प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जजल्ह्यात यशस्वी राबववणार - मख्
ु य काययकारी अधधकारी हिरालाल
सोनवणे*
अधिकाऱ्ाांना बैठक घेवन
ू दिल््ा सच
ू ना
ठाणे दि १ माचच २०१९ : केंद्र शासनाची महत्वाकाांक्षी असणारी प्रिानमांत्री श्रम ्ोगी मानिन ्ोजना ठाणे
जजल्््ात ्शस्वीररत््ा राबवण््ाचे आवाहन जजल्हा पररषिचे मख्
ु ् का्चकारी अधिकारी दहरालाल सोनवणे
आज ्ेथे केले. त््ाांनी सबांधित अधिकाऱ्ाांची बैठक घेवन
ू सच
ू ना दिल््ा. शशवा् ही ्ोजना जास्तीत जास्त
लाभार्थ्ाांप्ांत पोहोचवण््ा बाबत तालक
ु ास्तरी् अधिकाऱ्ाांना मागचिशचन केले.
ही ्ोजना व् वषच 18 ते 40 वषाांच््ा असांघटीत कामगाराांसाठी असन
ू १५ हजारच््ा आत ककां वा त््ापेक्षा कमी
माशसक वेतन असणा्ाांना ्ा ्ोजनेचा लाभ घेता ्ेणार आहे . ्ा ्ोजने अांतगचत असांघटीत क्षेत्रामध््े काम
करत असणाऱ्ा कामगाराांना व् वषच ६० नांतर प्रती मदहना रुप्े ३ हजार पेन्शन शमळणार आहे .
या योजनेचा लाभ कोणाला ममळे ल .
* घरामिून व््वसा् चालववणारे , रस्त््वर िक
ु ान लावणारे िक
ु ानिार, प्लांबर, टे लर, शशांपी, धगरणी कामगार,
ररक्षा चालक, शेतमजूर, बाांिकाम कामगार, बीडी कामगार, हातमाग कामगार, अांगणवाडी सेववका, मितनीस,
मनरे गामध््े काम करणारे कामगार, भम
ू ीहीन मजूर, मदहला स्व्ांसहा्त्ता सांघातील सिस्् मदहला, आिी
असांघटीत क्षेत्रातील वगाचचा समावेश समावेश आहे .
व्ोम्ाचिा
्ा ्ोजनेचा लाभ घेण््ाकररता लाभाथाांचे व् 18 ते ४० िरम््ान असणे अपेक्षक्षत आहे .
व्ोनस
ु ार माशसक हप्ते व्ानस
ु ार माशसक हप्ता कमीत कमी ५५ रुप्े तर जास्तीत जास्त २०० रुप्े आहे .
्ामध््े लाभाथी व्ोमानानस
ु ार माशसक हप्त््ाचे जेवढी रक्कम जमा करणार तेवढीच रक्कम शासनामार्चत
िरमहा जमा केली जाईल.
्ोजनेचे नोंिणीकरण
्ा ्ोजनेचे नोंिणीकरण करण््ाकररता लाभाथाचनी आपल््ा गावाजवळील आपले सेवा केंद्रात (सी.एस.सी.)
सांपकच सािावा. ठाणे जजल्््ात अशी २६० केंद्र असन
ू केंद्र चालाकाद्वारे ऑनलाईन मादहती भरण््ात ्ेईल.
्ासाठी ्ा शलांकचाही वापर करता ्ेईल (locator.csccloud.in/ )

आवश््क कागिपत्र
आिारकाडच, बँक बचत खाते पासबक
ु , पासपोटच साईज र्ोटो, मोबाईल नांबर (जो आिारशी सलग्न असेल) आदि
कागिपत्र आवश््क असन
ू पदहला हप्ता हा रोख ककां वा चेक िे वन
ू भरता ्ेईल. मात्र पढ
ु ील हप्ते हे थेट बँकेतन
ू
कपात होतील.

्ा ्ोजनेचा लाभ घेणाऱ्ा लाभाथाचचा मत्ृ ्ू झाल््ास त््ाच््ा ककां वा ततच््ा मत्ृ ्न
ां र पती ककां वा पत्नीला
ू त
माशसक कौटुांबबक पेन्शन शमळे ल जो पें शनच््ा 50% आहे . जर एखािी व््क्ती ई.एस.आ्.सी, ई.पी.एर्,
एन.पी.एस मध््े सहभागी असेल तर त््ाांना ्ा ्ोजनेचा लाभ घेता ्ेणार नाही.

