लातूर शहर महानगरपािलका,लातूर.

दीनदयाळ अं7योदय योजना-रा;<ीय नागरी उपजीिवका अिभयान(DAY-NULM)
सदर अिभयान शहरी दाJरK्य रेषे खालील व सामािजक, आिथRक जात सवSTण (SECC) यादी मधील कुंटुंब सद]य
याना लागू राहील.
¢ क# $ शासन,महारा-. शासन व नगरपािलका 4शासन सच
ु पणे शहरी दा@र$्याचे 4माण कमी करBयासाठी सवु णD जयंती शहरी
ं ालनालय मबंु ई यांचा सयं ;
रोजगार योजनेचे Hपांतरण होऊन “ दीनदयाळ अMं योदय योजना-रा-.ीय नागरी उपजीिवका अिभयान” या नावाने िदनाक २८ ऑगUट २०१४ पासनू स[ु
करBयात आले आहे .
अिभयानाचे उिद^.
1. दा@र` िनमल
Dु ातनू संUथाMमक बांधणी व शाcत उपजीिवका
2. बाजारपेठेतील मागणी व 4िशeणाची सांगड घालनू Uवयंरोजगार व रोजगार यांची उपलhधता.
3. बेघर लोकांसाठी राj िनवाkयाची सोय.
4. फे रीवाnयाoया उपजीवीकाoया समUया सोडवनू िवकासास 4यMन.
• योजनेचे 4मख
ु घटक

१.सामािजक अिभसरण व स]ं था7मक बांधणी(SMID)
4थम Uतर मिहलांच/े प[ु षांचे बचतगट- दा@र$्य रे षे खालील १०-२०मिहलांचा बचतगट.पंचसjु ीवर भर, तीन मिहsयानंतर१०,०००/- (RF) खेळतेभांडवल.

िxतीय Uतर वUतीUतर सघं -(ALF) याUतराम{ये 10-20 बचतगटामधनू 4Mयेक} एकमिहला घेBयात येईल. Uतर सघं ास खेळते भांडवल (RF) िफरतािनधी
५०,०००/- अनदु ान Uव[पात देBयात येईल.गटास बँककजD व खातेउघडBयास मदत करणे,गटाoया कामकाजास मदत व मागDदशDन करणे.शहर वUती Uतर व गटाचा
दवु ा Uव[पात मदत करणे.
िjतीय Uतर शहर वUती Uतर(CLF) संघ-सवD वUतीUतर संघाचा िमळून एक शहरवUतीUतर संघ तयार के ला जाईल.

२.Tमता बांधणी व aिशTण.(CB&T)

लातरू मनपा लोकसं‚ये 4माने ०३ शहर अिभयान „यवUथापक पद मजं रू आहेत.Mया पैक} एक पद @र; आहे.
समदु ाय Uतरावर ०५ समदु ाय सघं टक पद आहेत Mया पैक} तीन पद @र; आहेत .यांoया सहकायाDने अिभयान राबवायचे आहे.

३.]वयंरोजगार कायRfम (SEP)
१.वैयिiक ]वंरोजगार(SEP-I)
BPL धारक वैयि;क कजD लाभाMयाˆना [.२.०० लe इतके कजD लघउु `ोग „यवसाय करBयासाठी बँकेoया माफD त िमळवनू िदले जाते.
„याज दर द,सा.द.से ७% oया वरील „याज अनदु ान योजनेतनू देBयात येते.
4Uतावाची पणू D पडताळणी कHनच बँकेत दाखल.
टाUक फोसD किमटी माsयतेनंतरच 4करण बँकेकडे सपु तू D होते.
२. समुह गट कजR योजना (SEP-G)
या म{ये िकमान ५ सदUयचा समहू गट तयार कHन सवाˆचा एकच „यवसाय करBयासाठी कमाल [.१० लe पयˆत कजD लघउु `ोग „यवसायकरBयासाठी उपलhध
कHन िदले जाते.
„याज दर द,सा.द.से ७% oया वरील „याज अनदु ान योजनेतनू देBयात येते.
4Uताव बँकेत पाठवBयापवू Œ समदु ाय संघटका xारे पडताळणी.

टाUक फोसD किमटी माsयतेनंतरच 4करण बँकेकडे सपु तू D होते.
३.मिहला बचत गट कजR (SEP-SHG)
मिहला बचत गट तयार करBयात आलेले आहे Mया मिहला बचत गटांना पिहnया ट•यात १ ते २ लाख पयˆत कजD िदले जाते.
„याजदर द,सा.द.से ७% oया वरील „याज अनदु ान योजनेतनू देBयात येते.
४.मुKा योजना
जे लाभाथŒ दा@र$य रे षे खालील आहेत Mयांना म$ु ा योजने अतं गDत कजD वाटप झालेले आहे अशा लाभाथŒना सदरील योजनेमधनू Mयानाही „याजदर
द,सा.द.से ७% oया वरील „याज अनदु ान या योजनेतनू देBयात येते.

४.फेरीवाoयांना सहाpय.(SUSV)
बाजाराoया गरजेoया आधारावर कौशnय िवकास कHन उपजीिवके चा दजाD उंचावला जाईल.
फे रीवाnयांना „यवसाय ओ‘खपj व „यवसाय 4माणपj देण.े
Mयांना सामािजक सरु eेoया योजनांचा लाभ िमळवनू देण.े
बँक कजD िमळवनू देऊन „यवसायास चालना देण.े
„यवसायाचे मल
ु भतू 4िशeण देऊन दजाD उंचावणे.
फे रीवाला यांचे हॉकर झोन व नो हॉकर झोन तयार करणे.

५.शहरी बेघरांना िनवारा.(SUH)
शहरातील बेघरांना आ“य देBयासाठी राj िनवारा उपलhध के ला जाईल.
या िनवाkया म{ये िकचन,पाणी,लाइट,इतरआव”यक सेवा उपलhध असतील.
५०-१०० बेघर„य;•ना याxारे िनवारा उपलhध होईल.

याचे िनयोजन व िनयंjण मनपाxारे होईल
• शहरी बेघरांना िनवारा चे नवीन 4Uताव DAY – NULM राœय अिभयान कeा कडे मजं रु ीस पाठिवले आहे .
• ताMपरु ता िनवारा मनपा शाळा • ०४ येथे स[ु करBयात आलेला आहे .

६.कौशoय aिशTणाvारे रोजगाराची उपलwधता:¢ १८ वषाD पढु ील यवु कांनाच 4ाधाsय.
¢ हे 4िशeण फ; MSSDS reg संUथा माफD तच िदले जाईल.
¢ 4िशeणाचे .ेड हे skill gap analysis xारे ठरवले जातात.
¢ बाजारपेठेची मागणी व यवु कांचा कल लeात घेऊन Training Trades ठरवले जातात.Ex Retail, Tally, DTP, Housekeeping etc.
¢ 4Mयेक 4िशeनाथŒ चे समपु देशन(Ccounseling) कHनच 4िशeनाथŒ 4िशeणास पाठवले जातात या अतं गDत अनेक समपु देशन सj महानगरपािलका
येथे घेBयात आले.यामळ
ु े 4िशeनाथŒना योµय कोस¶ िनवडBयात मदत झाली.
¢ उMकृ ^ दजाDचे 4िशeण होBयासाठी वारंवार 4िशeण संUथेस भेट देऊन उि•Uतथी तपासBयात येते.
¢ 4िशeणानंतर 4िशिeतांoया सं‚येतनू िकमान 50% उमेदवाराoया रोजगाराची जोड के ली जाईल.कारखानदार याoयाशी 4Mयेe संपकD साधनू रोजगार
िमळून देBयासाठी 4यMन के ले.
¢ गरजू पयˆत पोहोचBयासाठीरोजगार मेळावाoया आयोजन कHन गरजू यवु क व कारखानदार यांची भेट.या तMवावर रोजगार मेळावा आयोिजत के ला जातो.
¢ Wardव Slum भागात न»दणी अिभयान घेऊन गरजंनू ा 4िशeणात 4ाधाsय.
¢ 4िशeणात .ेड Knowledge सोबतच Soft skill चे मािहती िदली जाते.

िनतीन सरु वसे -पद शहर अिभयान xयव]थापक (ESTP)
चंKकांत तोड़कर -पद -शहर अिभयान xयव]थापक (FIME)

