
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आबंेडकर स्वाधार योजना.   
 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग 

शासन जनर्णय क्रमाकं :- बीसीएच-२०१६/प्र.क्र.२९३/जशक्षर्-२ 
मंत्रालय, म ंबई-४०० ०३२. 
जिनाकं : 13 जून, २०१८ 

 

          वाचा- १. शासन जनर्णय क्रमाकं :- बीसीएच-२०१६/प्र.क्र.२९३/जशक्षर्-२, जि.6/1/2017 
        २. शासन श ध्िीपत्रक क्रमाकं :- बीसीएच-२०१६/प्र.क्र.२९३/जशक्षर्-२, जि.16/11/2017 
        3. शासन  प रक पत्र क्रमाकं :- बीसीएच-२०१६/प्र.क्र.२९३/जशक्षर्-२, जि.02/12/2017 

 

प्रस्तावना :-  
  मागासवगीय म लाम लींसाठी राज्यात 441 शासकीय वसजतगृहे कायणरत असून, त्यापैकी म लाचंी 

234, म लींची 207 वसजतगृहे कायणरत आहेत. या वसतीगृहापंैकी 224 वसजतगृहे शासकीय इमारतीमध्ये 

असून, 217 भाडयाच्या इमारतीमध्ये कायणरत आहेत. म लाचं्या वसजतगृहाची मान्य संख्या 21660 असून, 

म लींच्या वसजतगृहाची मान्य संख्या 19860 आहे. म ला-ंम लींच्या एक र् ४४१ वसतीगृहाचंी  मान्य  जवद्यार्थी 

संख्या 41520 आहे. 

  राज्यात जिवसेंजिवस वाढत असलेली व्यावसाजयक, जबगर व्यावसाजयक महाजवद्यालयाचंी संख्या 

आजर् तेरे्थ प्रवशे घेर्ा-या मागासवगीय जवद्यार्थ्याची वाढत असलेली संख्या याम ळे सवणच जवद्यार्थ्याना 

शासकीय वसजतगृह स जवधेचा जागेची मयािा लक्षात घेता लाभ िेरे् शक्य होत नाही. पयायाने मोठया 

प्रमार्ात जवद्यार्थी वसजतगृह प्रवशेापासून वजंचत राहतात.  त्याम ळे मागासवगीय जवद्यार्थ्याना उच्च जशक्षर् 

घेण्यासाठी आर्थर्थक अडचर्ींना सामोरे जाव ेलागत असून, त्याचं्या प ढील शैक्षजर्क प्रवासास मयािा येत 

आहेत. 

शासकीय वसतीगृहात प्रवशे न जमळालेल्या जवद्यार्थ्याना तात्काळ वसजतगृह स रु करुन तेरे्थ प्रवशे 

िेरे् यासाठी जागेची उपलब्धता व बाधंकामासाठी लागर्ारा कालावधी लक्षात घेता मयािा आहेत. सबब, 

मागासवगीय शासकीय वसजतगृहात प्रवशे न जमळालेल्या तर्था शासकीय वसतीगृहात प्रवशे न घेतलेल्या 

जवद्यार्थ्यांपैकी अन सूजचत जाती तर्था नवबौध्ि घटकातंील इयत्ता 11 वी, १२ वी तसचे इयत्ता 12 वी नंतरच्या 

व्यावसाजयक तसेच जबगर व्यावसाजयक अभ्यासक्रमामंध्ये प्रवशे जमळालेल्या जवद्यार्थ्याना प ढील जशक्षर् घेता 

याव े म्हर्नू भोजन, जनवास व इतर शैक्षजर्क स जवधा या जवद्यार्थ्याना स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी  

आवश्यक रक्कम जवद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बॅक खात्यामध्ये रे्थट जमा करण्याकरीता शासनाने                       



शासन जनर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१६/प्र.क्र.२९३/जशक्षर्-२ 
 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 2 

जि.६ जानेवारी २०१७ च्या शासन जनर्णयान्वये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आबंेडकर स्वाधार योजना स रु 

केलेली आहे.  

या योजने अंतगणत सन २०१६-१७ साठी १५००० जवियार्थ्यांचे तर सन २०१७-१८ साठी २५,००० 

जवियार्थ्यांचे उजिष्ट्ठ जनजित केलेले असतानंा, सन २०१६-१७ मध्ये केवळ ३255 पात्र जवियार्थ्यांना या  

योजनेचा लाभ घेता आलेला आहे. सन २०१७-१८ करीता आजपयंत केवळ 10,828 इतके अजण प्राप्त 

झालेले असून, त्यापैकी केवळ १६79 जवियार्थी या योजनेकरीता पात्र ठरलेले आहेत. सिर योजना 

राबजवतानंा वारंवार अडचर्ी उद्भवत असल्याने  प्रस्त त योजना प्रभावीपरे् राबजवता यावी  व योजनेचे 

िरवषीचे उिीष्ट्ट प र्ण करता याव,े याकरीता या योजनेच्या अंमलबजावर्ीमध्ये काही स धारर्ा करुन 

सवणसमावशे शासन जनर्णय जनगणजमत करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती. सबब या 

योजनेसंिभातील जि.६ जानेवारी २०१७ चा शासन जनर्णय, जि.16 नोव्हेबर 2017 चे श ध्िीपत्रक तसेच 

जि.2.12.2017 च ेप रकपत्र अजधक्रमीत करुन खालीलप्रमारे् स धारीत शासन जनर्णय जनगणजमत करण्यात 

येत आहे. 
 
 

शासन जनर्णय:- 
    

  शासकीय वसजतगृहात प्रवशे घेरे् वा  भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ 

घेरे् हे पयाय जवियार्थ्यांकडे उपलब्ध असतील. शासकीय वसतीगृहात प्रवशे घेण्यास पात्र असलेल्या परंत  

शासकीय वसतीगृहात प्रवशे न जमळालेल्या/शासकीय वसतीगृहात प्रवशे न घेतलेल्या तसेच  जनवास, 

भोजन व अन्य स जवधाअंभावी प ढील जशक्षर् घेऊ शकत नसलले्या अन सजूचत जाती व नवबौध्ि 

जवद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता 11 वी, १२ वी तसेच इयत्ता 12 वी नंतरच्या व्यावसाजयक तसेच जबगर व्यावसाजयक 

अभ्यासक्रमामंध्ये जवजवध स्तरावंरील महाजवद्यालयातं/जशक्षर् संस्र्थांमध्ये प्रवशे जमळालेल्या जवद्यार्थ्याना 

मागासवगीय शासकीय वसजतगृहातील म ला-म लींप्रमारे् भोजन, जनवास, शैक्षजर्क साहीत्य, जनवाह भत्ता, 

व इतर आवश्यक स जवधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी खालीलप्रमारे् रक्कम त्याचं्या आधार संलग्न 

बँक खात्यावर रे्थट जमा करण्याचा जनर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 
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अ.क्र. खचाची बाब म ंबई शहर, म ंबई उपनगर,नवी म ंबई, 
ठारे्, प रे्, पपपरी पचचवड,नागपूर या 

जठकार्ी उच्च जशक्षर् घेर्ाऱ्या 
जवियार्थ्यांसाठी अन ज्ञेय रक्कम 

इतर महसूल जवभागीय 
शहरातील व उवणरीत क 
वगण महानगरपालीका 
क्षेत्रामध्ये उच्च जशक्षर् 
घेर्ाऱ्या जवियार्थ्यांसाठी 

अन ज्ञेय रक्कम 

इतर जजल्हयाच्या ठीकार्ी 
तसेच महानगर पालीकेच्या 

हिीपासून 5 
जक.मी.पजरसरात असललेी 
महाजवियालये/ शैक्षजर्क 
संस्र्था या ठीकार्ी  अन ज्ञेय 

रक्कम 

1. 2. 3. 4. 5. 

१ भोजन भत्ता ३२,००० २८,००० २५,००० 

२ जनवास भत्ता २०,००० १५,००० १२,००० 

३ जनवाह भत्ता ८,००० ८,००० ६,००० 

४ प्रजत जवियार्थी एक र् 
िेय रक्कम 

६०,००० ५१,००० ४३,००० 

 

* टीप:-उपरोक्त रक्कमेव्यजतजरक्त विैयकीय व अजभयाजंत्रकी शाखेतील जवियार्थ्यांसाठी प्रजतवषण 
रु.५,०००/- व अन्य शाखेतील जवियार्थ्यांना प्रजतवषण रु.२०००/- इतकी रक्कम शैक्षजर्क साजहत्यासाठी 
ठोक स्वरुपात िेण्यात येईल. 

 

2. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जनकष खालीलप्रमारे् असतील :-  

 जवियार्थी शासकीय वसतीगृहात प्रवशे घेण्यास पात्र असावा. 
 जवद्यार्थी महाराष्ट्राचा रजहवासी असावा 
 शासकीय वसतीगृह  प्रवशेासाठी पात्र असलेल्या अभ्यासक्रमास जवियार्थ्याने प्रवशे घेतलेला असावा. 
 या योजनेचा लाभ जमळण्यासाठी जवद्यार्थी अन स जचत जाती व नवबौध्ि या प्रवगाचा असावा.  
 जवद्यार्थ्याने जात प्रमार्पत्र सािर कररे् बंधनकारक असेल. 
 या योजनेसाठी सामाजजक न्याय जवभागाच्या शासकीय वसतीगृहात प्रवशेासाठी अजण केलल्या व प्रवशे न 

जमळालेल्या अन .जाती व नवबौध्ि जवद्यार्थ्यांचा या योजनेच्या जनवडीसाठी प्राधान्याने जवचार करण्यात 
येईल. 

 जवद्यार्थ्याने स्वत: चा आधार क्रमाकं त्याने ज्या राष्ट्रीयकृत / शेडयूल्ड बकेॅत खाते उघडले आहे त्या 
खात्याशी संलग्न कररे् बधंनकारक असेल. 

 जवियार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न २.५० लाखा लाखापेक्षा जास्त नसाव ेतसेच  कें द्र शासनामार्ण त ज्या-ज्या 
वळेी मॅरीकोत्तर जशष्ट्यवृत्तीठी उत्पन्न मयािेत वाढ होईल त्यान सार या योजनेसाठी पालकाची उत्पन्न 
वार्थषक मयािा त्या-त्या प्रमारे् लागू राहील. 
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 जवद्यार्थी स्र्थाजनक नसावा (ज्या महाजवियालय/शैक्षजर्क संस्रे्थत जवद्यार्थ्याने प्रवशे घेतलेला आहे तो 
जवद्यार्थी ते महाजवियालय/शैक्षजर्क संस्र्था ज्या महानगर पालीका/ नगर पालीका/ग्रामपंचायत/ कटक 
मंडळे याचं्या हदीत आहेत त्या महानगर पालीका/ नगर पालीका/ग्रामपंचायत/ कटक मंडळे येर्थील 
रहीवासी नसावा.)  

 महानगर पाजलकेच्या हिीपास न 05 की.मी. पजरसरात असलेल्या महाजवद्यालयात/जशक्षर् संस्रे्थत जशकत 
असलेले जवद्यार्थीस ध्िा या योजनेचा लाभ जमळण्यास पात्र असतील. 

 जवियार्थी इयत्ता ११ वी,१2 वी आजर् त्यानंतरचे उच्च जशक्षर् घेर्ारा असावा. 
 1१ वी मध्ये प्रवशे घेर्ाऱ्या जवियार्थ्यांस १० वी  मध्ये  जकमान ५० टक्के ग र् असरे् अजनवायण आहे. 
 १२ वी मध्ये जवियार्थ्यास जकमान ५० टक्के ग र् असल्यावर या योजनेचा प ढे पिवी/ पिव्य त्त्तर 

जशक्षर्ाकरीता लाभ घेता येईल. 
 पिवी,पिवीका,िोन वषापेक्षा कमी नसर्ाऱ्या कोर्त्याही मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमास सिर जवियार्थ्यांस 

प ढे लाभ घेण्याकरीता जकमान ५० टक्के ग र् पकवा त्याप्रमार्ात गे्रडेशन/CGPA  असरे् आवश्यक राजहल. 
 12 वी नंतर पिजवका, पिवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवशे घेर्ारा अभ्यासक्रम हा िोन वषापेक्षा कमी नसावा. 

तसेच  पिवीनंतर पिव्य त्तर पिवी / पिवीका अभ्यासक्रमाचा कालावधीही िोन वषापेक्षा कमी नसावा. 
(संबंजधत अभ्याक्रम शासकीय वसतीगृहात प्रवशे जमळण्यासाठी अन ज्ञये असावा.) 

 जवियार्थ्यांची जनवड ग र्वत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.  
 या योजनेमध्ये जिव्यांग (अन .जाती व नवबौध्ि घटकातील) जवियार्थ्यांना ३ टक्के आरक्षर् असेल. जिव्यागं 

(अन .जाती व नवबौध्ि घटकातील) जवियार्थ्यासाठी ग र्वत्तेची टक्केवारी 40 टक्के इतकी राहील. व 
त्यासाठी त्याचंी स्वतंत्र ग र्वत्ता यािी तयार करण्यात येईल. 

 या योजनेसाठी खासबाब सवलत लागू राहर्ार नाही  
अन िान जवतरर् :- 

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जवियार्थी ज्या जजल्हयामध्ये जशकत आहे त्या जजल्हयाच्या सहायक आय क्त, 
समाजकल्यार् याचंेकडे त्या जवियार्थ्यांनी अजण करावा. त्यान सार त्याच जजल्हयाचे सबंजधत सहायक 
आय क्त हे जवियार्थ्यांची जनवड करतील आजर् पात्र लाभार्थ्यांस जवळचे मागासवगीय म ला-म लींचे 
वसतीगृहाचंे गृहपाल याचंेशी संलग्न (Attach) करतील.  

 सन 2017-18 या वषा कजरता तर्था त्याप ढील वषाकरीता जवद्यार्थ्यांचे प्राप्त झालेले अजण, जवियार्थी ज्या 
जजल्हयामध्ये जशकत आहे त्या जजल्हयाच्या सहायक आय क्त, समाजकल्यार् याचंेकडे पाठवावते व 
त्यान सार त्या सहायक आय क्तानंी संबंजधत जवियार्थ्यास अन ज्ञये रक्कम अिा करावी  

 जवद्यार्थ्याचा प्रवशे ज्या वसतीगृहाशी सलंग्न करण्यात येईल त्या वसतीगृहाच्या गृहपालाने सािर केलेल्या 
उपस्स्र्थतीच्या आधारे संबंधीत सहायक आय क्त प्रत्येक सहामाहीस अन ज्ञये रक्कम संबजधत जवद्यार्थ्याच्या 
आधार सलंग्न बॅक खात्यामध्ये जमा करतील.  
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 शैक्षर्ीक वषामध्ये जवद्यार्थ्याने संबंजधत शैक्षर्ीक संस्रे्थमध्ये प्रवशे घेतल्यानंतर सिर योजनेअंतगणत अन ज्ञये 
रक्कमेपैकी  पजहल्या सहामाहीची रक्कम आगाऊ िेण्यात येईल. 

 या योजनेअंतगणत लाभास पात्र असलले्या जवद्यार्थ्यास भारत सरकार जशष्ट्यवृत्ती अंतगणत प्राप्त होत 
असलेल्या जनवाह भत्त्याची रक्कम वजावट करून, उवणरीत जनवाह भत्ता, भोजन भत्ता, जनवास भत्ता, याची 
रक्कम अिा करण्यात येईल. 

 जवद्यार्थ्याची महाजवद्यालयातील उपस्स्र्थती जकमान 75 टक्के आवश्यक राहील याबाबत संबंजधत संस्रे्थच े
प्रत्येक सहामाहीस उपस्स्र्थती प्रमार्पत्र सािर कररे् बंधनकारक राजहल. 

 या योजनेकजरता सहायक आय क्त,समाजकल्यार् यानंा आहरर् व संजवतरर् अजधकारी म्हर् न घोषीत 
करण्यात येत आहे.  
 

संजनयत्रर् . 
 आय क्त, समाजकल्यार् प रे् यानंी सवण प्रािेजशक उपाय क्त,समाजकल्यार् यानंा त्याच्या जवभागाचे उिीष्ट्ट 

ठरव न द्याव.े प्रािेजशक उपाय क्त, समाजकल्यार् यानंी अजाच्या उपलब्धतेन सार त्याचं्या जवभागातील 
सहायक आय क्त समाजकल्यार् यानंा उिीष्ट्ट ठरव न द्याव.े प्रािेजशक जवभागाअंतगणत उिीष्ट्ट कमी-जास्त 
करण्याचे अजधकार प्रािेजशक उपाय क्तानंा असतील. संबंधीत प्रािेशीक उपाय क्त यानंा िेण्यात आलेले 
उिीष्ट्ट जर प र्ण होत नसेल तर ते उिीष्ट्ट इतर जवभागानंा वाटप करण्याचे अजधकार आय क्त, 
समाजकल्यार्  प रे् यानंा राहतील. 

 सिर योजनेवर सहायक आय क्त, समाजकल्यार् तसेच संबंजधत वसतीगृहाचे गृहपाल याचंे संजनयंत्रर् 
राहील 

 जवद्यार्थ्यास ११ व १२ वी कजरता प्रजतवषी जकमान 50  टक्के ग र् ( अन .जाती व नवबौध्ि घटकातील 
जिव्यागंासाठी 40 टक्के)  घेव न उत्तीर्ण होरे् बंधनकारक असेल. तसेच पिवी/ पिव्य त्तर अभ्यासक्रमास 
प्रतीवषी जकमान 50 टक्के ग र् (अन .जाती व नवबौध्ि घटकातील जिव्यागंासाठी  40 टक्के)  घेव न उत्तीर्ण 
होरे् बंधनकारक असेल. अस े असले तरी सिर योजनेसाठी पात्र ठरलले्या ज्या जवियार्थ्यांना 
पिवी/पिजवका/पिव्य त्तर पिवी हे शैक्षजर्क अभ्यासक्रम प र्ण करतानंा एटीकेटी प्राप्त झाली त्या 
जवियार्थ्याला र्क्त एकिाच या अटीतून स ट िेण्यात येईल.(म्हर्जेच एखािया जवियार्थ्यास ि सऱ्यावळेेस 
एटीकेटी जमळाल्यास तो सिर योजनेचा प ढील लाभ घेण्यास अपात्र ठरेल.)  

 जवद्यार्थ्याने प्रत्येक सत्र पजरक्षचेा जनकाल 15 जिवसाचे आत संबजधत गृहपालानंा सािर कररे् बंधनकारक 
असेल.  

 जवद्यार्थ्यांना सिर योजनेचा लाभ सवण पात्र अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी (इयत्ता 11 व 12 सहीत)  
जास्तीत जास्त 7 वषण अन ज्ञये असेल. परंत   इंजीजनअपरग / वदै्यजकय अभ्यासक्रमासाठी (इयत्ता 11 व 12 
सहीत)  सिर योजनेचा लाभ  हा 8 वषण अन ज्ञये असेल. 

 जवद्यार्थ्याने खोटी माजहती अर्थवा कागिपत्रे िेव न लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास पकवा शैक्षर्ीक अभ्यासक्रम 
प र्ण न केल्यास अर्थवा नोकरी व व्यवसाय करत असल्यास आजर् इतर मागाने या योजनेचा लाभ घेव न 
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गैरवापर केल्याच े जनिशणनास आल्यास तो कायणवाहीस पात्र राजहल. तसेच त्यास जिलेल्या रकमेची 12 
टक्के व्याजासह वस ली केली जाईल. 

 या योजनेची प्रभावी अंमलबजावर्ी करण्यासाठी योजनेची महाजवद्यालयीन स्तरापयंत प्रजसध्िी करावी व 
त्या बाबीवरील खचण प्रती वषण, प्रती जजल्हा रु. 3 लक्ष मयािेपयंत संबंजधत सहायक आय क्तानंी करावा व हा 
खचण  योजनेच्या मंज र तरत िीत न भागवावा. 

 या योजनेच्या अंमलबजावर्ीची संपूर्ण जबाबिारी आय क्त, समाजकल्यार्, प्रािेजशक आय क्त, 
समाजकल्यार्, सहायक आय क्त,समाजकल्यार् तसेच गृहपाल याचंी राजहल. 

सिर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201806131721039722 असा आहे. हा आिेश 
जडजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार व नावाने. 
 

 

          ( जि.रा. पडगळे ) 
            सह सजचव, महाराष्ट्र शासन 

 प्रत:- 
1. मा. राज्यपाल याचंे सजचव, महाराष्ट्र राज्य 
2. मा.म ख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सजचव. 
3. मा. मंत्री (सा. न्या. व जव. स. जवभाग) याचंे खाजगी सजचव 
4. मा. राज्यमंत्री (सा. न्या. व जव. स. जवभाग) याचंे खाजगी सजचव 
5. मा. म ख्य सजचव, महाराष्ट्र राज्य 
6. सजचव, सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य, मंत्रालय म ंबई 
7. आय क्त, समाजकल्यार्, प रे्. 
8. महालेखापाल (महाराष्ट्र -1/2), (लेखा पजरक्षा/लेखा व अन ज्ञयेता), म ंबई/नागपूर 
9. सवण प्रािेजशक उपाय क्त, समाजकल्यार् 
10.  सवण सहायक आय क्त, समाजकल्यार्. 
11.  जशक्षर्-2 संग्रहार्थण. 
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