
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान  

( National Rural Livelihood Mission) 

मोजना  मोजनेचा तऩशळर  अनुदान /पामदे  

उद्देळ- 
दारयद्रमाचे 
ननभुरुन 

कयण्मावा
ठी ग्राभीण 

बागातीर 
गय ॊफाना 

एकत्र 
आणुन, 

तमाॊच्मा 
वषभ 
वॊस्था 

उबायणे , 

वदय 
वॊस्था 
भापुत 

गय ॊफाना 
वलततीम 

वेला 
ऩुयवलणे. 
गय ॊफाॊची 

ल तमाच्मा 
वॊस्थाची 
षभता 

लधृ्द  ल 
कौळल्मलृ
ध्द  कयणे 

- ऩारघय जजल्शमाभध्मे वन 2013-14 

मा आर्थकु लऴाुऩावुन याष्ट्र म ग्राभीण 
जीलनोन्नती अशबमान Non Intensive 

ल Semi Intensive मा दोन 
कामऩुध्दतीॊनी याफवलण्मात मेत आशे. 

- ऩारघय जजल्शमातीर तारुक्माभधीर 
ज्मा गटातीर (जजल्शा ऩरयऴद भतदाय 
वॊघ) अनुवूर्चत जाती / जभाती तवेच 
दा.ये खार र कुटुफाॊची टक्केलाय  इतय 
गटातीर टक्केलाय  ऩेषा जास्त शोईर 

तमा जज.ऩ गटाची ननलड 
करुन  तमातीर 2 गणाॊत (ऩॊचामत 

वशभती भतदाय वॊघ) अशबमान  Semi 

Intensive कामऩुध्दतीने तय मा 
व्मनतरयक्त उलरुयत षेत्रात Non 

Intensive कामऩुध्दतीने अशबमानाची 
अॊभरफजालणी कयण्मात  मेत आशे. 

- वन 2016-17 मा आर्थकु लऴाुत 
Semi Intensive कामषुेत्रात नलीन 

स्लमॊवशाय्मता वभुश स्थाऩन 
कयण्मात माले ऩयॊतु Non Intensive e 

कामषुेत्रात कोणतेश  नलीन 
स्लमॊवशाय्मता वभुश अथला तमाॊचे 

वॊघ स्थाऩन कयण्मात मेलु नमे. 

   

अनुदानाच्मा फाफी ल भमाुदा  

अ.
क्र 

अनुदा- 
नाच्मा 
फाफी 

ककभान 

भमाुदा 
कभार 

भमाुदा  
ठऱक फाफी  

1 
कपयता 
ननधी 

रु.100000

00 

रु.15000

00 

स्लमॊवशाय्मता 
गटाॊना शे्रणी 
कयणानेतय वभु
शाॊना अनुसेम 

2 

व्माज 
अनुदा
न 

नाश  

रु. 3.00 

रष 
ऩमतु 
कज ु
यकभेलय 

कें द्र 
ळावनाकडुन 
स्लमॊवशाय्मता 
गटाॊना फॉक 
व्माजदय ल 7% 

व्माजदय  माभ
धीर तपालती 
एलढे व्माज 
अनुदान 
अनुसेम 

3 

वभुश 
फाॊधणी 
ननधी 
(एकले

- 
रु. 
10000/- 

SHG  स्थाऩना ल 
फाॊधणी ननधी 



आणण 
ळाश्लत 

उऩजजलीके
ची वाधने 
उऩरब्ध 

करुन 
देऊन 
तमाॊना 

दारयद्रमा
च्मा फाशेय 
मेण्मावाठी 

भदत 
कयणे मा 
अशबमाना
चे प्रभुख 
उद्दद्दष्ट्ट 
आशे.  

 अशबमानातीर प्रभुख टप्ऩे   

1. स्लमॊवशाय्मता गटाॊचे  शे्रणीकयण ल 
फऱकट कयण  

- अ शे्रणी -ननमशभत वभुश 

- फ शे्रणी -अननमशभत वभुश  

- क शे्रणी - फॊद / ननष्ट्क्रीम वभुश 

दळवुत्री ऩारन : वध्मा अजस्तलात 
अवरेल्मा उऩयोक्त अ , फ, क शे्रणी 

तीर गटाॊना  दळवुत्रीचे प्रशळषण 
देऊन .तमाॊना आर्थकु वलरती 

शभऱणेव ऩात्र कयणे   

2.  स्लमॊवशाय्मता वभुशाच्मा 
वदस्माॊची षभता फाॊधणी ल 

प्रशळषण:  स्लमॊवशाय्मता वभुशाच्मा 
वदस्माॊना दळवुत्रीचे ऩारन, ऩामाबुत 

ल कौळल्म वलऴमक प्रशळषणाव्दाये 
स्लत:शच्मा कुटॊफाचे आर्थकु 

जीलनभान उॊ चालण्मावाठी वषभ 
फनवलणे  

3.. स्लमॊवशाय्मता गटाॊना अथवुशाय्म 
कामऩुध्दती :   दळवुत्रीचे ऩारन 

कयणा-मा ल कपयता ननधी न 
शभऱारेल्मा ननमशभत (अ शे्रणी 

ऩात्र)  स्लमॊवशाय्मता गटाॊना  प्रथभ 
कपयता ननधी उऩरब्ध करुन देणे. 

- ऩद्दशरे अथवुशाय्म : 

ऱ) 

4 

षभता 
फाॊधणी 
ननधी/ 
व्मक्ती 

- रु.7500/- 
प्रनत व्मक्ती/ 
प्रनत लऴ ु

 

  - Semi-Intensive ल Non-Intensive 

कामऩुध्दतीभध्मे  बाॊडलर  
अनुदान  फॊद      कयण्मात आरे आशे  

 व्माज अनुदान तयतुद :  

- NRLM अॊतगतु ककभान 70 % वदस्म दारयद्रम 
येऴेखार र अवरेल्मा भद्दशराॊच्मा गटाॊना व्माज 

अनुदान अनुसेम ल देम याश र. माऩुली 
घेतरेल्मा कजाुलय बाॊडलर  अनुदान शभऱारेरे 
अवल्माव अळा कजाुच्मा शळल्रक यक्कभेच्मा 
ऩयतपेडीलय व्माज अनुदान देता मेणाय नाश . 

 तथावऩ, वॊऩूण ुकजाुची ऩयतपेड झाल्मानॊतय 
रु. 3.00 रषच्मा भमाुदेत नव्माने 
घेतरेल्मा    कज ुयक्क्भेलय व्माज अनुदान देम 
याश र. 

 - कें द्र ळावन वभुशानाॊ फॉकाभापुत 7% दयाने 
कज ुउऩरब्ध करुन देणाय आशे. फॉकदय 
ल     7% माभधीर तपालती एलढ  यक्कभ कें द्र 
ळावन व्माज अनुदान म्शणून उऩरब्ध करुन 
देणाय     आशे. 



जव्दनतम  शे्रणीकयणानॊतय  ऩात्र  स्लमॊव
शाय्मता गटाच्मा एकुण फचतीच्मा 4 

ते 8 ऩट, ककॊ ला रु . 50000/- शजाय 
माऩैकी जी यक्कभ जास्त अवेर 

तेलढे  

- दवुये अथवुशाय्म : : ऩद्दशरे 
अथवुशाय्माची वॊऩुण ुऩयतपेड कयणा-
मा स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा फचतीच्मा 

5 ते 10 ऩट, ककॊ ला रु . 1.00 रष 
माऩैकी जी यक्कभ जास्त अवेर 

तेलढे  

- नतवये अथवुशाय्म : दवुये 
अथवुशाय्म 90% ककॊ ला तमाऩैषा 

अर्धक यक्कभेची ऩयतपेड केल्माॊनतय 
स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा 

प्रकल्ऩ  आयाखडमाच्मा (Activity) 

ककॊ भतीनुवाय  ककॊ ला ककभान रु. 2 ते 5 

रष  यक्कभे एलढे 

-  चौथे अथवुशाय्म : नतवये 
अथवुशाय्म 90% ककॊ ला तमाऩैषा 

अर्धक यक्कभेची ऩयतपेड केल्माॊनतय 
स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा 

प्रकल्ऩ  आयाखडमाच्मा (Activity) 

ककॊ भतीनुवाय  ककॊ ला ककभान रु. 5 ते 
10 रष  यक्कभे एलढे  

 - स्लमॊवशाय्मता गटाॊना रु.3.00 रषच्मा 
भमाुदेत घेतरेल्मा फॉक कज ु
यक्कभेलय  ऩयत     पेडीच्मा प्रभाणात व्माज 
अनुदान देण्मात माले.  मा भमाुदेत स्लमॊवशाय्मता 
गटाॊना ककतीश      लेऱा घेतरेल्मा फॉक 
अथवुशाय्मालय व्माज अनुदान अनुसेम ल देम 
याश र.    

 

मोजना याफवलण्मा-मा मॊत्रणा:- 



1. जजल्शास्तय -  भा. प्रकल्ऩ वॊचारक , जजल्शा ग्राभीण वलकाव मॊत्रणा, ऩारघय 

2. तारुकास्तय  - गट वलकाव अर्धकाय  , तारुका ऩॊचामत वशभती कामाुरम   

3. गाल - ग्राभवेलक , ग्राभऩॊचामत   कामाुरम 

 

इंददरा आवास योजना:- 

उदे्दळ :- 
1.दारयद्रम येऴेखार र फेघय रोकाॊना 
ननलाया उऩरब्ध करुन देणे  

2. उद्दद्दष्ट्टाॊचे 60 % अनुजाती / 
जभातीवाठी ल 40%  इतय राबाथी 
तवेच 15 %  अल्ऩवॊर्खमाुक राबाथी ल 
3 % अऩॊग राबाथीना याखील  

3. घयकुराभध्मे ळौचारम, ननधूयु चुर  
फववलणे आलश्मक  

4 . घयकुर फाॊधकाभावाठी राबार्थमाुकडे 
स्लत:ची  जागा अवणे आलश्मक 

5.ज्मा राबाथीकडे  स्लत:ची   जागा 
उऩरब्ध नाश  अळा 
राबाथीना  स्लत:ची  जागा  वॊऩाद्ददत 
कयणे काभी प्रनत   राबाथी प्रनत  गुॊठा 
रु. 20,000/- इतके   अनुदान उऩरब्ध 
करुन देण्मात मेते.  

मोजनेचा तऩळीर :- 
1. राबाथी दारयद्रम येऴेखार र 
कुटूॊफातीर अवाला.  
2. राबाथी ननलड दारयद्रम 
कुटूॊफ गणना वव्शेषणाच्मा 
आधायेतमाय  केरेल्मा  कामभ 
स्लरुऩी प्रनतषा माद तून 
कयाली. 
3.माऩूली वदय मोजनेचा राब 
घेतरेरा नवाला.  
4. नैवर्गकु आऩतती, अऩॊग, 

ऩरयतमकतमा, घटस्पोट त, भाजी 
वैननक ल मुध्दात लीयगती 
प्राप्त झारेल्माच्मा कुटूॊफाॊची 
प्राधान्मक्रभाने ननलड.   

अनुदान ल पामदे :- 
1.वदय मोजनेतॊगतु कें द्र 
ळावनाकडून 60 % अनुदान ल 
याज्म ळावनाकडून 40%  अनुदान 
प्राप्त शोते कें द्र ळावनाच्मा 
भागदुळुक वूचनाॊनुवाय घयकुराॊची 
ककॊ भत यक्कभ रु. 7,0,000/- 

ननजश्चत कयण्मात आरेर  आशे. 
यक्कभ रु. 70,000/- ऩैकी नलीन 
घयकुराच्मा फाॊधकाभावाठी 
अनुदान उऩरब्ध करुन देण्मात 
मेते माभध्मे  * रु.42000/- कें द्र 
ळावन द्दशस्वा 60% * रु.28,000/- 

याज्म  ळावन 40% * रु. 25,000/- 

याज्म अनतरयक्त अनुदान घयकुराची 
यक्कभ :- 95,000/- . * रु 5000/-

राबाथी स्लद्दशस्वा * एकूण 
घयकुराची ककॊ भत यक्कभ रुऩमे :- 

1,00,000/- 

4.घयकुराचे फाॊधकाभ कभीत कभी 
269 चौयव पुट 
षेत्रपऱ.  वलतयणाचा तऩळीर 
खार रप्रभाणे  

5.घय भॊजयु कयताना ऩद्दशरा शप्ता 



रु. 35,000/- 

 शरॊटर रेव्शरऩमतु 
फाॊधकाभ झाल्मानॊतय 
दवुया शप्ता रु. 35,000/- 

 घयकुर फाॊधकाभ ऩुण ु
झाल्मानॊतय अॊनतभ शप्ता 
रु. 25,000/- 

 राबार्थमाुना ननधी तमाॊच्मा 
फॉक खातमाभध्मे याज्म 
ळावनाकडून थेट 
ऑनराईन जभा कयण्मात 
मेते. 

  

 

3.रमाई आवास योजना:- 

उद्देळ :- 

1.याज्मातीर दारयद्रम येऴेखार र 
अनुवूर्चत जाती ल नलफौध्द 
घटकाॊतीर रोकाॊचे याशणीभान 
उॊ चालणे ल तमाच्मा ननला-माचा 
प्रश्न वुटाला म्शणून ग्राभीण 
बागाभध्मे तमाॊच्मा स्लत:च्मा 
जागेलय अथला कच्च्मा घयाच्मा 
द्दठकाणी ऩक्के घय फाॊधून देणे.  

2. अनुवूर्चत जातीभधीर जे 
अऩॊग राबाथी दारयद्रम येऴेखार  
नाश त, ज्माॊचे अऩॊगतल 40% ऩेषा 
अर्धक आशे ल लावऴकु उतऩन्न 

मोजनेचा तऩळीर :-  

1. राबाथी अनुवरू्चत 
जातीतीर दारयद्रम येऴेखार र 
कुटूॊफातीर अवाला.  

2. जे अऩॊग राबाथी दारयद्रम 
येऴेखार  नाश त, तमाॊचे 
अऩॊगतल 40% ऩेषा अर्धक 
अवाले ल लावऴकु उतऩन्न एक 
राखाऩमतं अवाले.  

2. राबाथी ननलड दारयद्रम 
कुटूॊफ गणना वव्शेषणाच्मा 
आधाये -तमाय  केरेल्मा  कामभ 
स्लरुऩी प्रनतषा माद तून 

अनुदान ल पामदे :-  

1.वदय मोजनेतॊगतु याज्म 
ळावनाकडून 100%  अनुदान 
प्राप्त शोते रु. 95,000/- नलीन 
घयकुराच्मा फाॊधकाभावाठी 
अनुदान उऩरब्ध करुन देण्मात 
मेते माभध्मे  

* राबाथी स्लद्दशस्वा रु. 5000/-  

* अळी घयकुराची एकुण ककॊ भत 
यक्कभ रुऩमे 1,00,000/-  

*घयकुराचे फाॊधकाभ कभीत 



एक राखाऩमतं आशे अळा अऩॊग 
राबार्थमांना घयकुराचा राब 
देणे. 

3. घयकुराभध्मे ळौचारम, ननधूयु 
चुर  फववलणे आलश्मक  

4 . घयकुर. फाॊधकाभावाठी 
राबार्थमाुकडे स्लत:ची  जागा 
अवणे आलश्मक. 

कयाली. 

3.माऩूली वदय मोजनेचा राब 
घेतरेरा नवाला.  

कभी 269 चौयव पुट षेत्रपऱ.  

वलतयणाचा तऩळीर 
खार रप्रभाणे  

* घय भॊजुय कयताना ऩद्दशरा 
शप्ता रु. 35,000/- 

 शरॊटर रेव्शरऩमतु 
फाॊधकाभ झाल्मानॊतय दवुया 
शप्ता रु. 35,000/- 

 घयकुर फाॊधकाभ ऩुण ु
झाल्मानॊतय अॊनतभ शप्ता 
रु. 25,000/- 

 राबार्थमाुना ननधी तमाॊच्मा 
फॉक खातमाभध्मे याज्म 
ळावनाकडून थेट ऑनराईन 
जभा कयण्मात मेते. 

 

4. शबरी आददवासी घरकुऱ योजना:- 

उद्देळ :- 

1.याज्मातीर दारयद्रम येऴेखार र 
अनुवूर्चत जभाती घटकाॊतीर 
रोकाॊचे याशणीभान उॊ चालणे ल 
तमाच्मा ननला-माचा प्रश्न वुटाला 
म्शणून ग्राभीण बागाभध्मे 
तमाॊच्मा स्लत:च्मा जागेलय 
अथला कच्च्मा घयाच्मा द्दठकाणी 
ऩक्के घय फाॊधून देणे.  

2. अनुवूर्चत जभाती भधीर जे 

मोजनेचा तऩळीर :-  

1. राबाथी अनुवरू्चत 
जभातीभधीर दारयद्रम 
येऴेखार र कुटूॊफातीर अवाला.  

2. जे अऩॊग राबाथी दारयद्रम 
येऴेखार  नाश त, तमाॊचे 
अऩॊगतल 40% ऩेषा अर्धक 
अवाले ल लावऴकु उतऩन्न एक 
राखाऩमतं अवाले.  

अनुदान ल पामदे :-  

1.वदय मोजनेतॊगतु याज्म 
ळावनाकडून 100%  अनुदान 
प्राप्त शोते रु. 95,000/- नलीन 
घयकुराच्मा फाॊधकाभावाठी 
अनुदान उऩरब्ध करुन देण्मात 
मेते माभध्मे  

* राबाथी स्लद्दशस्वा रु. 5000/-  

* अळी घयकुराची एकुण ककॊ भत 



अऩॊग राबाथी दारयद्रम येऴेखार  
नाश त, ज्माॊचे अऩॊगतल 40% 

ऩेषा अर्धक आशे ल लावऴकु 
उतऩन्न एक राखाऩमतं आशे 

अळा अऩॊग राबार्थमांना 
घयकुराचा राब देणे.  

3. घयकुराभध्मे ळौचारम, ननधूयु 
चुर  फववलणे आलश्मक.  

4 . घयकुर फाॊधकाभावाठी 
राबार्थमाुकडे स्लत:ची  जागा 
अवणे आलश्मक. 

2. राबाथी ननलड दारयद्रम 
कुटूॊफ गणना वव्शेषणाच्मा 
आधाये -तमाय  केरेल्मा  कामभ 
स्लरुऩी प्रनतषा माद तून 
कयाली. 

3.माऩूली वदय मोजनेचा राब 
घेतरेरा नवाला.  

यक्कभ रुऩमे 1,00,000/-  

*घयकुराचे फाॊधकाभ कभीत 
कभी 269 चौयव पुट षेत्रपऱ.  

वलतयणाचा तऩळीर 
खार रप्रभाणे  

* घय भॊजुय कयताना ऩद्दशरा 
शप्ता रु. 35,000/- 

 शरॊटर रेव्शरऩमतु 
फाॊधकाभ झाल्मानॊतय दवुया 
शप्ता रु. 35,000/- 

 

 घयकुर फाॊधकाभ ऩुण ु
झाल्मानॊतय अॊनतभ शप्ता 
रु. 25,000/- 

 

 राबार्थमाुना ननधी तमाॊच्मा 
फॉक खातमाभध्मे याज्म 
ळावनाकडून थेट ऑनराईन 
जभा कयण्मात मेते. 

 

 

5. राजीव गांधी ग्रामीण ननवारा योजना क्र - 2  

याजील गाॊधी 
ग्राभीण ननलाया 

मोजना क्र.2 
  



उद्देळ :- 

1. दारयद्रम 
येऴेलय र  फेघय 
रोकाॊना ननलाया 
उऩरब्ध करुन 
देणे. 

2) वार्षिक उत्ऩन्न 
रू.96,000/- ऩेक्षा 
कमी असणे 
आवश्यक 

1. घयकुरा भध्मे 
ळौचारम, ननधूयु 
चुर  फववलणे 
आलश्मक. 

मोजनेचा तऩळीर :- 

1. राबाथी ननलड 
ग्राभवबेभापुत. 

2. राबाथी फेघय अवाला. 

3. माऩूली वदय मोजनेचा 
राब घेतरेरा नवाला. 

4. नैवर्गकु आऩतती, अऩॊग 
ऩरयतमक्तमा, घटस्पोट त, 

भाजी वैननक ल मुध्दात 
लीयगती प्राप्त 
झारेल्माॊच्मा कुटूॊफाॊची 
प्राधान्मक्रभाने ननलड 

. 

अनुदान ल पामदे :- 

1. फॉकेभापुत रु.90,000/- कजाुऊ यक्कभेलय र 

व्माजाची यक्कभ बयण्माची शभी ळावन 
(गशृननभाुण वलबाग) घेणाय आशे. वॊफॊर्धत 

गशृननभाुण षते्र वलकाव भॊडऱ भुर्खमार्धकाय  
माॊचेकडून वॊफॊर्धत राबधायकाॊना जजल्शमातीर 
अग्रणी फॉकेकडून रु.90,000/- ऩमतं घयकूर 
फाॊधणीवाठी कज ुशभऱलून   देण्मावाठी वलोतोऩय  
भदत ल भागदुळनु देण्मात मेते . फाॊधण्मात मेणाये 
नलीन घयकूराचे कजाुची यक्कभ ऩयतपेड शभी 
म्शणून घयकूर तायण याश र. कज ुलवूर  वॊफॊर्धत 
जजल्शा ऩरयऴद ल वॊफॊर्धत फॉक वभन्लमाने याशणाय 
आशे. 

2. एकूण 750 चौ. पुट षेत्रपऱाचा बुख   ं ॊड 
जजल्शार्धकाय  माॊनी उऩरब्ध करून देणेचा आशे. 

3. वदय मोजनेत रु.10000/- राबाथी स्ल:द्दशस्वा / 
श्रभदान स्लरुऩात. एकूण घयकुराची ककॊ भत 
रु.1,00,000/- 

 

1. जाणील जागतृी ल षभता वलकाव 

2. जाणील जागतृीभध्मे वशबागी वलबाग, अर्धकाय  ल वशभतमा 

3. पे्ररयका प्रशळषण 

4. स्लमॊवशाय्मता फचत गटाॊचे प्रशळषण 

5. फचत गटाॊचे शे्रणीकयण 

6. वननमॊत्रण 



7. फाजायऩेठेची उऩरब्धता ल अनुऴॊर्गक फाफी. 

 

सामाजजक, आर्थिक व जात सवेक्षण – 2011:-  

               

उदे्दळ मोजनेचा तऩशळर 

12 व्मा ऩॊचलावऴकु मोजनेच्मा अनुऴॊगाने वभाजातीर 
तऱागाऱातीर घटकाॊवाठी वलळेऴतलाने अवरेल्मा वलकाव 
मोजना ल कामकु्रभाचा पामदा तमाॊनाच शभऱाला ल इतयाॊनी 
तमाचा गैयपामदा घेलू नमे. 

o घयोघय  जाऊन प्रगणकाने 
कुटूॊफाचा तऩशळराची नोंद Tablet 

PC लय घेणे. 
o केरेल्मा काभाचा तऩशळर 

ऩमलेुषकाने तऩावणे. 
o लय र दोन्श  फाफीॊची तऩावणी 

वॊगणक प्रणार व्दाये केर  जाते. 
o मानॊतय प्रारूऩ माद  प्रशवध्द  

ग्राभऩॊचामत तारुका ल जजल्शा 
ऩातऱीलय प्रशवध्द   केर  जाईर. 

o प्रारूऩ माद फाफत दाले ल 
आषेऩाॊची नोंद घेतर  जाईर. 

o अॊनतभ माद  प्रशवध्द केर  
जाईर. 

 

       

 ऩॊडीत द नदमार उऩाध्माम घयकुर जागा खयेद  अथवुशाय्म मोजना. 

 

          ग्राभ वलकाव वलबाग माॊचेकडीर ळावन ननणमु क्रभाॊक इॊआमो/2015/प्र.क्र.200/मो-10 

द्ददनाॊक 30/12/2015 अन्लमे वन 2015-2016 ऩावून दारयद्रम येऴेखार र राबार्थमांना कें द्र ळावन 
यक्कभ रुऩमे 10,000/- ल याज्म ळावन यक्कभ रुऩमे 40,000/- अवे एकुण यक्कभ रुऩमे 50,000/- 

जागा खयेद वाठी अथवुशाय्म अवून जागेचे षेत्र ऩनत राबाथी 500 चौयव पुट अवरेर  जागा 
राबाथीच्मा नालालय शस्ताॊतय त झाल्मानॊतय घयकुर फाॊधकाभाव भान्मता घेतल्मानॊतय घयकुर 



फाॊधकाभावाठी अनुदान अनुसेम आशे. भोठमा ग्राभऩॊचामतीभध्मे 500 चौयव पुटाऩमतं 2 ककॊ ला 3 

राबाथींच्मा वॊभतीने दोन भजर  (G+1) ककॊ ला तीन भजर  (G+2) फाॊधण्मावाठी प्रती राबाथी 
यक्कभ रुऩमे 50,000/- एलढे अथवुशाय्माव अनुसेम आशे. 

        भोठमा ग्राभऩॊचामतीभध्मे 500 चौयव पुटाऩमतं 2 ककॊ ला 3 राबाथींच्मा वॊभतीने दोन 
भजर  (G+1) ककॊ ला तीन भजर  (G+2) फाॊधण्मावाठी प्रती राबाथी यक्कभ रुऩमे 50,000/- एलढे 
अथवुशाय्माव अनुसेम आशे.  

 

 ऩॊडीत द नदमार उऩाध्माम ग्राभीण कौळल्म मोजना:- 

 

          भुर्खम कामकुाय  अर्धकाय , भशायाष्ट्र याज्म ग्राभीण जीलनोन्नती अशबमान, ग्राभ वलकाव 
ल जरवॊधायण वलबाग, शवडको बलन, नली भुॊफई माॊचेकडीर ऩत्र क्रभाॊक Umed/MSRLM/JP & 

SD/जा.क्र. 1/2016 द्ददनाॊक 1/1/2016 अन्लमे याफवलण्मात मेत आशे.  

 

उदददष्ट्ट – 

          ग्राभीण बागातीर गय फ कुटूॊफातीर 18 ते 35 लमोगटातीर मुलक/मुलतीॊना कभी 
कारालधीचे (तीन भद्दशने) प्रशळषण देऊन तमाॊना योजगाय देणे. 

ऱािाथी – 

1. आतभशतमाग्रस्त ळेतक-माॊच्मा कुटूॊफातीर मुलक, मुलतीॊना प्रथभ प्राधान्म.  

2. 3 –मा ल 4 र्थमा शे्रणीतीर कभचुाय  माॊचे कुटूॊफीम अनुकॊ ऩा मोजनेअॊतगतु ळावकीम नोकय च्मा 
प्रनतषा माद भध्मे तमात प्राधान्म.  

3. एकर भद्दशराॊच्मा कुटूॊफातीर मुलक ल मुलती वलळेऴत: दफुरु घटकाॊतून उदा. बटके, वलभुक्त, 

अनुवूर्चत जाती, जभाती ल इतय  



4. योजगाय शभी मोजनेभध्मे भागीर लऴाुत ज्मा कुटूॊफाॊनी 100 द्ददलवाॊशून अर्धक काभ केरे आशे 
अळा कुटूॊफातीर मुलक / मुलतीॊना प्राधान्म. 

5. भशायाष्ट्र याज्म ग्राभीण जीलनोन्नती अशबमानाळी जोडरेल्मा वल ुस्लमॊवशाय्मता वभूशाच्मा 
वदस्माॊच्मा कुटूॊफातीर मुलक / मुलती. 

 


