महारा शासन अ पसंयाक िवकास िवभाग

महारा

रा य शासनाने रा य अ पसं याक आयोग अ ध नयम २००४ मधील कलम २ (ड) नस
ु ार खाल5ल सहा
समद
ु ाय अ पसं याक लोकसमूह घो षत केले आहे त.

मिु #लम

$%&चन

-शख

बौ1द

पारशी

जैन

िवभागाची थापना
अपसंयाक लोकसमुहाया सामािजक, शैिणक व आथक मागासलेपणाचा अयास करयासाठी क!
शासनाने िनयु$ के लेया %या.स&र सिमतीया िशफारश)या अनुषंगाने ,द. २१ फे .ुवारी २००८ रोजी /वतं0
अपसंयाक िवकास िवभागाची िनमती करयात आली.

िन मतीची उे
अपसंयाक लोकसमुहांया सामािजक,आथक,शैिणक व सां/कृ ितक अशा सव4समावेशक उ6कषा4साठी तसेच
अपसंयाकांया ह7ाचे संरण करणे.

शासन कायिनयमावलीनुसार नेमून देयात आलेले िवषय
1. अपसंयाकांया कयाणासाठी मा. पंत8धानांया १५ कलमी काय4:माचे सम%वयन व आढावा.
2. महारा< रा=य अपसंयाक आयोगाचे शासक>य /तरावरील संिनयं0ण आिण सम%वयन.
3. महारा< रा=य हज सिमतीचे शासक>य /तरावरील संिनयं0ण आिण सम%वयन.
4. रा=यातील अपसंयाकांकडू न चालिवया जाणा-या शैिणक सं/थांना अपसंयाक दजा4 8माणप0े
देणे.
5. वAफ (वAफ अिधिनयमांसह) व 6या अनुषंगीक बाब)ची शासक>य /तरावरील अमलबजावणी, संिनयं0ण
व सम%वयन.
6. मौलाना आझाद अपसंयाक आथक िवकास महामंडळाचे शासक>य /तरावरील संिनयं0ण व
सम%वयन
7. महारा< रा=य उदु4 अकादमी यांचे शासक>य /तरावरील संिनयं0ण व सम%वयन.
8. %यायमुतF स&र सिमतीया /वीकृ त िशफारशीसंबंधातील बाब)ची अंमलबजावणी, संिनयं0ण व
सम%वयन.
9. अपसंयाकांसाठी क! पुर/कृ त िविवध योजनांचे रा=य/तरीय सम%वयन.
10. रा=य शासनाने अपसंयाकांया कयाणासाठी जाहीर के लेया सव4 योजनांचे सम%वयन व
आढावा.
11. अपसंयाकांया िवकासाबाबत वेळोवेळी तGांच/े तG सं/थांचे अयासगट नेमून 6याआधारे
धोरणा6मक िनण4य घेयासाठी 8/ताव शासनाया मा%यतेसाठी सादर करणे.
12. अपसंयाकांशी संबंिधत इतर िवषय.

8ी.दे व:; फडणवीस, समाननीय मु यमं>ी

8ी. वनोद तावडे,

8ी.गुलाबराव पाट5ल,

8ी.@दल5प कांबळे ,

माननीय मं>ी

माननीय पालकमं>ी, िज हा परभणी.

माननीय रा यमं>ी

8ी.पी.-शवा शंकर, भा.C.से.,
िज हा धकार5 तथा िज हादं डा धकार5,
परभणी,

अ पसं
पसंयाक
याक िवकास िवभाग - योजना
•

शैिणक

•

कौश#यिवकास

•

o

अपकालावधीन रोजगारिभमुख 8िशण फ> 8ितकृ ती योजना

o

निवन तं0िनके तन सुL करणे

o

तं0िनके तनमMये दुसरी पाळी

o

नवीन आय Nट आय सुO करणे

o

आय Nट आय मMये दुसरी-ितसरी पाळी सुO करणे

ेिवकास
o

नागरी े0िवकास

o

Pामीण े0िवकास

o

नगर िवकास िवभाग

o

बQ े0ीय िवकास काय4:म

•

•

रा य अपसंयाक आयोगाया योजना
o

पोिलस भरतीपूव4 8िशण

o

उदू4 शाळे त मराठी भाषा िशकवणी वग4

उदू अकादमी,
अकादमी, हज सिमती,
सिमती, व!फ मंडळ
o
o
o
o
o

•

•

उदु4 अकादमी
उदु4 घर
महारा< रा=य हज सिमती
महारा< रा=य वAफ मंडळ
वAफ %यायािधकरण

मौलाना आझाद महामंडळ

o

मुदत कज4 योजना

o

मौलाना आझाद थेट कज4 योजना

o

शैिणक कज4 योजना

o

राजीव गांधी शैिणक कज4 योजना

o

बचतगट योजना

o

बीज भांडवल योजना

o

सूRम पतपुरवठा योजना

o

मौलाना आझाद अपसंयांक आथक िवकास महामंडळ

o

एन एम डी एफ सी N M D F C

इतर
o

मिहला बचतगट योजना

