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1. उपल0ध सेवा

:- संदभ सेवा

2. काया3लयीन दरू 5वनी 6मांक व वेळा

:- ०७२३२ २४५३१८ व वेळ :- १०.०० ते ५.४५ वा.

3. सा8ता-हक स:
ु ट व व<श>ट सेवेसाठ@

:- कायालयीन कामकाजाचे दवशी वेळ सकाळी १०.०० ते ५.४५

ठर वलेया वेळा

एकामीक बाल वकास सेवा योजना ,िजहा क
योजनेची उA-द>ठे : बालकांचा योHय मानसक शा"र"रक व सामािजक वकासाचा पाया घालणे.
 ६ वषाखालल बालकांचा पोषण व आरोHय ि:थतीत सध
ु ारणा घडुन आणणे.
 बाल मMृ यु

बालरोग,कुपोषण आणी शाळागळती बालकांNया संखत
े घट घडवन
ु आणणे.

 बालवकासाचे *ोMसाहन घडवन
आणन
दे PयासाठQ वभागामRये ववध धोरण 6निSचती आणी
ु
ु
कायTमांची अमलबजावणी करPयासाठQ *भावी ताळमेळ कायम ठे वणे.
 योHय पोषण आहार व आरोHय शUण याVवारे बालकांचे सामा3य आरोHय व पोषणयुWत आरोHय
बाबतची काळजी घेPयासाठQ मातांना सUम व यXHय बनवणे.

योजनेDया सेवा :-

१.पुरक पोषण आहार
२.पुव शालेय शUण
३.लसीकरण
४.मातांना आहार व आरोHय मागदशन.
५.आरोHय तपासणी.

सव3 संबधीत कम3चार

:-

महला बालकयाण वभागा अंतगत बाल वकास

*कप

अधकार, पयवU
े ीका, अंगणवाडी सेवका/मदत6नस
काय3

:-

१) ० ते ६ वयोगटातील बांलकाचे कुपोषण दरु करणे
२) गरोदर व :तनदा मांताचे आरोHय तसेच महला सUमीकरणाNया
योजना राबवणे
३) पोषण व आरोHयासाठQ *शUण घेऊन माताना सUम करणे
१. *ाMय[Uक

२.माता बैठक] ३.गह
ृ भेट

४) बाल वकासास चालना मळावी ^हणन
ु ववध वभागामRये
धोरण व अंमलबजावणी याबाबत प"रणामकारक सम3वय
साधणे आ_ण योHय अशा पोषण व आरोHयवषयक
शUणा'दारे बालकांचे सवसामा3य आरोHय व MयांNया पोषण
वषयक गरजाकडेﾠ लU पुरवणे वषयाची मातांची Uमता
वाढवणे.

म-हला व बाल कयाण वभाग

बाल कयाण वभाग हा aामण भागात या िजbयातील एकुण २६८१ अंगणवाडी के3Vगावर ० ते ६ वष
वयोगटातील मल
ु ांना परु क पोषण आहार (THR) तसेच :तनदा

माताना घरपोच आहार परु वणे तसेच कुपोषीत

बालकांना संदभ सेवा दे णे aामण भागातील गरोदर माता यांना परु क पोषण आहार, आरोHय तपासणी ३ ते ६
वयोगटातील मल
ु ाना पुव शालेय शUण दे णे आ_ण आरोHय शUण दे णे ईMयाद योजना राबवPयात येतात. या
वभागाचे खाते *मख
ु ^हणन
ु उप मु य कायकार अधकार (बालकयाण) हे आहे त.
िजहा प"रषदांमRये :थापन करPयांत आलेया महला व बाल कयाण समतीने महला व बाल वकासांसी
संबध
ं ीत ववध कायTम राबवPयासाठQ महला व बाल कयाण समती :थापन करPयांत आलेल आहे .
शासन 6नणय दनांक २४ जानेवार २०१४ अ3वये महला व मल
ु ंना सव Uेgात सUम करPयासाठQ
िजहा प"रषद Uेgात महला व बाल कयाण समती माफत िजहा प"रषद उMप3नाचे १० टWके 6नधी व
शासनाकडुन *ाiत झाले या 6नधीमधन
ु

राबवावयाNया योजनेमधन
ु ५० टWके *शUण व ५० टWके साहMय

खरे दचे योजना राबवPयाचे 6निSचत केलेया आहेत. Mयानस
ु ार सन २०१६-१७ मRये महला बाल कयाण
समतीने खालल *माणे योजना राबावPयाक"रता मंजुरात *दान केलेल आहे
गट अ नुसार. महला सUमीकरणा क"रता *शUणाNया योजना
१.म-हला समप
ु दे शन कFAग चाल वणे :कौटुं0बक हंसाचापासन
ु महलांचे संरUण कायदा अंतगत

महला आयोगाचे मंजरु नस
ु ार िज.प. अंतगत

िजहा :तरावर सलोखा समुपदे शन कlVग, तालुका:तरावर १.दार'हा, नेर, बाभुळगांव असे एकुण ४ समुपदे शन
कlVग :थापन करPयांत आलेले आहे .सदर समुपदे श कlVगा'दारे

अ3यायa:त aामीण भागातील महलांवरल

कुटूंबातील मारहान,लैगीक छळ व इतर त-हे ने gासलेया तसेच मानसीक o7टया असंतल
ु त महलांNया
सामािजक,मानसशा:gीय कायदे शीर समप
ु दे शन दे णे व मदत करणे.व Mयांना 3याय मळवन
ु दे Pयांचे कामे
केयाजातात.
सदर समुपदे श कlVगामRये एक सम3वयक व एक वधीतpांची नेमुणक संबंधबीत समुपदे श कlVगांनी केलेल
असन
ु Mयांचे मानधना क"रता तालुका:तरावर दरमहा qपये ९००० व िजहा:तरावर q.१२००० या *माणे *Mयेक]
सम3वयक व वVयी तpांनाक"रता समुपदे शकlदा्रस िजप सेस मधन
ु मानधन उपलsध कqन दे Pयांत येत.े

२)मल
ु ंना व म-हलांना जFडर I<शण दे णे :या योजनेतग
ं त
 िजहयातील १६ *कपात कायरत ९८ 0बट :तरावर एक *शUण समती :थापन कqन
*शUण घेतया जातात.

यामRये वधी तp, प"रचारका, पयवेUीकांचा समावेश असन
ु खालल वषयावर

tकशोर वयीन मल
ु ंना मागदशन करPयांत येत.े
1. ताvPय अव:थेत :g ्◌ीयांमRये होणारे हामx6नयम बदल

(LHV)

2. मासीक पाळी येणा-या मुलंनी Rयावयाची काळजी

(LHV)

3. :वNछता *जनन व ल}गक आरोHय

(LHV)

4. बाळांचे संगोपन व मातेचा आहार

(पयवे[Uका)

5. कुटुंब व बाळाची काळजी घेणे

(पयवे[Uका)

6. पोषण व आरोHय वषयक दजा सुधारणे

(पयव[े Uका)

7. कुपोषणा बाबत यावयाची काळजी

(पयवे[Uका)

8. गह
ृ कौशय व 'यवसाय कौशय याबाबत मागदशन

(पयव[े Uका)

महला आणी बालका बाबत कायदे शर तरतुद

(वधी तp)

यावर पय3वJे कामाफ3त िजवन कौशय वषयक मा-हती दे ण.े यांच Iमाणे Lकशोरवयीन मल
ं ीचा अOॅ नमीया ९० %
ु ◌
पयSत कमी करणे व यांचा

वाढ वणे कUशोरवयीन मल
ु ंना िजवन कौशय I<शण दे ऊन यांना सम करणे.

तसेच आरोXय व कुटुंब Oनयोजनबाबत I<शण दे णे

3. दाहावी ते बारावी पास मल
ु ंना - MSCIT I<शण दे णे .
फायAयाचे ^व%प :१) आधु6नक यग
ु ात अMयावSयक असलेया संगणकाचे pान अवगत होते.
२) १२ वी पास असयाने शासtकय वा 6नमशासtकय सं:थेत काम करPयाची संधी उपलsध होवु शकते

पा_तेDया अट :१) *शUण हे MKCL Nया अधकृ त कlVगवरच घेPयात येईल.
२) *शUण पण
ु  केलेया लाभायाना लाभ दे Pयात येईल
३)*शUण समाधानकारक पण
ु  केयाचे सं:थेचे *माणपg सादर करणे आवSयक राहल.
४) लाभाथ कुटुंबाचे वाषक उMप3न मयादा q.५००००/- पयत असावे.तहसीलदार/तलाठQ यांचा
उMप3नाचा दाखला.
५)*शUणाथ aामीण भागातील १० वी १२ वी पास असलेया मल
ु गी/महला असावी.
६)महला व बाल कयाण समती'दारे लाभायाची 6नवड झायानंतर लाभायाचे सोयीचे नुसार
शासन मा3यता *ाiत सं:थेमाफत *शUण दे Pयांत येत.े
४. मल
ु ंना ^वरं णासाठ@ व यांचे शाररक वकासाठ@ aयड
ु ो कराटे I<शण
िजहा प"रषद शाळांमधील
:वरं UणासाठQ

मRये वग ४ ते १० पयत शUण घेणा-या शाळकर मल
ु ंना Mयांचे

व Mयांचे शाररक वकासाठQ

यड
ु ो कराटे *शUणाची योजना मु याRयापकांचे मागदशनाखाल

*शUीत *शUक नेमण
ु *शUण दे Pयांत येत.े सदर *शUकास qपये ५५०० *माणे मानधन दे Pयांत येत.े

५.मल
ु ंना व म-हलांना +यावसायीक तां_ीक I<शण दे णे :aामीण भागातील मल
ु  व

महला 'यावसायीक o7टया सUम होPयाचे o7टने sयुट पालर,

शवणकामाचे *शUणाची दे Pयांची योजना राबवPयांत ये त.े

पा_तेDया अट :१) *शUण पण
ु  केलेया लाभायाना ९०% अनद
ु ान व १०% लाभाथह:सा राहल.
२) *शUण समाधानकारक पण
ु  केयाचे सं:थेचे *माणपg सादर करणे आवSयक राहल.
३) लाभाथ कुटुंबाचे वाषक उMप3न मयादा q.५००००/- पयत असावे.तहसीलदार/तलाठQ यांचा
उMप3नाचा दाखला.
४) *शUणाथ aामीण भागातील मल
ु गी अथवा महला असावी.
५) महला व बाल कयाण समती'दारे लाभायाची 6नवड करPयांत येत.े
६) *शUणाक"रता शासन मा3यता *ाiत सं:थेची ई 6नवदे 'दारे 6नवड कqन Mयांचे माफत
6नवड केलेया लाभायाना *शUण दे Pयांत येत.े
७) १०% लाभाथ ह:सा वगळुन ९०% अनुदान सं:थेस दे Pयात येईल.

६) िज.प. म-हला पदाdधकार, सद^याकरता अeयास दौरा :िजहा प"रषदे मRये 6नवडुन आलेया महला लोक*6त6नधींचे पंचायत राज , आदश गांव, 6नमल
aाम, महला बळकटकरण, महला व वकासाचे उपTम इ. वषयाची माहती घेPयासाठQ अयास सहलचे
रायांतगत आयोजन करावे. महला लोक*6त6नधींना नावPयपण
ु  योजनांची माहती घेPयासाठQ रायाबाहे रल दौयाचे आयोजन करता ये ईल अशा सहलसाठQ *6तवष जा:तीत जा:त qपये ५ लU पयत खचाची मयादा
शासन6नणय दनांक २४ जानेवार २०१४ मRये दलेल आहे .
गट ब Dया सा-हय खरे दबाबत व fडबीट +दारे राब वया जाणा’या योजना बाबत

१)hामीण भागातील म-हलांनाकरता <शलाई म<शन परु वणे :- hा<मण भागातील मल
ु ंना व म-हलांना
आमOनभ3र बनवीणे करता <शलाई म<शनचा लाभ

+दारे दे णे

लाभाथj Oनवडी करता पा_तेDया अट व शतj :१) लाभाथ कुटुंबाचे वाषक उMप3न मयादा q.५००००/- पयत असावे.तहसीलदार/तलाठQ यांचा
उMप3नाचा दाखला.
२) लाभायाने शवणWलास *शUण समाधानकारक पण
ु  केयाचे सं:थेचे *माणपg
सादर

करणे आवSयक राहल.

३) 6नवड झालेया लाभायानी लाभाथ ह:सा ^हणन
ु

१०% रWकम भरणे आवSयक आहे .

४) रहवासी लाखला, जातीचा दाखला अजासोबत जोडणे आवSयक आहे.
५) डबीट Nया अनुषग
ं ाने आवSयक असलेल कागदपgे

२)hामीण भागातील वग3 ५ ते १२ म5ये <शकल असलेया मल
ु ंना शाळे त जाणे येणे करता मोफत सायकलचा
लाभ +दारे दणे :लाभाथj Oनवडी करता पा_तेDया अट व शतj :१) लाभाथ कुटुंबाचे वाषक उMप3न मयादा q.५००००/- पयत असावे.तहसीलदार/तलाठQ यांचा
उMप3नाचा दाखला.
२) रहवासी लाखला, जातीचा दाखला अजासोबत जोडणे आवSयक आहे.
३). गावापासन
ु शाळे चे अंतर २ tक.मी.असावे Mयाक"रता मु याRयापकाचे *माणपg.
४) मागासवगय लाभायाक"रता जातीबाबतचा दाखला आवSयक
५).लाभाथ शाळे त शकत असयाबाबत मु याRयापकाचे *माणपg आवSयक
६) योजनेचा लाभ यापव
ु  मळाला नसयाचे सरपंच/ सवव aा.प. चे *माणपg
७) Nया अनुषग
ं ाने आवSयक असलेल कागदपgे
३) hामीण भागातील गरोदर व ^तनदा मातांना अOतरlत आहार परु वणे
अंगणवाडी कlVगामRये नXदणी झालेया गरोदर व :तनदा मातांना शररातील हमोHलोबीन चे *माण
वाढवणे व कुपोषणाचे *माण कमी करणे क"रता aामीण भागातील गरोदर व :तनदा मातांना अ6त"रWत आहार
परु वणे ह योजना वभाग माफत राबवPयात येते
लाभाथj Oनवडी करता पा_तेDया अट व शतj
१) अंगणवाडी कlVगामRये नXदणी झालेया गरोदर व :तनदा मातांनाक"रता
२) aामण भागातील महला
४).अंगणवाडी कFAगाकरता सा-हय खरे द :अंगणवाडी करता दनांक २४ जानेवार २०१४ Nया शासन 6नणया अ3वये िजहयातील अंगणवाडी कlVगा
करता ववध उपयोगी साहMय खरे द करणे
तसेच महला व बाकयाण समती िजहा प"रषद यवतमाळ यांचे कडुन िज.प.कडुन , िजहा 6नयोजन
समती

व

शासना कडुन

*ाiत अनद
ु ानातन
ु द.२४. जानेवार २०१४ चे शासन 6नणयामधल ववध योजना

वेळोवेळी काया3वत केया जातात

ध3यवाद

