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महाराष्ट्र ाची जिव्हाळा योिना 
• महाराष्ट्र ातील विविध कारागृहात विक्षा भोगत असलेल्या कैद्ाांसाठी महाराष्ट्र  कारागृह विभागाने विव्हाळा नािाची 

किज योिना सुरू केली आहे. कारागृह विभाग आवि महाराष्ट्र  राज्य सहकारी बँक याांच्या सांयुक्त विद्माने राबविण्यात 

येिाऱ्या या योिनेची सुरुिात पुण्यातील येरिडा मध्यिती कारागृहात करण्यात आली आहे. बँक आवि तुरुां ग अवधका-

याांचा असा विश्वास आहे की अिूनही विक्षा भोगत असलेल्या कैद्ाांसाठी ही के्रवडट योिना भारतातील अिा प्रकारची 

पवहलीच योिना असू िकते. 

• विव्हाळा नािाची के्रवडट योिना, ज्याचा मराठीत अर्ज से्नह आहे, प्रामुख्याने तीन िर्ाांपेक्षा िास्त कारािास भोगत 

असलेल्या कैद्ाांसाठी आहे. या योिनेच्या सुरुिातीच्या टप्प्यात 50,000 रुपयाांचे किज विले िाईल. लागू होिारा व्याि 

िर 7% आहे. बँकेला वमळिाऱ्या व्यािाांपैकी १ टके्क रक्कम बँक कैद्ाांच्या कल्याि वनधीमधे्य िमा करेल. हे किज 

िेण्यासाठी कोित्याही गॅरेंटरची वकां िा तारिाची गरि नाही. 

ही योिना कोणती बँक देत आहे? 

• महाराष्ट्र  राज्य सहकारी बँक ही नव्याने सुरू करण्यात आलेली पत योिना विव्हाळा हे नाि िेत आहे. ही के्रवडट 

योिना भारतातील कैद्ाांसाठी सुरू करण्यात आलेली आपल्या प्रकारची पवहली योिना आहे. िेिाच्या कैद्ाांसाठी 

बँकाांद्वारे पुरविले िािारे विद्मान किज उपक्रम त्याांच्या तुरुां गिासाची मुित पूिज केल्यानांतरच त्याांचे पुनिजसन 

करण्याच्या उदे्दिाने आहेत. 

या योिनेचा पायलट कुठे सुरू करण्यात आला? 

• पुण्याच्या येरिडा मध्यिती कारागृहात असलेल्या कैद्ाांसाठी ही योिना पायलट सुरू करण्यात आली होती. 

महाराष्ट्र ातील सुमारे साठ कारागृहाांमधे्य ही योिना राबविण्यात येिार आहे. 

ही योिना कोणासाठी सुरू करण्यात आली आहे? 

• ही योिना प्रामुख्याने तीन िर्ाांपेक्षा िास्त विक्षा भोगत असलेल्या तुरुां गात असलेल्या सिज िोर्ी कैद्ाांसाठी सुरू 

करण्यात आली आहे. असे बहुसांख्य कैिी हे त्याांच्या कुटुांबाचे एकमेि उिरवनिाजह करिारे आहेत आवि त्याांना 

तुरुां गिास भोगािा लागत असल्याने त्याांच्या कुटुांवबयाांना उत्पन्नाचे कोितेही साधन नाही. त्यामुळे अिा कैद्ाांच्या 

कुटुांबीयाांना कैद्ाांच्या नािे हे किज िेण्यात येिार आहे. 

जकती किज जदले िाईल? 

• या योिनेच्या सुरुिातीच्या टप्प्यात 50,000 रुपयाांचे किज विले िाईल. 7 टके्क व्याििर लागू होईल. बँकेला 

वमळिाऱ्या व्यािाांपैकी १ टके्क रक्कम बँक कैिी कल्याि वनधीत िमा करेल. हे किज िेण्यासाठी कोित्याही गॅरेंटरची 

वकां िा तारिाची गरि नाही. कैद्ाांना या किाजचा उपयोग त्याांच्या कुटुांबातील सिस्ाांचे िैद्कीय उपचार, त्याांच्या मुलाांचे 

विक्षि, कायिेिीर िुल्क इत्यािी ांसाठी करता येईल. 

प्रायोजिक टप्प्यात जकती किज अिाांवर प्रजिया केली िात आहे? 

• या योिनेच्या प्रायोवगक टप्प्यात येरिडा मध्यिती कारागृहातून 230 किज अिाांिर प्रवक्रया केली िात आहे. एकूि 

किज अिाांपैकी 222 पुरुर् आवि 8 मवहलाांचे आहेत. पायलट प्रोिेक्टला वमळिाऱ् या प्रवतसािाच्या आधारे कैद्ाांच्या 

के्रवडट पात्रतेसह किाजची रक्कम िाढिता येईल. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

