
खाजगी विना अनुदावनत ि कायम विना   
अनुदावनत विक्षण संस्ांमधील व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासाठी प्रिेि घेणाऱ्या आर्थ्कदृष्टया 
मागासिगीय विद्यार्थ्यांच्या िैक्षवणक िलु्काच्या 
प्रवतपूतीबाबत   

महाराष्र िासन 
उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग 

िासन वनणणय क्रमांकः टीईएम -2013/प्र.क्र.192/तांवि-4, 
मंत्रालय विसतार भिन, मंुबई 400 032, 

वदनांक: 03 माचण, 2014 
िाचा :-  

1) िासन वनणणय, उच्च  ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र.टीईएम -2011/(प्र.क्र 53(2))/ तांवि-4, 
वदनांक 11.10.2012 

2) संचालक, तंत्र विक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई यांचे पत्र क्र. 2अ/एडीएम/िलु्क 
प्रवतपूती/2013/325, वदनांक 11.06.2013 

3) संचालक, तंत्र विक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई यांचे पत्र क्र. 2अ/एडीएम/िलु्क 
प्रवतपूती/2013/380, वदनांक 17.06.2013 

4) संचालक, तंत्र विक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई यांचे पत्र क्र. 2अ/एडीएम/2013 /519, 
वदनांक 28.06.2013  

5) संचालक, तंत्र विक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई यांचे पत्र क्र. 2अ/एडीएम/िलु्क 
प्रवतपूती/2013/556, वदनांक 03.07.2013 

6) संचालक, तंत्र विक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई यांचे पत्र क्र. 2अ/एडीएम/2013/ 1618 
वदनांक 19.11.2013 

प्रसतािना :-  
िासनाच्या उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, िैद्यकीय विक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, कृवष विभाग, 

पिसंुिधणन, दुग्धव्यिसाय आवण मत्ससयव्यिसाय विभाग या विभागांच्या अवधपत्सयाखाली असणाऱ्या 
अभ्यासक्रमांम्ये  खाजगी विना अनुदावनत ि कायम विना अनुदावनत संस्ांम्ये प्रिेि घेणाऱ्या 
सामावजक मागास ि आर्थ्कदृष्टया दुबणल घटकांतील विद्या्ी केिळ वनधीअभािी व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमांपासून िंवचत राहू नये म्हणून एक सामावजक बांवधलकी ि घटनात्समक उत्तरदावयत्सि म्हणून 
राज्य िासनाने फी प्रवतपूती करण्याबाबतचा धोरणात्समक वनणणय िैक्षवणक िषण 2006-07 पासून घेतलेला 
आहे.  सदरहू वनणणय िैक्षवणक िषण 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 ि 2012-
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13 म्ये कायम ठेिण्यात आलेला आहे. आता सदरहू योजना िैक्षवणक िषण  2013-14 म्ये आहे त्सयाच 
सिरुपात एका िषासाठी  सुरु ठेिण्याचा वनणणय िासनाने घेतला आहे.   या  वनणणयानुसार अनुसूवचत 
जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, वििेष मागास प्रिगण ि इतर मागास िगण या समाज घटकांतील 
विद्यार्थ्यांची फी प्रवतपूती करण्याबाबतचे आदेि सामावजक न्याय विभागामाफण त आवण अनुसूवचत    जमाती 
या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी फी प्रवतपूती करण्याबाबतचे आदेि आवदिासी विकास विभागाकडून तसेच 
आर्थ्क दुबणल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या फी प्रवतपूतीचे आदेि त्सया त्सया प्रिासकीय विभागांमाफण त वनगणवमत 
करणे अपेवक्षत आहे.  त्सया अनुषंगाने उच्च ि तंत्र विक्षण विभागाच्या  अवधपत्सयाखालील व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेि घेणाऱ्या आर्थ्क दुबणल घटकातील विद्यार्थ्यांची विक्षण िलु्क प्रवतपूतीची योजना  
िैक्षवणक िषण 2013-14  म्ये आहे त्सयाच सिरुपात एका िषासाठी सुरु ठेिण्याची बाब या विभागाच्या 
विचाराधीन होती. त्सया अनुषंगाने िासनाने आता खालीलप्रमाणे वनणणय घेतलेला आहे :- 
िासन वनणणय:-  

राज्यातील उच्च ि तंत्र विक्षण विभागांतगणत व्यािसावयक अभ्यासक्रमांच्या खाजगी विना अनुदावनत ि 
कायम विना अनुदावनत महाविद्यालयात प्रिेि घेतलेल्या आर्थ्कदृष्टया मागासिगीय विद्यार्थ्यांसाठी सुरु असलेली 
विक्षण िलु्क प्रवतपूती योजना िैक्षवणक िषण 2013-14 या एका िषासाठी आहे त्सयाच सिरुपात राबविण्यासाठी 
खालील अटींच्या अधीन राहून िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 

(1) खाजगी विना अनुदावनत ि कायम विना अनुदावनत विक्षण संस्ाम्ये पुढील व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमासंाठी  प्रिेि घेणाऱ्या आर्थ्कदृष्या मागास िगासाठी  िैक्षवणक िषण 2006-07, 2007-08, 
2008-09, 2009-10,  2010-11, 2011-12 ि 2012-13 या िषी सुरु ठेिण्यात आलेली विक्षण िलु्क 
प्रवतपूतीची योजना िैक्षवणक िषण 2013-14 म्ये आहे त्सयाच सिरुपात   चालू राहील.  
 या योजनेम्ये खालील अभ्यासक्रमांचा समािेि राहील :-  

पदविका पदिी पदव्युत्तर पदिी 
अवभयांवत्रकी अवभयांवत्रकी एम .बी.ए.  

औषधवनमाणिास्त्र औषधवनमाणिास्त्र एम .सी.ए.  
एचएमसीटी एचएमसीटी -- 

-- िासतुिास्त्र -- 
(2) सदरहू योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आर्थ्क दुबणल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे िार्थषक आर्थ्क 

उत्सपन्न  रु. 1  लक्ष रकमेच्या आत असणे आिश्यक राहील. 
(3) आर्थ्क दुबणल घटकातील विद्यार्थ्यांना 50 टक्के विक्षण िलु्काची प्रवतपूती   िासनामाफण त   करण्यात 

येईल.  
(4) सदरहू योजनेचा लाभ िैक्षवणक िषण 2006-07,2007-08,2008-09, 2009-10, 2010-11, 
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2011-12 ि 2012-13 म्ये प्रिेवित विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमांच्या पूणण कालािधीपयंत  लागू राहील.   
(5) तंत्र विक्षणािी वनगडीत पदविका,  पदिी आवण पदव्युत्तर पदिी अभ्यासक्रमांसाठी ज्या   विद्यार्थ्यांनी      
       िासनाच्या कें द्रीभूत प्रिेि प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिेि घेतलेला आहे,अिा  विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू       
        राहील.          
(6)  ्ेट वद्वतीय िषण अवभयांवत्रकी तसेच औषधवनमाणिास्त्र पदिी अभ्यासक्रमास कें द्रीभूत      प्रिेि 

प्रवक्रयेद्वारे  (CAP) प्रिेि घेतलेला आहे, अिा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील. 
(7) सदरहू योजनेचा लाभ एआयईईई कोयातून प्रिेि घेणाऱ्या महाराष्र राज्यातील         

मागासिगीय उमेदिारांनाही लागू राहील.    
(8) अवभमत विद्यापीठांना ही सिलत  लागू राहणार नाही. 
(9) अनुत्तीणण विद्यार्थ्यांना ही सिलत लागू राहणार नाही. 

(10) िैक्षवणक िलु्क प्रवतपूतीचे सदर धोरण हे 2013-14 या िैक्षवणक िषाकवरता लागू राहील    . 
(11) आर्थ्क मागास प्रिगाचे प्रमाणपत्र हे संबंवधत तहवसलदार यांचे असािे. 
(12) आर्थ्कदृष्टया मागास विद्यार्थ्यांबाबत सदर योजना चालू ठेिण्यासाठी या विभागाकडून     
        आिश्यक रकमेची तरतूद करण्यात येईल. 
(13) तंत्र विक्षणािी वनगडीत िरील मुद्दा क्र. 1 ये्ील आर्थ्क दुबणल घटकातील  विद्यार्थ्यांच्या   विक्षण िलु्क 

प्रवतपूतीचा खचण,मुख्य लेखाविषण “2203 - तंत्र विक्षण, 107  विष्यिृत्सत्सया,  (00) (06) ज्यांचे ककिा ज्यांच्या 
पालकांचे उत्सपन्न रु. 1.00 लाखापेक्षा अवधक नाही, अिा व्यािसावयक अभ्यासक्रमांच्या  विद्यार्थ्यांना 50 
टक्के फी माफी (22030748), 31 सहायक अनुदान (िेतनेतर)” या लेखाविषाखाली खची टाकून आर्थ्क 
िषण 2013-14 च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यािा.  
सदर िासन वनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर उपलब्ध 

करण्यात आला असनू त्सयाचा संकेताक 201403031735448608 असा आहे. हा आदेि वडजीटल सिाक्षरीने 
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार ि नािाने.  

 (म. मा. मोरवे) 
 अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1. मा. राज्यपालांचे सवचि, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
3. अपर मुख्य  सवचि, (कृवष) कृवष ि प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
4. अपर मुख्य सवचि, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5. अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. प्रधान सवचि, आवदिासी विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. प्रधान सवचि, िैद्यकीय विक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. सवचि (पदुम), कृवष ि प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
9. सवचि, िालेय विक्षण ि वक्रडा विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. सवचि, विधी ि न्याय विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
11. सवचि, सामावजक न्याय ि वििेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12. संचालक, तंत्रविक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
13. संचालक, िैद्यकीय विक्षण ि संिोधन संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
14. आयुक्त, कृवष, महाराष्र राज्य, पुणे . 
15. आयुक्त, दुग्धव्यिसाय विकास, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
16. आयुक्त, मत्ससयव्यिसाय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
17. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्र राज्य, पुणे. 
18. आयुक्त, आवदिासी विकास विभाग, महाराष्र राज्य, नाविक. 
19. संचालक, पिसंुिधणन, महाराष्र राज्य, पुणे. 
20. कुलगुरु, सिण विद्यापीठे. 
21. महासंचालक, मावहती ि जनसंपकण  महासंचालनालय, महाराष्र राज्य,  

मंत्रालय,मंुबई(प्रवसद्धीसाठी ) 
22. अप्पर आयुक्त, आवदिासी विकास (सिण). 
23. महालेखापाल (लेखा ि अनुजे्ञयता), महाराष्र-1/2, मंुबई/नागपूर. 
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24. महालेखापाल (लेखा  परीक्षा), महाराष्र-1/2, मंुबई/नागपूर. 
25. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई . 
26. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई. 
27. सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी. 
28. सिण संबंवधत मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे सिीय सहायक. 
29. अिर सवचि, (तांवि-3/तांवि-5), उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
30. मुख्य सवचि यांचे िवरष्ठ सिीय सहायक. 
31. प्रधान सवचि, उच्च ि तंत्र विक्षण यांचे सिीय सहायक. 
32. वनिड नसती , कायासन  तांवि-4.  
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