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सुवण जयंती शहर  रोजगार योजना 
सं त ट पणी 

 

1, सन.2005-06 म ये सव ण केले या कुटंुब सं या              42476                                              

2. एकुण पा  BPL कुटंुब स यां                                22,505 

3, एकूण कुटंुबांतील य तींची सं या                             1,12,525 

6, शेजार समुह स मती                                            204 

7, शेजार समुह गट                                 30 

8, समाज वकास सं था                                            03 

       9, बचत गट थापन                               818 

          रा यातील नागर  भागाम येच दार य रेषेखाल ल लोकांचे राहणीमान उंचाव यासाठ  
यांना रोजगारा या संधी उपल ध क न दे या या ट ने द. 1/12/97 पासून क  सरकार पुर कृत 
सुवण जयंती शहर  रोजगार योजना सु  कर यात आल  आहे. क  सरकार 75 ट के व रा य सरकार 
25 ट क्◌े अनुदान या योजने माणे राब व यात येत.े 
  या योजनेचा लाभ देताना लाभा यापै क कमान 33 ट के लाभाथ  म हला अस या पा हजे  
अनुसु चत जाती जमाती या लोकसं ये माणात लाभाथ  असले पाहजेत. 3 ट के अपंग असावेत.15 
% अ पसं यांक असाव.े सुवण जयंती शहर  रोजगार योजना ह  सामुह क सबल करणातून दार य 
नम ् ◌ुलनावर भर देणार  योजना आहे या योजनेत खाल ल घटकं◌ाचा समावेश आहे. 

 

1. सामािजक संरचना : 
 

  दार य रेषेखाल ल कुटंुबाना सामािजक संरचेने वारे संघ टत क न लाभा याना या योजने या 
परेषा ठरवून देणे, तसेच योजने या नणय येम ये सहभागी क न घेणे हया घटकाचे मुख 

उ य टे आहे ृ  योजनेची दैनं दन अंमलबजावणी मुलभुत सोईसु वधा अंतगत तयार कर यात आलेल  
सेवा क े लाभा याना योजनेचे फायदे नि चत कर याची या या म ये समाज वकास सं थांचे 
मुख भु मका आहे. 

  मनपा े ा तल दा र य रेषेखाल ल एकूण कुटंूबे 21584 असुन सव कुटंूबे समाज वकास 
सं थेस जोड यात आलेले आहेत. सदर सं थेस थम वष त कुटंूब 100 . माणे व वतीय 
वषाम ये त कुटंूब 75 . माणे सी.डी.एस. या नावे नधी उपल ध क न दे यात आलेला आहे.तो 
नधी सं थेने बचत गट तयार करणे, सा रता, चार म हला व बाल क याण,समाज क याण रोजगार 
व वयंरोजगार, तसेच सामािजक काय म हळ द कंुकू, तळगुळ, बालसंगोपण,म हलां या पधा, 
म हला व बाल आरो य शबीरे, म हला ह क कायदे वषयक समानता, बाल सं कार, बाल संगोपण, 
इ.काय मावर खच कर यात येतो. महानगरपा लका ह ी म ये तीन समाज वकास सं था असून 
यां या माफत व वध काय माचे आयोजन कर यात येत.े 
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1. 2.बचत व पतसं था :  
 
 

  या योजनेम ये क मत कमी 05 म हला व जा तीत जा त 20 म हलांचा बचत गट तयार 
कर यात येतो. या गटास एक वष पूण झा यानंतर त सद य .2000/- माणे फरता नधी वाटप 
कर यात येतो. आतापय त महानगरपा लका े ात 810 बचत गट तयार कर यात आले असुन 715 
बचत गटांना फरता नधी वाटप कर यात आले आहेत. तसेच सालसन 2013-14 म  ये 58 बचत 
गटांना फरता नधी वाटपाची कायवाह  चालु आहे.  
 

3.म हला व बालके यांचा वकास डा वा गट :  
 

  म हलां या सामु हक अथाजनाचा अं तम ट पा हणुन या घटकांकडे पा हले जात.े 
यंयसहा यता गटांचे बचत गट व काटकसर गटांत पांतर झा यानंतर सामु हक यवसायासाठ  

सदर गटास ो साहन हणुन .9,00,000/- ल ा पयत कज रा ट यकृत बँके माफत दे यात येते. या 
गटास क प कंमती या 35 % अनुदान मळ यास गट पा  असेल. क प कमती या 05 % एवढ  
र कम गटाचे बज भांडवल असते. 
  सदर योजनेम ये अ याप पय त 251 म हला बचत गटांना अनुदान दे यात आलेले आहे.साल 
सन 2013-14 या वषाम ये 174 बचत गटांना कज मंजुर कर यात आले आहे.योजने  या 
सु वातीपासुन एकुण 425 म हला बचत गटांना कज व अनुदानाचा लाभ दे  यात आला आहे.   
 
4. श ण :  
 
 

 या घटका अंतगत आतापय त 3032 लाभा याना श ण दे यात आलेले आहे. यात ि या 2632  
व पु ष 1200 आहेत. या श णा याना टेल रंग यवसाय,दुचा क वाहने दु ती, ट. ह .दु ती, 
संगणक,मोबाईल रपे रंग घरगुती उपकरणे, लंबर वे डर, इ. यावसा यक श ण दे यात आले 
आहेत. श ण योजनेत श णा यास 3 ते 6 म हने कंवा 300 तासाचे श ण दे यात येत.े 
तसेच सालसन 2013-14 म ये एकुण 3083 चे उ द टये ा त असुन पैक  1571 व या याचे 
श ण पूण झालेले आहे.  

 
 5. वयंरोजगार :-  
  

        या घटकाअंतगत आता पय त 1635 लाभा याना कज वाटप कर यात आले असुन खच 
कर  यात आलेले आहेत. यांम ये ि या 319 व पु ष 1035 आहेत. साल सन 2013 -14 म ये 
एकुण 494 लाभ दे  यात आलेला असुन सदर घटकात योजने  या सु वातीपासुन चालु आ थक 
वषापयत एकुण 2129 लाभा  याना लाभ मळालेला आहे. 
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        सदर ल लाभा याना कराणा दुकान, पानपटट , टेल रंग, ऑटो, लाकूड व , स ंग लेट, 
म सर, कापड यवसाय, टट हाउस, सायकल दुकान,इ.साठ  बँके माफत कज वाटप कर यात आले 
आहे.  
 
 यासाठ  लागणार  पा ता : 

   सदर ल य ती दार य रषेखाल ल कुटंूबातील असल  पा हजे शै णक अहता जा तीत जा त 
7 वी पास पय त असावे. ब.पी.एल माणेप , र हवाशी माणप ,  यवसायाचे कोटेशन, शधा प का, 
लाईट बल/मालम  ता कराची पावती, नवडणुक ओळखप , 20 . बॉ ं डवर शपथप , मजूर  घटका 
कर ता शै णक अहतेचे बंधन नाह . या घटक योजने अंतगत लाभा यास बँकेने मंजुर केले या 
र कमेवर 25% एवढे अनुदान दे यात येत.े 70 ट के बँक कज व लाभाथ  सहभाग 05% माणे 
.2,00,000/- पय त कज दे यात येते.ह  योजना सव वी बँके या सहकायावर अवलंबुन आहे. 

 
6. मुलभुत सोई सु वधा :  
 

         या घटकाअंतगत लाभा याना श ण, वयंरोजगार, म हला व बालके वकास या अंतगत 
लाभ दे यात आ यावर यांना यवसाय करणे सुलभ जाव ेयासाठ  मुलभुत सोई सु वध या घटकाम ये 
सहाय कर यात येते. या म ये खाल ल कामे दे यात येत आहे. सेवाक ,समाज क ,बांधणे ,म हला 
गटांना व साठ  गाळाचे बांधकाम करणे,यासाठ  अ यापयन दोन लोकसेवा क   व दहा गाळयांचे 
बांधकात कर यात आले आहे तसेच लाभा याना श ण योजने अंतगत लाभ दे यात आला आहे  
अशांना यवसायनु प 600/- पये पय त  आव यक टूल कट दे यात येते.आज पावेतो 10 गाळे व 2 
सु वधा क े बांध  यात आलेले आहेत.   
 

7. नागर  रोजगार योजना :  
 
या घटकाम ये आता पयत 127 कामे कर यात आले असुन या म ये 84 दगडी नाल  व खडीचा 
र ता 43 चे कामे कर यात आलेले आहे.  या योजनेतील कामे दा रदय रेषेखाल ल मंजुरांकडुन घे यात 
येतात, यावर 40 ट के खच मजुर  व बांधकाम सा ह यावर 60 ट के खच कर यात येतो. साल-सन 
2011-12 पयत ा त खच कर यासाठ  10 उ यान वक सत कर याचे कामाची न वदा दे  यात येवून 
4 उ यान पुण होवून खच झालेला असुन 6775 मणु  य दन नम ती कर  यात आल  आहे.  
                              

 

                 सहायक आयु  त तथा  
                 स. क  प अ धकार   
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका नांदेड 
 
 
 


