






<Ç¤ÉÒºÉÒ {ÉÉjÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ +VÉÉÈSÉä |ÉºiÉÉ´É ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉxÉÉ  

ºÉÆºlÉäxÉä ±Éä]õ®ú½äþb÷´É®ú ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ ´É ½þ̈ ÉÒ{ÉjÉ 

 

(|É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ ´É ½þ¨ÉÒ{ÉjÉ BEòÉSÉ ±Éä]õ®ú½äþb÷´É®ú ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´Éä.) 

 

|É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ 

 

 |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉä EòÒ, ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÇ 20....-.... EòÊ®úiÉÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉäiÉÒ±É BEÚòhÉ ........ 

Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ +VÉÇ ¦É®ú±Éä±Éä +É½äþiÉ.  iªÉÉ{ÉèEòÒ ºÉÆºlÉÉºiÉ®úÉ´É®ú BEÚòhÉ ....... +VÉÉÈSÉÒ UôÉxÉxÉÒ, ºÉÆºlÉÉÆiÉMÉÇiÉ 

UôÉxÉxÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ¨ÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +É±ÉÒ +ºÉÚxÉ ....... B´Éfø¬É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä +VÉÇ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉÆiÉ +É±Éä +É½äþiÉ. 

 

 

          +VÉÇ |ÉiªÉIÉ                           iÉ{ÉÉºÉhÉÒ        +VÉÇ |É¨ÉÉÊhÉiÉ 

    Îº´ÉEòÉ®úhÉÉªÉÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ                +ÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ                      +ÊvÉEòÉªÉÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ 

      

 

½þ¨ÉÒ{ÉjÉ 

 

 ªÉÉ ºÉÆºlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÇ 20....-.... EòÊ®úiÉÉ BEÚòhÉ ....... +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ 

+VÉÉÈSÉÒ UôÉxÉxÉÒ ºÉ½þºÉÆSÉÉ±ÉEò, iÉÆjÉÊ¶ÉIÉhÉ, Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆºlÉä¨ÉvªÉä 

<Ç¤ÉÒºÉÒ +VÉÇ UôÉxÉxÉÒEòÊ®úiÉÉ MÉ`öÒiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ¨ÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +É±ÉÒ +ºÉÚxÉ |ÉiªÉäEò +VÉÉÇºÉÉä¤ÉiÉ +É´É¶ªÉEò 

+ºÉ±Éä±ÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä +SÉÚEò ´É ªÉÉäMªÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ +É½äþiÉ. ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ +VÉÉÈ¨ÉvªÉä jÉÖ]õÒ +Éfø³ý±ªÉÉºÉ ´É +VÉÇ xÉÉ¨ÉÆVÉÚ®ú 

ZÉÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉÇº´ÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ ºÉÆºlÉäSÉÒ ®úÉ½þÒ±É. 

 

        ºÉÆºlÉÉ|É¨ÉÖJÉÉSÉÒ º´ÉÉIÉ®úÒ ´É Ê¶ÉCEòÉ 

 

 

 

 

 

 

 



Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò iÉCiÉÉ 

 

¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÇ 

Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò 

ºÉÊ¨ÉiÉÒEòbÚ÷xÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú 

ZÉÉ±Éä±Éä Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò 

´É¹ÉÇÊxÉ½þÉªÉ ´ÉÉføÒ´É 

¶ÉÖ±Eò 

BEÚòhÉ ¶ÉÖ±Eò 

1 2 3 4 

2010-11  EòÉì±É¨É 2SªÉÉ 7 % EòÉì±É¨É 2 + 3 

2011-12  EòÉì±É¨É 2SªÉÉ 7 % EòÉì±É¨É 2 + 3 

2012-13  EòÉì±É¨É 2SªÉÉ 8 % EòÉì±É¨É 2 + 3 

2013-14  EòÉì±É¨É 2SªÉÉ 8 % EòÉì±É¨É 2 + 3 

2014-15  EòÉì±É¨É 2SªÉÉ 8 % EòÉì±É¨É 2 + 3 

2015-16  EòÉì±É¨É 2SªÉÉ 8 % EòÉì±É¨É 2 + 3 

2016-17  ---- EòÉì±É¨É 2 |É¨ÉÉhÉä 

 

=nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ 

¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÇ 

Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò 

ºÉÊ¨ÉiÉÒEòbÚ÷xÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú 

ZÉÉ±Éä±Éä Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò 

´É¹ÉÇÊxÉ½þÉªÉ ´ÉÉføÒ´É 

¶ÉÖ±Eò 

BEÚòhÉ ¶ÉÖ±Eò 

1 2 3 4 

2010-11 60000 4200 64200 

2011-12 65000 4550 69550 

2012-13 70000 5600 75600 

2013-14 75000 6000 81000 

2014-15 80000 6400 86400 

2015-16 90000 7200 97200 

2016-17 100000 ---- 100000 

 

        Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú lÉä]õ ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇiÉ |É´Éä¶É PÉähÉÉªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉä ¶ÉÖ±Eò ´É |ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ =kÉÒhÉÇ 

½þÉä>ðxÉ ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇiÉ |É´ÉäÊ¶ÉiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉä Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò ºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉhÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É½äþ.  ¤ÉªÉÉSÉ ºÉÆºlÉÉ ÁÉ ÊxÉªÉ¨ÉÉSÉä {ÉÉ±ÉxÉ 

Eò®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉ xÉÉ½þÒiÉ.  iªÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉÆºlÉÉÆxÉÉ ºÉÚÊSÉiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉä EòÒ, lÉä]õ ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇiÉ |É´Éä¶É PÉähÉÉªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉä ¶ÉÖ±Eò ´É 

|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ =kÉÒhÉÇ ½þÉä>ðxÉ ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇiÉ |É´ÉäÊ¶ÉiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉä Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò ºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉÉ´Éä. 

 

 

 

 

 

 

 



º´ÉªÉÆ PÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ 

 

 ¨ÉÒ, 
--------------------------------------------------------------------------------

 ¸ÉÒ. 
-------------------------------------------------------------------------- 

ªÉÉÆSÉÉ 

¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ, ´ÉªÉ ......... ´É¹Éæ, ®úÉ½þhÉÉ®ú 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

+ºÉä PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉä EòÒ, ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÇ 20..... -...... ¨ÉvªÉä 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉ EåòÊp¦ÉÚiÉ |É´Éä¶É |ÉÊGòªÉä ¨ÉÉ¡ÇòiÉ 
---------------------------------------------------------------------------------------

 ÁÉ +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉºÉ |É´Éä¶É 

PÉäiÉ±ÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ ¨ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¶ÉÖ±EòÉSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiÉ±Éä±ÉÉ xÉÉ½þÒ.  ¨É±ÉÉ <iÉ®ú 

ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ ±ÉÉ¦É ¨ÉÆVÉÚ®ú ZÉÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷ VÉ¨ÉÉ Eò®úÒxÉ. 

 

      

    Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉä xÉÉ´É ´É º´ÉÉIÉ®úÒ 

  

 



Directorate of Technical Education, M.S., Mumbai.

Admission

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eligibility 

 Income > Rs. 2.5  lac 

to <= Rs. 6 Lac with 

60% minimum marks

1 First Year B.Architecture Final Year
Final Year 

Fourth Year

Fourth Year 

Third Year

Third Year 

Second Year
Second Year First Year XII, Diploma

2
First Year Engineering / 

Technology
Final Year

Final Year 

Third Year

Third Year 

Second Year
Second Year First Year XII, Diploma

3 First Year B. Pharmacy Final Year
Final Year 

Third Year

Third Year 

Second Year
Second Year First Year XII

4
First Year Hotel Management 

& Category Technology
Final Year

Final Year 

Third Year

Third Year 

Second Year
Second Year First Year XII

5 MBA / MMS Final year Final Year First Year XII

6 MCA Final Year
Final Year 

Second Year
Second Year First Year XII

7
Direct Second Year 

Engineering / Technology
Final Year

Fourth Year 

Third Year
Third Year Second Year Diploma

8 Direct Second Year Pharmacy Final Year
Fourth Year 

Third Year
Third Year Second Year XII , Diploma

9 POST SSC Diploma Third Year
Third Year 

Second Year
Second Year First Year SSC

10 POST HSC Diploma D.Pharm Final Year Final Year First Year XII

10 POST HSC Diploma HMCT
Third Year 

Second Year
Second Year First Year XII

11
Direct Second Year Diploma in 

Engineering and Technology
Final Year Final Year Second Year ITI / XII, MCVC  etc

Year of Admission to Professional Course, eligible Study Year

Programme Name / 

Admission
SN

Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj Fees Reimbrusement Scheme 2016-17

Diploma in Engineering/Technology candidates are eligible for Direct Second Year Engineering, hence Diploma Marks are to be taken as XII.
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मान्यता प्राप्त व्यावसाययक व उच्च यिक्षण 
अभ्यासक्रमात यिकणाऱ्या आर्थिकदृष्टयादुर्बल 
घटकातील यवद्यार्थ्यांना राज्य यिक्षण िुल्क 
योजनेंतर्बत लाभ देण्याकयरता पात्रतेसाठी 
कुटुुंर्ाुंची वार्थिक आर्थिक मयादा रु. 6 लाख 
करणे व प्रचयलत योजनेची  व्याप्ती 
वाढयवणेर्ार्त... 
 

महाराष्र िासन 
उच्च व तुंत्र यिक्षण यवभार्, 

िासन यनणबय  क्रमाुंक : टीईएम-2016/प्र.क्र.501/ताुंयि-4 
मुंत्रालय यवस्तार भवन, मादाम कामा मार्ब, 

हुतात्मा राजरु्रु चौक, मुुंर्ई 400032. 
यदनाुंक:  13  ऑक्टोर्र, 201६ 

 

सुंदभब : १) उच्च व  तुंत्र यिक्षण यवभार्, िासन यनणबय क्रमाुंक यटईएम-2006/                                
(353/06)/ताुंयि-1, यदनाुंक 21/03/2007 

               2) उच्च व  तुंत्र यिक्षण यवभार्, िासन यनणबय क्रमाुंक ईर्ीसी-2008/                                
(236/08)/ताुंयि-4, यदनाुंक 26/02/2010 

               3) उच्च व  तुंत्र यिक्षण यवभार्, िासन यनणबय क्रमाुंक ईर्ीसी-2011/                                 
प्र.क्र.74/मयि-2, यदनाुंक 25/05/2012 

               ४) उच्च व  तुंत्र यिक्षण यवभार्, िासन यनणबय क्रमाुंक टीईएम-2015/                                
प्र.क्र.२१९/ताुंयि-४, यदनाुंक 31/03/2016 

               ५) उच्च व तुंत्र यिक्षण यवभार्, िासन यनणबय क्रमाुंक टीईएम-201६/                                
प्र.क्र.३२५/ताुंयि-४, यदनाुंक 20/07/2016 

 

 प्रस्तावना:  
    सध्या राज्यात ज्या यवदयार्थ्यांच्या कुटुुंर्ाचे (दोन्ही पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न रु. 1 
लाख ककवा त्यापेक्षा कमी आहे अिा आर्थिकदृष्टया दूर्बल घटकातील यवदयार्थ्यांसाठी िासनामार्ब त 
यवयवध योजना रार्यवण्यात येत आहेत. त्यापैकी “राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजना” अुंतर्बत खाजर्ी 
यवनाअनुदायनत महायवद्यालये / तुंत्रयनकेतने मध्ये खालील यनवडक व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंसाठी 
कें यिभतू प्रविे प्रयक्रयेद्वारे प्रविे घेणा-या सदरच्या दूर्बल घटकातील यवदयार्थ्यांकडून आकारण्यात 
येणा-या यिक्षण िुल्काच्या 50 टक्के मयादेपयबन्तच्या यिक्षण िुल्काची प्रयतपूती िासनाकडून करण्यात 
येते. सदर योजनेंतर्बत ज्या यवनाअनुदायनत व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंना सुंर्ुंयधत प्रिासकीय 
यवभार्ाकडून आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील यवद्यार्थ्यांना प्रयतपूती करण्यात येते ते अभ्यासक्रम 
खालीलप्रमाणे आहेत.  

 



िासन यनणबय क्रमाुंकः टीईएम-2016/प्र.क्र.501/ताुंयि-4 

 

 
                                                                                                        पषृ्ठ 11 पैकी 2 

 

अ .क्र.  यवभार्ाच ेनाुंव अभ्यासक्रम 
1 उच्च व तुंत्र यिक्षण  

यवभार् 
पदयवका: अयभयाुंयत्रकी, औिधयनमाणिास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटकरर् 
टेक्नॉलॉजी 
पदवी: अयभयाुंयत्रकी,औिधयनमाणिास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटकरर् 
टेक्नॉलॉजी, वास्तुिास्त्र. 
पदव्युत्तर पदवी: मास्टर ऑर् यर्यिनेस मॅनेजमेंट / मास्टर ऑर् 
मॅनेजमेंट स्टडीज, मास्टर ऑर् कुं म्पप्युटर अप्प्लकेिन  

2 वदै्यकीय यिक्षण व औिधी 
िव्ये यवभार् 

पदवी:एम.र्ी.र्ी.एस., र्ी.डी.एस., र्ी.ए.एम.एस., र्ी.एच.एम.एस., 
र्ी.यु.एम.एस., र्ी.पी.टी.एच., र्ी.ओ.टी.एच. व नयसिंर् 

3 कृयि यवभार् पदयवका :कृयि 
पदवी : र्लोत्पादन, जैव तुंत्रज्ञान, अन्न  तुंत्रज्ञान, िेती व्यवस्िापन 

4 पिुसुंवधबन, दुग्धयवकास व 
मत्स्यव्यवसाय यवभार् 

पदयवका : दुग्धव्यवसाय व्यवस्िापन, पिुसुंवधबन व्यवस्िापन. 
पदवी: प्रायणिास्त्र व पिुसुंवधबन, दुग्धतुंत्रज्ञान, मत्स्ययवज्ञान 
पदव्युत्तर पदवी: प्रायणिास्त्र 

  

 2.      तसेच िासकीय व अनुदायनत महायवदयालयाुंमध्ये िैक्षयणक अभ्यासक्रमाुंकयरता प्रविे घेणा-या 
ज्या यवदयार्थ्यांच्या कुटुुंर्ाचे (दोन्ही पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न रु. 1 लाख ककवा त्यापेक्षा कमी 
आहे अिा आर्थिकदृष्टया दूर्बल घटकातील यवदयार्थ्यांसाठी देयखल स्वतुंत्रपणे यिष्यवृत्ती योजना 
रार्यवण्यात येत आहे.  

3.    आर्थिकदृष्टया दूर्बल घटकातील यवदयार्थ्यांकयरता वरील नमूद आर्थिक यनकि यवचारात घेऊन 
सदय:प्स्ितीत या घटकातील यविेित: रु्णवुंत यवदयािी व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंच्या यिक्षणापासून 
वुंयचत राहू नयेत यासाठी यविेि उपाय योजना करणे िासनाच्या यवचारायधन होते.  

4.    उपरोक्त वस्तुप्स्िती यवचारात घेऊन राज्यातील सवब खाजर्ी यवनाअनुदायनत व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाुंची महायवद्यालये / तुंत्रयनकेतने (खाजर्ी अयभमत/स्वयुं अिब सहाय्य यवदयायपठे वर्ळुन) 
आयण िासकीय, िासन अनुदायनत व िासकीय यवनाअनुदायनत महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतनाुंमधील 
(िासकीय अयभमत यवदयायपठाुंसह) यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत यनधायरत केलेल्या व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाुंसाठी सक्षम प्रायधका-यामार्ब त कें िीभतू प्रविे प्रयक्रयेव्दारे प्रविे घेणारे ईर्ीसी धारक 
यवद्यार्थ्यांकरीता (व्यवस्िापन कोटयातील/सुंस्िास्तरावरील प्रविे वर्ळुन) त्याुंच्या कुटूुंर्ाची वार्थिक 
उत्पन्न मयादा ही रुपये 1.00 लाख वरुन 6.00 लाखपयबन्त वाढयवण्याची व प्रचयलत यिक्षण िुल्क 
प्रयतपूती योजनेची व्याप्ती यवस्तायरत करण्याची र्ार् िासनाच्या यवचाराधीन होती.  

5. तसेच सध्या तुंत्र यिक्षण सुंचालनालयाच्या अखत्यायरतील यवयवध व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंना 
प्रविे घेताना यवद्यािी िासकीय व अनुदायनत महायवद्यालय/तुंत्रयनकेतने/िासकीय अयभमत यवद्यापीठ 
याुंना प्रािम्पय/पसुंती देऊन प्रविेासाठी उत्सुक असतात. त्यानुंतर सदरहू यवद्यार्थ्यांचा खाजर्ी   
यवनाअनुदायनत िैक्षयणक सुंस्िाुंमध्ये प्रविे घेण्याकडे कल असल्याचे यदसते. म्पहणजेच जास्तीत जास्त  
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रु्णवत्ताप्राप्त यवद्यािी  हे िासकीय/अनुदायनत महायवद्यालय/तुंत्रयनकेतनात प्रविे घेऊनही यविेित:   
आर्थिक दुर्बल घटकातील यवद्यार्थ्यांकरीता प्रचयलत यनकिानुसार अयभयाुंयत्रकी महायवद्यालये/ 
तुंत्रिास्त्र, वास्तुिास्त्र, औिधयनमाणिास्त्र महायवद्यालयाुंना अनुक्रमे रुपये 360/-, रुपये 500/- व   
रुपये 400/- इतक्या मयादेपयिंत यिक्षण िुल्काची प्रयतपूती करण्यातयेते. परुंतु प्रचलीत राज्य यिक्षण 
िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत खाजर्ी यवनाअनुदायनत िैक्षयणक सुंस्िाुंमध्ये प्रविे घेणा-या आर्थिक 
मार्ास प्रवर्ातील यवद्यार्थ्यांसाठी सुंर्ुंयधत महायवद्यालय/तुंत्रयनकेतने याुंना त्याुंच्या यिक्षण िुल्काच्या 
50 टक्के मयादेपयिंत प्रयतपूती करण्यात येते. 
            यामुळे यवयवध यवभार्ाुंच्या अखत्यायरतील िासकीय व अनुदायनत िैक्षयणक सुंस्िाुंमध्य े
(िासकीय अयभमत यवद्यापीठ याुंचेसह) यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत यनवडक व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाुंसाठी प्रविे घेणाऱ्या ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटुुंर्ाचे वार्थिक उत्पन्न हे रुपये 2.50 लाख ककवा 
त्यापेक्षा कमी आहे अिा प्रवयेित यवद्यार्थ्यांना यिक्षणिुल्काच्या 50 टक्के पयिंतची प्रयतपूती िासनाकडून 
सुंर्ुंयधत महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतने याुंना करण्याची र्ार् िासनाच्या यवचाराधीन होती. 
 

6. तसेच प्रचयलत यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेअुंतर्बत यनयित करण्यात आलेल्या यनवडक 
व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंसाठी िैक्षयणक विब 2016-17 पासून िासकीय, िासन अनुदायनत (िासकीय 
अयभमत यवद्यापीठाुंसह), यवनाअनुदायनत (खाजर्ी अयभमत यवद्यापीठे व स्वयुं अिबसहाप्य्यत यवद्यापीठे 
वर्ळून) महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतनाुंमध्ये सक्षम प्रायधकाऱ्यामार्ब त कें िीभतू प्रविे प्रक्रीयेव्दारे 
(व्यवस्िापन कोटयातील/सुंस्िा स्तरावरील प्रविे वर्ळून) प्रविे घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया मार्ास 
प्रवर्ातील ज्या यवद्यार्थ्यांच्या पालकाुंचे वार्थिक उत्पन्न रुपये 2.50 लाख ते रुपये 6.00 लाख ककवा 
त्यापेक्षा कमी आहे, अिा यवद्यार्थ्यांपैकी जे यवदयािी पदवी/पदव्युत्तर पदवी/इयत्ता 12 वी नुंतरच्या 
पदयवका या व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंकयरता प्रविे घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 12वी च्या परीक्षमेध्ये 
व इयत्ता 10 नुंतरच्या पदयवका अभ्यासक्रमाकयरता प्रविे घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 10 वी च्या 
पयरक्षमेध्ये एकयत्रत यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त रु्ण प्राप्त केले आहेत अिा रु्णवुंत 
यवद्यार्थ्यांना देखील िैक्षयणक विब 2016-17 पासून यिक्षण िुल्काच्या 50 टक्के इतकी प्रयतपूती 
करण्याचा प्रस्ताव यवचारायधन होता.  
 

7. यायिवाय वदै्यकीय यिक्षण यवभार्ाच्या अखत्यायरतील एम.र्ी.र्ी.एस.(र्ॅचलर ऑर् मेयडयसन 
अॅण्ड र्ॅचलर ऑर् सजबरी) व र्ी.डी.एस.(र्ॅचलर ऑर् डेंटल सजबरी) या पदवी अभ्यासक्रमाुंसाठीचे 
यिक्षण हे आर्थिकदृष्टया यवद्यार्थ्यांच्या आवाक्यार्ाहेरील असल्यामुळे रु्णवान यवद्यािी यापासून वुंयचत 
राहू नयेत म्पहणनू केवळ या अभ्यासक्रमाुंसाठी खाजर्ी यवनाअनुदायनत (खाजर्ी अयभमत यवद्यापीठे व 
स्वयुं अिबसहाप्य्यत यवद्यापीठे वर्ळून) महायवद्यालयाुंमध्ये िासनाच्या सक्षम प्रायधकाऱ्याुंमार्ब त कें िीभतू 
प्रविे प्रक्रीयेव्दारे प्रविे घेणाऱ्या (व्यवस्िापन कोटयातील/सुंस्िा स्तरावरील प्रविे वर्ळून) 
यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटुुंर्ाचे वार्थिक उत्पन्न रुपय े2.50 लाख पेक्षा जास्त व रुपये  6 लाख 
ककवा त्यापेक्षा कमी आहे, अिा यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या यवद्यार्थ्यांनी इयत्ता 12वी च्या परीक्षमेध्ये एकयत्रत 
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यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त रु्ण प्राप्त केले आहेत अिा रु्णवुंत यवद्यार्थ्यांना त्याुंच्या प्रवयेित 
अभ्यासक्रमाुंसाठी यिक्षण िुल्क यनयामक प्रायधकरणाव्दारे यनयित केलेले िैक्षयणक िुल्क 
महायवद्यालयास देण्यासाठी राष्रीयकृत अिवा अनुसूयचत र्ँकेकडून िैक्षयणक कजब घेतले असल्यास 
त्या कजावरील व्याजाची रक्कम ही राष्रीयकृत र्ँकेकडून देण्यात येणा-या िैक्षयणक कजावरील 
व्याजाच्या मयादेपयबन्तची रक्कम ही अनुदान स्वरुपात िासनाकडून सुंर्ुंधीत र्ँकेस अदा 
करण्यार्ार्तचा यनणबय िासनाच्या यवचारायधन होता.  
 

8.        तसेच सध्या िासनाकडून रार्यवण्यात येत असलेल्या "राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजना" या 
ऐवजी  " राजिी ित्रपती िाहू महाराज यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजना"  या नावाने सुंर्ोधण्याचे 
प्रस्तायवत होते. 
 

9.   यायिवाय िासनाने यनधारीत केलेल्या व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंना िासकीय, िासन अनुदानीत व 
यवनाअनुदानीत अयभयाुंयत्रकी महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतन मध्ये प्रविे घेणा-या यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या 
यवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभधूारक िेतकरी आहेत ककवा ज्याुंचे पालक नोंदणीकृत मजूर आहेत अिा 
यवदयार्थ्यांकयरता “डॉ. पुंजार्राव देिमुख वसयतरृ्ह यनवाह भत्ता योजना ” सुरु करण्याचे प्रस्तायवत 
होते. सदर योजनेंतर्बत वरील प्रवर्ातील यवद्यार्थ्यांना त्याुंचा वस्तीरृ्हातील खचब भार्यवण्यास सहाय्य 
व्हाव े याकयरता या प्रवर्ातील यवद्यार्थ्यांपैकी जे यवद्यािी राज्यातील महानर्राुंतील (मुुंर्ई व पुणे 
महानर्र प्रादेयिक यवकास प्रायधकरण क्षते्रातील सवब िहरे, औरुंर्ार्ाद, नार्पूर, इत्यादी) 
वस्तीरृ्हाुंमध्ये प्रवयेित आहेत त्या यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी प्रयतमहा रुपये 3000/- व अन्य यठकाणी 
असलेल्या वस्तीरृ्हाुंमधील प्रवयेित यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी प्रयतमहा रुपये 2000/- इतका यनवाह 
भत्ता (Hostel Maintenance Allowance) देण्याचे प्रस्तायवत होते.  

10.   उपरोक्त र्ार्ी यवचारात घेऊन यवभार्ाने मुंयत्रमुंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार मुंयत्रमुंडळाने यदनाुंक 13/10/2016 रोजीच्या र्ैठकीत यदलेल्या मान्यतेच्या अनुिुंर्ाने 
सदरचा िासन यनणबय पुढीलप्रमाणे यनर्बयमत करण्यात येत आहे. 
 

िासन यनणबय:   

(1) प्रचयलत यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत यनयित करण्यात आलेल्या यनवडक व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाुंपैकी एम.र्ी.र्ी.एस. व र्ी.डी.एस. या अभ्यासक्रमाुंसाठी खालील अनुक्रमाुंक "(2)" येिे 
प्रस्तायवत केल्याप्रमाणे व उवबरीत व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंसाठी िासकीय व िासन अनुदायनत 
(िासकीय अयभमत यवदयायपठाुंसह) व खाजर्ी यवनाअनुदायनत (खाजर्ी अयभमत/स्वयुं अिब सहाय्य 
यवदयायपठे वर्ळुन ) व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंची महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतनामध्ये िासनाच्या सक्षम 
प्रायधका-यामार्ब त िैक्षयणक विब 2016-17 पासून कें यिभतू प्रविे प्रयक्रयेद्वारे प्रविे घेणा-या व चालू 
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िैक्षयणक विामध्ये यवयवध िैक्षयणक विात यिकत असलेल्या आर्थिकदृष्टया मार्ास प्रवर्ातील ज्या 
यवदयार्थ्यांच्या कुटुुंर्ाचे (दोन्ही पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न रु. 2.50 लाख ते रु. 6 लाख ककवा 
त्यापेक्षा कमी आहे, अिा यवदयार्थ्यांपैकी जे यवदयािी पदवी/पदव्युत्तर पदवी/इयत्ता 12 वी नुंतरच्या 
पदयवका या व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंकयरता प्रविे घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 12वी च्या परीक्षेमध्ये 
व इयत्ता 10 नुंतरच्या पदयवका अभ्यासक्रमाकयरता प्रविे घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 10 वी च्या 
पयरक्षमेध्ये एकयत्रतपणे यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त रु्ण प्राप्त केले आहेत अिा रु्णवुंत 
यवदयार्थ्यांना (व्यवस्िापन कोटयातील /सुंस्िा स्तरावरील प्रवयेित यवदयािी वर्ळुन ) त्याुंच्या प्रवयेित 
अभ्यासक्रमासाठी यिक्षण िुल्क यनयमन प्रायधकरणाद्वारे यनयित केलेल्या यिक्षण िुल्काच्या 50 टक्के 
इतकी प्रयतपूती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

(2)     वदैयकीय यिक्षण यवभार्ाच्या अखत्यायरतील एम.र्ी.र्ी.एस. (र्ॅचलर ऑर् मेयडयसन अँड र्ॅचलर 
ऑर् सजबरी) व र्ी.डी.एस. ( र्ॅचलर ऑर् डेंटल सजबरी ) या अभ्यासक्रमाुंसाठी िासकीय, अनुदायनत 
आयण खाजर्ी यवनाअनुदायनत (खाजर्ी अयभमत यवदयापीठे व स्वयुंअिब सहाय्य यवदयापीठे वर्ळुन ) 
महायवदयालयाुंमध्ये िासनाच्या सक्षम प्रायधका-यामार्ब त कें यिभतू प्रविे प्रयक्रयेद्वारे प्रविे घेणा-या व 
चालू िैक्षयणक विामध्ये यवयवध िैक्षयणक विात यिकत असलेल्या यवदयार्थ्यांपैकी ज्या यवदयार्थ्यांच्या 
कुटुुंर्ाचे (दोन्ही पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखपेक्षा जास्त व रु. 6 लाख ककवा 
त्यापेक्षा कमी आहे, अिा यवदयार्थ्यांपैकी ज्या यवदयार्थ्यांना इयत्ता 12 वी च्या परीक्षमेध्ये एकयत्रतपणे 
यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त रु्ण प्राप्त केले आहेत अिा रु्णवुंत यवदयार्थ्यांना (व्यवस्िापन 
कोटयातील/सुंस्िा स्तरावरील प्रवयेित यवदयािी वर्ळुन) त्याुंच्या प्रवयेित अभ्यासक्रमासाठी यिक्षण 
िुल्क यनयमन प्रायधकरणाद्वारे यनयित केलेले िैक्षयणक िुल्क महायवदयालयास देण्यासाठी राष्रीयकृत 
अिवा अनुसूयचत र्ँकेकडून िैक्षयणक कजब घेतले असल्यास त्या कजावरील व्याजाची रक्कम ही 
राष्रीयकृत र्ँकेकडून देण्यात येणा-या िैक्षयणक कजावरील व्याजाच्या मयादेपयबन्तची रक्कम ही 
अनुदान स्वरुपात िासनाकडून सुंर्ुंयधत र्ँकेस अदा करण्यास ही िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  

 (3) प्रचयलत राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत राज्यातील सवब खाजर्ी यवनाअनुदायनत 
व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंची महायवद्यालये / तुंत्रयनकेतने (खाजर्ी अयभमत / स्वयुं अिब सहाय्य 
यवदयायपठे वर्ळुन) आयण िासकीय, िासन अनुदायनत व िासकीय यवनाअनुदायनत महायवद्यालये / 
तुंत्रयनकेतनाुंमध्ये (िासकीय अयभमत यवदयायपठाुंसह) िासनाने यनधायरत केलेल्या व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाुंसाठी सक्षम प्रायधका-यामार्ब त कें िीभतू प्रविे प्रयक्रयेव्दारे प्रविे घेणारे ईर्ीसी धारक 
यवद्यार्थ्यांकरीता (व्यवस्िापन कोटयातील /सुंस्िा स्तरावरील प्रविे वर्ळुन) त्याुंच्या कुटूुंर्ाची (दोन्ही 
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पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न मयादा ही रुपय े1.00 लाख वरुन 2.50 लाख करण्याचा िासनाने 
यनणबय घेतला आहे. 

(4) तसेच प्रचयलत राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत िासकीय व िासन अनुदायनत सुंस्िाुंमध्य े
(िासकीय अयभमत यवदयायपठाुंसह) िासनाने यनधायरत केलेल्या यनवडक व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाुंकयरता प्रविे घेणाऱ्या ईर्ीसी धारक यवद्यार्थ्यांना देखील, सध्या अल्पदराने देण्यात येणाऱ्या 
यिष्यवृत्ती ऐवजी यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत खाजर्ी कायम यवनाअनुदानीत िैक्षयणक 
सुंस्िेतील यवद्यार्थ्यांप्रमाणे यिक्षण िुल्काच्या 50 टक्के इतकी प्रयतपूती करण्यात येईल. या अनुिुंर्ाने 
तुंत्रयिक्षण सुंचालनालयाच्या अखत्यायरतील व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंसाठी सदर योजनेची 
अुंमलर्जावणी ही तुंत्रयिक्षण सुंचालनालयामार्ब त करण्यात येईल.   

(5) उच्च यिक्षण उपयवभार्ाुंतर्बत व उच्च यिक्षण सुंचालनालयाच्या अखत्यारीतील िासकीय, िासन 
अनुदायनत व यवनाअनुदायनत (टप्पा अनुदानावरील) महायवद्यालयाुंमधील ईर्ीसी धारक यवद्यार्थ्यांकरीता 
यिष्यवृत्तीच्या प्रचयलत योजनेअुंतर्बत देण्यात येणाऱ्या यिष्यवृत्तीसाठी यवदयार्थ्यांच्या कुटूुंर्ाची (दोन्ही 
पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न मयादा ही रुपये 1 लाख वरुन रुपये 2.50 लाख इतकी करण्यात 
येत आहे. 

(6)  सध्या िासनाकडून रार्यवण्यात येत असलेल्या "राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजना" या ऐवजी  " 
राजिी ित्रपती िाहू महाराज यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजना" या नावाने सुंर्ोधण्यात येईल. 
 

(7) िासनाने यनधारीत केलेल्या व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंना िासकीय, िासन अनुदानीत व 
यवनाअनुदानीत अयभयाुंयत्रकी महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतन मध्ये प्रविे घेणा-या यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या 
यवद्यार्थ्यांचे पालक सक्षम प्रायधका-याने प्रमायणत केल्याप्रमाणे अल्पभधूारक िेतकरी आहेत ककवा ज्याुंचे 
पालक नोंदणीकृत मजूर आहेत अिा यवद्यार्थ्यांकयरता “डॉ. पुंजार्राव देिमुख वसयतरृ्ह यनवाह भत्ता 
योजना ” या नावाने योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वरील यनकिाुंची पूतबता करणा-
या यवदयार्थ्यांपैकी जे यवद्यािी राज्यातील महानर्राुंतील (मुुंर्ई व पुणे महानर्र प्रादेयिक यवकास 
प्रायधकरण क्षते्रातील सवब िहरे, औरुंर्ार्ाद, नार्पूर) प्रवयेित आहेत, त्या यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी 
प्रयतमहा रुपये 3000/- व राज्यातील अन्य यठकाणी असलेल्या प्रवयेित यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी 
प्रयतमहा रुपये 2000/- इतका वसयतरृ्ह यनवाह भत्ता (Hostel Maintenance Allowance) देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर यनवाहभत्ता हा िैक्षयणक विातील सुट्टीचा कालावधी वर्ळून उवबयरत 
10 मयहन्याुंच्या कालावधीकयरता अनुज्ञये असेल.  
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(8)  वरील नमूद राजिी ित्रपती िाहू महाराज यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेचा लाभ हा िैक्षयणक विब 
2016-17 व त्यापूवी ज्या यवदयार्थ्यांनी प्रविे घेतला आहे व चालू िैक्षयणक विामध्ये यवयवध िैक्षयणक 
सत्रात यिकत आहेत अिा महाराष्रातील अयधवासधारक व वादग्रस्त महाराष्र-कनाटक सीमा 
क्षते्रातील यवदयार्थ्यांसह जे यवदयािी वरील अटींची पतूबता करतील अिा सवब यवदयािांना िैक्षयणक विब 
2016-17 पासून पुढे लाभ अनुज्ञये असेल.  
 

(9)   या योजनेंतर्बत पात्र असणा-या लाभािी यवदयार्थ्यांकडून प्रविेाच्या वळेी महायवदयालयाच्या 
सुंर्ुंयधत अभ्यासक्रमाकयरता यिक्षण िुल्क यनयमन प्रायधकरणाने (िासकीय सुंस्िाुंकरीता िासनाने) 
यनधायरत केलेले यिक्षण िुल्काच्या केवळ 50 टक्केच्या मयादेपयबन्तचे िुल्क आकारण्यात याव े व 
उवबयरत 50 टक्के िुल्काची िासनाकडून या योजनेंतर्बत प्रयतपूती सुंर्ुंयधत िैक्षयणक सुंस्िेस करण्यात 
येईल.  
 

(10) वरील सुधारीत यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेअुंतर्बत लाभ घेणा-या आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकातील यवद्यार्थ्यांपैकी यकमान 50 टक्के इतक्या प्रवयेित लाभािी यवद्यार्थ्यांना नोकरीची सुंधी 
(Placements) यमळवून देण्यास सुंर्ुंयधत महायवद्यालय/तुंत्रयनकेतने प्रयत्निील राहतील व या 
अनुिुंर्ाने केलेल्या कायबवाहीर्ार्तची मायहती दरविी एकयत्रतपणे योजनेची अुंमलर्जावणी करणा-या 
सक्षम प्रायधका-यास सादर करतील.  
 

(11)    तसेच यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेअुंतर्बत मुंत्रीमुंडळाने या पूवी यदलेल्या मान्यतेनुसार 
यवभार्ाने यदनाुंक 31.3.2016 रोजी यनर्बयमत केलेल्या िासन यनणबयामधील तरतूदीनुसार सुंर्ुंयधत सवब 
िैक्षयणक सुंस्िाुंनी त्याुंचे यवहीत मूल्याुंकन/दजा यनयितीकरण सुंस्िाुंमार्ब त (NAAC, NBA, 
इ.सारख्या) मूल्याुंकन करून घेणे आवश्यक असेल. तसेच वरील िासन यनणबयामध्ये नमूद केलेल्या 
अन्य अटी व िती पात्र लाभािी, िैक्षयणक सुंस्िा आयण योजनेची अुंमलर्जावणी करणा-या सक्षम 
सुंयनयुंत्रण अयधकारी/युंत्रणा कयरता लारू् असतील. 

(12)   या योजनाुंची तात्काळ अुंमलर्जावणी करण्यासाठी चालू यवत्तीय विाकयरता येणारा अयतयरक्त 
खचब भार्यवण्यासाठी सुंर्ुंयधत प्रिासकीय यवभार्ाुंना आकप्स्मक यनधीतून सुंर्ुंयधत यवभार्ाुंच्या 
आवश्यकतेनुसार यनधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. यानुसार सदर प्रयोजनािब येणारा अयतयरक्त खचब 
भार्यवण्यासाठी सुंर्ुंयधत प्रिासकीय यवभार्ाुंनी आवश्यक असणारा यनधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी 
उयचत कायबवाही करावी . 
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(13)    िासनाकडून रार्यवल्या जाणाऱ्या यवयवध यिष्यवृत्ती / प्रयतपूती योजनाुंची प्रभायवपणे व पारदिबक 
पध्दतीने अुंमलर्जावणी करण्यासाठी सुंर्ुंयधत प्रिासकीय यवभार्ाुंनी ऑनलाईन सुंर्णकीय प्रणाली 
यवकयसत करावी. तसेच या अनुिुंर्ाने यापूवी यवभार्ाने सुंदभब क्र.५ अन्वये यदनाुंक 20/7/2016 रोजी 
यनर्बयमत केलेल्या िासन यनणबयातील सूचनेनुसार योजनेच्या सुंर्ुंयधत सुंयनयुंत्रण अयधका-यानी 
तात्काळ कायबवाही करावी. 
 

(14) सदरच्या िासन यनणबयास अनुसरुन सवब सुंर्ुंयधत प्रिासकीय यवभार्ाुंनी त्याुंच्या यवभार्ाुंतर्बत 
आर्थिकदृष्टया मार्ास प्रवर्ातील यवदयार्थ्यांकरीता रार्यवल्या जाणाऱ्या योजनाुंच्या सुंदभात आवश्यक 
ते पूरक आदेि तात्काळ यनर्बयमत करावते. 
 

(15)   या िासन यनणबयातील नमूद योजनाुंकयरताचे यनकि, अटी व िती हे केवळ वरील नयवन  राजिी 
ित्रपती िाहू महाराज यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेकयरता लारू् राहतील.   
 

िुल्क प्रयतपूतीच्या यवतरणाची कायबपद्धती:- 
 

 (16) सदर योजनेची अुंमलर्जावणी करणा-या प्रत्येक प्रिासकीय यवभार्ाने त्याुंच्या अयधनस्त 
असलेल्या िैक्षयणक  सुंस्िाुंमधील व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंना प्रविे घेणा-या पात्र लाभािींचे अजब 
प्स्वकारण्यासाठी सुंर्णकीय ऑनलाईन प्रणाली यनमाण करुन आवश्यकतेनुरुप सुंर्ुंयधत यवद्यापीठािी 
जोडून त्याद्वारे यवदयािी व सुंस्िेिी सुंर्ुंयधत सवब र्ार्ींची वरील सुंदभब क्र. 5 येिील िासन यनणबयात 
नमूद केल्याप्रमाणे पडताळणी करण्यासाठीची सोय करण्यात यावी. याकरीता सवब सुंर्ुंयधत 
यवद्यापीठाकडून सक्षम प्रायधकाऱ्याुंना त्याुंच्या सुंर्णक प्रणालीिी जोडण्यासाठी आवश्यक असलले े 
सवब प्रकारचे सहकायब करणे अयनवायब असेल. 

 

(17)  प्रत्येक प्रवर्ातील अजबदार यवद्यार्थ्यांकयरता यनयित केलेल्या त्याच्या कुटुुंर्ाची (दोन्ही पालकाुंची     
एकत्र) उत्पन्न मयादा ही सक्षम अयधकाऱ्याने प्रमायणत केल्याची खातरजमा करणे आवश्यक असून  
आर्थिक मार्ास प्रवर्ाचे प्रमाणपत्र हे यकमान सुंर्ुंयधत तहयसलदार याुंचे असाव.े  
 

(18)  तसेच सक्षम प्रायधकरणाुंनी यदलेले अयधवास प्रमाणपत्र प्रत्येक इच्िुक लाभार्थ्याने सादर करणे 
आवश्यक रायहल.  
 

(19)  प्रत्येक लाभािी यवदयार्थ्याचा आधार क्रमाुंक ककवा यवयिष्ट सुंर्णकीय क्रमाुंक नमूद करुन          
सुंर्ुंयधत यवद्यािी प्रत्येक विाच्या प्रिम सत्राच्या / विाच्या परीक्षसे र्सला असल्यार्ार्त सुंर्णकीय 
प्रणालीव्दारे खातरजमा करुन त्या यवदयार्थ्याची सवब मायहती िैक्षयणक सुंस्िेने ऑनलाईन स्वरुपात 
प्रमायणत करुन ऑनलाईन अजब सक्षम अयधका-याकडे सादर करणे आवश्यक रायहल.   
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(20)  प्रत्येक लाभािी यवद्यािी हा सुंर्ुंयधत िैक्षयणक सुंस्िेत प्रविे घेतल्याची अिवा यिक्षण घेत       
असल्याची व िैक्षयणक सुंस्िेत र्नावट यवद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची सुंर्णकीय प्रणालीद्वारे         
पडताळणी करणे  आवश्यक असेल.  
 

(21) सक्षम प्रायधका-यास ऑनलाईन अजब प्राप्त िाल्यानुंतर त्यामधील यवदयार्थ्याची सवब मायहती व 
त्यास यदलेला प्रविे हा प्रविे यनयमन प्रायधकरणाद्वारे वधै ठरयवण्यात आल्याची पडताळणी करावी.   

 

 (22) पात्र यवद्यार्थ्यांची मायहती आधार क्रमाुंक ककवा यवयिष्ट सुंर्णकीय क्रमाुंकािी सुंर्ुंयधत 
सुंचालनालय/ िैक्षयणक सुंस्िा/यवद्यापीठ याुंचेकडील अिवा अन्य उपलब्ध व्यप्क्तर्त मायहतीिी 
सुंलग्नीत िाल्यानुंतर सुंर्ुंयधत यवद्यािी प्रत्यक्षात िैक्षयणक सुंस्िेत यिकत असल्याची आयण िैक्षयणक 
विाच्या प्रिम सत्राच्या परीक्षसे र्सला असेल अिा व केवळ उपरोक्त नमूद सवब अटी/ितीची पूतबता 
करत असलेल्या पात्र यवद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

 

(23) ज्या अभ्यासक्रमाुंना सत्र परीक्षा पध्दती लारू् नाही, अिा अभ्यासक्रमाकरीता सुंर्ुंयधत यवद्यार्थ्याचा 
प्रविे हा प्रविे यनयमन प्रायधकरण व सुंर्ुंयधत यवद्यापीठाने यनयित केल्यानुंतर यवद्यापीठाच्या पटावर 
नोंदयवण्यात आलेला नोंदणी क्रमाुंक तपासून सुंर्ुंयधत अभ्यासक्रमास प्रविे घेणा-या पात्र यवदयार्थ्यांला 
व पट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र यदल्यावर लाभासाठी यनयित करण्यात येईल. सुंस्िेने खोटे 
प्रमाणपत्र यदल्यास सुंस्िेवर कायदेिीर कायबवाही करण्यात येईल. 

 

(24) अिा पात्र यवदयार्थ्यांची यवयहत मयादेतील प्रयतपूती सक्षम प्रायधकाऱ्याकडून ही िेट स्वरुपात 
सुंर्ुंयधत यिक्षण सुंस्िेला त्याुंच्या र्ँक खात्यात ECS द्वारे प्रयतपूती करणे आवश्यक असेल. 

 
(25) वरीलप्रमाणे पात्र लाभािी यवद्यार्थ्यांसाठी यिक्षण िुल्काची प्रयतपूती केल्यानुंतर दरविी अिा 
लाभािी यवद्यार्थ्यांची अभ्यासक्रम व िैक्षयणक सुंस्िायनहाय सयवस्तर यादी ही अुंमलर्जावणी करणा-
या यवभार्ाच्या अखत्यायरतील सुंचालनालयाच्या सक्षम प्रायधकाऱ्याुंनी त्याुंच्या सुंकेतस्िळावर न चकुता 
प्रयसध्द करणे र्ुंधनकारक असेल.  

 

(26) तसेच सदर योजनेंतर्बत पात्र लाभार्थ्यांपोटी िासनाकडून सुंर्ुंयधत िैक्षयणक सुंस्िाुंना अदा 
करण्यात येणाऱ्या िुल्क प्रयतपूतीर्ार्त यवयवध यवभार्ाुंच्या अखत्यारीतील सवब सक्षम प्रायधकारी ककवा 
नेमून यदलेल्या त्याुंच्या प्रयतयनधीद्वारे वळेोवळेी दरविी लाभार्थ्यांची िैक्षयणक प्रर्ती व उपप्स्िती र्ार्त 
खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वळेापत्रकासह सक्षम प्रायधकारी व सुंयनयुंत्रण 
अयधकाऱ्याुंनी यनर्बयमत करावीत. तसेच या योजनेतील त्रटुी सुंदभातील यनरीक्षण व र्लयनष्पत्तीचा 
अहवाल सक्षम प्रायधकाऱ्याुंमार्ब त िासनास न चकुता वळेोवळेी सादर करणे अयनवायब असेल. 
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(27)  सदर िासन यनणबय यवत्त यवभार्ाच्या सहमतीने त्या यवभार्ाचा अनौपचायरक सुंदभब क्रमाुंक, 
487/2016/व्यय-5, यदनाुंक 17-09-2016 अनुसार यनर्बयमत करण्यात येत आहे. 

(28) सदर िासन यनणबय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्िळावर 
उपलब्धकरुन देण्यात आला असून त्याचा साुंकेताुंक क्रमाुंक 201610131601588408  असा आहे. 
सदरचे  आदेि यडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंयकत करुन काढण्यात येत आहे.  
            महाराष्राचे राज्यपाल याुंचे आदेिानुसार व नाुंवाने,  
 
 

 
( डॉ. यकरण पाटील ) 

उपसयचव, महाराष्रिासन 
प्रयत, 

१. मा.राज्यपालाुंचे सयचव, राजभवन, मलर्ार यहल, मुुंर्ई 
२. मा.मुख्यमुंत्रयाुंचे प्रधान सयचव, मुंत्रालय, मुुंर्ई 
३. अपर मुख्य सयचव, वदै्यकीय यिक्षण व औिधी िव्ये यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई 
४. अपर मुख्य सयचव (कृयि), कृयि व प.दु.म. यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई 
५. अपर मुख्य सयचव, यनयोजन यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई 
६. अपर मुख्य सयचव, यवत्त यवभार् , मुंत्रालय, मुुंर्ई 
७. प्रधान सयचव (प.दु.म.), कृयि व प.दु.म. यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई 
८. सयचव, सामायजक न्याय व यवकास यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई 
९. सयचव, आयदवासी यवकास यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई 
१०. सवब सन्मानीय यवधानपयरिद व यवधानसभा सदस्य 
११. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पणेु, 
१२. आयुक्त, आयदवासी यवकास आयुक्तालय, नायिक 
१३. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रविे परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तुंत्रयनकेतन इमारत, 

49,खेरवाडी,अयलयावर जुंर् मार्ब,वाुंिे (पवूब), मुुंर्ई-400051 
१४. सयचव, प्रविे यनयामक प्रायधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तुंत्रयनकेतन इमारत,  

49,खेरवाडी,अयलयावर जुंर् मार्ब,वाुंिे (पवूब), मुुंर्ई-400051 
15.सयचव, िुल्क यनयामक प्रायधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तुंत्रयनकेतन इमारत, 49,खेरवाडी, 

अयलयावर जुंर् मार्ब,वाुंिे (पवूब), मुुंर्ई-400051 
16. सुंचालक, तुंत्र यिक्षण, महाराष्र राज्य, मुुंर्ई 
17.  सुंचालक, उच्च यिक्षण, महाराष्र राज्य, पणेु 
18. सुंचालक, वदै्यकीय यिक्षण व सुंिोधन, महाराष्र राज्य, मुुंर्ई 
19. आयुक्त, कृयि, महाराष्र राज्य, पणेु 



खाजगी कायम विनाअनुदावनत विक्षण 
संस्ामंधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी 
प्रििे घेणाऱ्या आर्थ्कदृष्टया मागासिगीय 
विद्यार्थ्यांच्या िैक्षवणक िुल्काच्या प्रवतपूतीची 
योजना  िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे सुरु 
ठेिण्याबाबत... 
 

महाराष्र िासन 
उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, 

िासन वनणषय क्र. टीईएम -2015/प्र.क्र. 219/तावंि-4, 
मंत्रालय विसतार भिन, मंुबई 400 032, 

वदनाकं : 31  माचष, 2016. 
  

िाचा : 1) िासन वनणषय, उच्च  ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र.टीईएम -2014/ 
               प्र. क्र. 90/तावंि-4, वदनाकं 20.03.2015. 

 

प्रसतािना :    
िासनाच्या उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, िदै्यकीय विक्षण ि और्धी द्रव्ये विभाग, कृवर् विभाग, 

पिुसंिधषन, दुग्धव्यिसाय आवण मत्ससयव्यिसाय विभाग या विभागाचं्या अवधपत्सयाखाली असणाऱ्या 
व्यािसावयक अभ्यासक्रमाचं्या खाजगी कायम विना अनुदावनत संस्ांमध्ये प्रििे घेणाऱ्या सामावजक 
मागास ि आर्थ्कदृष्टया दुबषल घटकातंील विद्या्ी केिळ वनधीअभािी व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमापंासून िवंचत राहू नये म्हणनू, एक सामावजक बावंधलकी ि घटनात्समक उ्तररदावयत्सि 
म्हणनू, राज्य िासनाने फी प्रवतपूती करण्याबाबतचा धोरणात्समक वनणषय िैक्षवणक िर्ष 2006-07 
पासून घेतलेला आहे.  सदरहू वनणषय िैक्षवणक िर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 
2011-12, 2012-13, 2013-14 ि 2014-15 मध्ये कायम ठेिण्यात आलेला आहे. सदरहू योजना 
िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून सुरु ठेिण्याबाबतच्या प्रसतािास मंवत्रमंडळाने वदनाकं 17.03.2016 
च्या मंवत्रमंडळ बैठकीमध्ये खालील सुधारणासंह मान्यता देण्याचा वनणषय घेतला आहे :- 

1. मंवत्रमंडळ वटप्पणीतील पवरच्छेद क्र. 14 मध्ये प्रसतावित केल्याप्रमाणे प्रचवलत विक्षण िुल्क 
प्रवतपूती योजनेत िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे अंमलबजािणी करण्यास मान्यता देण्यात 
यािी. 
2. सदर योजनेच्या अंमलबजािणीस दरिर्ी मंवत्रमंडळाची मान्यता न घेता धोरण म्हणनू सदर 
योजनेस मान्यता देण्यात यािी. 
3. त्ावप, सदर योजनेच्या अंमलबजािणी संदभातील सुधारीत पद्धतीचा पुढील िैक्षवणक िर्ष 
संपण्यापूिी विभागाने सविसतर आढािा घ्यािा. 
4. तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजािणीकवरता आिश्यक असलेला वनधी सिष संबंवधत 
विभागानंा प्रत्सयेक वि्तरीय िर्ी अ ष्संकल्पीत करुन उपलब्ध करण्यास मान्यता असािी. 
5. सदर योजनेच े मूळ वनकर् न बदलता अंमलबजािणीत सुधारणा करण्याचे अवधकार 
प्रिासकीय विभागानंा वि्तर विभागाच्या सल्ल्याने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात यािी.  
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त्सयानुसार सदरहू योजना िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे  सुधारीत अटी ि ितीनुसार सुरु 
ठेिण्याचा प्रसताि िासनाच्या विचाराधीन होता.  

सदर  वनणषयानुसार अनुसवूचत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, वििेर् मागास प्रिगष ि 
इतर मागास िगष या समाज घटकातंील विद्यार्थ्यांची फी प्रवतपूती करण्याबाबतचे आदेि सामावजक 
न्याय विभागामाफष त आवण अनुसूवचत   जमाती या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी फी प्रवतपूती 
करण्याबाबतचे आदेि आवदिासी विकास विभागाकडून तसेच आर्थ्क दुबषल घटकातील 
विद्यार्थ्यांच्या फी प्रवतपूतीचे आदेि हे उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, िदै्यकीय विक्षण ि और्धी द्रव्ये 
विभाग, कृवर् विभाग, पिुसंिधषन, दुग्धविकास आवण मत्ससयव्यिसाय विभाग या सिष संबंवधत 
प्रिासकीय विभागामंाफष त त्सयाचं्या अखत्सयावरतील संबंवधत िैक्षवणक संस्ामंधील िासनाने वनवित 
केलेल्या वनिडक विनाअनुदावनत व्यािसावयक अभ्यासक्रमानंा प्रििे घेणा-या आर्थ्कदृष्टया दुबषल 
घटकातंील विद्यार्थ्यांसंदभात िासन वनणषय वनगषवमत करणे अपेवक्षत आहे.  
2. या अनुर्ंगाने उच्च ि तंत्र विक्षण विभागाच्या अवधपत्सयाखालील व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी प्रििे घेणाऱ्या आर्थ्क दुबषल घटकातील विद्यार्थ्यांना विक्षण िुल्क प्रवतपूतीची सन 
2006-07 पासून कायान्न्ित केलेली योजना िैक्षवणक िर्ष 2015-16  पासनू पुढे सुधारीत अटी ि 
ितीच्या अधीन राहून  सुरु ठेिण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती.  
 

िासन वनणषय :  
राज्यातील उच्च ि तंत्र विक्षण विभागातंगषत िासकीय, अिासकीय अनुदावनत ि 

विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण  िासकीय विद्यापीठात विनाअनुदावनत तत्सिािर 
सुरु असलेल्या वनिडक व्यािसावयक अभ्यासक्रमासंाठी प्रििे घेतलेल्या आर्थ्कदृष्टया मागासिगीय 
विद्यार्थ्यांसाठी विक्षण िुल्क प्रवतपूती योजना िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासनू पुढे सुरु ठेिण्यास 
खालील सुधारीत  अटींच्या अधीन राहून िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

पात्रतेचे वनकर्:- 
 (1) सदर योजना ही खाजगी विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतनासंमिते िासकीय ि 
अनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण िासकीय विद्यापीठातील विनाअनुदावनत तत्सिािर 
चालविल्या जाणाऱ्या व्यािसावयक अभ्यासक्रमानंा प्रििे घेणा-या आर्थ्कदृष्टया दुबषल घटकातील 
विद्यार्थ्यांनाही लागू राहील. 

या योजनेमध्ये खालील अभ्यासक्रमाचंा समाििे राहील :- 
पदविका पदिी पदव्यु्तरर पदिी 
अवभयांवत्रकी अवभयांवत्रकी एम.बी.ए./एम.एम.एस. 
और्धवनमाणिास्त्र और्धवनमाणिास्त्र एम.सी.ए. 
एचएमसीटी एचएमसीटी -- 
-- िासतुिास्त्र -- 
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(2 ) सदरहू योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आर्थ्क दुबषल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकाचंे िार्थर्क 
आर्थ्क उत्सपन्न  रु. 1.00  लक्ष  ककिा त्सया रकमेच्या आत असणे आिश्यक राहील.  

(3) आर्थ्क दुबषल घटकातील विद्यार्थ्यांना वनधारीत विक्षण िुल्काच्या 50 टक्के  मयादेपयंतची 
प्रवतपूती िासनामाफष त करण्यात येईल. 

  (4)  सदरहू योजनेचा लाभ िैक्षवणक िर्ष  2015-16 पूिी िा चालू िैक्षवणक िर्ामध्ये प्रिवेित    
         विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचं्या पूणष  कालािधीपयंत या आदेिातील अटी ितीनुसार लागू राहील. 

(5) तंत्र विक्षणािी वनगडीत पदविका, पदिी आवण पदव्यु्तरर पदिी अभ्यासक्रमासंाठी ज्या 
विद्यार्थ्यांनी िासनाच्या संबंवधत सक्षम प्रावधकाऱ्यामाफष त राबविण्यात येणाऱ्या कें द्रीभतू प्रििे 
प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रििे घेतलेला आहे, असे विद्या्ी या योजनेअंतगषत लाभास पात्र असतील. 

(6)  सदरहू योजनेचा लाभ एआयईईई कोट्यातून प्रििे घेणाऱ्या महाराष्र राज्यातील    
आर्थ्कदृष्ट्या दुबषल घटकातील  उमेदिारानंाही लागू राहील. 

(7)  सदर योजना ही खाजगी अवभमत विद्यापीठ अ्िा खाजगी सियंअ ष्सहाय्यीत विद्यापीठातील 
अभ्यासक्रमासंाठी प्रििे घेणा-या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही. 

(8) सदर योजनेंतगषत देण्यात येणारा लाभ हा िासनाने वनवित केलले्या वनिडक व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी केिळ महाराष्र राज्यातील अवधिास प्रमाणपत्र असणा-या विदयार्थ्यांसाठीच 
मयावदत राहील. 

(9) िासनाच्या विविध विष्यिृ्तरी योजनापंैकी केिळ काणत्सयाही एकाच योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास 
संबंवधत विद्या्ी पात्र असेल. म्हणजेच अन्य योजनेच्या माध्यमातून विद्या्ी कोणत्सयाही 
विष्यिृ्तरी / िुल्क प्रवतपुतीचा लाभ घेत असल्यास तो विद्या्ी या योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास 
पात्र असणार नाही. 

(10) लाभा्ी विद्यार्थ्याने वनयवमतपणे  महाविद्यालय / तंत्रवनकेतनामध्ये विक्षणासाठी िगात उपन्स्त 
राहणे आिश्यक राहील ि प्रत्सयेक सत्र अ्िा िर्ाची परीक्षा देणे आिश्यक राहील.  केिळ  
विविष्ट पवरन्स्तीत वििेर्त: आजारपणाच्या कारणासति परीक्षा देणे िक्य झाले नसल्यास 
तसे संबंवधत विदया्ी ि िैक्षवणक संस्ेने विफारस केल्यानंतर सबंंधीत उपसंचालक / 
सहसंचालक िा सक्षम अवधकारी यानंी प्रमावणत करणे आिश्यक राहील.   

(11) पात्र लाभा्ी विद्या्ी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाकवरता प्रििे घेतल्यानंतर एखादया सत्राची 
(सेवमसटरची) परीक्षा वदली नसल्यास अ्िा एखादया िैक्षवणक  िर्ात अनु्तरीणष झाल्याने त्सया 
िर्ासाठी प्रििे वमळाला नसल्यास पुढील िर्ाकवरता सदर विद्या्ी या योजनेचा लाभ 
वमळण्यास अपात्र राहील. 

 त्ावप, तद्नंतर पुनि:  त्सया सत्र/िर्ात परीक्षा उ्तरीणष झाल्यानंतर अ्िा अंित: पास 
(ATKT) झाल्याने त्सया अभ्यासक्रमाच्या पुढील िैक्षवणक िर्ासाठी प्रििे वमळाल्यास सदर 
योजनेच्या लाभासाठी पुन्हा पात्र ठरेल. 

(12)  परंतु असे पात्र लाभा्ी विदया्ी अभ्यासक्रमास प्रििे घेतल्यानंतर संपूणष अभ्यासक्रमाच्या 
एकूण कालािधीत दोन ककिा त्सयापेक्षा अवधक िळेी पूणषत: अनु्तरीणष झाल्यामुळे त्सया 
अभ्यासक्रमाच्या पुढील िैक्षवणक िर्ासाठी प्रििे वमळाला नसेल तर संबंवधत विद्या्ी प्रििे 



िासन वनणषय क्रमांकः टीईएम -2015/प्र.क्र. 219/तांवि-4,  

 

पृष्ठ 8 पैकी 4  
 

घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उिषवरत कालािधीसाठी सदर योजनेंतगषत लाभाकवरता 
कायमसिरुपी अपात्र ठरेल. 

 (13)  लाभा्ी विदया्ी ि संबंवधत विक्षण संस्ा यानंी सदर योजनेंतगषत लाभ घेण्यासाठी सादर 
केलेल्या अजात चकूीची अ्िा वदिाभलू करणारी मावहती सादर केल्यास त्सयास उिषवरत 
अभ्यासक्रमाच्या कालािधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही.  तसेच, त्सया विदयार्थ्याला/संस्ेला 
त्सयानंी सादर केलेल्या चकूीच्या  मावहतीच्या आधारे त्सयापूिी वमळालेल्या लाभाच्या संपूणष 
रकमेची व्याजासह िसूली करण्यात येईल ि कोणत्सयाही योजनेंतगषत संबंवधत विद्यार्थ्यास 
विष्यिृ्तरी/िुल्क प्रवतपूती वमळण्यास प्रवतबंवधत केले जाईल.  या संदभातील सिषसिी 
जबाबदारी ही योजनेची अंमलबजािणी करणा-या सक्षम प्रावधकाऱ्याची असेल. 

(14) संबंवधत विद्या्ी सित:च्या चकुीच्या ितषनामुळे समाधानकारक िैक्षवणक प्रगती करीत 
नसल्याबाबत ककिा संबंवधत प्रावधकाऱ्याच्या पूिषपरिानगीवििाय अवनयवमतपणे गैरहजर राहणे 
इत्सयादी सिरुपाचे गैरितषन करत असल्याबाबत संबंवधत िैक्षवणक संस्ेच्या प्रमुखाने वनदिषनास 
आणले तर अिा विद्यार्थ्याची िुल्क प्रवतपूती ्ाबंविण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल. 

(15) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यास प्रवतपूती प्रदान करण्यात आली आहे तो 
अभ्यासक्रम संबंवधत विद्यार्थ्याने मध्येच सोडला तर अिा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या प्रवतपूतीची 
रक्कम राज्य िासनास योग्य िाटल्यास त्सयाच्या/वतच्याकडून िसुल केली जाईल. 

(16) सदर योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतच्या कोणत्सयाही पूिषसूचना न देता बदल अ्िा सुधारणा 
करण्याचे अवधकार िासनास राहतील ि असे बदल केल्यामुळे कोणत्सयाही प्रकारचे नुकसान 
झाल्याबाबतचा दािा कोणत्सयाही विद्यार्थ्यास ककिा िैक्षवणक संस्ेस अ्िा विद्यार्थ्याच्या 
पालकानंा िासनाच्या विरुध्द करता येणार नाही. 

(17) सदर योजनेच्या लाभाकवरता िासकीय अ्िा िासन अनुदावनत िैक्षवणक संस्ा ककिा 
िासकीय विदयापीठ िगळून अन्य सिष  खाजगी विनाअनुदावनत िैक्षवणक संस्ामंधील पात्र 
विदयार्थ्यांचे प्रििे ि विद्यार्थ्यांकडून आकाराियाचे असलेले विक्षण िुल्क हे महाराष्र 
विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक िैक्षवणक (प्रििे ि विक्षण िुल्क यांचे विवनयमन ) 
अवधवनयम, 2015 मधील तरतूदीनुसार िुल्क वनयामक  प्रावधकरणाकडून प्रत्सयेक िर्ी वनवित 
करुन अंवतम करणे आिश्यक राहील. 

(18) सदर योजनेंतगषत पात्र असणारे व्यािसावयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंवधत  िैक्षवणक 
संस्ानंी पुढील  3 िर्ाच्या आत म्हणजेच  िैक्षवणक िर्ष  2018-19 पयंत सक्षम विखर 
संस्ेकडून मूल्याकंन ि दजा मानाकंन प्राप्त करणे (Assesment and  Accreditation) 
आिश्यक राहील. तद्नंतर िैक्षवणक िर्ष 2019-20 पासून सबंंवधत विखर संस्ाकंडून 
मूल्याकंन ि दजा वनविती करुन मूल्याकंन प्राप्त न केल्यास अिा संस्ानंा मुल्याकंन ि दजा 
मानाकंन प्राप्त होईपयंत या योजनेतून िगळण्यात येईल ि त्सया िर्ापासून केिळ मानाकंन प्राप्त 
करणाऱ्या िैक्षवणक संस्ेमध्ये प्र्म िर्ासाठी  प्रििे घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरताच सदर योजना 
लागू राहील. 
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िुल्क प्रवतपूतीच्या वितरणाची कायषपद्धती:- 
 (19) सदर योजनेची अमंलबजािणी करणा-या प्रत्सयेक प्रिासकीय विभागाने त्सयाचं्या अवधनसत 

असलेल्या िैक्षवणक  संस्ामंधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमानंा प्रििे घेणा-या पात्र लाभा्ींचे 
अजष न्सिकारण्यासाठी संगणकीय लनलाईन प्रणाली वनमाण करािी. सदर प्रणाली वनमाण 
करुन आिश्यकतेनुरुप सबंंवधत विद्यापीठािी जोडून त्सयाद्वारे संबंवधत पात्र लाभार्थ्यांनी परीक्षा 
वदली आहे ककिा नाही याची पडताळणी करण्यासाठीची सोय करण्यात यािी. याकरीता सिष 
संबंवधत विद्यापीठाकडून सक्षम प्रावधकाऱ्यानंा त्सयाचं्या संगणक प्रणालीिी जोडण्यासाठी 
आिश्यक असलेले  सिष प्रकारचे सहकायष करणे अवनिायष असेल. 

(20)  प्रत्सयेक प्रिगातील अजषदार विद्यार्थ्यांकवरता वनवित केलेल्या त्सयाच्या कुटंुबाची (दोन्ही पालकाचंी     
         एकत्र) उत्सपन्न मयादा ही सक्षम अवधकाऱ्याने प्रमावणत केल्याची खातरजमा करणे आिश्यक  
         असून  आर्थ्क मागास प्रिगाचे प्रमाणपत्र हे वकमान संबंवधत तहवसलदार याचंे असाि.े  
(21)  प्रत्सयेक लाभा्ी विदयार्थ्याचा आधार क्रमाकं ककिा विविष्ट संगणकीय क्रमाकं  नमूद करुन   
         संबंवधत विद्या्ी प्रत्सयेक िर्ाच्या प्र्म सत्राच्या / िर्ाच्या परीक्षसे बसला असल्याबाबत     
         संगणकीय प्रणालीव्दारे  खातरजमा करुन त्सया विदयार्थ्याची सिष मावहती िैक्षवणक संस्ेने    
         लनलाईन सिरुपात प्रमावणत करुन लनलाईन अजष सक्षम अवधका-याकडे सादर करणे     
         आिश्यक रावहल.   
(22)  प्रत्सयेक लाभा्ी विद्या्ी हा संबंवधत िैक्षवणक ससं्ेत प्रििे घेतल्याची अ्िा विक्षण घेत  
         असल्याची ि िैक्षवणक संस्ेत बनािट विद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची संगणकीय प्रणालीद्वारे   
         पडताळणी करणे  आिश्यक असेल.  
(23) सक्षम प्रावधका-यास लनलाईन अजष प्राप्त झाल्यानंतर त्सयामधील विदयार्थ्याची सिष 
        मावहती ि त्सयास वदलेला प्रििे हा प्रििे वनयमन प्रावधकरणाद्वारे िधै ठरविण्यात आल्याची     
        पडताळणी करािी.   
 (24) पात्र विद्यार्थ्यांची मावहती आधार क्रमाकं ककिा विविष्ट संगणकीय क्रमाकंािी संबंवधत 

संचालनालय/ िैक्षवणक संस्ा/विद्यापीठ याचंेकडील अ्िा अन्य उपलब्ध व्यन्क्तगत 
मावहतीिी संलग्नीत झाल्यानंतर संबंवधत विद्या्ी प्रत्सयक्षात िैक्षवणक संस्ेत विकत असल्याची 
आवण िैक्षवणक िर्ाच्या प्र्म सत्राच्या परीक्षसे बसला असेल अिा ि केिळ उपरोक्त नमूद सिष 
अटी/ितीची पूतषता करत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र 
समजण्यात येईल. 

(25) ज्या अभ्यासक्रमानंा सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अिा अभ्यासक्रमाकरीता संबंवधत विद्यार्थ्याचा 
प्रििे हा प्रििे वनयमन प्रावधकरण ि संबंवधत विद्यापीठाने वनवित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या 
पटािर नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमाकं तपासनू संबंवधत अभ्यासक्रमास प्रििे घेणा-या 
पात्र विदयार्थ्यांला ि सहा मवहन्याचे पट पडताळून त्सयाला प्रमाणपत्र वदल्यािर लाभासाठी 
वनवित करण्यात येईल. संस्ेने खोटे प्रमाणपत्र वदल्यास संस्ेिर कायदेिीर कायषिाही 
करण्यात येईल. 
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(26) पात्र विदयार्थ्यांची विवहत मयादेतील प्रवतपूती सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून ही ्ेट सिरुपात संबंवधत 
विक्षण संस्ेला त्सयाचं्या बँक खात्सयात ECS द्वारे प्रवतपूती करणे आिश्यक असले. 

(27) िरीलप्रमाणे पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यांसाठी विक्षण िुल्काची प्रवतपूती केल्यानंतर दरिर्ी अिा 
लाभा्ी विद्यार्थ्यांची अभ्यासक्रम ि िैक्षवणक संस्ावनहाय सविसतर यादी ही अंमलबजािणी 
करणा-या विभागाच्या अखत्सयावरतील संचालनालयाच्या सक्षम प्रावधकाऱ्यानंी त्सयाचं्या 
संकेतस्ळािर न चकुता प्रवसध्द करणे बधंनकारक असेल.  

(28) तसेच सदर योजनेंतगषत पात्र लाभार्थ्यांपोटी िासनाकडून सबंंवधत िैक्षवणक संस्ानंा अदा 
करण्यात येणाऱ्या िुल्क प्रवतपूतीबाबत विविध विभागाचं्या अखत्सयारीतील सिष सक्षम प्रावधकारी 
ककिा नेमून वदलेल्या त्सयांच्या प्रवतवनधीद्वारे िळेोिळेी दरिर्ी लाभार्थ्यांची िैक्षवणक प्रगती ि 
उपन्स्ती बाबत खात्री करािी. त्सयासाठी आिश्यक त्सया सूचना िळेापत्रकासह सक्षम प्रावधकारी 
ि संवनयतं्रण अवधकाऱ्यानंी वनगषवमत कराव्यात. तसेच या योजनेतील त्रटुी सदंभातील वनरीक्षण 
ि फलवनष्प्तरीचा अहिाल सक्षम प्रावधकाऱ्यांमाफष त िासनास न चकुता िेळोिळेी सादर करणे 
अवनिायष असेल. 

  (29)  सदर योजनेंतगषत या विभागाच्या अखत्सयावरतील व्यािसावयक अभ्यासक्रमानंा प्रििे घेण्याऱ्या 
आर्थ्कदृष्टया दुबषल घटकातील विद्यार्थ्यांना विक्षण िुल्क प्रतीपूतीची अंमलबजािणी 
करण्यासाठी सक्षम प्रावधकारी म्हणनू विभागीय  सहसंचालक, तंत्रविक्षण, यानंा ि संचालक, 
तंत्रविक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, यानंा सवनयंत्रण ि समन्ियक अवधकारी म्हणनू 
घोवर्त करण्यात येत आहे.   

(30) सदर योजनेच्या िर नमूद सुधारीत अंमलबजािणीच्या पध्दतीबाबत ि योजनेच्या 
फलवनष्प्तरीसंदभात िैक्षवणक िर्ष संपण्यापूिी न चकुता अंमलबजािणी करणाऱ्या संबंवधत 
विभागानंी सविसतर आढािा घ्यािा. तसेच आढाव्याअंती आिश्यकतेनुरुप योजनेच्या 
अंमलबजािणीत वि्तर विभागाच्या सल्लयाने संबंवधत प्रिासकीय विभागानंी सुधारणा करािी.  

 

(31) सदर िासन वनणषयानुसार अन्य सिष संबंवधत प्रिासवकय विभाग देखील त्सयाचं्या विभागातंगषत 
येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी त्सयाचंे सितंत्र िासन आदेि वनगषवमत करतील  ि त्सयामध्ये त्सया-त्सया 
सामावजक मागास प्रिगाकवरता लागू असलेले आर्थ्क वनकर् नमूद करुन अन्य सिष अटी /िती 
या िासन वनणषयात नमूद केल्याप्रमाणे त्सयाचंा अंतभाि करणे आिश्यक राहील. ज्या प्रिासकीय 
विभागाकडून या योजनातंगषत त्सयाचं्या आखत्सयारीतील विद्यार्थ्यांना ्ेट सिरुपात डीबीटी द्वारे 
विष्यिृ्तरी /प्रवतपूती करण्यात येत असल्यास ती कायषपध्दती सुरु ठेिािी, परंतु िर नमूद 
केल्याप्रमाणे विद्या्ी संबंवधत महाविद्यालयात प्रत्सयक्षात विकत असल्याची ि िळेोिळेी परीक्षा 
देउन उ्तरीणष होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी िर नमूद अटी,  िती ि विवहत पध्दतीचा 
अिलंब करणे आिश्यक असेल. 

 (32) तंत्र विक्षणािी वनगडीत िरील मुद्दा क्र. 1 ये्ील आर्थ्क दुबषल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या विक्षण 
िुल्क प्रवतपूतीचा खचष, मुख्य लेखाविर्ष “ 2203-तंत्र विक्षण, 107 विष्यिृत्त्या,  (00)(06)  
ज्याचंे ककिा ज्याचं्या पालकाचंे उत्सपन्न रुपये 1.00 लाखापेक्षा अवधक  नाही, अिा व्यािसावयक 



िासन वनणषय क्रमांकः टीईएम -2015/प्र.क्र. 219/तांवि-4,  

 

पृष्ठ 8 पैकी 7  
 

अभ्यासक्रमाचं्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फी माफी  (22030748), 31 सहायक अनुदान 
(ितेनेतर)” या लेखाविर्ाखाली खची टाकून मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यािा. 

 

2.  सदर िासन वनणषय वि्तर विभागाच्या सहमतीने ि त्सया विभागाचा अनौपचारीक संदभष क्र.                                            
   202/व्यय-5,  वदनाकं 29.03.2016  अन्िये वनगषवमत करण्यात येत आहे. 
3. सदर िासन वनणषय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201603311056447708 असा आहे. हा आदेि 
वडजीटल सिाक्षरीने सिाक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

            महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने. 
 
 
 

                                                                                                          (डॉ. वकरण पाटील) 
                                                                                                   उपसवचि, महाराष्र िासन 
प्रवत, 

1) मा. राज्यपालाचंे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मंुबई. 
2) मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
3) अपर मुख्य  सवचि, (कृवर्) कृवर् ि प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
4) अपर मुख्य सवचि, वि्तर विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5) अपर मुख्य सवचि, िदै्यकीय विक्षण ि और्धी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6) अपर मुख्य सवचि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7) प्रधान  सवचि (पदुम), कृवर् ि प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8) प्रधान सवचि, सामावजक न्याय ि वििेर् सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9) सवचि, आवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10) आयुक्त, सामाईक प्रििे परीक्षा कक्ष, िासकीय तंत्रवनकेतन इमारत, बादं्रा (पूिष), मंुबई. 
11) सवचि, प्रििे ि िुल्क वनयामक प्रावधकरण, िासकीय तंत्रवनकेतन इमारत, बादं्रा (पूिष), मंुबई. 
12) संचालक, तंत्र विक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
13) संचालक, िदै्यकीय विक्षण ि संिोधन संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
14) आयुक्त, कृवर्, महाराष्र राज्य, पुणे. 
15) आयुक्त, दुग्धव्यिसाय विकास, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
16) आयुक्त, मत्ससयव्यिसाय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
17) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्र राज्य, पुणे. 
18) आयुक्त, आवदिासी विकास विभाग, महाराष्र राज्य, नाविक. 
19) संचालक, पिुसंिधषन, महाराष्र राज्य, पुणे. 
20) कुलगुरु, सिष विद्यापीठे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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