
शासकीय वसततगहेृ- 
 

शासन तनणणय क्रमाांक - शासन तनणणय, सामातजक न्याय व तवशेष सहाय्य तवभाग क्रमाांक 
बी.सी.एच-2010/प्र.क्र.-430/ मावक-4   
तदनाांक 26 जलैु 2011. 
 
उतिष्ट - मागासवगीय मलुा-मलुींची शिक्षणाची सोय व्हावी, तयाांना उच्च शिक्षण घेता याव े,तयाचप्रमाणे 
आर्थथकदषृ्टया दबुबल घटकातील मलुींना शवद्यालयीन व महाशवद्यालयीन शिक्षण घेता याव,े यासाठी 
िासकीय वसशतगहेृ सरुू करण्यात आलेली आहेत. सदरची योजना सन 1922 पासनू कायान्ववत आहे. 
 
लाभाचे स्वरुप - 
1.मोफत शनवास व भोजन, अांथरुण-पाांघरुन, ग्रांथालयीन सशुवधा. 
2.िालेय शवद्यार्थ्यांना प्रशतवर्षी दोन गणवेि. 
3.क्रशमक पाठयपसु्तके, वहया, स्टेिनरी इतयादी. 
4.वैद्यकीय आशण अशभयाांशिकी शवद्यार्थ्यांना तयाांच्या अभ्यासक्रमानसुार स्टेथोस्कोप, ऍऺप्रन, ड्रॉईांग बोडब, 
बॉयलर सटू व कला    
   शनकेतनच्या शवद्यार्थ्यांसाठी रांग, ड्रॉईांग बोडब, ब्रि, कॅनव्हास इतयादी. 
5.वसशतगहृातील शवद्यार्थ्यांना तयाांच्या दैनांशदन खचासाठी शनवाहभत्ता. 
 
लाभाथी तनवडीचे तनकष - 
1.गणुवते्तनसुार प्रवेि देण्यात येतो. 
2.शवद्याथी महाराष्राचा रशहवासी असावा. 
3.इयत्ता 8 वी व तयापढेु महाशवद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना प्रवेिासाठी अजब करता येईल. 
सांपकण - सहाय्यक आयकु्त, समाज कल्याण, कोल्हापरू. 
           

  



 
शासकीय तनवासी शाळा - 
 

शासन तनणणय क्रमाांक - शासन तनणणय, सामातजक न्याय व तवशेष सहाय्य तवभाग क्रमाांक 
बी.सी.एच-2011/प्र.क्र.211/मावक-4   
तदनाांक 29 जनू 2011. 
 
उतिष्ट - आर्थथक पशरन्स्थतीमळेु अनसुशूचत जातीच्या व नवबौध्द मलुाां-मलुींना प्राथशमक व माध्यशमक 
शिक्षण घेता येत नाही. अिा मलुाां-मलुींना शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणनू िासकीय शनवासी िाळा सरुू 
करण्याचा शनणबय िासनाने घेतला आहे.  
 
लाभाचे स्वरुप - 
1. मोफत शनवास  
2. मोफत भोजन 
3. मोफत ग्रांथालयीन सशुवधा. 
4. इतर आवश्यक  िैक्षशणक  सशुवधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. 
 
लाभाथी तनवडीचे तनकष - 
1. गणुवते्तनसुार प्रवेि देण्यात येतो. 
2. शवद्याथी महाराष्राचा रशहवासी असावा. 
3. शनवासी िाळेमध्ये इ.6 वी ते 10 वी पयंतच्या अनसुशूचत जाती व नवबौध्द मलुाां-मलुींना प्रवेि शदला 
जातो. 
 
सांपकण - सहाय्यक आयकु्त, समाज कल्याण, कोल्हापरू. 

 

 

 

 

  



 

                      रमाई आवास योजना (ग्रामीण व नागरी) 

     1.िासन शनणबय क्र बीसी एच-2009/प्रक्र 159/मावक-2 शद 09/03/2010 
     2.िासन शनणबय क्र रआयो-2016/प्रक्र 578/ बाांधकामे शद 07 जानेवारी 2017 
     3.िासन शनणबय क्र रआयो -2018 /प्र.क्र.137/ बाांधकामे शदनाांक 13 फेब्रवुारी 2019 
 
प्रस्तावना-  

अनसुशूचत जाती व व नवबौध्द कुटुबाांचे राहणीमान उांचवावे व तयाांच्या शनवा-याचा प्रश्न सटुावा म्हणनू ग्राशमण 
भागामध्ये तयाांच्या स्वत: च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराांच्या जागेवर 269 चौ.फु चे पक्के घर बाांधनू देण्यासाठी 
रमाई आवास योजना सन 2009-10 पासनू सरुू आहे. सदर योजनेची अांमलबजावणी ग्राशमण भागासाठी शजल्हा 
ग्राशमण शवकास यांिणा, िहरी भागासाठी नगरपशरर्षद/नगरपाशलका/नगरपांचायत व महानगरपाशलका या स्थाशनक 
यांिणेमाफब त करण्यात येते. 

लाभाचे स्वरूप :- 

1.घराच्या बाांधकामासाठी क्षेि शनहाय कमाल खचाची मयादा ग्राशमण क्षेि रू.1,32,000/-  व नक्षलग्रस्त डोंगर 
क्षेिासाठी रू.1,42,000/- व नगरपाशलका / नगरपशरर्षद व महानगरपाशलका व मुांबई शवकास प्राशधकरण क्षेि 
रू.2.5 लक्ष इतकी आहे. 
2.लाभाथी शहस्सा ग्रामीण क्षेि शनरांक, नगरपाशलका क्षेि 7.5 टक्के, महरनगरपाशलका क्षेि 10 टक्के इतका 
आवश्यक 
3.ग्रामीण भागातील कुटुांबाांला लाभाथी शहस्सा भरण्यापासनू सटु देण्यात आली आहे. 
4.िहरी शवभागात दाशरद्रयरेरे्षवरील पाि लाभार्थ्यांना सधु्दा घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात आहे. 
 
लाभाथी तनवडीचे तनकष:- 
1.लाभार्थ्यांचे महाराष्र राज्यातील पास्तव 15 वरे्ष असणे आवश्यक 
2.अजबदाराच्या कुटुांबाांचे वार्थर्षक उतपवन मयादा ग्रामीण क्षेि रू.1,00,000/- नगरपशरर्षद/नगरपाशलका क्षेि 
रू.1.50 लाख महानगरपाशलका क्षेि व मुांबई महानगर शवकास प्राशधकरण क्षेत्र रू.3.00 लाख इतकी आहे. 
3.सदर योजनेचा लाभ कुटुांबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.लाभार्थ्याने िासनाच्या इतर गहृशनमाण 
योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. 
 
सांपकण  - सहायक आयकु्त,समाज कल्याण कोल्हापरू 



  



 

                              कन्यादान योजना 

     1.िासन शनणबय क्रमाांक :सशवयो-2003/प्र.क्र.7/सधुार-1, शदनाांक.24 शडसेंबर 2003 
     2. िासन शनणबय क्रमाांक:साशवयो-2005/प्र.क्र.41/सधुार-1/मांुुबई, शदनाांक 18 शडसेंबर 2008   
     3.िासन शनणबय क्रमाांक: साशवयो-2015/प्र.क्र.105/सामास ुमांुुबई, शदनाांक 15 ऑक्टोंबर 2016 
 
प्रस्तावना-  

      समाजातील मागासवगीयाांचे शवाह वाढतया महागाईत कमी खचात व्हाव े व मागासवगीय कुटुांबाांचा 
शववाहावर होणा-या अनाठाई खचावर शनयांिण रहावे यासाठी सामशुहक शववाह सोहळयाचे आयोजन करणा-या 
शवशवध स्वांयसेवी सांस्थाांना प्रोतसाहन देण्यासाठी सदर योजना सन 2003 पासनू महाराष्र िासनाने सरुू केली 
आहे. 

लाभाचे स्वरूप व लाभाथी  तनवडीचे तनकष:- 

महाराष्रात अनसुशुचत जाती (नवबौध्दासह), शवमकुत जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वांजारीसह) शविेर्ष 
मागास प्रवगातील आर्थथकदषृ्टया कमकुवत असलेल्या मागासवगीय कुटुांबातील सामशुहक शववाह सोहळयामध्ये 
सहभागी होऊन शववाह करणा-या जोडपयाांना रू.20 हजार अथबसहाय्य वधचेू आई-वडील  ककवा पालकाांच्या 
नावे धनादेिावदारे शववाहाच्या शदविी देण्यात येते.सामशुहक शववाह सोहळयाचे आयोजन करणा-या सांस्था वा 
सांघटनाांना प्रतयेक जोडपयामागे रू.4 हजार प्रोतसाहनपर अनदुान सन 2016 पासनू सधुारीत दराने लाग ूकरण्यात 
आले आहे. 

          सामशुहक शववाह सोहळयासाठी सांस्थेने कमीतकमी 10 दाांम्पतयाांचा समावेि असावा. या योजनेचा लाभ 
फक्त प्रथम शववाहासाठी आहे. तथाशप, शवधवा मशहलेस दसु-या लग्नाकशरता सधु्दा अनजेु्ञय राहील. 
 
सांपकण  - सहायक आयकु्त,समाज कल्याण कोल्हापरू 

 

 

  



 

 

        अत्याचारास बळी ठरणा-या अनसुतुचत जाती व अनसुतूचत जमातीच्या कुटुांबाांतील सदस्याांना 
अथणसहाय्य                                                              

 

  1.िासन शनणबय क्रमाांक :यटुीअे-1095/प्र.क्र.-169/मावक-2 शद.24.10.1997 
  2.िासन शनणबय क्र.यटुीअे-1013/प्र.क्र.259/सामास,ु शद.21.08.2013 
  3.सामाशजक वयाय व शविेर्ष सहाय्य शवभाग, िासन शनणबय क्र.यटुीए-2016/प्र.क्र.298/साभास ु 
    शद.23 शडसेंबर 2013 
 
प्रस्तावना :- 
 

नागरी हक्क सांरक्षण अशधशनयम, 1955 अववये अस्पषृ्यता पाळणे व ती पाळण्यास उते्तजन देणे हा 
गवुहा समजण्यात येत असनु तयासाठी सदर अशधशनयमाांत शिक्षेची तरतदु करण्यात आलेली असनु अनसुशूचत 
जाती / अनसुशूचत जमातींवर होणा-या अतयाचाराांना पायबांध घालण्यासाठी अनसुशूचत जाती, अनसुशूचत जमाती              
( अतयाचार प्रशतबांधक ) अशधशनयम, 1989 लाग ुकरण्यात आलेला आहे. 
स्वरूप-   

जातीयेच्या कारणावरून अतयाचाराला बळी पडलेल्या अनसुशूचत जाती व जमाती सदस्याांना अथब सहाय्य देवून 
पनुबवसन करणे. अनसुशूचत जाती व जमाती  कुटूबाांवर / व्यक्तींवर अतयाचार घडल्यास, सदर गवुहयाांची नाांद 
नागरी हक्क सांरक्षरण अशधशनयम 1955 चा खाली / अनसुशूचत जाती व जमाती (अतयाचार प्रशतबांध) 
अशधशनयम 1989 खाली झालेली असल्यास गवुहयाांच्या स्वरूपावरून रू.60 हजार ते 8.25 लाखाांपयंत मांजरू 
करण्यात येते.योजनेच्या लाभासाठी जातीचा दाखला व काही गवुहयात वैद्यकीय प्रमाणपि सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

 

सांपकण  - सहायक आयकु्त,समाज कल्याण कोल्हापरू 

 

  



 

                       गटई कामगाराांना पत्र्याचे स्टॉल परुतवण्याची योजना  

1.िासन शनणबय क्रमाांक - शचघयो-1097 / प्र.क्र-175 / मावक -2 शदनाांक 31 शडसेंबर 1997  
2.िासन शनणबय क्रमाांक- गटई -2010 / प्र.क्र.219 / मावक-2 शद.1.12.2010 
3. िासन शनणबय क्रमाांक- गटई -2011 / प्र.क्र.101 / मावक-2 शद.29.07.2011 
 
प्रस्तावना-  
     महाराष्र राज्यामध्ये चामडयाांच्या वस्त ूव पादिाणे दरुूस्तीच्या क्षेिात मोठया प्रमाणावर अनसुशूचत जातीच्या 
व्यक्ती कायबरत असनू तयाांच्या उपशजवीकेचा प्रश्न सदर व्यवसायािी शनगडीत आहे.पादिाणे दरुूस्त करणारे 
व्यावसाशयक हे रस्तयाच्या कडेला उवहापावसात बसनू आपली सेवा देत असतात.या व्यावसाशयकाांना ऊन, वारा, 
पाऊस यापासनू सांरक्षण शमळाव े तसेच तयाांची आर्थथक उवनती व्हावी यासाठी ग्रामपांचायत, नगरपाशलका, 
महानगरपाशलका क्षेिात 100% िासकीय अनदुानावर गटई कामगाराांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना िासन 
शनणबय शदनाांक 31 शडसेंबर 1997 अववये  सरुू करण्यात आलेली आहे.                 
            ही  योजना सांत रोहीदास चमबकार व चमोदयोग शवकास महामांडळ व सहायक आयकु्त, समाजकल्याण 
याांच्या समववयाने राबशवण्यात येते. सदरहू योजना शदनाांक 13.02.2008 च्या िासन शनणबयानसुार सधुाशरत 
स्वरूपात राबशवण्यात येते.गटई स्टॉलचा आराखडा व प्रमाणक शदनाांक 29.07.2011 च्या िासन शनणबयानवये 
शवहीत करण्यात आले आहे. 
 योजनेचे स्वरुप  

4 फूट x 5 फुट x 6.5 फूट इतक्या आकाराचा लोंखडी पत्र्याचा स्टॉल व गटई सामान खरेदीसाठी रू.500/- 
इतके अनदुान शदले जाते. 

 अटी व िती ज््ञ  

1.अजबदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. 
2.अजबदाराच्या कुटूबाांचे वार्थर्षक उतपवन हे ग्रामीण भागासाठी रू.40,000/- व िहरी भागासाठी   
    रू.50,000/- पेक्षा अशधक नसाव.े 
3.अजबदार ज्या भागात स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपांचायत, नगरपाशलका, छावणी बोडब   
    ककवा महानगरपाशलका याांनी तयास भाडयाने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परांत ू 
    अशधकृतशरतया ताब्यात शदलेली असावी ककवा ती तयाच्या स्व मालकीची असावी. 
 
सांपकण  - सहायक आयकु्त,समाज कल्याण कोल्हापरू 

  



 
 

राज्याचे ज्येष्ठ नागरीक धोरण 

उतदष्ट-  
वधृ्दाांना एकाकी पडू न देणारा समाज शनमाण करणे, िासनाच्या सवबच शवकासातमक आशण दाशरद्रय शनमुबलनाच्या 
कायबक्रमाांववये वधृ्दाांसाठी कल्याणाकारी उपास व सशुवधा परुशवणे, राज्य घटनेने देऊ केलेले वधृ्दाांचे हक्क िाबतु 
ठेवणे. 
  वधृ्दाांची आर्थथक सरुशक्षतता आरोग्य, पोर्षणमलु्य, शनवारा, शिक्षण, कल्याणकारी जीवन जगता यावे  यास्तव 
मालमते्तचे जीवीताचे सांरक्षण करून व मालमते्तचे सांरक्षण केले जाईल. 
ज्येष्ठ नागरीकाांना देय असणा-या सवब सशुवधा उपलब्ध होण्यासाठी 60 वर्षब वयोमयादा ग्राहय धरण्यात येईल. 
 

आई वडील व जेष्ठ नागररक याांच्या चररताथथ व कल्याणासाठी अरधरनयम २००७, 

आई - वडील  व ज्येष्ठ नागरीक याांच्या चशरताथब व कल्याणासाठी अशधशनयम 2007, (2007 चा 56 ) च्या 
कलम 32 द्वारे प्रधान करण्यात आलेल्या अशधकाराचा वापर करून िासनाने आई  - वडील व ज्येष्ठ 
नागरीकाांच्या चशरताथब व कल्याणासाठी अशधशनयम 2010 तयार केला आहे. 
 सदर अशधशनयमाांच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी महाराष्र िासनाने राज्य पशरर्षद व शजल्हा सशमती गठीत 
केलेली आहे. 
 तजल्हा ज्येष्ठ नागरीक समन्वय सतनयांत्रण सतमती  
          शजल्हा दांडाशधकारी शनयम 23 अववये सदर सशमती गठीत राज्य िासन आदेिाद्वारे शजल्हा स्तरावर 
अशधशनयमाांच्या प्रभावी तथा समन्ववत अांमलबजावणीसाठी आशण सल्ला देण्यासाठी प्रतयेक शजल्हाकरीता ज्येष्ठ 
नागरीकाांची एक शजल्हा सशमती स्थापन करेल. ही सशमती शजल्हा स्तरावर राज्य िासन शवशनर्थदष्ठ करेल व ज्येष्ठ 
नागरीुेकाांच्या सांबांधात अवय कतबव्य पार पाडेल. 
 
सांपकण  - सहायक आयकु्त,समाज कल्याण कोल्हापरू 

अतपलीय अतधकारी  - सांबांतधत उपतवभागीय अतधकारी महसलू. 
 
 
 
  



 
 
       ततृीयपांथीय कल्याणासाठी व त्याांच्या हक्काांचे सांरक्षण करणे. 
 
1.िासन शनणबय क्रमाांक - ततृीय-2018 / प्र.क्र.26 / सामास ुशद.13.12.2018  
2.िासन शनणबय क्रमाांक - ततृीय-2018 / प्र.क्र.26 / सामास ुशद.08.06.2020  
3.िासन शनणबय क्रमाांक - ततृीय-2018 / प्र.क्र.26 / सामास ुशद.07.10.2020  
प्रस्तावना :- 
                  राज्यातील ततृीयपांथीयाांच्या कल्याणासाठी व तयाांच्या हक्काांचे सांरक्षण करण्याच्या उदे्दिाने 
ततृीयपांथीय हक्काांचे सांरक्र्षण आशण कल्याण मांडळ स्थापन करणेबाबतचा मदु्दा शतस-या मशहला धोरणामध्ये 
समाशवष्ट आहे. ततृीयपांथीय / रावसडेंजर हा समाजातील एक दलुबशक्षत घटक असनू या घटकास समाजाकडून 
सापतन व भेदभावाची वागणकू शदली जाते. तयामळेु या समाज घटकाांचे िासनामाफब त मलुभुत अशधकाराांचे 
सांरक्षण करून तयाांना शवकासाची समान सांधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. 
उतिष्टे - 
 1.ततृीयपांथीय / रावसजांुेडर याांना कायद्याने शनन्श्चत अिी ओळख / स्थान शमळवून देणे व  
    तयासाठी िासनाच्या शवशवध शवभागाांकडे पाठपरुावा करणे. 
2.ततृीयपांथीयाांना सामाशजक सांरक्षण प्रापत करुन देणे. 
3. ततृीयपांथीयाांच्या मानवी हक्काांची पायमल्ली होवू नये यासाठी उपाययोजना करणे. 
4. ततृीयपांथीयाांना िासनाच्या शवशवध योजनाांचा लाभ शमळवून देवून तयाांच्या आर्थथक व  
    साांस्कशतक शवकास घडवून आणणे. 
5. ततृीयपांथीयाांच्या शवकासासाठी तयाांना सांघटीत करणेकरीता प्रयतन करणे. 
   ततृीयपांथीयाांना समाजाच्या मखु्य प्रवाहात सामावनु घेणे. 
          िासन शनणबयानसुार राज्यातील प्रतयेक शजल्हयात ततृीयपांथीयाांच्या समस्याांच्या / तक्रारीचे जलदगतीने 
प्रभावी शनयांिण व शनवारण करण्यासाठी शजल्हाशधकारी याच्या अध्यक्षतेखाली सशमतीची स्थापना करण्यात 
आलेली आहे. 

           ततृीयपांथीय याांच्या हक्काांचे सांरक्षण अशधशनयम 2019 मधील शनयम 2020 अांतगबत, शवभाग 6 व 7 
नसुार  शजल्हा स्तरीय सशमतीद्वारे ततृीयपांथीयाांना तयाांचे ओळख प्रमाणपत्र व ओळखपि अदा करण्याची  
तजशवज आहे.तयानरु्षांगाने सामाशजक वयाय व सक्षमीकरण शवभाग, मांिालय, भारत सरकार याांचेमाफब त राष्रीय 
ततृीयपांथीय पोटबल सरुू करणेत आले आहे.तयानसुार शजल्हयातील पाि ततृीयपांथीयाांनी National Portal For 
Transgender Persons या वेबसाईटवरती माशहती भरणेसाठी आवाहन करण्यात असले आहे.  
सांपकण  - सहायक आयकु्त,समाज कल्याण कोल्हापरू 

  



 

                    भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजना  
प्रस्तावना 

अनसुचूित जाती तथा नवबौद्ध घटकाांतील ११ वी, १२ वी तसेि इयत्ता १२ वी नांतरच्या व्यवसाचयक 
तसेि चबगर व्यवसाचयक अभ्यासक्रमाांमध्ये प्रवेश चमळालेले व मागासवगीय शासकीय  वसचतगहृात प्रवेशास 
पात्र असलेल्या परांतु प्रवेश न चमळालेल्या चवद्यार्थ्यांना पढुील चशक्षण घेता यावे म्हणनु भोजन, चनवास व इतर 
शैक्षचणक सचुवधा या चवद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम चवद्यार्थ्याच्या आधार 
सांलग्न बकँ खात्यामध्ये थेट जमा करण्याकरीता शासनाने चद. ०६ जानेवारी २०१७ च्या शासन चनणणयान्वये 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजना सरुू केलेली आहे.  
योजनेचा उदे्दश व स्वरुप  

राज्यात चदवसेंचदवस वाढत असलेली व्यवसाचयक, चबगर व्यवसाचयक महाचवद्यालयाांिी सांख्या आचण 
तेथे प्रवेश घेणा-या मागासवगीय चवद्यार्थ्यांिी वाढत असलेली सांख्या यामळेु सवणि चवद्यार्थ्यांना शासकीय 
वसचतगहृ योजनेिा जागेिी मयादा लक्षात घेता लाभ देणे शक्य होत नाही. पयायाने मोठ्या प्रमाणात चवद्याथी 
वसचतगहृ प्रवेशापासनू वांचित राहतात. त्यामळेु मागासवगीय चवद्यार्थ्यांना उच्ि चशक्षण घेण्यासाठी आर्थथक 
अडिणींना सामोरे जावे लागत असनू, त्याांच्या पढुील शैक्षचणक प्रवासास मयादा येत आहेत. 

शासकीय वसचतगहृात प्रवेश न चमळालेल्या चवद्यार्थ्यांना तात्काळ वसचतगहृ सरुू करून तेथे प्रवेश 
देणेसाठी जागेिी उपलब्धता व बाांधकामासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता मयादा आहेत. सबब, 
मागासवगीय मलुा मलुींिे शासचकय वसचतगहृात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परांत ू शासकीय वसचतगहृात 
प्रवेश न चमळालेल्या  चवद्यार्थ्यांपैकी अनसुचूित जाती व नवबौद्ध घटकाांतील इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेि इयत्ता 
१२ वी नांतरच्या व्यावसाचयक तसेि चबगर व्यावसाचयक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश चमळालेल्या व महाचवद्यालय 
ज्या महानगरपाचलका /नगरपाचलका /ग्रामपांिायत /कटक मांडळे याांच्या  हददीत आहेत त्या महानगरपाचलका / 
नगरपाचलका/ ग्रामपांिायत / कटक मांडळे हददीच्या  5चक.मी.   पचरसरातील चवद्यार्थ्यांना पढुील चशक्षण घेता याव े
म्हणनु भोजन, चनवास व इतर शैक्षचणक सचुवधा या चवद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक 
रक्कम चवद्यार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बकँ खात्यामध्ये थेट जमा करण्याकचरता शासनाने चद.०६ जानेवारी २०१७ 
च्या शासन चनणणयान्वये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजना सरुू केलेली आहे. 
रवदयार्थ्यांना देण्यात येणारी तरतूद / रक्कम 
 
 



चटप - उपरोक्त रकमे व्यचतचरक्त वैदयचकय व अचभयाांचत्रकी शाखेतील चवदयार्थ्यांसाठी प्रचत वषण रू.५,०००/- व 
अन्य शाखेतील चवदयार्थ्यांना प्रचतवषण रू.२,०००/- इतकी रक्कम शैक्षचणक साचहत्यासाठी ठोक स्वरूपात देण्यात 
येईल.  
 लाभाथी रनवडीचे रनकष 
 
१. चवदयाथी शासकीय वसचतगहृात प्रवेश घेण्यास पात्र असावा. 
२. चवदयाथी महाराष्ट्रािा रचहवाशी असावा. 
३. शासकीय वसचतगहृ प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या अभ्यासक्रमास चवदयार्थ्याने प्रवेश घेतलेला असावा. 
४. या योजनेिा लाभ चमळण्यासाठी चवदयाथी अनसुचुित जाती व नवबौध्द प्रवगािा असावा. 
५. चवदयार्थ्यांने जात प्रमाणपत्र सादर करणे बांधनकारक असेल. 
६. या योजनेसाठी सामाचजक न्याय चवभागाच्या शासकीय वसचतगहृात प्रवेशसाठी अजण केलेल्या व प्रवेश न 
चमळालेल्या अन.ुजाती व नवबौध्द चवदयार्थ्यांिा या योजनेच्या चनवडीसाठी प्राधान्याने चविार करण्यात येईल . 
७. चवदयार्थ्यांने स्वतः िा आधार क्रां माक त्याने ज्या राष्ट्रीयकृत / शेडयलू्ड बकेँत खाते उघडले आहे त्या 
खात्याशी सांलग्न करणे बांधनकारक असेल. 
८. चवदयार्थ्याच्या पालकािे उत्पन्न  २.५०रू. लाखापेक्षा जास्त नसावे. तसेि कें द्र शासनामार्ण त ज्या-ज्या वेळी 
मरॅीकोत्तर चशष्ट्यवतृीसाठी उत्पन्न मयादेत वाढ होईल त्यानसुार योजनेसाठी पालकािे उत्पन्न वार्थषक मयादा 
त्या-त्या प्रमाणे लाग ूराहील. 
९. चवदयाथी स्थाचनक नसावा. (ज्या महाचवदयालय/शैक्षचणक सांस्थेत चवदयार्थ्यांने प्रवेश घेतलेला आहे तो 
चवदयाथी ते महाचवद्यालय / शैक्षचणक सांस्था ज्या महानगरपाचलका /नगरपाचलका /ग्रामपांिायत /कटक मांडळे 
याांच्या हददीत आहेत त्या महानगरपाचलका / नगरपाचलका/ ग्रामपांिायत / कटक मांडळे येथील रचहवाशी 
नसावा.)  

अ.क्र खचाची बाब म ांबई शहर, म ांबई 
उपनगर, नवी म ांबई, 
ठाणे, पपपरी पचचवड, 
नागपरू या  रठकाणी 
उच्च रशक्षण घेणा-या 
रवदयार्थ्यांसाठी अन जे्ञय 

रक्कम 

इतर महसलू रवभागीय 
शहरातील व उवथरीत 
क महानगरपारलका 
के्षत्रामध्ये उच्च रशक्षण 

घेणा-या अन जे्ञय 
रक्कम रवदयार्थ्यांसाठी 

इतर रजल्हाच्या रठकाणी 
तसेच महानगरपरलकेच्या 

हददीपासनू 5 
रक.मी.पररसरात असलेली 
महारवदयालये / शैक्षरणक 
सांस्था या रठकाणी अन जे्ञय 

रक्कम 
1 2 3 4 5 
1 भोजन भत्ता ३२,००० २८,००० २५,००० 
2 चनवास भत्ता २०,००० १५,००० १२,००० 
3 चनवाह भत्ता ८,००० ८,००० ६,००० 
4 प्रचत चवदयाथी 

एकूण देय क्कम 
६०,००० ५१,००० ४३,००० 



१०. महानगरपाचलकेच्या हददीपासनू ५ चक.मी.पचरसरात असलेल्या महाचवद्यालयात / चशक्षण सांस्थेत चशकत 
असलेले चवदयाथीसधु्दा या योजनेिा लाभ चमळण्यास पात्र असतील. 
११. चवदयाथी इ.११ वी, १२ वी आचण त्या नांतरिे उच्ि चशक्षण घेणारा असावा. 
१२. ११ वी मध्ये प्रवेश घेणा-या चवदयार्थ्यांस १० वी मध्ये चकमान ५० टक्के गणु असणे अचनवायण आहे. 
१३. १२ वी मध्ये चवदयार्थ्यांस चकमान ५० टक्के गणु असल्यावर या योजनेिा पढेु पदवी/पदव्यतु्तर चशक्षणाकरीता 
लाभ घेता येईल. पदवी, पदचवका,दोन वषापेक्षा कमी नसणा-या कोणत्याही मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमास सदर 
चवदयार्थ्यांस पढेु लाभ घेण्याकरीता चकमान ५० टक्के गणु ककवा त्या प्रमाणात गे्रडेशन/ CGPA असणे 
आवश्यक राहील. 
१४.१२ वी नांतर पदचवका, पदवी अभ्याक्रमासाठी प्रवेश घेणारा अभ्यासक्रम हा दोन वषापेक्षा कमी नसावा. 
तसेि पदवी नांतर पदव्यतु्तर पदवी / पदचवका अभ्यासक्रमािा कालावधीही दोन वषापेक्षा कमी नसावा. (सांबांचधत 
अभ्यासक्रम शासकीय वसचतगहृात प्रवेश चमळण्यासाठी अनजेु्ञय असावा.) 
१५. चवदयार्थ्यांिी चनवड गणुवते्तच्या आधारावर करण्यात येईल. 
१६. या योजनेमध्ये चदव्याांग (अन.ुजाती व नवबौध्द घटकातील ) चवदयार्थ्यांना ३ टक्के आरक्षण असेल. चदव्याांग 
(अन.ुजाती व नवबौध्द घटकातील) चवदयार्थ्यांसाठी गणुवते्तिे टक्केवारी ४० टक्के इतकी राहील. व त्यासाठी 
त्याांिी स्वतांत्र गणुवत्ता यादी तयार करण्यात येईल . 
१७. या योजनेसाठी खास बाब सवलत लाग ूराहणार नाही.  
 
सांपकथ  - सहायक  आय क्त, समाजकल्याण, कोल्हाप र. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



भारत सरकार तशष्यवतृ्ती 
 

शासन तनणणय क्र.इबीसी 2011/पत्र क्र.-4/मावक-2   तद.02.08.2011  
 
 उतददष्टे -  
1.  मागासवगीय शवद्यार्थ्यांना महाशवद्यालयीन / उच्च शिक्षण घेता याव.े 
2. शवद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हाव.े 
 
लाभाचे स्वरुप 
1. शवद्यार्थ्यांस शनवाहभत्ता व शिक्षण िलु्क परीक्षा िलु्क व इतर मावय बाबींवर िलु्क प्रदान  
2. दरमहा रु.230 ते रु. 450 या दराने शनवाहभत्ता  
3.वसशतगहृात राहुन शिक्षण घेणाऱ्या शवद्यार्थ्यांसाठी  दरमहा रु.380. ते रु.1200 शनवाह भत्ता 
 
अटी व शती  
 
1. शवद्याथी हा अनसुशूचत जाती व नवबैध्द प्रवगातील असावा. 
2.शवद्यार्थ्यांच्या पालकाांचे वार्थर्षक उतपवन 2 लाख ककवा तयापेक्षा कमी असाव.े 
3. शवद्याथी िालाांत परीक्षोत्तर व तयापढुील शिक्षण घेत असलेला असावा. 
4. शवद्याथी महाराष्राचा रशहवासी असावा. 
 
       या योजनेसाठी  https//mahadbtmahait.gov.in या सांकेतस्थळावर ऑनलाईन अजब भरणे 
आवश्यक आहे.   
 
 
सांपकण  - सहायक आयकु्त समाजकल्याण, कोल्हापरू. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mahadbtmahait.gov.in/


 
अनसुतूचत जातीच्या मलुा-मलुींना परदेशात तशक्षणासाठी तशष्यवतृ्ती 

 
शासन तनणणय क्र.इबीसी 2015/पत्र क्र.-69/तशक्षण-1   तद.16.06.2015  
 
 
 
उतददष्टे -  
अ. जाती प्रवगातील शवदयार्थ्यांना परदेिातील नामाांशकत शवदयापीठाांत शिक्षणाची सांधी शमळावी व तयाांच्या 
गणुवते्तस वाव शमळावा. 
 
लाभाचे स्वरुप 
1. शवदयापीठाने प्रमाशणत केलेली शिक्र्षण फी ची पणुब रक्कम व इतर खचब  
2. शवदयार्थ्यास शनवाह भत्ता 
3. शवदयार्थ्यांस आकन्स्मक खचाची रक्कम 
4. शवदयार्थ्यांसाठी प्रवास खचब 
 
अटी व शती  
 
1. शवद्याथी हा अनसुशूचत जाती व नवबैध्द प्रवगातील असावा. 
2.शवद्यार्थ्यांच्या पालकाांचे वार्थर्षक उतपवन 6 लाख ककवा तयापेक्षा कमी असाव.े 
3. शवद्याथी पदव्यतु्तर व पी एच डी शिक्षण घेत असलेला असावा. 
4. शवद्याथी महाराष्राचा रशहवासी असावा. 
5. पदवी अभ्यासक्रमाकशरत 35 वर्षांपेक्षा जास्त नसाव ेव पी एच डी अभ्यासक्रमाकरीता 40 वर्षांपेक्षा  
   जास्त नसावे. 
 
सांपकब  - 
1. जाशहराती दवारे दरवर्षी मे मशहवयात अजब मागशवण्यात येतात 
2. समाज कल्याण आयकु्तालय, महाराष््र राज्य, पणेु. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
अनसुतूचत जातीच्या वैदयतकय, तांत्रतनकेतन, कृषी, पशुवैदयतकय व अतभयाांतत्रकी व्यावसातयक 

पाठयक्रम असणाऱ्या महातवदयालयात तशकणाऱ्या तवदयार्थ्यांसाठी पसु्तकपेढी योजना 
 
शासन तनणणय क्र.इबीसी 2004/प्र.क्र.30/ मावक-2 तदनाांक 05.01.2005 
 
 
 
उतददष्टे ज्ञ्  
अनसुशूचत जातीच्या वैदयशकय, तांिशनकेतन, कृर्षी, पिवुैदयशकय व अशभयाांशिकी व्यावसाशयक पाठयक्रम 
असणाऱ्या महाशवदयालयात शिकणाऱ्या शवदयार्थ्यांसाठी पसु्तकघेण्यात अडचणी शनमाण होऊ नये म्हणनू सदर 
योजना राबशवण्यात येते. 
 
लाभाचे स्वरुप 
1. वरील पाठयक्रमाांत पदवी शिक्षण घेणाऱ्या अन.ु जातीच्या शवदयार्थ्यांसाठी दोन शवदयार्थ्यांसाठी एक सांच. 
2. वरील पाठयक्रमाांत पदव्यतु्तर शिक्षण घेणाऱ्या अन.ु जातीच्या शवदयार्थ्यांसाठी प्रशत शवदयाथी एक सांच. 
 
 
अटी व शती  
 
1. शवद्याथी हा अनसुशूचत जाती व नवबैध्द प्रवगातील असावा. 
2. शवद्याथी भारत सरकार शिष्यवतृ्ती धारक असावा. 
3. शवद्याथी शवहीत अभ्यासक्रमात शिकत असावा. 
 
सांपकब  - सहायक आयकु्त समाजकल्याण, कोल्हापरू. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
राजषी छत्रपती शाहू महाराज गणुवत्ता परुस्कार 

 
शासन तनणणय क्र.इबीसी 2003/प्र.क्र.115/ मावक-2 तदनाांक 21.07.2003 
 
 
 
उतददष्टे - 
अनसुशूचत जाती प्रवगातील  10 वी व 12 वी च्या परीक्षेत शविेर्ष उल्लेखनीय यि शमळशवणाऱ्या मलुा- मलुींना 
राजर्षी छिपती िाहू महाराज गणुवत्ता परुस्कार प्रदान केला जातो. 
 
लाभाचे स्वरुप 
रोख रक्कम व स्मशृतशचवह 
 
 
अटी व शती  
 
1. शवद्याथी हा अनसुशूचत जाती असावा. 
2. शवद्याथी भारत सरकार शिष्यवतृ्ती धारक असावा. 
3. शवद्याथी शवहीत अभ्यासक्रमात शिकत असावा. 
 
सांपकण  - सहायक आयकु्त समाजकल्याण, कोल्हापरू. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



राजषी छत्रपती शाहू महाराज गणुवत्ता तशष्यवतृ्ती योजना 
 
शासन तनणणय क्र.इबीसी 2003/प्र.क्र.115/ मावक-2 तदनाांक 11.06.2003 
 
 
 
उतददष्टे - 
अनसुशूचत जाती प्रवगातील  10 वी च्या परीक्षेमध्ये 75 % व तयापेक्षा जास्त गणु शमळवणु इयत्ता 11 वी मध्ये 
प्रवेि घेणाऱ्या मलुा-मलुींसाठी ही योजना लाग ुकरण्यात आलेली आहे. 
 
लाभाचे स्वरुप 
इयत्ता 11 वी मध्ये दरमहा 300/- व इयत्ता 12 वी मध्ये 300/- दरमहा 
 
 
अटी व शती  
 
1. शवद्याथी हा अनसुशूचत जाती असावा. 
2. शवद्याथी इयत्ता 10 मध्ये 75 %  पेक्षा जास्त गणु शमळवले असावे. 
3. शवद्याथी शवहीत अभ्यासक्रमात शिकत असावा. 
 
सांपकण  - सहायक आयकु्त समाजकल्याण, कोल्हापरू. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर सामातजक तवकास योजना 
 

 शासन तनणणय -  सामाशजक वयाय व शविेर्ष सहाय्य शवभाग,  दवस-ू 2015/प्र.क्र.347/ अजाक 
शद.09.03.2018 

 उतिष्ट :-   राज्यातील अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या नागरी व ग्रामीण भागातील       वस्ती / 
गावाांचा शवकास करण्याबाबत लोकप्रशतशनधींनी सचुशवलेल्या कामाांना िासन स्तरावरून मावयता देऊन या 
योजनेंतगबत घ्यावयाची कामे, अमांलबजावणी यांिणा व इतर शनकर्ष शनन्श्चत करण्यासाठी ही राज्यस्तर 
योजना सन 2018-19 या वर्षापासनू राबशवण्याचा शनणबय िासनाने घेतला आहे. 

 योजनेचे स्वरूप :- अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या वस्ती सधुार योजनेंतगबत शनधी प्रापत होऊन ही 
परेुिा शनधी अभावी गावातील / वस्तयाांमध्ये शवकास कामे परेुिा प्रमाणात        झालेली नाहीत अिा 
भागातील लोकप्रशतशनधींनी तयाांनी मागणी केल्याप्रमाणे ग्रामशवकास ,अल्पसांख्याांक आशण नगरशवकास 
शवभागाच्या धतीवर िासन स्तरावरुन थेट शनधी उपलब्ध करून देण्याची राज्यस्तर योजना आहे. 

 

लोकप्रतततनधी :- या योजनेकशरता लोकप्रशतशनधी म्हणनू केवळ शवद्यमान खासदार व आमदार याांच्याच 
प्रस्तावाचा शवचार होईल. 

 

योजनेमध्ये घ्यावयाची कामे :- सदर योजनेंतगबत अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या वस्तीतील 
/गावातील पाणी परुवठा, मलशन:सारण, पोहोच रस्ते, अांतगबत रस्ते, गटर बाांधणे, स्मिानभमूीचा शवकास 
करणे,पथशदव,े पजबवय पाण्याचा शनचरा, सावबजशनक सलुभ िौचालय , ग्रांथालय /अभ्याशसका, 
व्यायामिाळा या व्यशतशरक्त स्थाशनक वस्तीतील रशहवािाांच्या गरजा लक्षात घेता शवकास कामाांचा समावेि 
िासन स्तरावरून करण्यात येईल. 

 

सांपकण  :- सहायक आयकु्त , समाज कल्याण, कोल्हापरू. (0231-2651318) 

  



 

अनसुतूचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या स्वयांसहाय्यता बचत गटाांना तमनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने 
याांचा परुवठा करणेची योजना 

 
 शासन तनणणय -  महाराष्र िासन, सामाशजक वयाय व शविेर्ष सहाय्य शवभाग, मांिालय मुांबई -32 
याांचेकडील िासन पि क्रमाांक एसटीएस-2016/प्र.क्र.125/अजाक-शद.08 माचब , 2017. 

 उतिष्ट :-   अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांतील िेतकऱ्याांना 100% अनदुानावर पॉवर शटलरचा 
परुवठा करण्याची योजना बांद करण्यात येवून तयाऐवजी अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या 
स्वयांसहाय्यता बचत गटाांना 90% अनदुानावर 9 ते 18 अश्विक्तीचा शमनी रॅक्टर व तयाची उपसाधने 
कल्टीव्हेटर ककवा रोटवॅ्हेटर व रेलर याांचा परुवठा करण्याकशरता ही योजना सरुू करण्यात आलेली आहे. 

 योजनेचे स्वरूप :-  

1. अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या  स्वांयसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्र राज्याचे 
रशहवािी असावेत. 

2. स्वयांसहाय्यता बचत गटाांतील शकमान 80/- सदस्य हे अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांतील 
असावेत. 

3. स्वयांसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सशचव अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांतील असावेत. 
4. लाभाथी स्वयांसहाय्यता बचत गटाांनी या योजनेंतगबत अनजेु्ञय असलेल्या शकमान 9 ते 18 

अश्विक्तीपेक्षा जादा अश्विक्तीचा रॅक्टर व तयाची उपसाधने खरेदी करता येईल माि तयाची या 
योजनेंतगबत अनजेु्ञय असलेल्या अनदुाना (रू.3.15 लाख ) पेक्षा जास्तची रक्कम सांबांशधत बचत गटाने 
स्वत:खचब करावी. 

5. स्वयां बचत गटाने राष्रीयकृत बकेँत बचत गटाांच्या नावे बकँ खाते उघडावे व सदरचे बकँ खाते बचत 
गटाचे अध्यक्ष व सशचव याांचे आधार क्रमाांकािी सांलग्न असाव.े 

6. ठरवून शदलेल्या उशद्दष्टाांपेक्षा अशधक अजब प्रापत झाल्यास बचत गटाांची शनवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात 
येईल. 

लाभाचे स्वरूप :-  9 ते 18 अश्विक्तीचा शमनी रॅक्टर व तयाची उपसाधने कन्ल्टव्हेटर ककवा  
                       रोटवॅ्हेटर व रेलर. 

सांपकण  :- सहायक आयकु्त , समाज कल्याण, कोल्हापरू. (0231-2651318) 

  



 

लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सधुार योजना. 
******************************************************************* 

  
 शासन तनणणय क्रमाांक - 

1. शवघयो -102000/1592/प्र.क्र.189/ नशव-4 शद.5 माचब, 2002 
2. शवघयो -102000/1592/प्र.क्र.189/ नशव-4 शद. 4 जलैु, 2002 
3. शवघयो -102000/1592/प्र.क्र.189/ नशव-4 शद. 25 सपटें,2002 
4. िासन िधु्दीपिक क्र.-डीव्हीआय 2615/प्र.क्र.162/नशव-4 शद.12/8/2015. 
5. िासन शनणबय क्रमाांक -शवघयो 2013/प्र.क्र.182/नशव -4 शद.01/09/2016. 

 

 उतिष्ट :-  अनसुशुचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या मलुभतू गरजा भागशवण्यासाठी प्रतयेक 
महानगरपाशलका/नगरपशरर्षद/नगरपाशलका/नगरपांचायत वस्तयाांमध्ये नळपाणी परुवठा, गटारे , स्वच्छता 
शवर्षयक सोयी, जोड रस्ते, अांतगबत रस्ते, समाजमांशदर ,वाचनालय, व्यायामिाळा, दवाखाने, साांस्कृशतक 
कें दे्र, स्मिान भमूीचा शवकास , इ.पायाभतू व सावबजशनक शहताची व्यवस्था करून तयाांचा सवांगीण शवकास 
करण्यासाठी ही  योजना आहे. 

 

लाभाचे स्वरूप :-   िासन शनणबय शद.05 माचब,2002 अववये नागरी स्थाशनक स्वराज्य सांस्थेच्या 
वगीकरणानसुार अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांच्या वस्तीला अनदुान देण्यात येते. 

अ.क्र नागरी स्थाशनक स्वराज्य सांस्था कमाल अनजेु्ञय अनदुान 
1. महानगरपाशलका रू. 100.00 लक्ष 
2. "अ" वगब नगरपशरर्षद रू.  50.00 लक्ष 
3. "ब" व "क"  वगब नगरपशरर्षद रू.  25.00 लक्ष 

 

   नागरी स्थाशनक स्वराज्य सांस्थाांनी आवश्यक कामाांचा प्रस्ताव योग्य तया कागदपिाांसह      
   महानगरपाशलकेने / नगरपशरर्षदेने तयार करून मा.आयकु्त / मखु्याशधकारी याांचेमाफब त समाज     
    कल्याण शवभागाकडे सादर करणे अपेशक्षत आहे. 

 

सांपकण  :- सहायक आयकु्त , समाज कल्याण, कोल्हापरू. (0231-2651318) 



कमणवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वातभमान योजना. 
 
शासन तनणणय क्रमाांक जमीन  -2015 / प्र.क्र. 64/ अजाक तदनाांक 14 ऑगस्ट 2018 
 
उतदष्ट -  दाशरद्रय रेरे्षखालील भशूमशहन अनसुशूचत जाती व नवबौध्द िेतमजरू कुटांुुबाच्या उतपवनाचे 

स्िोत वाढाव,े तयाांच्या राहणीमानात सधुारणा व्हावी व मजरुीवर असलेले तयाांचे अवलांशबतव कमी व्हाव ेया 
उदे्दिाने ही 100% अनदुानावर (मोफत) योजना राबशवण्यात येत आहे. 

 
लाभाचे स्वरुप. 
 सदर योजनेअांतगबत अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाच्या दाशरद्रय रेरे्षखालील भुशमशहन कुटूांबाला 4 
एकर कोरडवाहू (शजरायती) जमीन ककवा 2 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन उपलब्ध क रुन देण्यात 
येणार आहे. 
 
लाभाथी तनवडीचे तनकष  
 लाभाथी अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकातील असावा. 
 लाभाथी दाशद्रयरेरे्षखालील भशूमशहन असावा. 
 लाभार्थ्याचे शकमान वय 18 वरे्ष व कमाल वय 60 वरे्ष असाव.े 

 
तनवडीचा प्राधान्यक्रम. 
 
दाशरद्रय रेरे्षखालील भुशमशहन पशरतयक्तया न्स्िया. 
दाशरद्रय रेरे्षखालील भशूमशहन शवधवा न्स्िया. 
अनसुशूचत जाती/ जमाती अतयाचार प्रशतबांधक कायद्याांतगबत अनसुशूचत जातीचे अतयाचारग्रस्त. 
 
सांपकण  -   सहाय्यक आयकु्त, समाज कल्याण, कोल्हापरू 
 
 
 
 
  



 
 

 
अनसुतुचत जातीच्या सहकारी औद्योतगक सांस्थाना अथणसहाय्यची योजना. 
 
1. िासन शनणबय क्रमाांक - मासाका - 2008 / प्र. क्र. 150 / शवघया -2 शद. 22 मे 2008 
2. िासन परूक पि क्रमाांक - मासाका - 2010 / प्रां.क्र. - 52 /शवघयो -2 शद. माचब 2010 

उतददष्ट - 
 
सहकाराच्या माध्यमातनू अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकाांना शवकासाच्या मखु्य प्रवाहात आणने या 
उदे्दिाने तया घटकातील सांस्थाना अथब सहाय्य देण्याची योजना आहे. यामध्ये अनसुशूचत जाती व 
नवबौध्द घटकाच्या यांिमागसोसायटया, शनकटग गारमेंटस सतू प्रोसेकसग यशुनटस, िेती माल प्रशक्रया, 
साखर कारखाने, खाांडसरी कारखाना रुपाांतशरत करणे व ततसम उद्योगाांचा समावेि आहे. 
 

 स्वरुप.  - 
       सहकारी सांस्थाना द्यावयाचा अथबसहाय्याचे सिू खालील प्रमाणे आहे. 
      1. सहकारी सांस्थाचा स्व:शहस्सा   -                 - 5% 
     2.सहकारी सांस्थाांना िासकीय भाग भाडांवल      - 35% 
     3. िासकीय दीघब मदुतीचे कजब                      - 35% 
     4. शवत्तीय सांस्थाकडून कजब                          - 25% 
 
अटी व शती. 
 

1. सहकार कायद्याअांतगबत सांस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक. 
2. सांस्थेचे 70% भागधारक हे अनसुशूचत जातीचे / नवबौध्द असावेत. 
3. सांस्थेने प्रकल्पाच्या 5% स्व:शहस्सा भाग भाडांवल जमा करणे आवश्यक आहे. 
4. िासनाने या योजनेसाठी शवहीत केलेल्या 1 त 32 अटी व परुक अटींची पतूबता करणे आवश्यक आहे. 

 
सपांकण  -  सहाय्यक आयकु्त, समाज कल्याण, कोल्हापरू. 
 
 



कें द्र शासनाच्या स्टडँ अप इांतडया योजनेत अनसुतूचत जाती व नवबौद्ध समाजाच्या 
घटकाांकरीता मार्जजन मनी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 

 
शासन तनणणय क्रमाांक मासाका 2018/प्र.क्र.259(2)/अजाक, तद. 08 माचण,2019 

 
 
उतदष्ट  
 

 राज्यातील अनसुशूचत जाती व नवबौद्ध घटकाांतील परुुर्ष व मशहला उद्योशजका शनमाण करणे.   
 

लाभाचे स्वरुप. 
 

फ्रां ट एांड सबशसडी बकेँने स्टडँ अप इांशडया योजनेंतगबत 75% कजब मांजरू केल्यानांतर व अनसुशूचत 
जातीच्या नवउद्योजकाने 10% रक्कम स्वशहस्सा भरणा केल्यानांतर 15% राज्य िासनामाफब त देण्यात येते.  
 
लाभाथी तनवडीचे तनकष  
 
 लाभाथी अनसुशूचत जाती व नवबौध्द घटकातील असावा. 
 लाभार्थ्याचे शकमान वय 18 वरे्ष व कमाल वय 60 वरे्ष असाव.े 
 उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपि 
 जातीचे प्रमाणपि. 
 इतर आवश्यक कागदपिे 

 
 
सांपकण  -   सहायक आयकु्त, समाज कल्याण, कोल्हापरू. 
 
 
 

 

 

 


