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qlqidq,

खाजगी

कायम

संस्ांमधील

विनाअनुदावनत

व्यािसावयक

विक्षण

अभ्यासक्रमांसाठी

प्रिेि घेणाऱ्या आर्थ्कदृष्टया मागासिगीय
विद्यार्थ्यांच्या िैक्षवणक िुल्काच्या प्रवतपूतीची
योजना िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे सुरु
ठे िण्याबाबत...
महाराष्र िासन
उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग,
िासन वनणषय क्र. टीईएम -2015/प्र.क्र. 219/तांवि-4,
मंत्रालय विसतार भिन, मुंबई 400 032,
वदनांक : 31 माचष, 2016.
िाचा : 1) िासन वनणषय, उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र.टीईएम -2014/
प्र. क्र. 90/तांवि-4, वदनांक 20.03.2015.
प्रसतािना :
िासनाच्या उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, िैद्यकीय विक्षण ि और्धी द्रव्ये विभाग, कृवर् विभाग,
पिुसंिधषन, दु ग्धव्यिसाय आवण मत्ससयव्यिसाय विभाग या विभागांच्या अवधपत्सयाखाली असणाऱ्या
व्यािसावयक अभ्यासक्रमांच्या खाजगी कायम विना अनुदावनत संस्ांमध्ये प्रिेि घेणाऱ्या सामावजक
मागास

ि

आर्थ्कदृष्टया

दु बषल

घटकांतील

विद्या्ी

केिळ

वनधीअभािी

व्यािसावयक

अभ्यासक्रमांपासून िंवचत राहू नये म्हणून, एक सामावजक बांवधलकी ि घटनात्समक उ्तररदावयत्सि
म्हणून, 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 ठे िण्यात आलेला आहे. सदरहू योजना
िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून सुरु ठे िण्याबाबतच्या प्रसतािास मंवत्रमंडळाने वदनांक 17.03.2016
च्या मंवत्रमंडळ बैठकीमध्ये खालील सुधारणांसह मान्यता दे ण्याचा वनणषय घेतला आहे :1. मंवत्रमंडळ वटप्पणीतील पवरच्छे द क्र. 14 मध्ये प्रसतावित केल्याप्रमाणे प्रचवलत विक्षण िुल्क
प्रवतपूती योजनेत िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे अंमलबजािणी करण्यास मान्यता दे ण्यात
यािी.
2. सदर योजनेच्या अंमलबजािणीस दरिर्ी मंवत्रमंडळाची मान्यता न घेता धोरण म्हणून सदर
योजनेस मान्यता दे ण्यात 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
विभागांना प्रत्सयेक वि्तरीय िर्ी अ्षसंकल्पीत करुन उपलब्ध करण्यास मान्यता असािी.
5. सदर योजनेचे मूळ वनकर् न बदलता अंमलबजािणीत सुधारणा करण्याचे अवधकार
प्रिासकीय विभागांना वि्तर विभागाच्या सल्ल्याने प्रदान करण्यास मान्यता दे ण्यात यािी.
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त्सयानुसार सदरहू योजना िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे

सुधारीत अटी ि ितीनुसार सुरु

ठे िण्याचा प्रसताि िासनाच्या विचाराधीन होता.
सदर वनणषयानुसार अनुसवू चत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, वििेर् मागास प्रिगष ि
इतर मागास िगष या समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांची फी प्रवतपूती करण्याबाबतचे आदे ि सामावजक
न्याय विभागामाफषत आवण अनुसूवचत

जमाती या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी फी प्रवतपूती

करण्याबाबतचे आदे ि आवदिासी विकास विभागाकडू न तसेच आर्थ्क दु बषल घटकातील
विद्यार्थ्यांच्या फी प्रवतपूतीचे आदे ि हे उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, िैद्यकीय विक्षण ि और्धी द्रव्ये
विभाग, कृवर् विभाग, पिुसंिधषन, दु ग्धविकास आवण मत्ससयव्यिसाय विभाग या सिष संबंवधत
प्रिासकीय विभागांमाफषत त्सयांच्या अखत्सयावरतील संबंवधत िैक्षवणक संस्ांमधील िासनाने वनवित
केलेल्या वनिडक विनाअनुदावनत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिेि घेणा-या आर्थ्कदृष्टया दु बषल
घटकांतील विद्यार्थ्यांसंदभात िासन वनणषय वनगषवमत करणे अपेवक्षत आहे.
2.

या

अनुर्ंगाने

उच्च

ि

तंत्र

विक्षण

विभागाच्या

अवधपत्सयाखालील

व्यािसावयक

अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेि घेणाऱ्या आर्थ्क दु बषल घटकातील विद्यार्थ्यांना विक्षण िुल्क प्रवतपूतीची सन
2006-07 पासून कायान्न्ित केलेली योजना िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे सुधारीत अटी ि
ितीच्या अधीन राहू न सुरु ठे िण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती.
िासन वनणषय :
राज्यातील उच्च ि तंत्र विक्षण विभागांतगषत िासकीय, अिासकीय अनुदावनत ि
विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण िासकीय विद्यापीठात विनाअनुदावनत तत्सिािर
सुरु असलेल्या वनिडक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेि घेतलेल्या आर्थ्कदृष्टया मागासिगीय
विद्यार्थ्यांसाठी विक्षण िुल्क प्रवतपूती योजना िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पुढे सुरु ठे िण्यास
खालील सुधारीत अटींच्या अधीन राहू न िासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
पात्रतेचे वनकर्:(1)

सदर योजना ही खाजगी विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतनांसमिेत िासकीय ि

अनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण िासकीय विद्यापीठातील विनाअनुदावनत तत्सिािर
चालविल्या जाणाऱ्या व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिेि घेणा-या आर्थ्कदृष्टया दु बषल घटकातील
विद्यार्थ्यांनाही लागू राहील.
या योजनेमध्ये खालील अभ्यासक्रमांचा समािेि 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 पालकांचे िार्थर्क
आर्थ्क उत्सपन्न रु. 1.00 लक्ष ककिा त्सया रकमेच्या आत असणे आिश्यक राहील.
(3) आर्थ्क दु बषल घटकातील विद्यार्थ्यांना वनधारीत विक्षण िुल्काच्या 50 टक्के मयादे पयंतची
प्रवतपूती िासनामाफषत करण्यात येईल.
(4) सदरहू योजनेचा लाभ िैक्षवणक िर्ष 2015-16 पूिी िा चालू िैक्षवणक िर्ामध्ये प्रिेवित
विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमांच्या पूणष कालािधीपयंत या आदे िातील अटी ितीनुसार लागू राहील.
(5) तंत्र विक्षणािी वनगडीत पदविका, पदिी आवण पदव्यु्तरर पदिी अभ्यासक्रमांसाठी ज्या
विद्यार्थ्यांनी िासनाच्या संबंवधत सक्षम प्रावधकाऱ्यामाफषत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रिेि
प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिेि घेतलेला आहे , असे विद्या्ी या योजनेअंतगषत लाभास पात्र असतील.
(6)

सदरहू

योजनेचा लाभ एआयईईई कोट्यातून प्रिेि घेणाऱ्या महाराष्र राज्यातील

आर्थ्कदृष्ट्या दु बषल घटकातील उमेदिारांनाही लागू राहील.
(7)

सदर योजना ही खाजगी अवभमत विद्यापीठ अ्िा खाजगी सियंअ्षसहाय्यीत विद्यापीठातील
अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेि घेणा-या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.

(8) सदर योजनेंतगषत दे ण्यात येणारा लाभ हा िासनाने वनवित केलेल्या वनिडक व्यािसावयक
अभ्यासक्रमांसाठी केिळ महाराष्र राज्यातील अवधिास प्रमाणपत्र असणा-या विदयार्थ्यांसाठीच
मयावदत राहील.
(9) िासनाच्या विविध विष्यिृ्तरी योजनांपैकी 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 दे णे आिश्यक राहील. केिळ
विविष्ट पवरन्स्तीत वििेर्त: आजारपणाच्या कारणासति परीक्षा दे णे िक्य झाले नसल्यास
तसे संबंवधत विदया्ी ि िैक्षवणक संस्ेने विफारस केल्यानंतर संबंधीत उपसंचालक /
सहसंचालक िा सक्षम अवधकारी यांनी प्रमावणत करणे आिश्यक राहील.
(11) पात्र लाभा्ी विद्या्ी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाकवरता प्रिेि घेतल्यानंतर एखादया सत्राची
(सेवमसटरची) परीक्षा वदली नसल्यास अ्िा एखादया िैक्षवणक िर्ात अनु्तरीणष झाल्याने त्सया
िर्ासाठी प्रिेि 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 प्रिेि वमळाल्यास सदर
योजनेच्या लाभासाठी पुन्हा पात्र ठरेल.
(12) परंतु असे पात्र लाभा्ी विदया्ी अभ्यासक्रमास प्रिेि घेतल्यानंतर संपूणष अभ्यासक्रमाच्या
एकूण कालािधीत दोन ककिा त्सयापेक्षा अवधक िेळी पूणषत: अनु्तरीणष झाल्यामुळे त्सया
अभ्यासक्रमाच्या पुढील िैक्षवणक िर्ासाठी प्रिेि वमळाला नसेल तर संबंवधत विद्या्ी प्रिेि
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घेतलेल्या

अभ्यासक्रमाच्या

उिषवरत

कालािधीसाठी

सदर

योजनेंतगषत

लाभाकवरता

कायमसिरुपी अपात्र ठरेल.
(13) लाभा्ी विदया्ी ि संबंवधत विक्षण संस्ा यांनी सदर योजनेंतगषत लाभ घेण्यासाठी सादर
केलेल्या अजात चूकीची अ्िा वदिाभूल करणारी मावहती सादर केल्यास त्सयास उिषवरत
अभ्यासक्रमाच्या कालािधीसाठी लाभ दे ण्यात येणार नाही. तसेच, त्सया विदयार्थ्याला/संस्ेला
त्सयांनी सादर केलेल्या चूकीच्या

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 चुकीच्या ितषनामुळे समाधानकारक िैक्षवणक प्रगती करीत
नसल्याबाबत ककिा संबंवधत प्रावधकाऱ्याच्या पूिप
ष रिानगीवििाय अवनयवमतपणे गैरहजर राहणे
इत्सयादी सिरुपाचे गैरितषन करत असल्याबाबत संबंवधत िैक्षवणक संस्ेच्या प्रमुखाने वनदिषनास
आणले तर अिा विद्यार्थ्याची िुल्क प्रवतपूती ्ांबविण्यात 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/वतच्याकडू न िसुल केली जाईल.
(16) सदर योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतच्या कोणत्सयाही पूिस
ष ूचना न दे ता बदल अ्िा सुधारणा
करण्याचे अवधकार िासनास राहतील ि असे बदल केल्यामुळे कोणत्सयाही प्रकारचे नुकसान
झाल्याबाबतचा दािा कोणत्सयाही विद्यार्थ्यास ककिा िैक्षवणक संस्ेस अ्िा विद्यार्थ्याच्या
पालकांना िासनाच्या विरुध्द करता येणार नाही.
(17) सदर योजनेच्या लाभाकवरता िासकीय अ्िा िासन अनुदावनत िैक्षवणक संस्ा ककिा
िासकीय विदयापीठ िगळू न अन्य सिष खाजगी विनाअनुदावनत िैक्षवणक संस्ांमधील पात्र
विदयार्थ्यांचे प्रिेि ि विद्यार्थ्यांकडू न आकाराियाचे असलेले विक्षण िुल्क हे महाराष्र
विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक िैक्षवणक (प्रिेि ि विक्षण िुल्क यांचे विवनयमन )
अवधवनयम, 2015 मधील तरतूदीनुसार िुल्क वनयामक प्रावधकरणाकडू न प्रत्सयेक िर्ी वनवित
करुन अंवतम करणे आिश्यक राहील.
(18) सदर योजनेंतगषत पात्र असणारे व्यािसावयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंवधत

िैक्षवणक

संस्ांनी पुढील 3 िर्ाच्या आत म्हणजेच िैक्षवणक िर्ष 2018-19 पयंत सक्षम विखर
संस्ेकडू न मूल्यांकन ि दजा मानांकन प्राप्त करणे (Assesment and

Accreditation)

आिश्यक राहील. तद्नंतर िैक्षवणक िर्ष 2019-20 पासून संबंवधत विखर संस्ांकडू न
मूल्यांकन ि दजा वनविती करुन मूल्यांकन प्राप्त न केल्यास अिा संस्ांना मुल्यांकन ि दजा
मानांकन प्राप्त होईपयंत या योजनेतून िगळण्यात येईल ि त्सया िर्ापासून केिळ मानांकन प्राप्त
करणाऱ्या िैक्षवणक संस्ेमध्ये प्र्म िर्ासाठी प्रिेि घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरताच सदर योजना
लागू राहील.
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िुल्क प्रवतपूतीच्या वितरणाची कायषपद्धती:(19) सदर योजनेची अंमलबजािणी करणा-या प्रत्सयेक प्रिासकीय विभागाने त्सयांच्या अवधनसत
असलेल्या िैक्षवणक संस्ांमधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिेि घेणा-या पात्र लाभा्ींचे
अजष न्सिकारण्यासाठी संगणकीय लनलाईन प्रणाली वनमाण करािी. सदर प्रणाली वनमाण
करुन आिश्यकतेनुरुप संबंवधत विद्यापीठािी जोडू न त्सयाद्वारे संबंवधत पात्र लाभार्थ्यांनी परीक्षा
वदली आहे ककिा नाही याची पडताळणी करण्यासाठीची सोय करण्यात यािी. याकरीता सिष
संबंवधत विद्यापीठाकडू न सक्षम प्रावधकाऱ्यांना त्सयांच्या संगणक प्रणालीिी जोडण्यासाठी
आिश्यक असलेले सिष प्रकारचे सहकायष करणे अवनिायष असेल.
(20) प्रत्सयेक प्रिगातील अजषदार विद्यार्थ्यांकवरता वनवित केलेल्या त्सयाच्या कुटु ं बाची (दोन्ही पालकांची
एकत्र) उत्सपन्न मयादा ही सक्षम अवधकाऱ्याने प्रमावणत केल्याची खातरजमा करणे आिश्यक
असून आर्थ्क मागास प्रिगाचे प्रमाणपत्र हे वकमान संबंवधत तहवसलदार यांचे असािे.
(21) प्रत्सयेक लाभा्ी विदयार्थ्याचा आधार क्रमांक ककिा विविष्ट संगणकीय क्रमांक नमूद करुन
संबंवधत विद्या्ी प्रत्सयेक िर्ाच्या प्र्म सत्राच्या / िर्ाच्या परीक्षेस 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 संस्ेत प्रिेि 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 प्रिेि हा प्रिेि वनयमन प्रावधकरणाद्वारे िैध ठरविण्यात आल्याची
पडताळणी करािी.
(24) पात्र विद्यार्थ्यांची मावहती आधार क्रमांक ककिा विविष्ट संगणकीय क्रमांकािी संबंवधत
संचालनालय/ िैक्षवणक संस्ा/विद्यापीठ यांचेकडील अ्िा अन्य उपलब्ध व्यन्क्तगत
मावहतीिी संलग्नीत झाल्यानंतर संबंवधत विद्या्ी प्रत्सयक्षात िैक्षवणक संस्ेत विकत असल्याची
आवण िैक्षवणक िर्ाच्या प्र्म सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अिा ि केिळ उपरोक्त नमूद सिष
अटी/ितीची पूतषता करत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र
समजण्यात येईल.
(25) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अिा अभ्यासक्रमाकरीता संबंवधत विद्यार्थ्याचा
प्रिेि हा प्रिेि वनयमन प्रावधकरण ि संबंवधत विद्यापीठाने वनवित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या
पटािर नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबंवधत अभ्यासक्रमास प्रिेि घेणा-या
पात्र विदयार्थ्यांला ि सहा मवहन्याचे पट पडताळू न त्सयाला प्रमाणपत्र वदल्यािर लाभासाठी
वनवित करण्यात येईल. संस्ेने खोटे प्रमाणपत्र वदल्यास संस्ेिर कायदे िीर कायषिाही
करण्यात येईल.
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(26) पात्र विदयार्थ्यांची विवहत मयादे तील प्रवतपूती सक्षम प्रावधकाऱ्याकडू न ही ्ेट सिरुपात संबंवधत
विक्षण संस्ेला त्सयांच्या बँक खात्सयात ECS द्वारे प्रवतपूती करणे आिश्यक असेल.
(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 प्रावधकाऱ्यांनी त्सयांच्या
संकेतस्ळािर न चुकता प्रवसध्द करणे बंधनकारक असेल.
(28) तसेच सदर योजनेंतगषत पात्र लाभार्थ्यांपोटी िासनाकडू न संबंवधत िैक्षवणक संस्ांना अदा
करण्यात येणाऱ्या िुल्क प्रवतपूतीबाबत विविध विभागांच्या अखत्सयारीतील सिष सक्षम प्रावधकारी
ककिा नेमून वदलेल्या त्सयांच्या प्रवतवनधीद्वारे िेळोिेळी दरिर्ी लाभार्थ्यांची िैक्षवणक प्रगती ि
उपन्स्ती बाबत खात्री करािी. त्सयासाठी आिश्यक त्सया सूचना िेळापत्रकासह सक्षम प्रावधकारी
ि संवनयंत्रण अवधकाऱ्यांनी वनगषवमत कराव्यात. तसेच या योजनेतील त्रुटी संदभातील वनरीक्षण
ि फलवनष्प्तरीचा अहिाल सक्षम प्रावधकाऱ्यांमाफषत िासनास न चुकता िेळोिेळी सादर करणे
अवनिायष असेल.
(29) सदर योजनेंतगषत या विभागाच्या अखत्सयावरतील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिेि घेण्याऱ्या
आर्थ्कदृष्टया दु बषल घटकातील विद्यार्थ्यांना विक्षण िुल्क प्रतीपूतीची अंमलबजािणी
करण्यासाठी सक्षम प्रावधकारी म्हणून विभागीय सहसंचालक, तंत्रविक्षण, यांना ि संचालक,
तंत्रविक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, यांना सवनयंत्रण ि समन्ियक अवधकारी म्हणून
घोवर्त करण्यात येत आहे .
(30) सदर योजनेच्या िर नमूद सुधारीत अंमलबजािणीच्या पध्दतीबाबत ि योजनेच्या
फलवनष्प्तरीसंदभात िैक्षवणक िर्ष संपण्यापूिी न चुकता अंमलबजािणी करणाऱ्या संबंवधत
विभागांनी सविसतर आढािा घ्यािा. तसेच आढाव्याअंती आिश्यकतेनुरुप योजनेच्या
अंमलबजािणीत वि्तर विभागाच्या सल्लयाने संबंवधत प्रिासकीय विभागांनी सुधारणा करािी.
(31) सदर िासन वनणषयानुसार अन्य सिष संबंवधत प्रिासवकय विभाग दे खील त्सयांच्या विभागांतगषत
येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी त्सयांचे सितंत्र िासन आदे ि वनगषवमत करतील ि त्सयामध्ये त्सया-त्सया
सामावजक मागास प्रिगाकवरता लागू असलेले आर्थ्क वनकर् नमूद करुन अन्य सिष अटी /िती
या िासन वनणषयात नमूद केल्याप्रमाणे त्सयांचा अंतभाि करणे आिश्यक राहील. ज्या प्रिासकीय
विभागाकडू न या योजनांतगषत त्सयांच्या आखत्सयारीतील विद्यार्थ्यांना ्ेट सिरुपात डीबीटी द्वारे
विष्यिृ्तरी /प्रवतपूती करण्यात येत असल्यास ती कायषपध्दती सुरु ठे िािी, परंतु िर नमूद
केल्याप्रमाणे विद्या्ी संबंवधत महाविद्यालयात प्रत्सयक्षात विकत असल्याची ि िेळोिेळी परीक्षा
दे उन 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 दु बषल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या विक्षण
िुल्क प्रवतपूतीचा खचष, मुख्य लेखाविर्ष “ 2203-तंत्र विक्षण, 107 विष्यिृत्त्या, (00)(06)
ज्यांचे ककिा ज्यांच्या पालकांचे उत्सपन्न रुपये 1.00 लाखापेक्षा अवधक नाही, अिा व्यािसावयक
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अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फी माफी

(22030748), 31 सहायक अनुदान

(िेतनेतर)” या लेखाविर्ाखाली खची टाकून मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यािा.
2.

सदर िासन वनणषय वि्तर विभागाच्या सहमतीने ि त्सया विभागाचा अनौपचारीक संदभष क्र.

202/व्यय-5, वदनांक 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 आदे ि
वडजीटल सिाक्षरीने सिाक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

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: 2016.03.31 11:15:38 +05'30'

(डॉ. वकरण पाटील)
उपसवचि, महाराष्र िासन
प्रवत,
1) मा. राज्यपालांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
3) अपर मुख्य सवचि, (कृवर्) कृवर् ि प.दु .म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
4) अपर मुख्य सवचि, वि्तर विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
5) अपर मुख्य सवचि, िैद्यकीय विक्षण ि और्धी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) अपर मुख्य सवचि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
7) प्रधान सवचि (पदु म), कृवर् ि प.दु .म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8) प्रधान सवचि, सामावजक न्याय ि वििेर् सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
9) सवचि, आवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
10) आयुक्त, सामाईक प्रिेि परीक्षा कक्ष, िासकीय तंत्रवनकेतन इमारत, बांद्रा (पूि)ष , मुंबई.
11) सवचि, प्रिेि ि िुल्क वनयामक प्रावधकरण, िासकीय तंत्रवनकेतन इमारत, बांद्रा (पूि)ष , मुंबई.
12) संचालक, तंत्र विक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई.
13) संचालक, िैद्यकीय विक्षण ि संिोधन संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई.
14) आयुक्त, कृवर्, महाराष्र राज्य, पुणे.
15) आयुक्त, दु ग्धव्यिसाय विकास, महाराष्र राज्य, मुंबई.
16) आयुक्त, मत्ससयव्यिसाय, महाराष्र राज्य, मुंबई.
17) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्र राज्य, पुणे.
18) आयुक्त, आवदिासी विकास विभाग, महाराष्र राज्य, नाविक.
19) संचालक, पिुसंिधषन, महाराष्र राज्य, पुणे.
20) कुलगुरु, सिष विद्यापीठे .
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21) महासंचालक, मावहती ि जनसंपकष महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रवसद्धीसाठी )
22) अप्पर आयुक्त, आवदिासी विकास (सिष).
23) सिष वजल्हावधकारी
24) सहसंचालक, तंत्र विक्षण, विभागीय कायालये (सिष)
25) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्र-1/2, मुंबई/नागपूर.
26) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र-1/2, मुंबई/नागपूर.
27) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.
28) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई.
29) सिष वजल्हा कोर्ागार अवधकारी.
30) सिष संबंवधत मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे सिीय सहायक.
31) अिर सवचि, (तांवि-3/तांवि-5), उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
32) मा. मुख्य सवचि यांचे िवरष्ठ सिीय सहायक.
33) प्रधान सवचि, उच्च ि तंत्र विक्षण यांचे सिीय सहायक.
34) वनिड नसती ( कायासन - तांवि-4).
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राज्यातील

शासन

मान्यताप्राप्त

खाजगी

विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत वशक्षण
संस्ांमधील

व्यािसावयक

अभ्यासक्रमांसाठी

प्रिेश घेणाऱ्या अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती, इतर मागास िगग ि विशेष मागास
प्रिगातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्काच्या
प्रवतपूतीिी योजना

शैक्षवणक िषग 2015-16

पासून पुढे सुरु ठे िण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,
शासन वनणगय क्र. इबीसी -2016/प्र.क्र. 221 /वशक्षण-1,
मंत्रालय विसतार भिन, मुंबई 400 032,
वदनांक : 31 मािग, 2016.
िािा : 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, िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, कृवष विभाग,
पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय आवण मत्ससयव्यिसाय विभाग या विभागांच्या अवधपत्सयाखालील मान्यता प्राप्त
खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत संस्ांमध्ये प्रिेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याना शैक्षवणक शुल्क
प्रवतपूती 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 ठे िण्यात आलेला आहे . सदरहू योजना शैक्षवणक िषग 2015-16 पासून सुरु
ठे िण्याबाबतच्या उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या प्रसतािास मा.मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत 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 प्रवतपूती करण्यािा प्रसताि शासनाच्या वििाराधीन
होता. त्सयानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे वनणगय घेतला आहे .
शासन वनणगय :
राज्यातील शासवकय, अशासवकय अनुदावनत ि विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने
आवण शासवकय विद्यापीठात विनाअनुदावनत तत्सिािर सुरु असलेल्या वनिडक व्यािसावयक
अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेश घेतलेल्या अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास
प्रिगग ि इतर मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षवणक शुल्क प्रवतपूती योजना शैक्षवणक िषग 201516 पासून पुढे सुरु ठे िण्यास खालीलप्रमाणे शासनािी मान्यता दे ण्यात येत आहे :1. प्रिवलत वशक्षण शुल्क प्रवतपूती योजना शैक्षवणक िषग 2015-16 पासून पुढे अंमलबजािणी
करण्यात यािी.
2. सदर योजनेच्या अंमलबजािणीस दरिषी मंवत्रमंडळािी मान्यता न घेता धोरण म्हणून सदर
योजनेस मान्यता दे ण्यात यािी.

शासन वनणगय क्रमांकः इबीसी -2016/प्र.क्र. 221 /वशक्षण-1,

3.सदर योजनेच्या अंमलबजािणी संदभातील सुधारीत पद्धतीिा पुढील शैक्षवणक िषग संपण्यापूिी
विभागाने सविसतर आढािा घ्यािा.
4. तसेि सदर योजनेच्या अंमलबजािणीकवरता आिश्यक असलेला वनधी प्रत्सयेक वित्तीय िषी
अ्गसंकल्पीत करुन उपलब्ध करण्यात यािा.
5. सदर योजनेिे मूळ वनकष न बदलता अंमलबजािणीत सुधारणा करण्यािे अवधकार
प्रशासकीय विभागांस वित्त विभागाच्या सल्ल्याने प्रदान करण्यात आले आहे त.
त्सयानुसार सदरहू योजना शैक्षवणक िषग 2015-16 पासून पुढे सुरु ठे िण्यास खालील सुधावरत अटी ि
शतीनुसार मान्यता दे ण्यात येत आहे अ)

आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम (िैद्यकीय, दं त, होवमओपॅ्ी, युनानी, आयुिद
े ,

भौवतकोपिार, व्यिसायोपिार ि नवसिंग) :- असोवशएशन ऑफ मॅनेजमेंट्स ऑफ अनएडे ड प्रायव्हे ट
मेडीकल अँड डें टल कॉलेजस
े ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई यांनी आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्र्म
िषास राबविलेल्या प्रिेश प्रवक्रयेतून अ्िा शासनाच्या सामाईक प्रिेश परीक्षाद्वारे प्रिेश घेतलेल्या
विद्यार्थ्यांना ते त्सयांिा अभ्यासक्रम पूणग करे पयगन्तच्या कालािधीसाठी लागू राहील. मात्र सदर प्रिेश
प्रवक्रया पूणग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या जागांिर संस्ा सतरािर प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी
अशा प्रिेशांना प्रिेश वनयंत्रण सवमतीने मान्यता वदली असली तरी या योजनेिा लाभ होणार नाही.
ब)

उच्ि

ि

तंत्रवशक्षण

विभागांतगगत-

राज्यातील

विनाअनुदावनत

महाविद्यालये

/तंत्रवनकेतनांसमिेत शासकीय ि अनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण शासकीय
विद्यापीठातील विनाअनुदावनत तत्सिािर िालविली जाणारी व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना लागू रावहल.
या योजनेमध्ये खालील अभ्यासक्रमांिा समािेश राहील :-

क)

पदविका

पदिी

पदव्युत्तर पदिी

अवभयांवत्रकी

अवभयांवत्रकी

एम.बी.ए./एम.एम.एस.

औषधवनमाणशास्त्र

औषधवनमाणशास्त्र

एम.सी.ए.

एिएमसीटी

एिएमसीटी

--

--

िासतुशास्त्र

--

कृषी, पशुसंिधगन ि दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्ससयव्यिसाय विभाग :- राज्यातील िारही कृषी

विद्यापीठांतगगत कायगरत असलेल्या मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत
विद्यालये/महाविद्यालयांमधील शासकीय कोट्यातून प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र कृषी
वशक्षण ि संशोधन पवरषदे ने वनधावरत केलेल्या दराप्रमाणे वशक्षण शुल्कािी प्रवतपूती पुढील
अभ्यासक्रमांसाठी ही प्रवतपूती योजना लागू राहील.
कृषी विद्यालये (पदविका)
दु ग्ध व्यिसाय विकास (पदविका)
कृषी ि संलग्न विषयांिी महाविद्यालये (पदिी ि पदव्युत्तर)
कृषी जैि तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदिी ि पदव्युत्तर)
कृषी अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदिी ि पदव्युत्तर)
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ड) महाराष्ट्र शासनाच्या बी.एड ि डी.एड. अभ्यासक्रमाच्या प्रवतपूतीसाठी पूिीिे आदे श लागू राहतील.
सदर अभ्यासक्रमांिी प्रवतपूती राज्य शासनाच्या अनुक्रमे उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभाग ि शालेय वशक्षण
विभागाने वनवित केलेल्या दराप्रमाणे अनुज्ञेय राहील.
2) सदरहू योजना सन 2015-16 पासून पुढे 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 प्रिेश घेतलेल्या
अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्याना वशक्षण
शुल्क ि परीक्षा शुल्कािी 100 टक्के प्रवतपूती ि इतर मागास प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांना वशक्षण शुल्क ि
परीक्षा शुल्कािी 50 टक्के प्रवतपूती त्सयांिा अभ्यासक्रम पूणग होईपयगन्त अनुज्ञेय राहील.
(2) विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्याच्या
पालकांिे िार्षषक उत्सपन्न रुपये 4.50 लाखाच्या मयादे त असािे. या योजनेिा लाभ प्र्म िषाकवरता
वमळाल्यानंतर ही सिलत त्सयांिा अभ्यासक्रम पुणग होईपयगन्त अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्याना दु सया िषापासून दरिषी उत्सपन्नािा दाखला सादर करण्यािी आिश्यकता राहणार नाही.
(3) आरक्षणािा लाभ न घेता गुणित्तेनुसार खुल्या गटातील जागांिर प्रिेश 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 प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाि लागू राहील.
(5) तंत्रवशक्षणाशी वनगडीत पदविका, पदिी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी या योजनेिा लाभ ज्या
विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभुत प्रिेश प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिेश घेतला आहे , अशाि विद्यार्थ्याना लागू
राहील. मात्र सदर प्रिेश पवक्रया पूणग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या जागांिर संस्ासतरािर प्रिेश
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रिेशांना प्रिेश वनयंत्रण सवमतीने मान्यता वदली असली तरी या
योजनेिा लाभ होणार नाही.
(6) ्ेट वद्वतीय िषग अवभयांवत्रकी तसेि औषध वनमाण शास्त्र तसेि पदिी अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेश
घेणा-या विद्यार्थ्यांनी जर शासनाच्या केंद्रीभुत प्रिेश प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिेश घेतला असेल तरि
त्सयांना प्रवतपूती योजनेिा लाभ होईल. मात्र सदर प्रिेश पवक्रया पूणग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या
जागांिर संस्ासतरािर प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रिेशांना प्रिेश वनयंत्रण सवमतीने
मान्यता वदली असली तरी या योजनेिा लाभ होणार नाही.
(7) सदरहू योजनेिा लाभ एआयईईई कोट्यातून प्रिेश 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 सियंअ्गसहाय्यीत विद्यापीठातील
अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.
(9)सदर योजनेंतगगत दे ण्यात येणारा लाभ हा शासनाने वनवित केलेल्या वनिडक व्यािसावयक
अभ्यासक्रमांसाठी 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
संबवं धत विद्या्ी पात्र असेल. म्हणजेि अन्य योजनेच्या माध्यमातुन विद्या्ी कोणत्सयाही वशष्ट्यिृत्ती /
शुल्क प्रवतपुतीिा लाभ घेत असल्यास तो विद्या्ी या योजनेंतगगत लाभ वमळण्यास पात्र असणार
नाही.
(11)आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम, उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभागातंगगत येणारे अभ्याक्रम ि कृषी,
पशुसंिधगन ि दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्ससयव्यिसाय विभागांतगगत येणारे अभ्यासक्रमामध्ये प्रिेश
घेतलेल्या लाभा्ी विद्यार्थ्याने वनयवमतपणे महाविद्यालया / तंत्रवनकेतनामध्ये वशक्षणासाठी िगात
उपस्स्त राहणे आिश्यक रावहल ि प्रत्सयेक सत्र अ्िा िषािी परीक्षा दे णे आिश्यक रावहल. केिळ
विवशष्ट्ट पवरस्स्तीत विशेषत: आजारपणाच्या कारणासति परीक्षा दे णे शक्य झाले नसल्यास संबवं धत
विदया्ी ि शैक्षवणक संस्ेने तशी वशफारस केल्यानंतर संबध
ं ीत सक्षम अवधकारी यांनी तसे प्रमावणत
करणे आिश्यक रावहल.
(12)पात्र लाभा्ी विद्या्ी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाकवरता प्रिेश घेतल्यानंतर एखादया सत्रािी
(सेवमसटरिी) परीक्षा वदली नसल्यास अ्िा एखादया शैक्षवणक िषात अनुत्तीणग झाल्याने त्सया िषासाठी
प्रिेश वमळाला नसल्यास पुढील िषाकवरता सदर योजनेंतगगत सदर विद्या्ी लाभ वमळण्यास अपात्र
रावहल.
त्ावप, तदनंतर पुनि: त्सया सत्र/िषात परीक्षा उत्तीणग झाल्यानंतर अ्िा अंशत: पास (ATKT)
झाल्याने त्सया अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षवणक िषासाठी प्रिेश वमळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी
पुन्हा पात्र ठरेल.
(13)परंतु असे पात्र लाभा्ी विदया्ी अभ्यासक्रमास प्रिेश घेतल्यानंतर संपण
ू ग अभ्यासक्रमाच्या एकूण
कालािधीत दोन ककिा त्सयापेक्षा अवधक िेळी पूणगत: अनुत्तीणग झाल्यामुळे त्सया अभ्यासक्रमाच्या पुढील
शैक्षवणक िषासाठी प्रिेश वमळाला नसेल तर संबवं धत विद्या्ी प्रिेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उिगवरत
कालािधीसाठी सदर योजनेंतगगत लाभाकवरता कायमसिरुपी अपात्र ठरेल.
(14) लाभा्ी विदया्ी ि संबवं धत वशक्षण संस्ा यांनी सदर योजनेंतगगत लाभ घेण्यासाठी सादर
केलेल्या अजात िूकीिी अ्िा वदशाभूल करणारी मावहती सादर केल्यास त्सयास उिगवरत
अभ्यासक्रमाच्या कालािधीसाठी लाभ दे ण्यात येणार नाही. तसेि, त्सया विदयार्थ्याला/संस्ेला त्सयांनी
सादर केलेल्या िूकीच्या मावहतीच्या आधारे त्सयापूिी वमळालेल्या लाभाच्या संपण
ू ग रकमेिी व्याजासह
िसूली करण्यात येईल ि कोणत्सयाही योजनेंतगगत संबवं धत विद्यार्थ्यास वशष्ट्यिृत्ती/शुल्क प्रवतपूती
वमळण्यास प्रवतबंवधत केले जाईल. या संदभातील सिगसिी जबाबदारी ही योजनेिी अंमलबजािणी
करणा-या सक्षम प्रावधकाऱ्यािी असेल.
(1५) संबवं धत विद्या्ी सित:च्या िुकीच्या ितगनामुळे समाधानकारक शैक्षवणक प्रगती करीत
नसल्याबाबत ककिा संबवं धत प्रावधकाऱ्याच्या पूिप
ग रिानगीवशिाय अवनयवमतपणे गैरहजर राहणे
इत्सयादी सिरुपािे गैरितगन करत असल्याबाबत संबवं धत शैक्षवणक संस्ेच्या प्रमुखाने वनदशगनास
आणले तर अशा विद्यार्थ्यािी शुल्क प्रवतपूती ्ांबविण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल.

पृष्ट्ठ 8 पैकी 4

शासन वनणगय क्रमांकः इबीसी -2016/प्र.क्र. 221 /वशक्षण-1,

(16) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यास प्रवतपूती प्रदान करण्यात आली आहे तो
अभ्यासक्रम संबवं धत विद्यार्थ्याने मध्येि सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या प्रवतपूतीिी रक्कम
राज्य शासनास योग्य िाटल्यास त्सयाच्या/वतच्याकडू न िसुल केली जाईल.
(17) सदर योजनेच्या अंमलबजािणीबाबतच्या कोणत्सयाही पूिस
ग ूिना न दे ता बदल अ्िा सुधारणा
करण्यािे अवधकार शासनास राहतील ि असे बदल केल्यामुळे कोणत्सयाही प्रकारिे 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 िगळू न अन्य सिग खाजगी विनाअनुदावनत शैक्षवणक संस्ांमधील पात्र विदयार्थ्यांिे प्रिेश
ि विद्यार्थ्यांकडू न आकाराियािे असलेले वशक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी
व्यािसावयक शैक्षवणक (प्रिेश ि वशक्षण शुल्क यांिे विवनयमन ) अवधवनयम 2015 ,मधील तरतूदीनुसार
शुल्क वनयामक प्रावधकरणाकडू न प्रत्सयेक िषी वनवित करुन अंवतम करणे आिश्यक राहील.
(19) सदर योजनेंतगगत पात्र असणारे व्यािसावयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबवं धत शैक्षवणक संस्ांनी
पुढील 3 िषाच्या आत म्हणजेि शैक्षवणक िषग 2018-19 पयिंत सक्षम वशखर संस्ेकडू न मूल्यांकन
ि दजािा मानांकन प्राप्त करणे (Assesment and Accreditation) आिश्यक राहील. तदनंतर
शैक्षवणक िषग 2019-20 पासून संबवं धत वशखर संस्ांकडू न मूल्यांकन ि दजा वनविती करुन मूल्यांकन
प्राप्त न केल्यास अशा संस्ांना मुल्यांकन ि दजा मानांकन प्राप्त होईपयिंत या योजनेतून िगळण्यात
येईल ि त्सया िषापासून केिळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षवणक संस्ेमध्ये प्र्म िषासाठी प्रिेश
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरताि सदर योजना लागू राहील.
शुल्क प्रवतपूतीच्या वितरणािी कायगपद्धती:(01) सदर योजनेतंगगत शैक्षवणक संस्ांमधील सिग व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिेश घेणा-या पात्र
लाभा्ींिे अजग संगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्सिकारण्यात यािे.
(02) विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांकवरता
वनवित केलेल्या त्सयाच्या कुटु ं बािी (दोन्ही पालकांिी एकत्र) उत्सपन्न मयादा ही सक्षम अवधकाऱ्याने
प्रमावणत केल्यािी खातरजमा करणे आिश्यक असून उत्सपन्न प्रमाणपत्र हे वकमान संबवं धत तहवसलदार
यांिे असािे.
(03) प्रत्सयेक लाभा्ी विदयार्थ्यािा आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट संगणकीय क्रमांक नमूद करुन
संबवं धत विद्या्ी प्रत्सयेक िषाच्या प्र्म सत्राच्या / िषाच्या परीक्षेस 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 संबवं धत शैक्षवणक संस्ेत प्रिेश 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 प्रिेश हा प्रिेश वनयमन प्रावधकरणाद्वारे िैध ठरविण्यात आल्यािी पडताळणी करािी.
(06) पात्र विद्यार्थ्यांिी मावहती आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट संगणकीय क्रमांकाशी संबवं धत शैक्षवणक
संस्ा/विद्यापीठ यांिक
े डील अ्िा अन्य उपलब्ध व्यस्क्तगत मावहतीशी संलग्नीत झाल्यानंतर
संबवं धत विद्या्ी प्रत्सयक्षात शैक्षवणक संस्ेत वशकत असल्यािी आवण शैक्षवणक िषाच्या प्र्म सत्राच्या
परीक्षेस बसला असेल अशा ि केिळ उपरोक्त नमूद सिग अटी/शतीिी पूतगता करत असलेल्या पात्र
विद्यार्थ्यांनाि सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल.
(07) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबवं धत विद्यार्थ्यािा
प्रिेश हा प्रिेश वनयमन प्रावधकरण ि संबवं धत विद्यापीठाने वनवित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटािर
नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबवं धत अभ्यासक्रमास प्रिेश घेणा-या पात्र विदयार्थ्यांला
ि सहा मवहन्यािे पट पडताळू न त्सयाला प्रमाणपत्र वदल्यािर लाभासाठी वनवित करण्यात येईल.
संस्ेने खोटे प्रमाणपत्र वदल्यास संस्ेिर कायदे शीर कायगिाही करण्यात येईल.
(08) अशा पात्र विदयार्थ्यांिी विवहत मयादे तील प्रवतपूती सक्षम प्रावधकाऱ्याकडू न ही ्ेट सिरुपात
संबवं धत वशक्षण संस्ेला त्सयांच्या बँक खात्सयात ECS द्वारे प्रवतपूती करणे आिश्यक असेल.
(09) िरीलप्रमाणे पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षण शुल्कािी प्रवतपूती केल्यानंतर दरिषी अशा
लाभा्ी विद्यार्थ्यांिी अभ्यासक्रम ि शैक्षवणक संस्ावनहाय सविसतर यादी ही समाजकल्याण
आयुक्तालय ि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रिगग ि विशेष मागास िगग कल्याण
संिालनालयाच्या सक्षम प्रावधकाऱ्यांनी त्सयांच्या संकेतस्ळािर न िुकता प्रवसध्द करणे बंधनकारक
असेल.
(10) तसेि सदर योजनेंतगगत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडू न संबवं धत शैक्षवणक संस्ांना अदा
करण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रवतपूतीबाबत विविध विभागांच्या अखत्सयारीतील सिग सक्षम प्रावधकारी ककिा
नेमून वदलेल्या त्सयांच्या प्रवतवनधीद्वारे िेळोिेळी दरिषी लाभार्थ्यांिी शैक्षवणक प्रगती ि उपस्स्ती बाबत
खात्री करािी. त्सयासाठी आिश्यक त्सया सूिना िेळापत्रकासह सक्षम प्रावधकारी ि संवनयंत्रण
अवधकाऱ्यांनी वनगगवमत करािीत. तसेि या योजनेतील त्रुटी संदभातील वनरीक्षण ि फलवनष्ट्पत्तीिा
अहिाल सक्षम प्रावधकाऱ्यांमाफगत शासनास न िुकता िेळोिेळी सादर करणे अवनिायग असेल.
यािर होणारा खिग खालील लेखाशीषाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून
भागविण्यात यािा :अ)

मागणी क्रमांक एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांिे

कल्याण, 01-अनुसूवित जातीिे 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/विद्यािेतने
ब) मागणी क्रमांक एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांिे कल्याण,
01-अनुसूवित

जातीिे

कल्याण,

277-वशक्षण,

पंििार्षषक

योजनांतगगत

योजना-

(02)

वशष्ट्यिृत्त्या/विद्यािेतने, (02)(17) राज्यातील इतर मागासिगग विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षण फी, परीक्षा फी
प्रदाने (2225 3233) (योजनांतगगत), 34-वशष्ट्यिृत्त्या/विद्यािेतने
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क) मागणी क्रमांक एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांिे
कल्याण, 01-अनुसूवित जातीिे कल्याण, 277-वशक्षण, पंििार्षषक योजनांतगगत योजना- (02)
वशष्ट्यिृत्त्या/विद्यािेतने, (02)(04) वशक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने (2225 0806) (योजनेतर), 34वशष्ट्यिृत्त्या/विद्यािेतने
ड) मागणी क्रमांक एन-3, 2225 अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर मागासिगीयांिे कल्याण,
01-अनुसूवित

जातीिे

कल्याण,

277-वशक्षण,

पंििार्षषक

योजनांतगगत

योजना-

(02)

वशष्ट्यिृत्त्या/विद्यािेतने, (02)(14) विशेष मागासप्रिगग विद्यार्थ्यांना मॅरीकोत्तर वशष्ट्यिृती/वशक्षण फी,
परीक्षा फी प्रदाने (2225 2596) (योजनेतर), 34-वशष्ट्यिृत्त्या/विद्यािेतने
3.
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( उ.वश.लोणारे )
सह सविि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1)मा. राज्यपालांिे सविि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई.
2)मा. मुख्यमंत्रयांिे प्रधान सविि, मंत्रालय, मुंबई.
3)मा.मंत्री, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांिे खाजगी सविि
4) मा.मंत्री, िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांिे खाजगी सविि
5) मा.मंत्री, उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांिे खाजगी सविि
6) मा.मंत्री, कृषी ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांिे खाजगी सविि
7) मा.राज्यमंत्री, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांिे 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, िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
12)अपर मुख्य सविि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
13)प्रधान सविि (पदु म), कृवष ि प.दु .म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
14) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
15) संिालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.ि विशेष मागास िगग संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
16)संिालक, तंत्र वशक्षण संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
17)संिालक, िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
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18)महासंिालक, मावहती ि जनसंपकग महासंिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रवसद्धीसाठी )
19)महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/नागपूर.
20)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/नागपूर.
21)अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.
22)सिग प्रादे वशक उपायुक्त/सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग,
22)वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई.
23)सिग वजल्हा कोषागार अवधकारी.
24) कक्ष अवधकारी, वित्त विभाग (व्यय-14/अ्ग-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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