आं तरजातीय सामुिहक िववाह सोह ात सहभागी व
लाभाथ हो ाकरीता पा ता, अटी व शत
1) अजदार जोड ां पैकी वर व वधू (दो ी) हे महारा ाचे रिहवासी असावेत.
2) अजदार जोड ां पैकी कोिणही एक अनुसूिचत जातीचा असणे बंधनकारक आहे .
3) िज

ा िववाह िनं बधक यां

ाकडे ल ाची नोंदणी कर

4) आं तरजातीय सामू िहक िववाह सोह

ात ल

कर

ाची तयारी असावी.

ाची तयारी असावी.

5) काय ानु सार ल ाचे वय असावे.
6) अजदार वर व वधुला यो

चा र ाचे पोिलस

7) आं तरजातीय िववाह सोह ात पा
उप थत राहणे आव क आहे .

माणप

व िनवड झाले

सादर करणे आव

ा जोड ां ना र

8) या योजनेसाठी 2018 -19 या वषासाठी महारा ातील फ

क आहे .

संबंधाचे नातेवाईक

50 जोडपे पा

ठरतील.

9) या योजनेत िद ा जाणा या आिथक लाभाचे िवभाजन खालील कारे के ा जाईल. पा जोड ाला
एक लाख पंचवीस हजार
पये धनादे शाची व उव रत एक लाख पंचिवश हजार
पये संयु
खा ाम े सात वषाक रता मु दत ठे व के ा जाईल. या दर ान कौंटुबीक िहंसाचाराची कुठिलही
त ार, घट ोट यामुळे अजदाराची पा ता र होवू शकते. अशा करणात िनदशक मं डळाचे िनणय
अं तीम राहतील.
10) आं तरजातीय िववाह करणा या जोड ां ा नावावर मु दत ठे व करताना मु
सम यक,
डॉ.बाबासाहे ब आं बेडकर समता ित ान, नागपूर हे सु ा ात ित ाना ारे संयु
सही करतील.
11) अजदाराने यापूव या िकंवा अशा

कार

ा कोण ाही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

12) आं तरजातीय िववाह केले ा जोड ां ारे एक दु स यां ना
ा, आदश व उपासनेचे
ातं
अस ाची ाही व ाचे सात अस ाची अनुसूिचत (वर – वधू) माणप आव क राहील.
13) डॉ.बाबासाहेब आं बेडकर समता ित ान ारे आं तरजातीय िववाह करणा या जोड ां पैकी
रावरील आयोिजत समु पदे शन कायशाळे त सहभागी हो ाची अट राहील.
14)

थम नोंदणी करणा या 50 जोड ां ना सदर योजनेचा लाभ दे

15) सामु िहकपणे िववाह सोह

ात िववाह खच हा शासनातफ घे

16) अजदार वर – वधूंचे या योजने खाली हे पिहलेच ल
17) या योजनेत पा ते

ात येईल.
ात येईल.

असावे.

ा उमे दवारां क रता आिथक िनकष नसणार.

18) या योजनेत पा तेक रता वयाचे बंधन राहणार नाही.
19) या योजनेत पा तेक रता

वसाय व

ाचे बंधन राहणार नाही.

ादे िशक

