
     मिहला व बालिवकास िवभागामाफर त राबिवणयात येणा-     या िविवध योजना व उपकरम-

•        मलुीनंा व मिहलानंा वयावसाियक व तािंतरक परिशकण दणेे
•         –  मलुीनंा सवरकणासाठी व तयाचंया शारीिरक िवकासासाठी परिशकण योजना कराटे परिशकण
•     शाळेत जाणायार मलुीनंा सायकल वाटप
•    मिहला मळेावा आयोिजत करणे
•      आिथकदृषटयार गरीब िसरयांचया मलुांसाठी पाळणाघर चालिवणे
•   मिहलानंा कायदेशीर /   िविधिवषयक सलला देणे
•      िकशोरवयीन मलुीनंा व मलुानंा लिैगक िशकण,  जेडर (Gender)      परिशकण व िजवन कौशलयाने परिशकण देणे.
•    मिहलासंाठी समपुदशेन केदर चालिवणे
•     कुपोिषत मलुासंाठी अितिरकत आहार दणे.े (          आठवडयातनू दोन वेळा १ उकडलेले अंडे अथवा २ केळी दणेे)
•   अंगणवाडयानंा सािहतय परुिवणे
•    अंगणवाडयांमधये परसबाग तयार करणे.
•    बारावी पास मलुीनंा (MS-CIT)  परिशकण दणेे.
•     आिथकदृषटयार गरीब व गरजु मिहलांना,पिरतकतया,     िवधवा आथीक सहायय घरघटंी ,    िशलाई मिशन वाटप करणे.

  योजना व मािहती

     िकशोरवयीन मुलीनंा जीवनकौशलय जंेडर परिशकण देणे

  योजनेचे सवरप /  माहीती : 

       गरामीण व आिदवासी भागातील मलुी यानंी घयावयाची काळजी,           अलपवयात िववाह केलयास तयाचे होणारे दषुपरीणाम यांसाठी परबोधन िशबीरे घेऊन कुपोषण, 
अभकमतृय ुर,    मातामतृय ु रोखणयास मदत होते

       या वगामधये मुलीसंाठी साधारणतः खालील बाबीचंा समावेश असतो.

१)      िसरयांचया मािसक पाळीचे शासर व उदेश.   समज व गैरसमज 
२)       मािसक पाळीचया काळात आरोगयिवषयक घयावयाचया काळजीची आवशयकता. 
३)  गभधारणेचे शासर,   सवसाधारणपणे कुटंुबिनयोजनाची साधने. 
४)    बालिववाहामळेु आरोगयास होणारे दषुपिरणाम. 
५)  लैिगक छळ,    तयापासनु सवसरंकण कसे करावे,   कोणाची मदत घयावी.     अशा पिरसथीतीत हेलपलाईनचा उपयोग करणे. 
६)  एडस िनयतंरण. 

       योजनेत सहभागाचया अटी व शती व पातरता :  
१)          या योजनेअंतगरत सवर सामािजक परवगातील िकशोरवयीन मलुीनंा सामावनु घेता येते.  
२)           या परिशकण वगारत लैिगक व िविशषट िकशोरवयीन समसयांबदल िशकण देणयात येत.  
३)             या परिशकण वगासाठी मिहला व बाल िवकास सिमती िनिशचत करेल तया सवयसंेवी ससंथामाफर त/    अंगणवाडी पयवेिककामाररफत परिशकण

 दणेयात येते.  
४)   परिशकण वगारत 40/50  मलुीचंा सहभागअसतो.  
५) शाळेत/            महािवदालयात िशकणायार मलुी ं आिण गळती झाललेया मलुीसंाठी या परिशकणवगाचे आयोजन करणयात येते.  
७)        परिशकण वगारस मागरदरशन करणेकामी बाहेरील तजजांना व डॉकटरानंा,    मनोवैजािनकानंा िनमिंतरत करणयात येते.  
8) )    परिशकण वगारस परतयेकी 400/- र.   मानधन दणेेत येते.



  आदशर अंगणवाडी /   बालवाडी सेिवकांना पुरसकार

  योजनेचे सवरप /  माहीती :
         अंगणवाडी सिेवका यानंा उतकृषट कामकाजाबदल पािरतोिषक दवेनु तयाचंा समान करणे.        यामळेु अंगणवाडी सिेवका यानंा तयाचें कामकाजात भरीव

             कामगीरी करणयास परोतसाहन िमळते व तयादारे योजनेचे काम जासतीत जासत परभावीपणे राबिवणयास मदत होते.

       योजनेत सहभागाचया अटी व शती व पातरता : 
१)                    अंगणवाडी केदरातील मधयम व ितवर कुपोिषत चया बालकाचंी सखंया सवारत कमी ठेवणयात यश परापत केललेया सिेवका यानंा या योजनेत सहभाग 
नोदंिवतात. 
2)  ससंथातमक परसतुी,  अधवािरषक वाढिदवस,   गरोदर नोदंणीचे परमाण, बालिववाह,      बालमतृय ु व अभकमतृय ुर या कामात १००%   यश परापत

    केलेलया सेिवका लाभास पातर राहतात. 
3)        परतयेक परकलपातनु तीन अंगणवाडी सिेवका याचंी मािहती िज.प.    कडे सादर करणयात येते. 
4) िज.प.         सतरावर िनयकुत सिमती पैकी एका अंगणवाडी सिेवकेची िनवड करतात. 
5)    पातर अंगणवाडी सेिवकेचा २०००/-     चे िकसान िवकास पतर परशसतीपतरक,        शाल व शरीफळ देऊन यथोिचत गौरव करणयात येतो 
6)        सदरचा कायकरमासाठी नाटयमिंदर िकवा परशसत हॉल घेणेत येतो. 

       मुलीनंा सवसंरकणासाठी व तयांचया शािरिरक िवकासासाठी परिशकण योजना 

  योजनेचे सवरप /  माहीती : 
     मिहला व मलुीनंा सवसरंकणासाठी सकम करण.े
       योजनेत सहभागाचया अटी व शती व पातरता : 

१)       िकशोरवयीन मलुीनंा या योजनेचा लाभ िदला जातो.     मलुीनंा सशलुक लाभ िदला जातो. 
२) िज.प.           ससे िनधीतनु िदलया जाणारा लाभ जाती भदे न करता िदला जातो. 
३)              योजनेतगरत कराटे परिशकण दणेयात येते याबाबत मिहला व बाल िवकास सिमती परिशकण िनिशचत करते. 
4)      परिशकणाचा कालावधी िकमान ितन मिहनयाचा असतो 
5)    एक बचॅ सवसाधारणपणे 40  मलुीचंी असते 
6)     परिशककांस परित लाभाथी र 6 ००/-     परितमहा पयरत मानधन दणेयात येते 
7)          ससंथेचे परिशकक हे शासनमानय ससंथेचे बलकॅ बेलट परमाणपतर धारक असतात 
8)   सदरचे परिशकण शाळा, आशरमशाळा,       व महािवदालये याचंया समनवयाने आयोजीत करणयात येते. 
9)         सदर परिशकणवगर सरु करतानंा तसचे तयाचा समारोप करतानंा मा. िज.प. सदसय, पं.स.       सदसय व इतर लोकपरितिनधी यांना आमिंतरत

 करणयात येते
         १० वी व १२ वी पास मुलीना संगणक परिशकण देणे

  योजनेचे सवरप /  माहीती : 
            दहावी व बारावी पास मलुीनंा सगंणकाचे जान परापत वहावे हा योजनेचा उदशे आहे. 

       योजनेत सहभागाचया अटी व शती व पातरता :

१)              सदर योजनेचा लाभ लाभाथीनंी गेलया १० वषारत अनय कोणतयाही िवभागाकडून घेतला नसलयाबाबत गरामसेवकाचा दाखला. 
२)          आिदवासी उपयोजना िनधीतनु िदलया जाणायार लाभासाठी आिदवासी उपयोजना कतेरातील अनु.       जमाती व िवशेष घटक योजने मधनु अनु. 

    जातीचया लाभाथीचींच िनवड केली जावी.    िबगर आिदवासी व िज.प.           ससे िनधीतनु िदलया जाणारा लाभ जाती भदे न करता िदला जातो. 
३)     लाभाथी मलुगी ही अंगणवाडी सिेवका,         मदतनीस याचें कुटंूबीयापैकी तसचे शासकीय सवेेत कायररत कमचारी /    अिधकारी यांचे कुटंुबातील
नसावी.   तसा सरपचं /     गरामसेवक यांचा दाखला आवशयक असतो.
  4)      उमदेवार दहावी िकवा बारावी उतीणर असावी. 
5)      उमदेवारास सदर परिशकणासाठी परित लाभाथी र.र.3050/-    इतके अनदुान दये आहे. 
6)                  लाभाथीचंी िनवड ही बाल िवकास परकलपािधकारी यांनी करन तयांची यादी सबंिंधत ससंथेकडे व िजला कायालयारस सादर करणेत येते. 



   मिहलांसाठी समुपदेशन कंेद्र चालिवणे

  योजनेचे सवरप /  माहीती : 

  मिहलांना तयांचया कौटंुिबक, कायदेिवषयक,         सामािजक समसया सोडिवणयासाठी मदत तसेच कायदेिवषयक मागरदरशन केले जाईल.  तसेच योगय 
     तया परकरणामंधये समपुदशेनही आयोिजत केले जाईल.  (उदा.   हुडांबळी परकरण,    िवभकत कुटंूबाचया समसया,   घरगतुी अतयाचार,   घरातनु बाहेर 

  काढणयाची धमकी दणेे,   मारहाण करणे,  रातरी-    अपरातरी घरातनु बाहेर काढणे,    घटसफोटासाठी दबाव आणणे,     घटसफोट व पोटगी परकरण, 
 मालमता हकक,    लिैगक छळवणकु इ.)       या समपुदेशन केदरादारे मिहलांना तयांचया कौटंुिबक,      सामािजक समसया सोडिवणयासाठी मदत व 

           कायदिेवषयक मागरदरशन केले जाईल तसचे योगय तया परकरणामंधये समपुदशेनही आयोिजत केले जाईल. उदा.  हुडांबळी परकरण,  िवभकत कुटंूबाचया 
समसया,  घरगतुी अतयाचार,     घरातनु बाहेर काढणयाची धमकी दणेे,  मारहाण करणे, रातरी-    अपरातरी घरातनु बाहेर काढण,े  घटसफोटासाठी दबाव 
आणणे,    घटसफोट व पोटगी परकरण,  मालमता हकक,   लिैगक छळवणकु इ.      मानिसकदृषटया असंतलुीत मिहलांचे सामािजक मानसशासरीय कायदेिशर 

   समपुदशेनही यात अंतभुरत राहील.

 भारतरतन डॉ.ए.पी.      जेअबदूल कलाम अमृत आहार योजना

    अनसुिूचत कतेरात आहारातील उषमाकं (Calories)    व परिथनाचया (Proteins)       कमतरतेमळेु िसरयामंधये कमी वजनाची बालके जनमाला 
        येणयाचे परमाण जासत असनू आिदवासी समाजामधये याचे परमाण 33.1    टकके एवढे आहे.    आदिवाासी िसरयांमधये गरोदरपणाचया शेवटचया 

               ितमाहीमधये वजन वाढीचे परमाण कमी असलयामळेु तयाचा पिरणाम बाळाचया वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जनमाला येतात,  असे अनके 
    सशंोधन अभयासावरन िसधद झाले आहे.            या पाशवभिूमचयार अनषुगंाने अनसुिूचत कतेरातील कुपोषणाचे परमाण कमी करणयासाठी गरोदर िसरया व 
           सतनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देणयाची योजना मजंरू करणयात आलेली आहे.    सदरची योजना पालघर िजलयातील 

जवहार,जवहार-2,  मोखाडा ,वाडा,वाडा-2,िवकरमगड,डहाणू,        कासा व तलासरी पणुर परकलपात व पालघर , मनोर,वसई-2   या पेसाअंतगरत येणा-या 
   गावांत मजंरूी िदलेली आहे.


