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अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

१

मागासवगय

अनु.जाती/जमाती,भटBया जमाती,

1.संबंधीत वसतीगह
ृ ा चे

1.जातीचा दाखला

इयIता 8 वी ते 10 वी मॅटक

वसतीगह
ृ ाचे गह
ृ पाल

सहाययक आयुBत,

मुला/मुलंसाठ>

वषेश मागास, इमाव व अपंग

गह
ृ पाल 2.ऑन लाईन

2.गुणप,क 3.शाळा सोड#याचा दाखला

पुव व 11 वी ते पी जी पयXत

समाज क#याण

वसतीगह
ृ े

Fनवास शGण, भोजन,शैGणीक

अज  ्रOया

4.बोनाफाईट माणप, 5.उIपनचा

वेश Yमता वसतीगह
ृ ा3या

यवतमाळ

साहIय,गणवेश,अंथJन पांघJन इ.

3.मागावगय मुलाचे

दाखला 6.बी पी एल धारकाचा दाखला

Fनयमा माणे

सोई सुवधा मोफत

शावग ृ यवतमाळ /ईसापुर
दPस//वणी/

नबाबपुर

नेर घाटं जी
/राळे गांव/उमरखेड /पस
ु द
/पांढरकवडा
4.मागावगय मुलंचे
शावग ृ पुसद/यवतमाळ
/वणी/दPस/आण/
दारTहा/घाटं जी
२

अनु.जाती

अनु.जाती/जमाती,भटBया जमाती,

1.संबंधीत शाळे चे

1.जातीचा दाखला

6 वी ते 10 वी पयXत वेश

Fनवासी शाळे चे

सहाययक आयुBत,

मुला/मुलंचे

वषेश मागास व अपंग Fनवासी

मु]या^यापक

2.गुणप,क 3.शाळा सोड#याचा दाखला

Gमता  ्रIयेक वगाची Yामता

मु]या^यापक

समाज क#याण

शासकOय Fनवासी

व[या\याXना शGण,

2.अज वनामु#य

40 शाळे त 200 व[याथ शGण

शाळा

भोजन,शैGणीक

3.अनु.जाती मल
ु ांची

घेतात.

साहIय,गणवेश,अंथJन पांघJन इ.

शाFनशा आण/ईसापुर

सोई सुवधा मोफत

,दPस नबाबपुर नेर,
परसोडा वणी,4.मुलंची
शाFनशा आसारप_ ड पुसद
/महागांव/मरसळ
ु उमरखेड
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अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

३

कमवीर दादासाहे ब

लाभा\याXना अनु.जाती व नवबौ^द

सहाययक आयुBत समाज

दाcरdये रे षे3या काडाची छायात, वया

ाhत जमीन खरे द के#यानंतर

सहाययक आयुBत समाज

संबंधीत िज#हा1धकार,

गायकवाड

घटकातील दाcरdय रे खे खाल

क#याण यवतमाळ

संबंधी पुरावा, भम
ु ीहन अस#याचा

लॉटर प^दतीने वाटप केले जाते.

क#याण यवतमाळ

ादे शक

सबळीकरण व

भम
ु ीहन शेत मजरू असावा. 4एकर

वनाम#
ु य अज मळे ल

परु ावा, रहवासी परु ावा

महाराjट शासन सामािजक

उपायB
ु त,समाज

aवाभमान योजना

कोरडवाहु शेत
जमीन %कं वा 2
एकर ओलताखालल शेत जमीन

याय, सांaकृतीक काय,

क#याण वभाग

%डा व वशेष ् सहायय
वभाग, शासन Fनणय
.वघयो-2004/  125
/वघयो-2 द.2.6.2004 व
महाराjट शासन सामािजक
याय, व वशेष ् सहायय
वभाग, मं,ालय मुंबई -32
यांचे कडील शासन Fनणय
. जमीन-2012 ..3अजाक-1 द.13.3.2012.

४

अनु.जाती

अनु.जाती वनबौ^द लोकांसाठ>

अजदारास वहत

1.सGम अ1धकाqयाने दले#या

-

सहाययक आयुBत, समाज

वनबौ^द

घरकुल योजना लाभा\याXस

नमुयातील अज झेरॉBस

अजदाराचा जातीचा दाखला

क#याण यवतमाळ

लोकांसाठ> घरकुल

aवता3या जागेवर अथवा क3या

टं खलखीत %कं वा

2.उIपनाचा दाखला 3.राशेन काड

सामािजक याय व वशेष

योजना Pामीण

घरा3या ठकाणी पBके घर बांधन
ु

हaतलखील aवJपात

4.अजदारा3या जागेचा aवमालकOचा

सहायय वभाग शासन

(वघयो)

दे याची योजना. Pामीण Gे,-

सहाययक आयुBत, समाज

7/12 उतारा 5.मालमIता नrदणी प,

Fनणय  sब सी एच-

उपायुBत,समाज

J.70000/-

क#याण यांचक
े डे करता

6.व[युत दे यक 7.मतदार ओळखप,

2008/..36/मावक-2

क#याण वभाग

येईल. वनामु#य

8.दाcरdय रे षेखालल काड

द.15.11.2008 व
9.3.2010 द.2.8.2010

िजहातर
सहाययक आयुBत,
समाज क#याण
ादे शकतर

अमरावती
आय
ु त, समाज
कयाण म.रा.पुणे
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अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

५

गटई कामगारांना

अनु.जाती 4 फुट X 5 फुट X

सहाययक आयुBत, समाज

1.महाराjwाचा रहवासी असावा

1.शासन Fनणय दनांक

सहाययक आयुBत, समाज

उपायुBत,समाज

लोखंडी प,ाचे

6.52 फुट आरमानाचा लोखंडी

क#याण वनामु#य अज

2.अनु.जातीचा दाखला, वाषक

31.12.1997 पcरशjट अ म^ये

क#याण यवतमाळ

क#याण वभाग

aटॉल परु वणे

प,ाचा aटॉल व गटई साहIय

मीळे ल

उIपनाचा दाखला (Pामीन भागात

नमद
ु के#या माणे सहाययक

योजना

खेरद साठ> J.500 अनुदान

J.40000/- व शहर भागात

आयुBत, समाज क#याण

J.50000),वयासंबंधीचा दाखला

यवतमाळ aथानीक वIृ तप,ात

3.aटॉल लावयासाठ>3या जागेचा

ससेच aथानीक स^द

दाखला

मा^यमाTदारे स^द दे यात

4. वय 18 वषापेGा कमी नसावे.

यावी.

अमरावती

2.सहाययक आयुBत, समाज
क#याण यवतमाळ यांचे माफत
वहत नमुयात अज वाटप केले
जाते
3. सहाययक आयB
ु त, समाज
क#याण यवतमाळ हे ाhत
झाले#या अजाची छाननी कJन
50 लाभा\याXची Fनवड केल जाते
६

अनु जाती3या

अनु जातीचे ८० टBके लाभाथ

सहाययक आयुBत समाज

लाभा\याचे जातीचा दाखला, अ1धवास

aवयंसहायता

असलेले बचत गट

क#याण ् यवतमाळ

माणपञ, बचत गटाचे पॅन पासबक
ु ची

बचत गटांना

झेरॉBस, लाभा\याचे ओळखपञाची

मनी wॅ Bटर

झेराBस, लाभा\याXचे फोटो, िज Pा व

दे याची योजना

यं यांचे नrदणी माणपञ, १०० | चा
aटॅ }प, लाभ\याचे रे शन काड
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१५ दवस

सहायक आयुBत, समाज

िज#हा1धकार,

क#याण यवतमाळ

यवतमाळ, ादे शक
उपायुBत
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अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

७

नाहस

Iयेक वभागांना अaप.ृ यता

संब1धत िज#हयाचे

--

अaप.ृ यता Fनमल
ु नाथ ्

अमलबजावणी

Fनमल
ु नाथ ्

सहाक आयुBत,समाज

वभगाम^ये दर वष एक

यं,णा

Pामपंचायत,पंचायतसमती ,िज#हा

क#याण ् यवतमाळ.

कायशाळा आयोजीत करयात

पcरG् दा aतरावर

सेवा वहत पुरवल न

अaप.ृ यता

येत.े Iयासाठ> Iयेक वभागासाठ>

7
संब1धत िज#हयाचे
सहाक
आयB
ु त,समाज क#याण ्
यवतमाळ.

8
रा2aतरावर
आयुBत,समाज
क#याण.
G्◌े,ीय aतरावर

क#याण ् Fनमल
ु नाथ ् Fनबंध

50,000/- J इतके अथ सहाय ्

ादे शक उपायुBत

aपधा,वBतIृ व aपधा ,श ्◌ीबीरे

दे यात येत.े

समाज क#याण

यांसाठ> अथसहाय ् उपलध कJन

तालुका aतरावर अaप.ृ यता

वभाग.अमरावती.

दे यात येत.े

Fनमल
ु नाथ Pामसेवक

िज#हा aतरावर

,तलाठ>,पंनायत समती सदaय

सहाक

इIयादसाठ> वषातन
ु 3 शबीरे

आयुBत,समाज क#याण ्

आयोिजत करयात

यवतमाळ.

येतात.अaप.ृ यता Fनमल
ु नाथ
Iयेक िज#हयां म^ये ववध
aपधX◌ाचे आयोजन करयात येत.े
८

भारत सरकार

अनुसू1चत जाती व[या\याXना

या योजनेसाठ> ई-

1.अनु.जाती3या अस#या बाबत सGम

मॅwकेIIर

मॅट[यीकेIतर शjयवIृ ती

aकॉलरशप संकेतांक

अ1धकाqयाने दले#या जातीचा दाखला

ाचाय

शjयवIृ ती

वसतीगह
ृ ात राहणाqया/वसतीगह
ृ ा

मांक

2. सGम अ1धकाqयाने दले#या

2. वना अनद
ु ानीत

बाहे र राहणाqया व[या\याXना

http://mahaeschol.mah

उIपनाचा दाखला

महाव[यालयासाठ>

वगवार नुसार Fनवाह भIता तसेच

arashtr.gov.in Fनशु#क

3.शेGणीक पा,ता 10 वी पास पुढल

संबंधीत सहाययक आयुBत,

महाव[यालयांना शGण फO व

शGण चालू असावे.

समाज क#याण यवतमाळ

पcरGा फO व इतर फO दे यात

4.महाराjटाचा रहवास

येत.े
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90 दवस

1.संबधीत महाव[यालयाचे

ादे शक उपायुBत,
समाज क#याण वभाग
अमरावती. 30 दवस
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अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

९

वमुBत जाती

1.व[याथ हा वजाभज संवगातील

या योजनेसाठ> ई-

1.ा1धकृत अ1धकाqयांनी Fनगमत

शjयवIृ ती /शGण फO पcरGा फOची

1.संबं1धत महाव[यालयाचे

1.वभागाचे ादे शक

केलेले जातीचे माणप,.

रBBम वतीरत करयासाठ> शासनाने

ाचाय

1/11/2003 अवये वेळा,क

उपायुBत, समाज

2. सहाययक आयB
ु त

क#याण अमरावती.

समाज क#याण यवतमाळ

2.संचालक

भटBया जमाती

असावा.

aकॉलरशप ह संगणक

व[या\याXना

2.मायातााhत ्

णालची योजना

2.पालंका3या ा1धकृत अ1धकाqयांनी

मॅटूकोIतर

व[यमहावदयालयातील वेशत.

कायावत असन
ु या

Fनगमत केलेला मागील वषाचा

शjयवIृ ती

3.व[या\याचे उIपन ् हे 1

योजनेनुसार सगंणक

उIपानाचा दाखला/फाम 16 मधील

लाखापेGा जाaत नसावे.

णालTदारे

उIपनाचा पुरावा.

4.

ऑनलाईन अज भरावयाचे

3.उIतण गुणपs,का

रहवासी असावा.

आहे त.या योजनेचा

4.आयकाडसाईज फोटो.

भरयासाठ> दरवष वभागामाफत

5.व[या\याX3या आधारकाड नrदणी

संकेतांक मांक www”e-

5.घटaफोटत आस#यास तसे

मुदतवाढ दे यात यावे.व[या\याXचे

मांक आधारकाड नंबर असावा.

scholarship”

Fताप,.

ऑनलाईन अज ाhत झया#यानंतर

तसेच Iयांचे राjटयकृत बॅकांचे

6.ा1धकृत अ1धकाqयाने FनगXमत

महाव[यालयाने माहे ऑगaट पयत

खाते असावे.

केलेले जात माण, .

6.शjयवIृ ती }हणजे वहत दराने

7.आव.यकतेनस
ु ार िज#हाबददल

ववाह भIता ,मायता ाhत ्

माणप,.

शGण %फ,पcरGा फOव इमर फO.

8. आधारकाड नrदणी मांक

7.अFनवासी व[या\याXना Jपये

आधारकाड नंबर

90/- ते 190/- माणे

9.राjटयकृत बँक खाते मांक

व[याथ हा महाराjटाचा

दरमहा.

व[या\याXनी

पcरशjट-1 म^ये Fनि.चत केलेले
आहे .तथापी सन2010-11 पासन
ु ईaकॉलरशप योजना कायिवत
करयात आलेले असन
ु ,व[या\याXनी
संगणक णालTदारे ऑनलाईन अज

व आव.यक Iया माहतीसह सव
िज#हाचे सहाययक आयुBत समाज
क#याण यांना aताव सादर करणे व
माहे सhट_ बर –ऑBटrबर पयत Iयास
सहाययक आयुBत समाज क#याण
यांनी मजुर दे ऊन उप#ध
तरतुदनुसार मंजुर रBBामा व[याथ

8. Fनवासी व[या\याXना Jपये

10.शैGणक खेड माणप, .

व संaथ_3या खाIयावर ई.सी.एस.Tदारे

150/-ते 425/- माणे दरमहा.

11.अपंगIवाचा दाखला.

बँक खाIयात जमा करतात.

12.इमPेशन माण,
13.आव.यक Iया ठकाणी मIृ युप,.
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वमुBत

जाती भटBया जमाती व
वशेष मागास वग
क#याण म.रा.पुणे.

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

१०

वमुBत जाती

1.व[याथ हा वजाभज संवगातील

या योजनेसाठ> ई-

1.ा1धकृत अ1धकाqयांनी Fनगमत

शjयवIृ ती /शGण फO पcरGा फOची

1.संबं1धत महाव[यालयाचे

.वभागाचे ादे शक

केलेले जातीचे माणप,.

रBBम वतीरत करयासाठ> शासनाने

ाचाय

1/11/2003 अवये वेळा,क

उपायुBत, समाज

2. सहाययक आयB
ु त

क#याण अमरावती.

समाज क#याण यवतमाळ

2.संचालक वमुBत

भटBया जमाती

असावा.

aकॉलरशप ह संगणक

व[या\याXना

2.मायातााhत ्

णालची योजना

2.पालंका3या ा1धकृत अ1धकाqयांनी

मॅटूकोIतर

व[यमहावदयालयातील वेशत.

कायावत असन
ु या

Fनगमत केलेला मागील वषाचा

शjयवIृ ती,शGण

3.व[या\याचे उIपन ् हे 1

योजनेनुसार सगंणक

उIपानाचा दाखला/फाम 16 मधील

शु#क व पcरGा

लाखापेGा जाaत नसावे व शGण

णालTदारे

उIपनाचा पुरावा.

शु#क दान

शु#क व पcरGा फO साठ> J 1

ऑनलाईन अज भरावयाचे

3.उIतण गुणपs,का

करणे.

लाखाचेवर व 4.50 लाख नॉन

आहे त.या योजनेचा

4.आयकाडसाईज फोटो.

भरयासाठ> दरवष वभागामाफत

Oमीलेयर मयादेत असावे.

संकेतांक मांक www”e-

5.घटaफोटत आस#यास तसे

मुदतवाढ दे यात यावे.व[या\याXचे

4.

scholarship”

Fताप,.

ऑनलाईन अज ाhत झया#यानंतर

रहवासी असावा.

6.ा1धकृत अ1धकाqयाने FनगXमत

महाव[यालयाने माहे ऑगaट पयत

5.व[या\याX3या आधारकाड नrदणी

केलेले जात माण, .

मांक आधारकाड नंबर असावा.

7.आव.यकतेनस
ु ार िज#हाबददल

तसेच Iयांचे राjटयकृत बॅकांचे

माणप,.

खाते असावे.

8. आधारकाड नrदणी मांक

6.शjयवIृ ती }हणजे वहत दराने

आधारकाड नंबर

ववाह भIता ,मायता ाhत ्

9.राjटयकृत बँक खाते मांक

शGण %फ,पcरGा फOव इतर फO.

10.शैGणक खेड माणप, .

व संaथ_3या खाIयावर ई.सी.एस.Tदारे

11.अपंगIवाचा दाखला.

बँक खाIयात जमा करतात.

व[याथ हा महाराjटाचा

व[या\याXनी

12. .इमPेशन माण,
13.आव.यक Iया ठकाणी मIृ युप,.
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पcरशjट-1 म^ये Fनि.चत केलेले
आहे .तथापी सन2010-11 पासन
ु ईaकॉलरशप योजना कायिवत
करयात आलेले असन
ु ,व[या\याXनी
संगणक णालTदारे ऑनलाईन अज

व आव.यक Iया माहतीसह सव
िज#हाचे सहाययक आयुBत समाज
क#याण यांना aताव सादर करणे व
माहे सhट_ बर –ऑBटrबर पयत Iयास
सहाययक आयुBत समाज क#याण
यांनी मजुर दे ऊन उप#ध
तरतुदनुसार मंजुर रBBामा व[याथ

जाती भटBया जमाती व
वशेष मागास वग
क#याण म.रा.पुणे.

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

११

वशेष मगास

1.व[याथ हा वमा संवगातील

या योजनेसाठ> ई-

1.ा1धकृत अ1धकाqयांनी Fनगमत

शjयवIृ ती /शGण फO पcरGा फOची

1.संबं1धत महाव[यालयाचे

वभागाचे ादे शक

केलेले जातीचे माणप,.

रBBम वतीरत करयासाठ> शासनाने

ाचाय

1/11/2003 अवये वेळा,क

उपायुBत, समाज

2. सहाययक आयB
ु त

क#याण अमरावती.

समाज क#याण यवतमाळ

2.संचालक वमुBत

वगय

असावा.

aकॉलरशप ह संगणक

व[या\याXना

2.मायातााhत ्

णालची योजना

2.पालंका3या ा1धकृत अ1धकाqयांनी

मॅटूकोIतर

व[यमहावदयालयातील वेशत.

कायावत असन
ु या

Fनगमत केलेला मागील वषाचा

शjयवIृ त योजना

3.व[या\याचे उIपन ् हे 1

योजनेनुसार सगंणक

उIपानाचा दाखला/फाम 16 मधील

व इतर शैGणक

लाखापेGा जाaत नसावे व शGण

णालTदारे

उIपनाचा पुरावा.

सवलती.

शु#क व पcरGा फO साठ> J 1

ऑनलाईन अज भरावयाचे

3.उIतण गुणपs,का

लाखाचेवर व 4.50 लाख नॉन

आहे त.या योजनेचा

4.आयकाडसाईज फोटो.

भरयासाठ> दरवष वभागामाफत

Oमीलेयर मयादेत असावे.

संकेतांक मांक www”e-

5.घटaफोटत आस#यास तसे

मुदतवाढ दे यात यावे.व[या\याXचे

4.

scholarship”

Fताप,.

ऑनलाईन अज ाhत झया#यानंतर

रहवासी असावा.

6.ा1धकृत अ1धकाqयाने FनगXमत

महाव[यालयाने माहे ऑगaट पयत

5.व[या\याX3या आधारकाड नrदणी

केलेले जात माण, .

मांक आधारकाड नंबर असावा.

7.आव.यकतेनस
ु ार िज#हाबददल

तसेच Iयांचे राjटयकृत बॅकांचे

माणप,.

खाते असावे.

8. आधारकाड नrदणी मांक

6.शjयवIृ ती }हणजे वहत दराने

आधारकाड नंबर

ववाह भIता ,मायता ाhत ्

9.राjटयकृत बँक खाते मांक

शGण %फ,पcरGा फOव इतर फO.

10.शैGणक खेड माणप,

व संaथ_3या खाIयावर ई.सी.एस.Tदारे

11.इमPेशन माणप,

बँक खाIयात जमा करतात.

व[याथ हा महाराjटाचा

व[या\याXनी

12.अपंगIवाचा दाखला.
13.आव.यक Iया ठकाणी मIृ युप,
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पcरशjट-1 म^ये Fनि.चत केलेले
आहे .तथापी सन2010-11 पासन
ु ईaकॉलरशप योजना कायिवत
करयात आलेले असन
ु ,व[या\याXनी
संगणक णालTदारे ऑनलाईन अज

व आव.यक Iया माहतीसह सव
िज#हाचे सहाययक आयुBत समाज
क#याण यांना aताव सादर करणे व
माहे सhट_ बर –ऑBटrबर पयत Iयास
सहाययक आयुBत समाज क#याण
यांनी मजुर दे ऊन उप#ध
तरतुदनुसार मंजुर रBBामा व[याथ

जाती भटBया जमाती व
वशेष मागास वग
क#याण म.रा.पुणे.

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.यक कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

१२

इतर मागासवगय

1.व[याथ हा इमाव संवगातील

या योजनेसाठ> ई-

1.ा1धकृत अ1धकाqयांनी Fनगमत

शjयवIृ ती /शGण फO पcरGा फOची

1.संबं1धत महाव[यालयाचे

वभागाचे ादे शक

केलेले जातीचे माणप,.

रBBम वतीरत करयासाठ> शासनाने

ाचाय

1/11/2003 अवये वेळा,क

उपायुBत, समाज

2. सहाययक आयB
ु त

क#याण अमरावती.

समाज क#याण यवतमाळ

2.संचालक वमुBत

व[या\याXना

असावा.

aकॉलरशप ह संगणक

मॅटूकोIतर

2.मायातााhत ्

णालची योजना

2.पालंका3या ा1धकृत अ1धकाqयांनी

शjयवIृ ती.

व[यमहावदयालयातील वेशत.

कायावत असन
ु या

Fनगमत केलेला मागील वषाचा

3.व[या\याचे उIपन ् हे 1

योजनेनुसार सगंणक

उIपानाचा दाखला/फाम 16 मधील

लाखापेGा जाaत नसावे व शGण

णालTदारे

उIपनाचा पुरावा.

शु#क व पcरGा फO साठ> J 1

ऑनलाईन अज भरावयाचे

3.उIतण गुणपs,का

लाखाचेवर व 4.50 लाख नॉन

आहे त.या योजनेचा

4.आयकाडसाईज फोटो.

भरयासाठ> दरवष वभागामाफत

Oमीलेयर मयादेत असावे.

संकेतांक मांक www”e-

5.घटaफोटत आस#यास तसे

मुदतवाढ दे यात यावे.व[या\याXचे

4.

scholarship”

Fताप,.

ऑनलाईन अज ाhत झया#यानंतर

रहवासी असावा.

6.ा1धकृत अ1धकाqयाने FनगXमत

महाव[यालयाने माहे ऑगaट पयत

5.व[या\याX3या आधारकाड नrदणी

केलेले जात माणप, .

मांक आधारकाड नंबर असावा.

7.आव.यकतेनस
ु ार िज#हाबददल

तसेच Iयांचे राjटयकृत बॅकांचे

माणप,.

खाते असावे.

8. आधारकाड नrदणी मांक

6.शjयवIृ ती }हणजे वहत दराने

आधारकाड नंबर

ववाह भIता ,मायता ाhत ्

9.राjटयकृत बँक खाते मांक

शGण %फ,पcरGा फOव इतर फO.

10.शैGणक खेड माणप,

व संaथ_3या खाIयावर ई.सी.एस.Tदारे

11.इमPेशन माणप,

बँक खाIयात जमा करतात.

व[याथ हा महाराjटाचा

व[या\याXनी

12.अपंगIवाचा दाखला.
13.आव.यक Iया ठकाणी मुIयुप,
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पcरशjट-1 म^ये Fनि.चत केलेले
आहे .तथापी सन2010-11 पासन
ु ईaकॉलरशप योजना कायिवत
करयात आलेले असन
ु ,व[या\याXनी
संगणक णालTदारे ऑनलाईन अज

व आव.यक Iया माहतीसह सव
िज#हाचे सहाययक आयुBत समाज
क#याण यांना aताव सादर करणे व
माहे सhट_ बर –ऑBटrबर पयत Iयास
सहाययक आयुBत समाज क#याण
यांनी मजुर दे ऊन उप#ध
तरतुदनुसार मंजुर रBBामा व[याथ

जाती भटBया जमाती व
वशेष मागास वग
क#याण म.रा.पुणे.

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.यक कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

१३

रा2यातींल इतर

1.व[याथ हा इमाव संवगातील

या योजनेसाठ> ई-

1.ा1धकृत अ1धकाqयांनी Fनगमत

शjयवIृ ती /शGण फO पcरGा फOची

1.संबं1धत महाव[यालयाचे

.वभागाचे ादे शक

केलेले जातीचे माणप,.

रBBम वतीरत करयासाठ> शासनाने

ाचाय

1/11/2003 अवये वेळा,क

उपायुBत, समाज

2. सहाययक आयB
ु त

क#याण अमरावती.

समाज क#याण यवतमाळ

2.संचालक वमुBत

मागासवगय

असावा.

aकॉलरशप ह संगणक

व[या\याXना

2.मायातााhत ्

णालची योजना

2.पालंका3या ा1धकृत अ1धकाqयांनी

,शGण फO व

व[यमहावदयालयातील वेशत.

कायावत असन
ु या

Fनगमत केलेला मागील वषाचा

पcरGा शु#क

3.व[या\याचे उIपन ् हे 1

योजनेनुसार सगंणक

उIपानाचा दाखला/फाम 16 मधील

दान करणे.

लाखापेGा जाaत नसावे व शGण

णालTदारे

उIपनाचा पुरावा.

शु#क व पcरGा फO साठ> J 1

ऑनलाईन अज भरावयाचे

3.उIतण गुणपs,का

लाखाचेवर व 4.50 लाख नॉन

आहे त.या योजनेचा

Oमीलेयर मयादेत असावे. 4.
व[याथ हा महाराjटाचा रहवासी

व[या\याXनी

पcरशjट-1 म^ये Fनि.चत केलेले
आहे .तथापी सन2010-11 पासन
ु ईaकॉलरशप योजना कायिवत
करयात आलेले असन
ु ,व[या\याXनी

जाती भटBया जमाती व
वशेष मागास वग,

संगणक णालTदारे ऑनलाईन अज

इतर मागासवग

4.आयकाडसाईज फोटो.

भरयासाठ> दरवष वभागामाफत

क#याण म.रा.पण
ु े

संकेतांक मांक www”e-

5.घटaफोटत आस#यास तसे

मुदतवाढ दे यात यावे.व[या\याXचे

scholarship”

Fताप,.

ऑनलाईन अज ाhत झया#यानंतर

असावा.

6.ा1धकृत अ1धकाqयाने FनगXमत

महाव[यालयाने माहे ऑगaट पयत

5.व[या\याX3या आधारकाड नrदणी

केलेले जात माण, .

मांक आधारकाड नंबर असावा.

7.आव.यकतेनस
ु ार िज#हाबददल

तसेच Iयांचे राjटयकृत बॅकांचे

माणप,.

खाते असावे.

8. आधारकाड नrदणी मांक

6. इतर अयासंमांसाठ>

आधारकाड नंबर

,मायता ाhत ् शGण %फ,पcरGा

9.राjटयकृत बँक खाते मांक

फO व इतर फO.

10.शैGणक खेड माणप,

व संaथ_3या खाIयावर ई.सी.एस.Tदारे

7.Tयावसायीक अयासंमां साठ>

11.इमPेशन माणप,

बँक खाIयात जमा करतात.

शGण शु#क समीतीने Fनधाcरत

12.अपंगIवाचा दाखला.

केले#या दरा3या 50 टBके दराने

13.आव.यक Iया ठकाणी मIृ युप,

शु#कांची तीपुत करयात येत.े
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व आव.यक Iया माहतीसह सव
िज#हाचे सहाययक आयुBत समाज
क#याण यांना aताव सादर करणे व
माहे सhट_ बर –ऑBटrबर पयत Iयास
सहाययक आयुBत समाज क#याण
यांनी मजुर दे ऊन उप#ध
तरतुदनुसार मंजुर रBBामा व[याथ

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

१४

Tयावसाय

अनुसु1चत जाती3या वेशत

वेश घेतले#या

1.अनुसु1चत जाती3या अस#याचाबाबत

90 दवस

महाव[यालयाचे ाचाय

संबंधीत िज#हयाचे

पाठयमाशी

व[या\याना शjयवIृ ती

महाव[यालयाचे ाचाय

सGम अ1धकाqयाने दले#या जातीचा

1.ऑBटrबर ते 31 डस_बर

माफत सहाययक आयुBत,

ादे शक उपायुBत 30

संलन

TयतीcरBत अयासमा

सहाययक आयB
ु त समाज

दाखला.

समाज क#याण यवतमाळ

दवसात

वसतीगह
ृ ातील

ठरावकदराने FनवाहभIता

क#याण – Fन:.लुक

2. सGम अ1धकाqयाने दले#या

1.शा.Fन..ईबीसी-

व[या\याना

/व[यावेतन दले जाते.

उIपनाचा दाखला.

2003/.-311/मावक.3

Fनवाह भIता व

3. महाराjटाचा रहवासी अस#याचे

द.9.6.2015

व[यावेतन

व\याX3या पालकाचा दाखला
4.शासकOय वसतीगह
ृ ात वेश मळाला
नस#याचे माणप,ा व इतर
वसतीगह
ृ ात राहत अस#याचे पुरावे.

१५

TयावसाFयक

1.व[याथ हा वजाभज/वमा

संबं1धत महाव[यालय.

1.ा1धकृत अ1धकाqयांने Fनगमत

1.महाव[यालया3या ाचायाXनी

1.संबं1धत महाव[यालयाचे

.वभागाचे ादे शक

कलेले जातीचे माणप,.

Iयां3या aताव द.15 जुलैपयXत

ाचाय

उपायुBत, समाज

2.पालकां3या ा1धकृत अ1धकाqयांने

संबं1धत सहाययक आयB
ु त

2. सहाययक आयB
ु त

क#याण अमरावती.

Fनगमत कलेला मागील वषाचा

समाज क#याण कायालयास सादर

समाज क#याण यवतमाळ

2.संचालक वमुBत

उIपनाचा दाखला /फाम 16 मधील

करणे.

जाती भटBया जमाती व

उIपन ् पुरावा.

2. सहाययक आयुBत समाज

वशेष मागास वग व

लाखाचे मयादत असावे .

3.उIतण गुणपs,का

क#याण यांनी 15 ऑगaट पयXत

इतर मागासवग

4.व[याथ हा शासकOय वसतीगह
ृ ात

4.आयकाडसाईज फोटो

मायता दे ऊन रBBम बदा करणे.

क#याण म.रा.पण
ु े

वेश मळयास ा, आहे. पंरतु

5.शासकOय वसतीगह
ृ ात वेशासाठ>

वेशासाठ> अज कJन स^
ु दा वेश

सादर केलेला अजाचा तपशल.

पाठयमाशी

इमाव संवगातील असावा.

संलन केले#या

2.व[याथहा वै[यकOय /अभयांs,कO

वसतीगह
ृ ातील
वजाभज/वमा
व[या\याXना
FनवाहभIता

/पशुवै[यकOय /कृषी/ शGणशास,

या

अयासमा3या पदवी /पदवका
/पदयुIतर शGण घेणारा असवा.
3.व[या\याचे

पालकांचे उIपन ् हे 1

मळाला नाह असे वसतीगह
ृ ाबाहे र
राहणारे व[याथ .
5. Jपये 500/- ते 1000/-माणे 10

- 10 -

महयासाट Fनवाह भIता .

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

१६

इयIता 10 वी

1.व[याथ हा वजाभज/वमा

या योजनेसाठ> ई-

1. सGम अ1धकाqयाने दले#या

शjयवIृ ती /शGण फO पcरGा फOची

1.संबधीत महाव[यालयाचे

1.ादे शक

जातीचा दाखला.

रBBम वतीरत करयासाठ> शासनाने

ाचाय

1/11/2003 अवये वेळा,क

उपायुBत,समाज

2. सहाययक आयुBत,

क#याण वभाग

समाज क#याण यवतमाळ

अमरावती

3या पcरGेम^ये

इमाव संवगातील असावा.

aकॉलरशप ह संगणक

75 टBके पेGा

2.व[याथ हा इयIता 10 वी

णालची योजना

2.इयIता 10 वी ची गुणप,ीका

अ1धक गुण घेवन
ु

पcरGेम^ये 75 पेGा अदक गण
ु

कायावत असन
ु या

3.वेश घेत#याची पावती

इयIता 11 वी

मळणारा असावा.

योजनेनुसार सगंणक

4.

म^ये वेश

3.व[या\या 11 वी व 12 म^ये

णालTदारे

घेतले#या व 12

शGण घेत असावा.

ऑनलाईन अज भरावयाचे

व म^ये

4. J.300 दरमहा माणे 10

आहे त.या योजनेचा

भरयासाठ> दरवष वभागामाफत

शकणाqया

महयासाठ> J.3000 रBकम

संकेतांक मांक www”e-

मुदतवाढ दे यात यावे.व[या\याXचे

वजाभज/वमा

मंजूर करयात येत.े

scholarship”

ऑनलाईन अज ाhत झया#यानंतर

पcरशjट-1 म^ये Fनि.चत केलेले
आहे .तथापी सन2010-11 पासन
ु ईaकॉलरशप योजना कायिवत

व[या\याXनी

करयात आलेले असन
ु ,व[या\याXनी
संगणक णालTदारे ऑनलाईन अज

मुला मुलंना

महाव[यालयाने माहे ऑगaट पयत

राजष शाहु
महाराज गुणवIता

िज#हाचे सहाययक आयुBत समाज

व आव.यक Iया माहतीसह सव
क#याण यांना aताव सादर करणे व

शjयवIृ ती योजना

माहे सhट_ बर –ऑBटrबर पयत Iयास
सहाययक आयुBत समाज क#याण
यांनी मजुर दे ऊन उप#ध
तरतुदनुसार मंजुर रBBामा व[याथ
व संaथ_3या खाIयावर ई.सी.एस.Tदारे
बँक खाIयात जमा करतात.
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2. सहाययक आयुBत,
समाज क#याण
यवतमाळ

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनामु#य अथवा

पुरवल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत
1

2

3
इयIता 10 वी व 12 वी 3या

१७

राजष शाहु
महाराज गुणवIता

4

पुरaकार

वदया\याXमध ्◌ुन थम आले#या

परGेत

सवसाधारण

सेवा वहत पुरवल न

अ1धकार
5

6

संब1धत वदया\याXनी

इयIता 10वी व 12 वी गुणप,केची

शाळा◌ा/महावदयालयामा

झेरॉBस

फत अज करणे आव.यक.

अनस
ु 1ु चत जाती,वजाभज व वशेष

7
सहायक आयुBत

8

समाज

शाळा /महाव[यालया3या

ादे शक उपायुBत,

क#याण यवतमाळ यांचक
े डे

मु]या^यापकांनी सहायक

समाज क#याण वभाग

aताव ाhत झा#यापासन
ु 120

आयुBत समाज क#याण

.अमरावती.

दवस

यांचक
े डे पंaताव सादर

30 दवस.

मागास वगा3या वदया\याXस

करावा.

पुरaकार

1.सामािजक

1.रा2यात थम

याय,सांaकृFतक काय व

2.Iयेक बोडामधन
ु

वशेष सहायय वभाग

3.Iयेक वभागीय बोडा3या

शुदधीपञक मांक इबीसी-

गुणवIता यादम^ये आलेला

2003/../115/मावक-

4.िज#हयात थम

2,दनांक 11 जन
ु 2003.

5.तालुBयाम^ये थम

2. सामािजक

6.मा^यमक वदयालय व कFनjठ

याय,सांaकृFतक काय व

महावदयालयामधन
ू थम

वशेष सहायय वभाग
मांक इबीसी2003/../115/मावक2,दनांक 8 जुलै 2003.
3.

सामािजक

याय,सांaकृFतक काय व
वशेष सहायय वभाग
मांक इबीसी2003/../115/मावक-
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2,दनांक 21 जुलै 2003
अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनाम#
ु य अथवा

परु वल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

१८

सव,ीबाई फुले

सदर योजना ८ वी ते १० वी

या योजनेसाठ> ई-

बँकेचे पासबुक

ऑनलाईन अज भरले#या

१) संबंधीत मु]या^यापक

ादे शक उपायुBत,

शjयIृ ती योजना

इयIतेत शकणाqया वजाभज व

aकॉलरशप ह संगणक

माहतीचया आधारे शाळे कडून

२) सहाक आयुBत,

समाज क#याण

वमाप चया
् व[याथनींना दरमहा

णालची योजना

aटे टमेट ाhत झा#यानंतर

समाज कलयाण यवतमाळ

अमरावती

J.१०० माणे शjयवIृ ती दे यात

कायावत असन
ु या

उपलध तरतुद3या अनुषंगाने

येत.े

योजनेनुसार सगंणक

मंजूर करयात येवून

णालTदारे

व[याथनीं3या खाIयावर जमा

संबंधीत

शाळे चे म]
ु या^यापकांनी

के#या जाते

ऑनलाईन अज भरावयाचे
आहे त.या योजनेचा
संकेतांक मांक www”escholarship”
१९

सैFनक शाळे तील

अनु.जाती, वजाभज वमा 3या

या योजनेसाठ> ई-

१) उIपनचा दाखला

ऑनलाईन अज भरले#या

१) संबंधीत म]
ु या^यापक

ादे शक उपायB
ु त,

व[या\याXना

सैFनक शाळे तील वेशत

aकॉलरशप ह संगणक

२) जातीचा दाखला

माहती3या आधारे सैFनक शाळे चा

२) सहाक आयुBत,

समाज क#याण

FनवाहभIता

व[या\याXना J.१५००० वाशक

णालची योजना

aटे टम_ ट ाhत झा#यानंतर

समाज कलयाण यवतमाळ

अमरावती

Fनवाह भIता मंजूर करयात येत.े

कायावत असन
ु या

उपलध तरतुद3या अनुषंगाने

Iयांचक
े cरता उIपन मयादा

योजनेनुसार सगंणक

मंजूर करयात येवून सैFनक

अनु.जातीकcरता २०००००/- आहे

णालTदारे

शाळे 3या खाIयावर जमा के#या

वजाभज/वमा कcरता ६५२९०/-

शाळे चे मु]या^यापकांनी

आहे

ऑनलाईन अज भरावयाचे

संबंधीत

जाते

आहे त.या योजनेचा
संकेतांक मांक www”escholarship”

- 13 -

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनाम#
ु य अथवा

परु वल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

२०

यैFनक/पोलस

अनु.जाती3या १२ वी पास

सहायक आयुBत, समाज

१) शाळा सोड#याचा दाखला

१५ दवस

सहाक आयुBत, समाज

ादे शक उपायुBत,

भरतीपव
ू  शGण

व[या\याXना तीन महयाचे

कलयाण यवतमाळ

२) १२ वी पास ची माकशट

कलयाण यवतमाळ

समाज क#याण

सैFनक/पोलस तीपूव दे यात येते
२१

अनु.जाती/जमीती

पीडीत TयBती

३) जातीचा दाखला

अमरावती

सहाययक आयुBत, समाज

1.जातीचा दाखला 2.एफ आय आर ची

Fनणय . युटऐ1095/

सहाययक आयुBत, समाज

1.ादे शक

अIयाचार

क#याण यवतमाळ

त 3. रहवासी दाखला 4.काह केसेस

169/मावक-2 द.24.10.1997

क#याण यवतमाळ

उपायB
ु त,समाज

तीबंधक कायदा

वनामु#य अज

(*) वै[यकOय दाखला

3या शान Fनणयातनमुद के#या

शासन Fनणय .

क#याण वभाग

1989 व नाहस

(*) भारतीय दं ड वधान संहते3या व

माणे Jपये 1 लाख Jपेय

युटऐ1095/

अमरावती

कायदा 1995

नागर हBक व संरGण अ1ध.1995

पयXतचे अथसहायय दे यात येत.े

169/मावक-2

2. सहाययक आयुBत,

अवये कायवाह

तसेच अनु.जाती/जमीती अIयाचार

काह गुयांत

द.24.10.1997

समाज क#याण

करणे

तीबंधक कायदा 1989 3या

यायालयाकडे पाठवयात आले

कलमानुसार दाखल खन
ु /बलाIकार,

असन
ु तेTहा उवरत रBकम

शारcरक वकलांगता या सार]या

यायालयात दोष स^द नंतर

रणात शासन Fनणय .

Fनकाल ाhत होताच एक

युटऐ1095/ 169/मावक-2

आठवडया3या आत मळते.

द.24.10.1997 3या शान
Fनणयातनमुद पcरशjट अ (Fनयम
12,4) मधे नमुद केले#या काह
गुयां3या काराम^ये वै[यकOय
दाख#याची आव.यकता आहे .
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अरोपप,ा

यवतमाळ

अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनाम#
ु य अथवा

परु वल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

२२

कयादान योजना

सामुहक ववाह सोहळयात ववाह

सहाययक आयुBत समाज

1.Fता,

करणारे जोडपे

क#याण

2.शाळा सोड#याचा दाखला.

सामह
ु क ववाह

3.रहवासी माणप,.

आधी सहाययक आयुBत

Fनणय . सावयो-

4.जातीचा दाखला.

सहाययक आयुBत यांचक
े डे सादर

2005/-41/सध
ु ार-

करणे, सामह
ु क ववाहाचे

1/द.18/12/2008

कयादान योजने अतंगत

पव
ु  15 दवस

7

8

सहाययक आयुBत समाज

उपायुBत समाज

क#याण यवतमाळ शासन

क#याण यवतामळ

आयोजन संaथे माफत करयात
येतेृ सामह
ु क ववाहा3या दवशी
अथ सहायय दे यात येत.े
10000 Jपये ती जोडपे 2000
संaथांचे अनुदान
२३

तांडा वaती सध
ु ार

वमुBत जाती , भटBया जमाती व

सहाययक आयुBत समाज

शासन Fनणय . 2006/.48/मावक

संबधीत Pामपंचायत समती3या

1.Pामसेवक

1.मु]य कायकार

योजना

वशेष मागास वगातील लोकां3या

क#याण यवतमाळ

3 म^ये नमुद चेक लaट माणे

सावजFनक बांधकाम वभाग

2.गटवकास अ1धकार

अ1धकार.िज.प

तांडे वaतीम^ये मुलभुत सोईसाठ>

aताव सहाययक आयुBत समाज

यांचक
े डुन ाhत आराखडयानुसार

3.मु]य कायकार

यवतमाळ 2.सहाययक

J 4000/- ते 10 लG पयXत

क#याण यांचक
े डे सादर करावा.

समाज क#याण अ1धकार , िज.प

अ1धकार.

आयुBत समाज क#याण

हे तांडा वaती सध
ु ार योजनाचा

िज.प यवतमाळ

यवतमाळ 3.संचालक

aताप समतीपुढे सादर कJन

4. समाज क#याण

वमुBत जाती भटBया

समती3या मंजुरनुसार

अ1धकार िज.प यवतमाळ

जमाती व वशेष

आथक सहायय करणे.

Pामपंचायतीस अनुदान तीवष

मागास वग व इतर

मंजुर करयासत येत.े

मागासवग क#याण
म.रा.पण
ु े
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अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनाम#
ु य अथवा

परु वल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

२४

युवक/युवतींना

1.िज#हा कायालयFनहाय शGण

. सहाययक आयुBत

1.लाभाथ वजाभजव इमाव व

Fनवड झाले#या उमेदवारांचे

सहाययक आयुBत समाज

संचालक

हलके मोटार

कार Fनहाय , IयेकO %कमान

समाज क#याण यवतमाळ

वमा3या वगातील

शGण क_dाकडे Iवरत शफारस

क#याण यवतमाळ

भटBया जमाती व

वाहन शGण

300 लाभाथमाणे एकुन

अज वनामु#य.

जातीचा दाखला.

IयेकO 40 दवस

31500/- शGणाथ .

2. लाभाथ जम तारखेचा दाखला.

इतर

/वाहक ,कंडBटर

2.शGण संaथेचे मु]यालय येथे

3. लाभाथ शैGणक ा,तेचा पुरावा.

क#याण म.रा.पुणे.

चे शGण -8

शGणाथ शGण घेत

4.मोटार वाहन पcरवहन

दवस ,aवयंसेवी

अस#यास शGण कालावधीम^ये

अधीFनयमातील

संaथेमाफत

िज#हा कायालय

वयोमयादा, शैGणक व शाcररक

ते शGण

क_dापयXत येया-जायाचे भाडे,

आ#यासबाबत

केल जाते.

वमुBत जाती

वशेष मागास वग व
मागास वग

तदतद
ु नस
ु ार

ा,ता आव.यक.

आरोय तपासणी, छाया1च,
,चालकाचा क3चा व पBका
परवाना,वाहक परवाना व िबला,
भोजन व Fनवास Tयवaथा इ.
संaथेमाफतमोफत पुरवल जाते.
२५

वजाभज / वमाप ्

1.Fनवासी व[या1थ 97487

1.संबं1धत आ म शाळे चे

Iयेक मायता ाhत

संबं1ध ाथमक

सहाययक आयुBत

मल
ु ा-मल
ु ंसाठ>

2.शGणभेाजन,Fनवास,शैGणक

म]
ु या^यापक

1.महाराjटाचा रहवासी अस#याचे

आ मशाळे तील 120 Fनवासी

/मा^यमक /उ3च ्

समात क#याण,

ाथमक

साहIय,गणवेष,अंथJण,पांघJन

2.अज वनामु#य मळतो.

व[या\याX3या पालकाचा दाखला.

व[याथ ठे वयाची मायताआहे .

मा^यमक आ म शाळे चे

यवतमाळ

/मा^यमक

इ.सोयी सुवधा मोफत दे ऊन

2.व[या\याX3या

जागे3या उपलधतेनुसार

मु]या^यापक

Fनवासी

वजाभज व[या\याना शGण व

दाखला

वजाभज3या व[या\याXना व

आ मशाळांना

Fनवासी सोय एकाच संकुलात

3.वजाभज वमाप ् संवगात आ#याचा

Iयेक वगात पाच या माणात

अनद
ु ान

उपलध ् केल जाते.

परु ावा

अनु./जाती अन.ु जमाती3या

जमाचा तारखेचा

व[या\याXना शाळा सुJ झा#या
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नंतर Iवcरत पुवेश
अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

मळणे.

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनाम#
ु य अथवा

परु वल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

२६

वजाभज/वमा

1.Fनवासी व[या1थ 97487

1. संबधीन आ म शाळे चे

1.महाराjटाचा रहवासी अस#याचे

Iयेक मायता ाhत आ म

संबंधीत

सहाययक आयुBत,

मल
ु ा मल
ु ंसाठ>

2.शGणभेाजन,Fनवास,शैGणक

म]
ु या^यापक 2.अज

व\याX3या पालकाचा दाखला.

शाळे त 120 Fनवासी व[या1थ

ाथमीक/मा^यमीक/ उ3च ्

समाज क#याण

ाथमीक/मा^यमी

साहIय,गणवेष,अंथJण,पांघJन

वनामु#य मळतो.

2. व[या\याX3या जम तारखेडा

ठे वयाची मायता आहे . जागे3या

मा^यमीक आ म शाळे चे

यवतमाळ

क Fनवासी आ म

इ.सोयी सुवधा मोफत दे ऊन

पुरावा.

उपलधतेनुसार वजाभज3या

मु]या^यापक

शाळा अणुदान

वजाभज व[या\याना शGण व

3. वजाभज/वमा संवगात अस#याचे

व[या\याXना व Iयेक वगात 5

Fनवासी सोय एकाच संकुलात

पुरावा.

या माणात अनु.जाती/अनु

उपलध ् केल जाते.

जमाती3या व[या\याXना शाळा
सुJ झा#या नंतर Iवरत ंवेश
मळे ल

२७

यशवंतराव चTहान

वमुBत जाती ,भटBया जमाती या

सहाययक आयुBत समाज

शासन Fनणय . वजाभ –गFृ नयो

संबं1धत Pामपंचायत समती3या

1.Pामसेवक

1.मु]य कायकार

मुBत वसाहत

वगातील कुटुंबासाठ> पाच गुंठे

क#याण यवतमाळ

2011/..2006/ 111/ वजाभ -

सावजFनक बांधकाम वभाग

2.गटवकास अ1धकार

अ1धकार.

योजना

जमन उप#ध कJन दे ऊन Iयावर

1द.27/11/2011 मधील पcरशjठ –अ

यांचक
े डुन ाhत आराखडयानुसार

3.मु]य कायकार

िज.प यवतमाळ

Iयांना 239 चौ.फु.ची घरे बाधुंन

नमुद पा,ता Fनकष,अट व शत

समाज क#याण अ1धकार , िज.प

अ1धकार.

2.सहाययक आयुBत

दे यात येईल.

अवये aताव

हे यशवंतराव चTहान मB
ु त

िज.प यवतमाळ

समाज क#याण

आयुBत समाज क#याण सहाययक

वसाहत

4. समाज क#याण

यवतमाळ

आयुBत.

समतीपुढे सादर कJन

अ1धकार िज.प यवतमाळ

3.संचालक वमुBत

सहाययक

योजनेचा aताव

समती3या मंजुरनुसार

जाती भटBया जमाती व

Pामपंचायतीस अनुदान तीवष

वशेष मागास वग व

मंजरु करयासत येत.े

इतर मागासवग
क#याण म.रा.पुणे
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अ

योजनेचे नाव

योजनेचे लाभाथ व सेवेचा कार



अज वहत नमुयात

अजासोबत जोडावयाचे कागदप,े

आव.य कागदप,ाची पुतत
 ा

सेवा पुरवणारा अ1धकार

सेवा वहत पुरवल न

मळवयाचे

के#यानंतर %कती कालावधीत सेवा

गे#यास 2यां3याकडे

ठकाण,वनाम#
ु य अथवा

परु वल जाईल

तार करता येईल तो

अजाची %कं मत

अ1धकार

1

2

3

4

5

6

7

8

२८

समाज क#याण

लाभाथ -1.ए.एस.ड#यु

अजाचे ठकाण- संबधीत

1.शैGणक अहता बाबत गुणप,क व

30 दवस

संबधीत महाव[यालयाचे

सहाययक आयुBत,

संaथांना अनद
ु ाने

अयासम – कोणIयाह शाखेचा

महाव[यालयाचे ाचाय

माणप,ा3या ती

ाचाय

समाज क#याण

, समाजकाय

पदवीधर

अजाची %कमंत - संबधीत

2.शाळा सोड#याचा दाखला

शासन Fनणय .सी एस

यवतमाळ

महाव[यालये

2.बी. एस.ड#यु अयासम –

महाव[यालयाचे

3.मागासवगय व[या\याXसाठ> जातीचा

ड#यु-1098/-

तार Fनकाल

कोणIयाह शाखेचा 12 उIतण

Fनरधारत के#यानुसार

दाखला

286/सध
ु ार-1 द.2.2.1999

काढयाचे दवस 30

व[याथ वेश घेऊ शकतो.

4.रहवासी

सेवाचा कार – 1. सदर

5.संबंधीत व[यापीठ महाव[यालय व

अयासम महाव[यालयातील

शासन वेळोवेळी Fनधारत करे ल Iया

मायतााhत

माणे आव.यक कागदप, दे णे

शGक /शGकेI,

दाखला.

अजदारास बंधन कारक राहल
२९

अनु जाती3या

लाभाथ अन.ु जातीचा असावा

औ[योगीक

अनुसु1चत जाती3या औ[योगीक

सहकार संaथांना

सहकार संaथांना क#प

अथसहायय करणे

उभारणीसाठ> क#प %कं मती3या

ादे शकतर

योजना

35 टBके शासकOय भाग भांडवल

उपायुBत,समाज क#याण

व 35 टBके दघ मद
ु तीचे कज

िजहातर
सहाययक आयुBत, समाज
क#याण

वभाग अमरावती

शासन Fनणयाम^ये नमद
ु करयात
आले#या अट
1.योजने अंतगत केवळ अनुसु1चत

Fनि.चत कालावधी ठरलेला नाह

सहाययक आयB
ु त, समाज
क#याण यवतमाळ यांचे
माफत यांचे

जाती3या नrदणीकृत सहकार संaथा

उपायुBत,समाज क#याण

अज करयांस ा, ठरते

वभाग अमरावती यां3या

2. वशेष घटक योजने3या तIवानस
ु ार

माफत समाज क#याण
आयुBतालय म.रा.पुणे

शासन aतरावJन मंजूर करयात

आय
ु तालय, समाज

संaथेचे भागधारक 70 टBके अनुसू1चत

येत.े क#पाची जातीaत जातaत

कयाण म.रा.पण
ु े

जातीचे असावे. सहकार संaथांचे

यां3या माफत महाराjट[य

%कं मत J.7 लाख पेGा जाaत

क#प उभार#यानंतर व ते Tयवaथीत

शासन सामािजक याय

नसावी.

cरIया सुJ झा#या नंतर व Iयाम^येील

वभाग मं,ालय मुंबई

कमचार वग व कामगार वग ह 70
टBके अनुसू1चत जातीचे असावे.
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यांचक
े डे सादर करयात
येतात.

शासन aतरावर

3.वशेष घटक योजने3या मागदशक
तIवानुसार अजदार संaथा हया
अनुसू1चत जाती3या असाTया कज व
भाग भांडवल वशेष घटक योजनेतून
सामािजक याय वभागाकडुन दे यात
येईल
4. अजदार सहकार संaथांनी शासनास
सादर केले#या क#प म#
ु या3या
%कमान 5 टBके भाग भांडवल जमा
के#या नंतर तय
्ं ाना शासकOय भाग
भांडवल/दघ मुदतीचे कज मळयास
पा, समज यात यावे.क#प मु#य
मयादा 1. अPीक#चर फायनास ्
काप¢रे शन नवी द#ल 2.दIताजी
टे कFनकल महामंडळ मंब
ु ई ईचलकरं जी
अथवा संबंधीत वIतीय संaथा या पैकO
कोणIयाह एका संaथेने Fन.चीत
के#या माणे मा, कमाल 5 ते 7
कोट TयवसायनJ
ु प असावी.अजदारास
संaथांनी या पैकO कोणIयाह एका
संaथेकडुन अहवाल तयार कJन
£यावा.
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