उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागांतगगत राजर्षी
छत्रपती िाहू महाराज शिक्षण िुल्क शिष्यवृत्ती
योजना, डॉ.पंजाबराव दे िमुख शनवाह भत्ता
योजना व इतर शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना
महाडीबीटी पोटग लमधून काढण्याबाबत.
महाराष्र िासन
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग,
िासन शनणगय क्रमांक : संकीणग-2017/प्र.क्र.४६५/तांशि-4
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मागग,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400032.
शदनांक: 14 फेब्रुवारी, 2018
संदभग: १) िासन शनणगय, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग क्रमांक टीईएम-२०१६/
प्र.क्र.५५९/ तांशि-४, शदनांक १५.४.२०१७.
२) िासन शनणगय, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग क्रमांक संकीणग-२०१७/
प्र.क्र.३३२/ तांशि-४, शदनांक ७.१०.२०१७.
३) िासन शनणगय,सामाशजक न्याय व शविेर्ष सहाय्य शवभाग,
क्रमांक इबीसी-२०१७/प्र.क्र.५२४/शिक्षण-१, शदनांक ८.१२.२०१७.
प्रस्तावना:शवशवध शवभागांच्या केंद्र व राज्य िासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती / शिक्षण िुल्क / परीक्षा
िुल्क योजनांतगगत लाभाची रक्कम पात्र शवदयार्थ्यांना दे ण्यासाठी सन २०१७-१८ या िैक्षशणक
वर्षापासून माशहती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने शवकशसत केले आहे. सदर महाडीबीटी पोटग लवर
काही

शवदयार्थ्यांना

अजाची

नोंद

करण्यास

अडचणी

येत

आहेत.

त्याचबरोबर

महाशवदयालयांकडू न शवदयार्थ्यांचे पशरपूणग अजग िासकीय कायालयांकडे पाठशवण्यास अडचणी
येत असल्याने आशण सन २०१७-१८ च्या पशहल्या सत्रासाठी सदरहू पोटलचे पूणगत: कायगन्वयन
होणे बाकी आहे त्यामुळे शवशवध शवभागांनी संदर्भभय िासन शनणगयान्वये शवशहत केलेल्या शिष्यवृत्ती,
शिक्षण िुल्क,

परीक्षा िुल्क इत्याशद योजनांच्या

प्रदानांची

रक्कम शडबीटी पोटग लव्दारे

शवदयार्थ्यांना उपलब्ध करण्यास काही अवधी लागणार असल्याची बाब शनदिगनास आली आहे .
त्यानुसार शवशवध शवभागांच्या केंद्र व राज्य िासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप योजना सन
2017-18 या िैक्षशणक वर्षाकरीता महाडीबीटी पोटग ल मधून वगळण्याबाबतचा शनणगय
मंशत्रमंडळाच्या शदनांक 21/11/2017 रोजी घेतलेल्या बैठकीत घे ण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव
सामाशजक न्याय व शविेर्ष सहाय्य शवभागामाफगत सादर करण्यात आला होता. मंशत्रमंडळाच्या
कायगवृत्तामध्ये नमूद केल्यानुसार िैक्षशणक वर्षग 2017-18 करीता महाडीबीटी प्रणालीतून
सामाशजक न्याय व शविेर्ष सहाय्य शवभाग, िालेय शिक्षण शवभाग, आशदवासी शवकास शवभाग व
अल्पसंखयांक शवकास शवभाग यांच्या योजना महाडीबीटी प्रणालीतून वगळण्यात व त्याची
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अंमलबजावणी ऑफ-लाईन पध्दतीने करुन आधार संलग्नीत बँक खात्यात लाभ अदा करण्यास
मान्यता दे ण्यात आली आहे.

त्याच धतीवर उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागांतगगत तंत्र शिक्षण

संचालनालयाच्या अखत्याशरतील राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज शिक्षण िुल्क शिष्यवृत्ती योजना
व डॉ.पंजाबराव दे िमुख वसशतगृह शनवाह भत्ता योजना आशण उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या
अखत्याशरतील शवशवध शिष्यवृत्ती योजना दे खील िैक्षशणक वर्षग 2017-18 करीता महाडीबीटी
प्रणालीतून वगळू न त्याची अंमलबजावणी पूवीच्या प्रचशलत पध्दतीप्रमाणे परंतु संबंधीत योजनेच्या
लाभाची रक्कम लाभार्थी शवद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्ग्नत बँक खात्यात र्थेट जमा करण्यास
मान्यता दे ण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणगय:उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाच्या अखत्याशरतील शवशवध मान्यताप्राप्त व्यावसाशयक व शबगर
व्यावसाशयक

अभ्यासक्रमांमध्ये

शिकणाऱ्या

आर्भर्थकदृष्टया

दु बगल

घटकातील

पात्र

शवदयार्थ्यांकरीता असलेल्या तंत्र शिक्षण संचालनालयांतगगत राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज
शिक्षण िुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव दे िमुख वसशतगृह शनवाह भत्ता योजना आशण
उच्च शिक्षण संचालनालयांतगगत राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज शिक्षण िुल्क शिष्यवृत्ती योजना
व शवशवध शिष्यवृत्ती योजना िैक्षशणक वर्षग 2017-18 करीता महाडीबीटी प्रणालीतून वगळू न
त्याची अंमलबजावणी पूवीच्या प्रचशलत पध्दतीप्रमाणे परंतु संबंधीत योजनेच्या लाभाची रक्कम
लाभार्थी शवद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्ग्नत बँक खात्यात र्थेट जमा करण्यास िासनाची मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
२.

हया शिक्षण शिष्यवृत्ती / शनवाह भत्ता योजना पूवीप्रमाणेच तंत्र शिक्षण संचालनालयाने व

उच्च शिक्षण संचालनालयाने शवशहत केलेल्या कायगपध्दतीप्रमाणे राबशवण्यात येतील. तर्थाशप
लाभाची रक्कम शवदयार्थ्यांच्या आधार संलग्नीत बँक खात्यात र्थेट जमा करण्यात येईल.
त्याकशरता महाराष्र आधार (शवत्तीय व इतर अर्थगसहाय्य, लाभ आशण सेवा यांचे लशययत शवतरण)
अशधशनयम,२०१६ च्या कलम ३ मधील तरतूद याकरीता शवचारात घेण्यात येईल.
३.

शविेर्ष चौकिी पर्थकाने कारवाईसाठी शिफारस केलेल्या दोर्षी संस्र्था व अनुज्ञय
े नसलेले

अभ्यासक्रम वगळण्यात येतील.
४.

सदर प्रयोजनासाठी महाडीबीटी पोटग लवर शवदयार्थ्यांनी भरलेला डे टा (अपलोडे ड

फाईल्स वगळू न) माशहती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडू न उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
५.

िैक्षशणक वर्षग २०१७-१८ करीता आधार संलग्ग्नत बायोमेरीकक उपग्स्र्थतीच्या

अहवालाऐवजी संस्र्थांकडे असलेली उपग्स्र्थतीची माशहती / पुरावा ग्राहय धरण्यात येईल.
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६.

तंत्र शिक्षा संचालनालयाकडू न या प्रयोजनासाठी पूवीची यंत्रणा /एजन्सी यांच्या सेवा

उपलब्ध करुन घेण्यात येतील.
७.

माशहती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडू न शवदयार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची सत्यता

(ऑर्थेंशटकेिन) पडताळण्यासाठी माशहती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे आवश्यक ते सहकायग घेण्यात
येईल.
८.

सदर िासन शनणगय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळावर

उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201802141318163508 असा
आहे. सदर आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नांवाने,

( म.मा.मोरवे )
अवर सशचव, महाराष्र िासन
प्रशत,
१.

मा.राज्यपालांचे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मुंबई

2.

मा.मुखयमंत्रयांचे अपर मुखय सशचव, मंत्रालय, मुंबई

3.

मुखय सशचव, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे शविेर्ष कायग अशधकारी

5.

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सशचव

6.

अपर मुखय सशचव, शवत्त शवभाग , मंत्रालय, मुंबई

7.

प्रधान सशचव (कृर्षी), कृर्षी व प.दु .म. शवभाग, मंत्रालय, मुंबई

8.

प्रधान सशचव, शनयोजन शवभाग, मंत्रालय, मुंबई

9.

प्रधान सशचव, (माशहती तंत्रज्ञान),सामान्य प्रिासन शवभाग, मंत्रालय, मुंबई

10. सशचव, वैद्यकीय शिक्षण व और्षधी द्रव्ये शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
11. सशचव (प.दु .म), कृर्षी व प.दु .म. शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
12. सशचव, सामाशजक न्याय व शविेर्ष सहाय्य शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
13. सशचव, आशदवासी शवकास शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
14. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरर्षद, शवधानभवन, मुंबई
15. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा, शवधानभवन, मुंबई
16. संचालक, माशहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
17. सवग सन्मानीय शवधानपशरर्षद व शवधानसभा सदस्य
18. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे,
19. आयुक्त, आशदवासी शवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाशिक
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20. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेि परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तंत्रशनकेतन
इमारत, 49, खेरवाडी, अशलयावर जंग मागग, वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-400051
21. सशचव, प्रवेि शनयामक प्राशधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तंत्रशनकेतन इमारत,
49,खेरवाडी, अशलयावर जंग मागग,वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-400051
22. सशचव, िुल्क शनयामक प्राशधकरण, महाराष्र राज्य, 305, िासकीय तंत्रशनकेतन इमारत, 49,खेरवाडी,
अशलयावर जंग मागग,वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-400051
23. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई
24. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे
25. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संिोधन, महाराष्र राज्य, मुंबई
26. आयुक्त, कृर्षी, महाराष्र राज्य, पुणे
27. आयुक्त, दु ग्ध व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मुंबई
28. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुंबईृ
29. संचालक, पिु संवधगन, महाराष्र राज्य, पुणे
30. कुलगुरु, सवग शवद्यापीठे
31. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर तंत्रिास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांव, शज.रायगङ
32.

कुलगुरु,महाराष्र राज्य आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ, नाशिक

33. संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, िासकीय तंत्रशनकेतन इमारत,
49,खेरवाडी, अशलयावर जंग मागग,वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-400051
34.

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण शवभागीय कायालये (सवग), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामाफगत)

35.

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, शवभागीय कायालये (सवग)

36.

महासंचालक,माशहती व जनसंपकग महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रशसध्दीसाठी)

37.

सवग शजल्हाशधकारी

38. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर
39.

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर

40.

अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई

41.

शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मुंबई

42.

सवग शजल्हा कोर्षागार अशधकारी

43.

सवग संबशं धत मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

44.

उप सशचव (मशि/शवशि/अर्थगसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई

45. अवर सशचव (तांशि-3, शवशि-3), उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
46.

कक्ष अशधकारी(मशि-2/मशि-4/तांशि-5/तांशि-6/साशि-1),उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग,मंत्रालय, मुंबई

47.

अपर मुखय सशचव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक

48. शनवडनस्ती/तांशि-4
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