
 
1. कें द्रवर्ती अर्थसकंल्प योजना 

 

योजनेच ेनांव कें द्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना 
योजनेच ेस्वरूप  ज्या योजना आदिवासी ववकास ककिं वा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थलकालानुरूप 

आवश्यक आहेत आणण त्या योजनािंचा समावेश अथथसिंकल्पात ककिं वा कें द्रीय ननधीतून 
राबववण्यात येणाऱ्या योजनािंमध्ये नाही अशा अभिनव स्वरूपाच्या स्थाननक महत्त्वाच्या 
योजना, तािंत्रिक औपचाररकतेमुळे िीर्थ कालावधीकररता अडकून न पडता स्थाननक 
पातळीवर तातडीने आणण प्रिावीपणे कायाथन्ववत करून त्यािंचा लाि गरजू आदिवासीिंना 
प्रत्यक्ष भमळवून िेणे हा योजनेचा गािा आहे.  
 

 कें द्रवती अथथसिंकल्प योजनेचा मूळ उद्िेश लक्षात रे्ऊन खालीलप्रमाणे 3 गट 
पाडण्यात आले आहेत. 
अ) उत्पवन ननभमथतीच्या ककिं वा उत्पवन वाढीच्या योजना 
ब) कौशल्य ववकास कायथक्रम/प्रभशक्षणाच्या योजना 
क) मानव साधन सिंपत्ती ववकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना 

 

वरील गटािंतगथत खालीलप्रमाणे बाबी अिंतिूथत आहेत-  
 

अ) उत्पन्न ननर्मथर्तीच्या ककंवा उत्पन्न वाढीच्या योजना 
 

➢ सवथसाधारण: लािार्थयाांच ेउत्पवन वाढववण्यासाठी शेती वा तत्सम व्यवसायाशी 
सिंबिंधधत योजना उिा. भसिंचन, काटेरी तार, ताडपिी इ.  

➢ जिंगलात वाहणाऱ्या उपनिीवर भसमेंट बिंधारा व लरु्भसिंचन उपसा योजना 
तसेच शेतमाल व गौण वन उपज प्रकक्रया उद्योगाचा या गटात समावेश 
राहील. 

➢ मदहला बचत गट, सिंयुक्त वन व्यवस्थापन सभमतीद्वारे मोह, डड िंक, तेंि,ू 
दहरडा, बेहडा, मध इत्यािीिंचे सिंकलन करणे, सुरक्षक्षत साठवणीसाठी गाव 
पातळीवर गोिाम बािंधणे आणण प्रकक्रया करणेच ेयिंि खरेिी करणे. 

➢ स्वत:च्या शेत जभमनीवर चारा-कुरणे लावणे. 
➢ बािंधावर उत्पवन िेणाऱ्या वकृ्षािंची लागवड करणे. (बािंबू, धचिंच, साग, मोह, 

दहरडा, बेहडा, खैर इत्यािी) 
➢ कोणत्या िागात कोणत्या व्यवसायास वाव आहे याचा ववचार करणेसाठी 

न्जल्हा उद्योग कें द्राच े ननरीक्षक व आदिवासी ववकास ननरीक्षक यािंची मित 
रे्वून सिरची मादहती तयार करून त्याप्रमाणे व्यवसायास सहाय्य करता येत.े 

➢ आदिवासी युवक/युवती/मदहला/पुरुष यािंच ेबचत गट/स्वयिंरोजगार सिंस्था यािंना 
स्वयिंरोजगारासाठी योजना प्रस्ताववत करता येतात. 

➢ ज्या योजनािंचा समावेश अथथसिंकल्पात ककिं वा कें द्र शासनाच्या ननधीतून 
राबववल्या जाणाऱ्या योजना / ननयभमत योजनािंमध्ये आहे, अशा योजना या 
गटात रे्ता येत नाही. 
 

ब) कौशल्य ववकास कायथक्रम/प्रर्शक्षणाच्या योजना 
➢ रोजगार/स्वयंरोजगारासाठी प्रर्शक्षण - आदिवासी उमेिवारािंना स्वयिंरोजगार 

सुरू करण्यासाठी वा  रोजगार/नोकरी भमळववण्यासाठी आवश्यक पािता 
ववकसन प्रभशक्षण कायथक्रम रे्ण्यात येतात. सिर प्रभशक्षण कायथक्रम 
सवथसाधारणपणे खालील भशषाथखाली राबववण्यात येतात  - 

1. उत्पािन प्रकक्रया 
2. टेक्सटाईल्स 



3. ॲग्रोप्रोसेभसिंग 
4. ऑटोमोबाईल्स 
5. ररटेल माकेदटिंग 
6. मादहती तिंिज्ञान (आय.टी.) 
7. हॉन्स्पटॅभलटी  
8. मनुष्यबळ ववकास 
9. आरोग्य सिंवधथन 
10. ग्रामसेिेला सिंयुक्त वन व्यवस्थापन सभमतीद्वारे सूक्ष्म 
ननयोजनाच े प्रभशक्षण िेणे, तसेच स्वयिंसेवी सिंस्थेमार्थ त ग्राम ववकास, 
वनसिंवधथन लरु् वनउपज सिंवधथन, वन व्यवस्थापनाबाबत प्रभशक्षण िेणे. 
गाव पातळीवर सुक्ष्म आराखडा तयार करण्याकररता तािंत्रिक मनुष्यबळ, 
ग्रामसिा/सिंयुक्त वन व्यवस्थापन सभमतीने उपलब्ध करणे. 
11. रोजगार व स्वयिंरोजगार वविागाच्या योजना िेखील या 
वविागामार्थ त वयुन्क्लअस बजेट अिंतगथत राबववण्यात येतात. 

 

➢ पात्रर्ता ववकसन (संभाव्य नोकरी व्यवसायासाठी) -    
1. एमएससीआयटी, सीसीसी, टिंकलेखन, लरु्लेखन, इत्यािी सेवापूती 

ननयभमत अहथतेची पूतथता करणारे प्रभशक्षण इत्यािी 
2. उच्च भशक्षणासाठी होणाऱ्या पूवथ परीक्षा प्रभशक्षण 
3. वैद्यकीय व अभियािंत्रिकी प्रवेश परीक्षा प्रभशक्षण 
4. बीएड प्रवेश परीक्षा प्रभशक्षण 
5. एमबीए व तत्सम पिव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा 
6. परिेशात उच्च भशक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा 
7. नेटसेट प्रवेश परीक्षा 
8. वेळोवेळी शासन ननन्श्चत करेल त्या प्रवेश परीक्षा 

 

➢ नोकर भरर्ती स्पर्ाथ परीक्षा प्रर्शक्षण - 
1. न्जल्हा ननवड सभमती व स्थाननक नोकर िरती स्पधाथ परीक्षा प्रभशक्षण 
2. स्टार् भसलेक्शन कभमशन स्पधाथ परीक्षा 
3. रेल्वे ररकु्रटमेंट 
4. बँककिं ग स रवन्व्हस ररकु्रटमेंट 
5. महाराष्र लोकसेवा आयोग स्पधाथ परीक्षा 
6. कें द्रीय लोकसेवा आयोग स्पधाथ परीक्षा 

क) मानव सार्न संपत्ती ववकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना 
➢ क्रीडा, कला सादहत्य सिंस्कृती सिंवधथन उपक्रम 
➢ गुणवत्ता व व्यन्क्तमत्व ववकास, आदिवासीिंच्या सवाांगीण ववकास, मदहला 

सक्षमीकरण, व्यवस्थापन कौशल्य इत्यािी दृष्टीकोन ठेऊन ववकासात्मक 
उपक्रम 

➢ क्रीडास्पधाथ आयोजन, आदिवासीिंच्या पारिंपरीक कलाकृतीच ेप्रिशथन, नतृ्यकलेच े
जतन व सिंवधथन उपक्रम, आदिवासी उमेिवारािंना राष्रीय/आिंतरराष्रीय क्रीडा 
स्पधेसाठी पािता ववकसन प्रभशक्षण, अशा प्रभशक्षणाच्या प्रभशक्षकािंच ेमानधन, 
युवा मिंडळ/मदहला मिंडळ यािंचे रचनात्मक उपक्रमािंना सहाय्य अशा सिंकल्पनेत 
येणारे उपक्रम 

➢ आदिवासी क्षेिातील व समाज उत्थानासाठी आवश्यक असलेले उपक्रम.  
तसेच या क्षेिाच्या व समाजाच्या समस्यािंवर आधाररत व्यक्तीिंच े सामुदहक 



लािाच े उपक्रम (उिा. र्राच े ववद्युतीकरण, गवती छपरावर कौले टाकणे, 
िजनी सादहत्य, ग्रामपिंचायती सामुदहक कायथक्रमासाठी िािंडी पुरवठा करणे, 
मदहला बचत गटास स्वयिंपाकासाठी िािंडी पुरववणे, जातीच्या िाखल्यासाठी 
अथथसहाय्य इत्यािी) 

➢ आदिवासीिंवरील आपात्कालीन ककिं वा अत्याचार प्रकरणी अपवािात्मक ववशेष 
पररन्स्थतीत तातडीने सहाय्य िेणे 

लाभार्ी पात्रर्ता 1) शरे्तकऱयांसाठी 
• लािाथी अनुसूधचत जमाती सिंवगाथतील असावा 
• ववधवा/पररत्यक्ता मदहला व िाररद्रयरेषेखालील तसेच आदिम जमातीच्या 

लािार्थयाांना प्राधावय िेण्यात येईल 
• लािार्थयाथच्या नावे शेती असल्याच े7/12 असावा 
• लािाथी हा प्रकल्पातील असावा 
2) युवकांसाठी 
▪ 1. लािाथी अनुसूधचत जमाती सिंवगाथतील असावा 
▪ 2. ववधवा/पररत्यक्ता मदहला व िाररद्रयरेषेखालील तसेच आदिम जमातीच्या 

लािार्थयाांना  प्राधावय िेण्यात येईल 
▪ 3. लािाथी हा प्रकल्पातील असावा 
▪ 4. प्रभशक्षणाथींची शैक्षणणक पािता योजनेनूसार राहील 
3) मदिलांसाठी 
1. लािाथी अनुसूधचत जमाती सिंवगाथतील असावा 
2.  ववधवा/पररत्यक्ता मदहला व िाररद्रयरेषेखालील तसेच आदिम जमातीच्या 

लािार्थयाांना  प्राधावय िेण्यात येईल 
3. लािाथी हा प्रकल्पातील असावा 
4.  प्रभशक्षणाथींची शैक्षणणक पािता योजनेनूसार असावी 

4) वैयक्तर्तक लाभाच्या योजना 
1. लाभार्ी अनुसूचचर्त जमार्ती संवगाथर्तील असावा 
2. ववर्वा/पररत्यतर्ता मदिला व िाररद्रयरेषेखालील र्तसेच आदिम जमार्तीच्या 
लाभार्थयाांना  प्रार्ान्य िेण्यार्त येईल 
3. लाभार्थयाथच्या नावे शेर्ती असल्याच े7/12 असावा 
4. बेरोजगार असल्याचा करारनामा 
5. गटाची नोंिणी असल्याचा पुरावा 
6. ग्रामसभेचा ठराव 
7. गटार्तील सिस्य अनुसूचचर्त जमार्तीच ेअसावे 

आवश्यक कागिपत्र े अ) उत्पन्न ननर्मथर्तीच्या ककंवा वाढीच्या योजना 
➢ शेती नावे असल्याचा 7/12 
➢ रदहवासीच ेप्रमाणपि 
➢ सन 2002-07 च्या सवेनुसार ग्रामसेवक यािंचा िाररद्रय रेषेचा िाखला 
➢ उत्पवनाचा िाखला 
➢ रेशन काडथ ची प्रत 
➢ पाणी परवाना िाखला 
➢ अपिंग असल्यास अपिंग असल्याचा िाखला 
➢ सिर योजना भमळण्याबाबतचा ग्रामसेिेचा ठराव 
➢ शाळा सोडल्याचा िाखला/आधार काडथ/वयाचा िाखला/ननवडणूक ओळखपि 



ब) प्रर्शक्षणाच्या योजना  
➢ प्रभशक्षणार्थयाांची शैक्षणणक पािता योजनेनूसार राहील 
➢ सन 2002-07 च्या सवेनूसार ग्रामसेवक यािंचा िाररद्रय रेषेचा िाखला 
➢ उत्पवनाचा िाखला 
➢ रेशन काडथ ची प्रत 
➢ अपिंग असल्यास अपिंग असल्याचा िाखला 
➢ शाळा सोडल्याचा िाखला/आधार काडथ/वयाचा िाखला/ननवडणूक ओळखपि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. कौशल्य ववकास कायथक्रम 
 

योजनेच ेनांव  कौशल्य  ववकास  कायथक्रम 
योजनेच ेस्वरूप              उत्पािन व प्रकक्रया, टेक्सटाईल्स, ऍग्रोप्रोसेभसिंग, ऑटोमोबाईल्स, 

ररटेल माकेदटिंग, मादहती तिंिज्ञान (I.T.), हॉस्पीटॅभलटी, मनुष्यबळ ववकास, 
आरोग्य सिंवधथन इ. क्षेिािंतगथत येणाऱ्या ववववध ववषयािंच ेप्रभशक्षण  िेणे.  शासन 
ज्ञापन क्र. कौववका 2017/प्र.क्र.133/का.09, दिनािंक 6 माचथ, 2018 व 
मा.आयुक्त, आदिवासी ववकास, महाराष्र राज्य, नाभशक यािंच े पि क्र.ववकास 
2016/प्र.क्र.64/का.3(6),                      दिनािंक 08/03/2019 अववये 
सिर योजना सन 2017-18 पासून मा.आयुक्त, आदिवासी सिंशोधन व प्रभशक्षण 
सिंस्था, पुणे यािंचकेड ेवगथ करण्यात आली आहे. 

लाभार्ी पात्रर्ता  अ)  रोजगार व  स्वयंरोजगारार्थ  कौशल्य  ववकास - 
• अल्पभशक्षक्षत बेरोजगार इयत्ता 10 वी व 12 वी नापास, अधथवट भशक्षण 

झालेले, भशक्षणातून  गळती  झालेले आदिवासी  ववद्याथी 
• रोजगारासाठी  स्थलािंतर  करणारे  आदिवासी  तरूण 
• नोकरी  गमववलेले आदिवासी तरूण 
ब)   र्शक्षण घेणा-या ववद्यार्थयाांची ववद्यार्ी पात्रर्ता ववकासार्थ कौशल्य ववकास 
• उच्च  भशक्षणासाठी  प्रवेश  परीीक्षेस  बसीू  इच्छीणारे आदिवासी  

ववद्याथी 



• नोकरी भमळणेस्तव पररक्षा  िेऊ इच्छीणारे आदिवासी  ववद्याथी  
क)  लाभार्ी  पात्रर्ता-अभ्यासक्रमपरत्वे  वेगवेगळी रािू शकर्ते. 

आवश्यक कागिपत्र े जातीच ेप्रमाणपि 
 

लाभार्ी अजथ  सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय 
संपकाथच ेपत्ते  आयुक्त, आदिवासी सिंशोधन व प्रभशक्षण सिंस्था, पुणे व सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी,  

एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ववशेष कें द्रीय सािाय्य योजना 

योजनेच ेनांव ववशेष कें द्रीय सािाय्य योजना 
योजनेच ेस्वरूप  सिर योजना ही कें द्रीय साहाय्य योजना असून या अिंतगथत आराखड्यात अनुसूधचत 

जमातीच्या लािार्थयाांना लाि भमळणेकररता नवीनतम व कायोपयोगी योजनेचा यामध्ये समावेश 
केला जातो. 
 

 या योजनेअिंतगथत िरवषी नवीन योजना रे्ण्यात येतात. खालील योजना यापूवीच्या 
वषाथमध्ये मिंजूर झालेल्या आहेत. 
 

1. र्लोत्पािन लागवडीसाठी अथथसाहाय्य व प्रभशक्षण 
2. रोपे वाटप 
3. वॉटरशेड डवे्हलपमेंट 
4. किं टुर वर औषधी वनस्पतीच्या लागवडीसाठी साहाय्य 
5. सौरऊजेवर आधाररत तारेचे कुिं पन 
6. दठबक भसिंचन सिंच बसववणे 



7. तुषार भसिंचन सिंच बसववणे 
8. अनसुूधचत जमातीच्या शतेक-यािंच्या शेतात ट्यबूवेल बसववणे (खोिकाम, पाईप लाईन, इलेक्रीक 

मोटार, ववद्यतुीकरण करणे, मजरूी इ.खचाांसह) 
9. िाजीपाला बी-त्रबयाणे व अवजारे परुवठा करणे  
10. वाहन चालकाचे प्रभशक्षण 
11. ववदहरीत बोअर करणे 
12. हाडथवेअर, स्वॉफ्टवेअर व डेटा ऑपरेदटिंगचे प्रभशक्षण 
13. ककचन गाडथन आणण स्रॉबेरी नसथरी उिारणे [भमिा सिंस्था/मदहला आधथथक ववकास महामिंडळामार्थ त 

(माववम )] 
14. गािंडूळखत ननभमथती 
15. फ्लोररकल्चर डेव्हलपमेंट 
16. हॉदटथकल्चर नसथरी डेव्हलपमेंट 
17. गािंडूळखत शेत योजना (प्रभशक्षण व ननभमथती) 
18. र्लोत्पािनासाठी पाणलोट क्षेि ववकास कायथक्रम 
19. ककरकोळ जिंगल उत्पवन/जमीनीच ेसपाटीकरण 
20. यवुक-यवुतीिंना ऍडव्हावस डडप्लोमा इन कॉम्पप्यटुर हाडथवेअर मेंटेनवस नेटवककां ग 
21. वनहक्क सिंरक्षण कायद्यािंतगथत तथा स्वाभिमान सबळीकरण योजनेंतगथत लाि दिलेल्या 

लािार्थयाांच्या जभमनीवर नवीन ववहीर खोिनू ववद्यतु/तेलपिंप/एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. पाईप बसवनू 
िेणे 

22. भसिंचनासाठी नवीन ववदहरीिंचे खोिकाम व बािंधकाम करणे व तेलपिंप योजना कायाथन्ववत करणे 
23. मत्स्य व्यवसाय, शतेात शतेतळे तयार करणे, र्ळबाग लागवड करणे 
24. मदहला बचत गटातील अनसुूधचत जमातीच्या शेतक-यािंच्या शेतात हररतगहृ (पॉली हाऊस) उिारणे 
25.  शतेी अवजारे/सिंसाधने, खते व बी-त्रबयाणे, वॉडथबॉयचे प्रभशक्षण िेणे,  
26.  सुरक्षा रक्षकाचे प्रभशक्षण िेणे 
27.  सिंगणक प्रभशक्षण िेणे 
28.  ऑटोमोबाईलचे प्रभशक्षण िेणे 
29.  कृवषमालावर प्रकक्रया करण्याचे प्रभशक्षण िेणे 
30. वनोपज मालावर प्रकक्रया करण्याचे प्रभशक्षण िेणे 
31. हळि लागवडीसाठी अथथसाहाय्य  
32. मोगरा लागवड  
33. शेडनेटची उिारणी करणे 
34. कौशल्य ववकभसत करून स्वयिंरोजगारास पाि करणे 
35. ऑकर्स ऑटोमेशन कोसेस प्रभशक्षण 
36. आचारी कौशल्य ववकभसत करणे 
37. त्रबन्ल्डिंग सुपरवायझर कोसेस 
38. मदहला स्वयिंसहाय्यता बचत गटािंना व्यवसायाकररता पोल्री र्ामथ स्थापन करून प्रभशक्षण िेणे 
39. मुख्य वनसिंरक्षक, गडधचरोली यािंचेमार्थ त बािंबपूासून हस्तभशल्प आणण वस्त ूतयार करणे 
40. अगरबत्ती तयार करण्यासाठी शडे व बािंधकाम करणे 
41.  प्लास्टीक अस्तरीकरणासह शेततळ्याचे बािंधकाम करणे 
42.  Establishment of Bamboo Processing Unit at Gadchiroli इत्यािी 
43. Tube Well + Pumpset 
44. Biodiversity 
45. Cage Fishery 
46. Kitchen Garden for Ashram School 
47. Supply of Goat units to Woman SHGs (10 Female + 1 Male) 
48. Pilot Project for promotion of sport (facilities and organizing 

including) among tribal students in Gadchiroli District. 
49. Padkai vikas (Bench Terracing) 
50. Modal Solar Village Project for PvTG Habitations / Padas / 

Village/ Remote Village 
51. Establishment of Computer lab and providing competitive 

examination book in Govt.Hostel 



52. Pilot Project of Developing solar Ashram School 
53. Borewell / Dugwell with solar pumps (5HP) for Irrigation of land 

given under FRA 2006 
54. Skill Development Training for Youth In 2016-17 WithDrawal 
55. Establishment of Computer labs & Computer training centers on 

BOT Basis in Govt. School 
56. Establishment of libraries in 12 English Medium, 14 EMRSs & 

142 Higher Secondary Ashram School 
57. Providing Drinking water Facilities in Govt.Ashram School & 

Hostel Facing Drinking water Scarity 
58. Integreted Agriculture Development Programme for IFR 

Beneficiaries 
59. Muradpur Lift Irrigation Project for Tribal Farmer (ITDP Napur) 
60. Establishment of Moha Processign Unit (Prepration Of Laddu) 

(Po Gadchiroli) 

लाभार्ी पात्रर्ता 1. शासन ननणथय व शासनान ेननगथभमत करुन दिलेल्या मागथिशथक सूचनेनूसार अनुसूधचत जमाती 
लािाथी असावा 
2. दटएसपी, ओटीएसपी, माडा, भमनीमाडा या के्षिात असलेली अनसुूधचत जमातीिंच्या गावाअिंतगथत 
येत असलेले व अनुसूधचत जमाती अिंतगथत येत असलेले लािाथी  
 
आरोग्य ववषयक योजना - 
1. ज्या गावािंमध्य अनुसूधचत जमातीच ेवास्तव्य मोठया प्रमाणात आहे. ज्या गावात अशी भशबीरे 
झालेली नाही तसेच कुपोषण व तत्सम िधुथर आजार उद्िवलेले आहेत अशी गाव.े 
 
रोजगार व उत्पन्न वाढीच्या योजना- 
1. लािाथी अनुसूधचत जामातीचा असवा अपिंग व मदहला उमेिवारािंना प्राधावय िेण्यात येईल 
2. लािाथीचे कमीत कमी 10 वी पयथत भशक्षण असावे 
 
कृषी व फलोत्पािन योजना- 
1. लािाथी अनुसूधचत  जमातीचा असावा. अपिंग व मदहला उमेिवारािंना प्राधावय िेण्यात येईल 
2. पाि व गरज ूअनुसूधचत जमातीच ेशेतकरी व शेतमजूरािंना योजनेचा लाि िेण्यात येईल. वन 
जमीनीचे पट्टे भमळालेल्या शेतक-यािंना प्राधावय िेण्यात येईल. 
3. शासन ननणथय व शासनान े वेळोवेळी ननगथभमत करुन दिलेल्या मागथिशथक सूचनेप्रमाण े
योजनेच्या ननकषानूसार आवश्यक कागिपि े
 
वपण्याचे पाणी / ववदिरीचे बांर्काम / चेक डॅम / र्सचंाई योजना - 
1. लािाथी अनुसूधचत जमातीचा असावा 
2. त्याच े कड े ककमान स्वत:ची िीड एकर जमीन असावी. लािार्थयाथची जमीन लािके्षिात 
असल्याबाबत त्याच ेनािंव े7/12 उतारा असणे आवश्यक 
3. लािार्थयाथच्या स्वत:च्या जमीनीत बोअरवेल नसावी 
 
घरकुल- 
1. लािाथी हा अनुसूधचत असावा. त्याची  स्वत:ची ककिं वा शासनान ेदिलेली जागा असावी 
2. लािार्थयाथस पक्के र्र नसावे तसेच शासनाच्या कोणत्याही वविागामार्थ त अथवा न्जल्हा 
पररषिेमार्थ त र्रकुल योजनेचा लाि रे्तलेला नसावा 

आवश्यक कागिपत्र े  1) लािाथी अनुसूधचत जमातीचा असल्याचा आवश्यक पुरावा/ कागिपि े
  2) शासन ननणथय व शासनाने वेळोवेळी ननगथभमत करून दिलेल्या मागथिशथक सूचनेप्रमाणे        



       योजनेच्या ननकषानुसार आवश्यक कागिपि े

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

 

 

4. आदिम जमार्तीच ेसंरक्षण र्तर्ा ववकासाच्या योजना 

योजनेच ेनांव आदिम जमार्तीच ेसंरक्षण र्तर्ा ववकासाच्या योजना  
योजनेच ेस्वरूप  सिर योजना ही कें द्रीय सहाय्य योजना असून या अिंतगथत आराखडयाचे 

अनुषिंगाने आदिम जमातीच्या लािार्थयाांना लाि भमळणेकररता नवीनतम व 
कायोपयोगी योजनेचा यामध्ये समावेश केला जातो. तसेच आदिम जामीतीची योजना 
ही चिंद्रपूर, गडधचरोली, अहेरी व िामरागड या प्रकल्प कायाथलयातील माडडया, कोलाम 
व कातकरी या जमातीकररता राबववली जातात.  
 

 या योजनेअिंतगथत िरवषी नवीन योजना रे्ण्यात येतात. खालील योजना 
यापूवीच्या वषाथमध्ये मिंजूर झालेल्या आहेत:-  

1. आरोग्य मागथिशथन भशबीर 
2. अिंगणवाड्यािंना अनतररक्त साहाय्य 
3. वैि ुप्रभशक्षण व वैद्यकीय सेवा 
4. हेल्थ ऍ़ननभमटर प्रभशक्षण 
5. र्रकुल/आवास 
6. शाळाबाह्य ववद्यार्थयाांसाठी शैक्षणणक वगथ सुरू करणे 
7. आधुननक तिंिज्ञानासिंबिंधधत मागथिशथन भशबीर 
8. सािंस्कृनतक कायथक्रम प्रिशथनासाठी साहाय्य 
9. हातचभलत बोअरवेल, उर्डी ववहीर बािंधण,े नवीन ववहीर खोिणे 
10. िूभमहीनािंना जमीन 
11. औषधी वनस्पतीिंची लागवड व र्लोद्यान 
12. शेतीसाठी अवजारािंचा पुरवठा 
13. रोप वादटका 
14. उपसा भसिंचन 
15. दठबक व तुषार भसिंचन 
16. मळणी यिंिाचा पुरवठा करणे 
17. जनावरािंचा कृत्रिम रेतन कॅम्पप आयोजन,  लसीकरण व आरोग्य तपासणी 
18. िधुाळ जनावरािंकररता गोठा शेड 
19. बेरोजगारािंना आधुननक सिंगणक प्रभशक्षण 
20. वराह पालनासाठी अथथसाहाय्य 
21. हॅवडीक्राफ्ट युननट स्थापना 
22. शेळी गट वाटप 
23. स्थलािंतररत पीटीजीकररता उत्पािन ववक्री कें द्र स्थापना 
24. पाच ककलोभमटर लािंबीच ेजोडरस्त,े छोटे लर्ुपुल व भसडीवकथ  बािंधणे 
25. पाणलोट के्षि ववकास कायथक्रम (नालाबिंधी शेततळे, वनतळे, जमीन सपाटीकरण, 

चॅकडॅम बािंधणे) 
26. वायुसौर हायब्रीड ऊजाथ प्रकल्पास 10 टक्के अनुिान 
27. आदिम जमातीच्या 8 वी ते 10 वीच्या ववद्यार्थयाांना शैक्षणणक प्रवाहात दटकवून 

ठेवण्यासाठी आधथथक सहाय्य िेण ेइत्यािी 



28. आरोग्य 
29. उत्पवन वाढीच्या योजना 
30. आरोग्य पोषण व सुरक्षक्षत माततृ्व व सुदृढ बालक 
31. आरोग्य भमि प्रभशक्षण 
32. पुरक आहार 
33. Supply of baby Warmer to Sub Center (ITDP Bhamragad) 
34. Providing Bike Ambulances to PHCs (ITDP Bhamragad 
35. Construction of Labour Rooms at sub Center Level in Remote 

areas to Pro Construction of Labour Rooms at Sub Center 
Level in Remote areas to Promote Institutional Deliveries 
remote Institutional Deliveries (ITDP Bhamragad) 

36. Provision of equipment's to PVTG SHCs (Bed, Cots, 
Phototherapy Machine, Water Purifier, Opration Table, Baby 
Warmer) for Brick Kilns (potegaon, Regadi & Pavimuranda 
ITDP Gadchiroli) 

37. MPW Training & Health Camps, Supply of sickle cell kits 
(Potegaon, Regadi & Pavimuranda ITDP Gadchiroli 

38. Establishment of mini Hatchery Center Chamorshi (Solar 
Based) (ITDP Gadchiroli) 

39. Implementation of Drinking Water Supply Scheme (Solar 
Based) (ITDP Chandrapur) 

40. Individual Irrigation Wells for farmers and Providing Pumps, 
Pipes etc. For 50 Beneficearies From Kolam (ITDP 
Chandrapur) 

41. mobile vegetable van & temprary shelter 
42. Department of anthropology Wardha Material & Child health 

status of PVTG (Kolam & Madia : 500 Beneficiaries) 
43. Gramsabha channabodi – sustainable livelivehood generation 

for forest dwelling ST tribes (PVTG-Madia) by community 
based forest management, harvesting and processing (220 
)(Po Aheri) 

44. Devrai art Village – training at Bhamragad dist. Gadchiroli. 
45. Residential Programme for police constable recruitment, armed 

Forces recruitment 
46. Community well for Irrigation ( 5 unit @11 Lacs each) (Po 

Aheri) 
47. Stiching machine providing to women (Po Aheri) 
48. Training & Tool Kit Supply to PVTG For Honey Collection (Po 

Chandrapur) 
49. Driving skill training programme to PVTGs (Po Gadchiroli) 
50. Providing mini rice - mill to PVTGs (Po Gadchiroli) 

लाभार्ी पात्रर्ता 1. शासन ननणथय व शासनान े ननगथभमत करुन दिलेल्या मागथिशथक सूचनेनूसार व कातकरी, 
माडडया व कोलाम गोंड जमाती लािाथी  
2. दटएसपी, ओटीएसपी, माडा, भमनीमाडा या के्षिात असलेली आदिम जमातीिंची गावा अिंतगथत 
येत असलेले व आदिम जमाती अिंतगथत येत असलेले लािाथी  



 

आरोग्य ववषयक योजना - 
1. ज्या गावािंमध्ये आदिम जमातीच ेवास्तव्य मोठया प्रमाणात आहे. ज्या गावात अशी भशबीरे 
झालेली नाही तसेच कुपोषण व तत्सम िधुथर आजार  उद्िवलेले आहेत अशी गावे. 
 
रोजगार व उत्पन्न वाढीच्या योजना- 
1. लािाथी आदिम जामातीचा असवा अपिंग व मदहला उमेिवारािंना प्राधावय िेण्यात येईल 
2. लािाथीचे कमीत कमी 10 वी पयथत भशक्षण असावे 
 
कृषी व फलोत्पािन योजना- 
1. लािाथी आदिम जमातीचा असावा. अपिंग व मदहला उमेिवारािंना प्राधावय िेण्यात येईल 
2. पाि व गरज ूआदिम जमातीचे शेतकरी व शेतमजूरािंना योजनचेा लाि िेण्यात येईल. वन 
जमीनीचे पट्टे भमळालेल्या शेतक-यािंना प्राधावय िेण्यात येईल. 
3. शासन ननणथय व शासनान े वेळोवेळी ननगथभमत करुन दिलेल्या मागथिशथक  सूचनेप्रमाण े
योजनेच्या ननकषानूसार आवश्यक कागिपि े
 
वपण्याचे पाणी / ववदिरीचे बांर्काम / चेक डॅम / र्सचंाई योजना - 
1. लािाथी आदिम जमातीचा असावा 
2. त्याच े कड े ककमान स्वत:ची िीड एकर जमीन असावी. लािार्थयाथची जमीन लािके्षिात 
असल्याबाबत त्याच ेनािंव े7/12 उतारा असणे आवश्यक 
3. लािार्थयाथच्या स्वत:च्या जमीनीत बोअरवेल नसावी 
 
घरकुल- 
1. लािाथी हा कातकरी, कोलाम, माडडया गोंड या आदिम जमातीचा असावा. त्याची  स्वत:ची 
ककिं वा शासनाने दिलेली जागा असावी 
2. लािार्थयाथस पक्के र्र नसाव े तसेच शासनाच्या कोणत्याही वविागामार्थ त अथवा न्जल्हा 
पररषिेमार्थ त र्रकुल योजनेचा लाि रे्तलेला नसावा 
 

आवश्यक कागिपत्र े 1) लािाथी हा कातकरी, कोलाम व माडडया या जमातीचा असल्याचा आवश्यक 
पुरावा/ कागिपि े

2) शासन ननणथय व शासनाने वेळोवेळी ननगथभमत करून दिलेल्या मागथिशथक 
सूचनेप्रमाणे योजनेच्या ननकषानुसार आवश्यक कागिपिे 

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. भारर्तीय संववर्ानाच ेअनुच्छेि 275(1) अरं्तगथर्त योजना 

योजनेच ेनांव भारर्तीय संववर्ानाच ेअनुच्छेि 275(1) अंर्तगथर्त योजना 
योजनेच ेस्वरूप                सिर योजना ही कें द्रीय सहाय्य योजना असून या अिंतगथत आराखड्यात 

अनुसूधचत जमातीच्या लािार्थयाांच्या गावे/पाड/ेवस्त्या यािंना लाि भमळणेकररता नवीनतम 
तसेच सामुदहक दहताकररता मोठ-मोठी कामे व कायोपयोगी योजनेचा यामध्ये समावेश 
केला जातो. 
 

 या योजनेअिंतगथत िरवषी नवीन योजना रे्ण्यात येतात. खालील योजना 
यापूवीच्या वषाथमध्ये मिंजूर झालेल्या आहेत:-  

 

1. आदिवासीिंच्या जमीनीिंवर र्लोत्पािन योजना  
2. शासकीय आश्रमशाळािंना क्रीडािंगणाचा ववकास  करणे व न्जमखावयाचे बािंधकाम करणे 
3. र्रकुल बािंधकाम 
4. आदिम जमातीिंच ेर्रकुल बािंधकाम 
5. आश्रमशाळेतील मुलीिंच ेवसनतगहृ 
6. रेन हावेन्स्टिंग सह शासकीय आश्रमशाळा, लाडगािंव, िोरगड, सिंरक्षण भििंत बािंधकाम करणे 



7. उपसा भसिंचन 
8. बस-स्थानकाची उिारणी करणे Dhanora 
9. सिंरक्षण भििंत  
10. गोंदिया न्जल्ह्यात गोंडटोला गुरपार रस्त्याचे बािंधकाम 
11. अजुथनी मोरगािंव येथ ेबस-स्थानकाची उिारणी 
12. गोंदिया न्जल्ह्यातील एस.टी.बी.टी. त े सलाई टोला-रायपूर-बलमाटोला रोडच े बािंधकाम 

करणे 
13. वसनतगहृ बािंधकाम Gondpipri 
14. शासकीय वसनतगहृामध्ये ग्रिंथालय ननभमथती करणे 
15. कोटजािोरा, नवेगािंव, ता. सालेकसा येथे लहान पुलाच ेबािंधकाम करणे 
16.  वपपरीया, नवाटोला रस्ता, ता. सालेकसा येथील बािंधकाम करणे 
17. बोिालििंड, िजेपार, ता. सालेकसा येथे मोठ्या पुलाच ेबािंधकाम करणे 
18. बोरगािंव, गाटाबोडी रस्त्यावर पुलाचे बािंधकाम करणे 
19. आलापल्ली, धानोरा, धचचगड, िेवरी, आमगािंव या रस्त्यािंवर 6 पुलािंचे बािंधकाम करणे 

(स्टेट एमडीआर) 
20. Construction of cement plug/Check damn for recharge of existing Well 
21. ठक्करबाप्पा धतीवर आदिम जमातीिंच्या खेड्यािंमध्ये पाणी, मलननस्सारण/अिंतगथत 

रस्ते/समाज मिंदिरे इत्यािी काम ेकरणे 
22. रॅव्हल आणण टुररझम 
23. गोटूल व बहुउद्िेभशय सािंस्कृनतक कें द्र बािंधकाम 
24. अगरबत्ती प्रकल्प 
25. पळसपानापासून पिावळी तयार करणे 
26. गोंदिया न्जल्ह्यातील तािंडा-गोंडीटोला-पोवरीटोला या रस्त्याचे मो-यासह बािंधकाम 
27. कचारगड येथ ेयािी ननवासाच ेबािंधकाम करणे 
28. गायमुख येथे यािी ननवासाचे बािंधकाम करणे 
29. कुवारा भिवसेन येथे यािी ननवासाचे बािंधकाम करणे 
30. मॉ काली िेवस्थान कचारगड, ता.सालेकसा, जि.गोंदिया पयथटन स्थळाचा ववकास इत्यािी. 
31. Integrated Agriculture Development Programme and Allied (Animal 

Hunsbandary, Fisheries, Dairy Development etc.) activities for IFR 
and CFR beneficiaries under FRA 2006 

32. bharat rular livelihoods foundation Improving livelivehood 
conditionby augmenting land and water resource, sustainable agri 
practices, enhancing livestock productivity, capacity building of 
gps for IFR/CFR and convergence of govt= Scheme 

33. Gadchiroli dist. Sports Complex a complex with gallery for 2000 
people 400m running track, multipurpose hall for indoor sports 
and other vital facilities. Collector Office, Gadchiroli 

34.  Establishment Hand Pounded Rice Unit (Po Gadchiroli) 
35. Bore Well & Overhead Tank on Solar Energy 
36. Training to Tribal Student in Paramedical Course 

लाभार्ी पात्रर्ता 1) महाराष्र राज्यातील अनुसूधचत जमातीिंच ेगावे/वाड/ेपाड ेया अिंतगथत यावे.  
2) शासन ननणथय व शासनाने वेळोवेळी ननगथभमत करून दिलेल्या मागथिशथक सूचनेनुसार  

आवश्यक कागिपत्र े 1) बािंधकाम ववषयक बाबीिंमध्ये सिंबिंधधत बािंधकाम वविागाची तािंत्रिक मावयता असणे 
आवश्यक आहे.  

 2) शासन ननणथय व शासनाने वेळोवेळी ननगथभमत करून दिलेल्या मागथिशथक सूचनेप्रमाणे 
योजनेच्या   



      ननकषानुसार आवश्यक कागिपि े

लाभार्ी अजथ - 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. अनसुचूचर्त जमार्तीच्या सामदुिक वववाि सोिळ्यार्त सिभागी िोणाऱया िाम्पत्याकररर्ता कन्यािान 
योजना 

 

योजनेच ेनांव अनुसूचचर्त जमार्तीच्या सामुदिक वववाि सोिळ्यार्त सिभागी िोणाऱया िाम्पत्याकररर्ता कन्यािान योजना 
 

योजनेच ेस्वरूप                   लग्न समारिंिाच्या ननभमत्ताने मोठ्या प्रमाणावर होणारा खचथ कमी 

करण्यासाठी आणण वववाह सोहळ्यातील अनुधचत प्रथािंना आळा र्ालण्यासाठी सामुदहक वववाह 

सोहळ्यािंना प्रोत्साहन िेऊन, अशा वववाह सोहळ्यािंमध्ये सहिागी होणाऱ्या िाम्पपत्यािंना आधथथक 

सहाय्य िेण्यासाठी "कवयािान योजना" आहे. प्रत्येक वववाह सोहळ्याच्या आयोजनासाठी 10 

नविाम्पपत्य असणे आवश्यक राहील. सिर योजनेअिंतगथत सामुदहक वववाह सोहळ्यामध्ये सहिागी 

होऊन वववाह करणाऱ्या अनुसूधचत जमातीच्या जोडप्यािंना रु.10,000/-इतके अनुिान 

धनािेशाद्वारे ककिं वा पे-ऑडथरने लग्नाच्या दिवशी दिले जात.े याभशवाय सामुदहक वववाह 

सोहळ्यात सवथ िाम्पपत्यािंना वववाह नोंिणी प्रमाणपि सुद्धा दिले जात.े 

लाभार्ी पात्रर्ता 1. नविाम्पपत्यापैकी एकजण म्पहणजेच वर ककिं वा वधू अनुसूधचत जमातीचा असणे आवश्यक आहे 
तसेच वर आणण वधूच े वय वववाहाच्या दिनािंकास वववाह नोंिणीच्या ननयमानुसार असणे 
आवश्यक आहे.  माि वधू व वराच े वय वववाहाच्या दिनािंकास 35 वषाथपेक्षा जास्त असू नये.   
वधू व वराचा प्रथम वववाह असणे आवश्यक आहे  तसेच वववाहापूवी िोन अपत्य झालेल्या 
िाम्पपत्यास या योजनेचा लाि भमळण्यासाठी सिंबिंधधत जोडप्याने लग्न केले नाही परिंतु ते एकि 
राहीले आहेत व त्याला समाजमावयता आहे असा िाखला योजनेचा लाि     रे्णा-या जोडप्याने 
सिंबिंधधत ग्रामपिंचायतीकडून रे्वून लग्नाच्या सोहळयापूवी सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक 
आदिवासी ववकास प्रकल्प यािंच्याकड े सािर करावा व त्यानुसार प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक 
आदिवासी ववकास प्रकल्प यािंनी पािता तपासून योजनेचा लाि पाि जोडप्यािंना िेतील. 
2. शासनाच्या एकापेक्षा जास्त वविागाकडून वववाह अनुिानाचा लाि रे्तला जाऊ नये यासाठी 
या योजनेंतगथत लाि रे्णा-या लािार्थयाांनी सामान्जक वयाय व ववशेष सहाय्य वविाग तसेच 
मदहला व बाल ववकास वविागामार्थ त राबववण्यात येणा-या अवय सामूदहक वववाह अनुिान 
योजनेचा लाि रे्तलेला नाही अशी जोडपे. 
 

आवश्यक    
कागिपत्र े

1.  सक्षम प्राधधकृत अधधकारी यािंनी  दिलेला वर व वधूचा (अथवा िोवहीिंपैकी एक) जातीचा 
िाखला 
2.  बाल वववाह प्रनतबिंध कायिा व हुिंडा प्रनतबिंध कायद्यािंतगथत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा 
ििंग या िाम्पपत्य/   
     कुटुिंब यािंचकेडून झालेला नसावा याबाबतच ेववहीत नमुवयातील प्रनतज्ञापि(Affidavit) सािर 
करणे   
     आवश्यक आहे. (रु.20 /- च्या स्टँप पेपरवर) 
3.  जवमतारखेचा पुरावा म्पहणून शाळा सोडल्याच्या िाखल्याची प्रत   
4.  महाराष्र राज्याचा अधधवासी असल्याचा पुरावा (Domicile Certificate) 

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय 

संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. अनसुचूचर्त जमार्तीच्या यवुक/यवुर्तींना पोलीस र्तर्ा सनै्यिल भरर्तीपवूथ प्रर्शक्षण िेणे 
 
 

योजनेच ेनांव अनुसूचचर्त जमार्तीच्या युवक/युवर्तींना पोलीस र्तर्ा सैन्यिल भरर्तीपूवथ प्रर्शक्षण िेणे 
 

योजनेच ेस्वरूप                    राज्यातील अनुसूधचत जमातीच्या युवकािंना राज्य पोलीसिल व लष्कर 

तथा तत्सम ववववध सुरक्षा िलातील अनुशेषािंतगथत सिंधी उपलब्ध करून िेण्याच्या उद्िेशाने 

राज्यात इगतपूरी, जव्हार, निंिरूबार, राजूरा, आिंबेगाव, ककनवट, िेसाईगिंज, धारणी, अकोले या 9 

दठकाणी पोलीस तथा सैवयिल िरतीपूवथ प्रभशक्षण कें द्राची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 

शारीररक व शैक्षणणकदृष्ट्या योग्य असणा-या आदिवासी तरुण/तरुणीिंना त्यािंच्या कुटुिंबाची 

आधथथक व सामान्जक प्रगती होईल व त्यािंच ेजीवनमान उिंचावे म्पहणून सैवयिल ककिं वा पोलीस 

िलात िरती होणेसाठी िरतीपूवथ प्रभशक्षण दिले जात.े आदिवासी प्रभशक्षणाथींना जेवण, ननवास, 

गणवेश, खेळाच ेसादहत्य, बुट-मोजे, अिंथरूण-पािंर्रूण इत्यािी सुववधा मोर्त पुरववल्या जातात. 

सैवय तथा पोलीस िल िरतीपूवथ प्रभशक्षण कें द्रातील एका प्रभशक्षण सिाचा कालावधी 4 

मदहवयािंचा असून प्रथम सि एवप्रल त ेजुलै, द्ववतीय सि ऑगस्ट त ेनोव्हेंबर व ततृीय सि 

डडसेंबर त ेमाचथ या कालावधीत आयोन्जत करण्यात येत.े एका प्रभशक्षण सिात 50 युवक व 

युवतीिंना प्रभशक्षण िेण्यात येत.े 

लाभार्ी पात्रर्ता 1.  उमेिवार अनुसूधचत जमातीचा असावा. 
2.  उमेिवाराच ेवय 18 त ेजास्तीत जास्त 23 वषे असले पादहजे. 
3.  शैक्षणणक पािता - इयत्ता 12 वी पास  
4.  शारीररक पािता-युवकािंची उिंची 165 सें.मी., छाती 79 से.मी.(न रु्गवता) आणण  
      युवती उिंची 155 सें.मी., छाती 79 से.मी. (न रु्गवता) 

आवश्यक    
कागिपत्र े

1.  10 वी पास गुणपत्रिका 
2.  12 वी पास गुणपत्रिका 
3.  पिवीधर गुणपत्रिका 
4.  जातीचा िाखला  



5.  शाळा सोडल्याचा िाखला  
6.  अनुिवाच ेिाखले (असल्यास) 
7.  र्ोटो (पासपोटथ साईज)  
8.  वैद्यकीय अधधका-यािंकडून प्रमाणणत केलेला शारररीकदृष्ट्या सक्षम असल्याचा िाखला 
(Fitness Certificate) 
9.  क्रीडाववषयक मादहती/खेळातील प्राववण्य  

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत कें द्राच ेप्रिारी प्रमुख सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

कायाथलय 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

8. अनसुचूचर्त जमार्तीच्या यवुकांना मोटार वािन चालक प्रर्शक्षण िेणे   
 
 

योजनेच ेनांव अनुसूचचर्त जमार्तीच्या युवकांना मोटार वािन चालक प्रर्शक्षण िेणे   
 

योजनेच ेस्वरूप               महाराष्र राज्य मागथ पररवहन महामिंडळातील वाहन चालक सिंििाथतील ररक्त 
पिािंचा अनुशेष िरून ननर्ावा व पयाथयाने अनुसूधचत जमातीच्या युवकािंना रोजगाराची सिंधी 
उपलब्ध व्हावी या उद्िेशाने राज्यात पररवहन महामिंडळ व राज्य शासनाच्या सिंयुक्त ववद्यमाने 
पािंढरकवडा, ता.केळापूर, न्ज.यवतमाळ व ता.वडसा, न्ज.गडधचरोली व ता.शहािा, न्ज.निंिरूबार येथे 
प्रभशक्षण कें द्र सुरू केले आहे. मोटार वाहन चालक प्रभशक्षण सिाचा कालावधी प्रथम सि एवप्रल 
त ेसप्टेंबर व द्ववतीय सि ऑक्टोबर त ेमाचथ या कालावधीत प्रभशक्षणाथींना तािंत्रिक, अतािंत्रिक 
चालक ववषयक बाबीिंवर सखोल प्रभशक्षण िेण्यात येत, तसेच प्रभशक्षणार्थयाांनी वाहन चालववण्याचे 
प्रभशक्षण रे्तल्यानिंतर त्यािंच्याकडून सराव करून रे्ण्यात येतो.. 

लाभार्ी पात्रर्ता 1.  उमेिवार अनुसूधचत जमातीचा असावा.  
2.  उमेिवाराच ेवय 23  त े25 वषे   
3.  शैक्षणणक पािता – ककमान इयत्ता 8 वी उत्तीणथ असावा. 
4.  शारररीक पािता - युवक उिंची 163 सें.मी. असावी. 
5.  उमेिवार शारररीक व मानभसकदृष्टया वाहनचालकाच ेकाम करण्यास सक्षम असावा.  
6.  अवजड वाहन चालववण्याचा परवाना व कमीत कमी 2 वषाांचा अवजड वाहन चालववण्याचा 
अनुिव   



      असावा. 

आवश्यक    
कागिपत्र े

1.  अजथिाराच ेनजीकच्या काळातील िोन पासपोटथ साईज र्ोटो  
2.  िाररद्रय रेषेखालील प्रमाणपि 2002-2007 
3.  उत्पवनाच ेप्रमाणपि आवश्यक 
4.  रदहवासी िाखला 
5.  शैक्षणणक पािता 
6.  शाळा सोडल्याचा िाखला/वयाचा िाखला          
7.  जातीचा िाखला 
8.  शासन वेळोवेळी मागणी करील त्याबाबतच ेहमीपि 

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय 

संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत कें द्राच ेप्रिारी प्रमुख,  सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 
कायाथलय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. गडचचरोली व गोंदिया या नक्षलग्रस्र्त क्जल्हयांर्तील ककशोरवयीन मुला-मुलींच्या उन्नर्तीसाठी                     
"आपला मिाराष्ट्र सुवणथ जयंर्ती योजना" 

 

योजनेच ेनांव       गडचचरोली व गोंदिया या नक्षलग्रस्र्त क्जल्हयांर्तील ककशोरवयीन मलुा-मलुींच्या उन्नर्तीसाठी                        

                              "आपला मिाराष्ट्र सुवणथ जयंर्ती योजना" 
 



योजनेच ेस्वरूप                   गडधचरोली व गोंदिया या नक्षल प्रिाववत न्जल्ह्यातील 

ककशोरवयीन मुला-मुलीिंच्या उवनतीसाठी व राज्यातील इतर िागातील रूढी, परिंपरा, 

सिंस्कृती, भशक्षण व शेती इत्यािीच े िशथन र्डववण्यासाठी  “आपला महाराष्र सुवणथ 

जयिंती योजना” राबववण्यात येत.े यात सहिागी मुले-मुली नक्षलप्रिाववत क्षेिािंमध्ये 

बिल र्डवतील व सवाांगीण ववकासाकड ेअगे्रसर होतील असा उद्िेश ठेवून गडधचरोली 

व गोंदिया न्जल्ह्यातील नक्षल प्रिाववत िागातील एकूण 40 मुला-मुलीिंचा 1 गट व 

अधधका-यािंचा समावेश असलेले पथक याप्रमाणे एका वषाथत 10 गटािंना महाराष्र िशथन 

र्डववण्यात येत.े  

लाभार्ी पात्रर्ता गडधचरोली व गोंदिया या नक्षलग्रस्त िागातील शालेय ववद्याथी 

आवश्यक कागिपत्र े - 

लाभार्ी अजथ - 

संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10. भरू्मदिन िाररद्रय रेषखेालील आदिवासीचंे सबळीकरण व स्वार्भमान योजना 
 

योजनेच ेनांव भूर्मदिन िाररद्रय रेषेखालील आदिवासींच ेसबळीकरण व स्वार्भमान योजना 
 

योजनेच ेस्वरूप                    िाररद्रय रेषेखालील िूभमदहन कुटुिंबािंना त्यािंच ेउत्पवनाच ेस्िोत वाढावे व 

त्यािंच्या राहणीमानात बिल व्हावा, याकररता त्यािंच े मजुरीवर असलेले अवलिंत्रबत्व कमी 

करणेस्तव त्यािंना कायम स्वरूपी उत्पवनाच ेसाधन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. याकररता या 

वविागामार्थ त िाररद्रय रेषेखालील आदिवासी िूभमहीन कुटुिंबािंना उत्पवनाच ेस्िोत उपलब्ध व्हावे, 

म्पहणून त्यािंना कसण्याकररता जमीन उपलब्ध केली जात.े त्यासाठी आदिवासी ववकास 

वविागाच्या शासन ननणथय क्र.िूवाये-2003/प्र.क्र.142/का.9, दि.24 रे्ब्रुवारी, 2004 नुसार 50% 

अनुिान व 50% कजथ या स्वरूपात ननधी उपलब्ध करून िेण्यात येतो.  लािाथी कुटुिंबाला 

िेण्यात येणारे कजथ हे त्रबनव्याजी व 10 वषे मुितीकररता असेल. तथावप, कजथरे्डीची सुरुवात 

कजथ मिंजुरीनिंतर 2 वषाथनिंतर सुरू करण्यात येईल. 

लाभार्ी पात्रर्ता 1. दि.1.1.2000 या दिनािंकास िूभमहीन असणारा आदिवासी लाि रे्ण्यास पाि समजण्यात 
येईल. 

2. न्जल्हाधधकाऱ्यािंच्या ननयिंिणाखालील सभमतीकडून जमीन खरेिी केली जाईल व नतच े वाटप 
करून िूभमदहन आदिवासी कुटुिंबातील पती-पत्नीच्या नावे केले जाईल. माि ववधवा व 
पररत्यक्त्या न्स्ियािंच्या बाबतीत जमीन त्यािंच्या नावे केली जाईल. 

3. प्रत्येक िूभमहीन कुटुिंबाला 4 एकर कोरडवाहू जमीन ककिं वा 2 एकर ओभलताखालील जमीन 
उपलब्ध करून दिली जाईल. 

4. लािार्थयाांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या जभमनीकररता अिा करण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी 
50% रक्कम त्रबनव्याजी कजथ व 50% रक्कम अनुिान या स्वरूपात असेल. यापैकी कजाथचा 
िाग हा राष्रीय अनुसूधचत जमाती ववत्त व ववकास महामिंडळ, नवी दिल्ली या कें द्र 
शासनािंतगथत कायथ करणाऱ्या सिंस्थेकडून उपलब्ध करून रे्ण्यात येईल. 

5. लािार्थयाांच ेककमान वय 25 वषे व कमाल वय 60 वषे इतके राहील. 
6. ननवडण्यात येणारा लािाथी हा िाररद्रय रेषेखालील िूभमहीन शेतमजूर असावा. 
7. या योजनेकररता ननवडावयाच्या लािार्थयाांमध्ये खालील र्टकािंना प्राधावय िेण्यात यावे 

   अ) आदिम जमाती (कातकरी, कोलाम व माडडया) 
    ब) पररत्यक्ता न्स्िया 
    क) ववधवा न्स्िया 

8. महसूल व वन वविागाने गायरान व अनतररक्त जभमनीच ेवाटप केले आहे त्या कुटुिंबािंना लाि 
भमळणार नाही.  

9. ज्या आदिवासी व्यक्तीच्या ववरुद्ध जभमनीच्या अनतक्रमणाबाबतची प्रकरणे अनतक्रमण 
अधधननयमािंतगथत महसूल अधधकाऱ्यािंकड ेप्रलिंत्रबत आहेत त्यािंना या योजनेचा लाि रे्ता येणार 
नाही. 

 

आवश्यक    
कागिपत्र े

➢ अजथिाराच ेनन्जकच्या काळातील िोन पासपोटथसाईज र्ोटो  
➢ िाररद्रयरेषेखालील प्रमाणपि 
➢ रदहवासी प्रमाणपि 



➢ जातीच ेप्रमाणपि  
➢ िूभमहीन असल्याबाबतचा िाखला  
➢ शाळा सोडल्याचा िाखला/वयाचा िाखला 

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय 

संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाथलय 

 
 
 
 
 

11.अनसुचूचर्त जमार्तीच्या लाभार्थयाांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना 
 

योजनेच ेनांव  

अनुसूचचर्त जमार्तीच्या लाभार्थयाांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना 
योजनेच ेस्वरूप  

आदिवासी उपयोजनेंतगथत आदिवासी क्षेिात येणाऱ्या न्जल्ह्यािंतील अनुसूधचत जमातीच्या 
लािार्थयाांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेिात येणाऱ्या न्जल्ह्यािंतील अनुसूधचत जमातीच्या 
पाि लािार्थयाांना र्राच े269.00 चौ.रु्. चटई क्षेि असलेले पक्के र्रकुल उपलब्ध करून 
िेणे. 

लाभार्ी पात्रर्ता 
 

1.  लािाथी महाराष्र राज्यातील अनुसूधचत जमाती सिंवगाथतील असावा. 
2.  लािार्थयाांच ेमहाराष्र राज्यातील वास्तव्य ककमान 15 वषाांच ेअसावे. 
3.  लािार्थयाांकड ेस्वत:ची ककिं वा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील. 
4.  लािार्थयाांकड ेस्वत:च ेककिं वा कुटुिंत्रबयािंच ेपक्के र्र नसावे. 
5.  ववधवा, पररत्यक्ता, ननराधार, िगुथम िागातील लािार्थयाांना प्राधावय िेण्यात येईल. 
7. अजथिाराच्या कुटुिंबाची वावषथक उत्पवन मयाथिा खालीलप्रमाणे :- 

अ)  ग्रामीण क्षेि               -   रु. 1.20 लाख 
 ब)  नगरपररषि क्षेि         -   रु. 3.00 लाख 
 क)  महानगरपाभलका क्षेि -   रु. 3.00 लाख 

र्राची ककिं मत मयाथिा 

र्राच्या बािंधकामासाठी क्षेिननहाय कमाल खचाथची मयाथिा पुढील प्रमाणे आहे. 
     अ) ग्रामीण साधारण क्षेि                        : रु. 1.32 लाख 
     ब)  नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेिासाठी         : रु. 1.42 लाख 
     क) नगरपररषि क्षेि                               : रु. 2.50 लाख 
     ड) महानगरपाभलका क्षेि                        : रु. 2.50 लाख 

आवश्यक कागिपत्र े
 

1. अजथिाराच ेनन्जकच्या काळातील िोन पासपोटथसाईज र्ोटो 
2. जातीच ेप्रमाणपि 
3. रदहवासी प्रमाणपि 
4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ 
5. शाळा सोडल्याचा िाखला/वयाचा िाखला 
6. जागा उपलब्धतचे ेप्रमाणपि 
7. तहभसलिार यािंचकेडून प्रमाणणत उत्पवनाचा िाखला  
8. शासन वेळोवेळी ववदहत करतील अशी कागिपिे 
9. ग्रामसिेचा ठराव 

 



लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.पारर्ी समाजाच्या लाभार्थयाांना घरकुल बांर्ून िेणे 
 

योजनेच ेनांव पारर्ी समाजाच्या लाभार्थयाांना घरकुल बांरू्न िेणे 
 

योजनेच ेस्वरूप ज्या आदिवासी पारधी व्यक्तीकड ेराहण्यास स्वत:च ेपक्के र्र नाही अशा 
लािार्थयाांना पक्की र्रे बािंधून िेऊन, त्यािंच्या राहणीमानात सुधारणा र्डवून आणणे. 

लाभार्ी पात्रर्ता 1.  ज्या पारधी लािार्थयाांकड ेस्वत:ची जागा अथवा कच्च ेर्रे आहे अशा 
लािार्थयाांस योजनेचा लाि िेता येईल. 

2. इतर कोणत्याही योजनेतून र्रकुलाचा लाि त्या कुटुिंबास पूवी िेण्यात आलेला 
नसावा. 

3. आदिवासी पारधी समाजातील ववधवा, ननराधार व पररत्यक्त्या न्स्ियािंना 
प्राधावयाने लाि िेण्यात येईल. 

आवश्यक कागिपत्र े
 

1. अजथिाराच ेनन्जकच्या काळातील िोन पासपोटथसाईज र्ोटो 
2. जातीच ेप्रमाणपि 
3. रदहवासी प्रमाणपि 
4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ 
5. शाळा सोडल्याचा िाखला/वयाचा िाखला 
6. जागा उपलब्धतचे ेप्रमाणपि 
7. तहभसलिार यािंचकेडून प्रमाणणत उत्पवनाचा िाखला  
8. शासन वेळोवेळी ववदहत करतील अशी कागिपिे 
9. ग्रामसिेचा ठराव 

 

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 



संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

 
 

13. शे्रणी-3 व 4 ची बालके रुग्णालयार्त उपचार घेर्त असर्तांना रुग्णाला व त्यांच्या पालकास आिार  
व बडुडर्त मजुरीपोटी मजुरी िेणेबाबर्त योजना 

 

योजनेच ेनांव शे्रणी-3 व 4 ची बालके रुग्णालयार्त उपचार घेर्त असर्तांना रुग्णाला व त्यांच्या 

पालकास आिार व बुडडर्त मजुरीपोटी मजुरी िेणेबाबर्त योजना 

योजनेच ेस्वरूप आदिवासी क्षेिातील अनतसिंवेिनशील व सिंवेिनशील कुपोषण प्रवण अशा 15 

न्जल्हयािंमधील म्पहणजे ठाणे, रायगड, निंिरुबार, धुळे, नाभशक, अहमिनगर,  पुणे, 

अमरावती, जळगाव, यवतमाळ, गडधचरोली, गोंदिया, चिंद्रपूर, नागपूर व नािंिेड हया 

न्जल्हयामधील आदिवासी तालकु्यामध्ये शे्रणी 3 व 4 ची बालके रुग्णालयात उपचार 

रे्त असतािंना रुग्णाला व त्यािंच्या पालकास आहारापोटी िोन वेळच्या जेवणासाठी रु. 

65/- एवढी रक्कम व त्या काळातील बुडडत होणाऱ्या मजूरीच्या बिल्यात पालकास 

प्रनतदिन रु. 40/- एवढा ननधी िेण्यात येतो. 

लाभार्ी पात्रर्ता 
 

लािाथी हा अनुसूधचत जमातीचा असावा. 
आवश्यक कागिपत्र े

 

अनुसूधचत जमातीचा असल्याबाबत आवश्यक कागिपिे 
लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प 

 

 

14. ठतकर बाप्पा आदिवासी वस्र्ती सरु्ारणा कायथक्रम 

योजनेच ेनांव ठतकर बाप्पा आदिवासी वस्र्ती  सुर्ारणा कायथक्रम 

योजनेच ेस्वरूप राज्यातील ग्रामीण /नागरी िागातील अनुसूधचत आदिवासी क्षेि, अनतररक्त आदिवासी 
क्षेि,माडा/भमनीमाडा क्षेि प्रस्ताववत माडा/भमनी माडाक्षेि तसेच आदिवासी उपयोजना बाहय 
क्षेिातील  50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसिंख्या असलेल्या वस्त्या/पाड/े वाडया/ 
गावािंच्या/महानगरपाभलका, नगरपररषिेच े प्रिाग येथील ववकासासाठी आवश्यक असलेल्या 
सामदूहक ववकासाच्या सुववधा पुरववण्यासाठी सिर योजना  राबववण्यात येत.े 
                 दि. 6 माचथ 2017 च्या शासन ननणथयाववये ठक्कर बाप्पा आदिवासी 
वस्ती सुधारणा ववस्तारीत कायथक्रम योजनािंतगथत कामािंना प्रशासकीय मिंजूरी िेण्यािंच े
अधधकार सिस्य सधचव म्पहणून सिंबिंधधत न्जल्ह्याच ेन्जल्हाधधकारी यािंना आहेत.  
                या अिंतगथत खालील प्रमाणे  सामुदहक ववकासाच्या सुववधा अिंतिूथत 
आहेत. 
1. मुख्य वस्तीपयथत जोडरस्त,े भसमेंट कािंकक्रट/डािंबरीकरणाच ेअिंतगथत रस्त,े शाळेच ेकिं पाऊिं ड 
2. वपण्याच्या शुध्ि पाण्याची सोय करणे, कर्ल्टर प्लँट उिारणे, पाणी पुरवठा योजना 
करणे, बोअर  
     करणे, हातपिंप बसववणे, सबमभसथबल पिंप बसववणे, सावथजननक हाळ/हौि बािंधणे. 



3. जुवया ववहीरीची िरुुस्ती, ववदहरीच ेखोलीकरण, गाळ काढणे, बोअरची िरुुस्ती, वव िंधन 
ववहीरी पाईप    
     वाढववणे. 
4. बिंि गटार बािंधणे, नाल्या-मो-या बािंधणे. 
5. आदिवासी वस्तीच े ववद्युतीकरण, मागथ दिप बसववणे, अपारिंपररक ऊजाथव्िारे मागथ दिप 
बसववणे. 
6. समाज मिंदिर बािंधणे, मिंगल कायाथलय, वाचनालय, व्यायामशाळा स्थापना  
    (प्राधावयाने  सिंकुल उिारणे) 
7.  सावथजननक शौचकुप व मतुाऱ्याच ेबािंधकाम. 
8.  स्मशानिमूी बािंधकाम 
9.  निीकाठची सिंरक्षण भििंत व र्ाट बािंधणे. 
10. नतथथक्षेि व पयथटन ववकास. 
11. ग्रामपिंचायत कायाथलय / ग्राम सधचवालय 
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा अिंतगथत घ्यावयाच्या कामािंची ववत्तीय मयाथिा पुढील 
प्रमाणे आहे. 

• 1000 पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसिंख्या –रु.20.00 लक्ष 
• 500 त े 999 आदिवासी लोकसिंख्या – रु.12.50 लक्ष 
• 499 पेक्षा कमी आदिवासी लोकसिंख्या- रु.7.50 लक्ष 

या योजनेअिंतगथतएका वषाथत जास्तीत जास्त िोन कामे रे्ता येतील व एका गावासाठी 
िोवही कामािंसाठी सिर मयाथिा रु.31.25 लक्ष इतकी आहे. 
 

लाभार्ी पात्रर्ता आदिवासी  क्षेि, अनतररक्त आदिवासी  क्षेि, माडा/भमनीमाडा क्षेि, प्रस्ताववत 
माडा/भमनीमाडा  क्षेि  तसेच आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेिातील 50 टक्केपेक्षा जास्त 
आदिवासीिंची लोकसिंख्या असलेल्या वस्त्या/पाड/े वाड्या/गावाच्या/ महानगरपाभलका, 
नगरपररषिेच ेप्रिाग 

आवश्यक कागिपत्र े 1. प्रकल्प अहवाल 
2. ग्रामपिंचायत ठराव 
3. लोकसिंख्या प्रमाणपि 
4. स्थळिशथक नकाशा 

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत  प्रकल्प अधधकारी, ए.आ.वव.प्र. यािंच ेकायाथलय 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत  प्रकल्प अधधकारी, ए.आ.वव.प्र. यािंच ेकायाथलय 
 

 
 
 
 
 

15. आदिवासी भागामध्ये सांस्कृनर्तक संकुल बांर्णे   

योजनेच ेनांव आदिवासी भागामध्ये सासं्कृनर्तक संकुल बांर्णे. 

योजनेच ेस्वरूप आदिवासी लोकािंच्या उपजत सीाीिंस्कृनतक, सामान्जक कलागुणािंना चालना िेणे, आदिवासी 
समाजातील लोककला, सामूदहक लग्न, परीिंपरागत सण-उत्सवीाीिंना चालना िेण्याच्या 



दृष्टीने राज्यातील आदिवासी सािंस्कृनतक सिंकुल बािंधकामास आदिवासी उपयोजनेतून अनुिान 
उपलब्ध करुन िेतािंना प्रथम प्राधावय हे अनुसूधचत क्षेि त्यानिंतर अनतरीक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेि, आदिवासी उपयोजना बाहेरील क्षेिापैकी माडा व भमनी माडा असा प्राथम्पयक्रम 
ठरववण्यात येत आहे.  सिर प्राथम्पयक्रमानुसार पदहल्या क्षेिातील सािंस्कृनतक सिंकुलाच े
प्रस्ताव मिंजूर झाल्याभशवाय पुढील क्षिेाच े प्रस्ताव ववचारात रे्तले जाणार नाहीत. तसेच 
उक्त क्षेिामध्ये येणा-या तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त िोन सािंस्कृनतक सिंकुल मिंजूर 
करण्यात येतील.  

लाभार्ी पात्रर्ता 1. एका तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त िोन सािंस्कृनतक सिंकुल मिंजूर करण्यात 
येतील. 

 

2. प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प यािंचेमार्थ त भशर्ारस 
करण्यात  येईल. 

3. बािंधकामाकररता जागा ही सिंबीिंधधत ग्रामपिंचायत/नगरपाभलकीा/महानगरपाभलका 
यािंनी ववनामलू्य उपलब्ध करीून द्यावी. 

 

4. कमीत कमी 437 चौ.मी. बािंधकामाच े क्षेिर्ळ असावे. सिंकुलामध्ये सािंस्कृनतक 
सिागहृ, शौचालय/स्नानगहृ, अनतथीगहृ, प्रभशक्षणकक्ष इ.  बाबी प्रामुख्याने 
असाव्यात. 

 

5. आदिवासीीिंकररता सािंस्कृनतक सिंकुल बािंधण्यासाठी  रु.1.00 कोटी इतकी कमाल 
मयाथिा आहे. 

आवश्यक कागिपत्र े 1.  ग्रामपिंचायत/नगरपाभलकीा/महानगरपाभलका यािंचा ठराव. 
2.  जागेचा मीूळ 7/12 उतारा. 
3.  जागेचा मोजणी नकाशा. 
4. आदिवासीची लोकसिंख्या, ककती गािंवाना/लोकसिंख्येला योजनेचा लाि होणार आहे 

याबाबत तपभशल. 
5.   एका तालुक्यात िोन सािंस्कृनतक सिंकुल मिंजूर करण्याची तरतूि आहे याबाबत 

प्रमाणपि. 
6.   सिर जभमनी व अनतक्रमण अथवा वयायालयात िावा िाखल नसल्याबाबत िाखला. 
7.   प्रस्तावासोबत प्रकल्प अधधकारी यीाीिंच ेभशर्ारसपि असणे आवश्यक. 
8.  अिंिाजपिकावर प्रकल्प अधधकारी यािंची स्वाक्षरी व भशक्का/अपर आयुक्त ह्यािंचे 

भशर्ारस पि. 
9.  सिंकुलाचा वापर हा त्या पररसरातील आदिवासी लोकािंना लोककला सािंस्कृनतक, 

वववाह समारिंि कायथक्रमाीिंना व इतर कलागुणाीिंना चालना िेण्यीाच्या दृष्टीने 
करण्यात येईल असे ग्रामपिंचायत/नगरपाभलका यािंच ेप्रमाणपि. 

10.  अिंिाजपिक व आराखडीवयास सिंबीिंधधत सावथजननक बािंधकाम वविागाच्या सक्षम 
अधधका-यािंची तािंत्रिक मावयता असणे आवश्यक.  

लाभार्ी अजथ सिंबिंधधत  प्रकल्प अधधकारी, ए.आ.वव.प्र. यािंच ेकायाथलय 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत  प्रकल्प अधधकारी, ए.आ.वव.प्र. यािंच ेकायाथलय 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
16. नक्षलग्रस्र्त भागार्त नक्षलवाद्यांना गावबंिी केलेल्या गावांना प्रोत्सािनात्मक अनुिान मंजूर 

करणे 

योजनेच ेनांव नक्षलग्रस्त िागात नक्षलवाद्यािंना गावबिंिी केलेल्या गावािंना प्रोत्साहनात्मक अनुिान 
मिंजूर करणे 

योजनेच ेस्वरूप गडधचरोली व गोंदिया न्जल्हयातील नक्षलग्रस्त िागातील काही गावातील ग्रामस्थािंनी 
उत्स्रु्तथ पुढाकाराने नक्षलवाद्यािंववरुद्ध धाडस िाखवून नक्षलवाद्यािंना गावबिंिी केलेली 
आहे.  अशा गावािंच्या ववकासासाठी प्रोत्साहनपर अनुिान िेण्याची योजना सुरु 
करण्यात आली.  यामध्ये छोट्या स्वरुपाच े रस्त,े शाळािंच्या इमारती, पाणी पुरवठा 
योजना, ववदहरी खणणे, अिंगणवाडी खोलीच े बािंधकाम व िरुुस्ती, वपण्याच्या 
पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकणे, पाणवठा तयार करणे, बोडीच े बािंधकाम व िरुुस्ती, 
व्यायामशाळा इ. स्वरुपात कामे रे्ण्यात येतील. सिरची योजना ही आदिवासी ववकास 
वविागाच्या शासन ननणथय दिनािंक 13/03/2007 नुसार राबववण्यात येत.े 

लाभार्ी पात्रर्ता गहृ वविागाकडून वेळोवेळी जो काही िाग नक्षलग्रस्त म्पहणून र्ोवषत केला जाईल 
अशा िागात नक्षलवाद्यािंना गावबिंिी केलेली गावे 

आवश्यक कागिपत्र े 1. गावाच्या ग्रामपिंचायतीिंचा ठराव आणण ग्रामसिेचा ठराव आवश्यक राहील. 
2. पोलीस अधधक्षकािंकडील अहवाल न्जल्हाधधका-यािंच्या भशर्ारशीसह आवश्यक राहील. 
 

लाभार्ी अजथ - 
संपकाथच ेपत्त े सिंबिंधधत पोलीस अधधक्षक, सिंबिंधधत न्जल्हाधधकारी कायाथलय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. अनसुचूचर्त क्षेत्रार्तील गरोिर क्स्त्रया व स्र्तनिा मार्तांना एक वेळ चौरस आिार िेण्यासाठीची योजना       

“भारर्तरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्िलु कलाम अमरृ्त आिार”  

योजनेच े
नांव  

अनुसूचचर्त क्षेत्रार्तील गरोिर क्स्त्रया व स्र्तनिा मार्तांना एक वळे चौरस आिार िेण्यासाठीची योजना    
“भारर्तरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्िलु कलाम अमरृ्त आिार”  



योजनेच े
स्वरुप 

          अनुसूधचत क्षेिातील कुपोषण, बालमतृ्यू व कमी वजनाची बालके जवमाला येणे यािंसारख्या 
गिंिीर समस्यािंवर मात करण्यासाठी राज्यशासनाच्या वतीने उपाययोजना म्पहणून “भारर्तरत्न 
डॉ.ए.पी.ज.ेअब्िलु कलाम अमरृ्त आिार” योजना सुरु करण्यात आली आहे. 
 

         अनुसूधचत क्षेिातील न्स्ियािंच्या आहारातील उष्मािंक (Calories) प्रधथनािंच्या कमतरतमेुळे 
कमी वजनाची बालके जवमाला येण्याच े प्रमाण जास्त असून आदिवासी समाजामध्ये  याच े प्रमाण 
33.1 % एवढे आहे. आदिवासी न्स्ियािंमध्ये गरोिरपणाच्या शेवटच्या तीमाहीमध्ये वजनवाढीच ेप्रमाण 
कमी असल्यामुळे त्याचा पररणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जवमाला येतात, 
तसेच बालक जवमानिंतर प्रथम 3 मदहने पूणथपणे मातवेर अवलिंबून असल्यामुळे या कालावधीत स्तनिा 
मातसे 3 मदहने याप्रमाणे ताजा चौरस आहार िेणे अधधक उपयुक्त ठरणार आहे. अनुसूधचत क्षेि व 
अनतररक्त आदिवासी उपयोजना क्षेिातील गरोिर न्स्िया व स्तनिा मातािंना एकवेळचा चौरस आहार 
िेण्याच्या योजनेस आदिवासी ववकास वविाग, मिंिालय, मुिंबई यािंच्या दि.18/11/2015 च्या शासन 
ननणथयाववये मावयता िेण्यात आली आहे. या योजनेनुसार राज्यातील 16 आदिवासी न्जल्ह्यातील 
अनुसूधचत क्षेि व अनतरीक्त आदिवासी उपयोजना क्षेिातील साधारणत: 13,593 अिंगणवाड्यािंमध्ये ही 
योजना राबववण्यात येत आहे. अनुसूधचत क्षेिातील गरोिर न्स्ियािंना शेवटच्या तीमाहीत व स्तनिा 
मातािंना बाळिंतपणानिंतर पदहल्या तीमाहीत याप्रमाणे 6 मदहवयािंच्या कालावधीकररता एकवेळचा चौरस 
आहार िेण्यात येत आहे. प्रती लािाथी प्रनतदिन आहाराचा सरासरी खचथ रु.25/- एवढा असून अनुसूधचत 
क्षेिातील अिंगणवाडी अिंतगथत साधारणत: एकूण 85 हजार एवढ्या गरोिर न्स्िया व स्तनिा माता या 
योजनेचा लाि रे्त आहेत. 
               त्याचप्रमाणे अनुसूधचत क्षेि व अनतररक्त आदिवासी उपयोजना क्षेिातील 7 मदहने ते 
6 वषे वयोगटाच्या सवथ बालकािंना अिंडी/केळी/ऋतुमानानुसार र्ळे इत्यािीिंचा अनतररक्त आहार 
पुरववणेबाबत (टप्पा-2) आदिवासी ववकास वविाग, मिंिालय, मुिंबई यािंच्या दि.05/8/2016 च्या शासन 
ननणथयाववये मावयता िेण्यात आली आहे. त्यानुसार 
              अनुसूधचत क्षेिातील आदिवसी उपयोजना क्षेिात असलेल्या अिंगणवाड्यािंतगथत 7 मदहने 
त े 6 वषथ वयोगटातील सवथ बालकािंना प्रतीदिन शाकाहारी मुलािंना 2 केळी व मािंसाहारी मुलािंना 1 
उकडलेले अिंड े आठवड्यातून 4 वेळा म्पहणजेच मदहवयातून 16 दिवस एकवेळचा अनतररक्त आहार 
िेण्यास मावयता िेण्यात आली आहे. 
           या योजनेअिंतगथत मािंसाहारी मुलािंना कोंबडीच ेएक उकडलेले अिंड ेव शाकाहारी मुलािंना िोन 
केळी याप्रमाणे प्रती लािाथी रु.5/- या कमाल मयाथिेत खचथ अनुजे्ञय राहील. अिंडी उकडून िेण्याची 
जबाबिारी अिंगणवाडी सेववका व मितनीस यािंची राहील. 

लाभार्ी 
पात्रर्ता 

अिंगणवाडी/भमनी अिंगणवाडी क्षेिातील नोंिणी झालेली प्रत्येक  गरोिर स्िी व स्तनिा माता. 

आवश्यक 
कागिपत्रे 

अिंगणवाडी/भमनी अिंगणवाडी कें द्रामध्ये नोंिणी झालेली प्रत्येक गरोिर स्िी व स्तनिा माता यािंची 
पडताळणी सिंबिंधधत प्राथभमक आरोग्य कें द्रात झालेल्या नोंिणीनुसार करण्यात यावी. 
या योजनेच्या टप्पा-2 अिंतगथत 7 मदहने त े6 वषे वयोगटातील सवथ लािाथी बालकािंची नोंि अिंगणवाडी 
सेववकेने स्वतिंि नोंिवही करून ननयभमतपणे नोंि करावी. 

लाभार्ी अजथ - 
संपकाथच ेपते्त • अनुसूधचत क्षेिातील सिंबिंधधतअिंगणवाडी/भमनी अिंगणवाडी 

• उपमुख्य कायथकारी अधधकारी, बाल कल्याण, न्जल्हा पररषि 
• सिंबिंधधत प्रकल्प अधधकारी, एकान्त्मक बाल ववकास प्रकल्प 

 
 
 
 



 
 

 


