मान्यता प्राप्त व्यावसाययक व उच्च यिक्षण
अभ्यासक्रमात यिकणाऱ्या आर्थिकदृष्टयादु र्बल
घटकातील यवद्यार्थ्यांना राज्य यिक्षण िुल्क
योजनेंतर्बत लाभ दे ण्याकयरता पात्रतेसाठी
कुटु ुं र्ाुंची 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,
हु तात्मा राजर्ुरु 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 कुटु ुं र्ाचे (दोन्ही पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न रु. 1
लाख ककवा त्यापेक्षा कमी आहे अिा आर्थिकदृष्टया दूर्बल घटकातील यवदयार्थ्यांसाठी िासनामार्बत
यवयवध योजना रार्यवण्यात येत आहेत. त्यापैकी “राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजना” अुंतर्बत खाजर्ी
यवनाअनुदायनत महायवद्यालये / तुंत्रयनकेतने मध्ये खालील यनवडक व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंसाठी
केंयिभूत प्रवेि प्रयक्रयेद्वारे प्रवेि घेणा-या सदरच्या दू र्बल घटकातील यवदयार्थ्यांकडू न आकारण्यात
येणा-या यिक्षण िुल्काच्या 50 टक्के मयादे पयबन्तच्या यिक्षण िुल्काची प्रयतपूती िासनाकडू न करण्यात
येते. सदर योजनेंतर्बत ज्या यवनाअनुदायनत व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंना सुंर्ुंयधत प्रिासकीय
यवभार्ाकडू न आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकातील यवद्यार्थ्यांना प्रयतपूती करण्यात येते ते अभ्यासक्रम
खालीलप्रमाणे आहे त.

िासन यनणबय क्रमाुंकः टीईएम-2016/प्र.क्र.501/ताुंयि-4
अ.क्र.
1

यवभार्ाचे नाुंव

अभ्यासक्रम

उच्च व तुंत्र यिक्षण

पदयवका: अयभयाुंयत्रकी, औिधयनमाणिास्त्र, हॉटे ल मॅनेजमेंट अँड कॅटकरर्

यवभार्

टे क्नॉलॉजी
पदवी: अयभयाुंयत्रकी,औिधयनमाणिास्त्र, हॉटे ल मॅनेजमेंट अँड कॅटकरर्
टे क्नॉलॉजी, वास्तुिास्त्र.
पदव्युत्तर पदवी: मास्टर ऑर् यर्यिनेस मॅनेजमेंट / मास्टर ऑर्
मॅनेजमेंट स्टडीज, मास्टर ऑर् कुंम्पप्युटर अप्प्लकेिन

2
3

वैद्यकीय यिक्षण व औिधी

पदवी:एम.र्ी.र्ी.एस.,

र्ी.डी.एस.,

र्ी.ए.एम.एस.,

िव्ये यवभार्

र्ी.यु.एम.एस., र्ी.पी.टी.एच., र्ी.ओ.टी.एच. व नयसिंर्

कृयि यवभार्

पदयवका :कृयि

र्ी.एच.एम.एस.,

पदवी : र्लोत्पादन, जैव तुंत्रज्ञान, अन्न तुंत्रज्ञान, िेती व्यवस्िापन
4

पिुसुंवधबन, दु ग्धयवकास व

पदयवका : दु ग्धव्यवसाय व्यवस्िापन, पिुसुंवधबन व्यवस्िापन.

मत्स्यव्यवसाय यवभार्

पदवी: प्रायणिास्त्र व पिुसुंवधबन, दु ग्धतुंत्रज्ञान, मत्स्ययवज्ञान
पदव्युत्तर पदवी: प्रायणिास्त्र

2.

तसेच िासकीय व अनुदायनत महायवदयालयाुंमध्ये िैक्षयणक अभ्यासक्रमाुंकयरता प्रवेि घेणा-या

ज्या यवदयार्थ्यांच्या कुटु ुं र्ाचे (दोन्ही पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न रु. 1 लाख ककवा त्यापेक्षा कमी
आहे अिा आर्थिकदृष्टया दू र्बल घटकातील यवदयार्थ्यांसाठी दे यखल स्वतुंत्रपणे यिष्यवृत्ती योजना
रार्यवण्यात येत आहे.
3.

आर्थिकदृष्टया दू र्बल घटकातील यवदयार्थ्यांकयरता वरील नमूद आर्थिक यनकि यवचारात घेऊन

सदय:प्स्ितीत या घटकातील यविेित: र्ुणवुंत 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 वर्ळु न)
आयण िासकीय, िासन अनुदायनत व िासकीय यवनाअनुदायनत महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतनाुंमधील
(िासकीय अयभमत यवदयायपठाुंसह) यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत यनधायरत केलेल्या व्यावसाययक
अभ्यासक्रमाुंसाठी सक्षम प्रायधका-यामार्बत केंिीभूत प्रवेि प्रयक्रयेव्दारे प्रवेि घेणारे ईर्ीसी धारक
यवद्यार्थ्यांकरीता (व्यवस्िापन कोटयातील/सुंस्िास्तरावरील प्रवेि वर्ळु न) त्याुंच्या कुटू ुं र्ाची 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

प्रवेि घेताना यवद्यािी िासकीय व अनुदायनत महायवद्यालय/तुंत्रयनकेतने/िासकीय अयभमत यवद्यापीठ
याुंना प्रािम्पय/पसुंती दे ऊन प्रवेिासाठी उत्सुक असतात. त्यानुंतर सदरहू यवद्यार्थ्यांचा खाजर्ी
यवनाअनुदायनत िैक्षयणक सुंस्िाुंमध्ये प्रवेि घेण्याकडे कल असल्याचे यदसते. म्पहणजेच जास्तीत जास्त
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र्ुणवत्ताप्राप्त यवद्यािी हे िासकीय/अनुदायनत महायवद्यालय/तुंत्रयनकेतनात प्रवेि घेऊनही यविेित:
आर्थिक दु र्बल घटकातील यवद्यार्थ्यांकरीता प्रचयलत यनकिानुसार अयभयाुंयत्रकी महायवद्यालये/
तुंत्रिास्त्र, वास्तुिास्त्र, औिधयनमाणिास्त्र महायवद्यालयाुंना अनुक्रमे रुपये 360/-, रुपये 500/- व
रुपये 400/- इतक्या मयादे पयिंत यिक्षण िुल्काची प्रयतपूती करण्यातयेते. परुंतु प्रचलीत राज्य यिक्षण
िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत खाजर्ी यवनाअनुदायनत िैक्षयणक सुंस्िाुंमध्ये प्रवेि घेणा-या आर्थिक
मार्ास प्रवर्ातील यवद्यार्थ्यांसाठी सुंर्ुंयधत महायवद्यालय/तुंत्रयनकेतने याुंना त्याुंच्या यिक्षण िुल्काच्या
50 टक्के मयादे पयिंत प्रयतपूती करण्यात येते.
यामुळे यवयवध यवभार्ाुंच्या अखत्यायरतील िासकीय व अनुदायनत िैक्षयणक सुंस्िाुंमध्ये
(िासकीय अयभमत यवद्यापीठ याुंचेसह) यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत यनवडक व्यावसाययक
अभ्यासक्रमाुंसाठी प्रवेि घेणाऱ्या ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ुं र्ाचे वार्थिक उत्पन्न हे रुपये 2.50 लाख ककवा
त्यापेक्षा कमी आहे अिा प्रवेयित यवद्यार्थ्यांना यिक्षणिुल्काच्या 50 टक्के पयिंतची प्रयतपूती िासनाकडू न
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
वर्ळू न)

महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतनाुंमध्ये

सक्षम

प्रायधकाऱ्यामार्बत

केंिीभूत

प्रवेि

प्रक्रीयेव्दारे

(व्यवस्िापन कोटयातील/सुंस्िा स्तरावरील प्रवेि वर्ळू न) प्रवेि 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 प्रवेि घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 12वी च्या परीक्षेमध्ये
व इयत्ता 10 नुंतरच्या पदयवका अभ्यासक्रमाकयरता प्रवेि घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 10 वी च्या
पयरक्षेमध्ये एकयत्रत यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त र्ुण प्राप्त केले आहेत अिा र्ुणवुंत
यवद्यार्थ्यांना दे खील िैक्षयणक विब 2016-17 पासून यिक्षण िुल्काच्या 50 टक्के इतकी प्रयतपूती
करण्याचा प्रस्ताव यवचारायधन होता.
7.

यायिवाय वैद्यकीय यिक्षण यवभार्ाच्या अखत्यायरतील एम.र्ी.र्ी.एस.(र्ॅचलर ऑर् मेयडयसन

अॅण्ड र्ॅचलर ऑर् सजबरी) व र्ी.डी.एस.(र्ॅचलर ऑर् डें टल सजबरी) या पदवी अभ्यासक्रमाुंसाठीचे
यिक्षण हे आर्थिकदृष्टया यवद्यार्थ्यांच्या आवाक्यार्ाहे रील असल्यामुळे र्ुणवान यवद्यािी यापासून वुंयचत
राहू नयेत म्पहणून केवळ या अभ्यासक्रमाुंसाठी खाजर्ी यवनाअनुदायनत (खाजर्ी अयभमत यवद्यापीठे व
स्वयुं अिबसहाप्य्यत यवद्यापीठे वर्ळू न) महायवद्यालयाुंमध्ये िासनाच्या सक्षम प्रायधकाऱ्याुंमार्बत केंिीभूत
प्रवेि प्रक्रीयेव्दारे प्रवेि घेणाऱ्या (व्यवस्िापन कोटयातील/सुंस्िा स्तरावरील प्रवेि वर्ळू न)
यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ुं र्ाचे वार्थिक उत्पन्न रुपये 2.50 लाख पेक्षा जास्त व रुपये 6 लाख
ककवा त्यापेक्षा कमी आहे, अिा यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या यवद्यार्थ्यांनी इयत्ता 12वी च्या परीक्षेमध्ये एकयत्रत
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यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त र्ुण प्राप्त केले आहेत अिा र्ुणवुंत यवद्यार्थ्यांना त्याुंच्या प्रवेयित
अभ्यासक्रमाुंसाठी यिक्षण िुल्क यनयामक प्रायधकरणाव्दारे यनयित केलेले िैक्षयणक िुल्क
महायवद्यालयास दे ण्यासाठी राष्रीयकृत अिवा अनुसूयचत र्ँकेकडू न िैक्षयणक कजब घेतले असल्यास
त्या कजावरील व्याजाची रक्कम ही राष्रीयकृत र्ँकेकडू न दे ण्यात येणा-या िैक्षयणक कजावरील
व्याजाच्या मयादे पयबन्तची रक्कम ही अनुदान स्वरुपात िासनाकडू न सुंर्ुंधीत र्ँकेस अदा
करण्यार्ार्तचा यनणबय िासनाच्या यवचारायधन होता.
8.
ऐवजी

तसेच सध्या िासनाकडू न रार्यवण्यात येत असलेल्या "राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजना" या
" 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 प्रवेि घेणा-या यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या
यवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक िेतकरी आहेत ककवा ज्याुंचे पालक नोंदणीकृ त मजूर आहेत अिा
यवदयार्थ्यांकयरता “डॉ. पुंजार्राव दे िमुख वसयतर्ृह यनवाह भत्ता योजना ” सुरु करण्याचे प्रस्तायवत
होते. सदर योजनेंतर्बत वरील प्रवर्ातील यवद्यार्थ्यांना त्याुंचा वस्तीर्ृहातील खचब भार्यवण्यास सहाय्य
व्हावे याकयरता या प्रवर्ातील यवद्यार्थ्यांपैकी जे यवद्यािी राज्यातील महानर्राुंतील (मुुंर्ई व पुणे
महानर्र प्रादे यिक यवकास प्रायधकरण क्षेत्रातील सवब िहरे, औरुंर्ार्ाद, नार्पूर, इत्यादी)
वस्तीर्ृहाुंमध्ये प्रवेयित आहेत त्या यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी प्रयतमहा रुपये 3000/- व अन्य यठकाणी
असलेल्या वस्तीर्ृहाुंमधील प्रवेयित यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी प्रयतमहा रुपये 2000/- इतका यनवाह
भत्ता (Hostel Maintenance Allowance) दे ण्याचे 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 वर्ळु न ) व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंची महायवद्यालये/तुंत्रयनकेतनामध्ये िासनाच्या सक्षम
प्रायधका-यामार्बत िैक्षयणक विब 2016-17 पासून केंयिभूत प्रवेि प्रयक्रयेद्वारे प्रवेि घेणा-या व चालू
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िैक्षयणक विामध्ये यवयवध िैक्षयणक विात यिकत असलेल्या आर्थिकदृष्टया मार्ास प्रवर्ातील ज्या
यवदयार्थ्यांच्या कुटु ुं र्ाचे (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 प्रवेि घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 12वी च्या परीक्षेमध्ये
व इयत्ता 10 नुंतरच्या पदयवका अभ्यासक्रमाकयरता प्रवेि घेऊ इप्च्िणा-याुंसाठी इयत्ता 10 वी च्या
पयरक्षेमध्ये एकयत्रतपणे यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त र्ुण प्राप्त केले आहेत अिा र्ुणवुंत
यवदयार्थ्यांना (व्यवस्िापन कोटयातील /सुंस्िा स्तरावरील प्रवेयित यवदयािी वर्ळु न ) त्याुंच्या प्रवेयित
अभ्यासक्रमासाठी यिक्षण िुल्क यनयमन प्रायधकरणाद्वारे यनयित केलेल्या यिक्षण िुल्काच्या 50 टक्के
इतकी प्रयतपूती करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
(2)

वैदयकीय यिक्षण यवभार्ाच्या अखत्यायरतील एम.र्ी.र्ी.एस. (र्ॅचलर ऑर् मेयडयसन अँड र्ॅचलर

ऑर् सजबरी) व र्ी.डी.एस. ( र्ॅचलर ऑर् डें टल सजबरी ) या अभ्यासक्रमाुंसाठी िासकीय, अनुदायनत
आयण खाजर्ी यवनाअनुदायनत (खाजर्ी अयभमत यवदयापीठे व स्वयुंअिब सहाय्य यवदयापीठे वर्ळु न )
महायवदयालयाुंमध्ये िासनाच्या सक्षम प्रायधका-यामार्बत केंयिभूत प्रवेि प्रयक्रयेद्वारे प्रवेि घेणा-या व
चालू िैक्षयणक विामध्ये यवयवध िैक्षयणक विात यिकत असलेल्या यवदयार्थ्यांपैकी ज्या यवदयार्थ्यांच्या
कुटु ुं र्ाचे (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 परीक्षेमध्ये एकयत्रतपणे
यकमान 60 टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त र्ुण प्राप्त केले आहेत अिा र्ुणवुंत यवदयार्थ्यांना (व्यवस्िापन
कोटयातील/सुंस्िा स्तरावरील प्रवेयित यवदयािी वर्ळु न) त्याुंच्या प्रवेयित अभ्यासक्रमासाठी यिक्षण
िुल्क यनयमन प्रायधकरणाद्वारे यनयित केलेले िैक्षयणक िुल्क महायवदयालयास दे ण्यासाठी राष्रीयकृत
अिवा अनुसूयचत र्ँकेकडू न िैक्षयणक कजब घेतले असल्यास त्या कजावरील व्याजाची रक्कम ही
राष्रीयकृत र्ँकेकडू न दे ण्यात येणा-या िैक्षयणक कजावरील व्याजाच्या मयादे पयबन्तची रक्कम ही
अनुदान स्वरुपात िासनाकडू न सुंर्ुंयधत र्ँकेस अदा करण्यास ही िासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
(3) प्रचयलत राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत राज्यातील सवब खाजर्ी यवनाअनुदायनत
व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंची महायवद्यालये / तुंत्रयनकेतने (खाजर्ी अयभमत / स्वयुं अिब सहाय्य
यवदयायपठे वर्ळु न) आयण िासकीय, िासन अनुदायनत व िासकीय यवनाअनुदायनत महायवद्यालये /
तुंत्रयनकेतनाुंमध्ये (िासकीय अयभमत यवदयायपठाुंसह) िासनाने यनधायरत केलेल्या व्यावसाययक
अभ्यासक्रमाुंसाठी सक्षम प्रायधका-यामार्बत केंिीभूत प्रवेि प्रयक्रयेव्दारे प्रवेि घेणारे ईर्ीसी धारक
यवद्यार्थ्यांकरीता (व्यवस्िापन कोटयातील /सुंस्िा स्तरावरील प्रवेि वर्ळु न) त्याुंच्या कुटू ुं र्ाची (दोन्ही
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पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न मयादा ही रुपये 1.00 लाख वरुन 2.50 लाख करण्याचा िासनाने
यनणबय घेतला आहे .
(4) तसेच प्रचयलत राज्य यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेंतर्बत िासकीय व िासन अनुदायनत सुंस्िाुंमध्ये
(िासकीय

अयभमत

यवदयायपठाुंसह)

िासनाने

यनधायरत

केलेल्या

यनवडक

व्यावसाययक

अभ्यासक्रमाुंकयरता प्रवेि घेणाऱ्या ईर्ीसी धारक यवद्यार्थ्यांना दे खील, सध्या अल्पदराने दे ण्यात 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 सुंचालनालयामार्बत 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 दे ण्यात येणाऱ्या यिष्यवृत्तीसाठी यवदयार्थ्यांच्या कुटू ुं र्ाची (दोन्ही
पालकाुंचे एकयत्रत) वार्थिक उत्पन्न मयादा ही रुपये 1 लाख वरुन रुपये 2.50 लाख इतकी करण्यात
येत आहे.
(6) सध्या िासनाकडू न 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 प्रवेि घेणा-या यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या
यवद्यार्थ्यांचे पालक सक्षम प्रायधका-याने प्रमायणत केल्याप्रमाणे अल्पभूधारक िेतकरी आहेत ककवा ज्याुंचे
पालक नोंदणीकृत मजूर आहेत अिा यवद्यार्थ्यांकयरता “डॉ. पुंजार्राव दे िमुख वसयतर्ृह यनवाह भत्ता
योजना ” या नावाने योजना सुरु करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे. वरील यनकिाुंची पूतबता करणाया यवदयार्थ्यांपैकी जे यवद्यािी राज्यातील महानर्राुंतील (मुुंर्ई व पुणे महानर्र प्रादे यिक यवकास
प्रायधकरण क्षेत्रातील सवब िहरे , औरुंर्ार्ाद, नार्पूर) प्रवेयित आहेत, त्या यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी
प्रयतमहा रुपये 3000/- व राज्यातील अन्य यठकाणी असलेल्या प्रवेयित यवद्यार्थ्यांसाठी प्रयत यवद्यािी
प्रयतमहा रुपये 2000/- इतका वसयतर्ृह यनवाह भत्ता (Hostel Maintenance Allowance) दे ण्यास
मान्यता दे ण्यात येत आहे . सदर यनवाहभत्ता हा िैक्षयणक विातील सुट्टीचा कालावधी वर्ळू न उवबयरत
10 मयहन्याुंच्या कालावधीकयरता अनुज्ञय
े 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 प्रवेि घेतला आहे व चालू िैक्षयणक विामध्ये यवयवध िैक्षयणक
सत्रात यिकत आहेत अिा महाराष्रातील अयधवासधारक व वादग्रस्त महाराष्र-कनाटक सीमा
क्षेत्रातील यवदयार्थ्यांसह जे यवदयािी वरील अटींची पूतबता करतील अिा सवब यवदयािांना िैक्षयणक विब
2016-17 पासून पुढे लाभ अनुज्ञय
े असेल.
(9)

या योजनेंतर्बत पात्र असणा-या लाभािी यवदयार्थ्यांकडू न प्रवेिाच्या वेळी महायवदयालयाच्या

सुंर्ुंयधत अभ्यासक्रमाकयरता यिक्षण िुल्क यनयमन प्रायधकरणाने (िासकीय सुंस्िाुंकरीता िासनाने)
यनधायरत केलेले यिक्षण िुल्काच्या केवळ 50 टक्केच्या मयादे पयबन्तचे िुल्क आकारण्यात यावे व
उवबयरत 50 टक्के िुल्काची िासनाकडू न या योजनेंतर्बत प्रयतपूती सुंर्ुंयधत िैक्षयणक सुंस्िेस करण्यात
येईल.
(10) वरील सुधारीत यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेअुंतर्बत लाभ घेणा-या आर्थिकदृष्टया दु र्बल
घटकातील यवद्यार्थ्यांपैकी यकमान 50 टक्के इतक्या प्रवेयित लाभािी यवद्यार्थ्यांना नोकरीची सुंधी
(Placements) यमळवून दे ण्यास 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 सुंस्िाुंमार्बत (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 लार्ू 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 दे ण्यात 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)

िासनाकडू न 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 आदे ि तात्काळ यनर्बयमत करावेत.
(15) या िासन यनणबयातील नमूद योजनाुंकयरताचे यनकि, अटी व िती हे केवळ वरील नयवन राजिी
ित्रपती िाहू महाराज यिक्षण िुल्क प्रयतपूती योजनेकयरता लार्ू राहतील.
िुल्क प्रयतपूतीच्या यवतरणाची कायबपद्धती:(16) सदर योजनेची अुंमलर्जावणी करणा-या प्रत्येक प्रिासकीय यवभार्ाने त्याुंच्या अयधनस्त
असलेल्या िैक्षयणक सुंस्िाुंमधील व्यावसाययक अभ्यासक्रमाुंना प्रवेि घेणा-या पात्र लाभािींचे अजब
प्स्वकारण्यासाठी सुंर्णकीय ऑनलाईन प्रणाली यनमाण करुन आवश्यकतेनुरुप सुंर्ुंयधत यवद्यापीठािी
जोडू न त्याद्वारे यवदयािी व सुंस्िेिी सुंर्ुंयधत सवब र्ार्ींची वरील सुंदभब क्र. 5 येिील िासन यनणबयात
नमूद केल्याप्रमाणे पडताळणी करण्यासाठीची सोय करण्यात यावी. याकरीता सवब सुंर्ुंयधत
यवद्यापीठाकडू न सक्षम प्रायधकाऱ्याुंना त्याुंच्या सुंर्णक प्रणालीिी जोडण्यासाठी आवश्यक असलेले
सवब प्रकारचे सहकायब करणे अयनवायब असेल.
(17) प्रत्येक प्रवर्ातील अजबदार यवद्यार्थ्यांकयरता यनयित केलेल्या त्याच्या कुटु ुं र्ाची (दोन्ही पालकाुंची
एकत्र) उत्पन्न मयादा ही सक्षम अयधकाऱ्याने प्रमायणत केल्याची खातरजमा करणे आवश्यक असून
आर्थिक मार्ास प्रवर्ाचे प्रमाणपत्र हे यकमान सुंर्ुंयधत तहयसलदार याुंचे असावे.
(18) तसेच सक्षम प्रायधकरणाुंनी यदलेले अयधवास प्रमाणपत्र प्रत्येक इच्िु क लाभार्थ्याने सादर करणे
आवश्यक रायहल.
(19) प्रत्येक लाभािी यवदयार्थ्याचा आधार क्रमाुंक ककवा यवयिष्ट सुंर्णकीय क्रमाुंक नमूद करुन
सुंर्ुंयधत यवद्यािी प्रत्येक विाच्या प्रिम सत्राच्या / विाच्या परीक्षेस 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 प्रवेि 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 प्रवेि हा प्रवेि यनयमन प्रायधकरणाद्वारे वैध 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 परीक्षेस 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 लार्ू नाही, अिा अभ्यासक्रमाकरीता सुंर्ुंयधत यवद्यार्थ्याचा
प्रवेि हा प्रवेि यनयमन प्रायधकरण व सुंर्ुंयधत यवद्यापीठाने यनयित केल्यानुंतर यवद्यापीठाच्या पटावर
नोंदयवण्यात आलेला नोंदणी क्रमाुंक तपासून सुंर्ुंयधत अभ्यासक्रमास प्रवेि घेणा-या पात्र यवदयार्थ्यांला
व पट पडताळू न त्याला प्रमाणपत्र यदल्यावर लाभासाठी यनयित करण्यात येईल. सुंस्िेने खोटे
प्रमाणपत्र यदल्यास सुंस्िेवर कायदे िीर कायबवाही करण्यात येईल.
(24) अिा पात्र यवदयार्थ्यांची यवयहत मयादे तील प्रयतपूती सक्षम प्रायधकाऱ्याकडू न 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 करणाया यवभार्ाच्या अखत्यायरतील सुंचालनालयाच्या सक्षम प्रायधकाऱ्याुंनी त्याुंच्या सुंकेतस्िळावर न चुकता
प्रयसध्द करणे र्ुंधनकारक असेल.
(26) तसेच सदर योजनेंतर्बत पात्र लाभार्थ्यांपोटी िासनाकडू न सुंर्ुंयधत िैक्षयणक सुंस्िाुंना अदा
करण्यात येणाऱ्या िुल्क प्रयतपूतीर्ार्त यवयवध यवभार्ाुंच्या अखत्यारीतील सवब सक्षम प्रायधकारी ककवा
नेमून यदलेल्या त्याुंच्या प्रयतयनधीद्वारे वेळोवेळी दरविी लाभार्थ्यांची िैक्षयणक प्रर्ती व उपप्स्िती र्ार्त
खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वेळापत्रकासह सक्षम प्रायधकारी व सुंयनयुंत्रण
अयधकाऱ्याुंनी यनर्बयमत करावीत. तसेच या योजनेतील त्रुटी सुंदभातील यनरीक्षण व र्लयनष्पत्तीचा
अहवाल सक्षम प्रायधकाऱ्याुंमार्बत िासनास न चुकता वेळोवेळी 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 दे ण्यात आला असून त्याचा साुंकेताुंक क्रमाुंक 201610131601588408 असा आहे.
सदरचे आदे ि यडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंयकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याुंचे आदे िानुसार व नाुंवाने,

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. यकरण पाटील )
उपसयचव, महाराष्रिासन
प्रयत,
१. मा.राज्यपालाुंचे सयचव, राजभवन, मलर्ार यहल, मुुंर्ई
२. मा.मुख्यमुंत्रयाुंचे प्रधान सयचव, मुंत्रालय, मुुंर्ई
३. अपर मुख्य सयचव, वैद्यकीय 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, पुणे,
१२. आयुक्त, आयदवासी यवकास आयुक्तालय, नायिक
१३. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेि परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तुंत्रयनकेतन इमारत,
49,खेरवाडी,अयलयावर जुंर् मार्ब,वाुंिे (पूव)ब , मुुंर्ई-400051
१४. सयचव, प्रवेि यनयामक प्रायधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तुंत्रयनकेतन इमारत,
49,खेरवाडी,अयलयावर जुंर् मार्ब,वाुंिे (पूव)ब , मुुंर्ई-400051
15.सयचव, िुल्क यनयामक प्रायधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तुंत्रयनकेतन इमारत, 49,खेरवाडी,
अयलयावर जुंर् मार्ब,वाुंिे (पूव)ब , मुुंर्ई-400051
16. सुंचालक, तुंत्र यिक्षण, महाराष्र राज्य, मुुंर्ई
17. सुंचालक, उच्च यिक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे
18. सुंचालक, वैद्यकीय यिक्षण व सुंिोधन, महाराष्र राज्य, मुुंर्ई
19. आयुक्त, कृयि, महाराष्र राज्य, पुणे
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20. आयुक्त, दु ग्ध व्यवसाय यवकास, महाराष्र राज्य, मुुंर्ई
21. 21 आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुुंर्ईृ
22. सुंचालक, पिु सुंवधबन, महाराष्र राज्य, पुणे
23. कुलर्ुरु, सवब यवद्यापीठे
24. कुलर्ुरु,महाराष्र राज्य आरोग्य यवज्ञान यवद्यापीठ, नायिक
25. सुंचालक, महाराष्र राज्य तुंत्र यिक्षण परीक्षा मुंडळ, िासकीय तुंत्रयनकेतन इमारत, 49,
26. खेरवाडी,अयलयावर जुंर् मार्ब,वाुंिे (पूव)ब , मुुंर्ई-400051
27. सहसुंचालक, तुंत्र यिक्षण यवभार्ीय कायालये (सवब), (सुंचालक, तुंत्र यिक्षण याुंच्यामार्बत)
28. सहसुंचालक, उच्च यिक्षण, यवभार्ीय कायालये (सवब)
29. महासुंचालक, मायहती व जनसुंपकब महासुंचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंत्रालय, मुुंर्ई
30. (प्रयसध्दीसाठी)
31. सवब यजल्हायधकारी
32. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्र - 1/2, मुुंर्ई / नार्पूर
33. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुुंर्ई / नार्पूर
34. अयधदान व लेखा अयधकारी, मुुंर्ई
35. यनवासी लेखा परीक्षा अयधकारी, मुुंर्ई
36. सवब यजल्हा कोिार्ार अयधकारी
37. सवब सुंर्युं धत मा.मुंत्री/मा.राज्यमुंत्री याुंचे स्वीय सहायक
38. उप सयचव (मयि/यवयि), उच्च व तुंत्र यिक्षण यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई
39. अवर सयचव (ताुंयि-3/ताुंयि-5), उच्च व तुंत्र यिक्षण यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई
40. कक्ष अयधकारी (मयि-2/मयि-4), उच्च व तुंत्र यिक्षण यवभार्, मुंत्रालय, मुुंर्ई
41. मा.मुख्य सयचव याुंचे वयरष्ठ स्वीय सहायक
42. प्रधान सयचव, उच्च व तुंत्र यिक्षण याुंचे स्वीय सहायक
43. यनवडनस्ती/ताुंयि-4
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