अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारत
सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती योजना
काययपद्धती बाबत.
महाराष्ट्र िासन
आचििासी चिकास चिभाग
िासन चनर्यय क्रमाांक :- चिष्यिृ-2021/प्र.क्र.90/का-12
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
चिनाांक :-17 जानेवारी, 2022.
सांिभय :- 1) आचििासी चिकास चिभाग, िासन चनर्यय क्रमाांक आचिचि-1204/प्र.क्र.9/का-12,
चिनाांक 09.08.2004
2) जनजाती मांत्रालय, भारत सरकार, निी चिल्ली याांिे चिनाांक 01.07.2010 रोजीच्या
मागयिियक सूिना
3) जनजाती मांत्रालय, भारत सरकार, निी चिल्ली याांिे चिनाांक 21.06.2011 ि
चिनाांक 23.05.2013 रोजीिी पत्रे
4) आचििासी चिकास चिभाग, िासन चनर्यय क्रमाांक आचिचि-2017/प्र.क्र.40/का-12,
चिनाांक 19.08.2017
प्रस्तािना :अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती योजना
सांिभाचिन क्रमाांक 1 च्या िासन चनर्यय चिनाांक 09.08.2004 अन्िये चिष्यिृत्ती चितरीत
करण्यािी काययपद्धती नमूि केली आहे.
2.

सांिभाचिन क्रमाांक 3 अन्िये जनजाती मांत्रालय, भारत सरकार याांच्या चिनाांक

23.05.2013 च्या पत्रान्िये सन 2013-14 या िैक्षचर्क िर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या
चिद्यार्थ्यांच्या पालकाांिी उत्पन्न मयािा रु. 2.50 लक्ष इतकी करण्यात आलेली आहे.
3.

सन 2018-19 या िैक्षचर्क िर्षापासून आचििासी चिकास चिभागामार्यत राबचिण्यात

येर्ाऱ्या चिचिि िैक्षचर्क योजना िाांगल्या ि पारिियक पद्धतीने अांमलबजािर्ी करण्याकचरता
ि पात्र चिद्यार्थ्यांना लाभ िे ण्यासाठी चिद्यार्थ्यांच्या आिार सांलग्नीत बँक खात्यात थेट रक्कम
जमा करण्याच्या अनुर्षांगाने सांिभाचिन क्रमाांक 4 च्या िासन चनर्यय चिनाांक 19.08.2017
अन्िये चनयम लागू करण्यात आले आहे.
4.

सिर योजना सन 2018-19 या िैक्षचर्क िर्षापासून महाचिबीटी पोटय लिरुन

राबचिण्यािा चनर्यय घेण्यात आलेला असून सिर पोटय लिरुन अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना
चिष्यिृत्ती मांजुरीिी काययिाही करण्यात येते. अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारत सरकार
मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती योजना सांिभाचिन क्रमाांक 1 च्या िासन चनर्यय चिनाांक 09.08.2004
अन्िये चितरीत करण्यािी काययपद्धती नमूि केली असून सिरिा िासन चनर्यय अचिक्रचमत
करण्यात येत असून अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती
योजनेिे लाभ िे ण्याच्या अनुर्षांगाने नव्याने काययपद्धती तयार करण्यािी बाब िासनाच्या
चििारािीन होती.
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िासन चनर्यय :अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती योजना
सांिभाचिन क्रमाांक 1 च्या िासन चनर्यय चिनाांक 09.08.2004 अन्िये चितरीत करण्यािी
काययपद्धती नमूि केली असून सिरिा िासन चनर्यय अचिक्रचमत करण्यात येत आहे. अनुसूचित
जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती चितरीत करण्याच्या अनुर्षांगाने
खालीलप्रमार्े सुधारीत चनयमािली चनचित करण्यात येत आहे.
1) योजनेिे स्िरुप :भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती योजना ही सन 1959-60 या वर्षापासून केंद्र
िासनाकिू न राज्य िासनाकिे हस्ताांतरीत करण्यात आलेली आहे. या योजनेखाली अनुसूचित
जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या गटानुसार चनिाह भत्ता अिा केला जातो. याबरोबरि
चिक्षर् र्ी, परीक्षा र्ी ि कचनष्ठ महाचिद्यालय/िरीष्ठ महाचिद्यालयाांिी िे य असलेली सक्तीिी
इतर र्ी इ. खिािी प्रचतपूती केली जाते. सिर योजनेखाली चिद्यार्थ्यांच्या पालकािे िार्षर्षक
उत्पन्न मयािा सांिभािीन क्र.03 अन्िये रुपये 2.50 लाख इतकी चनश्चित करण्यात आलेली
आहे. जनजाती मांत्रालय, भारत सरकार याांच्याकिू न िेळेािेळी चनगयचमत करण्यात येर्ाऱ्या
मागयिियक तत्िानुसार पालकाांच्या उत्तन्न मयािे मध्ये बिल करण्यात येतो.
सन 2018-19 या िैक्षचर्क िर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना भारत
सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती योजनेिे लाभ महाचिबीटी पोटय लिरुन अिा करण्यािा चनर्यय
घेण्यात आलेला आहे. सदर योजनेसाठी पात्र असलेल्या श्चवद्यार्थ्यांना महाचिबीटी पोटय लिरुन
त्याांच्या आिार ललक बँक खात्यात चिष्यिृत्ती जमा करण्यािी काययिाही करण्यात येते.
2) अजयिारािी पात्रता ि महाचिद्यालयाांिी पात्रता अटी ि िती:भारत सरकार पोस्ट मॅचट्रक चिष्यिृत्ती योजनेंतगयत चिष्यिृत्तीिा लाभ घेर्ाऱ्या
अनुसुचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांिी पात्रता, महाचिद्यालयाांिी पात्रता अटी ि िती खालीलप्रमार्े
आहेत.
1. प्रिेचित चिद्याथी हा अनुसूचित जमातीिा असािा. श्चवद्यार्थ्यांकडे सक्षम अश्चधकाऱ्याने
श्चदलेला जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे .
2. सदर योजनेचा लाभ घेणारा श्चवद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रश्चहवासी असािा. त्याबाबत
श्चवद्यार्थ्याकडे त्याांचे स्वत:चे अश्चधवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे .
3. एकाि पालकाांच्या सिय मुलाांना या योजनेतांगयत चिष्यिृत्तीिे लाभ िे ण्यात येईल.
4. सदर योजनेचा लाभ श्चवद्यार्थ्यांच्या आधारसांलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येत
असल्यामुळे, श्चवद्यार्थ्यांनी त्याांचे बँक खाते क्रमाांक अजात नमूद करण्यापूवी सदर बँक
खाते काययरत असलेबाबत खातरजमा करावी. श्चवद्यार्थ्यांने स्वत:चा आधार क्रमाांक
आपले बँक खात्याशी सांलग्न करणे बांधनकारक राहील.
5. ज्या चिद्यार्थ्यांच्या पालकाांिे िार्षर्षक उत्पन्न रु. 2.50 लाख ि त्यापेक्षा कमी असेल ते
चिद्याथी चिष्यिृत्तीसाठी पात्र ठरतील. तसेच केंद्र शासनामार्यत ज्या ज्या वेळी पोस्ट
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मॅरीक श्चशष्ट्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मयादे त वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची
वार्षर्षक उत्पन्न मयादा लागू राहील.
6. या योजनेतांगयत चिष्यिृत्तीिा लाभ घेर्ाऱ्या चिद्यार्थ्याने इतर कोर्त्याही शासकीय
चिष्यिृत्तीिा / िुल्क प्रचतपूतीिा लाभ घेतलेला नसािा.
7. सदर योजनेखाली निीन प्रवेश्चशत चिद्यार्थ्याचे आवेदन पत्र श्चवहीत नमुन्यात भरुन
घेण्याची सांपूणय जबाबदारी सांबश्चधत महाश्चवद्यालयाच्या प्राचायांची राहील.
8. कश्चनष्ट्ठ महाश्चवद्यालय व महाश्चवद्यालयास प्राप्त झालेले पश्चरपूणय अजय छाननी करुन त्यास
मांजुरी दे ण्याची काययवाही महाश्चवद्यालयाच्या प्राचार्य याांनी प्रचश्चलत श्चनयमानुसार
करावी व त्याची प्रत सांबश्चधत महाश्चवद्यालयाांनी जतन करुन ठे वािी
9. चिद्याथी हा माध्यचमक, उच्ि माध्यचमक लकिा मान्यताप्राप्त चिद्यापीठ/बोिािी समकक्ष
परीक्षा उत्तीर्य असािा.
10. अचभमत चिद्यापीठ ि खाजगी स्िांयअथयसहाय्यीत

चिद्याचपठातील अभ्यासक्रमासाठी

चिक्षर् घेर्ाऱ्या चिद्यार्थ्यांना या योजनेिा लाभ चमळर्ार नाही.
11. िासन ि चिद्यापीठ मान्यताप्राप्त, अनुिाचनत, चिनाअनुिाचनत ि खाजगी

कचनष्ठ,

िचरष्ठ ि व्यािसाचयक अभ्यासक्रम िालचिर्ाऱे महाचिद्यालये तसेच (पब्ललक प्रायवेट
पाटय नरश्चशप) पीपीपी योजनेंतगयत येणारी महाश्चवद्यालये / सांस्र्था या योजनेतांगयत
चिष्यिृत्तीिा लाभ चमळर्ेसाठी पात्र असतील.
12. चिद्यार्थ्याने प्रिेि घेतलेल्या महाचिद्यालयास तसेि अभ्यासक्रमास िासनािी ि सांबांचित
चिद्याचपठािी/बोिािी मान्यता असर्े आिश्यक आहे.
13. भारत सरकार श्चशष्ट्यवृत्ती योजनेचा अजय भरतेवळ
े े स श्चवद्यार्थ्यांचा शैक्षश्चणक खांड
असल्यास त्याने सक्षम अश्चधकाऱ्याांचे प्रश्चतज्ञापत्र जोडणे आवश्यक राहील. श्चवद्यार्थ्यांच्या
शैक्षश्चणक अभ्यासक्रमातील खांड कमाल 5 वर्षे असावा. त्यापेक्षा जास्त खांड असेल तर
सांबांश्चधत श्चवद्यार्थी श्चशष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.
14. एका श्चवद्यार्थ्यास एकच अभ्यासक्रम पूणय होईपयंत चिष्यिृत्ती लागू राहील.
15. भारत सरकार श्चशष्ट्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणारा श्चवद्यार्थी शासकीय वसश्चतगृहात प्रवेश्चशत
असल्यास ककवा पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वयांम योजनेचा लाभ घेत असल्यास सदर
श्चवद्यार्थ्यांस 1/3 दराने श्चनवाह भत्ता श्चदला जाईल. श्चवद्यार्थी शासकीय वसश्चतगृहात
प्रवेश्चशत आहे ककवा पांडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वयांम योजनेचा लाभ घेत आहे,
याबाबत तपासणी करण्याची जबाबदारी सवयस्वी सांबांश्चधत महाश्चवद्यालयाांची राहील.
जेणेकरुन श्चवद्यार्थ्यास श्चनवाहभत्ता जादा प्रमाणात मांजुर होणार नाही याची दक्षता घ्यािी.
16. श्चवद्यार्थ्यांने डु प्लीकेट श्चट.सी. वर प्रवेश घेतला असल्यास त्याने मूळ श्चट.सी. सादर
केल्यानांतरच त्यास चिष्यिृत्ती मांजूर करण्यात यािी.
17. श्चवद्यार्थ्यांने जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र, िैक्षचर्क खांड
प्रमाणपत्र व इतर िैक्षचर्क दाखले चुकीचे/खोटे तसेि चिलांबाने अजय सादर करर्े,
तसेि

अनुसूचित

जमातीच्या

चिद्यार्थ्यांिे

िैक्षचर्क

नुकसान

झाल्यास सिर

महाचिद्यालय ि प्रािायय याांिी जबाबिारी राहील. तसेि िुकीच्या पद्धतीने चिष्यिृत्ती
चमळचिण्यािा अिलांब केल्यास तसे श्चनदशयनास आल्यास, सदर सांस्थेिर / महाचिद्यालय
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/ ि प्रािायय याांिेिर िां िचनय स्िरुपािी तथा र्ौजदारी स्िरुपािी कारवाई सांबांचित
काययक्षत्र
े ात येर्ाऱ्या प्रकल्प अचिकरी, एकात्त्मक आचििासी चिकास प्रकल्प याांनी
करािी.
18. अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना िासकीय ि मान्यताप्राप्त चिद्यापीठ सांलग्न
अनुिाचनत / चिना अनुिाचनत उच्ि माध्यचमक िगय / कचनष्ठ महाचिद्यालय /
महाचिद्यालयात प्रिेि घेण्यासाठी पुरचिण्यात येर्ाऱ्या माचहती पुस्तकासोबत यापुढे
भारत सरकार चिष्यिृत्ती योजनेिी माचहती जोिण्यात यािी.
19. महाचिद्यालयातील

निीन

ि

नुतनीकरर्

चिष्यिृत्ती

अजािी

नोंि

सांबांचित

महाचिद्यालयाने चिचहत नोंििह्ाांमध्ये अद्ययाित ठे िािी.
20. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती िुल्कािे उपयोचगता प्रमार्पत्र सांबांचित
महाचिद्यालयाने िरिर्षी प्रकल्प अचिकारी, एकात्त्मक आचििासी चिकास प्रकल्प
याांच्याकिे सािर करर्े बांिनकारक आहे.
21. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती िुल्कािा सांिभात सांबांचित कचनष्ठ महाचिद्यालय/
महाचिद्यालयािी तपासर्ी ि िौकिी करण्यािे अचिकार सांबांश्चधत प्रकल्प अचिकारी,
एकात्त्मक आचििासी चिकास प्रकल्प याांच्या अध्यक्षतेखालील सश्चमतीस राहतील.
22. सदर योजनेच्या लाभाकश्चरता शासकीय ककवा अनुदाश्चनत शैक्षश्चणक सांस्र्था वा शासकीय
श्चवद्यापीठ वगळू न अन्य सवय खाजगी श्चवनाअनुदाश्चनत शैक्षश्चणक सांस्र्थामधील पात्र
श्चवद्यार्थ्यांचे प्रवेश व श्चवद्यार्थ्यांकडू न आकारावयाचे असलेले “श्चशक्षण शुल्क” हे
“महाराष्ट्र श्चवनाअनुदाश्चनत खाजगी व्यावसाश्चयक शैक्षश्चणक श्चनयम, 2015” मधील
तरतुदीनुसार शुल्क श्चनयामक प्राश्चधकरणाकडू न वर्षय सुरु होण्याअगोदर प्रत्येक वर्षी
श्चनश्चित करुन अांश्चतम करणे आवश्यक राहील. शैक्षश्चणक शुल्कश्चनधारण अभावी
श्चवद्यार्थ्यांचे आर्षर्थक अर्थवा शैक्षश्चणक नुकसान झाल्यास अर्थवा श्चवलांब झाल्यास सांबांश्चधत
महाश्चवद्यालयाचे प्राचायय सवयस्वी जबाबदार राहतील.
23. सिरहू काययपद्धती सन 2021-22 या िैक्षचर्क िर्षापासून लागू राहील.
3) भारत सरकार चिष्यिृत्ती चितरर् िार्षर्षक िेळापत्रक:सिर योजना सन 2018-19 या िैक्षचर्क िर्षापासून “महािीचबटी” पोटय लिरुन
ऑनलाईन पद्धतीने राबचिण्यात येत असुन पी.एर्.एम.एस. चसत्स्टमद्वारे चिबीटी प्रर्ालीद्वारे
चिद्याथी ि महाचिद्यालयाांना चिष्यिृत्ती रक्कम त्याांच्या बँक खात्यािर जमा केली जाते. या
योजनेतांगयत अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना चिष्यिृत्ती चितरीत करण्यािे िार्षर्षक िेळापत्रक
खालील प्रमार्े अिांलचबण्यात यािे.
1. िैक्षचर्क िर्षय सुरु झाल्यानांतर माहे जुन मध्ये निीन प्रिेचित ि जुन्या अजांिे
नुतनीकरर् करर्े आिश्यक असलेल्या चिद्यार्थ्यांसाठी महाचिबीटी पोटय ल िर अजय
नोंिर्ी सुरु करर्े. तसेि माहे चिसेंबर अखेरपयंत ऑनलाईन अजय नोंिर्ीसाठी
महाचिबीटी पोटय ल िालु ठे िर्े. त्यानांतर चिद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अजय नोंिर्ी बांि
करण्यात यािी.
2. िैक्षचर्क िर्षय सुरु झाल्यानांतर माहे जुन नांतर महाचिद्यालयाांसाठी महाचिबीटी पोटय ल
सुरु करर्े. या कालाििीत महाचिद्यालय िुल्क मांजुरी, निीन अभ्यासक्रम ऑनलाईन
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प्रर्ालीमध्ये अद्ययाित करर्े ि इतर ताांचत्रक बाबी पुर्य करुन महाचिद्यालय स्तरािर
प्राप्त अजय चनकाली काढािेत ि प्रकल्प स्तरािर मांजुरीस्ति पाठचिण्यात यािे. माहे
जानेिारी अखेर महाचिद्यालयाांसाठी ऑनलाईन पोटय ल बांि करण्यात यािे.
3. िैक्षचर्क िर्षय सुरु झाल्यानांतर माहे जुन नांतर प्रकल्प कायालयाांसाठी महाचिबीटी
पोटय ल सुरु करण्यात यािे. या कालाििीत महाचिद्यालयाांकिू न प्राप्त अजय िेळोिेळी
चनकाली काढर्े कामी प्रकल्प कायालयाांसाठी पोटय ल कायमस्िरुपी सुरु ठे िण्यात यािे.
जेर्े करुन प्रलांचबत अजय तात्काळ चनकाली चनघतील.
4. उपरोक्त वेळापत्रकामध्ये काही अपवादात्मक कारणास्तव अडचण उद्भवल्यास सदर
आकब्स्मक पश्चरब्स्र्थतीनुसार वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याबाबत शासन स्तरावरुन
आदे श श्चनगयश्चमत करण्यात येतील.
4) योजनेतांगयत िे य असलेले चिष्यिृत्तीिे लाभ:भारत सरकार चिष्यिृत्ती योजनेतांगयत भारत सरकार याांच्या चिनाांक 01.07.2010
रोजीच्या मागयिियक सूिनानुसार िे य असलेल्या चिष्यिृत्तीिे लाभ पात्र चिद्यार्थ्यांना त्याांच्या
अभ्यासक्रमचनहाय खालीलप्रमार्े िुल्क मांजुरी िे ण्यात यािी.
1. चनिाह भत्ता:- भारत सरकार याांच्या चिनाांक 01.07.2010 रोजीच्या मागयिियक
सूिनानुसार अभ्यासक्रमचनहाय नमुि केल्याप्रमार्े िगय (I,II,III,IV) साठी िसचतगृहात
राहर्ाऱ्या ि िे स्कॉलर असर्ाऱ्या चिद्यार्थ्यांना िगय (I,II,III,IV) चनहाय चनिाह भत्ता
िे ण्यात यािा.
2. िैक्षचर्क िुल्क ि इतर भत्ते:- िासन/चिद्यापीठ/चिक्षर् िुल्क प्राचिकरर्/कृर्षी
चिद्यापीठ/ इतर सांबांचित िुल्क प्राचिकरर्े याांनी िेळोिेळी िैक्षचर्क िर्षयचनहायमान्यता
चिलेल्या िुल्काांिा लाभ अनुसुचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना चमळािा. परांतु चिद्यार्थ्यांना
परत चमळर्ाऱे (Refundable) िुल्क मांजुर करण्यात येऊ नये.
3. इतर िुल्काच्या बाबी :सन 2018-19 पासून महाचिबीटी प्रर्ालीद्वारे अनुसूचित जमातीच्या
चिद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती योजनेंतगयत िैक्षचर्क लाभ महाचिबीटी
प्रर्ालीद्वारे अिायगीसाठी इतर िुल्काच्या 16 बाबी पुढीलप्रमार्े असतील. 1) प्रिेि
र्ी (अनुिाचनत/चिनाअनुिाचनत), 2) प्रयेागिाळा िुल्क, 3) ग्रांथालय िुल्क, 4)
चजमखाना िुल्क, 5) चिचिि गुर्िियन/उपक्रम िुल्क, 6) महाचिद्यालय माश्चसक
(Magazine) िुल्क, 7) सांगर्क प्रचिक्षर् िुल्क, 8) नोंिर्ी िुल्क, 9) चिद्यापीठ चिकास
चनिी, 10) चिद्यापीठ क्रीडा चनिी, 11) चिद्यापीठ अश्वमेि चनिी, 12) चिद्यापीठ िैद्यकीय
मित चनिी, 13) चिद्यापीठ चिद्याथी सहाय्य चनिी, 14) चिद्यापीठ चिद्याथी चिमा चनिी,
15) युथ र्ेत्स्टिल चनिी, 16) चिद्याथी ओळखपत्र िुल्क
इतर िुल्काच्या िरील 16 बाबीच्या िुल्कािी अिूक पचरगर्ना करुन,
बाबचनहाय िुल्क अांचतम करुन सिर िुल्क हे सक्षम प्राचिकरर्/प्राचिकारी/प्रिासकीय
चिभाग / सांबांश्चधत श्चवद्यापीठ याांच्या मान्यतेने महाचिबीटी पोटय लिर अपलोि केल्यािे
सांबांचित महाचिद्यालयाने प्रमाचर्त करर्े अचनिायय राहील.
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इतर िुल्कामध्ये समाचिष्ट 16 बाबींपैकी एखाद्या बाबीिे िुल्क अिास्ति
असल्यािे तसेि सिर िुल्कास सक्षम प्राचिकारी याांिी मान्यता नसल्यािे चनिियनास
आल्यास ि त्याद्वारे िासनािे आर्षथक नुकसान झाल्यास, त्यासाठी सांबांचित
महाचिद्यालयाच्या प्रािायांना व्यत्क्ति: जबाबिार िरण्यात येिून, िासनािी आर्षथक
र्सिर्ूक केल्याबद्दल त्याांच्याचिरुध्ि चनयमानुसार कारिाई करण्यात येईल, याबाबत
सांबांचित प्रिासकीय चिभागाांनी आिश्यक त्या सूिना सांबांचिताांना चनगयचमत कराव्यात.
5) भारत सरकार चिष्यिृत्ती योजनेच्या सियसािारर् अटी ि िती :- भारत सरकार मॅचट्रकोत्तर
चिष्यिृत्ती योजनेंतगयत चिष्यिृत्तीिा लाभ घेर्ाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना
चिष्यिृत्तीिा लाभ चमळर्ेसाठी योजनेच्या सियसािारर् अटी ि िती खालीलप्रमार्े आहेत.
1. चिद्यार्थ्यािा जातीिा िाखला हा सक्षम अचिकाऱ्याांिा असािा. या योजनेतगंत
व्यािसाचयक ि ताांचत्रक अभ्यासक्रमाांमध्ये चिक्षर् घेर्ाऱ्या चिद्यार्थ्यांना जात पिताळर्ी
प्रमार्पत्रािी आिश्यकता नाही. (महाचिबीटी पोटय लिर मूळ िाखल्यािी प्रत स्कॅन
करुन अपलोि करर्े आिश्यक आहे. साक्षाांचकत प्रत नाही.)
2. चिद्यार्थ्याच्या पालकाांिा उत्पन्नािा िाखला हा सक्षम अचिकाऱ्यािा असािा. सिर
उत्पन्नािा िाखला िैिता असेपयंति लागु राहील, त्यानांतर निीन उत्पन्नािा िाखला
सािर करर्े आिश्यक राहील. तसेि, ििील हयात नसल्यास मृत्यु िाखला सोबत
अपलोि करर्े आिश्यक आहे. लग्न झालेल्या चिद्याथीनींनी पतीच्या उत्पन्नािा िाखला
जोिर्े आिश्यक आहे . ििीलाांच्या उत्पन्नािा िाखला ग्राहय िरला जार्ार नाही. र्ॉमय 16 ग्राहय िरला जार्ार नाही. (पोटय लिर मूळ िाखल्याांिी प्रत स्कॅन करुन अपलोि
करर्े आिश्यक आहे. साक्षाांचकत प्रत नाही.)
3. चिद्याथी िासचकय िसतीगृह, खाजगी िसतीगृह लकिा महाचिद्यालयाांच्या िसतीगृहात
रहात असल्यास तसे िसतीगृह प्रमुखािे प्रमार्पत्र अजासोबत अपलोि करर्े
आिश्यक राहील. त्यानुर्षांगाने सांबांचित चिद्यार्थ्यांना अनुज्ञय
े चनिाह भत्ता महाचिबीटी
पोटय लद्वारे अिा करण्यात येईल. सिर चिद्याथी िसतीगृहात असलेबाबत खात्री करुन
प्रमाश्चणत

करण्यािी

जबाबिारी

सांबांश्चधत

महाचिद्यालयाांच्या

प्रािायांिी

तसेि

िसतीगृहातील गृहपाल/अिीक्षक याांिी राहील.
4. चिष्यिृत्ती मांजुर करताना चिद्यार्थ्यािी हजेरी कमीत कमी 75 टक्के असर्े आिश्यक
आहे. याबाबत प्रमाचर्त करण्यािी जबाबिारी महाचिद्यालयाांच्या प्रािायांिी राहील.
5. एका चिद्यार्थ्यास एकि अभ्यासक्रम (व्यािसाचयक /अव्यािसाचयक) पुर्य करेपयंत
चिष्यिृत्ती लागु राहील. (उिा:- कला- बी.ए., एम.ए, एम.र्ील., पी.एि.िी इ.) एखाद्या
चिद्यार्थ्याने अव्यािसाचयक बी.ए. नांतर व्यािसाचयक बी. एि. अभ्यासक्रम पुर्य केला तर
त्या चिद्यार्थ्यास पुढील अव्यािसाचयक एम. ए. अभ्यासक्रमासाठी चिष्यिृत्ती चमळर्ार
नाही. परांतु, िु सऱ्या व्यािसाचयक अभ्यासक्रमासाठी उिा. एम.बी.ए. अभ्यासक्रमासाठी
चिष्यिृत्ती चमळे ल. सिर चनयम व्यािसाचयक अभ्यासक्रमाांसाठी सुध्िा लागु राहील.
कोर्त्याही िोन व्यािसाचयक अभ्यासक्रमाांसाठी सिर योजना लागु राहील.
6. चिद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमासाठी चिष्यिृत्ती घेतली आहे तो अभ्यासक्रम पुर्य केला
पाहीजे. जर तो अभ्यासक्रम अियिट सोिला ि िु सऱ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रिेि घेतला
पृष्ठ 12 पैकी 6
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तर िु सऱ्या अभ्यासक्रमासाठी चिष्यिृत्ती अनुज्ञय
े होर्ार नाही. परांतु अिा चिद्यार्थ्यांनी
अियिट सोिलेल्या अभ्यासक्रमािी चिष्यिृत्ती िासनास परत केल्यास अिा चिद्यार्थ्यांना
िु सऱ्या अभ्यासक्रमासाठी चिष्यिृत्ती अनुज्ञय
े राहील. (उिा:- एका चिद्यार्थ्याने प्रथम िर्षय
बी.एस.सी.ला प्रिेि घेऊन चिष्यिृत्ती घेतली ि नांतर चद्वतीय िर्षय बी.एस.सी. ला प्रिेि न
घेता प्रथम िर्षय बी.ए. अभ्यासक्रमास प्रिेि घेतला तर बी.ए. अभ्यासक्रमासाठी चिष्यिृत्ती
अनुज्ञय
े होर्ार नाही. परांतु, जर या चिद्यार्थ्याने प्रथम िर्षय बी.एस.सी. अभ्यासक्रमासाठी
घेतलेली चिष्यिृत्ती िासनास िलनाद्वारे परत केल्यास तो प्रथम िर्षय बी.ए. अभ्यासक्रम
या चिष्यिृत्तीसाठी पात्र राहील.)
7. अनुसूचित जमातीच्या महाराष्ट्राबाहेरील राज्याांतील चिद्यार्थ्यांना या राज्यात चिक्षर् घेत
असले तरी महाराष्ट्र िासनातर्े चिष्यिृत्ती मांजुर करण्यात येर्ार नाही.
8. परराज्यात श्चशक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील रश्चहवाशी श्चवद्यार्थ्यांना भारत सरकार
श्चशष्ट्यवृत्ती मांजूर करण्याचे अश्चधकार सांबांश्चधत प्रकल्प अश्चधकारी, एकाब्त्मक आश्चदवासी
श्चवकास प्रकल्प याांना राहतील.
9. ज्या चिद्यार्थ्यांनी एका टप्प्यापयंत चिक्षर् पुर्य केलेले आहे ि पुन्हा त्याि चिक्षर्ाच्या
समान असलेल्या लकिा खालच्या टप्प्यात असलेल्या परांतु िेगळे चिर्षय असलेल्या
अभ्यासक्रमासाठी त्या चिद्यार्थ्यांना चिष्यिृत्ती चमळर्ार नाही. िासनाने चिक्षर्ाबाबतीत
चिचहत केलेल्या टप्प्याांनुसारि (पिचिका-पििी-पिव्युत्तर पििी याप्रमार्े) घेतलेल्या
चिक्षर्ासाठी चिष्यिृत्ती मांजुर करता येईल. (उिा. बी.एस.सी. नांतर बी.ए. करर्े,
बी.कॉम नांतर बी.ए. करर्े लकिा एम.ए. नांतर बी.कॉम करर्े, बी.एस.सी.नांतर पिचिका
अभ्यासक्रम करर्े, चिप्लोमा इांचजचनअरींग नांतर िी र्ामयसी करर्े िगैरे याप्रकारे
प्रिेचित अभ्यासक्रमाांसाठी चिष्यिृत्ती चमळर्ार नाही.) सिर बाब व्यािसाचयक ि
अव्यािसाचयक या िोन्ही अभ्यासक्रमाांसाठी लागु राहील.
10. जे चिद्याथी कला/िाचर्ज्य/चिज्ञान िाखेच्या पििी लकिा पिव्युत्तर पििी अांचतम पचरक्षेत
उत्तीर्य अथिा अनुत्तीर्य झालेले असतील ि त्यानांतर त्या चिद्यार्थ्यांनी एखाद्या
व्यािसाचयक/ताांचत्रक प्रमार्पत्र परीक्षा/पिचिका/पििी अभ्यासक्रमास प्रिेि घेतल्यास
तो चिद्याथी चिष्यिृत्तीसाठी पात्र राहील. परांतु, त्यानांतर सांबांचित चिद्यार्थ्यास
अभ्यासक्रमामध्ये

कोर्ताही

बिल

करता

येर्ार

नाही,

केल्यास

पुढील

अभ्यासक्रमाांसाठी चिष्यिृत्ती चमळर्ेसाठी अपात्र राहील.
11. या योजनेतांगयत व्यािसाचयक अभ्यासक्रमामिील अचभयाांचत्रकी अभ्यासक्रम, आरोग्य
चिज्ञान अभ्यासक्रम, तांत्र चिक्षर् चनगिीत पिचिका, पििी ि पिव्युत्तर पििी
अभ्यासक्रम, थेट चद्वतीय िर्षय अचभयाांचत्रकी ि और्षिचनमार् िास्त्र अभ्यासक्रम ि तत्सम
व्यािसाचयक अभ्यासक्रमासाठी ज्या अनुसुचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांिे प्रिेि सामाईक
प्रिेि परीक्षा (CET & Associate CET), िासनािी केंचद्रभुत प्रिेि प्रचक्रया (CAP
ROUND) याद्वारे झालेले आहेत, अिा चिद्यार्थ्यांना सिर योजना लागु राहील.
आरक्षर्ािा लाभ न घेता गुर्ित्तेनुसार खुल्या जागाांिर (CET & Associate CET) लकिा
िासनािी केंचद्रभुत प्रिेि प्रचक्रयाद्वारे (CAP ROUND) प्रवेश घेतलेल्या श्चवद्यार्थ्यानाांही
सदर योजना लागु राहील. तसेि, ज्या व्यािसाचयक अभ्यासक्रमाांसाठी िासनािी CET
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ककवा केंश्चद्रभुत प्रवेशप्रश्चक्रया नाही व 12 वीच्या गुणाांच्या आधारे प्रवेश झालेला आहे ,
अशा श्चवद्यार्थ्यांना सुद्धा सदर योजना लागु राहील. परांतु, ज्या व्यावसाश्चयक
अभ्यासक्रमाांचे प्रवेश Institutional level Quota ि Management level Quota तसेच
Spot Round ककवा Mock up Round द्वारे झालेला आहे

त्या चिद्यार्थ्यांना सिर

योजना लागु होर्ार नाही.
12. या योजनेमध्ये पात्र चिद्याथी एखाद्या िैक्षचर्क िर्षात अनुत्तीर्य झाल्यास त्याच्या पुढील
िर्षात चिष्यिृत्तीसाठी अपात्र राहील परांतु ते सत्र उत्तीर्य झाल्यानांतर पुढील िर्षात
प्रिेि चमळाल्यानांतर चिष्यिृत्तीसाठी पात्र राहील. परांतु, असे चिद्याथी

सांपुर्य

अभ्यासक्रमाच्या कालाििीत िोन लकिा अचिक िेळा अनुत्तीर्य झाल्याने अभ्यासक्रमाच्या
पुढील िैक्षचर्क िर्षासाठी प्रिेि चमळाला नसेल तर सांबांचित चिद्याथी अभ्यासक्रमाच्या
उियरीत कालाििीसाठी सिर योजनेतगंत चिष्यिृत्तीसाठी कायमस्िरुपी अपात्र ठरेल.
13. चिद्याथी/महाचिद्यालयाांनी सिर योजनेंतगयत लाभ चमळण्यासाठी िुकीिी ि चििाभुल
करर्ारी माचहती सािर केल्यास त्याांस उियरीत अभ्यासक्रमासाठी लाभ िे ण्यात येर्ार
नाही. तसेि सांबांचित चिद्याथी/महाचिद्यालयाकिू न सिर रकमेिी िसुली व्याजासह
करण्यात येईल. तसेि, चिद्यार्थ्याच्या िुकीच्या ितयनामुळे, िैक्षचर्क प्रगती करीत
नसल्याने लकिा अचनयचमतपर्े गैरहजर राहर्े याांसारखे गैरितयन करीत असल्यािे
चनिियनास आल्यास त्या चिद्यार्थ्यास या योजनेिा लाभ िे ण्यात येर्ार नाही.
14. सिर योजनेच्या अांमलबजािर्ीबाबत कोर्त्याही पुिस
य ुिना न िे ता बिल अथिा
सुिारर्ा करण्यािा अचिकार िासनास राहील ि असे बिल केल्यामुळे कोर्त्याही
प्रकारिे नुकसान झाल्याबाबतिा कोर्त्याही चिद्यार्थ्यास ि महाचिद्यालयास ि
पालकाांना िासनाच्या चिरुध्ि िािा करता येर्ार नाही.
15. सदर योजनेअांतगयत आरक्षणाचा लाभ न घेता, गुणवत्तेनुसार खुल्या गटाांतील जागाांवर
प्रवेश घेतलेल्या श्चवद्यार्थ्यांना दे खील सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञय
े राहील. तर्थाश्चप
अनुसूश्चचत जमातीच्या श्चवद्यार्थ्यांस इतर प्रवगातील श्चरक्त जागाांवर प्रवेश श्चदला
असल्यास या योजनेंतगयत लाभ श्चमळण्यास सदर श्चवद्यार्थी अपात्र राहील.
6)

शुल्क प्रश्चतपूतीच्या श्चवतरणाची काययपद्धती :1. सदर योजनेंतगयत प्रवेश घेणाऱ्या पात्र लाभार्थींचे अजय सांगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे
ब्स्वकारण्यात यावे.
2. अनुसूश्चचत जमातीच्या श्चवद्यार्थ्यांकश्चरता श्चनश्चित केलेल्या त्याच्या कुटु ां बाची (दोन्ही
पालकाांची एकत्र) उत्पन्न मयादा ही सक्षम अश्चधकाऱ्याने प्रमाश्चणत केल्याची खातरजमा
करणे आवश्यक असून उत्पन्न प्रमाणपत्र हे श्चकमान सांबांश्चधत तहश्चसलदार याांचे असावे.
3. प्रत्येक लाभार्थी श्चवद्यार्थ्यांचा आधार क्रमाांक ककवा श्चवश्चशष्ट्ट सांगणकीय क्रमाांक नमूद करुन
सांबांश्चधत श्चवद्यार्थी प्रत्येक वर्षाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत सांगणकीय प्रणालीद्वारे
खातरजमा करुन त्या श्चवद्यार्थ्याची सवय माश्चहती शैक्षश्चणक सांस्र्थेने ऑनलाईन स्वरुपात
प्रमाश्चणत करुन ऑनलाईन अजय सक्षम अश्चधकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
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4. प्रत्येक लाभार्थी श्चवद्यार्थी हा सांबांश्चधत शैक्षश्चणक सांस्र्थेत प्रवेश घेतल्याची अर्थवा श्चशक्षण घेत
असल्याची व शैक्षश्चणक सांस्र्थेत बनावट श्चवद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची सांगणकीय
प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे आवश्यक राहील.
5. सक्षम प्राश्चधकाऱ्यास ऑनलाईन अजय प्राप्त झाल्यानांतर त्यामधील श्चवद्यार्थ्याची सवय माश्चहती
व त्यास श्चदलेला प्रवेश हा प्रवेश श्चनयमन प्राश्चधकरणाद्वारे वैध ठरश्चवण्यात आल्याची
पडताळणी करावी.
6. पात्र श्चवद्यार्थ्यांची माश्चहती आधार क्रमाांक ककवा श्चवश्चशष्ट्ट सांगणकीय क्रमाकाांशी सांबांश्चधत
शैक्षश्चणक सांस्र्था/श्चवद्यापीठ याांचेकडील अर्थवा अन्य उपललध व्यब्क्तगत माश्चहतीशी
सांलग्नीत झाल्यानांतर सांबांश्चधत श्चवद्यार्थी प्रत्यक्षात शैक्षश्चणक सांस्र्थेत श्चशकत असल्याची
आश्चण शैक्षश्चणक वर्षाच्या प्रर्थम सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा व केवळ उपरोक्त
नमूद सवय अटी/शतीची पूतयता करत असलेल्या पात्र श्चवद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील
लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल
7. ज्या अभ्यासक्रमाांना सत्र परीक्षा पद्धती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकश्चरता सांबांश्चधत
श्चवद्यार्थ्याचा प्रवेश हा प्रवेश श्चनयमन प्राश्चधकरण व सांबांश्चधत श्चवद्यापीठाने श्चनश्चित केल्यानांतर
श्चवद्यापीठाच्या

पटावर

नोंदश्चवण्यात

आलेला

नोंदणी

क्रमाांक

तपासून

सांबांश्चधत

अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या पात्र श्चवद्यार्थ्याला व सहा मश्चहन्याचे पट पडताळू न त्याला
प्रमाणपत्र श्चदल्यावर लाभासाठी श्चनश्चित करण्यात येईल. सांस्र्थेने खोटे प्रमाणपत्र श्चदल्यास
सांस्र्थेवर कायदे शीर कारवाई करण्यात येईल.
8. अशा पात्र श्चवद्यार्थ्यांची श्चवश्चहत मयादे तील प्रश्चतपूती सक्षम प्राश्चधकाऱ्याकडू न ही र्थेट
स्वरुपात सांबांश्चधत श्चशक्षण सांस्र्थेला त्याांच्या बँक खात्यात ECS द्वारे प्रश्चतपूती करणे
आवश्यक असेल.
9. वरीलप्रमाणे पात्र लाभार्थी श्चवद्यार्थ्यांसाठी श्चशक्षण शुल्काची प्रश्चतपूती केल्यानांतर दरवर्षी
अशा लाभार्थी श्चवद्यार्थ्यांची अभ्यासक्रम व शैक्षश्चणक सांस्र्थाश्चनहाय सश्चवस्तर यादी
आयुक्तालयाच्या सांकेतस्र्थळावर न चुकता प्रश्चसध्द करणे बांधनकारक असेल.
10. तसेच सदर योजनेंतगयत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडू न सांबांश्चधत शैक्षश्चणक सांस्र्थाांना
अदा करण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रश्चतपूतीबाबत वेळोवेळी सांबांश्चधत प्रकल्प अश्चधकारी याांनी
लाभार्थ्यांची शैक्षश्चणक प्रगती व उपब्स्र्थती बाबत खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या
सूचना वेळापत्रकासह सक्षम प्राश्चधकारी व सांश्चनयांत्रण अश्चधकाऱ्याांनी श्चनगयश्चमत कराव्यात.
तसेच या योजनेतील त्रुटी सांदभातील श्चनरीक्षण व र्लश्चनष्ट्पतीचा अहवाल प्रकल्प
अश्चधकाऱ्याांनी आयुक्तालयामार्यत शासनास न चुकता वेळोवेळी सादर करणे अश्चनवायय
असेल.
11. सदर योजनेंतगयत प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूश्चचत जमातीच्या श्चवद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या
प्रश्चतपूतीची अांमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्राश्चधकारी म्हणून प्रकल्प अश्चधकारी,
एकाब्त्मक आश्चदवासी श्चवकास प्रकल्प व आयुक्त, आश्चदवासी श्चवकास आयुक्तालय,
नाश्चशक याांना सश्चनयांत्रण व समन्वयक अश्चधकारी म्हणून घोश्चर्षत करण्यात येत आहे .
12. श्चवद्यापीठ / शैक्षश्चणक सांस्र्था / महाश्चवद्यालय / तांत्रश्चनकेतने याांनी सांबांश्चधत अनुसूश्चचत
जमातीच्या श्चवद्यार्थ्यांकडू न प्रवेशाच्यावेळी श्चशक्षण शुल्काची कोणतीही रक्कम आकारु
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नये. तसेच कोणत्याही अनुसूश्चचत जमातीच्या श्चवद्यार्थ्यांची श्चपळवणूक होणार नाही, याची
योग्य ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी सांबांश्चधत शैक्षश्चणक सांस्र्थाांची असेल. श्चवद्यार्थ्यांची
श्चपळवणूक झाल्यास तसेच श्चवद्यार्थ्यांकडू न कोणत्याही प्रकारची र्ी आकारल्यास ककवा
वसूल केल्यास सांबांश्चधत शैक्षश्चणक सांस्र्था / महाश्चवद्यालय याांच्या श्चवरुद्ध र्ौजदारी
स्वरुपाची काययवाही करण्यात येईल
13. भारत सरकार पोस्ट मॅरीक श्चशष्ट्यवृत्तीची राज्यात अांमलबजावणी करण्याकरीता प्रत्येक
प्रकल्पस्तरावर खालीलप्रमाणे सश्चमती काययरत राहील.
अ.क्र.

पदनाम

सश्चमतीवरील पदनाम

1.

प्रकल्प अश्चधकारी

:-

अध्यक्ष

2.

सहायक प्रकल्प अश्चधकारी

:-

सदस्य

3.

सहायक लेखाश्चधकारी

:-

सदस्य

सदर सश्चमतीची काययकक्षा खालीलप्रमाणे राहील : सांबांश्चधत प्रकल्प कायालयाांतगयत भारत सरकार पोस्ट मॅरीक श्चशष्ट्यवृत्तीशी सांबांश्चधत
महाश्चवद्यालयाांस भेट दे ऊन महाश्चवद्यालयामार्यत श्चवद्यार्थ्यांना पुरश्चवण्यात येणाऱ्या
सोयी-सुश्चवधाांप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येते ककवा कसे? तसेच शासन श्चनणययातील
तरतूदींप्रमाणे अनुसूश्चचत जमातीच्या श्चवद्यार्थ्यांना लाभ श्चमळत आहे ककवा कसे?
श्चवद्यार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडश्चवणे इ. बाबींची पाहणी करण्यात येईल.
तसेच त्याबाबतचा सहामाही अहवाल शासनास सादर करावा.
 उपरोक्त मूद्द्याच्या अनुर्षांगाने महाश्चवद्यालयाच्या तपासणीमध्ये काही अडचण
उद्भवल्यास त्याप्रमाणे सांबांश्चधत सांस्र्थेवर / महाश्चवद्यालय / प्राचायय याांचेवर दां डश्चनय
स्वरुपाची तर्था र्ौजदारी स्वरुपाची कारवाई सांबांश्चधत सश्चमतीने करावी.
 भारत

सरकार

पोस्ट

मॅरीक

श्चशष्ट्यवृत्ती

योजनेच्या

वर

नमूद

सुधारीत

अांमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत व योजनेच्या र्लश्चनष्ट्पती सांदभात न चुकता
सश्चवस्तर आढावा घ्यावा. तसेच आढाव्याअांती आवश्यकतेनुसार योजनेच्या
अांमलबजावणीत तसेच शासन श्चनणययात सुधारणा करण्याचा अश्चधकार शासनास
राहील.
7)

या बाबीिर होर्ारा खिय “मागर्ी क्रमाांक टी-5, मुख्य लेखाचिर्षय 2225-अनुसूचित

जाती, अनुसूचित जमाती ि इतर मागासिगय ि अल्पसांख्याक याांिे कल्यार् -02, अनुसूचित
जमातीिे कल्यार्, 796, जनजाचत क्षेत्र उपयोजना (01) जनजाचत क्षेत्र उपयोजना, (01) (064)
भारत सरकारिी मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती (चजल्हा स्तर योजना) (काययक्रम) (2225 िी 941)” या
लेखाचिर्षाअांतगयत मांजूर तरतूिीतून भागचिण्यात यािा.
तसेि मागर्ी क्रमाांक टी-5, मुख्य लेखाचिर्षय 2225-अनुसूचित जाती, अनुसूचित
जमाती ि इतर मागासिगय ि अल्पसांख्याक याांिे कल्यार् -02, अनुसूचित जमातीिे कल्यार्,
796, जनजाचत क्षेत्र उपयोजना (01) जनजाचत क्षेत्र उपयोजना, (02) (09) केंद्रीय पुरस्कृत
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योजना-भारत सरकारिी मॅट्रीकोत्तर चिष्यिृत्ती काययक्रम, 34, चिष्यिृत्त्या/चिद्यािेतने (2225
2282) या लेखाचिर्षा अांतगयत मांजूर तरतूिीतून भागचिण्यात यािा.
प्रस्तूत

िासन

चनर्यय

महाराष्ट्र

िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आला असून, त्यािा सांकेताांक 202201171733546324
असा आहे. हा िासन चनर्यय चिजीटल स्िाक्षरीने साांक्षाचकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार िा नािाने.
VIJESING
FATTESING VASAVE

Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c615be5666dc0af54fcf5038cc1855
9d51a472ba,
pseudonym=DDE30B7B971C12AC5E78F6BE2C672CA11B7A98CE,
serialNumber=2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B5D3A883E72EFA
574CA5E29FF528BC8015, cn=VIJESING FATTESING VASAVE
Date: 2022.01.17 17:35:57 +05'30'

( चि. र्. िसािे )
उप सचिि, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1) मा. राज्यपालाांिे प्रिान सचिि, राजभिन, मलबार चहल, मुांबई
2) मा. मुख्यमांत्री महोियाांिे प्रिान सचिि, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. उपमुख्यमांत्री महोियाांिे खाजगी सचिि, मांत्रालय, मुांबई
4) सिय मा. मांत्री /मा. राज्यमांत्री याांिे खाजगी सचिि, मांत्रालय, मुांबई
5) सिय चििानसभा /चििानपचरर्षि सिस्य
6) मा. मुख्य सचिि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
7) अपर मुख्य सचिि, चित्त चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
8) अपर मुख्य सचिि, िैद्यकीय चिक्षर् ि और्षिी द्रव्ये चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
9) अपर मुख्य सचिि, चनयोजन चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
10) अपर मुख्य सचिि, िालेय चिक्षर् चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
11) प्रिान सचिि, उच्ि ि तांत्रचिक्षर् चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
12) प्रिान सचिि, सामाचजक न्याय ि चििेर्ष सहाय्य चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
13) प्रिान सचिि, कृचर्ष, पिुसि
ां ियन, िु ग्िव्यिसाय ि मत्स्यचिकास चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
14) प्रिान सचिि, माचहती ि तांत्रज्ञान चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
15) प्रिान सचिि, इतर मागासिगीय ि बहु जन कल्यार् चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
16) सचिि, आचििासी चिकास चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
17) कुलगुरु, सिय चिद्यापीठे
18) महासांिालक, माचहती ि जनसांपकय महासांिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
(प्रचसध्िीसाठी)
19) आयुक्त, समाजकल्यार् आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
20) आयुक्त, आचििासी चिकास आयुक्तालय, नाचिक
21) आयुक्त, आचििासी सांिोिन ि प्रचिक्षर् सांस्था, पुर्े
22) अप्पर आयुक्त, आचििासी चिकास, ठार्े, नाचिक, नागपूर, अमरािती
23) सिय प्रकल्प अचिकारी, एकात्त्मक आचििासी चिकास प्रकल्प
24) सांिालक, चि.जा.भ.ज.,इ.मा.ि. ि चि.मा.प्र. सांिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
25) सांिालक, उच्ि ि तांत्र चिक्षर् सांिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
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26) सांिालक, िैद्यकीय चिक्षर् ि सांिोिन सांिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
27) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र -1/2, मुांबई /नागपूर
28) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर
29) सिय चजल्हा कोर्षागार अचिकारी
30) अचििान ि लेखा अचिकारी, मुांबई
31) चनिासी लेखापरीक्षा अचिकारी, मुांबई
32) सिय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षािी कायालये
33) सिय सह सचिि / उप सचिि / अिर सचिि / कक्ष अचिकारी, आचििासी चिकास चिभाग,
मांत्रालय, मुांबई
34) चनििनस्ती (का-12).
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