
पंचायत समिमिती तलासमरी

सममिाजकल्याण िविभाग
अ. क. योजनेचे नांवि 

(विैयक्तीक/समामिुह
ििक)

लाभाथी िनविडीचे 
िनकष

लाभाचे स्विरुप शासमन 
िनणरय/पिरत्रका/पत्रा 

अन्विये तो समंदर्भर  
कमिांक वि िदर्नांक

शेरा

1 मिागासमविगीय 
लाभाथ्यार्थ्यांना 
घरघंटी पुरिविणे.

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 
असमाविा.

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 
कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

3.      विािषरक 
उत्पन्नाचा दर्ाखला 
समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

4.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांकाचा 
दर्ाखला

5.      लाभाथी 
स्थािनक 



असमल्याचा दर्ाखला

6.      िविजेची 
जोडणी आविश्यक 
(लाईट िबल)

7.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

2 मिागासमविगीय 
लाभाथ्यार्थ्यांना 
िडस्को जॅकी 
( ) DJ समािहत्य 
पुरिविणे.

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 
असमाविा.

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 

कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

3.      विािषरक 
उत्पन्नाचा दर्ाखला 
समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

4.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांकाचा 
दर्ाखला

5.      लाभाथी 
स्थािनक 



असमल्याचा दर्ाखला

6.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

3 मिागासमविगीय 
िविदर्याथ्यार्थ्यांना 
समायकली पुरिविणे 
(इयत्ता 5 विी ते 
9 विी).

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 
असमाविा.

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 

कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

3.      विािषरक 
उत्पन्नाचा दर्ाखला 
समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

4.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांकाचा 
दर्ाखला

5.      लाभाथी 
स्थािनक 
असमल्याचा दर्ाखला

6.      घरापासमून 
शाळेचे अंतर 



िकमिान 3 िक.मिी. 
लांब असमावेि.

7.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

4 मिागासमविगीय 
लाभाथ्यार्थ्यांना 
िशलाई मििशन 
पुरिविणे

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 
असमाविा.

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 

कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

3.      विािषरक 
उत्पन्नाचा दर्ाखला 
समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

4.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांक 
असमले बाबतचा 
दर्ाखला

5.      लाभाथी 
स्थािनक 
असमल्याचा दर्ाखला



6.      शासमनमिान्य 
समंस्थेतील िशलाई 
मििशन पिशक्षण पुणर 
केल्याबाबतचे 
पमिाणपत्र

7.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

5 मिागासमविगीय 
िविदर्याथ्यार्थ्यांना 
िशक्षणासमाठी 
आिथरक 
अथरसमहाय्य(एकवेि
ळ) करणे.

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 
असमाविा.

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 

कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

3.      विािषरक 
उत्पन्न रु 
20,000/- 
पयरत असमणे 
आविश्यक

4.      िकमिान 12 
विी ते 
पदर्विी
/अिभयांित्रकी



/विैदर्यिकय 
िशक्षणासमाठी पवेिश 
घेतलेला असमाविा.

5.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांक 
असमले बाबतचा 
दर्ाखला

6.      लाभाथी 
स्थािनक 
असमल्याचा दर्ाखला

7.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

6 मिागासमविगीय 
लाभाथ्यार्थ्यांना 
िसममेिट पते्र पुरिविणे

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 
असमाविा.

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 

कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

3.      विािषरक 
उत्पन्न रु 
20,000/- 
असमणे आविश्यक .



4.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांक 
असमले बाबतचा 
दर्ाखला

5.      लाभाथी 
स्थािनक 
असमल्याचा दर्ाखला

6.      लाभाथ्यारचे 
घर नमिुना नंबर 
आठमिध्ये असमणे 
आविश्यक

7.      
लाभाथ्यारच्या 
नाविाविर घर असमावेि.

8.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

7 मिागासमविगीय 
लाभाथ्यार्थ्यांना 
घरदर्रुुस्तीसमाठी 
अथरसमहाय्य 
करणेबाबत.

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 
असमाविा.

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 

कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक



3.      विािषरक 
उत्पन्नचा दर्ाखला 
समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

4.      
लाभाथ्यारच्या 
नाविाविर घर असमावेि.

5.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांक 
असमले बाबतचा 
दर्ाखला

6.      लाभाथी 
स्थािनक 
असमल्याचा दर्ाखला

7.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

8.      
उपअिभयंता 
बांधिकामि उपिविभाग 
यांचे अंदर्ाजपत्रक

8 मिागासमविगीय 
लाभाथ्यार्थ्यांना 
पापड मििशन 
पुरिविणे.

1.      लाभाथी 
मिागासमविगीय (अन.ु 
जाती/ 
अनु
.जमिाती
/िविजाभज) 

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 
कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .



असमाविा.

स्विरूपात अनुदर्ान 
लाभाथ्यारच्या 

खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

2.      जातीचा 
दर्ाखला समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

3.      विािषरक 
उत्पन्नाचा दर्ाखला 
समक्षमि 
अिधिका-याचा 
असमणे आविश्यक

4.      दर्ारीद्रय 
रषेेचा कमिांकाचा 
दर्ाखला

5.      लाभाथी 
स्थािनक 
असमल्याचा दर्ाखला

6.      िविजेची 
जोडणी आविश्यक 
(लाईट िबल)

7.      सममिाज 
कल्याण योजनेतुन 
यापुविी लाभ न 
िदर्ल्याचा 
ग्रामिसेमविकाचा 
दर्ाखला.

9 आतर जातीय 
िविविाह

1. िवििहत नुमिना 
अजर

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 
कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 

2. िविविाह नोंदर्णी 
दर्ाखला

वियैिक्तक 
लाभाच्या 

योजनांसमाठी 3. विराचा शाळा 



समोडल्याचा दर्ाखला 
(विर वि विधिुचे)

विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 

देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 

लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

०५ िडसेमबर २०१६ .

4. विरचा जातीचा 
दर्ाखला(अनु
.जमिाती)

5. विधिुचा जातीचा 
दर्ाखला(इमिावि)

6. दर्ोन पितष्ठीत 
व्यक्तीचे िशफारसम 
पत्र (विर वि विधिुचे)

7. मिहाराषर  
रिहविासमी दर्ाखला 
(विर वि विधिुचे)

8. समदर्र योजनेचा 
यापुविी लाभ घेतला 
नसमल्याचे 
पितज्ञापत्र 100 
रु. स्टॅम्प पेपरविर

10 दर्िलत विस्ती 
समुधिार योजना

1. ग्रामिपंचायतीचा 
ठरावि

1.पाणी पुरविठा 
कामेि 
2.मिल:िनसमारण 
कामेि 3.पोहच 
रस्ते 4.अंतगरत 
रस्ते 5.सममिाज 
मिंिदर्र

1. शासमन िनणर 
क.दर्विसमु-2008/प.क
. 524/ िविघयो-अिे 
िदर्.14 नोव्हे, 2008.

2. पस्तािवित 
कामिाचे 
अंदर्ाजपत्रक

2. शासमन िनणर 
क.दर्विसमु 2011/ 
प.क.442/अजाक 
िदर्.5 िडसेम,2011.

3. कामिाचा नकाशा 3.शासमन िनणर 
क.दर्विसमु-2013/ 

प.क.85/अजाक िदर्.1 
ऑगस्ट 2013.

4. ग्रामिपंचायतीचे 
उत्पन्नाचे नमिुना 
नं.3/4



5. िवििहत 
रक्कमेिपेक्षा जादर्ा 
िनधिी लागल्यासम 
ग्रामिपंचायत 
करण्यासम तयार 
असमल्याचा दर्ाखला

11 िजल्हा पिरषदर्ा वि 
पचंायत 
समिमित्यांनी 
त्यांच्या 
स्विउत्पन्नाच्या ३ 
टक्के िनधिीतून 
घ्यावियाच्या अपंग 
कल्याणासमाठी 
योजना

अजरदर्ार अंपग 
असमाविा,
अंपग असमल्याचा 
पुराविा/दर्ाखला,
इतर योजनेतून 
लाभ न 
घेतल्याबाबतचा 
दर्ाखला.

विैयिक्तक 
लाभाच्या 
योजनांसमाठी 
विस्तूचें अनुदर्ान 
विस्तूस्विरूपात न 
देर्ता रक्कमि 
स्विरूपात अनुदर्ान 
लाभाथ्यारच्या 
खाती थेट जमिा 
करणेचे आहे.

िनयोजन िविभाग शासमन 
िनणरय 

कं
.डीसमीटी२३१६/प.कं.
१३३/का.१४१७ िदर्. 
०५ िडसेमबर २०१६ .

ग्रामििविकासम िविभाग 
शासमन िनणरय कं. अंपग 

२०१५/प.कं
.१३७/िवित्त३/ िदर्. 
२४/११/२०१५.

िनयोजन िविभाग शासमन िनणरय कं.डीसमीटी२३१६/प.कं.१३३/का.१४१७ िदर्. ०५ िडसेमबर २०१६ च्या िनणरयान्विये 
विैयिक्तक लाभाच्या योजनांसमाठी विस्तूचें अनुदर्ान विस्तूस्विरूपात न देर्ता रक्कमि स्विरूपात अनुदर्ान लाभाथ्यारच्या खाती 

थेट जमिा करणेचे आहे.



 वैयकतीक योजना

            वैयकतीक लाभाचया सवर योजनाकंरीता खालील िनकष सारखे असनु तयावयतीिरकत आवशयक अटी रकाना कर.    ३ मधये नमदु आहेत.
1.   लाभाथी अनसुचूीत जाती,  जमाती /        िवमकुत जाती व भटकया जमाती या सवंगातील असावा.
2.    वाषीक उतपननाची मयादार र. २०,०००/    व अपगंाचे बाबतील र. ४०,०००/        मयादपेरयतं असनु उतपननाचा दाखला सबंधंीत तलाठी व

 गरामसेवकाचा आवशयक
3. दािरदरय.          रेषेखालील यादीत कुटंुबीयाचे नाव असलेलया लाभाथयांनार परथम पराधानय देणयात यावे.
4.         लाभाथयांचयार कंुटंुबातील कोणतीही वयकती शासिकय अथवा िनमशासिकय सेवेत नसावी.
5.        योजनेचा लाभ लाभाथयारस एकाच वेळी दबुार िमळणार नाही.
6. शा. िन. कर.ं मागास/१०९८/परकर.७३/  ३४ िद. २०/१०/          १९९९ नसुार नमदू केललेया अटी व शती लाभाथीवर बधंनकारक राहतील.

अ.

क.
योजनांचे नावंि पात्रतेबाबतचे िनकष

१

अनुदर्ािनत विसमतीगहृातील मिागासमविगीय िविद्याथ्यार्थ्यांना 

दर्प्तर ,रनेकोट, छत्री वि स्वेिटर पुरिविणे 

िविद्याथ्यी/िविद्यािथरनींचा पवेिश अनुदर्ािनत विसमतीगृहात 

िनयमिीत असमाविा वि शाळेत िशकत असमाविा. समदर्रचा 

लाभ इ. 5 विी ते 9 पयरतच्या मिुला-मिुलींना देर्य आहे.

विसमतीगृह अिधिक्षकांकडून लाभाथी िविद्याथ्यारची यादर्ी 

पाप्त करण्यात येइल.

२
मिागासमविगीयांना िशक्षणासमाठी आिथरक समहाय्य करणे 

(एकवेिळ)

१)िविद्याथी िशक्षण घेत असमाविा. िकमिान 12 विी पासम वि 

त्यापुढील िशक्षणासमाठी पवेिश घेतलेला असमाविा. २) 

लाभाथ्यार्थ्यांने यापुविी लाभ घेतला नसमाविा.इ. 12 विी ते 

पदर्विीधिर पयर्थ्यांत िशक्षणासम आिथरक समहाय्य िमिळणेच्या 

उदर्देर्शाने योजना कायारन्विीत

३
मिागासमविगीय िविद्याथ्यार्थ्यांना समंगणक MSCIT पिशक्षण 

देर्णे

१) लाभाथी इयत्ता बाराविी उत्तीणर असमाविा. २) 

समंगणक  पिशक्षण ज्या  विषारत घेतले त्याच विषारत फी 

देर्य रािहल. .

४ मिागासमविगीय लाभाथ्यार्थ्यांना नविीन घरबांधिणी अथविा १)  लाभाथी िनविड ग्रामिसमभेत करण्यात याविी. 



घरदर्रुुस्तीसमाठी अथरसमहाय्य
२)लाभाथ्यार्थ्यांचे नांवेि घर असमावेि ३) समदर्र योजनेतगंरत 

पती  लाभाथी रु. ४००००/- अनुदर्ान मियारदर्ा रािहल.

५

मिागासमविगीय गरोदर्र मििहलांना शासमिकय समंस्थेत 

बाळंत झाल्यासम त्यांना मिच्छरदर्ाणी वि अनषुंिगक 

समाधिने पुरिविणे

१)गरोदर्र मििहलांची नोंदर् शासमिकय समंस्थेत केलेली 

असमाविी २)समंस्था नोंदर्णीकृत वि शासमनमिान्य असमणे 

आविश्यक

६ मिागासमविगीय लाभाथ्यारसम बॅन्जो समंच पुरिविणे. १)  समदर्रचा लाभ एका गाविातील कमिीत कमिी 

११लाभाथीच्या समामिुिहक गटासम देर्ण्यात येईल. 

२) लाभाथ्यार्थ्यांच्या कंुटंुबातील कोणतीही व्यक्ती 

शासमिकय अथविा िनमिशासमिकय सेमवेित नसमाविी.

३) योजनेचा लाभ समदर्र गटासम/पथकासम देर्ण्यात 

आलेला नसमल्याबाबत ग्रा.पं. चा दर्ाखला घेणे 

आविश्यक आहे गटासम/पथकासम एकाच वेिळी दर्बुार 

लाभ िमिळणार नाही.

४) बॅन्जो गट/पथकाची िनविड ग्रामिसमभेत करण्यात 

याविी.

५) समदर्र गटासम/पथकासम िदर्लेल्या समािहत्याचा 

दर्रुुपयोग केला जाणार नाही याबाबत  दर्रुुपयोग 

झाल्यासम रक्कमि गटातील/पथकातील समविर लाभाथीचंी 

स्टॅम्पपेपरविर एकित्रत पितज्ञापत्र घेण्यात यावेि.

६) गटातील/पथकातील लाभाथी  बॅन्जो विाजिविण्याचे 

कामि करीत असमलेबाबत ग्रामिसेमविक यांचा दर्ाखला घेणे 

आविश्यक आहे.



७) एका कंुटंुबातील एकाच लाभाथीसम पथकात घेणे 

आविश्यक आहे.

८) समािहत्य देर्खभाल दर्रुुस्ती समंबंधिीत पथकाने/गटाने 

वियैिक्तकिरत्या कराविी.

९) पथकातील /गटातील लाभाथीनंी बॅन्जो समािहत्य 

िविकल्यासम भाडयाने िदर्ल्यासम समािहत्याच्या िकंमिती  

एविढी रक्कमि एक रकमिी विसमूल करण्यात येईल.

७ मिागासमविगीय लाभाथ्यार्थ्यांना घरघंटी परुिविणे

१) लाभाथीसंम विस्तूस्विरुपात लाभ देर्ण्यात येईल.

२) लाभाथीकडून लाभाचा दर्रुुपयोग होणार नाही 

असमा 

करारनामिा रु.१००/- चे स्टॅम्पपेपरविर करुन घेणेत 

येईल.

३) घरघंटी व्यविसमायासमाठी स्वितःच्या मिालकीची जागा 

असमल्यासम त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रा.पं ८ क 

जोडाविा.

४) िविजेची समोय असमल्याबाबतचा पुराविा देर्ण्यात 

याविा.

५) घरघंटी गॅरटंी कालाविधिीनंतर नादर्रुुस्त झाल्यासम 

दर्रुुस्ती  लाभाथीने स्वितः कराविी.

८ मिागासमविगीय लाभाथ्यार्थ्यांना पापड मििशन पुरिविणे १) लाभाथीसंम विस्तूस्विरुपात लाभ देर्ण्यात येईल.

२) लाभाथीकडून लाभाचा दर्रुुपयोग होणार नाही 

असमा 



करारनामिा रु.१००/- चे स्टॅम्पपेपरविर करुन घेणेत 

येईल. 

३) पापड मििशन व्यविसमायासमाठी स्वितःच्या मिालकीची 

जागा असमल्यासम त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रा.पं ८ क 

जोडाविा.

४) िविजेची समोय असमल्याबाबतचा पुराविा देर्ण्यात 

याविा.

५) पापड मििशन गॅरटंी कालाविधिीनंतर नादर्रुुस्त 

झाल्यासम दर्रुुस्ती  लाभाथीने स्वितः कराविी.

९ मिागासमविगीय लाभाथ्यार्थ्यांना िशलाई मििशन पुरिविणे

१) लाभाथीसंम विस्तूस्विरुपात लाभ देर्ण्यात येईल.

२) लाभाथीकडून लाभाचा दर्रुुपयोग होणार नाही 

असमा 

करारनामिा रु.१००/- चे स्टॅम्पपेपरविर करुन घेणेत 

येईल. 

३) लाभाथी इ. 4 थी पासम असमाविा

४)लाभाथ्यारचे िशविणकामिाचे पिशक्षण केल्याचे 

शासमनमिान्य समंस्थेचे पमिाणपत्र असमणे आविश्यक आहे.

५) समािहत्य पुरिविल्यानंतर देर्खभाल दर्रुुस्तीची 

जबाबदर्ारी लाभाथ्यार्थ्यांची राहील.

१० इ. ५ विी ते ९ विीच्या मिागसमविगीि्रय िविद्याथ्यार्थ्यांना 

समायकली पुरिविणे

१)इ. ५ विी पवेिश घेतलेल्या तसेमच इ. ८ विीत पवेिश 

घेतलेला असमाविा.

२)लाभाथ्यार्थ्यांचे घर ते शाळेतील अंतर कमिीत कमिी २ 



िक.मिी असमावेि.

३)लाभाथीकडून लाभाचा दर्रुुपयोग होणार नाही 

असमा 

करारनामिा रु.१००/- चे स्टॅम्पपेपरविर करुन घेणेत 

येईल

 सामुिहक योजना

अ.क. योजनांचे नावि पात्रतेबाबतचे िनकष

१ मिागासमविगीय विस्तीत जोडरस्ते बांधिणे

१) योजनेची पिसमध्दर्ी पंचायत समिमित्यांनी ग्रामिस्तराविर समविरदर्रु 
कराविी. 

२) योजनेचा लाभ यापूविी एकादर्ाही िमिळालेला नाही अशा 
मिागासमविगीय विस्त्यांना पाधिान्य देर्ण्याची दर्क्षता घ्याविी.
३) पस्तावि ग्रामिसमभेकडून िशफारसम होऊन समंबिधित गट 
िविकासम अिधिकारी यांचे मिाफर त सममिाज कल्याण िविभागासम 

िवििहत पपत्रात पाप्त झालेनंतर सममिाज कल्याण समिमिती मिध्ये 
मिान्यता देर्ण्यात येईल 

४) समदर्रची योजना मिागासमविगीय विस्ती मिध्ये राबिविण्यात याविी

२
मिागासमविगीय विस्तीमिधिील सममिाज मिंिदर्रामिध्ये 

भांडी,खचुार,समतरजंी पुरिविणे,

१) या योजनेतगंरत पवूिी  लाभ िदर्लेला नसमाविा.
२) मिागासमविगीय विस्तीमिध्ये सममिाज मिंिदर्र बांधिनू इमिारत 

समुसमज्ज असमणे आविश्यक आहे.

३) योजनेची िनविड ग्रामिसमभेत करण्यात याविी..

३

दर्िलतविस्ती समुधिारणा अंतगरत बांधिलेल्या सममिाज 
मिंिदर्रांची अपुणर कामेि पुणर करणे वि सममिाज मिंिदर्र 
पाणी पुरविठयासमह दर्ोन शौचालय,दर्ोन स्नानगहृ 

बांधिणे अथरसमहाय्य

१) समदर्र योजना मिागासमविगीय समंविगारतील दर्िलतविस्तीमिध्ये 
राबिविण्यात येईल.

२) पस्तावि समादर्र करतांना ग्रामिसमभेत कामिासम मिान्यता 
घेतलेली असमाविी .

 शासकीय योजना

  दिलतवसती सुधार योजना:         सदर योजनेअंतगरत गरामीण भागातील दिलत वसयांमधये सवचछता िवषयक सोयी,  पाणी परुवठा,समाजमिंदर,  अंतगरत 
रसते,    गटार इतयादी वयवसथा कर        न दिलत वसतीचंी िसथती सधुारणे हा या योज   नेचा उदेश आहे.  या योज    नेअंतगरत परतयेक गावास शासन् िनणरय 



िद   नाकं १४   नोवहेबर २००८ अ   नवये लोकसखंयेचया िनकषा     नसुार जासतीत जासत रपये १०.   ०० लाख अनदुा   न िदले जाते.सदर शासन 
िनणयार     नसुार परतयेक दिलत वसतीला अ      नसुचूीत जातीचया लोकसखंयेचया परमाणात पढुीलपरमाणे अनदुा    न मजंरू करणेत येते.

  सदरचा परसताव शासन्   धोरण व  िनणयातील तरतदूी ं       नसुार योगय तया कागदपतरासंह गरामसभचेया मजंरुीने गरामपचंायती   माफर त परसताव तयार 
            करन गट िवकास अिधकारी यांचेमाफर त िजला पिरषदेचया समाज कलयाण िवभागाकडे सादर करणेत यावेत.

   समाजकलयाण िवभागामाफर त राबिवणेतं येणा-  या िशषयवृती

२)      माधयिमक शाळेतील िवदाथयांनार िशषयवती र -        िशकणकेतरातील मागासवगीय िवदाथयांनार या योजनेअंतगरत िशषयवतृी िदली जाते.सदर 
   योजनेसाठी उतपननाची अट नाही.           परतयेक परवगातील परतयेक इयतमेधील गणुानकुरमे परथम दोन िवदाथयानंार कमीत कमी ५०%   गणु आहेत तयानंा 

    या योजनेमधनु मागासविगरय िवदाथयानंार इ.       ५ वी ते ७ वी दरमहा र. ५०/  आिण इ.       ८ वी ते १० वी दरमहा र.१००/-   परमाणे दहा मिहनयांसाठी 
  िशषयवतृी दणेयात येते.           या िशषयवतृीसाठी उतपननाची अट नाही व िवदयाथयारस अजर करणयाची आवशयकता नाही.   यासाठी सबंधंीत तालकुयाचंया 

       गट िशकणािधकारी यांचेकडे शाळेमाफर त परसताव सादर करणयात यावेत. 

३)             इयता ५ वी ते ७ वीमधील मागासवगीरय मुलीनंा सािवतरीबाई फुले िशषयवृती -   मागासवगीय मलुीचें (अ.जा./िव.जा.भ.ज./िव.मा.पर. परवगामधील) 
      पराथिमक शाळेमधील गळतीचे परमाण रोखणयाचया दृिषटने इ.        ५ वी ते ७ वीमधील मलुीनंा दरमहा र. ६०/      परमाणे दहा मिहनयांसाठी ही िशषयवतृी िदली 

जाते.     सदर िशषयवतृीसाठी उतपननाची अट नाही.   िनयिमत उपिसथती आवशयक.   ऑनलाइन लाभ देय.

४)  इ.       ८ वी ते १० वीमधये िशकणा-  या अनु.      जातीचया मुलीकंरीता सािवतरीबाई फुले िशषयवृती - इ.       ८वी ते १० मधील मागासवगीय मलुीचें 
(अ.जा./िव.जा.भ.ज./िव.मा.पर. परवगामधील)              गळतीचे परमाण रोखणे व मलुीचें शैकणीकदृषटया परभावी गतीने परगती वहावी या उदेषाने शासनाने िदनांक 

        १५ जलुै २००३ मधये ही योजना सरु केली आहे.      सदर योजनेअंतगरत परतयेक िवदाथीनीस दरमहा र. १००/    परमाणे दहा मिहनयांसाठी सबंधंीत 
     िशकण ससंथेमाफर त िशषयवतृी अदा करणेत येते.     सदर िशषयवतृीसाठी उतपननाची अट नाही.   िनयिमत उपिसथती आवशयक.   ऑनलाइन लाभ दये.

५)     असवचछ वयवसायात काम करणा-   या पालकांचया मुलां      ना भारत सरकार मॅिट्रकपूवर िशषयवृती :    असवचछ वयवसायात काम करणा-या 
          पालकाचंया इयता १ ली ते १० वी पयरत िशकत असललेया मलुां       ना भारत सरकार मिॅटरकपवूर िशषयवतृी देणयाची योज   ना राबिवणेत येते. सदरची 

योज    ना केदग परुसकृत असु      न तयासाठी उतपननाची कोणतीही अट नाही.    सदर िशषयवतृी सवर जाती/     धमालार तसेच परपंरागत असवचछ वयवसायात 
 काम करणा-   या पालकाचंया मलुां   ना लागू आहे. उदा.  कातडी कमिवणे,  कातडी सोलणे,मा   नवी िवषठा वह  न करण,े     िकंवा बिंदसत व उघडया गटारांची 

  साफसफाई करणारी वयकती.   सदर योजन्  ोोअंतगरत शास   न िनणरय िद      नाकं १७ माचर २००९ नसुार र.  १,८५०/-(    रपये एक हजार आठशे 
 पननास फकत)   िशषयवतृी देणयात येते. 

६)     औदोगीक परिशकण संसथेत परिशकण घेणा-  या अ   नुसूचीत जातीचया िवदाथयार  ना िवदावेत   न देणे : अ   नसुचूीत जातीचया िवदाथयार  ना तांतरीक 
      िशकणाकडे वळिवणयाकरीता औदोगीक परिशकण ससंथेमधये परिशकण घेणा-    या अनसुचूीत जातीचया िवदाथयार   ना या योजनेमध ु  न िवदावेत  न िदले 

जाते.      या योजनेसाठी पालकांचे उतपनन र.  १,००,०००/(    रपये एक लाख फकत)      पयरत मयािदत असणे आवशयक आहे.   पातर िवदाथयारना 
 दरमहा र. ६०/ पासू  न र. १००/  पयरत िवदावेत   न देणयात येते. 

७)      मागासवगीरय अनुदानीत वसतीगृहांना सहायक अनुदान-        सदर योजनेअंतगरत अनदुानीत वसतीगहृातील लाभाथयानंार पिरपोषण भता िदला 
जातो.    तसचे वसतीगहृानंा भाडे अनदुान/पिररकअनदुान/वयवसथापन/  भाडंी कंुडी/      फिनरचर इतयादीसाठी अनदुान अदा करणते येते.

८)   आंतरजातीय िववाहीत दांपतयां  ना परोतसाह    ाापर अथसहारय देणे:   असपशृयता िनवारण   योज   नेचा भाग महणू   न आतंरजातीय िववाहास 
         परोतसाहन देणयासाठी आतंरजातीय िववाहीत जोडपयांस आथीक सहायय देणयाची योजना स   न १९५८ पासनू्   शासनातफेनर राबिवणेत येते.  

शासन्  ोा  िनणरय िद   नांक ३० जा   नेवारी १९९९     नसुार आिथरक सहाययामधये वाढ कर  न र.  १५,०००/-    करणयात आलेले आहेत.  िदनांक 
३१.१.        २०१० पवूी जया दापंतयांचे िववाह झाले असतील तयांना   र.१५,०००/- (    रपये पधंरा हजार फकत)   चे शासना   ने िवहीत केलेनसुार 
धनाकषर,          राषटरीय बचत परमाणपतर व ससंारोपयोगी सािहतय या सवरपात िदले जातात.     तसेच शासन िनणरय करमांक 
आजंािव-२००७/पर.कर.१९१/मावक-   २ िवसतार भव     न मुबंई ३२ िदनाकं १.२.   २०१० चया शासन् िनणयार      नसुार विरल अनदुानामधये वाढ करन र. 
५०,०००/(    रपये पननास हजार फकत)  अनदुा     नाची रककम करणेत आली आहे.   सदरची योज     ना िवशेष मागास परवगातील जोडपयांकरीताही 

   लागू करणेत आलेली आहे. 

१०)    वयसनमुकती परचार कायर -              सदरची योजना एिपरल २००१ पासनू िजला पिरषदकेडे वगर करणते आली असनु या िवभागाअंतगरत परामखुयाने 



   खालील कायरकरम राबिवणयात येतात.
१.    दारबदंी परचार कायरकरम 
२.      अंमली पदाथर सेवन िवरधद मोिहम
  ३.     वयसनमकुती सवेा परुसकार योजना 
४.         केदरीय सामाजीक नयाय व अिधकारीता िवभागातफे वयसनमकुती केदर चालिवणा-   या ससंथांना अथसहारयय.

११) शाहु,        फुले आंबेडकर दिलतवसती िवकास व सुधारणा अिभयान -          सतं गाडगे महाराज गरामसवचछता तथा राषटरसतं तकुडोजी महाराज सवचछ गराम 
     अिभयानाचया धरतीवर महाराषटर शासनाने सन २००६-    ०७ या वषापासुरन शाहु,         फुले आबंडेकर दिलतवसती िवकास व सधुारणा अिभयान सरु केल े

आहे.                  सदर अिभयानाचा उदेश दिलत वसयांमधये सवचछता राहणयासाठी तेथील रहीवाशयांचा सहभाग वाढावा तसेच गावातील सामाजीक िवषमता दरु होऊन असपृशयता 
   नषट वहावी हा आहे.      सदर अिभयानातंगरत राजयात गणुानकुरम येणा-      या पिहलया तीन गरामपचंायतीनंा अनकुरमे र.  २५.     ०० लाख १५ लाख व 

१२.      ५० लाखांचे बकीस दणेयात येणार आहे.  १.     पचंायत सिमती सतरावर परतयेक पं.स.       तील गणुानकुरमे पिहलया तीन गरामपचंयतीनंा अनकुरमे र. 
२५,०००/-र.  १५,०००/  व  र.  १०,०००/-  २.      िजला सतरावरील गणुानकुरमे उतकृषट ठरणा-      या पिहलया तीन गरामपचंायतीनंा अनकुरमे र. 
५.   ०० लाख र.  ३.   ००लाख व र.  २.  ०० लाख.  ३.     महसलु िवभागसतरावर उतकृषट ठरणा-      या गणुानकुरमे पिहलया एका गरामपचंायतीना र. 
१०.  ०० लाख           तसेच जासत टककेवारीसाठी राजयातील पिहलया तीन िजला पिरषदानां अनकुरमे र. १५.  ००लाख र. १०.    ०० लाख व र. ५.०० 

          लाख सवारत जासत टककेवारीकरीता राजयातील पिहलया तीन पचंायत सिमतीनंा अनकुरमे र. ७.   ५० लाख र. ५.  ०० लाख   व र. २.  ५० लाख. 
         दिलतवसती िवरहीत जया गरामपचंायतीचंी बिकसासाठी िनवड होईल तया गरामपचंायतीसं र.  २५.      ०० लाख व सवुणरपदक दणेयात येते.  सदर 
                अिभयानाची सरुवात दरवषी २० सपटेबर रोजी सतं गाडगे महाराज व राषटरसतं तकुडोजी महाराज सवचछता अिभयानाबरोबरच करावयाची असनु 

         सदर अिभयानात भाग घेणयासाठी दिलत कुटंूबाचंी लोकसखंया िकमान ५० असावी     व अशा गावात अन .ुजाती.,   जमाती अतयाचार परितबधंक 
      अिधिनयम १९८९ अंतगरत गनुहा दाखल झाललेा नसावा.

 अपंगासाठीचया योजना

•उदेश
 समाजातील दृषटीहीन, कणबिधर, अिसथवयगं,             मनोिवकलांग व कुषठरोगमुकत अपंग वयकतीकंडे तयांचया अपंगतवाकडे न पाहता तयांचयामधये असलेलया सामथयांकडे पाहून 

             तयाचंया मधील असललेे सपुत सामथयर िवकिसत करन तयानंा समाज जीवनाचया सवर अंगामधये समान सधंी,      सपंणूर सहभाग व तयाचंया हककांचे सरंकण 
      वहावे या दृषटीने महाराषटर शासनाचया सामािजक नयाय,         तसेच इतर िविवध िवभागांमाफर त कलयाणकारी योजना राबिवणयात येतात.  तयाचपरमाणे 

     सामािजक सरुिकततेसाठी अपगंानंा काही कतेरामधये आरकण,  सवलती,       सटू व पराधानय देणयात आलेले आहे.      या सवांचे उदेश अपगं वयकतीनंा 
         सकम बनवनू तयानंा समाजाचया मखुय परवाहात समािवषट करणे हा आहे.   तया योजना खालीलपरमाणे.

•आरोगय
       मळुातच अपगंतव येऊ नये महणनू अपगं परितबधंातमक कायरकरम,    अपगं वयकतीचें सवेकण,    शालेय आरोगय तपासणी,  जनजागतृी,   माता बाल 
 सगंोपन कायरकरम,      वैदकीय अिधकारी व आरोगय कमचाऱयांनार परिशकण,        वेयिकतक सवचछता व आरोगय इतयादी कायरकरम आरोगय िवभागामाफर त 

 राबिवणयात येतात.

िशक्षण
अपंग िविद्याथ्यार्थ्यांना िविशेष शाळांमिाफर त िशक्षण पालघर िजल्यामिध्ये स्वियंसेमविी समंस्थांमिाफर त दृषीहीन, 

कणरबिधिर, अिविस्थिविकलांग िविदर्याथ्यार्थ्यांसमाठी ७ शाळा आहेत.

योजनेचे 

स्विरुप

अपंग िविद्याथी अिततीव्र अपंगत्विामिुळे समामिान्य मिुलांबरोबर समामिान्य शाळेत येऊ शकत नाहीत. अशा 

िविद्याथ्यार्थ्यांसमाठी तसेमच स्वियंसेमविी समंस्थांमिाफर त चालिविल्या जाणाऱ्या अपगंांच्या िविशेष शाळांमिधिनू दृषीहीन, 

कणरबिधिर, अिविस्थिविकलांगांसमाठी िशक्षणाची समोय केली आहे. या शाळा िनविासमी वि अिनविासमी स्विरुपाच्या 



असमून िनविासम, भोजनाची िविनामिुल्य समोय आहे.

अटी वि 

शती

• विय विषे 6 ते 18 वियोगटातील असमाविा.

• अपगंत्विाचे पमिाणपत्र िजल्हा शल्य िचिकत्समकाकडून पाप्त केलेला असमाविा.

• अिविस्थव्यगं पविगारतील अपगंत्वि 40% हून अिधिक असमावेि. कणरबिधिर िविद्याथ्यार्थ्यांची श्रविण मियारदर्ा 26 ते 91 

िकंविा त्याहून अिधिक डी.बी. असमाविी. अंधि िविद्याथी दर्ोन्ही डोळयांनी अधंि असमाविा, अल्पदृषी असमल्यासम 

30% हून अिधिक असमाविी. मिितमिंदर् िविद्याथ्यार्थ्यांचा बुदर््ध्यांक 70 हून कमिी असमाविा.

समंपकर
• समंबंिधित शाळेचे मिुख्याध्यापक

• िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्.

योजनेचे 

नावि
शालांत पिरक्षा पवूिर िशक्षणासमाठी अपंग िविद्याथ्यार्थ्यांना िशष्यविृत्ती

योजनेचे 

स्विरुप

समामिान्य शाळेमिध्ये तसेमच अपंगांच्या िविशेष अिनविासमी शाळेमिध्ये इयत्ता पिहली ते दर्हाविी पयर्थ्यांत िशक्षण 

घेणाऱ्या अपगं िविद्याथ्यार्थ्यांना शालेय िशक्षणाची इयत्ता पिहली ते चौथी दर्रमिहा रु. 50/- इयत्ता पाचविी ते 

समातविी दर्रमिहा रु. 75/- इयत्ता नविविी ते दर्हाविी दर्रमिहा रु. 100/- तसेमच मिितमिंदर्ांच्या िविशेष अिनविासमी 

शाळेतील मिितमिंदर् िविद्याथ्यार्थ्यांना दर्रमिहा रु. 75/- या दर्राने िशष्यविृत्ती देर्ण्यात येते.

अटी वि 

शती

• अजरदर्ार इयत्ता 10 विी पयर्थ्यांत कोणत्याही इयत्तेत िशक्षण घेणारा असमाविा.

• कणरबिधिर िविद्याथ्यार्थ्यांच्या बाबतीत पायरी विगारतील िविद्याथ्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देर्ता येईल.

• मिितमिंदर् िविद्याथी सममिाज कल्याण िविभागाच्या मिान्यतापाप्त अिनविासमी शाळेचा िविद्याथी असमाविा. त्याचा 

बुदर््ध्यांक 70 हून कमिी असमाविा.

• अजरदर्ार हा समामिान्य शाळेत अथविा अपगंांसमाठीच्या िविशेष शाळेत िशकत असमल्यासम त्याला या योजनेचा 

लाभ घेता येईल.

• अजरदर्ार एकाच विगारत एकापेक्षा अिधिक वेिळा अनुत्तीणर   झाल्यासम िशष्यविृत्ती बंदर् करण्यात येईल.



• अजारसमोबत विािषरक पिरके्षची गुणपित्रका वि अपगंत्वि पमिाणपत्राची समत्यपत जोडण्यात याविी.

• या िशष्यविृत्तीसमाठी उत्पन्नाची मियारदर्ा राहणार नाही.

समंपकर
• समंबंिधित शाळेचे मिुख्याध्यापक

• िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्.

योजनेचे 

नावि
शालांत पिरक्षोत्तर िशक्षणासमाठी अपंग िविद्याथ्यार्थ्यांना िशष्यविृत्ती

योजनेचे 

स्विरुप

अंधि, अधिदूृषी, कुष्ठरोगमिुक्त, कणरबिधिर, अिविस्थव्यंग, मिितमिंदर् िविद्याथ्यार्थ्यांना इयत्ता दर्हाविी नंतरचे 

मिहािविद्यालयीन व्याविसमाियक, तांित्रक वि अिभयांित्रकी िशक्षणासमाठी त्यांच्या अभ्यासमकमिाच्या दर्जारपमिाणे 

अभ्यासमकमिाचे गट करुन िशष्यविृत्तीची रक्कमि देर्ण्यात येते. त्याचपमिाणे अंधि िविद्याथ्यार्थ्यांना विाचक भत्ता 

तसेमच समविर अपंग िविद्याथ्यार्थ्यांना िशष्यविृत्ती बरोबर शकै्षिणक शुल्क, पकल्प टंकलेखन खचर, अभ्यासम दर्ौरा 

खचारची रक्कमि िदर्ली जाते.

अटी वि 

शती

• अपंग िविद्याथी मिहाराषर  राज्याचा रिहविासमी असमाविा.

• राज्यांतगरत िशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अंधि, अंशत: अंधि, कणरबिधिर, अिविस्थिविकलांग, मिितमिंदर्, मिानिसमक 

आजार वि कुष्ठरोगमिुक्त िविद्याथ्यार्थ्यांसम या योजनेचा लाभ घेता येईल.

• अजरदर्ाराने जे िशक्षण एकदर्ा पूणर केलेले आहे, त्याच दर्जारच्या िशक्षणासमाठी परत वि व्याविसमाियक िशक्षण 

पूण्र केल्यानंतर हया िशष्यविृत्तीचा लाभ िदर्ला जाणार नाही. (उदर्ा.बी.कॉमि नतंर बी.एस्समीला पवेिश 

असमल्यासम)

• विैद्यकीय पदर्व्यूत्तर िशक्षणासमाठी िविद्याथ्यार्थ्यांना बाहेर मेिडीकल पॅक्टीसम करावियासम बदंर्ी घातली असेमल 

अशाच िविद्याथ्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

• अजरदर्ार गट अ विगळता पत्येक विषी उत्तीणर असमणे आविश्यक आहे. गट अ मिधिील िविद्याथ्यार्थ्यांना एकवेिळ 

अनुत्तीणर झाला तर िशष्यविृत्ती पुढे चालू ठेविता येईल.

• जे िविद्याथी मिान्यतापाप्त िविद्यापीठाचा अथविा समंस्थेचा पत्रव्यविहाराव्दर्ार ेअभ्यासमकमि पूणर करतात अशा 



अभ्यासमकमिासमाठी िकंविा िनरतंर िशक्षणासमाठी ना परताविा शुल्क भरणे लागत असमल्यासम अश िविद्याथ्यार्थ्यांना 

विािषरक रु. 500/- पुस्तके वि समािहत्य खरदेर्ीसमाठी अथरसमहाय्य देर्ण्यात येईल.

• अजरदर्ार समदर्रहू िशक्षणासमाठी गुणवित्ता िशष्यविृत्ती खेरीज इतर कोणतीही िशष्यविृत्ती अथविा िविद्यावेितन घेत 

नसमाविा.

• अजारसमोबत विािषरक पिरके्षची गणुपित्रका, िजल्हा शल्य िचिकत्समक यांचेकडील अपंगत्वि पमिाणपत्र जोडावेि.

• जे िविद्याथी िविद्यालयाच्या, मिहािविद्यालयाच्या अथविा मिान्यतापाप्त विसमितगृहात राहणाऱ्या िविद्याथ्यार्थ्यांना----- 

दर्राने िशष्यविृत्ती देर्ण्यात येईल.

• या िशष्यविृत्तीसमाठी उत्पन्नाची मियारदर्ा राहणार नाही.

समंपकर

• समंबंिधित शाळेचे मिुख्याध्यापक

• िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्

.

योजनेचे नावि कायरशाळांमिधिून अपगंांना व्यविसमाय पिशक्षण

योजनेचे स्विरुप

18 ते 45 वियोगटातील पौढ अपगं व्यक्तींना समामिािजक न्याय िविभागामिाफर त चालिविण्यात येणाऱ्या 

अपगंांच्या कायरशाळेमिधिून रोजगार वि स्वियंरोजगाराचे वेिगवेिगळया व्यविसमायाचे मिोफत पिशक्षण 

िनविासमी वि अिनविासमी देर्ण्यात येते. राज्यात चार शासमकीय कायरशाळा आिण एक औद्योिगक 

पिशक्षण केद्र वि 78 स्वियंसेमविी समंस्थांमिाफर त चालिविण्यात येणाऱ्या कायरशाळा आहेत.

अटी वि शती • विय विषे 18 हून अिधिक असमावेि.

• अपगंत्विाचे पमिाणपत्र िजल्हा शल्य िचिकत्समकाकडून पाप्त केलेले असमावेि.

• अिविस्थव्यगं पविगारतील अपगंत्वि 40% हून अिधिक असमावेि. कणरबिधिर िविद्याथ्यार्थ्यांची श्रविण मियारदर्ा 

26 ते 91 िकंविा त्याहून अिधिक डी.बी. असमाविी. अंधि िविद्याथी दर्ोन्ही डोळयांनी अंधि असमाविा, 

अल्पदृषी असमल्यासम 30% हून अिधिक असमाविी. मिितमिंदर् िविद्याथ्यार्थ्यांचा बुदर््ध्यांक 70 हून कमिी 

असमाविा.



• ज्या व्यविसमायाचे पिशक्षण घ्यावियाचे आहे त्यासमाठीची िकमिान शकै्षिणक अहतार पाप्त केलेली 

असमाविी.

समंपकर
• समंबंिधित शाळेचे मिुख्याध्यापक

• िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्.

योजनेचे नावि 

रोजगार वि 

स्वियंरोजगार :

अपगं व्यक्तींना स्वियंरोजगारासमाठी बीज भांडविल

योजनेचे स्विरुप

18 ते 50 वियोगटातील दृषीहीन, कणरबिधिर, अिविस्थिविकलांग अपंग व्यक्तींना स्वियंरोजगारासमाठी रु. 

1,50,000/- च्या व्यविसमायाकरीता 80% बँकेमिाफर त कजर वि 20% अथविा कमिाल रु. 30,000/- 

अनुदर्ान स्विरुपात िदर्ले जाते.

अटी वि शती

• अजरदर्ाराचे अपंगत्वि िकमिान 40% त्यापेक्षा जास्त असमणे आविश्यक आहे.

• अजरदर्ाराचे विय 18 ते 50 विषे असमणे आविश्यक आहे.

• लाभाथी पालघर िजल्हयातील रिहविासमी असमाविा.

• िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्.

समंपकर • िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्.

•अडथळा        िवरहीत वातावरणाची िनिमती  :  
                  अपंग वयकतीनंा सावजिनक व इतर िठकाणी परवेश करणे सोईचे वहावे या दृषटीने इमारत बांधकाम िनयमावलीमधये केदर शासनाचया सचुनेनसुार

      महाराषटर परादेिशक व नगर रचना अिधिनयम 1966   चया कलम 37         मधये आवशयक ते फेरबदल करणयाबाबत नगर िवकास िवभागाचे
 आदेश आहेत.               शासकीय इमारतीचें बांधकाम करताना अपंग वयकतीनंा मकुत संचाराचया दृषटीने इमारतीमधये अपंग वयकतीसंाठी असणाऱया आवशयक सोई 
         सिुवधा उपलबध करन दणेयाबाबत सावजिनक बाधंकाम िवभागात सचूना केललेया आहेत.      सथािनक सवराजय ससंथेचया वाहतकू बसमधये

        अपगंांसाठी आरिकत आसन तसेच अपगंानंा परवास भाडयामधये सवलती इ.     सिुवधा उपलबध करन िदललेया आहेत.
•सामािजक      सरुिकतता व सकारातमक उपाय योजना :

योजनेचे 

नावि
अपगं व्यक्तींना कृित्रमि अवियवि वि समाधिने पुरिविणे

योजनेचे शािररीक पुनविरसमनाच्या दृषीने अिविस्थिविकलांग व्यक्तींकरीता कॅिलपसमर कृित्रमि अवियवि, तीन चाकी समायकल, 



स्विरुप
कणरबिधिरांकरीता श्रविणयंत्र वि अंधि व्यक्तींना चष्मेि, काठया तसेमच इयत्ता दर्हाविी नतंरचे िशक्षण पूणर 

करण्यासमाठी अंधि िविद्याथ्यार्थ्यांना टेप रकेॉडरर वि दर्हा कोऱ्या कॅसेमट्समचे समचं िदर्ले जातात.

अटी वि 

शती

• या योजनेतगरत मिािसमक उत्पन्न रु. 1,500/- पयर्थ्यांत असमणाऱ्या अजरदर्ारासम अवियवि वि समाधिनांच्या खरदेर्ीसमाठी 

100% तर मिािसमक उत्पन्न रु. 1,501/- ते 2,000/- पयर्थ्यांत असमणाऱ्या अजरदर्ारासम 50% अथसमहाय्य देर्ण्यात 

येईल. ही योजना पौढ व्यक्तींसमाठी 3 ते 5 विषारतून एकदर्ा आिण 15 विषारखालील मिुलांना दर्रविषी लागू 

असेमल. या योजनेतगरत अथरसमहाय्याची मियारदर्ा िकमिान रु. 25/- वि कमिाल रु. 3,000/- अशी राहील. कृित्रमि 

अवियविांच्याबाबतीत अवियवि बसमिविण्यासमाठी आकारण्यात येणाऱ्या खचारच्या 15% रक्कमि लाभाथ्यार्थ्यांसम 

देर्ण्यात येईल.

• श्रविणयंत्रासमाठी अजरदर्ाराची वियोमियारदर्ा विय विषे 55 पयर्थ्यांतच आहे. अजारसमोबत नाक-कान-घसमा तज्ञ 

डॉक्टरच्या समही िशक्क्यािनशी श्रविणऱ्हासमाचा आलेख जोडणे आविश्यक आहे. शाळेत िशकणाऱ्या नोकरी 

िकंविा व्यविसमाय करणाऱ्या व्यक्तीसमच श्रविणयंत्र िदर्ले जाते. या कायारलयाकडील मिान्यतापाप्त कंपनीकडूनच 

श्रविणयंत्र घेणे बंधिनकारक असमते. श्रविणयंत्रासमाठी वियैक्तीक अजर केलेल्या अजरदर्ाराच्या चौकशीनंतर 

चौकशी अहविाल आल्याविरच श्रविणयंत्र िदर्ले जाते.

• तीन चाकी समायकलसमाठी अजरदर्ाराचे विय िकमिान 18 विषे पणूर असमावेि. अजरदर्ार एकाच पायाने अधिू नसमाविा. 

दर्ोन्ही पायांनी अपगं व्यक्तीसमच तीन चाकी समायकल िदर्ली जाते. विैद्यकीय दर्ाखला/अपगंत्विाचे पमिाणपत्र 

स्वियंस्पष असमावेि. तसेम नसमल्यासम अपंगत्वि स्पष होईल असेम अजरदर्ाराचे छायािचत्र समोबत जोडणे 

आविश्यक आहे.

• कृित्रमि अवियवि, कॅिलपसमर इ. समाठीच्या अजारसमोबत अपंगत्विाचा स्पष उले्लख असमणारा विदै्यकीय दर्ाखला 

जोडाविा. त्या अपगंत्विानुसमार लागणाऱ्या कृित्रमि अवियवि/समाधिनांचा अजारत स्पष उले्लख असमाविा. 

अजरदर्ाराला यापवूिी या कायारलयाकडून कोणत्या स्विरुपाची मिदर्त िमिळाली हे नमिूदर् करावेि.

समंपकर • िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्.

 



योजनेचे 

नावि
अपंग व्यक्तींना एसम.टी. पविासम भाडयामिध्ये पविासम समविलत

योजनेचे 

स्विरुप

अपंग व्यक्तींना िदर्लेल्या ओळखपत्राच्या आधिार ेएसम.टी. पविासम भाडयामिध्ये अपगं व्यक्तीसम 75% वि 

त्याच्या समोबत्यासम 50%  पविासम समविलत देर्ण्यात आली आहे.

अटी वि 

शती

• अपंगत्विाचे पमिाणपत्र िजल्हा शल्य िचिकत्समकाकडून पाप्त केलेले असमावेि.

• अपंगत्विाचे पमिाण 40% हून अिधिक असमावेि.

• लाभाथी पालघर िजल्हयातील रिहविासमी असमाविा.

समंपकर िजल्हा सममिाज कल्याण अिधिकारी, िजल्हा पिरषदर्.

 
•नािवणयपणूर      उपकरम  :  
•तालकुासतरावर   जनजागतृी मळेावे :

       अपगं कलयाण व पनुवसनाचयार िविवध योजना केदर शासन,       राजय शासन व िजला पिरषदेमाफर त कायािनवत आहेत.   तथािप गरािमण भागातील 
                 अपगं वयकती व तयांचे पालक यांना या योजनांची मािहती नसलयाने पातर अपगं वयकती या योजना िमळणयापासनू वंिचत राहतात. 

      या िविवध योजनाबंरोबरच समाजात अपगंतव परितबधंातमक उपाय,   अपगंांचे िशकण/       परिशकण व पनुवरसन याचंी अनषुिंगक मािहती गरामीण 
           भागापयरत पोहचिवणयासाठी पालघर िजलयाचया परतयेक तालकुयात अपगंाचें मळेावे आयोिजत करणयात येणार आहेत.

              अपगं िवदयाथयामंधये असललेया िकरडागणुानंा वाव दणेयासाठी जागितक अपगं िदनाचे औिचतय साधनु िवशेष अपगं मलुाचंया िकरडासपधार 
   िजलासतरावरन आयोिजत केलया जातात.

    िजला पिरषद ससे फंडातनु 3%        अपगं कलयाण योजनेतनु अपगंानंा सवयरंोजगारासाठी अथसहारयय दणेते येते.

 अजाचे नमुने

िजल्हा पिरषदर् योजना

1 मिागासमविगीयांना नविीन घर बांधिणेसमाठी अथविा घर दर्रुुस्तीसमाठी अथरसमहाय्य करणे

2 मिागासमविगीयांना नविीन घर बांधिणेसमाठी अथविा घर दर्रुुस्तीसमाठी अथरसमहाय्य करणे

3 इ.५ विी ते ९ विीच्या मिागासमविगीय िविद्याथ्यार्थ्यांना समायकली परुिविणेसमाठी बजर

4 मिागासमविगीय मििहलांना वि पुरुषांना स्वियंरोजगारासमाठी िशलाई मिशीन पुरिविणेसमाठी अजर



5
मिागासमविगीय गरोदर्र मििहलांना शासमिकय समंस्थांमिध्ये बाळंत झाल्यासम त्यांना मिच्छरदर्ाणी वि अनषुंिगक समाधिणे 

पुरिविणे

6 मिागासमविगीय लाभाथ्यार्थ्यांना घरघंटी परुिविणेसमाठी अजर

7 मिागासमविगीयांना पापड मििशन पुरिविणेसमाठी अजर

8 मिागाविगीय लाभाथ्यार्थ्यांना िशक्षणासमाठी अथरसमहाय्यसमाठी अजर

9 मिागासमविगीय लाभाथ्यार्थ्यांना बॅजो पुरिविणेसमाठी अजर

1

0
मिागासमविस्तीत सममिाज मििंदर्रामिध्ये खचु्यार,भांडी,समतरजंी पुरिविणेसमाठी अजर

1

1
२०% िनधिीमिधिनू मिागासमविगीय विस्तीमिध्ये अंतगरत रस्ते बांधिकामिासमाठी अनुदर्ान मिागणी अजर

शासमकीय योजना

1 चेकिलस्ट(दर्िलत विस्ती समुधिार योजना ) िज.पालघर

2 आंतरजातीय िविविाह योजनेआंतगरत आथरसमहाय्य िमिळण्यासमाठी करावियाच्या अजारचा नमिनुा

3 समुचीपत्र

4 अस्विछ्य व्यविसमायात कामि करणा-या पालकांच्या पाल्यांना िशष्यविृत्ती
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