विशेष सहाय्य योजना.
1) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना.
2) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना.
3) इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना.
4) इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना.
5) इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजना.
महाराष्ट्र शासन
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग
शासन वनणणय क्रमांक : विसयो-2018/प्र.क्र.62/विसयो
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक: 20 ऑगस्ट, 2019
िाचा:1) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2010/प्र.क्र.175/विसयो-2, वद. 26 ऑक्टोबर,2010.
2) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2011/प्र.क्र.127/विसयो-2, वद. 31 ऑक्टोबर,2011.
3) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2012/प्र.क्र.102/विसयो-2, वद.02 एवप्रल, 2012.
4) शासन पवरपत्रक, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,
क्र.विसयो-2011/प्र.क्र.226/विसयो-2, वद. 12 जून, 2013.
5) शासन पवरपत्रक, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,
क्र.विसयो-2013/प्र.क्र.464/विसयो-1, वद. 27 जून, 2013.
6) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2013/प्र.क्र.206/विसयो-2, वद.21 जानेिारी, 2014.
7) शासन पवरपत्रक, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,
क्र.सवमती-2014/प्र.क्र.162/विसयो-2, वद. 27 नोव्हेंबर, 2014.
8) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2015/प्र.क्र.105/विसयो-2, वद.05 मे, 2015.
9) शासन पवरपत्रक, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,
क्र.विसयो-2014/प्र.क्र.26/विसयो-2, वद.22 जून, 2015.
10) शासन पवरपत्रक, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,
क्र.विसयो-2015/प्र.क्र.94/विसयो-2, वद.04 ऑगस्ट, 2015.
11) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2015/प्र.क्र.285/विसयो-2, वद.13 ऑक्टोबर,2015.
12) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2015/प्र.क्र.275/विसयो-2, वद.05 जानेिारी, 2016.
13) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2017/प्र.क्र.203/विसयो, वद. 03 नोव्हेंबर, 2018.
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14) शासन वनणणय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो2016/प्र.क्र.232/विसयो, वद.11 जून, 2019.
प्रस्तािना:राज्यात वनराधार, अंध, अपंग, शावररीक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती ि
वनराधार विधिा, पवरत्यक्त्या, दे िदासी या सिण दु बणल घटकांसाठी अर्णसहाय्य
दे ण्याच्या हेतन
ू े राज्य पुरस्कृत संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना ि िृध्द
व्यक्तींसाठी श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना राबविण्यात येतात.
तसेच केंद्र पुरस्कृत दावरद्र्य रेषेीालील िृध्द व्यक्तींकरीता इंवदरा गांधी
राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना, विधिा मवहलांकरीता इंवदरा गांधी
राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि वदव्यांग व्यक्तींसाठी इंवदरा गांधी
राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजना राबविण्यात येतात. संजय गांधी वनराधार
अनुदान योजना ि श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेंतगणत वमळणाऱ्या
अर्णसहाय्यात िाढ करण्याबाबत मा.लोकप्रवतवनधी, विविध संघटना, स्ियंसेिा
संस्र्ा ि अनेक नागवरक यांच्या माध्यमातून शासनाकडे िारंिार मागणी ि
पाठपुरािा करण्यात येत होता. संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना ि
श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेंतगणत लाभार्थ्यांच्या अर्णसहाय्यात
दरमहा रुपये 600/- िरुन रुपये 1000/- ि सदरहू योजनेतील विधिा
लाभार्थ्यांना 1 अपत्य असल्यास दरमहा रुपये 1100 ि 2 अपत्य असल्यास
रुपये 1200 इतके अर्णसहाय्य दे ण्याबाबत, मा.मंत्री (वित्त) महोदयांनी सन
2019-20 या िषाचा अवतवरक्त अर्णसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषणा केली आहे.
त्यानुसार सदर योजनेंतगणत लाभार्थ्यांना दे ण्यात येणाऱ्या अर्णसहाय्यात िाढ
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने वदनांक 07 ऑगस्ट,
2019 रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता वमळाल्यानुसार ीालीलप्रमाणे
वनणणय घेण्यात येत आहे.
शासन वनणणय:
विशेष सहाय्य योजना राज्यात राबविण्याबाबत गठीत संजय गांधी
वनराधार अनुदान सवमती, सवमतीची कायणकक्षा, योजनेचे वनकष, लाभार्थ्यांचा
पात्रतेच्या अटी ि शती त्याचप्रमाणे अनुदान िाटपाचे कराियाच्या कायणिाही
बाबतचे संदभण क्रमांक 1 ते 14 येर्ील शासन वनणणय ि पवरपत्रके या शासन
वनणणयाद्वारे अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत. तसेच विशेष सहाय्य योजना
राज्यात राबविण्याकरीता कराियाच्या कायणपध्दती/कायणिाही या शासन
वनणणयान्िये पुढीलप्रमाणे विवहत करण्यात येत आहेत :पृष्ट्ठ 56 पैकी 2
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राज्य पुरस्कृत योजना :(1) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना:संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेमधून दावरद्रय रेषेीालील
यादीच्या कुटू ं बात नाि नसलेल्या ि रु 21000/- पेक्षा कमी िार्षषक उत्पन्न
असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांस वमळणाऱ्या दरमहा रुपये 600/- अर्णसहाय्यात
रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये 1000/अशी करण्यात येत आहे .
त्याचप्रमाणे संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेतील अपत्य
नसलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दे ण्यात येणा-या दरमहा रुपये 600/अर्णसहाय्यात रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा
रुपये 1000/-, 1 अपत्य असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दे ण्यात येणा-या
दरमहा रुपये 600/- अर्णसहाय्यात रुपये 500/- इतकी िाढ करुन
अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये 1100/- ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक
अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना वमळणा-या दरमहा रुपये 600/अर्णसहाय्यात रुपये 600/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा
रुपये 1200/- अशी करण्यात येत आहे.
दावरद्रय रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नाि असलेल्या वनराधार
व्यक्तींना केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेमधून रुपये 300/- वनिृत्तीिेतन
दे ण्यात येते. त्याला पूरक असलेल्या राज्य शासनाच्या संजय गांधी वनराधार
अनुदान योजनेमधून लाभार्थ्यांस दे ण्यात येणा-या दरमहा रुपये 300/अर्णसहाय्यात रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा
रुपये 1000/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य शासनाचे रुपये 700/-)
अशी करण्यात येत आहे.
तसेच संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेतील अपत्य नसलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1000/-(केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य
शासनाचे रुपये 700/-), 1 अपत्य असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये
1100/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य शासनाचे रुपये 800/-) ि 2
अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा
रुपये 1200/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य शासनाचे रुपये 900/-)
अशी करण्यात येत आहे.
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संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्ी 65 िषाचे
झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना ि
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेच्या वनकषांच्या अधीन
राहू न लाभ दे ण्यात यािा.
योजनेच्या अटी ि वनकष सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-1 प्रमाणे राहतील.
(2) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना:श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेमधून दावरद्रय रेषेीालील
यादीच्या कुटू ं बात नाि नसलेल्या ि रु 21000/- पेक्षा कमी िार्षषक उत्पन्न
असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांस दे ण्यात येणा-या दरमहा रुपये 600/अर्णसहाय्यात रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा
रुपये 1000/- अशी करण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतील अपत्य
नसलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दे ण्यात येणा-या दरमहा रुपये 600/अर्णसहाय्यात रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा
रुपये 1000/-, 1 अपत्य असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दे ण्यात येणा-या
दरमहा रुपये 600/- अर्णसहाय्यात रुपये 500/- इतकी िाढ करुन
अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये 1100/- ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक
अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दे ण्यात येणा-या दरमहा रुपये 600/अर्णसहाय्यात रुपये 600/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा
रुपये 1200/- अशी करण्यात येत आहे.
65 िषण ि 65 िषािरील दावरद्रय रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नाि
असलेल्या वनराधार व्यक्तींना केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय
िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेमधून 65 ते 79 िषण ियोगटातील लाभार्थ्यांना
दरमहा रुपये 200/- आवण 80 िषण ि त्यापेक्षा अवधक ियोगटातील
लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 500/- अर्णसहाय्य दे ण्यात येते. त्याला पूरक
असलेल्या राज्य शासनाच्या श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेमधून
लाभार्थ्यांस दे ण्यात येणा-या दरमहा अनुक्रमे रुपये 400 ि रुपये 100/अर्णसहाय्यात प्रत्येकी दरमहा रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची
रक्कम दरमहा रुपये 1000/- (65 ते 79 िषण ियोगटासाठी केंद्र शासनाचे
रुपये 200/- ि राज्य शासनाचे रुपये 800/-) तर (80 िषण ि त्यापेक्षा अवधक
ियोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये 500/- ि राज्य शासनाचे रुपये 500/-)
अशी करण्यात येत आहे.
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तसेच दावरद्रय रेषेीालील श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन
योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1000/- (केंद्र
शासनाचे 65 ते 79 िषण या ियोगटासाठी रुपये 200/- ि राज्य शासनाचे रुपये
800/- तर 80 िषण ि त्यािरील ियोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये 500/- ि
राज्य शासनाचे रुपये 500/-), 1 अपत्य असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा
रुपये 1100/- (केंद्र शासनाचे 65 ते 79 िषण ियोगटासाठी रुपये 200/- ि
राज्य शासनाचे रुपये 900/- तर 80 िषण ि त्यािरील ियोगटाकरीता केंद्र
शासनाचे रुपये 500/- ि राज्य शासनाचे रुपये 600/-) ि 2 अपत्य (2 ि
त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1200/(केंद्र शासनाचे 65 ते 79 िषण ियोगटाकरीता रुपये 200/- ि राज्य शासनाचे
रुपये 1000/- तर 80 िषण ि त्यािरील ियोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये
500/- ि राज्य शासनाचे रुपये 700/-) अशी करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या अटी ि वनकष सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-2 प्रमाणे राहतील.
केंद्र पुरस्कृत योजना :(3) इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना:या योजनेमध्ये ग्रामीण भागाकवरता ग्राम विकास भागाने दावरद्रय
रेषेीालील कुटु ं बाच्या सिेक्षणानुसार ि शहरी भागासाठी नगर विकास
विभागाने दावरद्रय रेषेीालील कुटु ं बांच्या घेतलेल्या सिेक्षणानुसार फक्त
दावरद्रय रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नाि असलेल्या 65 िषण ि 65
िषािरील सिण व्यक्ती पात्र होतील. सदर योजनेतील 65 ते 79 िषण
ियोगटातील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडू न दरमहा रु. 200/- तर 80 िषण ि
त्यािरील ियोगटाकरीता लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 500/- अर्णसहाय्य
दे ण्यात येते.

याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रािणबाळ सेिा राज्य

वनिृत्तीिेतन योजनेमधून दे ण्यात येणा-या अनुक्रमे रु.400/- ि रुपये 100/अर्णसहाय्यात प्रत्येकी रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम
दरमहा रुपये 1000/- (65 ते 79 िषण ियोगटासाठी केंद्र शासनाचे रुपये
200/- ि राज्य शासनाचे रुपये 800/-तर 80 िषण ि त्यािरील
ियोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये 500/- ि राज्य शासनाचे रुपये 500/-)
अशी करण्यात येत आहे.
तसेच दावरद्रय रेषेीालील इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ
वनिृत्तीिेतन योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा
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रुपये 1000/- (केंद्र शासनाचे 65 ते 79 िषण ियोगटासाठी रुपये 200/- ि
राज्य शासनाचे रुपये 800/- तर 80 िषण ि त्यािरील ियोगटाकरीता केंद्र
शासनाचे रुपये 500/- ि राज्य शासनाचे रुपये 500/- ), 1 अपत्य असलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1100/- (केंद्र शासनाचे 65 ते 79 िषण
ियोगटासाठी रुपये 200/- ि राज्य शासनाचे रुपये 900/- तर 80 िषण ि
त्यािरील ियोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये 500/- ि राज्य शासनाचे रुपये
600/-) ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना
दरमहा रुपये 1200/- (केंद्र शासनाचे 65 ते 79 िषण ियोगटाकरीता रुपये
200/- ि राज्य शासनाचे रुपये 1000/- तर 80 िषण ि त्यािरील
ियोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये 500/- ि राज्य शासनाचे रुपये 700/-)
अशी करण्यात येत आहे.
दावरद्रय रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नाि असलेले संजय गांधी
वनराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्ी 65 िषाचे झाल्यानंतर त्या
लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय
िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या वनकषांच्या अवधन राहू न
लाभ दे ण्यात यािा.
त्याचप्रमाणे इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा
गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजना या दोन्ही योजनेतील लाभार्थ्यांचे िय
80 िषण झाल्यास त्या लाभार्थ्यांना इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ
वनिृत्तीिेतन योजनेचा लाभ दे ण्यात यािा.
या योजनेच्या अटी ि वनकष सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-3 प्रमाणे राहतील.
(4) इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना:दावरद्रय रे षेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नाि असलेल्या 40 ते 79 िषण
ियोगटातील विधिा मवहला, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन
योजनेतंगणत वनिृत्तीिेतन वमळण्यास पात्र आहेत. इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा
वनिृत्तीिेतन योजनेमध्ये केंद्र शासनाकडू न लाभार्थ्याला रुपये 300/- दरमहा
दे ण्यात येतात.

त्याला पूरक असलेल्या राज्य शासनाच्या संजय गांधी

वनराधार अनुदान योजनेमधून लाभार्थ्यांस दे ण्यात येणा-या दरमहा रुपये
300/- अर्णसहाय्यात रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम
दरमहा रुपये 1000/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य शासनाचे रुपये
700/-) अशी करण्यात येत आहे.
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तसेच इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजनेतील अपत्य
नसलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1000/-(केंद्र शासनाचे रुपये
300/- ि राज्य शासनाचे रुपये 700/-), 1 अपत्य असलेल्या विधिा
लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1100/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य
शासनाचे रुपये 800/-) ि 2 अपत्य ( 2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1200/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि
राज्य शासनाचे रुपये 900/-) अशी करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या अटी ि शती केंद्र शासनाच्या कायालयीन ज्ञापन क्रमांक
जे - 11012 / 1 / 2009 एनएसएपी, वद. 30.9.2009 नुसार राहतील. सदर
अटी / शती संवक्षप्तपणे सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-4 मध्ये दशणविल्या आहेत.
(5) इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजना:दावरद्रय रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नाि असलेल्या अपंग
लाभार्थ्यांपैकी, फक्त 18 ते 79 िषण ियोगटातील ि 80 टक्क्याहू न जास्त
अपंगत्ि असलेले तसेच एक ककिा बहु अपंगत्ि असलेले (दोन ककिा त्यापेक्षा
जास्त अपंगत्ि) लाभार्ी इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेमध्ये
वनिृत्तीिेतन वमळण्यास पात्र राहतील. इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग
वनिृत्तीिेतन योजनेमध्ये केंद्रशासनाकडू न लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 300/अर्णसहाय्य दे ण्यात येते. त्याला पूरक असलेल्या राज्य शासनाच्या संजय
गांधी वनराधार अनुदान योजनेमधून लाभार्थ्यांस दे ण्यात येणा-या दरमहा रुपये
300/- अर्णसहाय्यात रुपये 400/- इतकी िाढ करुन अर्णसहाय्याची रक्कम
दरमहा रुपये 1000/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य शासनाचे रुपये
700/-) करण्यात येत आहे.
तसेच इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेतील अपत्य
नसलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1000/-(केंद्र शासनाचे रुपये
300/- ि राज्य शासनाचे रुपये 700/-), 1 अपत्य असलेल्या विधिा
लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1100/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि राज्य
शासनाचे रुपये 800/-) ि 2 अपत्य ( 2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1200/- (केंद्र शासनाचे रुपये 300/- ि
राज्य शासनाचे रुपये 900/-) अशी करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या अटी ि शती केंद्र शासनाच्या कायालयीन ज्ञापन क्रमांक
जे - 11012 / 1 / 2009 एनएसएपी, वद. 30.9.2009 नुसार राहतील. सदर
अटी / शती संवक्षप्तपणे सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-5 मध्ये दशणविल्या आहेत.
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संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना, श्रािणबाळ सेिा राज्य
वनिृत्तीिेतन योजना, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना,
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्ती िेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग
वनिृत्ती योजनांसाठी योजनेसाठी अजण करण्याची पध्दत, सवमतीचे गठन,
कायणपध्दती, सवमतीच्या बैठका पवरवशष्ट्ट-1, नमुना-दोन प्रमाणे राहील.
2.

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेसाठी “ज्या व्यक्तीचे ककिा त्या

व्यक्तीच्या कुटु ं बाचे उत्पन्न, स्र्ािर / जंगम मालमत्तेपासून वमळणारे उत्पन्न िा
सज्ञान मुलाकडू न ि इतर व्यक्तीकडू न वमळत असलेली मदत असे सिण
एकवत्रत करुन त्यांचे कायमस्िरुपी चवरतार्ण चालविण्याकरीता पुरेसे उत्पन्न
नसल्यास अशा व्यक्तीस / कुटु ं बास” वनराधार समजण्यात यािे.
3.

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना ि श्रािणबाळ सेिा राज्य

वनिृत्तीिेतन योजनेत एका कुटु ं बात एकापेक्षा जास्त लाभार्ी असल्यास
लाभार्थ्यांची स्ितंत्रपणे गणना करण्यात येऊन अर्णसहाय्याचे िाटप करण्यात
यािे.
4.

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेअंतगणत लाभार्थ्यांची मुले 25

िषाची होईपयंत ककिा नोकरी वमळे पयंत (शासकीय/वनमशासकीय/ीाजगी)
यामध्ये जे अगोदर घडे ल तोपयंत लाभार्थ्यांना लाभ दे ण्यात यािा. मुलाला
नोकरी वमळाल्यानंतर (शासकीय/वनमशासकीय /ीाजगी) मुलाचे ि कुटु ं बाचे
उत्पन्न विचारात घेऊन लाभार्थ्यांची पात्रता ठरविण्यात यािी.
मात्र ज्या लाभार्थ्यांना फक्त मुलीच असतील अशा लाभार्थ्यांच्या
बाबतीत मुलीचे िय 25 िषण झाले अर्िा त्यांना नोकरी लागली ककिा त्यांचे
लग्न होऊन त्या सासरी गेल्या तरीसुध्दा लाभ चालू राहील.
5.

विशेष सहाय्य योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडू न जातीचे प्रमाणपत्राची

सक्ती न करता विवहत प्रपत्रातील स्ियंघोषणापत्र घेण्यात यािे. सदरचे
स्ियंघोषणापत्र इतर शासकीय / ीाजगी कामासाठी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये.
स्ियंघोषणापत्राचा विवहत प्रपत्र सोबतच्या पवरवशष्ट्ट-1 नमुना नऊ मध्ये
दशणविला आहे .
6.

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना ि श्रािणबाळ सेिा राज्य

वनिृत्तीिेतन योजनांकरीता वदव्यांग लाभार्थ्यांसाठी िार्षषक कौटु ं वबक उत्पन्न
मयादा रु. 50,000/- असून वदव्यांग लाभार्ी िगळू न इतर सिण लाभार्थ्यांसाठी
िार्षषक कौटु ं वबक उत्पन्न मयादा रु.21,000/- अशी राहील.
7.

विशेष सहाय्य योजनेमधील लाभार्थ्यांना अर्णसहाय्याचे वितरण दर

मवहन्याच्या 1 तारीेलाच वनयवमतपणे करण्यात यािे.
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8.

विशेष सहाय्य योजनेसाठी पात्र निीन लाभार्थ्यांकवरता आधार काडण

सक्तीचे राहील. तसेच विशेष सहाय्य योजनेमधील सध्याच्या लाभार्थ्यांचे
आधार काडण संबंवधत योजनेशी 3 मवहन्याच्या आत संलग्न करण्याचे
बंधनकारक राहील. निीन पात्र लाभार्थ्यांचे आधार काडण योजनेशी संलग्न
केल्यानंतरच तसेच सध्याच्या लाभार्थ्याचे 3 मवहन्यांनतर आधार काडण
योजनेशी संलग्न केल्यानंतरच अर्णसहाय्याचे िाटप करण्यात यािे.
9.

सदर शासन वनणणयाची अंमलबजािणी वदनांक 01 सप्टें बर, 2019

पासून करण्यात यािी.
10.

या योजनांीालील लाभार्थ्यांची संख्या, दे य अर्णसहाय्याचे ि ीचाचे

मावसक अहिाल पवरवशष्ट्ट-12, पवरवशष्ट्ट-13, पवरवशष्ट्ट-14, पवरवशष्ट्ट-15
मधील नमुना - एक मध्ये तहवसलदार यांनी वजल्हावधकाऱ्यांना सादर करािेत
आवण पवरवशष्ट्ट-12, पवरवशष्ट्ट-13, पवरवशष्ट्ट-14, पवरवशष्ट्ट-15 मधील नमुना
- दोन, नमुना-तीन मध्ये वजल्हावधकारी / विभागीय आयुक्त यांनी त्रैमावसक /
िार्षषक अहिाल शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यािी. तसेच सध्या लाभ
वमळणाऱ्या लाभार्थ्यांना अर्णसहाय्य वनयवमतपणे विवहत कालमयादे त दे ण्यात
यािे.
11.

हा शासन वनणणय, वनयोजन विभागाचा अनौपचावरक संदभण क्रमांक

116/1413, वदनांक 11.07.2019 ि वित्त विभागाचा अनौपचावरक संदभण
क्रमांक 418/व्यय-14, वदनांक 24.07.2019 अन्िये वदलेल्या सहमतीने
वनगणवमत करण्यात येत आहे.
सदर

शासन

वनणणय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उपलब्ध करुन दे ण्यात आला
असून, त्याचा संगणक संकेतांक 201908211212469922 असा आहे. हा
शासन वनणणय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

SANJAY
GIRIDHAR PATIL

Digitally signed by SANJAY GIRIDHAR PATIL
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=0f7d1eee7567d430eefd928eefa78ed2a6072c4ce8f3c0a
a4efaf26d9c32daeb, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=bd10fe5a55495bc381e7b4d4b658250c74eb3f55
113a21fd21c8620f04c2c257, ou=SOCIAL JUSTICE DEPT,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SANJAY GIRIDHAR
PATIL
Date: 2019.08.22 14:37:29 +05'30'

( सं. वग. पाटील )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
सोबत : पवरवशष्ट्ट-1 ते पवरवशष्ट्ट-15
प्रवत,
1) मा. राज्यपालांचे सवचि
2) मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सवचि,
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3) सिण वजल्ह्यांचे पालक मंत्री,
4) सिण मंत्र्यांचे ीाजगी सवचि,
5) सिण राज्यमंत्र्यांचे ीाजगी सवचि,
6) सिण वजल्हा पवरषदांचे अध्यक्ष,
7) मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,
8) महालेीापाल, महाराष्ट्र 1/2, (लेीा पवरक्षा / लेीा अनुज्ञय
े ता), मुंबई
/ नागपूर.
9) सवचि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृवष भिन, निी
वदल्ली,
10) महासंचालक, मावहती ि जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,
11) संचालक, नागरी प्रशासन, निीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई,
12) वित्त विभाग (व्यय-14 / अर्णसंकल्प-7), मंत्रालय, मुंबई,
13) सिण मंत्रालयीन विभाग/सिण विभागीय आयुक्त /सिण महापावलका
आयुक्त / सिण पोलीस आयुक्त
14) सिण वजल्हावधकारी / सिण वजल्हा पोलीस अधीक्षक / सिण वजल्हा
पवरषदांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी
15) संचालक ,लेीा ि कोषागारे , मुंबई
16) संचालक, अर्ण ि सांख्ख्यकी संचालनालय, मुंबई,
17) अवधदान ि लेीा अवधकारी, मुंबई,
18) विभागीय समाजकल्याण अवधकारी (मुंबई/नावशक/पुणे/औरंगाबाद/
अमरािती/ नागपूर)
19) सिण उप विभागीय अवधकारी/उप वजल्हावधकारी (प्रांत अवधकारी) / सिण
तहवसलदार,
20) सिण कोषागार अवधकारी / सिण उप कोषागार अवधकारी,
21) सिण पंचायत सवमतीचे गट विकास अवधकारी,
22) सिण अवधकारी, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,
मुंबई,
23) वनिड नस्ती, विसयो.
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पवरवशष्ट्ट-1

नमुना- एक

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना
पात्रतेचे वनकष, अटी ि शती
1

वकमान 15 िषापासून महाराष्ट्र राज्याचा रवहिासी असणे आिश्यक आहे.

2

िय- वकमान 18 ते 65 िषापेक्षा कमी असािे.

3

कुटु ं बाचे उत्पन्न- कुटु ं बाचे नांि ग्रामीण / शहरी भागाच्या दावरद्र्यरेषेीालील
कुटु ं बाच्या यादीत समाविष्ट्ट असािे ककिा कुटु ं बाचे

िार्षषक

उत्पन्न

वदव्यांग

लाभार्थ्यांसाठी प्रवतिषी रुपये 50,000/- तर इतर सिण लाभार्थ्यांकरीता रुपये
21,000/- पयंत .
4

आर्षर्क सहाय्य / वनिृत्तीिेतन1) दावरद्र्यरेषेीालील कुटू ं बाच्या यादीत नांि नसलेल्या ि कुटू ं बाचे िार्षषक
उत्पन्न रु.21,000/- पयंत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा रु.1000/- प्रवत
लाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल. तसेच सदर योजनेतील अपत्य नसलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये 1000/- ि 1
अपत्य असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये
1100/- आवण 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा
लाभार्थ्यांना वमळणाऱ्या दरमहा रुपये 1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य
वमळे ल.
2) दावरद्र्यरेषेीालील कुटू ं बाच्या यादीतील केंद्र शासनाकडू न इंवदरा गांधी
राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि

इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग

वनिृत्तीिेतन योजनेमधून दरमहा रु.300/- अर्णसहाय्य दे ण्यात येते. याच
लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी वनराधान अनुदान योजनेतून
दरमहा रुपये 700/- असे एकूण दरमहा रु.1000/- प्रवतलाभार्ी
अर्णसहाय्य वमळे ल.
तसेच केंद्र शासनाकडू न इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन
योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेमधून दरमहा
रु.300/- दे ण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी
वनराधार अनुदान योजनेतून अपत्य नसलेल्या, 1 अपत्य असलेल्या ि 2
अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना अनक्रमे
दरमहा रु.700/-, रु.800/- ि रु.900/- असे एकूण अनुक्रमे दरमहा
रु.1000/- रु.1100/- ि रु.1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
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5

पात्रतेची अहणता-

1)

अपंगातील अख्स्र्व्यंग, अंध, मुकबवधर, कणणबवधर, मवतमंद इत्यावद

प्रिगातील स्त्री ि पुरुष.

2)

क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्ट्कघात, ककणरोग, एड्स (एचआयव्ही +),
कुष्ट्ठरोग, वसकलसेल ि सािणजवनक आरोग्य विभागाने वनवित केलेल्या दुधणर
आजारामुळे स्ित:चा चवरतार्ण चालिू न शकणारे स्त्री ि पुरुष.

3)

वनराधार पुरुष/मवहला/तृतीयपंर्ी, वनराधार विधिा, घटस्फोट प्रक्रीयेतील
ि घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न वमळणाऱ्या ककिा या योजनेीालील विवहत
केलेल्या उत्पन्न मयादे पेक्षा कमी पोटगी वमळणाऱ्या मवहला, पवरत्यक्ता, दे िदासी,
अत्याचावरत मवहला ि िेश्या व्यिसायातून मुक्त केलेल्या मवहला ि तुरुंगात वशक्षा
भोगत असलेल्या कुटू ं ब प्रमुीाच्या पत्नीस इ.

4)

18 िषाीालील अनार्, अपंग, वसकलसेलग्रस्त ि अन्य दु धणर आजाराने
ग्रस्त मुले / मुली असतील तर त्यांना पालकांमाफणत लाभ दे ण्यात यािा.

5)

35 िषण ि त्यािरील अवििाहीत स्त्री जर वतला कुठलाही आधार नसेल, तर
वतला लाभ दे ण्यात यािा. मात्र वतचा वििाह झाल्यास ती स्ित:हू न लाभ बंद
करण्यास अजण करेल, असे बंधपत्र घेण्यात यािे.

6)

घटस्फोटीत मुख्स्लम स्त्रीबाबत वतच्या सासर ककिा माहेरच्या िास्तव्याच्या
पवरसरातील मख्स्जदमधील काझीने तहवसलदारासमोर त्या स्त्रीच्या
घटस्फोटासंदभात तहवसदारांकडे शपर्पत्र सादर करणे आिश्यक राहील अर्िा
गािांमध्ये/शहरामध्ये मुख्स्लम समाजासाठी धार्षमक कायण करण्यासाठी जी रवजस्टर
संस्र्ा असेल त्या संस्र्ेने ठराि करुन वदल्यास त्यानंतर वतला सदर योजनेचा
लाभ दे ण्यात यािा.

7)

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटू ं बाचे िार्षषक
योजनेीालील विवहत उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास ते कुटू ं ब.
6

1)

ियाचा

दाीला-

उत्पन्न

या

ग्रामपंचायतीच्या/नगरपावलकेच्या/महानगरपावलकेच्या

जन्मनोंद िहीतील उताऱ्याची साक्षांवकत प्रत ककिा शाळा सोडल्याचा दाीला,
ककिा वशधापवत्रकेमध्ये अर्िा वनिडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या ियाचा
उतारा ककिा आधार काडण इ. पुरािे तपासून ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या िैद्यवकय
अवधक्षक यांचा ककिा त्यापेक्षा िरील दजाच्या शासकीय िैद्यवकय अवधकाऱ्याने
वदलेला ियाचा दाीला.
2) िैद्यवकय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले िय ि सकृतदशणनी वदसणारे िय
यामध्ये तफाित नसेल यांची दक्षता घ्यािी. त्याप्रमाणे सिणच ियाच्या दाील्यािर
िैद्यवकय अवधकाऱ्याचे नांि, त्यांचा नोंदणी क्रमांक ि या दाील्याला कोणत्या
िैद्यवकय मंडळासमोर आव्हान दे ता येईल याची नोंद िैद्यवकय प्रमाणपत्रात नमूद
करणे आिश्यक आहे.
3) उत्पन्नाचा दाीला- तहवसलदार ककिा उप विभागीय अवधकारी यांनी वदलेला दाीला
(अजणदाराकडू न रु.5/- च्या Court Fee Stamp िर प्राप्त झालेल्या अजानुसार) (अजाचा
नमुना पवरवशष्ट्ट-10 मध्ये वदला आहे ) ककिा दावरद्रयरे षी
े ालील कुटु ं बाच्या यादीमध्ये त्या
व्यक्ती / कुटू ं बाचा समािेश असल्याबद्दलचा सांक्षावकत उतारा.
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4) रवहिाशी दाीला- ग्रामसेिक/तलाठी/मंडळ वनवरक्षक यांनी वदलेला रवहिाशी
असल्याबाबतचा दाीला ककिा कोणत्याही न्यायालयाने वदलेला रवहिाशी
दाीलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.
5) अपंगाचे प्रमाणपत्र- अख्स्र्व्यंग, अंध, मुकबवधर, कणणबवधर, मवतमंद यांचे
अपंगत्िाबाबत अपंग व्यक्ती अवधवनयम 1995 मधील तरतूदीप्रमाणे वजल्हा शल्य
वचवकत्सक ( वसव्हील सजणन ) यांचे प्रमाणपत्र.

6) असमर्णतेचा / रोगाचा दाीला-- वजल्हा शल्य वचवकत्सक (वसव्हील सजणन),
शासकीय रुग्णालयाचे िैद्यवकय अवधक्षक यांनी वदलेला दाीला.
7) कोणत्याही सरकारी ककिा वनमसरकारी ककिा शासन अनुदावनत वनिासगृहाचा
आंतरिासी नसल्याबाबतचा दाीला-

8) तहवसलदार ककिा ग्रामसेिक / तलाठी यांच्या वशफारशीिरुन वदलेला दाीला
ि मवहला ि बाल कल्याण अवधकारी यांनी वदलेला दाीला.
9) अनार् असल्याचा दाीला- ग्रामसेिक / मुख्यावधकारी / प्रभाग अवधकारी यांनी
वदलेला ि गटविकास अवधकारी / प्रकल्प अवधकारी, एकाख्त्मक बालविकास सेिा
योजना यांनी सांक्षावकत केलेला दाीला.
10) एड्स (एचआयव्ही +) ग्रस्त ि तृतीयपंर्ी प्रिगासाठी सक्षम िैद्यवकय
अवधकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आिश्यक राहील.
8

या योजनेीाली लाभ वमळण्यासाठी अजणदाराच्या अपत्य संख्येची अट राहणार
नाही.

9

(अ) अपंगातील अख्स्र्व्यंग, अंध, मुकबधीर, मवतमंद या सिण प्रिगातील अपंगांना
या योजनेचा लाभ वमळण्याकवरता त्यांचे कुटु ं बाचे एकवत्रत िार्षषक उत्पन्न या
योजनेत पात्र होण्यासाठी रुपये 50,000/- पयंत असािे.
(ब) अख्स्र्व्यंग, अंध, मुकबधीर, कणणबधीर, मवतमंद यांचे अपंगत्िाबाबत अपंग
व्यक्ती अवधवनयम 1995 मधील तरतूदीप्रमाणे वनणणय होईल. (वकमान 40 %
अपंगत्ि असलेल्या व्यक्ती या योजनेीाली लाभ घेण्यास पात्र ठरतील) यासाठी
वजल्हा शल्य वचवकत्सक (वसख्व्हल सजणन) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील.

10

शावररीक छळिणूक झालेल्या अर्िा बलात्कार झालेल्या अत्याचावरत वस्त्रयांच्या
बाबतीत वजल्हा शल्य वचवकत्सक (वसव्हील सजणन) ि मवहला ि बाल विकास
अवधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्याची नोंद
झाल्याचे पोलीस ठाण्याचे प्रमाणपत्र घेणे आिश्यक राहील.

11

(अ) घटस्फोट प्रवक्रयेतील वस्त्रया, ज्या पती-पत्नीने कायदे शीर घटस्फोट
वमळण्यासाठी न्यायालयाकडे अजण केला आहे , परंतु घटस्फोट वमळण्याची अंवतम
कायणिाही झालेली नाही, अशा कालािधीत पतीपासून िेगळया राहणाऱ्या वस्त्रयांनी
वरतसर घटस्फोट वमळण्यासाठी न्यायालयाकडे केलेल्या अजाची सत्य प्रत ि
पतीपासून िेगळी राहत असल्याबद्दलचे संबंवधत गािच्या तलाठी ि ग्रामसेिक
यांनी संयुक्तवरत्या वदलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक राहील. तसेच शहरी
भागासाठी तलाठी ककिा नगरपावलका / महानगरपावलकांचे कर वनरीक्षक यांनी
वदलेले प्रमाणपत्र आिश्यक राहील.
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(ब) घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न वमळणाऱ्या ककिा या योजनेत विवहत
केलेल्या उत्पन्न मयादे पेक्षा कमी पोटगी वमळणाऱ्या मवहला अनुदान वमळण्यास
पात्र राहतील. घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या वनणणयाची प्रत ि पोटगीची
रक्कम याबाबतचा पुरािा सादर करणे आिश्यक राहील.
(क) पवरत्यक्त्या वस्त्रयांच्या बाबतीत ज्या स्त्रीला एक िषापेक्षा अवधक
कालािधीपासून पतीने सोडले आहे ककिा वतला पती नांदित नाही ि त्यामुळे अशा
स्त्रीला स्ितंत्रपणे ककिा नातेिाईकाकडे राहािे लागते, अशा वस्त्रया पात्र असतील.
याबाबत तलाठी ि ग्रामसेिक यांचा संयुक्त दाीला आिश्यक राहील.
शहरी भागामध्ये तलाठी िा नगरपावलका / महानगरपावलकांचे कर वनरीक्षक
यांनी वदलेले प्रमाणपत्र आिश्यक राहील.
12

िेश्या व्यिसायातून मुक्त केलेल्या वस्त्रयांच्या बाबतीत, मवहला ि बालविकास
अवधकाऱ्यांचे अशा मवहलेला िेश्या व्यिसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र ि वतला
शासनाच्या

अन्य

योजनेीाली

वनयवमत

मावसक

आर्षर्क

लाभ

वमळत

नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक राहील.
13

अनार् मुले-मुली म्हणजे आई-िडील मृत्यूमुीी पडल्यामुळे अनार् झालेली ि
कोणत्याही शासकीय/वनमशासकीय/शासन अनुदावनत अनार् आश्रमात न
राहाणारे मुले-मुली यांना लाभ वमळे ल. आई-िडील मृत्यूमुीी पडल्यामुळे अनार्
असल्याबद्दल तलाठी ि ग्रामसेिक यांचे ि संबंवधत मवहला ि बाल विकास
अवधकारी यांचे प्रमाणपत्र आिश्यक राहील. अनार् मुले / मुलींना दे य असलेले
अर्णसहाय्य हे लाभार्ी सज्ञान होईपयंत त्यांच्या संबंवधत पालकांना दे ण्यात येईल.

14

विधिा ज्या स्त्रीच्या पतीचे वनधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेीाली लाभ
वमळण्यास पात्र राहील. पतीचे वनधन झाल्याबद्दल संबंवधत ग्रामपंचायत/
नगरपवरषद/महानगरपावलकेच्या

मृत्यू

नोंदिहीतील

उतारा सादर

करणे

आिश्यक राहील.
15

शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेीाली वनयवमत मावसक आर्षर्क लाभ घेत
असलेली व्यक्ती संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेीाली लाभ घेण्यास पात्र
राहणार नाही.

16

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्ी 65 िषांचे झाल्यानंतर त्या
लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय
िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या वनकषांच्या अवधन राहू न
सामािून घेतले जाईल.

17

एीाद्या विवशष्ट्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या ि विवहत अटी पूणण करीत
असलेल्या अजणदाराचा अजण मंजूर करण्याचे अवधकार शासनालासुध्दा राहतील.

***********************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना- दोन
अजण मंजूर करण्याची पध्दत.
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना, श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना, इंवदरा
गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन
योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजना.
(1) अजण करण्याची पध्दत :
(अ)

अजणदार या शासन वनणणयानुसार आर्षर्क सहाय्य वमळण्यासाठी वनधावरत
केलेल्या, पवरवशष्ट्ट-1 मधील नमुना तीन मधील अजाच्या दोन प्रतीमध्ये, तो
रहात असलेल्या भागातील संबंवधत तलाठयाकडे अजण करील.

(ब)

अशा अजासोबत लाभार्थ्यांच्या पात्रतेच्या अटींच्या पुष्ट्यर्ण संबंवधत
कागदपत्रे ि प्रमाणपत्रे

जोडण्यात यािीत. नमूद केलेल्या सक्षम

प्रावधकाऱ्यांकडू न अशा प्रमाणपत्रांच्या ि कागदपत्रांच्या दोन प्रती अजणदाराने
वमळािाव्यात.
(क)

तलाठी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त अजाची तपासणी करुन अजासोबत जी
कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत, त्यांची ि अजण कोणत्या योजनेसाठी
वदलेला आहे, याची सविस्तर नोंद नोंदिहीमध्ये घ्यािी ि अजणदाराला विवहत
नमुन्यात पोच पािती द्यािी. तलाठी यांनी नोंदिही ठे िणे ि त्यामध्ये अजाची
नोंद ठे िणे बंधनकारक राहील.

(ड)

तलाठी यांनी प्राप्त अजाची ि त्यासोबतच्या कागदपत्राची छाननी ि
पडताळणी करुन अजण संबंवधत तहवसलदार / नायब तहवसलदार यांचेकडे
पाठिािेत.

(2) तहवसलदार / नायब तहवसलदार यांच्याकडे आलेल्या अजाची छाननी :
(अ)

संबंवधत तहवसलदार /नायब तहवसलदार यांच्याकडे आलेले अजण, प्राप्त
तारीेनुसार लािण्यात येतील ि त्यांना नोंदणी क्रमांक दे ऊन एका स्ितंत्र
नोंदिहीमध्ये त्याची नोंद घेण्यात येईल.

(ब)

आलेल्या अजाची छाननी ि प्रत्यक्ष पडताळणी संबंवधत तहवसलदार /नायब
तहवसलदार यांनी करािी ि सवमतीचे सदस्य सवचि म्हणून तहवसलदार
यांनी अजणदारांची यादी संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीसमोर
प्रत्येक मवहन्यास वनणणयासाठी ठे िािी.

(क)

प्राप्त झालेल्या अजाची छाननी सवमतीने करािी ि छाननीनंतर लाभार्थ्यांची
वनिड सवमतीने करािी. अशी वनिड झाल्यानंतर पात्र ि अपात्र लाभार्थ्यांची
यादी सूचना फलकािर लािण्यात यािी.
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(ड)

अजण मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना कळिािे आवण ज्यांचे अजण नामंजूर
करण्यात आलेले आहेत त्यांनाही कारणासह कळिािे.

(इ)

अजांच्या छाननीमध्ये सदस्य सवचिांनी नामंजूर करण्याचे प्रस्तावित केलेल,े
पण सवमतीने पात्र ठरविलेल्या अजांबाबत उप विभागीय अवधकारी (महसूल)
पुनर्षिलोकन करुन वनणणय घेतील.
लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभा / प्रभाग सभेला मावहतीसाठी पाठिािी. सदर

(ई)

पात्र तसेच अपात्र अजणदारांची यादी ग्रामपंचायतीच्या ि प्रभाग कायालयाच्या

सुचना फलकािर लािािी. सदर यादीचे िाचन ग्राम सभेत ि प्रभाग

कायालयात करािे. ग्रामसभेने / प्रभाग कायालयाने काही व्यक्तींची चुकीची
वनिड झाली आहे , असे पुराव्यासह कळविल्यास अशा अजाची पडताळणी
करुन सवमतीसमोर फेरविचारार्ण ठे िािेत.

(फ) केंद्र शासनाच्या वनकषानुसार िषातून दोनदा ग्रामसभेच्या स्तरािर अपात्र
लाभार्ी शोध मोवहम घ्यािी.

(3) आर्षर्क सहाय्य मंजूर करणे ि वतचे वितरण :

या शासन वनणणयानुसार द्याियाचे आर्षर्क सहाय्य संजय गांधी वनराधार अनुदान

योजना सवमतीमाफणत मंजूर केले जाईल. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणातील
लाभार्थ्यांची मावहती दर मवहन्यास शासनाला कळविण्यात यािी.

(4) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीची रचना :अ.क्र.
1.

तपशील

पद

मा.पालकमंत्री यांनी वशफारस केलेली संबवं धत तालुक्यातील सामावजक क्षेत्रात

अध्यक्ष

कायण करणारी व्यक्ती.
2.

मागासिगीय (अ.जा./अ.ज.) अशासकीय प्रवतवनधी (एक)

सदस्य

3.

मवहला अशासकीय प्रवतवनधी (एक)

सदस्य

4.

इतर मागासिगीय / वि.जा.भ.ज. प्रिगातील अशासकीय प्रवतवनधी (दोन),

सदस्य

5.

सिणसाधारण प्रिगातील अशासकीय प्रवतवनधी (एक)

सदस्य

6.

अपंग प्रिणगातील अशासकीय प्रवतवनधी (एक)

सदस्य

7.

संबवं धत तालुक्यातील शासन नोंदणीकृत स्िंयसेिी संस्र्ेचा अशासकीय प्रवतवनधी सदस्य
(एक)

8.

संबवं धत तालुक्यातील सामावजक क्षेत्रात कायण करणारी व्यक्ती, अशासकीय

सदस्य

प्रवतवनधी (एक)
9.

संबवं धत तालुक्यातील ज्येष्ट्ठ नागवरक, अशासकीय प्रवतवनधी (एक)

10. पंचायत सवमतीचे गटविकास अवधकारी / मुख्य अवधकारी, नगरपावलका / प्रभाग

सदस्य
सदस्य

अवधकारी, महानगरपावलका (शासकीय प्रवतवनधी)
11. तहवसलदार / नायब तहवसलदार (शासकीय प्रवतवनधी)

सदस्य
सवचि
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िरीलप्रमाणे संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीची रचना
केल्यानंतर या सवमतीची संख्या 12 (शासकीय ि अशासकीय अध्यक्ष ि
सदस्यासह) इतकी राहील. सदर सवमतीतील अशासकीय सदस्यांच्या
वनयुक्त्या संबंवधत वजल्हयाचे मा.पालकमंत्री महोदयांच्या वशफारशीनुसार
कराियाच्या आहे.
वजल्ह्याचे पालकमंत्री, अध्यक्ष तसेच अशासकीय सदस्य यांच्या
नािाची

वशफारस

वजल्हावधकारी

यांच्याकडे

करतील

ि

त्याप्रमाणे

वजल्हावधकारी तसे आदे श वनगणवमत करतील.
या सवमतीमधील काही सदस्यांच्या वनयुक्त्या कराियाच्या बाकी
असल्यास ककिा अध्यक्ष / सदस्य यांच्या मृत्यूमुळे ते पद वरक्त झाल्यास,
पालक

मंत्र्यांच्या

वशफारशीनुसार

वजल्हावधकारी

त्या

पदांिरील

वनयुक्त्याबाबतचे आदे श वनगणवमत करतील.
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना, श्रािणबाळ सेिा राज्य
वनिृत्तीिेतन योजना, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना,
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग
वनिृत्तीिेतन योजना या योजनेमधील अजण तहवसलदार यांनी छाननी /
पडताळणी करािी. त्यानंतर सदर अजण संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना
सवमतीसमोर मंजूरीकरीता ठे िण्यात यािेत. संजय गांधी वनराधार अनुदान
योजना सवमतीने मंजूरी वदलेल्या सिण लाभार्थ्यांच्या यादीचे, त्या-त्या
गािातील ग्राम सभेसमोर िाचन करण्यात यािे.
एीाद्या सवमतीमधील अध्यक्ष ककिा सदस्य यांना कमी करणे ककिा
त्याऐिजी अन्य व्यक्तीस अध्यक्ष ककिा सदस्य म्हणून नेमण्यास, पालकमंत्री
यांनी वजल्हावधका-यांकडे वशफारस केली तर वजल्हावधकारी, शासनाची पूिण
मान्यता घेऊन सुधावरत आदे श वनगणवमत करतील. अशी पूिम
ण ान्यता न
घेतल्यास ती अवनयवमतता समजली जाईल.
तसेच एीाद्या सवमतीने (अध्यक्ष / सदस्य) गैरव्यिहार केल्यास,
लाभार्ी अपात्र आढळू न आल्यास संबंवधत वजल्हावधकारी यांनी सदर सवमती
(अध्यक्ष / सदस्य) ीारीज / रद्द करतांना शासनाची पूिम
ण ान्यता घेऊन आदेश
वनगणवमत करतील.
विशेष सहाय्य कायणक्रमांतील विविध योजनेतील अजणदारांचे अजण मंजूर
करताना गैरव्यिहार झाल्यास लाभार्ी अपात्र आढळू न आल्यास संबंवधत
वजल्हावधकारी यांनी संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीचे अध्यक्ष ि
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अशासकीय सदस्य यांचि
े र दे ीील शासकीय सदस्याप्रमाणे जबाबदारी
वनवित करािी ि त्िरीत तपास करुन दोषीिर गुन्हे दाील करािेत.
िरील सवमतीमधील अध्यक्षांसह इतर अशासकीय प्रवतवनधींच्या
नािांची वशफारस वजल्हयाचे पालकमंत्री संबंवधत वजल्हावधकारी यांचेकडे
करतील. त्यानुसार वजल्हावधकारी सवमती गठणाचे आदे श तात्काळ
काढतील. अशा पध्दतीने सवमती गठीत होईपयंतच्या कालािधीत तसेच
वजल्हयाचे पालकमंत्री यांनी अध्यक्ष ि अशासकीय सदस्य यांची नािे संबंवधत
वजल्हावधकाऱ्याना वदली नाहीत अशा प्रसंगी वजल्हावधकारी संबंवधत
तालुक्याचे तहवसलदार (सं.गां.यो.) यांच्या अध्यक्षतेीालील सवमतीव्दारे अजण
मंजूरीबाबत पुढील कायणिाही करतील. संबंवधत तहवसलदार (सं.गां.यो.) यांनी
लाभार्थ्यांचे अजण प्राप्त झाल्यानंतर आिश्यक ती सिण चौकशी करुन योजनेच्या
वनकषांच्या अधीन राहू न एका मवहन्याच्या कालािधीत सिण अजण वनकाली
काढािेत.
सवमतीमध्ये लाभार्ी वनिडीसंदभात काही मतभेद वनमाण झाल्यास
सवमतीच्या सदस्य सवचिांनी म्हणजेच तहवसलदार यांनी अशी प्रकरणे
वजल्हावधकारी यांच्याकडे 15 वदिसाचे आत सादर करािी. अशा प्रकरणी
वजल्हावधकारी यांनी 30 वदिसांच्या आत वनणणय द्यािा. वजल्हावधकारी यांनी
वदलेला वनणणय अंवतम राहील.
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेच्या कामकाजात अवधक
पारदशणता यािी म्हणून अशा बैठकाचे ख्व्हडीओ शुटींग करण्यात यािे. पूणण
बैठकीचे ख्व्हडीओ शुटींग झाल्यानंतर ही मेमरी ख्व्हडीओ ख्क्लप संगणकािर
जतन करािी. यामुळे प्रत्यक्ष सभेचे कामकाज कसे झाले, चचेत कोणते मुद्दे
उपख्स्र्त झाले याबाबत िरीष्ट्ठ कायालयांना अभ्यासता येईल.

(5) सवमतीच्या बैठका :
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीची बैठक दर मवहन्याला
एकदा घेण्यात यािी. सवमतीच्या सदस्य सवचिांनी म्हणजे तहवसलदार यांनी
अध्यक्षांची तारीी घेऊन बैठकीची सूचना सवमतीचे अध्यक्ष ि संबंवधतांना
पाठिािी. सवमतीच्या बैठकीसाठी 50 % उपख्स्र्ती असल्यास, बैठक घेण्यात
यािी. 50% उपख्स्र्ती नसल्यास बैठकीच्या िेळेनंतर एक तासाने सवमतीची
बैठक सुरु करािी.
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(6) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीची बैठक दर मवहन्याला एकदा
झाली नाही तर सवमतीच्या सदस्य सवचि यांनी ीालीलप्रमाणे कायणिाही
करािी :
अ) तहवसलदार (सं.गां.यो.) हे सवमतीचे अध्यक्ष यांचेशी संपकण साधून
बैठकीसाठी त्यांचेकडू न वदनांक ि िेळ मागून घेतील.
आ) सवमतीचे अध्यक्ष यांनी िेळ वदल्यानंतर त्याप्रमाणे बैठक घेण्यात
येईल.
इ) तहवसलदार हे तीन वदिसांच्या आत बैठकीची सूचना अध्यक्ष
आवण इतर संबवं धतांना पाठितील.
ई) सवमतीच्या अध्यक्षांकडू न कोणताही प्रवतसाद न वमळल्यास
तहवसलदार हे बैठक आयोवजत करुन बैठकीचा अहिाल
वजल्हावधकारी यांना सादर करतील.
उ) जर बैठकीसाठी सवमतीचे अध्यक्ष त्या वदनांकास घेतल्या
जाणाऱ्या बैठकीस उपख्स्र्त रावहल्यास सदर बैठक त्यांचे
अध्यक्षतेीाली होईल. तर्ावप, सदर बैठकीस सवमतीचे अध्यक्ष
उपख्स्र्त राहीले नाहीत तर सदर बैठक तहवसलदार यांच्या
अध्यक्षतेीाली घेण्यात यािी.
ऊ) कोणत्याही पवरख्स्र्तीत सवमतीची बैठक दर मवहन्यांतन
ू वकमान
एकदा वनवितपणे होईल, याची दक्षता तहवसलदार यांनी घ्यािी.

(7) लाभार्ींच्या याद्या :
(अ) लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करुन अशा याद्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये
/ नगरपावलकेमध्ये / महानगरपावलका प्रभाग कायालयात जनतेच्या
मावहतीसाठी लािण्यात याव्यात. अशा याद्यांची एक अद्ययाित प्रत
ग्रामपंचायत / नगरपवरषद / महानगरपावलका प्रभाग कायालयात
जनतेच्या तपासणीसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात यािी. वजल्हयातील
सिण योजनांच्या योजनावनहाय लाभार्ी याद्या संगणकीकृत करुन
ठे िाव्यात. लाभार्थ्यांच्या याद्या लािणे सिोच्च न्यायालयाच्या
वनणणयानुसार सक्तीचे आहे , याची वजल्हावधकारी यांनी स्पष्ट्ट नोंद
घ्यािी.
(ब) वजल्हावधकारी यांनी लाभार्थ्यांच्या याद्या िेबसाईटिर टाकून त्या
िेळोिेळी अद्ययाित कराव्यात.
***********************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना- तीन
(संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना, श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन

योजना, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना, इंवदरा गांधी
राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अंपग वनिृत्तीिेतन

योजनेीाली अर्णसहाय्यासाठी कराियाच्या अजाचा, अजण तपासणीचा ि
मंजूरीचा नमुना)
प्रवत,
तहवसलदार,
तालुकावजल्हा1.

अजणदाराचे संपूणण नांि :

2.

पत्ता

3.

जन्मतारीी ि िय

4.

महाराष्ट्रातील अवधिास :

5.

अजणदाराचा आधार काडण क्रमांक :

:
:

(सोबत आधार काडण ची प्रत जोडािी.)
6.

कुटु ं बातील व्यक्तींची संख्या :

7.

कुटु ं बाचे सिण मागांनी वमळणारे एकूण िार्षषक उत्पन्न

8.

जातीचा प्रिगण (पोट जात नमूद करािी )
अ) ीुला

:

ब) अनुसूवचत जाती

:

:

क) अनुसूवचत जमाती :
ड) विमुक्त जाती

:

इ) भटक्या जमाती

:

ई) विशेष मागास प्रिगण :
उ) इतर मागास िगण

:
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9.

वनराधाराचा प्रिगण
अ) िृध्द
ब) अपंग
i.

अंध

:

ii.

अख्स्र्व्यंग

:

iii.

मुकबवधर

:

iv.

कणणबवधर

:

v.

मवतमंद

:

ब) आजार
i.

क्षयरोग

:

ii.

पक्षघात

:

iii.

प्रमस्तीष्ट्कघात

:

iv.

ककणरोग

:

v.

एडस् (एच.आय.व्ही. +) :

vi.

कुष्ट्ठरोग

vii.

वसकलसेल
आवण

:

सािणजवनक आरोग्य

विभागाने

वनवित

दु धणर आजार

केलेले
:

क) मवहलांचे प्रिगण
i. वनराधार मवहला
ii. घटस्फोट
प्रवक्रयेतील
मवहला
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iii. घटस्फोट
झालेली
पोटगी

परंतु
न

वमळणारी मवहला:
iv. घटस्फोट झालेली परंतु योजनेत विवहत :
केलेल्या उत्पन्न मयादे पेक्षा कमी पोटगी
वमळणारी मवहला
v. अत्याचावरत मवहला

:

vi. िेश्या व्यिसायातून मुक्त केलेली
मवहला:
vii. पवरत्यक्त्या मवहला

:

ड) आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे कुटू ं ब :
(या योजनेच्या विवहत

उत्पन्न मयादे नुसार सदर
कुटु ं ब पात्र असणे
आिश्यक)

इ) अनार् मुले :
(i) मुलगा
(ii) मुलगी
ई) तृतीयपंर्ी
10.

:

मी असे जाहीर करतो / करते की, मी िर वदलेली मावहती
सत्य ि वबनचूक असून, मी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेीाली
वनयमीत मावसक आर्षर्क लाभ घेत नाही. सदरची मावहती चुकीची
आढळल्यास माझ्या विरुध्द फौजदारी कारिाईसह इतर कारिाई
करण्यास मी पात्र असल्याची मला जाणीि आहे.

स्र्ळ:वदनांकउजव्या ककिा डाव्या हाताच्या अंगठयाचा ठसा.

अजणदाराची सही

वटप:- अजणदाराने सही ि अंगठयाचा ठसा बंधनकारक आहे.
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11.

माझ्या समक्ष श्री./श्रीमती ................................... हयाने / वहने
सही ि अंगठयाचा ठसा वदलेला आहे.

साक्षीदाराचे नांि ि पत्ता:साक्षीदाराची

सही.

(वदनांकासह)

12.

मी आिश्यक त्या चौकशीनंतर प्रमावणत करतो की, िरील मावहती
बरोबर आहे / िरील मावहती चुकीची असल्याने प्रस्तुत योजनेत लाभ
वमळािा यासाठी या अजाची वशफारस करीत आहे / नाही.
स्र्ळ:
वदनांक:
तपासणी करणाऱ्याची सही ि वशक्का.

13.

असे प्रमावणत करण्यात येते की, मी प्रस्तुत अजाची छाननी केली आहे
ि अजामध्ये सादर केलेल्या मावहतीची पडताळणी करुन घेतली आहे.
मी संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना / श्रािणबाळ सेिा राज्य

वनिृत्तीिेतन योजना / इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना /
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना / इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग
वनिृत्तीिेतन योजनेअंतगणत लाभ मंजूर करण्यासाठी या अजाची वशफारस
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीकडे करीत आहे / नाही.
स्र्ळ::
वदनांक:
तहवसलदाराची सही ि वशक्का.
14.

सवमतीचे अवभप्राय
अ) मान्य

:

ब) अमान्य

:
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संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना सवमतीच्या सदस्यांची स्िाक्षरी
1) अध्यक्ष

:

2) सदस्य

:

3) सदस्य

:

4) सदस्य

:

5) सदस्य

:

6) सदस्य

:

7) सदस्य

:

8) सदस्य

:

9) सदस्य

:

10)

सदस्य :

11)

शासकीय सदस्य:

12)

शासकीय सदस्य:

***********************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना- चार
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना / श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन
योजना / इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना / इंवदरा गांधी
राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना / इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग
वनिृत्तीिेतन योजना या योजनेतंगणत लाभ मंजूरीचे आदे श.
आदे श क्रमांक ि वदनांक:
कायालयाचा पूणण पत्ता :
श्री./श्रीमती.................................................................................
...................गाि ......................... तालुका ....................... वजल्हा
.......................... यांना केंद्र पुरस्कृत / राज्य पुरस्कृत विशेष सहाय्य
योजनेंतगणत संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना / श्रािणबाळ सेिा राज्य
वनिृत्तीिेतन योजना / इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना
/ इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना /इंवदरा गांधी राष्ट्रीय
अपंग

वनिृत्तीिेतन

योजना

या

योजनेमध्ये

लाभार्ी

म्हणून

वदनांक...................रोजी झालेल्या सवमतीच्या बैठकीत पात्र ठरल्यामुळे
दरमहा

रु.........................

(अक्षरी

रुपये.......................................................................),
वदनांक.......................... पासून मंजूर करण्यात येत आहेत.
त्यांचा वजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेतील / राष्ट्रीयकृत बँकेतील / पोस्ट
बचत ीात्यातील बचत ीाते क्रमांक..................... असा आहे.
वदनांक:-

( स्िाक्षरी )
नायब तहवसलदार/तहवसलदार

प्रवत,
(1) श्री./श्रीमती .................................................................(लाभार्ी )
(2) उप वजल्हावधकारी (उप विभागीय) ......................................
(3) वजल्हावधकारी.....................................
(4) सरपंच/नगराध्यक्ष/प्रभाग सवमती अध्यक्ष......तालुका---वजल्हा ...........
****************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना - पाच ( अ )
(अत्याचावरत मवहलांसाठी प्रमाणपत्र)
कुमारी/श्रीमती...........................................................राहणार
.................................................. तालुका ........................... वजल्हा
............................... वहच्यािर झालेल्या अत्याचारामुळे वनमाण झालेल्या
शावररीक जीमांची मी िैद्यकीय तपासणी केली आहे. सदर स्त्रीस वतच्यािर
झालेल्या अत्याचारामुळे अपंगत्ि आले आहे / कुरुपता आली आहे. यामुळे
वतच्यामध्ये स्ित:चा उदरवनिाह करण्यासाठी उत्पन्न वमळविण्याची क्षमता
रावहलेली नाही, असे मी िैद्यकीय तपासणी अंती प्रमावणत करीत आहे. तसेच
सदर

िैद्यकीय

दाील्यास

-------------------------

िैद्यकीय

मंडळासमोर आव्हान दे ता येईल.
(संबंवधत अवधकाऱ्याचे नांि, नोंदणी क्रमांक, स्िाक्षरी ि वशक्का)
वदनांक:

वजल्हा शल्य वचवकत्सक

*************************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना- पाच (ब )
(अत्याचारीत मवहलांसाठी प्रमाणपत्र)
असे

प्रमावणत

करण्यात

येते

आहे

की,

कुमारी/श्रीमती....................................
...........................................................
राहणार................................
.................................
..........................

रोजी

तालुका ........................... वजल्हा

या

स्त्रीिर

बलात्कार

वदनांक....................
झाल्याचा

गुन्हा

क्रमांक

..................... दाील झाला आहे. या अत्याचारामुळे सदर स्त्रीचे मनोधैयण
ीचले आहे.
वदनांक:

( नाि ि स्िाक्षरी )
पोलीस उप वनरीक्षक/वनरीक्षक
पोलीस ठाणे ........................ ता. ..................
वज. ..................

***************************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना- सहा
(िेश्या व्यिसायामधून मुक्त केलेल्या स्त्रीबाबत द्याियाचे प्रमाणपत्र)
असे

प्रमावणत

करण्यात

येत

आहे

.............................................................
.........................

वज.

की,
रा.

कुमारी/श्रीमती

...............

.........................

ता.
वहस

वदनांक........................... रोजी िेश्या व्यिसायामधून मुक्त करण्यात आले
आहे. सदर मवहलेस शासनाच्या अन्य योजनेीाली वनयवमत मावसक आर्षर्क
लाभ दे ण्यात येत नाही. तसेच वतच्या पुनिणसनासाठी वतला शासनाच्या मवहला
सुधारगृहात ठे िण्यात आलेले नाही.
वदनांक:

(नाि ि स्िाक्षरी )
संबंवधत मवहला ि बालविकास अवधकारी
ता. ...................वज. ..................
******************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना-सात
(घटस्फोट प्रवक्रयेतील वस्त्रयांसाठी प्रमाणपत्र)
असे

प्रमावणत

करण्यात

येते

की,

श्रीमती

......................................... रा. ........................................... ता.
...............................

वज................................

वहचा

वििाह

श्री.............................................................................................
रा.

..........................

ता.

..........................

वज.

.................................... यांच्याशी .................. साली झाला होता.
अ) परंतु त्यांचे कौटु ं वबक संबंध सलोख्याचे न रावहल्याने त्या दोघांनी
घटस्फोटासाठी न्यायालयामध्ये दािा दाील केलेला आहे. न्यायालयाने
वदनांक -------- च्या आदे शान्िये घटस्फोट मंजूर केला आहे.
ब) घटस्फोटाचा दािा न्यायालयात प्रलंवबत आहे.
न्यायालयाच्या आदे शाची प्रत सोबत जोडली आहे.

(नाि ि वदनांकांसह स्िाक्षरी)
तलाठी

गाि

........................

................................

(नाि ि वदनांकासह स्िाक्षरी)
ग्रामसेिक

तालुका

.............................

वजल्हा

साक्षांवकत केले.

(नांि ि वदनांकासह स्िाक्षरी ि वशक्का)
तहवसलदार
तालुका .......................... वजल्हा ..........................
***************************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना-आठ
(अनार् मुलीबाबतचे / मुलांबाबतचे प्रमाणपत्र)
असे प्रमावणत करण्यात येत आहे की,
कुमार/कुमारी............................................... रा.
....................... ता. ...................... वज. ..........................याचे/वहचे
आई-िडील ....................सालात मृत झाले असल्यामुळे तो / ती अनार्
झाली असून त्याला / वतला उपवजिीकेसाठी उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही.

वदनांक:

( नाि ि स्िाक्षरी )

ग्रामसेिक / नगरपावलकेचे मुख्य
अवधकारी /
प्रभाग

महानगरपावलकेचे

अवधकारी

ता...................वज................

साक्षांवकत केले.

(नाि ि वदनांकासह स्िाक्षरी ि वशक्का)
गटविकास अवधकारी / प्रकल्प अवधकारी, एकाख्त्मक बालविकास
सेिा योजना
********************
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पवरवशष्ट्ट-1
नमुना-नऊ
विशेष सहाय्य योजनेचा लाभ वमळण्यासाठी अजणदार यांच्याकडू न घ्याियाचे
“स्ियं घोषणापत्र”
पासपोटण आकाराचे
छायावचत्र येर्े
वचकटिािे
मी.
श्री./श्रीमती...................................................................िय..............राहणार.......
.................
...........................................................तालुका..........................वजल्हा..............
......................
.........................................................या योजनेकवरता अजण सादर केलेला असून,
याव्दारे घोषीत करतो
/ करते की, माझा जातीचा प्रिगण पुढील प्रमाणे आहे .
अनुक्रमांक

जातीचा प्रिगण

िरील प्रमाणे माझा जातीचा प्रिगण असून सदर अजािरील मावहती ीोटी
वनघाल्यास भारतीय दं ड संवहतेच्या कलम 199 ि कलम 200 नुसार होणा-या वशक्षेस
मी पात्र राहील तसेच मला वमळालेले सिण अनुदान शासन जमा करण्याची हमी याव्दारे
दे त आहे ि हे स्ियं घोषणपत्र इतर शासकीय / ीाजगी कामासाठी िापरणार नाही.
हे स्ियं घोषणापत्र मी....................................................या योजनेचा लाभ
वमळण्याकवरता वलहू न
दे त आहे .

वदनांक :

स्ियं घोषणापत्र करुन दे णा-याची सही

वठकाण :

अंगठा ि नाि

******************
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पवरवशष्ट्ट-2
श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना
पात्रतेचे वनकष, अटी ि शती
1

वकमान 15 िषापासून महाराष्ट्र राज्याचा रवहिासी असणे आिश्यक आहे.

2

िय- 65 ि 65 िषािरील.

3

पात्रतेची अहणता- कुटु ं बाचे नांि ग्रामीण / शहरी भागाच्या दावरद्र्यरेषेीालील
कुटु ं बाच्या यादीत समाविष्ट्ट असािे ककिा कुटु ं बाचे

िार्षषक

उत्पन्न

वदव्यांग

लाभार्थ्यांसाठी प्रवतिषी रुपये 50,000/- तर इतर सिण लाभार्थ्यांकरीता रुपये
21,000/- पयंत असािे.
4

आर्षर्क सहाय्य / वनिृत्तीिेतन(अ) दावरद्रयरषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नाि नसलेल्या ि कुटू ं बाचे िार्षषक
उत्पन्न रु 21000/- पयंत असलेल्या लाभार्थ्यांना रुपये 1000/- प्रवतलाभार्ी
दरमहा अर्णसहाय्य वमळे ल. तसेच सदर योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधिा
लाभार्थ्यांना अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये 1000/- ि 1 अपत्य असलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना अर्णसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये 1100/- आवण 2 अपत्य
(2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना वमळणाऱ्या दरमहा
रुपये 1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
(ब) दावरद्रयरे षेीालील कुटु ं बाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडू न इंवदरा
गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेीाली (65 ते 79 िषण ियोगट) रुपये
200/- याच लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतून रुपये
800/- असे एकूण दरमहा रुपये 1000/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
दावरद्रयरे षेीालील कुटु ं बाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडू न
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेीाली (80 िषण ि त्यापेक्षा
अवधक) रुपये 500/- याच लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन
योजनेतून रुपये 500/- असे एकूण दरमहा रुपये 1000/-

प्रवतलाभार्ी

अर्णसहाय्य वमळे ल.
तसेच केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन
योजनेमधून (65 ते 79 िषण ियोगट) दरमहा रु.200/- दे ण्यात येते. याच
लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतून अपत्य
नसलेल्या, 1 अपत्य असलेल्या ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रु.800/-, रु.900/- ि रु.1000/- असे एकूण अनुक्रमे
दरमहा रु.1000/- रु.1100/- ि रु.1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
केंद्र

शासनाच्या

इंवदरा

गांधी

राष्ट्रीय

िृध्दापकाळ

वनिृत्तीिेतन

योजनेमधून (80 िषण ि त्यापेक्षा अवधक) दरमहा रु.500/- दे ण्यात येते. याच
लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतून अपत्य
नसलेल्या, 1 अपत्य असलेल्या ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक) असलेल्या विधिा
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लाभार्थ्यांना दरमहा रु.500/-, रु.600/- ि रु.700/- असे एकूण अनुक्रमे दरमहा
रु.1000/- रु.1100/- ि रु.1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
5

ियाचा दाीला1) ग्रामपंचायतीच्या/ नगरपावलकेच्या / महानगरपावलकेच्या जन्मनोंद िहीतील
उताऱ्याची साक्षांवकत प्रत ककिा शाळा सोडल्याचा दाीला, ककिा वशधापवत्रकेमध्ये
अर्िा वनिडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या ियाचा उतारा ककिा आधार काडण
इ. पुरािे तपासून ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या िैद्यवकय अवधक्षक यांचा ककिा
त्यापेक्षा िरील दजाच्या शासकीय िैद्यवकय अवधकाऱ्याने वदलेला ियाचा दाीला.
2) िैद्यवकय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले िय ि सकृतदशणनी वदसणारे िय
यामध्ये तफाित नसेल यांची दक्षता घ्यािी. त्याप्रमाणे सिणच ियाच्या दाील्यािर
िैद्यवकय अवधकाऱ्याचे नांि, त्यांचा नोंदणी क्रमांक ि या दाील्याला कोणत्या
िैद्यवकय मंडळासमोर आव्हान दे ता येईल याची नोंद िैद्यवकय प्रमाणपत्रात नमूद
करणे आिश्यक आहे.

6

उत्पन्नाचा दाीला- तहवसलदार ककिा उप विभागीय अवधकारी यांनी वदलेला
दाीला (अजणदाराकडू न रु.5/- च्या Court Fee Stamp िर प्राप्त झालेल्या
अजानुसार)

(अजाचा

नमुना

पवरवशष्ट्ट-10

मध्ये

वदला

आहे)

ककिा

दावरद्रयरेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटू ं बाचा समािेश
असल्याबद्दलचा सांक्षावकत उतारा.
7

रवहिाशी दाीला- ग्रामसेिक/ तलाठी / मंडळ वनवरक्षक यांनी वदलेला रवहिाशी
असल्याबाबतचा दाीला ककिा कोणत्याही न्यायालयाने वदलेला रवहिाशी
दाीलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.

8

शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेीाली वनयवमत मावसक आर्षर्क लाभ घेत
असलेली व्यक्ती श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेीाली लाभ घेण्यास
पात्र राहणार नाही.

9

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्ी 65 िषांचे झाल्यानंतर त्या
लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय
िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या वनकषांच्या अवधन राहू न
सामािून घेतले जाईल.

10

एीाद्या विवशष्ट्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या ि विवहत अटी पूणण करीत
असलेल्या अजणदाराचा अजण मंजूर करण्याचे अवधकार शासनालासुध्दा राहतील.

************************
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पवरवशष्ट्ट-3
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना
पात्रतेचे वनकष, अटी ि शती
1

िय- 65 ि 65 िषािरील.

2

कुटु ं बाचे उत्पन्न- कुटु ं बाचे नांि ग्रामीण / शहरी भागाच्या दावरद्र्यरेषेीालील
कुटु ं बाच्या यादीत समाविष्ट्ट असािे.

3

आर्षर्क सहाय्य / वनिृत्तीिेतन - दावरद्रयरेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीतील
लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडू न इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन
योजनेीाली (65 ते 79 िषण ियोगट) रुपये 200/- अर्णसहाय्य दे ण्यात येते. याच
लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतून रुपये 800/- असे एकूण
दरमहा रुपये 1000/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
दावरद्रयरे षेीालील कुटु ं बाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडू न
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेीाली (80 िषण ि त्यापेक्षा
अवधक) रुपये 500/- अर्णसहाय्य दे ण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा
राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतून अनुक्रमे रुपये 500/- असे एकूण दरमहा रुपये
1000/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
तसेच केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन
योजनेमधून (65 ते 79 िषण ियोगट) दरमहा रु.200/- दे ण्यात येते. याच
लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतून अपत्य
नसलेल्या, 1 अपत्य असलेल्या ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रु.800/-, रु.900/- ि रु.1000/- असे एकूण अनुक्रमे
दरमहा रु.1000/- रु.1100/- ि रु.1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी

राष्ट्रीय िृध्दापकाळ

वनिृत्तीिेतन

योजनेमधून (80 िषण ि त्यापेक्षा अवधक) दरमहा रु.500/- दे ण्यात येते. याच
लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनेतून अपत्य
नसलेल्या, 1 अपत्य असलेल्या ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या
विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रु.500/-, रु.600/- ि रु.700/- असे एकूण अनुक्रमे
दरमहा रु.1000/- रु.1100/- ि रु.1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
4

पात्रतेची अहणता- दावरद्र्य रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नांि असणे आिश्यक
आहे.
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5

ियाचा दाीला1) ग्रामपंचायतीच्या/ नगरपावलकेच्या / महानगरपावलकेच्या जन्मनोंद िहीतील
उताऱ्याची साक्षांवकत प्रत ककिा शाळा सोडल्याचा दाीला, ककिा वशधापवत्रकेमध्ये
अर्िा वनिडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या ियाचा उतारा ककिा आधार काडण
इ. पुरािे तपासून ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या िैद्यवकय अवधक्षक यांचा ककिा
त्यापेक्षा िरील दजाच्या शासकीय िैद्यवकय अवधकाऱ्याने वदलेला ियाचा दाीला.
2) िैद्यवकय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले िय ि सकृतदशणनी वदसणारे िय
यामध्ये तफाित नसेल यांची दक्षता घ्यािी. त्याप्रमाणे सिणच ियाच्या दाील्यािर
िैद्यवकय अवधकाऱ्याचे नांि, त्यांचा नोंदणी क्रमांक ि या दाील्याला कोणत्या
िैद्यवकय मंडळासमोर आव्हान दे ता येईल याची नोंद िैद्यवकय प्रमाणपत्रात नमूद
करणे आिश्यक आहे.

6

उत्पन्नाचा दाीला- दावरद्र्यरेषेीालील

कुटु ं बाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती /

कुटु ं बाचा समािेश असल्याबद्दलचा साक्षांवकत उतारा.
7

रवहिाशी दाीला- ग्रामसेिक / तलाठी / मंडळ वनवरक्षक यांनी वदलेला रवहिाशी
असल्याबाबतचा दाीला ककिा कोणत्याही न्यायालयाने वदलेला रवहिाशी
दाीलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.

8

शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेीाली वनयवमत मावसक आर्षर्क लाभ घेत
असलेली व्यक्ती इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेीाली लाभ
घेण्यास पात्र राहणार नाही.

9

संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्ी 65 िषाचे झाल्यानंतर त्या
लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय
िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या वनकषांच्या अवधन राहू न
सामािून घेतले जाईल.

10

एीाद्या विवशष्ट्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या ि विवहत अटी पूणण करीत
असलेल्या अजणदाराचा अजण मंजूर करण्याचे अवधकार शासनालासुध्दा राहतील.

**********************
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पवरवशष्ट्ट-4
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना
पात्रतेचे वनकष, अटी ि शती
1

िय- 40 ते 79 िषण ियोगटातील विधिा.

2

कुटु ं बाचे उत्पन्न- कुटु ं बाचे नांि ग्रामीण / शहरी भागाच्या दावरद्र्यरेषेीालील
कुटु ं बाच्या यादीत समाविष्ट्ट असािे.

3

आर्षर्क सहाय्य / वनिृत्तीिेतन - दावरद्र्यरेषेीालील कुटू ं बाच्या यादीतील
लाभार्थ्यांकरीता केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा योजनेमधून दरमहा
रु.300/- अर्णसहाय्य दे ण्यात येते.

याच लाभार्थ्यांना संजय गांधी वनराधार

अनुदान योजनेतून दरमहा रुपये 700/- असे एकूण दरमहा रु.1000/प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
तसेच केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजनेमधून
दरमहा रु.300/- दे ण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी
वनराधार अनुदान योजनेतून अपत्य नसलेल्या, 1 अपत्य असलेल्या ि 2 अपत्य
(2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा लाभार्थ्यांना दरमहा रु.700/-,
रु.800/- ि रु.900/- असे एकूण अनुक्रमे दरमहा रु.1000/- रु.1100/- ि
रु.1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
4

पात्रतेची अहण ता- दावरद्र्य रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नांि असणे आिश्यक ि
पतीचे वनधन झाल्याबद्दल संबंवधत ग्रामपंचायत/नगरपवरषद/महानगरपावलकेच्या
मृत्यूनोंदिहीतील उतारा सादर करणे आिश्यक राहील.

5

ियाचा दाीला1) ग्रामपंचायतीच्या/नगरपावलकेच्या/महानगरपावलकेच्या जन्मनोंद िहीतील
उताऱ्याची साक्षांवकत प्रत ककिा शाळा सोडल्याचा दाीला, ककिा वशधापवत्रकेमध्ये
अर्िा वनिडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या ियाचा उतारा ककिा आधार काडण
इ. पुरािे तपासून ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या िैद्यवकय अवधक्षक यांचा ककिा
त्यापेक्षा िरील दजाच्या शासकीय िैद्यवकय अवधकाऱ्याने वदलेला ियाचा दाीला.
2) िैद्यवकय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले िय ि सकृतदशणनी वदसणारे िय
यामध्ये तफाित नसेल यांची दक्षता घ्यािी. त्याप्रमाणे सिणच ियाच्या दाील्यािर
िैद्यवकय अवधकाऱ्याचे नांि, त्यांचा नोंदणी क्रमांक ि या दाील्याला कोणत्या
िैद्यवकय मंडळासमोर आव्हान दे ता येईल याची नोंद िैद्यवकय प्रमाणपत्रात नमूद
करणे आिश्यक आहे.

6

उत्पन्नाचा दाीला- दावरद्र्यरेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती/
कुटु ं बाचा समािेश असल्याबद्दलचा साक्षांवकत उतारा.

7

रवहिाशी दाीला- ग्रामसेिक / तलाठी / मंडळ वनवरक्षक यांनी वदलेला रवहिाशी
असल्याबाबतचा दाीला ककिा कोणत्याही न्यायालयाने वदलेला रवहिाशी
दाीलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.
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8

शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेीाली वनयवमत मावसक आर्षर्क लाभ घेत
असलेली व्यक्ती इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजनेीाली लाभ
घेण्यास पात्र राहणार नाही.

9

एीाद्या विवशष्ट्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या ि विवहत अटी पूणण करीत
असलेल्या अजणदाराचा अजण मंजूर करण्याचे अवधकार शासनालासुध्दा राहतील.
***********************
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पवरवशष्ट्ट-5
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजना
पात्रतेचे वनकष, अटी ि शती
1

िय- 18 ते 79 िषण ियोगटातील अपंग.

2

कुटु ं बाचे उत्पन्न- कुटु ं बाचे नांि ग्रामीण / शहरी भागाच्या दावरद्र्यरेषेीालील
कुटु ं बाच्या यादीत समाविष्ट्ट असािे.

3

आर्षर्क सहाय्य / वनिृत्तीिेतन- दावरद्र्यरेषेीालील कुटू ं बाच्या यादीतील
लाभार्थ्यांकरीता केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन
योजनेमधून दरमहा रु.300/- इतके अर्णसहाय्य दे ण्यात येते. याच
लाभार्थ्यांना संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेतून दरमहा रु.700/- असे
एकूण दरमहा रु.1000/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य वमळे ल.
तसेच केंद्र शासनाच्या इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन
योजनेमधून दरमहा रु.300/- दे ण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य
शासनाच्या संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेतून अपत्य नसलेल्या, 1
अपत्य असलेल्या ि 2 अपत्य (2 ि त्यापेक्षा अवधक अपत्य) असलेल्या विधिा
लाभार्थ्यांना दरमहा रु.700/-, रु.800/- ि रु.900/- असे एकूण अनुक्रमे
दरमहा रु.1000/- रु.1100/- ि रु.1200/- प्रवतलाभार्ी अर्णसहाय्य
वमळे ल.

4

पात्रतेची अहणता- दावरद्र्य रेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीत नांि असणे
आिश्यक आहे.

5

अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र- केंद्र शासनाच्या ज्ञापन क्रमांक J-11012/1/2009NSAP, वदनांक

30 सप्टें बर, 2009 मधील

तरतुदीनुसार

अपंग

असल्याबाबत वजल्हा शल्य वचवकत्सक (वसव्हील सजणन) यांचे प्रमाणपत्र
आिश्यक आहे.
6

ियाचा दाीला- ग्रामपंचायतीच्या / नगरपावलकेच्या / महानगरपावलकेच्या
जन्मनोंदिहीतील उताऱ्याची साक्षांवकत प्रत, शाळा सोडल्याचा दाीला,
वशधापवत्रकेमध्ये अर्िा वनिडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या ियाचा
उतारा ककिा ग्रामीण / नागरी रुग्णालयाच्या िैद्यकीय अवधक्षक यांचा ककिा
त्यापेक्षा िरील दजाच्या शासकीय िैद्यकीय अवधकाऱ्याने वदलेला ियाचा
दाीला.

7

उत्पन्नाचा दाीला- दावरद्र्यरेषेीालील कुटु ं बाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती /
कुटु ं बाचा समािेश असल्याबद्दलचा साक्षांवकत उतारा.
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8

रवहिाशी दाीला- ग्रामसेिक / तलाठी / मंडळ वनरीक्षक यांनी वदलेला
रवहिाशी असल्याबाबतचा दाीला ककिा कोणत्याही न्यायालयाने वदलेला
रवहिाशी दाीलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.

9

शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेीाली वनयवमत मावसक आर्षर्क लाभ
घेत असलेली व्यक्ती इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेीाली
लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.

10 एीाद्या विवशष्ट्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या ि विवहत अटी पूणण
करीत

असलेल्या

अजणदाराचा

अजण

मंजूर

करण्याचे

अवधकार

शासनालासुध्दा राहतील.
********************************
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पवरवशष्ट्ट-6
सिण योजनांसाठी अर्णसहाय्य वितरण ि संवनयंत्रण पध्दती
(1) विशेष सहाय्याच्या योजनांसाठी अर्णसंकख्ल्पय तरतूद झाल्यानंतर
अर्णसंकख्ल्पय वितरण पध्दतीद्वारे प्रत्येक वजल्हयाचे लाभार्ी विचारात

घेऊन संबंवधत वजल्हावधकाऱी यांना अनुदानाचे वितरण शासनाकडू न
करण्यात येईल.

(2) विशेष सहाय्याच्या योजनांसाठीची तरतूद स्िीय प्रपंजी लेीा (पीएलए)

मध्ये तसेच इतर बँकेच्या ीात्यात अनुदानाची रक्कम ठे िण्यात येऊ नये.
या योजनेीालील अनुदानाचे वितरण ीाली नमूद केलेल्या अनुक्रमांक
4 प्रमाणे करण्यात यािे.

(3) शासनाकडू न प्राप्त झालेले अनुदान संबंवधत तालुक्याचे लाभार्ी
विचारात घेऊन वजल्हावधकारी यांनी संबंवधत तालुक्यांना वितवरत
करािे.

(4) अ) या शासन वनणणयातील योजनेीालील लाभार्थ्यांना अनुज्ञय
े असलेले
अनुदान बँक ीाते / पोस्ट बचत ीाते ( पोस्ट ऑवफस सेव्हींग ीाते )

यामाफणतच वितरीत करण्यात यािे. लाभार्थ्यांना त्यांच्या जिळच्या बँकेत
बचत ीाते उघडण्याच्या सूचना दे ण्यात याव्यात. तहवसलदार / नायब

तहवसलदार यांनी लाभार्ी संख्येनुसार तालुका उप कोषागारातून बँक
वनहाय पैसे धनादे शाद्वारे काढािेत ि लाभार्थ्यांच्या यादीसह धनादे श
संबंवधत बँकांना पाठिािेत.

ब) लाभार्थ्यांनी सतत तीन मवहने अनुदान उचलले नाही तर संबंवधत
बँकांनी / पोस्ट मास्तरांनी याबाबतचा तपवशल संबंवधत तहवसलदाराकडे
कळिािा. असे पैसे तात्काळ पुन्हा कोषागारात जमा करण्यात यािेत.

क) िर वनधावरत केलेल्या लाभ वितरण पध्दतीपेक्षा िेगळया पध्दतीने

आर्षर्क सहाय्य वितरीत केल्यास, वनयमानुसार आर्षर्क सहाय्य वितरीत
केले नाही, असे समजण्यात येईल ि त्यासाठी संबंवधत अवधकाऱ्यांिर
कारिाई करण्यात येईल.

(5) लाभार्ी मरण पािल्याची सूचना :
अ) एीादा लाभार्ी मरण पािल्यास, ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या बाबतीत ग्राम
सेिकाने, नगरपावलका क्षेत्राच्या बाबतीत नगरपावलकेच्या मुख्य अवधकारी ि

महानगरपावलका क्षेत्राच्या बाबतीत प्रभाग अवधकारी यांनी ती बाब संबंवधत

तहवसलदार / नायब तहवसलदार यांना तातडीने कळिािी. तहवसलदार /
नायब तहवसलदार यांनी आपल्या आर्षर्क सहाय्याच्या नोंदिहीमध्ये

मृत्यूच्या घटनेची नोंद करािी ि पवरणामी आर्षर्क सहाय्य दे ण्याचे बंद
करािे.
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ब) लाभार्ी मृत्यू पािलेल्या वदनांकास आर्षर्क सहाय्याची काही र्कबाकी

वनघत असल्यास मृत्यूच्या वदनांकापयंतचा वहशोब करुन ती योग्य प्रमाणात

लाभार्ींच्या उत्तरजीिी व्यक्तीला, म्हणजे त्याची पत्नी/वतचे पती ककिा
कायदे शीर िारसास द्यािी.

(6) लाभार्थ्यांची तपासणी :
अ) लाभार्ी हयात असल्याबाबतची तपासणी िषातून एकदा
ीालीलप्रमाणे करािी.

(i) दरिषी 1 जानेिारी ते 31 माचण, या कालािधीत एकदा
संबंवधत लाभार्थ्यांनी त्यांचे जेर्े ीाते आहे अशा बँक
मॅनेंजरकडे अर्िा पोस्ट मास्तरकडे स्ित: हजर राहािे ि ते

हयात असल्याची नोंद बँक मॅनेंजर / पोस्ट मास्तर यांनी
घ्यािी.

(ii) कोणत्याही कारणामुळे लाभार्ी बँकेत हजर राहू शकला
नाही तर त्या लाभार्थ्यांने नायब तहवसलदार / तहवसलदार /
उप विभागीय अवधकारी ( प्रांत अवधकारी ) यांचे समोर हजर
राहू न हयातीबाबतचे प्रमाणपत्र संबंवधत तहवसलदाराकडे
सादर करािे.

(iii) कोणत्याही पवरख्स्र्तीत हयात प्रमाणपत्र (लाईव्ह सटीवफकेट)

सादर केल्यावशिाय सदर लाभार्थ्यास दरिषी 1 एवप्रल पासून
आर्षर्क सहाय्य / वनिृत्तीिेतन दे ण्यात येऊ नये.

(iv) अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या हयात प्रमाणपत्राची (लाईव्ह
सर्षटवफकेट) नोंदिही ठे िण्यात यािी ि ती बायडींग करुन कायम
स्िरुपी रेकॉडण म्हणून तहवसलदार कायालयात ठे िण्यात यािी.
(पवरवशष्ट्ट-9)

(ब) विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी 1 जानेिारी ते 31 माचण या
कालिधीत हयात असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक आहे. या

कालािधीत प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या लाभार्थ्यांचे अर्णसहाय्य बंद केले
असल्यास लाभार्थ्यांने त्याच िषाच्या 1 एवप्रल ते 30 जून या कालािधीत सादर

केल्यास प्रकरणातील अपवरहायणता / अपिादात्मक पवरख्स्र्ती विचारात घेऊन
लाभार्थ्यांचे बंद केलेले अर्णसहाय्याचे िाटप पूिि
ण त करण्यात यािे. अन्य
प्रकरणात लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र सादर केल्यापासून लाभ सुरु
करण्यात यािा.

(क) विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्ी यांच्याकडू न दरिषी आर्षर्क िषण
संपल्यानंतर एवप्रल ते जून या कालािधीत उत्पन्नाचा दाीला घेणे सक्तीचे

राहीन. या कालािधीत उत्पन्नाचा दाीला सादर न केलेल्या लाभार्थ्यांचे जुलै
पासून अर्णसहाय्य बंद करण्यात यािे. लाभार्थ्यांने त्याच िषाच्या 1 जुलै ते 30

सप्टें बर या कालािधीत उत्पनाचा दाीला सादर केल्यास प्रकरणातील
अपवरहायणता / अपिादात्मक पवरख्स्र्ती विचारात घेऊन लाभार्थ्यांचे बंद
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केलेले अर्णसहाय्याचे िाटप पूिि
ण त करण्यात यािे. अन्य प्रकरणात
लाभार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाीला सादर केल्यापासून लाभ सुरु करण्यात यािा.

(ड) िरील सिण योजनेत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी िषातून
एकदा करण्यात यािी. या तपासणीत एीादा लाभार्ी ज्या कारणांमुळे
अपात्र ठरत असेल त्याची कारणमीमांसा त्या लाभार्ीस कळिून त्याचा लाभ
त्िवरत बंद करण्यात यािा.
(7) संकीणण :
या शासन वनणणयान्िये आर्षर्क सहाय्य करणे ही सिणस्िी

शासनाच्या मजीची बाब असून, आर्षर्क सहाय्य मंजूर करणाऱ्या
अवधकाऱ्यास कोणतेही कारण दे िन
ू ककिा कारण न दे ता ती

नाकारता / बंद करता येईल. सहाय्य मंजूर करणाऱ्या
अवधकाऱ्याच्या वनणणयास कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दे ता
येणार नाही. तसेच कोणत्याही न्यायालयात त्याविरुध्द ीटला
ककिा कायणिाही दाील करता येणार नाही.

या शासन वनणणयातील विवहत केलेल्या अटी ि शतीनुसार

वमळणाऱ्या आर्षर्क सहाय्यािर कायद्याच्या कोणत्याही प्रवक्रयेनेच
टाच आणता येणार नाही.
(8) पडताळणी पध्दती :
अ)

योजना

ठे िण्यात

अंमलबजािणीतील
येणाऱ्या

लाभार्थ्यांची

लेख्यांची

पडताळणी

पडताळणी

तसेच

वजल्हावधकारी

कायालयातील अंतगणत लेीा परीक्षा पर्कामाफणत िषातून एकदा
करण्यात यािी. ीचाचे वहशेब प्रत्येक वतमाहीस वजल्हावधकारी
कायालयातील लेीावधकारी यांनी तपासून त्याचे लेीा परीक्षण

केल्याबद्दलचा अहिाल वजल्हावधकारी यांनी विभागीय आयुक्त
यांच्यामाफणत शासनास सादर करािा.
ब)

शासन लाभार्थ्यांच्या आर्षर्क सहाय्यासंदभात विशेष लेीा
परीक्षण करु शकेल.

(9) क्षेवत्रय स्तरािरील संवनयंत्रण अवधकारी :
विभागीय आयुक्त यांच्या कायालयातील उप आयुक्त (महसूल) हे या

योजनांचे विभागीय स्तरािरील संवनयंत्रण अवधकारी असतील तर वनिासी उप
वजल्हावधकारी हे वजल्हा स्तरािरील संवनयंत्रण अवधकारी राहतील.
(10) विविध प्रकारचे अहिाल :

विभागीय आयुक्त ि वजल्हावधकारी यांनी प्रत्येक योजनेच्या ीचण

विषयक बाबींचे मावसक, त्रैमावसक ि िार्षषक अहिाल पवरवशष्ट्ट-12, 13, 14
ि 15 मध्ये विवहत केलेल्या नमुन्यामध्ये शासनास सादर करािेत.
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प्रत्येक योजनेच्या अनुदान ि ीचण विषयक बाबींचे लेीे स्ितंत्र

नोंदिहयामध्ये अद्ययाित ठे िािेत.
(11) दक्षता पर्के :

या सिण योजनांच्या अंमलबजािणीमध्ये आढळू न येणाऱ्या गंभीर

अवनयवमतता, गैरव्यिहार याची पडताळणी करण्यासाठी राज्य शासनास
योग्य िाटे ल अशा अवधकाऱ्यांच्या नेतृत्िाीाली वनयवमत अर्िा विवशष्ट्ट

प्रकरणात तपास करण्यासाठी क्षेवत्रय पातळीिरील अवधकारी / कमणचारी
यांच्या दक्षता पर्काची स्र्ापना करता येईल.
(12) या योजनांच्या अंमलबजािणीसाठी

वनमाण करण्यात आलेली सिण

अवधकारी / कमणचारी यांची पदे वरक्त राहणार नाहीत, याची दक्षता
वजल्हावधकारी ि विभागीय आयुक्त, महसूल यांनी घ्यािी .

(13) या योजनेतील शासन रकमेचा गैरव्यिहार ि अपहार झाल्याचे आढळू न

आल्यास वजल्हावधकाऱ्यांनी त्िवरत तपास करुन दोषीिर गुन्हे दाील
करािेत.

(14) िर नमूद केलेल्या वितरण पध्दतीमध्ये आिश्यकते नुसार शासन बदल
करील.

**********************
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पवरवशष्ट्ट-7
(विशेष सहाय्य योजनांतगणत केंद पुरस्कृत ि राज्य पुरस्कृत योजनांचा लाभ
वमळण्यासाठी आलेल्या अजांची नमुना - नोंदिही)
तालुका / नगरपवरषद / महानगरपावलका :-------------अ.

अजण

क्र. वमळल्याची

अजणदाराचे अजणदाराचा तलायाची
संपूणण नांि

संपूणण पत्ता

वशफारस

तारीी

1

2

3

4

मंजूरी

मंजूरीचा

अवधकाऱ्यास आदे श
क्रमांक

केलेल्या
वशफारशींची

ि

तारीी

वदनांक

6

7

5

शेरा
( मंजूर/
नामंजूर)
8

(टीप: ही नोंदिही प्रत्येक योजनेसाठी िेगळी ठे िािी त्याचबरोबर ग्रामपंचायत / नगर पवरषद /
महानगरपावलका प्रभागवनहाय सुध्दा ठे िािी.)

वदनांक:-

तहवसलदार / नायब तहवसलदार यांची स्िाक्षरी
***************
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पवरवशष्ट्ट-8
(विशेष सहाय्य योजनांतगणत केंद पुरस्कृत ि राज्य पुरस्कृत योजनांचा लाभ
मंजूर झालेल्या लाभार्ींची नमुना नोंदिही)
तालुका/ नगरपवरषद/महानगरपावलका:----------अ.

लाभार्थ्यांचे

लाभ

लाभ मंजूर

क्र.

नांि ि पत्ता

मंजूर

झाल्याबाबत

केल्याच्या

लाभार्थ्यास

आदे शाचा कळविल्याबाबतची
क्रमांक ि

तारीी

तारीी

शेरा
लाभार्ी

लाभार्ी

लाभार्ी

हयात

हयात

वदनांक

आहे

आहे पण

ि त्याच

त्याने

-----

वठकाणी

आपले

मृत्यू

राहात

राहण्याचे

पािला

आहे

वठकाण

रोजी

बदलेले
आहे.
1

2

3

4

4

6

(टीप: ही नोंदिही प्रत्येक योजनेसाठी िेगळी ठे िािी त्याचबरोबर ग्रामपंचायत /
नगर पवरषद / महानगरपावलका प्रभावगनहाय सुध्दा ठे िािी.)

वदनांक:-

तहवसलदार / नायब तहवसलदार यांची स्िाक्षरी
*******************************
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पवरवशष्ट्ट-9
हयात प्रमाणपत्र (लाईव्ह सटीवफकेट )
असे

प्रमावणत

करण्यात

येते

की,

श्री/श्रीमती

..........................................................राहणार ...........................
तालुका................................... वजल्हा ........................................
हे / हया............................................. या योजनेीालील लाभार्ी
असून, हयातीचा पुरािा म्हणून आज वदनांक..................... रोजी माझ्या
समोर प्रत्यक्ष हजर रावहले / रावहल्या.

स्र्ळ :
वदनांक:

सही...........................
तपासणी अवधकाऱ्याचे नांि, हु द्दा ि कायालयाचा वशक्का.
*******************************
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पवरवशष्ट्ट-10
उत्पन्न प्रमाणपत्र

असे प्रमावणत करण्यात येते की, अजणदार श्री./श्रीमती...............................
राहणार..................... ता.....................वज............................ हे /
हया........................................................

या

वनराधार

प्रिगातील

असून, त्यांच्या कुटु ं बाचे (अ) जमीन (एकर), (ब) घर (अंदाजे ककमत), (क) इतर
मालमत्ता ि (ड) व्यिसाय (नोकरी/धंदा इं.) या सिण मागणाने वमळणारे एकूण
िार्षषक उत्पन्न रुपये ............. आहे.
स्र्ळ :

सही ......................

वदनांक:

तहवसलदार / उप विभागीय अवधकारी
यांची स्िाक्षरी.
*****************************
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पवरवशष्ट्ट-11
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थ्यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य
वनिृत्तीिेतन योजना, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेत
िगण करणे.

असे प्रमावणत करण्यात येते की, श्री/श्रीमती...............................
रा.................तालुका...........................वजल्हा.......................

यांची

जन्म तारीी ....................... असून हे / हया संजय गांधी वनराधार अनुदान
योजनेत लाभ घेत आहेत. त्यांचे िय वदनांक..................... रोजी 64 िषे पूणण
झाल्यामुळे आवण त्यांचे दावरद्रयरेषेीालील यादीत अनुक्रमांक ............. नांि
असल्यामुळे श्री/श्रीमती .......................... यांना श्रािणबाळ सेिा राज्य
वनिृत्तीिेतन, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेत िगण
करण्यात येत आहे.

वठकाण :वदनांक:-

तहवसलदार / उप विभागीय अवधकारी यांची स्िाक्षरी
******************************
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पवरवशष्ट्ट-12
संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना लाभार्थ्यांबाबतचा वतमाही अहिाल
वजल्ह्याचे नांि :-

अ.

लाभार्ी

कालािधी :

वतमाहीच्या सुरुिातीस एकूण लाभार्ी

अहिालाची तारीी :

वतमाहीत मृत्यू अर्िा अन्य कारणांमुळे

क्र.

वतमाहीत निीन मंजूर लाभार्ी

वतमाही अीेर एकूण प्रत्यक्ष लाभार्ी

कमी झालेले लाभार्ी
संख्या

1

2

3

1

रुपये 1000/-

( वनव्िळ )

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

दर

एकूण

संख्या

दर

एकूण

संख्या

दर

एकूण रक्कम

संख्या

दर

एकूण

(रुपये)

रक्कम

(रुपये)

रक्कम

(रुपये)

रक्कम

4

5

7

8

13

14

6

(रुपये)
9

10

11

12

प्रमाणे
लाभार्ी
2

रुपये 1100/प्रमाणे
लाभार्ी

3

रुपये 1200/प्रमाणे
लाभार्ी

4

रुपये 1000/(केंद्र 300 ि
राज्य

700)

प्रमाणे
लाभार्ी
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5

रुपये 1100/(केंद्र 300 ि
राज्य

800)

प्रमाणे
लाभार्ी
6

रुपये 1200/(केंद्र 300 ि
राज्य

900)

प्रमाणे
लाभार्ी
एकूण

स्िाक्षरी:वदनांक:-

वटप : 1) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनातील रु. 1000/- प्रवत मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.
2) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनातील रु. 1100/- प्रवत मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

3) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजनातील रु. 1200/- प्रवत मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

4) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना (गट-अ) + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक (रु.700/-+रु.300/-) रु.1000/- प्रवत मवहना
प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

5)संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना (गट-अ) + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक (रु.800/- +रु.300/- ) रु.1100/- प्रवत
मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

6)संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना (गट-अ) + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक (रु.900/-+ रु.300/-) रु.1200/- प्रवत
मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

7) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना (गट-ब)+इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक( रु.700/- + रु.300/-) रु.1000/- प्रवत मवहना
प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

8) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना (गट-ब) + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक (रु.800/-+ रु.300/-) रू.1100/- प्रवत मवहना
प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

9) संजय गांधी वनराधार अनुदान योजना (गट-ब) + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक( रु.900/- + रु.300/-) रु.1200/- प्रवत
मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

**********************
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पवरवशष्ट्ट-13
श्रािणबाळसेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना लाभार्थ्यांबाबतचा वतमाही अहिाल
वजल्ह्याचे नांि :अ.

लाभार्ी

कालािधी :

अहिालाची तारीी :

वतमाहीच्या सुरुिातीस एकूण

वतमाहीत मृत्यू अर्िा अन्य

लाभार्ी

कारणांमुळे

क्र.

वतमाहीत निीन मंजूर लाभार्ी

वतमाही अीेर एकूण प्रत्यक्ष लाभार्ी
( वनव्िळ )

कमी झालेले लाभार्ी
संख्या

1
1

2

3

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

दर

एकूण

संख्या

दर

एकूण

संख्या

दर

एकूण

संख्या

दर

एकूण

(रुपये)

रक्कम

(रुपये)

रक्कम

(रुपये)

रक्कम

( रुपये )

रक्कम

4

5

7

8

10

11

13

14

6

9

12

रु. 1000/प्रमाणे लाभार्ी

2

रु.

1100/-

प्रमाणे लाभार्ी
3

रु.

1200/-

प्रमाणे लाभार्ी
4

रु.

1000/-

(केंद्र 200 ि
राज्य

800)

प्रमाणे लाभार्ी
5

रु.

1100/-

(केंद्र 200 ि
राज्य

900)

प्रमाणे लाभार्ी
6

रुपये 1200/(केंद्र 200 ि
राज्य

1000)

प्रमाणे लाभार्ी
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7

रुपये 1000/(केंद्र 500 ि
राज्य 500)
प्रमाणे लाभार्ी

8

रुपये 1100/(केंद्र 500 ि
राज्य

600)

प्रमाणे लाभार्ी
9

रुपये 1200/(केंद्र 500 ि
राज्य

700)

प्रमाणे लाभार्ी
एकूण

वदनांक:वटप :

स्िाक्षरी:-

1) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनातील रु. 1000/- प्रवत मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.
2) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनातील रु. 1100/- प्रवत मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.
3 श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजनातील रु. 1200/- प्रवत मवहना प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

4) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक (रु.800/-+रु.200/-) रु.1000/- प्रवत मवहना प्रमाणे
लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

5) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेला योजनेला पुरक (रु.900/- +रु.200/- ) रु.1100/- प्रवत मवहना
प्रमाणे लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

6) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक (रु.1000/-+ रु.200/-) रु.1200/- प्रवत मवहना प्रमाणे
लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

7) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक( रु.500/- + रु.500/-) रु.1000/- प्रवत मवहना प्रमाणे
लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

8) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक (रु.600/-+ रु.500/-) रू.1100/- प्रवत मवहना प्रमाणे
लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

9) श्रािणबाळ सेिा राज्य वनिृत्तीिेतन योजना + इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजनेला पुरक( रु.700/- + रु.500/-) रु.1200/- प्रवत मवहना प्रमाणे
लाभार्थ्यांची नोंदिही ठे िािी.

**********************************
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पवरवशष्ट्ट-14
इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना / इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना / इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग
वनिृत्तीिेतन योजना लाभार्थ्यांबाबतचा वतमाही अहिाल.
वजल्ह्याचे नांि :अ.क्र.

लाभार्ी

कालािधी :
वतमाहीच्या सुरुिातीस एकूण

वतमाहीत मृत्यू अर्िा अन्य

लाभार्ी

कारणांमुळे

संख्या

1

2

अहिालाची तारीी :

3

वतमाहीत निीन मंजूर लाभार्ी

वतमाही अीेर एकूण प्रत्यक्ष लाभार्ी
( वनव्िळ )

कमी झालेले लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

लाभार्ी

अनुदानाचा

अनुदानाची

दर

एकूण

दर

एकूण

एकूण

एकूण

(रुपये)

रक्कम

(रुपये)

रक्कम

संख्या

दर

रक्कम

संख्या

दर

(रुपये)

संख्या

(रुपये)

रक्कम

4

5

7

8

10

11

13

14

6

9

12

स्िाक्षरी:वदनांक:वटप : 1) इंवदरा गांधी राष्ट्रीय िृध्दापकाळ वनिृत्तीिेतन योजना, इंवदरा गांधी राष्ट्रीय विधिा वनिृत्तीिेतन योजना ि इंवदरा गांधी राष्ट्रीय अपंग वनिृत्तीिेतन
योजनेसाठी स्ितंत्र नोंदिह्या ठे िण्यात याव्यात.

*************************
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पवरवशष्ट्ट-15
नमुना- एक
1) मावसक ीचण अहिाल:

कालािधी:

अहिालाची तारीी:

योजनेचे नांि (आठ अंकी संकेतांकासह) :अ.क्र.

वजल्हा

( रुपये हजारात )

मवहन्यासाठी प्राप्त

मवहन्यात झालेला ीचण

आतापयंतचा एकूण ीचण

अनुदान
1

2

3

4

5

मवहन्यात कमी अवधक

मवहन्यात कमी/अवधक

झालेला ीचण (+ / - )

झालेल्या ीचाची कारणे

6

7

स्िाक्षरी:वदनांक:-

*****************************
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पवरवशष्ट्ट-15
नमुना- दोन

2) त्रैमावसक ीचाचा अहिाल :

कालािधी :

अहिालाची तारीी :

योजनेचे नांि (आठ अंकी संकेतांकासह) :अ.क्र.

वजल्हा

( रुपये हजारात )

वतमाहीत प्राप्त

वतमाहीत

आर्षर्क िषात

अनुदान

झालेला ीचण

आतापयंतचा

कमी अवधक

झालेला एकूण

झालेला ीचण
(+ / - )

वतमाहीत कमी/अवधक
झालेल्या ीचाची
कारणे

ीचण
1

2

3

4

5

6

7

स्िाक्षरी:वदनांक:**************************

पृष्ट्ठ 56 पैकी 55

पवरवशष्ट्ट-15
नमुना- तीन

3) िार्षषक ीचण अहिाल:

कालािधी:

अहिालाची तारीी:

योजनेचे नांि (आठ अंकी संकेतांकासह) :(रुपये हजारात)
अ.क्र.

1

वजल्हा

2

आर्षर्क िषात प्राप्त

31 माचण अीेर प्रत्यक्ष

अनुदान

झालेला ीचण

3

4

कमी अवधक झालेला
ीचण (+ /- )
6

कमी/अवधक झालेल्या
ीचाची कारणे
कारो
7

स्िाक्षरी:वदनांक:**************************
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