आपल्या गावासाठी, गावकऱयाांसाठी
घ्या अधिकाधिक योजनाांचे लाभ
धिय सरपांच महोदय / महोदया,
समाजातील अतं तम घटकाचा तिकास व्हािा, यासाठी शासन अनेक योजना, उपक्रम राबतित असते. या िधियेत सवाात
महत्वाचा टप्पा आहे तो म्हणजे त्या योजनाांची माधहती शेवटच्या घटकाला होणे. याच हेतूने शासकीय योजनाांची
माधहती व्यधिअनरुु प पोहोचधवण्यासाठी मख्
ु यमत्रां ी कायाालय आधण महाराष्ट्र ज्ञान महामडां ळ मयाा. याांनी सयां ि
ु पणे
महालाभार्थी वेबपोटा लची धनधमाती के ली आहे. या वेबपोटालवर नागरीक गरजेनुसार आवश्यक माधहती भरून
योजनाांसाठी आपली पात्रता पडताळून पाहू शकतात. या योजना कोणत्या, त्याचे कोण लाभ घेऊ शकतात आधण ते
लाभ कसे घ्यायचे, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, कुणाशी सपां का करायचा याची सपां ूणा माधहती या वेबपोटा लवर
आहे. या संबंधीचे माझ्या स्िाक्षरीसह एक पत्र लाभार्थयााला देण्याची व्यिस्था या िेबपोटालिर आहे. तितिध योजनांचे तितहत
नमन्ु यातील अजा आति त्यासबं धं ीचे शासन तनिायसद्ध
ु ा उपलब्धतेनसु ार डाऊनलोड करता येतात.
योजनांसाठी नागररकांनी योग्य त्या कागदपत्रांसह के लेल्या अजाािरून, त्यांची अतं तम पात्रता संबंतधत तिभागाचे अतधकारी
तनतित करतील. याकामी आमचे सवा अधिकारी अत्यांत पारदशाकपणे या िधियेमध्ये नागररकाांना योग्य ते सहकाया
करतील याची ग्वाही मी आपणास देतो.
नागररकांच्या आति पयाायाने आपल्या गािाच्या तिकासामध्ये तितिध शासकीय योजना महत्िाच्या भतू मका बजाित
असतात. ‘महालाभाथी’ िेबपोटालसारख्या तडतजटल माध्यमातून अशा तितिध योजनांचे लाभ योग्य त्या लाभार्थयाांपयांत
पोहोचतिण्याचे काम आिखी सक
ु र होिार आहे. आपि गािाचे प्रथम नागरीक आहात. आपल्या नेतत्ृ िाखाली गािातील सिा
नागररकांची आपि ‘महालाभाथी’ या िेबपोटालिर नोंदिी करून घ्यािी असे मी आपिास आिाहन करतो. यामळ
ु े तितिध
शासकीय योजनांसाठी आपल्या गािातील सभं ाव्य लाभार्थयाांची मातहती पढु े येण्यास मदत होिार आहे. योग्य त्या लाभार्थयााला
अतं तम लाभ तमळिनू देण्यासाठी शासकीय अतधकारीसद्ध
ु ा याकामी पढु ाकार घेिार आहेत. आपि सिाजि तमळून सिाांच्या
तिकासासाठी एकजटु ीने प्रयत्न करूया ि ‘महालाभाथी’ िेबपोटालची (cmo.maharashtra.gov.in तकंिा
www.mahalabharthi.in) सतु िधा महाराष्ट्रातील सिा नागररकांपयांत पोहोचियू ा.
या लोककल्याणकारी उपिमात आपल्या सवाांच्या सहकायााच्या अपेक्षेसह....
आपला
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