभज, इमाव व िवमा क याण संचालनालय
1. िवजाभज लोकसं या
1960 थाडे सिमती या अंदाजानुसार
11.95 ल
1991- डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर सं थेचा अंदाज 65.73 ल
2001 - आ मशाळे या िश कांकडू न िमळवले ले अंदाज 71.12 ल
2011- वा षक 1.6 ट के वाढीचा दर ल ात घे ऊन केलेला अंदाज 82.67 ल
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ड) कायरत शाळा
अ. शाळे चा कार

1
2
3

4
5

ाथिमक
आ मशाळा
मा यिमक
आ मशाळा
उ च
मा यिमक
आ मशाळा
िव ािनकेतन
ऊसतोड
कामगारां या
मुलांसाठी
शाळा
एकूण

िनवासी

िव ाथ
अिनवासी

एकूण

िश क

3971

41607

13022
7
81677

11840

11840

23680

750

कमचारी
िश
एकूण
के
तर
257 6542
1
258 4627
2
125
875

526

58620

101607

296

40070

148

1
2

640
480

111

640
591

37
11

45
06

973

111650

155165

26681
5

7114

5329 12443

सं या

2345

िवजाभज, इमाव िवमा
वग या िव ा य ना
मॅ ीको तर िश यवृ ती
उ ेश
िश णासाठी आ थक सहा य उपल ध क न दे णे
िश णा या गळतीचे माण कमी करणे
उ च िश ण घे याची आवड िनम ण करणे
िव ा य ना िश ण दे ऊन समाजा या मु य वाहात ये याची संधी उपल ध क न दे णे
पारदशकता, एकसू ता व िवलंब टाळ यासाठी ई- कॉलरिशप
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योजने या अटी
1. िव ाथ हा महारा ाचा रिहवासी असावा
2. लाभाथ हा िवजाभज, इमाव व िवमा वग तील असावा
3. िव ाथ शासकीय /अनुदािनत/िवनाअनुदािनत, कायम िवना अनुदािनत शासनमा य
िश ण सं थे त िशकत असावा
4. लाभा य या पालकांचे वा षक उ प न पये 1 लाख या मय दे त असावे
5. िव ाथ हा शासनाने िविहत केले या अ यास माम ये इय ता 11 वी पासून पुढे िश ण
घे णारा असावा
6. अिभमत िव ापीठांतगत अ यास मास वेश घे तले या िव ा य ना योजनेचा लाभ
लागू नाही
7. एम. फील, पी.एच.डी. वेशात िव ा य ना बंधासाठी टं कलेखन व ट ग किरता
पये 600 िदले जातात
8. या योजनतगत लाभा य स शै िणक शु क, लाय री, वै कीय, खच मािसके इ यादी
बाब वर लाभ िदला जातो
9. ई- कॅ ालरिशप योजनेनस
ु ार िव ाथ , शै िणक सं था व िज हा काय लय यांनी
संगणकीय
ि येनस
ु ार काय करणे अिनवाय कर यात आलेले आहे .
लाभाचे व प
1. या पालकांचे वा षक उ प न 1 लाख पयांपय त आहे . अशा िव ा य ना पूण दराने
िश यवृ ती व िनयमानुसार िश ण शु क, परी ा शु क व इतर आव यक शु क िदले
जाते.
2. िनव ह भ ता अिनवासी िव ाथ पये 90 ते 190 माणे दरमहा, िनवासी िव ाथ पये
150
ते 425 माणे दरमहा
3.शासकीय अनुदािनत महािव ालयात िश ण घे णा-या िव ा य ना शासकीय दराने
लाभ दे यात येतो.
4.िवनाअनुदािनत, कायम िवना अनुदािनत महािव ालयात शासकीय को ातून वेश
घे तले या िविहत यावसाियक अ यास मातील िव ा य ना शै िणक शु क
सिमतीने
िनध िरत केले या दरा या 100 ट के दराने िवजाभज, िवमा वग किरता तर इमाव
वग किरता 50 ट के दराने शै िणक शु क िदले जाते. ( बी.एड.डी एड वगळू न)
याबाबत
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ितवष शासन जो िनणय घे ईल तो लागू राहील.
5.डी. एड., बी. एड. मधील वेिशत पा िव ा य स शासनाने िदनांक 8 एि ल 2005
या
प ा वये िदले या िनदशानुसार शालेय िश ण शासन िनणय िदनांक 18 जुलै, 2001 व
उ च
व तं िश ण िवभागा या शासन िनणय िदनांक 24 मे 2002 नुसार शै िणक
शु काची
ितपुत कर यात येते
संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय

िवजाभज, इमाव िवमा
वग या िव ा य ना
िश ण शु क, परी ा शु क दाने

उ ेश
1. िव ा य म ये िश णाची आवड िनम ण करणे
2. िश णामधील गळतीचे माण कमी करणे
3. उ च िश ण घे यासाठी आ थक सहा य उपल ध क न दे णे
4. उ च िश ण घे ऊन आ थक उ नती या संधी िनम ण करणे
5. पारदशकता, एकसु ता व िवलंब टाळ यासाठी ई- कॉलरिशप योजना
योजने या अटी
1. िव ाथ हा िवजाभज, इमाव व िवमा संवग तील असावा
2. िव ा य या पालकाचे वा षक उ प न 1 लाख पया पासून नॉन ि मीलेअर या
मय दे त असावे ( स या 4.50 लाख नॉन ि मीलेअर या मय दा )
3. िव ाथ हा शासनाने िविहत केले या अ यास माम ये इ. 11 वी पासून पुढे िश ण
घे णारा असावा
4. िव ाथ महारा ाचा रिहवासी असावा
5. िव ाथ शासकीय अनुदािनत, शासनमा य िवनाअनुदािनत, कायम िवना अनुदािनत
महािव ालयाम ये वेिशत असावा
6. अिभमत िव ापीठांतगत अ यास माम ये वेश घे तले या िव ा य ना या योजनेचा
लाभ िमळणार नाही
7. ई- कॉलरिशप योजनेनस
ु ार िव ाथ , शै िणक सं था व िज हा काय लय यांनी
संगणकीय ि येनस
ु ार काय करणे अिनवाय कर यात आलेले आहे .
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लाभाचे व प
1. शासकीय अनुदािनत व िवनाअनुदािनत महािव ालयात िश ण घे णा-या िव ा य ना
शासकीय दराने िश ण शु क व परी ा शु क दे यात येईल.
2. शासन मा यता ा त िवनाअनुदािनत, कायम िवनाअनुदािनत महािव ालयात शासनाने
िविहत केले या यावसाियक अ यास माम ये शासकीय को ातून वेश घे तले या
िव ा य ना शै िणक शु क सिमतीने ठरिवले या दरा या िवजाभज व िवमा
संवग किरता 100 ट के दराने तर इमाव वग साठी 50 ट के दराने शै िणक शु क
िदले जाते. याबाबत ितवष शासन जो िनणय घे ईल तो लागू राहील.( बी.एड.डी. एड.
वगळू न)
3. डी. एड. बी.एड. या िव ा य साठी अनु मे शालेय िश ण िवभाग शासन िनणय
िदनांक 18 जुलै, 2001 व उ च व तं िश ण िवभागा या शासन िनणय िदनांक 24
मे 2002 नुसार िन चत केले या दराने ितपुत ( सामािजक याय व सामािजक काय
व िवशेष िवभाग यांचे शासन प िदनांक 8.4.2005 अ वये िनदश )
संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय
इय ता 10 वी या परी े त िवशे ष ावी य िमळवून इय ता 11 वी म ये वेश
घेतले या व 12 वी म ये िशकणा-या िवजाभज व िवमा
वग या मुला-मुल ना
राजष छ पती शाहू महाराज गुणव ता िश यवृ ती योजना
उ ेश
1. िवजाभज/ िवमा मुला-मुल म ये िश णाची आवड िनम ण करणे
2. िश णासाठी आ थक सहा य हावे
3. िवजाभज व िवमा वग या िव ा य या गुणव तेत वाढ करणे
4. पारदशकता, एकसु ता व िवलंब टाळ यासाठी ई- कॉलरशीप योजना
योजने या अटी
1. इय ता 10 वी उ तीण व वा षक परी ेत 75 ट के कवा यापे ा जा त गुण.
2. िव ाथ शासनमा यता ा त िश ण सं थे त िश ण घे त असावा
3. इय ता 11 वी म ये वेिशत व इय ता 12 वी म ये िश ण घे त असलेले िव ाथ
4. उ प नाची अट नाही
5. ई कॉलरशीप योजनेनस
ु ार िव ाथ , शै िणक सं था व िज हा काय लय यांनी
संगणकीय ि येनस
ु ार काय करणे अिनवाय आहे .
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लाभाचे व प
ित िव ाथ ितमहा
िदली जाते.

पये 300/- माणे 10 मिह यासाठी

पये 3000/- िश यवृ ती

संपक -1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय
यावसाियक पा
माशी संल न असले या वसितगृहा या व शासकीय
वसितगृहा या बाहे र राहणा-या परं त ु वसितगृहात वेश िमळ यास पा असले या
िवजाभज व िवमा
वग या िव ा य ना िनव ह भ ता दे ण.े
1. यवसाय पाठय मात वेश घे तले या िव ा य ना यां ना शै िणक खच भागिवता यावा
2. यवसाय पाठय म िश ण पूण हावे हणून आ थक सहा य दे णे
3. यवसाियक पाठय म अ यास म पूण क न यांनी वतः या पायावर उभे रहावे
योजने या अटी
1. िव ाथ हा वै कीय / अिभयांि की / पशुवै कीय / कृ षी / िश णशा
या
अ यास मा या पदिवका / पदवी / पद यु तर िश ण िनयिमत घे णारा असावा
2. िव ा य या पालकाचे वा षक उ प न पये 1 लाख पे ा कमी असावे
3. िव ा य ने यावसाियक पाठय मात वेश घे तलेला असावा
4. लाभधारक िव ाथ हा िवमु त जाती / भट या जमाती व िवशेष मागास वग तील
असावा
5. सदर िव ाथ हा शासकीय वसितगृहात
वेश िमळ यास पा असावा. या
िव ा य ना यवसाय पा
मास वेश िमळाला आहे . िव ाथ शासकीय वसितगृहात
वेश िमळ यास पा आहे . परं तु शासकीय वसितगृहात वेश िमळाला नाही, असे
वसितगृहाबाहे र वा त य करणारे िव ाथ
लाभाचे व प
1. यावसाियक पा
माचे संल न वसितगृहात राहणा-या िव ा य ना सरासरी 500/पये ते 700 पये ितमहा 10 मिह यासाठी िनव हभ ता
2. यावसाियक पाठय मात िश ण घे णा-या मा वसितगृहाबाहे र राहणा-या िव ा य ना
सरासरी पये 700/- ते 1000 /- पये माणे 10 मिह यांसाठी आ थक सहा य िदले
जाते.
संपक - 1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत महािव ालयाचे ाचाय
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सैिनक शाळे म ये िशकणा-या िवजाभज व िवमा
िव ा य ना िनव ह भ ता

1. िवजाभज व िवमा वग या िव ा य ना सैिनक िश णाची संधी उपल ध क न दे णे
2. सैिनकी िश ण घे ऊन पोलीस व सै य भरतीत नोकरीची संधी उपल ध क न दे णे
3. िव ा य ना शै िणक बाब साठी आ थक सहा य उपल ध क न दे णे
लाभाचे व प
1. सातारा सै िनक कूल, भोसला िमिलटरी कूल, नािशक व पुणे येथील
एस.एस.पी.एम.एस. या सैिनक शाळे त िश ण घे णा-या िव ा य ना यां यावर होणारा
संपण
ू खच
2. रा यातील इतर शासनमा य सै िनक शाळांम ये िशकणा-या िव ा य ना येकी 15
हजार पये माणे वा षक शु काची ितपूत
योजने या अटी
1. िव ाथ हा िवमु त जाती / भट या जमाती व िवशेष मागास वग तील असावा
2. वेिशता या पालकाचे वा षक उ प न पये 1 लाखा या मय दे त असावे
3. वेिशत हा शासनमा य अनुदािनत/ शासकीय/ िवनाअनुदािनत सं थे त िश ण घे त
असला पािहजे
संपक - 1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत सैिनकी शाळे चे मु या यापक / ाचाय

इय ता 8 वी ते 10 वी म ये िशकणा-या िवजाभज व िवमा
वग या मुल ना सािव ीबाई फुले िश यवृ ती योजना

उ ेश
1. िवजाभज, िवमा मुल म ये िश णाची आवड िनम ण करणे
2. मुल चे शाळे तील गळतीचे माण कमी हावे
3. िश णासाठी पालकांना आ थक सहा य हावे
योजने या अटी
1. िव ा थनी िवजाभज व िवमा वग तील असावी.
2. िव ा थनी इय ता 8 ते 10 वी पूणवेळ िश ण घे णारी असावी.
3. उ प नाची अट नाही
4. लाभधारक मुलगी शासनमा य सं थे त िशकत असावी.
लाभाचे व प
1. ित िव ा थनी ितमहा पये 100/- माणे 10 मिह यां साठी एकूण 1000/संपक 1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत शाळे चे मु या यापक / ाचाय
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पये

मा यिमक शाळे त िशकत असले या िवजाभज व िवमा
िव ा य ना मॅि कपूव गुणव ता िश यवृ ती

वग तील

उ ेश
1. िवजाभज, िवमा वग या मुला-मुल ना िश णाची आवड िनम ण हावी
2. िश ण घे यासाठी ो साहन िमळावे
3. िवजाभज, िवमा वग या िव ा य या गुणव तेत वाढ हावी
योजने या अटी
1. लाभाथ हा मा यता ा त सं थे त िश ण घे त असावा
2. लाभाथ हा िवजाभज व िवमा वग तील असावा
3. लाभाथ हा वा षक परी ेत 50 ट यांपे ा जा त गुण घे ऊन वग त थम / ि तीय
मांकाने उ तीण असावा
लाभाचे व प
1. इय ता 5 वी ते 7 वी पये 20/- माणे 10 मिह याला 200/- पये
2. इय ता 8 वी ते 10 वी पये 40/- माणे 10 मिह याला 400/- पये
संपक - 1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
2) संबंिधत शाळे चे मु या यापक / ाचाय

इय ता 5 वी ते 7 वी म ये िशकणा-या िवजाभज व िवमा
वग या मुल ना सािव ीबाई फुले िश यवृ ती योजना
उ ेश
1. मुल म ये िश णाची आवड िनम ण हावी
2. िश णातील मुल या गळतीचे माण कमी हावे
3. िश णासाठी आ थक सहा य हावे
अटी
1. िव ा थनी िवजाभज व िवमा वग तील असावी.
2. िव ा थनी इय ता 5 वी ते 10 वी म ये िश ण घे णारी असावी.
3. उ प नाची अट नाही
4. लाभधारक मुलगी शासनमा य सं थे त िनयिमत िशकत असावी.
लाभाचे व प
ित िव ा थनी ितमहा पये 60/- माणे 10 मिह यांसाठी एकूण 600/संपक -1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
2) संबंिधत शाळे चे मु या यापक / ाचाय
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पये

मा यिमक शाळे त िशकत असले या िवजाभज व िवमा
वग तील िव ा य ना िश ण फी, परी ा फी दाने
उि ट
1. िवजाभज, िवमा वग तील िव ा य चे शै िणक गळतीचे माण कमी हावे
2. िश ण घे यासाठी ो साहन िमळावे
3. आ थक सहा य करणे
योजने या अटी
1. मा यता ा त िश ण सं थे त लाभाथ िशकत असावा
2. उ प नाची व वयाची अट नाही
3. लाभाथ हा शाळे त िनयिमत हजर असला पािहजे
4. िव ाथ हा िवजाभज व िवमा वग तील असावा
लाभाचे व प
1. ाथिमक व मा यिमक शाळांसाठी शासनाने मािणत केलेली शै िणक शु क, परी ा
शु काची ितपूत कर यात येते.
2. खाजगी िवना अनुदािनत व कायम िवना अनुदािनत शाळे तील पिहली ते 10 वी म ये
दािर य रे षेखालील कुटुं बातील िशकणा-या िव ा य ना शहरी / ामीण पािलका
े ानुसार पये 100/- ते 200/- दरमहा दरा माणे 10 मिह यासाठी िश ण फी ितपूत
कर यात येते
संपक
1) िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
2) संबंिधत शाळे चे मु या यापक

औ ोिगक िश ण सं थांतील िवजाभज / िवमा
वग या िश णाथ ना िव ावे तन योजना
उ ेश
1. िवजाभज / िवमा वग या मुला-मुल ना तां ि क िश णाची आवड िनम ण हावी.
2. िवजाभज / िवमा
वग या िव ा य ना तांि क िश ण घे ऊन नोकरीची संधी
िमळावी
3.तांि क िश ण घे ऊन आ थकदृ या सबळ हो याची सं धी िमळावी
4. तांि क िश णासाठी आ थक सहा य हावे
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योजने या अटी
1. िश णाथ हा िवजाभज / िवमा वग तील असावा.
2. शासकीय / शासनमा य तां ि क िश ण सं थे त वेिशत असावा व िनयिमतपणे हजर
असावा
3. उ प न मय दा पये 65290/लाभाचे व प
1. िश णा य स दरमहा पये 100/- माणे 10 मिह याला पये 1000/- िव ावेतन िदले
जाते
2. या िव ा य ना तं िश ण िवभागाकडू न पये 40/- िव ावेतन िमळते. अशा
िव ा य ना सामािजक याय िवभागाकडू न पये 60/- ितमहा िव ावेतन दे यात येते.
संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत औ ोिगक िश ण सं थेचे ाचाय

वयं सेवी सं थांमाफत चालिवणा-या िवजाभज मुला-मुल साठी
ाथिमक व मा यिमक शाळांना (आ मशाळांना) सहा यक अनुदान
1. भट या िवमु त जाती या मुलांवर चांगले सं कार घडावेत
2. िवजाभज / िवमा मुला-मुल ना िश णाची आवड िनम ण हावी
3. िवजाभज / िवमा मुला-मुल मधील िश णाचे गळतीचे माण कमी हावे
4. िवजाभज/ िवमा मुला-मुल चा शै िणक, सामािजक तसेच सव गीण िवकास घडावा
योजने या अटी
1. लाभधारक मुलगा-मुलगी वय वष 6 ते 14 या वयोगटातील व मा यिमक शाळे साठी
यापुढील वयोगटातील असावेत
2. लाभधारक मुलगा-मुलगी िवजाभज / िवमा वग तील असावी.
3. वयंसेवी सं था ही सोसायटी अॅ ट 1860 व सावजिनक िव व त
अिधिनयम 1950 अ वये न दणीकृ त सं था असावी
4. सं थे वर तसेच सं थे या पदािधका-यांवर कोण याही कारचा पोिलस गु हा
िस द होऊन िश ा झालेली नसावी.
5. सं था आ मशाळा चालिव यास आ थकदृ टया स म असावी.
6. िव ाथ हा महारा ाचा रिहवासी असावा
संपक - 1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत आ मशाळे चे मु या यापक
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िवमु त जाती/ भट या जमाती िव ा य साठी
िनवासी किन ठ महािव ालये
उ ेश
1.मा यिमक शाळांना जोडू न इय ता 11 वी व 12 वी चे वग मंजरू क न मोफत िनवास
भोजन व िश णाची सुिवधा दे णे
2. िवजाभज/िवमा मुला-मुल चा शै िणक, सामािजक तसेच सव गीण िवकास
घडिव यासाठी य न करणे
3. महािव ालयीन िश णाम ये िवजाभज मुला-मुल मधील िश णाचे गळतीचे माण
कमी करणे
योजने या अटी
1. सं थे कडे मा यिमक मा यता ा त आ मशाळा असावी.
2.सं थे कडे इमारत, पा याची सुिवधा इ यादी पायाभूत सोयी उपल ध असा यात
3. आजूबाजू या पिरसरात िवजाभजची लोकव ती असावी
4. आजूबाजू या पिरसरात किन ठ महािव ालयाची सं या कमी असावी
5. मा यिमक आ मशाळे चा मागील वष चा िनकाल 60 ट के पे ा जा त असावा
6. सं थे या कोण याही त ारी / यायालयीन वाद नसावा
7. सं था किन ठ महािव ालय चालिव यास आ थकदृ टया स म असावी
8. िव ाथ महारा ाचा रिहवासी असावा
9) लाभधारक मुलगा / मुलगी िवजाभज िवमा वग तील असावी
लाभाचे व प
िवजाभज िवमा मुला-मुल ची किन ठ महािव ालयात मोफत भोजन व िनवास यव था
केली जाईल
1. वेिशत िनवासी िव ा य ना शै िणक सािह य, पु तके व गणवेश, भोजनाची भांडी
अंथ ण, पांघ ण मोफत िदली जातात.
2. मा यिमक
आ मशाळे स
ेणी वाढीने किन ठ महािव ालयास
मा यता
िमळा यानंतर वेतन व वेतने तर बाब वर पाच या वष पासून अनुदान अनु ेय होते.
अ. पिरर ण - दरडोई दरमहा मा य िनवासी िव ा य साठी पये 900/- माणे 10
मिह यासाठी
ब. वेतन - 5 या वष पासून ितवष अनु मे 25 ट के, 50 ट के, 75 ट के, व 8 या
वष पासून 100 ट के
संपक
1) सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
2) संबंिधत किन ठ महािव ालयाचे मु या यापक
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वाहन चालक िश ण योजना ( िवजाभज, इमाव व िवमा )
अ) उ े श
1. िवजाभज, इमाव व िवमा बेरोजगार युवक-युवत ना िश णा ारे , वयंरोजगाराची
संधी उपल ध क न दे णे
2. वतः या पायावर उभे राहू न आ थक व सामािजक थरता िमळवून देण,े समाजा या
मु य वाहात आणणे
ब) योजने या अटी
1.युवक /युवती हा िवजाभज, इमाव व िवमा चा असावा
2. शै िणक पा ता व वयोमय दा पिरवहन अिधिनयमातील तरतुदीनुसार असावी
3.शासन सामािजक याय िवभागाने िन चत केले या िश ण दे णा-या वयंसेवी
सं थे माफत िश ण घे णे अिनवाय
4. िश ण कालावधी, िश णासाठी दर पुढील माणे
िश ण कार
िश ण दर
पट युलर फी
एकूण पये
िश ण
पये
व पो टे ज दर
कालावधी
पये
हलके वाहन
3520/100/3620/40 िदवस
अवजड वाहन
4100/100/4200/40 िदवस
वाहक
1465/िनरं क
1465/8 िदवस

क) लाभाचे व प
1. वर नमूद िश ण कारात दरानुसार शासनाने िनयु त केले या िश ण दे णा-या
वयंसेवी सं थे स ती िश णाथ र कम अदा कर यात येते.
2. िश ण कालावधीम ये िज हा काय लय ते िश ण क ापयत जाणे-ये याचे भाडे ,
आरो य तपासणी, छायािच , चालकाचा क चा व प का परवाना व िब ला, राह याची व
जेवणाची यव था इ यादी िश ण सं थे माफत पुरिव यात येते.
3. िश ण क ा या मु यालयी राहणारा िश णाथ वसितगृहात रहात नस यास
मोटार वाहनचालक
िश णाथ स पये 300/- वाहक िश णाथ स पये 150/िश ण काळात िव ावेतन दे णे िश ण सं थेवर बंधनकारक राहील.
संपक - सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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िवमु त जाती, भट या जमाती या घटकांसाठी
यशवं तराव च हाण मु त वसाहत योजना

अ) उि ट व व प
1. रा यातील िवमु त जाती, भट या जमाती या वग तील कुटुं बाचे राहणीमान उं चावणे
2. रा यातील िवमु त जाती, भट या जमाती या वग तील कुटुंबाचे उ प नाचे ोत वाढू न
यांना थरता ा त हावी यासाठी सहा य करणे
ब) योजने या अटी व शत
1. लाभाथ कुटुं ब हे िवमु त जाती, भट या जमाती या मूळ वग तील तसेच गावोगावी
भटकंती क न उपजीिवका करणारे असावे.
2. लाभाथ कुटुं बाचे वा षक उ प न 1 लाख पयांपे ा कमी असावे
3. लाभाथ कुटुं बाचे वतःचे मालकीचे घर नसावे
4. लाभाथ कुटुं ब हे झोपडी / क चे घर / पालाम ये राहणारे असावे
5. लाभाथ कुटुं ब हे भूिमहीनअसावे
6. लाभाथ हा महारा रा याचा अिधवासी असावा
7. लाभाथ कुटुं बाने रा यात कोठे ही घरकुल योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा
8. सदरहू येाजनेचा लाभ पा कुटुं बातील एकाच य तीस दे यात येईल.
9. लाभाथ वषभरात िकमान 6 मिहने एका िठकाणी वा त यास असावा
क) लाभाचे व प
- ामीण भागातील या योजनतगत िनवड झाले या िवजाभज कुटुं बाना येकी पाच गुंठे
जमीन दे ऊन यावर यांना 269 चौ.फु .ची घरे बां धन
ू दे णे
-उविरत जागेवर लाभाथ कुटुं बाना िविवध शासकीय योजनां ारे वयंरोजगाराची सं धी
उपल ध क न दे णे - ितवष िज ातील 3 गावे िनवडू न या गावातील 20 कुटुं बांना या
योजनेचा लाभ दे णे -पालात राहणारे , दािर य रे षेखालील कुटुं ब घरात कोणीही कमावता
नाही अशा िवधवा पिर य ता कवा अपंग मिहला व पूर त या ा या य माने कुटुं बाची
िनवड केली जाईल. -घर व भूखंड हे संयु तपणे पतीप नी या नावे केले जाईल. मा
िवधवा व पिर य ता
यां या बाबतीत भूखंड व घर यां या नावेच केले जातील.
-भूखंड व घर कोणालाही ह तांतर करता येणार नाही व िवकता येणार नाही तसेच भाडे
त वावर सु दा दे ता येणार नाही व पोटभाडे क सु दा ठे वता येणार नाही -सदर योजने या
अंमलबजावणीसाठी िज हािधकारी यां या अ य तेखाली िज हा तरावर सिमती व उप
िवभागीय अिधकारी यां या अ य तेखाली तालुका तरावर सिमती िनम ण कर यात
आलेली असून यांनी शासकीय जिमनीची िनवड करणे, शासकीय जमीन नस यास
खाजगी जमीन िन चत क न खरे दी करणे, लाभाथ िनवड करणे, लेआऊट तयार क न
भूखंडावर घर बांधन
ू दे णे. पायाभूत सुिवधा पुरिवणे, िविवध शासकीय योजनां ारे
वयंरोजगारा या संधी उपल ध क न दे णे इ यादी कामे करावयाची आहे त.
संपक - सहा यक आयु त, समाज क याण, अहमदनगर
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िवशे ष सहा य योजना
रा यात िनराधार, वृ द य ती, अंध, अपंग, शािररीक व मानिसक आजाराने
त य ती, िनराधार िवधवा, पिर य या, दे वदासी मिहला, अनाथ बालके इ याद चे
जीवनमान सुस कर यासाठी
यांना िविवध योजनां या मा यमातून महारा
शासनामाफत मािसक अथसहा य दे यात येते.
यापैकी काही योजना या वतं पणे रा य शासनामाफत राबिव यात येतात. तर
काही योजना क शासना या आहे त. काही योजना रा य व क शासन अशा दोघांकडू न
राबिव यात येतात.
िवशेष सहा य िवभागामाफत राबिव यात येणा-या योजना खालील माणे आहे त.
1) संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना
2) ावणबाळ सेवा रा य िनवृ ती वेतन योजना
3) इंिदरा गां धी रा ीय वृ दापकाळ िनवृ ती वेतन योजना
4) इंिदरा गां धी रा ीय अपंग िनवृ ती वेतन योजना
5) इंिदरा गां धी रा ीय िवधवा िनवृ ती वेतन योजना
6) रा ीय कुटुं ब लाभ योजना
7) आम आदमी िवमा योजना
या सव योजना थािनक पातळीवर महसूली यं णे माफत राबिव यात येतात.
हणजेच या सव योजनांचा लाभ घे यासाठी अजदाराला गावातील तलाठी / तहसीलदार
काय लयाशी संपक साधणे आव यक आहे .
येक योजनेचे काही िनकष असून यां या अटीत बसणा-या अजदारास
योजनेचा लाभ दे यात येतो. याकरीता एक कायप दती अनुसर यात येते. अज मंजरू
कर याकिरता शासनाने नेमलेली सिमती यावर िनणय घे ते. यानंतर अजदाराला
आपला अज मंजरू झा याचे वा यात काही टु ी अस यास याबाबत तलाठी / तहसीलदार
काय लयाकडू न कळिव यात येते. अज मंजरू झा यावर अजदाराने याचे बँकेतील खाते
मांक तलाठी / तहसीलदार काय लयास कळवावे. यामुळे तलाठी / तहसीलदार
काय लयास अथसहा य बँके या खा यात जमा करणे श य होते.
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संजय गांधी िनराधार अनुदान योजना
संजय गांधी िनराधार अनुदान योजनेम ये शासनाकडू न र कम पये 600/ितमाह इतके अनुदान लाभा य ला िदले जाते. याकरीता यांचे वा षक एकि त कौटुं िबक
उ प न र कम पये 21,000/- पयत असेल आिण यां चे वय 65 वष पयत आहे अशा
अंध, अपंग, शािररीक वा मानिसक आजाराने
त य ती, िसकलसेल त, िवधवा,
पिर य या, घट फोिटत मिहला, अ याचारीत मिहला, तृतीयपंथी, अनाथ मुले, दे वदासी,
तु ं गात िश ा भोगत असले या कुटुं ब मुखाची प नी, 35 वष व यावरील िनराधार
अिववाहीत
या या योजनतगत अज क शकतात.
अज संबिधत तलाठी / तहसीलदार काय लयाकडे अजदाराने भ न ावा.
अज सोबत वयाचा दाखला, उ प नाचा दाखला, रिहवासी दाखला व अजदार या
गटाचा असेल ( हणजेच जर तो अपंग हणून अज करणार असेल तर अपंग वाचे
माणप , िवधवा मिहला हणून अज भर यास पती या मृ यूचा दाखला इ यादी ) या
वग चे माणप
ावे.
अजदारास मुले अस यास, मुले 25 वष ची होईपयत वा यांना नोकरी िमळे पयत
यापैकी जे अगोदर घडे ल तो पयत अजदारास लाभ िमळे ल. या अजदाराला फ त मुली
असतील अशा लाभा य या बाबतीत मुलीचे वय 25 वष झाले वा या ल न होऊन
नांदावयास गे या तरी सु दा लाभ चालू ठे व यात येईल.
एखा ा कुटुं बात एका पे ा अिधक य त नी अज केला असेल व ते सव अज
मंजरू झाले असतील तर अशा कुटुं बात मा एकि त मािसक अथसहा य पये 900/िमळे ल.

ावणबाळ सेवा रा य िनवृ ती वेतन योजना
या य तीचे वय 65 व 65 वष वरील आहे व यां या कुटुं बाचे एकूण वा षक
उ प न पये 21,000/- या आत आहे . अशा य त ना रा य शासना या ावणबाळ सेवा
रा य िनवृ ती वेतन योजना (गट अ) अंतगत पये 600/- ितमाह िनवृ ती वेतन दे यात
येते.
यांचे नाव दािर य रे षेखालील कुटुं बा या यादीत आहे अशा 65 व 65 वष वरील
वृ दांना ावणबाळ सेवा रा य िनवृ तीवेतन योजना (गट ब) मधून पये 400/- ितमाह
ित लाभाथ िनवृ ीवेतन रा य शासनाकडू न दे यात येते. याच लाभा य ला क
शासना या इंिदरा गां धी रा ीय वृ दापकाळ िनवृ ती योजनेचे पये 200/- ित माह ित
लाभाथ िनवृ तीवेतन िदले जाते. यामुळे या लाभा य ना रा य शासनाकडू न पये 400/व क शासनाकडू न पये 200/- असे एकूण पये 600/- ित माह ित लाभाथ
िनवृ तीवेतन िमळते. मा वरील गट ब योजनेतील लाभ िमळ याकिरता अजदाराने
एकदाच अज भरावयाचा आहे .
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इंिदरा गांधी रा ीय वृ दापकाळ िनवृ तीवेतन योजना
या योजनेम ये ामीण भागाकिरता दािर य रे षेखालील कुटुं बा या सव णानुसार व शहरी
भागासाठी नगर िवकास िवभागाने दािर य रे षेखालील कुटुं बां या घे तले या सव णानुसार
फ त दािर य रे षेखालील 65 व 65 वष वरील सव य ती पा होतील. या लाभा य ना
क शासनाकडू न पये 200/ित महा ित लाभाथ िनवृ ती दे यात येते. याच
लाभा य ना रा य शासना या ावणबाळ सेवा रा य िनवृ तीवेतन योजनेमधून पये
400/- िनवृ तीवेतन िमळते. यामुळे या लाभा य ना रा य शासनाकडू न पये 400/- व
क शासनाकडू न पये 200/- असे एकूण 600/- ित महा ित लाभाथ िनवृ तीवेतन
िमळते.

इंिदरा गांधी रा ीय िवधवा िनवृ तीवेतन योजना
दािर य रे षेखालील कुटुंबा या यादीत नाव असले या 40 ते 65 वष पे ा कमी
वयोगटातील िवधवा या योजनतगत पा आहे त. यांना या योजनेमधून ित माह पये
200/- िनवृ तीवेतन दे यात येते. याच लाभाथ ला रा य शासना या संजय गां धी िनराधार
अनुदान योजनेमधून ितमाह पये 400/- िनवृ तीवेतन दे यात येते.

इंिदरा गांधी रा ीय अपं ग िनवृ तीवेतन योजना
दािर य रे षेखालील कुटुंबा या यादीत नाव असले या 18 ते 65 वष पे ा कमी
वयोगटातील 80 ट यांपे ा जा त अपंग व असलेले तसेच एक कवा बहू अपंग व
असलेले (दोन कवा यापे ा जा त अपंग व) अपंग या योजनेम ये िनवृ तीवेतनास पा
आहे त. यांना या योजनेम ये ित माह पये 200/- िनवृ तीवेतन दे यात येते. याच
लाभा य ला रा य शासना या संजय गांधी िनराधार अनुदान योजनतगत ितमाह पये
400/- िनवृ तीवेतन दे यात येते.

रा ीय कुटुं ब लाभ योजना

दािर य रे षेखालील कुटुंबातील 18 ते 64 वयोगटातील कमाव या य तीचा
(पु ष अथवा ी ) अपघाती अथवा नैस गक मृ यू झा यास या या कुटुं िबयास एक
रकमी र कम पये 20000/- इतके अथसहा य दे यात येते. मृ यू या िदनांकापासून 1
वष या आत अज सादर करणे आव यक आहे .
अज सोबतची कागदप े
1) अज 2) दािर य रे षेखालील यादीत नाव समािव ट अस याचा पुरावा
3) मृ यूचा दाखला
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आम आदमी िवमा योजना
ामीण भागातील 18 ते 59 वष वयोगटातील भूिमहीन शेतमजुरांना या
योजनतगत लाभ दे यात येतो. वा षक िव याचा ह ता ित लाभाथ पये 200/- इतका
असून क शासनामाफत पये 100/- व रा य शासनामाफत पये 100/- इतका िव याचा
ह ता भारतीय आयु वमा महामंडळाला दे यात येतो. लाभा य चा नैस गक मृ यू झा यास
या या वारसाला पये 30000/- इतकी र कम दे यात येते. याच माणे खालील माणे
घटना घड यास लाभा य या वारसास / लाभा य स र कम दे यात येते.
1) अपघाती मृ यू
पये 75,000/2) अपघातामुळे कायमचे अपंग व
पये 75,000/3) अपघातामुळे दो ही डोळे वा दो ही पाय गमाव यास
पये 75,000/4) अपघातामुळे एक डोळा वा एक पाय गमाव यास
पये 37,500/याच माणे लाभा य या नववी ते बारावी इय तेत िशकणा-या दोन मुलांना पये
100/- ित महा िव ा य ना िश यवृ ती दे यात येते.
या य तीकडे 2.5 एकर बागायती कवा 5 एकर कोरडवाहू जमीन असेल,
अशा य तीला या योजनतगत भूिमहीन समज यात येते.

िज हा रे शीम काय लय
िज हा रे शीम काय लयामाफत िज हयात रे शीम शेती संदभ त शेतक यांसाठी
खालील वैय तक लाभा या योजना राबिव यात येतात.
1 रा ीय कृ िष िवकास योजना - सदर योजनेम ये शेतक-यास ित एकर
.20,000/- तीन वष त िवभागून दे यात येतात. थम वष 6 हजाराचे रोख व पात व
8 हजाराचे िकटक संगोपन सािह य दे यात येते. दुस या व ितस या वष येकी पये 3
हजार मजूरी अनुदान दे यात येते. सदर योजनेम ये शेतक यास भाग घे यासाठी वतः या
नावावर जमीन असणे आव यक आहे . यास 0.50 एकरापासून ते 5.00 एकरापयत
लाभ दे यात येतो. योजनेचा लाभ घे यासाठी शेतक यास ित एकर थम, दतीय व
तृतीय वष अनु मे 50 , 100 व 200 िकलो म
ॅ कोष उ पादन घे णे आव यक आहे .
2 िज हा वा षक योजना - सदर योजनेम ये शेतक यास सवलती या दराने रे शीम
शेतीसाठी लागणारे अंडीपुंजाचा पुरवठा कर यात येतो. िज हयातील शेतक यांचा
रा याबाहे र व रा यांतगत अ यास दौरा आयोिजत क न रे शीम शेतीची मािहती दे यात
येते. िज हयातील शेतक यांना रे शीम शेतीची मािहती दे यासाठी चार िस दी या
सदराखाली िज हयात शेतकरी मेळावे /चच स /कायशाळा आयोिजत के या जातात.
नवीन तुतीची लागवड केले या शेतक यांना िव ावेतनासह िश ण िदले जाते.
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3 आ मा काय लया या योजना - आ मा काय लया या आ थक सहकाय ने
िज हयातील िनवडक रे शीम शेतक यासाठी , क ीय रे शीम िश ण व संशोधन सं था,
क ीय रे शीम मंडळ भारत सरकार, है सरू , कन टक रा य येथे िश ण आयोिजत
कर यात येते. िज हयातील शेतक यांचा रा याबाहे र व रा यांतगत अ यास दौरा
आयोिजत क न रे शीम शेतीची मािहती दे यात येते.
वरील योजनेम ये भाग घे यासाठी
लागणारे अज काय लयात उपल ध क न
दे यात येत आहे त. रे शीम उ ोगासाठी अज करणा-या शेतक यांना 7/12 उतारा, 8अ
उतारा, रा ीयीकृ त बँके या पास बुकाची छाया त, आधार काड ची छाया त इ यादी
मािहती व एकरी पये 500/- भरणे आव यक आहे .
संपक- िज हा रे शीम काय लय, िपतळे कॉलनी, महागणपती मंिदरा शेजारी,
नागापूर, अहमदनगर दूर वनी मांक:-0241-2428546 येथे संपक कर यात यावा .

पं त धान रोजगार िन मती काय म
पंत धान रोजगार िन मती काय म सन 2008 पासून अंमलात आलेला आहे . क ीय
सू म, लघु तसेच म यम उ ोग मं ालयातफ चालिव यात येणारी ही योजना रा यात खादी
आिण ामो ोग आयोग, महारा खादी व ामो ोग मंडळ आिण िज हा उ ोग क
यां यामाफत राबिव यात येत आहे .
उ ेश ामीण व शहरी
े ातील गरजू लोकांना रोजगार व सुिश ीत बेरोजगारांना
वयंरोजगाराची सं धी उपल ध क न दे णे.
ामीण व शहरी बेरोजगार त ण वग ला व पारं पिरक कारािगरांना एकि त क न
थािनक पातळीवर वयंरोजगाराची सं धी उपल ध क न दे णे.
खे ापा ातून शहराकडे येणा-या बेरोजगार युवकांचे व पारं पिरक कारािगरांचे
थलांतर थांबिवणे.
ामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत.
योजना राबिवणा-या यं णा
खादी आिण ामो ोग आयोग
महारा रा य खादी व ामो ोग मंडळ
िज हा उ ोग क
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योजनेचे काय े
ामीण भाग - खादी व ामो ोग मंडळ व खादी आिण ामो ोग आयोग
ामीण शहरी भाग - िज हा उ ोग क
ामो ोगाची या या
या गावची लोकसं या 20,000 कवा यापे ा जा त नाही असे गाव
ामीण े ात िनम ण झालेला उ ोग
िवजे या सहा याने कवा िवजेिशवाय चालणारा उ ोग याम ये उ पादनाची िन मती
ि या तसेच सेवा ा ि या होतात.
असा उ ोग याम ये थर भांडवली गुंतवणूक दर कामगारामागे पये 1 लाख आहे
( वकशॉप , वकशेड तसेच फ नचर )
क प मय दा
उ पादन ि या असलेले उ ोग
- जा तीत जा त क प कमत पये 25 लाख
यवसाय व सेवा उ ोग
- जा तीत जा त क प कमत पये 10 लाख

.

1

2

आ थक मदतीचे व प
लाभाथ चा संवग
वगुंतवणुक
क प
कमती या
सवसाधारण संवग तील लाभाथ
10 ट के

राखीव संवग - अनुसिू चत जाती - 05 ट के
अनुसिू चत जमाती - अ पसं याक - इतर
मागासवग - मिहला - माजी सैिनक अपंग इ यादी

योजनेचे पा लाभाथ 1) य ती ( ामीण कारागीर - उ ोजक )
2) 1860 या सं था न दणी काय ा वये न दणी झाले या सं था
3) 1960 या सहकारी सं था काय ा वये न दणी झाले या सं था
4) वयं सहा यता गट - बचत गट
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बँक कज

90 ट के

ामीण
भागातील
अनुदान
25 ट के

शहरी
भागातील
अनुदान
15 ट के

95 ट के

35 ट के

25 ट के

पा ते या अटी
उ पादन ि या असले या
क पाम ये क प कमत पये 10 लाखापे ा जा त
अस यास तसेच सेवा उ ोगाम ये क प कमत पये 5 लाख असेल तर िकमान
शै िणक पा ता 8 वी पास असणे आव यक.
अजदाराचे िकमान वय 18 वष पूण झालेले असावे.
अजदाराने क - रा य शासना या कोण याही योजनेम ये अनुदानाचा लाभ घे तलेला
नसावा
केवळ नवीन उ ोजक, कारागीर, सं था व बचत गट या योजनेचा लाभ घे यास पा
आहे त.
आव यक कागदप े
1) अज दोन तीम ये 2) क प अहवाल दोन तीम ये 3) शै िणक पा तेचे दाखले
4) अनुभव अथवा िश ण अस यास या संबंधीचा दाखला 5) जातीचे माणप ( िजथे
आव यक असेल ितथे ) 6) मिशनरी- ह यारे औजारे -दरप क 7) ामपंचायत ना हरकत
दाखला 8) लोकसं येचा दाखला 9) या जागेत यवसाय करणार या जागेची कागदप े
10) जागा भाडयाची अस यास भाडे करारप 11) िव त
ु पुरवठा उपल ध अस याचा
पुरावा ( िजथे आव यक असेल ितथे ) 12) बांधकाम अस यास लॅन ए टीमट 13)
उ ोजकाचे छायािच 14) रे शनकाड 15) आधार काड 16) पये 1 लाखापे ा जा त
क प अस यास यासाठी क प अहवाल.
उ ोग समूह - 1) खिनज संप तीवर आधािरत उ ोग 2) वन संप तीवर आधािरत
उ ोग 3) कृ षी व अ न ि या उ ोग 4) पॉलीमर व रसायनांवर आधािरत उ ोग 5)
ामीण आिभयां ि की तसेच अपारं पिरक उजवर आधािरत उ ोग 6) व ो ोग 7 ) सेवा
उ ोग.
खिनज संप तीवर आधािरत उ ोग - कंु भार उ ोग, चुना उ ोग, दगड फोडणे -कोरणेन ीकाम करणे व दगडापासून उपयोगी व तू तयार करणे, पाटी पे सल बनिवणे, ला टर
ऑफ पिॅ रस या व तू तयार करणे, सरपणासाठी कोळसा तयार करणे, भांडी साफ
कर याची पावडर तयार करणे, सोने, चांदी, दगड आिण कृ ि म धातूंपासून दािगने तयार
करणे, गुलाल - रांगोळी तयार करणे, लाखे या बांगडया तयार करणे, रं ग वॉ नश,
िड टे पर तयार करणे, काचे ची खेळणी तयार करणे, सजावटीसाठी काच कापणे, काच
िडझाय नग व पॉिलश करणे, र न कटाई करणे
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वन संप तीवर आधािरत उ ोग - हातकागद उ ोग, व ा-रिज टर-िलफाफा इ यादी
लेखन सामु ी तयार करणे, काथ तयार करणे, ग द तयार करणे, आगपेटी व उदब ती
तयार करणे, बांब ू व वेत उ ोग, कागद लेटस व कागदाची इतर उ पादने, झाडू िन मती,
गूळ िन मती, फोटो े म तयार करणे, तागापासून व तू तयार करणे
कृ षी व अ न ि या उ ोग - धा य -डाळी -मसाले तयार करणे, शेवया तयार करणे,
पीठ-तांदळ
ू िगरणी, तेल घाणी उ ोग, ताड-नीरा आिण अ य ताड उ ोग, गुळ खांडसरी
उ ोग, भारतीय िमठाई तयार करणे, रसवंती, मधमाशा पालन, फळ व भाजी ि या,
लोणची-पापड तयार करणे, तरटी-चटया व हार तयार करणे, औषधी वन पती संकलन,
काजू ि या, ोण व प ावळी तयार करणे, दु धज य पदाथ बनिवणे, पशुचारा व कु कुट
खा बनिवणे,
पॉलीमर व रसायनांवर आधािरत उ ोग- ामीण चम ोग, अखा तेल व साबण
उ ोग, रबरा या व तूंची िन मती, रे झीनपासून व तू - पी. ही. सी. इ यादी, ह तीदं त,
शगे व हाडे या पासून व तू तयार करणे, िटक या, बदी बनिवणे, मेहंदी तयार करणे,
सुगंधी तेल तयार करणे, श ॅ पू तयार करणे, केश तेल िन मती, कपडे धु याचा साबण व
पावडर तयार करणे, मेणब ती,
खडू कापूर तयार करणे.
ामीण आिभयांि की तसेच अपारं पिरक उ ोग - सुतार-लोहार काम, अॅ युिमिनयम
उ ोग, गोबर गॅस लॅ ट तयार करणे, गांडूळ खत िन मती, कागद पीन, ल स, से टी
पीन, टो ह पीन इ यादी तयार करणे, शोभे चे ब ब, बाट या तयार करणे, छ ीची जोडणी
व उ पादन करणे, सूय तथा वायू उज उपकरणे बनिवणे, संगीत वा तयार करणे, िपतळ
- तांबे व कासे यापासून भांडी तयार करणे, रे िडओ व कॅ सेट लेअर तयार करणे,
टॅिबलायझर तयार करणे, इले ॉिन स घडयाळ आिण अलाम घडयाळ तयार करणे,
लाकडावर कोरीव काम करणे, व कला मक फ नचर तयार करणे, मोटार वाईं डग,
तारे या जाळी िन मती करणे, ामीण वाहन- बैलगाडी, नाव, दुचाकी सायकल, िर ा
इ यादी तयार करणे.
व ो ोग - लोकव तयार करणे, होिजयरी, िशवणकाम व तयार कपडे , कापडावरील
न ीकाम, वै कीय प या बनिवणे, खेळणी व बाहु या बनिवणे, भरतकाम इ यादी
सेवा उ ोग - धुलाई, केशकतन ( सलून ), नळकाम ( लं बग), िव त
ु व इले ॉिन स
व तूंची दु ती व दे खभाल, िडझे ल इंिजन व पंपसेट दु ती, टायर दु ती, कीटकनाशक
व फवारे यां या पंपसेटची दु ती, मंडप डे कोरे शन व लाऊड पीकर वनीवधक यं े
भाडयाने दे णे, बॅटरी चािजग, कला मक फलक रं गिवणे, सायकल दु ती दुकान, गवंडी
काम, ढाबा ( म िवरहीत) चहा टॉल, बॅ ड पथक इ यादी.
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नकारा मक उ ोगांची सूची - म ाशी संबंिधत उ ोग, मांस, म छी, पशुपालन,
वराहपालन, शेती लागवड, िर ा, टे पो, वाहन यवसाय, कु कुटपालन, पान-तंबाखू,
गुटखा सारखे उ पादन अथवा यवसाय, पय वरणास घातक असलेला कोणताही उ ोग
अथवा यवसाय इ यादी उ ोगासाठीचे लाभाथ अपा समजले जातील.
अज कर याची आिण अजदार िनवडीची प दत अजदार खादी व ामो ोग आयोग, महारा रा य खादी ामो ोग मंडळ व िज हा उ ोग
क यापैकी कोण याही काय लयात िविहत नमु यातील अज सादर क शकतील.
सदर अज िज हा तरावर गठीत कर यात आले या संबंिधत िज हया या िज हािधकारी
यां या अ य तेखालील िज हा तरीय कायबल सिमतीसमोर छाननी करीता ठे वणे.
सदर सिमतीने िनवड केले या पा लाभा य या क पां साठी बँकांकडे िशफारस करणे.
अनुदान दे याची कायप दती बँकेने कज मंजरू ी दे ऊन पिहला ह ता िवतरण करणे आव यक आहे .
पिहला ह ता िवतरण क न अथसहा य मंजरू केले या बँके या शाखेने नोडल बँकेकडे
अनुदानाची मागणी करणे.
संबंिधत नोडल बँकने अथपुरवठा करणा-या शाखेकडे अनुदानाची र कम वग करणे.
अथसहा य मंजरू करणा-या शाखेने संबंिधत लाभाथ या नावाने तीन वष या
कालावधीसाठी ( टीडीआरम ये) अ प मुदत ठे वीत िबन याजी सदर र कम गुंतवणे.
य उ ोगाची उभारणी झा यानंतर हणजे कज चा यो य िविनयोग तसेच अपेि त
रोजगार िन मती झा यानंतर अजदारा या नावाने अ प मुदतीम ये ठे व यात आले या
अनुदाना या र कमेचे कजखाती समायोजन करणेसाठी संबिधत यं णेकडू न परवानगी
िदली जाईल.
बँक याजाची आकारणी बँकेमाफत याजाची आकारणी िरझ ह बँके या वेळोवेळी अंमलात येणा-या धोरणा माणे
राहील.
बँकेकडू न याज आकारणी ही अजदाराची वःगुंतवणूक आिण (मा जन मनी ) शासन
अनुदान वजा जाता उविरत रकमेवर केली जाईल.

उ ोजकता िवकास िश ण
योजनेम ये या लाभाथ स बँकेकडू न अथसहा य मंजरू झाले आहे . यांनी खादी ामो ोग
आयोगाने मा यता िदले या सं थे कडे उ ोजकता िवकास िश ण घे णे बंधनकारक
राहील. िश णाचा कालावधी सेवा उ ोगाकिरता 3 िदवस आिण उ पादन ि येमधील
उ ोगाकिरता 15 िदवस राहील.
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बाजारपेठेसाठी सहा य या योजनेचा लाभ घे तले या उ ोजकांनी उ पािदत केले या व तूंना बाजारपेठ िमळावी
हणून खालील माणे उपाय योजना के या जातात.
दशने - आंतररा ीय, रा ीय तसेच रा य तर आिण िज हा तरावर दशने भरवून
उ ोजकां या व तूंना, मालाला िस दी दे यासाठी य न केले जातात.
परदे शात व तू पाठिव यासाठी (ए सपोट) खादी ामो ोग आयोगाकडे मंडळाकडू न
िशफारस केली जाते.
खादी ामो ोग आयोगाने मा यता िदले या िव ी क ांम ये व तूंना बाजारपेठ
िमळ यासाठी सहकाय केले जाते.
रा य शासनाने खादी ामो ोग मंडळाकिरता या व तूच
ं े आर ण केले आहे . या
व तूंचा पुरवठा उ ोजकांमाफत शासकीय व िनमशासकीय काय लयांना केला जातो.

उ ोजक कारागीर मदत योजना
शासना या 20 कलमी काय मांतगत कलम 11 अ अ वये अनुसिू चत जाती व
नवबौ द समाज घटकातील दािर य रे षेखालील लाभधारकांना रोजगार उपल ध क न
दे वून यांना दािर यरे षे यावर आण याकरीता या काय माची अंमलबजावणी सु आहे .
अनुसिू चत जाती व नवबौ द
घटकातील
लाभधारकांना यां या ामो ोग
उभारणीकरीता यांचे गरजे इतपत िव सहा य िव ीय सं थाकडू न उपल ध क न दे ते.
सदर कज वर मंडळामाफत िवशेष क ीय सहा यातून र कम पये 10 हजार पयत अथवा
मंजरू कज या 50 ट यांपैकी कमी असणारी र कम लाभधारकास अनुदान व पात
मंजरू कर यात येते. यासाठी उ प नाची मय दा ामीण भागासाठी पये 40, 500/- व
शहरी भागासाठी पये 51, 500/- अशी आहे .
पा घटक 1. उमेदवार अनुसिू चत जाती व नवबौ द समाज घटकातील असावा.
याचे वतःचे नावे स म ािधकारी यांचेकडू न िदलेले जातीचे माणप असावे.
2. लाभधारक उमदे वार हा दािर य रे षेखालील कुटुं बातील असावा.
शासन अहवालात दािर यरे षेचे अिलकडील माणप यांचे नाव असावे.
3. अजदार उमेदवारांने यापूव अ य काय लया या मा यमातून बँक कज तसेच शासकीय
अनुदानाचा फायदा घे तलेला नसावा. िविहत नमु यातील ित ाप मंडळास क न
ावे लागेल. जात वग नुसार या या महामंडळाकडू न शासकीय अनुदानाचा फायदा
घे तला नस याचे माणप
तावासोबत दाखल करावा लागेल.
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4. अजदार उमेदवार हा 18 ते 45 या वयोगटातील असावा.
5. जो यवसाय सु करणार आहे या संबधी िश ण / अनुभव असावा.
6. मंडळाचे अटी शत त पा ठरणा-या उमदे वारांचे कज मागणी
ताव केवळ
रा ीयीकृ त बँकेकडे िनध िरत क न िदले या ल ांक मय दे स अधीन राहू न ( 1: 2
माणात)
पये 50 हजाराचे एकूण क प राशीचे कमालतम मय दे स अधीन राहू न
पाठिवले जातील. बँकेने कज मंजरू क न वाटप के यावर सदर कज वर िवशेष क ीय
सहा यातून र कम पये 10 हजार पयत अथवा मंजरू कज या 50 ट के पैकी कमी
असणारी र कम लाभधारकास अनुदान व पात मंजरू कर यात येईल.
आव यक कागदप े - (दोन तीत सादर करावे )
1. िविहत नमु यातील कज मागणी अज व अजदार उमेदवाराचे दोन फोटो
2. रिहवाशी माणप , ामपंचायत ना हरकत माणप
3. रे शनकाड / मतदार ओळखप / आधार काड
4. शै िणक माणप / ज म तारीख दाखला / अनुभव माणप
5. यवसायासाठी लागणारी ह यारे / औजारे / मिशनरीचे दरप क
6. उ ोग या िठकाणी उभारणार या जागेचे कागदप े, नमुना 8 चा उतारा
/ पी आर काड / भाडे करार प
7.जात माणप ाची मािणत स य त
8. दािर यरे षे या काडची छाया त त
9. तालुका ामो ोग संघाचा ना दे य दाखला.
10. उ ोजकाचे िविहत नमु यातील ित ाप
11. सन 2015-16 या वष चा तहसीलदार यांचा मूळ उ प नाचा दाखला
संपक
महारा रा य खादी व ामो ोग मंडळ
ारा - िज हा उ ोग क , टे शन रोड, अहमदनगर ( दूर वनी

मांक 0241-2353410)
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ंथालय अथसहा य योजना
योजनेचे नांव - म यवत , िज हा व तालुका ंथालयांना अथसहा य योजना
योजनेची मािहती दरवष मे - जून मिह याम ये िज हयातील न दणीकृ त नवीन सावजिनक ंथालयांकडू न
शासनमा यता व अनुदान िमळ यासाठी
ताव मागिव यात येतात. सदर तावांची
छाननी क न िनकष पा ंथालयांची तपासणी कर यात येते. अटीची पूतता करणा-या
ंथालयांची शासनमा यतेसाठी ंथालय संचालक, मुंबई यां याकडे िशफारस कर यात
येते. सदर ंथालयांना थम ड वग चा दज दे यात येतो. शासनमा यता ा त
ंथालयांना यां या मागील वष या खच वर 90 ट के व कमाल पये 30 हजार वा षक
अनुदान दे यात येते. पाच वष चा लॅन पूण झा यानंतर सदर ंथालयांना योजने तर
िनधीतून अनुदान दे यात येते.
योजनेचे िनकष 1. न दणीकृ त ंथालय एक वष साठी सं थेने चालिवले पािहजे.
2. ंथालयात 25 हजार पये कमतीचे 300 ंथ असणे आव यक आहे .
3. ंथालयात 4 दै िनके, 6 िनयतकािलके वगणी भ न घे णे आव यक आहे .
4. ंथालयासाठी सावजिनक िठकाणी िकमान 150 चौ. फू ट बां धलेली खोली असावी.
5. ंथालयात पुरेसे फ नचर असावे.
6. िकमान 26 या वर वगणीदार वाचक सभासद असावेत.
7. ंथालय दररोज िकमान 4 तास उघडे असावे.
8. थम ंथालय 500 या वर, दुसरे ंथालय 10 हजार यावर, ितसरे ंथालय 25 हजार
यावर व एक लाखास 4 अशी लोकसं येची अट आहे .
9. सं थे चे कायकारी मंडळ थािनक असावे.
10. िविहत नमु यातील अज व सोबत पये 500/- ि या शु क चलन भ न 30 जून
पूव
अज या काय लयात सादर करणे आव यक आहे .
अज कर यासाठी आव यक कागदप े सं थे चे न दणी माणप , घटनेची सा ांिकत त, लोकसं येचे माणप , ंथालयात
येणा-या दै िनके व िनयतकािलकांची यादी, ंथांची यादी, जागा भाडयाची अस यास भाडे
करारनामा, फ नचरची यादी मागील वष चा ऑिडट िरपोट इ यादी
संपक िज हा ंथालय अिधकारी, िज हा ंथालय काय लय, ि वेणी बंगला, भुतकरवाडी,
सावेडी, महाल मी उ ानजवळ, अहमदनगर ( दूर वनी मांक 0241- 2430180 )
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दयिवकार, िकडनी, कॅ सर या सार या दुधर आजारासाठी
िज हा पिरषद सेस मधून आ थक मदत
उ ेश

-

ामीण भागातील लोकांना या योजनेचा लाभ िमळावा.

लाभाथ िनवड कायप दती - लाभा य चा अज
- 20 हजार पय त तहसीलदार उ प नाचा दाखला
- संबंिधत आजारासाठी ािधकृ त शासनमा य हॉ पीटल खच चे माणप
- ामीण भागातील रिहवाशी अस याचा ामपंचायत रिहवाशी दाखला
- रे शनकाडची छायांिकत त
उपरो त कागदप ाची छाननी क न पा लाभा य ना दयिवकार,
िकडनी व कॅ सर या आजारासाठी ती ण र कम पये 15 हजार
मंजरू केले जाते.
िज हा पिरषदे चे अ य , मु य कायकारी अिधकारी, मु य लेखा व
िव त अिधकारी, िज हा आरो य अिधकारी यांचे मंजरू ीने सदर धनादे श
तालुका आरो यािधकारी यांचेमाफत लाभा य ना अदा कर यात येतो.
संपक -

आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, अहमदनगर

जननी सुर ा योजना
या योजनेचा लाभ दािर य रे षेखालील तसेच अनुसिू चत जाती व जमातीतील
मातांना दे यात येतो. ामीण व शहरी भागातही ही योजना चालू आहे .
योजनेची मािहती
ामीण े ाम ये बाळं तपणासाठी शासकीय आरो य सं थे म ये कवा मानांिकत
खाजगी आरो य सं थे त लाभाथ
सूतीसाठी दाखल झा यावर सूतीनंतर 7 िदवसाचे
आत पये 700/- एक रकमी अनुदान धनादे शा ारे दे यात येते.
शहरी े ाम ये बाळं तपणासाठी शासकीय / थािनक / मानांिकत आरो य सं थे त
लाभाथ सूतीसाठी दाखल झा यावर सूतीनंतर 7 िदवसाचे आत पये 600/- एक
रकमी अनुदान धनादे शा ारे दे यात येते.
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बाळं तपण घरी झा यास पये 500/- एक रकमी अनुदान धनादे शा ारे दे यात
येते.

शासकीय अथवा खाजगी सं थे त सूती काळात िसझे रीयन श ि या
करावयाची झा यास व यासाठी शासकीय णालयात त वै िकय अिधकारी यांची
सेवा उपल ध नस यास खाजगी त वै कीय अिधकारी यांना यांची सेवा दे यासाठी
जा तीत-जा त पये 1 हजार 500/- पये मानधन कवा श ि या खाजगी मानांिकत
णालयात झा यास पये 1 हजार 500/- अनुदान लाभा य स दे यात येते.
आव यक कागदप े 1) अजदार अनुसच
ू ीत जाती व जमातीचा अस याचा दाखला. तसेच लाभाथ
दािर य रे षेखालील अस यास दािर यरे षेचा दाखला.
2) गरोदरपणातील (लसीकरणाचा ) न दणी काड
3) जननी सुर ा योजनेचे न दणी काड.
4) रिहवासी दाखला.
वरील पूण भरलेली कागदप े शासकीय सं था, मानांिकत खाजगी सं था येथे
सूती या वेळी दे णे आव यक आहे .
संपक आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241-2323752)

सािव ीबाई फुले क या क याण योजना
दािर य रे षेखालील जोड यांना मुलगा नसतांना एक कवा दोन मुल या ज मानंतर
कुटुं ब िनयोजन श ि या क न घे त यास यां या मुल करीता ो साहना मक योजना
आहे . ही योजना 1 एि ल 2007 पासून खालील माणे फ त दािर य रे षेखालील न द
झाले या कुटुं बातील लाभा य नाच दे य आहे .
योजनेचे व प अ) एका मुलीवर श ि या केले या य तीस 2 हजार पये रोख व मुली या
नावे पये 8 हजारचे रा ीय बचत माणप
ब) दोन मुलीनंतर श ि या केले या य तीस 2 हजार पये रोख व येक
मुली या नावे पये 4 हजार या माणे 8 हजार पयांचे रा ीय बचत माणप .
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अटी व शत सदर योजनेचा लाभ फ त महारा रा य आिधवासी (Domiciled ) कुटुं बांनाच दे य
राहील.
लाभाथ हा दािर य रे षेखालील कुटुंबा या यादी मधीलच असावा.
पती कवा प नीने केलेली कुटुंब िनयोजन श ि या रा यातील शासनमा य सं था
अथवा न दणीकृ त वै कीय यावसाियक णालयात 1 एि ल, 2007 रोजी अथवा
यानंतर केलेली असावी.
पती व प नी या पैकी कोणीही यापूव िन बजीकरण श ि या केलेली नसावी.
सदर योजने या लाभा य ना फ त एक मुलगी अथवा दोन मुलीच असा यात. परं तू मुलगा
मा नसावा.
सदर योजने या अज चा नमुना ाथिमक आरो य क / तालुका आरो य अिधकारी,
पंचायत सिमती काय लयाकडे िवनामू य िमळे ल.
वरील अटी व शत ची पूतता होत नस यास असे अज अपा ठरिव यात येतील.
एक मुलगी अस यास मुलीचे वय 1 वष पूण झा यानंतरच व दोन मुली अस यास दुस-या
मुलीचे वय 1 वष पूण झा यानंतर अज वरील िठकाणी िमळतील. लाभा य ने श ि या
के यापासून 3 वष चे आत अज सादर करणे आव यक आहे .
संपक आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241-2323752)

रा ीय कुटुं ब क याण योजना
या योजनेम ये कुटुं ब िनयोजन श ि या क न घे णा-या लाभा य स ो साहनपर
लाभ िदला जातो.
ी श ि या, दािर य रे षेखालील ी श ि या व पु ष श ि या
यासाठी लाभ खालील माणे िदला जातो.
पु ष श ि या ( सव)
क शासन - 1100/रा य शासन
- 351/एकूण पये
- 1451/-

ी श ि या
दािर य रे षेखालील /
एस.टी. / एस.सी. साठी
पये 600/-

ी श ि या
दािर य रे षेवरील
पये 250/-
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मातृ व अनुदान योजना
अहमदनगर िज हयाम ये अकोले हा एकमेव आिदवासी तालुका असून मातृ व
अनुदान ही योजना नवसंजीवनी योजना या काय े ात राबिव यात येते. अकोले
तालु यामधील 124 गावांचा या योजनेत समावेश होतो.
योजनेचे िनकष 1) अनुसिू चत जमाती मधील गरोदर मातांना 3 अप यापयत या योजने अंतगत पये
400/(धनादे शा ारे ) सूतीनंतर दे यात येतात. तसेच गरोदरपणात पये 400/- ची औषधे
दे यात येतात.
2) ही योजना फ त आिदवासी भागातील गरोदर मातांसाठीच राबिव यात येते.
3) सदर योजनेचा लाभ िमळ यासाठी 12 आठवडयाचे आत गरोदर मातेची न दणी
आरो य उपक / ाथिमक आरो य क ा या िठकाणी होणे आव यक आहे .
4) गरोदर मातांना शासकीय व खाजगी मानां िकत सं थेम ये सूती झा यावरच लाभ
दे यात येतो.
संपक - आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, अहमदनगर

शे तीसाठी अथसहा य
योजनेचे व पदािर य रे षेखालील अथवा िविहत उ प न मय दे खालील अनुसिू चत जाती
उपयोजनतगत अनुसिू चत जाती/ नवबौ द शेतक-यांना व आिदवासी उपयोजना े ातील
तसेच आिदवासी उपयोजना े ाबाहे रील आिदवासी शेतक-यांना शेतीसाठी अथसहा य.
लाभाथ िनवडीचे िनकष 1) लाभाथ दािर य रे षेखालील असावा. लाभाथ दािर य रे षेखालील नस यास
अनुसिू चत जाती उपयोजनतगत लाभासाठी पये 50 हजारा या आत व आिदवासी
उपयोजनतगत लाभासाठी
पये 25 हजार या आत उ प न अस याचा दाखला
तहसीलदार यांचेकडू न घे णे आव यक आहे .
2) शेतक-यांचे वतः या नावावरील े 0.06 हे टर कवा यापे ा कमी असावे.
याबाबतचा 7 / 12 व 8 अ चा उतारा आव यक आहे .
3) स म ािधका-यांकडू न ा त जातीचा दाखला असणे आव यक आहे .
4) यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
5) काय लयाने िविहत नमु यात पुरिवलेला अज कागदप ांची पूतता क न सादर करणे
आव यक आहे .
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अनुदान र कम तपशील
बाब
अनुदानाची अनुदान मय दा पये
ट केवारी
जमीन सुधारणा
100
मृद संधारण िनकषानुसार एक हे टर
( 1 हे टर मय दे त)
े ाकिरता पये 40,000/- या
मय दे त
ा याि कासाठी िनिव ठा 100
पये 5,000/- या मय दे त
वाटप ( 1 हे टर मय दे त)
पीक संर ण / शेतीची 100
पये 10,000/- या मय दे त
सुधारीत अवजारे
बैलजोडी / रे डेजोडी
100
पये 30,000/- या मय दे त
बैलजोडी
100
पये 15,000/- या मय दे त
जुनी िवहीर दु ती
100
पये 30,000/- या मय दे त
इनवेल बोअ रग
100
पये 20,000/या मय दे त
नाबाड या िनकषानुसार
पाईप लाईन
100
300 मीटरपय त नाबाड या
िनकषानुसार पये 20,000/- या
मय दे त
पंप संच
100
पये 20,000/- या मय दे त
नवीन िवहीर
100
पये 70,000/ते
पये
1.00.000/या मय दे त (रोहयो
अंतगत जवाहर िवहीर िनकषानुसार )
शेत तळे
100
पये 35,000/मृद संधारण िनकषानुसार
परसबाग काय म
100
पये 200/- ती लाभाथ
( फलो पादन
िवभागा या
िनकषानुसार )
तुषार / िठबक सचन
100
पये 25,000/- ित हे टर मय दा
संच पुरवठा
ताडप ी
100
पये 10,000/- ित लाभाथ

संपककृ िष अिधकारी ( अनुसिू चत जाती उपयोजना ) कृ िष िवभाग, पंचायत सिमती
तसेच गट िवकास अिधकारी, पंचायत सिमती ( दूर वनी मांक 0241 - 2343693 )
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बायोगॅस संयं

इंधन सम या हा स या परवलीचा श द बनला आहे . या सम येवर मात
कर यासाठी पय यी ोताचा िवचार कर यात येत आहे . दै नंिदन घरगुती वयंपाका या व
त सम बाब साठी स या लाकूड, गॅसचा मोठया माणात वापर कर यात येत आहे . परं तु या
ोता या वापराला मय दा आहे त. शेती धान दे शाचा िवकास न ा, नाले, द-या- खोरी
आिण जंगले या साधन संप तीवर आिण गत शेतीवर अवलंबन
ू आहे . अमय द
जंगलतोड थांबिव यासाठी जनतेला पय यी इंधन उपल ध होणे ज रीचे आहे . पय यी उज
ोत हणून बायोगॅस संयं ाचा सार व बां धकामासाठी क शासनामाफत सन 1981
पासून दे शभर रा ीय बायोगॅस िवकास काय म हा मह वाकां ी क प राबिव यात येत
आहे .
लाभाथ िनवड 1) िविहत नमु यातील अज
2) लाभाथ चे नाव 7 /12 व 8 अ उतारा असावा
3) ामसेवकाचा रिहवाशी दाखला
4) अजदाराकडे पशुधन असणे आव यक आहे
5) बायोगॅस संयं ासाठी ( बां धकामासाठी ) जागा उपल ध असावी
योजनतगत अनुदानाचे व प अजदाराने िशि त गवं ाकडू न बायोगॅस संयं बांध यानंतर िविहत नमु यात
आव यक कागदप ांसह पिरपूण ताव पंचायत सिमतीकडे सादर करावा. तावास
मंजरु ी िद यानंतर पुढील माणे अनुदान िमळते.
अ पभूधारक शेतक-यास पये 3500/-, बहु भध
ू ारक शेतक-यास पये 2700/अनुदान िमळते. तसेच बायोगॅस संयं शौचालयास जोड यात आ यास ो साहन हणून
पये 500/- जा तीचे अनुदान दे यात येते.
संपक कृ िष अिधकारी (अनुसिू चत जाती उपयोजना) कृ िष िवभाग, पंचायत सिमती तसेच गट
िवकास अिधकारी, पंचायत सिमती ( दूर वनी मांक 0241 - 2343693 )
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कु तीगीर मानधन योजना
रा यातील कु ती कलेची परं परा जोपास यासाठी तसेच कु तीगीरां या गुणांचा िवकास
हो या या दृ टने यांना ो साहन दे यासाठी मानधन दे याची योजना राबव यात येते.
िनकष महारा रा य कु तीगीर पिरषदे माफत आयोिजत कु ती अिधवेशनातील माती व
गादीवरील (वजन गट िनहाय) थम सहा मांका या ावी य ा त कु तीगीरांना तसेच
सहा मांकानंतर या सहभागी होणा-या सव कु तीगीरांना या योजनेचा लाभ िमळतो.
अज कर याची आव यकता नाही.
संपक िज हा ीडा अिधकारी, अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241- 2470415)

ीडा िश यवृ ती योजना
रा ीय व आंतररा ीय तरावर शालेय, ामीण ( पायका) व मिहला
सहभागी व ावी य ा त रा यातील खेळाडूं ना िश यवृ ती िदली जाते.
िनकष रा ीय व आंतररा ीय तरावर शालेय, ामीण ( पायका) व मिहला
सहभागी व ावी य िमळिवणा-या खे ळाडूं ना या योजनेचा लाभ िमळतो.
अज कर याची आव यकता नाही.
संपक
िज हा ीडा अिधकारी, अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241- 2470415)
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ीडा पधत

ीडा पधत

वयोवृ द खे ळाडू मािसक मानधन
महारा ात रा ीय व आंतररा ीय तरावर अतुलनीय कामिगरी केले या वयोवृ द
खेळाडूं ना तसेच हद केसरी, तुमे हद, भारत केसरी, महान भारत केसरी, महारा
केसरी िकताब ा त कु तीगीरांना दरमहा मािसक मानधन िदले जाते.
िनकष रा ीय तरावर 5 वष सहभाग कवा 3 वष सहभाग घे ऊन ावी य ा त खेळाडूं ना
महारा ात रा ीय व आंतररा ीय तरावर अतुलनीय कामिगरी तसेच हद केसरी, तुमे
हद, भारत केसरी, महान भारत केसरी, महारा केसरी िकताब ा त असणारे कु तीगीर
या योजनेस पा .
आव यक कागदप े िविहत नमु यातील अज, तहसील काय लयाचा उ प नाचा दाखला, हयातीचा दाखला,
बँक खातेची मािहती अज सोबत जोडणे आव यक आहे .
संपक
िज हा ीडा अिधकारी, अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241- 2470415)

अ पसं याक समाजातील िव ा य ना मॅ ीकपूव िश यवृ ती योजना
( सव मुला-मुल साठी)

अ पसं याक समाजातील िव ा य ना म ॅ ीकपूव िश यवृ ती योजनेसाठी
1. िव ाथ इय ता 1 ली ते इय ता 10 वी म ये िशकत असावा.
2. मु लीम, बौ द,जैन, पारशी, ि चन समाजाचा असावा.
3. पालकांचे वा षक उ प न 1 लाखापे ा कमी असावे.
4. िव ा य ला मागील परी ेत 50 ट के गुण असावे.
5. रा ीय बँकेत खाते असावे.
लाभ - एक वष त 1 हजार पये िश यवृ ती दे यात येते.

प दत - िव ा य चा ऑनलाईन फॉम शाळांनी भ न िश णािधकारी ( मा यिमक )
यां याकडे पाठवावा
संपक - िश णािधकारी ( मा यिमक ), िज हा पिरषद, अहमदनगर
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मुल ना ो साहन भ ता
इय ता 9 वी या अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत जमाती या मुल ना ो साहन भ ता
1. िव ा थनी इय ता 9 वी म ये िशकत असावी.
2. िव ा थनी अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत जमातीची वग तील असावी.
3. रा ीय बँकेत खाते असावे.
लाभ - 3000/- पये िव ा थन या बँक खा यात जमा केले जातात.
प दत - मा यिमक शाळांनी सदर िव ा थन चे
ताव प 1,2,3 म ये तालु या या
गट िश ण अिधकारी काय लयात सादर करावेत.
संपक िश णािधकारी ( मा यिमक ), िज हा पिरषद , अहमदनगर

आम आदमी िवमा िश यवृ ती योजना ( मुला- मुल साठी)
अटी 1. िवदयाथ इय ता 9 वी ते इय ता 12 वी िशकत असावा.
2. िव ा य या पालकांची जमीन बागायत एक हे टर, िजरायत दोन हे टर कवा
भूिमहीन असावा.
3. शासनामाफत िव ा य या पालकांची आम आदमी िवमा पॉिलसी काढलेली असावी.
4. रा ीय बँकेत खाते असावे.
लाभ - वष ला 1 हजार पये लाभ िमळतो.
प दत - शाळे ने ऑनलाईन अज भरावे.
संपक - िश णािधकारी ( मा यिमक ), िज हा पिरषद, अहमदनगर
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कृ िष तं

ान यव थापन यं णा ( आ मा )

1) योजनेचे नाव
- कृ िष तं ान यव थापन यं णा ( आ मा )
2) योजनेची मािहती अ) शेतकरी िश ण - 1) आंतर रा य - पये 1 हजार 250/- ित शेतकरी ित िदन
2) रा यांतगत - पये 1 हजार ित शेतकरी ित िदन
3) िज हयांतगत - पये 250/- ित शेतकरी ित िदन
ब) कृ िष ा यि के पये 4 हजार ित ा यि क / एकर
संल न िवभाग- पये 4 हजार ित ा यि क / एकर
क) शेतकरी अ यास दौरा - 1) आंतर रा य - पये 800/- ित शेतकरी ित िदन
2) रा यांतगत - पये 400/- ित शेतकरी ित िदन
3) िज हयांतगत - पये 300/- ित शेतकरी ित िदन
ड) िव तार काय म ए.सी.ए.बी.सी माफत राबिवणे
इ) शेतकरी िम - येकी 14 तालु यातील 2 गावांसाठी 1 या माणे एकूण 791
शेतकरी िम
पये 6 हजार ित शेतकरी िम
3) योजनेचे िनकष
- यथाथदश कृ िष संशोधन िव तार आराखडयातील गॅप व
कॉ ट नुसार
4) आव यक कागदप े
1) शेतकरी बचत गटाचे माणप
2) शेतकरी बचत गटाचा सद य अस याबाबत माणप
3) लाभा य चे सात बारा / आठ अ चे उतारे , उतारे नस यास
जमीन मालका या कुटुं बातील सद य अस याचे माणप
संपक
क प संचालक, कृ िष तं ान यव थापन यं णा ( आ मा ), अहमदनगर
(दूर वनी मांक 0241-2430551 )
संबंिधत तालु याचे तालुका कृ िष अिधकारी
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पं त धान जन धन योजना
1) ' शू य ' बॅल स ने खाते उघडले जाते.
2) पे काड िद यानंतर ते काय वत करणे गरजेचे आहे .
3) खा याम ये 30 िदवसातून एकदा यवहार करणे गरजेचे.
4) खा याम ये 6 मिह या या कालावधीत समाधानकारक यवहार झा यास
पये 5 हजार पयत ओ हर ा टची सुिवधा. कज वर बँके या िनयमा माणे याज
आकार यात येऊन या कज ची याजासिहत परतफेड करावयाची आहे .
5) 1 लाखापयत दुघटना िव याचे संर ण व या खातेधारकाने 26 जानेवारी 2015 पूव
खाते उघडले अस यास पये 30 हजार पय त जीवन िव याचे संर ण (वारसांना)
उपल ध. यासाठी वारसाची न द करणे आव यक आहे .
6) आधारकाडची न द करणे आव यक. आधारकाड स या उपल ध नस यास खाते
उघडता येईल परं तू नंतर आधारकाड काढू न घे णे व याची न द जन धन खा यावर
करणे गरजेचे आहे .
7) पूव चे खाते अस यास पु हा दुसरे खाते उघड याची आव यकता नाही. तेच खाते
पंत धान जन धन योजनेसाठी पिरवत त करता येईल. यासाठी बँकेला लेखी िवनंती
करावी.
8) या णी पे काड ि या वत होईल या णापासून पंत धान जन धन योजनेचे
फायदे लागू होतील.
संपक
िज हा अ णी बँक ( सट- आ थक सा रता व कज स ला क भारत सरकार व स ल
बँक ऑफ इंिडया) अहमदनगर िज हा सहकारी मंडळ िल. पिहला मजला, सहकार महष
गोपालराव सोले पाटील भवन, माकट याड या मागे, लॉट नं. 27 चाहु राणा (बु.)
अहमदनगर
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धानमं ी जीवन योती िवमा योजना
1) ' शू य ' बॅल स ने खाते उघड याची सुिवधा.
2) पूव चे खाते अ त वात अस यास दुसरे नवीन खाते उघड याची आव यकता नाही.
याच खा यावर या योजनतगत सामील होता येते.
3) या योजनेत यांचा वयोगट 18 ते 50 वष आहे यांना सहभागी होता येईल.
4) 2 लाखापयत िवमा संर ण उपल ध ( कोण याही कारणाने मृ यू झा यास ) िवमा
वारसांना उपल ध क न दे यात येईल. यासाठी वारसांची न द करणे गरजेचे आहे .
5) आप या खा यामधून वा षक ह ता पये 330/- िवमा कंपनीला पाठिव यात येतो.
यासाठी दरवष 25 मे ते 1 जून या कालावधीत खा याम ये पये 330/कवा यापे ा जा त र कम िश लक असणे गरजेचे आहे .
6) ही योजना येक 18 ते 50 वष वयोगटां या नागिरक व खातेधारकास उपल ध
आहे .
7) या योजनेम ये सरडर हॅ यू वा म ॅ यूिरटी हॅ यू नाही .
8) वा षक ह ता पये 330/- चा आहे . वष संप यानंतर हा ह ता परत िमळ या यो य
नाही.
पुढ या वष त पु हा वा षक ह ता दे य होतो जेणे क न तु हाला िव याचे संर ण सु
राहील.
संपक
िज हा अ णी बँक ( सट- आ थक सा रता व कज स ला क भारत सरकार व स ल
बँक ऑफ इंिडया ) अहमदनगर िज हा सहकारी मंडळ िल. पिहला मजला, सहकार महष
गोपालराव सोले पाटील भवन, माकट याड या मागे लॉट नं. 27 चाहु राणा (बु.)
अहमदनगर
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धानमं ी सुर ा िवमा योजना
1) ' शू य ' बॅल स नी खाते उघड याची सुिवधा.
2) पूव चे खाते अ त वात अस यास दुसरे नवीन खाते उघड याची आव यकता नाही.
याच खा यावर या योजनतगत सामील होता येते.
3) पूव चे खाते संयु त खाते अस यास नवीन खाते उघ याची आव यकता नाही.
परं तु खा यामधून येक य तीचा िवमा ह ता िवमा कंपनीला वग होणे आव यक आहे
तशा लेखी सूचना बँकेला दे णे गरजेचे आहे .
4) या योजनतगत 18 ते 70 वष पयत वय असणारी येक य ती सामील होऊ शकते.
5) पये 2 लाखापयत दुघटना िव याचे संर ण उपल ध आहे . पूण अपंग व अस यास
पये 2 लाख आिण अंशतः अपंग व आ यास पये 1 लाखाचे िर क क हर उपल ध
आहे .
6) वा षक ह ता फ त पये 12 /7) वारसाची न द करणे आव यक .
8) आधारकाडची न द करणे आव यक.
9) वैय तक दुघटना िव याचे संर ण - नैस गक मृ यू, आ मह या कवा अ य रोगांमळ
ु े
कवा ेग सी दर यान झाले या मृ यूसाठी उपल ध नाही
संपक
िज हा अ णी बँक ( सट- आ थक सा रता व कज स ला क भारत सरकार व स ल
बँक ऑफ इंिडया ) अहमदनगर िज हा सहकारी मंडळ िल. पिहला मजला, सहकार महष
गोपालराव सोले पाटील भवन, माकट याड या मागे लॉट नं. 27 चाहु राणा (बु.)
अहमदनगर
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अटल पे शन योजना
1) ' शू य ' बॅल सने खाते उघड याची सुिवधा.
2) असंघिटत कामगार व सव नागिरकांसाठी ही पे शन योजना उपल ध आहे .
3) वयोगट 18 ते 40 वष पयत सव बचत बँक खाते धारकांसाठी.
4) पे शन मािसक 1 हजार ते 5 हजार पये पयत खातेदारा या जमा योगदाना या
माणात मािसक पे शन तुम या योगदानावर अवलंबन
ू हणजे (उदा. वय 18 वष
पये 42/- ते पये 210/- ित मिहना ( वय पर वे ह याची र कम बदलत जाईल)
5) वया या 60 या वष पासून पे शन लागू ( खातेदाराने जमा केले या योगदाना या
र कमे या अनुसार ) पये 1 हजार ते पये 5 हजार पयत.
6) थोड यात खातेधारकाला 20 वष पे ा जा त वतःचे योगदान
( वतःची गुंतवणूक ) करावी लागेल
7) िन चत व पा या पे शन रकमेची हमी.
8) क सरकार 5 वष पयत खातेदाराची वतःची गुंतवणुकी या 50 ट के कवा
पये 1 हजार जे कमी असेल ती र कम पा खातेधारका या ( 31 िडसबर 2015
पय त सहभागी झाले या खातेदार ) खा यात जमा करे ल.
9) खाते धारका या आक मक कवा अ य कारणाने मृ यू झा यास यां या प नीला /
पतीला जी पा पे शनची र कम असेल ती िमळे ल. दोघा या ( पती / प नी ) मृ यूनंतर
यां या वारसांना एक ठरािवक र कम िकमान पये 1 लाख 70 हजार व कमाल 8 लाख
50 हजार पये एक रकमी िमळ याची तरतूद आहे .
10) वारसांची न द करणे आव यक
11) पतीचे वय या योजनेसाठी पा नस यास प नी या नावे ( वय वष 40 पयत) खाते
उघडू न याम ये वारसांची न द करता येते.
12) कोणतीही य ती केवळ एका बचत खा या ारा या योजनेसाठी पा आहे .
संपक
िज हा अ णी बँक ( सट- आ थक सा रता व कज स ला क भारत सरकार व स ल
बँक ऑफ इंिडया ) अहमदनगर िज हा सहकारी मंडळ िल. पिहला मजला, सहकार महष
गोपालराव सोले पाटील भवन, माकट याड या मागे लॉट नं. 27 चाहु राणा (बु.)
अहमदनगर
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मिहलांसाठी समुपदे शन क चालिवणे
योजनेचे नाव
- मिहलांसाठी समुपदे शन क चालिवणे.
मिहलां या सामािजक मानिसक व कायदे शीर
समुपदे शनासाठी ही योजना राबिवली
जाते.

योजनेचे िनकष, अटी व शत

- कुटुं बातील मारहाण, लिगक छळ व इतर त-हे ने
ासले या मिहलां ना कायदे शीर समुपदे शन करणे.

िनधी िवतरणाचे माण

- समुपदे शन क चालवणा-या समुपदे शकास
9 हजार पये ित मिहना

संपक - मिहला व बालक याण िज हा पिरषद िवभागांतगत
पंचायत सिमती तरावर / िज हा पिरषद तरावरील
समुपदे शन क ाम ये
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मिहला लोक ितिनधी अ यास दौरा
योजनेचे नाव
- मिहला लोक ितिनधी अ यास दौरा (िज.प.
सेस) िज हयाबाहे रील पंचायत राज, आदश गांव, िनमल ाम मिहला बळकटीकरण,
अंगणवाडी पाहणी इ यादी
िवषयाची मािहती घे यासाठी अ यास दौरा आयोिजत
केला जातो
लाभाथ िनवडीची ि या
सिमती सद या

-

िज हा पिरषद मिहला सद या / पंचायत

संपक - उप मु य कायकारी अिधकारी, बाल क याण िवभाग, िज हा पिरषद,
अहमदनगर

ामीण भागातील आदश अंगणवाडी सेिवकांना पुर कार
योजनेचे नाव
ामीण भागातील आदश अंगणवाडी
सेिवकांना पुर कार दे णे (िज हा पिरषद सेस) अंगणवाडी सेिवका / पयवेि का यांची
िनवड गुण व िनकषांवर केली जाते. अंगणवाडी सेिवका / पयवेि का यांना कामात
ो साहन िमळणेसाठी .

लाभाथ िनवडीची ि या

- तालुका तरावर कामकाजाचे िनकषाव न
िनवड केली जाते.

संपक - बाल िवकास क प अिधकारी,

िज हा पिरषद, अहमदनगर

िवकासा या िदशा (66)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

मुल ना संगणक (एमएससीआयटी) िश ण
योजनेचे नाव

- संगणक चालिव याचे कौश य ा त हो यासाठी 10 वी,
12 वी पास मुल ना एमएससीआयटी संगणक िश ण
( िज.प. सेस )

योजनेचे िनकष, अटी व शत

- लाभाथ 7 वी ते 12 वी पास असणे आव यक.
या पूव लाभ घे तला नसलेचे माणप ,
रिहवासी दाखला, उ प नाचा दाखला

लाभाथ िनवडीची ि या
अज तालुका तरावर गट िवकास
अिधकारी य काय लयात वीकार यात येतात. िनवड िज हा पिरषदे या मिहला बाल
क याण सिमतीमाफत
संपक
बाल िवकास क प अिधकारी, गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती, उप मु य कायकारी अिधकारी,
( बाल क याण ) िज हा पिरषद,
अहमदनगर

मिहलांना व मुल ना यावसाियक व तांि क, योगा िश ण योजना
योजनेचे नाव
- मिहला स मीकरण योजनतगत मिहलांचा
यावसाियक व तां ि क िवकास हो यासाठी यावसाियक व तांि क, योगा
िश ण
योजना (सेस) ( मिहलांना मराठी, इं जी, टाय पग कोस ), ( िज.प.सेस )
योजनेचे िनकष, अटी व शत

लाभाथ िनवडीची ि या
संपक -

-

उ प न मय दा वा षक उ प न 50 हजार पयत
उ प नाचा दाखला. शाळे चा दाखला.
आव यक लाभाथ ने िश ण शु काचे 10 ट के
र कम वतः भरावी.
- तालुका तरावर लाभाथ िनवडले जातात.

मिहला व बालक याण िज हा पिरषद िवभागां तगत
गट िवकास अिधकारी / पंचायत सिमती तरावर
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कराटे

िश ण योजना

योजनेचे नाव
- ामीण भागातील इय ा4 थी ते 10 वी म ये
िश ण घे त असले या मुल ना वसंर णासाठी कराटे िश ण योजना
( िज हा पिरषद सेस )

योजनेचे िनकष, अटी व शत

-

लाभाथ िनवडीची ि या

िनधी िवतरणाचे माण

वा षक उ प न 50 हजार पयत,
उ प नाचा दाखला. शाळे चा दाखला. रिहवाशी दाखला.
अज तालुका तरावर गट िवकास अिधकारी,
पंचायत सिमती काय लयात वीकार यात येतात.

-

िश कास मानधनाची र कम अदा केली जाते

संपक - मिहला व बालक याण िज हा पिरषद िवभागांतगत
गट िवकास अिधकारी / पंचायत सिमती तरावर

पूव ाथिमक िश ण / अंगणवाडी सेिवका / पयवेि का
यांना िश ण दे णे व सािह य पुरिवणे
योजनेचे नाव

योजनेचे िनकष, अटी व शत

- पूव ाथिमक िश ण / अंगणवाडी से िवका /
पयवेि का यांना िश ण दे णे व सािह य पुरिवणे
- अंगणवाडयातील 0 ते 6 वष वयोगटातील
बालकां या सव गीण िवकासासाठी सािह य
खरे दी करणे / िश ण आयोिजत करणे

संपक
मिहला व बालक याण, िज हा पिरषद िवभागांतगत
बालिवकास क प अिधकारी , एका मक बाल िवकास सेस योजना क प तर
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ामीण भागातील मुल ना लेडीज सायकल पुरिवणे
योजनेचे नाव

योजनेचे िनकष, अटी व शत

-

-

ामीण भागातील इय ा 5 वी ते 12 वी
म ये िश ण घे त असले या मुल ना लेडीज
सायकल पुरिवणे

शाळा ते घर 2 िक.मी. अंतर, ामसेवकाचा दाखला
उ प नाचा दाखला. रिहवाशी दाखला.

लाभाथ िनवडीची ि या
लाभाथ िनवड िज हा तरावर कर यात येते

अज

तालुका तराव न

ताव

घे ऊन

संपक- मिहला व बालक याण िज हा पिरषद िवभागांतगत गट िवकास अिधकारी /
पंचायत सिमती तरावर

ामीण भागातील आ थकदृ टया मागासले या
मिहलांना 10 ट के र कमे वर िपठाची िगरणी पुरिवणे
योजनेचे नाव
ामीण भागातील आ थकदृ ा मागासले या मिहलांना
10 ट के र कमेवर िपठाची िगरणी पुरिवणे ( िज हा पिरषद सेस योजना )
योजनेचे िनकष, अटी व शत
यापूव लाभ न िदले या लाभाथ , वा षक उ प न मय दा 50 हजार पयत, उ प नाचा
दाखला. रिहवाशी दाखला. सािह य शु काचे 10 ट के र कम वतः भरावी
लाभाथ िनवडीची ि या
िज हा तरावर कर यात येते

-

तालुका तराव न

ताव घे ऊन लाभाथ िनवड

िनधी िवतरणाचे माण

- िनिवदा ि ये ारे कवा शासनाने मंजरू दर करारा वये
सािह य खरे दी केले जाते

संपक- मिहला व बालक याण िज हा पिरषद िवभागांतगत गट िवकास अिधकारी /
पंचायत सिमती तरावर
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अंगणवाडयांना सािह य पुरिवणे
योजनेचे नाव

-

योजनेचे िनकष, अटी व शत

अंगणवाडयांना सािह य पुरिवणे.
( सतरं जी पुरिवणे )

- ामीण व आिदवासी भागातील या अंगणवाडयांना
इलेक ॉिन स वजनकाटे नाहीत अशा अंगणवाडयांना
वजनकाटे पुरिवणे

लाभाथ िनवडीची ि या
ामीण
अंगणवाडयांना इले ॉिन स वजनकाटे पुरिवणे .

व

आिदवासी

भागातील

िनधी िवतरणाचे माण - िनिवदा ि ये ारे कवा शासनाने मंजरू दर करारा वये
सािह य खरे दी केले जाते

योजनेची वैिश

े

- ामीण भागातील व आिदवासी भागातील
अंगणवाडयातील 0 ते 6 वष वयोगटातील बालकां या
सव गीण िवकासासाठी यांचे वजन करणे,
कुपोषण टाळ याकरीता मदत करणे

संपक - उप मु य कायकारी अिधकारी (बाल क याण )

िज हा पिरषद, अहमदनगर
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यावसायिभमुख िश ण घे णा-या मिहलांना िव ावे तन पुरिवणे
योजनेचे नाव

- आ थकदृ टया मागासले या मिहलांचे जीवनमान
उं चाव यासाठी अनुदान दे यात येते.
यावसायिभमुख
िश ण घे णा-या मिहलांना िव ावेतन ( शासन ) अनुसिू चत जाती
उपयोजना

योजनेचे िनकष, अटी व शत

- यवसाय करीत अस याचा दाखला,
उ पनाचा दाखला,
रिहवाशी दाखला.

लाभाथ िनवडीची ि या
िनवड िज हा तरावर कर यात येते

िनधी िवतरणाचे माण

-

तालुका तराव न

ताव घे ऊन लाभाथ

- लाभाथ िनहाय अनुदान िवतरण केले जाते.

संपक - मिहला व बालक याण िज हा पिरषद िवभागांतगत
गट िवकास अिधकारी / पंचायत सिमती तरावर
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प

• इय ा 8 वी ते 10 वी या अनुसिू चत जाती या
मुल साठी सािव ीबाई फुले िश यवृ ी
• दरमहा . 100/- माणे 10 मिह यासाठी . 1000/-

पा तेचे िनकष

• िव ा थन इय ा 8वी ते 10वी म ये िशकत असावी.
• िव ा थनी अनुसिु चत जाती या वग तील असावी.
• िव ा थन शाळे त िनयिमत हजर असावी.

आव यक कागदप े

• कोण याही कागदप ाची आव यकता नाही.
• केवळ ऑनलाईन भरले या अज ची ट आऊट
िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद,
अहमदनगर या काय लयात जमा करणे आव यक आहे .
• सदर योजनतगत मु य यापकांनी पा िव ा थन चे अज वत:
ऑनलाईन भरावेत.
•अज भर यानंतर अज ची ट ता काळ िज हा समाज क याण
अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर या काय लयात जमा
क न तशी पोहोच यावी.
• संबिं धत शाळे चे मु या यापक
• गट िश णािधकारी, पंचायत सिमती
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
(फोन नंबर 0241-2356286)

योजना राबिव याची
कायप दती

संपक
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प

पा तेचे िनकष

आव यक
कागदप े

• इय ा 9 वी व 10 वी मधील अनुसिु चत जाती या
मुला/मुल ना भारत सरकार मॅ ीकपूव िश यवृ ी.
• वसतीगृहात राहणा-या िव ा य साठी :वा षक . 3500 + तदथ अनुदान 1000 = पये 4500/• वसतीगृहात न राहणा-या िव ा य साठी :वा षक . 1500 + तदथ अनुदान 750 = पये 2250/• सदर योजना क पुर कृ त आहे .
• िव ाथ अनुसिू चत जाती या वग तील असावा.
• िव ाथ इ. 9 वी कवा 10 वी म ये िशकत असावा.
• योजनेचा लाभ मुले व मुली दोघांनाही लागू आहे .
• िव ाथ रा यशासन मा यता ा त शाळे त िशकत असावा.
• योजनेचा लाभ रा यशासन मा यता ा त इं जी मा यमा या
शाळांना सु दा लागू आहे .
• िव ा य या पालकांचे वा षक उ प न . 2.00 लाखा या आत
असावे.
• योजनेचा लाभ िमळ यासाठी िकमान गुणांची अट नाही.
• िव ाथ शाळे त िनयिमत उप थत असावा.
• या िव ा थन या पालकाचे वा षक उ प न पये 2.00 ल या
आत
आहे . अशा िव ा थन ना रा यशासना या सािव ीबाई फु ले
िश यवृ ी
योजनेचा लाभ राहील. मा एकाच लाभा य स दोन योजनांचा
लाभ एका
वेळी घे ता येणार नाही.
• िव ा य चा वत:चा अथवा विडलांचा / स या भावाचा /स या
बिहणीचा यापैकी एकाचा जातीचा दाखला.
• या योजनेसाठी स म ािधका या या उ प ना या दाख याची
गरज नाही.
• पालक नोकरीत अस यास यांनी िनयु ती ािधका याने वा षक
उ प नाबाबत िदलेले माणप व सा या कागदावर सव माग नी
िमळणारे वा षक उ प ना बाबत लेखी हमीप अशी दो ही
कागदप े जोडणे आव यक आहे .
• पालक नोकरीत नस यास सा या कागदावर लेखी हमीप ावर
वा षक उ प न दे णे आव यक आहे .
• रा ीयकृ त बँकेत खाते अस या बाबत पासबुका या थम पानाची
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स य त जोडणे आव यक आहे .

योजना
राबिव याची
कायप दती

• मु या यापकांनी पा िव ा य चे अज वत: ऑनलाईन भरावेत.
• अज भर यानंतर अजाची

ंट आऊट व यासोबतची आव यक

कागदप े ज हा समाज क याण अिधकार , ज हा प रषद,
अहमदनगर यां या कायालयात जमा क न तशी पोहोच यावी.

संपक

योजनेचे नाव
लाभाचे व प

पा तेचे िनकष

आव यक

• संबिं धत शाळे चे मु या यापक
• गट िश णािधकारी, पंचायत सिमती
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
(फोन नंबर 0241-2356286)
• औ ोिगक िश ण सं थेत िश ण घेणा-या अनुसिू चत
जाती या िश णा य ना िव ावेतन दे ण.े
• सं थे या वसतीगृहात राहणा या या िव ा य ना तं िश ण
िवभागाकडू न दरमहा . 60/- िव ावेतन दे यात येते, या
िव ा य ना समाज क याण िवभागाकडू न दरमहा . 40/- पूरक
िव ावेतन दे यात येते.
• तं िश ण िवभागाकडू न यांना िव ावेतन दे यात येत नाही यांना
समाज क याण िवभागाकडू न दरमहा . 100/- िव ावेतन दे यात
येते.
• िव ाथ महारा ाचा रिहवासी असावा.
• िव ाथ शासनमा य औ ोिगक िश ण सं थे चा िश णाथ
असावा.
• िव ाथ अनुसिू चत जाती व नवबौ द घटकातील या वग तील
असावा.
• िव ा य या पालकांचे वा षक उ प न पये 2.00 लाखापयत
असावे.
• ाचाय यांनी िव ा य ची यादी संबंिधत गट िश णािधकारी
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कागदप े
अज कर याची
प दत
संपक

यां याकडे सादर करावी.
• संबंिधत ाचाय नी पा िव ा य ची यादी आव यक कागदप ासह
संबंिधत गट िश ण अिधकारी यां याकडे सादर करावी.
• संबंिधत औ ोिगक िश ण सं था
• संबिं धत गट िश णािधकारी, अहमदनगर
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
फोन नंबर (0241-2356286)

योजनेचे नाव
लाभाचे व प

• मागासवग य िवदया य ना िश ण फी / परी ा फी
• इ. 10 वी म ये िश ण घे त असले या अनुसिू चत जाती /
अनुसिू चत जमाती, िवजाभज/ िवमा वग या िव ा य ना .
300/- माणे परी ा शु क ितपूत कर यात येते.

पा तेचे िनकष

• िव ाथ अनुसिू चत जाती, अनुसिू चत जमाती, िवजाभज/
िवमा
वग तील असावा.
• िव ाथ इय ा 10 वी म ये िशकत असावा.
• मु या यापकांनी पा िव ा य ची यादी संबंिधत गट
िश णािधकारी यां याकडे ावी.
• योजनेचा लाभ िमळ यासाठी संबंिधत िव ा य नी
अज कर याची गरज नाही.
• संबंिधत मु या यापकांनी पा िव ा य ची यादी संबंिधत गट
िश णािधकारी यां याकडे सादर करणे आव यक.
• संबिं धत शाळे चे मु या यापक
• गट िश णािधकारी, पंचायत सिमती
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद,अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241-2356286)

आव यक
कागदप े
अज कर याची
प दत

संपक
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योजनेचे नाव

लाभाचे व प

पा तेचे िनकष

आव यक
कागदप े
अज कर याची
प दत

संपक

• खाजगी िवनाअनुदािनत व कायम िवनाअनुदािनत
शाळांम ये इ. 1 ली ते 10 वी या वग त िश ण घे त
असले या दािर य रे षेखालील कुटुं बातील अनुसिू चत जाती,
िवजाभज व िवशे ष मागास वग तील िवदया य ना िश ण
शु क व परी ा शु क.
• इ. 1 ली ते 4 थी दरमहा - . 100/• इ. 5 वी ते 7 वी दरमहा - .150/• इ. 8 वी ते 10 वी दरमहा - . 200/• िव ाथ दािर य रे षेखालील कुटुं बातील असावा.
• िव ाथ मा यता ा त खाजगी िवनाअनुदािनत व कायम
िवनाअनुदािनत शाळे त िशकत असावा.
• िव ाथ अनुसिू चत जाती, िवजाभज/ िवमा वग तील असावा.
• िव ा य या पालकांची बी.पी.एल. काड ची छायांिकत त.
• जातीचा दाख याची छायां िकत त.
• सदर िश यवृ ी िमळ यासाठी संबिं धत िव ा य नी अज
कर याची गरज नाही.
• संबंिधत मु या यापकांनी पा िव ा य ची यादी संबंिधत गट
िश णािधकारी यां याकडे सादर करणे आव यक.
• संबिं धत शाळे चे मु या यापक
• गट िश णािधकारी, पंचायत सिमती.
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241-2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प

• अनुदािनत वसतीगृह चालिवणा-या वयं सेवी
सं थांना सहा यक अनुदान
• रा यातील वयंसेवी सं थामाफत इय ा 5 वी ते 10 म ये िश ण घे त
असले या मागासवग य िव ा य साठी अनुदािनत वसतीगृहे
चालिव यात येतात.
• या वसितगृहात राहणा-या वेिशतांना िनवास व भोजनाची मोफत
सोय कर यात येते. यासाठी संबिं धत सं थे स खालील माणे अनुदान
दे यात येते.
• वसतीगृहातील येक वेिशतांसाठी सं थे स दरमहा 900/या माणे 10 मिह यासाठी पिरपोषण अनुदान .
• इमारत भा ाची अस यास सावजिनक बां धकाम िवभागाने
मािणत के यानुसार एकूण भा ा या 75 ट के इमारत भाडे
• वसतीगृहातील कमचा यांना अधी क 6000, मदतनीस -5000, चौक दार

8000, वयंपाक -

5000/- या माणे मािसक

मानधन
पा तेचे िनकष

• वसतीगृहात वेशासाठी पालकांचे वा षक उ प न 2 लाखा या
आत असावे.
• वसतीगृहात इय ा 5 वी ते 10 वी या िव ाथ ना वेश दे यात येतो.
• वेिशत िनवासी महारा रा यातील रिहवासी असावा.
• थािनक व ा याना वेश दे ता येत नाह , मा मांग, मेहतर,

कातकर व ग ड समाजा या थािनक व ा याना आ ण अनाथ,
अपंग व िनराि त छा ांना वेश दे ता येतो
आव यक
कागदप े
अज कर याची
प दत
संपक

• शाळा सोड याचा दाखला
• उ प नाचा दाखला
• आधार काड, रिहवासी दाखला इ यादी
• संबंिधत वसतीगृह अधी क यांचेकडे वसतीगृहात वेश
िमळ यासाठी अज करावा
• संबंिधत वसतीगृहाचे अधी क /अधीि का
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
( दूर वनी मांक 0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प

पा तेचे िनकष

• मा यवर वृ द सािह यक व कलावंतांना मानधन दे याची योजना
• रा ीय, रा य व िज हा तरावरील कलाकारांना यां या वगवारीनुसार
खालील माणे दरमहा मानधन दे यात येते :• अ वग - दरमहा पये 2100/• ब वग - दरमहा पये 1800/• क वग - दरमहा पये 1500/• अजदार िकमान 15 वष पासून महारा रा याचा रिहवाशी असावा.
• वृ द सािह यक व कलाकाराचे वय 50 वष पे ा जा त असावे. जे
सािह यक व कलावंत अध गवायू, य, ककरोग, कु ठरोग इ. रोगांनी
आजारी असतील व यांना 40 ट के पे ा शािररीक यंग असेल कवा
अपघाताने 40 ट के अपंग व आले असेल यां यासाठी वयाची अट
िशिथल कर यात येईल.
• अजदारा या कुटुं बाचे वा षक उ प न .48000/- पे ा जा त नसावे.
• योजनेचा लाभ सव कला कारांना लागू आहे .
• सािह य े ात कवा संबिं धत कला े ात 15 ते 20 वष इत या दीघ
काळासाठी मह वपूण कामिगरी केलेली असावी.

• शासना या अ य कोण याह योजनेखाली िनयिमत मािसक आिथक
लाभ घेणार य
आव यक
कागदप े

योजना
राबिव याची
कायप दती

संपक

या योजनेचा लाभ घे यास पा असणार नाह .

• वयाचा पुरावा (शाळा सोड याचा दाखला अथवा अिशि त अस यास
शासिकय वै कीय अिधका-याने िदलेले वयाचे माणप )
• रिहवासाचा पुरावा ( ामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपिरषद,
महानगरपािलका यां या स म ािधका-याने िदलेला दाखला)
• तहिसलदार यांनी िदलेला मागील वष चा उ प नाचा दाखला
• संबिं धत कला े ात 15 ते 20 वष पासून कायरत अस याबाबत पुरावे
• शासकीय योजनांचा लाभ नस याबाबतचे िवहीत ित ाप
• अपंग अस यास अपंग वाचे स म ािधका-याने िदलेले माणप
• योजनेचा लाभ िमळ यासाठी पा व इ छू क अजदारांनी संबिं धत
गट िवकास अिधकारी यां याकडे दरवष माहे स टबर अखेर िवहीत
नमु यातील अज आव यक कागदप ांसह दाखल करणे आव यक
आहे . पा अजदारांमधून शासनाने िवहीत केले या इ टां कानुसार िनवड
सिमतीमाफत कलांकारांची िनवड कर यात येते.
• संबिं धत गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

मागासवग य शे तक-यांना तुषार सचन संच पुरिवणे
• 100 ट के अनुदानावर तुषार सचन संच पुरवठा
• लाभाथ हा अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती, िवमु त
जाती, भट या जमाती या वग तील असावा.
लाभाथ चे मागील आ थक वष चे उ प न र कम पये 32000/- या
आत असावे कवा लाभाथ दािर यरे षेखालील असावा.
लाभाथ अहमदनगर िज हयाचा रहीवाशी असावा.
लाभाथ ने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
लाभाथ कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा िनमशासकीय
सेवेत नसावी.
लाभाथ चे नाव असले या 7/12 उता-यावर िवहीरीची न द असावी.

आव यक
कागदप े

स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला.
अजदार दािर य रे षेखालील कुटुं बाचा सद य अस याबाबत
ामसेवकाने िदलेला दाखला कवा मागील आ थक वष सन 2014 2015 चा तहिसलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला. ामसेवक
यांनी िदलेला रिहवासी दाखला. लाभा य ने यापूव सदर योजनेचा लाभ
घे तला नस याबाबत ामसेवकाने िदलेला दाखला.
कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत नस याबाबत
ामसेवकाने िदलेले माणप .
अजदारा या नावाचा 7/12 व 8/अ चा उतारा
संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे िवहीत नमु यात
अज सादर करावा.

अज कर याची
प दत
संपक

• ामसेवक/ गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

आव यक
कागदप े:-

अज कर याची
प दत
संपक

मागासवग य शे तक-यांना इले क मोटार पुरिवणे
100 ट के अनुदानावर इले क मोटार पुरवठा
लाभाथ हा अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिु चत जमाती, िवमु त जाती, भट या
जमाती या वग तील असावा.
लाभाथ चे मागील आ थक वष चे उ प न र कम पये 32000/- या आत
असावे. कवा लाभाथ दािर य रे षेखालील असावा.
लाभाथ अहमदनगर िज हयाचा रहीवाशी असावा.
लाभा य ने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
लाभाथ या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा िनमशासकीय सेवेत
नसावी.
लाभा य चे नाव असले या 7/12 उता-यावर िवहीरीची न द असावी.
स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला.
अजदार दािर य रे षेखालील कुटुं बाचा सद य अस याबाबत ामसेवकाने िदलेला
दाखला कवा मागील आ थक वष
(सन 2014 - 2015) चा तहिसलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला.
ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
लाभा य ने यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याबाबत ामसेवकाने िदलेला
दाखला
कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत नस याबाबत ामसेवकाने
िदलेले माणप .
अजदारा या नावाचा 7/12 व 8/अ चा उतारा
संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे
िवहीत नमु यात अज सादर करावा
• ामसेवक/ गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर दूर वनी मांक
(0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

आव यक
कागदप े

अज कर याची
प दत
संपक

मागासवग य भजन िकतन करणा-या भजनी मं डळास भजन
सािह य पुरिवणे
100 ट के अनुदानावर भजन सािह य पुरिवणे.
भजनी मंडळात िकमान 50 ट के लाभाथ अनुसिू चत जाती,
नवबौ द, अनुसिू चत जमाती, िवमु त जाती, भट या जमाती या
वग तील असावेत.
सािह य िमळ यासाठी संबंिधत भजनी मंडळाने सामुिहकिर या अज
करणे आव यक राहील.
संबिधत भजनी मंडळास यापूव या योजनेचा लाभ िदलेला नसावा.
भजनी मंडळातील मागासवग य सद यांचे स म ािधका-याने
िदलेले जातीचे दाखले
भजनी मंडळातील सव सद यांचे ामसेवक यांनी िदलेले रिहवासी
दाखले
सदर भजनी मंडळाने यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा
संबंिधत ामसेवकाने िदलेला दाखला
संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे िवहीत
नमु यात अज सादर करावा
• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

आव यक कागदप े

अज कर याची
प दत
संपक

मागासवग य मिहलांना िपको फॉल मिशन पुरिवणे
100 ट के अनुदानावर मिहलांना िपको फॉल मिशन पुरवठा
लाभाथ मिहला अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती, िवमु त जाती,
भट या जमाती या वग तील असावा.
लाभाथ मिहलेचे मागील आ थक वष चे उ प न र कम पये 32000/- या आत
असावे कवा लाभाथ मिहला दािर य रे षेखालील असावी.
लाभाथ मिहला अहमदनगर िज हयाची रिहवाशी असावी.
लाभाथ मिहलेने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
लाभाथ मिहले या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा िनमशासकीय
सेवेत नसावी.
अजदार मिहलेस िशवणकला येत असावी.
स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला
तहसीलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला
दािर य रे षेखाली अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला
ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत ामसेवकाने िदलेला
दाखला
कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत नस याबाबत
ामसेवकाने िदलेले माणप
अजदारास िशवणकला येत असलेबाबत माणप
संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे िवहीत नमु यात अज सादर
करावा
• ामसेवक / गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

आव यक
कागदप े

अज कर याची
प दत
संपक

• इ. 12 वी िव ान शाखे तन
ू उ ीण झाले या मागासवग य
मुला-मुल ना संगणक (टॅबलेट) पुरिवणे
• 100 ट के अनुदानावर संगणक (टॅबलेट) पुरवठा
• लाभाथ हा अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती,
िवमु त जाती, भट या जमाती या वग तील असावा.
• लाभाथ चे मागील आ थक वष चे उ प न र कम पये 32000/या आत असावे कवा लाभाथ दािर य रे षेखालील असावा.
उ प नाचा दाखला स म ािधका-याने िदलेला असावा.
• लाभाथ अहमदनगर िज हयाचा रहीवाशी असावा.
• लाभा य ने यापुव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
• लाभाथ या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा
िनमशासकीय सेवेत नसावी.
• लाभाथ िव ाथ /िव ाथ नी इय ा 12 वी िव ान शाखेतन
ू उ ीण
झालेला असावा/असावी.
• स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला
• तहिसलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला
• दािर य रे षेखाली अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला
• ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
• यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत
ामसेवकाने िदलेला दाखला
• कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत
नस याबाबत ामसेवकाने िदलेले माणप
• अजदाराचे िव ान शाखेतन
ू 12 वी उ ीण झा याचे माणप
संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे िवहीत
नमु यात अज सादर करावा
• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

आव यक
कागदप े

अज कर याची
प दत
संपक

मागासवग यां या जु या घराचे छपराचे दु तीसाठी लोखं डी
पाईप व प े पुरिवणे
• 100 ट के अनुदानावर लोखंडी पाईप व प े पुरवठा.
• लाभाथ हा अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती, िवमु त
जाती, भट या जमाती या वग तील असावा. • लाभाथ चे मागील
आ थक वष चे उ प न र कम पये 32000/- या आत असावे कवा
लाभाथ दािर य रे षेखालील असावा.
• लाभाथ अहमदनगर िज हयाचा रिहवाशी असावा.
• लाभा य ने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
• लाभाथ या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा िनमशासकीय
सेवेत नसावी.
• लाभाथ या घरावर गवती छ पर / मोडकळीस आलेले छ पर असावे.
याबाबतचे माणप संबंिधत गावचे सरपंच अथवा ामसेवक यांनी
िदलेले असावे.
स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला
तहसीलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला कवा दािर य रे षेखाली
अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला
ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत ामसेवकाने
िदलेला दाखला
कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत नस याबाबत
ामसेवकाने िदलेले माणप
अजदारा या घरावर गवती छ पर अस याबाबत ामसेवकाचा दाखला
संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे िवहीत नमु यात
अज सादर करावा
• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

• इ. 5 वी ते 10 वी म ये िश ण घेणा-या मागासवग य
िव ाथ न ना लेिडज सायकल पुरिवणे
• 100 ट के अनुदानावर लेिडज सायकल पुरवठा
• लाभाथ िव ाथ नी अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती, िवमु त
जाती, भट या जमाती या वग तील असावी.
• लाभाथ िव ा थनीचे कुटुं बाचे मागील आ थक वष चे उ प न र कम .
32000/- चे आत असावे. कवा लाभाथ िव ाथ नीचे कुटुं ब दािर य
रे षेखालील असावे.
• लाभाथ िव ाथ नी अहमदनगर िज हयाची रिहवाशी असावी.
• लाभाथ िव ा थनीने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
• लाभाथ िव ा थनी या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा
िनमशासकीय सेवेत नसावी.
• लाभाथ व ाथ नी इ. 5 वी ते 10 वी म ये िशकत असावी.

आव यक
कागदप े

अज कर याची
प दत
संपक

• संबिं धत शाळे या मु या यापकांनी शाळे या दाखल खारीज
रिज टरवरील जाती या न दीव न तसे मािणत करणे आव यक
राहील. • तहिसलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला कवा दािर य
रे षेखाली अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला • ामसेवक
यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
• यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत ामसेवकाने
िदलेला दाखला
• कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत नस याबाबत
ामसेवकाने िदलेले माणप
संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे िवहीत नमु यात
अज सादर करावा
• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

• इ. 5 वी ते 10 वी म ये िश ण िश ण घेणा-या
मागासवग य मुलांना सायकल पुरिवणे
• 100 ट के अनुदानावर सायकल पुरवठा.
• लाभाथ िव ाथ अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती,
िवमु त जाती, भट या जमाती या वग तील असावा.
• लाभाथ िव ा य चे कुटुं बाचे मागील आ थक वष चे उ प न र कम
. 32000/- चे आत असावे कवा लाभाथ िव ा य चे कुटुं ब दािर य
रे षेखालील असावे.
• लाभाथ िव ाथ अहमदनगर िज हयाचा रिहवाशी असावा. •
लाभाथ िव ा य ने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा. •
लाभाथ िव ा य या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा
िनमशासकीय सेवेत नसावी.
• लाभाथ िव ा य इ. 5 वी ते 10 वी म ये िशकत असावा

अज कर याची
प दत

• संबिं धत शाळे या मु या यापकांनी शाळे या दाखल खेरीज
रिज टरवरील जाती या न दीव न तसे मािणत करणे आव यक
राहील.
• तहसीलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला कवा दािर य
रे षेखाली अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला •
ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
• यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत ामसेवकाने
िदलेला दाखला
• कुटुं ब
् ातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत
नस याबाबत ामसेवकाने िदलेले माणप
• संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे िवहीत
नमु यात अज सादर करावा

संपक

• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी

आव यक
कागदप े

• ज हा समाज क याण अिधकार , ज हा प रषद, अहमदनगर
दूरध वनी
्

मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव

मागासवग य िव ा य ना पध परी ा व इतर पु तके पुरिवणे

लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

• 100 ट के अनुदानावर पध परी ा व इतर पु तके पुरवठा
• या योजनतगत लाभ िमळ यासाठी संबिधत ामपंचायतीने अज
करणे आव यक राहील.
• संबिं धत योजनतगत िमळणारी पु तके गावातील अनुसिू चत जाती,
नवबौ द, अनुसिू चत जमाती, िवमु त जाती, भट या जमाती या
िव ा य ना उपल ध क न दे णे आव यक राहील.
• संबंिधत ामपंचायतीने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
• ामसभे त योजनेचा लाभ दे णेबाबत केले या ठरावाची न कलेची
त
•संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे ामपंचायत
ठरावासह अज सादर करावा.
• ामसेवक / गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर

आव यक कागदप े
अज कर याची
प दत
संपक

योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

आव यक कागदप े

अज कर याची
प दत
संपक

•मागासवग य मुला-मुल या अनुदािनत वसितगृहांना सोलर वॉटर
िहटर िस टीम पुरिवणे
•100 ट के अनुदानावर सोलर वॉटर िहटर िस टीम पुरवठा.
•लाभ ावयाचे अनुदािनत वसितगृह समाजक याण िवभागांतगत
शासन मा यता ा त असणे आव यक आहे .
• अनुदािनत वसितगृहास कमीत कमी पाच वष पूव मा यता िमळालेली
असावी.
• सदरचे अनुदािनत वसितगृह अहमदनगर िज हयात कायरत असावे.
• वसितगृहास वत:ची सव सोईंनीयु त अशी इमारत असणे
आव यक आहे .
• सदर वसितगृहास यापूव या योजनेचा लाभ िदलेला नसावा.
• वसितगृहास सामािजक याय िवभागाची मा यता िमळा याबाबत या
शासन िनणयाची त •इमारतीचा ामपंचायत नमुना नं. 8 चा उतारा
•यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत ामसेवकाने
िदलेला दाखला
•संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे ामपंचायत
ठरावासह अज सादर करावा.
• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
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योजनेचे नाव

• मागासवग य शे तक-यांना कडबाकु ी यं

लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

• 100 ट के अनुदानावर कडबाकु ी यं पुरवठा
• लाभाथ हा अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती,िवमु त
जाती, भट या जमाती या वग तील असावा.
• लाभाथ चे मागील आ थक वष चे उ प न र कम पये 32000/- या
आत असावे कवा लाभाथ दािर य रे षेखालील असावा.
• लाभाथ अहमदनगर िज हयाचा रहीवाशी असावा.
• लाभा य ने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
• लाभाथ या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा
िनमशासकीय सेवेत नसावी.
• लाभा य कडे जनावरे असणे आव यक आहे .
• स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला
• तहिसलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला
• दािर य रे षेखाली अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला •
ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
• यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत
ामसेवकाने िदलेला दाखला
• कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत
नस याबाबत ामसेवकाने िदलेले माणप
• तालु यातील या गावाला संल न असले या पशुवै कीय
अिधका-यांचा लाभा य कडे जनावरे अस याचा दाखला

आव यक कागदप े

पुरिवणे

अज कर याची
प दत

• संबंिधत तालु याचे गट वकास अिधकार यां याकडे

संपक

• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी

ामपंचायत ठरावासह अज सादर करावा.
• ज हा समाज क याण अिधकार , ज हा प रषद, अहमदनगर.
दूरध वनी
्

मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प
पा तेचे िनकष

• मागासवग य मिहलांना िशवणकला िश ण दे णे
• िशवणकला िश ण दे णे
• लाभाथ मिहला अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती,
िवमु त जाती, भट या जमाती या वग तील असावी.
• लाभाथ मिहले या कुटुं बाचे मागील आ थक वष चे उ प न र कम
पये 32000/- या आत असावे कवा लाभाथ मिहलेचे कुटुं ब
दािर य रे षेखालील असावे.
• लाभाथ मिहला अहमदनगर िज हयाची रिहवाशी असावी.
• लाभाथ मिहलेने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
• लाभाथ मिहले या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा
िनमशासकीय सेवेत नसावी.
• लाभाथ मिहला िकमान 4 थी उ ीण असावी.

आव यक
कागदप े

• स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला
• तहिसलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला कवा
दािर य रे षेखाली अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला •
ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
• यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत
ामसेवकाने िदलेला दाखला
• कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत
नस याबाबत ामसेवकाने िदलेले माणप
• शै िणक पा तेबाबतची कागदप े

अज कर याची
प दत

• संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे ामपंचायत
ठरावासह अज सादर करावा.

संपक

• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी

• ज हा समाज क याण अिधकार , ज हा प रषद,
अहमदनगर. दूरध वनी
्

मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प

• मागासवग य मिहलांना शे वई मिशन पुरिवणे
• 100 ट के अनुदानावर शेवई मिशन पुरिवणे

पा तेचे िनकष

• लाभाथ मिहला अनुसिू चत जाती, नवबौ द, अनुसिू चत जमाती,
िवमु त जाती, भट या जमाती या वग तील असावी.
• लाभाथ मिहले या कुटुं बाचे मागील आ थक वष चे उ प न र कम
पये 32000/- या आत असावे कवा लाभाथ मिहलेचे कुटुं ब
दािर य रे षेखालील असावे.
•लाभाथ मिहला अहमदनगर िज हयाची रिहवाशी असावी.
•लाभाथ मिहलेने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
•लाभाथ मिहले या कुटुं बातील कोणतीही य ती शासकीय वा
िनमशासकीय सेवेत नसावी.
• सदर योजनेसाठी िश णाची अट नाही.

आव यक
कागदप े

• स म ािधका-याने िदलेला जातीचा दाखला
•तहसीलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला
• दािर य रे षेखाली अस याबाबतचा ामसेवकाने िदलेला दाखला.
• ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
• यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत ामसेवकाने
िदलेला दाखला
• कुटुं बातील सद य शासकीय वा िनमशासकीय नोकरीत
नस याबाबत ामसेवकाने िदलेले माणप

अज कर याची
प दत

• संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे ामपंचायत
ठरावासह अज सादर करावा.

संपक

• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नांव

• मा यता ा त वयं सेवी सं थांमाफत अपंगा या शाळा
चालिवणे.

लाभाचे व प

• मा यता ा त शाळांमधून अपंग वा या वग नुसार 6 ते 18
या वयोगटातील अपंग िव ा य ना िश ण दे णे.
• िव ा य ची िनवास व भोजनाची मोफत सोय करणे.

पा तेचे िनकष

•
•
•
•

आव यक
कागदप े

• स म ािधका याने िदलेले अपंग वाचे माणप .
• स म ािधका याने िदलेले ज माचा दाखला.

संपक

िव ाथ िकमान 40 ट के अपंग असावा.
िव ा य चे वय 6 ते 18 या दर यान असावे.
िव ाथ अ थ यंग, मितमंद, मुकबधीर व अंध या वग पैकी असावा.
वयंसेवी सं था न दणीकृ त असावी.

• संबिं धत शाळे चे मु या यापक
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नांव
लाभाचे व प

•अपंग िव ा य ना शालांतपूव िश णासाठी िश यवृ ी
मा यता ा त शाळे त िशकणा-या अपंग िव ा य ना यां या वग नुसार
खालील दराने दरमहा िश यवृ ी दे यात येते
अपंग वाचा कार
इय ता
िश यवृ ीचे
दर ( दरमहा)
1. अंध, अंशतः अंध,
इ. 1 ली ते 4 थी
100/अ थ िवकलांग,
कु ठरोग मु त
2. कणबधीर
3. मितमंद व मानिसक
आजार

4. अंध, अंशतः
अंध,अ थ िवकलांग,
कणबधीर,
कु ठ ण मु त
5. अंध, अंशतः अंध,
अ थ िवकलांग,
कणबधीर ,
कु ठ ण मु त
6. अपंगा या
कायशाळे तील
िश णाथ

पायरी वग ते 4 थी
न दणी माणप ा त
मितमंदा या िवशेष
शाळे तील 18 वष पयतचे
िव ाथ
5 वी ते 7 वी

150/150/-

8 वी ते 10 वी

200/-

150/-

300/-

पा तेचे िनकष

• िव ाथ िकमान 40 ट के अपंग असावा.
• िव ाथ मा यता ा त शाळे त इय ता 1 ली ते 10 वी म ये िशकत
असावा.• िव ाथ िनयिमत शाळे त जात असणे आव यक
• उ प नाची अट नाही.

आव यक
कागदप े

• िज हा श यिचिक सक यांचा अपंग वाचा दाखला.
• मागील वष चे गुणप क

अज कर याची संबिं धत शाळे या मु या यापकांनी िज हा समाज क याण अिधकारी,
प दत
िज हा पिरषद, यां याकडे िविहत नमु यात अज करणे आव यक आहे
संपक

• संबिं धत शाळे चे मु या यापक
िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
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योजनेचे नांव
लाभाचे व प

• शालांत परी ो र (मॅ ीको र) िश णासाठी अपंग
िवदया य ना िश यवृ ी
इ.10 वी नंतर महािव ालयीन िश णासाठी खालील दराने दरमहा
िश यवृ ी दे यात येते
अ यास मांचा गट अिनवासी दर (
िनवासी दर (
दरमहा )
दरमहा )
1. गट - अ
550/1200/2. गट - ब
530/820/3. गट - क
530/820/4. गट - ड
300/570/5. गट - ई
230/380/अंध िव ा य ना वाचक भ ता तसेच सव अपंग िव ा य ना
िश यवृ ी सोबतच क प टं कलेखन खच, अ यास दौरा खच ची
र कम िदली जाते

• अजदार हा 40 ट के अपंग असावा.
• अजदार मा यता ा त शाळा / महािव ालयात िशकत असावा.
• उ प नाची अट नाही.
अज कर याची संबिं धत िव ा य ने शाळे चे मु या यापक / ाचाय यांचे माफत
प दत
िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
यां याकडे िविहत नमु यात अज करणे आव यक आहे
संपक
•िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
पा तेचे िनकष
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योजनेचे नांव

• अपंग य त ना वयं रोजगारासाठी बीज भांडवल योजना.

लाभाचे व प

• अपंग य त ना वयंरोजगारासाठी
मय दे त रा ीयकृ त बँकेमाफत कज.

1.50 लाखा या

क प खच

• मंजरू कज रकमे या 20 ट के अथवा कमाल .30,000/- पयत
अनुदान.
अजदार िकमान 40 ट के अपंग असावा.
अजदार हा बेरोजगार असावा.
अजदाराचे वा षक उ प न पये 1 लाखाचे आत असावे.
अजदार हा अहमदनगर िज हयाचा रिहवाशी असावा.
शै िणक पा ता व िश णाची अट नाही.
यापूव योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.

पा तेचे िनकष

•
•
•
•
•
•

आव यक
कागदप े

• िज हा श यिचिक सक यांनी िदलेला अपंग वाचा दाखला
• शाळा सोड याचा दाखला.
• तहसीलदार यांनी िदलेले अिधवास माणप . (डोिमसाई ड)
• तहसीलदार यांनी िदलेला उ प नाचा दाखला
• शै िणक पा तेचे/ तांि क पा तेचे दाखले.
• तािवत यवसायाचे कोटे शन
• जागेबाबत मालकी ह काचे पुरावे.
(सात 7/12 उतारा/ ह क न दणी)
• जागा भा ाची अस यास मालकाचे हमीप .
• दोन ित ठीत य त चे ओळखीबाबत िशफारस प .
• ववा हत म हला अजदार अस यास नावात बदलाबाबत
ित ाप . • वह त नमु यातील ित ाप .

अज कर याची
प दत:संपक

• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद यां याकडे
आव यक कागदप ांसह अज करावा.
• ामसेवक / गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)
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योजनेचे नांव

•अपंग-अ यं ग य त या िववाहासाठी ो साहन अनुदान

लाभाचे व प

अ यंग य तीने अपंग य तीशी िववाह के यास खालील माणे
अथसहा य दे यात येते.
• पये 25000/-रोख.
• पये 20000/- बचत माणप .
• पये 4500/- कमतीचे संसार उपयोगी सािह य.
• पये 500/- स कार समारं भासाठी.
एकुण र कम पये 50,000/-

पा तेचे िनकष

• लाभाथ जोड यापैकी एक य ती िकमान 40 ट के अंपग असावी तर
दुसरी य ती सुदढृ असावी.
• िववाह िदनांक 1 एि ल, 2014 कवा यानंतर झालेला असावा.
• अज सोबत अपंग य ती या बाबतीत स म ािधका-याने िदलेले
अपंग वाचे माणप व सुदढृ य ती या बाबतीत शासकीय वै कीय
अिधका-याने िदलेला दाखला/ माणप जोडणे आव यक राहील.
• िववाह न दणीकृ त असावा.
• अपंग वधू कवा वर महारा रा याचा रिहवाशी असावा.
• िववाह झा यानंतर िकमान एक वष या आत अज करणे आव यक.

आव यक
कागदप े

अज कर याची
प दत
संपक

• िवहीत नमु यातील अज.
• िववाह न दणी माणप .
• वर /वधु पैकी अंपग य तीचे स म ािधका याने िदलेले अपंग वाचे
माणप .
• वर /वधु पैकी सुदढृ य तीचे स म ािधका याने िदले ले माणप .
• वधुचा व वराचा शाळा सोड याचा दाखला
• वधुचे व वराचे अिधवास माणप (डोमासाई ड)
• वर /वधु यांचे एकि त फोटो
• दोन ित ठीत य त ची िशफारस प े.
• िवहीत नमु यातील ित ाप
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
यां याकडे थे ट अज करावा.
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)

िवकासा या िदशा (95)
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योजनेचे नांव

• अपंग य त ना वास सवलतीसाठी ओळखप

लाभाचे व प

• अपंग य तीस स म ािधका याने (वै कीय मंडळ) अपंग वाचे
माणप िनगिमत के यानंतर या माणप ा या आधारे िज हा समाज
क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर या काय लयामाफत
अपंग वाचे ओळखप दे यात येते. या ओळखप ा या आधारे अपंग
य त ना एस.टी. वास भा ात 75 ट के सवलत दे यात येते.

पा तेचे िनकष

दे णे

• लाभा य स स म ािधका याने / वै कीय मंडळाने अपंग वाचे
माणप िदलेले असावे.
• लाभा य चे अपंग व िकमान 40 ट के असावे.

आव यक
कागदप े

• िवहीत नमु यातील अज.
• अपंग वाबाबत स म ािधका याने िदलेले वै कीय माणप .
• दोन पासपोट आकाराचे फोटो
• रिहवासाचा पुरावा (आधारकाड, रे शनकाड, मतदानकाड कवा रिहवाशी
दाखला )

अज कर याची
प दत

• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर यां याशी
थे ट संपक साधावा.

संपक

• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)

िवकासा या िदशा (96)
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योजनेचे नांव

• नॅशनल ट ऍ़ ट, 1999 अंतगत मितमं द मुलांचे कायदे शीर
पालक व दे णे

लाभाचे व प

• मितमंद व बहु िवकलांग य त या संर ण व पुनवसनासाठी रा ीय
यास अिधिनयम, 1999 हा कायदा कर यात आला आहे . या
काय ांतगत मितमंद, मदूचा प घात, आ मम न, बहु िवकलांगासाठी
कायदे शीर पालक व दे याची तरतूद कर यात आली आहे . मुल 18
वष चे होईपयत याचे आई-वडील याचे कायदे शीर पालक असतात.
मा 18 वष नतर असे पालक मुला या वतीने कोणताही कायदे शीर
िनणय घे वू शकत नाहीत यासाठी याचे कायदे शीर पालक व या या
ज मदा या आई-विडलास वा स खा भाऊ-बिहण व न दणीकृ त
वयंसेवी सं थे स दे यात येते. असे अज मंजरू कर याचे अिधकार मा.
िज हािधकारी यां या अ य तेखालील थािनक तर सिमतीस आहे त.

पा तेचे िनकष

• लाभा य चे वय 18 वष पूण असावे.
• लाभा य चे मितमंद व िकमान 40 ट के असावे.
• पालक व वीकारणारी य ती अथवा सं था मितमंद य तीचे
पालन पोषण कर यास स म असावी.

आव यक
कागदप े

• िवहीत नमु यातील अज.
• अपंग वाबाबत स म ािधका याने िदलेले वै कीय माणप .
• पालक व वीकारणा या य तीचे वा सं थे चे हमीप .
• मितमंद य तीचा वयाबाबत पुरावा.

अज कर याची
प दत

• पालक व वीकारणा या य ती अथवा सं थे ने िविहत नमु यात
सिमतीकडे अज करणे आव यक आहे .

संपक

• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)

िवकासा या िदशा (97)
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योजनेचे नाव

लाभाचे व प

• अपंग य तीशी िववाह करणा या य तना ो साहन
अनुदान ( िज हा पिरषद 3 % ट के सेसफंडातील
योजना )
• िववािहत दा प यास पये 25000/- इतके अनुदान

पा तेचे िनकष

• िववाह िदनांक 1 एि ल, 2014 पूव झालेला असावा.
• लाभाथ जोड यापैकी एक य ती िकमान 40 ट के अपंग असावा
तर दुसरी य ती सुदढृ असावी.
• लाभाथ दा प य अहमदनगर िज हयाचे रिहवाशी असावेत.
• िववाहाची न दणी झालेली असावी.
• लाभाथ दा प याने यापूव या योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
• लाभाथ ामीण भागातील रिहवाशी असावा.

आव यक
कागदप े

• लाभाथ दा प यापैकी जी य ती अपंग आहे , ितचे स म ािधकायाने िदलेले अपंग वाचे माणप . तसेच सुदढृ य त या बाबतीत
शासकीय वै कीय अिधका याने िदलेला दाखला.
• िववाह न दणी माणप
• ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
•यापूव सदर योजनेचा लाभ घे तला नस याचा संबंिधत ामसेवकाने
िदलेला दाखला

अज कर याची
प दत

• संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे
ामपंचायात ठरावासह अज सादर करावा.

संपक

• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
• दूर वनी मांक (0241 - 2356286)

िवकासा या िदशा (98)
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योजनेचे नाव
लाभाचे व प

• अपंग य तना झेरॉ स मिशन पुरिवणे.
• 100 ट के अनुदानावर झे रॉ स मिशनचा पुरवठा

पा तेचे िनकष

• लाभाथ िकमान 40 ट के अपंग असावा
• लाभाथ चे वय 18 ते 50 या वयोगटातील असावा.
• लाभा य चे मागील आ थक वष चे उ प न 1.00 लाखा या आत
असावे कवा लाभाथ दािर य रे षेखालील असावा.
• लाभाथ ने यापूव या योजनेचा अथवा शासना या बीज भांडवल
योजनेचा लाभ घे तलेला नसावा.
लाभाथ बेरोजगार असावा.
• लाभाथ अहमदनगर िज हयाचा रिहवाशी असावा.
• लाभाथ ामीण भागातील रिहवाशी असावा.

आव यक
कागदप े

• स म ािधका-याने िदलेले अपंग वाचे माणप .
• तहिसलदाराने िदलेले उ प नाचे माणप अथवा दािर य
रे षेखालील माणप .
• ामसेवक यांनी िदलेला रिहवासी दाखला
•यापूव सदर योजनेचा अथवा शासना या बीज भांडवल योजनेचा
लाभ घे तला नस याबाबत तसेच अजदार बेरोजगार अस याबाबत
संबंिधत ामसेवकाने िदलेला िविहत नमु यातील दाखला.

अज कर याची
प दत

• संबंिधत तालु याचे गट िवकास अिधकारी यां याकडे
ामपंचायात ठरावासह अज सादर करावा.

संपक

• ामसेवक/गट िवकास अिधकारी
• िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा पिरषद, अहमदनगर
दूर वनी मांक (0241 - 2356286)

िवकासा या िदशा (99)
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