
मान्यताप्राप्त व्यावसाययक व यिगर व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाांमध्ये यिकणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुिबल 
घटकातील यवद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती िाहू 
महाराज यिक्षण िुल्क यिष्यवृत्तीसाठी पालकाांची 
उत्पन्न मयादा रुपये 6.00 लाखावरुन वार्थर्षक 
रुपये 8.00 लाख करण्यािाित. 

 
महाराष्र िासन 

उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग 
िासन यनणबय क्र. टीईएम-2018/प्र.क्र.35/ताांयि-4 

मांत्रालय यवस्तार भवन, मादाम कामा मागब, 
 हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांिई 400 032. 

यदनाांक : 31 माचब, 2018 
 
 

       सांदभब  : १) िासन यनणबय, उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, क्रमाांक टीईएम-2016/ 
                        प्र.क्र.501/ताांयि-4, यदनाांक 13/10/2016  
                   २) िासन यनणबय, उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, क्रमाांक सांकीणब-2017/ 
                       प्र.क्र.332/ताांयि-4, यदनाांक 07/10/2017 
                  ३) िासन यनणबय, यवजाभज, इमाव व यवमाप्र कल्याण यवभाग, क्रमाांक ईिीसी-                      
                      2017/प्र.क्र.27/यिक्षण, यदनाांक 01/01/2018 
 

प्रस्तावना :-  
राज्यातील िासकीय, अिासकीय अनुदायनत व िासन मान्यताप्राप्त खाजगी यवनाअनुदायनत 

व कायम यवनाअनुदायनत महायवद्यालये/तांत्रयनकेतने आयण िासकीय यवद्यापीठात यवनाअनुदायनत 
तत्वावर सुरु असलेल्या यनवडक व्यावसाययक अभ्यासक्रमाांसाठी प्रविे घेतलेल्या यवमुक्त 
जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवगब व यविेर्ष मागास प्रवगातील यवद्यार्थ्यांसाठी िैक्षयणक िुल्क 
प्रयतपूती योजनेंतगबत पालकाांची वार्थर्षक उत्पन्न मयादा सन 2017-18 या िैक्षयणक वर्षापासून रुपये 
6.00 लाखावरुन रुपये 8.00 लाख करण्यास यवजाभज, इमाव व यवमाप्र कल्याण यवभागाने सांदभब 
क्र.3 येिील िासन यनणबयान्वये मान्यता यदली आहे.  त्याच धतीवर आर्थिकदृष्टया दुिबल घटकातील 
यवद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज यिक्षण िुल्क यिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी 
यवद्यार्थ्यांच्या पालकाांची वार्थर्षक उत्पन्न मयादा रुपय े 6.00 लाखावरुन रुपये 8.00 लाख इतकी 
करण्यात यावी, असा यनणबय मराठा मोचाच्या मागण्याांसांदभात स्िापन करण्यात आलेल्या मांयत्रमांडळ 
उपसयमतीने यदनाांक 02/01/2018 च्या िैठकीत घेतला आहे. तसेच मांयत्रमांडळ उपसयमतीच्या 
यदनाांक 14/02/2018 च्या िैठकीत सयमतीने यदलेल्या यनदेिानुसार उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, 
वदै्यकीय यिक्षण व और्षधी द्रव्ये यवभाग आयण कृयर्ष, पिुसांवधबन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय  
यवभाग  या सवब यवभागाांतगबत असलेल्या मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाांमध्ये यिकणाऱ्या आर्थिकदृष्टया 



िासन यनणबय क्रमाांकः टीईएम-2018/प्र.क्र.35/ताांयि-4 
 

पृष्ठ 4 पैकी 2 

दुिबल घटकातील यवद्यार्थ्यांना  राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज यिक्षण िुल्क यिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ 
देण्यासाठी प्रस्तुतची वार्थर्षक उत्पन्न मयादा रुपय े 6.00 लाखावरुन रुपये 8.00 लाख  इतकी 
करण्यासाठी एकयत्रत प्रस्ताव सादर  करणे आवश्यक आहे.  त्यानुसार उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, 
वदै्यकीय यिक्षण व और्षधी द्रव्ये यवभाग आयण कृयर्ष, पिुसांवधबन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय  
यवभाग याांच्या अखत्यायरतील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाांना यवयहत पध्दतीने / कें यद्रभतू प्रविे पध्दतीने 
प्रविे घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुिबल घटकातील यवद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज यिक्षण 
िुल्क यिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी यवद्यार्थ्यांच्या पालकाांची वार्थर्षक उत्पन्न मयादा रुपये 6.00 
लाखावरुन रुपये 8.00 लाख करण्याची िाि िासनाच्या यवचाराधीन होती. 

 

िासन यनणबय :-   

उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, वदै्यकीय यिक्षण व और्षधी द्रव्ये यवभाग आयण कृयर्ष, पिुसांवधबन, 
दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय यवभाग याांच्या अखत्यायरतील  मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाांमध्ये कें द्रीभतू 
प्रविे पध्दतीने अिवा यवयहत पध्दतीने प्रविे घेणाऱ्या (व्यवस्िापन कोटा / सांस्िा स्तरावरील प्रविे 
वगळून) आर्थिकदृष्टया दुिबल घटकातील पात्र यवद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज यिक्षण 
िुल्क यिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी यवद्यार्थ्यांच्या दोन्ही पालकाांची एकयत्रत वार्थर्षक उत्पन्न 
मयादा रुपये 6.00 लाखावरुन रुपये 8.00 लाख  करण्यास िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  
 

2.        या योजनेचा लाभ िैक्षयणक  वर्षब 2018-19 पासून  लागू रायहल.  
 

3.      िासन यनणबय, उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, क्रमाांक सांकीणब-2017/प्र.क्र.332/ताांयि-4, यदनाांक 
7/10/2017 यामधील अटी व िती याकरीता लागू राहतील. 
 

4.      सदर िासन यनणबय यवत्त यवभागाच्या सहमतीने व त्या यवभागाचा अनौपचारीक सांदभब                        
क्र. २४१/१८/व्यय-५, यदनाांक २६.०२.2018 अन्वये यनगबयमत करण्यात येत आहे. 
 

5. सदर िासन यनणबय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८०३३११४४७०२८८०८ असा आहे. हा आदेि 
यडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांयकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने. 
 

 
 

                                         ( म. मा. मोरव े) 
                                         अवर सयचव, महाराष्र िासन. 

प्रयत, 
१. मा.राज्यपालाांचे सयचव, राजभवन, मलिार यहल, मुांिई 

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


िासन यनणबय क्रमाांकः टीईएम-2018/प्र.क्र.35/ताांयि-4 
 

पृष्ठ 4 पैकी 3 

2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अपर मखु्य सयचव, मांत्रालय, मुांिई 
3. मुख्य सयचव, मांत्रालय, मुांिई 
4. अपर मुख्य सयचव, यवत्त यवभाग , मांत्रालय, मुांिई 
5. अपर मुख्य सयचव (कृर्षी), कृयर्ष व प.दु.म. यवभाग, मांत्रालय, मुांिई 
6. प्रधान सयचव, यनयोजन यवभाग, मांत्रालय, मुांिई 
7. सयचव, वदै्यकीय यिक्षण व और्षधी द्रव्ये यवभाग, मांत्रालय, मुांिई 
8. सयचव (प.दु.म.) कृयर्ष व प.दु.म. यवभाग, मांत्रालय, मुांिई 
9. सयचव, यवजाभज, इमाव व यवमाप्र कल्याण यवभाग, मांत्रालय, मुांिई 
10. मा.यवरोधी पक्षनेता, यवधानपयरर्षद, यवधानभवन, मुांिई 
11. मा.यवरोधी पक्षनेता, यवधानसभा, यवधानभवन, मुांिई 
12.  सवब सन्माननीय यवधानपयरर्षद व यवधानसभा सदस्य 
13. मा.मांत्री, महसलू, मदत व पनुवबसन, सावबजयनक िाांधकाम (सावबजयनक उपक्रम वगळून) याांचे खाजगी 

सयचव. 
14. मा.मांत्री, उच्च व तांत्र  यिक्षण याांचे खाजगी सयचव 
15. मा.मांत्री, वदै्यकीय यिक्षण याांचे खाजगी सयचव 
16. मा.मांत्री, कृर्षी  याांच ेखाजगी सयचव 
17. मा.मांत्री, सावबजयनक िाांधकाम (सावबजयनक उपक्रम) याांच ेखाजगी सयचव 
18. मा.मांत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग याांच ेखाजगी सयचव 
19. मा.मांत्री, कामगार, भकूां प पनुवबसन, कौिल्य यवकास, माजी सैयनकाांचे कल्याण याांचे खाजगी सयचव 
20. मा.मांत्री, पिुसांवधबन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय याांचे खाजगी सयचव 
21. मा.राज्यमांत्री, उच्च व तांत्र यिक्षण याांच ेखाजगी सयचव 
22. मा.राज्यमांत्री, पिुसांवधबन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय याांचे खाजगी सयचव 
23. मा.राज्यमांत्री, कृर्षी याांच ेखाजगी सयचव 
24. मा.राज्यमांत्री, वदै्यकीय यिक्षण याांच ेखाजगी सयचव 
25. आयकु्त, राज्य सामाईक प्रविे परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तांत्रयनकेतन इमारत,  

49, खेरवाडी, अयलयावर जांग मागब, वाांदे्र (पवूब), मुांिई-400051 
26. सयचव, प्रविे यनयामक प्रायधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तांत्रयनकेतन इमारत,  
        49,खेरवाडी,  अयलयावर जांग मागब,वाांदे्र (पवूब), मुांिई-400051 
27.  सयचव, िुल्क यनयामक प्रायधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तांत्रयनकेतन इमारत,       

49,खेरवाडी,  अयलयावर जांग मागब,वाांदे्र (पवूब), मुांिई-400051 
28.  सांचालक, तांत्र यिक्षण, महाराष्र राज्य, मुांिई 
29.  सांचालक, उच्च यिक्षण, महाराष्र राज्य, पणेु 
30. सांचालक, कला सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांिई 
31.  सांचालक, वदै्यकीय यिक्षण व सांिोधन, महाराष्र राज्य, मुांिई 
32.  आयकु्त, कृर्षी, महाराष्र राज्य, पणेु 
33.  आयकु्त, दुग्ध व्यवसाय यवकास, महाराष्र राज्य, मुांिई 
34.  आयकु्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुांिईृ 
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35.  सांचालक, पिु सांवधबन, महाराष्र राज्य, पणेु 
36.  कुलगुरु, सवब यवद्यापीठे 
37.   कुलगुरु, डॉ.िािासाहेि आांिडेकर तांत्रिास्त्र यवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगाांव, यज.रायगङ 
38.   कुलगुरु,महाराष्र राज्य आरोग्य यव्ान यवद्यापीठ, नायिक 
39.   सांचालक, महाराष्र राज्य तांत्र यिक्षण परीक्षा मांडळ, िासकीय तांत्रयनकेतन इमारत,     
         49,खेरवाडी, अयलयावर जांग मागब,वाांदे्र (पवूब), मुांिई-400051 
40.   सहसांचालक, तांत्र यिक्षण, यवभागीय कायालये (सवब), (सांचालक, तांत्र यिक्षण याांच्यामार्ब त) 
41.   सहसांचालक, उच्च यिक्षण, यवभागीय कायालये (सवब) 
42.   महासांचालक,मायहती व जनसांपकब  महासांचालनालय, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांिई     
        (प्रयसध्दीसाठी) 
43.   सवब यजल्हायधकारी 
44.   महालेखापाल (लेखा व अनु्येता), महाराष्र - 1/2, मुांिई / नागपरू 
45.   महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुांिई / नागपरू 
46.   अयधदान व लेखा अयधकारी, मुांिई 
47.   यनवासी लखेा परीक्षा अयधकारी, मुांिई 
48.   सवब यजल्हा कोर्षागार अयधकारी 
49.   सह सयचव (यवयि), उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, मांत्रालय,मुांिई. 
50.   उप सयचव (मयि/अिबसांकल्प), उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, मांत्रालय, मुांिई 
51.   अवर सयचव (ताांयि-3/ यवयि-3), उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग, मांत्रालय, मुांिई 
52.   कक्ष अयधकारी (मयि-2/मयि-4/ताांयि-5/ताांयि-6/सायि-1), उच्च व तांत्र यिक्षण यवभाग,    
         मांत्रालय, मुांिई 
53.   उच्च व तांत्र यिक्षण यवभागातील सवब कायासने. 
54.   अपर मुख्य सयचव, उच्च व तांत्र यिक्षण याांचे स्वीय सहायक 
55.   यनवडनस्ती/ताांयि-4.  
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