
सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागास 
प्रवगातील जवद्यार्थ्यांना रािर्षी छत्रपती 
शाहू महाराि जशक्षण शुल्क जशष्यवृत्ती 
योिना तसेच डॉ. पंिाबराव देशमुख 
वसजतगृह जनवाह भत्ता जवस्तारीत 
योिना शैक्षजणक वर्षष 2019-20 पासून 
लागू करणेबाबत. 
 

महाराष्र शासन 
जवमुक्त िाती, भटक्या िमाती व इतर मागासवगष व  

जवशेर्ष मागास प्रवगष कल्याण जवभाग, 
शासन जनणषय क्र. सीबीसी-2019/प्र.क्र.108/मावक 

मादाम कामा  मागष, हुतात्मा रािगुरु चौक, 
मंत्रालय जवस्तार, मंुबई-400 032. 

जदनाकं :  11 िुल,ै 2019. 
 

 वाचा :- 1) सन २०१८ चा महाराष्र अजिजनयम क्र.६२ , जदनाकं ३० नोव्हेंबर, २०१८. 
             2) सन २०१९ चा महाराष्र अजिजनयम क्र.०७ , जदनाकं ३ िुल,ै २०१९. 
             3) सामाजिक न्याय व जवशेर्ष सहाय्य जवभाग, शासन जनणषय क्र. आस्िाप्र- 
                 २०१७/प्र.क्र.२६४/आस्िा-१, जदनाकं २५ िून, २०१९. 
प्रस्तावना:  
   वाचा क्र. १ येिे नमूद जद. 30 नोव्हेंबर 2018 रोिीच्या अजिजनयमाद्वारे सामाजिक व 
शैक्षजणकदृष्या मागास प्रवगष नव्याने घोजर्षत करण्यात आला असून त्यामध्ये मराठा समािाचा समावशे 
करण्यात आला आहे.    

वाचा क्र.२ येिे नमूद सन 2019 चा अजिजनयम क्र. 7 जद. 3 िुलै, 2019 अन्वये वाचा 
क्र. १ येिे नमूद अजिजनयमातील कलम 4 क येिे सामाजिक  व शैक्षजणकदृष्या मागास प्रवगासाठी 
जवजनर्थदष्ट आरक्षण 12 % तर कलम 4 ख येिे जवजनर्थदष्ट आरक्षण 13 % एवढे जवजहत करण्यात आले 
आहे. 
             वाचा क्र. ३ येिे नमूद सामाजिक न्याय व जवशेर्ष सहाय्य जवभागाच्या जद. 25 िुन 2019 
रोिीच्या शासन जनणषयान्वये मराठा आरक्षण तसेच सामाजिक व शैक्षजणकदृष्या मागासप्रवगष कल्याण  
हे जवर्षय जविाभि, इमाव व जवमाप्र कल्याण जवभागास हस्तातंरीत करण्यात आले आहेत. 
   मा. मंत्री महसुल तिा अध्यक्ष मंजत्रमंडउ सपसजमती याचं्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक व 
शैक्षजणकदृष्या मागासप्रवगातील जवद्यार्थ्याना सन 2019-20 या शैक्षजणक वर्षापासून रािर्षी छत्रपती 
शाहू महाराि जशक्षण शुल्क जशष्यवृत्ती योिना तसेच डॉ. पंिाबराव देशमुख वसजतगृह जनवाह भत्ता 
जवस्तारीत योिना लागू करणेबाबत जद. 26.6.2019 रोिी दुपारी 3.00 वािता जविानभवन, मंुबई येिे 
बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत झालेल्या जनणषयानुसार सदर योिना सामाजिक व शैक्षजणकदृष्या 
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मागासप्रवगातील जवद्यार्थ्याना सन 2019-20 या शैक्षजणक वर्षापासून लागू करण्याची बाब शासनाच्या 
जवचारािीन होती. तद्नुर्षंगाने खालीलप्रमाणे शासनजनणषय जनगषजमत करण्यात येत आहे.  
शासन जनणषय :-  

सामाजिक व शैक्षजणकदृष्या मागासप्रवगातील जवद्यार्थ्याना सन 2019-20 या शैक्षजणक 
वर्षापासून रािर्षी छत्रपती शाहू महाराि जशक्षण शुल्क जशष्यवृत्ती योिना तसेच डॉ. पंिाबराव देशमुख 
वसजतगृह जनवाह भत्ता जवस्तारीत योिना लागू करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२.  सामाजिक न्याय व जवशेर्ष सहाय जवभागाच्या जद. 25.6.2019 रोिीच्या  शासन 
जनणषयान्वये मराठा आरक्षण व  SEBC  प्रवगष कल्याण हा जवर्षय जविाभि, इमाव व जवमाप्र कल्याण 
जवभागाकडे सोपजवण्यात आलेला आहे.  SEBC प्रवगातील  जवद्यार्थ्यांना रािर्षी शाहू महाराि 
जशष्यवृत्ती योिना तसेच डॉ. पंिाबराव देशमुख वसजतगृह जनवाह भत्ता योिना (जवस्तारीत योिनेसह) 
लागू करण्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कायषवाही पूणष करण्यास (सदाहरणािष मा. मंत्रीमंडउाची 
मान्यता/लेखाजशर्षष/शासन जनणषय/अिषसंकल्प  तरतदू सपलब्ि करुन घेणे इ.)  जकमान 6 मजहन्याचंा 
कालाविी लागणार आहे. ही बाब तसचे जविाभि, इमाव व जवमाप्र कल्याण जवभागाकडील अपुरे 
मनुष्यबउ, आगामी जविानसभा सावषजत्रक जनवडणकूीच्या अनुर्षंगाने लागू होणाऱ्या आदशष 
आचारसंजहतेमुउे जवभागाकडे सपलब्ि होणारा अल्प कालाविी जवचारात घेऊन   SEBC प्रवगातील  
जवद्यार्थ्यांना रािर्षी शाहू महाराि जशष्यवृत्ती योिना तसेच डॉ.पंिाबराव देशमुख  वसजतगृह जनवाह 
भत्ता योिना (जवस्तारीत योिनेसह) या दोन्ही योिनासंाठी SEBC प्रवगातील जवद्यार्थ्यांना दयावयाचा 
पजहला हप्ता संबंजित प्रशासकीय जवभागानी सदर दोन्ही योिनासंाठी कायान्न्वत लेखाजशर्षाखाली 
सपलब्ि असलेल्या जवत्तीय तरतुदीतून अदा करावा.  
3.   सक्त नमूद दोन्ही योिनांसाठी SEBC  प्रवगातील जवद्यार्थ्यांना दयावयाचा दुसरा हप्ता 
अदा करण्याच्या कालाविीपयंत जविाभि, इमाव व जवमाप्र कल्याण जवभागाची याबाबत आवश्यकती 
प्रशासकीय कायषवाही पुणष झाली तरच जशष्यवृत्तीचा दुसरा हप्ता देण्याची कायषवाही जविाभि, इमाव व 
जवमाप्र कल्याण जवभागामार्ष त करण्यात येईल.  
4.   त्याचप्रमाणे सदर दोन्ही योिनाचंा लाभ आर्थिकदृष्या दुबषल घटकाच्या प्रवगातील 
जवद्यार्थ्यांना देण्यासाठी आिजमतीस  िी यंत्रणा व कायषपध्दती, शासनजनणषय, पात्रतेच्या अटी शती  
अन्स्तत्वात आहे त्यात कोणताही बदल न करता प्रचजलत यंत्रणा व कायषपध्दतीद्वारे राज्यातील 
सामाजिक व आर्थिक दृष्टया मागास प्रवगातील जवद्यार्थ्यांना  रािर्षी शाहू महाराि जशष्यवृत्ती योिना 
तसेच डॉ. पंिाबराव देशमुख  वसजतगृह जनवाह भत्ता योिना  (जवस्तारीत योिनेसह)  या दोन्ही 
योिनाचंा लाभ संबंजित प्रशासकीय जवभागाकडून देण्यात यावा.  
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5.  महाजडबीटी पोटषलवर राज्यातील सामाजिक व आर्थिक दृष्टया मागास प्रवगातील 
जवद्यार्थ्यांना  रािर्षी शाहू महाराि जशष्यवृत्ती योिना तसेच डॉ. पंिाबराव देशमुख  वसजतगृह जनवाह 
भत्ता योिना  (जवस्तारीत योिनेसह)  या दोन्ही योिनाचंा लाभ संबंजित प्रशासकीय जवभागाकडून 
देण्याबाबतची आवश्यक ती कायषवाही देखील सच्च प्रािान्याने करण्यात यावी.   

सदर शासन जनणषय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर 
सपलब्ि करुन देण्यात आला  आहे. त्याचा संगणक साकेताकं क्रमाकं 201907111216500122 असा 
आहे. सदर शासन जनणषय जडिीटल स्वक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्र राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

( जव.जव.वलेादी ) 
कक्ष अजिकारी, महाराष्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपालाचंे सजचव, रािभवन, मलबार जहल, मंुबई 
2. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री, (सवष) मंत्रालय, मंुबई.मा. मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सजचव, मंत्रालय, 

मंुबई 
3. मा.मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सजचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. जवरोिी पक्षनेता, जविानपजरर्षद, जविानभवन, मंुबई 
5. मा. जवरोिी पक्षनेता, जविानसभा, जविानभवन, मंुबई.  
6. अपर मुख्य सजचव, जवत्त जवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
7. अपर मुख्य सजचव, जनयोिन जवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
8. अपर मुख्य सजचव, शालेय जशक्षण जवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
9. प्रिान सजचव (कृर्षी), कृर्षी व प.दु.म. जवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
10. प्रिान सजचव, वदै्यकीय जशक्षण व और्षिी द्रव्ये जवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
11. प्रिान सजचव (पशु संविषन, दुग्ि जवकास व मत्स्य व्यवसाय) जवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
12. प्रिान सजचव, सामाजिक न्याय व जवशेर्ष सहाय्य जवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
13. प्रिान सजचव, माजहती तंत्रज्ञान (सा.प्र.जव), मंत्रालय, मंुबई.   
14. सजचव, सच्च व तंत्र जशक्षण जवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
15. सवष सन्मानीय जविानपजरर्षद व जविानसभा सदस्य  
16. महालेखापाल, महाराष्र-१, मंुबई 
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17. महालेखापाल, महाराष्र-२, नागपूर 
18. अजिदान व लेखाजिकारी, मंुबई 
19. मुख्य महानगर दंडाजिकारी, मंुबई 
20. संचालक, माजहती तंत्रज्ञान (सा.प्र.जव), मंत्रालय, मंुबई.   
21. सवष जवभागीय आयुक्त 
22. सवष जिल्हाजिकारी 
       आपण सदर योिना सवष संबंजित जवभागाकंडून काटेकोरपणे राबजवल्या िाईल यासाठी  

             आवश्यकती कायषवाही करावी.  
23. मुख्य कायषकारी अजिकारी, जिल्हापजरर्षद (सवष) 
24. समािकल्याण अजिकारी, जिल्हापजरर्षद (सवष) 
25. अध्यक्ष/सदस्य सजचव, जिल्हा िातपडताउणी सजमती (सवष) 
26. महासंचालक, माजहती व िनसंपकष  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 
27. सवष सपजवभागीय अजिकारी (महसुल) तिा सपजवभागीय दंडाजिकारी  
28. सवष तहजसलदार तिा तालुका दंडाजिकारी  
29. प्रबंिक, सच्च न्यायालय, मुउ न्याय शाखा, मंुबई  
30. प्रबंिक, सच्च न्यायालय, मुउ न्याय अजपल शाखा , मंुबई  
31. प्रबंिक, सच्च न्यायालय, मुउ न्याय शाखा, खंडपीठ- नागपूर 
32. प्रबंिक, सच्च न्यायालय, मुउ न्याय अजपल शाखा, खंडपीठ- नागपूर 
33. प्रबंिक, सच्च न्यायालय, मुउ न्याय शाखा, खंडपीठ- औरंगाबाद  
34. प्रबंिक, सच्च न्यायालय, मुउ न्याय अजपल शाखा, खंडपीठ- औरंगाबाद 
35.  आयुक्त, समािकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे  
36.  संचालक, जविाभि, इमाव व जवमाप्र कल्याण संचालनालय, महाराष्र राज्य, पुणे 
37.  संचालक, सच्च व तंत्र जशक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई 

38. संचालक, माध्यजमक जशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे 
39. संचालक, प्रािजमक जशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे 
40. सदस्य सजचव, महाराष्र राज्य मागासवगष आयोग, पुणे  
41. व्यवस्िापकीय संचालक, सारिी, पुणे 
42. मंत्री, (महसूल), महसूल व वन जवभाग याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
43. मा.मंत्री (जविाभि, इमाव व जवमाप्र कल्याण) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई  
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