
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्याशितील 
शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनातंर्गत पात्र 
लाभार्थ्यांना त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक 
खात्यात िक्कम िेट जमा किण्याबाबत. 
  

महािाष्र िासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार् 

िासन शनणगय क्रमाकं : स्कॉलि-4917/प्र.क्र.146/मशि-2, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा िाजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
  शदनाकं : 02 ऑर्स्ट, 2017. 

 

वाचा :- (1) महािाष्र आधाि (शवत्तीय व इति अिग सहाय्य, लाभ आशण सेवा याचंे लशययत  
                  शवतिण) अशधशनयम, 2016. 
            (2) िासन अशधसूचना, उच्च व तंत्रशिक्षण शवभार्, क्रमाकं:स्कक ालि-4917/   
                 प्र.क्र.146/मशि-2, शदनाकं29.06.2017. 
 

प्रस्तावना :-  

रु्णवान व होतकरू शवद्यार्थ्यांसाठी िाज्य िासनाकडून देण्यात येणाऱ्या काही 
शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजना उच्च शिक्षण संचालनालयामार्ग त िाबशवण्यात येतात.  

2. संदभाशधन क्र. 1 येिील महािाष्र आधाि (शवत्तीय व इति अिग सहाय्य, लाभ आशण सेवा 
याचंे लशययत शवतिण) अशधशनयम, 2016 मध्ये िासनाकडून देण्यात येणािे कोणतेही आर्थिक 
सहाय्य, लाभ व सेवाचं्या प्रयोजनािंग संबंशधत लाभार्थ्यांचे अशधप्रमाणन ककवा पुिावा म्हणनू 
आधाि क्रमाकं प्राप्त करून त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात शवत्तीय लाभाची िक्कम िेट 
जमा किण्याची तितूद केली आहे. सदि अशधशनयमातील कलम 3 व 4 मधील तितुदीनुसाि 
संदभाधीन क्र.2 येिील अशधसूचनेन्वये उच्च शिक्षण संचालनालयामार्ग त शवद्यार्थ्यांना िाज्य 
िासनाकडून देण्यात येणािी शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनाचंी सूची व सदि योजनेचा लाभ 
शमळण्यासाठी ओळख शसद्ध किण्याच्या प्रयोजनािग ओळखीच े अशधप्रमाणन ककवा पुिावा 
अशधसूचीत केले आहेत. त्यानुसाि अशधसूचीत केलेल्या शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनाचंा 
लाभ देण्याच्या प्रयोजनािग संबंशधत लाभार्थ्यांचे अशधप्रमाणन ककवा पुिावा म्हणनू आधाि क्रमाकं 
प्राप्त करून, त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात शवत्तीय लाभाची िक्कम िेट जमा 
किण्याची बाब िासनाच्या शवचािाधीन होती. 

3. तिी संदभाधीन क्रमाकं 2 येिील अशधसूचनेमध्य े अशधसूशचत केलेल्या शिष्यवृत्ती/ 
आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत पात्र लाभािी शवद्यार्थ्यांना देण्यात येणािी लाभाची िक्कम ही िेट 
लाभार्थ्यांस त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात िासनाकडून जमा किण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे शनदेि देण्यात येत आहे.  
 

िासन शनणगय :-  

संदभाधीन क्रमाकं 1 येिील महािाष्र आधाि (शवत्तीय व इति अिग सहाय्य, लाभ आशण 
सेवा याचंे लशययत शवतिण) अशधशनयम, 2016 मधील तितूदी व संदभाधीन क्रमाकं 2 येिील 
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अशधसूचना शवचािात घेवून, िैक्षशणक वर्ग 2017-18 पासून उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्याशितील पशिशिष्ट “अ” मधील शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत देण्यात 
येणाऱ्या लाभाची िक्कम संबंशधत महाशवद्यालयानंा देण्याऐवजी, पात्र लाभार्थ्यांस िेट त्याचं्या 
आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात जमा किण्यात यावी.  

2. प्रस्तुत शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय 
अशधकािी म्हणनू सचंालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे हे िाहतील. तसेच, सहाय्य्क 
संचालक (लेखा), उच्च शिक्षण संचालनालय, महािाष्र िाज्य, पुणे यानंा उक्त 
शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेकिीता आहिण व संशवतिण अशधकािी म्हणनू घोशर्त 
किण्यात येत आहे. 

3. शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या लाभाची िक्कम पात्र 
लाभार्थ्याच्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात जमा किण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायगपध्दती शवशहत 
किण्यात येत आहे :- 

(1) पशिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलले्या शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेच्या 
लाभासाठी िासनाने वळेोवळेी शनशित केलेली कायगपध्दती, अटी, िती व शनकर् लारू् 
िाहतील.  

(2) अजगदाि शवद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेसंदभातील ऑन-लाईन 
अजासोबत त्याचं्या आधाि क्रमाकंाबिोबिच आधाि संलग्ननत बचत बॅंक खात्याचा 
तपशिल द्यावा. संबंशधत िैक्षशणक संस्िा/महाशवद्यालये/शवद्यापीठे/सक्षम प्राशधकािी 
यानंी सदि योजनेसंबंधीच्या िासन शनणगयान्वये वळेोवळेी शवशहत केलेल्या 
कायगपध्दतीनुसाि प्राप्त अजांची छाननी किावी व DBT पोटगलवि दिगशवल्याप्रमाणे 
पुढील कायगवाही किावी.  

(3) िैक्षशणक संस्िा/शवद्यापीठे/महाशवद्यालयानंी प्रत्येक शवद्यार्थ्याचा प्रविे शनशित 
किताना त्याचंा आधाि क्रमाकं हा संबंशधत िैक्षशणक संस्िा/शवद्यापीठ/महशवद्यालयाच्या 
साकेंशतक क्रमाकंािी (Unique Number) (AISHE Code अिवा िैक्षशणक संस्िा/ 
शवद्यापीठ/महाशवद्यालयाने शदलेला नोंदणीकृत क्रमाकं) जोडून त्याआधािे शवकशसत 
केलेली शवद्यार्थ्यांची पशिपूणग माहीती (Data Base) ही प्रस्ताशवत DBT पोटगलिी 
जोडण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे यानंा उपलब्ध करुन द्यावी. 

(4) संचालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे यानंी प्रत्येक योजनेकशिता िाष्रीयकृत 
बॅंकेत एक संयुक्त खाते उघडून त्याद्वािे लाभािी शवद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती िाज्यस्तिीय 
DBT पोटगल मार्ग त अदा किण्याची कायगवाही किावी. वि नमूद खात्याव्यशतशिक्त इति 
कोणतेही खाते शजल्हा/तालुका/शवभार्स्तिावि ठेवण्यात येऊ नये. 

(5) उच्च शिक्षण संचालनालयाने शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेची माशहती 
महाशवद्यालयाच्या साकेंशतक क्रमाकंासह (Unique Number) शवद्यापीठ/ 
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महाशवद्यालयाचा नोंदणीकृत क्रमाकं (AISHE) DBT पोटगलला जोडण्याची कायगवाही 
किावी.  

(6) सदि प्रयोजनािग माशहती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून कें द्रीभतू िेट लाभ 
हस्तातंिण पोटगल शवकशसत किण्यात येत असून, यासंदभात वळेोवळेी मार्गदिगक 
सूचना स्वतंत्रपणे शनर्गशमत किण्याची कायगवाही किण्यात येईल. शिष्यवृत्ती/आर्थिक 
सहाय्य योजनेसंदभातील अजग किण्यापासून शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्याची िक्कम 
लाभािी शवद्यार्थ्यांच्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात जमा किण्यापयंतच्या सवग 
प्रशक्रयसेाठी िाज्यस्तिीय DBT पोटगलचा वापि किणे अशनवायग िाशहल. 

(7) पात्र लाभार्थ्यांनी त्याचंा आधाि क्रमाकं हा ऑन-लाईन अजासोबत देणे 
आवश्यक असेल. तसेच ज्या बॅंक खात्यात पात्र लाभार्थ्यांना िक्कम प्राप्त करुन 
घ्यावयाची आहे, असे खाते ऑन-लाईन अजासोबत शदलेल्या आधाि क्रमाकंािी संलनन 
असल्याची खात्री करुन घ्यावी.  

(8) उक्त योजनेअंतर्गत सध्या लाभ घेत असलेले व नवीन लाभािी शवद्यार्थ्यांना 
यापुढे िाज्यस्तिीय DBT पोटगलवि नव्याने अजग किणे अशनवायग िाशहल. या योजनातंर्गत 
पात्र लाभािी शवद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्याची िक्कम अदा कितेवळेी 
लाभािी शवद्यािी, अभ्यासक्रम व िैक्षशणक संस्िा/महाशवद्यालय/शवद्यापीठशनहाय 
सशवस्ति यादी  उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदािी  उच्च शिक्षण  संचालनालयाच्या 
सक्षम प्राशधकाऱ्याची असेल. तसेच सदि  यादी उच्च शिक्षण सचंालनालयाच्या 
संकेतस्िळावि न चकुता प्रशसध्द किणे बधंनकािक िाहील. 

4. सदि िासन शनणगय महािाष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्िळावि उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं क्रमाकं 
201708021616144408 असा आहे. हा आदेि शडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाशंकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

 महािाष्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेिानुसाि व नावाने. 
 

 

 

                                       ( िोशहणी भालकेि ) 
                                          उप सशचव, महािाष्र िासन. 

प्रत, 

1. मा.िाज्यपालाचंे सशचव, िाजभवन, मलबाि शहल,मंुबई, 
2. मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) याचंे शविेर् कायग अशधकािी, मंत्रालय, मंुबई, 

Rohini 
Bhalekar

Digitally signed by Rohini Bhalekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Higher And Technical Education Dept, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=440c600559857f4234e969f892346
c88247ac81346a1b7229bf9917deb7bce48, 
cn=Rohini Bhalekar 
Date: 2017.08.02 16:18:20 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.िाज्यमंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) याचंे खाजर्ी सशचव मंत्रालय, मंुबई, 
5. सवग मा. मंत्री व मा. िाज्यमंत्री याचंे खाजर्ी सशचव, 
6. अपि मुख्य सशचव (शवत्त), शवत्त शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
7. प्रधान सशचव (कृशर्), कृशर् व प.दु.म. शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
8. प्रधान सशचव, वदै्यकीय शिक्षण व और्शध द्रव्ये शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
9. प्रधान सशचव, माशहती तंत्रज्ञान (सा.प्र.शव.) मंत्रालय, मंुबई, 
10. प्रधान सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
11. सशचव, सामाशजक न्याय व शविेर् सहाय्य शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
12. महासंचालक, माशहती व जनसंपकग  सचंालनालय, महािाष्र िाज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
13. संचालक, तंत्र शिक्षण, महािाष्र िाज्य, मंुबई, 
14. संचालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे (सदि िासन शनणगय सवग िैक्षशणक 

संस्िा/ सवग महाशवद्यालये/ सवग शवद्यापीठे याचं्या शनदिगनास आणण्यात यावा.) 
15. कुलसशचव, सवग अकृशर् शवद्यापीठे, 
16. सवग शवभार्ीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण (सचंालक, उच्च शिक्षण याचं्यामार्ग त) 
17. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महािाष्र-1/2, मंुबई/नार्पूि, 
18. महालेखापाल (लेखा पिीक्षा), महािाष्र-1/2, मंुबई/नार्पूि, 
19. अशधदान व लेखा अशधकािी, मंुबई, 
20. शनवासी लेखा पिीक्षा अशधकािी, मंुबई, 
21. सवग शजल्हा कोर्ार्ाि अशधकािी,  
22. उपसशचव (मशि/शवशि/तांशि) उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार्, मंत्रालय,मंुबई, 
23. कक्ष अशधकािी, मशि-3, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार्, मंत्रालय,मंुबई, 
24. अपि मुख्य सशचव, उच्च व तंत्र शिक्षण याचंे स्वीय सहायक, 
25. शनवड नस्ती मशि-2. 
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पशिशिष्ट “अ” 

 

अ.क्र. योजनाचंी नाव े
1 कहदी मधील मकशरकोत्ति अभ्यासासाठी अकहदी भाशर्क िाज्यातील शवद्यार्थ्यांना 

देण्यात येणािी शिष्यवृत्ती  
2 िाज्य िासनाची खुली रु्णवत्ता शिष्यवृत्ती  
3 र्शणत व भौशतकिास्त्र शवर्यातील प्रज्ञावान शवद्यार्थ्यांना देण्यात येणािी शिष्यवृत्ती  
4 िासकीय शवद्याशनकेतन शिष्यवृत्ती  
5 एकलव्य आर्थिक सहाय्य  
6 रु्णवान शवद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य  
7 िाज्य िासनाची दशक्षणा अशधछात्रवृत्ती  
8 िासकीय संिोधन अशधछात्रवृत्ती  
9 जवाहिलाल नेहरू शवद्यापीठ शिष्यवृत्ती  

10 माजी सैशनकाचं्या पाल्यानंा आर्थिक सहाय्य  
11 स्वातंत्र सैशनकाचं्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य  
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.x '' 0rant of iiducational Conc6-ssions
the chlldr€n of lreedou Fighters-
R6vi6ed Scheoe rega rdi ng-

Rlil-D3 - Coye rnoent Resolutiorb ilducatlon and Soclal trelfare DePartoent
Na.MrS 1461-Hr dated 15th l':arch 1962.
oovernoent CorrigBnduinli;0. i4ls 146'{ -}lr datsd 26th iJu}y 1962.
GovernBent Fssolutlon, dduoation anil. Soc1a1 wolfare .Departmont.

No.MIS-1452-fl, datsd 22nd 0ctobEr 1962
No. MIS 1462l?0844-H1 dated 19th JuIy 1961

. covERr.ti dNI 0t' I'IAHAM$}iTM.
xducBtlon and socIaI trelfar€ i)epartEent,
. Resolutlon No. liIS 1465-Il.'
sachtyalaya lnnex€, DoobeJ.l2t 23rd. NoveEber' 1965.

No.MIs 1461.ii, dated ?th Septeuber 1961
No. MIS 1461-1O2Ei0?-H' daied 18th.,liovemNo. Mrs 1461-io2Eio?-H, dai,ca 18th,|ioveober 196),

Covsrnoent Letter, lducation an( Social:Ilelfare Depart
oJaIS 1463/7'1641 -H, dated l9th NovLober;'r'1961

^-J c^^.1-'

soc iaI l'delfare Dspa ituE nt

Oovornnent xuaolution, r.;ducatior. and Soolai rrelfare .Departuent
No. l,rls 146J-d, dated 29th du.ne 19b4.

exlenditure could

'OL,TIt/lJ!- The question of lihuralisation of the scheqe . rega rd ing
I rnt of scholarDhip ard other educational facillties to the qhildren
of PoLitlcal Su&tir-eis ( nov termBd as trlreedoo llghterstt) sanctionod
undor covornment CEolutlon, dducation arld Sociat relfare D€parfEent
t{o.Ml.; 1461-H, dett I th€ 15[h March 1962 and aEended from tiue to tlne
,nas [rcler the'ctnsr l;ratlon of tho Goy6rno6nt for pqe tiroo. After
caref,rl consideratl n, oovernoent is uow pleaEeil to direct that the
terui rPolitica]. 6Lr 'er€rrr 6houlal bB repleceal by 'rlreedoB fighterr'.
oover ).ment ls alsc rlaased tosalrction with effact :roE 16t septem-
ber 1)65, the revi.,ad scheEs for thegrant of 6ohol8,rships anil other
educa;lonsl facllities to the lreodoE }'lghter' hi6 xifer chilalren
(:.ncl ud l'ng adopted and 6 tep ohildrsn) Rnd grand chi:lron of the pre-
-oces;ed sons of nreddon Flghters as detalled ln the }accompanylng
.iIrpe n lix".Lrr.

'. )rders pi,inting out Lhe $u.rcq froo }rhlch tho
,.\be u,eL wilt be lssued heroafter.

Ihl6 llesolutlon issuss wllh the concurrcnce o! the linanoo
,u!tloent vide 1ts unofti"clal rBfsrsnce No. 16144/II; iated 14th 't.ept6 Ebo r 1965.

By order and in the neeo of the Oovornor of l'leharsEirtxa,

. R.S.tuIlBHADy
' Under Secrotary to covernmont

T,)

A-l-1. .D)part!0ents of the S.rchival,ayat
11.!e .0i.iector of 6duclltionr ila ardsritra St4ter -foora,
llhe Director of IechnicBl dducatlo^,r l"laharirsntrt,, Soobay
.lho DLIertor of socla-l tlelfars' }]ehs]rsEhtla StatB, Poela
'lhF , rBctor of Artr l;ahacashtra stater BoEbay
ri.LL tlre lioglonal..Dbputy Dirdctors of Ijducation'
il.L tl,e R6;1onal Depr.rty ,lrectors of Iecbndcal .tiducati.on
xl.l ile Dlvlsiorjal Social lilolfero officer,
11r: r{1 ucational JnspecLor, Gre.lJr Eo0rbay;Jlll tl 'r Uhlef Exocutive Officers Z-i1fa Parishuds,

r.p;r;T;ir;a-.; ;^;;;fi ;i ;a;F-{-;- t;r - 
l l.i:;r;rr*-
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