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िज हा सैिनक क याण काय लय,
यवतमाळ
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम -2005
अंतगत कलम -4 अ वये
वयं ेरणेने िस द करावयाची मािहती
(िदनांक-01 एि ल 2019)

3

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005
माहीतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 बाबत संि त माहीती
माहीती :- याचा अथ कोण याही

पातील कोणतेही सािह

असा असून याम ये अिभलेख, द

ऐवज, ापने, ई-मेल, अिभ ाय, सूचना,

िस दीप के, परीप के, आदे श, रोजवहया, संिवदा, अहवाल, कागदप े, नमुने, ितमाने / मॉडे ल, कोणतीही इले टािनक व पातील
आधार साम ी आिण या या वेळी अंमलात आले या अ

कोण याही काय ाने सावजिनक ािधकरणास िमळिवता येईल.

माहीती अिधकार :- याचा अथ, कोण याही सावजिनक ािधकरणाकडे असलेली कवा या या िनयं णात असलेली व या अिधिनयमा वये
िमळवता ये याजोगी माहीती िमळिव याचा अिधकार, असा आहे .
रा
य

:- पोट-कलम (1) अ वये पदिनदिशत केलेला रा

जन माहीती आयु

:- याचा अथ, माहीती िमळ याची िवनंती करणारी नागरीका

प

मािहती ा

जन माहीती आयु

ितरी

अ

एखादी

असा आहे .
ती, असा आहे .

क न घे णे :या ािधकरणाकडू न माहीती ा

क न यावयाची आहे यां याकडे

10/- कोट ितकीट लावलेला

* नमुना अ * म ये माहीती िमळणेबाबतचा िवनंती अज सादर करावा. सदर अज ािधकरणास ा

झा याचे तारखेपासून 30 िदवसांचे

आतच माहीती दे णे हे ािधकरणास बंधनकारक आहे . जर माहीती नाकारावयाची अस यास तसे लेखी कारणासह अजदारास कळवावे.
सदरची माहीती ािधकरणाकडु न 30 िदवसांचे आत न िमळा यास नमुना * ब * म ये कलम 19(1) अ ये पिहले अिपल
अिपलीय अिधकारी / ािधकरणाकडे करावा. सदरचा िनणय हा 30 िदवसांचे आत दे णे बंधनकारक आहे . सदर अपीलाचे अनुषंगाने माहीती
अपुण कवा माहीती न िमळा यास नमुना * क * म ये 19 (3) अंतगत अपील रा

माहीती आयोगाकडे 90 िदवसाचे आत सादर करावे.

या िदनांकास माहीती मािगतलेली आहे अशी माहीती ही 20 वष पुव पयतची माहीती दे ता येईल. जर मािगतलेली माहीती ही
एखा ा य तीचे िजिवत वा वातं

या संबधातील असेल तर िवनंतीचा अज िमळा यापासून 48 तासा या आंतच माहीती दे एयात यावी.

मुदतीम ये माहीती न िद यास सदरची माहीती अजदारास को याही
दारी रे षेखालील
या

कारची फी आकारणी न करताच मु

ावी.

ती :तीचे वा षक उ प

हे .15000/- पे ा जा

नाही (शहरी व ामीन ) कवा यांना दारी रे षेखालील िपवळी

िशधाप ीका दे यात आलेली आहे असे माणीत केलेले अस यास दारी रे षेखालील

त ना कोणतीही माहीती ही कोण याही फी ची

आकारणी न करता दे यात यावी.
मािहती फी :- दे य असलेली फी रोख रकमे या व पात ितची यो

पावती दे वन
ू कवा दशनी धनाकष कवा बँकेचा धनादे श या व पात

कवा मिनऑडर या व पात वीकार यात यावी.
1. संबधीत िवभागाने िविश ट द

ऐवज, नकाशे , इ यादी या बाबतीत कमत अगोदरच िन चीत केली असेल याबाबतीत अशी िन चीत

केलेली अिधक टपाल खच आकारावा.
2. माहीती छांयाकीत ित या व पात कवा अ
छायांिकत केले या

ित या व पात चटकन िमळ याजोगी असेल याबाबतीत (अ) तयार केले या कवा

येक पृ ठासाठी A-4 कवा A-3 आकरातील कागदास

मोठया आकारा या कागदा या ती या

येकी दोन पये अिधक टपाल खच आकारावा (ब)

य आकार कवा परी य कमत अिधक टपाल खच आकरावा.

3. अिभलेख पाह यासाकरीता पिह या तासाला शु

आकारएयात येवू नये , यानंतर या

येक पंधरा िमिनटाकरीता पये 5/- इतकी फी

आकारावी.
4.

ये ात माहीती नेत अस यास कोणताही टपाल खच आकार यात येव ु नये.

5. िड केट कवा लॉपी या व पातील माहीती पुरिव यासाठी
आकारावा.

येक िड केटस कवा लॉपीकरीता प नास पये अिधक टपाल खच

4
जोडप

“अ”

10/-

पयाचे कोट फी िटकीट

( िनयम 3 नुसार )
मािहतीसाठी करावया या अज चा नमुना
मािहतीचा अिधकार कायदा 2005 कलम 3 अ ये अज
ती,
शासकीय मािहती अिधकारी ----------------------------------------------------------------------------------------------( काय लयाचे नाव व प ा )
1. अजदाराचे पूण नाव :2. प यवहाराचासाठी पूण प ा :3. आव क असले या मािहतीचा तपशील :(एक) मािहतीचा िवषय :(दोन) संबधीत मािहतीचा कालावधी :2014-2015
(तीन) ह या असले या मािहतीचा तपिशल :(चार) मािहती टपाला दारे / यकतीश:/ --------------------------------------------------------------------------------------आव क आहे कवा कसे?
(पाच) टपाला दारे असेल याबाबतीत ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(सवसाधारण /
4 अजदार दारी रे षेखालील आहे काय ?--------------------------------------------------------------अस यास पुरा याची त जोडावी.
िठकाणिदनांक-

अजदाराची सही

5
थम मािहती ा त करणेसाठी िवनंती केले या अज चा तारखे पासून / ािधकरणासं ा त झा याचे तारखे पासून
मािहती अपूरी / मािहती न िमळा यास थम अिपलाचा नमुना
20/-

पयाचे कोट ितकीट लावावे

नमुना ब
(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19(1) अंतगत थम अिपल अज
े षक----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(अिपलकाराचे नांव व प ा)
ित,
-----------------------------------------------------------------------------------------(अिपल ािधका-याचे नांव, पदनाम व प ा)
1.अिपलकाराचे संपण
ु नांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प ा----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.रा य जनमािहती अिधका-याचा तपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 या आदे शािव

द अिपल केले आहे -----------------------------------------------------

तो आदे श िमळा याचा िदनांक (आदे श काढला अस यास)
5.अिपल दाखल कर याची अंितम तारीख-----------------------------------------------6 अिपलाची कारणे------------------------------------------------------7.मािहतीचा तपिशल
1.ह या असले या मािहतीचे व प व िवषय
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.मािहती या काय लयाशी कवा िवभागाशी संबधीत आहे याचे नांव-------------------------------------िठकाणिदनांक-

अिपलकाराची सही

6
थम अिपलाचािनकाल / आदे श ा त झा यापासून/ मुदतीम ये मािहती ा त न झा यास 90 िदवसाचे आंत मा. रा य
मािहती आयोगाकडे करावयाचे दुसरे अिपल
20/-

पयाचे कोट ितकीट लावावे

नमुना ब
(िनयम-5 (1) पहा)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अंतगत कलम 19(3) अंतगत दुसरे अिपल अज
े षक--------------------------------------------------------(अिपलकाराचे नांव व प ा)
ित,
---------------------------------------------(अिपल ािधका-याचे नांव, पदनाम व प ा)
1.अिपलकाराचे संपण
ु नांव
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.प ा-------------------------------------------------------------------3.रा य जनमािहती अिधका-याचा तपिशल
----------------------------------------------------------------------------4 या आदे शािव

द अिपल केले आहे -----------------------------------------------------

तो आदे श िमळा याचा िदनांक (आदे श काढला अस यास)
5.अिपल दाखल कर याची अंितम तारीख-----------------------------------------------6. अिपलाची कारणे------------------------------------------------------7.मािहतीचा तपिशल
1.ह या असले या मािहतीचे व प व िवषय
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.मािहती या काय लयाशी कवा िवभागाशी संबधीत आहे याचे नांव-------------------------------------िठकाणिदनांक-

अिपलकाराची सही
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कलम 4 अ वये वयं ेरणेने िस द करावया या मािहतीसाठी मागदशक त ते 1 ते 17
कलम 2 h नमुना क
सावजिनक ािधकरणांची खातेिनहाय यादी
कलम 2 (h) मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 नुसार
खा याचे नांव :- सैिनक क याण िवभाग िवभाग, पूणे - 01
अ.
.

सावजिनक ािधकरणाची
िन मतीकारकानुसार िवभागणी

1

महारा

शासन िनणय िदनांक

सावजिनक ािधकरणाचे
नांव

िठकाण / संपुण प ा

िज हा सैिनक क याण काय लय,
यवतमाळ

दगडी इमारत, टांगा
चौक, यवतमाळ

8

कलम 4(1) (b) (i)

अ. .

िज हा िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ
या सावजिनक ािधकरणा या कामांचा आिण कत यांचा तपशील
िवषय
कामे / कत य

1

सावजिनक ािधकरणाचे नाव

िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ

2
3

संपण
ू प ा
काय लय मुख

दगडी इमारत, टांगा चौक, यवतमाळ, िज. यवतमाळ
माजी फला. लेफट. धनंजय सदाफळ

4

कोण या खा या या अिधन थ हे काय लय आहे .

सैिनक क याण िवभाग, पुणे

5

कामाचा अहवाल कोण या
काय लयाकडे सादर केला जातो?

1.मा. धान सिचव (सामा य शासन िवभाग)
2.मा. संचालय, सैिनक क याण िवभाग, पुणे

6
7

कायक ा भौगोिलक
येय / धोरण (Vission)

यवतमाळ िज हा (16 तालुके)
माजी सैिनक, िवधवा व अवलंबीतांना शासकीय योजनांचा लाभ िमळवून
दे णे, िनवृ ी वेतन, रोजगार, वयं -रोजगार, व िविवध आथ क मदतीचे
दान करणे.

8

जनतेला दे त असले या सेवांचा
थोड यात तपशील

उपरो त 7 या अनुषंगाने
संबिधत टे बलनुसार.

9

थावर मालम ा (येथे तुम या
तुम या ािधकरणाची जमीन,
इमारत आिण अ
थावर
मालम ेचा तपशील ावा)

काय लय हे शासकीय इमारतीम ये आहे .

10

ािधकरणा या संरचनेचा त ता

11

काय लयाची वेळ आिण दूर वनी
मांक
सा तािहक सुटटी आिण िवशेष
सेवांचा कालावधी

12

ा त अज, मागणी व सम याचे काय लयातील

िज हा तर (मु य शासिकय काय लय)
िज हा सैिनक क याण अिधकारी (काय लय मुख) - 1 पद
सहायक िज हा सैिनक क याण अिधकार
- 1 पद
(िदनांक 01/09/2018 पासून सेवािनवृ ीमूळे िर त)
विर ठ िलपीक
- 1 पद
क याण संघटक
- 1 पद
िलपीक टं कलेखक
- 2 पद
वाहन चालक
- 1 पद
चौकीदार
- 1 पद
िशपाई
- 1 पद
सकाळी 10-00 ते सायं 5-45 पयत
दुर वनी .07232/ 245273
रिववार, मिह याचा दुसरा व चौथा शिनवार, 26 जानेवारी, 1 मे,
15 ऑग ट व या यतीिर त शासनानी जाहीर केले या इतर सुटटया

9
कलम 4 (1) (b) (ii) क
िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ या सावजिनक ािधकरणातील
अिधकारी व कमचारी यां यसह अिधकार क ा
क
अ. अिधकार पद
.
1

आ थक अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

माजी फला. ले. धनंजय यशोधन सदाफळ,
आहरण व संिवतरण
िज हा सैिनक क याण अिधकारी, यवतमाळ अिधकारी यांचे
अिधन त

शेरा अस यास

महारा कोषागार अिधिनयम व-िव ीय िनयमावली नुसार

ख
अ. अिधकार पद
.
1
माजी फला. ले. धनंजय यशोधन सदाफळ,
िज हा सैिनक क याण अिधकारी, यवतमाळ

शासिकय अिधकार
महारा नागरी सेवा अिधिनयम व
िनयमानुसार धान अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप
महारा शासनाचे
परीप ाकानुसार

शेरा अस यास
--

ग
अ. अिधकार पद
.
1

फौजदारी अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

काय लयाशी संबिधत नाही-----

शेरा अस यास
--

घ
अ.
.

अिधकार पद

1

अध यायीक
अिधकार

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

शेरा अस यास

-िनरं क-

य
अ. अिधकार पद
.
1

अध यायीक
अिधकार
-िनरं क-

संबिधत कायदा / िनयम
/ आदे श / राजप

शेरा अस यास
--

10
कलम 4 (1) (b) (iii)
िनणय ि ये तील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदायी वे िन चतक न कायप दतीचे

काशन

(नागरीकांची सनद)
अ

कामाचे व प

अपेि त कामाचा
कालावधी
3
4

कामासाठी जबाबदार
अिधकारी

1

2

1

जनतेकडु न आले या त ारी या
िनवारणासंबधी अंतिरम उ र दे णे

2

माजी सैिनक/िवधवा व अवलंबीतां कडू न आले या आथ क 21 िदवस
मदत अज वर यथोचीत कायवाही करणे
काय लयातील
वरीत
कागदप ाची सा ां िकत त उपल ध क न दे णे

िज हा सैिनक क याण अिधकारी/संबंधीत
िलपीक
िज हा सैिनक क याण अिधकारी

सैिनक दरबाराचे आयोजन करणे
माजी सैिनक मेळा याचे आयोजन करणे

मा. िज हािधकारी महोदयांचे अ य तेत
मा. पालक मं ी/िज हािधकारी महोदयांचे
अय ा

3
4
5

7 िदवस

ितमाही
आव यकतेनस
ू ार

िज हा सैिनक क याण अिधकारी

कलम 4(1)(b)(iv)
सावजिनक ािधकरणाम ये होणा-या कामाचे कटीकरण.
संघटनाचे ल (वा षक)

अ. .

आ थक ल

त ार िनवारण
अिधकारी

अिभ ाय

-िनरं क-

कलम 4(1)(b)(v)
नमुना अ
सावजिनक ािधकरणाम ये होणा-या कामाशी संबंधीत काय लयीन आदे श / धोरणा क परीप के
अ. .

सुचना माणे िदलेले िवषय

संबिधत शासकीय िनणय / काय लयीन आदे श
/ िनयम वगैरे . व तारीख

1. िदले

महारा शासन व मा. संचालक, सैिनक
क याण िवभाग, पूणे यांनी िनगिमत केलेले
शासन िनणय, धोरणा मक प े, आदे श,
परीप के, िनयम पू तीका

या इ टां का माणे वजिदन िनधीचे संकलन

करणे.

2. क याणकारी िनधी िनयम 2001 नूसार माजी
सैिनक/िवधवा/अवलंबीतांना आथ क मदतीचे
वाटप करणे.
3.रोजगार, वयंरोजगार व िश ण.

अिभ ास
अस यास

कलम 4(1)(b)(vi)
नमुना अ
काय लयाम ये उपल ध असले या द ताऐवजांची यादी
अ.

द ताऐवजाचा कार

िवषय

न दवही

1

2

3

4

मांक

मुख बाबीचा
तपिशलवार
िवषय

सुरि त ठे व याचा
कालावधी

5

6

संबंिधत शाखेची फाईल व धारीकांची यादी – संबंधीत शाखेकडे जतन क न ठे वले या आहे त.

11

कलम 4(1)(b)(vii)
नमुना अ

काय लया या परीणामकारक कामसाठी जनसामा यांशी स लामसलत कर याची यव था
अ. . स लामसलतीचा
िवषय

काय णालीचे िव तृत वणन

-

कोण या अिधिनयम /
िनयम परीप का दारे

-िनरं क-

पुनिवलोकनाचा
काळ

-

कलम 4(1)(b)(viii)
नमुना क
सिम या , परीषदा, मंडळे , बैठकीचा तपिशल
अ. .

सिम या ,
परीषदा,
मंडळाचे नांव

सिमती,
परीषदे ची रचना

उदयेश

सिमतीची
सं या /
बैठकीची सं या

इितवृ जनतेस
पाह यास मुभा
आहे काय?

इितवृ
कोणाकडे
उपल ध आहे .

1

2
--

3
--

4
--

5
--

6
--

7
--

कलम 4 (1) (b) (ix)
िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ या सावजिनक ािधकरणातील
अिधका-यांची व कमचा-यांची यादी
अ.

अिधकार पद

अिधकारी वा कमचा-यांचे नाव

वग

1

िज हा सैिनक क याण अिधकारी

माजी फला. लेफट. धनंजय सदाफळ 1

2

सहा िज हा सैिनक क याण अिधकारी
-

3

विर ठ िलपीक

4
5

नोकरीवर जू
झा याचा िदनांक
01/07/2015

2

िर त

ी बालाजी नरहरी शडगे

3

14/05/2018

क याण संघटक
िलपीक टं कलेखक

ी रामचं मान सग जाधव
ी बु दूलाल जेठुराम साहू

3
3

01/10/2014
01/06/2018

6

िलपीक टं कलेखक

ी िव णू िहरामण म ढे

3

01/05/2016

7
8

वाहन चालक
चौकीदार

ी मूकेश दे वराव शहारे
ी जग नाथ तूकाराम पापरे

3
4

11/06/2018
01/06/2017

9

िशपाई

ी वसंत भाउूराव क े

4

01/01/2009

संपक साठी दूर वनी
/ फॅ
/ ईमेल
07232/245273
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कलम 4 (1) (b) (x)
िज हा सैिनक क याण अिधकारी, यवतमाळ या सावजिनक ािधकरणातील अिधका यांचे
व कमचा यांचे पगार व भ े.
अ. नाव

अिधकार पद

मूळ

महागाई
भ ा

घरभाडे
भ ा

िवशेष वास
भ ा भ ा

nps

एकूण
र म

पगार
1

माजी फला. लेफट. धनंजय
सदाफळ

िज हा सैिनक
85800
क याण अिधकारी

7722

6864

0

1200

9353 110939

2

-िर त-

0

0

0

0

0

0

3690

3280

0

400

0

48370

4536

4032

0

400

5494 64862

3

ी बालाजी नरहरी शडगे

सहा िज हा सैिनक 0
क याण अिधकारी
विर ठ िलपीक
4100

4

ी रामचं मान सग जाधव

क याण संघटक

5
6

ी बु दूलाल जेठुराम साहू
ी िव णू िहरामण म ढे

िलपीक टं कलेखक 38300
िलपीक टं कलेखक 16440

3447
23345

3064
1644

0
0

400
400

4175 49386
3979 45808

7

ी मूकेश दे वराव शहारे

वाहन चालक

36100

3249

2888

50

400

3935 46622

8

ी जग नाथ तूकाराम पापरे

चौकीदार

22100

1989

1800

50

400

2409 28748

9

ी वसंत भाउूराव क े

िशपाई

30600

2754

2448 50

400

3336 39588

50400

कलम 4(1)(b)(xi)
िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ या सावजिनक ािधकरणासाठी िदनांक 1 एि ल 2018 ते. 31/03/2019 या काळा
साठी मंजरू झाले या आिण खच झाले या रकमेचा तपशील.
1) वा षक योजना सन 18-19 खच अहवाल माहे .31 माच 2019 अखे र
क याणकारी िनधी अनूदान खच
अ ु
1

योजनेचे नाव
आथ क मदत (चिरताथ, मुलीचा
िववाह, अं यिवधी)

ा त अनूदान
328105/-

एकूण लाभाथ
41

योजनेवर झालेला खच
328105/-

2
3.

वै कीय आथ क मदत
शालेय िश ण /िश यवृ ी मदत

19400/849104/-

05
77

19400/849104/-

4

घरबांधणीकरीता आथ क मदत

50000/-

01

50000/-

5

माजी सैिनक मेळावे/ शासकीय
खच

50269/-

05

50269/-

6

यूद िवधवा आथ क
मदत/संगणकीय खच

50932/-

06

50932/-

2) वा षक खच (वेतन, वास, काय लयीन खच, दुर वनी, वीज, पाणी
अ.
अंदाजप कीय शीष
मंजरु र कम
1

2

3

झालेला खच

22350042 - शासन
वेतन
वास
काय लयीन खच
काय लय भाडे
दुर वनी, वीज व पाणी
संगणक

47,00,000/1,20,000/72,000/0
41,000/10,000/-

46,91,694/1,19,882/71,501/0
39,665/8,100/-

एकूण

50,44,000/-

50,00,799/-

22351835 – दुसरे महायु द अनुदान
दूसरे महायु द अनुदान

27,54,000/-

27,54,000/-

20750113-गौरव पुर कार अनुदान
महारा गौरव पुर कार
एकूण

80,480/2834480/-

80,450/2834450/-
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कलम 4(1)(b)(xii)
नमुना क योजनांची मािहती
अ. .

िवषय

तपिशल

-

-

-

कलम 4(1)(b)(xiii)

िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ या सावजिनक ािधकरणातून परवाना अथवा अिधकारप िमळाले या लाभाथ चा
तपशील - िनरं क

कलम 4 (1) (b)(xiv)
िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ या काय लयात इले टा्रिनक व पात उपल ध असलेली मािहती
अ. . द तऐवजाचा िवषय

िवषय

-

-िनरं क-

-

कोण या
इले टा्रिनक
नमु यात मािहती
साठिवलेली आहे .
-

मािहती
िमळिव याची
प दती

जबाबदारी य ती

-

-

कलम 4 (1) (b)(xv)
िज हा सैिनक क याण काय लय, यवतमाळ या काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता.
अ. . सुिवधे चा कार

वेळ

कायप दती

िठकाण

जबाबदरी य ती/ कमचारी
माजी ला.ले. धनंजय सदाफळ
िज हा सैिनक क याण अिधकारी
यवतमाळ

1

भेट याची वेळ

-

काय लय

2

अिभलेख
तपासणीसाठी
उपल ध

अज नुसार

काय लय

3

त ार
िनवारण

1. िज हा सैिनक क याण
अिधकारी
2. संबिधत िवभाग मुख

काय लयात उपल ध आहे .

कलम 4 (1) (b)(xvi)

िज हा सैिनक क याण अिधकारी, यवतमाळ या सावजिनक ािधकरणा या अख यारीतील माहीती संदभ त
माहीती अिधकारी, सहा यक माहीती अिधकारी आिण अिपलीय ािधकारी यांची तपशीलवार माहीती

शासन परीप क

नमूना “क”
मांक-केमाअ-2005/
.230 /2005 िदनांक 18/08/2005

अ. .

काय लय

सहा यक मािहती
अिधका-याचे नांव व पदनांम

1

िज हा सैिनक
क याण काय लय,
यवतमाळ

ी.बालाजी नरहरी शडगे,
विर ठ िलपीक, सहायक
मािहती अिधकारी

जन मािहती
अिधका-याचे नांव व
पदनांम
ी रामचं मान सग
जाधव, क याण संघटक
जन मािहती अिधकारी

थम अिपलीय अिधकारी
यांचे नांव व पदनांम
माजी ला.ले. धनंजय सदाफळ
िज हा सैिनक क याण अिधकारी
यवतमाळ,
थम अिपलीय अिधकारी
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कलम 4 (1) (b)(xvii)
कािशत मािहती

िनरं क

िज हा सैिनक क याण अिधकारी,
यवतमाळ

िज हा सैि नक क याण काय लय, यवतमाळ
तावना
सैिनक क याण िवभागाकडू न माजी सैिनक/िवधवा यां ना िद या जाणा या सेवां चा दज
उं चिव यासाठी या उपाययोजनां वर भर िदला जात आहे . िज हयातील माजी सैिनक व यां चे
कुटुं िबय हा क बदू मानून शासनाकडू न सैिनक क याण िवभाग, पुणे यां या माफत पुरिव यात
येणा या िविवध कार या सेवा व योजनां ची अंमलबजावणी करताना पारदशकता, िनयमां माणे
काम, कालमय दा, कामाचा दज , काय मता राखणे व शासकीय सेवा पुरिव याम ये तर िन चत
क न जबाबदारी िन चत कर यात येत आहे . महारा ातील

येक िज हयाम ये सैिनक क याण

काय लयाचे संगणकीकरण केले आहे . तसे च िज हयाची मािहती www.mahasainik.com या
वेबसाईट वर दशिवले ली आहे . िवभागा या वेबसाईटवर िवभागाबाबतची इ यंभत
ू मािहती उदा.
संपक साठी िज हा सैिनक क याण अिधकारी यां चे नां व, काय लयाचा प ा, दूर वनी

मां क, ई-

मेलचा प ा, मुला/मुल साठी वसितगृहां ची मािहती, अ यां गतासाठी िव ामगृहाची मािहती तसेच
आथ क मदतीची मािहती उदा. कि य सैिनक मंडळाकडू न सश

सेना वजिदन िनधी (AFFDF)/

आम

प
ु इ शुरंस फंड (AGIF), आम स ल वे फेअर फंड (ACWF)/RMDF िदले ली आहे .

महारा

शासना माफत िद या जाणा या सवलती, ECHS, िनवृ ीवेतन, इ यािद मािहती उपल ध

क न दे यात आले या आहे त. पिह या भागाम ये या काय लयाची मािहती दे यात आली आहे .
या िवभागाचे अिधन त िज हा सैिनक

क याण काय लयांमाफत पुरिव यात येणा या सेवा,

यासाठी लागणारी आव यक कागदप े, याम ये दे यात आले आहे त. या सेवेचा फायदा माजी
सैिनक व यां चे कुटं िबयां ना िमळे लअशीआशाआहे .

-2भाग 1-काय लयाची सवसाधारण मािहती
माजी सैि नकांची या या
2.1.www.mahasainik.com वर माजी सैिनक या िशष खाली मािहती दे यात आली आहे .
तसे च

येक वष सैिनक दपण या कॅ ले डर या मागील पानावर व सैिनक िम

या वा षक

अंकाम ये दे यात येत असुन काय लयात येणा-या सव लाभाथ ना माफक दरात उपल ध क न
िद या जातात.
माजी सैि नक/माजी सैि नक िवधवा यांना ओळखप

दे णेबाबत

3.1.माजी सैिनक/िवधवा यां ना क /रा यशासना यासेवा/सवलती उपल ध क न दे या किरता
माजी सैिनका या

याखेम ये बसत असले या

य तीस माजी सैिनकाचे ओळखप , तर

सैिनक/माजी सैिनका या मृ युनंतर यां चे िवधवा प नीस िवधवां चे ओळखप या काय लयां दारे
दे यात येते.
3.2 माजी सैिनकाचा दज ठरिवताना सै य मु ती या तारखे या कालावधीत अ त वात असले ली
माजी सैिनकाची या या, याच माणे सै यातून सै यमु तीचे कारण, िनवृ ी वेतनधारक आहे कवा
कसे अशा अनेक बाब िवचारात घे त या जातात.
माजी सैि नकांची नोकरीसाठी न दणी
4.1. आर ण: भारतीय सै य दलाम ये अनेक जण वया या 18 ते 21 वष वयात भरती होतात व
सुमारे 15 ते 20 वष सेवा के यानंतर सेवािनवृ
वष या दर यान असते. ता

होतात. यावेळी यां चे वय सुमारे 35 ते 40

यां या ऐन उमेिदत दे शा या र णासाठी सेवा के यानंतर नागरी

जीवनात थाियक हो याकरीता सैिनक क याण िवभागामाफत या काय लया दारे यां ना सव तो परी
मदत करीत असते. अशा माजी सैिनकां ना महारा
त सम सं थात वग-3 व वग-4 म ये
ठे व या आहे त.

शासना या िविवध खा यात, महामंडळात व

येकी समां तर आर णा अ वये 15 ट के जागा राखून

-34.2.न दणी:- राखीव जागां वर माजी सैिनकां ना पुर कृ त कर यासाठी सेवािनवृतीनंतर माजी
सैिनकां चे ओळखप

िद यानंतर नोकरीसाठी पा

माजी सैिनकां ची न दणी रोजगार न दणी

रिज टरम ये क न या माजी सैिनकां स रोजगार न दणीचे काड दे यात येते.
4.3. नूतनीकरण:- माजी सैिनकाने रोजगारासाठी नाव न दणी के यानंतर ती तीन वष साठी वैध
राहते. यानंतर माजी सैिनकां ना या न दणीचे नूतनीकरण करणे गरजे चे आहे .
4.4.नोकरीबाबत:-क /रा य शासना या िविवध काय लयां कडू न माजी सैिनकां साठी राखीव
असले या जागां वर भरती कर यात येते. पा माजी सैिनकां नी िविवध िवभागा या जािहरातीनुसार
संबंधीत काय लयाकडे ऑनलाईन अज करावेत.
4.5. यु दात/सैि नक सेवेत मृ यु पावले या कवा अपं ग होवून नागरी सेवेसाठी अयो य
ठरले या सैि नकां या कुटुं िबयास शासकीय सेवेत भरतीकिरता
स टबर 1983 नुसार सव

ाधा य-शासन िनणय िद.02

कार या काय लयांनी माजी सैिनकां साठी वग-3 व वग-4 मधील

आर णात असले या 15 ट के पदां वर भरती करताना (1) यु दकाळात कवा यु द नसताना
सै यातील सेवम
े ळ
ु े अपंग झाले या माजी सैिनकांना 15 ट के राखीव पदां पैकी उपल ध पदां वर
ाथ य

माने तर (2) सैिनकी सेवत
े मृत झाले या कवा अपंग व येऊ न यामुळे नोकरीसाठी

अयो य झाले या माजी सैिनकां या कुटुं बातील फ त एका य तीला यानंतर या पसं ती माने
िनयु त दे णेबाबत तरतूद आहे .
5.1. पुनवसन महासंचालनालय नवी िद ली यां या योजना.
(क) यु दात वीरगती ा त सैिनकांचे अवलंिबत/मोिहमेत अपंग व ा त सैिनक/शौयपदक
िवजेता यां ना गॅस एज सी, पे ोलपंप, रॉकेल एज सी किरता पा ता
महासंचालनालय, नवी िद ली यांचेकडू न दे यात येतात.

माणप

पुनवसन

-45.2.कि य सैि नक मं डळ नवी िद ली:-माजी सैिनक, यां चे कुटुंिबय व सेवत
े असणा या
सैिनकां चे कुटुं िबय यांची काळजी वाहणे व यां ना आव यक असले ले सहा य दे णे हे क याण
िवषयक काय कि य सैिनक मंडळाकडू न पार पाडले जाते. कि य सैिनक मंडळ, नवी िद ली तसे च
AGs Branch, ArmyHQ, NewDelhi यां चेमाफत दे यात येणा या िविवध सवलत बाबतची
मािहती सैिनक क याण िवभागाची वेबसाईट www.mahasainik.com वर खालील िशष खाली
उपल ध कर यात आले ली आहे :(क) वजिदन िनधीतून कि य सैिनक बोड, नवी िद ली यां चेकडू न यां ना िनवृती वेतन
िमळत नाही असे माजी सैिनक व यां चे अवलं िबतां ना गंभीर आजारासाठी िदली जाणारी
आ थक मदत
(ख) र ामं ी िड े शनरी फंडातून कि य सैिनक बोड, नवी िद ली यां चेकडू न माजी
सैिनक/अवलं िबतां ना िदली जाणारी आ थक मदत
(ग) आम स ल वे फेअर फंडामधून (ACWF) यु दिवधवा/अपंग माजी सैिनक व यां चे
अवलं िबतां ना AGsBranch, ArmyHQ, NewDelhi यां चेकडू न िदली जाणारी आ थक
मदत
5.3. रा य शासना या सवलती/योजना:-महारा

शासनाने माजी सैिनकां साठी

घोिषत के या आहे त या योजनां चा लाभ हा केवळ महारा

या योजना

रा याचे अिधवास असले ले माजी

सैिनकां पुरताच मय िदत आहे . या कारणामुळे रा यशासनाने घोिषत केले या सवलत चा लाभ
घे यासाठी अज करताना आव यकता भास यास माजी सैिनका या अिधवासाबाबतचे
िज हा सैिनक क याण काय लया तफ मािगतले

जाते. शासन प

माणप

मां क-सैकिव-

1000/2727/28 िदनां क 24-11-2000 नुसार एखादा माजी सैिनक महारा ाचा अिधवासी आहे
कवा कसे हे ठरिव यासाठी मु य वे क न पुढे नमूद केले या दोन अट ची पडताळणी कर यात
येते:-

-5(क) माजी सैिनक सेवत
े
वेश कर या आधी मूलत: महारा ाचा रिहवाशी असला पािहजे
कवा,
(ख) माजी सैिनकाने सै य सेवेतन
ू िनवृ

झा यानंतर िकमान 15 वष महारा

रा यात

सलग वा त य केलेले असणे आव यकआहे .
(ग) सै याम ये सेवत
े असले या कालावधीत माजी सैिनकाने जर महारा

रा यात

नोकरी या िनिम ाने िनवास केला असेल तर अशा िनवासाचा कालावधी हा माजी
सैिनका या अिधवासा या पा तेसाठी ल ात घे तला जाऊ नये.
5.4. महारा

रा य सरकारमाफत राबिव यात ये णा या योजना : महारा

शासन माजी

सैिनकां या पुनवसन आिण क याणासाठी या योजना राबिवत आहे याची मािहती सैिनक क याण
िवभागाची वेबसाईट www.mahasainik.com वर खालील िशष खाली उपल ध कर यात आले ली
आहे , तसे च काय लयात दशनी भागांम ये थोड याम ये या सवयोजनां ब ल मािहती ले सबोड
तयार क न सव लाभाथ या मािहतीकरीता लाव यात आली आहे .:(क) यु दात/चकमिकत वीरगती ा त झाले या सैि नकां या िवधवेस/वीर माते स/ वीर
िपतास सामु ह अनुदान
(ख)िवशे ष गौरव/शौयपुर कार
(ग)रा य शासना या इतरसवलती
5.5सैि नक क याण
जाणा या योजना:- सश

िवभागा या क याणकारी िनधी/िवशे ष िनधीमधून राबिव या
सेना वजिदन िनधी संकलना ारे संपण
ू महारा ात गोळा कर यात

येणारा िनधी वजिदन िनधी हणून ओळखला जातो. या िनधीचा 60 टकके िह सा क याणकारी
िनधीम ये तर 40 ट के िह सा िवशेषिनधीम ये वग केला जातो. क याणकारी िनधीचे यव थापन
मा. मु यमं ी महोदयां या अ य ते खालील रा य सैिनक मंडळ व यास सहा य कर यासाठी मा.
मं ी, माजी सैिनक क याण यां या अ य ते खालील रा य सैिनक मंडळाची कायकारी सिमती
पाहते. याच माणे िवशेष िनधीचे यव थापन मा. रा यपालयां चे अ य तेखाली गठीत कर यात

-6आलेली िवशेषिनधी (महारा ) रा य यव थापकीय सिमती करीत असते. क याणकारी िनधीमधून
राबिव यात येणा या योजना बाबतची मािहती िवभागाची वेबसाईट www.mahasainik.com
वर दे यात आले ली आहे . िवशेषिनधीमधून मु य: वे क न माजी सैिनकां साठी बांध यात आले ली
30 िव ामगृहे आिण माजी सैिनकां या मुलां/मुल साठी बां ध यात आले या एकूण 50
वसितगृहां वर होणारा खच भागिवला जातो. या माजी सैिनकां या मुलां ना वसितगृहाम ये
िमळाले ला नाही

कवा

वेश

या िठकाणी वसितगृहाची सुिवधा उपल ध नाही, अशा माजी

सैिनकां या/िवधवां या पा यां ना वसितगृह खच ची

ितपुती हणून दरमहा 800/- कवा वा षक

8000/- इतकी र कम अदा कर यात येत.े
महारा ातील िव ामगृहे व वसितगृहां ची मािहती िवभागा या वेबसाईटवर िज हा तरीय मािहती
या िशष खाली दे यात आले ली आहे . यवतमाळ येथे माजी सैिनक िव ामगृह व माजी सैिनक
मुल चे वसितगृह काय वत आहे .
5.6 छा

पूव

िश ण क , नािशक महारा

रा यामधील सै याम ये जाणा या अिधकारी

वग ची सं या अ यंत अ प माणात आहे . रा यातील त णां ना क बाई ड िडफस स वसेस ारे सै य
दलात अिधकारी हणून भरती कर या या उ े शाने िश णाथ ना लेखी परी स
े ाठी 3 मिह याचा तर
सा ा कारासाठी 10 िदवसाचे िवनामु य िश ण छा पूव िश ण क ा ारे िदले जाते.
संगणकीकरण
6.1 रा यातील माजी सैिनकां या िविवध कामा िवषयी आिण रा य शासना या व क शासना या
अनेक योजना िवषयी या कामात िश ता, सुस ू ता, अचुकता याम ये वृ दीक न या सम कामां ची
काय मता वाढिवणे कामी सैिनक क याण िवभागाने या काय लयास संगणक पुरिव यात आले ले
असून काय लया या कामाचे संगणकीकरण ऑ टोबर 2003 म ये पुण कर यात आले आहे .

-76.2िज हा सैि नक वे फेअर सॉ टवेअर:-रा यातील माजी सैिनक/िवधवां ची अचूक मािहती
ता काळ उपल ध हो यासाठी िशरगणतीचे काम अथ तच माजी सैिनक/िवधवां ची मािहती,
रोजगारासाठी माजी सैिनकां ची न दणी, क याणकारी िनधीमधून माजी सैिनकांना िद या जाणा या
आ थक मदतीची मािहती, क याणकारी िनधी अहवाल संगणकीकृ त कर यात आले ले आहे त. सव
िज हयातील मािहती संगणकीकृ त कर याचे काम पुण झाले ले असून सव डाटा या काय लयातील
संगणाम ये थािपत केले ला असुन यां चा Progressive Backup घे ऊन िवभागाला अ यावत
कर यासाठी पाठिव यात येतो.
6.3. वेबसाईट:-सैिनक क याण िवभागाची www.mahasainik.com ही वेबसाईट िद. 15 मे
2002 पासून सु कर यात आले ली आहे .
6.4 जीवन

माणप

णाली:-िज हयातील पशन धारक माजी सैिनक/िवधवा यां ना दरवष

हयात असले बाबत िनवृ ीवेतन िवतरणकरीत असले या बँके या शाखेत जाऊन हयात
असले बाबतचा दाखला

ावा लागतो. माजी सैिनक/िवधवायां ना

आता जीवन

माणप

णाली दारे कुठु नही हयात अस याचा दाखला आप या संबंधीत पशन बँक शाखेस सादर करता
येतो.
6.5 सीएसडी कॅ टीन सुि वधा: यवतमाळ िज हयातील माजी सैिनक व िवधवा यां यासाठी
िदनांक 08 मे 2014 पासून 47 महारा
क

एनसीसी बटािलयन तफ सीएसडी कॅ टीन िव तारीत

उघड यात आले ले आहे . तरी माजी सैिनक/िवधवांनी सीएसडी कॅ टीन सुिवधेचा लाभ

यावा.

-86.6 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये पद िनदिशत केले ले अिधकारी
अ.

ी बालाजी नरहरी शडगे विर ठ िलिपक, -सहा यक मािहती अिधकारी

मण वनी

.9869680520.
ब.

ी रामचं मान सग जाधव, क याण संघटक – जन मािहती अिधकारी
मण वनी

क.

. 7798422366.

माजी लाईट ले फटनंट धनंजय यशोधन सदाफळ, िज हा सैिनक क याण अिधकारी
– थम अिपलीय अिधकारी मण वनी

6.8

काय लयाचा प ा, दुर वनी

. 7875087902.

मांक व ई-मे ल आयडी

काय लयाचा प ा - िज हा सैिनक क याण काय लय, दगडी इमारतजवळ,
टां गा चौक,यवतमाळ-445001
काय लयाचा दूर वनी

मां क - 07232-245273.

काय लयाचा ई-मेल प ा-zswo_yavatmal@mahasainik.com
----------

-9भाग-2
िज हा सैिनक क याण काय लयां कडू न पुरिव या जाणा-या सेवा/सवलती/आ थक मदती यासाठी
लागणारी आव यक कागदप े , कालावधी, सेवा पुरिवणारा अिधकारी इ यादीबाबतची मािहतीसाठी
काय लयात सम

अथवा काय लया या दूर वनी

मां क 07232-245273 वर संपक साधता

येईल.
माजी सैिनक, िवधवा व यां या अवलं िबतां ना आ थक मदत व इतर सवलतीबाबत मािहती
1.

चिरताथ साठी आ थक मदत.

(अ) िवधवाव65वष वरीलमाजीसैिनकांनाकोणतेहीउ प नाचे साधन- .2,000/-ते
3,000/- नस यास (1वष साठी) दरमहा कवा एका वेळेस एक रकमी.20,000/- ते 30,000/
आव यक कागद प े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, क याण संघ टकाकडू न अजदारा या उ प नाचा आढावा आिण
आ थक मदती या काडची छायांिकत त.
(ब)

माजी सैि नकाचे मृ युनंतर याचे िवधवा प नीस
- .2,000/-दरमहा
(पशन मं जरु होईपयत कवा अिधकतम 1 वष साठी)

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची
छायां िकत त, क याण संघ टकाकडू न अजदारा या पिर थतीचा आढावा,
पशनपमट ऑडरची स य त कवा पशन पेमट ऑडरम ये कुटूं ब िनवृ ीवेतन िवषयी उ ले ख
नस याबाबतचे ब ँकेकडू न माणप .

-10(क) सेवारत असताना यु दज य पिर थती यितरी त मृ यु पाव यास
.75,000/-एकरकमी

-

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, Physical Casualty अस याबाबतचा अिभले ख काय लयाकडील
कागदोप ी पुरावा, वारसाची संपण
ू मािहती प यासह आिण िज हा सैिनक क याण काय लयाची
िशफारस.
(ड)

सेवारत सैि नकास अपं ग व आ यास (PhysicalCasualty)
1.
20% ते 50% अपंग व
- .40,000/- एकरकमी
2.
50% पे ा जा तअपंग व
- .75,000/- एकरकमी

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, PhysicalCasualty अस याबाबतचा अिभले ख काय लयाकडील
कागदोप ी पुरावा, िज हा सैिनक क याण काय लयाची िशफारस आिण सैिनका या अपंग वाब ल
अंितम मेडीकल बोड ची स य त.
(इ) यु दात/मोिहमे त धारातीथ पडले या सैि नकां या वारस/अवलंिबतांना
.20,000/- एकर कमी

-

आव यक कागदप े
लाभाथ चाअज,काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, धारातीथ पडले या सैिनका या अिभले ख काय लयाकडील
कागदोप ीपुरावा, वारसाची संपण
ू मािहती प यासह आिण िज हा सैिनक क याण काय लयाची
िशफारस.
2.

मुलीचे िववाह ि यथ आ थक मदत.
(अ) माजी सैिनकां चे एका मुलीकरीता
(ब) 50% पे ा जा त अपंग व असले या माजी सैिनका या दोन
मुली किरता येकी
(क) माजी सैिनका या िवधवा प नीस दोन मुलीकरीता येकी
(ड) यु द िवधवां या सव मुलीकिरता येकी
(इ) सव अनाथमुल या ल नासाठी

- .10,000/- .12,000/- .16,000/- .30,000/- .30,000/-
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लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह, ओळखप ाची
छायां िकत त, िववाह नांदेणीचा दाखला, मुली या ज मतारखेचा दाखला, अनाथ मुली या ल ना या
आ थक मदतीसाठी आई-वडील िदवंगत झा याबाबतचा दाखला, सै य सेवापु तकाची छायां िकत
त अपंग माजी सैिनका या मुली या ल नासाठी माजी सैिनक 50% अपंग वाचे माणप आिण
आ थक मदती या काडची छायांिकत त.
3.

वै कीय मदत (िनवृ ीवेतनिमळतनसले यांना).
(अ)
(ब)

(क)
(ड)

औषधोपचारासाठी व श ि येसाठी
- .1,25,000/-पयत
असा य गंभीर आजार, दयरोग, ककरोग,
- .1,000/-दरमहा
िकडणी रोपण या श ि येनंतर शु ुतेसाठी (1वष साठी) कवावष साठी
.10,000/मोती बदूश ि येसाठी
- .5,000/-पयत
वण यं खरे दीसाठी
- .5,000/-पयत

आव यककागदप े
लाभाथ चाअज,काय लयातउपल धअसले लाडी.डी.40सवमािहतीसह,ओळखप ाचीछायां
िकत त,डॉ टरां कडू नकानतपासणी याकागदप ां चीमूळ त, वणयं खरे दीचेमळ
ू िबलआिणआ थ
कमदती याकाडचीछायां िकत त.
(इ)

दातकवळीसाठी(एकदाच)

- .5,000/-पयत

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह, ओळखप ाची
छायां िकत त, डॉ टरां कडू न दात तपासणी या कागदप ां ची मूळ त, दातकवळी खरे दीचे मूळिबल
आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ई)

पॅरािलसीस सटर, खडकी ये थील अपंग माजी सैि नकांना

- .2,000/-दरमहा

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह, ओळखप ाची
छायां िकत त, माजी सैिनकाचे अपंग वाचे माणप , माजी सैिनक पॅरा लजी सटर, खडकी, पुणे
येथे रहात अस याबाबतचे प ॅरा लेजी सटर, खडकी, पुणे यां चे माणप .

- 12(उ)
(ऊ)

वयं चिलत ितचाकी हल खुच (एकदाच) - .8,000/( वयं चिलत मशीनसाठी वेगळे अनुदान .15,000/-पयत)
अपं गांना कुबडीसाठी
-खरे दीचा पुण खच

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी. डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळख प ाची
छायां िकत त, संबंिधत वै कीय उपकरणंची आव यकता अस याचा
डॉ टरां कडू न दाखला, उपकरण खरे दीचे मूळिबल आिण आ थक मदती या काडची छायांिकत त.
(ए)

65%पे ा जा त अंध व आले या माजी सैिनकास

- .2,000/-दरमहा

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, 65% कवा जा त अंध व अस याबाबतचे िज हा श य िचिक सक
यां चा दाखला आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ऐ)

अपं ग/मतीमं द पा यांना (50% कवा यापे ा अिधक अपं ग असणा-यांना)
1.
औषधोपचारासाठी
- .300/-दरमहा

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, पा य 50% अपंग अस याबाबतचे िज हा श य िचिक सक यांचे
माणप , आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
2.

शाळे त जा यासाठी

- .200/-दरमहा

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, पा यमितमंद/50% अपंग अस याबाबतचे िज हा श य िचिक सक
यां चे माणप , मितमंद/अपंगपा य या शाळे त िशकत आहे या शाळे चे माणप आिण आ थक
मदती या काडची छायां िकत त.

3.

-13कौश य वाढिव या या िश णासाठी

- .600/-दरमहा

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, पा य मितमंद/50%अपंग अस याबाबतचे िज हा श य िचिक सक
यां चे माणप , या िश ण सं थे त/ तं िव ालयत/ तं महािव ालयात िशकत मितमंद पा य
िशकत आहे या सं थे चा दाखला, िश ण सं था शासन मा य अस याबाबत चे माणप ,
िश णासाठी शु क भर या या पाव या, या िश ण सं थे त मोफत िश णाची सोय आहे अशा
पा यांना सदर अनुदान दे य नाही आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
4.

वयं रोजगारासाठी

- .34,000/-पयत

आव यककागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, वयंरोजगारासाठी या बँकेकडू न /िव सं थेकडू न कज घे तले आहे
या िव सं थेचा दाखला, कज घे तले या बँक/िव सं थायां चे कज िविनयोग माणप , बँकेशी
केले या कराराची सा ांिकत त आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
5.

शै िणक आ थक मदत (माजी सैि नकां या पिह या तीन पा यांसाठी).

(अ) शालेय िश णासाठी: सरकार मा य िवनाअनुद ािनत - .2,000/- पयत
वा षक सं थे त िश ण घेत असले या पा यांसाठी (इय ा 1 ली ते 12वी पयत)
आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायांिकत त, पा य शाळे त िशकत अस याचा दाखला, फी भर या या,
पु तके/वहया/गणवेशखरे दी के या या मूळपाव या, मागील वष पास झा याबाबत गुणप ीकेची
छायां िकत त आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ब) महािव ालयीन िश णासाठी: सरकार मा य िवनाअनुद ािनत सं थे त
आकार यात ये णा-या शु का ऐवढे कवा जा तीत जा त . 7,000/- पयत
आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, पा य िश ण सं थे त कोण या वग त िशकत आहे याचा दाखला,

-14िश ण सं था िवनाअनुदािनत अस याचा दाखला, मागील वष पास झा याबाबत गुणप ीकेची
छायां िकत त, शु क भर या या मूळ पाव या आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(क)

शासिकय अनुदानीत/िवनाअनुद ािनत यावसाियक महािव ालयात
िशकणा-या तसेच पररा यात िश ण घेणा-या पा यांना:-

पदवी/पद यु र वै कीयअ
पदिवकाअ या
अ यास म
यास मM स म
BBS,BDSव (D.Ed
MD
यितरी त)
.20,000/.40,000/पयत
पयत

.10,000/पयत

BCA,BBA,B.Ed,B. D.Ed/D.T.
P.Ed,B.Sc(Agri)आ Ed
िणB.Sc(Computer)
.10,000/-पयत

.6,000/पयत

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, यावसाियक अ यास माचे नावासह िश णसं थेत िशकत
अस याचा दाखला, शु क भर या या मूळ पाव या, मागील वष चा अ यास म उ ीण झा याचे
माणप आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ड) परदे शात उ च िश णासाठी जाणा-या पा यांना दरवष (तीनवष पयत)
.50,000/-पयत

-

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी.डी. 40 सव मािहतीसह
,ओळखप ाची छायां िकत त, िश ण सं थे म ये वेश िमळा याचे माणप , पा याने या अ यास
मा या पुततेनंतर िड लोमा/ पदवी/ पद यु र माणप / डॉ टरे ट माणप
दान होत
अस याबाबतचे परदेशात या संबंिधत सं थे चे वेश घे ते वेळी/ याआधीचे माणप , हसाची
छायां िकत त, पासपोटची छायां िकत त, पा य/ पा या परदे शात िश णासाठी Employer तफ
Sponsor झाले ला नाही याबाबत अजदाराचे हमीप Undertaking आव यक आहे , पा य
परदे शात िशकत अस याबाबतचे तेथील िश ण सं थे चे प / माणप , आिण आ थक मदती या
काडची छायां िकत त.

-15(इ)

सैिनक शाळे त िशकणा-या पा यांना आ थक मदत :1.
2.

सातारा सैिनक कूल
इतर सैिनक कूल

- .32,000/-पयत
- .15,000/-पयत

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, शाळे त िशकत अस याबाबतचे सैिनकी शाळे चे माणप , शु क
भर या या मूळ पाव या शै िणक वष माणे, मागील वष पास झा याचे माणप , सातारा सैिनक
कूल येथे िशकणा-या पा यां साठी भरलेली फी व रा य/क शासनाकडू न िमळाले ली
िश यवृ ी/िव ावेतनचे उ ले ख असले ले सैिनकी शाळे चे माणप , जातीचा दाखला, माजी सैिनक
मागासवग य अस यास समाज क याण काय लयाकडू न फी न िमळा याचा दाखला आिण आ थक
मदती या काडची छायां िकत त.
(उ)

10 वी ते पी.एच.डी.पयत िश यवृ ी
- .1,500ते .12,000/- पयत
(पररा यातील िश णासाठी सु दा िश यवृ ी लागूआहे )

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40/ िवहीत नमु यातील
िश यवृ ीचा फॉम,सव मािहतीसह, ओळखप ाची छायां िकत त, स या पा य या वग त िशकत
आहे या वग चे बोनाफाईड स टिफकेट, उ ीण झाले या वग या गुणप ीकेची माणीत स य त
आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ऊ)

NDA, IMA/OTA व समतु य सं थे म ये थे ट वेश िमळाले या .50,000/-पा यांना ो साहन हणून एकरकमी

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, पा य रा ीय संर ण बोिधनीत िश ण घे त अस याचा दाखला,
शु क भर या या मूळ पाव या आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.

-16(ए)
पध मक पिर े या तयारीसाठी माजी सैि नक व पा यांना - .5,000/आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, माजी सैिनक/ पा य पध पिर च
े े िश ण घे त अस याचा दाखला,
शु क भर या या मूळ पाव या आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ऐ) माजी सैि नक/िवधवायांना MS-CIT कोससाठी
- .2,500/पयत (नोकरी भरतीसाठी पा उमेदवारांसाठी)
आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, MS-CIT पास के याबाबतचे माणप , शु क भर या या मूळ
पाव या आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
5.

वयं रोजगार.
(अ) वयं रोजगाराचे िश ण घेणा-या माजी सैिनकांना

- .3,000/-पयत

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, माजीसैिनक/िवधवा कोणते िश ण घे त आहे याबाबतचे सं थे चे
माणप /दाखला, िश णचे शु क भर या या मूळ पाव या आिण आ थक मदती या काडची
छायां िकत त.
(ब)

वयं रोजगारासाठी िव सं थे कडू न घेतले या कज या 20% कवा जा तीत
जा त - .34,000/-पयत

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी.40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, वयंरोजगारासाठी कज घे तले या बँकेचा/िव सं थेचा दाखला,
माजीसैिनक/िवधवा कोणतीही नोकरी करत नस याचा सरपंच/नगरसेवक यां चा दाखला, बँकेशी
केले या करार/कज रो याची (Bank
agreement) छायां िकत त, यवसायासाठी ब ँकेत
सादर केले या क प अहवाल (Project report) ची छायां िकत त, वयंरोजगारा अंतगत करीत
असले या यवसायाचा िवमा काढ याची छायां िकत त, कज घे तले या रकमे या संपण
ू
िविनयोगा या व यवसायासाठी खरे दी केले या व तूं या संपण
ू रकमे या पाव या, िज हा सैिनक
क याण काय लयाकडील अज, िज हा सैिनक क याण अिधकारी/क याण संघ टकयां नी
वयंरोजगाराचे करण बँकेत जाऊन तपासले आहे व खा ी केली आहे असे माणप आिण
आ थक मदती या काडची छायांिकत त.
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इतर आ थक मदती.

(अ) यु द िवधवांना व सै य सेवेत सेवारत असताना यु दज य पिर थती
यितरी त कारणांनी धारातीथ पडले या सैि नकां या िवधवांना घरकुल/सदिनके साठी:1.
2.
3.

िदनांक 01 एि ल 1997 पुव यु दात/मािहमेत धारातीथ - .1,50,000/पडले या सैिनकां या िवधवां ना
यु दात/ मोिहमेत िदनां क 01/04/1997 नंतर कामी - .1,50,000/आले या सैिनकां या िवधवां ना
सै य सेवेत असताना यु दज य पिर थती यितरी त
- .1,50,000/कारणां नी (Physicalcasualty) मृ यु पावले या
सैिनकां या िवधवां ना (िदनां क31/05/2001नंतर कामी आले या)

आव यक कागदप े (घरकुलासाठी)
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, यु दात/ मोिहमेत/ िफिजकल कॅ यु टीम ये पती िदवंगत झा याबाबत
संबंधीत अिभले ख काय लया या प ाची स य त, घर/भूखंड वत: या नावावर अस याचा
ामपंचायत/ नगरपालीका/ महानगरपालीका इ याद चा दाखला, ामपंचायत/ नगरपािलका/
महानगरपािलका इ याद चा बांधकामास परवानगी अस याचा दाखला, घराचा नकाशा व
बां धकामाचे अंदाजप क, घराचे बां धकाम पुण झा यानंतर संबंिधत ामपंचायत/ नगरपािलका/
महानगरपालीका यां चेकडू न बां धकाम पूण झा याचे माणप , आिण आ थक मदती या काडची
छायां िकत त.
आव यक कागदप े (सदिनका खरे दीसाठी)
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, यु दात/ मोिहमेत/ िफिजकल कॅ यु टीम ये पती िदवंगत झा याबाबत
संबंधीत अिभले ख काय लया या प ाची स य त, सदिनका खरे दीसाठी िब डर/ माटर /
सोसायटीशी झाले या न दणीकृ त करारना याची त, सदिनका खरे दीचे करणी संपण
ू र कम अदा
के याचे व यानंतर सदिनकेचा ताबा िद याचे मोटर/िब डर/ सोसायटीचे माणप , आिण
आ थक मदती या काडची छायांिकत त.
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(क)

माजी सैि नकांना घर बांधणीसाठी कवा सदिनका खरे दीसाठी - .50,000/घेतले या कज या 10% कवा जा तीत जा त
माजी सैि नकां या िवधवांना घर बांधणीसाठी सदिनका खरे दीसाठी .50,000/-घेतले या कज या 10% कवा जा तीत जा त

आव यक कागदप े (घर बां धणीसाठी)
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, बँकेकडू न/िव सं थेकडू न कज वाटपाचा मूळ दाखला, कज चे वाटप
एकापे ा जा त ह यात झाले अस यास शेवट या ह या या वाटपाचा िदनां क व एकूण कज
वाटपा या रकमेची मािहती िव सं थे या माणप ात असणे आव यक आहे , घर/भूखंड वत: या
अथवा प नी या नावावर अस याचा ामपंचायत/ नगरपालीका/ महानगरपालीका इ यादीचा
दाखला, ामपंचायत/ नगरपािलका/ महानगरपालीका इ यादीचा बां धकामास परवानगी अस याचा
दाखला, घराचा नकाशा व बां धकामाचे अंदाजप क, घराचे बां धकाम पूण झा यानंतर संबंधीत
ामपंचायत/ नगरपालीका/ महानगरपालीका यां चेकडू न बां धकाम पूण झा याचे तारखेसह
माणप , क याणसंघटाचा य पाहणी अहवाल आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत
त.
आव यक कागदप े (सदिनका खरे दीसाठी)
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, बँकेकडू न/ िव सं थेकडू न कज वाटपाचा मूळ दाखला, कज चे वाटप
एकापे ा जा त ह यात झाले अस यास शेवट या ह या या वाटपाचा िदनां क व एकूण कज
वाटपा या रकमेची मािहती िव सं थे या माणप ात असणे आव यक आहे , सदिनका खरे दीसाठी
िब डर/ मोटर/ सोसायटीशी झाले या न दणीकृ त करारना याची छायांिकत त, सदिनका खरे दीचे
करणी संपण
ू र कम अदा के याचे आिण यानंतर सदिनकेचा ताबा िद याचे मोटर/ िब डर/
सोसायटीचे माणप , क याण संघ टाचा य पाहणी अहवाल आिण आ थक मदती या काडची
छायां िकत त.
(ड)

अं यिवधीसाठी (माजी सैि नक व याची प नी)

- .10,000/-

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, मृ युचा न दणीकृ त दाखला, माजी सैिनक अथवा यां ची प नी यापैकी
एकच हयात अस यास व यांचा यां नी सांभाळ केला व मृ युनंतर अं यिवधी केला या वारसाचे
ित ाप आिण आ थक मदती या काडची छायांिकत त.
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दुस-या महायु दातील माजी सैिनक/ िवधवेस (इतर - .3,000/-दरमहा
कोणतीही पशन नस यास (िदनांक 01/05/2011 पासून)
(सन 1939 त1945 चे दर यान सेवा क न सेवा मु त झाला अस यास)

(ई)

असाधारण अडचणी या वेळेस तातडीची आथ क मदत
(मा.संचालकां या मंजरु ीने)

- .10,000/-पयत

आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, तलाठी/तहिसलदारयां या पंचना याची छायां िकत त आिण आ थक
मदती या काडची छायां िकत त.
(उ) PCTC नािशक येथे िश ण घेणा-या माजी सैिनक पा यां ना िनध रीत शु का या
50% कवा .5,000/- यापैकी जे कमी असेल ती र कम
आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, UPSC/CDA पिर स
े ाठी फॉम भर याचा पुरावा, अ यास म पूण
के याबाबतचा दाखला आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ऊ) PRTC सातारा, MSTC को हापूर व महासैिनक िश ण क , बुलढाणा येथे
िश ण घे णा-या माजी सैिनक पा यां ना ( वया या 30 वष पयत) शै िणक शु का या 50%
कवा .2,000/- यापैकी जी कमी असेल ती र कम
आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
िश ण घे त याबाबतचे माणप , फी भर या या मूळ पाव या आिण आ थक मदती या काडची
छायां िकत त.
(ए)

शासनमा य खाजगी अ यास मासाठी माजी सैिनक/प नी/ - .6,000/-पयत
िवधवा/ पा ययां ना शै णीक खच साठी
आव यक कागदप े

लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, अ या मा या कालावधीबाबतचा खाजगी सं थे चा दाखला, शु क
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माशी समक आहे या अ यास माचे नाव यासाठी शासकीय सं थे त आकार यात येणारे
शु क माणीत क न िश ण सं थे चा दाखला, मागील वष चा अ यास म उ ीण झा याचे
माणप आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.
(ऐ)

एकरकमी

िविवध े ात उ ले खिनय कामिगरी क न देशाची तसेच रा याची ित ठा
वाढिवणा-या माजी सैिनक/ प नी/ मुले यां यासाठी िवशेष गौरव पुर कार:1.
रा ीय पातळीवर बहू मोल कामिगरी करणा-यास - .10,000/- एकरकमी
2.
आंतररा ीय पातळीवर बहू मोल कामिगरी करणा-यास - .25,000/3.

10 वी व 12 वी या बोड या परी म
े ये 90%
- .10,000/-एकरकमी
पे ा जा त गुण िमळिवणा-या 10 िवभािगय मंडळातून
येकी पाच पा यां ना तसे च पदवी/ पद यु र िश ण घे त असले या
िव ापीठात सव थम मांकाने उ ीण झा यास
आव यक कागदप े

लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असलेला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, कोणती िवशेष कामिगरी केली याबाबतचा पुरावा, िव ािपठात थम
मां काने उ ीण झा याचे िव ािपठाचे माणप , बोड ची गुणपि केची सा ां िकत त आिण
आ थक मदती या काडची छायांिकत त.
(अं)

65% पे ा जा त अपंग व आले या माजी सैिनकां ना
- .50,000/-पयत
अपंग व सुसहय कर यासाठी घरात बदल कर या करीता
आव यक कागदप े

लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह,
ओळखप ाची छायां िकत त, माजी सैिनकास 65% पे ा जा त अपंग व आ याचे िज हा
श यिचिक सक यां चे माणप , अपंग व सुसहय कर यासाठी घराची आव यक दु ती/ घरात
बदल कर यासाठी संबंिधत ामपंचायत/ नगरपािलका/ महानगरपािलका यां ची परवानगी, घर
माजी सैिनकाचे नावां वर अस याबाबतचा पुरावा आिण आ थक मदती या काडची छायां िकत त.

-21(अ:) माजी सैि नक प नी/ िवधवां यांचे बचत गटांना वयं रोजगारासाठी क पा या
50% कवा जा तीत जा त 5लाख
आव यक कागदप े
लाभाथ चा अज, काय लयात उपल ध असले ला डी.डी. 40 सव मािहतीसह, माजी
सैिनक/ िवधवां या ओळखप ाची छायां िकत त, िव सं थेत/ बँकेत सादर केले या क प
अहवालाची सा ांिकत त, क पास महारा शासनाची मा यता असले बाबत या कागदप ां ची
सा ांिकत त, बचत गटाने कज घे तले या ब ँक/ िव सं थेचा दाखला, क पाचा िवमा काढ याची
छायां िकत त, बचत गटाने सु केले ला क प/ कज बाबत िज हा सैिनक क याण अिधकारी
यां चा य अहवाल, मिहलाबचत गटाचे शासनाकडे न दणी झा याबाबत या माणप ाची
सा ांिकत त (सदर योजनेसाठी कमीत कमी 11 या मिहला समूह बचतगटाम ये 3िवधवा असणे
आव यक आहे ).
िटप: सदर या आ थक मदती िदनां क 25 माच 2015 पासून तसेच शै िणक मदत शै िणक स
सु झा यापासून लागू राहतील.
क याणकारी िनधीबाबत
ात
खालील माणे कर यात ये तो.

झाले या

आ थक

मदती या

अज चा

िनपटारा

अ) िज हा सैिनक क याण अिधकार यां चे अिधकारातील आ थक मदतीचे अज-अज
ा त झाले या तारखेपासून 7 िदवसां चे आत.
ब)
िज हािधकारी व अ य , िज हा सैिनक क याण काय लया या अिधकारातील
आ थक मदतीचे अज – अज ा त झाले या तारखे पासून 15 िदवसांचे आत.
क) संचालक, सैिनक क याण िवभागयां या अिधकारातील आ थक मदतीचे अज-अज
ा त झाले या तारखेपासून 30 िदवसां चे आत.
शै िणक सवलत : यु दामधील शहीद जवानां या प नी व मुले यां चेसाठी अ ना मलाई
िव ापीठाम ये खालील माणे जागा आर ीत करणेत आले या आहे त:(अ) वै कीय महािव ालय – 25 जागा
(ब) दं त वै कीय महािव ालय – 09 जागा
(क) अिभयां ीकी महािव ालय – 02 जागा

- 22वास सवलत
(अ)

यु द िवधवां ना रे वे या दुस-यावग या वासासाठी 75% वास सवलत िदली जाते
व िवमान वासाम ये 50% सवलत िदली जाते.

(ब)

यु द िवधवां ना व शैायपदक धारकां ना एस.टी. वास सवलत:- आथ क वष (201819) पासून यू द िवधवां ना महारा रा य पिरवहन महामंडळा या सव बसेस मधून
मोफत वास सवलत दे यात आली आहे . तसे च िवर िपता, िवर माता व शौय पदक
धारकां ना वा षक 3,586/-(2500िक.मी. वासासाठी लागणा-या खच इतकी)

जमीन
(अ)

शौय पदक धारकां ना जमीन उपल ध नस यामुळे ा त झाले या शौय पदकानुसार
जमीनी या बद यात रोख र कम िदली जाते.

सानु ह अनुदान (महारा

शासनाकडू न)

अ) 01 मे 1999 पासुन देशां तगत सुर ा/ यु दज य मोहीमेत िनयं ण रे षेवरील सव े ात
धाराितथ पडले या सै यदलातील अिधकारी व जवान तसे च सीमा सुर ाबल व इतर त सम
िनमल करी दलातील महारा ातील अिधकारी/ जवानां या कुटूं िबयां ना यां ना . 08 लाख व
यु दज य मोिहमेत गंभीर जखमी होउन अपंग व आले यां ना अपंग वा या ट केवारीनुसार .1/लाख ते .3 लाखापयतआ थक मदत दे यात येते.
ब) वातं यो र काळात िदनां क 15ऑग ट1947 ते 30एि ल1995 या कालावधीम ये
यु दात/मोहीमेत शहीद झाले या सैिनकां या कुटूं बातील नामिनदिशत वारसां ना/अवलंिबतां ना
(मरणोपरा त शौयपदक ा त करणे वगळू न) दरमहा येकी .3000/- इतके अथ सहा य िदले
जाते.
(भारत सरकार): भारत सरकार तफ िदनां क 01 मे 1999 पासुन यु दात/यु दज य मोिहमेत/
चकमकीत/ ऑपरे शन िवजय मधील शिहद जवानां या अवलं बीतां ना .15 लाख दे यात येतात.
इतर सवलती
(अ) रा यातील 52 िठकाण या वसतीगृहात माजी सैिनकां या पा यां ना मोफत िनवासाची सोय व
भोजन शु कात हु ानुसार सवलत. सव यु िवधवा व िवधवा यां या पा यां ना पूणत: मोफत.
(ब )माजी सैिनकां साठी रा यात 24 िठकाणी िव ामगृहाची सोय आहे .
(क)

माजी सैिनक व यां या पा यासाठी सातारा येिथल िश ण व उ पादन क ात
वंयरोजगार िश णाची सोय आहे . (संगणक, िशवण व कतन काम)

-23(ड) ल कर भरतीला ो साहन दे यासाठी भरतीपूव िश ण िशबीराचे रा य यापी काय माचे
क सातारा (टी.सी.पी.सी.) येथे आहे .
(इ)

शासिकय सेवेत सव तरां या पदां साठी वयोमय दे त सूट.

(ई) वै िकय/ अिभयां ि की/ तां ि क/आय.टी.आय./ कृ षी महािव ालयात आजी/माजी
सैिनकां या पा यां साठी 5% कवा जा तीत- जा त 5 जागांकरीता आर ण.
(फ) सै यातील िरकृ ट हू ाव न वै कीय कारणाने सेवािनवृ
असले या सैिनकाला माजी सैिनकाचा दज दे यात आले ला आहे .

होऊन िनवृ ी वेतन िमळत

कि य सैि नक बोड कडू न (RMDF) िदली जाणारी आ थक मदत
(फ त हवालदार तथा त सम रक व मुळ िनवृ ी वेतन .6000/-पयत असणा-यांसाठी)
(अ

वयोवृ द व दुबल माजी सैिनक व
चिरताथ साठी (फ त दोन वष साठी).

यां या िवधवां ना

.2,000/-दरमहा

(ब) आ थक दृ टया दुबल माजी सैिनक व िवधवां ना मुली या
िववाहासाठी.

.50,000/-

(क

.20,000/-

आ थक दृ टया दुबल माजी सैिनक तसेच 100% अपंग व
असले ले माजी सैिनक व िवधवां या घर दु तीसाठी.

(ड) आ थक दृ टया दुबल माजी सैिनक/िवधवां या 2
पदवीपयत या िश णासाठी.

मुलां या

.1000/-दरमहा

(इ)

आ थक दृ टया दुबल माजी सैिनक व िवधवा यां ना नैसग क
आप ी कवा अपघाती मृ यु झा यास.

.30,000/-

(ई)

आ थक दृ टया दुबल माजी सैिनक व िवधवां या वै कीय
उपचाराकरीता (केवळ ईसीएचएस सद य नसले यां ना),
आजाराचे व प व गंभीरता पाहू न.

.30,000/-

(उ) िवधवां ना अं यिवधी करीता

.5,000/-

(ऊ

-75 वष वरील घरी राहणारे सैिनक व िवधवां

.500/- दरमहा

-वृ ा मात रा ़हणारे 70 वष वरील सैिनक व िवधवां

.500/- दरमहा

-100% अपंग व असले या माजी सैिनकांची अनाथ मुले

.500/- दरमहा

अितशय दै य अव था असले ले माजी
(एकवेळा)

.30,000/-

सैिनक/ िवधवा

- 24 वजिदन िनधीतून खालील गंभीर आजारासाठी येणा-या एकून खच या 90% मदत
जवान/जेसीओ करीता व 75% मदत अिधका-यां ना िदली जाते:(अ)

हदय श

ि या (ब) कॅ सर (क) िकडणी/मु पड िवकार

(ड)

अध ग वायु (इ)

(उ)

सां धा बदली करणे

ो टे ट सजरी

(ई) आट िरअलसजरी

यु दिवधवा/ अपं ग सैि नकांना आम स ल वेलफेअर फंडातून दे यात ये णारी
आ थक मदत
(अ) पा याना शै िणक िश यवृ ी (ब) वयंरोजगार (क) मुली याल नासाठी
(ड)

कुबडी, हीलचे अर, तीनचाकी सायकल ( वयंमशीनसह) व इतर कृ ि म

अवयव बसिव यासाठी.

(इ) औषधोपचारासाठी.

FORMATSFORVARIOUSAFFIDAVITDECLARATIONS
नमुना 1 (माजी सैिनक वतःचे ल ना िवषयी)
सुचना-माजी सैिनकां ने 20 पया या टॅप पेपवर (ल नाचा) पाट-2 ऑडर कर याकरीता खालील
नमु या माणे मािहती तयार क न संबंिधत मा.म ॅिज ेटयां ची वा री यावी.
AFFIDAVIT DECLARATION
1.
I, Ex-Serviceman No _____________ Rank Ex-_______ Name____ ___
________________________________ of Corps /Regt_____________,
(Exserviceman
Identity
Card
No.
MAH-14____________Resident
of
Vill_____________PO______________Teh ____________ Distt- Yavatmal ,
solemnly affirm and declare as follows :(a) ImarriedwithSmt_____________________________________
_
DaughterofShri________________________________________ofVillage_
_____________________Post________________Teh_________________
________Distt:Yavatmal.
On___________________________asper_______rites.

-25ThatIamawareofthefactthatmyabovedeclarationisforpublicationofPartIIo
rdersformarriage.Furthernominationisrequiredtobemade.
(a)

Thatincaseofanychangeinthestatusofmydependants,IwillinformtoZillaSa
inikWelfareOffice,Yavatmalattheearliest.Ishallbeliableforcivil/criminal
actionshouldIfailtodoso

Signature of Deponent
VERIFICATION
I, the deponent above named, do hereby solemnly declare and verify that the
contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief , and
nothing material has been concealed or suppressed there from.
Verified at_______________on the___day of____________________.

Signature of Deponent
ATTESTATION
Certified that the above statement is declared by me at Yavatmal this day
of____________by the above DEPONENT
Witness
Signature_______________
(Name in Block Capitals and Full Postal Address)
VillPOTehDistt-Yavatmal
ATTESTED BY MAGISTRATE

- 26 नमुना- 2 (माजी सैि नकाचे मुलां या ज मा िवषयी)
सुचना-माजी सैि नकांने 20 पया या टॅप पे पवर मुलांचे पाट-2 ऑडर करणयाकरीता
खालील नमु या माणे मािहती तयार क न संबंिधत मा.मॅिज ेट यांची वा री यावी
AFFIDAVIT DECLARATION
1.
I, Ex-Serviceman
No _____________
Rank – Ex-_______
Name___________ ____________ of Corps /Regt___________-,
(Exserviceman
Identity
Card
No.
MAH-14____________Resident
of
Vill_________________ PO_______________
Teh ________________ Distt- Yavatmal, solemnly affirm and declare as follows
:(a)

Sr
No

That I was enrolled in Army on___________and discharged
from service on___________. After retirement I am blessed
with
the
following
child/children
to
my
wife
Smt______________________:-

Name
child/children

of Date
birth

of Place of birth

Relation-ship

(b)

That I am aware of the fact that my above children are eligible for the
publication of Part II orders.

(c)

That in case of any change in the status of my dependants (due to
death, marriage, Employment etc.), I will inform to ZillaSainik Welfare
Office, Yavatmal at the earliest and will stop use of facility, I shall
beliable for civil/criminal action should I fail to do so.
Signature of Deponent

- 27 VERIFICATION
I, the deponent above named, do hereby solemnly declare and verify that the
contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief, and
nothing material has been concealed or suppressed the reform.
Verifiedat_______________on the-___day of____________________.

Signature of Deponent
ATTESTATION
Certified that the above statement is declared by me at Yavatmal on this day
of____________by the above DEPONENT
Witness
Signature_______________
(Name in Block Capitals and Full Postal Address)
VillPOTehDistt-Yavatmal
ATTESTED BY MAGISTRATE

-28नमुना- 3 (माजी सैि नक िवधवेने मुलां या ज मा िवषयी)
सुचना - माजी सैि नक िवधवेने 20 पया या टॅप पे पवर मुलांचे पाट-2 ऑडर कर या
करीता खालील नमु या माणे मािहती तयार क न संबंिधत मा.मॅिज ेट यांची वा री
AFFIDAVIT DECLARATION
1.
I, Smt ______________________ ______________ Widow of lateNo
_____________
Ex-Rank___________________
Name_______________________ of Corps /Regt_____________,
(Exserviceman
Identity
Card
No.
MAH-14_______
Resident
of
Vill_________________PO_____________________
Teh ________________ Distt- Yavatmal, solemnly affirm and declare as follows
:(a)

SrN
o

That my husband was enrolled in Army on___________and discharged
from service on___________. During his life/service period we blessed
with the following child/children and could not publish Part-II orders of
birth of child/children. My husband has expired on____________.
Name of
child/children

Date of
birth

Place of birth Relation-ship

(b)

That I am aware of the fact that my above children are eligible for the
publication of Part-II orders.

(c)

That in case of any change in the status of my dependants (due to
death, marriage, Employment etc.), I will inform to Zilla Sainik
Welfare Office, Yavatmal at the earliest and will stop use of facility. I
shall beliable for civil/criminal action should I fail to do so.

Signature of Deponent

- 28 VERIFICATION
I, the deponent above named, do hereby solemnly declare and verify that the
contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief, and
nothing material has been concealed or suppressed the reform.
Verified at_______________on the___day of____________________.

Signature of Deponent
ATTESTATION
Certified that the above statement is declared me at Yavatmal on this day
of____________by the above DEPONENT
Witness
Signature_______________(Witness No.1)
(Name in Block Capitals and Full Postal Address)
VillPOTehDistt-Yavatmal
ATTESTED BY MAGISTRATE
नमुना- 4 (माजी सैिनकांने पिह या प नी या मृ युनंतर दुसरे ल न केले अस यास)
सुचना – माजी सैिनकां ने 20 पया या टॅपपेप वर (पिह या प नीचा म यु/दुसरे ल न) पाट-2 ऑडर
कर या करीता खालील नमु या माणे मािहती तयार क न संबंिधत मा.म ॅिज टे ट यांची वा री
यावी

- 29 AFFIDAVITDECLARATION
1.
I, Ex-Serviceman No _____________ Rank – Ex-_______ Name___
_____________________________________ of
Corps /Regt____________,
(Ex-serviceman Identity Card No. MAH-14____________
Resident of
Vill_____________PO____________Teh ___________
Distt- Yavatmal ,
solemnly affirm and declare as follows :(b)

That I was enrolled in Army on___________and discharged from
service
on___________.After
retirement
my
wife
Smt______________________Died
on__________________at__________________

(c)

I
re-married
with
Smt_________________________________
Daughter
of
Shri_____________________________Resident
of
Village______________________Post____________Teh______________
____Distt : Yavatmal On___________________________as per
Hindu rites.
(c) That I am aware of the fact that my above declaration is for publication
of Part-II orders for death of wife and re-marriage. Further nomination is
required to be made.
(d) That in case of any change in the status of my dependants
(due to death, marriage, Employment etc.), I will inform to Zilla Sainik
Welfare Office, Yavatmal at the earliest and will stop use of facility. I shall
beliable for civil/criminal action should I fail to do so.

Signature of Deponent
VERIFICATION
I, the deponent above named, do hereby solemnly declare and verify that the
contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief, and
nothing material has been concealed or suppressed there form.
Verified at_______________on the___day of____________________.
Signature of Deponent

-30ATTESTATION
Certified that the above statement is declared by me at Yavatmal on this day
of____________by the above DEPONENT
Witness
Signature_______________
(Name in Block Capitals and Full Postal Address)
VillPOTehDistt-Yavatmal
ATTESTED BY MAGISTRATE
मुले/मुल या पाट- 2साठी आव यक कागद प े
आव यककागदप े
1.

मुले/मुल चा ज माचा मुळ दाखला व याची छायां िकत त.

2.

मुले/मुल शाळा िशकत अस यास यां चे शाळे तील बोनाफाईड सट िफकेट कवा शाळा
िशकत नस यास िटसीची छायांिकत त. (शाळे त जात नस यास मां क-2 व नमून
केले या कागदप ां ची आव यकता नाही.)

3.

अज चा/ ित ा ले खचा (इं जीतील) िविहत नमूना काय लयात उपल ध असुन याची
छायां िकत (झेरॉ स त काढावी व िविहत नमूना काय लयात संबंिधतास परत करावा.

4.

माजी सैिनक/िवधवायां चे ओळखप /िड चाज बुकची छायां िकत त

5.

अज भ न सोबत वरील सव कागद प ां सह टे बल संबंिधत िलिपकास सादर करावा
जेणेक न संबंिधत अिभले ख काय लयाकडे अज पाठिव यानंतर यां चेकडु न आप या
प यावर पर पर पाट-2 झा याचे प येईल.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-32माजी सैि नकाचे ओळखप हरिवले अस यास दुसरे तयार करणे.
(आव यक कागदप े )
ओळखप हरिव या गे याबाबत संबंिधत पोलीस टे शनला दोन ितत अज सादर करावा.
एक ितवर यां चा (FIR NUMBER AND DATE) नोद मां क व िदनांक तसे च संबंिधत
अिधकारी वा री व िश का असणे आव यक आहे .
एक मिह यानंतर ओळखप ाचा शोध लावला असता आढळु न आले नस याचे संबंिधत
पोलीस अिधकारीचे वा री व िश काचे माणप असणे आव यक आहे .
माजी सैिनकाचे 2 टॅ प साईज फोटो.
PPO (पशन पेमट ऑडर) ची झेरॉ स त.
मुळ िड चाज बुक.
अस यास माजी सैिनक ओळखप ाची (पुव काढु न ठे वले ली) छायां िकत त जोडावी
ओळखप थम वेळ हरिवले गे यास िनयमानुसार . 100/-संबंिधत िलिपकाजवळ जमा
करावे व याची शासकीय पावती यावी.
अज भ न सोबत वरील सव कागदप ां सह संबंिधत िलिपकास सादर करावा.

िड चाज बुक हरिवले अस यास अिभलेख काय लयाकडु न दुसरे मागिवणेसाठी
(आव यक कागदप े )
1. िड चाज पू तक हरिव याबाबत संबंिधत पोलीस टे शन यां ना ( हदी कवा इं जीम ये) दोन
ितत अज सादर करावा. एक ितवर यां चा (FIR NUMBER AND DATE) नोद मां क
व िदनां क तसेच संबंिधत अिधकारी वा री व िश का असणे आव यक आहे .
2. एक मिह यानंतर सदर िड चाज बुकचा शोध घे तला असता आढळु न आले नस याचे संबंिधत
पोलीस अिधकारी यांचे वा री व िश काचे माणप ( हदी कवा इं जी)त असणे आव यक
आहे .
3. 3.पती-प नीचा (JointPhoto) एका फोटो या मागील बाजूवर माजी सैिनक या गावातील
रिहवासी आहे तेथील ामसेवक कवा तलाठी यां ची वा री व िश का घे ऊन खालील
अज तील इतर कागदप ांसोबत िज हा सैिनक क याण काय लयात सादर करावा.
4. अज चा/ पोलीस टे शनला कसा िरपोट करावयाचा याचा (इं जी/ हदीतील) िविहत नमूना
काय लयात उपल ध असुन याची छायां िकत (झेरॉ स) त काढावी व िविहत नमूने
काय लयात संबंिधतास परत करावा.
5. अज सोबतमाजीसैिनकओळखप ाचीछायां िकत तजोडावी.
6. अज भ न सोबत वरील सव कागद प ां सह संबंिधत िलिपकास सादर करावा. जेणेक न
संबंिधत अिभले ख काय लयाकडु न वरीत मागिव याची कायवाही कर यात येईल.

-33माजी सैि नकाचा मृ यु झा यास मृ युनंतर िवधवेचे ओळखप

काढ यासाठी

(आव यक कागदप े )
1. िवधवेने संबंिधत बँकेत जाऊन आप या पती या पेशंन पेमट ऑडर (पी पी ओ) म ये आपले
नाव /नॉिमनेशन झा याची खा ी करावी तसेच आप याकडे पी पी ओ उपल ध अस यास
या या छायां िकत 1 त काढावी. पी पी ओ उपल ध नस यास संबंिधत बँकेतुन याची
छायां िकत त ा त करावी व सा ां िकत करावी. पी पी ओ तील नावा माणे च आव यक सव
िठकाणी याच नावाचा उ लेख करावा.
2. पतीचा मृ युचा दाखला (िड चाज बुकम ये नमूद केले या नावा माणे) व या या छायां िकत-1
त काढावी व सा ांिकत करावी.
3. तहिसलदारयां या वा रीचा वारस दाखला कवा कुटुं िबयाचा दाखला ा त करावा या या
छायां िकत-1 त काढावी व सा ां िकत करावी.
4. पतीचे मुळ िड चाज बुक व िज हा सैिनक क याण काय लययां नी यांना िदले ले मुळ
ओळखप .
5. अज चा व माणप ाचा िविहत नमूना काय लयात उपल ध असुन याची छायां िकत (झेरॉ स)
त काढावी व िविहत नमूना काय लयात संबंिधतास परत करावा.
6. अस यास िवधवेचे िनवडणुक आयोगाने िदले ले ईले शन काडची छायां िकत त.
7. या काय लयाकडु न ओळखप काढ यानंतर िनयमा माणे इतर लाभ घे ता येईल याची िवधवेने
न द यावी.
8. िवधवा प नीचे -03 पासपोट साईज फोटो सादर करावेत.

िज हा सैि नक क याण काय लय हे माजी सैिनकां या क याणाकरीता तसेच
यांचे

न सोडिव याकरीता काय वत आहे . िज हा सैि नक क याण अिधकारी हे

तालुका /िज हा मे ळा याम ये वेळोवेळी शासना या सव क याणकारी योजनांची तसेच
माजी सैि नकांकरीता असले या

ावधानाची मािहती सव माजी सैि नकांना दे तच

असतात. तरी सु ा िवनंती आहे की, वरील बाबी संबंधी मािहती आप या सं थातील/
गटातील तसेच इतर जा तीत जा त माजी सैि नकांना अवगत क न काय लयास
सहकाय करावे.

