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सांदभण :- १) िासन वनिणय, उच्च ि तांत्र विक्षि विभाग, क्रमाांक टीईएम-2016/
प्र.क्र.559/ताांवि-4, वदनाांक 15/4/2017
२) सांचालक, तांत्र विक्षि, महाराष्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक 18/तांविसां/
िा.पत्र/RCSM & DPDV/2018/105, वदनाांक 17/3/2018
३) सांचालक,तांत्र विक्षि, महाराष्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक 18/तांविसां/
िा.पत्र/SCS/2018/164, वदनाांक 19/4/2018
पवरपत्रक :
उच्च ि तांत्रविक्षि विभागाांतगणत तांत्रविक्षि सांचालनालयामार्णत “राजर्षी छत्रपती िाहू
महाराज विक्षि िुल्क विष्यिृत्ती योजना ि डॉ. पांजाबराि दे िमुख वनिाह भत्ता योजना ” राबविण्यात
येतात. या योजनेंतगणत पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना विष्यिृत्ती ि वनिाह भ्याची रक्कम तयाांच्या र ार
सांलव्ननत बँक खातयात र्थेट (DBT) जमा करण्यास सांदभण क्र. 1 येर्थील िासन वनिणयान्िये मान्यता
दे ण्यात रली रहे . राज्यातील मान्यता प्राप्त विक्षि सांसर्थाांमध्ये केंद्रीभूत प्रिेि प्रवक्रयेव्दारे प्रिेवित
सामावजक मागास ि रर्थर्थकदृष्या दु बल
ण घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज
विक्षििुल्क विष्यिृत्ती योजनेचा लाभ दे ण्यात येतो. सन २०१७-१८या िैक्षविक िर्षापासून विष्यिृत्ती,
पात्र विद्यार्थ्यांच्या र ार सांलव्ननत बँक खातयात र्थेट जमा कराियाची रहे ि विद्यार्थ्यांने तयाम ील
विक्षि िुल्क ि परीक्षा िुल्काची रक्कम िैक्षविक सांसर्थेला अदा करिे रिश्यक रहे .
2.

मांजूर विष्यिृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांना तयाांच्या बँक खातयात डी.बी.टी.व्दारे वदली गेल्यानांतर

सांसर्थेची विक्षि िुल्काची रक्कम विद्यार्थी सांसर्थेला भरिार नाहीत हा मुदा ा विक्षि सांसर्था ि काही
लोकप्रवतवन ींनी उपव्सर्थत केला रहे . तसेच हा मुदा ा सांचालक, तांत्रविक्षि याांचक
े डू न मा.मुांबई उच्च
न्यायालयातील यावचकेिरील सुनाििी दरम्यान उपव्सर्थत करण्यात रला रहे .
3.

तरी याबाबत खालील प्रमािे उपाययोजना करण्यात याव्यात :१)

विद्यार्थ्यांना मांजूर झालेली विष्यिृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खातयात जमा झाल्यानांतर,
विल्लक रावहलेली ि न भरलेली सांसर्थेची विक्षि िुल्काची रक्कम म्हिून सांबवां त सांसर्थेकडे १५
वदिसाांच्या रत जमा करािी अन्यर्था पुढील िैक्षविक िर्षी तयाांच्या विष्यिृत्तीच्या नुतनीकरिाचे /
पुढील िर्षासाठीचे अजण सांसर्थेकडू न व्सिकारण्यात येिार नाहीत .
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२)

सांसर्थेने, विष्यिृत्ती रक्कम प्राप्त झाल्यानांतर विल्लक रावहलेली ि न भरलेली सांसर्थेची विक्षि
िुल्काची रक्कम सांबवां त सांसर्थेकडे जमा न केलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुतनीकरिाचे / पुढील
िर्षासाठीचे अजण मांजूर करुन पाठिू नयेत .जर विद्यार्थी अांवतम िर्षामध्ये विकत असेल तर, सदर
प्रकरिी विल्लक रावहलेली ि न भरलेली सांसर्थेची विक्षि िुल्काची रक्कम म्हिून सांबवां त
सांसर्थेकडे १५ वदिसाांच्या रत जमा न केल्यास विद्यार्थ्यांना सांसर्था सोडल्याचा दाखला (Leaving
Certificate) ककिा अांवतम गुिपवत्रका (Marksheet) दे ऊ नये.

३)

विद्यार्थ्यांच्या विष्यिृत्तीची रक्कम डी.बी.टी.व्दारे तयाांच्या बँक खातयात प्राप्त झाल्यानांतर तयाांनी
विक्षि िुल्काची रक्कम महाविद्यालयात न भरल्यास तयाांना पुढील िर्षाची विष्यिृत्ती मांजूर
करण्यात येऊ नये .पुढील िर्षी विद्यार्थ्यांनी विक्षि िुल्काची रक्कम महाविद्यालयात भरािी ि
तयाांनी विष्यिृत्तीसाठी नव्याने अजण करािा .

4.

सदर िासन पवरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसर्थळािर उपलब्

करण्यात रला असून तयाचा सांकेताक 201807111711477208 असा रहे . हे पवरपत्रक वडजीटल
सिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत रहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या रदे िानुसार ि नािाने,
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( सांजय औ. ारुरकर)
अिर सवचि, महाराष्र िासन
प्रवत,
1. सांचालक, तांत्र विक्षि सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई,
2. सांचालक, उच्च विक्षि सांचालनालय, महाराष्र राज्य,पुिे,
3. सांचालक, कला सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई,
4. रयुक्त, राज्य सामाईक प्रिेि परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, न्यु एक्सेलवसअर वबल्डींग, र्ोटण ,
मुांबई 400 001,
5. सवचि, प्रिेि वनयामक प्राव करि, महाराष्र राज्य, न्यु एक्सेलवसअर वबल्डींग, र्ोटण ,
मुांबई 400 001,
6. सवचि, िुल्क वनयामक प्राव करि, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तांत्रवनकेतन इमारत,
49,खेरिाडी,अवलयािर जांग मागण,िाांद्रे (पूि)ण , मुांबई-400051,
7. सिण सहसांचालक, तांत्र विक्षि, विभागीय कायालये,
8. सिण सहसांचालक, उच्च विक्षि, विभागीय कायालये,
9. सिण सहसांचालक, कला सांचालनालय विभागीय कायालये,
10. सिण सहसवचि/उपसवचि, उच्च ि तांत्र विक्षि विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
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11. सिण अिर सवचि, उच्च ि तांत्र विक्षि विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
12. सिण कक्ष अव कारी, उच्च ि तांत्र विक्षि विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
13. मा.मांत्री, उच्च ि तांत्र विक्षि याांचे वििेर्ष कायण अव कारी,
14. मा.राज्यमांत्री, उच्च ि तांत्र विक्षि याांचे खाजगी सवचि,
15. सामावजक न्याय ि वििेर्ष सहाय विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
16. कृर्षी ि पदु म विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
17. वि.जा., भ.ज., इ.मा.ि. ि वि.मा.प्र. विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
18. िैद्यकीय विक्षि ि और्ष ी द्रव्ये ि प्रिासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
19. का. मवि-4, उच्च ि तांत्रविक्षि विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
20. वनिड नसती (ताांवि-4)
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