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प्रिशे घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्काच्या प्रवतपतूीिी 
योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पढेु 
सुरू ठेिण्याबाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
आवदिासी विकास विभाग 

शासन वनणषय क्रमांकः व्यअप्र-2016/प्र.क्र.122/का.12 
हुतात्मा राजगुरू िौक, मादाम कामा मागष, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032 
तारीख: 31 मािष, 2016. 

िािा -  
1) शासन वनणषय क्रमांकः उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभाग क्र.टीईएम-2015/प्र.क्र.219/ तांवश-4,  

वद.31 मािष, 2016. 
प्रसतािना - 

राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदावनत ि कायम विना अनुदावनत वशक्षण संस्ांमध्ये 
व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिशे घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्क प्रवतपतूी या 
योजनेस प्र्म सन 2006-07 या शैक्षवणक िर्ाकरीता मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानंतर सन 2014-15 पयंत 
दरिर्ी सदर योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदरहू योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून 
सुरु ठेिण्याबाबतच्या प्रसतािास वदनांक 17.03.2016 च्या मंवत्रमंडळ बठैकीमध्ये सुधारणासंह मान्यता देण्यािा 
वनणषय घेतला आहे. त्यानुसार उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या वद.31.03.2016 रोजीच्या शासन वनणषयाच्या 
धतीिर सदरहू योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पढेु सुधारीत अटी ि शतीनुसार सरुु ठेिण्यािा प्रसताि 
शासनाच्या वििाराधीन होता. 

शासन वनणषय -  
राज्यातील शासवकय, अशासवकय, अनुदावनत ि विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण 

शासवकय विद्यापीठात विनाअनुदावनत तत्िािर सरुु असलेल्या वनिडक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी प्रिशे 
घेतलेल्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांिी सन 2015-16 या िर्ापासून वशक्षण शुल्क सवमती, प्रावधकरण 
ककिा पवरर्देने वनधावरत केलेल्या दराप्रमाणे वशक्षण शुल्क ि पवरक्षा शुल्कांिी प्रवतपतूी करण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 
2. सदर योजना सन 2015-16 या शैक्षवणक िर्ापासून खालील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांत प्रिशे 
घेतलेल्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाच्या पणूष कालािधीपयंत लागू राहील.  

अ) आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम (िदै्यकीय, दंत, होवमओपॅ्ी, यनुानी, आयिुदे, 
भौवतकोपिार, व्यिसायोपिार ि नवसंग)  
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ब) उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागांतगषत असणारे अभ्यासक्रम : 

पदविका पदिी पदव्यतु्तर पदिी 
अवभयांवत्रकी अवभयांवत्रकी एम.बी.ए. 

और्धवनमाणशास्त्र और्धवनमाणशास्त्र एम.सी.ए. 
एि.एम.सी.टी. एि.एम.सी.टी. -- 

-- िासतुशास्त्र -- 

क) कृर्ी, पशुसंिधषन ि दुग्ध व्यिसाय विकास ि मत्सय व्यिसाय विभागांतगषत पदविका, पदिी  ि 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेि बी.एस.सी. (जिै तंत्रज्ञान). 

ड)  इयत्ता 10 िीिी शालांत पवरक्षा (एस.एस.सी/सी.बी.एस.सी. ि तत्सम) उत्तीणष झाल्यानंतरि े
महाराष्ट्र राज्य तंत्र वशक्षण मंडळाि ेपणूष िळे अभ्यासक्रम. 

3. या योजनेिा लाभ अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पढुील अटी ि शतींच्या अवधन राहून 
देण्यात येईल:- 

1) सदरहू योजनेिा लाभ शैक्षवणक िर्ष  2015-16 पिूी िा िालू शैक्षवणक िर्ामध्ये प्रिवेशत विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासक्रमांच्या पणूष कालािधीपयंत या आदेशातील अटी शतीनुसार लागू राहील. 

2) अवभयांवत्रकी अभ्यासक्रमासंाठी शासनाच्या सामावयक प्रिशे पवरक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रिशे घेतलेल्या 
अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. सदर योजनेिा लाभ संस्ा सतरािर करण्यात येत 
असलेल्या (Institutional Level Quota) पवरक्षेद्वारे प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही. 

3) आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सामावयक प्रिशे पवरक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रिशे घेतलेल्या 
तसेि खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयाच्या ितीने तसेि असोवसएशनमार्ष त घेण्यात येणाऱ्या 
सामावयक प्रिशे पवरक्षदे्वारा (Associate CET) आवण इ.12 िी च्या गुणांच्या आधारे काही 
अभ्यासक्रमासंाठी (उदा.नवसंग) प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील.  

4) शालेय वशक्षण विभागामार्ष त िालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम 
विनाअनुदावनत, अध्यापक विद्यालय (डी.एड) ि उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागामार्ष त िालविण्यात येणाऱ्या 
अध्यापक महाविद्यालयांमध्ये (बी.एड) वशक्षण घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वशक्षण शुल्क, 
पवरक्षा शुल्क ि इतर शुल्कािी प्रवतपतूी सध्या शासकीय दराप्रमाणे करण्यात येते. ते्े ती पढेु िालू 
ठेिण्यात यािी. 

5) कृर्ी, पशुसंिधषन, दुग्ध व्यिसाय ि मत्सयव्यिसायाच्या काही अभ्यासक्रमासंाठी शासनािी सामावयक 
पवरक्षा (सी.ई.टी.) घेण्यात येत नाही. त्यािळेी इ. 12 िी च्या गुणांच्या आधारािर अशा अभ्यासक्रमांसाठी 
प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील.  
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6) तंत्र वशक्षणाशी वनगडीत पदविका, पदिी आवण पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी 
शासनाच्या कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेव्दारे (CAP) प्रिशे घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू 
राहील. 

7) ्ेट व्व्दतीय िर्ष अवभयांवत्रकी तसेि और्धीवनमाणशास्त्र पदिी अभ्यासक्रमास कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेव्दारे 
(CAP ) प्रिशे घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील. 

8) सदरहू योजनेिा लाभ एआयईईई कोटयातून प्रिशे घेणा-या महाराष्ट्र राज्यातील उमेदिारांनाही लागू 
राहील. 

9) सदरहू योजना ही खाजगी अवभमत विद्यापीठात (Deemed University) अ्िा खाजगी 
सियंअ ष्सहाय्यीत विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांसाठी प्रिशे घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पवरव्स्तीत 
अनुज्ञेय राहणार नाही.  

10) ही योजना अवनिासी भारतीयांकवरता (N.R.I.) विहीत कोट्यात व्यिस्ापनामार्ष त देण्यात येणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.  

11) शासनाच्या विविध वशष्ट्यिृत्ती योजनांपैकी केिळ काणत्याही एकाि योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास संबवंधत 
विद्या्ी पात्र असेल. म्हणजिे अन्य योजनेच्या माध्यमातुन विद्या्ी कोणत्याही वशष्ट्यिृत्ती / शुल्क 
प्रवतपतुीिा लाभ घेत असल्यास तो विद्या्ी या योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास पात्र असणार नाही. 

12) आरक्षणािा लाभ न घेता, गुणित्तनुेसार खुल्या गटातील जागांिर प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुध्दा सदरिी योजना लागू राहील.  

13) सदर योजनेिा लाभ घेणाऱ्या सिष अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी िधैता प्रमाणपत्र सादर करणे 
आिश्यक राहील. त्यावशिाय शैक्षवणक शुल्कािी प्रवतपतूी करण्यात येिू नये. 

14) सदर योजनेंतगषत देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने वनवित केलेल्या वनिडक व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी केिळ महाराष्ट्र राज्यातील अवधिास प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीि मयावदत 
रावहल. 

15) लाभा्ी विद्यार्थ्याने वनयवमतपणे महाविद्यालय / तंत्रवनकेतनामध्ये वशक्षणासाठी िगात उपव्स्त राहणे 
आिश्यक रावहल ि प्रत्येक सत्र अ्िा िर्ािी परीक्षा देणे आिश्यक रावहल. केिळ विवशष्ट्ट पवरव्स्तीत 
विशेर्त: आजारपणाच्या कारणासति परीक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास तसे संबवंधत विद्या्ी ि शैक्षवणक 
संस्ेने वशर्ारस केल्यानंतर संबधंीत प्रकल्प अवधकारी, यांनी प्रमावणत करणे आिश्यक रावहल.   

16) पात्र लाभा्ी विद्या्ी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाकवरता प्रिशे घेतल्यानंतर एखादया सत्रािी 
(सेवमसटरिी) परीक्षा वदली नसल्यास अ्िा एखादया शैक्षवणक  िर्ात अनुत्तीणष झाल्याने त्या िर्ासाठी 
प्रिशे वमळाला नसल्यास पढुील िर्ाकवरता सदर योजनेंतगषत सदर विद्या्ी लाभ वमळण्यास अपात्र 
रावहल. 
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17) त्ावप, तदनंतर पनुि:  त्या सत्र/िर्ात परीक्षा उत्तीणष झाल्यानंतर अ्िा अंशत: पास (ATKT) झाल्याने 
त्या अभ्यासक्रमाच्या पढुील शैक्षवणक िर्ासाठी प्रिशे वमळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पनु्हा 
पात्र ठरेल. 

18) परंतु असे पात्र लाभा्ी विदया्ी अभ्यासक्रमास प्रिशे घेतल्यानंतर संपणूष अभ्यासक्रमाच्या एकूण 
कालािधीत दोन ककिा त्यापेक्षा अवधक िळेी पणूषत: अनुत्तीणष झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पढुील 
शैक्षवणक िर्ासाठी प्रिशे वमळाला नसेल तर संबवंधत विद्या्ी प्रिशे घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उिषवरत 
कालािधीसाठी सदर योजनेंतगषत लाभाकवरता कायमसिरुपी अपात्र ठरेल. 

19) लाभा्ी विदया्ी ि संबवंधत वशक्षण संस्ा यांनी सदर योजनेंतगषत लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या 
अजात िकूीिी अ्िा वदशाभलू करणारी मावहती सादर केल्यास त्यास उिषवरत अभ्यासक्रमाच्या 
कालािधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेि, त्या विद्यार्थ्याला/संस्ेला त्यांनी सादर केलेल्या 
िकूीच्या मावहतीच्या आधारे त्यापिूी वमळालेल्या लाभाच्या संपणूष रकमेिी व्याजासह िसूली करण्यात 
येईल ि कोणत्याही योजनेंतगषत संबवंधत विद्यार्थ्यास वशष्ट्यिृत्ती/शुल्क प्रवतपतूी वमळण्यास प्रवतबवंधत 
केले जाईल.  या संदभातील सिषसिी जबाबदारी ही योजनेिी अंमलबजािणी करणाऱ्या सक्षम 
प्रावधकाऱ्यािी असेल. 

20) संबवंधत विद्या्ी सित:च्या िकुीच्या ितषनामुळे समाधानकारक शैक्षवणक प्रगती करीत नसल्याबाबत 
ककिा संबवंधत प्रावधकाऱ्याच्या पिूषपरिानगीवशिाय अवनयवमतपणे गैरहजर राहणे इत्यादी सिरुपाि े
गैरितषन करत असल्याबाबत संबवंधत शैक्षवणक संस्ेच्या प्रमुखाने वनदशषनास आणले तर अशा 
विद्यार्थ्यािी शुल्क प्रवतपतूी ्ांबविण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल. 

21) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यास प्रवतपूती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम 
संबवंधत विद्यार्थ्याने मध्येि सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या प्रवतपतूीिी रक्कम राज्य 
शासनास योग्य िाटल्यास त्याच्या/वतच्याकडून िसुल केली जाईल. 

22) सदर योजनेच्या अंमलबजािणीबाबत कोणत्याही पिूषसूिना न देता बदल अ्िा सुधारणा करण्याि े
अवधकार शासनास राहतील ि असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारि ेनुकसान झाल्याबाबतिा दािा 
कोणत्याही विद्यार्थ्यास ककिा शैक्षवणक संस्ेस अ्िा विद्यार्थ्याच्या पालकांना शासनाच्या विरुध्द करता 
येणार नाही. 

23) सदर योजनेच्या लाभाकवरता शासकीय अ्िा शासन अनुदावनत शैक्षवणक संस्ा ककिा शासकीय 
विदयापीठ िगळून अन्य सिष खाजगी विनाअनुदावनत शैक्षवणक संस्ांमधील पात्र विदयार्थ्यांि ेप्रिशे ि 
विद्यार्थ्यांकडून आकाराियाि ेअसलेले वशक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक 
शैक्षवणक (प्रिशे ि वशक्षण शुल्क यांि ेविवनयमन) अवधवनयम  2015 मधील तरतूदीनुसार शुल्क वनयामक 
प्रावधकरणाकडून प्रत्येक िर्ी वनवित करुन अंवतम करणे आिश्यक राहील. 
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24) सदर योजनेंतगषत पात्र असणारे व्यािसावयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबवंधत  शैक्षवणक संस्ांनी 
पढुील  3 िर्ाच्या आत म्हणजिे शैक्षवणक िर्ष  2018-19 पयंत सक्षम वशखर संस्ेकडून मूल्यांकन ि 
दजािा मानांकन प्राप्त करणे (Assessment and  Accreditation) आिश्यक राहील. तदनंतर 
शैक्षवणक िर्ष 2019-20 पासून संबवंधत वशखर संस्ांकडून मूल्यांकन ि दजा वनविती करुन मूल्यांकन 
प्राप्त न केल्यास अशा संस्ांना मुल्यांकन ि दजा मानांकन प्राप्त होईपयंत या योजनेतून िगळण्यात 
येईल ि त्या िर्ापासून केिळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षवणक संस्ेमध्ये प्र्म िर्ासाठी प्रिशे 
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरताि सदर योजना लागू राहील. 

शुल्क प्रवतपतूीच्या वितरणािी कायषपधतीती:- 

25) सदर योजनेंतगषत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिशे घेणाऱ्या पात्र लाभा्ींि े ऑनलाईन अजष 
व्सिकारण्यासाठी ई-विकास प्रणाली कायषरत असून सदर प्रणाली संबवंधत विद्यापीठाशी जोडून त्याद्वारे 
संबवंधत पात्र लाभा्ीनी परीक्षा वदली आहे ककिा नाही यािी पडताळणी करण्यासाठीिी सोय करण्यात 
यािी. याकरीता सिष संबवंधत विद्यापीठाकडून सक्षम प्रावधकाऱ्यांना त्यांच्या संगणक प्रणालीशी 
जोडण्यासाठी आिश्यक असलेले सिष प्रकारि ेसहकायष करणे अवनिायष असले. 

26) प्रत्येक लाभा्ी विद्यार्थ्यािा आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट सगंणकीय क्रमांक नमूद करुन संबवंधत 
विद्या्ी प्रत्येक िर्ाच्या प्र्म सत्राच्या / िर्ाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत संगणकीय प्रणालीव्दारे  
खातरजमा करुन त्या विद्यार्थ्यािी सिष मावहती शैक्षवणक संस्ेने ऑनलाईन सिरुपात प्रमावणत करुन 
ऑनलाईन अजष सक्षम अवधकाऱ्याकडे सादर करणे आिश्यक रावहल.   

27) प्रत्येक लाभा्ी विद्या्ी हा संबवंधत शैक्षवणक संस्ेत प्रिशे घेतल्यािी अ्िा वशक्षण घेत असल्यािी ि 
शैक्षवणक ससं्ेत बनािट विद्यार्थ्यांिी नोंद नसल्यािी सगंणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे  
आिश्यक असेल.  

28) सक्षम प्रावधकाऱ्यास ऑनलाईन अजष प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्यािी सिष मावहती ि त्यास 
वदलेला प्रिशे हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरणाद्वारे िधै ठरविण्यात आल्यािी पडताळणी करािी.   

29) पात्र विद्यार्थ्यांिी मावहती आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट संगणकीय क्रमांकाशी संबवंधत संिालनालय/ 
शैक्षवणक ससं्ा/विद्यापीठ यांिकेडील अ्िा अन्य उपलब्ध व्यव्क्तगत मावहतीशी संलग्नीत 
झाल्यानंतर संबवंधत विद्या्ी प्रत्यक्षात शैक्षवणक ससं्ेत वशकत असल्यािी आवण शैक्षवणक िर्ाच्या 
प्र्म सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा ि केिळ उपरोक्त नमूद सिष अटी/शतीिी पतूषता करत 
असलेल्या विद्यार्थ्यांनाि सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

30) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबवंधत विद्यार्थ्यािा प्रिशे 
हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरण ि संबवंधत विद्यापीठाने वनवित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटािर 
नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबवंधत अभ्यासक्रमास प्रिशे घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांला ि 



शासन वनणषय क्रमाकंः व्यअप्र-2016/प्र.क्र.122/का.12 

 

पषृ्ठ 8 पैकी 6  
 

सहा मवहन्याि ेपट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र वदल्यािर लाभासाठी वनवित करण्यात येईल. संस्ेने 
खोटे प्रमाणपत्र वदल्यास संस्ेिर कायदेशीर कारिाई करण्यात येईल. 

31) अशा पात्र विद्यार्थ्यांिी विवहत मयादेतील प्रवतपतूी सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून ही ्ेट सिरुपात संबवंधत 
वशक्षण संस्ेला त्यांच्या बकँ खात्यात ECS द्वारे प्रवतपतूी करणे आिश्यक असेल. 

32) िरीलप्रमाणे पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षण शुल्कािी प्रवतपतूी केल्यानंतर दरिर्ी अशा लाभा्ी 
विद्यार्थ्यांिी अभ्यासक्रम ि शैक्षवणक संस्ावनहाय सविसतर यादी आयकु्तालयाच्या संकेतस्ळािर न 
िकुता प्रवसध्द करणे बधंनकारक असेल.  

33) तसेि सदर योजनेंतगषत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडून संबवंधत शैक्षवणक संस्ांना अदा करण्यात 
येणाऱ्या शुल्क प्रवतपतूीबाबत िळेोिळेी संबवंधत प्रकल्प अवधकारी यांनी लाभार्थ्यांिी शैक्षवणक प्रगती ि 
उपव्स्ती बाबत खात्री करािी. त्यासाठी आिश्यक त्या सूिना िळेापत्रकासह संवनयंत्रण अवधकाऱ्यांनी 
वनगषवमत कराव्यात. तसेि या योजनेतील त्रटुी संदभातील वनरीक्षण ि र्लवनष्ट्पत्तीिा अहिाल प्रकल्प 
अवधकाऱ्यांनी आयकु्तालयामार्ष त शासनास न िकुता िळेोिळेी सादर करणे अवनिायष असले. 

34) सदर योजनेंतगषत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिशे घेण्याऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
वशक्षण शुल्क प्रतीपतूीिी अंमलबजािणी करण्यासाठी सक्षम प्रावधकारी म्हणनू प्रकल्प अवधकारी, 
एकाव्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प ि आयकु्त, आवदिासी विकास, नावशक यांना सवनयंत्रन ि 
समन्ियक अवधकारी म्हणनू घोवर्त करण्यात येत आहे.   

35) सदर योजनेच्या िर नमूद सुधारीत अंमलबजािणीच्या पध्दतीबाबत ि योजनेच्या र्लवनष्ट्पत्तीसंदभात 
शैक्षवणक िर्ष संपण्यापिूी न िकुता सविसतर आढािा घ्यािा. तसेि आढाव्याअंती आिश्यकतेनुरुप 
योजनेच्या अंमलबजािणीत सुधारणा सुिविण्यात याव्यात. 

36) या बाबीिर होणारा खिष मागणी क्रमांक टी-5, मखु्य लेखावशर्ष 2225-अनुसूवित जाती, अनुसूवित 
जमाती ि इतर मागासिगीयांि ेकल्याण - राज्य योजनांतगषत योजना - (01)(33) िदै्यकीय ि तत्सम 
अभ्यासक्रमासाठी अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वशष्ट्यिृत्त्या (2225 3529) 34, वशष्ट्यिृत्त्या ि 
विद्याितेने या लेखावशर्ाखाली सन 2014-15 या आर्थ्क िर्ामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यािा. 
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सदर शासन वनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201604011603088224 असा आहे. हा आदेश वडजीटल सिाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
                                                                                                          ( सु.ना.कशदे ) 
                                  शासनाि ेउप सविि 
प्रत, 

1) मा.राज्यपाल यांि ेसविि, राजभिन, मुंबई. 
2) मा.मुख्यमंत्रयांि ेप्रधान सविि, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.उपमुख्यमंत्रयांि ेसविि, मंत्रालय, मुंबई.  
4) सिष मा. मंत्री / राज्यमंत्री  यांि ेखाजगी सविि, मंत्रालय, मुंबई. 
5) सिष विधानसभा/ विधानपवरर्द सदसय. 
6) मा.मुख्य सविि, यांि ेसिीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
7) महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपरू. 
8) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपरू. 
9) अपर मुख्य सविि, िदै्यकीय वशक्षण ि और्धी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
10) प्रधान सविि, शालेय वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.  
11) प्रधान सविि, उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
12) प्रधान सविि, सामावजक न्याय, ि विशेर् सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
13) प्रधान सविि, कृवर्, पशुसंिधषन, दुगधव्यिसाय ि मत्सयविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
14) सविि, आवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
15) कुलगुरु, सिष विद्यापीठे. 
16) महासंिालक, मावहती ि जनसंपकष  संिालनालय, मुंबई. 
17) संिालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
18) आयकु्त आवदिासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नावशक.  
19) आयकु्त, आवदिासी संशोधन ि प्रवशक्षण संस्ा, पणेु. 
20) अप्पर आयकु्त, आवदिासी विकास, ठाणे, नावशक, नागपरू, अमरािती. 
21) सिष प्रकल्प अवधकारी, एकाव्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प. 
22) सिष वजल्हा कोर्ागार अवधकारी. 

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


शासन वनणषय क्रमाकंः व्यअप्र-2016/प्र.क्र.122/का.12 

 

पषृ्ठ 8 पैकी 8  
 

23) अवधदान ि लेखाअवधकारी, मुंबई. 
24) वनिासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई. 
25) सिष मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षािी कायालये. 
26) सिष उपसविि/अिर सविि/कक्ष अवधकारी आवदिासी विकास विभाग. 
27) वनिडनसती का-12. 

 



राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी 
विनाअनुदानीत ि कायम विनाअनुदानीत 
संस्ांमधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमामध्ये 
प्रिशे घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्काच्या प्रवतपतूीिी 
योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पढेु 
सुरू ठेिण्याबाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
आवदिासी विकास विभाग 

शासन वनणषय क्रमांकः व्यअप्र-2016/प्र.क्र.122/का.12 
हुतात्मा राजगुरू िौक, मादाम कामा मागष, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032 
तारीख: 31 मािष, 2016. 

िािा -  
1) शासन वनणषय क्रमांकः उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभाग क्र.टीईएम-2015/प्र.क्र.219/ तांवश-4,  

वद.31 मािष, 2016. 
प्रसतािना - 

राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदावनत ि कायम विना अनुदावनत वशक्षण संस्ांमध्ये 
व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिशे घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्क प्रवतपतूी या 
योजनेस प्र्म सन 2006-07 या शैक्षवणक िर्ाकरीता मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानंतर सन 2014-15 पयंत 
दरिर्ी सदर योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदरहू योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून 
सुरु ठेिण्याबाबतच्या प्रसतािास वदनांक 17.03.2016 च्या मंवत्रमंडळ बठैकीमध्ये सुधारणासंह मान्यता देण्यािा 
वनणषय घेतला आहे. त्यानुसार उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या वद.31.03.2016 रोजीच्या शासन वनणषयाच्या 
धतीिर सदरहू योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पढेु सुधारीत अटी ि शतीनुसार सरुु ठेिण्यािा प्रसताि 
शासनाच्या वििाराधीन होता. 

शासन वनणषय -  
राज्यातील शासवकय, अशासवकय, अनुदावनत ि विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण 

शासवकय विद्यापीठात विनाअनुदावनत तत्िािर सरुु असलेल्या वनिडक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी प्रिशे 
घेतलेल्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांिी सन 2015-16 या िर्ापासून वशक्षण शुल्क सवमती, प्रावधकरण 
ककिा पवरर्देने वनधावरत केलेल्या दराप्रमाणे वशक्षण शुल्क ि पवरक्षा शुल्कांिी प्रवतपतूी करण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 
2. सदर योजना सन 2015-16 या शैक्षवणक िर्ापासून खालील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांत प्रिशे 
घेतलेल्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाच्या पणूष कालािधीपयंत लागू राहील.  

अ) आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम (िदै्यकीय, दंत, होवमओपॅ्ी, यनुानी, आयिुदे, 
भौवतकोपिार, व्यिसायोपिार ि नवसंग)  
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ब) उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागांतगषत असणारे अभ्यासक्रम : 

पदविका पदिी पदव्यतु्तर पदिी 
अवभयांवत्रकी अवभयांवत्रकी एम.बी.ए. 

और्धवनमाणशास्त्र और्धवनमाणशास्त्र एम.सी.ए. 
एि.एम.सी.टी. एि.एम.सी.टी. -- 

-- िासतुशास्त्र -- 

क) कृर्ी, पशुसंिधषन ि दुग्ध व्यिसाय विकास ि मत्सय व्यिसाय विभागांतगषत पदविका, पदिी  ि 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेि बी.एस.सी. (जिै तंत्रज्ञान). 

ड)  इयत्ता 10 िीिी शालांत पवरक्षा (एस.एस.सी/सी.बी.एस.सी. ि तत्सम) उत्तीणष झाल्यानंतरि े
महाराष्ट्र राज्य तंत्र वशक्षण मंडळाि ेपणूष िळे अभ्यासक्रम. 

3. या योजनेिा लाभ अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पढुील अटी ि शतींच्या अवधन राहून 
देण्यात येईल:- 

1) सदरहू योजनेिा लाभ शैक्षवणक िर्ष  2015-16 पिूी िा िालू शैक्षवणक िर्ामध्ये प्रिवेशत विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासक्रमांच्या पणूष कालािधीपयंत या आदेशातील अटी शतीनुसार लागू राहील. 

2) अवभयांवत्रकी अभ्यासक्रमासंाठी शासनाच्या सामावयक प्रिशे पवरक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रिशे घेतलेल्या 
अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. सदर योजनेिा लाभ संस्ा सतरािर करण्यात येत 
असलेल्या (Institutional Level Quota) पवरक्षेद्वारे प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही. 

3) आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सामावयक प्रिशे पवरक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रिशे घेतलेल्या 
तसेि खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयाच्या ितीने तसेि असोवसएशनमार्ष त घेण्यात येणाऱ्या 
सामावयक प्रिशे पवरक्षदे्वारा (Associate CET) आवण इ.12 िी च्या गुणांच्या आधारे काही 
अभ्यासक्रमासंाठी (उदा.नवसंग) प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील.  

4) शालेय वशक्षण विभागामार्ष त िालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम 
विनाअनुदावनत, अध्यापक विद्यालय (डी.एड) ि उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागामार्ष त िालविण्यात येणाऱ्या 
अध्यापक महाविद्यालयांमध्ये (बी.एड) वशक्षण घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वशक्षण शुल्क, 
पवरक्षा शुल्क ि इतर शुल्कािी प्रवतपतूी सध्या शासकीय दराप्रमाणे करण्यात येते. ते्े ती पढेु िालू 
ठेिण्यात यािी. 

5) कृर्ी, पशुसंिधषन, दुग्ध व्यिसाय ि मत्सयव्यिसायाच्या काही अभ्यासक्रमासंाठी शासनािी सामावयक 
पवरक्षा (सी.ई.टी.) घेण्यात येत नाही. त्यािळेी इ. 12 िी च्या गुणांच्या आधारािर अशा अभ्यासक्रमांसाठी 
प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील.  
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6) तंत्र वशक्षणाशी वनगडीत पदविका, पदिी आवण पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी 
शासनाच्या कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेव्दारे (CAP) प्रिशे घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू 
राहील. 

7) ्ेट व्व्दतीय िर्ष अवभयांवत्रकी तसेि और्धीवनमाणशास्त्र पदिी अभ्यासक्रमास कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेव्दारे 
(CAP ) प्रिशे घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील. 

8) सदरहू योजनेिा लाभ एआयईईई कोटयातून प्रिशे घेणा-या महाराष्ट्र राज्यातील उमेदिारांनाही लागू 
राहील. 

9) सदरहू योजना ही खाजगी अवभमत विद्यापीठात (Deemed University) अ्िा खाजगी 
सियंअ ष्सहाय्यीत विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांसाठी प्रिशे घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पवरव्स्तीत 
अनुज्ञेय राहणार नाही.  

10) ही योजना अवनिासी भारतीयांकवरता (N.R.I.) विहीत कोट्यात व्यिस्ापनामार्ष त देण्यात येणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.  

11) शासनाच्या विविध वशष्ट्यिृत्ती योजनांपैकी केिळ काणत्याही एकाि योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास संबवंधत 
विद्या्ी पात्र असेल. म्हणजिे अन्य योजनेच्या माध्यमातुन विद्या्ी कोणत्याही वशष्ट्यिृत्ती / शुल्क 
प्रवतपतुीिा लाभ घेत असल्यास तो विद्या्ी या योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास पात्र असणार नाही. 

12) आरक्षणािा लाभ न घेता, गुणित्तनुेसार खुल्या गटातील जागांिर प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुध्दा सदरिी योजना लागू राहील.  

13) सदर योजनेिा लाभ घेणाऱ्या सिष अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी िधैता प्रमाणपत्र सादर करणे 
आिश्यक राहील. त्यावशिाय शैक्षवणक शुल्कािी प्रवतपतूी करण्यात येिू नये. 

14) सदर योजनेंतगषत देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने वनवित केलेल्या वनिडक व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी केिळ महाराष्ट्र राज्यातील अवधिास प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीि मयावदत 
रावहल. 

15) लाभा्ी विद्यार्थ्याने वनयवमतपणे महाविद्यालय / तंत्रवनकेतनामध्ये वशक्षणासाठी िगात उपव्स्त राहणे 
आिश्यक रावहल ि प्रत्येक सत्र अ्िा िर्ािी परीक्षा देणे आिश्यक रावहल. केिळ विवशष्ट्ट पवरव्स्तीत 
विशेर्त: आजारपणाच्या कारणासति परीक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास तसे संबवंधत विद्या्ी ि शैक्षवणक 
संस्ेने वशर्ारस केल्यानंतर संबधंीत प्रकल्प अवधकारी, यांनी प्रमावणत करणे आिश्यक रावहल.   

16) पात्र लाभा्ी विद्या्ी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाकवरता प्रिशे घेतल्यानंतर एखादया सत्रािी 
(सेवमसटरिी) परीक्षा वदली नसल्यास अ्िा एखादया शैक्षवणक  िर्ात अनुत्तीणष झाल्याने त्या िर्ासाठी 
प्रिशे वमळाला नसल्यास पढुील िर्ाकवरता सदर योजनेंतगषत सदर विद्या्ी लाभ वमळण्यास अपात्र 
रावहल. 
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17) त्ावप, तदनंतर पनुि:  त्या सत्र/िर्ात परीक्षा उत्तीणष झाल्यानंतर अ्िा अंशत: पास (ATKT) झाल्याने 
त्या अभ्यासक्रमाच्या पढुील शैक्षवणक िर्ासाठी प्रिशे वमळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पनु्हा 
पात्र ठरेल. 

18) परंतु असे पात्र लाभा्ी विदया्ी अभ्यासक्रमास प्रिशे घेतल्यानंतर संपणूष अभ्यासक्रमाच्या एकूण 
कालािधीत दोन ककिा त्यापेक्षा अवधक िळेी पणूषत: अनुत्तीणष झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पढुील 
शैक्षवणक िर्ासाठी प्रिशे वमळाला नसेल तर संबवंधत विद्या्ी प्रिशे घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उिषवरत 
कालािधीसाठी सदर योजनेंतगषत लाभाकवरता कायमसिरुपी अपात्र ठरेल. 

19) लाभा्ी विदया्ी ि संबवंधत वशक्षण संस्ा यांनी सदर योजनेंतगषत लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या 
अजात िकूीिी अ्िा वदशाभलू करणारी मावहती सादर केल्यास त्यास उिषवरत अभ्यासक्रमाच्या 
कालािधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेि, त्या विद्यार्थ्याला/संस्ेला त्यांनी सादर केलेल्या 
िकूीच्या मावहतीच्या आधारे त्यापिूी वमळालेल्या लाभाच्या संपणूष रकमेिी व्याजासह िसूली करण्यात 
येईल ि कोणत्याही योजनेंतगषत संबवंधत विद्यार्थ्यास वशष्ट्यिृत्ती/शुल्क प्रवतपतूी वमळण्यास प्रवतबवंधत 
केले जाईल.  या संदभातील सिषसिी जबाबदारी ही योजनेिी अंमलबजािणी करणाऱ्या सक्षम 
प्रावधकाऱ्यािी असेल. 

20) संबवंधत विद्या्ी सित:च्या िकुीच्या ितषनामुळे समाधानकारक शैक्षवणक प्रगती करीत नसल्याबाबत 
ककिा संबवंधत प्रावधकाऱ्याच्या पिूषपरिानगीवशिाय अवनयवमतपणे गैरहजर राहणे इत्यादी सिरुपाि े
गैरितषन करत असल्याबाबत संबवंधत शैक्षवणक संस्ेच्या प्रमुखाने वनदशषनास आणले तर अशा 
विद्यार्थ्यािी शुल्क प्रवतपतूी ्ांबविण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल. 

21) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यास प्रवतपूती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम 
संबवंधत विद्यार्थ्याने मध्येि सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या प्रवतपतूीिी रक्कम राज्य 
शासनास योग्य िाटल्यास त्याच्या/वतच्याकडून िसुल केली जाईल. 

22) सदर योजनेच्या अंमलबजािणीबाबत कोणत्याही पिूषसूिना न देता बदल अ्िा सुधारणा करण्याि े
अवधकार शासनास राहतील ि असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारि ेनुकसान झाल्याबाबतिा दािा 
कोणत्याही विद्यार्थ्यास ककिा शैक्षवणक संस्ेस अ्िा विद्यार्थ्याच्या पालकांना शासनाच्या विरुध्द करता 
येणार नाही. 

23) सदर योजनेच्या लाभाकवरता शासकीय अ्िा शासन अनुदावनत शैक्षवणक संस्ा ककिा शासकीय 
विदयापीठ िगळून अन्य सिष खाजगी विनाअनुदावनत शैक्षवणक संस्ांमधील पात्र विदयार्थ्यांि ेप्रिशे ि 
विद्यार्थ्यांकडून आकाराियाि ेअसलेले वशक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक 
शैक्षवणक (प्रिशे ि वशक्षण शुल्क यांि ेविवनयमन) अवधवनयम  2015 मधील तरतूदीनुसार शुल्क वनयामक 
प्रावधकरणाकडून प्रत्येक िर्ी वनवित करुन अंवतम करणे आिश्यक राहील. 
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24) सदर योजनेंतगषत पात्र असणारे व्यािसावयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबवंधत  शैक्षवणक संस्ांनी 
पढुील  3 िर्ाच्या आत म्हणजिे शैक्षवणक िर्ष  2018-19 पयंत सक्षम वशखर संस्ेकडून मूल्यांकन ि 
दजािा मानांकन प्राप्त करणे (Assessment and  Accreditation) आिश्यक राहील. तदनंतर 
शैक्षवणक िर्ष 2019-20 पासून संबवंधत वशखर संस्ांकडून मूल्यांकन ि दजा वनविती करुन मूल्यांकन 
प्राप्त न केल्यास अशा संस्ांना मुल्यांकन ि दजा मानांकन प्राप्त होईपयंत या योजनेतून िगळण्यात 
येईल ि त्या िर्ापासून केिळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षवणक संस्ेमध्ये प्र्म िर्ासाठी प्रिशे 
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरताि सदर योजना लागू राहील. 

शुल्क प्रवतपतूीच्या वितरणािी कायषपधतीती:- 

25) सदर योजनेंतगषत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिशे घेणाऱ्या पात्र लाभा्ींि े ऑनलाईन अजष 
व्सिकारण्यासाठी ई-विकास प्रणाली कायषरत असून सदर प्रणाली संबवंधत विद्यापीठाशी जोडून त्याद्वारे 
संबवंधत पात्र लाभा्ीनी परीक्षा वदली आहे ककिा नाही यािी पडताळणी करण्यासाठीिी सोय करण्यात 
यािी. याकरीता सिष संबवंधत विद्यापीठाकडून सक्षम प्रावधकाऱ्यांना त्यांच्या संगणक प्रणालीशी 
जोडण्यासाठी आिश्यक असलेले सिष प्रकारि ेसहकायष करणे अवनिायष असले. 

26) प्रत्येक लाभा्ी विद्यार्थ्यािा आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट सगंणकीय क्रमांक नमूद करुन संबवंधत 
विद्या्ी प्रत्येक िर्ाच्या प्र्म सत्राच्या / िर्ाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत संगणकीय प्रणालीव्दारे  
खातरजमा करुन त्या विद्यार्थ्यािी सिष मावहती शैक्षवणक संस्ेने ऑनलाईन सिरुपात प्रमावणत करुन 
ऑनलाईन अजष सक्षम अवधकाऱ्याकडे सादर करणे आिश्यक रावहल.   

27) प्रत्येक लाभा्ी विद्या्ी हा संबवंधत शैक्षवणक संस्ेत प्रिशे घेतल्यािी अ्िा वशक्षण घेत असल्यािी ि 
शैक्षवणक ससं्ेत बनािट विद्यार्थ्यांिी नोंद नसल्यािी सगंणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे  
आिश्यक असेल.  

28) सक्षम प्रावधकाऱ्यास ऑनलाईन अजष प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्यािी सिष मावहती ि त्यास 
वदलेला प्रिशे हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरणाद्वारे िधै ठरविण्यात आल्यािी पडताळणी करािी.   

29) पात्र विद्यार्थ्यांिी मावहती आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट संगणकीय क्रमांकाशी संबवंधत संिालनालय/ 
शैक्षवणक ससं्ा/विद्यापीठ यांिकेडील अ्िा अन्य उपलब्ध व्यव्क्तगत मावहतीशी संलग्नीत 
झाल्यानंतर संबवंधत विद्या्ी प्रत्यक्षात शैक्षवणक ससं्ेत वशकत असल्यािी आवण शैक्षवणक िर्ाच्या 
प्र्म सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा ि केिळ उपरोक्त नमूद सिष अटी/शतीिी पतूषता करत 
असलेल्या विद्यार्थ्यांनाि सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

30) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबवंधत विद्यार्थ्यािा प्रिशे 
हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरण ि संबवंधत विद्यापीठाने वनवित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटािर 
नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबवंधत अभ्यासक्रमास प्रिशे घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांला ि 
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सहा मवहन्याि ेपट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र वदल्यािर लाभासाठी वनवित करण्यात येईल. संस्ेने 
खोटे प्रमाणपत्र वदल्यास संस्ेिर कायदेशीर कारिाई करण्यात येईल. 

31) अशा पात्र विद्यार्थ्यांिी विवहत मयादेतील प्रवतपतूी सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून ही ्ेट सिरुपात संबवंधत 
वशक्षण संस्ेला त्यांच्या बकँ खात्यात ECS द्वारे प्रवतपतूी करणे आिश्यक असेल. 

32) िरीलप्रमाणे पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षण शुल्कािी प्रवतपतूी केल्यानंतर दरिर्ी अशा लाभा्ी 
विद्यार्थ्यांिी अभ्यासक्रम ि शैक्षवणक संस्ावनहाय सविसतर यादी आयकु्तालयाच्या संकेतस्ळािर न 
िकुता प्रवसध्द करणे बधंनकारक असेल.  

33) तसेि सदर योजनेंतगषत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडून संबवंधत शैक्षवणक संस्ांना अदा करण्यात 
येणाऱ्या शुल्क प्रवतपतूीबाबत िळेोिळेी संबवंधत प्रकल्प अवधकारी यांनी लाभार्थ्यांिी शैक्षवणक प्रगती ि 
उपव्स्ती बाबत खात्री करािी. त्यासाठी आिश्यक त्या सूिना िळेापत्रकासह संवनयंत्रण अवधकाऱ्यांनी 
वनगषवमत कराव्यात. तसेि या योजनेतील त्रटुी संदभातील वनरीक्षण ि र्लवनष्ट्पत्तीिा अहिाल प्रकल्प 
अवधकाऱ्यांनी आयकु्तालयामार्ष त शासनास न िकुता िळेोिळेी सादर करणे अवनिायष असले. 

34) सदर योजनेंतगषत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिशे घेण्याऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
वशक्षण शुल्क प्रतीपतूीिी अंमलबजािणी करण्यासाठी सक्षम प्रावधकारी म्हणनू प्रकल्प अवधकारी, 
एकाव्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प ि आयकु्त, आवदिासी विकास, नावशक यांना सवनयंत्रन ि 
समन्ियक अवधकारी म्हणनू घोवर्त करण्यात येत आहे.   

35) सदर योजनेच्या िर नमूद सुधारीत अंमलबजािणीच्या पध्दतीबाबत ि योजनेच्या र्लवनष्ट्पत्तीसंदभात 
शैक्षवणक िर्ष संपण्यापिूी न िकुता सविसतर आढािा घ्यािा. तसेि आढाव्याअंती आिश्यकतेनुरुप 
योजनेच्या अंमलबजािणीत सुधारणा सुिविण्यात याव्यात. 

36) या बाबीिर होणारा खिष मागणी क्रमांक टी-5, मखु्य लेखावशर्ष 2225-अनुसूवित जाती, अनुसूवित 
जमाती ि इतर मागासिगीयांि ेकल्याण - राज्य योजनांतगषत योजना - (01)(33) िदै्यकीय ि तत्सम 
अभ्यासक्रमासाठी अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वशष्ट्यिृत्त्या (2225 3529) 34, वशष्ट्यिृत्त्या ि 
विद्याितेने या लेखावशर्ाखाली सन 2014-15 या आर्थ्क िर्ामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यािा. 
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सदर शासन वनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201604011603088224 असा आहे. हा आदेश वडजीटल सिाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
                                                                                                          ( सु.ना.कशदे ) 
                                  शासनाि ेउप सविि 
प्रत, 

1) मा.राज्यपाल यांि ेसविि, राजभिन, मुंबई. 
2) मा.मुख्यमंत्रयांि ेप्रधान सविि, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.उपमुख्यमंत्रयांि ेसविि, मंत्रालय, मुंबई.  
4) सिष मा. मंत्री / राज्यमंत्री  यांि ेखाजगी सविि, मंत्रालय, मुंबई. 
5) सिष विधानसभा/ विधानपवरर्द सदसय. 
6) मा.मुख्य सविि, यांि ेसिीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
7) महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपरू. 
8) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपरू. 
9) अपर मुख्य सविि, िदै्यकीय वशक्षण ि और्धी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
10) प्रधान सविि, शालेय वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.  
11) प्रधान सविि, उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
12) प्रधान सविि, सामावजक न्याय, ि विशेर् सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
13) प्रधान सविि, कृवर्, पशुसंिधषन, दुगधव्यिसाय ि मत्सयविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
14) सविि, आवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
15) कुलगुरु, सिष विद्यापीठे. 
16) महासंिालक, मावहती ि जनसंपकष  संिालनालय, मुंबई. 
17) संिालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
18) आयकु्त आवदिासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नावशक.  
19) आयकु्त, आवदिासी संशोधन ि प्रवशक्षण संस्ा, पणेु. 
20) अप्पर आयकु्त, आवदिासी विकास, ठाणे, नावशक, नागपरू, अमरािती. 
21) सिष प्रकल्प अवधकारी, एकाव्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प. 
22) सिष वजल्हा कोर्ागार अवधकारी. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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23) अवधदान ि लेखाअवधकारी, मुंबई. 
24) वनिासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई. 
25) सिष मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षािी कायालये. 
26) सिष उपसविि/अिर सविि/कक्ष अवधकारी आवदिासी विकास विभाग. 
27) वनिडनसती का-12. 

 



राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी 
विनाअनुदानीत ि कायम विनाअनुदानीत 
संस्ांमधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमामध्ये 
प्रिशे घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्काच्या प्रवतपतूीिी 
योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पढेु 
सुरू ठेिण्याबाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
आवदिासी विकास विभाग 

शासन वनणषय क्रमांकः व्यअप्र-2016/प्र.क्र.122/का.12 
हुतात्मा राजगुरू िौक, मादाम कामा मागष, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032 
तारीख: 31 मािष, 2016. 

िािा -  
1) शासन वनणषय क्रमांकः उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभाग क्र.टीईएम-2015/प्र.क्र.219/ तांवश-4,  

वद.31 मािष, 2016. 
प्रसतािना - 

राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदावनत ि कायम विना अनुदावनत वशक्षण संस्ांमध्ये 
व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिशे घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्क प्रवतपतूी या 
योजनेस प्र्म सन 2006-07 या शैक्षवणक िर्ाकरीता मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानंतर सन 2014-15 पयंत 
दरिर्ी सदर योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदरहू योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून 
सुरु ठेिण्याबाबतच्या प्रसतािास वदनांक 17.03.2016 च्या मंवत्रमंडळ बठैकीमध्ये सुधारणासंह मान्यता देण्यािा 
वनणषय घेतला आहे. त्यानुसार उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या वद.31.03.2016 रोजीच्या शासन वनणषयाच्या 
धतीिर सदरहू योजना शैक्षवणक िर्ष 2015-16 पासून पढेु सुधारीत अटी ि शतीनुसार सरुु ठेिण्यािा प्रसताि 
शासनाच्या वििाराधीन होता. 

शासन वनणषय -  
राज्यातील शासवकय, अशासवकय, अनुदावनत ि विनाअनुदावनत महाविद्यालये /तंत्रवनकेतने आवण 

शासवकय विद्यापीठात विनाअनुदावनत तत्िािर सरुु असलेल्या वनिडक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी प्रिशे 
घेतलेल्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांिी सन 2015-16 या िर्ापासून वशक्षण शुल्क सवमती, प्रावधकरण 
ककिा पवरर्देने वनधावरत केलेल्या दराप्रमाणे वशक्षण शुल्क ि पवरक्षा शुल्कांिी प्रवतपतूी करण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 
2. सदर योजना सन 2015-16 या शैक्षवणक िर्ापासून खालील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांत प्रिशे 
घेतलेल्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाच्या पणूष कालािधीपयंत लागू राहील.  

अ) आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम (िदै्यकीय, दंत, होवमओपॅ्ी, यनुानी, आयिुदे, 
भौवतकोपिार, व्यिसायोपिार ि नवसंग)  
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ब) उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागांतगषत असणारे अभ्यासक्रम : 

पदविका पदिी पदव्यतु्तर पदिी 
अवभयांवत्रकी अवभयांवत्रकी एम.बी.ए. 

और्धवनमाणशास्त्र और्धवनमाणशास्त्र एम.सी.ए. 
एि.एम.सी.टी. एि.एम.सी.टी. -- 

-- िासतुशास्त्र -- 

क) कृर्ी, पशुसंिधषन ि दुग्ध व्यिसाय विकास ि मत्सय व्यिसाय विभागांतगषत पदविका, पदिी  ि 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेि बी.एस.सी. (जिै तंत्रज्ञान). 

ड)  इयत्ता 10 िीिी शालांत पवरक्षा (एस.एस.सी/सी.बी.एस.सी. ि तत्सम) उत्तीणष झाल्यानंतरि े
महाराष्ट्र राज्य तंत्र वशक्षण मंडळाि ेपणूष िळे अभ्यासक्रम. 

3. या योजनेिा लाभ अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पढुील अटी ि शतींच्या अवधन राहून 
देण्यात येईल:- 

1) सदरहू योजनेिा लाभ शैक्षवणक िर्ष  2015-16 पिूी िा िालू शैक्षवणक िर्ामध्ये प्रिवेशत विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासक्रमांच्या पणूष कालािधीपयंत या आदेशातील अटी शतीनुसार लागू राहील. 

2) अवभयांवत्रकी अभ्यासक्रमासंाठी शासनाच्या सामावयक प्रिशे पवरक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रिशे घेतलेल्या 
अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. सदर योजनेिा लाभ संस्ा सतरािर करण्यात येत 
असलेल्या (Institutional Level Quota) पवरक्षेद्वारे प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही. 

3) आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सामावयक प्रिशे पवरक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रिशे घेतलेल्या 
तसेि खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयाच्या ितीने तसेि असोवसएशनमार्ष त घेण्यात येणाऱ्या 
सामावयक प्रिशे पवरक्षदे्वारा (Associate CET) आवण इ.12 िी च्या गुणांच्या आधारे काही 
अभ्यासक्रमासंाठी (उदा.नवसंग) प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील.  

4) शालेय वशक्षण विभागामार्ष त िालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम 
विनाअनुदावनत, अध्यापक विद्यालय (डी.एड) ि उच्ि ि तंत्र वशक्षण विभागामार्ष त िालविण्यात येणाऱ्या 
अध्यापक महाविद्यालयांमध्ये (बी.एड) वशक्षण घेणाऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वशक्षण शुल्क, 
पवरक्षा शुल्क ि इतर शुल्कािी प्रवतपतूी सध्या शासकीय दराप्रमाणे करण्यात येते. ते्े ती पढेु िालू 
ठेिण्यात यािी. 

5) कृर्ी, पशुसंिधषन, दुग्ध व्यिसाय ि मत्सयव्यिसायाच्या काही अभ्यासक्रमासंाठी शासनािी सामावयक 
पवरक्षा (सी.ई.टी.) घेण्यात येत नाही. त्यािळेी इ. 12 िी च्या गुणांच्या आधारािर अशा अभ्यासक्रमांसाठी 
प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील.  
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6) तंत्र वशक्षणाशी वनगडीत पदविका, पदिी आवण पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी 
शासनाच्या कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेव्दारे (CAP) प्रिशे घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू 
राहील. 

7) ्ेट व्व्दतीय िर्ष अवभयांवत्रकी तसेि और्धीवनमाणशास्त्र पदिी अभ्यासक्रमास कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेव्दारे 
(CAP ) प्रिशे घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील. 

8) सदरहू योजनेिा लाभ एआयईईई कोटयातून प्रिशे घेणा-या महाराष्ट्र राज्यातील उमेदिारांनाही लागू 
राहील. 

9) सदरहू योजना ही खाजगी अवभमत विद्यापीठात (Deemed University) अ्िा खाजगी 
सियंअ ष्सहाय्यीत विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांसाठी प्रिशे घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पवरव्स्तीत 
अनुज्ञेय राहणार नाही.  

10) ही योजना अवनिासी भारतीयांकवरता (N.R.I.) विहीत कोट्यात व्यिस्ापनामार्ष त देण्यात येणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.  

11) शासनाच्या विविध वशष्ट्यिृत्ती योजनांपैकी केिळ काणत्याही एकाि योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास संबवंधत 
विद्या्ी पात्र असेल. म्हणजिे अन्य योजनेच्या माध्यमातुन विद्या्ी कोणत्याही वशष्ट्यिृत्ती / शुल्क 
प्रवतपतुीिा लाभ घेत असल्यास तो विद्या्ी या योजनेंतगषत लाभ वमळण्यास पात्र असणार नाही. 

12) आरक्षणािा लाभ न घेता, गुणित्तनुेसार खुल्या गटातील जागांिर प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुध्दा सदरिी योजना लागू राहील.  

13) सदर योजनेिा लाभ घेणाऱ्या सिष अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी िधैता प्रमाणपत्र सादर करणे 
आिश्यक राहील. त्यावशिाय शैक्षवणक शुल्कािी प्रवतपतूी करण्यात येिू नये. 

14) सदर योजनेंतगषत देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने वनवित केलेल्या वनिडक व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी केिळ महाराष्ट्र राज्यातील अवधिास प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीि मयावदत 
रावहल. 

15) लाभा्ी विद्यार्थ्याने वनयवमतपणे महाविद्यालय / तंत्रवनकेतनामध्ये वशक्षणासाठी िगात उपव्स्त राहणे 
आिश्यक रावहल ि प्रत्येक सत्र अ्िा िर्ािी परीक्षा देणे आिश्यक रावहल. केिळ विवशष्ट्ट पवरव्स्तीत 
विशेर्त: आजारपणाच्या कारणासति परीक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास तसे संबवंधत विद्या्ी ि शैक्षवणक 
संस्ेने वशर्ारस केल्यानंतर संबधंीत प्रकल्प अवधकारी, यांनी प्रमावणत करणे आिश्यक रावहल.   

16) पात्र लाभा्ी विद्या्ी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाकवरता प्रिशे घेतल्यानंतर एखादया सत्रािी 
(सेवमसटरिी) परीक्षा वदली नसल्यास अ्िा एखादया शैक्षवणक  िर्ात अनुत्तीणष झाल्याने त्या िर्ासाठी 
प्रिशे वमळाला नसल्यास पढुील िर्ाकवरता सदर योजनेंतगषत सदर विद्या्ी लाभ वमळण्यास अपात्र 
रावहल. 
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17) त्ावप, तदनंतर पनुि:  त्या सत्र/िर्ात परीक्षा उत्तीणष झाल्यानंतर अ्िा अंशत: पास (ATKT) झाल्याने 
त्या अभ्यासक्रमाच्या पढुील शैक्षवणक िर्ासाठी प्रिशे वमळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पनु्हा 
पात्र ठरेल. 

18) परंतु असे पात्र लाभा्ी विदया्ी अभ्यासक्रमास प्रिशे घेतल्यानंतर संपणूष अभ्यासक्रमाच्या एकूण 
कालािधीत दोन ककिा त्यापेक्षा अवधक िळेी पणूषत: अनुत्तीणष झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पढुील 
शैक्षवणक िर्ासाठी प्रिशे वमळाला नसेल तर संबवंधत विद्या्ी प्रिशे घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उिषवरत 
कालािधीसाठी सदर योजनेंतगषत लाभाकवरता कायमसिरुपी अपात्र ठरेल. 

19) लाभा्ी विदया्ी ि संबवंधत वशक्षण संस्ा यांनी सदर योजनेंतगषत लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या 
अजात िकूीिी अ्िा वदशाभलू करणारी मावहती सादर केल्यास त्यास उिषवरत अभ्यासक्रमाच्या 
कालािधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेि, त्या विद्यार्थ्याला/संस्ेला त्यांनी सादर केलेल्या 
िकूीच्या मावहतीच्या आधारे त्यापिूी वमळालेल्या लाभाच्या संपणूष रकमेिी व्याजासह िसूली करण्यात 
येईल ि कोणत्याही योजनेंतगषत संबवंधत विद्यार्थ्यास वशष्ट्यिृत्ती/शुल्क प्रवतपतूी वमळण्यास प्रवतबवंधत 
केले जाईल.  या संदभातील सिषसिी जबाबदारी ही योजनेिी अंमलबजािणी करणाऱ्या सक्षम 
प्रावधकाऱ्यािी असेल. 

20) संबवंधत विद्या्ी सित:च्या िकुीच्या ितषनामुळे समाधानकारक शैक्षवणक प्रगती करीत नसल्याबाबत 
ककिा संबवंधत प्रावधकाऱ्याच्या पिूषपरिानगीवशिाय अवनयवमतपणे गैरहजर राहणे इत्यादी सिरुपाि े
गैरितषन करत असल्याबाबत संबवंधत शैक्षवणक संस्ेच्या प्रमुखाने वनदशषनास आणले तर अशा 
विद्यार्थ्यािी शुल्क प्रवतपतूी ्ांबविण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल. 

21) ज्या अभ्यासक्रमाकवरता पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यास प्रवतपूती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम 
संबवंधत विद्यार्थ्याने मध्येि सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या प्रवतपतूीिी रक्कम राज्य 
शासनास योग्य िाटल्यास त्याच्या/वतच्याकडून िसुल केली जाईल. 

22) सदर योजनेच्या अंमलबजािणीबाबत कोणत्याही पिूषसूिना न देता बदल अ्िा सुधारणा करण्याि े
अवधकार शासनास राहतील ि असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारि ेनुकसान झाल्याबाबतिा दािा 
कोणत्याही विद्यार्थ्यास ककिा शैक्षवणक संस्ेस अ्िा विद्यार्थ्याच्या पालकांना शासनाच्या विरुध्द करता 
येणार नाही. 

23) सदर योजनेच्या लाभाकवरता शासकीय अ्िा शासन अनुदावनत शैक्षवणक संस्ा ककिा शासकीय 
विदयापीठ िगळून अन्य सिष खाजगी विनाअनुदावनत शैक्षवणक संस्ांमधील पात्र विदयार्थ्यांि ेप्रिशे ि 
विद्यार्थ्यांकडून आकाराियाि ेअसलेले वशक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक 
शैक्षवणक (प्रिशे ि वशक्षण शुल्क यांि ेविवनयमन) अवधवनयम  2015 मधील तरतूदीनुसार शुल्क वनयामक 
प्रावधकरणाकडून प्रत्येक िर्ी वनवित करुन अंवतम करणे आिश्यक राहील. 
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24) सदर योजनेंतगषत पात्र असणारे व्यािसावयक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबवंधत  शैक्षवणक संस्ांनी 
पढुील  3 िर्ाच्या आत म्हणजिे शैक्षवणक िर्ष  2018-19 पयंत सक्षम वशखर संस्ेकडून मूल्यांकन ि 
दजािा मानांकन प्राप्त करणे (Assessment and  Accreditation) आिश्यक राहील. तदनंतर 
शैक्षवणक िर्ष 2019-20 पासून संबवंधत वशखर संस्ांकडून मूल्यांकन ि दजा वनविती करुन मूल्यांकन 
प्राप्त न केल्यास अशा संस्ांना मुल्यांकन ि दजा मानांकन प्राप्त होईपयंत या योजनेतून िगळण्यात 
येईल ि त्या िर्ापासून केिळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षवणक संस्ेमध्ये प्र्म िर्ासाठी प्रिशे 
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकवरताि सदर योजना लागू राहील. 

शुल्क प्रवतपतूीच्या वितरणािी कायषपधतीती:- 

25) सदर योजनेंतगषत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिशे घेणाऱ्या पात्र लाभा्ींि े ऑनलाईन अजष 
व्सिकारण्यासाठी ई-विकास प्रणाली कायषरत असून सदर प्रणाली संबवंधत विद्यापीठाशी जोडून त्याद्वारे 
संबवंधत पात्र लाभा्ीनी परीक्षा वदली आहे ककिा नाही यािी पडताळणी करण्यासाठीिी सोय करण्यात 
यािी. याकरीता सिष संबवंधत विद्यापीठाकडून सक्षम प्रावधकाऱ्यांना त्यांच्या संगणक प्रणालीशी 
जोडण्यासाठी आिश्यक असलेले सिष प्रकारि ेसहकायष करणे अवनिायष असले. 

26) प्रत्येक लाभा्ी विद्यार्थ्यािा आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट सगंणकीय क्रमांक नमूद करुन संबवंधत 
विद्या्ी प्रत्येक िर्ाच्या प्र्म सत्राच्या / िर्ाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत संगणकीय प्रणालीव्दारे  
खातरजमा करुन त्या विद्यार्थ्यािी सिष मावहती शैक्षवणक संस्ेने ऑनलाईन सिरुपात प्रमावणत करुन 
ऑनलाईन अजष सक्षम अवधकाऱ्याकडे सादर करणे आिश्यक रावहल.   

27) प्रत्येक लाभा्ी विद्या्ी हा संबवंधत शैक्षवणक संस्ेत प्रिशे घेतल्यािी अ्िा वशक्षण घेत असल्यािी ि 
शैक्षवणक ससं्ेत बनािट विद्यार्थ्यांिी नोंद नसल्यािी सगंणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे  
आिश्यक असेल.  

28) सक्षम प्रावधकाऱ्यास ऑनलाईन अजष प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्यािी सिष मावहती ि त्यास 
वदलेला प्रिशे हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरणाद्वारे िधै ठरविण्यात आल्यािी पडताळणी करािी.   

29) पात्र विद्यार्थ्यांिी मावहती आधार क्रमांक ककिा विवशष्ट्ट संगणकीय क्रमांकाशी संबवंधत संिालनालय/ 
शैक्षवणक ससं्ा/विद्यापीठ यांिकेडील अ्िा अन्य उपलब्ध व्यव्क्तगत मावहतीशी संलग्नीत 
झाल्यानंतर संबवंधत विद्या्ी प्रत्यक्षात शैक्षवणक ससं्ेत वशकत असल्यािी आवण शैक्षवणक िर्ाच्या 
प्र्म सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा ि केिळ उपरोक्त नमूद सिष अटी/शतीिी पतूषता करत 
असलेल्या विद्यार्थ्यांनाि सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

30) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबवंधत विद्यार्थ्यािा प्रिशे 
हा प्रिशे वनयमन प्रावधकरण ि संबवंधत विद्यापीठाने वनवित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटािर 
नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबवंधत अभ्यासक्रमास प्रिशे घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांला ि 
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सहा मवहन्याि ेपट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र वदल्यािर लाभासाठी वनवित करण्यात येईल. संस्ेने 
खोटे प्रमाणपत्र वदल्यास संस्ेिर कायदेशीर कारिाई करण्यात येईल. 

31) अशा पात्र विद्यार्थ्यांिी विवहत मयादेतील प्रवतपतूी सक्षम प्रावधकाऱ्याकडून ही ्ेट सिरुपात संबवंधत 
वशक्षण संस्ेला त्यांच्या बकँ खात्यात ECS द्वारे प्रवतपतूी करणे आिश्यक असेल. 

32) िरीलप्रमाणे पात्र लाभा्ी विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षण शुल्कािी प्रवतपतूी केल्यानंतर दरिर्ी अशा लाभा्ी 
विद्यार्थ्यांिी अभ्यासक्रम ि शैक्षवणक संस्ावनहाय सविसतर यादी आयकु्तालयाच्या संकेतस्ळािर न 
िकुता प्रवसध्द करणे बधंनकारक असेल.  

33) तसेि सदर योजनेंतगषत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडून संबवंधत शैक्षवणक संस्ांना अदा करण्यात 
येणाऱ्या शुल्क प्रवतपतूीबाबत िळेोिळेी संबवंधत प्रकल्प अवधकारी यांनी लाभार्थ्यांिी शैक्षवणक प्रगती ि 
उपव्स्ती बाबत खात्री करािी. त्यासाठी आिश्यक त्या सूिना िळेापत्रकासह संवनयंत्रण अवधकाऱ्यांनी 
वनगषवमत कराव्यात. तसेि या योजनेतील त्रटुी संदभातील वनरीक्षण ि र्लवनष्ट्पत्तीिा अहिाल प्रकल्प 
अवधकाऱ्यांनी आयकु्तालयामार्ष त शासनास न िकुता िळेोिळेी सादर करणे अवनिायष असले. 

34) सदर योजनेंतगषत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना प्रिशे घेण्याऱ्या अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
वशक्षण शुल्क प्रतीपतूीिी अंमलबजािणी करण्यासाठी सक्षम प्रावधकारी म्हणनू प्रकल्प अवधकारी, 
एकाव्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प ि आयकु्त, आवदिासी विकास, नावशक यांना सवनयंत्रन ि 
समन्ियक अवधकारी म्हणनू घोवर्त करण्यात येत आहे.   

35) सदर योजनेच्या िर नमूद सुधारीत अंमलबजािणीच्या पध्दतीबाबत ि योजनेच्या र्लवनष्ट्पत्तीसंदभात 
शैक्षवणक िर्ष संपण्यापिूी न िकुता सविसतर आढािा घ्यािा. तसेि आढाव्याअंती आिश्यकतेनुरुप 
योजनेच्या अंमलबजािणीत सुधारणा सुिविण्यात याव्यात. 

36) या बाबीिर होणारा खिष मागणी क्रमांक टी-5, मखु्य लेखावशर्ष 2225-अनुसूवित जाती, अनुसूवित 
जमाती ि इतर मागासिगीयांि ेकल्याण - राज्य योजनांतगषत योजना - (01)(33) िदै्यकीय ि तत्सम 
अभ्यासक्रमासाठी अनुसूवित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वशष्ट्यिृत्त्या (2225 3529) 34, वशष्ट्यिृत्त्या ि 
विद्याितेने या लेखावशर्ाखाली सन 2014-15 या आर्थ्क िर्ामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यािा. 
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सदर शासन वनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201604011603088224 असा आहे. हा आदेश वडजीटल सिाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
                                                                                                          ( सु.ना.कशदे ) 
                                  शासनाि ेउप सविि 
प्रत, 

1) मा.राज्यपाल यांि ेसविि, राजभिन, मुंबई. 
2) मा.मुख्यमंत्रयांि ेप्रधान सविि, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.उपमुख्यमंत्रयांि ेसविि, मंत्रालय, मुंबई.  
4) सिष मा. मंत्री / राज्यमंत्री  यांि ेखाजगी सविि, मंत्रालय, मुंबई. 
5) सिष विधानसभा/ विधानपवरर्द सदसय. 
6) मा.मुख्य सविि, यांि ेसिीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
7) महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपरू. 
8) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपरू. 
9) अपर मुख्य सविि, िदै्यकीय वशक्षण ि और्धी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
10) प्रधान सविि, शालेय वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.  
11) प्रधान सविि, उच्ि ि तंत्रवशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
12) प्रधान सविि, सामावजक न्याय, ि विशेर् सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
13) प्रधान सविि, कृवर्, पशुसंिधषन, दुगधव्यिसाय ि मत्सयविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
14) सविि, आवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
15) कुलगुरु, सिष विद्यापीठे. 
16) महासंिालक, मावहती ि जनसंपकष  संिालनालय, मुंबई. 
17) संिालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
18) आयकु्त आवदिासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नावशक.  
19) आयकु्त, आवदिासी संशोधन ि प्रवशक्षण संस्ा, पणेु. 
20) अप्पर आयकु्त, आवदिासी विकास, ठाणे, नावशक, नागपरू, अमरािती. 
21) सिष प्रकल्प अवधकारी, एकाव्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प. 
22) सिष वजल्हा कोर्ागार अवधकारी. 
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23) अवधदान ि लेखाअवधकारी, मुंबई. 
24) वनिासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई. 
25) सिष मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षािी कायालये. 
26) सिष उपसविि/अिर सविि/कक्ष अवधकारी आवदिासी विकास विभाग. 
27) वनिडनसती का-12. 

 




