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मागासिगीय

(अनुसूवित जाती) सूत वगरणयाांना अर्थसहाय्य
मांजूर करणयापूिी मागासिगीय सभासदाांिे
जात िैधता प्रमाणपत्र बांधनकारक करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग
शासन वनणथय क्रमाांकः सुतवग-2015/प्र.क्र.363/अजाक-1
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुर िौक,
मांत्रालय विस्तार भिन, मुांबई-४०० ०३२
तारीख: 15 फेब्रुिारी,२०१6
िािा
१) शासन वनणथय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य्ा विभाग क्रमाांक-एमपीसी-१०१९/
प्र.क्र. २४४/ विघयो-२, वद. ३० मािथ, २०००
२) शासन वनणथय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य्ा विभाग क्रमाांक- सीबीसी/१०/ २०१४/
प्र.क्र. १५६/ मािक, वद. २८/८/२०१४
प्रस्तािना
महाराष्ट्र राज्यात आठव्या पांििार्षषक योजना काळात स्र्ापन केलेल्या आवण शासनाच्या
सहकार ि िस्त्रोद्योग विभागाने पुरस्कृत केलेल्या सहकारी क्षेत्रातील मागासिगीयाांच्या सूत वगरणयाांना
तदर्थ पध्दतीने सन १९९७-९८ पासून िैयक्ततक प्रकरणामध्ये वदघथ मुदतीिे कजथ मांजूर करणयात येते.
मागासिगीय सहकारी सूत वगरणयाांच्या या प्रकल्पािी ककमत सुमारे रु. ४० ते ४५ कोटी असून त्याच्या
जिळपास ५ टतके भाग भाांडिल सूत वगरणयाांनी

स्ित: जमा कराियािे असते नांतर शासनाच्या

सहकार ि िस्त्रोद्योग विभागाने सूत वगरणयाांनी जमा केलेल्या भाग भाांडिलाच्या ९ पट शासनाने भाग
भाांडिल द्याियािे, अशावरतीने भाग भाांडिल जमा केल्यानांतर वनधीिा उिथवरत पुरिठा करणयासाठी
सदरहू सूत वगरणयाांनी खुल्या बाजारातून वनरवनराळया कजथ दे णाऱ्या सांस्र्ाांकडू न भाांडिल उभारुन सूत
वगरणया िालिाव्यात अशी शासनािी योजना आहे.
मागासिगीय सहकारी सूत वगरणयाांना खुल्या बाजारातील कजथ दे णाऱ्या सांस्र्ा कजथ दे णयास
नाखुष असल्यामुळे शासनाने त्या मागासिगीयाांच्या आहेत या वनकषािर कजथ पुरिठा करणयािी पध्दती
सुरु केली.

त्यामुळे मागासिगीय सहकारी सूत वगरणयाांना वदघथ मुदतीिे कजथ दे णयाबाबत या

विभागाच्या समक्रमाांक-१ च्या शासन वनणथयानुसार सिंकष धोरण ठरविणयात आले आहे. शासनाच्या
अनुसूवित जाती उप योजने मधून (विशेष घटक योजनेतून) मागासिर्षगय सूत वगरणयाांना अर्थसहाय्य
मांजूर करणयापूिी मागासिर्षगय सभासद जात प्रमाणपत्र सादर करीत नसल्यािे ककिा जात प्रमाणपत्र
सादर केले तरी ते िैध नसल्याच्या बाबी शासनाच्या वनदथ शनास आलेल्या आहेत. त्यामुळे मागासिर्षगय
सहकारी सूत वगरणयाांना अर्थसहाय्य मांजूर करणयापूिी मागासिर्षगय सभासदािी जात िैधता प्रमाणपत्र
सादर करणयािी बाब शासनाच्या वििारधीन होती.
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शासन वनणथय
या विभागाच्या वद. ३० मािथ,२००० च्या

शासन वनणथयामध्ये मागासिर्षगय सहकारी

सुतवगरणयाांना अर्थसहाय्य मांजूर करणयाच्या आदे शात १ ते २४ अटी लागू केलेल्या आहेत. सदरहू
शासन वनणथयात अट क्र. 25 खालीलप्रमाणे अांतथभत
ू करणयात या शासन वनणथयान्िये मान्यता दे णयात
येत आहे.
अट क्र. 25

मागासिर्षगय (अनुसूवित जाती) सहकारी सूत वगरणयाांना अर्थसहाय्य मांजूर

करणयापूिी मागासिर्षगय (अनुसूवित जाती) सभासदाांिे जात प्रमाणपत्र िैध असणे बांधनकारक राहील.
सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करणयात आला असून त्यािा सांकेताक 201602171446349322 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढणयात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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अ.शां.काांबळे
कक्ष अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) मा.राज्यपाल याांिे सविि
२) मा.मुख्यमांत्री याांिे सविि
३) प्रधान सविि, सहकार ि िस्त्रोद्योग विभाग
४) सहकार आयुतत, पुणे
५) सांिालक, िस्त्रोद्योग, नागपूर
६) सिथ विभागीय आयुतत (महसुल), अवतवरतत आयुतत (महसुल)
७) प्रबांधक, उच्च्ा न्यायालय, अवपल शाखा, मुांबई/नागपूर/ औरांगाबाद
८) प्रबांधक, उच्ि न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुांबई/नागपूर/ औरांगाबाद
९) सिथ मांत्रालयीन विभाग
१०) आयुतत, समाज कल्याण आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
११) महासांिालक, डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर सांशोधन ि प्रवशक्षण सांस्र्ा, पुणे
१२) सांिालक, विमुतत जाती, भटतया जमाती ि इतर मागासिगथ ि विशेष मागास प्रिगथ कल्याण
सांिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
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१३) सिथ विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सवमती १,२ ि ३
१४) सिथ वजल्हावधकारी तर्ा वजल्हा दां डावधकारी
१५) सिथ प्रादे वशक उपायुतत, समाज कल्याण विभाग/ सिथ सहायक आयुतत, समाज कल्याण
१६) सिथ कायासन, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मांत्रालय, मुांबई
१७) महासिालक, मावहती ि जनसांपकथ, महाराष्ट्र राज्य मांत्रालय, मुांबई
याांना विनांती की, त्याांनी सदर शासन वनणथयास व्यापक प्रवसध्दी द्यािी
18) वनिड नस्ती (अजाक), सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग.
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