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क्रमांक: 18/तशंिस/DBT Portal/2017-18/58    

ददनांक :  11.05.2017 

   प्रति, 

     सहसचंालक,  

     ितं्रशिक्षण विभागीय कायाालय, 

     म बंई, प णे, नाशिक, औरंगाबाद, अमराििी, नागपरू 
 

विषय:- िकै्षणणक िषा 2017 -18 पासनू "राजषी छत्रपिी िाहू महाराज शिक्षण ि ल्क शिष्यितृ्िी 
योजना ि डॉ.पजंाबराि देिम ख िसतिगहृ तनिााह भत्िा योजनेच्या विद्यार्थयाांस ऑनलाईन 

अजा भरण्यासाठी  DBT Portal  स रू करण्याबाबि..  

                 सदंर्ग :- 1) उ.व त.ंशि. वव.चे िासन ननणगय क्र. दटईएम-2015/प्र.क्र.219/तांशि-4, दद. 31.03.2016. 

                              2)  उ.व त.ंशि. वव.च ेिासन ननणगय क्र. दटईएम-2016/प्र.क्र.501/तांशि-4, दद. 13.10.2016. 

                              3) उ.व त.ंशि. वव.च ेिासन ननरण्य क्र. दटईएम-2016/प्र.क्र.559/तांशि-4, दद. 15.04.2017. 

 

            उपरोक्त ववषयाबाबत सदंशर्गय िासन पत्रान्वये कळववण्यात येत ेकी, सदंर्ग क्र. 2 मध्ये नम द 

केलेल्या मादहतीन सार आपल्या अधिपत्याखालील िासकीय, िासन अन दाननत व िासकीय ववनाअन दाननत 

महाववद्यालये/ ततं्रननकेतनामिील (िासकीय अशर्मत ववद्यावपठांसह) शिक्षण ि ल्क शिष्ट्यवतृ्ती योजना योजनेतरं्गत 

ननिागररत केलेल्या व्यावसानयक अभ्यासक्रमासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यामाफग त कें द्रीर्तू  प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयाांच्या 
शकै्षणिक शलु्काच्या 50 टक्के लार्ार्थयागस शिष्ट्यवतृ्ती स्वरूपात थेट त्यांच्या आिार सलंग्ननत बँक खात्यात जमा 
करण्यात येईल. याबाबत स चना सबंधित ससं्थाना तसेच लार्ाथी  ववद्यार्थयाांना सोबत जोडलेल्या मार्गदरि्क 

स चनेप्रमाणे आपल्या स्तरावरून देण्यात याव्यात, जेणे करून लार्ाथी या योजनेपासनू वधंचत राहणार नाही याकररता 
प वग स चना देण्यात येत आहे.  

           तसेच  सवग ववर्ार्ीय कायागलयांना कळववण्यात येत े कक, सन 2015-16 व 2016-17 या िकै्षणणक वषागत 

सदंर्ग क्र. 1 च्या िासन ननणगयातील म द्दा क्र. 27 न सार आधथगक द बगल घटकातील लार्ाथी ववद्यार्थयाांना ववतरीत 

केलेल्या ननिीच े अभ्यासक्रम ननहाय व ससं्थाननहाय सववस्तर यादी ही अद्याप पयांत अप्राप्त आहे.  याम ळे 

सचंालनालयाच्या सकेंत स्थळावर प्रशसध्द करता आल ेनाही. तरी तात्काळ ससं्था ननहाय ववद्यार्थयाांच्या नावासहीत 

यादी तात्काळ हाडगकॉपी व सॉफ्टकॉपीसह सादर करण्यात यावी.  
                 सदरहू योजनेसाठी या सचंालनालयामाफग त उपलब्ि करून ददलेला ननिी व सहसचंालक ततं्रशिक्षण 

ववर्ार्ीय कायागलयाच्या स्तरावरून प्रत्यक्ष लार्ाथींना ववतरीत केलेल्या ननिीच ेउपयोधर्ता प्रमाणपत्र तात्काळ सादर 
करण्यात याव.े  

     

(चंद्रिेखर ओक , भा. प्र.से. ) 
संचालक, 

िंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. म ंबई. 
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राजषी छत्रपिी िाहू महाराज शिक्षण ि ल्क शिष्यितृ्िी योजना ि डॉ.पंजाबराि देिम ख 

िसतिगहृ तनिााह भत्िा योजना 
अ) विदयार्थयाासाठी सिासामान्य सूचना: - 

            महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र आधार ( ववत्तीय  व इतर अर्थ सहाय्य, लाभ आणि सेवा 
याांचे  लक्ष्ययत ववतरि) अधधननयम, २०१६” हा अधधननयम पाररत केलेला आहे. सदर अधधननयमाची कलम े
३ व ४ मध्ये प्रदान केलले्या  अधधकाराचा वापर करून उच्च व तांत्र शशक्षि ववभागाने दद १३/०४/२०१७ 
रोजीच्या अधधसचूनेद्वारे  ववभागाच्याखालील योजनाांचा समावेश केला आहे.  

1.  राजषी छत्रपिी िाहू महाराज शिक्षण ि ल्क शिष्यितृ्िी योजना  
2.  डॉ. पजंाबराि देिम ख िसिीगहृ तनिााह भत्िा योजना  

ततं्रशिक्षण सचंालनालयाच्या अतंर्गत व्यावसानयक  अभ्यासक्रमाकररता दह योजना लार् ूराहील.  

अ. क्र. तपशिल अतंर् गत अभ्यासक्रम  

1 पदववका अशर्यांत्रत्रकी, औषिननमागणिास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अडँ कॅटरररं् टेक्नॉलॉजी 
2 पदवी अशर्यांत्रत्रकी, औषिननमागणिास्त्र, वास्त िास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अडँ कॅटरररं् टेक्नॉलॉजी 
3 पदव्य तर पदवी मास्टर ऑफ त्रबणिनेस मॅनेजमेंट / मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मास्टर ऑफ कंप्य टर 

अग्प्लकेिन 

 

ववद्यार्थयाांना उपरोक्त योजनांचा थेट लार् देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या Maha IT मार्थ त “राज्य डडबीटी पोटाल          
( State DBT Portal)” ववकशसत करण्यात येत आहे. या पोटथलवर ववद्यार्थयाथला उपरोक्त योजनेचा 
लाभ घेण्याकररता ऑनलाईन अजथ करिे आवश्यक आहे. या पोटथल बाबत अधधक मादहती तांत्र शशक्षि 

सांचालनालयाच्या सांकेत स्र्ळावर वेळोवेळी प्रशसद्ध करण्यात येईल.  

आधार क्रमाांक वापरूनच अजथ करण्यापासनू त े लाभाची रक्कम र्ेट ववद्यार्थयाथच्या खात्यात जमा 
करण्यापयांतची सवथ प्रक्रीया ऑनलाईन  पद्धतीने  राज्य  डिबीटी पोटथलद्वारे करण्यात येिार आहे.  
1.  उपरोक्त नमदु योजनाकरीता State DBT Portal वरील वेळापत्रकाप्रमािे कायथवाही करिे बांधनकारक 

आहे.   
2.  सांस्र्ेत महाराष्ट्र राज्य तांत्रशशक्षि मांिळ /ववद्यापीठान ेठरववलेल्या ननकषाप्रमािे वगाथतील 50% उपक्ष्स्र्ती 

असिे अननवायथ आहे. 
3. शशष्ट्यवतृ्ती प्राप्त झाल्यानांतर सांस्र्ेला वेळेत शशक्षि शलु्क भरण्याची जबाबदारी ववद्यार्थयाांची असेल. 
4. ज्या ववद्यार्थयाांनी अद्यापही आधार क्रमाांक प्राप्त केला नाही त्याांनी नजीकच्या UADAI याांनी ननदेशित 

केलेल्या कें द्राकिून नाव नोंदिी करून आधार क्रमाांक प्राप्त करून घ्याव.े 
5.  आधार क्रमाांकासोबत मोबाईल क्रमाांक सांलग्ननत करावा. 
6. योजनेचा लाभ र्टे ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्यात करण्यात येिार असल्याने, ववद्यार्थयाांनी CBS 

Facility असलेल्या बँकेत स्वतःचे खात ेउघिले नसल्यास त्वररत खात ेउघिून घ्याव ेव सदरहू खात े
आधार सोबत सांलग्नीत करण्यात याव.े  

7.  आधार क्रमाांक व बँक खात ेसांलग्नीत असल्याची खात्री खालीलप्रमािे करता येईल. 

 आधार क्रमाांकाशी सालाक्ष्ग्नत मोबाईल क्रमाांका वरून *९९*९९# क्र. िायल करावा. 
 खालील सांकेत स्र्ळावर  जाऊन आधार व बँक खात ेयाांची जोििी  बघता येऊ शकेल 

o https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-linking-status 

 सदर योजनाांबाबत शासन ननिथय क्र. टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/ताांशश-४ दद. १५/०४/२०१७ नसुार शकै्षणिक 
वषथ २०१७-१८ पासनू कायथवाही करण्यात येिार असल्यामळेु सवथ ववद्यार्ी, पालक व शकै्षाणिक सांस्र्ा याांनी 

https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-linking-status


शासन ननिथयाचे अवलोकन करावे.  तसेच योजनेच्या अटी व शती नसुार पात्र ववद्यार्थयाांनी आवश्यक 
असलेले सवथ कागदपत्र े/प्रमािपत्र े ववदहत वेळेत प्राप्त करून घ्यावीत. तसेच सवथ सबांधधत सांस्र्ा प्रमखुाांनी 
आवश्यक ती कायथवाही करावी. 
आधिक मादहती www.dtemaharashtra.gov.in/dbt.html वर उपलब्ध आहे.  
ई मेल : dbt@dtemaharashtra.gov.in  

ब ) संस्थेसाठी सिासामान्य सूचना: - 
1) पात्र ववद्यार्थयाथकिून State DBT Portal वर ववदहत वेळेत नोंदिी करून घेिे आवश्यक आहे.  

2) सांस्र्ा स्तरावर समन्वयकाची नेमिकू करून DBT Cell स्र्ापन करिे, ववद्यार्थयाांना वेळोवेळी 
सचुना/ मागथदशथन देण्याच ेकाम DBT कक्षाद्वारे केले जाईल.  

3) State DBT पोटथलचा वापर करूनच अजथ करण्यापासनू त ेरक्कम खात्यात जमा करण्यापयांतची सवथ 
प्रक्रीया ऑनलाईन पद्धतीने होईल. 

4) लार्ाथी ववद्यार्थयाांच्या अजागची छाननी प्रक्रीया सांस्र्ा स्तरावर प्रर्म दशथनी अवलांबने आवश्यक असेल. 

5) ससं्थानी State DBT पोटथलवर प्रकाशशत केलेल्या वेळापत्रक प्रमािे कायथवाही करिे बांधनकारक 
राहील. 

6) सांस्र्ाांनी कें द्र शासनाच्या http://aishe.org.in या सांकेत स्र्ळावर AISHE- Code प्राप्त 
करून घेिे आवश्यक आहे.  

७) दैनददन उपक्ष्स्र्ती पारदशीपिे नोंदवविे आवश्यक असेल. 

 सवथ ववद्यार्थयाांची उपक्ष्स्र्ती Aadhaar Based Biometric Attendance System द्वारे 
नोंदविे आवश्यक आहे.  

 ऑक्टोबर  2017 पयांत सवथ  अशासकीय / शासन अनदुाननत सांस्र्ाांनी  Aadhaar Based 
Biometric Attendance System प्रिाली प्रस्र्ावपत करिे अननवायथ आहे त्यासाठी आवश्यक 
उपकरिाची खरेदी सांस्र्ाांनी स्वखचाथने करावी.  सवथ शासकीय सांस्र्ाना सांचालनालया द्वारे 
Aadhaar Based Biometric Attendance System उपकरिे खरेदी करून ददली जातील.  

 शकै्षणिक सांस्र्ामध्ये उपकरिे खरेदी कररत असताांना  दह उपकरिे  STQC व UADAI प्रमाणित 
असावी त्या बाबतची सचूना स्वतांत्रपिे प्रकाशशत केली जातील.  

८) सबंधित ससं्थानी ववद्यार्थयाांच्या प्रवेशाच्या वेळी शशक्षि शलु्काच्या 50% पयांतची रक्कम ववद्यार्थयाांकिून 
घेव ूनये. 

 पात्र उमेदवारास शशष्ट्यवतृ्ती ननयमाप्रमािे देण्यात येईल. 

९) आधारक्रमाांक /सत्रननहाय उपक्ष्स्र्तीचा व परीक्षेबाबतचा अहवाल सादर करिे सांस्र्ेस बांधनकारक 
राहील. 

 १०)  उमेदवारास पात्र करण्यापवूी त्याची 50% उपक्ष्स्र्ती असण्याची खात्री करावी.  

  ११)  Autonomous Institutes याांनी state DBTपोटथल सोबत जोििी करण्याकररता (AISHE 
Code व    University        /MSBTE Enrollment No.) Database तयार ठेवावा.  

  १२)  DBT पोटथल अांमलबजाविी बाबतच्या सवथ मागथदशथक सचुना DBT पोटथलवर उपलब्ध असतील. त्याांचे 
वेळोवेळी अवलोकन करून योग्य ती कायथवाही सांस्र्ेने करिे बांधन कारक राहील.  
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