एकामीक बाल िवकास सेवा योजना,
महीला व बाल कयाण िवभाग

योजनेचे उ द ट :
० ते ६ वष वयोगटातील मुलांचा पोषण व आरोय वषयक दजा सध
ु ारणे .
मुलांचा योय मानसीक, शार#र#क व सामाजीक वकासाचा पाया घालणे .
बाल म'ृ युचे (माण ,बाल रोगाचे ,कुपोषणाचे व शाळा गळतीचे (माण कमी करणे .
मातांना पोषण आहार आ+ण आरोय ,श-ण दे वन
ू मल
ु ांचे सवसाधारण आरोय आ+ण पोषण आहार
या संबधी/या गरजांची अ1धक चांगल# काळजी घेवू शकतील अ2या (कारे
बाल वकासात चालणा ,मळावी 4हणून धोरण व अंमलबजावणी

'यांची -मता

वाढवणे.

या बाबत ववध खा'या म6ये

(भावी सम8वय घडवन
ू आणणे.
एकामीक बाल वकास योजनेया सेवा :
परु क पोषण आहार
आरोय तपासणी
रोग (:तबंधक (लसीकरण)
संदभ सेवा
आहार व आरोय ,श-ण .
अनौपचार#क पव
ु  (ाथमीक ,श-ण .

म हला व बालकयाण वभाग
बाल क?याण वभाग हा @ा,मण भागात या िज?Bयातील एकुण २६८१ अंगणवाडी के8Gगावर ० ते ६
वष वयोगटातील मुलांना पुरक पोषण आहार, उपचारशाIJ मल
ु भत
ु आहार तसेच Iतनदा

माताना परु क

पोषण आहार परु वणे तसेच कुपोषीत बालकांना संदभ सेवा दे णे @ा,मण भागातील गरोदर माता यांना
परु क पोषण आहार, आरोय तपासणी ३ ते ६ वयोगटातील मुलाना पव
ु  शालेय ,श-ण दे णे आ+ण
Lकशोरवयीन मुल#ंना आहार, आरोय ,श-ण दे णे ई'याद# योजना राबवNयात येतात . या वभागाचे
खाते (मख
ु 4हणन
ु उप मO
ु य कायकार# अ1धकार# (बालक?याण) हे आहेत.
मPहला व बाल क?याण वभागामाफत राबवNयात येत असले?या योजना.

यवसाय भमख
श$ण घेणा-या म हला / मल
ु
ु (ंना व*यावेतन.
फायGयाचे IवRप :आ1थक UVटया मागास कुटूंबातील इय'ता १० वी पास

Iवतःचे पन
 सन करNयासाठZ दरमहा १००/ू व

R. वGयावेतन शासनमा8य संIथातन
ु उदा. पॅक]ग, टे ल#फोन ऑपरे टर ,टं खलेखन संगणक (,श-ण,
नस_ग, आय.ट#.आय. म6ये (,श-ण दे ण.े
पाJते/या अट# :(,श-णाथ_ `या संIथेम6ये (a-शण घेत असेल 'या संIथेकडे (,श-ण
शासना/या

वग चालवNयाचा

संबध
ं ात (ा1धकरणाचा परवाना आव2यक आहे.

(,श-णाथ_ने (,श-णासाठZ :नवडले?या अbयासcमास शासना/या संब1ं धत (ा1धकरणाची
मा8यता आव2यक आहे .
(,श-णाथ_/या पालकांचे वाषक उ'प8न मयादा R. ३२०००/- पयdत असावे. तहसीलदार /
तलाठZ यांचा

उ'प8नाचा दाखला.

(,श-णाथ_चे महाराVeातील वाIतfय १५ वषापे-ा कमी नसावे.
(,श-णाथ_स

इतर

संIथा

अगर

fयhती

कडून

वGयावेतन

,मळत

असेल

व

ते

या

वGयावेतनापे-ा जाIत असेल तर हे वGयावेतन ,मळणार नाह# व जर कमी असेल तर
'याऐवजी हे वGयावेतन ,मळे ल.
परु क पोषण आहार योजना
अंगणवाडीतील सव लाभाjयाdना लाभ Pद?या जातो.
म.बा.क. स मतीकर(ता अनद
ु ान
स,मतीने ठरवले?या योजना राबवNयात येतात.
आदश2 अंगणवाडी सेवका परु 4कार
िज?हयातील उ'कृVट काम करणाkया सेवकेस R. ५०००/- ब-ीस Pद?या जाते.
म हला मेळावे
िज?हाIतर, (क?प Iतर तसेच अंगणवाडी Iतरावर ववध मेळावे घेNयात येतात.

म हला समप
ु दे शन क67
फायGयाचे IवRप :कुटूंबातील मारहान,लैगीक छळ व इतर त-हे ने Jासले?या तसेच मानसीक UVटया असंतल
ु #त
मPहलां/या सामािजक,मानसशाIJीय कायदे शीर समुपदे शन दे णे व मदत करणे.
मPहला आयोगामाफत मंजुर झाले?या समप
ु दे शक केGगांना या योजनेचा लाभ दे Nयात येईल.
योजने/या अट# :समप
ु दे शकाचे व स?लागाराचे मानधन जाIतीत जाIत साधारणपणे

दरमहा

R. ६,०००/- पयत

असावे.
कायालयीन / (शासLकय आवत_ मासीक खचासाठZ दरमहा R. १५०/- राPहल.
मPहला आयोगामाफत मंजुर झाले?या समप
ु दे शक कopांना जर शासनाकडुन अनद
ु ान ,मळत
असेल तर 'यांना हे अनद
ु ान दे य

राहणार नाह#.

समप
ु दे शक व स?लागाराची :नवड मा. मुOय कायकार# अ1धकार#, िज?हा सरकार# वकqल,
सीनीयर जे. एफ.एम.पी. (`यड
ु ी,शयल मॅिजIeे ट) या स,मती माफत करNयात येईल.

म हलाना यि9तगत यावसायीक अनद
ु ान
फायGयाचे IवRप :- आ1थक UVटया दब
 घटकातील मPहलांना खाGयपदाथ तयार कRन वकणे,
ु ल
भाजीपाला व फळे वकणे इ. fयवसाय करNयासाठZ मदत 4हणन
ु R. ५००/- इतके अनुदान मंजुर
करNयात येत.े
पाJते/या अट# :लाभधारक मPहलेचे महाराVeातील वाIतfय १५ वषापे-ा कमी नसावे.
लाभाथ_ कुटुंबाचे वाष_क उ'प8न मयादा R. ३२०००/- पयdत असावे. तहसीलदार / तलाठZ यांचा
उ'प8नाचा दाखला.
लाभधारकास या योजनेखाल#ल अनुदान :त/या हयातीत फhत एकदाच अनr
ु ेय राह#ल.
या योजनेतील अनद
ु ान :नराधार, पsरfयhता, वधवा नैतीक संकटात

सापडले?या मPहलानाह#

अनr
 ा होणे आव2यक राह#ल.
ु ेय राह#ल. माJ 'यासाठZ वर#ल अट cमांक २ ची पत
ु त
या योजने/या संदभात तह,सलदार, खासदार, आमदार, नगरसेवक, वशेष काय अ1धकार# तथा
@ामपंचायतीचा सरपंच यांनी (माणीत केलेला उ'प8नाचा दाखला @ाहय धरNयात येईल.

अंगणवाडी क67ांना सा हय परु वणे
अगंणवाडींना आव2यक असले?या साPह'याची बा.व.(.अ. ए.बा.व.से.यो. (क?प यांचे कडून
मागणी घेत?या जाते व मPहला व बाल क?याण स,मतीची मंजुर# घेत?या जाते.
सदर साPह'य दर करारानुसार Lकंवा दर करार उपलtध नस?यास जाPहर

:नवदा

मागवन
ु

खरे द# करNयात येत.े

दहावी व बारावी पास मल
ु (ंना (MS-CIT) A श$ण दे णे
फायGयाचे IवRप :आधु:नक यग
ु ात अ'याव2यक असले?या संगणकाचे rान अवगत होते.
१२ वी पास अस?याने शासLकय वा :नमशासLकय संIथेत काम करNयाची

संधी उपलtध होवु

शकते.
पाJते/या अट# :(,श-ण पुण केले?या लाभाjयाdना ९०% अनुदान व १०% लाभाथ_ PहIसा राह#ल.
(,श-ण समाधानकारक पण
ु  के?याचे संIथेचे (माणपJ सादर करणे आव2यक राह#ल.
लाभाथ_ कुटुंबाचे वाष_क उ'प8न मयादा R.३२०००/- पयdत असावे. तहसीलदार / तलाठZ यांचा
उ'प8नाचा दाखला.
(,श-णाथ_ @ामीण भागातील १० वी १२ वी पास असले?या मल
ु गी / मह#ला असावी.
शासन मा8यता (ाwत संIथेमाफत (,श-ण घेणा-यांना लाभ दे Nयात येईल.
१०% लाभाथ_ PहIसा वगळुन ९०% अनुदान लाभाथ_स दे Nयात येईल.
चालु आ1थक वषात अbयासcम पण
ु  केले?यांना योजनेचा लाभ दे Nयात येईल
BनराCीत वधवांया मल
ु (ंसाठF ववाह अनद
ु ान.
फायGयाचे IवRप

:-

पाJते/या अट#

:-

मुल#/या लनासाठZ R. २०००/- अनुदान

लाभधारक मPहला व :त/या मुल#चे महाराVeातील वाIतfय १५ वषा पे-ा कमी नसावे.
लाभधारक मPहले/या कुटूंबाचे वाष_क उ'प8न R.३२०००/- पे-ा जाIत नसावे.

मल
ु #/या वयाबाबत शाळा सोडNयाचे (माणपJाचा

दाखला, ज8माचा Iथा:नक (ा1धका-याने

Pदलेला ज8माचा दाखला Lकंवा डाhटरचे वयाबाबतचे (माणपJ @ाहय धरNयात येईल.
ववाहाचे वेळेस मल
ु #चे वय १८ वषापे-ा कमी असु नये .
या योजनेखाल#ल अनुदान फhत एकाच मुल#/या ववाहासाठZ अनr
ु ेय राह#ल.
मल
ु #/या ववाहानंतर ९० Pदवसापयत करNयात आलेले अज पाJ समजNयात
या योजने/या संदभात

तह,सलदार, तलाठZ,

येईल.

@ामपंचायतीचा सरपंच यांनी (माणीत केलेला

उ'प8नाचा दाखला @ाहय धरNयात येईल .
लाभधारक मPहलेने प:त/या :नधनाबाबतचा संब1ं धत Iथा:नक (ा1धका-यांचा दाखला अजासोबत
सादर करणे आव2यक आहे.
मुल#ंचा ववाह नxदणी झा?याबाबतचा संब1ं धत (ा1धकरणाचा ववाह नxदणी दाखला अजासोबत
सादर करावा.
सदरचे अनद
ु ान पन
ु  ववाहाकर#ता दे Nयात येणार नाह#
सव योजनांकsरता संपक : उप मO
ु य कायकार# अ1धकार# (बाक) िज.प. यवतमाळ.
 (क?प अ1धकार# ,ए.बा.व.से.यो.
िजवन कौशय (ज6डर) A श$ण दे णे
फायदयाचे IवRप - Lकशोरवयीन मुल#ंना व मह#लांना जoडर बाबत तसेच आरोय व कुटुंब
:नयोजनाबाबत (,श-ण दे ण.े
पाJते/या अट# - @ामीण भागातील मल
ु # व मह#ला असावी.

मह(ला मंडळांया A श$ण क6*गास अनद
ु ान दे णे
फायदयाचे IवRप मह#ला मंडळांना केवळ मह#लांकsरता चालवले?या (,श-ण कopास अनद
ु ान मंजरु करणे.
पाJते/या अट# मह#ला मंडळ (,श-ण कop तालुhया/या Pटकाणी असावे.
संIथा सावज:नक व2वIत अ1ध:नयम १९९५० आ+ण भारतीय संIथा अ1ध:नयम १८९० खाल#
नxदणी झालेले असावे.

या योजनेखाल# अनद
ु ानाची मागणी करNयापव
ु _ मंडळ Lकमान दोन वषy मह#ला

क?याण -ेJात

काय कsरत असले पाह#जे.
(,श-ण कopात (,श-णसाठZ (,श-ण वग चालवNयाचा शासना/या संबं1धत
परवाना आव2कय आहे .
(,श-ण वगातील मह#लां/या कुटुंबाचे उ'प8न R.३२०००/- पे-ा जाIत नसावे.

(ा1धकरणाचा

मPहला व बालक?याण वभाग
यवतमाळ िज?हा पsरषद अंतगत मPहला व बालक?याण वभागामाफत सन २०१२-२०१३ म6ये राबवले?या योजनांची माPहती.
अनं
१

योजनेचे नांव

(ाwत

व ,शषक

अनुदान

िज.प.सेस

२१५८२००

('य- खच
२१५८२००

बाब
१)अंगणवाडी कsरता वजनकाटे

लाभाथ_
उदद#Vट

सा6य

१६३५ अं.के

१६३५ अं.के

शेरा

योजनेचे IवRप

-----

१)बा.व.(.अ. यांचे मागणीनस
ु ार

पुरवणे

दरकराराने साह#'य खरे द# करणे

२००००

-----

२)पदा1धकाkयांचा अbयास दौरा

-----

-----

-----

२) पदा1धकार# यांचा अbयास दौ-

१०००

-----

३) ५ वी ते १० म6ये ,शकणाkया

-----

-----

-----

यासाठZ

१०००

-----

३१००००

३०७०००

२०००००

१९९०८०

मुल#ंना मोफत ले{डज सायकल

३)@ामीण भागातील मुल#ंना मोफत

पुरवणे

सायकल पुरवणे

४) ,शलाई म,शन पुरवणे
५) मह#ला समुपदे शन कop
चालवणेसाठZ अथसहा}य
६) १२ वी पास मुल#ंना (,श-ण

-----

-----

-----

४ सम.ु कop

४ सम.ु कop

-----

७९

७९

-----

७) मुल#ंना व मह#लांना िजवन
२७६००००

२७५९९१०

४) @ामीण भागातील मह#लांना मोफत
,शलाई म,शन पुरवणे
५) कौटुं~बक Pहंसाचार,लै1गक छळ
यांने पडीत मह#लांचे सामािजक व
कायदे ,शर समुपदे शन करणे
६) @ामीण भागातील १० वी पास

कौश?याचे () (,श-ण

४९००

४९००

८) मह#ला मेळाfयाचे आयोजन

लाभाथ_

लाभाथ_

१ तालुका

१ तालुका

-----

मुल#ंना संगणक (,श-ण
७) @ामीण भागातील मुल# व

-----

मह#ंलांना जoडर व कुटुंब:नयोजना
बाबत (,श-ण
८) मह#लांकsरता मेळाfयाचे आयोजन

एकुण

५४६०२००

५४३४१९०

मPहला व बालक?याण वभाग
यवतमाळ िज?हा पsरषद अंतगत मPहला व बालक?याण वभागामाफत सन २०१२-२०१३ म6ये राबवले?या योजनांची माPहती.
अनं
१

योजनेचे नांव

(ाwत

('य- खच

व ,शषक

अनुदान

आPदवासी

८०००००/-

७९९५९८/-

योजना

६०००००/-

-----

बाब

लाभाथ_

शेरा

उदद#Vट

सा6य

१. अंणवाडीला दरपंजी पुरवणे

५४१ अं.

५४१ अं.

२. मह#लांना / मुल#ंना

कop

कop

fयावसा:यक तां~Jक (,श-ण

-----

-----

दे णे

एकुण
३

योजनेचे IवRप
१) बा.व.(.अ. यांचे

३०/०३/१३ ला :नधी

मागणीनुसार दरकराराने

(ाwत

साह#'य खरे द# करणे

झा?याने अख1चत.

२) @ामीण मह#लांना/मुल#ंना

पुढ#ल आ1थक वषात

fयावसा:यक तां~Jक (,श-ण

खचर्ﾠ करNयात येईल.

दे णे

१४०००००/-

७९९५९८/-

ओट#एसपी

४७०४४९/-

४७०४४९/-

१) अंणवाडीला दरपंजी पुरवणे

३१८अं. कop

३१८अं. कop

१)बा.व.(.अ. यांचे

उपयोजना

३२९५५१/-

३२९५५१/-

२) मह#लांना जoडर (,श-ण दे णे

७००

७००

मागणीनुसार दरकराराने

६०००००/-

-----

३) मह#लांना / मुल#ंना

लाभाथ_

लाभाथ_

fयावसा:यक तां~Jक (,श-ण

-----

----

दे णे

३०/०३/१३ ला :नधी
(ाwत
झा?याने अख1चत.
पुढ#ल आ1थक वषात
खचर्ﾠ करNयात येईल.

साह#'य खरे द# करणे
२) @ामीण भागातील मुल# व
मह#ंलांना
जoडर,कुटुंब:नयोजनाबाबत
(,श-ण
३) @ामीण मह#लांना/मल
ु #ंना
fयावसा:यक तां~Jक (,श-ण
दे णे

एकुण
५

अन.ु जाती

१४०००००/-

७९८०७७/-

८४०००००/-

८३९५०४/-

अंणवाडीला दरपंजी पुरवणे

५६८ अं.कop

५६८ अं.

बा.व.(.अ. यांचे मागणीनुसार

कop

दरकराराने साह#'य खरे द#
करणे

एकुण

८४०००००/-

८३९५०४/-

◌ाPहला व बालक?याण वभाग
यवतमाळ िज?हा पsरषद अंतगत हIतांतर#त योजना सन २०१२-२०१३ म6ये राबवले?या योजनांची माPहती.
अनं
१

योजनेचे नांव

(ाwत

व ,शषक

अनद
ु ान

वधवा मPहलां/या

३००००

('य- खच
२२०००

बाब
वधवा मPहलां/या

लाभाथ_
उदद#Vट

सा6य

१५

११

शेरा

योजनेचे IवRप

११ लाभाथ_ (ती

वधवा मPहलां/या मुल#/या
लनासाठZ R. २०००/- अनुदान

मुल#ं/या ववाहा कर#ता

मुल#ं/या ववाहा

लाभाथ_ R.२०००/-

ववाह भ'ता.

कर#ता ववाह भ'ता.

(माणे (एकुण १६ अज
(ाwत झाले 'यापैकq ५

अपाJ)

२

मPहला मंडळांना

३६५०००

७७९००

अनूदान.

आयुhतालयाकडुन

२ म.मंडळे

२ म.मंडळे

२ मह#लामंडळा/या ('येकq २

मंजुर मह#ला मंडळ

सJाकsरता अनुदान

केGगास अनुदान

अ) @ामीण ववध क?याणकार#
संIथा Gवारा संच,लत मह#ला
,शवणकला (श-ण कoGग
आ+ण
ब) (rा,शल बहुउGवे,शय संIथा
नागपुर Gवारा संच,लत मह#ला
हIतकला (,श-ण कoGग आ+ण

३

वGयावेतन. (वघयो)

२५००

१४५००

२२

१८

१७ लाभाथ_कsरता

आ1थक UVटया मागास

R.१००/- (ती महा

कुटूंबातील इय'ता १० वी पास

(माणे ८ मह#8याकsरता

Iवतःचे पन
 सन करNयासाठZ
ू व

व १ लाभाथ_कsरता

दरमहा १००/- R.

R.१००/- (ती महा

शासनमा8य संIथातन
ु

(माणे ९ मह#8याकsरता

उदा.पॅक]ग, टे ल#फोन ऑपरे टर

(एकुण ४५ अज (ाwत

,टं खलेखन संगणक (,श-ण

पैकq २८ अपाJ )

,नस_ग ,आय.ट#.आय. म6ये
(,श-ण दे णे

वGयावेतन

कुपोषण म9
ु त Hाम अ भयान सन २०१३-२०१४
महाराVe रा`यातील ० ते ६ वष वयोगटातील बालकांचे कुपोषण दर कमी करNयासाठZ राजमाता िजजाऊ
पोषण व आरोय अ,भयान,राVe#य बाल Pदन ,Pदनांक १४/११/२०१२ ते जागतीक आरोय Pदन,Pदनांक
०७/०४/२०१३ या कालावधीत राबवNयाचा :नणय मPहला व बाल वकास वभाग यांचे शासन :नणय cंमाक
एबाव/२०१२/(.c.४२७/कायासन-५/मJांलय मुंबई,Pदनांक ,०३/११/२०११ नुसार घेNयात आला आहे.
सदर अ,भयानाचे उPदVट ० त ६ वष वयोगटातील सव बालके साधारण ेणी आणने हे आहे.यवतमाळ
िज?हयात उपरोhत कालावधीत सदर अ,भयाना अंतगत कुपोषण मh
ु ती साठZ खाल#ल (माणे ववध
उपcम राबवNयात येत आहे.
०१) िज?हाIतर#य कायशाळे चे आयोजन.
०२) तालुकाIतर#य कायशाळे चे आयोजन.
०३) (ाथमीक आरोय Iतरावर कायशाळे चे आयोजन.
०४) @ामसभेचे आयोजन.
०५) Lकशोर वयीन मुल/े मल
ु # यांचे माफत मशाल फेर#.
०६) Lकशोर वयीन मुल/े मल
ु # यांचे समुपदे शन.
०७) नवववाह#तांचे समप
ु दे शन
०८) गभवती मातांची तपासणी व समप
ु दे शन.
०९) लोह गोळया ,जंत नाशन व िजवन स'व अ Pदवस साजरा केला.
१०) Iतनदा माता समुपदे शन/Iतनपान वषयक चचा .
११) बालकांचा आहार,वैयhतीक Iव/छता व लसीकरण या वषयांवर मातांचे समप
ु दे शन.
१२) आहार व आरोय (दशनीचे आयोजन.
१३) परसबाग व बालकांची आरोय तपासणी या बाबत मPहलांचे समप
ु दे शन.
१४) अंतगत कुपोषण मh
ु त गाNयाची
१५) लोकसहभाग घेNयात आला.

व Iलोगन,दशपद# पJके तयार करNयात आले.

लुकडे साधारण बुटके बुटके व ल

