in
o.
.c
na

oj

महाराष्ट्र की सभी सामाजिक कल्याणकारी

ka

riy

सरकारी योिनाओं की सच
ू ी

w

w

w

.s

ar

और पूर्व में शरू
ु की गयी योिनाओं की सूची

in

o.

.c

na

oj

riy

ka

ar

.s

w

w

w

कृषी विभाग /

in

o.

.c

na

oj

riy

ka

ar

.s

w

w

w

प्रधानमंत्री कृषि ससंचाई योिनेंतगवत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म
ससंचन योिना /

ठिबक

योिना)

बागायती रोपमळयाची स्थापना र् बळकटीकरण करणे

in

सर्वसाधारण) (जिल्हास्तर) /

na

.c

आठिर्ासी) (जिल्हास्तर) /

o.

बागायती रोपमळयाची स्थापना र् बळकटीकरण करणे

oj

रोिगार हमी योिनेशी ननगडीत फळबाग लागर्ड कायवक्रम /

riy

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अंतगवत

ka

र्ैयजततक लाभार्थयाांच्या शेतार्र शेतकयांच्या शेताच्या बांधार्र

.s

ar

र् पडीक शेत िमीनीर्र फळझाड लागर्ड कायवक्रम /

w

w

नारळ षर्कास मंडळ परु स्कृत नारळ षर्कास योिना

w

नारळ षपक षर्मा योिना /
पडकई षर्कास कायवक्रम /
संर्धवन /

षर्शेि घटक योिना /
गनतमान पाणलोट षर्कास कायवक्रम /
माती संर्धवन /

माती
माती संर्धवन /

मागेल त्याला शेततळे /

माती

संर्धवन /

पन
ु रव चचत हर्ामान आधाररत पीकषर्मा योिना सन
पीकषर्मा योिना /

फलोत्पािन षपकार्रील कीड रोग सर्ेक्षण सल्ला र्

केळी षपकार्रील करपा (ससगाटोका) रोग ननयंत्रण कायवक्रम /

na

.c

षपक संरक्षण योिना /

in

षपक संरक्षण योिना /

o.

व्यर्स्थापन प्रकल्प (हॉटव सॅप) /

(डीपीडीसी) /

riy

षपक संरक्षण योिना /

oj

जिल्हा ननयोिन षर्कास मंडळ पुरस्कृत षपक संरक्षण योिना

ar

षपक संरक्षण योिना /

.s

लागर्ड योिना /

ka

आठिर्ासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे र् भािीपाला षपके

w

योिना /

w

राकृषर्यो अंतगवत गनतमान र्ैरण षर्कास कायवक्रम /

इतर

w

राकृषर्यो अंतगवत हायड्रोपोननक तंत्रज्ञानाद्र्ारे ठहरर्ा चारा
ननसमवती /

इतर योिना /

राकृषर्यो अंतगवत ऊस षर्कास कायवक्रम /

इतर योिना /

राअसुअ अंतगवत ऊस षर्कास कायवक्रम /
इतर योिना /

राकृषर्यो अंतगवत कापस
ू षर्कास योिना /

इतर योिना /

राअसुअ अंतगवत कापूस षर्कास योिना /
इतर योिना /

अजवर्क्षा- नन-प्रात्यक्षक्षक योिनेतर योिना

na

इतर योिना /

riy

oj

कृषि चचककत्सालयांची स्थापना र् बळकटीकरण डीपीसी) /
इतर योिना /

ka

राष्ट्रीय कृषि षर्स्तार र् तंत्रज्ञान असभयानांतगवत बबयाणे र्
लागर्ड साठहत्य : उप-असभयान (एसएमएसपी) /

.s

ar

इतर योिना /

w

w

तालुका बीि गुणन प्रक्षेत्रार्र पायाभूत सुषर्धा र्ाढषर्णे /
इतर योिना /

w

राज्य पुरस्कृत िैषर्क खत उत्पािन युननट उभारणीसािी
अथवसहाय्य योिना /

कृषि यांबत्रकीकरण उपअसभयान /
इतर योिना /

इतर योिना /

o.

.c

इतर योिना /

in

तालुका बीि गुणन प्रक्षेत्र योिनेतर योिना

राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिने अंतगवत गुणर्त्ता ननयंत्रण
प्रयोगशाळा र् कीडनाशके उर्वररत अंश तपासणी

प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प राबषर्णे हा
प्रकल्प सन

ते सन

या तीन र्िावकररता

in

राबषर्ण्यात येत असन
ू ही र्ैयजततक लाभाची योिना नाही /

चाचणी प्रयोगशाळे चे नर्ीन बांधकाम करणे हा प्रकल्प
या एक र्िावकररता

na

राबषर्णे हा प्रकल्प सन

.c

राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिने अंतगवत िाणे येथे कीडनाशके

riy

oj

राबषर्ण्यात येत असून ही र्ैयजततक लाभाची योिना नाही /

इतर योिना /

ka

राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयानांतगवत मि
ृ ा आरोग्यपबत्रका
इतर योिना /

ar

योिना /

राष्ट्रीय शाश्र्त शेतीअसभयान अंतगवत परं परागत कृषि

.s

षर्कास योिना (सेंद्रीयशेती) /

w

इतर योिना /

w

राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयान अंतगवत परं परागत कृषि

w

षर्कास योिना (सेंद्रीय शेती) /
इतर योिना

राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान सन

इतर योिना /

राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान

इतर योिना /

o.

इतर योिना /

राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान /
इतर योिना /

कृषि यांबत्रकीकरण उपअसभयान /
इतर योिना /

राज्याच्या कृषि षर्स्तार कायवक्रमांना षर्स्तारषर्ियक

इतर

योिना /

in

सुधारणाकररता सहाय्य (आत्मा) /

इतर योिना /

oj

राष्ट्रीय अवन सुरक्षा असभयान सन

na

इतर योिना /

.c

कायवक्रम

o.

राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिनें तगवत गनतमान र्ैरण षर्कास

ka

इतर योिना /

riy

राष्ट्रीय शाश्र्ात शेती असभयानांतगवत कोरडर्ाहू क्षेत्र षर्कास /

राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयान अंतगवत परं परागत कृषि

.s

ar

षर्कास योिना (सेंद्रीय शेती) /

इतर योिना /

w

राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिने अंतगवत गण
ु र्त्ता ननयंत्रण

w

प्रयोगशाळा र् कीडनाशके उर्वररत अंश तपासणी

w

प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे” हा प्रकल्प राबषर्णे (इतर
योिना /

राष्ट्रीय कषि षर्स्तार र् तंत्रज्ञान असभयानमधील रोप

संरक्षणार्रील उप असभयान अंतगवत कीटकनाशक चाचणी
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे /

इतर योिना /

षपकांर्रील कीड रोग सर्ेक्षण र् सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) /
इतर योिना /

इतर

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात षर्मा योिना /

.c

o.

इतर

योिना /

na

राष्ट्रीय गळीतधावय र् तेलताड असभयान /
इतर योिना /

in

कोरडर्ाहू शेती असभयान /
योिना /

oj

राष्ट्रीय शाश्र्त शेती असभयानंाातगवत मि
ृ आरोग्य पबत्रका
योिना /

riy

इतर योिना /

ka

पशुसंिर्धन विभाग /

ar

नाषर्वयपुणव योिना - ०६/०४/०२ िध
ु ाळ संकररत गाई/म्हशींचा
गट र्ाटप करणे (िध
ु उत्पािनामध्ये स्र्यंपूणव असलेले पुणे

w

w

र्गळता) /

.s

सांगली सातारा सोलापूर कोल्हापूर र् अहमिनगर जिल्हे

w

जिल्हा र्ाषिवक योिना- (अनुसूचचत िातीच्या लाभाथींना ०२
िध
ु ाळ िनार्रांचे गट र्ाटप योिना)/

नाषर्वयपण
ु व योिना - अंशत: िाणबंि पध्ितीने संगोपन

करण्यासािी १० शेळया/में ढया +१ बोकड/नर में ढा या प्रमाणे
लाभाथींना शेळी /में ढी गट र्ाटप करणे /

जिल्हा र्ाषिवक योिना - अनस
ु चू चत िातीच्या लाभार्थयाांना
शेळया र्

बोकड गट र्ाटप योिना /

जिल्हा र्ाषिवक योिना- अनुसूचचत िातीच्या लाभाथींना

मांसल पक्षी संगोपनातून कुतकुट

.c

पालन व्यर्साय सुरु करणे /

o.

नाषर्वयपूणव योिना-

in

पशुसंर्धवन षर्ियक प्रसशक्षण िे णे /

na

जिल्हा र्ाषिवक योिना - एकाजत्मक कुतकुट षर्कास कायवक्रम

oj

(सर्वसाधारण योिना) /

riy

षर्द्युतचसलत कडबाकुट्टी यंत्राचे र्ापराकरीता अनुिान /

ka

खाद्य षर्श्लेिण प्रयोगशाळे ची स्थापना र् आधुननकीकरण /

.s

ar

जिल्हा र्ाषिवक योिना - र्ैरण बबयाणे र् िोंबे षर्तरण /
राज्यातील गायी-म्हशींची उत्पािकता र्ाढषर्ण्यासािी

w

सर्वसमार्ेशक अनुर्ांसशक सुधारणा कायवक्रम राबषर्णे (राज्य

w

w

योिनांतगवत योिना) /

राष्ट्रीय पशध
ु न असभयानांतगवत पशध
ु न षर्मा योिना /
दग्ु र्व्यिसाय विकास विभाग /

सहकार विभाग /
उभारणी खालील प्रनतठिन

मे.टन गाळप क्षमतेच्या

सहकारी साखर कारखावयांना शासकीय भाग भांडर्ली
अंशिान /

उभारणी खालील प्रनतठिन

मे.टन गाळप क्षमतेच्या

na

अनुसुचचत िाती/नर्बौध्ि शेतक-यांना सहकारी साखर

.c

करणे /

कारखावयांचे भाग खरे िीसािी अनुिान र् बबनव्यािी किव

oj

योिना

riy

मत्स्यव्यिसाय विभाग /

ka

मा. लोकप्रनतननधींनी सच
ु षर्लेल्या ग्रामीण भागातील
गार्ांतगवत रस्ते गटारे र् अवय मुलभूत सुषर्धांच्या

w

w

.s

ar

कामाबाबत षर्शेि कायवक्रम (

w

ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांर्र सौर ऊिाव पथ ठिर्े उभारणे /
रा म षर् म परु
ु स्कृत योिना /

o.

ननगम कडील उभारणी किव राज्य शासना माफवत षर्तरीत

in

सहकारी साखर कारखावयांना राष्ट्रीय सहकारी षर्कास

na

.c

o.

अथवसहाय्य - ५० टतके केंद्र पुरस्कृत /

in

बबगर यांबत्रक नौकांना बाह्य र् आंतर इंजिन बसषर्ण्यासािी

oj

ननमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंर्धवक षर्कास यंत्रणांची स्थापना

ka

riy

- ७५ टतके केंद्र पुरस्कृत /

मजच्िमार नौकांचे यांबत्रकीकरण र् नौकांमध्ये सुधारणा -

.s

ar

रा.स.षर्.नन. पुरस्कृत योिना /

w

w

योिना /

w

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

ि्रोद्योग विभाग /

केंद्र पुरस्कृत

योिनेशी संलग्न िीघव मुिती किावर्रील

केंद्र परु स्कृत

योिनेशी ननगडीत षर्िभव मरािर्ाडा आणण

व्याि सर्लत योिना /

उत्तर महाराष्ट्रातील नर्ीन र्स्त्रोद्योग घटकांना

भांडर्ली

अनुिान /
केंद्र परु स्कृत

योिनेशी असंलग्न

किावर्रील व्याि सर्लत योिना /

िीघव मि
ु ती

राज्य र्स्त्रोद्योग धोरण

अंतगवत स्र्-अथवसहाय्यीत

राज्य र्स्त्रोद्योग धोरण

अंतगवत र्स्त्रोद्योग

o.
.c

na

प्रकल्पांना व्याि अनुिानाऐर्िी भांडर्ली अनुिान /

in

र्स्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडर्ली अनुिान िे ण्याबाबत /

oj

यंत्रमाग संस्थांचे षर्कासासािी राष्ट्रीय सहकारी षर्कास

riy

ननगम योिनेअंतगवत शासकीय भागभांडर्ल र् रा.स.षर्.नन.

ar

ka

किव िे ण्यांची योिना /

साध्या यंत्रमागाचा ििाव र्ाढषर्ण्यासािी अथवसहाय्य िे ण्याची

w

.s

योिना /

w

र्स्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७- अनुसचू चत िाती / िमाती र्

w

अल्पसंख्याक समािाच्या नर्ीन सहकारी यंत्रमाग संस्थाना
सुधाररत आकृतीबंिानुसार रा.स.षर्.नन. पुरस्कृत अथवसहाय्य
िे णेबाबतची योिना /

सहकार - पणन /
आसशयाई षर्कास बँक सह्हानयत “कृषि व्यापार षर्ियक
पायाभुत सुषर्धा षर्कास गुंतर्णुक कायवक्रम” (

गररबी ननमुल
व नासािी िपानचा ननधी (

सहाजय्यत

महाराष्ट्रातील लहान शेतक-यांना बािारपेिेशी िोडणे

कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग /

रोिगार प्रोत्साहन कायवक्रम /

na

आठिर्ासी उमेिर्ारांसािी कौशल्य षर्कास रोिगार र्

.c

o.

(

oj

उद्योिकता प्रसशक्षण केंद्र /

riy

रोिगार मेळार्े /

ka

बेरोिगारांच्या सहकारी सेर्ा संस्था /

ar

कररअर षर्ियक साठहत्य अभ्याससका र् र्ेबसाईट षर्कास

.s

योिना /

w

महाराष्ट्र राज्यात व्यर्साय मागविशवन र् समप
ु िे शन केंद्र

w

w

स्थापन करणे /

केंद्र शासनाची सशकाऊ उमेिर्ारी योिना /
सशल्प कारागीर प्रसशक्षण योिना /
अन्न नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग /
अवनपण
ू ाव योिना /

in

प्रमोि महािन कौशल्य र् उद्योिकता षर्कास असभयान

औरं गाबाि षर्भागातील र् अमरार्ती षर्भागातील सर्व जिल्हे
तसेच र्धाव जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) सशधापबत्रकाधारक
शेतकऱयांना राष्ट्रीय अवनसुरक्षा योिनेप्रमाणे अवनधावयाचा
लाभ िे ण्याबाबत /

o.

in

राष्ट्रीय अवनसुरक्षा अचधननयम

.c

सामान्य प्रशासन विभाग /

oj

तर्ीन मेरी तंत्रशाळे स सहाययक योिना

na

िात्रपूर्व प्रसशक्षण योिना /

riy

सशस्त्र िलातील नोकर भरतीसािी सेर्ापूर्व प्रसशक्षण केंद्र

ar

सैवय भरती मेळार्े (

ka

(

िे शांतगवत सुरक्षासंबंधी मोठहमेत धारानतथी पडलेल्या

w

.s

िर्ानांच्या षर्धर्ा / अर्लंबबतांना आचथवक मित /

w

महाराष्ट्र राज्याचे अचधर्ासी असलेल्या िस
ु ऱया िागनतक

w

महायुध्िातील मािी सैननक/त्यांच्या षर्धर्ा यांना
ननर्त्त
ृ ीर्ेतन /

पॅराप्लेजिक ररहॅ बीलीटे शन सेंटर खडकी पण
ु े या चाररटे बल
संस्थेस आचथवक मित िे ण्याबाबत /

उच्च ि तंरशशक्षण विभाग /

सेंरल सेतटर सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /
केंद्रशासन परु स्कृत अल्पसंख्यांक षर्द्यार्थयाांसािी पोस्ट
मॅरीक सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /

केंद्रशासन पुरस्कृत अपंग षर्द्यार्थयाांसािी पोस्ट मॅठरक

.c

सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

o.

अठहंिी भािीक राज्यातील षर्द्यार्थयाांना िे ण्यात येणारी ठहंिी

in

सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /

na

राज्य शासनाची खुली गुणर्त्ता सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना (र्ररष्ट्ि

riy

एकलव्य आचथवक सहाय्य योिना /

oj

महाषर्द्यालयीन) /

ka

गुणर्ान षर्द्यार्थयाांना आचथवक सहाय्य /

ar

राज्य शासनाची िक्षक्षणा अचधिात्रर्त्त
ृ ी /

w

.s

शासकीय संशोधन अचधिात्रर्त्त
ृ ी /

w

िर्ाहरलाल नेहरु षर्द्यापीि सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

w

केंद्रीय लोकसेर्ा आयोगामाफवत ननर्ड होणाऱया अणखल

भारतीय प्रशासकीय सेर्ामध्ये महाराष्ट्रातील अचधकाऱयांचे

प्रमाण र्ाढार्े यासािी गण
ु र्त्ताधारक षर्शेि सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना
/

राज्य शासनाची इयत्ता बारार्ीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये

सशक्षण घेणाऱया (कला र्ाणणज्य षर्ज्ञान पिर्ी र् पिव्युत्तर

अभ्यासक्रम) राज्यातील अल्पसंख्यांक षर्द्यार्थयाांकरीता
सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /

राज्य सशक्षण शुल्क प्रनतपूती योिना /

in

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामंडळ /

o.

अठहल्याबाई होळकर योिना /

na

.c

षर्ियाथी माससक पास /

षर्ियार्थयावना मोिया सट्
ु टीत मळ
ु गार्ी िाणे येणे/पररक्षेला

riy

र्डडलांना भेटण्यास िाण्यासािी

oj

िाणे येणे/ शैक्षणीक कॅम्पला िाणे येणे/ आिारी आई

ka

नैसमषत्तक करारार्र िे ण्यात येणारी सर्लत /

ar

रे स्तयु होम मधील मुलांना र्िावतुन एकिा सहलीकररता /
डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर समािभुिण पुरस्कार िसलतसमत्र

w

w

.s

प्ररस्कार) प्राप्त व्यतती र् त्यांचे एक साथीिार /

w

अंध अपंग व्यतती /
अंध अपंग व्यतती र् त्यांचे साथीिार /
लोकशाहीर आण्णाभाऊ सािे पुरस्काराथी र् त्याचे साथीिार /
क्षय रोगी र्ैियकीय उपचारासािी प्रर्ासभाडयात
सर्लत /

टतके

ककव रोगी र्ैियकीय उपचारासािी प्र ्रर्ास भाडयात सर्लत /
कुष्ट्ि रोगी र्ैियकीय उपचारासािी

टतके प्रर्ास भाडयात

सर्लत /

शासन अचधजस्र्कृनतधारक पत्रकार (

कक.मी. प्रर्ासभाडे) /

in

स्र्ातंत्र्य सैननक प्रर्ास भाडयात सर्लत /

.c

o.

आठिर्ासी पुरस्कार प्राप्त व्यतती र् त्यांचे साथीिार /

na

राज्य शासनाने पुरस्कृत केलेल्या खेळामध्ये भाग घेतलेल्या

oj

षर्िेत्या स्पधवकांसािी /

अिुन
व द्रोणाचायव िािोिी कोंडिे र् र् सशर्ित्रपती परु स्कार

महाराष्ट्र राज्यातील

riy

मुल्यापयांत सर्लत /

ka

प्राप्त खेळाडुन
ं ा र्ाषिवक रुपये

र्िावर्रील िेष्ट्ि नागरीकांना रा.प.

.s

w

टतके सर्लत /

ar

महामंडळाच्या साधी र् ननमआराम बसेसमध्ये प्रर्ासभाडयात

श्री. षर्ठ्िल रुजतमणी मंिीर पंढरपुर येथे आिाढी र् कातीकी

w

एकािशीच्या ठिर्शी प्रथम पुिेचा मान समळणा-या र्ारकरी

w

िांपत्यास रा.प. महामंडळाच्या बसमधुन र्िवभर मोफत प्रर्ास
सर्लत /

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

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
टतके सर्लत /

in

बसेसमध्ये प्रर्ासभाडयात

o.

गह
ृ ननमाधण विभाग /

उद्योग विभाग /

riy

oj

सामुठहक प्रोत्साहन योिना /

na

.c

प्रधानमंत्री आर्ास योिना /

भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर (अनुसूचीत िाती /

ka

अनुसूचीत िमाती) उद्योिकांसािी षर्शेि सामुठहक

ar

प्रोत्साहन योिना /

.s

कारागीर रोिगार हमी योिना /

w

w

पंतप्रधान रोिगार हमी योिना /

w

षर्शेि घटक योिना /
ग्रामोद्योग र्साहत योिना /
सुधाररत बीि भांडर्ल योिना /
जिल्हा उद्योग केंद्र किव योिना /

उद्योिकता षर्कास प्रसशक्षण कायवक्रम /
महाराष्ट्राचे िैर् तंत्रज्ञान धोरण ननयावत प्रचालनाचे बळकटीकरण /

in

ननयावत र्द्
ृ धीचे बळकटीकरण /
महाराष्ट्राचे माठहती तंत्रज्ञान र् माठहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत

.c

महाराष्ट्र राज्य औद्योचगक समूह षर्कास योिना

o.

सेर्ा धोरण -

na

(एमएसआयसीडीपी) महाराष्ट्राचे माठहती तंत्रज्ञान र् माठहती

oj

तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेर्ा धोरण-

ar

ka

केंद्र शासन पुरस्कृत योिना /

riy

सुक्ष्म लघु उपक्रम-समूह षर्कास योिना एमएसई-सीडीपी)-

.s

ऊजाध विभाग /

षर्िभव र् मरािर्ाडा षर्भागातील कृिीपंपाचा अनश
ु ेि िरू

w

w

w

करण्याबाबत महाषर्तरण कंपनीस सहाय्यक अनुिान /

कृिीपंपसंचाचा षर्द्युतीकरणाचा प्रािे शीक असमतोल िरू
करण्यासािी महाषर्तरण कंपनीस सहाय्यक अनि
ु ान /

षर्शेि घटक योिनेअंतगवत अनस
ु चू चत िाती र् नर्बौध्ि

र्स्तीला पिपथार्रील ठिव्यासािी षर्ठहरीर्रील कृिीपंप र्

घरगुती ठिर्े लार्ण्यासािी र्ीि िोडणी महाषर्तरण कंपनीस

सहाय्यक अनुिान जिल्हास्तर /
आठिर्ासी उपाययोिनेअंतगवत षर्द्यत
ु षर्कास क्षेत्रामधे

महाषर्तरण कंपनी माफवत राबषर्णाऱया योिना. (जिल्हास्तर)
/

oj

riy

कामगार विभाग /

na

पेयिल पाणी परु र्िा योिना

स्र्यं प्रमाणणकीकरण योिना /

o.

.c

राज्यातील यंत्रमागधारक ग्राहकांना र्ीि िरात सर्लत /

in

राज्यातील कृिीपंपधारक ग्राहकांना र्ीि िरात सर्लत /

ka

विर्ी ि न्याय विभाग /

ar

धमाविाय रुग्णालयात / र्ैद्यकीय केंद्रात ननधवन र् िब
व
ु ल

घटकातील रुग्णांसािी मोफत र् सर्लतीच्या िराने र्ैद्यकीय

w

w

w

.s

उपचार िे णेबाबत योिना /

अल्पसंख़्यक विकास विभाग /

प्री - मॅठरक सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

शैक्षणणक योिना /

पोस्ट- मॅठरक सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

शैक्षणणक योिना /

मेरीट कम समवस सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /
शैक्षणणक योिना /

उच्च र् व्यार्सानयक सशक्षणासािी राज्य शासनाची
अल्पसंख्यांक सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

शैक्षणणक

योिना /

na

.c

डॉ. झाकीर हुसेन मिरसा आधुननकीकरण योिना /
शैक्षणणक योिना /

o.

योिना /

in

शैक्षणणक

oj

शैक्षणणक योिना /

riy

अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना अनुिान /
शैक्षणणक योिना /

ka

षर्द्याचथवसािी र्सतीगह
ृ (केंद्र र् राज्य) /
शैक्षणणक योिना /

ar

कस्तुरबा गांधी बासलका षर्द्यालय (मानर् संसाधन षर्कास
शैक्षणणक योिना /

w

w

w

.s

मंत्रालय) /

शैक्षणणक योिना /

शैक्षणणक योिना /
शैक्षणणक योिना /

शैक्षणणक योिना /

मौलाना आझाि मोफत सशकर्णी र् संबंध योिना /

शैक्षणणक योिना /

नषर्न तंत्रननकेतन सुरू करणे /

कौशल्य षर्कास /

तंत्रननकेतनमध्ये िस
ु री पाळी /
कौशल्य षर्कास /

in

नर्ीन आय ठट आय सुरु करणे /

क्षेत्रषर्कास

oj

योिना /

na

नागरी क्षेत्रषर्कास /

कौशल्य षर्कास /

.c

आय ठट आय मध्ये िस
ु करणे
ु री-नतसरी पाळी सरु

o.

कौशल्य षर्कास /

क्षेत्रषर्कास

riy

ग्रामीण क्षेत्रषर्कास /
११ र्ी पंचर्ाषिवक योिना /
योिना /

क्षेत्रषर्कास

ar

पोसलस भरतीपूर्व प्रसशक्षण /

ka

योिना /

w

.s

राज्य अल्पसंख्याक षर्भागाच्या योिना /

w

उिव ू शाळे त मरािी भािा सशकर्णी र्गव /

w

योिना /

राज्य अल्पसंख्याक षर्भागाच्या

अल्पसंख्याकाकररता हे ल्पलाईन /

राज्य अल्पसंख्याक षर्भागाच्या योिना /

उिव ु अकािमी /
र्तफ मंडळ /

उिव ू अकािमी हि ससमती

उिव ु घर /

उिव ू अकािमी हि ससमती र्तफ मंडळ

/

हि हाउस /

उिव ू अकािमी हि ससमती र्तफ

मंडळ /

र्तफ वयायाचधकरण /

उिव ू अकािमी हि ससमती

र्तफ मंडळ /

मौलाना आझाि

महामंडळ /

मौलाना आझाि महामंडळ /

आझाि महामंडळ /

रािीर् गांधी शैक्षणणक किव योिना /

मौलाना

ar

आझाि महामंडळ /

ka

सक्ष्
ू म पतपुरर्िा योिना /

riy

मौलाना आझाि महामंडळ /

na

मौलाना

oj

शैक्षणणक किव योिना /

.c

o.

मौलाना आझाि थेट किव योिना /

w

w

.s

मौलाना आझाि महामंडळ /

w

in

मुित किव योिना /

मौलाना आझाि महामंडळ /
मौलाना आझाि महामंडळ /
मौलाना आझाि महामंडळ /

मौलाना आझाि महामंडळ /
मौलाना आझाि महामंडळ /

in

मौलाना आझाि महामंडळ /

o.

मठहला बचतगट योिना /

.c

मठहला बचतगट योिना /

na

ननयोजन विभाग /

riy

रोजगार हमी योजना /

oj

डोंगरी षर्भाग षर्कास कायवक्रम /

ka

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना-महाराष्ट्र

ar

(केंद्र पुरस्कृत) /

.s

राज्य रोिगार हमी योिना (राज्य पुरस्कृत) /

w

सािधजननक आरोग्य विभाग /

w

w

महाराष्ट्र आपत्कालीन र्ैद्यकीय प्रनतसाि सेर्ा (
रािीर् गांधी िीर्निायी आरोग्य योिना /
महसूल : िन विभाग /
संयुतत र्न व्यर्स्थापन ससमतीच्या सिस्यांना / ग्रामस्थांना
सर्लतीच्या िराने बायोगॅस / स्र्यंपाक गॅस पुरर्िा/ िभ
ु त्या
िनार्रांसािी अनुिान र् र्क्ष
ृ लागर्डीचे संरक्षणासािी

प्रोत्साहन िे ण्याबाबतची योिना /

डॉ.श्यामाप्रसाि मुखिी िन-र्न षर्कास योिना
र्वयप्राण्यांपासून मनुष्ट्य हानी पशुधन हानी शेतषपकांचे

फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंचधतांस नुकसार भरपाई

o.
.c

महसल
ू मदत ि पन
ु िधसन विभाग /

oj

na

बळीरािा चेतना असभयान /
ग्रामविकास विभाग /

riy

रािीर् गांधी पंचायत सशततीकरण असभयान /

ka

श्याम प्रसाि मुखिी असभयान या पुढे सिर असभयानास

ar

राष्ट्रीय रुरबन समशन असे संबोधण्यात येईल /

.s

जिल्हा पररििे अंतगवत येणा-या इतर जिल्हा मागव र् ग्रामीण

w

w

मागव या रस्त्यांची र् पल
ु ांची िे खभाल िरु
ु स्ती (योिनेतर) /

w

िीनियाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योिना /
शालेय शशक्षण ि क्रीडा विभाग /
अल्पसंख्यांक समािाच्या संस्था / शाळांसािी पायाभूत
सषु र्धा षर्कास योिना (

in

िे ण्याबाबत

मिरसामधून गुणर्त्तापूणव आधूननक सशक्षण िे ण्याची योिना
(

मेठरकपर्
ू व सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /
स्र्ातंत्र्य सैननकांच्या मुलांना शैक्षणणक सर्लती (योिनेतर
योिना)

in

मािी सैननकांच्या मुलांना शैक्षणणक सर्लती योिनेतर

र्ी मध्ये सशकत आहे

na

पेक्षा अचधक नाही. अशा इ. र्ी र्

.c

ज्यांचे ककंर्ा ज्यांच्या पालकांचे र्ाषिवक उत्पवन रुपये

o.

योिना)

riy

oj

अशा षर्द्यार्थयावना फी माफी (योिनेतर योिना) (

माध्यसमक र् उच्च माध्यसमक शाळा तसेच अध्यापक

ka

षर्द्यालयातील अध्यापकांच्या र् अध्यापकेतर कमवचाऱयांचे

.s

ar

पाल्यांना पिव्युत्तर स्तरापयांत मोफत सशक्षण (

w

प्राथसमक सशक्षकांच्या मुलांना मोफत सशक्षण

w

पर्
ू व माध्यसमक / माध्यसमक शाळातील षर्द्यार्थयावसािी खल
ु ी

w

गुणर्त्ता सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

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

आचथवकदृष्ट्टया मागासर्गीय षर्द्यार्थयावना राज्य शासनाची
खल
ु ी गण
ु र्त्ता सशष्ट्यर्त्त
ृ ी (

संस्कृत सशक्षण माध्यसमक र् उच्च माध्यसमक शाळांना
भारत सरकारच्या सशष्ट्यर्त्ृ या (

राष्ट्रीय भारतीय सैननक महाषर्द्यालय डेहराडून येथील

इयत्ता

र्ी पयांतचे सर्ाांना मोफत सशक्षण (

इयत्ता

र्ी

in

सरकारी सशष्ट्यर्त्ृ या (

.c
oj

टतके आरक्षण र्

riy

मोफत सशक्षण (

na

आठिर्ासी षर्द्यार्थयाांना षर्द्यार्ेतन
अध्यापक षर्द्यालयामधील मठहलांसािी

o.

र्ी मध्ये मल
ु ींना मोफत सशक्षण (

टं चाईग्रस्त भागातील षर्ियार्थयाांना परीक्षा फी माफी /

ka

प्रतीपूती (

ar

मा. पंतप्रधान र् मा. मख्
ु यमंत्री यांनी घोषित केलेले षर्शेि

.s

पॅकेि अंमलबिार्णी षर्िभावतील शेतकऱयांच्या आत्महत्या

w

रोखण्यासािी करार्याच्या उपाय योिनांतगवत द्यार्याच्या
एच

w

w

शैक्षणणक सर्लती (

राष्ट्रीय आचथवक िब
व घटक सशष्ट्यर्त्त
ु ल
ृ ी योिना (
माध्यसमक शाळे तील मुलींना राष्ट्रीय योिनेतून रु.
प्रोत्साहनपर भत्ता योिना /

सामाजजक न्याय आणण विशेष सहाय्य विभाग /

गटई स्टॉल योिना /

आचथवक उवनतीसािी /

अपंग व्यततींना पन
ु र्वसनासािी षर्त्तीय सहाय्य /

आचथवक

उवनतीसािी /

अनुसूचचत िातीच्या सहकारी संस्थांना अथवसहाय्य मंिूर
करणे /

अनुसूचचत िातीच्या मागासर्गीय सहकारी सूतचगरण्यांना

.c

ठिघव मुित किव मंिूर करण्याची योिना /

na

आचथवक

oj

उवनतीसािी /

riy

२५% बीिभांडर्ल रु. २५ ०००/- थेट किव /

ka

उवनतीसािी /

आचथवक

आचथवक

.s

ar

गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल िे ण्यांची योिना /
उवनतीसािी /

अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि घटकांच्या स्र्यंसहाय्यता बचत

w

w

w

गटांना समनी रॅ तटर र् त्याची उपसाधने यांचा पुरर्िा
करणेबाबत

आचथवक उवनतीसािी /

मठहला ककसान योिना /
मठहला समध्
ृ िी योिना /
सुक्ष्म पत पुरर्िा योिना /
रोिगार /

o.

in

आचथवक उवनतीसािी /

रोिगार /
रोिगार /

रोिगार /
रोिगार /
५० टतके अनुिान योिना /

रोिगार /

रोिगार /

रोिगार /

na

स्र्णणवमा /

रोिगार /

.c

मठहला समध्
ृ िी योिना /
रोिगार /

oj

४५% माजिवन मनी योिना /

riy

रोिगार /

रोिगार /

ka

मुिती किव योिना /

ar

अपंग व्यततींना स्र्यंरोिगारासािी बीि भांडर्ल /
रोिगार /

w

.s

२५% बीिभांडर्ल •रु. २५ ०००/- थेट किव /

w

केंद्रीय महामंडळाच्या योिना (

w

योिना /

रोिगार /

राज्य शासनाच्या
रोिगार /

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

रु.२५ ०००/- पयांतची थेट किव योिना /
रोिगार /

o.

सुक्ष्म पत पुरर्िा योिना /

in

२०% बीि भांडर्ल योिना /

रोिगार /

शैक्षणणक किव योिना /

सशक्षण आणण

प्रासशिण /

प्रसशक्षण योिना /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

सैननक शाळे तील अनुसूचचत िातीच्या षर्द्यार्थयाांना ननर्ावह
भत्ता /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

o.

योिना /

in

षर्िाभि इमार् र् षर्माप्र प्रर्गावसािी र्ाहन चालक प्रसशक्षण

.c

सशक्षण आणण प्रासशिण /

na

इयत्ता ५ र्ी ते ७ र्ी मध्ये सशकणा-या षर्िाभि षर्माप्र

प्रर्गावच्या षर्द्याथींनींना साषर्त्रीबाई फुले सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना

oj

/

riy

सशक्षण आणण प्रासशिण /

ka

माध्यसमक शाळे त सशकत असलेल्या षर्िाभि / षर्माप्र

ar

प्रर्गावच्या षर्द्यार्थयाांना गुणर्त्ता सशष्ट्यर्त्त
ृ ी प्रिान करणे /

w

.s

सशक्षण आणण प्रासशिण /
सशक्षण आणण प्रासशिण /

w

औद्योचगक प्रसशक्षण संस्थेमध्ये सशकणा-या षर्िाभि र्

w

षर्माप्र षर्द्यार्थयाांना षर्द्यार्ेतन /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

शासकीय औद्योचगक प्रसशक्षण संस्थांमधन
ू षर्िाभि र्

षर्माप्र प्रर्गावतील उमेिर्ारांना व्यार्सानयक प्रसशक्षण िे ण्याची
योिना मागेल त्याला प्रसशक्षण) /

सशक्षण आणण प्रासशिण /
सैननकी शाळे त सशक्षण घेणा-या षर्िाभि / षर्माप्र प्रर्गावच्या
षर्द्यार्थयाांना ननर्ावह भत्ता /

सशक्षण आणण

प्रासशिण

व्यार्सानयक पाियक्रमाशी संलग्न असलेल्या र्सनतगह
ृ ांतील

.c

बाहे र राहणाऱया परं तु र्सनतगह
ृ ात प्रर्ेश समळण्यासािी पात्र

o.

संलग्न असणाऱया र्सनतगह
ृ ाच्या र् शासकीय र्सनतगह
ृ ाच्या

in

षर्द्यार्थयाांना षर्द्यार्ेतन तसेच व्यार्सानयक पाियक्रमाशी

na

असणाऱया षर्द्यार्थयाांना षर्द्यार्ेतन /

सशक्षण आणण

oj

प्रासशिण /

riy

इ.८र्ी ते १० र्ी मध्ये सशक्षण घेणाऱया षर्िाभि र् षर्माप्र

ka

प्रर्गावच्या मल
ु ींना साषर्त्रीबाई फुले सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /

ar

सशक्षण आणण प्रासशिण /

.s

इयत्ता १० र्ी च्या परीक्षेत षर्शेि प्राषर्ण्य समळर्ून इयत्ता ११

w

र्ी मध्ये प्रर्ेश घेतलेल्या तसेच इ.१२ र्ी मध्ये सशक्षण घेणा-

w

या षर्िाभि / षर्माप्र प्रर्गावच्या मल
ु ा-मल
ु ींना राििी

w

ित्रपतीशाहू महाराि गुणर्त्ता सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /
सशक्षण आणण प्रासशिण /
सशक्षण आणण प्रासशिण /
षर्द्याननकेतन शाळा चालषर्ण्यासािी स्र्यंसेर्ी संस्थांना
सहाय्यक अनि
ु ान योिना /
सशक्षण आणण प्रासशिण /

षर्मुतत िाती भटतया िमाती षर्द्यार्थयाांसािी ननर्ासी
कननष्ट्ि महाषर्द्यालये /

सशक्षण आणण प्रासशिण

/

षर्मुतत िाती भटतया िमाती आश्रमशाळा /
सशक्षण आणण प्रासशिण /

.c

गुणर्ंत षर्द्यार्थयाांना स्र्. र्संतरार् नाईक गुणर्त्ता पुरस्कार

o.

येणाऱया षर्मुतत िाती र् भटतया िमाती प्रर्गावतील

in

इयत्ता १०र्ी र् १२ र्ी च्या पररक्षेत राज्यात र् बोडावत प्रथम

na

प्रिान करणे /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

riy

करणे /

oj

षर्िाभि प्रर्गावच्या षर्द्यार्थयाांना सशक्षण फी परीक्षा फी अिा

ka

आणण प्रासशिण /

सशक्षण

षर्िाभि षर्द्यार्थयाांना राज्य सरकारची मॅठरकोत्तर सशष्ट्यर्त्त
ृ ी

ar

/

.s

प्रासशिण /

सशक्षण आणण

w

शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे सशक्षण आणण प्रसशक्षण /

w

सशक्षण आणण प्रासशिण /

w

स्र्यंसेर्ी संस्थामाफवत चालषर्ण्यात येणाऱया षर्शेि शाळा/
कायवशाळां मधून अपंगांचे सशक्षण र् प्रसशक्षण /

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

सशक्षण आणण प्रासशिण /
इतर मागासर्गव षर्द्यार्थयाांना मॅठरकोत्तर सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

मनतमंि बालगह
ृ े /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

या अनुसूचचत िातीच्या षर्द्यार्थयाांसािी पुस्तकपेढी योिना /

मागेल त्याला व्यार्सानयक प्रसशक्षण /

oj

प्रासशिण /

na

.c

सशक्षण आणण

o.

व्यार्सानयक पाियक्रम असणा-या महाषर्द्यालयात सशकणा-

in

र्ैद्यकीय तंत्रसशक्षण कृिी पशुर्ैद्यककय र् असभयांत्रीकी

riy

सशक्षण आणण प्रासशिण /

ar

ka

औद्योचगक प्रसशक्षण संस्थांमधील षर्द्यार्थयावना षर्द्यार्ेतन /
सशक्षण आणण प्रासशिण /

.s

व्यार्सायीक पाठ्यक्रमाशी संलग्न र्सनतगह
ृ ातील

w

षर्द्यार्थयाांना ननर्ावह भत्ता र् षर्द्यार्ेतन /

w

सशक्षण आणण प्रासशिण /

w

उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या सशक्षणासािी स्र्यंसेर्ी
संस्थाना सहाय्यक अनुिाने /

सशक्षण आणण प्रासशिण /
आणण प्रासशिण /

माध्यसमक शाळे त सशकत असलेल्या मागासर्गीय
षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

सशक्षण

सशक्षण आणण प्रासशिण /
शालांत पररक्षोत्तर ( मॅरीकोत्तर) सशक्षण घेणाऱया अपंग
षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्त्त
ृ ी िे ण्याची योिना /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

स्र्यंसेर्ी संस्थेमाफवत चालषर्ण्यात येणा-या अनस
ु चु चत

o.

/

in

सशक्षण आणण प्रासशिण

िातीच्या मुला-मुलींसािी अनुिाननत आश्रमशाळांना सहाय्यक
सशक्षण आणण प्रासशिण

/

महाषर्द्यालये) /

riy

सशक्षण आणण प्रासशिण /

oj

समाि कल्याण संस्थांना अनुिान (समािकायव

na

.c

अनुिान /

ka

भारत सरकार मॅरीकोत्तर सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

ar

सशक्षण आणण प्रासशिण /

.s

साषर्त्रीबाई फुले सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /

w

सशक्षण आणण प्रासशिण /

w

w

रािषिव ित्रपती शाहू महाराि गुणर्त्ता पुरस्कार /
सशक्षण आणण प्रासशिण /
रािषिव ित्रपती शाहू महाराि गुणर्त्ता सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /
सशक्षण आणण प्रासशिण /

अनुसुचचत िातीच्या मुला मुलींना परिे शात सशक्षणासािी
सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /

सशक्षण आणण प्रासशिण /

अनुसूचचत िातीच्या १०० षर्ियार्थयाांना िे शातंगत
व सशष्ट्यर्त्त
ृ ी /
सशक्षण आणण प्रासशिण /
स्र्यंसेर्ी संस्थांमाफवत चालषर्ण्यात येणा-या मागासर्गीय
अनुिाननत र्सतीगह
ृ ांना सहाय्यक अनुिान / (

सशक्षण आणण प्रासशिण /

na

भरती पुर्व प्रसशक्षण /

.c

अनु िातीच्या आणण नर्बौध्ि उमेिर्ारांना सैननक र् पोलीस

सशक्षण

oj

मल
ु ा/मुलींसािी शासकीय र्सनतगह
ु करणे /
ृ सरू

riy

आणण प्रासशिण /

षर्भागीय स्तरार्र १००० षर्ियाथी क्षमतेची मागासर्गीय

ar

ka

मुला मुलीकरीता शासकीय र्सनतगह
ृ े /

.s

प्रासशिण /

सशक्षण आणण

w

सशक्षण आणण प्रासशिण /

w

अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि मुला मुलीसािी षर्भागीय

w

स्तरार्र उच्चस्तर औियोगीक प्रसशक्षण संस्था /
सशक्षण आणण प्रासशिण /
सशक्षण आणण प्रासशिण /
सशक्षण आणण प्रासशिण /

o.

प्रासशिण /

in

सशक्षण आणण

सशक्षण आणण प्रासशिण /

इंठिरा गांधी राष्ट्रीय षर्धर्ा ननर्त्त
ृ ी र्ेतन योिना /

षर्शेि सहाय्य /

इंठिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग ननर्त्त
ृ ी र्ेतन योिना /

in

षर्शेि सहाय्य /

o.

संिय गांधी ननराधार अनुिान योिना /
षर्शेि सहाय्य /

.c

श्रार्णबाळ सेर्ा राज्य ननर्त्त
ृ ी र्ेतन योिना

na

षर्शेि सहाय्य /

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योिना /

oj

षर्शेि सहाय्य /

ka

riy

इंठिरा गांधी राष्ट्रीय र्ध्
ृ िापकाळ ननर्त्त
ृ ी र्ेतन योिना /

षर्शेि सहाय्य /

ar

आम आिमी षर्मा योिना /
सहाय्य /

षर्शेि

w

.s

शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे सशक्षण आणण प्रसशक्षण /

w

अपंग कल्याण /

स्र्यंसेर्ी संस्थामाफवत चालषर्ण्यात येणाऱया षर्शेि शाळा/

w

कायवशाळां मधन
ू अपंगांचे सशक्षण र् प्रसशक्षण /
अपंग कल्याण /

अपंग कल्याण राज्य पुरस्कार /
अपंग कल्याण/

अपंग व्यततींना कृबत्रम अर्यर् र् साधने पुरषर्णे /

अपंग

कल्याण /

अपंग व्यततींना पुनर्वसनासािी षर्त्तीय सहाय्य /

अपंग

कल्याण /

in

अपंग व्यततींना स्र्यंरोिगारासािी बीि भांडर्ल /

na

कल्याण /

अपंग

.c

अपंग षर्द्यार्थयाांना गुणर्त्ता पाररतोषिके

o.

अपंग कल्याण /

मनतमंि बालगह
ृ े /

oj

अपंग कल्याण /

riy

र्ध्
ु ान /
ृ िाश्रमांना राज्य शासनाचे अनि
अपंग कल्याण /

ka

अपंग कल्याण /

ar

शालांत पररक्षोत्तर ( मॅरीकोत्तर) सशक्षण घेणाऱया अपंग

.s

षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्त्त
ृ ी िे ण्याची योिना /
अपंग कल्याण /

w

शालांतपर्
ू व सशक्षण घेणाऱया अपंग षर्द्यार्थयाांना सशष्ट्यर्त्त
ृ ी

अपंग

w

िे ण्याची योिना /

w

कल्याण /

इंठिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग ननर्त्त
ृ ीर्ेतन योिना /

अपंग कल्याण /

मि
ु त किव योिना शैक्षणणक किव योिना सक्ष्
ू म षर्त्त पुरर्िा
थेट किव योिना /

अपंग कल्याण /

आंतरिातीय षर्र्ाहास प्रोत्साहन योिना /
सामाजिक एकात्मका /

नागरी हतक अचधननयम अंमलबिार्णी करीता यंत्रणा

(राज्य) अस्पश्ृ यता ननमुल
व नाथव षर्षर्ध कायवक्रमाचे आयोिन
करणे /

सामाजिक एकात्मका /

एकात्मका /

o.

सामाजिक

riy

सामाजिक एकात्मका /

oj

आंतर िातीय षर्र्ाहास प्रोत्साहन योिना /

na

सामाजिक

.c

अस्पश्ृ यता ननमुल
व नाथव षर्षर्ध कायवक्रमाचे आयोिन करणे /

in

नागरी हतक अचधननयम अंमलबिार्णी करीता यंत्रणा

ka

एकात्मका /

अत्याचाराचे बळी िरणाऱया अनुसूचचत िाती र् अनुसूचचत

ar

िमातीच्या कुटूंबातील सिस्यांना आचथवक सहाय्य िे ण्याची

.s

योिना /

w

सामाजिक उपाय /

w

अत्याचाराचे बळी िरणाऱया अनुसूचचत िाती र् अनुसूचचत

w

िमातीच्या कुटूंबातील सिस्यांना आचथवक सहाय्य िे ण्याची
योिना /

सामाजिक उपाय /

कवयािान योिनेखाली नर्िाम्पत्यांना अथवसहाय्य (षर्िाभि)
/

उपाय /

सामाजिक

अत्याचाराचे बळी िरणा-या अनुसूचचत िाती र् अनुसूचचत

िमातीच्या कुटुंबातील सिस्यांना आचथवक सहाय्य िे ण्याची
योिना /

सामाजिक उपाय /

र्संतरार् नाईक तांडा र्स्ती सुधार योिना /

चव्हाण मुतत र्साहत योिना /

riy

सामाजिक उपाय /

na

सामाजिक उपाय /

oj

र्ध्
ृ िाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुिान /

.c

सामाजिक उपाय /

ka

शाहू फुले आंबेडकर सुधारणा र् स्र्च्िता असभयान /
सामाजिक उपाय /

ar

नागरी हतक अचधननयम अंमलबिार्णी करीता यंत्रणा

.s

(राज्य)अस्पश्ृ यता ननमल
ुव नाथव षर्षर्ध कायवक्रमाचे आयोिन

w

करणे /

w

सामाजिक उपाय

w

सामाजिक उपाय /
सामाजिक उपाय /

अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि घटकांच्या र्स्तीचा षर्कास
करणे /

सामाजिक उपाय /

o.

षर्मत
ु त िाती र् भटतया िमाती प्रर्गावसािी यशर्ंतरार्

in

सामाजिक उपाय /

अनुसूचचत िाती र् नर्बौध्ि घटकांसािी रमाई आर्ास
(घरकूल)योिना (नागरी र् ग्रामीण) /

सामाजिक उपाय

/

कवयािान योिनेखाली नर्िाम्पत्यांना अथवसाहय्य
सामाजिक उपाय /

समाि भूिण पुरस्कार साठहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ

na

.c

सािे पुरस्कार र् संत रषर्िास पुरस्कार) /
सामाजिक उपाय /

ka

परु स्कार /

riy

oj

कमवर्ीर िािासाहे ब गायकर्ाड सबळीकरण र् स्र्ासभमान
योिना /

ar

कमवर्ीर पद्मश्री िािासाहे ब गायकर्ाड परु स्कार /
पुरस्कार /

w

.s

शाहू फुले आंबेडकर पाररतोषिक योिना /
पुरस्कार /

w

पयधटन विकास ि सां्कृनतक विकास विभाग /

w

आंतरराष्ट्रीय चचत्रपट महोत्सर्ांचे आयोिन करणा-या
संस्थांना अथवसहाय्य िे ण्याबाबतचे धोरण /

ििेिार मरािी चचत्रपट ननसमवतीस अथवसहाय्य मंिूर
करणेबाबत योिना /

o.

स्र्यंसेर्ी संस्थांना सहाय्यक अनुिान डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर

in

(अन.ु िाती) /

जिल्हा पातळीर्र बंठिस्त नाट्यगह
ृ बांधण्यास अथवसहाय्य
योिना /

महाराष्ट्र र्ैभर् स्मारक संगोपन योिना /
महाराष्ट्र राज्यातील र्ध्
ृ ि साठहजत्यक र् कलार्ंत यांना
मानधन योिना /

in

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कायव करणा-या नोंिणीकृत

o.

संस्थांना सहाय्यक अनि
ु ान /

na

.c

राज्यातील लोककलार्ंतांना अनुिान पॅकेि /

oj

भारतरत्न पं. भीमसेन िोशी युर्ा सशष्ट्यर्त्त
ृ ी योिना /

ka

संस्थांना सहाय्यक अनुिान /

riy

भारतरत्न पं. भीमसेन िोशी शास्त्रीय संगीतातील नोंिणीकृत

ar

आददिासी कल्याण विभाग /

.s

आठिर्ासी शेतक-यांना षर्िपंप / तेलपंप परु र्िा करणे /

w

केंद्रर्ती अथवसंकल्प (वयजु तलअस बिेट)

w

w

व्यर्साय प्रसशक्षण केंद्र योिना केंद्रपुरस्कृत योिना) /
आठिम िमातीसािी षर्कासाच्या योिना - केंद्रीय सहाय्य /
शासकीय आश्रम शाळा समुह योिना /
स्र्ेच्िा संस्थांना आश्रमशाळा चालषर्ण्यास अथवसहाय्य /
आिशव आश्रमशाळा /

एकलव्य इंग्रिी माध्यमाच्या ननर्ासी शाळा केंद्र पुरस्कृत
पजललक स्कूल) /

अनुसूचचत िमातीच्या उमेिर्ारांसािी सेर्ायोिन नोंिणी /
आठिर्ासी हस्तकला प्रिशवन /

in

आठिर्ासी पारं पाररक नत्ृ यस्पधाव /

.c

o.

र्ारली चचत्रकला स्पधाव योिना /

riy

अर्रुद्ध पाण्यात मत्स्य संर्धवन करणे /

oj

शेळया मेढयांचा गट परु र्िा करणे /

na

ठिबक र् तुिार ससंचन योिना /

ka

सहकार षर्भाग - र्ैयजततक लाभाच्या योिना व्याि अनुिान

ar

/

.s

पोलीस र् सैवयभरती पूर्व प्रसशक्षण /

w

w

मोटार र्ाहन चालक प्रसशक्षण /

w

महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोग र् संघ लोकसेर्ा आयोगामाफवत
घेण्यात येणाऱया स्पधावपररक्षेची पर्
व यारीसािी प्रसशक्षण /
ू त

महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगामाफवत घेण्यात येणाऱया

असभयांबत्रकी र् राज्यिय्ु यम वयानयक सेर्ा स्पधावपररक्षेची
पर्
व यारीसािी प्रसशक्षण /
ू त

शबरी आठिर्ासी घरकूल योिना /
व्यर्साय प्रसशक्षण योिना (केंद्रपुरस्कृत योिना) /
र्ारली चचत्रकला स्पधाव योिना /

in

आठिर्ासी पारं पाररक नत्ृ यस्पधाव (आठिर्ासी सांस्कृनतक

आठिर्ासी हस्तकला प्रिशवन (आठिर्ासी सांस्कृनतक

na

महोत्सर्ांतगवत) /

.c

o.

महोत्सर्ांतगवत) /

शेळया +

बोकड या

riy

पध्ितीने संगोपन करण्यासािी

oj

षर्शेि राज्यस्तरीय योिनेंतगवत योिना - अंशत: िाणबंि

ka

प्रमाणे लाभाथींना शेळी गट र्ाटप करणे /

ar

अनस
ु चु चत क्षेत्रातील र् अनतररतत आठिर्ासी उपयोिना

.s

क्षेत्रातील गरोिर जस्त्रया र् स्तनिा मातांकररता भारतरत्न

w

w

डॉ.ए.पी.िे.अलिल
ु कलाम अमत
ृ आहार योिना /

w

अनुसूचचत िमातीच्या सामुठहक षर्र्ाह सोहळयात सहभागी
होणा-या िाम्पत्यांकररता कवयािान योिना /

अनुसूचचत िमातीच्या षर्द्यार्थयाांकरीता र्सतीगह
ृ योिना /
अनुसूचचत िमातीच्या षर्द्यार्थयाांना नामांकीत ननर्ासी इंग्रिी
माध्यमाच्या शाळांमध्ये सशक्षण योिना /

शहरी विकास विभाग योजना /
नगर षर्कास

अ) /
जलसंर्ारण विभाग /

िलसंधारण षर्भागातील षर्षर्ध योिनांची अद्यार्त माठहती
/

in

साखळी ससमें ट काँक्रीट नाला बांध बांधणे कायवक्रम :

na

गनतमान पाणलोट षर्कास कायवक्रम /

.c

o.

१)राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिना (

आठिर्ासी उपयोिनेंतगवत पडकई कायवक्रम (अनत उताराच्या

riy

oj

िसमनीर्र : िास्त पिववयमान) /

पाणलोट षर्कास कायवक्रम /

अंतगवत : मेगा

ka

ग्रामीण पायाभूत सुषर्धा षर्कास ननधी

ar

र्सुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोटषर्कास यंत्रणा पूणे प्रधानमंत्री

.s

कृषि ससंचन योिना (पाणलोट षर्कास) एकाजत्मक पाणलोट
३१ िानेर्ारी २०१६ अखेर /

w

w

w

व्यर्स्थापन कायवक्रम (

आिशवगार् योिना /
अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना अनि
ु ान /
महात्मा ज्योनतबा फुले िल - भम
ू ी संधारण असभयान /

िलयुतत सशर्ार असभयान :- राज्यातील टं चाई पररजस्थतीर्र
उपाययोिना र् अंमलबिार्णी /

लघु ससंचन (िलसंधारण) :- १.िलसंधारण षर्भागा अंतगवत
० ते २५० हे . ससंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योिनांची
सद्य:जस्थती /

o.

in

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

.c

राष्ट्रीय कृषि षर्कास योिना (

na

शसंचन व्यि्थापन संगणकीकरण विभाग / जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ /

oj

पाणी र्ापर संस्थेस िे य पाणी हतक मंिूरी िे णे /

riy

पाणीर्ापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी िाखला िे णे /

ka

बबगर ससंचन पाणीपट्टी थकबाकी िाखला िे णे /

.s

ar

पाणी पट्टी िे यक तक्रार ननर्ारण करणे /

w

लाभक्षेत्राचा िाखला िे णे /

w

ग्रामपंचायत जिल्हा पररिि नगरपासलका पररिि नगर पंचायत

w

कटक मंडळे (
परर्ाना िे णे /

यांना घरगुती पाणी र्ापर

महानगरपासलका खािगी षर्कासक षर्शेि नगर षर्कासक

प्रकल्प यांना घरगुती /औद्योगीक पाणी र्ापर परर्ाना िे णे
/

औद्योगीक प्रयोिणासािी पाणी र्ापर परर्ाना िे णे /
निी र् िलाशया पासन
ू अंतराचा िाखला िे णे /
उपसा ससंचन परर्ानगी िे णे /
पाणी पुरिठा ि ्िच्छता विभाग /

o.

in

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयिल कायवक्रम

.c

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल कायवक्रम /

na

ग्रामीण पायाभूत षर्कास ननधी अंतगवत राज्यातील ग्रामीण

ka

riy

संत गाडगेबाबा ग्राम स्र्च्िता असभयान /

oj

भागात सांडपाणी व्यर्स्थापन प्रकल्प राबषर्णे /

ar

स्र्च्ि भारत समशन (ग्रामीण) /

महाराष्ट्र सुर्णवमहोत्सर्ी नागरी िसलतर्स्ती पाणी पुरर्िा र्

w

.s

स्र्च्िता योिना /

w

नागरी भागातील िसलत र्स्त्यासािी षपण्याच्या पाण्याची

व्यर्स्था करण्यासािी नागरी िसलत र्स्ती पाणी परु र्िा

w

योिना /

मदहला ि बालविकास विभाग /
मनोधैयव योिना
शुभमंगल सामुठहक षर्र्ाह योिना /

िे र्िासीसािी कल्याणकारी योिना /
मठहला र्सनतगह
ृ े /
स्टे प योिना /
योिना

o.

in

बाल वयाय ननयम (

.c

बाल मेळार्ा /

na

रािीर् गांधी ककशोरर्यीन मुलींचे सक्षमीकरण - सबला)

oj

योिना /

मि
ु िा क्र.(४) ५) ६) ७) एकाजत्मक बाल षर्कास सेर्ा

ka

ककशोरी शतती योिना /

riy

योिना (

ar

इंठिरा गांधी मातत्ृ र् सहयोग

योिना -

w

w

w

.s

एकाजत्मक बाल संरक्षण योिना (

in

o.

.c

na

oj

riy

ka

ar

.s

w

w

w

