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मिरा भाईंदर िहानगरपामिका सिाजमिकास मिभािार्क त सन २०२१-२०२२ या चािू आमथकक िर्ाकत राबमिण्यात 

आल्या एकूण ६ कल्याणकारी योजना 

 

मिरा भाईंदर शहरातीि अपंगत्व असिेल्या मदव्ांग व्क्ीनंा उदरमनिाकहाकरीता इतर िोकांिर अििंबून राहािे 

िागते. त्यासाठी मिरा भाईंदर िहानगरपामिका सिाजमिकास मिभागािार्क त िहापामिका कायकके्षत्रातीि 

मदव्ांगांकररता मिमिध कल्याणकारी योजना राबिण्यात आल्या आहेत. 

 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका के्षत्रातीि मदव्ांगासाठी कल्याणकारी योजनांचे धोरण मनमित करणे ि मदव्ांग 

िमतिंद मिद्यार्थ्ाांकररता शाळा सुरू करणेबाबत िा. िहासभा प्रकरण क्रिांक २७, ठराि क्रिांक २४ नुसार 

मदव्ांग कल्याणकारी समिती गमठत करणेबाबत मनणकय घेऊन मदव्ांगांसाठी कल्याणकारी योजना राबमिण्यात 

यािी असा ठराि पाररत करण्यात आिा होता. सदर ठरािानुसार िहापामिका सिाजमिकास मिभागािार्क त 

मदव्ांग व्क्ीनंा स्टॉि परिाना देणे, शासन पररपत्रकनुसार िहापामिकािधीि आस्थापनेिर कायकरत असेिल्या 

ि भमिष्यात आस्थापनेिर रुजू होणाऱ्या मदव्ांग किकचाऱ्यांना त्यांच्या सोयीचे िागणारे सामहत्य/उपकरणे िाटप 

करणे, मदव्ांग व्क्ीनंा मिमिध व्िसायाचे प्रमशक्षण देणे, मदव्ांग व्क्ीनंा कृमत्रि अियि ि साधन पुरमिणे, 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका के्षत्रातीि मदव्ांग मिद्यार्थ्ाांना शैक्षमणक र्ी देणे, रोजगारासाठी ि 

िीजभांडििासाठी आमथकक िदत करणे, मदव्ांग व्क्ीनंा उदरमनिाकहासाठी व्िसायाकररता सामहत्य 

खरेदीसाठी अनुदान देणे, मदव्ांग व्क्ीसंाठी क्रीडा, मचत्रकिा, हस्तकिा इत्यादी स्पधाक आयोमजत करणे, 

मदव्ांगांच्या िग्नासाठी अथकसहाय्य करणे, मदव्ांग िुिांसाठी शाळा, मदव्ांग व्क्ीचें सिेक्षण करणे इत्यादी 

योजना सिाजमिकास मिभागािार्क त राबमिण्यात येणार असल्याचा ठराि पाररत करण्यात आिा होता.  

 

त्याअनुरं्गाने सन २०२१-२०२२ या चािू आमथकक िर्ाकत मदव्ांगांच्या कल्याणाकररता खािीि योजनांची पूतकता 

करण्यात आिी आहे.  

१. मदव्ांगाना आमथकक िदत (पेन्शन) योजने अंतगकत एकूण ५४५ मदव्ांगाना िाभ देऊन रु. 63,96,000  मनधी 

खचक करण्यात आिेिा आहे.  

२. स्वयं रोजगारकरीता आमथकक िदत योजना अंतगकत एकूण २ िाभार्थ्ाांना िाभ देऊन रु. 2,00,000 मनधी खचक 

करण्यात आिेिा आहे.  

३. सिक मशक्षा अमभयान योजने अंतगकत एकूण ६ मदव्ांग मिद्यार्थ्ाांना िाभ देण्यात आिेिा असून रु. 4,64,358 

मनधी खचक करण्यात आिेिा आहे.  

४. मदव्ांग व्क्ीनंा उदरमनिाकहासाठी व्िसायाकररता सामहत्य योजना अंतगकत मदव्ांगांच्या प्राप्त अजकनुसार 

सामहत्य िाटप करण्यात येणार असून त्यासाठी रु. 20,00,000 इतका मनधी खचक करण्यात येणार आहे. तसेच 

आता पयांत २० अजक प्राप्त झािे आहेत. 



५. मदव्ांगाना ई-ऑटो ररक्षा िाटप अंतगकत एकूण १० मदव्ांग िाभार्थ्ाांना िाभ देऊन रु. 18,37,500 इतका मनधी 

खचक करण्यात आिेिा आहे.  

६. मदव्ांगांच्या िग्नासाठी अथकसहाय्य करणे या योजनेचा िाभ घेण्यासाठी आतापयांत १ अजक प्राप्त झािेिा असून 

रु. 25,000 इतका मनधी खचक करण्यात येणार आहे. सदर सुमिधांचा िाभ िहानगरपामिका कायकके्षत्रातीि 

मदव्ांगाना मदव्ांग कल्याणकारी योजनेअंतगकत देण्यात आिेिा आहे.  

     

सदरची िामहती ही प्रमसद्धीकरीता देण्यात येत आहे. 


