
राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्चशिक्षण  
घेणा-या शिद्यार्थ्यांच्या  शिष्यिृतीबाबतची सुधाशरत 
शिष्यिृती योजना. 
 

                                                                   महाराष्र िासन  
                                                            अल्पसंख्याक शिकास शिभाग 
                                     िासन िुध्दीपत्रक क्रमाकं : अशिशि 2020/प्र.क्र.50/का-६, 
                                                   मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
                                                            मंत्रालय, मंुबई- ४०० ०३२ 
                                                             शदनाकं - 27 माचग, २०२३ 

िाचा:- 
१) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणगय क्रमाक  अशिशि -२००९ / प्र. क्र. ४६ / ०९ / 

का-१, शदनाकं ५/२/२००९. 
२) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणगय, क्रमाकं  अशिशि - २०१० / प्र. क्र. २१२ / ०९ 

/ का.४, शदनाकं ३/२/२०१०. 
३) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणगय क्रमाकं  अशिशि -२०१० / प्र. क्र. ११२ / १० 

/ का.६, शदनाकं २२/०७/२०१०.  
४) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणगय क्रमाकं  अशिशि -२०११ / प्र. क्र. ४४ / ११ / 

का.६, शदनाकं १४/१०/२०११.  
५) उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, िासन शनणगय क्रमाकं - संकीणग -२०१७/प्र.क्र.३३२/ताशंि-४, 

शदनाकं ७ / १० / २०१७. 
६) उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, िासन शनणगय क्रमाकं - टीईएम - २०१८ /प्र.क्र.३५/ताशंि-४, 

शदनाकं ३१ / ०३ / २०१८. 
७) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणगय क्रमाकं- अशिशि-२०१७ / प्र क्र ४ /का-९                     

शदनाकं १०/०१/२०१७.  
८) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणगय क्रमाकं- अशिशि-२०२० / प्र क्र ५० /का-६                     

शदनाकं  ०४ / १० /२०२२.  
     

प्रस्तािना:- 
राज्यातील मुस्लीम, बौध्द, शिश्वन, जैन, शिि, पारसी ि यहूदी / ज्यू या अल्पसंख्याक 

समुदायातील शिद्यार्थ्यांकशरता  राज्य िासनाद्वारे सन २००८-२००९ पासून शिष्यिृती योजना 
राबशिण्यात येत आहे.  
२.         सदर योजनेची व्याप्ती  िाढशिण्यास ि शिष्यिृतीच्या रकमेत िाढ करण्यास ि ही योजना 
सन २०२२-२३ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारीत स्िरुपात राबशिण्यास उपरोक्त क्र. ८ येथील िासन 
शनणगयान्िये  मंजूरी देण्यात आली आहे. 



िासन िुध्दीपत्रक क्रमांकः अशिशि 2020/प्र.क्र.50/का-६ 
 

पृष्ठ 4 पैकी 2 

िासन िुध्दीपत्रक:- 

    उपरोक्त कं्र ८ येथील िासन शनणगयात िालील तक्त्यातील “अ” येथे नमूद केलेल्या  

मुद्दा / अट च्या ऐिजी सदर तक्त्यातील  “ब” येथे दिगशिल्यानुसार िाचण्यात याि.े   

                           “अ”                           “ब” 
   िासन शनणगय क्र. अशिशि / २०२० / प्र. क्र. ५० / 
का-६, शद. ०४ / १० / २०२२ मधील अट / मुदा         

             प्रस्ताशित सुधारणा 

पृष् ठ क्र.२ :: शिद्यार्थ्यांची पात्रता अतंगगत-मुद्दा क्र.ब) 
सदर योजनेचा लाभ हा कुटंूबातील केिळ दोन 
अपत्यापंयंत मयाशदत असेल. 

पृष् ठ क्र.२ :: शिद्यार्थ्यांची पात्रता अतंगगत-मुद्दा  
क्र.ब) 
सदर योजनेचा लाभ हा आर्थथकद्दष्टया दुबगल कुटंूबातील 
अपत्य संख्येचा शिचार न करता कुटंूबातील कोणत्याही 
दोन पात्र अपत्यानंा अनुज्ञये राशहल. 

पृष् ठ क्र.३ :: शिद्यार्थ्यांची अपात्रता अतंगगत-मुद्दा 
क्र.ग)  
संबंशधत अल्पसंख्याक शिद्याथी महाराष्र राज्याच्या 
अशधिासी असािा   ि  त्याने माध्यशमक िालातं 
परीक्षा महाराष्र राज्यातून उत्तीणग केलेली  
असािी .  

पृष् ठ क्र.३ :: शिद्यार्थ्यांची अपात्रता अतंगगत-मुद्दा क्र.ग)  
सदर िासन शनणगयातील पृष् ठ क्र.३ िरील मुद्दा कं्र. ग) 
हा मुद्दा :: शिद्यार्थ्यांची अपात्रता  ऐिजी “शिद्यार्थ्यांची 
पात्रता” या मथळया अंतगगत समाशिष्ट करुन  
िाचण्यात यािा.   
 

पृष् ठ क्र.४ :: अजासोबत जोडाियाची कागदपत्र े
अतंगगत मुद्दा कं्र. ४)    
      शिद्याथी ज्या िैक्षशणक िर्षाच्या शिष्यिृती साठी 
अजग करीत आहे त्या िर्षाच्या लगत पूिीच्या िर्षाच्या 
उत्पन्नाचा दािला सादर करणे आिश्यक राहील. 
शिद्यार्थ्यांचे पालक उत्पन्न कर भरत असल्यास 
आयकर शििरणपत्राची सत्यप्रत देिील उत्पन्नाचा 
दािला म्हणनू ग्राहय धरण्यात येईल . उत्पन्नाचा 
दािला नसलेल्या पालकानंी उत्पन्नाचंे प्रशतज्ञापत्र  
कोऱ्या पेपरिर स्ियंप्रमाशणत (Self Certified) 
प्रमाणपत्र स्िरूपात सादर करणे आिश्यक आहे 
(प्रशतज्ञा पत्राचा मसुदा सोबत जोडला आहे).  
 

पृष् ठ क्र.४ :: अजासोबत जोडाियाची कागदपत्रे अतंगगत 
मुद्दा कं्र. ४)    
  शिद्याथी ज्या िैक्षशणक िर्षाच्या शिष्यिृती साठी अजग 
करीत आहे त्या िर्षाच्या लगतपूिीच्या शित्तीय िर्षाचे 
उत्पन्न शिचारात घेऊन तहशसलदार अथिा सक्षम 
प्राशधकाऱ्याचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक 
राहील.  
ज्या शिद्यार्थ्यांचे पालक  आयकर भरत असतील अिा 
प्रकरणी पालकाचं्या आयकर शििरणपत्राची सत्यप्रत 
देिील तहशसलदाराचं्या स्िाक्षरीच्या उत्पन्नाच्या 
दािल्यासोबत जोडणे आिश्यक आहे.   
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पषृ् ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी ि िती  
अतंगगत मुद्दा कं्र. ८)    
सदर योजनांतगगत लाभ घेण्यासाठी संबशंधत िैक्षशणक 

िर्षात इच्छुक अजगदार शिद्यार्थ्याची प्रिशेित 
अभ्यासक्रमासाठी  शकमान ५० टक्के  

उपस्स्थती आिश्यक असून सदरची उपस्स्थती  
ही आधारसंलस्ननत बायोमेरीक उपस्स्थती प्रणालीिर 
शिद्यार्थ्यांनी नोंदशिणे आिश्यक असेल. संबशंधत 
शिद्यापीठ / महाराष्र राज्यतंत्रशिक्षण मंडळ / 
महाराष्र माध्यशमक आशण उच्च माध्यशमक शिक्षण 
मंडळ यांच्या प्रचशलत शनयमानुसार त्यांनी 
परीक्षांसारख्या  अन्य शिशिध प्रयोजनाथग  शिशहत 
केलेल्या उपस्स्थतीच्या प्रमाणाची स्ितंत्रपणे सिग 
संबशंधत शिद्यार्थ्यांनी पतूगता करणे आिश्यक असेल. 
तथाशप प्रथम सत्रामध्ये देण्यात येणाऱ्या शिष्यिृतीच्या 
पशहल्या हप्त्याच्या रकमेसाठी शिद्यार्थ्यांची शकमान 
उपस्स्थती ि परीक्षेबाबतची माशहती शिचारात घेण्यात 
येऊ नये. परंतु त्यापढुील सिग सत्रांकशरता उिगशरत 
शिष्यिृतीची रक्कम अदा करण्यापिूी त्या शिद्यार्थ्यांची 
लगतपिूीच्या सत्रातील शकमान ५० टक्के इतकी 
उपस्स्थती ि लगतपिूीच्या सत्र परीक्षेस बसला 
असल्याची िात्री करणे आिश्यक असेल. 

पषृ् ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी ि िती  
अतंगगत मुद्दा कं्र. ८)    
सदर योजनांतगगत लाभ घेण्यासाठी संबशंधत िैक्षशणक 
िर्षात इच्छुक अजगदार शिद्यार्थ्याची प्रिशेित 
अभ्यासक्रमासाठी उपस्स्थती बायोमॅरीक उपस्स्थती 
प्रणालीिर नोंदशिणे अपेशक्षत  आहे. तथाशप ज्या िैक्षशणक 
संस्थेत अद्याप बायोमॅरीक उपस्स्थती प्रणाली बसशिण्यात 
आलेली  नाही अथिा बायोमॅरीक उपस्स्थती प्रणाली 
तांत्रीक अथिा अन्य कारणामुळे नादुरूस्त असल्यास 
संस्थेने शिद्यार्थ्यांची उपस्स्थती प्रचशलत कायगपध्दतीनुसार 
नोंदशिणे आिश्यक राहील.   

पषृ् ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी ि िती  
अतंगगत मुद्दा कं्र. ११)  
परंतु असे पात्र लाभाथी शिद्याथी  अभ्यासक्रमास  प्रििे 
घेतल्यानंतर संपणूग अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालािधीत 
दोन ककिा त्यापेक्षा  अशधक िळेी पणूगत: अनुत्तीणग 
झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पढुील िैक्षशणक 
िर्षासाठी प्रििे शमळाला नसल्यास संबशंधत शिद्याथी  
अभ्यासक्रमाच्या  उिगशरत कालािधीसाठी सदर 
योजनेतंगगत लाभाकरीता  कायमस्िरूपी अपात्र ठरेल  . 

पषृ् ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी ि िती  अतंगगत 
मुद्दा कं्र. ११)  
परंत ु अस े पात्र लाभाथी शिद्याथी  अभ्यासक्रमास  प्रििे 
घेतल्यानंतर संपणूग अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालािधीत दोन 
ककिा त्यापके्षा  अशधक िळेी पणूगत : अनुत्तीणग   झाल्यामुळे त्या 
अभ्यासक्रमाच्या  पढुील िैक्षशणक िर्षासाठी प्रििे शमळाला 
नसल्यास  संबशंधत शिद्याथी  अभ्यासक्रमाच्या उिगशरत 
कालािधीसाठी सदर योजनेतंगगत लाभाकरीता  
कायमस्िरूपी अपात्र ठरेल आशण सदरची अट, पिूगलक्षी 
प्रभािाने लागू न करता ती िैक्षशणक िर्षग २०२२-२३ पासून 
शिशिध शिशहत अभ्यासक्रमांच्या प्रथम िर्षात / थेट शद्वतीय 
िर्षात नव्याने प्रििे घेणाऱ्या शिद्यार्थ्यांना लागू राहील. 
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उपरोक्त तक्त्यातील “ब” येथे दिगशिलेल्या प्रिासकीय सुधारणावं्यशतशरक्त या िासन शनणगयात 
कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.  

सदर िासन िुध्दीपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आल े असून त्याचा संकेताक 202303272010179414 असा आहे. हे िुध्दीपत्रक 
शडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

              महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने    

                                                                                                                                  

                                                                                                                     ( ििाकं  य. बि े) 
                                                                                                                         अिर सशचि            
                                                                                                             अल्पसंख्याक शिकास शिभाग 
प्रत, 

१. मा. राज्यपालाचंे सशचि 
२. मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सशचि  
३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक शिकास याचं ेिाजगी सशचि 
४. सिग मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री याचंे िाजगी सशचि. 
५. मा. शिरोधी पक्षनेता, शिधानसभा / शिधानपशरर्षद, महाराष्र शिधानमंडळ सशचिालय, 

शिधानभिन, मंुबई. 
६. मा. शिधानसभा / शिधानपशरर्षद सदस्य, महाराष्र शिधापमंडळ सशचिालय, शिधानभिन, मंुबई. 
७. मुख्य सशचि, महाराष्र िासन 
८. अपर मुख्य सशचि, शनयोजन शिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
९. अपर मुख्य सशचि, अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
१०. प्रधान सशचि, शित्त शिभाग,मंत्रालय, मंुबई.  
११. सशचि, उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
१२. प्रधान महालेिापाल १ / २ (लेिा ि अनुज्ञयेता), मंुबई / नागपूर. 
१३. महालेिापाल १ / २ (लेिापरीक्षा), मंुबई / नागपूर. 
१४. अशधदान ि लेिा अशधकारी,मंुबई. 
१५. शनिासी लेिा परीक्षा अशधकारी, मंुबई. 
१६. संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे  

  १७.संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मंुबई  
  18. संचालक, िदै्यकीय शिक्षण आशण संिोधन संचालनालय, मंुबई 
  १९.सह सशचि / उप सशचि / अिर सशचि / कक्ष अशधकारी, अल्पसंख्याकं शिकास शिभाग, मंत्रालय,   
        मंुबई. 
  20.अिर सशचि (अथगसंकल्प िािा), अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
   21.शनिडनस्ती. 
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राज्यातील अल्पसंख्याक समदुायातील 
उच्चशिक्षण घेणा-या शिद्यार्थ्यांच्या 
शिष्यिृतीबाबतची सुधाशरत शिष्यिृती 
योजना. 

                                                               महाराष्र िासन  
                                                       अल्पसंख्याक शिकास शिभाग 

िासन शनणणय क्रमाकं : अशिशि 2020/प्र.क्र.50/का-६, 
                                                 मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
                                                          मंत्रालय, मंुबई- ४०० ०३२                                          

                                                      शदनाकं - 04 ऑक्टोबर, २०२२ 
िाचा:- 

१) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणणय क्रमाक  अशिशि -२००९ / प्र. क्र. ४६ / ०९ / का-१, 
शदनांक ५/२/२००९. 

२) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणणय, क्रमांक  अशिशि - २०१० / प्र. क्र. २१२ / ०९ / का.४, 
शदनांक ३/२/२०१०. 

३) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणणय क्रमाकं  अशिशि -२०१० / प्र. क्र. ११२ / १० / का.६, 
शदनांक २२/०७/२०१०.  

४) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणणय क्रमाकं  अशिशि -२०११ / प्र. क्र. ४४ / ११ / का.६, 
शदनांक १४/१०/२०११.  

५) उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, िासन शनणणय क्रमाकं - सकंीणण - २०१७ / प्र. क्र. ३३२ / तांशि-४, 
शदनांक ७ / १० / २०१७. 

६) उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, िासन शनणणय क्रमाकं - टीईएम - २०१८ / प्र. क्र. ३५ / तांशि-४, 
शदनांक ३१ / ०३ / २०१८. 

७) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, िासन शनणणय क्रमाकं- अशिशि-२०१७ / प्र क्र ४ /का-९                     
शदनांक १०/०१/२०१७.  
                                                                       

प्रस्तािना:- 
राज्यातील मुस्लीम, बौध्द, शिश्वन, जनै, िीि, पारसी ि यहूदी / ज्य ूया अल्पसंख्याक समुदायातील 

शिद्यार्थ्यांकशरता  राज्य िासनाद्वारे सन २००८-२००९ पासून शिष्यिृती योजना राबशिण्यात येत आहे.  
२.         सदर योजनेची व्याप्ती  िाढशिण्यास ि शिष्यिृतीच्या रकमेत िाढ करण्यास ि ही योजना सन २०२२-
२३ पासून पढुीलप्रमाणे सुधारीत स्िरुपात राबशिण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

 

िासन शनणणय :- 
१)      या संदभात या पिूी िासनाने या धोरणाच्या अनुषंगाने शनगणशमत केलेल्या सिण िासन 
शनणणयातील पढेु नमूद बाबीसदंभातील अटी अशधक्रमीत करुन उिणशरत अटी अबाशधत ठेिण्यात याव्यात. 

     १) अभ्यासक्रम:-.  
     २)      अल्पसंख्याक समुदायातील शिद्यार्थ्यांकशरता पढुील  अभ्यासक्रमासाठी सधुाशरत शिष्यिृती योजना  

राबशिण्यात यािी. 
क)       मान्यताप्राप्त िदै्यकीय, अधणिदै्यकीय अभ्यासक्रम, तांशत्रक ि व्यािसाशयक अभ्यासक्रम तसचे उच्च 
ि तंत्रशिक्षण शिभागाकडील शद. ७ ऑक्टोंबर २०१७ च्या िासन शनणणयानुसार पात्र ठरशिण्यात आलेल्या 
सिण अभ्यासक्रमात पणूणकाशलन पदिी / पदशिका / पदव्युत्तर  पदिीच्या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत 
असलेल्या शिद्यार्थ्यांकशरता  सदर शिष्यिृती योजना लागू राहील.                     
ि)        या  शििाय उच्च ि तंत्र शिभागाने शद. ७/१०/२०१७ च्या िासन शनणणयानंतर,  भशिष्यात नव्याने 
काही अभ्यासक्रम, राजर्षष छत्रपती िाहू महाराज शिक्षणिुल्क शिष्यिृती योजनेसाठी पात्र ठरशिल्यास  
त्या सिण अभ्यासक्रमामध्ये पणूण िळे  शिकत असलेल्या  पदिी / पदशिका / पदव्युत्तर (पदशिका) शिद्यार्थ्यांना 
या योजनेसाठी शिष्यिृती शमळण्यासाठी पात्र ठरशिण्यात येईल.  
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ग)       राज्यातील  कृषी शिद्यापीठात पणूणकालीन पदिी / पदशिका/ पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रमामध्ये 
शिकत असलेल्या शिद्यार्थ्यांकशरता तसचे कला संचालनालयाअंतगणत असणा-या मान् यताप्राप्त कला 
महाशिद्यालयातील पदिी / पदशिका / पदव्यतु्तर (पदिी) अभ्यासक्रमातील शिद्यार्थ्यांना ही शिष्यिृती 
योजना लागु राहणार आहे. 
 

२.  शिष्यिृतीची सधुारीत रक्कम :-  
या सुधारीत शिष्यिृती योजनेअंतगणत पात्र अभ्यासक्रमाकशरता प्रत्यक्ष िैक्षशणक िुल्क ि परीक्षा िुल्क 

ककिा रू ५० हजार या पकैी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शिष्यिृती म्हणनू  शिद्यार्थ्यांस  अदा करण्यात 
येईल.  त्याचप्रमाणे १२ िी नंतर उच्च  शिक्षण संचालनालयाच्या अंतगणत राबशिण्यात येणाऱ्या आटणस्, कॉमसण, 
सायन्स या अव्यािसाशयक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ् या शिद्यार्थ्यांना त्यांच ेिैक्षशणक िुल्क ि परीक्षा िुल्क 
यांची एकशत्रत रक्कम ककिा रू ५,००० या पकैी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शिष्यिृती म्हणनू 
शिद्यार्थ्यांस देय होईल.  

 

३. शिष्यिृतीच्या रक्कमेच ेिाटप :-  
१) संबधंीत अभ्यासक्रमासाठी येणारे प्रत्यक्ष िार्षषक िैक्षशणक ि परीक्षा िुल्काची िरील शििरणपत्रात 

दिणशिल्याप्रमाणे अनुज्ञेय ठरणारी रक्कम िषातनू दोन हप्त्यात, म्हणज ेऑक्टोबर अिेर ि फेब्रिुारी 
अिेर पयंत शिद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक िात्यात महाराष्र िासनाच्या “DBT Portal” द्वारे 
थेट जमा केली जाईल. शिष्यिृती लाभाच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी लगतपिूीच्या सत्रातील 
शिद्यार्थ्यांची शकमान ५० टक्के इतकी उपस्स्थती ि लगतपिूीच्या सत्र परीक्षेस बसणे आिश्यक 
असेल. तथाशप प्रथम सत्रामध्ये देण्यात येणाऱ्या शिष्यितृीच्या पशहल्या हप्त्याच्या रकमेसाठी 
शिद्यार्थ्यांची शकमान उपस्स्थती ि परीक्षेबाबतची माशहती शिचारात घेण्यात येणार नाही. परंतु 
त्यापढुील सिण सत्राकशरता उिणशरत शिष्यिृतीची रक्कम अदा करण्यापिूी त्या शिद्यार्थ्यांची 
लगतपिूीच्या सत्रातील शकमान ५० टक्के इतकी उपस्स्थती ि लगतपिूीच्या सत्र परीक्षेस बसणे 
आिश्यक राशहल. शिद्यार्थ्यांच ेआधार काडण नंबर, बॅंक िात्यािी संलग्नीत असणे ि बॅंक िाते चालू 
स्स्थतीत असणे आिश्यक आहे. त्याबाबतची सिण जबाबदारी ही शिद्यार्थ्यांची राहील.  

२) ज्या अभ्यासक्रमासाठी शिद्यार्थ्यास शिष्यिृती शदली जाणार आहे तो अभ्यासक्रम शजतक्या 
िषाकशरता आहे, त्या संपणूण कालािधीसाठी पणूणिळे, पदिी, पदशिका, पदव्यतु्तर पदिी       
अभ्यासक्रमातं शिक्षण घेणाऱ्या शिद्यार्थ्याना त्या िषीची शिष्यिृती रक्कम देय ठरेल. तथाशप 
शिद्यार्थ्यांस शिष्यिृतीचा अजण सादर करणे बधंनकारक असले.  
 

          सदर प्रयोजनाथण प्रत्येक योजनेकरीता संबशंधत संचालनालय यानंी राष्रीयकृत अथिा अनुसूशचत 
(Scheduled) बॅंकेत िाते उघडून त्याद्वारे लाभाथी शिद्यार्थ्यांना शिष्यिृती, माशहती तंत्रज्ञान संचालनालयाने 
शिकशसत केलेल्या राज्यस्तरीय महाडीबीटी पोटणल माफण त अदा करण्याची कायणिाही करािी. 
 

४. शिद्यार्थ्यांची पात्रता :-  
अ)    मान्यताप्राप्त शिशिध अभ्यासक्रमांमध्ये सामाशयक प्रििे चाचणीद्वारे (सीईटी) प्रििे घेतलेले शिद्याथी 
या योजनेसाठी पात्र ठरतील. ज ेशिद्याथी सामाशयक प्रििे चाचणी (सीईटी) न देता उक्त अभ्यासक्रम शिकत 
असतील, ते शिद्याथी देिील या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरू िकतील. 
ब)         सदर योजनेचा लाभ हा कुटंूबातील केिळ दोन अपत्यांपयंत मयाशदत असेल. 

            क)         गेल्या िैक्षशणक िषात यापिुी या योजनेंतगणत ज्या अल्पसंख्याक शिद्यार्थ्यांना शिष्यिृती  प्रदान करण्यात 
आली होती, त्या शिद्यार्थ्यांपकैी संबशंधत अभ्यासक्रमाचे मागील िैक्षशणक िषण यिस्िीशरत्या पणूण करून पढुील 
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िषात प्रििे घेतला आहे असे शिद्याथी, तसेच चालू िैक्षशणक िषात नव्याने प्रििे घेतलेल्या अल्पसंख्याक 
शिद्यार्थ्यांना ही शिष्यिृती योजना लागू असेल आशण त्यानंा आर्षथक स्िरूपात सहाय्य करण्यात येईल. 
ड)   संचालक, िदै्यकीय शिक्षण सचंालनालय, महाराष्र राज्य मंुबई; संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्र राज्य, मंुबई; संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु; ि महासंचालक कृषी 
शिक्षण संिोधन पशरषद पणेु ि सचंालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई या अंतगणत येणाऱ्या सिण 
महाशिद्यालयीन अभ्यासक्रमात शिकत असलेले महाराष्र राज्याच ेअल्पसंख्याक शिद्याथी या योजनेसाठी पात्र 
राहतील. 
इ)    या शिष्यिृती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबशंधत अल्पसंख्याक शिद्यार्थ्यांच्या कुटंुबाच े सिण स्त्रोतांद्वारे 
शमळणारे िार्षषक उत्पन्न रू ८.०० लक्ष िा त्यापेक्षा कमी असले अस ेशिद्याथी या योजनेसाठी पात्र राहतील. 
 ई)       तसेच १२ िी नंतर कला, िाशणज्य, शिज्ञान िािेतील पदिी ि पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमात शिकत 
असलेल्या अल्पसंख्याक शिद्यार्थ्यांनी त्यानंा ठरिून देण्यात आलेल्या िळेापत्रक ि कायणपद्धतीनुसार ते शिकत 
असलेल्या महाशिद्यालयाच्या प्राचायांकडे अजण सादर करािा. तद्नंतर या सधुारीत धोरणानुसार शनशित 
केलेल्या अटी ि ितीनुसार शिष्यिृती शमळण्यास पात्र उमेदिारांची शनिड संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्र 
राज्य पणेु यांच्याकडून करण्यात येईल. 
 
५.  शिद्यार्थ्याची अपात्रता :- 
क) या योजनेअंतगणत शिष्यिृतीधारक शिद्यार्थ्याला अन्य शिष्यिृती  अथिा शिद्याितेन याचा लाभ घेता 
येणार नाही. 
ि)  जर एिाद्या शिद्यार्थ्याला िदै्यकीय पदिी, पदव्युत्तर या अभ्यासक्रमाच्या त्या िषाच्या अंतिाशसता 
कालािधीत (Internship period) काही पाशरश्रशमक शमळत असेल ककिा इतर अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत 
प्रायोशगक प्रशिक्षणाच्या (Practical Training) कालािधीत काही भत्ता / शिद्याितेन शमळत असेल तर त्या 
कालािधीत अिा  शिद्यार्थ्यांस  शिष्यिृती अदा केली जाणार नाही.                                              
ग)  संबशंधत अल्पसंख्याक शिद्याथी महाराष्र राज्याच्या अशधिासी (Domicile) असािा ि त्याने माध्यशमक 
िालांत परीक्षा महाराष्र राज्यातून उत्तीणण केलेली  असािी.  
घ) दूरस्थ माध्यम / पत्रव्यिहार माध्यम या द्वारे  शिकत असलेले शिद्याथी ि  अिंकाशलन अभ्यासक्रमात 
शिकत असलेले शिद्याथी या योजनेकशरता पात्र  राहणार नाहीत.      
ड) संबशंधत शिद्यार्थ्याने संपाचा अिलंब करणे / संपात सहभागी होणे ककिा स्ित:च्या चकुीच्या ितणनामुळे 
समाधानकारक िैक्षशणक प्रगती करीत नसल्याबाबत, संबशंधत प्राशधका-यांच्या पिूणपरिानगीशििाय  
अशनयशमतपणे गैरहजर राहणे इत्यादी स्िरूपाच ेगैरितणन करत  असल्याबाबत सबंशंधत िैक्षशणक संस्थेच्या 
प्रमुिाने गैरहजरेी मंजूर करणा-या प्राशधका-यांच्या शनदिणनास आले तर अिा शिद्यार्थ्यांची शिष्यिृती  
थांबशिण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल अथिा प्राशधकारी उशचत समजतील अिा कालािधीपयंत रोिून 
धरण्यात येईल. 
छ) जर एिाद्या शिद्यार्थ्यांने चकुीच्या माशहतीच्या आधारे शिष्यिृती शमळशिली असल्याचे शनदिणनास 
आल्यास त्या शिद्यार्थ्याची शिष्यिृती तात्काळ रद्द करण्यात येईल ि त्यास प्रदान करण्यात आलेल्या 
शिष्यिृतीच्या रकमेची िसुली  करण्यात येईल. तसेच अिा शिद्यार्थ्यांचे नाि काळया यादीत टाकले जाईल ि 
कोणत्याही योजनेंतगणत शिष्यिृती शमळण्यास अिा शिद्यार्थ्यांस प्रशतबशंधत  केले जाईल. 
ज)  अभ्यासक्रमाच्या ज्या िषाकशरता शिष्यिृतीधारकास शिष्यिृती प्रदान  करण्यात  आली आहे, त्या 
िषामध्ये अभ्यासक्रम शिष्यितृीधारकाने मध्येच सोडला तर अिा शिद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या शिष्यिृतीची 
रक्कम  राज्य िासनास योग्य िाटल्यास त्याच्या / शतच्याकडून िसूल केली जाईल. 
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६.   अजांची उपलब्धता:- 

या संदभात संबशंधत नोडल अशधका-यांनी कोणत्या संकेतस्थळािर अजण उपलब्ध होईल याबाबत 
संबशंधत महाशिद्यालयांना शिहीत कालािधीत कायणपद्धतीसह िळेापत्रक उपलब्ध करून द्याि.े 

 

७. समन्िय अशधकारी:-  
या शिष्यिृत्तीच्या योजनेकशरता िालील अशधकारी त्यांच्या अंतगणत चालिणा-या संस्था ि 

आभ्यासक्रमासाठी नोडल अशधकारी म्हणनू काम  पहातील.                                 
             १) संचालक,  िदै्यकीय शिक्षण  संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई.  
             २) संचालक, तंत्र शिक्षण सचंालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई. 
             ३) संचालक, उच्च शिक्षण सचंालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु. 
             ४) महासंचालक कृषी शिक्षण ि सिंोधन पशरषद, पणेु. 
             ५) संचालक,  कला संचालनालय, महाराष्र, मंुबई. 

शिष्यिृतीची रक्कम, संबशंधत नोडल अशधकाऱ्यांमाफण त पात्र शिद्यार्थ्यांच्या आधार सलंग्नीत बकॅ 
िात्यात महाराष्र िासनाच्या “DBT Portal” द्वारे  थेट  जमा केली जाईल. 

या योजनेंतगणत िाटप करण्यात आलेल्या शिष्यिृत्तींची अल्पसंख्यांक शिकास शिभागाकडून ककिा 
शिभागाने प्राशधकृत केलेल्या अन्य प्राशधकरणाकडून िळेोिळेी तपासणी करण्यात येईल. या योजनेच्या 
अंमलबजािणीची सपंणूण जबाबदारी सबंशंधत नोडल अशधका-यांिर राहील. तसेच  या योजनेबाबत संबशंधत 
नोडल अशधका-यानंी  आपल्या अशधनस्त सिण शिक्षण संस्थांना अिगत कराि.े 
८. अजांसोबत जोडाियाची कागदपत्रे.  

१)     शिद्यार्थ्यांनी या योजनेअंतगणत  महाराष्र  िासनाच्या DBT PORTAL िर येणा-या                                                                            
सूचनाचंे पालन करून  Online पद्धतीने  अजण भरािते.  

            २)             अशधिास प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत. 
३)      शिद्यार्थ्यांने िालातं परीक्षा ि त्यापढुील  परीक्षांमध्ये प्राप्त केलेले गुण दिणशिणा-या 
गुणपशत्रकांच्या साक्षांशकत प्रती. सदरच्या प्रती शिद्यार्थ्यांनी स्ित: साक्षाकंीत कराव्यात.                                                                                                                                                 
४)             शिद्याथी ज्या िैक्षाशणक िषाच्या शिष्यिृती साठी अजण करीत आहे त्या िषाच्या लगतपिूीच्या 
िषाच्या उत्पन्नाचा दािला सादर करणे आिश्यक राहील. शिद्यार्थ्यांच े पालक आयकर भरत 
असल्यास आयकर शििरणपत्राची सत्यप्रत देिील उत्पन्नाचा दािला म्हणनू ग्राहय धरण्यात येईल.  
उत्पन्नाचा दािला नसलेल्या पालकांनी उत्पन्नाचंे प्रशतज्ञापत्र को-या पेपरिर स्ियंप्रमाशणत (Self-
Certified) प्रमाणपत्र स्िरूपात सादर करणे आिश्यक आहे (प्रशतज्ञापत्राचा मसुदा सोबत जोडला 
आहे).  

             ५)            शिद्यार्थ्यांने महाशिद्यालयात / शिक्षण संस्थेत  प्रििे घेते िळेी शिक्षणिुल्काची रक्कम  
                 भरणा  केली असल्यास त्या पाितीची साक्षांकीत प्रत. 
 

९. लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी ि िती:- 
      १.  सदर योजनेचा लाभ हा िैक्षशणक िषण २०२२-२३ ि त्यापिूी ज्या शिद्यार्थ्यांनी  प्रििे घेतला आहे ि सध्या 
शिशिध िैक्षशणक सत्रात शिकत आहेत अिा महाराष्रातील अशधिासधारक ि िादग्रस् त महाराष्र-कनाटक  
सीमा क्षेत्रातील शिद्यार्थ्यांसह ज े शिद्याथी शिशिध अटी ि ितीची पतूणता करतील अिा सिण पात्र शिद्यार्थ्यांना 
िैक्षशणक िषण  २०२२-२३  पासून पढेु लाभ अनुज्ञेय असेल.  यानुसार योजनेची अंमलबजािणी सिण संबशंधत 
प्रिासकीय शिभागांनी ि त्यांच्या अित्याशरतील सचंालनालयांनी करािी तसेच सदर योजनेची  अंमलबजािणी  
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महाडीबीटी  पोटणलद्वारे  ऑन-लाईन पद्धतीने करण्यासाठी  - (१) सचंालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मंुबई. 
(२) संचालक, िदै्यकीय शिक्षण आशण संिोधन संचालनालय, मंुबई. (३)  संचालक, शिक्षण सचंालनालय (उच्च 
शिक्षण) , पणेु -४११००१ या नोडल अशधकाऱ्याकंडून यापिूीही करण्यात येत होती ि यापढेुही  उक्त नोडल 
अशधकाऱ्याकडून त्यांच्या अित्याशरतील अभ्यासक्रमांसाठी लागू असलेल्या शिष्यिृती योजनेची 
अंमलबजािणी करण्यात येईल तसचे संचालक, कला संचालनालय, मंुबई  ि संचालक, कृषी शिक्षण ि 
संिोधन पशरषद, पणेु यानंा त्यांच्या अित्यारीत येणाऱ्या अभ्यासक्रमासंाठी लागू असलेल्या शिष्यिृती 
योजनेची अंमलबजािणीसाठी  नोडल अशधकारी घोशषत करण्यात येत आहे. 
२.तसेच सक्षम प्राशधकरणाने  शदलेले अशधिास प्रमाणपत्र प्रत्येक इच्छुक लाभार्थ्यांने  अजासमिते सादर करणे 
आिश्यक असेल ि ते अभ्यासक्रम पणूण होईपयंत ग्राहृय धरण्यात येईल. 
३.सदर प्रयोजनाथण  लाभाकशरता दरिषी अजण करताना त्यासंबधंीत िैक्षशणक िषाच्या लगतपिूीच्या शित्तीय 
िषाचे उत्पन्न शिचारात घेऊन शकमान सबंशंधत तहशसलदार अथिा सक्षम प्राशधकाऱ्यांने शदलेले उत्पन्नाच े
प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्यक असेल. संबशंधत तहशसलदार  अथिा सक्षम प्राशधकाऱ्यांने शदलेले उत्पन्नाच े
प्रमाणपत्र पालकांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा कमी आढळून आल्यास / बोगस आढळून आल्यास सदर प्रमाणपत्र 
शनगणशमत करणारे अशधकारी, सबंशंधत शिद्याथी आशण पालकांशिरूध्द  फौजदारी  स्िरूपाचा गुन्हा दािल 
करण्यात येईल. 
४.सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून संबधंीत शिद्यार्थ्यास कुटंुबाच्या उत्पन्नाच े प्रमाणपत्र देताना त्या शिद्यार्थ्याच्या 
पालकांच े(आई ि िडील याचंे एकशत्रत)  िार्षषक उत्पन्न शिचारात घ्याि.े तसचे ज्या शिद्यार्थ्याच ेआई, िडील 
(पालक) हयात नसल्यामुळे उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचण असल्यास उत्पन्न प्रमाणपत्राऐिजी 
संबधंीत िैक्षशणक संस्थांनी आिश्यक त्या सिण कागदपत्रांची तपासणी करून त्याप्रमाणे पात्रतेकरीता प्रमाशणत 
करून योजनेची अंमलबजािणी  करणाऱ्या सक्षम प्राशधकाऱ्यांस सिण कागदपत्रासंह शिफारस करािी. अिा 
प्रकारे प्राप्त शिफारिींच्या आधारे प्रकरणशनहाय तपासणी करून योजनेची  अंमलबजािणी  करणाऱ्या  सक्षम 
प्राशधकाऱ्याने अिा अनाथ  शिद्यार्थ्यांना  योजनेच्या पात्रतेसाठी  प्रमाणपत्र द्याि.े  
५. तसचे लाभाकशरता अनुज्ञये असलेला अभ्यासक्रम सरुु करण्यास िासनाची ि सबंशंधत सक्षम संस्थाचंी 
(AICTE /PCI/COA/MCI/NCTE, शिद्यापीठ / शिक्षण मंडळ इत्यादी) पिूणमान्यता ि संलग्नता असणे 
आिश्यक असेल.           
६. कें द्र िासनाच्या ककिा राज्य िासनाच्या शिशिध शिष्यिृत्ती योजनांपकैी केिळ कोणत्याही एकाच योजनेंतगणत 
लाभ शमळण्यास सबंशंधत शिद्याथी पात्र असेल.  
7. सदर योजनेच्या लाभाकरीता िासकीय अथिा अनुदाशनत िैक्षशणक संस्था ककिा िासकीय शिद्यापीठ 
यांचेबाबतीत िासनाने शनधाशरत केलेली ि अन्य सिण िाजगी अंित: अनुदाशनत (टप्पा अनुदानािरील) ि कायम 
शिनाअनुदाशनत िैक्षशणक संस्थांच्याबाबतीत संबशंधत अशधशनयमातील तरतुदीनुसार सक्षम प्राशधकरणाने प्रत्येक 
िषी शनशित केलेल्या शिक्षण िुल्काची रक्कम, उच्च ि तंत्रशिक्षण शिभागाकडील क्र. टीईएम-२०१६ / प्र. क्र. 
५५९ / तांशि-४, शदनांक १५/०४/२०१७ रोजीच्या िासन शनणणयात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार पात्र लाभाथी 
शिद्यार्थ्यांच्या आधार संलस्ग्नत बकॅ िात्यात थेट जमा करण्यात येईल. या सधुारीत शिष्यिृती योजनेअंतगणत 
अभ्यासक्रमाकशरता सक्षम प्राशधकरणाने शनशित केलेल्या प्रत्यक्ष िैक्षशणक िुल्क ि परीक्षा िुल्क ककिा रू. ५० 
हजार या पैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शिष्यिृती म्हणनू शिद्यार्थ्यांस अदा करण्यात येईल. 
त्याचप्रमाणे १२ िी नंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अतंगणत राबशिण्यात येणाऱ्या आटणस्, कॉमसण, सायन्स 
या अव्यािसाशयक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ् या शिद्यार्थ्यांना त्यांच े िैक्षशणक िुल्क ि परीक्षा िुल्क यांची 
एकशत्रत रक्कम ककिा रू ५,००० या पकैी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शिष्यिृती म्हणनू शिद्यार्थ्यांच्या 
आधार संलस्ग्नत  बॅंक िात्यात  थेट  जमा करण्यात येईल.   
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८.  सदर योजनातंगणत लाभ घेण्यासाठी सबंशंधत िैक्षशणक िषात इच्छुक अजणदार शिद्यार्थ्याची प्रिशेित 
अभ्यासक्रमासाठी  शकमान ५० टक्के  उपस्स्थती आिश्यक असून सदरची उपस्स्थती ही आधारसंलस्ग्नत 
बायोमेरीक उपस्स्थती प्रणालीिर शिद्यार्थ्यांनी नोंदशिणे आिश्यक असेल. तथाशप, सबंशंधत शिद्यापीठ / 
महाराष्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ / महाराष्र राज्य माध्यशमक आशण उच्च माध्यशमक शिक्षण मंडळ यांच्या 
प्रचशलत शनयमानुसार त्यानंी परीक्षांसारख्या  अन्य शिशिध प्रयोजनाथण  शिशहत केलेल्या उपस्स्थतीच्या 
प्रमाणाची स्ितंत्रपणे सिण सबंशंधत शिद्यार्थ्यांनी पतूणता करणे आिश्यक असेल. तथाशप प्रथम सत्रामध्ये 
देण्यात येणाऱ्या शिष्यिृतीच्या पशहल्या हप्त्याच्या रकमेसाठी शिद्यार्थ्यांची शकमान उपस्स्थती ि 
परीक्षेबाबतची माशहती शिचारात घेण्यात येऊ नये. परंत ुत्यापढुील सिण सत्रांकशरता उिणशरत शिष्यिृतीची 
रक्कम अदा करण्यापिूी त्या शिद्यार्थ्यांची लगतपिूीच्या सत्रातील शकमान ५० टक्के इतकी उपस्स्थती ि 
लगतपिूीच्या सत्र परीक्षसे बसला असल्याची िात्री करणे आिश्यक असेल. 

९.  अजणदार शिद्यार्थ्यास प्रत्येक सत्र अथिा िषाची परीक्षा  देणे आिश्यक राहील. केिळ शिशिष्ट पशरस्स्थतीत  
शििेेषत: आजारपणाच्या कारणास्ति परीक्षा देणे िक्य झाले नसल्यास  तसे शिद्याथी  ि िैक्षशणक संस्थेने 
शिफारस केल्यानंतर संबशंधत प्रिासकीय शिभागाच्या अित्याशरतील  उपसंचालक / सहसंचालक िा 
सक्षम अशधकारी यांनी प्रमाशणत करणे आिश्यक राहील. 

१०. पात्र लाभाथी शिद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाकरीता प्रििे घेतल्यानंतर एिाद्या सत्राची (सेशमस्टरची) परीक्षा 
शदली नसल्यास अथिा एिाद्या  िैक्षशणक िषात अनुतीणण झाल्याने त्या िषासाठी प्रििे शमळाला नसल्यास 
पढुील िषाकरीता या योजनेंतगणत सदर शिद्याथी  लाभ शमळण्यास अपात्र राहील. तथाशप, तद्नंतर पनुि: 
त्या सत्रात  / िषात परीक्षा उत्तीणण झाल्यानंतर  अथिा अंित: उत्तीणण (ATKT)  झाल्याने त्या 
अभ्यासक्रमाच्या पढुील िैक्षशणक िषासाठी प्रििे शमळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पनु्हा पात्र 
ठरेल.     

११. परंतु असे पात्र लाभाथी शिद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमास प्रििे घेतल्यानंतर संपणूण अभ्यासक्रमाच्या एकूण 
कालािधीत दोन ककिा त्यापके्षा  अशधक िळेा पणूणत: अनुत्तीणण  झाल्यामुळे  त्या अभ्यासक्रमाच्या  पढुील 
िैक्षशणक िषासाठी प्रििे शमळाला नसल्यास  संबशंधत शिद्याथी  अभ्यासक्रमाच्या  उिणशरत कालािधीसाठी 
सदर योजनेतंगणत लाभाकरीता  कायमस्िरूपी अपात्र ठरेल.  

१२. सबंशंधत शिद्याथी  स्ित:च्या चकुीच्या ितणनामुळे  समाधानकारक िैक्षशणक प्रगती  करीत नसल्याबाबत 
ककिा सबंशंधत प्राशधकाऱ्याच्या पिूणपरिानगीशििाय अशनयशमत असणे अथिा गैरहजर राहणे इत्यादी 
स्िरूपाचे गैरितणन करत असल्याबाबत सबंशंधत िैक्षशणक संस्थेच्या प्रमुिाने शनदिणनास आणल ेतर अिा 
शिद्यार्थ्याची िुल्क शिष्यिृत्ती थांबशिण्यात ककिा रद्द करण्यात येईल.  

 १३. ज्या अभ्याक्रमाकशरता पात्र लाभाथी शिद्यार्थ्यांस शिष्यिृती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम 
संबशंधत शिद्यार्थ्याने मध्येच सोडला तर अिा शिद्यार्थ्यांस प्रदान केलेल्या शिष्यिृतीची रक्कम राज्य 
िासनास योग्य िाटल्यास त्याच्या  / शतच्याकडून िसुल केली जाईल. 

१४.  लाभाथी शिद्याथी ि संबशंधत शिक्षण संस्था  यानंी सदर योजनेतगणत  लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या 
अजात चकुीची अथिा शदिाभलू करणारी माशहती सादर केल्यास त्यास उिणशरत अभ्यासक्रमाच्या 
कालािधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेच, त्या शिद्यार्थ्याला / संस्थेला त्यांनी सादर केलेल्या 
चकूीच्या माशहतीच्या आधारे त्यापिूी शमळालेल्या लाभाच्या संपणूण  रकमेची व्याजासह िसूली करण्यात 
येईल ि कोणत्याही अन्य योजनेंतगणत संबशंधत शिद्यार्थ्यास लाभ शमळण्यास प्रशतबशंधत केले जाईल. या 
संदभातील  सिणस्िी जबाबदारी  ही योजनेची  अंमलबजािणी  करणाऱ्या  सक्षम प्राशधकाऱ्याची असेल.  

१५ सदर योजनेमध्ये ि त्याच्या अंमलबजािणीबाबत कोणतीही पिूणसूचना न देता बदल अथिा सधुारणा  
करण्याच े अशधकार िासनास राहतील ि अस े बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान 
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झाल्याबाबतचा  दािा कोणत्याही  शिद्यार्थ्यास ककिा िैक्षशणक संस्थेस अथिा शिद्यार्थ्याच्या पालकांना 
िासनाच्या  शिरूद्ध करता येणार नाही.  

       या योजनेची जाशहरात ि प्रशसद्धी “अल्पसंख्याकांच्या समस्यांबाबत सिंोधन, प्रशिक्षण ि योजनानंा 
प्रशसद्धी” या योजनेमध्ये ि इतर बाबींसाठी रािून ठेिलेल्या तरतुदीतून तसचे या योजनेची प्रभािीपणे 
पारदिी  अंमलबजािणी करण्यासाठी योजनेची प्रशसद्धी, प्रिासिचण, आिश्यक असणारी यंत्रसामग्री  
( संगणक / कप्रटर, फर्षनचर इत्यादी ) डीबीटी पोटणलद्वारे योजना राबशिण्यासाठी सेिा देयकाची रक्कम, 
िाजगी पशररक्षण, इटंरनेट िचण, टेलीफोन िचण, स्टेिनरी, न्यायालयीन प्रकरणे, योजनेच्या 
शनधीिाटपाच्या लेिापरीक्षण यासारख्या शिशिध बाबींकशरता येणारा िचण भागशिण्याकशरता योजना 
राबशिणारा संबशंघत नोडल अशधकारी यानंा या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण शनधीपैकी १% 
रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
         सदरची सधुाशरत शिष्यिृती योजना मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर लागू करण्यात येत आहे.   

सदर योजनेच्या अंमलबजािणीची पणूण जबाबदारी संचालक, (िदै्यकीय शिक्षण), िदै्यकीय शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई ि संचालक (तंत्र शिक्षण) तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, 
मंुबई, महासंचालक, कृषी शिक्षण ि सिंोधन परीषद, पणेु, संचालक कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, 
मंुबई याचंी असेल. 

सदरहू योजनेच्या अंमलबलजािणी कशरता संचालक (िदै्यकीय शिक्षण), संचालक (तंत्र शिक्षण), 
संचालक (उच्च शिक्षण), संचालक (कला सचंालनालय), संचालक (शिक्षण), कुलसशचि, सिण शिद्यापीठे, 
आयुक्त (पिुसंिधणन), महाराष्र राज्य, पणेु यानंी आपल्या अशधपत्यािालील िैक्षशणक ससं्थांना अिगत 
कराि.े 

या योजनेतंगणत होणारा िचण मागणी क्रमाकं झेडई-१, मुख्यलेिािीषण २२३५, सामाशजक सुरक्षा ि 
कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कायणक्रम, राज्य योजनातंगणत योजना (०१) (२०) उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या अल्पसंख्याक शिद्यार्थ्यांकशरता शिष्यिृती योजनेकशरता सहायक अनुदान (२२३५-ए-३३८) या 
लेिािीषणिाली दिणशिण्यात येईल ि त्या त्या आर्षथक िषात या िीषािाली उपलब्ध तरतुदीतून 
भागशिण्यात येईल. 

      सदर िासन शनणणय शित्त शिभागाच्या सहमतीने ि त्या शिभागाच्या अनौपचाशरक संदभण क्रमांक  
अनौस-ं ४१ / २०२२ / व्यय-१, शदनाकं ११ /०२ / २०२२ अन्िये शनगणशमत करण्यात येत आहे.   

      सदर िासन शनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202210041757149214 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार ि नािाने    
 

                                                                                                                                  
                                                                                                                       ( ििाकं य. बि े) 
                                                                                                                           अिर सशचि            
                                                                                                                अल्पसंख्याक शिकास शिभाग 
प्रत, 

१. मा. राज्यपालांच ेसशचि 
२. मा. मुख्यमंत्रयांच ेअपर मुख्य सशचि  
३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक शिकास याचंे िाजगी सशचि 
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2.5.4.20=4f19736b62993d2c7e716a76cdcfdaa8a6a08fc2f15bfd41fed42ec73
06bf1e8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8899737770E99850C69D3C24802DB93159DBFB4895232F27
476708A6643A2AE7, cn=SHASHANK YASHWANT BARVE 
Date: 2022.10.04 19:46:17 +05'30'
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४. सिण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे िाजगी सशचि. 
५. मा. शिरोधी पक्षनेता, शिधानसभा / शिधानपशरषद, महाराष्र शिधानमंडळ सशचिालय, शिधानभिन, मंुबई. 
६. मा. शिधानसभा / शिधानपशरषद सदस्य, महाराष्र शिधापमंडळ सशचिालय, शिधानभिन, मंुबई. 
७. मुख्य सशचि, महाराष्र िासन 
८. अपर मुख्य सशचि, शनयोजन शिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
९. सशचि, अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
१०. प्रधान सशचि, शित्त शिभाग,मंत्रालय, मंुबई.  
११. सशचि, उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
१२. प्रधान महालेिापाल १ / २ (लेिा ि अनुज्ञेयता), मंुबई / नागपरू. 
१३. महालेिापाल १ / २ (लेिापरीक्षा), मंुबई / नागपरू. 
१४. अशधदान ि लेिा अशधकारी,मंुबई. 
१५. शनिासी लेिा परीक्षा अशधकारी, मंुबई. 
१६. संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण सचंालनालय, पणेु  

  १७.सचंालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मंुबई  
  18. संचालक, िदै्यकीय शिक्षण आशण सिंोधन संचालनालय, मंुबई 
  १९.सह सशचि / उप सशचि / अिर सशचि / कक्ष अशधकारी, अल्पसंख्यांक शिकास शिभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
  20.अिर सशचि (अथणसकंल्प िािा), अल्पसंख्याक शिकास शिभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
  21.शनिडनस्ती. 
 
 
 
 
 
 
 
 



“राज्यातील लोकसमूहाांपैकी मुस्ललम, ख्रिश्चन, शीख, 
बौध्द, झोराष्ट्रीयन (पारसी), जैन व ज्यु या 7 
लोकसमूहाांना अल्पसांख्याक लोकसमूह म्हणनू दजा 
ख्रदला असल्याची प्रख्रसध्दी देणेबाबत” 

 

         महाराष्ट्र शासन 

            अल्पसांख्याक ख्रवकास ख्रवभाग 

                       शासन पख्ररपत्रक क्रमाांकः अख्रवख्रव- 2017/प्र.क्र.4/का-9 
                                 मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
                                              मांत्रालय, मुांबई- 400032. 
            ख्रदनाांक:- 10 जानेवारी, 2017. 
 

सांदभग:- 1) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सामान्य प्रशासन ख्रवभाग, क्र.राअआ 2005/89/प्र.क्र.19/2005/35,  
                ख्रद. 9 ऑक्टोबर, 2006, 

     2) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, अल्पसांख्याक ख्रवकास ख्रवभाग, क्र.ख्रवकाक 2015/प्र.क्र.177/का.9,  
         ख्रद. 2 जुलै, 2016, 
 

पख्ररपत्रक 

 शासनाच्या सांदभग क्र. 1 येथील शासन राजपत्रानुसार राज्यातील लोकसमूहाांपैकी मुस्ललम,  
ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, झोराष्ट्रीयन (पारसी), व जैन या लोकसमूहाांना आख्रण सांदभग क्र. 2 च्या शासन 
राजपत्रानुसार ज्यु अशा एकूण 7 लोकसमूहाांना “अल्पसांख्याक लोकसमूह” म्हणनू घोख्रित केले 
आहे.  

 2. परांतु शासनाच्या असे ख्रनदशगनास आले आहे की, राज्यातील उपरोक्त 7 लोकसमूहाांना 
“अल्पसांख्याक लोकसमूह” असा दजा असल्याची पुरेशी माख्रहती सवग सांबांख्रित लोकसमूहातील 
जनतेला व त्याांच्यासाठी योजना राबख्रवणाऱ्या प्रशासकीय यांत्रणाांना देखील नाही. पख्ररणामी, 
अल्पसांख्याकाांसाठी  कें द्र शासन व राज्य शासनाकडून राबख्रवण्यात येणाऱ्या ख्रवख्रवि योजना या 
लोकसमूहाांपयंत पोहचण्यास अडचण येत आहे. 

3. याव्दारे सवग मांत्रालयीन प्रशासकीय ख्रवभागाांना असे ख्रनदेख्रशत करण्यात येते की, राज्यातील 
लोकसमूहाांपैकी 1) मुस्ललम, 2) ख्रिश्चन, 3) शीख, 4) बौध्द, 5) झोराष्ट्रीयन (पारसी), 6) जैन व 7) ज्यु 
या लोकसमूहाांना शासनाने अल्पसांख्याक लोकसमूह म्हणनू दजा ख्रदला असल्याची बाब लक्षात घेवून 
योजनाांची आखणी करण्यात यावी व अल्पसांख्याक लोकसमूहाांना त्याचा लाभ होईल याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच आपल्या अख्याख्ररत येणाऱ्या क्षते्रामध्ये याांस ख्रवख्रवि माध्यमाव्दारे प्रख्रसध्दी देण्यात यावी. 
 
 
 
 



शासन पख्ररपत्रक क्रमाांकः अख्रवख्रव- 2017/प्र.क्र.4/का-9 
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सदर शासन पख्ररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतलथळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201701101638239814 असा आहे. हा आदेश 
ख्रडजीटल लवाक्षरीने साक्षाांख्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

 
                         (श.र.साळुांखे) 
                               कक्ष अख्रिकारी, महाराष्ट्र शासन
   
प्रख्रत, 

1. मा.राज्यपालाांचे सख्रचव, राजभवन, मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रिान सख्रचव, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा.मुख्य सख्रचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई 
4. अपर मुख्य सख्रचव/ प्रिान सख्रचव / सख्रचव सवग मांत्रालयीन ख्रवभाग, 
5. महालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), मुांबई / नागपूर, 
6. महालेखापाल 1/2 (लेखापरीक्षा) , मुांबई / नागपूर, 
7. सांबांख्रित ख्रवभागीय आयुक्त, मुांबई, पुणे, नाख्रशक, औरांगाबाद, अमरावती व नाख्रशक 
8. आयुक्त, नगरपाख्रलका प्रशासन, मुांबई, 
9. सांबांख्रित ख्रजल्हाख्रिकारी (सवग), 
10. आयुक्त, सांबांख्रित महानगरपाख्रलका (सवग), 
11. मुख्याख्रिकारी,  सांबांख्रित नगरपाख्रलका (सवग), 
12. मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री (अल्पसांख्याक ख्रवकास) याांचे खाजगी सख्रचव, 
13. सख्रचव, महाराष्ट्र ख्रविानमांडळ सख्रचवालय, ख्रविान भवन, मुांबई, 
14. महासांचालक, माख्रहती व जनसांपकग  महासांचालनालय (प्रख्रसध्दीसाठी), 

        17. सख्रचव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसांख्याक आयोग, बदु्रद्दीनीन तयबयबजी मागग, मुांबई-01, 
  18.व्यवलथापकीय सांचालक, मौलाना आझाद अल्पसांख्याक आर्थथक ख्रवकास महामांडळ मया., 

   जुने जकात घर, 2 रा मजला, शहीद भगतससग रोड, मुांबई, 
  19. सांचालक, तांत्रख्रशक्षण सांचालनालय, 3 महापाख्रलका मागग, िोबी तलाव,  

    पत्रपेटी क्र. 1967, मुांबई-01, 
  20. सांचालक, व्यवसाय ख्रशक्षण व प्रख्रशक्षण सांचालनालय, 3 महापाख्रलका मागग, िोबी तलाव,  

    पत्रपेटी क्र. 10036, मुांबई-01, 
         21. सांचालक, अल्पसांख्याक व प्रौढ ख्रशक्षण सांचालनालय, डॉ.आांबेडकर रोड, पुणे-411001, 
        22. ख्रनवडनलती (का.9) 
 
 

Shashikant R 
Salunkhe

Digitally signed by Shashikant R Salunkhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3f496781d7330d61b41c4ca6211158b72d2ab6bf15
878cd9312f9d41519ea160, cn=Shashikant R Salunkhe 
Date: 2017.01.10 16:42:35 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
























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. 



िासन यनणवय क्रमांकः अयवयव-2018/प्र.क्र.183/का-6 
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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    

 
 
 
 

Sandesh 
Chhabu Tadvi
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