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शासन पनरपत्रक क्रमांकः एबानव-2015/प्र.क्र.48/का.6 
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 

नदनांक :  22 फेब्रुवारी, 2017 
वाचा :- (१)  मनहला व बाल नवभार् शासन ननणगय क्र.सकुन्या-2011/प्र.क्र.144/का-3,  नद.13 फेब्रुवारी 2014 
             (2) मनहला व बाल नवभार् शासन ननणगय क्र.एबानव-2015/प्र.क्र.54 (भार्-2)/का-6,  नद.26 फेब्रुवारी 2016 
पनरपत्रक :- 

                महाराष्र राज्यामध्ये मुलींचे नशक्षण व आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भनवष्यासाठी 
आर्थिक तरतूद करणे, बानलका भणृहत्या रोखणे , मलुींचे जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक नवचार आणणे , 
बालनववाह रोखणे आनण मलुा इतका मुलींचा जन्मदर वाढनवणे यासाठी सुकन्या योजना नदनांक 1 जानेवारी 
2014 पासून दानरद्रय रेषेखाली जन्मणा-या प्रत्येक मुलीसाठी कुटंुबातील 2 अपत्यापयंत लार्ू करण्यात आली 
होती.  सदर योजनेचा शासन ननणगय नदनांक 13 फेब्रुवारी 2014 रोजी ननर्गनमत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार 
योजनेची अंमलबजावणी  आयकु्त, मनहला व बालनवकास पणेु यांच्याकडून करण्यात येत होती.  
 2.           मलुींचा जन्मदर वाढनवणे, ललर् ननवडीस प्रनतबधं करणे , मुलींच्या नशक्षणाबाबत प्रोत्साहन तिा खात्री 
देणे ,मलुींच्या आरोग्याचा दजा वाढनवणे यासाठी माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना नदनांक 1 एनप्रल 2016 पासून 
लार्ू करण्यात आलेली आहे. सदर योजना दारीद्रय रेषेखालील सवग कुटंुबात जन्माला येणा-या दोन अपत्य 
मुलींसाठी लार् ूअसून दारीद्रय रेषेवरील APL कुटंुबात जन्माला येणा-या मुलींसाठी या योजनेतील काही लाभ 
देण्यात येणार आहेत. सदर योजनेचा शासन ननणगय नदनांक 26 फेब्रुवारी 2016 रोजी ननर्गनमत करण्यात आलेला 
आहे.त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी आता आयकु्त, एकात्त्मक बाल नवकास सेवायोजना,नवी मुंबई 
यांच्याकडून करण्यात येत आहे. 
3.            मुलींचा जन्मदर वाढनवणे, त्यांना नशक्षण देणे व बालनववाहास प्रनतबधं करण्यासाठी सध्या सुरु असलेली 
सुकन्या योजना नवलीन करुन व त्याबाबतचा उपरोक्त संदभानधन शासन ननणगय अनधक्रनमत करुन “माझी कन्या 
भाग्यश्री” ही नवीन योजना नदनांक 1 एनप्रल 2016 पासनू लार् ूकरण्यात आलेली  आहे .माझी कन्या भाग्यश्री ही 
योजना राबनवताना क्षेनत्रय कायालयांना येत असलेल्या अडचणी नवचारात घेऊन खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरणात्मक 
सूचना ननर्गनमत करण्यात  येत आहेत. 
 स्पष्टीकरण :-   सुकन्या योजनेंतर्गत,  राज्यातील दानरद्रय रेषेखाली ( BPL)  कुटंुबात जन्मणाऱ्या पनहल्या दोन  
मुली अपत्यांच्या नांवे, रुपये 21,200/- एवढी रक्कम मुलीच्या जन्माच्या एक वषाच्या आत, आयरु्थवमा 
महामंडळाच्या योजनेत र्ुंतवून, लाभािी मुलीस वयाची 18 वषे पणुग झाल्यानंतर, एकूण रुपये 1,00,000/- एवढी 
रक्कम, नवनहत अटी व शतींच्या पतूगतेनंतर प्रदान करण्यात येईल अशा स्वरूपाचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात 
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आली होती.  सुकन्या योजनेतील दानरद्रय रेषखेालील   ( BPL )  र्टासाठी देण्यात आलेले सवग लाभ “माझी कन्या 
भाग्यश्री”  या योजनेत कायम ठेऊन, हे लाभ समाजातील दानरद्रय रेषखेालील ( BPL )  तसचे दानरद्रय रेषेवरील 
( APL ) (एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या )र्टांसाठी लार्ू करण्यात येत आहेत. योजनेच ेस्वरूप खालील 
प्रमाणे  आहे.  
1. योजनेचे स्वरुप :- “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेमध्ये  लाभार्थ्यांना खालील लाभ अनुज्ञये राहतील.  
अ)  मखु्य लाभ -  या अंतर्गत, लाभार्थ्याला आयरु्थवम्याचा लाभ, आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत लाभ व प्रधानमंत्री 
जनधन योजनेंतर्गत लाभ  असे मखु्य लाभ अनुज्ञये राहतील.      
1) आयरु्थवम्याचा लाभ- मलुीच्या नावावर शासनामाफग त आयरु्थवमा महामंडळाकडे रुपये 21200/- चा नवमा 
उतरनवण्यात येईल. तसचे मुलीच ेवय 18 वष ेपणुग झाल्यानंतर रुपये 1.00 लाख नवम्याची रक्कम, नवनहत अटी व 
शतींच्या पतूगतेनंतर देण्यात येईल. या रकमेपैकी रुपये 10,000/- एवढी रक्कम मलुीच्या कौशल्य नवकास / उच्च 
नशक्षण  अिवा स्वयंरोजर्ार नमळनवण्यासाठी खचग करणे आवश्यक राहील. 

I. आयुर्थवम्याच्या लाभासाठी सवगसाधारण अटी व शती :- 
(1) हा  लाभ APL व  BPL कुटुुंबातील पहहल्या दोन मुली अपतयाुंना देय राहील. 

(2) कुटंुबात पनहले अपत्य मुलर्ी आहे व दुसरे अपत्य मलुर्ी जन्मल्यास तीला देनखल हा लाभ    
       देय असले. मात्र नतसरे अपत्य जन्मल्यास त्यास हा लाभ देय नसेल. 
(3) लाभािी मुलीच ेवडील  महाराष्र राज्याचे मूळ रनहवाशी असणे आवश्यक आहे. 
(4) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अजग करतांना बानलकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(5) नवम्याचा लाभ घेताना  मुलीचे वय 18 वषग पणूग होणे आवश्यक राहील. तसेच  नतने इयत्ता 10 वी ची पनरक्षा 

उत्तीणग होणे व  18 वषग पणूग होईपयंत अनववानहत असणे आवश्यक राहील. 
(6) दुसऱ्या प्रसतुीच्या वळेेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या मुली योजनेस पात्र असतील. 
(7) एखाद्या पनरवाराने अनाि मुलीस दत्तक घेतल ेअसेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रिम मुलर्ी मानून या 

योजनेचा लाभ अनुज्ञये राहील. परंतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीच ेवय 0 ते 6 वषग (6 लकवा 6 
वषापेक्षा कमी) इतके असाव.े  

(8) बालर्ृहातील अनाि मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञये राहील.  
(9) पनहल्या मुलीसाठी मुख्य लाभ घेताना कुटंुब ननयोजनाची शस्त्रनक्रया करणे बधंनकारक नाही,मात्र  दुसऱ्या 

मुलीसाठी योजनेचा मुख्य लाभ घेण्यासाठी कुटंुब ननयोजनाची शस्त्रनक्रया केल्या बाबतचे वदै्यनकय 
अनधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.   

(10) सदर योजना आधार सोबत जोडण्यात येईल. 
(11)    नवनहत मदुतीपवूी (वयाची 18 वष ेपणूग होण्यापवूी) मुलीचा नववाह अिवा मृत्य ूझाल्यास, या योजनेचा   

फायदा नतच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नांवे बँक खात्यात जमा असणारी रक्कम महाराष्र 
शासनाचे नांवे असणाऱ्या Surplus अकाऊंट लकवा खात्यात जमा करण्यात येईल. 

(12) भारतीय आयरु्थवमा महामंडळ (LIC) महाराष्र शासनाच्या नांव ेएक नवीन पॉनलसी काढतील, ज्यामध्ये 
प्रत्येक लाभािी मुलींसाठी स्वतंत्र खाते राहणार असून, Surplus खाते खालील पनरत्स्ितीत कायगरत 
करण्यात येईल. 
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(13) जर वयैत्क्तक मुलीच्या नांव ेअसलेला एकनत्रत ननधी (Corpus) रु.1 लक्ष पेक्षा अनधक झाल्यास, या   
       खात्यामधून जादाची रक्कम Surplus  खात्यात जमा होईल. 
(14) Corpus रु.1 लक्ष पेक्षा कमी असल्यास, उवगनरत रक्कम Surplus खात्यातून मुलीच्या खात्यात जमा केली   
       जाईल. 
II.  आयरु्थवम्याचा लाभ घेण्याची कायगपध्दती:-  

 

(अ) सदर योजनेंतर्गत, लाभासाठी मुलीच्या पालकांनी, मुलीचा जन्म झाल्यावर संबनंधत ग्रामीण व नार्री 
क्षेत्रातील संबधंीत स्िाननक स्वराज्य संस्िेत मलुीच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर, त्या क्षते्रातील अंर्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-‘अ’ लकवा ‘ब’ मध्ये (जे लार्ू असेल ते) अजग सादर करावा. अजासोबत उपरोक्त अटी व शती 
नुसार नमूद दस्तऐवज सादर करण्यात यावते. सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सवग अजग, राज्यातील 
प्रत्येक ग्रामीण व नार्री बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी, उपमुख्य कायगकारी अनधकारी (बाल कल्याण), नजल्हा 
पनरषद, नजल्हा मनहला व बाल नवकास अनधकारी, नवभार्ीय उपायकु्त (मनहला बाल नवकास) यांचे कायालयात 
नवनामूल्य उपलब्ध असतील. अंर्णवाडी सेनवकेने सबंधंीत लाभार्थ्यांकडून अजग भरून घ्यावा (र्रजेप्रमाणे 
लाभार्थ्यांस अजग भरण्यास मदत करावी)  आनण सदर अजग अंर्णवाडी पयगवनेक्षका / मुख्यसेनवका यांच्याकडे  
सादर करावा. 

(ब) अंर्णवाडी पयगवनेक्षका / मुख्यसेनवका यांनी, सदर अजांची व प्रमाणत्रांची छाननी / तपासणी करुन प्रत्येक 
मनहन्याला नार्री प्रकल्पाबाबत बाल नवकास प्रकल्प अनधकाऱ्यांना व ग्रामीण प्रकल्पाबाबत ग्रामीण बाल नवकास 
प्रकल्प अनधकाऱ्यांमाफग त उपमुख्य कायगकारी अनधकारी (बाल कल्याण), नजल्हा पनरषद, यांना एकनत्रत यादी 
मान्यतेसाठी सादर करावी. 

(क) संबनंधत बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व उपमुख्य कायगकारी अनधकारी (बाल कल्याण) हे यादृत्च्छक 
पध्दतीने ( Randomly ) जास्त संख्या असलेल्या एखाद्या वस्तीची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर 
लाभािी यादीला मान्यता देतील. तद्नंतर एक मनहन्याच्या कालावधीत बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व 
उपमुख्य कायगकारी अनधकारी (बाल कल्याण) हे पात्र लाभार्थ्यांचे अजग आयरु्थवमा महामंडळाकडे, लाभार्थ्यांला 
रुपये 21,200/- एवढया नवमा रक्कमेचा लाभ नमळण्यासाठी  एल.आय.सी. कडे सादर करतील, व 
एल.आय.सी कडून प्राप्त आयरु्थवमा प्रमाणपत्र संबधंीत लाभार्थ्याच्या पालकांना उपलब्ध करून देतील.    

(ड) अजगदारांनी संपणूग तपशीलासह भरून नदललेे अजग कार्दपत्रासह वर नमूद केलेल्या संबनंधत अनधकाऱ्यांनी 
मुलीच्या जन्माच्या एका वषाच्या नवनहत मुदतीपयंत स्वीकारावते. दत्तक मुलींच्या बाबतीत 6 वषांपयंतच्या नवनहत 
मुदतीपयंत स्वीकारावते. अजग संपणूग भरलेला नसल्यास अिवा सवग प्रमाणपत्रासह सादर केला नसल्यास, अजग 
नमळाल्यापासून 15 नदवसाच्या आत अजगदारास लेखी कळवाव.े अजगदारांनी अपणूग भरलेल ेअजग लकवा आवश्यक 
ती कार्दपत्रे जोडललेी नसल्यास अशा अजगदारांना वरील मुदती व्यनतनरक्त वाढीव एक मनहन्याची मुदत 
देण्यात येईल. मात्र कोणत्याही पनरत्स्ितीत कोणताही अजग 2 मनहन्यांपेक्षा अनधक काळ प्रलंनबत ठेवता येणार 
नाही, अन्यिा संबधंीतांवर जबाबदारी नननित करण्यात यावी.  
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III)  आयरु्थवमा महामंडळाशी लाभासाठी संपकग  साधावयाची कायगपध्दती:-  सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “क” नुसार, 
नार्री प्रकल्पाबाबत बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व ग्रामीण प्रकल्पा बाबत उपमुख्य कायगकारी अनधकारी 
(बाल कल्याण), नजल्हा पनरषद व मनहला व बाल नवकास नवभार्ांतर्गत संस्िांच्या बाबतीत नजल्हा मनहला व 
बाल नवकास अनधकारी हे  आयरु्थवमा महामंडळाकडे  “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची 
मानहती सादर करतील, तसेच लाभार्थ्याने / पालकाने ननजकच्या आयरु्थवमा महामंडळाच्या कायालयाकडे 
नवनहत कालावधी पणूग झाल्यानंतर संपकग  साधून रुपये 1,00,000/- चा आयरु्थवम्याचा लाभ नमळवावा. 

2.  आम आदमी नवमा योजनेचा लाभ - 
             आम आदमी नवमा योजनेतंर्गत, लाभािी  मलुीचे पालक, ग्रामीण भार्ातील भमूीनहन कुटंुबातील 18-59 

वयोर्टातील रोजर्ार करणारा कुटंुबप्रमुख लकवा त्या कुटंुबातील एक नमळवती व्यक्ती असल्यास आनण अशा 
व्यक्तीचा अपघाती मतृ्य ूझाल्यास लकवा कायम स्वरूपी अपंर्त्व आल्यास या योजनेंतर्गत  अनुज्ञये लाभ देय 
राहतील. 

आयरु्थवमा महामंडळामाफग त राबनवल्या जाणा-या कें द्र शासनाच्या आम आदमी योजनेतंर्गत सदर 
मुलीच्या नाव ेजमा केलेल्या रक्कमेतून (Corpus रु.2100/-) नाममात्र रु.100/- प्रनतवषी इतका हप्ता जमा 
करुन मुलीच्या कमनवत्या पालकांचा नवमा उतरनवला जाईल, यात मलुीच्या पालकांचा अपघात/मृत्य ु
झाल्यास खालीलप्रमाणे लाभ अनुज्ञये राहील. 

 नैसर्ीक मृत्य ुरुपये 30,000/- 
 अपघातामुळे मृत्य ुरुपये 75,000/- 
 दोन डोळे अिवा दोन अवयव अपघातामुळे ननकामी झाल्यास रुपये 37,500/- 

1) आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत लाभ नमळनवण्यासाठी खालील कायगपध्दती अनुसरण्यात यावी. 

I ) प्रपत्र ड-1 नुसार आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी नवमा प्रानधकरणाकडे अजग करण्यात यावा.  

          II)  आम आदमी नवमा योजनेतंर्गत, समानवष्ट नशक्षा सहयोर् योजनेतंर्गत, सदर मलुीला रुपये 600/- इतकी 
नशष्यवृत्ती प्रती सहा मनहने, इयत्ता 9 वी,10 वी आनण 11 वी मध्ये नशकत असताना नदली जाईल. प्रपत्र ड-2 
नुसार आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत असलेल्या नशक्षा सहयोर् योजनेंतर्गत नशष्यवृत्तीसाठी नवनहत नमुन्यात 
नार्री प्रकल्पाबाबत बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व ग्रामीण प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायगकारी अनधकारी 
(बाल कल्याण) नजल्हा पनरषद , मनहला व बाल नवकास नवभार्ांतर्गत संस्िांच्या बाबतीत नजल्हा मनहला व बाल 
नवकास अनधकारी यांचेकडे अजग करण्यात यावा . 

III) प्रपत्र ड-3 नुसार संबनंधत अनधकाऱ्यामाफग त आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत असलेल्या नशक्षा सहयोर् 
योजनेनुसार नशष्यवृत्तीसाठी पात्र नवदयार्थ्यांची यादी नवमा प्रानधकरणाकडे सादर करण्यात येईल . 

IV) प्रपत्र ड-4 नुसार आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत भारतीय आयरु्थवमा महामंडळाला उपयोनर्ता प्रमाणपत्र 
संबनंधत अनधकाऱ्यामाफग त देण्यात येईल. या योजनेसाठी प्रानधकृत अनधकारी / नोडल एजन्सी म्हणनू 
नार्री बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व ग्रामीण बालनवकास प्रकल्प अनधकारी / उप मुख्य कायगकारी 
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अनधकारी (बालकल्याण) व मनहला व बाल नवकास नवभार्ांतर्गत, संस्िांच्या बाबतील नजल्हा मनहला व 
बाल नवकास अनधकारी, हे राहतील. 

    3.   प्रधानमंत्री जनधन योजना :-   या योजनेंतर्गत लाभािी मुलर्ी व नतची आई यांचे नांव ेसंयकु्त बचत खाते 
(नो फ्रील खाते) राष्रीय कृत बकेँत उघडण्यात येईल. त्यामुळे या योजनेंतर्गत,  रुपये 1,00,000/- 
अपघात नवमा व  रुपये 5000/- ओव्हरड्राप्ट व इतर अनुज्ञये लाभ घेता येतील . माझी कन्या भाग्यश्री 
योजनेंतर्गत अनुज्ञये लाभ लाभार्थ्यांच्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत बकँ बचत खात्यात देण्यात 
येईल. सदर खाते उघडण्यास अंर्णवाडी सेनवका/मुख्य सेनवका/पयंवके्षकीया अजगदारास मदत 
करतील. 

  2   मुख्य लाभाच्या योजनांबाबत सवगसाधारण सचूना  

1. एल.आय.सी. योजनेचा अजग जरी बानलकेच्या जन्माच्या वळेेस देण्यात आला असला तरी या 
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ बानलका 18 वषांची झाल्यावरच नमळणार असल्याने या योजनेसाठीचा अजग 
स्वीकारल्यानंतर त्या बानलकेचे योग्यवळेी ओळखपत्र, आधार काडग, बकँ खाते इ. अनधकृत दस्तावजे 
काढण्यास त्या त्या प्रकल्पाच्या मुख्य सेनवकेने लाभािी बानलकेस व नतच्या पालकांस मदत करावी, 
म्हणजे बानलकेचे वय 18 वषग पणूग झाल्यावर नतला या योजनेचा लाभ तात्काळ नमळनवणे सोईच ेहोईल. 

2. सदर योजनेसाठी कोणत्याही मध्यस्ि अिवा अन्य अशासकीय व्यक्तींचा सहभार् असणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी.  

3. या योजनेंतर्गत प्रत्येक मनहन्यात प्राप्त झाललेे अजग यापैकी अपणूग व ननकाली काढलले्या अजाचा 
अहवाल प्रत्येक मनहन्याच्या 3 तारखेपयंत नार्री प्रकल्पाबाबत बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व ग्रामीण 
प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायगकारी अनधकारी (बाल कल्याण), नजल्हा पनरषद व मनहला व बाल नवकास 
नवभार्ांतर्गत संस्िांच्या बाबतीत नजल्हा मनहला बाल नवकास अनधकारी यांनी संबनंधत  नवभार्ीय उपायकु्त, 
मनहला बाल नवकास यांचेकडे सादर करावा. नवभार्ीय उपायकु्तींनी, दरमहाच्या 5 तारखेपयंत नवभार्ाचा 
संकलीत अहवाल, आयकु्त, एकात्त्मक बाल नवकास सेवा योजना, महाराष्र राज्य, नवी मुंबई  यांच्या 
कायालयाकडे सादर करावा.   

4. भारतीय आयरु्थवमा महामंडळ व मनहला व बाल नवकास नवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांच्यावतीने,  
आयकु्त, एकात्त्मक बाल नवकास सेवा योजना, महाराष्र राज्य, नवी मुंबई  यांच्यामध्ये नव्याने सामंजस्य 
करार करण्यात येईल.  

(अ)      नवशेष लाभ - मखु्य लाभाबरोबरच, खालील प्रमाणे नवशेष लाभ BPL कुटंुबात जन्माला येणा-या 
पनहल्या व दुस-या मुलर्ी अपत्यांस देय लाभार्थ्याला, वयाच्या टप्प्यानुसार अनुज्ञये राहतील.  
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अ.क्र. वयाच ेटप्पे लाभाचे स्वरूप लाभाचे ननकष कायगपध्दती 
1 एकुलत्या एक 

मुलीचा जन्म  
एकुलत्या एक मुलीच्या 
जन्माच े  स्वार्त व 
कन्या नशशू 
संर्ोपनासाठी  
पालकांच्या बकँ 
खात्यात रु. 5000/- 
वर्ग करणे. 

1. एकुलत्या एक मुलीच े
जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
2. मातेने कुटंुब 
ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 
 

1. ग्रामीण व नार्री  
क्षेत्रातील अरं्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-अ लकवा ब 
मध्ये परुाव्यांसह अजग सादर 
करावा.  
2. बाल नवकास प्रकल्प 
अनधकारी यांनी अजग प्राप्त 
झाल्याच्या नदनांकापासून 15 
नदवसाच्याआत लाभाची 
रक्कम पालकांच्या बकँ 
खात्यात वर्ग करावी. 
 

2. दुसऱ्या 
मुलीचा जन्म 

कुटंुबात पनहल े अपत्य  
मुलर्ी असताना, 
दुसऱ्या मुलीचा जन्म 
झाल्यास नतच्या 
जन्माच्या स्वार्तासाठी 
पालकांच्या बकँ 
खात्यात 2500/- वर्ग 
करणे 

1. दुसऱ्या मुलीच े
जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
2. मातेने कुटंुब 
ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

3. एकुलत्या एक 
मुलीचा जन्म. 

आजी - आजोबा 
(प्राधान्याने वडीलांच े
आई - वडील, ते हयात 
नसल्यास आईचे आई 
वडील )   यांना 
प्रोत्साहनभर भेट 
म्हणनू सोन्याच ेनाणे व 
प्रमाणपत्र (रुपये 
5000/- कमाल 
मयादेपयंत)  

1. एकुलत्या एक मुलीच े
जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
2. मातेने कुटंुब 
ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 
 

1. ग्रामीण व नार्री   
क्षेत्रातील अरं्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-अ लकवा ब 
मध्ये परुाव्यांसह अजग सादर 
करावा 

. 2. बाल नवकास प्रकल्प 
अनधकारी यांनी अजग प्राप्त 
झाल्याच्या नदनांकापासून 15 
नदवसाच्या आत र्ौरवपर 
कायगक्रमात लाभ देण्यात 
यावा. 
3. सोन्याचे नाणे कोठुन 
खरेदी कराव ेयाबाबत क्षेत्रीय 
कायालयांना 
आयकु्त,ए.बा.नव.सेवायोजना 
यांनी सूचना ननर्गनमत 
कराव्यात. 
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4 एकुलत्या एक 
मुलीच्या 
वयाच्या 5 
वषापयंत 
प्रत्येक 
वाढनदवशी 
लकवा वषाच्या 
शेवटी  

दजेदार पोषण 
देण्यासाठी 1 अंडे  1 
नदवस लकवा दर नदवशी 
200 नम.ली. दुध 
देणेसाठी प्रनतवषी रु 
2000/- प्रमाणे 5 
वषाकनरता  एकूण रु. 
10000/-   

 
 
 

1. मातेने कुटंुब 
ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 
2. पालकांनी यासाठीचा 
ननधी  नमूद केलेल्या 
पोषणासाठी खचग करणार 
असल्याचे  हमीपत्र (प्रपत्र-
इ) सादर करणे आवश्यक 
आहे. 

1. ग्रामीण व नार्री  
क्षेत्रातील अरं्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-अ लकवा ब 
मध्ये परुाव्यांसह अजग सादर 
करावा. 
 2. बालनवकास प्रकल्प 
अनधकारी यांनी सदरचा 
ननधी नमूद केलेल्या वयाच्या 
टप्प्याप्रमाणे पालकांच्या बकँ 
खात्यात वर्ग करावा.  

5. दोन मुलींच्या 
वयाच्या 5 
वषापयंत 
प्रत्येक 
वाढनदवशी 
लकवा वषाच्या 
शेवटी  

दजेदार पोषण 
देण्यासाठी दोन्ही 
मुलींना प्रत्येकी 1  अंडे 
/ प्रनतनदन या प्रमाणे 
लकवा दोन्ही मुलींना 
200 नम.ली. दुध / 
प्रनतनदन देण्यासाठी 
प्रत्येकी रु 1000/- 
प्रतीवषग याप्रमाणे 5 
वषाकनरता   
एकूण रु. 10000/-   

1. मातेने दुसऱ्या मलुीनंतर 
कुटंुब ननयोजनाची 
शस्त्रनक्रया केल्याचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक आहे. 
2. पालकांनी यासाठीचा 
ननधी  नमूद केलेल्या 
पोषणासाठी खचग करणार 
असल्याचे  हमीपत्र (प्रपत्र-
इ) सादर करणे आवश्यक 
आहे.  

6. एकुलत्या एक 
मुलीच्या 
प्रािनमक 
शाळेचा टप्पा ( 
इयत्ता 1 ली ते 
5 वी ) 

दजेदार पोषण आहार व 
शालेय संकीणग 
खचाकनरता रुपये 
2500/- प्रनतवषग प्रमाणे 
5 वषाकनरता एकूण 
रुपये 12500/-   

1. मातेने कुटंुब 
ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 
2. पालकांनी यासाठीचा 
ननधी  नमूद केलेल्या 
बाबींसाठी खचग करणार 
असल्याचे  हमीपत्र (प्रपत्र-
इ)  सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
3. मलुीचा पढुील वर्ातील 
प्रवशे व उपत्स्िती बाबतच े
शाळेचे प्रमाणपत्र 
आवश्यक आहे. 

1. ग्रामीण व नार्री  
क्षेत्रातील अरं्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-अ लकवा ब 
मध्ये परुाव्यांसह अजग सादर 
करावा. 2. बालनवकास 
प्रकल्प अनधकारी यांनी 
सदरचा ननधी नमूद केलेल्या 
शालेय वषाच्या सुरवातीच्या 
मनहन्यात पालकांच्या बकँ 
खात्यात वर्ग करावा. 
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7. दोन मुलीच्या 
प्रािनमक 
शाळेचा टप्पा ( 
इयत्ता 1 ली ते 
5 वी ) 

दजेदार पोषण आहार व 
शालेय संकीणग 
खचाकनरता दोन्ही 
मुलींना प्रत्येकी रुपये 
1500/- प्रनतवषग प्रमाणे 
5 वषाकनरता एकूण 
रुपये 15000/-   

1. मातेने दुसऱ्या मुलीच्या 
जन्मानंतर कुटंुब 
ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 
2. पालकांनी यासाठीचा 
ननधी  नमूद केलेल्या 
बाबींसाठी खचग करणार 
असल्याचे  हमीपत्र (प्रपत्र-
इ) सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
3. दोन्ही मुलींचा पढुील 
वर्ातील प्रवशे व 
उपत्स्िती बाबतचे शाळेच े
प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 

1. ग्रामीण व नार्री  
क्षेत्रातील अरं्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-अ लकवा ब 
मध्ये परुाव्यांसह अजग सादर 
करावा.  
2. बालनवकास प्रकल्प 
अनधकारी यांनी सदरचा 
ननधी नमूद केलेल्या शालये 
वषाच्या सुरुवातीच्या 
मनहन्यात पालकांच्या बकँ 
खात्यात वर्ग करावा. 

8. एकुलत्या एक 
मुलीचा 
माध्यनमक व 
उच्च 
माध्यनमक 
शाळा प्रवशे 
(इयत्ता 6 वी ते 
12 वी)  

दजेदार पोषण आहार व 
शालेय संकीणग 
खचाकनरता प्रनतवषी 
रुपये 3000/- प्रमाणे 7 
वषाकनरता एकूण रुपये 
21000/-  

1. मातेने कुटंुब 
ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 
2. पालकांनी यासाठीचा 
ननधी  नमूद केलेल्या 
बाबींसाठी खचग करणार 
असल्याचे  हमीपत्र (प्रपत्र-
इ) सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
3. मलुीचा पढुील वर्ातील 
प्रवशे व उपत्स्िती बाबतच े
शाळेचे प्रमाणपत्र 
आवश्यक आहे. 

1. ग्रामीण व नार्री   
क्षेत्रातील अरं्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-अ लकवा ब 
मध्ये परुाव्यांसह अजग सादर 
करावा.  
2. बालनवकास प्रकल्प 
अनधकारी यांनी सदरचा 
ननधी नमूद केलेल्या शालये 
वषाच्या सुरवातीच्या 
मनहन्यात पालकांच्या बकँ 
खात्यात वर्ग करावा. 
 

9. दोन  मुलींचा 
माध्यनमक व 
उच्च 
माध्यनमक 
शाळा प्रवशे 
(इयत्ता 6 वी ते 
12 वी)  

दजेदार पोषण आहार व 
शालेय संकीणग 
खचाकनरता रुपये 
प्रनतवषी प्रत्येकी 
2000/- प्रमाणे 7 
वषाकनरता एकूण रुपये  
28000/-  

1. मातेने दुसऱ्या मलुीनंतर 
कुटंुब ननयोजनाची 
शस्त्रनक्रया केल्याचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक आहे. 
2. पालकांनी यासाठीचा 
ननधी  नमूद केलेल्या 
बाबींसाठी खचग करणार 

1. ग्रामीण व नार्री   
क्षेत्रातील अरं्णवाडी 
सेनवकेकडे प्रपत्र-अ लकवा ब 
मध्ये परुाव्यांसह अजग सादर 
करावा. 
 2. बालनवकास प्रकल्प 
अनधकारी यांनी सदरचा 
ननधी नमूद केलेल्या शालये 
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असल्याचे  हमीपत्र (प्रपत्र-
इ) सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
3. दोन्हीं मुलींचा पढुील 
वर्ातील प्रवशे व 
उपत्स्िती बाबतचे शाळेच े
प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 

वषाच्या सुरवातीच्या 
मनहन्यात पालकांच्या बकँ 
खात्यात वर्ग करावा. 

 
टीप :- (1) कुटंुबात पनहल ेअपत्य मुलर्ा असून दुसरे अपत्य मुलर्ी जन्मल्यास तीस वरील लाभ देय नसतील.                    
            (2) दत्तक , अनाि व दुसऱ्या प्रसुती वळेी झालले्या जुळया  मलुींना उपरोक्त नमूद ननकषानुसार लाभ    
                  अनुज्ञये राहतील. 

 (ब) APL  कुटंुबात (पांढ-या रेशन काडगधारक कुटंुबासह ) जन्माला येणा-या एकुलत्या एक मुलीच्या जन्मानंतर 
मातेने कुटंुब ननयोजनाची शस्त्रनक्रया  केल्यास अनुज्ञये असलेल ेअनतनरक्त लाभ  

वयाच ेटप्पे लाभाचा 
तपनशल व 
कालावधी 

लाभ 
नमळनवण्यासाठी 

आवश्यक असलेली 
अट 

पनहल्या मुलीनंतर मातेने 
कुटंुब ननयोजनाची 
शस्त्रनक्रया केल्यास 

द्यावयाचे लाभ 

दुस-या मुलीनंतर मातेने 
कुटंुब ननयोजनाची शस्त्रनक्रया 

केल्यास दोन्ही मुलींना 
द्यावयाचे लाभ 

मुलीचा 
जन्म  
झाल्यानंतर 

आजी 
आजोबांना 
प्रोत्साहनपर 
भेट 

पनहल्या मुलीनंतर 
मातेने कुटंुब 
ननयोजन करणे 
आवश्यक 

सोन्याच ेनाणे                 
(रुपये 5000/-कमाल 
मयादेपयंत व प्रमाणपत्र ) 

---- 

 

( 3) र्ावाचा र्ौरव :-  ज्या ग्रामपंचायतीच्या कायगक्षेत्रात मलुींचे दर हजार प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त आहे, अशा 
ग्रामपंचायतीस रुपये 5.00 लाख एवढे पानरतोनषेक मा.मंत्री,मनहला व बाल नवकास यांच ेहस्ते प्रदान करण्यात 
येईल, यासाठी नजल्हानधकारी यांच े प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. सदरची रक्कम मुलींच्या नवकासासाठी 
ग्रामपंचायतीला खचग करावी लारे्ल.  या बाबत कायगवाहीची संपणूग जबाबदारी, उप मुख्य कायगकारी अनधकारी, 
(बालकल्याण), नजल्हा पनरषद, यांची राहील. तसेच एका र्ावाला परुस्कार नमळाल्यानंतर पढुील परुस्कारासाठी 
असे र्ांव पात्र असणार नाही. 
3. योजना राबनवणारी यंत्रणा :- 

(अ) सदर योजना राबनवण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरावर मार्गदशगन व सननयंत्रण करण्यासाठी एक 
सुकाण ुसनमती र्ठीत करण्यात येत आहे. या सनमतीची 4 मनहन्यातून एकदा बठैक आयोनजत करण्यात यावी. 

१)  सनचव, मनहला व बाल नवकास                   -  अध्यक्ष 
२) प्रधान सनचव, सावगजननक आरोग्य नवभार्             -  सदस्य 
३) प्रधान सनचव, शालेय नशक्षण नवभार्                     -   सदस्य 
४) प्रधान सनचव, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभार् - सदस्य 
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५) प्रधान सनचव, आनदवासी नवकास नवभार्  -  सदस्य  
६) यनुायटेड नेशन पॉप्यलुेशन फंड (UNFPA)           -   सदस् य 
७) उप सनचव, एबानवसेयो, मनहला व बाल नवकास नवभार्  -       सदस् य सनचव   

 
(ब) सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे एक कायगकारी सनमती र्ठीत करण्यात येत 
आहे. सदर सनमतीची 3 मनहन्यातून एकदा बठैक आयोनजत करण्यात यावी.  

१) आयकु्त, एकात्त्मक बाल नवकास सेवा योजना, नवी मुंबई -                       अध्यक्ष 
२) आयकु्त, मनहला व बाल नवकास, पणेु    -          सदस्य 
३) आयकु्त, कुटंुब कल्याण                                              -           सदस्य 
४) आयकु्त, आनदवासी नवकास, नानशक                           -                        सदस्य 
५) आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु      -                              सदस्य 
६) संचालक (प्रािनमक नशक्षण, पणेु)                                  -                      सदस्य 
७) सहआयकु्त, एकात्त्मक बाल नवकास सेवा योजना         -                       सदस्य 
८) उपआयकु्त (बाल नवकास), मनहला व बाल नवकास, पणेु  -                     सदस्य 
९) अनतनरक्त सचंालक, SFWV                                        -                       सदस्य  
१०) PCPNDT (ललर् ननवड प्रनतबधं चाचणी ) समन्वय अनधकारी, सा. आ. नवभार् SFWB-    सदस् य 
११) प्रनतननधी UNFPA                                                        -                      सदस्य 
१२) सवग नजल्हयाच ेनजल्हानधकारी यांच ेप्रनतननधी                -                       सदस्य  
१३) उपायकु्त, (अंर्णवाडी) एकात्त्मक बाल नवकास सवेा योजना -                      सदस्य सनचव 

 
आयकु्त, एकात्त्मक बाल नवकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमाफग त योजनेचे मुल्यमापन दरवषी करण्यात 

याव.े तसचे कायगकारी सनमतीच्या बठैकांचे अनभलेखही जतन करण्यात यावते.  

 4. उपरोक्त योजनेंतर्गत सावगजननक आरोग्य नवभार्ामाफग त सानवत्रीबाई फुल ेकन्या कल्याण योजनेंतर्गत 
दानरद्रय रेषेखालील सवग मलुींच्या पालकांना कुटंुब ननयोजन शस्त्रनक्रयेनंतर रोख रू.2000/- सावगजननक आरोग्य 
नवभार्ामाफग त नमळतील, तर सानवत्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत रू.8000/- च ेराष्रीय बचत प्रमाणपत्र 
सावगजननक आरोग्य नवभार्ामाफग त देण्याऐवजी उपरोक्त मनहला व बाल नवकास नवभार्ाच्या uमाझी कन्या 
भाग्यश्रीीी योजनाचा लाभ दानरद्रय रेषेखालील प्रत्येक मुलीला देण्यात यावा. याबाबतीत सावगजननक आरोग्य 
नवभार्ाच्या समन्वयाने कायगवाही करण्यात येईल. 
5. सदर योजना नदनांक 01 एनप्रल, 2016 पासून लार् ूराहील.  यापवूी uसुकन्याीा योजनेचा लाभ नदलेल्या 
लाभािींना सुकन्या योजनेचे लाभ कायम राहतील.  तिानप ज्या मुलींचा जन्म नदनांक 31 माचग, 2016 रोजी 
अिवा तत्पवूी झाललेा असले व त्यांनी सुकन्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसेल, अशा लाभािी मुलींना सुकन्या 
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योजनेचे लाभ त्यांच्या जन्म नदनांकापासून, 1 वषाचा कालावधी  ज्या नदनांकाला पणूग होत असेल, त्या 
नदनांकापयंत अनुज्ञये राहतील. 

6.  सदर योजनेची अंमलबजावणीबाबत संननयंत्रण व मूल्यमापनाची जबाबदारी, आयकु्त, एकात्त्मक बाल 
नवकास सेवा योजना, महाराष्र राज्य, नवी मुंबई  यांची राहील. 

7 आयकु्त, एकात्त्मक बाल नवकास सेवा योजना, महाराष्र राज्य, नवी मुंबई  आनण नवभार्ीय उपायकु्त, मनहला 
व बालनवकास यांनी नजल्हा प्रनसध्दी अनधकारी यांच्या मदतीने या योजनेस परेुशी प्रनसध्दी दयावी. 

8. या योजनेखालील तरतुदी संदभात अडचण अिवा सभं्रम ननमाण झाल्यास त्याबाबत आयकु्त, एकात्त्मक बाल 
नवकास सेवा योजना, महाराष्र राज्य, नवी मुंबई यांचेमाफग त शासनाकडे संदभग करावा. कोणत्याही वादग्रस्त 
मुद्दयांबाबत शासनाने नदललेा ननणगय अंनतम राहील. 

9. सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने  उपलब्ध करून नदलले्या ननधीच्या 5 टक्के ननधी,  
योजनेच्या  प्रचार प्रनसध्दी व प्रशासकीय खचासाठी, उपलब्ध राहील.  सदर ननधी, आयकु्त, एकात्त्मक बाल 
नवकास सेवा योजना, महाराष्र राज्य, नवी मुंबई यांच्या स्तरावर तसचे त्यांच्या मान्यतेने व आवश्यकतेनुसार 
ननम्न स्तरावर उपलब्ध करून देता येईल.      

सदर शासन पनरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201701091718227830 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
 
 

                  (नम.प.शेणॉय ) 
                 अवर सनचव,महाराष्र शासन 
     प्रनत,  

1. मा. राज्यपाल यांचे सनचव, राजभवन, मुंबई   
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, मनहला व बाल नवकास यांच ेखाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मुंबई 
4. सवग मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सनचव,मंत्रालय,मुंबई 
5. मा. मुख्य सनचव, महाराष्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य 
6. सनचव, नवधानमंडळ सनचवालय, नवधानभवन, मुंबई 
7. अपर मुख्य सनचव (मनहला व बाल कल्याण नवभार्), मंत्रालय, मुंबई 
8. प्रधान सनचव, ग्रामनवकास व जलसंधारण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई  
9. प्रधान सनचव (नवत्तीय सुधारणा),नवत्त नवभार्,मंत्रालय,मुंबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. आयकु्त, मनहला व बाल नवकास, महाराष्र राज्य, पणेु 
11. आयकु्त,एकात्त्मक बाल नवकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
12. सवग नवभार्ीय आयकु्त 
13. सवग नजल्हानधकारी 
14. सवग मखु्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद 
15. सवग महानर्रपानलका आयकु्त, महानर्रपानलका 
18. सवग नवभार्ीय उपायकु्त, मनहला व बाल नवकास 

19. सवग नजल्हा मनहला व बाल नवकास अनधकारी 
20. सवग बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी (नार्री/ग्रामीण/आनदवासी ) 
21. सवग मखु्य अनधकारी, नर्रपानलका, 
22. सवग मंत्रालयीन नवभार् 
22. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञयेता) (लेखापनरक्षा), महाराष्र मुंबई / नार्परू 

23. महासचंालक, राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण नमशन, औरंर्ाबाद 

24. सवग उपमुख्य कायगकारी अनधकारी, (बाल कल्याण), नजल्हा पनरषद 

25. अनधदान व लखेा अनधकारी, मुंबई  

26. ननवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी मुंबई  

27. सवग नजल्हा कोषार्ार अनधकारी 

28. मनहला व बाल नवकास नवभार्ातील सवग कायासने 

29. ननवड नस्ती (कायासन 6) 
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प्रपत्र - अ 

(“माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेंतर्गत लाभ नमळनवण्यासाठी बानलकेच्या वतीने नतच्या पालकांनी 
नार्री प्रकल्पाबाबत बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व ग्रामीण प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायगकारी अनधकारी 

( बालकल्याण) नजल्हा पनरषद, मनहला व बाल नवकास नवभार्ांतर्गत संस्िांच्या बाबतीत नजल्हा मनहला व बाल 
नवकास अनधकारी याचंेकडे करावयाच्या अजाचा नमुना) 

अजग 

1) अजगदाराचे पुणग नाव :   :  -------------------------------------------------- 
बानलकेशी असलेले नाते )   : ____________________________ 

      2) पत्ता (सध्याचा)   : ____________________________ 

      : ____________________________ 

               (मुळचा)       
                                  ___________________________ 
                      __ _________________________ 

      3) बालीकेच्या आईच ेपणुग नाव  : ____________________________ 

      4) लाभािी बानलकेच ेमानहती   :            

पणुग नाव जन्म नदनांक जन्म नठकाण जन्माची नोद 
कोठे केली आहे 

नोंद केल्याची 
तारीख व क्रमांक 

(असल्यास) 
     

      5) कुटंुबातील एकुण बालकांची मानहती  

अ.क्र. बालक/बानलकेच ेनाव प/ुस्त्री जन्म नदनांक वय 
     
     

 

       6) बानलका दत्तक घेतली आहे काय     :   नाही / होय 

           असल्यास दत्तक घेतल्याची नदनांक       :  ____________________ 

           दत्तक संस्िेच ेनाव     :  ____________________ 

  (दत्तक पालकांच्या नाव ेअसलेला जन्माचा  

            दाखला लकवा दत्तक नवधानाची प्रत जोडावी) 
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        7) अजगदार महाराष्र राज्याचा रनहवासी असल्याचा :  ______________________ 

             दाखला जोडला आहे काय. 

 8) लाभािी कुटंुबाने दोन अपत्यांच्या जन्मानंतर कुटंुब ननयोजन शस्त्रनक्रया केली आहे काय?     नाही / होय 

         

  अजात नदलेली वरील प्रमाणे रनहवास पत्ता, कुटंुबातील एकुण बालकांची संख्या इ.  व इतर मानहती खरी 
असुन याबाबत कोणतीही मानहती खोटी आढळुन आल्यास सुकन्या योजनेअंतगर्त भरलेली रक्कम / नमळालेले 
अनुदान वसुल करण्यास मी पात्र राहील. 

 

          

(अजगदाराची सही/अंर्ठा) 

नदनांक: 
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 प्रपत्र - ब 

(uमाझी कन्या भाग्यश्री या योजनेअंतर्गत बालर्ृहे/नशशुर्ृहे लकवा मनहला व बाल नवकास नवभार्ांतर्गतच्या इतर 
ननवासी संस्िा येिील संस्िेच्या अनधक्षकाने नजल्हा मनहला बाल नवकास अनधकारी यांचकेडे करावयाच्या अजाचा 

नमुना) 

अजग 

1) बालरृ्ह/नशशुरृ्ह इ.संस्िेचे नाव व पत्ता : ______________________ 
       _________________________ 

     _________________________ 
     _________________________      
2)  बानलकेची मानहती    

            (उपलब्ध असलेली मानहती भरावी)  : 
नाव जन्म नदनांक जन्म नठकाण जन्माची नोद 

कोठे केली आहे 
नोंद केल्याची 
तारीख व 
क्रमांक(असल्यास) 

 
 

    

 

3) बानलका संस्िेत दाखल होण्याची कारणे  : - ________________________ 
      
4) संस्िेत दाखल करणा-या व्यक्तीच ेनाव पत्ता: ________________________-  

_________________________ 
_________________________ 

5) बानलकेच ेआधार काडग काढले असल्यास : -आधार काडग क्र.__________________ 
 

प्रमाणपत्र 

  प्रमाणीत करण्यात येते की, माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेअंतर्गत या संस्िेत दाखल असलेल्या 
बानलकेची वरील प्रमाणे नदलेली मानहती खरी असुन याबाबत कोणतीही मानहती खोटी आढळुन आल्यास माझी 
कन्या भाग्यश्री या योजनेअंतगर्त नमळालेले अनुदान वसुल करण्यास मी पात्र राहील. 

                 (स्वाक्षरी) 

 नदनांक:              संस्िा  अनधक्षक/व्यवस्िापक, 
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प्रपत्र - क 

(“माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेअंतर्गत लाभ नमळनवण्यासाठी बानलकेच्या वतीने नतच्या पालकांनी  
नार्री प्रकल्पाबाबत बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी व ग्रामीण प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कायगकारी अनधकारी  

( बालकल्याण ) नजल्हा पनरषद व मनहला व बाल नवकास नवभार्ांतर्गत संस्िांच्या बाबतीत नजल्हा मनहला व बाल 
नवकास अनधकारी यानंी नवमा कंपनीकडे सादर करावयाच्या मानहतीचा नमुना) 

अजग 

1) बानलकेचे पुणग नाव    :  __________________________ 
2) वडीलाचंे नाव     :  __________________________ 
3) आईचे नाव    : __________________________ 

      4)  पत्ता (सध्याचा)   : ____________________________ 
        _____________________________                        
                                                             _____________________________ 
                                                                            (कायमचा)       
     :  ____________________________ 
      5) बानलका बालर्ृह लकवा  :  ____________________________ 
          तत्सम संस्िेतील असल्यास          संस्िेच ेनाव व पणुग पत्ता        
     ____________________________ 
     ____________________________ 
     6) लाभािी बानलकेची मानहती  :            

पणुग नाव जन्म नदनांक जन्म नठकाण जन्माची नोद 
कोठे केली आहे 

नोंद केल्याची 
तारीख व क्रमांक 
(असल्यास) 

 
 

    

 

 7)  ज्या नठकाणावरुन अजग प्राप्त झाला आहे त्या 

      अंर्णवाडीच ेनठकाण व क्रमांक   : ______________________ 

 

          बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी / उपमुख्य कायगकारी अनधकारी  
                                                  (बाल कल्याण), नजल्हा पनरषद / नजल्हा मनहला बाल नवकास अनधकारी 

प्रकल्पाच ेनाव  व नठकाण / संस्िेच ेनाव  व नठकाण  
                 
_________________ 
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प्रपत्र 'ड'-1 

नवमा प्रानधकरणाकडे आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी अजग 
करण्यासाठीचा नवनहत नमुना 

भार् अ) लाभार्थ्यांनी भरावयाची मानहती:- 

1. मृत व्यक्तीचे नाव आनण पत्ता:- ------------------------------------------------------------ 

    ------------------------------------------------------------ 

    ------------------------------------------------------------ 

2. नोडल एजन्सीचे नाव, पदनाम ----------------------------------------------------------- 

      व पत्ता :-                                ----------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------ 

    ------------------------------------------------------------ 

3. सदस्यत्व क्रमाकं :-  ------------------------------------------------------------ 

4. योजना लारू् झाल्याचा नदनांक :- --------------------------------------------------------- 

5. वडील अिवा पतीच ेनाव :- --------------------------------------------------------------- 

6. अ) मृत्यूचा नदनाकं :-  -------------------  

     ब) मृत्यूच्या वळेेचे वय :- ----------------- 

7. अ) मृत्य ूझाल्याच ेनठकाण :------------ ब) मृत्यूच ेकारण :- ---------- 

8. वारसाच ेनाव व वय :- --------------------------------------------------------------- 

9. वारसाचा पणूग पत्ता :- ------------------------------------------------------------------ 

   ----------------------------------------------------------------- 

   ----------------------------------------------------------------- 

10. सदस्याशी नाते :- ------------------------------------------------------------------- 

11. बकेँचे नाव व पत्ता, बचत खाते क्रमांक :- ------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

मी अस ेघोनषत करतो की, उपरोक्त प्रश्ांना नदलेली उत्तरे सवोतोपरी योग्य आहेत.  
 

साक्षीदार      (लाभार्थ्यांची सही) 

नाव  :- -------------------------------------- नदनांक :------------------------------- 

पणूग पत्ता :- -----------------------------------  नठकाण :- ----------------------------- 
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भार् ब) नोडल एजन्सीने / प्रानधकृत अनधकाऱ्याने भरावयाची मानहती:- 

 अस ेप्रमानणत करण्यात येते की, उपरोक्त प्रश्ानंा नदलेली उत्तरे सवोतोपरी योग्य असनू उपरोक्त नमूद 
केलेला वारसदार याची वारसादार नोंदवहीमध्ये नोंद करण्यात आलेली आहे. 

      

    संबनंधत प्रानधकृत  
     अनधकाऱ्याची सही 

 

भार् क) आम आदमी योजनेखाली नवम्याची रक्कम नमळाल्याबाबतची पोच पावती :- 

 

आम्ही --------------------- येिे भारतीय आयुर्थवमा महामंडळाकडून नमळालेल्या पावतीला पोच देतो.                  

रू.              /- (अक्षरी रूपये                            )  पणूग आनण अंनतम  
 

नदनांक  :-    नदवस       मनहना 

नशक्का 

                संबनंधत प्रानधकृत अनधकाऱ्याची सही 

 

भार् ड) :- 

कृपया उपरोक्त दावा करण्यात आलेली रक्कम धनादेशाद्वारे --------------------या लाभार्थ्याच्या बचत खाते 

क्रमांक  ---------------------- मध्ये जमा करण्यात यावते.                    

बकेँच ेनाव व पत्ता :- -----------------------------------------------------------------  

   ----------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------- 

नशक्का 

     संबनंधत प्रानधकृत अनधकाऱ्याची सही 
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प्रपत्र 'ड'-2 
नशक्षा सहयोर् योजनेंतर्गत नशष्यवृत्तीसाठीच्या अजाचा नवनहत नमुना 

1.  सदस्याने भरावयाची मानहती    :-___________________  
  अ) आम आदमी नवमा योजनेच्या सदस्याचे नावं  :-___________________ 
   ब) सदस्यत्व क्रमाकं      :-___________________ 
  क)  पूणग पत्ता       :-___________________ 
       :-___________________ 
       :-___________________ 
  ड) नवद्यार्थ्यांचे नावं      :-___________________ 
  इ) मुलर्ा / मुलर्ी     :-___________________ 
फ) शाळेचे / शैक्षनणक संस्िेचे नाव व नठकाण    :-___________________ 
र्) नवद्यार्थ्यांचा जन्म नदनांक    :-___________________ 
ह) वर्ग / इयत्ता शैक्षनणक वषग     :-___________________ 
ज) मी येिे   घोनषत करतो की,   आम आदमी   नवमा योजनेंतर्गत लारू् असणाऱ्या नशष्यवृत्तीचा लाभ हा 
कुटंुबाच्या जास्तीत जास्त दोन मुलापंयंत मयादीत असतो आनण 9 वी ते 12 वी या वर्ांमध्ये नशकणाऱ्या 
नवदयार्थ्यांना देय असतो. 
 

सदस्याची सही 
2.  शाळेने / शैक्षनणक संस्िेने भरावयाची मानहती :-  
उपरोक्त नवद्यार्थ्यांची मानहती शाळेच्या अिवा शैक्षनणक संस्िेच्या दस्ताऐवजानुसार खरी आनण योग्य 
असल्याबाबत प्रमानणत करून देण्यात येत आहे.  
शाळेच्या / शैक्षनणक संस्िेच्या प्रानधकृत व्यक्तीची  
सही व नशक्का       
3.संबंनधत प्रानधकृत अनधकाऱ्याने भरावयाची मानहती :- 
 अ) संबंनधत प्रानधकृत अनधकाऱ्याचे नाव   :- ___________________ 
  ब) पत्ता        :-___________________ 
  क) योजना सुरु केल्याचा नदनाकं             :-___________________ 
      अिवा योजना नूतनीकरणाचा नदनाकं  

उपरोक्त नमूद लाभािीला आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत नशष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात यावा 
आनण त्याबाबतचे उपयोनर्ता प्रमाणपत्र नवनहत नमुन्यामध्ये सादर करण्यात याव.े 

 

 
नशक्का              संबंनधत प्रानधकृत  अनधकाऱ्याची  सही  
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प्रपत्र 'ड'-3  
आम आदमी नवमा योजनेंतर्गत नशष्यवृत्तीसाठी पात्र नवदयार्थ्यांची यादी 

(संबंनधत प्रानधकृत अनधकाऱ्यामाफग त नवमा कंपनीला सादर करावयाची मानहती) 

अ.क्र. नवद्यार्थ्यांचे 
नाव 

शाळेचे / 
शैक्षनणक 

संस्िेचे नाव ं

इयत्ता सदस्याचे नाव सदस्यत्व 
क्रमाकं 

वषग / 
नतमाही 

अदा 
करावयाची 

रक्कम 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

नदनाकं    नशक्का                   संबंनधत प्रानधकृत 
  अनधकाऱ्याची सही 
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प्रपत्र 'ड 4 

 

उपयोनर्ता प्रमाणपत्र 

 

मुख्य नवमा क्रमाकं - 

 आम्ही असे प्रमानणत करतो की, आम आदमी योजनेंतर्गतची नशष्यवृत्ती खालील नवद्यार्थ्यांना  

भारतीय आयुर्थवमा मंडळाकडून धनादेश क्रमाकं ________ अन्वय ेरू. _____ /-                 

नवतरीत करण्यात येत आहे. 

  

अ.क्र. 

 

नवद्यार्थ्यांचे नाव इयत्ता शाळेचे / 
शैक्षनणक 
संस्िेचे नावं  

रक्कम नवतरणाचा 
नदनाकं 

      

      

      

 

 

  

नदनाकं    नशक्का                   संबंनधत प्रानधकृत  
  अनधकाऱ्याची सही 
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प्रपत्र - 'इ' 

पालकाचंे हमीपत्र 

 

प्रनत, 

बाल नवकास प्रकल्प अनधकारी, 

बाल नवकास प्रकल्प कायालय, --------- 

 

 मी श्री / श्रीमती  --------------------------------------------- 
राहणार, ---------------------------------------------------------------------
ता.--------------------------------------------नजल्हा ------------------------  
असे हमीपत्र नलहून देतो की, मी माझी मुलर्ी कु. ------------------------------------    
नहला माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेंतर्गत ---------------------------------------- 
लाभासाठी आपल्याकडे, नदनाकं             /             /201          रोजी अजग सादर केलेला आहे.  

 सदर योजनेंतर्गत मला नमळणारी लाभाची रक्कम ज्या कारणासाठी देण्यात 
आलेली आहे, ती त्याच कारणासाठी मी उपयोर्ात आणील.  तस ेन झाल्यास मला नमळालेली 
लाभाची रक्कम व्याजासह चलनाद्वारे शासनास परत करण्याची हमी देत आहे.  

 

 

 

नदनाकं                 पालकाची सही 
 

समक्ष - उपरोक्त हमीपत्र माझ्या समक्ष नलहून नदलेले आहे.  

                 सही /-    

नशक्का                   अंर्णवाडी सेनवका     

 

     ------------------------------  
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