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िािा : 1) शासन वनणगय, उच्ि  ि तंत्र वशक्षण विभाग, क्र.टीईएम -2015/ 
               प्र. क्र. 219/तांवश-4, वदनांक 31 मािग, 2016. 

प्रसतािना :    
शासनाच्या उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभाग, िदै्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, कृवष विभाग, 

पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय आवण मत्ससयव्यिसाय विभाग या विभागांच्या अवधपत्सयाखालील मान्यता प्राप्त 
खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत संस्ांमध्ये प्रिशे घेणाऱ्या विद्यार्थ्याना शैक्षवणक शुल्क 
प्रवतपतूी करण्याबाबतिा धोरणात्समक वनणगय शैक्षवणक िषग 2006-07 पासून घेतलेला आहे.  सदरहू 
वनणगय शैक्षवणक िषग 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 
ि 2014-15 मध्ये कायम ठेिण्यात आलेला आहे. सदरहू योजना शैक्षवणक िषग 2015-16 पासून सुरु 
ठेिण्याबाबतच्या उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या प्रसतािास मा.मंवत्रमंडळाच्या बठैकीत  मान्यता घेण्यात 
आली असून त्सयासंदभातील उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभागाच्या वदनांक 31 मािग, 2016 च्या शासन 
वनणगयाच्या अनुषंगाने अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास िगग ि विशेष 
मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांना शैक्षवणक शुल्क प्रवतपतूी करण्यािा प्रसताि शासनाच्या वििाराधीन 
होता. त्सयानुसार शासनाने पढुीलप्रमाणे वनणगय घेतला आहे. 
 

शासन वनणगय :  
राज्यातील शासवकय, अशासवकय अनुदावनत ि विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने 

आवण शासवकय विद्यापीठात विनाअनुदावनत तत्सिािर सरुु असलेल्या वनिडक व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास 
प्रिगग ि इतर मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षवणक शुल्क प्रवतपतूी योजना शैक्षवणक िषग 2015-
16 पासून पढेु सुरु ठेिण्यास खालीलप्रमाणे शासनािी मान्यता देण्यात येत आहे :- 

1. प्रिवलत वशक्षण शुल्क प्रवतपतूी योजना शैक्षवणक िषग 2015-16 पासून पढेु अंमलबजािणी 
करण्यात यािी. 
2. सदर योजनेच्या अंमलबजािणीस दरिषी मंवत्रमंडळािी मान्यता न घेता धोरण म्हणनू सदर 
योजनेस मान्यता देण्यात यािी. 
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3.सदर योजनेच्या अंमलबजािणी संदभातील सुधारीत पद्धतीिा पढुील शैक्षवणक िषग संपण्यापिूी 
विभागाने सविसतर आढािा घ्यािा. 
4. तसेि सदर योजनेच्या अंमलबजािणीकवरता आिश्यक असलेला वनधी प्रत्सयेक वित्तीय िषी 
अ ग्संकल्पीत करुन उपलब्ध करण्यात यािा. 
5. सदर योजनेि े मूळ वनकष न बदलता अंमलबजािणीत सुधारणा करण्याि े अवधकार 
प्रशासकीय विभागांस वित्त विभागाच्या सल्ल्याने प्रदान करण्यात आले आहेत.  

त्सयानुसार सदरहू योजना शैक्षवणक िषग 2015-16 पासून पढेु सुरु ठेिण्यास खालील सुधावरत अटी ि 
शतीनुसार मान्यता देण्यात येत आहे- 
अ) आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम (िदै्यकीय, दंत, होवमओपॅ्ी, युनानी, आयिुदे, 
भौवतकोपिार, व्यिसायोपिार ि नवसिंग) :- असोवशएशन ऑफ मॅनेजमेंट्स ऑफ अनएडेड प्रायव्हेट 
मेडीकल अँड डेंटल कॉलेजसे ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई यांनी आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्र्म 
िषास राबविलेल्या प्रिशे प्रवक्रयेतून अ्िा शासनाच्या सामाईक प्रिशे परीक्षाद्वारे प्रिशे घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना ते त्सयांिा अभ्यासक्रम पणूग करेपयगन्तच्या कालािधीसाठी लागू राहील. मात्र सदर प्रिशे 
प्रवक्रया पणूग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या जागांिर संस्ा सतरािर प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी 
अशा प्रिशेांना प्रिशे वनयंत्रण सवमतीने मान्यता वदली असली तरी या योजनेिा लाभ होणार नाही. 

 ब)  उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभागातंगगत- राज्यातील विनाअनुदावनत महाविद्यालये 
/तंत्रवनकेतनांसमिते शासकीय ि अनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण शासकीय 
विद्यापीठातील विनाअनुदावनत तत्सिािर िालविली जाणारी व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना लागू रावहल. 

या योजनेमध्ये खालील अभ्यासक्रमािंा समािशे राहील :- 
पदविका पदिी पदव्यतु्तर पदिी 

अवभयांवत्रकी अवभयांवत्रकी एम.बी.ए./एम.एम.एस. 
औषधवनमाणशास्त्र औषधवनमाणशास्त्र एम.सी.ए. 

एिएमसीटी एिएमसीटी -- 
-- िासतुशास्त्र -- 

 
क) कृषी, पशुसंिधगन ि दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्ससयव्यिसाय विभाग :- राज्यातील िारही कृषी 
विद्यापीठांतगगत कायगरत असलेल्या मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत 
विद्यालये/महाविद्यालयामंधील शासकीय कोट्यातून प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र कृषी 
वशक्षण ि संशोधन पवरषदेने वनधावरत केलेल्या दराप्रमाणे वशक्षण शुल्कािी प्रवतपतूी पढुील 
अभ्यासक्रमासंाठी ही प्रवतपतूी योजना लागू राहील. 

कृषी विद्यालये (पदविका) 
दुग्ध व्यिसाय विकास (पदविका) 
कृषी ि संलग्न विषयांिी महाविद्यालये (पदिी ि पदव्यतु्तर) 
कृषी जिै तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदिी ि पदव्यतु्तर) 
कृषी अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदिी ि पदव्यतु्तर) 
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ड) महाराष्ट्र शासनाच्या बी.एड ि डी.एड. अभ्यासक्रमाच्या प्रवतपतूीसाठी पिूीिे आदेश लागू राहतील. 
सदर अभ्यासक्रमांिी प्रवतपतूी राज्य शासनाच्या अनुक्रमे उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभाग ि शालेय वशक्षण 
विभागाने वनवित केलेल्या दराप्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 
2) सदरहू योजना सन 2015-16 पासनू पढेु खालील अटी ि शतीनुसार लागू राहतील :- 
(1) राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत वशक्षण संस्ांमध्ये 
व्यिसावयक अभ्यासक्रमासाठी सन 2015-16 या शैक्षवणक िषापासून प्र्म िषात प्रिशे घेतलेल्या 
अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्याना वशक्षण 
शुल्क ि परीक्षा शुल्कािी 100 टक्के प्रवतपतूी ि इतर मागास प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांना वशक्षण शुल्क ि 
परीक्षा शुल्कािी 50 टक्के प्रवतपतूी त्सयांिा अभ्यासक्रम पणूग होईपयगन्त अनुज्ञेय राहील.  
(2) विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्याच्या 
पालकांि ेिार्षषक उत्सपन्न रुपये 4.50 लाखाच्या मयादेत असाि.े या योजनेिा लाभ प्र्म िषाकवरता 
वमळाल्यानंतर ही सिलत त्सयांिा अभ्यासक्रम पणुग होईपयगन्त अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्याना दुस-
या िषापासून दरिषी उत्सपन्नािा दाखला सादर करण्यािी आिश्यकता राहणार नाही.  
(3) आरक्षणािा लाभ न घेता गुणित्तनुेसार खुल्या गटातील जागांिर प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित 
जाती, विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांसाठी 
सुध्दा सदर योजना लागू राहील. 
(4) उपरोक्त योजना फक्त शासकीय कोट्यातून प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाि लागू राहील. 
(5) तंत्रवशक्षणाशी वनगडीत पदविका, पदिी, पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमांसाठी या योजनेिा लाभ ज्या 
विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या कें द्रीभतु प्रिशे प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिशे घेतला आहे, अशाि विद्यार्थ्याना लागू 
राहील. मात्र सदर प्रिशे पवक्रया पणूग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या जागांिर संस्ासतरािर प्रिशे 
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रिशेांना प्रिशे वनयंत्रण सवमतीने मान्यता वदली असली तरी या 
योजनेिा लाभ होणार नाही. 
(6) ्ेट वद्वतीय िषग अवभयांवत्रकी तसेि औषध वनमाण शास्त्र तसेि पदिी अभ्यासक्रमासंाठी प्रिशे 
घेणा-या विद्यार्थ्यांनी जर शासनाच्या कें द्रीभतु प्रिशे प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिशे घेतला असेल तरि 
त्सयांना प्रवतपतूी योजनेिा लाभ होईल. मात्र सदर प्रिशे पवक्रया पणूग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या 
जागांिर संस्ासतरािर प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रिशेांना प्रिशे वनयंत्रण सवमतीने 
मान्यता वदली असली तरी या योजनेिा लाभ होणार नाही. 
(7) सदरहू योजनेिा लाभ एआयईईई कोट्यातून प्रिशे घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूवित जाती, 
विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांना लागू 
राहील. 
(8) सदर योजना ही खाजगी अवभमत विद्यापीठ अ्िा खाजगी सियंअ ग्सहाय्यीत विद्यापीठातील 
अभ्यासक्रमासंाठी प्रिशे घेणा-या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही. 
(9)सदर योजनेंतगगत देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने वनवित केलेल्या वनिडक व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी केिळ महाराष्ट्र राज्यातील अवधिास प्रमाणपत्र असणा-या विदयार्थ्यांसाठीि 
मयावदत रावहल. 
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(10)शासनाच्या विविध वशष्ट्यिृत्ती योजनांपैकी केिळ कोणत्सयाही एकाि योजनेंतगगत लाभ वमळण्यास 
संबवंधत विद्या्ी पात्र असेल. म्हणजिे अन्य योजनेच्या माध्यमातुन विद्या्ी कोणत्सयाही वशष्ट्यिृत्ती / 
शुल्क प्रवतपतुीिा लाभ घेत असल्यास तो विद्या्ी या योजनेंतगगत लाभ वमळण्यास पात्र असणार 
नाही. 

 (11)आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम, उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभागातंगगत येणारे अभ्याक्रम ि  कृषी, 
पशुसंिधगन ि दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्ससयव्यिसाय विभागांतगगत येणारे अभ्यासक्रमामध्ये प्रिशे 
घेतलेल्या लाभा्ी विद्यार्थ्याने वनयवमतपणे महाविद्यालया / तंत्रवनकेतनामध्ये वशक्षणासाठी िगात 
उपस्स्त राहणे आिश्यक रावहल ि प्रत्सयेक सत्र अ्िा िषािी परीक्षा देणे आिश्यक रावहल.  केिळ  
विवशष्ट्ट पवरस्स्तीत विशेषत: आजारपणाच्या कारणासति परीक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास संबवंधत 
विदया्ी ि शैक्षवणक संस्ेने तशी वशफारस केल्यानंतर संबधंीत सक्षम अवधकारी यांनी तसे प्रमावणत 
करणे आिश्यक रावहल.   

   (12)पात्र लाभा्ी विद्या्ी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाकवरता प्रिशे घेतल्यानंतर एखादया सत्रािी 
(सेवमसटरिी) परीक्षा वदली नसल्यास अ्िा एखादया शैक्षवणक  िषात अनुत्तीणग झाल्याने त्सया िषासाठी 
प्रिशे वमळाला नसल्यास पढुील िषाकवरता सदर योजनेंतगगत सदर विद्या्ी लाभ वमळण्यास अपात्र 
रावहल. 

       त्ावप, तदनंतर पनुि:  त्सया सत्र/िषात परीक्षा उत्तीणग झाल्यानंतर अ्िा अंशत: पास (ATKT) 
झाल्याने त्सया अभ्यासक्रमाच्या पढुील शैक्षवणक िषासाठी प्रिशे वमळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी 
पनु्हा पात्र ठरेल. 
  (13)परंतु असे पात्र लाभा्ी विदया्ी अभ्यासक्रमास प्रिशे घेतल्यानंतर संपणूग अभ्यासक्रमाच्या एकूण 
कालािधीत दोन ककिा त्सयापेक्षा अवधक िळेी पणूगत: अनुत्तीणग झाल्यामुळे त्सया अभ्यासक्रमाच्या पढुील 
शैक्षवणक िषासाठी प्रिशे वमळाला नसले तर संबवंधत विद्या्ी प्रिशे घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उिगवरत 
कालािधीसाठी सदर योजनेंतगगत लाभाकवरता कायमसिरुपी अपात्र ठरेल. 
 (14)  लाभा्ी विदया्ी ि संबवंधत वशक्षण संस्ा यांनी सदर योजनेंतगगत लाभ घेण्यासाठी सादर 
केलेल्या अजात िकूीिी अ्िा वदशाभलू करणारी मावहती सादर केल्यास त्सयास उिगवरत 
अभ्यासक्रमाच्या कालािधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही.  तसेि, त्सया विदयार्थ्याला/संस्ेला त्सयांनी 
सादर केलेल्या िकूीच्या  मावहतीच्या आधारे त्सयापिूी वमळालेल्या लाभाच्या संपणूग रकमेिी व्याजासह 
िसूली करण्यात येईल ि कोणत्सयाही योजनेंतगगत संबवंधत विद्यार्थ्यास वशष्ट्यिृत्ती/शुल्क प्रवतपतूी 
वमळण्यास प्रवतबवंधत केले जाईल.  या संदभातील सिगसिी जबाबदारी ही योजनेिी अंमलबजािणी 
करणा-या सक्षम प्रावधकाऱ्यािी असेल. 
(1५) संबवंधत विद्या्ी सित:च्या िकुीच्या ितगनामुळे समाधानकारक शैक्षवणक प्रगती करीत 
नसल्याबाबत ककिा संबवंधत प्रावधकाऱ्याच्या पिूगपरिानगीवशिाय अवनयवमतपणे गैरहजर राहणे 
इत्सयादी सिरुपाि े गैरितगन करत असल्याबाबत संबवंधत शैक्षवणक संस्ेच्या प्रमुखाने वनदशगनास 
आणल ेतर अशा विद्यार्थ्यािी शुल्क प्रवतपतूी ्ांबविण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल. 
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(16) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यास प्रवतपतूी प्रदान करण्यात आली आहे तो 
अभ्यासक्रम संबवंधत विद्यार्थ्याने मध्येि सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या प्रवतपतूीिी रक्कम 
राज्य शासनास योग्य िाटल्यास त्सयाच्या/वतच्याकडून िसुल केली जाईल. 

(17) सदर योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतच्या कोणत्सयाही पिूगसूिना न देता बदल अ्िा सुधारणा 
करण्याि े अवधकार शासनास राहतील ि असे बदल केल्यामुळे कोणत्सयाही प्रकारि े नुकसान 
झाल्याबाबतिा दािा कोणत्सयाही विद्यार्थ्यास ककिा शैक्षवणक संस्ेस अ्िा विद्यार्थ्याच्या पालकांना 
शासनाच्या विरुध्द करता येणार नाही. 

(18) सदर योजनेच्या लाभाकवरता शासकीय अ्िा शासन अनुदावनत शैक्षवणक संस्ा ककिा शासकीय 
विदयापीठ िगळून अन्य सिग  खाजगी विनाअनुदावनत शैक्षवणक संस्ांमधील पात्र विदयार्थ्यांि ेप्रिशे 
ि विद्यार्थ्यांकडून आकाराियाि े असलेले वशक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी 
व्यािसावयक शैक्षवणक (प्रिशे ि वशक्षण शुल्क यांि ेविवनयमन ) अवधवनयम  ,2015 मधील तरतूदीनुसार 
शुल्क वनयामक  प्रावधकरणाकडून प्रत्सयेक िषी वनवित करुन अंवतम करणे आिश्यक राहील. 

(19) सदर योजनेंतगगत पात्र असणारे व्यािसावयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबवंधत  शैक्षवणक संस्ांनी 
पढुील  3 िषाच्या आत म्हणजिे  शैक्षवणक िषग  2018-19 पयिंत सक्षम वशखर संस्ेकडून मूल्यांकन 
ि दजािा मानांकन प्राप्त करणे (Assesment and  Accreditation) आिश्यक राहील. तदनंतर 
शैक्षवणक िषग 2019-20 पासून संबवंधत वशखर संस्ाकंडून मूल्यांकन ि दजा वनविती करुन मूल्यांकन 
प्राप्त न केल्यास अशा ससं्ांना मुल्याकंन ि दजा मानांकन प्राप्त होईपयिंत या योजनेतून िगळण्यात 
येईल ि त्सया िषापासून केिळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षवणक संस्ेमध्ये प्र्म िषासाठी  प्रिशे 
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरताि सदर योजना लागू राहील. 
 

शुल्क प्रवतपतूीच्या वितरणािी कायगपद्धती:- 
 (01) सदर योजनेतंगगत शैक्षवणक  संस्ांमधील सिग व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिशे घेणा-या पात्र 
लाभा्ींि ेअजग संगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्सिकारण्यात याि.े  
(02)  विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांकवरता 
वनवित केलेल्या त्सयाच्या कुटंुबािी (दोन्ही पालकांिी एकत्र) उत्सपन्न मयादा ही सक्षम अवधकाऱ्याने 
प्रमावणत केल्यािी खातरजमा करणे आिश्यक  असून उत्सपन्न प्रमाणपत्र हे वकमान संबवंधत तहवसलदार 
यांि ेअसाि.े  
(03)  प्रत्सयेक लाभा्ी विदयार्थ्यािा आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट संगणकीय क्रमांक  नमूद करुन   
संबवंधत विद्या्ी प्रत्सयेक िषाच्या प्र्म सत्राच्या / िषाच्या परीक्षसे बसला असल्याबाबत             
संगणकीय प्रणालीव्दारे  खातरजमा करुन त्सया विदयार्थ्यािी सिग मावहती शैक्षवणक संस्ेने         
ऑनलाईन सिरुपात प्रमावणत करुन ऑनलाईन अजग सक्षम अवधका-याकडे सादर करणे आिश्यक 
रावहल.   
(04)  प्रत्सयेक लाभा्ी विद्या्ी हा संबवंधत शैक्षवणक संस्ेत प्रिशे घेतल्यािी अ्िा वशक्षण घेत          
असल्यािी ि शैक्षवणक संस्ेत बनािट विद्यार्थ्यांिी नोंद नसल्यािी संगणकीय प्रणालीद्वारे  पडताळणी 
करणे  आिश्यक असेल.  
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(05) सक्षम प्रावधका-यास ऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानंतर त्सयामधील विदयार्थ्यािी सिग मावहती ि 
त्सयास वदलेला प्रिशे हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरणाद्वारे िधै ठरविण्यात आल्यािी पडताळणी करािी.   
 (06) पात्र विद्यार्थ्यांिी मावहती आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट संगणकीय क्रमांकाशी संबवंधत शैक्षवणक 
संस्ा/विद्यापीठ यांिकेडील अ्िा अन्य उपलब्ध व्यस्क्तगत मावहतीशी संलग्नीत झाल्यानंतर 
संबवंधत विद्या्ी प्रत्सयक्षात शैक्षवणक संस्ेत वशकत असल्यािी आवण शैक्षवणक िषाच्या प्र्म सत्राच्या 
परीक्षेस बसला असेल अशा ि केिळ उपरोक्त नमूद सिग अटी/शतीिी पतूगता करत असलेल्या पात्र 
विद्यार्थ्यांनाि सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

(07) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबवंधत विद्यार्थ्यािा 
प्रिशे हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरण ि संबवंधत विद्यापीठाने वनवित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटािर 
नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबवंधत अभ्यासक्रमास प्रिशे घेणा-या पात्र विदयार्थ्यांला 
ि सहा मवहन्याि े पट पडताळून त्सयाला प्रमाणपत्र वदल्यािर लाभासाठी वनवित करण्यात येईल. 
संस्ेने खोटे प्रमाणपत्र वदल्यास संस्ेिर कायदेशीर कायगिाही करण्यात येईल. 

(08) अशा पात्र विदयार्थ्यांिी विवहत मयादेतील प्रवतपतूी सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून ही ्ेट सिरुपात 
संबवंधत वशक्षण संस्ेला त्सयांच्या बकँ खात्सयात ECS द्वारे प्रवतपतूी करणे आिश्यक असेल. 

(09) िरीलप्रमाणे पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षण शुल्कािी प्रवतपतूी केल्यानंतर दरिषी अशा 
लाभा्ी विद्यार्थ्यांिी अभ्यासक्रम ि शैक्षवणक संस्ावनहाय सविसतर यादी ही समाजकल्याण 
आयकु्तालय ि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास िगग कल्याण 
संिालनालयाच्या सक्षम प्रावधकाऱ्यांनी त्सयांच्या सकेंतस्ळािर न िकुता प्रवसध्द करणे बधंनकारक 
असेल.  
(10) तसेि सदर योजनेंतगगत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडून संबवंधत शैक्षवणक संस्ांना अदा 
करण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रवतपतूीबाबत विविध विभागांच्या अखत्सयारीतील सिग सक्षम प्रावधकारी ककिा 
नेमून वदलेल्या त्सयांच्या प्रवतवनधीद्वारे िळेोिळेी दरिषी लाभार्थ्यांिी शैक्षवणक प्रगती ि उपस्स्ती बाबत 
खात्री करािी. त्सयासाठी आिश्यक त्सया सूिना िळेापत्रकासह सक्षम प्रावधकारी ि संवनयंत्रण 
अवधकाऱ्यांनी वनगगवमत करािीत. तसिे या योजनेतील त्रटुी संदभातील वनरीक्षण ि फलवनष्ट्पत्तीिा 
अहिाल सक्षम प्रावधकाऱ्यांमाफग त शासनास न िकुता िळेोिळेी सादर करणे अवनिायग असले. 

  यािर होणारा खिग खालील लेखाशीषाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यािा :- 
अ) मागणी क्रमाकं एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांिे 
कल्याण, 01-अनुसूवित जातीि े कल्याण, 277-वशक्षण, पंििार्षषक योजनांतगगत योजना-राज्य 
योजनांतगगत योजना, (04)(20) मागासिगीय विद्यार्थ्यांना मॅरीकोत्तर वशक्षणासाठी वशक्षण फी ि परीक्षा 
फी प्रदाने (विघयो) (2225 3805) (योजनांतगगत), 34-वशष्ट्यिृत्त्या/विद्याितेने 
ब)  मागणी क्रमांक एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांि ेकल्याण, 
01-अनुसूवित जातीि े कल्याण, 277-वशक्षण, पंििार्षषक योजनांतगगत योजना- (02) 
वशष्ट्यिृत्त्या/विद्याितेने, (02)(17) राज्यातील इतर मागासिगग विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षण फी, परीक्षा फी 
प्रदाने (2225 3233) (योजनांतगगत), 34-वशष्ट्यिृत्त्या/विद्याितेने 
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क) मागणी क्रमांक एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांि े
कल्याण, 01-अनुसूवित जातीि े कल्याण, 277-वशक्षण, पिंिार्षषक योजनांतगगत योजना- (02) 
वशष्ट्यिृत्त्या/विद्याितेने, (02)(04) वशक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने (2225 0806) (योजनेतर), 34-
वशष्ट्यिृत्त्या/विद्याितेने 
ड) मागणी क्रमांक एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांि ेकल्याण, 
01-अनुसूवित जातीि े कल्याण, 277-वशक्षण, पंििार्षषक योजनांतगगत योजना- (02) 
वशष्ट्यिृत्त्या/विद्याितेने, (02)(14) विशेष मागासप्रिगग विद्यार्थ्यांना मॅरीकोत्तर वशष्ट्यिृती/वशक्षण फी, 
परीक्षा फी प्रदाने (2225 2596) (योजनेतर), 34-वशष्ट्यिृत्त्या/विद्याितेने 

 

3. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयािा संकेताक 201603311629175222                                                                 
असा आहे. हा आदेश वडजीटल सिाक्षरीने सिाक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
            महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 

 
                                                                                                                  ( उ.वश.लोणारे ) 
                                                                                                       सह सविि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 
1)मा. राज्यपालांि ेसविि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई. 
2)मा. मुख्यमंत्रयांि ेप्रधान सविि, मंत्रालय, मुंबई. 
3)मा.मंत्री, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांि ेखाजगी सविि 
4) मा.मंत्री, िदै्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मंुबई यांि ेखाजगी सविि 
5) मा.मंत्री, उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मंुबई यांि ेखाजगी सविि 
6) मा.मंत्री, कृषी ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई यांि ेखाजगी सविि 
7) मा.राज्यमंत्री, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांि ेखाजगी सविि 
8)मा.मुख्य सविि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
9)अपर मुख्य  सविि,  कृवष ि प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
10)अपर मुख्य सविि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
11)अपर मुख्य सविि, िदै्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
12)अपर मुख्य सविि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
13)प्रधान  सविि (पदुम), कृवष ि प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
14) आयकु्त, समाजकल्याण आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
15) संिालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.ि  विशेष मागास िगग संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
16)संिालक, तंत्र वशक्षण संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
17)संिालक, िदै्यकीय वशक्षण ि संशोधन संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18)महासंिालक, मावहती ि जनसंपकग  महासंिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई     
       (प्रवसद्धीसाठी ) 
19)महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/नागपरू. 
20)महालेखापाल (लेखा  परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/नागपरू. 
21)अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई. 
22)सिग प्रादेवशक उपायकु्त/सहायक आयकु्त, समाजकल्याण विभाग,  
22)वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई. 
23)सिग वजल्हा कोषागार अवधकारी. 
24) कक्ष अवधकारी, वित्त विभाग (व्यय-14/अ ग्-5), मंत्रालय, मुंबई. 
25) कक्ष अवधकारी, विधानमंडळ अनुसूवित जाती कल्याण सवमती, विधानभिन, मुंबई 
26) कक्ष अवधकारी, विधानमंडळ इतर मागासिगग कल्याण सवमती, विधानभिन, मुंबई 
27)वनिड नसती ( कायासन वशक्षण-1).  
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