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शासन जनणणय - 

मजहला व बाल जवकासाशी सांबांजधत जवजवध कायणक्रम िाबजवण्यासाठी सवण जिल्हा पजिषदाांमध्ये 
मजहला व बाल कल्याण सजमतीची स्थापना किण्यात आलेली आहे. या सजमतीने िाबवावयाचे 
कायणक्रम/योिना सांदभाजधन शासन जनणणयान साि िाबजवण्यात येतात. तथाजप या योिनाांमध्ये काही 
स धािणा किणे आवश्यक आहे, असे शासनाच्या जनदशणनास आल्याने सांदभाजधन सवण शासन जनणणय, 
श ध्दीपत्रक व पजिपत्रकाांचे एकजत्रकिण करुन स धाजित आदेश पाजित किण्याची बाब शासनाच्या 
जवचािाधीन होती. मजहला व म लींना सवण क्षते्रात सक्षम किण्यासाठी जिल्हा पजिषद क्षते्रात मजहला व बाल 
कल्याण सजमतयाांमाफण त जिल्हा पजिषद उतपन्नाच े 10 र्क्के जनधीतून खालील योिना सक्षमपणे 
िाबजवण्याचा शासनाने जनणणय घेतला आहे.  जनधी व शासजकय अन दानात न, पांचायत सजमतीनी पांचायत 
सजमती उतपन्नाचे 10 र्क्के मधून व ग्रामपांचायतींनी ग्रामपांचायतीचे उतपन्नाचे 10 र्क्के जनधीमधून खालील 
योिना सक्षमपणे िाबजवण्यासाठी याप वीचे शासन जनणणय, श ध्दीपत्रके व पजिपत्रके अजधक्रजमत करून 
प ढीलप्रमाणे शासन जनणणय घेण्यात येत आहे.  
 गर् “अ” प्रजशक्षण व सक्षमीकिणाच्या योिना :- 
1)  म लींना व मजहलाांना व्यावसाजयक व ताांजत्रक प्रजशक्षण :- 
 मजहला व म लींना व्यावसाजयक व ताांजत्रक प्रजशक्षणासाठी स जवधा उपलब्ध व्हावी म्हणनू व्यावसाजयक व 

ताांजत्रक प्रजशक्षणाच्या योिना िाबवाव्यात. कें द्र शासनाचे उद्योिकता जवकास व ताांजत्रक प्रजशक्षण, 
कौशल्य वृध्दी उपक्रम, व्यावसाजयक प्रजशक्षण कायणक्रम इ.  योिने अांतगणत  व तयाांचे माफण त प्रजशक्षण 
आयोजित किाव.े व्होकेशनल रेननग प्रोव्हायडि व कोसणची माजहती www.sdi.gov.in & 
www.dget.nic.in/mes या वबेसाईर्वि उपलब्ध आहे. व्यक्तीमतव जवकास, ब्य र्ी पालणि प्रजशक्षण, 
केर्िींग, बेनकग अशा जवजशष्ट्र् पध्दतीच्या स्वयांपाकाचे प्रजशक्षण, द ग्धिन्य पदाथाच े उतपादन, फ ड 
प्रोसेनसग, जशवणकाम व फॅशन जडझायननग प्रजशक्षण, सांगणक द रुस्ती, मोर्ाि ड्रायव्हींग, मिाठी /इांग्रिी 
र्ायनपग, इजमरे्शन ज्वलेिी मेकींग, लघ लेखन, सेल्स गलण, जवमा एिांर्, पजिचाजिका (नसण) प्रजशक्षण, 
घनकचिा प्रजशक्षण व बायोगॅस (कचऱ्यापासून खत जनमीती, गाांडूळखत, कचऱ्याचे जवभािन व 

http://www.sdi.gov.in/
http://www.dget.nic.in/mes
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व्यवस्थापन), िोपवार्ीका तसेच शोजभवांत फ डझाडाांची व औषधी वनस्पतींची लागवड व जवक्री, इतयादी 
प्रजशक्षण स्थाजनक पातळीविील गिि लक्षात घेवून प्रजशक्षण आयोजित किावीत. या योिनेखाली 
मान्यताप्राप्त सांस्थेत प्रजशक्षण घेणाऱ्या मजहलाांना प्रजत लाभाथी रु. 5,000/- पयंत  मजहला व बाल 
कल्याण सजमतीस खचण किता येईल. प्रजशक्षण श ल्काच्या िक्कमेच्या 10 र्क्के िक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: 
भिावी. प्रजशक्षण कालावधी िास्तीत िास्त 1 वषाचा असावा.  तसेच म लींना व मजहलाांना व्यावसाजयक व 
ताांजत्रक प्रजशक्षण देण्याबिोबिच तयाांना िाज्यातील जवजवध शासकीय / जनमशासकीय कायालयातील जिक्त 
पदे व मजहलाांसाठी आिजक्षत 30 %  पदे याबाबतची माजहती देण्यात यावी. तयाांना सदि पदाांसाठी अिण 
उपलब्ध करुन देणे आर्थथक दृष्ट्र्या द बणल घर्काांसाठी आवश्यक ती फी उपलब्ध करुन देणे. अशा 
पदाांसाठी असलेल्या स्पधा पजिक्षासाठी प्रजशक्षण देणे व सिावासाठी / अभ्यासासाठी प स्तके उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी ताल कास्तिावि वाचनालय स रु किणे. तयाचप्रमाणे या सांदभात प्रथमत: मजहन्यातून 
एकदा व िास्त प्रजतसाद लाभल्यास पांधिा जदवसातून / आठवड्यातून एकदा जिल्हा स्तिावि / ताल का 
स्तिावि मागणदशणन जशबीि आयोजित किण्यात याव.े   
2) म लींना स्वसांिक्षणासाठी व तयाांच्या शाजििीक जवकासासाठी प्रजशक्षण :- 

 मजहला व म लींवि होणािे अन्याय, तयाांचे होणािे लैजगक शोषण अश प्रकािच्या अतयाचािाांना 
सक्षमपणे तोंड देता याव,े  यासाठी  इयत्ता 4 ते 10 वी पयंतच्या व महाजवद्यालयातील म लींना तसेच 
शाळेतील इच्छूक मजहला जशक्षकाांना  ज्य डो किारे्, योगाचे  सहा मजहन्याांचे प्रजशक्षण देण्यात यावे. सदि 
प्रजशक्षण  स्थाजनक ग्रामपांचायत व शाळा व्यवस्थापन सजमती   याांच्या मान्यतेने आयोजित किावे. या 
योिनेअांतगणत प्रतयेक प्रजशक्षणाथीवि िास्तीत िास्त रु.  600/- (रु. सहाशे फक्त) पयंत खचण किण्यात 
यावा.  या योिनेवि पूणण जनयांत्रण मजहला व बाल कल्याण सजमतीचे िाहील. या प्रजशक्षणासाठी ज्य डो,  
किारे् व  योगाचे प्रजशक्षण प णण केलेल्या व जिल्हा जक्रडा अजधकािी याांचे प्रमाणपत्र असलेल्या 
प्रजशक्षकाची जनवड किण्यात येईल. 
3) मजहलाांसाठी सम पदेशन कें द्र :- 

 क रू्ांबातील मािहाण, लैंजगक छळ व इति तऱ्हेने त्रासलेल्या तसेच मानजसकदृष्ट्र्या असांत जलत 
मजहलाांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय, कायदेशीि सम पदेशनासाठी सदि योिना िाबवावी. सम पदेशन 
कें द्र स्वयांसेवी सांस्थेमाफण त चालजवणेत याव.े यासाठी सम पदेशक व जवधी सल्लागाि याांच्या मानधनावि 
खचण किणेत यावा. स्वयांसेवी सांस्थेची जनवड जत्रसदस्यीस सजमती माफण त किण्यात येईल. म ख्य 
कायणकािी अजधकािी हे तया सजमतीचे अध्यक्ष, उपम ख्य कायणकािी अजधकािी (बा.क.) हे सजचव  व  समाि 
कल्याण अजधकािी  हे सदस्य असतील.ज्या सांस्थेकडे यापूवीच अशा प्रकािच्या सम पदेशनसाठी 
आवश्यक मन ष्ट्यबळ, आर्थथक क्षमता, िागा, अन भव व सोईस जवधा उपलब्ध असतील, अशा सांस्थाांना 
प्राधान्य देण्यात याव.े जिल्हा स्तिाविील सम पदेशन कें द्रात एक सम पदेशक व एक जवधी सल्लागाि 
कायणित असावते. ताल कास्तिाविील सम पदेशन कें द्रात एक सम पदेशक व एक जवधी सल्लागाि कायणित 
असावते.  जिल्हा पातळीविील सम पदेशक  व जवधी सल्लागाि याांना  दिमहा प्रतयेकी रु. 12000/-  पयणत 
मानधन देणेत याव.े ताल का पातळीविील सम पदेशक व जवधी सल्लागाि याांना दिमहा प्रतयेकी रु. 
9000/-  पयंत मानधन देणेत याव.े 

 याप वी जिल्हा स्तिावि व पांचायत स्तिावि कायणित असणाऱ्या सम पदेशक व जवधी सल्लागाि याांना 
याप ढे वाढीव मानधन देणेत याव.े  नव्याने सम पदेशन कें द्र स्थापन किावयाचे झाल्यास वृत्तपत्रात 
िाजहिात देवून सम पदेशन कें द्र स्थापन किणेत याव.े यासाठी स्वयांसेवी सांस्थेची जनवड किताना सांबांजधत 
सांस्थेकडे आवश्यक मन ष्ट्यबळ, आर्थथक क्षमता, िागा व स जवधा असाव्यात. ज्या सांस्थेकडे िागा नाही, 



शासन जनणणय क्रमाांकः झेडपीए-2013/प्र.क्र.76/पांिा-1 

 

पृष्ट्ठ 7 पैकी 3  

तया सांस्थेस िागा जिल्हा पजिषद, पांचायत सजमतीमाफण तही उपलब्ध करून देता येईल. नव्याने 
सम पदेशन स्थापन किावयाचे झाल्यास िाज्य मजहला आयोगाची सहमती घ्यावी. सम पदेशन कें द्राशी 
मजहलाांना सांपकण  साधता यावा, यासाठी जिल्हा पजिषद/ पांचायत सजमतीमाफण त द िध्वनीची स जवधा 
उपलब्ध करून द्यावी. द िध्वनी व इति कायालयीन खचासाठी दिमहा िास्तीत िास्त रु. 1000/-  
इतकी िक्कम खचण किण्यात येईल. सम पदेशक व जवधी सल्लागाि याांचे मानधनाची िक्कम सांबांजधत 
सांस्थेच्या नाव े धनादेशाद्वािे अदा किण्यात येईल.  
4) इयत्ता 7 वी  ते  12 वी पास म लींना सांगणक प्रजशक्षण :- 

 शासजकय व जनमशासजकय नोकिीसाठी एम.एस.सी.आय.र्ी. प्रजशक्षण अजनवायण आहे. 
सांगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त किण्यासाठी  इयत्ता 7 वी व 12 वी पास म लींना 
एम.एस.सी.आय.र्ी., सी. सी. सी. व समकक्ष असणािे प्रजशक्षण देणेसाठी सदिहू योिना उपय क्त 
िाहील.एमएससीआयर्ी प्रजशक्षण हा कायणक्रम  महािाष्ट्र ज्ञान महामांडळ मयाजदत, म ांबई (एम.के.सी.एल. ) 
याांचेकडे हस्ताांतिीत केलेला असल्याने या महामांडळाचे अजधकृत प्रजशक्षण कें द्रात प्रजशक्षण आयोजित 
किाव.े या पजिक्षचेे फॉमण ऑनलाईन भिाव े लागत अस न पजिक्षा व प्रजशक्षण श ल्क फी आगाऊ भिावी 
लागते, तयाम ळे प्रजशक्षण सांस्थाांना आगाऊ िक्कम अदा करून प्रजशक्षण प णण किता येईल. पजिक्षा व 
प्रजशक्षण फी यामध्ये वािांवाि होणािे बदलाप्रमाणे ही िक्कम जनजित किावी. या योिनेचा लाभ दाजिद्रय 
िेषेखालील क र् ांब तसेच ज्या क र् ांबाच ेवार्थषक उतपन्न रु. 50,000/- पयंत असलेल्या क र् ांबातील म लींना 
प्राधान्याने देण्यात यावा. 

5) ताल कास्तिावि जशकणाऱ्या म लींसाठी होस्रे्ल चालजवणे :- 
 ग्रामीण भागात माध्यजमक शाळा नसल्याम ळे 8 ते 10 तसेच महाजवद्यालयात जशकणाऱ्या म लींना जशक्षण 

घेणाऱ्या म लींना जशक्षण घेण्यासाठी स्वत:च्या गावाांपासून लाांब अांतिावि िाऊन िहाव ेलागते. ताल क्याच्या 
जठकाणी िेथे माध्यजमक शाळा नकवा महाजवद्यालय असतात, तेथे अशा म लींना वसतीगृह उपलब्ध करुन 
जदल्यास म लींच्या जशक्षणाचे प्रमाण वाढेल. या योिनेखाली वसतीगृह इमाितीचे बाांधकाम न किता, 
भाडयावि इमाित / घि / फ्लॅर् घेण्यात यावते.सदि वसतीगृह स्वयांसेवी सांस्थाांमाफण त चालजवण्यात 
यावीत. फक्त भाडे व प्रशासकीय खचासाठी अथणसहाय्य देण्यात याव.े िेवणाचा खचण लाभार्थ्यांनी सोसावा. 
तयाजशवाय लाभाथीकडून कोणतीही फी घेऊ नये. कमीतकमी 10 म लींसाठी एक वसतीगृह असावे. 
प्रशासकीय खचाची मयादा मजहला व बाल कल्याण सजमतीने  जनजित किावी. तथापी  प्रजत लाभाथी प्रजत 
माह रु. 500/- (रुपये पाचशे फक्त) पेक्षा (भाडे वगळून) िास्त असणाि नाही. 

6) जकशोिवयीन म लींना व मजहलाांना िेंडि, आिोग्य, क र् ांबजनयोिन, कायदेजवषयक प्रजशक्षण :- 
 शाळा व महाजवद्यालयातील जकशोिवयीन म लींचा जवकास व सक्षमीकिण व्हाव े, पोषण व आिोग्य 

जवषयक दिा स धािावा, तयाचप्रमाणे स्वच्छता, प्रिनन व लैंजगक आिोग्य, क रू्ांब व बालकाांची काळिी घेणे 
याजवषयी जकशोिींमध्ये िाणीव व िागृती जनमाण व्हावी, िीवनकौशल्ये, गृहकौशल्ये व व्यवसाय कौशल्ये, 
याबाबत जकशोिींना मागणदशणन जमळाव,े जकशेािवयीन म लींमध्ये आतमजवश्वास वाढावा, जकशोिवयीन म लींना 
जवजवध कायदेजवषयक तित दींची माजहती जमळावी,  म्हण न  प्रजतवषी अांगणवाडी पयणवजेक्षका, जवधी तज्ञ, 
अन भवी व सांवदेनशील तज्ञ मागणदशणक याांचेमाफण त प्रजशक्षण शाळा  आयोजित किाव्यात. यासाठी या तज्ञ 
मागणदशणकाांना रु. 200/- ते 500/- पयंत मानधन देणेत याव.े तयाचे स्वरुप स्थाजनक आवश्यकतेन साि 
ठिजवण्यात याव.े  माता सक्षमीकिण, गिोदि माता, जकशोिवयीन म लींना लसीकिण, माता सजमती बैठका 
व आहाि जवषयक मागणदशणन असे कायणक्रम आयोजित किावते. यासाठी खचाची मयादा मजहला व बाल 
जवकास सजमती याांनी जनजित किावी. 
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7) अांगणवाडयाांसाठी स्वतांत्र इमाित/भाडे :- 
 एकात्तमक बाल जवकास जवभागामाफण त मांिूि केलेल्या अांगणवाडींची सांख्या मोठया प्रमाणात 

आहे. बऱ्याच अांगणवाडया उघडयावि, देवालय, समािमांदीि, खािगी  इमाितीत िागा भाडेपट्टयाने  
घेऊन   भिजवण्यात येतात. ज्या जठकाणी  अांगणवाडयाांना स्वतांत्र इमाित नाही, अशा जठकाणी नजवन 
अांगणवाडी इमाित बाांधकामासाठी िक्कम रुपये 4.50 लक्ष पयंत जनधीची तित द किणेत यावी.  
मजहला व बाल कल्याण जवभागाने अांगणवाडी इमाित बाांधकामामध्ये वाढ केल्यास, तयाप्रमाणे मजहला 
व बाल जवकास सजमतीस  अांगणवाडी इमाित बाांधकाम खचात वाढ किता येईल.  िेथे 
अांगणवाड्याांसाठी  िागा भाड्याने  घेतलेल्या आहेत, अशा िागाांचें भाडेमूल्य सावणिजनक बाांधकाम 
जवभाग याांनी जनजित केलेल्या दिान साि अदा किता येईल. 

8) बालवाडी व अांगणवाडी सेजवका, मदतनीस, पयणवजेक्षका, याांना प िस्काि देणे:- 
 बालवाडी व अांगणवाडीमध्ये उतकृष्ट्र् काम किणाऱ्या अांगणवाडी सेजवका, मदतनीस, 

पयणवजेक्षका याांना आदशण प िस्काि देता येईल. या योिनेसाठी वार्थषक रु. 3.00 लक्ष पयंत खचण किता 
येईल. 

9) पांचायत मजहला शक्ती अजभयान अांतगणत पांचायत िाि सांस्थामधील मजहला लोकप्रजतजनधींना 
प्रजशक्षण व मजहला मेळाव ेव मागणदशणन कें द्र :- 
पांचायत सांस्थाांमध्ये मजहलाांना 50%  िागा िाखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तयाअन षांगाने तयाांची 

क्षमताबाांधणी होणे आवश्यक आहे. पांचायत मजहला शक्ती अजभयान अांतगणत पांचायत िाि सांस्थामधील 
जतन्ही स्तिातील मजहला लोकप्रजतजनधींना प्रजशक्षण जमळाव ेयासाठी जिल्हा पजिषदेतील मजहला व 
बाल जवकास जवभागात मागणदशणन कें द्र स्थापन किणेत याव.े या मागणदशणन कें द्रात एक एम.एस.डब्ल्य . 
चे सांगणक कौशल्य असलेल्या मागणदशणकाची कां त्रार्ी पध्दतीने मानधनावि नेमण क किावी. यासाठी 
अिण मागणी करून म लाखतीद्वािे  जत्रसदस्यीय सजमतीमाफण त जनवड किावी. या सजमतीचे म ख्य 
कायणकािी अजधकािी हे अध्यक्ष, उप-म ख्य कायणकािी अजधकािी (बा.क.) हे सजचव व  समािकल्याण 
अजधकािी हे सदस्य असतील.  या मागणदशणकाचे मानधन दिमहा रुपय े15,000/- पयंत असाव.े या  
कें द्रात दूिध्वनीची स जवधा असावी व तयासाठी खचाची तितूद किावी.  या कें द्रामाफण त मजहला 
सदस्याांना प्रजशक्षण देण्यात याव.े (उदा. क्राांतीज्योती धतीविील प्रजशक्षण) तसेच मजहला 
प्रजतजनधींसाठी प्रजशक्षण व मजहला मेळाव ेआयोजित किाव.े यासाठी वार्थषक रु. 10.00 लक्ष पयंत 
तित द किता येईल. 

 10)  बालवाडी व अांगणवाडी सेजवका, मदतनीस, पयणवजेक्षका याांचे प्रजशक्षण :- 
 एकात्तमक बाल जवकास सेवा योिनेअांतगणत बालवाडी व अांगणवाडी सेजवका, मदतनीस,  

पयणवजेक्षका याांचे प्रजशक्षणासाठी तित द किणेत यावी. यासाठी जकती तित द असावी, याबाबत मजहला 
व बाल कल्याण सजमतीने  जनणणय घ्यावा. 

11)  जवशेष प्राजवण्य जमळजवलले्या म लींचा सतकाि :-  
िाज्यस्तिावि जक्रडा, कला, जशक्षण अशा जवजवध क्षते्रात जवशेष प्राजवण्य जमळजवलेल्या म लींचा 

सतकाि किण्यात यावा. यासाठी जनधीची तितूद किावी. प िस्कािाचे स्वरुप मजहला व बाल कल्याण 
सजमतीने ठिवाव.े तसेच आर्थथकदृष्ट्या दूबणल घर्कातील (BPL) जवशेष प्राजवण्य जमळजवलेल्या म लींचा 
सतकाि किण्यात यावा व तयाांना 12 वी नांतिच्या उच्च जशक्षणासाठी आवश्यक आर्थथक मदत 
किण्यात यावी. याबाबतची िक्कम मजहला व बाल कल्याण सजमतीने जनजित किावी. 
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12)  मजहला व बालकल्याण सजमती सदस्याांचा दौिा :- 
  सजमतीस स्वत:च्या जनधीमधून  ग्रामपांचायत, पांचायत सजमती, व जिल्हा पजिषदेमध्ये 
जनवडून आलेल्या मजहला लोकप्रजतजनधींचे पांचायत िाि, आदशण गाव, जनमणल ग्राम, मजहला 
बळकर्ीकिण, मजहला व जवकासाचे उपक्रम इ. जवषयाांची माजहती घेण्यासाठी अभ्यास सहलीच े
िाज्याांतगणत आयोिन किाव.े मजहला लोकप्रजतजनधींना नाजवन्यपूणण योिनाांची माजहती घेण्यासाठी 
िाज्याबाहेिील दौऱ्याचे आयोिन किता येईल. िाज्याांतगणत व िाज्याबाहेि अशा सहलींसाठी  
प्रजतवषण िास्तीत िास्त रु. 5.00 लक्ष पयंत खचण मयादा जवजहत किण्यात येत आहे. 
गर् “ब” च्या योिना (वस्त  खिेदीच्या योिना)  

13) अांगणवाडींना जवजवध साजहतय प िजवणे. 
  एकात्तमक बाल जवकास सेवा योिनेखालील अांगणवाडयाांना एकात्तमक बाल जवकास   
सेवकेडून जवजवध साजहतय प िजवण्यात येते. मात्र हे साजहतय अपूिे पडते तयाम ळे या 
अांगणवाडीतील, जमनी अांगणवाडीतील बालकाांच्या सवांगीण जवकासासाठी साजहतयाची 
आवश्यकता असल्यास याविील खचण जिल्हा पजिषदेने स्वत:च्या/ शासन जनधीतून किावा. सदि 
साजहतयामध्ये  शैक्षजणक व बौध्दीक जवकासाला चालना देणािी  जवजवध प्रकािची खेळणी, 
शाजिजिक जवकासासाठी आवश्यक खेळाचे साजहतय, शैक्षजणक तक्ते, चाईल्ड रेनकग सॉफर्वअेि,  
प्रौढ विनकारे्, इलेक्रॉजनक  विनकारे्, इन्फें र्ोमीर्ि, स्रे्डीओमीर्ि,  िलश ध्दीकिण यांत्रे, 
रे्बल ख ची, कपारे्, चप्पल स्रँ्ड,  स्र्ील जडशेस, चमचे, ग्लास, सतिांिी, बस्किपरृ्र्ी, 
जडजिर्ल जर्व्ही, सांगणक, अांगणवाडीतील म ला/म लींना गणवशे वार्प  इ. साजहतय प िजवण्यात 
येईल. अांगणवाड्याांना जवि कनेक्शन, नळ कनेक्शन ग्रामांपचायतीमाफण त  प िजवण्यात याव.े  

14) क पोजषत म लाांम लींसाठी व जकशोिवयीन म लींसाठी, गिोदि, स्तनदा माता याांना अजतजिक्त  
 आहाि :- 

  ग्रामीण भागातील अांगणवाडीचे कायणक्षते्रातील 6 मजहने  ते 3 वषण  व 3 वष े ते 6 वष े
वयोगर्ातील म लाम लींना अांगणवाडीमाफण त आहाि जदला िातो. या व्यजतजिक्त क पोजषत म लाांचे 
क पोषणाचे प्रमाण कमी व्हाव े यासाठी जवशेष आहाि म्हणनू प्रोर्ीन जसिप, प्रोर्ीन पावडि, 
मायक्रोन्य रीयांन्र् सप्लीमेंर्ेंशन जसिपचा, जमनिल त्व्हर्ॉजमन्सचा प िवठा किण्यात यावा. तसेच 
स्थाजनक उपलब्धतेन साि द ध, सोयाद ध,जचक्की, लाडू, अांडी, फळे, ग ळ शेंगदाणे इतयादी 
पौष्ट्र्ीक व प्रजथनय क्त आहाि तसेच गभणवती , स्तनदा माता व जकशोिी म लींसाठी लोहय क्त 
गोळया देणेत याव्यात. जकशोिवयीन म्हणिेच 13 ते 19 वयोगर्ातील दाजिद्रय िेषेखालील 
शालेय व शाळाबाह्य म लींना आवश्यक अशा आिोग्यजवषयक साजहतयाचे मोफत वार्प किण्यात 
याव.े (उदा. सॅजनर्िी नॅपकीन इ.) 
 उपिोक्त साजहतयाचा प िवठा एकात्तमक बाल जवकास सेवा योिनेअांतगणत होत असल्यास   
या योिनेमधून सदि साजहतयाचा प िवठा किण्यात येऊ नये. 
1५) द धणि आिािी म लाांचे शस्त्रजक्रयेसाठी अथणसहाय्य :- 
  ज्या क र् ांबाची आर्थथक पजित्स्थती अतयांत हलाखीची आहे  अशा क र् ांबातील 0 ते 6 
वयोगर्ातील म लाम लींच्या हृदय शस्त्रजक्रया, हृदय उपमागण शस्त्रजक्रया, अत्स्थव्यांग असणाऱ्या, 
क्लेप पॅलेर्, सेिेब्रलपाल्सी, ककण िोग, जकडणीतील दोष अशा गांभीि शस्त्रजक्रया किणेसाठी, तया 
क र् ांबाला आर्थथक सहाय्य जमळाव े म्हणनू प्राथजमक तपासणीसाठी रु. 15,000/- पयंत व  
ऑपिेशन झाल्यानांति  रु. 35000/- पयंत नकवा प्रतयक्ष झालेला खचण यापैकी कमी असेल ती 
िक्कम अथणसहाय्य देता येईल. ज्या क र् ांबाांनी अशा प्रकािच्या गांभीि  शस्त्रजक्रया हॉस्पीर्लमध्ये 
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करून घेतलेल्या आहेत, तयाांच्या कागदपत्राांची शहाजनशा जिल्हा आिोग्य अजधकािी याांच्याकडून 
करुन घेण्यात येईल. 
१६)मजहलाांना जवजवध साजहतय प िजवणे :- 
  यामध्य े जपठाची जगिणी, सौि कां जदल, जशलाई मशीन, जपको फॉल मशीन अस ेसाजहतय 
प िजवणेत याव.े वस्त  वार्प किताना प्रजत मजहला िास्तीतिास्त रु. 20,000/- खचण किणेत 
यावा. तसेच प्रतयेक लाभाथीचा 10 र्क्के सहभाग घेणेत यावा. िमा होणािे लाभाथी जहस्सामधून 
वस्त  साजहतय खिेदी किता येईल .या योिनेच्या अांमलबिावणीसाठी योग्य लाभाथी 
जमळजवण्याच्या अन षांगाने प िेशी व व्यापक प्रजसध्दी देऊन प्रथम अिण मागवून तयातील दाजिद्रय 
िेषेखालील क रू्ांबातील पात्र मजहलाांना या योिनेचा प्राथम्याने लाभ द्यावा. िि दाजिद्रय 
िेषेखालील मजहला लाभाथी प िेशा प्रमाणात न सापडल्यासच रु. 50,000/- पयंत वार्थषक उतपन्न 
असलेल्या अन्य मजहला लाभाथींना मजहला व बाल कल्याण सजमतीच्या मान्यतेने या योिनेचा 
लाभ देण्यात यावा. 
1७)  5 वी ते 12 वी पयंत जशकणाऱ्या म लींसाठी सायकल प िजवणे :-  

 ग्रामीण व द गणम भागातील जवद्याथीनीना तयाांचे िाहतया गावापासून शाळेत िाणे येण्यासाठी 
कमीत कमी 2  जकलोमीर्ि अांति चालत िाव ेलागते, अशा जवद्याथीनींना  या योिनेचा प्राथम्याने 
लाभ देण्यात यावा. असे लाभाथी सांपल्यानांति 1 जक. मी. पेक्षा िास्त अांतिाविील जवद्याथीनींना 
जिल्हा पजिषदेच्या मान्यतेने लाभ देण्यास हिकत नाही.  सवणसाधािण लाभार्थ्यांनाही या योिनचा 
लाभ देता येईल. पिांतू लाभ देताना दाजिद्रय िेषेखालील क रू्ांबातील पात्र जवद्याथीनींचा प्राथाम्याने 
जवचाि किण्यात यावा. 
१८) घिक ल योिना :-  

घर्स्फोर्ीत व पजितक्तया मजहलाांना दोलायमान पजित्स्थतीत िीवन िगाव ेलागते.  याचा 
जवचाि किता ज्या मजहलाांकडे हक्काच ेघि नाही अशा  दाजिद्रय िेषेखालील व  वार्थषक उतपन्न रु. 
50,000/- पयंत असणाऱ्या मजहलाांना हक्काचा जनवािा जमळावा म्हणनू रु. 50,000/- पयणत 
घिक लासाठी खचण किण्यात यावा.  

 
 गर् “अ” च्या प्रजशक्षण व सक्षमीकिणाच्या योिनाांसाठी सजमतीच्या  एकूण जनधीपैकी 50%  

आजण वस्त  खिेदीच्या योिनाांसाठी  50%  जनधी खचण किण्यात यावा. पिांतू गर् “अ” विील खचण 
रु. 1.00 कोर्ीपेक्षा िास्त होत असल्यास उवणजित जनधी गर् “ब”  च्या योिनाांकडे वळजवण्यास 
म भा िाहील. एक ण खचाच्या 3 % र्क्के िक्कम अपांग मजहला आजण बालकाांसाठी खचण किण्यात 
यावी. 

 गर् “अ” च्या प्रजशक्षण व सक्षमीकिणाच्या योिनाांसाठी खचण किावयाच्या  50% 
जनधीपैकी  20% जनधी योिना क्रमाांक 1 मधील “म लींना व मजहलाांना व्यावसाजयक व ताांजत्रक 
प्रजशक्षण देणे” या कौशल्य जवकास व व्यावसाजयक प्रजशक्षण योिनेवि खचण किावा. उवणजित 30%  
िक्कम गर् “अ” मधील इति योिनाांसाठी खचण किावी. 
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सदि शासन जनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201401241705311420 असा आहे. हा आदेश 
जडिीर्ल स्वाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशान साि व नावाने.  

 डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी  
 उप सजचव, महािाष्ट्र शासन  
प्रत, 

1)  मा. िाज्यपाल याांचे सजचव 
2)  मा. म ख्यमांत्री याांचे  प्रधान सजचव 
3)  मा. उपम ख्यमांत्री याांचे खािगी सजचव 
4) मा. मांत्री (ग्रा.जव.) याांचे खािगी सजचव. 
5)  मा. िाज्यमांत्री (ग्रा.जव.) याांचे खािगी  सजचव. 
6)  मा. अध्यक्ष, जिल्हा पजिषद (सवण) 
7) मा. जवधानसभा/ मा. जवधानपजिषद सदस्य (सवण) 
8) मा. प्रधान सजचव (ग्राम जवकास व पांचायत िाि).  
9) मा. प्रधान सजचव, मजहला व बाल जवकास जवभाग, नवीन प्रशासजकय भवन, म ांबई. 

10) जवभागीय आय क्त (सवण). 
11)  म ख्य कायणकािी अजधकािी, जिल्हा पजिषद (सवण). 
12) आय क्त, मजहला व बाल जवकास आय क्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, 3 चचण िोड प णे-411001. 
13) सांचालक, एकात्तमक बाल जवकास सेवा योिना, कोकण भवन, नवी म ांबई.  
14) जनवड नस्ती, कायासन क्र.पांिा-1, ग्राम जवकास व िलसांधािण जवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 

प्रत, 
1) मा. प्रधान सजचव, मजहलाांचे हक्क व कल्याण सजमती, महािाष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय, 

जवधान भवन, म ांबई. 
2)  मा. प्रधान सजचव, पांचायत िाि सजमती, महािाष्ट्र जवधानमांडळ सजचवालय, जवधान भवन, 

म ांबई याांिकडे माजहतीसाठी िवाना. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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