
महाराष्ट्रकी सभी सामाजिक कल्याणकारी 
सरकारी योिनाओ ंकी सूची

और पूर्व में शरुू की गयी योिनाओ ंकी सूची
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https://www.sarkariyojna.co.in/
http://www.mahaschemes.maharashtra.gov.in/
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https://www.sarkariyojna.co.in/maharashtra-farm-loan-waiver-scheme-online-registration-application-forms/
https://www.sarkariyojna.co.in/dbt-portal-farm-loan-waiver-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/pension-scheme-journalists-maharashtra-launched-soon/
https://www.sarkariyojna.co.in/advanced-farming-enriched-farmers-scheme-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/pradhan-mantri-awas-yojana-maharashtra-housing-2019/
https://www.sarkariyojna.co.in/deendayal-upadhay-swayam-yojana-tribal-students-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/punjabrao-deshmukh-scheme-to-provide-hostel-fee-in-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/mahatma-jyotiba-phule-jan-arogya-yojana-mjpjay-launch-21-october/
https://www.sarkariyojna.co.in/bal-thackeray-upgath-vima-yojana-free-treatment-accident-victims/
https://www.sarkariyojna.co.in/mahatma-jyotiba-phule-jeevandayeeni-yojana-cashless-treatment-scheme-poor/
https://www.sarkariyojna.co.in/krishi-gurukul-yojana/
https://www.sarkariyojna.co.in/pandit-deen-dayal-upadhyay-krishi-margadarshak-yojana/
https://www.sarkariyojna.co.in/palakmantri-earth-moving-machines-kharedi-yojana/
https://www.sarkariyojna.co.in/palakmantri-panand-raste-yojana/
https://www.sarkariyojna.co.in/high-voltage-distribution-system-hvds-scheme-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/free-chemotherapy-facility-scheme-cancer-treatment-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/maharashtra-open-school-board-osb-scheme-education-students/


कृषी विभाग / 
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https://www.sarkariyojna.co.in/maharashtra-asmita-scheme-sanitary-pads-women-girls-hygiene-rural-areas/
https://www.sarkariyojna.co.in/maharashtra-nanaji-deshmukh-krishi-sanjivani-yojana-climate-agriculture/
https://www.sarkariyojna.co.in/maharashtra-aaple-sarkar-water-resources-machinery-interest-subsidy-scheme/
https://www.sarkariyojna.co.in/maharashtra-smart-ration-card-online-application-form-list-2018/
https://www.sarkariyojna.co.in/atal-mahaaphan-vikas-abhiyan-launched-maharashtra-cooperative-sector/
https://www.sarkariyojna.co.in/mukhyamantri-agricultural-solar-feeder-scheme-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/chief-minister-mukhyamantri-krishi-sanjivani-yojana-2017-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/magel-tyla-shettale-scheme-online-registration-farm-pond-subsidy/
https://www.sarkariyojna.co.in/manodhairya-yojana-maharashtra-compensation/
https://www.sarkariyojna.co.in/shiv-rojgar-yojana-shivsena-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/jiyo-parsi-scheme-phase-2-mumbai/
https://www.sarkariyojna.co.in/pm-awas-yojana-demand-survey-housing-scheme-in-nagpur-by-nmc/
https://www.sarkariyojna.co.in/csmssy-2018-4-lakh-farm-loan-defaults-b-w-2001-09-in-loan-waiver-scheme/
https://www.sarkariyojna.co.in/mahaswayam-employment-registration-web-portal-job-seekers-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/csmssy-2018-karj-mafi-application-form-second-chance-farmers-maharashtra/
https://www.sarkariyojna.co.in/maharashtra-asmita-sponsor-online-application-sanitary-pads-girls/
https://www.sarkariyojna.co.in/self-redevelopment-scheme-maharashtra-flat-owners-housing-societies/


प्रधानमंत्री कृषि ससचंाई योिनेंतगवतकें द्र पुरस्कृत सुक्ष्म 
ससचंन योिना / 

ठिबक
योिना)
बागायती रोपमळयाची स्थापना र् बळकटीकरण करणे
सर्वसाधारण) (जिल्हास्तर) / 

बागायती रोपमळयाची स्थापना र् बळकटीकरण करणे
आठिर्ासी) (जिल्हास्तर) / 

रोिगार हमी योिनेशी ननगडीत फळबाग लागर्डकायवक्रम / 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अंतगवत 
र्ैयजततक लाभार्थयाांच्या शेतार्र शेतकयांच्या शेताच्या बांधार्र 
र् पडीक शेत िमीनीर्र फळझाड लागर्ड कायवक्रम / 

नारळ षर्कास मंडळ पुरस्कृत नारळ षर्कास योिना

नारळ षपक षर्मा योिना / 

पडकई षर्कास कायवक्रम / माती 
संर्धवन / 
षर्शेि घटक योिना / माती संर्धवन / 

गनतमान पाणलोट षर्कास कायवक्रम / 
माती संर्धवन / 
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https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/drip%20scheme.html
https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/nursary%20hort%20scheme.html
https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/soil%20conservation.html


मागेल त्याला शेततळे / माती 
संर्धवन / 
पुनवरचचत हर्ामान आधाररत पीकषर्मा योिना सन

पीकषर्मायोिना / 
फलोत्पािन षपकार्रील कीड रोग सरे्क्षण सल्ला र् 
व्यर्स्थापन प्रकल्प (हॉटवसॅप) / 

षपक संरक्षण योिना / 

केळी षपकार्रील करपा (ससगाटोका) रोग ननयंत्रण कायवक्रम / 
षपक संरक्षणयोिना / 

जिल्हा ननयोिन षर्कास मंडळ पुरस्कृत षपकसंरक्षण योिना 
(डीपीडीसी) / 

षपक संरक्षण योिना / 

आठिर्ासी कुटंुबाच्या परसबागेत फळझाड ेर्भािीपाला षपके 
लागर्ड योिना / 

षपक संरक्षण योिना / 

राकृषर्यो अंतगवत गनतमान र्ैरण षर्कासकायवक्रम / 
इतर 

योिना /
राकृषर्यो अंतगवत हायड्रोपोननक तंत्रज्ञानाद्र्ारे ठहरर्ा चारा 
ननसमवती / 

इतर योिना / 
राकृषर्यो अंतगवत ऊस षर्कास कायवक्रम /

इतर योिना / 
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https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/crop%20protection.html
https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/Krushi%20itar%20yojana.html


राअसुअ अंतगवत ऊस षर्कास कायवक्रम /
इतर योिना / 

राकृषर्यो अंतगवत कापूस षर्कास योिना /
इतर योिना / 

राअसुअ अंतगवत कापूस षर्कास योिना / 
इतर योिना / 

तालुका बीि गुणन प्रके्षत्र योिनेतर योिना
इतर योिना /

अजवर्क्षा- नन-प्रात्यक्षक्षक योिनेतर योिना
इतर योिना / 

कृषि चचककत्सालयांची स्थापना र् बळकटीकरण डीपीसी) / 

इतर योिना / 
राष्ट्रीय कृषि षर्स्तार र् तंत्रज्ञानअसभयानांतगवत बबयाणे र् 
लागर्ड साठहत्य : उप-असभयान (एसएमएसपी) / 

इतर योिना / 

तालुका बीि गुणन प्रके्षत्रार्र पायाभूत सुषर्धा र्ाढषर्णे / 

इतर योिना / 
राज्य पुरस्कृत िैषर्क खत उत्पािन युननटउभारणीसािी 
अथवसहाय्य योिना / 

इतर योिना / 

कृषि यांबत्रकीकरण उपअसभयान / 
इतर योिना / 
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राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिने अंतगवतगुणर्त्ता ननयंत्रण 
प्रयोगशाळा र् कीडनाशके उर्वररत अंश तपासणी 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प राबषर्णे हा 
प्रकल्प सन त ेसन या तीनर्िावकररता 
राबषर्ण्यात येत असून ही र्ैयजततक लाभाची योिना नाही / 

इतरयोिना / 
राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिने अंतगवत िाणे येथे कीडनाशके 
चाचणी प्रयोगशाळेचे नर्ीन बांधकाम करणे हा प्रकल्प 
राबषर्णे हा प्रकल्प सन या एक र्िावकररता 
राबषर्ण्यात येत असून ही र्ैयजततक लाभाची योिना नाही / 

इतर योिना / 
राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयानांतगवत मिृाआरोग्यपबत्रका 
योिना / इतर योिना / 
राष्ट्रीय शाश्र्त शेतीअसभयान अंतगवत परंपरागत कृषि 
षर्कास योिना (सेंद्रीयशेती) / 

इतर योिना / 
राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयान अंतगवत परंपरागत कृषि 
षर्कास योिना (सेंद्रीय शेती) / 

इतर योिना
राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान सन 

इतर योिना / 
राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान 

इतर योिना / 
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राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान / 
इतर योिना / 

कृषि यांबत्रकीकरण उपअसभयान / 
इतर योिना / 

राज्याच्या कृषि षर्स्तार कायवक्रमांना षर्स्तारषर्ियक 
सुधारणाकररता सहाय्य (आत्मा) / इतर 
योिना / 
राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिनेंतगवत गनतमानर्ैरण षर्कास 
कायवक्रम 

इतर योिना / 

राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान सन 
इतर योिना / 

राष्ट्रीय शाश्र्ात शेती असभयानांतगवतकोरडर्ाहू के्षत्र षर्कास / 

इतर योिना / 
राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयान अंतगवत परंपरागत कृषि 
षर्कास योिना (सेंद्रीय शेती) / 

इतर योिना / 

राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिने अंतगवत गुणर्त्ता ननयंत्रण 
प्रयोगशाळा र् कीडनाशके उर्वररत अंश तपासणी 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे” हा प्रकल्प राबषर्णे (इतर 
योिना / 

राष्ट्रीय कषि षर्स्तार र् तंत्रज्ञानअसभयानमधील रोप 
संरक्षणार्रील उप असभयान अंतगवत कीटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे / 
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इतर योिना / 
षपकांर्रील कीड रोग सरे्क्षण र् सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) / 

इतर योिना / 

कोरडर्ाहू शेती असभयान / इतर 
योिना / 
गोपीनाथ मंुड ेशेतकरी अपघात षर्मा योिना /

इतर 
योिना /
राष्ट्रीय गळीतधावय र् तलेताड असभयान /

इतर योिना / 
राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयानंाातगवत मिृआरोग्य पबत्रका 
योिना / 

इतर योिना / 
पशुसंिर्धन विभाग / 

नाषर्वयपुणव योिना - ०६/०४/०२ िधुाळसंकररत गाई/म्हशींचा 
गट र्ाटप करणे (िधु उत्पािनामध्ये स्र्यंपूणव असलेले पुणे
सांगली सातारा सोलापूर कोल्हापूर र् अहमिनगर जिल्हे 
र्गळता) / 

जिल्हा र्ाषिवक योिना- (अनुसूचचत िातीच्यालाभाथींना ०२ 
िधुाळ िनार्रांचे गट र्ाटप योिना)/ 

नाषर्वयपुणव योिना - अंशत: िाणबंि पध्ितीने संगोपन 
करण्यासािी १० शेळया/मेंढया +१ बोकड/नर मेंढा या प्रमाणे
लाभाथींना शेळी /मेंढी गट र्ाटप करणे / 

w
w
w
.s
ar
ka
riy
oj
na
.c
o.
in

https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/animal%20husbandary%20department.html


जिल्हा र्ाषिवक योिना - अनुसूचचत िातीच्यालाभार्थयाांना 
शेळया र् बोकड गट र्ाटप योिना / 

जिल्हा र्ाषिवक योिना- अनुसूचचत िातीच्यालाभाथींना 
पशुसंर्धवन षर्ियक प्रसशक्षण िेणे / 

नाषर्वयपूणव योिना- मांसल पक्षी संगोपनातून कुतकुट 
पालन व्यर्साय सुरु करणे / 

जिल्हा र्ाषिवक योिना - एकाजत्मक कुतकुट षर्कास कायवक्रम 
(सर्वसाधारण योिना) / 

षर्द्युतचसलत कडबाकुट्टी यंत्राचे र्ापराकरीता अनुिान / 

खाद्य षर्श्लेिण प्रयोगशाळेची स्थापना र्आधुननकीकरण / 

जिल्हा र्ाषिवक योिना - र्ैरण बबयाणे र्िोंबे षर्तरण / 

राज्यातील गायी-म्हशींची उत्पािकता र्ाढषर्ण्यासािी 
सर्वसमारे्शक अनुर्ांसशक सुधारणा कायवक्रम राबषर्णे (राज्य
योिनांतगवत योिना) / 

राष्ट्रीय पशुधन असभयानांतगवत पशुधन षर्मायोिना / 

दगु् र्व् यिसाय विकास विभाग / 
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https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/dairy%20department.html


सहकार विभाग / 

उभारणी खालील प्रनतठिन मे.टन गाळपक्षमतचे्या 
सहकारी साखर कारखावयांना शासकीय भाग भांडर्ली 
अंशिान / 

उभारणी खालील प्रनतठिन मे.टन गाळपक्षमतचे्या 
सहकारी साखर कारखावयांना राष्ट्रीय सहकारी षर्कास 
ननगम कडील उभारणीकिव राज्य शासना माफव त षर्तरीत 
करणे / 

अनुसुचचत िाती/नर्बौध्ि शेतक-यांना सहकारीसाखर 
कारखावयांचे भाग खरेिीसािी अनुिान र् बबनव्यािी किव 
योिना

मत्स्यव्यिसाय विभाग / 

मा. लोकप्रनतननधींनी सुचषर्लेल्या ग्रामीणभागातील 
गार्ांतगवत रस्ते गटारे र् अवय मुलभूत सुषर्धांच्या 
कामाबाबत षर्शेिकायवक्रम (

ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांर्र सौर ऊिाव पथ ठिरे् उभारणे / 

रा म षर् म पुरुस्कृत योिना / 
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https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/mr/sahkar.html
https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en/fisheries%20department%20scheme.html


बबगर यांबत्रक नौकांना बाह्य र् आतंर इंजिनबसषर्ण्यासािी 
अथवसहाय्य - ५० टतके कें द्र पुरस्कृत / 

ननमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंर्धवक षर्कासयंत्रणांची स्थापना 
- ७५ टतके कें द्र पुरस्कृत / 

मजच्िमार नौकांचे यांबत्रकीकरण र्नौकांमध्ये सुधारणा - 
रा.स.षर्.नन. पुरस्कृत योिना / 

मासळीचे सुरक्षण र्ाहतूक र् पणन - रा.स.षर्.नन. पुरस्कृत 
योिना / 

ि्रोद्योग विभाग / 

कें द्र पुरस्कृत योिनेशी संलग्न िीघव मुिती किावर्रील 
व्याि सर्लत योिना / 

कें द्र पुरस्कृत योिनेशी ननगडीत षर्िभव मरािर्ाडा आणण 
उत्तर महाराष्ट्रातील नर्ीन र्स्त्रोद्योग घटकांना भांडर्ली 
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अनुिान / 

कें द्र पुरस्कृत योिनेशी असंलग्न िीघव मुिती 
किावर्रील व्याि सर्लत योिना / 

राज्य र्स्त्रोद्योग धोरण अंतगवत स्र्-अथवसहाय्यीत 
र्स्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडर्ली अनुिान िेण्याबाबत / 

राज्य र्स्त्रोद्योग धोरण अंतगवतर्स्त्रोद्योग 
प्रकल्पांना व्याि अनुिानाऐर्िी भांडर्ली अनुिान / 

यंत्रमाग संस्थांचे षर्कासासािी राष्ट्रीयसहकारी षर्कास 
ननगम योिनेअंतगवत शासकीय भागभांडर्ल र् रा.स.षर्.नन. 
किव िेण्यांची योिना / 

साध्या यंत्रमागाचा ििाव र्ाढषर्ण्यासािीअथवसहाय्य िेण्याची 
योिना / 

र्स्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७-अनुसूचचतिाती / िमाती र् 
अल्पसंख्याक समािाच्या नर्ीन सहकारी यंत्रमाग संस्थाना 
सुधाररतआकृतीबंिानुसार रा.स.षर्.नन. पुरस्कृत अथवसहाय्य 
िेणेबाबतची योिना / 

सहकार - पणन / 

आसशयाई षर्कास बँक सह्हानयत “कृषि व्यापार षर्ियक 
पायाभुत सुषर्धा षर्कास गुंतर्णुक कायवक्रम” (
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गररबी ननमुवलनासािी िपानचा ननधी ( सहाजय्यत
महाराष्ट्रातील लहान शेतक-यांना बािारपेिेशी िोडणे

कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग / 

प्रमोि महािन कौशल्य र् उद्योिकता षर्कासअसभयान 
(
रोिगार प्रोत्साहन कायवक्रम / 
आठिर्ासी उमेिर्ारांसािी कौशल्य षर्कास रोिगार र् 
उद्योिकता प्रसशक्षण कें द्र / 

रोिगार मेळारे् / 
बेरोिगारांच्या सहकारी सेर्ा संस्था /

कररअर षर्ियक साठहत्य अभ्याससका र् रे्बसाईट षर्कास 
योिना / 

महाराष्ट्र राज्यात व्यर्साय मागविशवन र्समुपिेशन कें द्र 
स्थापन करणे / 

कें द्र शासनाची सशकाऊ उमेिर्ारी योिना /

सशल्प कारागीर प्रसशक्षण योिना / 
अन्न नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग / 

अवनपूणाव योिना / 
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औरंगाबाि षर्भागातील र् अमरार्ती षर्भागातीलसर्व जिल्हे 
तसेच र्धाव जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) सशधापबत्रकाधारक 
शेतकऱयांना राष्ट्रीय अवनसुरक्षा योिनेप्रमाणे अवनधावयाचा 
लाभ िेण्याबाबत / 

राष्ट्रीय अवनसुरक्षा अचधननयम

सामान्य प्रशासन विभाग / 

िात्रपूर्व प्रसशक्षण योिना / 

तर्ीन मेरी तंत्रशाळेस सहाययक योिना

सशस्त्र िलातील नोकर भरतीसािी सेर्ापूर्व प्रसशक्षण कें द्र 
(

सैवय भरती मेळारे् (
िेशांतगवत सुरक्षासंबंधी मोठहमेतधारानतथी पडलेल्या 
िर्ानांच्या षर्धर्ा / अर्लंबबतांना आचथवक मित / 

महाराष्ट्र राज्याचे अचधर्ासी असलेल्या िसुऱया िागनतक 
महायुध्िातील मािी सैननक/त्यांच्या षर्धर्ा यांना 
ननर्तृ्तीरे्तन /

पॅराप्लेजिक ररहॅबीलीटेशन सेंटर खडकी पुणे या चाररटेबल 
संस्थेस आचथवक मित िेण्याबाबत / 

उच्च ि तंरशशक्षण विभाग / 
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सेंरल सेतटर सशष्ट्यर्तृ्ती योिना /

कें द्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक षर्द्यार्थयाांसािी पोस्ट 
मॅरीक सशष्ट्यर्तृ्ती योिना / 

कें द्रशासन पुरस्कृत अपंग षर्द्यार्थयाांसािी पोस्ट मॅठरक 
सशष्ट्यर्तृ्ती योिना / 

अठहिंी भािीक राज्यातील षर्द्यार्थयाांना िेण्यात येणारी ठहिंी 
सशष्ट्यर्तृ्ती / 

राज्य शासनाची खुली गुणर्त्ता सशष्ट्यर्तृ्ती योिना (र्ररष्ट्ि 
महाषर्द्यालयीन) / 

एकलव्य आचथवक सहाय्य योिना / 

गुणर्ान षर्द्यार्थयाांना आचथवक सहाय्य /

राज्य शासनाची िक्षक्षणा अचधिात्रर्तृ्ती /

शासकीय संशोधन अचधिात्रर्तृ्ती / 

िर्ाहरलाल नेहरु षर्द्यापीि सशष्ट्यर्तृ्ती /

कें द्रीय लोकसेर्ा आयोगामाफव त ननर्डहोणाऱया अणखल 
भारतीय प्रशासकीय सेर्ामध्ये महाराष्ट्रातील अचधकाऱयांचे 
प्रमाणर्ाढारे् यासािी गुणर्त्ताधारक षर्शेि सशष्ट्यर्तृ्ती योिना 
/ 

राज्य शासनाची इयत्ता बारार्ीनंतर सर्वअभ्यासक्रमांमध्ये 
सशक्षण घेणाऱया (कलार्ाणणज्य षर्ज्ञान पिर्ी र् पिव्युत्तर
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अभ्यासक्रम) राज्यातील अल्पसंख्यांक षर्द्यार्थयाांकरीता 
सशष्ट्यर्तृ्ती योिना /

राज्य सशक्षण शुल्क प्रनतपूती योिना /

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामंडळ / 

अठहल्याबाई होळकर योिना / 

षर्ियाथी माससक पास / 
षर्ियार्थयावना मोिया सुट्टीत मुळ गार्ी िाणे येणे/पररक्षेला 
िाणे येणे/ शैक्षणीक कॅम्पला िाणे येणे/ आिारी आई 
र्डडलांना भेटण्यास िाण्यासािी
नैसमषत्तक करारार्र िेण्यात येणारी सर्लत /

रेस्तयु होम मधील मुलांना र्िावतुन एकिासहलीकररता / 

डॉ बाबासाहेब आबेंडकर समािभुिण पुरस्कार िसलतसमत्र 
प्ररस्कार) प्राप्त व्यतती र् त्यांचे एक साथीिार / 

अंध अपंग व्यतती / 
अंध अपंग व्यतती र् त्यांचे साथीिार /

लोकशाहीर आण्णाभाऊ सािे पुरस्काराथी र् त्याचे साथीिार / 

क्षय रोगी र्ैियकीय उपचारासािी प्रर्ासभाडयात टतके 
सर्लत / 
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ककव  रोगी र्ैियकीय उपचारासािी प्रर्र्ासभाडयात सर्लत / 

कुष्ट्ि रोगी र्ैियकीय उपचारासािी टतके प्रर्ास भाडयात 
सर्लत / 

शासन अचधजस्र्कृनतधारक पत्रकार ( कक.मी. प्रर्ासभाड)े / 

स्र्ातंत्र्य सैननक प्रर्ास भाडयात सर्लत /

आठिर्ासी पुरस्कार प्राप्त व्यतती र् त्यांचे साथीिार / 

राज्य शासनाने पुरस्कृत केलेल्या खेळामध्येभाग घेतलेल्या 
षर्िेत्या स्पधवकांसािी / 

अिुवन द्रोणाचायव िािोिी कोंडिेर् र् सशर्ित्रपती पुरस्कार 
प्राप्त खेळाडुनंा र्ाषिवक रुपये मुल्यापयांत सर्लत /

महाराष्ट्र राज्यातील र्िावर्रील िेष्ट्िनागरीकांना रा.प. 
महामंडळाच्या साधी र् ननमआराम बसेसमध्ये प्रर्ासभाडयात 

टतकेसर्लत / 

श्री. षर्ठ्िल रुजतमणी मंिीर पंढरपुर येथेआिाढी र् कातीकी 
एकािशीच्या ठिर्शी प्रथम पुिेचा मान समळणा-या र्ारकरी 
िांपत्यास रा.प. महामंडळाच्या बसमधुन र्िवभर मोफत प्रर्ास 
सर्लत / 

मािी षर्धानमंडळ सिस्य र् त्यांचे एक साथीिार यांना 
र्िवभर मोफत सर्लत / 
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आिी षर्धानमंडळ सिस्य र् त्यांचे एक साथीिार यांना 
र्िवभर मोफत सर्लत / 

अपंग गुणर्ंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यतती र् त्यांचे 
साथीिार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी र् ननमआराम 
बसेसमध्येप्रर्ासभाडयात टतके सर्लत / 

गहृननमाधण विभाग / 

प्रधानमंत्री आर्ास योिना / 

उद्योग विभाग / 

सामुठहक प्रोत्साहन योिना / 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर (अनुसूचीतिाती / 
अनुसूचीत िमाती) उद्योिकांसािी षर्शेि सामुठहक 
प्रोत्साहन योिना / 

कारागीर रोिगार हमी योिना / 

पंतप्रधान रोिगार हमी योिना / 

षर्शेि घटक योिना / 

ग्रामोद्योग र्साहत योिना / 

सुधाररत बीि भांडर्ल योिना / 
जिल्हा उद्योग कें द्र किव योिना / 
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उद्योिकता षर्कास प्रसशक्षण कायवक्रम /

महाराष्ट्राचे िैर् तंत्रज्ञान धोरण - 

ननयावत प्रचालनाचे बळकटीकरण /

ननयावत र्दृ्धीचे बळकटीकरण / 

महाराष्ट्राचे माठहती तंत्रज्ञान र् माठहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेर्ा धोरण - 
महाराष्ट्र राज्य औद्योचगक समूह षर्कासयोिना 
(एमएसआयसीडीपी) महाराष्ट्राचे माठहती तंत्रज्ञान र् माठहती 
तंत्रज्ञानसहाय्यभूत सेर्ा धोरण-

सुक्ष्म लघु उपक्रम-समूह षर्कास योिना एमएसई-सीडीपी)- 
कें द्र शासन पुरस्कृत योिना / 

ऊजाध विभाग / 

षर्िभव र् मरािर्ाडा षर्भागातील कृिीपंपाचाअनुशेि िरू 
करण्याबाबत महाषर्तरण कंपनीस सहाय्यक अनुिान / 

कृिीपंपसंचाचा षर्द्युतीकरणाचा प्रािेशीकअसमतोल िरू 
करण्यासािी महाषर्तरण कंपनीस सहाय्यक अनुिान / 

षर्शेि घटक योिनेअंतगवत अनुसूचचत िाती र्नर्बौध्ि 
र्स्तीला पिपथार्रील ठिव्यासािी षर्ठहरीर्रील कृिीपंप र् 
घरगुती ठिरे्लार्ण्यासािी र्ीि िोडणी महाषर्तरण कंपनीस 
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सहाय्यक अनुिान जिल्हास्तर / 

आठिर्ासी उपाययोिनेअंतगवत षर्द्युत षर्कासक्षेत्रामधे 
महाषर्तरण कंपनी माफव त राबषर्णाऱया योिना. (जिल्हास्तर) 
/ 

राज्यातील कृिीपंपधारक ग्राहकांना र्ीि िरातसर्लत / 

राज्यातील यंत्रमागधारक ग्राहकांना र्ीििरात सर्लत / 

पेयिल पाणी पुरर्िा योिना 

कामगार विभाग / 

स्र्यं प्रमाणणकीकरण योिना / 

विर्ी ि न्याय विभाग / 

धमाविाय रुग्णालयात / र्ैद्यकीय कें द्रात ननधवन र् िबुवल 
घटकातील रुग्णांसािी मोफत र् सर्लतीच्या िराने र्ैद्यकीय 
उपचार िेणेबाबत योिना / 

अल्पसंख़्यक विकास विभाग / 

प्री - मॅठरक सशष्ट्यर्तृ्ती / 
शैक्षणणक योिना / 

पोस्ट- मॅठरक सशष्ट्यर्तृ्ती / 
शैक्षणणक योिना / 
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मेरीट कम समवस सशष्ट्यर्तृ्ती / 
शैक्षणणक योिना / 
उच्च र् व्यार्सानयक सशक्षणासािी राज्यशासनाची 
अल्पसंख्यांक सशष्ट्यर्तृ्ती / 

शैक्षणणक 
योिना / 

शैक्षणणक 
योिना / 
डॉ. झाकीर हुसेन मिरसा आधुननकीकरण योिना /

शैक्षणणक योिना / 

शैक्षणणक योिना / 
अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना अनुिान / 

शैक्षणणक योिना /
षर्द्याचथवसािी र्सतीगहृ (कें द्र र् राज्य) /

शैक्षणणक योिना / 
कस्तुरबा गांधी बासलका षर्द्यालय (मानर्संसाधन षर्कास 
मंत्रालय) / 

शैक्षणणक योिना / 

शैक्षणणक योिना / 
शैक्षणणक योिना / 

शैक्षणणक योिना / 

शैक्षणणक योिना / 
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मौलाना आझाि मोफत सशकर्णी र् संबंध योिना /
शैक्षणणक योिना /

नषर्न तंत्रननकेतन सुरू करणे / 
कौशल्य षर्कास / 

तंत्रननकेतनमध्ये िसुरी पाळी / 
कौशल्य षर्कास / 
नर्ीन आय ठट आय सुरु करणे / 

कौशल्य षर्कास / 
आय ठट आय मध्ये िसुरी-नतसरी पाळी सुरु करणे

कौशल्य षर्कास / 
नागरी क्षेत्रषर्कास / क्षेत्रषर्कास 
योिना / 
ग्रामीण क्षेत्रषर्कास / क्षेत्रषर्कास 
योिना / 
११ र्ी पंचर्ाषिवक योिना / क्षेत्रषर्कास 
योिना / 
पोसलस भरतीपूर्व प्रसशक्षण / 
राज्य अल्पसंख्याक षर्भागाच्या योिना / 

उिूव शाळेत मरािी भािा सशकर्णी र्गव /
राज्य अल्पसंख्याक षर्भागाच्या 

योिना / 
अल्पसंख्याकाकररता हेल्पलाईन / 
राज्य अल्पसंख्याक षर्भागाच्या योिना / 

उिुव अकािमी / उिूव अकािमी हि ससमती 
र्तफ मंडळ / 
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उिुव घर / उिूव अकािमी हिससमती र्तफ मंडळ 
/ 
हि हाउस / उिूव अकािमी हिससमती र्तफ 
मंडळ / 
र्तफ वयायाचधकरण / उिूव अकािमी हि ससमती 
र्तफ मंडळ / 
मुित किव योिना / मौलाना आझाि 
महामंडळ / 
मौलाना आझाि थेट किव योिना / 

मौलाना आझाि महामंडळ / 
शैक्षणणक किव योिना / मौलाना 
आझाि महामंडळ / 
रािीर् गांधी शैक्षणणक किव योिना / 

मौलाना आझाि महामंडळ / 

सूक्ष्म पतपुरर्िा योिना / मौलाना 
आझाि महामंडळ / 

मौलाना आझाि महामंडळ /

मौलाना आझािमहामंडळ / 

मौलाना आझािमहामंडळ / 

मौलाना आझािमहामंडळ / 
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मौलाना आझाि महामंडळ /

मौलाना आझािमहामंडळ / 

मौलाना आझािमहामंडळ / 

मठहला बचतगट योिना / 
मठहला बचतगट योिना / 

ननयोजन विभाग / 

डोंगरी षर्भाग षर्कास कायवक्रम / 

रोजगार हमी योजना / 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना-महाराष्ट्र 
(कें द्र पुरस्कृत) / 

राज्य रोिगार हमी योिना (राज्य पुरस्कृत) /

सािधजननक आरोग्य विभाग / 

महाराष्ट्र आपत्कालीन र्ैद्यकीय प्रनतसाि सेर्ा (

रािीर् गांधी िीर्निायी आरोग्य योिना / 

महसूल : िन विभाग / 

संयुत त र्न व् यर्स् थापन ससमतीच् यासिस् यांना / ग्रामस् थांना 
सर्लतीच् या िराने बायोगॅस / स् र्यंपाक गॅस पुरर्िा/ िभुत् या 
िनार्रांसािी अनुिान र् र्कृ्षलागर्डीचे संरक्षणासािी 
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प्रोत् साहन िेण् याबाबतची योिना / 

डॉ.श्यामाप्रसाि मुखिी िन-र्न षर्कास योिना

र्वयप्राण्यांपासून मनुष्ट्य हानी पशुधन हानी शेतषपकांचे
फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंचधतांस नुकसार भरपाई 
िेण्याबाबत

महसूल मदत ि पुनिधसन विभाग / 

बळीरािा चेतना असभयान / 

ग्रामविकास विभाग / 

रािीर् गांधी पंचायत सशततीकरण असभयान /

श्याम प्रसाि मुखिी असभयान या पुढे सिरअसभयानास 
राष्ट्रीय रुरबन समशन असे संबोधण्यात येईल / 

जिल्हा पररििेअंतगवत येणा-या इतर जिल्हामागव र् ग्रामीण 
मागव या रस्त्यांची र् पुलांची िेखभाल िरुुस्ती (योिनेतर) /

िीनियाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योिना /

शालेय शशक्षण ि क्रीडा विभाग / 

अल्पसंख्यांक समािाच्या संस्था / शाळांसािी पायाभूत 
सुषर्धा षर्कास योिना (
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मिरसामधून गुणर्त्तापूणव आधूननक सशक्षण िेण्याची योिना 
(
मेठरकपूर्व सशष्ट्यर्तृ्ती योिना /
स्र्ातंत्र्य सैननकांच्या मुलांना शैक्षणणकसर्लती (योिनेतर 
योिना) 

मािी सैननकांच्या मुलांना शैक्षणणक सर्लती योिनेतर 
योिना) 

ज्यांचे ककंर्ा ज्यांच्या पालकांचे र्ाषिवकउत्पवन रुपये 
पेक्षा अचधक नाही. अशा इ. र्ी र् र्ी मध्ये सशकत आहे
अशा षर्द्यार्थयावना फी माफी (योिनेतर योिना) (

माध्यसमक र् उच्च माध्यसमक शाळा तसेचअध्यापक 
षर्द्यालयातील अध्यापकांच्या र् अध्यापकेतर कमवचाऱयांचे 
पाल्यांना पिव्युत्तर स्तरापयांत मोफत सशक्षण (

प्राथसमक सशक्षकांच्या मुलांना मोफत सशक्षण

पूर्व माध्यसमक / माध्यसमक शाळातील षर्द्यार्थयावसािी खुली 
गुणर्त्ता सशष्ट्यर्तृ्ती / 

कननष्ट्ि महाषर्द्यालयातील षर्द्यार्थयावना िेण्यात येणा-या 
शासकीय खुली गुणर्त्ता सशष्ट्यर्तृ्ती (

आचथवकदृष्ट्टया मागासर्गीय षर्द्यार्थयावना राज्य शासनाची 
खुली गुणर्त्ता सशष्ट्यर्तृ्ती (
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संस्कृत सशक्षण माध्यसमक र् उच्च माध्यसमकशाळांना 
भारत सरकारच्या सशष्ट्यर्तृ्या (

राष्ट्रीय भारतीय सैननक महाषर्द्यालयडहेराडून येथील 
सरकारी सशष्ट्यर्तृ्या (

इयत्ता र्ी पयांतचे सर्ाांना मोफत सशक्षण (

इयत्ता र्ी र्ी मध्ये मुलींना मोफत सशक्षण (

आठिर्ासी षर्द्यार्थयाांना षर्द्यारे्तन

अध्यापक षर्द्यालयामधील मठहलांसािी टतकेआरक्षण र् 
मोफत सशक्षण (

टंचाईग्रस्त भागातील षर्ियार्थयाांना परीक्षा फी माफी / 
प्रतीपूती (

मा. पंतप्रधान र् मा. मुख्यमंत्री यांनी घोषित केलेले षर्शेि 
पॅकेि अंमलबिार्णी षर्िभावतील शेतकऱयांच्या आत्महत्या
रोखण्यासािी करार्याच्या उपाय योिनांतगवत द्यार्याच्या 
शैक्षणणक सर्लती ( एच

राष्ट्रीय आचथवक िबुवल घटक सशष्ट्यर्तृ्ती योिना (

माध्यसमक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीययोिनेतून रु. 
प्रोत्साहनपर भत्ता योिना / 

सामाजजक न्याय आणण विशेष सहाय्य विभाग / 
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गटई स्टॉल योिना / आचथवकउवनतीसािी / 

अपंग व्यततींना पुनर्वसनासािी षर्त्तीयसहाय्य / 
आचथवक 

उवनतीसािी / 
अनुसूचचत िातीच्या सहकारी संस्थांना अथवसहाय्य मंिूर 
करणे / 

आचथवक उवनतीसािी / 

अनुसूचचत िातीच्या मागासर्गीय सहकारी सूतचगरण्यांना 
ठिघव मुित किव मंिूर करण्याची योिना / 

आचथवक 
उवनतीसािी /
२५% बीिभांडर्ल रु. २५०००/- थेट किव / 

आचथवक 
उवनतीसािी /
गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल िेण्यांची योिना / 

आचथवक
उवनतीसािी / 
अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि घटकांच्या स्र्यंसहाय्यता बचत 
गटांना समनी रॅतटर र् त्याची उपसाधने यांचा पुरर्िा 
करणेबाबत

आचथवक उवनतीसािी /
मठहला ककसान योिना / रोिगार / 

मठहला समधृ्िी योिना / रोिगार / 

सुक्ष्म पत पुरर्िा योिना / 
रोिगार / 
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रोिगार / 

रोिगार /
५० टतके अनुिान योिना / रोिगार / 

२०% बीि भांडर्ल योिना / 
रोिगार / 
सुक्ष्म पत पुरर्िा योिना / रोिगार / 

मठहला समधृ्िी योिना / रोिगार / 

स्र्णणवमा / रोिगार /
४५% माजिवन मनी योिना / 
रोिगार / 
मुिती किव योिना / रोिगार /
अपंग व्यततींना स्र्यंरोिगारासािी बीिभांडर्ल / 

रोिगार /
२५% बीिभांडर्ल •रु. २५०००/- थेट किव /

रोिगार /

कें द्रीय महामंडळाच्या योिना ( राज्य शासनाच्या 
योिना / रोिगार /

मुित किव योिना शैक्षणणक किव योिना सूक्ष्म षर्त्त पुरर्िा
थेट किव योिना / 

रोिगार / 

रु.२५०००/- पयांतची थेट किव योिना /
रोिगार / 
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शैक्षणणक किव योिना / सशक्षण आणण 
प्रासशिण / 
प्रसशक्षण योिना / सशक्षणआणण प्रासशिण / 

सैननक शाळेतील अनुसूचचत िातीच्या षर्द्यार्थयाांना ननर्ावह 
भत्ता / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
षर्िाभि इमार् र् षर्माप्र प्रर्गावसािी र्ाहनचालक प्रसशक्षण 
योिना / 
सशक्षण आणण प्रासशिण / 
इयत्ता ५ र्ी त े७ र्ी मध्ये सशकणा-या षर्िाभि षर्माप्र 
प्रर्गावच्या षर्द्याथींनींना साषर्त्रीबाई फुले सशष्ट्यर्तृ्ती योिना 
/

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

माध्यसमक शाळेत सशकत असलेल्या षर्िाभि / षर्माप्र 
प्रर्गावच्या षर्द्यार्थयाांना गुणर्त्ता सशष्ट्यर्तृ्ती प्रिान करणे /

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
औद्योचगक प्रसशक्षण संस्थेमध्ये सशकणा-या षर्िाभि र् 
षर्माप्र षर्द्यार्थयाांना षर्द्यारे्तन / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

शासकीय औद्योचगक प्रसशक्षण संस्थांमधून षर्िाभि र् 
षर्माप्रप्रर्गावतील उमेिर्ारांना व्यार्सानयक प्रसशक्षण िेण्याची 
योिना मागेल त्याला प्रसशक्षण) / 
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सशक्षण आणण प्रासशिण /

सैननकी शाळेत सशक्षण घेणा-या षर्िाभि / षर्माप्र प्रर्गावच्या 
षर्द्यार्थयाांना ननर्ावह भत्ता / 

सशक्षण आणण 
प्रासशिण
व्यार्सानयक पाियक्रमाशी संलग्न असलेल्या र्सनतगहृांतील 
षर्द्यार्थयाांना षर्द्यारे्तन तसेच व्यार्सानयक पाियक्रमाशी 
संलग्नअसणाऱया र्सनतगहृाच्या र् शासकीय र्सनतगहृाच्या 
बाहेर राहणाऱया परंतु र्सनतगहृातप्ररे्श समळण्यासािी पात्र 
असणाऱया षर्द्यार्थयाांना षर्द्यारे्तन / 

सशक्षण आणण
प्रासशिण / 
इ.८र्ी त े१० र्ी मध्ये सशक्षण घेणाऱया षर्िाभि र् षर्माप्र 
प्रर्गावच्या मुलींना साषर्त्रीबाई फुले सशष्ट्यर्तृ्ती योिना /

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

इयत्ता १० र्ी च्या परीक्षेत षर्शेि प्राषर्ण्य समळर्ून इयत्ता ११ 
र्ी मध्ये प्ररे्श घेतलेल्या तसेच इ.१२ र्ी मध्ये सशक्षण घेणा-
या षर्िाभि / षर्माप्र प्रर्गावच्या मुला-मुलींना राििी 
ित्रपतीशाहू महाराि गुणर्त्ता सशष्ट्यर्तृ्ती / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण /
षर्द्याननकेतन शाळा चालषर्ण्यासािी स्र्यंसेर्ी संस्थांना 
सहाय्यक अनुिान योिना / 

सशक्षण आणण प्रासशिण /
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षर्मुतत िाती भटतया िमाती षर्द्यार्थयाांसािी ननर्ासी 
कननष्ट्ि महाषर्द्यालये / 

सशक्षण आणण प्रासशिण 
/
षर्मुतत िाती भटतया िमाती आश्रमशाळा /

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
इयत्ता १०र्ी र् १२ र्ी च्या पररके्षत राज्यातर् बोडावत प्रथम 
येणाऱया षर्मुतत िाती र् भटतया िमाती प्रर्गावतील 
गुणर्ंत षर्द्यार्थयाांना स्र्. र्संतरार् नाईक गुणर्त्ता पुरस्कार 
प्रिान करणे / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
षर्िाभि प्रर्गावच्या षर्द्यार्थयाांना सशक्षण फी परीक्षा फी अिा 
करणे / सशक्षण 
आणण प्रासशिण / 
षर्िाभि षर्द्यार्थयाांना राज्य सरकारची मॅठरकोत्तर सशष्ट्यर्तृ्ती 
/ सशक्षणआणण 
प्रासशिण / 
शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे सशक्षण आणणप्रसशक्षण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
स्र्यंसेर्ी संस्थामाफव त चालषर्ण्यात येणाऱया षर्शेि शाळा/ 
कायवशाळां मधून अपंगांचे सशक्षण र् प्रसशक्षण /

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

इतर मागासर्गव प्रर्गावच्या षर्द्यार्थयाांना सशक्षण फी परीक्षा 
फी अिा करणे / 
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सशक्षण आणण प्रासशिण /

इतर मागासर्गव षर्द्यार्थयाांना मॅठरकोत्तर सशष्ट्यर्तृ्ती / 
सशक्षणआणण प्रासशिण / 

मनतमंि बालगहेृ / 
सशक्षण आणण प्रासशिण / 

र्ैद्यकीय तंत्रसशक्षण कृिीपशुर्ैद्यककय र्असभयांत्रीकी 
व्यार्सानयक पाियक्रम असणा-या महाषर्द्यालयात सशकणा-
या अनुसूचचतिातीच्या षर्द्यार्थयाांसािी पुस्तकपेढी योिना / 

सशक्षण आणण 
प्रासशिण / 
मागेल त्याला व्यार्सानयक प्रसशक्षण /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

औद्योचगक प्रसशक्षण संस्थांमधील षर्द्यार्थयावना षर्द्यारे्तन / 

सशक्षण आणणप्रासशिण / 

व्यार्सायीक पाठ्यक्रमाशी संलग्नर्सनतगहृातील 
षर्द्यार्थयाांना ननर्ावह भत्ता र् षर्द्यारे्तन / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या सशक्षणासािी स्र्यंसेर्ी 
संस्थाना सहाय्यक अनुिाने / 

सशक्षणआणण प्रासशिण / 
सशक्षण 

आणण प्रासशिण / 
माध्यसमक शाळेत सशकत असलेल्या मागासर्गीय
षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्तृ्ती / 
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सशक्षण आणण प्रासशिण / 

शालांत पररक्षोत्तर ( मॅरीकोत्तर) सशक्षण घेणाऱया अपंग 
षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्तृ्ती िेण्याची योिना / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण 
/ 
स्र्यंसेर्ी संस्थेमाफव त चालषर्ण्यात येणा-याअनुसुचचत 
िातीच्या मुला-मुलींसािी अनुिाननत आश्रमशाळांना सहाय्यक 
अनुिान / सशक्षण आणण प्रासशिण 
/ 
समाि कल्याण संस्थांना अनुिान (समािकायव
महाषर्द्यालये) / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
भारत सरकार मॅरीकोत्तर सशष्ट्यर्तृ्ती /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

साषर्त्रीबाई फुले सशष्ट्यर्तृ्ती योिना /

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
रािषिव ित्रपती शाहू महाराि गुणर्त्ता पुरस्कार / 

सशक्षण आणणप्रासशिण / 

रािषिव ित्रपती शाहू महाराि गुणर्त्ता सशष्ट्यर्तृ्ती / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
अनुसुचचत िातीच्या मुला मुलींना परिेशात सशक्षणासािी 
सशष्ट्यर्तृ्ती / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
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अनुसूचचत िातीच्या १०० षर्ियार्थयाांना िेशातंगवत सशष्ट्यर्तृ्ती / 

सशक्षण आणण प्रासशिण /

स्र्यंसेर्ी संस्थांमाफव त चालषर्ण्यात येणा-या मागासर्गीय 
अनुिाननत र्सतीगहृांना सहाय्यक अनुिान / (

सशक्षण आणण 
प्रासशिण /
अनु िातीच्या आणण नर्बौध्ि उमेिर्ारांना सैननक र् पोलीस 
भरती पुर्व प्रसशक्षण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

मुला/मुलींसािी शासकीय र्सनतगहृ सुरू करणे /
सशक्षण 

आणणप्रासशिण / 
षर्भागीय स्तरार्र १००० षर्ियाथी क्षमतचेी मागासर्गीय 
मुला मुलीकरीता शासकीय र्सनतगहेृ / 

सशक्षण आणण 
प्रासशिण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि मुला मुलीसािी षर्भागीय 
स्तरार्र उच्चस्तर औियोगीक प्रसशक्षण संस्था / 

सशक्षण आणणप्रासशिण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 

सशक्षण आणण प्रासशिण / 
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सशक्षण आणण प्रासशिण / 
इंठिरा गांधी राष्ट्रीय षर्धर्ा ननर्तृ्ती रे्तन योिना / 

षर्शेि सहाय्य /

इंठिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग ननर्तृ्ती रे्तनयोिना / 
षर्शेि सहाय्य /

संिय गांधी ननराधार अनुिान योिना / 
षर्शेि सहाय्य / 

श्रार्णबाळ सेर्ा राज्य ननर्तृ्ती रे्तन योिना
षर्शेि सहाय्य / 

राष्ट्रीय कुटंुब लाभ योिना / 
षर्शेि सहाय्य / 
इंठिरा गांधी राष्ट्रीय र्धृ्िापकाळ ननर्तृ्ती रे्तन योिना / 

षर्शेिसहाय्य / 

आम आिमी षर्मा योिना / षर्शेि 
सहाय्य / 
शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे सशक्षण आणणप्रसशक्षण / 

अपंग कल्याण / 
स्र्यंसेर्ी संस्थामाफव त चालषर्ण्यात येणाऱया षर्शेि शाळा/ 
कायवशाळां मधून अपंगांचे सशक्षण र् प्रसशक्षण /

अपंग कल्याण / 
अपंग कल्याण राज्य पुरस्कार / 

अपंग कल्याण/ 
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अपंग व्यततींना कृबत्रम अर्यर् र् साधनेपुरषर्णे / 
अपंग 

कल्याण / 
अपंग व्यततींना पुनर्वसनासािी षर्त्तीयसहाय्य / 

अपंग 
कल्याण / 
अपंग व्यततींना स्र्यंरोिगारासािी बीिभांडर्ल / 

अपंग कल्याण /

अपंग षर्द्यार्थयाांना गुणर्त्ता पाररतोषिके अपंग 
कल्याण / 
मनतमंि बालगहेृ / 

अपंग कल्याण / 
र्धृ्िाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुिान /

अपंग कल्याण / 
अपंग कल्याण /

शालांत पररक्षोत्तर ( मॅरीकोत्तर) सशक्षण घेणाऱया अपंग 
षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्तृ्ती िेण्याची योिना / 

अपंग कल्याण / 
शालांतपूर्व सशक्षण घेणाऱया अपंग षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्तृ्ती 
िेण्याची योिना / अपंग 
कल्याण / 
इंठिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग ननर्तृ्तीरे्तनयोिना / 

अपंग कल्याण /

मुित किव योिना शैक्षणणक किव योिना सूक्ष्म षर्त्त पुरर्िा
थेट किव योिना / 

अपंग कल्याण / 
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आंतरिातीय षर्र्ाहास प्रोत्साहन योिना /
सामाजिक एकात्मका / 

नागरी हतक अचधननयम अंमलबिार्णी करीता यंत्रणा 
(राज्य) अस्पशृ्यता ननमुवलनाथव षर्षर्ध कायवक्रमाचे आयोिन 
करणे /

सामाजिक एकात्मका / 
नागरी हतक अचधननयम अंमलबिार्णी करीता यंत्रणा 
अस्पशृ्यता ननमुवलनाथव षर्षर्ध कायवक्रमाचे आयोिन करणे / 

सामाजिक 
एकात्मका / 
आंतर िातीय षर्र्ाहास प्रोत्साहन योिना /

सामाजिक एकात्मका / 
सामाजिक 

एकात्मका / 
अत्याचाराचे बळी िरणाऱया अनुसूचचत िाती र्अनुसूचचत 
िमातीच्या कुटंूबातील सिस्यांना आचथवक सहाय्य िेण्याची 
योिना /

सामाजिक उपाय / 
अत्याचाराचे बळी िरणाऱया अनुसूचचत िाती र्अनुसूचचत 
िमातीच्या कुटंूबातील सिस्यांना आचथवक सहाय्य िेण्याची 
योिना /

सामाजिक उपाय / 
कवयािान योिनेखाली नर्िाम्पत्यांना अथवसहाय्य (षर्िाभि) 
/ सामाजिक 
उपाय / 
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अत्याचाराचे बळी िरणा-या अनुसूचचत िाती र्अनुसूचचत 
िमातीच्या कुटंुबातील सिस्यांना आचथवक सहाय्य िेण्याची 
योिना /

सामाजिक उपाय /
र्संतरार् नाईक तांडा र्स्ती सुधार योिना /

सामाजिक उपाय / 

षर्मुतत िाती र् भटतया िमाती प्रर्गावसािी यशर्ंतरार् 
चव्हाण मुतत र्साहत योिना / 

सामाजिक उपाय / 
र्धृ्िाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुिान /

सामाजिक उपाय / 
सामाजिक उपाय /

शाहू फुले आबेंडकर सुधारणा र् स्र्च्िताअसभयान / 

सामाजिक उपाय / 
नागरी हतक अचधननयम अंमलबिार्णी करीता यंत्रणा 
(राज्य)अस्पशृ्यता ननमुवलनाथव षर्षर्ध कायवक्रमाचे आयोिन 
करणे /

सामाजिक उपाय

सामाजिक उपाय / 

सामाजिक उपाय / 
अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि घटकांच्या र्स्तीचा षर्कास 
करणे / 
सामाजिक उपाय /
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अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि घटकांसािी रमाईआर्ास 
(घरकूल)योिना (नागरी र् ग्रामीण) / 

सामाजिक उपाय 
/ 
कवयािान योिनेखाली नर्िाम्पत्यांना अथवसाहय्य 
(अनु.िाती) / 
सामाजिक उपाय / 
स्र्यंसेर्ी संस्थांना सहाय्यक अनुिान डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर 
समाि भूिण पुरस्कार साठहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ 
सािे पुरस्कार र् संत रषर्िास पुरस्कार) / 

सामाजिक उपाय / 
कमवर्ीर िािासाहेब गायकर्ाड सबळीकरण र्स्र्ासभमान 
योिना / 

पुरस्कार / 
कमवर्ीर पद्मश्री िािासाहेब गायकर्ाड पुरस्कार / 

पुरस्कार / 
शाहू फुले आबेंडकर पाररतोषिक योिना /

पुरस्कार / 
पयधटन विकास ि सां्कृनतक विकास विभाग / 

आंतरराष्ट्रीय चचत्रपट महोत्सर्ांचे आयोिनकरणा-या 
संस्थांना अथवसहाय्य िेण्याबाबतचे धोरण / 

ििेिार मरािी चचत्रपट ननसमवतीसअथवसहाय्य मंिूर 
करणेबाबत योिना / 
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जिल्हा पातळीर्र बंठिस्त नाट्यगहृ बांधण्यासअथवसहाय्य 
योिना / 
महाराष्ट्र र्ैभर् स्मारक संगोपन योिना /

महाराष्ट्र राज्यातील र्धृ्ि साठहजत्यक र्कलार्ंत यांना 
मानधन योिना / 

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कायवकरणा-या नोंिणीकृत 
संस्थांना सहाय्यक अनुिान / 

राज्यातील लोककलार्ंतांना अनुिान पॅकेि /

भारतरत्न पं. भीमसेन िोशी युर्ा सशष्ट्यर्तृ्ती योिना / 

भारतरत्न पं. भीमसेन िोशी शास्त्रीय संगीतातील नोंिणीकृत 
संस्थांना सहाय्यक अनुिान / 

आददिासी कल्याण विभाग / 

आठिर्ासी शेतक-यांना षर्िपंप / तलेपंप पुरर्िाकरणे / 

कें द्रर्ती अथवसंकल्प (वयुजतलअस बिेट)
व्यर्साय प्रसशक्षण कें द्र योिना कें द्रपुरस्कृत योिना) / 

आठिम िमातीसािी षर्कासाच्या योिना -कें द्रीय सहाय्य / 

शासकीय आश्रम शाळा समुह योिना / 

स्रे्च्िा संस्थांना आश्रमशाळा चालषर्ण्यासअथवसहाय्य / 

आिशव आश्रमशाळा / 

w
w
w
.s
ar
ka
riy
oj
na
.c
o.
in
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एकलव्य इंग्रिी माध्यमाच्या ननर्ासी शाळा कें द्र पुरस्कृत 
पजललक स्कूल) / 

अनुसूचचत िमातीच्या उमेिर्ारांसािी सेर्ायोिननोंिणी / 

आठिर्ासी हस्तकला प्रिशवन / 
आठिर्ासी पारंपाररक नतृ्यस्पधाव / 

र्ारली चचत्रकला स्पधाव योिना / 

ठिबक र् तुिार ससचंन योिना / 

शेळया मेढयांचा गट पुरर्िा करणे / 
अर्रुद्ध पाण्यात मत्स्य संर्धवन करणे /

सहकार षर्भाग - र्ैयजततक लाभाच्या योिना व्याि अनुिान 
/ 

पोलीस र् सैवयभरती पूर्व प्रसशक्षण /

मोटार र्ाहन चालक प्रसशक्षण / 

महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोग र् संघ लोकसेर्ाआयोगामाफव त 
घेण्यात येणाऱया स्पधावपररके्षची पूर्वतयारीसािी प्रसशक्षण /

महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगामाफव त घेण्यात येणाऱया 
असभयांबत्रकी र् राज्यियु्यम वयानयक सेर्ा स्पधावपररके्षची
पूर्वतयारीसािी प्रसशक्षण / 
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शबरी आठिर्ासी घरकूल योिना / 

व्यर्साय प्रसशक्षण योिना (कें द्रपुरस्कृतयोिना) / 

र्ारली चचत्रकला स्पधाव योिना / 

आठिर्ासी पारंपाररक नतृ्यस्पधाव (आठिर्ासीसांस्कृनतक 
महोत्सर्ांतगवत) / 

आठिर्ासी हस्तकला प्रिशवन (आठिर्ासी सांस्कृनतक 
महोत्सर्ांतगवत) / 

षर्शेि राज्यस्तरीय योिनेंतगवत योिना -अंशत: िाणबंि 
पध्ितीने संगोपन करण्यासािी शेळया + बोकड या 
प्रमाणेलाभाथींना शेळी गट र्ाटप करणे / 

अनुसुचचत के्षत्रातील र् अनतररतत आठिर्ासी उपयोिना 
क्षेत्रातील गरोिर जस्त्रया र् स्तनिा मातांकररता भारतरत्न
डॉ.ए.पी.िे.अलिलु कलाम अमतृ आहार योिना / 

अनुसूचचत िमातीच्या सामुठहक षर्र्ाह सोहळयातसहभागी 
होणा-या िाम्पत्यांकररता कवयािान योिना / 

अनुसूचचत िमातीच्या षर्द्यार्थयाांकरीता र्सतीगहृ योिना / 

अनुसूचचत िमातीच्या षर्द्यार्थयाांना नामांकीत ननर्ासी इंग्रिी 
माध्यमाच्या शाळांमध्ये सशक्षण योिना / 
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शहरी विकास विभाग योजना / 

नगर षर्कास अ) / 

जलसंर्ारण विभाग / 

िलसंधारण षर्भागातील षर्षर्ध योिनांची अद्यार्तमाठहती 
/ 
साखळी ससमेंट काँक्रीट नाला बांध बाधंणेकायवक्रम : 
१)राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिना (

गनतमान पाणलोट षर्कास कायवक्रम / 

आठिर्ासी उपयोिनेंतगवत पडकई कायवक्रम (अनतउताराच्या 
िसमनीर्र : िास्त पिववयमान) / 

ग्रामीण पायाभूत सुषर्धा षर्कास ननधी अंतगवत : मेगा 
पाणलोट षर्कास कायवक्रम / 

र्संुधरा राज्यस्तरीय पाणलोटषर्कास यंत्रणा पूणे प्रधानमंत्री 
कृषि ससचंन योिना (पाणलोट षर्कास) एकाजत्मक पाणलोट 
व्यर्स्थापनकायवक्रम ( ३१ िानेर्ारी २०१६ अखेर / 

आिशवगार् योिना / 
अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना अनुिान / 

महात्मा ज्योनतबा फुले िल - भूमी संधारणअसभयान / 
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िलयुतत सशर्ार असभयान :- राज्यातील टंचाई पररजस्थतीर्र 
उपाययोिना र् अंमलबिार्णी / 

लघु ससचंन (िलसंधारण) :- १.िलसंधारण षर्भागाअंतगवत 
० त े२५० हे. ससचंन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योिनांची 
सद्य:जस्थती /

लघु ससचंन (िलसंधारण) :- सन २०१५-१६ सािी ननयोिन / 

राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिना (

शसचंन व्यि्थापन संगणकीकरण विभाग / जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ / 

पाणी र्ापर संस्थेस िेय पाणी हतक मंिूरी िेणे / 

पाणीर्ापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी िाखला िेणे / 

बबगर ससचंन पाणीपट्टी थकबाकी िाखला िेणे /

पाणी पट्टी िेयक तक्रार ननर्ारण करणे / 

लाभक्षेत्राचा िाखला िेणे / 
ग्रामपंचायत जिल्हा पररिि नगरपासलकापररिि नगर पंचायत
कटक मंडळे ( यांना घरगुती पाणी र्ापर 
परर्ाना िेणे / 

महानगरपासलका खािगी षर्कासक षर्शेि नगर षर्कासक
प्रकल्प यांना घरगुती /औद्योगीक पाणी र्ापर परर्ाना िेणे 
/ 
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औद्योगीक प्रयोिणासािी पाणी र्ापर परर्ाना िेणे / 

निी र् िलाशया पासून अंतराचा िाखला िेणे /

उपसा ससचंन परर्ानगी िेणे / 

पाणी पुरिठा ि ्िच्छता विभाग / 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयिल कायवक्रम

राष्ट् रीय ग्रामीण पेयिल कायवक्रम /

ग्रामीण पायाभूत षर्कास ननधी अंतगवत राज्यातील ग्रामीण 
भागात सांडपाणी व्यर्स्थापन प्रकल्प राबषर्णे / 

संत गाडगेबाबा ग्राम स्र्च्िता असभयान /

स्र्च्ि भारत समशन (ग्रामीण) / 
महाराष्ट्र सुर्णवमहोत्सर्ी नागरी िसलतर्स्ती पाणी पुरर्िा र् 
स्र्च्िता योिना / 

नागरी भागातील िसलत र्स्त्यासािी षपण्याच्या पाण्याची 
व्यर्स्था करण्यासािी नागरी िसलत र्स्ती पाणी पुरर्िा 
योिना / 

मदहला ि बालविकास विभाग / 

मनोधैयव योिना
शुभमंगल सामुठहक षर्र्ाह योिना / 
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िेर्िासीसािी कल्याणकारी योिना / 

मठहला र्सनतगहेृ / 

स्टेप योिना / 

योिना

बाल वयाय ननयम (

बाल मेळार्ा / 
रािीर् गांधी ककशोरर्यीन मुलींचे सक्षमीकरण - सबला) 
योिना / 

मुििा क्र.(४) ५) ६) ७) एकाजत्मक बाल षर्कास सेर्ा 
योिना (
ककशोरी शतती योिना / 

इंठिरा गांधी माततृ्र् सहयोग 
योिना - 
एकाजत्मक बाल संरक्षण योिना (
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