मा यता

ात

यावसाियक व उ च िश ण

अ यास मात िशकणा या आ थक टयादु बल
घटकातील िव ा य ना रा य िश ण शु क

योजनतगत लाभ दे याकिरता पा तेसाठी
कुटु ं बांची वा षक आ थक मय दा
करणे

व

चिलत

वाढिवणेबाबत...
महारा

योजनेची

. 6 लाख

या ती

शासन

उ च व तं िश ण िवभाग,
शासन िनणय

मांक : टीईएम-2016/ . .501/तांिश-4

मं ालय िव तार भवन, मादाम कामा माग,
हु ता मा राजगु चौक, मुंबई 400032.
िदनांक: 13 ऑ टोबर, 201६

संदभ : १) उ च व

तं

िश ण िवभाग, शासन िनणय

मांक िटईएम-2006/

2) उ च व

तं

िश ण िवभाग, शासन िनणय

मांक ईबीसी-2008/

3) उ च व

तं

िश ण िवभाग, शासन िनणय

मांक ईबीसी-2011/

४) उ च व

तं

िश ण िवभाग, शासन िनणय

मांक टीईएम-2015/

(353/06)/तांिश-1, िदनांक 21/03/2007

(236/08)/तांिश-4, िदनांक 26/02/2010
. .74/मिश-2, िदनांक 25/05/2012

. .२१९/तांिश-४, िदनांक 31/03/2016

५) उ च व तं

िश ण िवभाग, शासन िनणय

. .३२५/तांिश-४, िदनांक 20/07/2016

मांक टीईएम-201६/

तावना:
स या रा यात या िवदया य या कुटु ं बाचे (दो ही पालकांचे एकि त) वा षक उ प

.1

लाख कवा यापे ा कमी आहे अशा आ थक टया दूबल घटकातील िवदया य साठी शासनामाफत
िविवध योजना राबिव यात येत आहेत. यापैकी “रा य िश ण शु क ितपूत योजना” अंतगत खाजगी
िवनाअनुदािनत महािव ालये / तं िनकेतने म ये खालील िनवडक यावसाियक अ यास मांसाठी
कि भूत

वेश

ि ये ारे

वेश घेणा-या सदर या दू बल घटकातील िवदया य कडू न आकार यात

येणा-या िश ण शु का या 50 ट के मय दे पय त या िश ण शु काची ितपूत शासनाकडू न कर यात
येते. सदर योजनतगत

या िवनाअनुदािनत

यावसाियक अ यास मांना संबंिधत

िवभागाकडू न आ थक टया दु बल घटकातील िव ा य ना
खालील माणे आहे त.

शासकीय

ितपूत कर यात येते ते अ यास म

शासन िनणय
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अ. .
1

िवभागाच
चे नांव
उ च व तं

अ यास म

िश ण

पदिवका:: अिभयांि की, औषधिनम णशा , हॉटे ल मॅनेजमट अँड कॅट रग

िवभाग

टे नॉलॉजी
पदवी: अिभयांि की,औषधिनम णशा , हॉटे ल मॅनेजमट अँड कॅट रग
टे नॉलॉजी, वा तुशा .
पद यु र पदवी: मा टर ऑफ िबिझनेस मॅनेजमट / मा टर ऑफ
मॅनेजमट टडीज, मा टर ऑफ कं युटर अ लकेशन

2

वै कीय िश ण व औषधी
ये िवभाग

3

पदवी::एम.बी.बी.एस.,

बी.डी.एस.,

बी.एच.एम.एस.,

बी.यु.एम.एस., बी.पी.टी.एच., बी.ओ.टी.एच. व निसग

कृिष िवभाग

पदिवका :कृिष
पदवी : फलो पादन, जैव तं

4

बी.ए.एम.एस.,

ान, अ

तं

ान, शेती यव थापन

पशुसंवधन, दु धिवकास व

पदिवका : दु ध यवसाय यव थापन, पशुसंवधन यव थापन.

म य यवसाय िवभाग

पदवी: ािणशा

व पशुसंवधन, दु धतं

ान, म यिव ान

पद यु र पदवी:: ािणशा

2.

तसेच शासकीय व अनुदािनत महािवदयालयांम ये शै िणक अ यास मांकिरता वेश घेणा-या

या िवदया य या कुटु ं बाचे (दो ही पालकांचे एकि त) वा षक उ प

आहे अशा आ थक टया दू बल घटकातील िवदया य साठी दे िखल
राबिव यात येत आहे.
3.

. 1 लाख कवा यापे ा कमी
वतं पणे िश यवृ ी योजना

आ थक टया दू बल घटकातील िवदया य किरता वरील नमूद आ थक िनकष िवचारात घेऊन

सदय: थतीत या घटकातील िवशेषत: गुणवंत िवदयाथ यावसाियक अ यास मां या िश णापासून
वंिचत राहू नयेत यासाठी िवशेष उपाय योजना करणे शासना या िवचारािधन होते.
4.

उपरो त व तु थती िवचारात घेऊन रा यातील सव खाजगी िवनाअनुदािनत यावसाियक

अ यास मांची महािव ालये / तं िनकेतने (खाजगी अिभमत/ वयं अथ सहा य िवदयािपठे वगळु न)
आिण शासकीय, शासन अनुदािनत व शासकीय िवनाअनुदािनत महािव ालये/तं िनकेतनांमधील
(शासकीय अिभमत िवदयािपठांसह) िश ण शु क ितपूत योजनतगत िनध िरत केले या यावसाियक

अ यास मांसाठी स म

ािधका-यामाफत क ीभूत

वेश

िव ा य करीता ( यव थापन कोटयातील/सं था तरावरील
उप

मय दा ही

5.

तसेच स या तं

यांना

ाथ य/पसंती दे ऊन

ि ये दारे

वेश घेणारे ईबीसी धारक

वेश वगळु न) यां या कुटू ं बाची वा षक

पये 1.00 लाख व न 6.00 लाखपय त वाढिव याची व

ितपूत योजनेची या ती िव तािरत कर याची बाब शासना या िवचाराधीन होती.

चिलत िश ण शु क

िश ण संचालनालया या अख यािरतील िविवध यावसाियक अ यास मांना

वेश घेताना िव ाथ शासकीय व अनुदािनत महािव ालय/तं िनकेतने/शासकीय अिभमत िव ापीठ
वेशासाठी उ सुक असतात.

यानंतर सदरहू िव ा य चा खाजगी

िवनाअनुदािनत शै िणक सं थांम ये वेश घे याकडे कल अस याचे िदसते. हणजेच जा तीत जा त
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गुणव ा ा त िव ाथ

हे शासकीय/अनुदािनत महािव ालय/तं िनकेतनात वेश घेऊनही िवशेषत:

आ थक दु बल घटकातील िव ा य करीता

तं शा , वा तुशा , औषधिनम णशा

चिलत िनकषानुसार अिभयांि की महािव ालये/

महािव ालयांना अनु मे

पये 360/-,

पये 500/- व

पये 400/- इत या मय दे पयत िश ण शु काची ितपूत कर यातयेते. परंतु चलीत रा य िश ण

शु क

ितपूत योजनतगत खाजगी िवनाअनुदािनत शै िणक सं थांम ये

वेश घेणा-या आ थक

मागास वग तील िव ा य साठी संबंिधत महािव ालय/तं िनकेतने यांना यां या िश ण शु का या
50 ट के मय दे पयत ितपूत कर यात येते.

यामुळे िविवध िवभागां या अख यािरतील शासकीय व अनुदािनत शै िणक सं थांम ये

(शासकीय अिभमत िव ापीठ यांचेसह) िश ण शु क

ितपूत योजनतगत िनवडक यावसाियक

अ यास मांसाठी वेश घेणा या या िव ा य या कुटु ं बाचे वा षक उ प

हे

पये 2.50 लाख कवा

यापे ा कमी आहे अशा वेिशत िव ा य ना िश णशु का या 50 ट के पयतची ितपूत शासनाकडू न

संबंिधत महािव ालये/तं िनकेतने यांना कर याची बाब शासना या िवचाराधीन होती.
6.

तसेच

चिलत िश ण शु क

ितपूत योजनेअंतगत िनि त कर यात आले या िनवडक

यावसाियक अ यास मांसाठी शै िणक वष 2016-17 पासून शासकीय, शासन अनुदािनत (शासकीय

अिभमत िव ापीठांसह), िवनाअनुदािनत (खाजगी अिभमत िव ापीठे व वयं अथसहा यत िव ापीठे
वगळू न)

महािव ालये/तं िनकेतनांम ये

( यव थापन कोटयातील/सं था

स म

तरावरील

ािधका यामाफत

वेश वगळू न)

वग तील या िव ा य या पालकांचे वा षक उ प

क ीभूत

वेश

ीये दारे

वेश घेणा या आ थक टया मागास

पये 2.50 लाख ते

पये 6.00 लाख कवा

यापे ा कमी आहे, अशा िव ा य पैकी जे िवदयाथ पदवी/पद यु र पदवी/इय ा 12 वी नंतर या
पदिवका या यावसाियक अ यास मांकिरता वेश घेऊ इ छणा-यांसाठी इय ा 12वी या परी म
े ये

व इय ा 10 नंतर या पदिवका अ यास माकिरता

वेश घेऊ इ छणा-यांसाठी इय ा 10 वी या

पिर म
े ये एकि त िकमान 60 ट के कवा यापे ा जा त गुण

ा त केले आहेत अशा गुणवंत

िव ा य ना दे खील शै िणक वष 2016-17 पासून िश ण शु का या 50 ट के इतकी
कर याचा

7.

ताव िवचारािधन होता.

ितपूत

यािशवाय वै कीय िश ण िवभागा या अख यािरतील एम.बी.बी.एस.(बॅचलर ऑफ मेिडिसन

अॅ ड बॅचलर ऑफ सजरी) व बी.डी.एस.(बॅचलर ऑफ डटल सजरी) या पदवी अ यास मांसाठीचे

िश ण हे आ थक टया िव ा य या आवा याबाहे रील अस यामुळे गुणवान िव ाथ यापासून वंिचत

राहू नयेत हणून केवळ या अ यास मांसाठी खाजगी िवनाअनुदािनत (खाजगी अिभमत िव ापीठे व
वयं अथसहा यत िव ापीठे वगळू न) महािव ालयांम ये शासना या स म ािधका यांमाफत क ीभूत
वेश

ीये दारे

वेश घेणा या ( यव थापन कोटयातील/सं था

िव ा य पैकी या िव ा य या कुटु ं बाचे वा षक उ प

तरावरील

पये 2.50 लाख पे ा जा त व

वेश वगळू न)

पये 6 लाख

कवा यापे ा कमी आहे, अशा िव ा य पैकी या िव ा य नी इय ा 12वी या परी म
े ये एकि त
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िकमान 60 ट के कवा यापे ा जा त गुण ा त केले आहेत अशा गुणवंत िव ा य ना यां या वेिशत
अ यास मांसाठी िश ण शु क िनयामक

ािधकरणा दारे िनि त केलेले शै िणक शु क

महािव ालयास दे यासाठी रा ीयकृत अथवा अनुसूिचत बँकेकडू न शै िणक कज घेतले अस यास
या कज वरील याजाची र कम ही रा ीयकृत बँकेकडू न दे यात येणा-या शै िणक कज वरील

याजा या मय दे पय तची र कम ही अनुदान

कर याबाबतचा िनणय शासना या िवचारािधन होता.
8.

ऐवजी

व पात शासनाकडू न संबंधीत बँकेस अदा

तसेच स या शासनाकडू न राबिव यात येत असले या "रा य िश ण शु क ितपूत योजना" या
" राजष छ पती शाहू महाराज िश ण शु क

ितपूत योजना"

या नावाने संबोध याचे

तािवत होते.
9. यािशवाय शासनाने िनध रीत केले या यावसाियक अ यास मांना शासकीय, शासन अनुदानीत व
िवनाअनुदानीत अिभयांि की महािव ालये/तं िनकेतन म ये

वेश घेणा-या िव ा य पैकी

या

िव ा य चे पालक अ पभूधारक शेतकरी आहेत कवा यांचे पालक न दणीकृ त मजूर आहेत अशा
िवदया य किरता “डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसितगृह िनव ह भ ा योजना ” सु

कर याचे

तािवत

होते. सदर योजनतगत वरील वग तील िव ा य ना यांचा व तीगृहातील खच भागिव यास सहा य
हावे याकिरता या

महानगर

वग तील िव ा य पैकी जे िव ाथ रा यातील महानगरांतील (मुंबई व पुणे

ादे िशक िवकास

ािधकरण

े ातील सव शहरे, औरंगाबाद, नागपूर, इ यादी)

व तीगृहांम ये वेिशत आहेत या िव ा य साठी ित िव ाथ

ितमहा

असले या व तीगृहांमधील वेिशत िव ा य साठी ित िव ाथ

भ ा (Hostel Maintenance Allowance) दे याचे
10.

तािवत होते.

ितमहा

पये 3000/- व अ य िठकाणी
पये 2000/- इतका िनव ह

उपरो त बाबी िवचारात घेऊन िवभागाने मंि मंडळा या मा यतेसाठी सादर केले या

तावानुसार मंि मंडळाने िदनांक 13/10/2016 रोजी या बैठकीत िदले या मा यते या अनुषंगाने

सदरचा शासन िनणय पुढील माणे िनगिमत कर यात येत आहे .
शासन िनणय:
(1)

चिलत िश ण शु क

ितपूत योजनतगत िनि त कर यात आले या िनवडक यावसाियक

अ यास मांपैकी एम.बी.बी.एस. व बी.डी.एस. या अ यास मांसाठी खालील अनु मांक "(2)" येथे
तािवत के या माणे व उवरीत यावसाियक अ यास मांसाठी शासकीय व शासन अनुदािनत
(शासकीय अिभमत िवदयािपठांसह) व खाजगी िवनाअनुदािनत (खाजगी अिभमत/ वयं अथ सहा य
िवदयािपठे वगळु न ) यावसाियक अ यास मांची महािव ालये/तं िनकेतनाम ये शासना या स म
ािधका-यामाफत शै िणक वष 2016-17 पासून कि भूत

वेश

ि ये ारे

वेश घेणा-या व चालू
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शै िणक वष म ये िविवध शै िणक वष त िशकत असले या आ थक टया मागास
िवदया य या कुटु ं बाचे (दो ही पालकांचे एकि त) वा षक उ प

. 2.50 लाख ते

वग तील

या

. 6 लाख कवा

यापे ा कमी आहे, अशा िवदया य पैकी जे िवदयाथ पदवी/पद यु र पदवी/इय ा 12 वी नंतर या
पदिवका या यावसाियक अ यास मांकिरता वेश घेऊ इ छणा-यांसाठी इय ा 12वी या परी ेम ये
व इय ा 10 नंतर या पदिवका अ यास माकिरता

वेश घेऊ इ छणा-यांसाठी इय ा 10 वी या

पिर म
े ये एकि तपणे िकमान 60 ट के कवा यापे ा जा त गुण

ा त केले आहेत अशा गुणवंत

िवदया य ना ( यव थापन कोटयातील /सं था तरावरील वेिशत िवदयाथ वगळु न ) यां या वेिशत
अ यास मासाठी िश ण शु क िनयमन ािधकरणा ारे िनि त केले या िश ण शु का या 50 ट के
इतकी ितपूत कर यास मा यता दे यात येत आहे.
(2)

वैदयकीय िश ण िवभागा या अख यािरतील एम.बी.बी.एस. (बॅचलर ऑफ मेिडिसन अँड बॅचलर

ऑफ सजरी) व बी.डी.एस. ( बॅचलर ऑफ डटल सजरी ) या अ यास मांसाठी शासकीय, अनुदािनत
आिण खाजगी िवनाअनुदािनत (खाजगी अिभमत िवदयापीठे व वयंअथ सहा य िवदयापीठे वगळु न )
महािवदयालयांम ये शासना या स म

ािधका-यामाफत कि भूत

वेश

ि ये ारे

वेश घेणा-या व

चालू शै िणक वष म ये िविवध शै िणक वष त िशकत असले या िवदया य पैकी या िवदया य या
कुटु ं बाचे (दो ही पालकांचे एकि त) वा षक उ प

. 2.50 लाखपे ा जा त व

. 6 लाख कवा

यापे ा कमी आहे, अशा िवदया य पैकी या िवदया य ना इय ा 12 वी या परी म
े ये एकि तपणे
िकमान 60 ट के कवा यापे ा जा त गुण ा त केले आहेत अशा गुणवंत िवदया य ना ( यव थापन
कोटयातील/सं था तरावरील

वेिशत िवदयाथ वगळु न) यां या

वेिशत अ यास मासाठी िश ण

शु क िनयमन ािधकरणा ारे िनि त केलेले शै िणक शु क महािवदयालयास दे यासाठी रा ीयकृत
अथवा अनुसूिचत बँकेकडू न शै िणक कज घेतले अस यास या कज वरील याजाची र कम ही
रा ीयकृत बँकेकडू न दे यात येणा-या शै िणक कज वरील याजा या मय दे पय तची र कम ही
अनुदान व पात शासनाकडू न संबंिधत बँकेस अदा कर यास ही शासनाची मा यता दे यात येत आहे.
(3)

चिलत रा य िश ण शु क

ितपूत योजनतगत रा यातील सव खाजगी िवनाअनुदािनत

यावसाियक अ यास मांची महािव ालये / तं िनकेतने (खाजगी अिभमत /

वयं अथ सहा य

िवदयािपठे वगळु न) आिण शासकीय, शासन अनुदािनत व शासकीय िवनाअनुदािनत महािव ालये /
तं िनकेतनांम ये (शासकीय अिभमत िवदयािपठांसह) शासनाने िनध िरत केले या
अ यास मांसाठी स म

ािधका-यामाफत क ीभूत

वेश

ि ये दारे

यावसाियक

वेश घेणारे ईबीसी धारक

िव ा य करीता ( यव थापन कोटयातील /सं था तरावरील वेश वगळु न) यां या कुटू ं बाची (दो ही
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पालकांचे एकि त) वा षक उ प

मय दा ही

पये 1.00 लाख व न 2.50 लाख कर याचा शासनाने

िनणय घेतला आहे .
(4) तसेच चिलत रा य िश ण शु क ितपूत योजनतगत शासकीय व शासन अनुदािनत सं थांम ये
(शासकीय

अिभमत

िवदयािपठांसह)

शासनाने

िनध िरत

केले या

िनवडक

यावसाियक

अ यास मांकिरता वेश घेणा या ईबीसी धारक िव ा य ना दे खील, स या अ पदराने दे यात येणा या
िश यवृ ी ऐवजी िश ण शु क

ितपूत योजनतगत खाजगी कायम िवनाअनुदानीत शै िणक

सं थेतील िव ा य माणे िश ण शु का या 50 ट के इतकी ितपूत कर यात येईल. या अनुषंगाने
तं िश ण संचालनालया या अख यािरतील

यावसाियक अ यास मांसाठी सदर योजनेची

अंमलबजावणी ही तं िश ण संचालनालयामाफत कर यात येईल.
(5) उ च िश ण उपिवभागांतगत व उ च िश ण संचालनालया या अख यारीतील शासकीय, शासन
अनुदािनत व िवनाअनुदािनत (ट पा अनुदानावरील) महािव ालयांमधील ईबीसी धारक िव ा य करीता
िश यवृ ी या चिलत योजनेअंतगत दे यात येणा या िश यवृ ीसाठी िवदया य या कुटू ं बाची (दो ही
पालकांचे एकि त) वा षक उ प

मय दा ही

पये 1 लाख व न

पये 2.50 लाख इतकी कर यात

येत आहे.
(6) स या शासनाकडू न राबिव यात येत असले या "रा य िश ण शु क ितपूत योजना" या ऐवजी "
राजष छ पती शाहू महाराज िश ण शु क ितपूत योजना" या नावाने संबोध यात येईल.
(7) शासनाने िनध रीत केले या

यावसाियक अ यास मांना शासकीय, शासन अनुदानीत व

िवनाअनुदानीत अिभयांि की महािव ालये/तं िनकेतन म ये

वेश घेणा-या िव ा य पैकी

या

िव ा य चे पालक स म ािधका-याने मािणत के या माणे अ पभूधारक शेतकरी आहेत कवा यांचे
पालक न दणीकृत मजूर आहेत अशा िव ा य किरता “डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसितगृह िनव ह भ ा
योजना ” या नावाने योजना सु

कर यास मा यता दे यात येत आहे. वरील िनकषांची पूतता करणा-

या िवदया य पैकी जे िव ाथ रा यातील महानगरांतील (मुंबई व पुणे महानगर
ािधकरण

ादे िशक िवकास

े ातील सव शहरे , औरंगाबाद, नागपूर) वेिशत आहेत, या िव ा य साठी ित िव ाथ

ितमहा

पये 3000/- व रा यातील अ य िठकाणी असले या वेिशत िव ा य साठी ित िव ाथ

ितमहा

पये 2000/- इतका वसितगृह िनव ह भ ा (Hostel Maintenance Allowance) दे यास

मा यता दे यात येत आहे . सदर िनव हभ ा हा शै िणक वष तील सु ीचा कालावधी वगळू न उविरत
10 मिह यां या कालावधीकिरता अनु य
े असेल.
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(8) वरील नमूद राजष छ पती शाहू महाराज िश ण शु क ितपूत योजनेचा लाभ हा शै िणक वष
2016-17 व यापूव

या िवदया य नी वेश घेतला आहे व चालू शै िणक वष म ये िविवध शै िणक

स ात िशकत आहेत अशा महारा ातील अिधवासधारक व वाद

त महारा -कन टक सीमा

े ातील िवदया य सह जे िवदयाथ वरील अट ची पूतता करतील अशा सव िवदयाथ ना शै िणक वष
2016-17 पासून पुढे लाभ अनु य
े असेल.
(9)

या योजनतगत पा

असणा-या लाभाथ िवदया य कडू न

संबंिधत अ यास माकिरता िश ण शु क िनयमन

वेशा या वेळी महािवदयालया या

ािधकरणाने (शासकीय सं थांकरीता शासनाने)

िनध िरत केलेले िश ण शु का या केवळ 50 ट के या मय दे पय तचे शु क आकार यात यावे व
उविरत 50 ट के शु काची शासनाकडू न या योजनतगत ितपूत संबंिधत शै िणक सं थेस कर यात
येईल.
(10) वरील सुधारीत िश ण शु क

ितपूत योजनेअंतगत लाभ घेणा-या आ थक टया दु बल

घटकातील िव ा य पैकी िकमान 50 ट के इत या

वेिशत लाभाथ िव ा य ना नोकरीची संधी

(Placements) िमळवून दे यास संबंिधत महािव ालय/तं िनकेतने

य नशील राहतील व या

अनुषंगाने केले या कायवाहीबाबतची मािहती दरवष एकि तपणे योजनेची अंमलबजावणी करणा-या
स म ािधका-यास सादर करतील.
(11)

तसेच िश ण शु क

ितपूत योजनेअंतगत मं ीमंडळाने या पूव िदले या मा यतेनुसार

िवभागाने िदनांक 31.3.2016 रोजी िनगिमत केले या शासन िनणयामधील तरतूदीनुसार संबंिधत सव
शै िणक सं थांनी

यांचे िवहीत मू यांकन/दज

िनि तीकरण सं थांमाफत (NAAC, NBA,

इ.सार या) मू यांकन क न घेणे आव यक असेल. तसेच वरील शासन िनणयाम ये नमूद केले या
अ य अटी व शत पा

लाभाथ , शै िणक सं था आिण योजनेची अंमलबजावणी करणा-या स म

संिनयं ण अिधकारी/यं णा किरता लागू असतील.
(12)

या योजनांची ता काळ अंमलबजावणी कर यासाठी चालू िव ीय वष किरता येणारा अितिर त

खच भागिव यासाठी संबंिधत

शासकीय िवभागांना आक मक िनधीतून संबंिधत िवभागां या

आव यकतेनुसार िनधी उपल ध क न दे यात येईल. यानुसार सदर योजनाथ येणारा अितिर त खच
भागिव यासाठी संबंिधत

उिचत कायवाही करावी .

शासकीय िवभागांनी आव यक असणारा िनधी उपल ध क न घे यासाठी
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शासनाकडू न राबिव या जाणा या िविवध िश यवृ ी / ितपूत योजनांची भािवपणे व पारदशक

प दतीने अंमलबजावणी कर यासाठी संबंिधत

शासकीय िवभागांनी ऑनलाईन संगणकीय

िवकिसत करावी. तसेच या अनुषंगाने यापूव िवभागाने संदभ

णाली

.५ अ वये िदनांक 20/7/2016 रोजी

िनगिमत केले या शासन िनणयातील सूचनेनुसार योजने या संबंिधत संिनयं ण अिधका-यानी
ता काळ कायवाही करावी.

(14)

सदर या शासन िनणयास अनुस न सव संबंिधत शासकीय िवभागांनी यां या िवभागांतगत

आ थक टया मागास वग तील िवदया य करीता राबिव या जाणा या योजनां या संदभ त आव यक

ते पूरक आदे श ता काळ िनगिमत करावेत.

(15) या शासन िनणयातील नमूद योजनांकिरताचे िनकष, अटी व शत हे केवळ वरील निवन राजष
छ पती शाहू महाराज िश ण शु क ितपूत योजनेकिरता लागू राहतील.
शु क ितपूत या िवतरणाची कायप ती:(16) सदर योजनेची अंमलबजावणी करणा-या

येक

शासकीय िवभागाने

असले या शै िणक सं थांमधील यावसाियक अ यास मांना

यां या अिधन त

वेश घेणा-या पा

लाभाथ चे अज

वकार यासाठी संगणकीय ऑनलाईन णाली िनम ण क न आव यकतेनु प संबंिधत िव ापीठाशी

जोडू न या ारे िवदयाथ व सं थेशी संबंिधत सव बाब ची वरील संदभ

. 5 येथील शासन िनणयात

नमूद के या माणे पडताळणी कर यासाठीची सोय कर यात यावी. याकरीता सव संबंिधत
िव ापीठाकडू न स म

ािधका यांना यां या संगणक

णालीशी जोड यासाठी आव यक असलेले

सव कारचे सहकाय करणे अिनवाय असेल.
(17)

येक वग तील अजदार िव ा य किरता िनि त केले या या या कुटु ं बाची (दो ही पालकांची

एक ) उ प

मय दा ही स म अिधका याने

मािणत के याची खातरजमा करणे आव यक असून

आ थक मागास वग चे माणप हे िकमान संबंिधत तहिसलदार यांचे असावे.

(18) तसेच स म ािधकरणांनी िदलेले अिधवास माणप
आव यक रािहल.

(19)

येक लाभाथ िवदया य चा आधार

संबंिधत िव ाथ

येक वष या

येक इ छु क लाभा य ने सादर करणे

मांक कवा िविश ट संगणकीय

मांक नमूद क न

थम स ा या / वष या परी स
े बसला अस याबाबत संगणकीय

णाली दारे खातरजमा क न या िवदया य ची सव मािहती शै िणक सं थेने ऑनलाईन व पात

मािणत क न ऑनलाईन अज स म अिधका-याकडे सादर करणे आव यक रािहल.
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येक लाभाथ िव ाथ हा संबंिधत शै िणक सं थेत

वेश घेत याची अथवा िश ण घेत

अस याची व शै िणक सं थेत बनावट िव ा य ची न द नस याची संगणकीय
पडताळणी करणे आव यक असेल.

(21) स म

ािधका-यास ऑनलाईन अज

णाली ारे

ा त झा यानंतर यामधील िवदया य ची सव मािहती व

यास िदलेला वेश हा वेश िनयमन ािधकरणा ारे वैध ठरिव यात आ याची पडताळणी करावी.
(22) पा

िव ा य ची मािहती आधार

मांक

कवा िविश ट संगणकीय

मांकाशी संबंिधत

संचालनालय/ शै िणक सं था/िव ापीठ यांचेकडील अथवा अ य उपल ध य तगत मािहतीशी

संल नीत झा यानंतर संबंिधत िव ाथ

य ात शै िणक सं थेत िशकत अस याची आिण शै िणक

वष या थम स ा या परी स
े बसला असेल अशा व केवळ उपरो त नमूद सव अटी/शत ची पूतता
करत असले या पा िव ा य नाच सदर योजनेतील लाभासाठी पा समज यात येईल.
(23) या अ यास मांना स

परी ा प दती लागू नाही, अशा अ यास माकरीता संबंिधत िव ा य चा

वेश हा वेश िनयमन ािधकरण व संबंिधत िव ापीठाने िनि त के यानंतर िव ापीठा या पटावर

न दिव यात आलेला न दणी
व पट पडताळू न याला

मांक तपासून संबंिधत अ यास मास वेश घेणा-या पा िवदया य ला

माणप

िद यावर लाभासाठी िनि त कर यात येईल. सं थेने खोटे

माणप िद यास सं थेवर कायदे शीर कायवाही कर यात येईल.

(24) अशा पा

िवदया य ची िविहत मय दे तील

ितपूत स म

ािधका याकडू न ही थेट व पात

लाभाथ िव ा य साठी िश ण शु काची

ितपूत के यानंतर दरवष अशा

संबंिधत िश ण सं थेला यां या बँक खा यात ECS ारे ितपूत करणे आव यक असेल.

(25) वरील माणे पा

लाभाथ िव ा य ची अ यास म व शै िणक सं थािनहाय सिव तर यादी ही अंमलबजावणी करणाया िवभागा या अख यािरतील संचालनालया या स म ािधका यांनी यां या संकेत थळावर न चुकता
िस द करणे बंधनकारक असेल.

(26) तसेच सदर योजनतगत पा

लाभा य पोटी शासनाकडू न संबंिधत शै िणक सं थांना अदा

कर यात येणा या शु क ितपूत बाबत िविवध िवभागां या अख यारीतील सव स म ािधकारी कवा

नेमून िदले या यां या ितिनधी ारे वेळोवेळी दरवष लाभा य ची शै िणक गती व उप थती बाबत

खा ी करावी.

यासाठी आव यक

या सूचना वेळाप कासह स म

अिधका यांनी िनगिमत करावीत. तसेच या योजनेतील

ािधकारी व संिनयं ण

ट
ु ी संदभ तील िनरी ण व फलिन प ीचा

अहवाल स म ािधका यांमाफत शासनास न चुकता वेळोवेळी सादर करणे अिनवाय असेल.
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(27) सदर शासन िनणय िव

िवभागा या सहमतीने या िवभागाचा अनौपचािरक संदभ

487/2016/ यय-5, िदनांक 17-09-2016 अनुसार िनगिमत कर यात येत आहे.
(28)

सदर शासन िनणय महारा

मांक,

शासना या www.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर

उपल धक न दे यात आला असून याचा सांकेतांक

मांक 201610131601588408 असा आहे.

सदरचे आदे श िडजीटल वा रीने सा ांिकत क न काढ यात येत आहे.
महारा ाचे रा यपाल यांचे आदे शानुसार व नांवाने,

Dr. Kiran
N Patil

Digitally signed by Dr. Kiran N Patil
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Dr. Kiran N
Patil
Date: 2016.10.14 17:23:59 +05'30'

( डॉ. िकरण पाटील )

उपसिचव, महारा शासन

ित,

१. मा.रा यपालांचे सिचव, राजभवन, मलबार िहल, मुंबई
२. मा.मु यमं यांचे धान सिचव, मं ालय, मुंबई
३. अपर मु य सिचव, वै कीय िश ण व औषधी

ये िवभाग, मं ालय, मुंबई

४. अपर मु य सिचव (कृिष), कृिष व प.दु .म. िवभाग, मं ालय, मुंबई
५. अपर मु य सिचव, िनयोजन िवभाग, मं ालय, मुंबई

६. अपर मु य सिचव, िव िवभाग , मं ालय, मुंबई
७.

धान सिचव (प.दु.म.), कृिष व प.दु .म. िवभाग, मं ालय, मुंबई

८. सिचव, सामािजक याय व िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई
९. सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई

१०. सव स मानीय िवधानपिरषद व िवधानसभा सद य
११. आयु त, समाजक याण आयु तालय, पुणे,

१२. आयु त, आिदवासी िवकास आयु तालय, नािशक
१३. आयु त, रा य सामाईक

वेश परी ा क , महारा

रा य, 305, शासकीय तं िनकेतन इमारत,

49,खेरवाडी,अिलयावर जंग माग,वां े (पूव), मुंबई-400051

१४. सिचव, वेश िनयामक ािधकरण, महारा

रा य, 305, शासकीय तं िनकेतन इमारत,

15.सिचव, शु क िनयामक ािधकरण, महारा

रा य, 305, शासकीय तं िनकेतन इमारत, 49,खेरवाडी,

49,खेरवाडी,अिलयावर जंग माग,वां े (पूव), मुंबई-400051
अिलयावर जंग माग,वां े (पूव), मुंबई-400051

16. संचालक, तं िश ण, महारा

17. संचालक, उ च िश ण, महारा

रा य, मुंबई

रा य, पुणे

18. संचालक, वै कीय िश ण व संशोधन, महारा

19. आयु त, कृिष, महारा

रा य, पुणे

रा य, मुंबई
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20. आयु त, दु ध यवसाय िवकास, महारा
21. 21 आयु त, म य यवसाय, महारा
22. संचालक, पशु संवधन, महारा
23. कुलगु , सव िव ापीठे
24. कुलगु ,महारा

25. संचालक, महारा

रा य, मुंबई

रा य, मुंबईृ

रा य, पुणे

रा य आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक

रा य तं िश ण परी ा मंडळ, शासकीय तं िनकेतन इमारत, 49,

26. खेरवाडी,अिलयावर जंग माग,वां े (पूव), मुंबई-400051

27. सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय काय लये (सव), (संचालक, तं िश ण यां यामाफत)

28. सहसंचालक, उ च िश ण, िवभागीय काय लये (सव)

29. महासंचालक, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, महारा

रा य, मं ालय, मुंबई

30. ( िस दीसाठी)

31. सव िज हािधकारी

32. महालेखापाल (लेखा व अनु ेयता), महारा

33. महालेखापाल (लेखा परी ा), महारा
34. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई

- 1/2, मुंबई / नागपूर

- 1/2, मुंबई / नागपूर

35. िनवासी लेखा परी ा अिधकारी, मुंबई
36. सव िज हा कोषागार अिधकारी

37. सव संबिं धत मा.मं ी/मा.रा यमं ी यांचे वीय सहायक

38. उप सिचव (मिश/िविश), उ च व तं िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई

39. अवर सिचव (तांिश-3/तांिश-5), उ च व तं िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई

40. क अिधकारी (मिश-2/मिश-4), उ च व तं िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई
41. मा.मु य सिचव यांचे विर ठ वीय सहायक
42.

धान सिचव, उ च व तं िश ण यांचे वीय सहायक

43. िनवडन ती/तांिश-4
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