शैक्षणणक वषष 2018-19 मध्ये राजषी छत्रपती शाहू
महाराज णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना व
डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता
योजना

या

करण्यासाठी

दोन

योजनांची

णजल्हाणधकारी

ऄंमलबजावणी
यांच्या

स्तरावर

सणमती गठीत करणेबाबत.
महाराष्र शासन
ईच्च व तंत्र णशक्षण णवभाग,
शासन पणरपत्रक क्र.संकीणष-2018/प्र.क्र.285/तांणश-4
मंत्रालय णवस्तार भवन, मादाम कामा मागष,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबइ 40003.
णदनांक : 2 ऑगस्ट, 2018
वाचा :- ईच्च व तंत्र णशक्षण णवभाग, शासन णनणषय,१) क्रमांक : टीइएम-2016/प्र.क्र.501/तांणश-4, णदनांक ३१ ऑक्टोबर,2016
२) क्रमांक : टीइएम-2016/प्र.क्र.559/तांणश-4, णदनांक 15 एणप्रल,2017
३) क्रमांक : संकीणष-2017/प्र.क्र.332/तांणश-4, णदनांक 7 ऑक्टोबर,2017
४) क्रमांक : संकीणष-2017/प्र.क्र.407/तांणश-4, णदनांक 22 फेब्रुवारी,2018
५) क्रमांक : संकीणष-2017/प्र.क्र.332/तांणश-4, णदनांक १ माचष,201८
६) क्रमांक : टीइएम-2018/प्र.क्र.35/तांणश-4, णदनांक ३१ माचष,2018
७) क्रमांक : संकीणष-2018/प्र.क्र.185/तांणश-4, णदनांक 18 जून,2018
८) क्रमांक : संकीणष-2018/प्र.क्र.249/तांणश-4, णदनांक 13 जुल,ै 2018
९) मा.मंत्री, महसूल ,मदत व पुनवषसन, सावषजणनक बांधकाम (सावषजणनक ईपक्रम
वगळू न), कृषी, फलोत्पादन यांच्या ऄध्यक्षतेखाली मंणत्रमंडळ ईपसणमतीच्या
णदनांक 31/7/2018 रोजी झालेल्या बैठकीमधील णनदे श.
पणरपत्रक :
संदभष क्र.१ येथील णदनांक 13 ऑक्टोबर,2016 च्या शासन णनणषयाव्दारे केंद्रीभूत प्रवेश
प्रणक्रयेव्दारे मान्यता प्राप्त व्यावसाणयक ईच्च णशक्षण ऄभ्यासक्रमात णशकणाऱ्या अर्थथकदृष्टया दु बषल
घटकातील णवद्यार्थ्यांना णशक्षण शुल्काची प्रणतपूती करण्यासाठी “राजषी छत्रपती शाहू महाराज
णशक्षण शुल्क प्रणतपूती योजनेचा लाभ करण्यात अला अहे. अता ही योजना “राजषी छत्रपती शाहू
महाराज णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना” या नावाने कायान्न्वत अहे. संदभष क्र.३ येथील णदनांक 7
ऑक्टोबर, 2017 च्या शासन णनणषयाव्दारे या योजनेंतगषत अर्थथकदृष्टया दु बषल घटकातील पात्र
णवद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढणवणे व नणवन ऄभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याबाबत अदे श
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णनगषणमत करण्यात अले अहेत. त्यानुसार व त्यानंतरच्या संदभष क्र.5 येथील णदनांक 1 माचष,2018
च्या शासन णनणषयानुसार या योजनेखाली व्यावसाणयक तसेच णबगर व्यावसाणयक 605
ऄभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या णवद्यार्थ्यांना शैक्षणणक वषष 2017-18 पासून णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती
दे ण्यात येते.
संदभष क्र.१ येथील णदनांक 13 ऑक्टोबर,2016च्या शासन णनणषयाव्दारे ज्या णवद्यार्थ्यांचे
पालक ऄल्पभूधारक शेतकरी अहेत ककवा ज्यांचे पालक नोंदणीकृत मजूर अहेत ऄशा
णवद्यार्थ्यांकरीता शैक्षणणक वषष 2016-17 पासून “डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता
योजना” लागू करण्यात अली अहे. त्यानंतर संदभष क्र.३ येथील णदनांक 7 ऑक्टोबर,2017 च्या
शासन णनणषयाव्दारे शैक्षणणक वषष 2017-18 पासून रुपये 1.00 लाखापयंत वार्थषक ईत्पन्न ऄसलेल्या
णवद्यार्थ्यांकरता णनवाहभत्ता दे ण्याची योजना जागू करण्यात अली अहे . तसेच संदभष क्र.४ येथील
णदनांक 22 फेब्रुवारी,2018 च्या शासन णनणषयाव्दारे “डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता
णवस्तारीत योजना” शैक्षणणक वषष 2018-19 पासून लागू करण्यास मान्यता दे ण्यात अली अहे. या
दोन्ही योजनांसाठी शैक्षणणक वषष 2018-19 पासून वार्थषक ईत्पन्न मयादा रुपये 8.00 लाख आतकी
णनणित करण्यात अली अहे.
तसेच संदभष क्र.8 येथील णदनांक 13 जुलै,2018 च्या शासन णनणषयाव्दारे णजल्हा
मुख्यालयाच्या णठकाणी णवनावापर पडू न ऄसलेल्या शासकीय व आतर आमारती नोंदणीकृत संस्थांना
अर्थथकदृष्टया मागास प्रवगातील णवद्यार्थ्यांकरीता वसणतगृह चालणवण्यासाठी भाडयाने दे ण्याची
योजना कायान्न्वत करण्यात अलेली अहे. या दोन्ही योजनाची राज्यभरात शैक्षणणक वषष 2018-19
मध्ये प्रभावीपणे ऄंमलबजावणी व्हावी याकरीता णजल्हाणधकारी यांच्या स्तरावर एक सणमती गठीत
करण्याचे णनदे श मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनवषसन, सावषजणनक बांधकाम (सावषजणनक ईपक्रम
वगळू न), कृषी, फलोत्पादन यांच्या ऄध्यक्षतेखालील मंणत्रमंडळ ईपसणमतीने णनदे श णदले होते.
त्यास ऄनुसरुन या योजनेच्या ऄंमलबजावणीसाठी णजल्हास्तरावर सणमती णनयुक्त करण्याची बाब
णवचाराधीन होती.
पणरपत्रक :“राजषी छत्रपती शाहू महाराज णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना” व “डॉ.पंजाबराव दे शमुख
वसणतगृह णनवाह भत्ता योजना” या दोन्ही योजनांच्या ऄंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या ऄडचणींचे
णनराकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे णजल्हाणधकारी यांच्या ऄध्यक्षतेखाली एक सणमती णनयुक्त
करण्याचा शासनाने णनणषय घेतला अहे :१) णजल्हाणधकारी - ऄध्यक्ष
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२) णवभागीय तंत्र णशक्षण सहसंचालक ऄथवा त्या णजल्यातील शासकीय ऄणभयांणत्रकी/
शासकीय तंत्रणनकेतने यामधील प्राचायष- सदस्य सणचव
३) णवभागीय

ईच्च

णशक्षण

सह

संचालक

ऄथवा

त्या

णजल्हयातील

शासकीय

महाणवद्यालयातील प्राचायष -सदस्य
४) संचालक, वैद्यकीय णशक्षण व संशोधन यांचे प्रणतणनधी -सदस्य
५) णजल्हयातील / कायषक्षत्र
े ातील संबंणधत कृषी व ऄकृषी णवद्यापीठाचा प्रणतणनधी-सदस्य
६) णजल्यातील नामवंत ईच्च/तंत्र/वैद्यकीय/कृषी व आतर ईच्च णशक्षण देणाऱ्या संस्थांचे
प्रत्येकी प्रणतणनधी-सदस्य
७) णजल्हा सहाय्यक संचालक (समाज कल्याण) -सदस्य
८) णजल्हा अणदवासी णवकास ऄणधकारी-सदस्य
९) णजल्हा सहाय्यक संचालक, णजल्हा कौशल्य णवकास, रोजगार व ईद्योजकता मागषदशषन
केंद्र
2.

ईपरोक्त णजल्हाणधकारी यांच्या ऄध्यक्षतेखाली सणमतीने “राजषी छत्रपती शाहू महाराज

णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना” व “डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता योजना” या
दोन्ही योजनांची माणहती लाभार्थ्यांपयंत पोचण्याकरीता सवष संस्थांमध्ये जाणहरात / सूचना फलक
लावण्याबाबत सवष संबंणधतांना सूचना द्याव्यात.
3.

तसेच सणमतीने वर नमूद केलेल्या या दोन्ही योजनांच्या ऄंमलबजावणीच्या संदभात

णवद्यार्थ्यांकडू न संस्थेने प्रवेशाच्या वेळी 100 टक्के णशक्षण शुल्क मागणे, शुल्क णनयामक
प्राणधकरणाने णनणित केलेल्या दरापेक्षा जादा शुल्क अकारणे, णशष्यवृत्तीखालील णवद्याथी म्हणून
प्रवेश नाकारणे ऄशा स्वरुपाच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे णनराकरण करावे.
4.

णदनांक 7 ऑक्टोबर,2017 व णदनांक 1 माचष,2018 च्या शासन णनणषयान्वये आतर मागास

प्रवगाकरीता णशष्यवृत्तीच्या लाभासाठी मान्य करण्यात

अलेले ऄभ्यासक्रम खुल्या प्रवगातील

अर्थथकदृष्टया मागास प्रवगातील णवद्यार्थ्यांकरीता णशष्यवृत्तीसाठी ऄनुज्ञय
े करण्यात अले ऄसल्याने
ते ऄभ्यासक्रम संबंणधत लाभार्थ्यांच्या णनदशषनास अणण्याकरीता अवश्यक त्या ईपाय योजना
सणमतीने कराव्यात.
5.

ऄण्णासाहेब पाटील अर्थथक मागास णवकास महामंडळाच्या योजनेखालील कजाच्या

प्रकरणाकरीता दे ण्यात अलेल्या LOI च्या ऄनुषंगाने णजल्यातील णवणवध बँकांशी समन्वय साधून या
प्रकल्पाकरीता चालना दे ण्याची कायषवाही करावी.
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6.

हे पणरपत्रक णनगषणमत झाल्याच्या णदनांकापासून ४ णदवसांच्या अत सणमतीने पणहली बैठक

अयोणजत करावी व त्यानंतर दर १५ णदवसांनी या दोन्ही योजनांच्या ऄंमलबजावणीच्या प्रगतीचा
अढावा घ्यावा.
7.

शैक्षणणक वषष 2017-18 पयंतची या णवभागाच्या ऄथवा ऄन्य णवभागाच्या ऄणधपत्याखालील

पात्र लाभार्थ्यांना दे य ऄसलेल्या प्रलंणबत णशष्यवृत्तीमुळे णवद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होउ नये, त्यांचे
गुणपत्र व आतर कागदपत्रे त्यांना णवणहत कालावधीत णमळावी याकरीता संबंणधत सवष णवभागांच्या
ऄणधकाऱ्यांच्या मदतीने णदनांक 31/8/2018 पयंत कॅम्पचे अयोजन सणमतीने करावे.
8.

णदनांक 13 जुलै,2018 च्या शासन णनणषयाव्दारे शासकीय व आतर आमारती अर्थथकदृष्टया

मागास प्रवगाच्या णवद्यार्थ्यांसाठी नोंदणीकृत संस्थांना भाडयाने दे ण्याच्या योजनेस सवष
णजल्हाणधकारी यांनी गती द्यावी.
9.

णजल्हा मुख्यालयाच्या णठकाणी कायषरत ऄसलेल्या ईच्च/तंत्र/वैद्यकीय/कृषी आत्यादी

संस्थांची ऄभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता, त्यापैकी खुल्या प्रवगासाठी प्रत्यक्षात झालेले ऄथवा होणारे
प्रवेश, त्यापैकी णकती णवद्यार्थ्यांकरीता वसणतगृहाची सुणवधा स्वतंत्रणरत्या करणे अवश्यक अहे या
बाबींचा समग्र अढावा सदर सणमतीने घ्यावा.
10.

सदर पणरपत्रकाच्या ऄनुषंगाने सवष संबंणधत प्रशासकीय णवभागांनी त्यांच्या क्षेत्रीय

कायालयांकरीता अवश्यक त्या पूरक सूचना तात्काळ प्रसाणरत कराव्यात.
11.

सदर शासन पणरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201808021807136508 ऄसा अहे. हे पणरपत्रक
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत अहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने,

Dinesh
Kumar Jain

Digitally signed by Dinesh Kumar Jain
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Chief Secretary Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=ea3b8615acaf5a916338801298bc1
b7123bd0cac17faf57848ccd7382e28252c,
cn=Dinesh Kumar Jain
Date: 2018.08.03 12:01:01 +05'30'

( णदनेश कुमार जैन )
मुख्य सणचव, महाराष्र शासन
प्रणत,
सवष णजल्हाणधकारी

प्रत :
1.

ऄपर मुख्य सणचव/प्रधान सणचव/सणचव, सवष मंत्रालयीन प्रशासनीक णवभाग

2.

संचालक, तंत्र णशक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबइ
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3.

संचालक, ईच्च णशक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य,पुणे

4.

संचालक, वैद्यकीय णशक्षण व संशोधन, मुंबइ

5.

संचालक, माध्यणमक व ईच्च माध्यणमक णशक्षण, पुणे

6.

संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबइ

7.

अयुक्त, समाज कल्याण, पुणे

8. अयुक्त, कृषी संचालनालय, पुणे
9.

अयुक्त, शालेय णशक्षण, पुणे

10. सणचव, शुल्क णनयामक प्राणधकरण, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तंत्रणनकेतन
आमारत, 49,खेरवाडी,ऄणलयावर जंग मागष,वांद्रे (पूव)ष , मुंबइ-400051
11. सवष सहसंचालक, तंत्र णशक्षण, णवभागीय कायालये
12. सवष सहसंचालक, ईच्च णशक्षण, णवभागीय कायालये
13. सवष सहसंचालक, कला संचालनालय णवभागीय कायालये
14. सवष सहसणचव/ईपसणचव, ईच्च व तंत्र णशक्षण णवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
15. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सणचव
16. मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनवषसन, सावषजणनक बांधकाम (सावषजणनक ईपक्रम वगळू न), कृषी,
फलोत्पादन यांचे खाजगी सणचव
17. मा.मंत्री, ईच्च व तंत्र णशक्षण यांचे णवशेष कायष ऄणधकारी,
18. मा.राज्यमंत्री, ईच्च व तंत्र णशक्षण यांचे खाजगी सणचव,
19. मा.मुख्य सणचव यांचे स्वीय सहाय्यक
20. णनवड नस्ती (तांणश-4)
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