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का.& 18 /तंिशसं/जाहीरात/2018/60

िदनांक: 16.02.2018

तं िश णातील राजष5 छ पती शाहू महाराज िश ण शु7क िश यवृ9ी व डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसितगृह
िनव>ह भ9ा योजनाकिरता अज : २०१७-१८

उHच व तं िश ण िवभाग, महारा

शासन िनणय संकीण- २०१७/I.&.४६५/तांिश-४, िदनांक १४ फेMुवारी

२०१८ नुसार माNयता IाOत िनवडक Pयावसाियक अQयास&मात िशकणा-या आिण कSTीभूत Iवेश Iि&येमाफत

(CAP) Iवेश घेतले7या रा यातील िव[ा\य]कडू न ऑनलाईन प_तीने खालील योजनांसाठी अज मागिवaयात
येत आहे त.

अ. राजष5 छ पती शाहू महाराज िश ण शु7क िश यवृ9ी योजना :-

या िव[ा\य]Hया कुटू ं बाचे (दोNही पालकांचे एकि त) वाdषक उeपf g. 6.00 लाखापयhत आहे अशा िव[ा\य]ना

शै िणक व परी ा शु7कांHया 50 ट.के िश यवृ9ी दे aयात येईल.
ब. डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसितगृह िनव>ह भ9ा योजना :-

• अ7पभूधारक शेतकरी व नlदणीकृत मजूर यांHया महानगरांतील (मुंबई व पुणे महानगर Iादे िशक िवकास
Iािधकरण

े ातील सव शहरे , ओैरंगाबाद व नागपूर) संnथांम#ये िश ण घेणा-या पा7यांना Iितमहा g.

3,000/- व रा यातील इतर िठकाणी िश ण घेणा-या पा7यांना Iितमहा g. 2,000/- इतका वसितगृह
िनव>ह भ9ा जाnतीत जाnत दहा मिहNयासाठी अनुqेय राहील.

• इतर िव[ा\य]Hया कुटू ं बाचे (दोNही पालकांचे एकि त) वाdषक उeपf g. 1.00 लाखापयत अस7यास अशा

िव[ा\य]ना Iितमहा g. 300/- इतका वसितगृह िनव>ह भ9ा जाnतीत जाnत दहा मिहNयासाठी अनुqेय
राहील.

िटप :- 1) पा तेचे िनकष तं िश ण संचालनालयाचे संकेतnथळ - www.dtemaharashtra.gov.in वर उपल•ध
आहे त.

2) वरील योजनांची मं जुर र.कम िव[ा\य]ना eयांHया आधार संल‚ƒनत बँक खाeयाम#ये जमा करaयात
येईल. eया किरता िव[ा\य]नी आपले आधार काड नंबर बँक खाeयाशी संल‚ƒनत कgन …यावे.

वरील योजनांचा लाभ घेaयासाठी अज करaयाची प#दत :-

सन 2017-18 साठी सव पा

िव[ा\य]नी [ यांनी www.mahadbt.gov.in या महाडीबीटी पोटलवर अज

केलेले आहे त अशा िव[ा\य]नी सु#दा] वरील योजनांचे ऑनलाईन अज www.dtemaharshtra.gov.in या

संकेतnथळावर सुचनांचे पालन कgन संपण
ु अज खाली िदले7या वेळाप कानुसार ऑनलाईन प#दतीने भरावे.

अ.&.
1
2

कायप#‰ती
सव पा िव[ा\य]नी www.dtemaharashtra.gov.in या
संकेतnथळावर ऑनलाईन प_तीने अज करणे.

संnथांनी eयांHया लॉगीन आयडी व पासवड चा वापर कgन सव
अज]ची छाननी करणे.

पासुन

पयhत

17-02-2018

03-03-2018

२०-02-2018

12-03-2018

वेळाप कात काही बदल झा7यास संकेतnथळावर दे aयात येईल.

सव संnथाHया Iाचाय]ना / संचालकांना सुचना दे aयात येते की, उपरो.त योजनांची मािहती संnथांHया दशनी
भागातील सुचना फलकावर कायमnवgपी लावावी, सव िव[ा\य]ना वरील योजनांची मािहती [ावी, पा
िव[ाथ]कडू न

ऑनलाईन प#दतीने अज भ‹न घेaयात यावे व भरले7या अज]ची पुढील कायवाहीसाठी

ऑनलाईन प#दतीने िविहत कालावधीत छाननी करावी.

सही /-

(डॉ. अभय वाघ)

नोडल ऑिफसर तथा संचालक,
तं िश ण, म.रा. मुंबई

