
 

शिक्षण विभाग ,पंचायत सशिती तऱासरी 

योजनांची िाहिती 

अ.क्र 

वन२०१५-१६ भधीर वलव मोजनाची 
भाहशती 

मोजना प्रकाय मोजनेचे स्लरूऩ 

 

( वाभुहशक आणि लैमक्ततक 
मोजना)  

मोजनेचे नाल राबार्थीवंख्मा 
   

1 शळषकहिनमोजना 572 क्जल्शाऩरयऴि 

क्ज.ऩ.वेवपंड अंतगवत तारुकास्तयालयळैषणिक 
लवाभाक्जक षेत्रात उल्रेखनीम काभ कयिाऱ्मा 
गुिलंत शळषकांना आिळव शळषकप्रिान कयण्मात 
मेतो. वन २०१६-१७ कयीता ५ शळषकांना 
गौयवलण्मात आरे आशे. 

 

2 
वलसानप्रिळवनी 

मोजना 
400 क्जल्शाऩरयऴि 

क्ज.ऩ.वेवपंड अंतगवत 
तारुकास्तयालयलैसाननकदृष्टीकोन ननभावि कयिे , 
तंत्रसानाचा लाऩय ल ऩमावलयि वलऴमक 
वलद्मार्थाांभध्मेजािील जागतृी कयिे मावाठी उच्च 
प्रार्थशभक , भाध्मशभक ल उच्च भाध्मशभक 
ळाऱेतीरवलद्मार्थी वशबाग घेतात. वन २०१६-१७ 
भध्मे १२० ळाऱांनी वशबाग घेतरा . मातीर५ 
प्रकल्ऩांची ननलड करून गौयवलण्मात आरे. 

 

3 क्रक्रडास्ऩधाव मोजना 860 क्जल्शाऩरयऴि 

क्ज.ऩ.वेवपंड अंतगवत 
तारुकास्तयालयवलद्मार्थाांभध्मे क्रीडा वलऴमक आलड 
ननभावि शली तवेच तमांच्मातीर खेऱकौळल्म 
वलकशवत करून वंधी ननभावि कयिे, ळायीरयक 

 



वलकाव कयिे कयीता वन २०१६-१७भध्मे तरावयी 
तारुतमातीर १५४ ळाऱांभधीर वलवलध लैमक्ततक 
ल वांनघक क्रीडाप्रकायात बाग घेतरा . मातीर 
लैमक्ततक ल वांनघक क्रीडा प्रकायातीर 
वलजेतमांनागौयवलण्मात आरे. 

4 
क्रक्रडास्ऩधाव वलद्मार्थी 

प्रलाव मोजना 
86 क्जल्शाऩरयऴि 

तारुकास्तयालयक्रीडा स्ऩधाव भध्मे वलजमी 
झारेल्मा८०खेऱाड ंना क्जल्शा स्तयालय स्ऩधेत 
वशबागाकरयता मेण्मा जाण्माचा प्रलावखचव 

 

5 
क्रक्रडास्ऩधाव गिलेळ 
ऩुयलठा मोजना 

86 क्जल्शाऩरयऴि 

तारुकास्तयालयक्रीडा स्ऩधाव भध्मे वलजमी 
झारेल्मा८०खेऱाड ंना क्जल्शा स्तयालय स्ऩधेत 

वशबागाकरयता गिलेळ ऩुयलठा कयण्मात आरा. 
 

6 
वलवलधगुििळवन 

स्ऩधाव 
470 क्जल्शाऩरयऴि 

क्ज.ऩ.वेवपंड अंतगवत 
तारुकास्तयालयवलद्मार्थाांभधीर उऩजत 
करागुिांनालाल िेण्मावाठी लतततृ , नाट्म, 
वंगीत , लाि-वललाि स्ऩधाव घेऊन वंधीिेण्माकरयता 
वन २०१६-१७ भध्मे तरावयी तारुतमातीर १५४ 
ळाऱांभधीर वलद्मार्थाांनीवशबाग घेतरा . मातीर 
वलजमी झारेल्मा स्ऩधवकांनागौयवलण्मात आरे. 

 

7 

वभाजातीरिफुवर 
घटकातीर भुरींना 
ळाऱेत ननमशभत 

मेण्मावाठी 
उऩक्स्र्थती बतता 

 
याज्मळावन 

आर्र्थवक दृष्ट्मा िफुवर , आहिलावीिारयद्र 
येऴेखारीर भुरींना ळाऱेत मेण्मावप्रोतवाहशत 
कयण्मावाठीइमतता १शर ते ४र्थी भार्धकर भुरींना 
प्रनतहिन १ रुऩमा प्रभािे उऩक्स्र्थती बतता िेण्मात 
मेतो. वन२०१६-१७ भध्मे ___ भुरींना उऩक्स्र्थती 
बतमाचा राब िेण्मात आरे आशे. 

 

8 
वुलिवभशोतवली 

शळष्मलतृती मोजना 
26790 याज्मळावन 

इमतता१ री ते १० लीअनु.जभाती वंलगावतीरभुरा 
भुरींना ज्मांच्मा ऩारकांचे उतऩान्न १००००० ऩेषा 

कभी आशे अळा भुरांनाआहिलावी वलकाव 
 



प्रकल्ऩांतगवत ियलऴी प्रार्थशभक कयीता १००० , 
उच्च प्रार्थशभक१५००, भाध्मशभक २००० रुऩमे 

शळष्मलतृती िेण्मात मेतो. 

9 

अ)भोठ्मा गालाभध्मे 
अभ्माशवका स्र्थाऩन 

कयिे 
 

भानलवलकाव 

भानलवलकाव कामवक्रभांतगवत भाध्मशभक ळाऱेतीर 
इमतता ८ ली ते १० च्मावलद्मार्थाांकरयता ळाऱा 
लेऱेनंतय वामंकाऱी २ ताव अभ्मावाकरयता 
तरावयी तारुतमात __ ळाऱांभध्मे अभ्माशवका 
लगव वुरु आशेत . 

 

10 
फ)फार बलन 
वलसान कें द्र 

5000 भानलवलकाव 

भानलवलकाव कामवक्रभांतगवततारुकास्तयालयउच्च 
प्रार्थशभक लभाध्मशभक श्रारेतीर 
वलद्मार्थाांकरयताफारबलन वलसानकें द्र 
गोिालयीऩरुऱेकय भशावलद्मारम मेरे्थ स्र्थाऩन केरे 
अव न विय कें द्रात लैसाननक , बौगोशरकळैषणिक 
वाहशतमाचा भाध्मभात न वलद्मार्थाांना प्रतमष 
भागविळवन कयण्मातमेते. विय भुरांना प्रलाव 
खचावची तयत ि भानल वलकाव अतंगवत िेण्मात 
मेते. 

 

11 

ड)इ.८ ली ते १२ 
लीच्मा गयज  
वलद्मार्थीनीना 
वामकर लाटऩ 

मोजना 

२५८भुरीना भानलवलकाव 

भानलवलकाव कामवक्रभांतगवतइमतता ८ ली ते१२ 
च्मा गयज  वलद्मार्थी ना ल फव वुवलधा नाशी अळा 
भुरींना वामकर लाटऩ मोजना अव नवामकर 
खयेिी कयण्माव भानल वलकाव अंतगवत प्रती 
राबार्थी रु ३००० तयत ि ळाऱास्तयालय लाटऩ 
कयण्मात मेते ल तमात न भुरींना राब िेण्मात 
मेते.तरावयी गटात एक ि ____ भुरींना वन 
२०१६-१७भध्मे राब िेण्मात आरे. 

 

12 
कस्तुयफागांधी 
फाशरका मोजना 

१वलद्मारम 
कें द्रल याज्म 
ळावन 

वलव शळषा अशबमान कामवक्रभांतगवत भुरींचेशळषि 
मा उऩक्रभांतगवत कस्तुयफा फाशरका वलद्मारम  



13 अ)शळषक भानधन 3 
कें द्रल याज्म 
ळावन 

वुरु आशे . ळाऱाफाह्म भुरीचावभालेळ अव न 
एव.वी., एव.टी,फी.ऩी.एर., 
वलद्मार्र्थवनींनावलद्मारमात प्रलेळ िेण्मात मेतो. 

 

14 
फ)वलद्मार्र्थवनी 
ननलावश बतता 

50 
कें द्रल याज्म 
ळावन  

15 क)गिलेळ बतता 50 
कें द्रल याज्म 
ळावन  

16 
ळारेमऩोऴि आशाय 

मोजना 

२६७३९वलद्मार्थी 
कें द्रल याज्म 
ळावन 

वलववलद्मार्थाांना ळारेम ऩोऴि आशाय मोजने 
अंतगवतभाध्मान्म बोजन ल ऩ यक आशाय लाटऩ 
केरे जाते. 

 

१७० ळाऱा 
 

17 अ)इंधन खचव 
२६७४०वलद्मार्थी कें द्रल याज्म 

ळावन 

ळारेमऩोऴि आशाय शळजवलण्माकरयता इंधन खचव 
हिरा जातो. 

 

१७० ळाऱा 
 

18 फ)भितनीव भानधन 390 
कें द्रल याज्म 
ळावन 

ळारेमऩोऴि आशाय शळजवलण्माकयीता नेभि क 
केरेल्मा भितनीव मांना १००० रुऩमे प्रती 
भशाप्रभािे भानधन िेण्मात मेतो. 

 

 

वलवशळषा अशबमान 
अंतगवत हिवमांग ६९ 
वलद्मार्थाांना वाहशतम 

ऩुयलठा 

69 वलद्मार्थी 

वलवशळषा 
अशबमान 
अंतगवत 

वभालेशळत 
शळषि 

वलवशळषा अशबमानातगवत वभालेशळत शळषि 
कामवक्रभाभध्मे वलेषि करून ऩात्र ६९वलद्मार्थाांना 
वन २०१६-१७ भध्मे तरावयी गटात ६९ हिवमांग 
वलद्मार्थाांना वलवशळषा अशबमान अनुिानात न 
अरीम्को तपे वशीर चेअय , ट्रामशवकर, c.p 
चेअय , योरेटय, भानेचा ऩट्टा, M R कीट , श्रलि 
मंत्र, एरफो, लाकय, बे्ररकीट, बे्ररऩुस्तके , राजव 
वप्रटं ऩुस्तके ई. वाहशतम लाटऩ कयण्मात आरे. 

 

 


