




























उच्च व्यावसाययक व इयत्ता बारावीनंतरच्या सवव 
अभ्यासक्रमामध्ये यिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
गुणवत्ताधारक अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यांयरकरीता 
यिष्यवृत्ती योजनेंतगवत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मयादा 
रु. 6.00 लाखावरुन रु. 8.00 लाख करण्याबाबत 

 

महाराष्र िासन 
अल्पसंखयांक यवकास यवभाग 

िासन यनणवय क्रमाकं : अयवयव-2018/प्र.क्र.183/का-6 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032 
यदनांक : 03 नोव्हेंबर, 2018 

 

 

संदभव :  
1. अल्पसंखयांक यवकास यवभाग, िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव 2009/प्र.क्र.46/09/ का.1,  

यदनांक  05/02/2009 
2. अल्पसंखयांक यवकास यवभाग, िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव 2010/प्र.क्र.212/09/ का.4,  

यदनांक 03/02/2010 
3. अल्पसंखयांक यवकास यवभाग, िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव 2010/प्र.क्र.112/10/ का.6,  

यदनांक 22/07/2010 
4. अल्पसंखयांक यवकास यवभाग, िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव 2011/ प्र.क्र.44/11/ का.6,  

यदनांक 14/10/2011 
5. अल्पसंखयांक यवकास यवभाग, िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव 2014/प्र.क्र.003/14/ का.6,  

यदनांक 29/07/2015 
6. अल्पसंखयांक यवकास यवभाग, अयधसूचना क्र. यवकाक 2015/प्र.क्र.177/का.9, यदनाकं 02/07/2016 

 

प्रस्तावना :  
 राज्य िासनाने अल्पसंखयाकं लोकसमूह म्हणनू घोयित केलेल्या राज्यातील मुस्लीम, बौध्द, य्चन,न, 
जनै, िीख, पारसी व ज्य ूया समाजातील उच्च व्यावसाययक व इयत्ता 12 वी नंतर सवव अभ्यासक्रमामध्ये यिक्षण 
घेणाऱ्या अल्पसंखयाकं यवद्यार्थ्यांयाकरीता यिष्यवृत्ती योजना संदभरयधन क्र. ४ येथील िासन यनणवयान्वये 
राबयवण्यात येत आहे. सदर िासन यनणवयात नमूद करण्यात आल्यानुसार या यिष्यवृत्ती योजने अंतगवत या 
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सबंयंधत अल्पसखंयाकं यवद्यार्थ्यांयरच्या कुटंूबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मयादा रु. २.५०    
लाख इतकी यवयहत करण्यात आली होती.  संदभव क्रमाकं  ५ येथील िासन यनणवयाद्वारे या उत्पन्नमयादेत रू. 
०६.०० लाखपयंत  वाढ करण्यात आलेली आहे. आजयमतीस अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यांयरच्या कुटंुबाच्या वार्षिक  
उत्पन्नमयादेत वाढ करून ती रू. 08.00 लाख करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या यवचाराधीन होता.  
 

िासन यनणवय :  
 उच्च व्यावसाययक व इयत्ता 12 वी नंतर सवव अभ्यासक्रमामध्ये यिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यांयरकरीता यिष्यवृत्ती योजनेंतगवत संदभव क्र. ४ येथे नमूद िासन यनणवयातील अटी व िती 
मधील अ.क्र.१०  येथे नमूद करण्यात आलेली,  अल्पसंखयाकं यवद्यार्थ्यांयरच्या कुटंुबाची सवव स्त्रोताव्दारे यमाणाऱ्या 
वार्षिक उत्पन्नाची  मयादा रु. 06.00 लाख यावरुन रु. 08.00 लाख करण्यास या िासन यनणवयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे.  
2. या योजनेच्या उववरीत सवव अटी व िती संदभव क्र.4 येथील यद.14/10/2011 च्या िासन यनणवयात 
नमूद केल्यानुसार पवूीप्रमाणेच लागू राहतील. 
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3. सदरचा यनणवय हा आदेि यनगवयमत केल्याच्या यदनाकंापासून लागू होईल.  
4. हा िासन यनणवय यनयोजन आयण यवत्त यवभागाच्या सहमतीने यवत्त यवभागाचा अनौपचायरक संदभव 
क्रमांक 220/2018/व्यय -1, यद. 09/10/2018 अन्वये यनगवयमत करण्यात येत आहे.  
5. सदर िासन यनणवय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थाावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेताकं 201811031047313414 असा आहे. हा आदेि यिजीटल स्वाक्षरीने  
साक्षांयकत करून काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने  
 
 
 
            ( सं.छ.तिवी ) 
              सहसयचव, महाराष्र िासन 
प्रयत, 

१) मा. राज्यपालांच ेसयचव 
२) मा. मुखयमंत्रयांच ेप्रधान सयचव 
३) मा. मंत्री/राज्यमंत्री  याचंे खाजगी सयचव 
४) मा. यवरोधी पक्ष नेता यवधानसभा/यवधानपयरिद 
५) मा. मुखय सयचव, महाराष्र िासन 
६) अपर मुखय सयचव, यनयोजन यवभाग, मंत्रालय 
७) अपर मुखय सयचव, यवत्त यवभाग, मंत्रालय  
८) अपर मुखय सयचव/प्रधान सयचव/सयचव, सवव मंत्रालयीन यवभाग 
९) सवव मंत्रालयीन यवभाग 
१०) महालेखापाल 1/2, महाराष्र राज्य, मंुबई/नागपरू 
११) अयधदान व लेखा अयधकारी, मंुबई 
१२) यनवासी लेखा पयरक्षा अयधकारी, मंुबई 
१३) सवव यवभागीय आयकु्त, 
१४) सवव यजल्हायधकारी 
१५) सवव यजल्हा पयरिदांच ेमुखय कायवकारी अयधकारी 
१६) संचालक, तंत्र यिक्षण संचालनालय, मंुबई 
१७) संचालक, वदै्यकीय यिक्षण आयण संिोधन सचंालनालय, मंुबई 
१८) संचालक, यिक्षण संचालनालय (उच्च), पणेु 
१९) आयुक्त ( पिुसंवधवन), महाराष्र राज्य, पणेु 
२०) सयचव, महाराष्र यवधानमंिा सयचवालय, यवधान भवन, मंुबई 
२१) महासंचालक, मायहती व जनसंपकव  महासचंालनालय ( प्रयसध्दीसाठी)  
२२) यनवि नस्ती    
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