राज्यातील

शासन

मान्यताप्राप्त

खाजगी

विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत वशक्षण
संस्थामधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश
घेणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांच्या
शैक्षवणक

शुल्काच्या

प्रवतपूती

योजनेतंगगत

पालकांची उत्पन्न मयादा िाढविणेबाबात.
महाराष्ट्र शासन
विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागासिगग ि
विशेष मागास प्रिगग कल्याण विभाग
शासन वनणगय क्रमांक: इबीसी -0217/ प्र.क्र.07/ वशक्षण
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-422 230.
वदनांक :- 21 जानेिारी, 0218
िाचा : 1. सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग शासन वनणगय क्र. इबीसी-0216/ प्र.क्र.001/
वशक्षण-1, वदनांक 31.माचग,0216
0. शासन वनणगय, विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागासिगग ि विशेष मागास
प्रिगग कल्याण विभाग, क्रमांक सीबीसी-12/0228/प्र.क्र .697/विजाभज-1,
वद.16 विसेंबर,0217
प्रस्तािना :
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदावनत ि शासन मान्यता प्राप्त खाजगी
विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत महाविद्यालये/तंत्रवनकेतने आवण शासवकय विद्यापीठात
विनाअनुदावनत तत्िािर सुरु असलेल्या वनििक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेश घेतलेल्या
विमुक्त जाती,भटक्या जमाती ,इतर मागासिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांना शैक्षवणक
शुल्क प्रवतपूती योजनेंतगगत पालकांची िार्षषक उत्पन्न रुपये 6.22 लक्ष िरुन रुपये 8.22 लक्ष
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे वनणगय घेतला
आहे .
शासन वनणगयराज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदावनत ि शासन मान्यता प्राप्त खाजगी
विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत महाविद्यालये/तंत्रवनकेतने आवण शासवकय विद्यापीठात
विनाअनुदावनत तत्िािर सुरु असलेल्या वनििक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेश घेतलेल्या
विमुक्त जाती,भटक्या जमाती ,इतर मागासिगग ि विशेष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षवणक
शुल्क प्रवतपूती योजनेंतगगत पालकांची िार्षषक उत्पन्न मयादा सन 0217-18 या शैक्षवणक िषापासून
रुपये 6.22 लक्ष िरुन रुपये 8.22 लक्ष करण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .
0.

सुधावरत उत्पन्न मयादा सन 0217-18 या शैक्षवणक िषामध्ये प्रथम/वितीय/तृतीय/चतुथग

िषात वशकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येत आहे .
3.

सदर योजनेच्या अटी/शती शासन वनणगय,क्र.इबीसी -0216/प्र.क्र.221/वशक्षण-1,वद.31

माचग,0216 नुसार राहतील.

शासन वनणगय क्रमांकः इबीसी -2017/ प्र.क्र.27/ वशक्षण

4.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 021821211701257200 असा आहे. हा आदे श
विजीटल स्िाक्षरीने स्िाक्षंवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने

Bhaurao
Raghunath Gavit
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( भा.र.गावित )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.राज्यपालांचे सवचि ,राजभिन,मलबारवहल,मुंबई

0.

मा.मुख्यमंत्रीयांचे अ.मु.स .सवचि,मंत्रालय,मुंबई

3.

मा.मंत्री,विजाभज,इमाि ि विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सवचि

4.

मा.राज्यमंत्री,विजाभज,इमाि ि विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सवचि

5.

मा.मंत्री,िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सवचि

6.

मा.मंत्री,उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सवचि

7.

मा.मंत्री,कृषी ि पदु म विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सवचि

8.

मा.मुख्य सवचि ,महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई

9.

अपर मुख्य सवचि ,कृषी ि पदु म विभाग,मंत्रालय,मुंबई

12

अपर मुख्य सवचि ,वित्त विभाग ,मंत्रालय,मुंबई

11

अपर मुख्य सवचि ,िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्रालय,मुंबई

10

अपर मुख्य सवचि ,वनयोजन विभाग ,मंत्रालय,मुंबई

13

मा.प्रधान सवचि (पदु म), कृषी ि पदु म विभाग,मंत्रालय,मुंबई

14

मा.सवचि ,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई

15

मा.सवचि, विजाभज,इमाि ि विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई

16

आयुक्त ,समाज कल्याण आयुक्तालय ,महाराष्ट्र राज्य ,पुणे

17

संचालक ,विजाभज,इमाि ि विमाप्र कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

18

अपर मुख्यसवचि /प्रधान सवचि / सवचि मंत्रालयीन सिग विभाग

19

सिग सह सवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी विजाभज ,इमाि ि विमाप्र कल्याण विभाग मंत्रालय,मुंबई

02

सिग सह सवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी ,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय,
मुंबई

01

संचालक,तंत्र वशक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई

00

संचालक ,िैद्यकीय वशक्षण ि संशोधन संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई

03

महासंचालक,मावहती ि जनसंपकग संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रवसध्दीसाठी)

04

महालेखापाल,(लेखा ि अनुज्ञय
े ता),महाराष्ट्र-1/0,मुंबई/नागपुर

05

महालेखापाल,(लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र-1/2,मुंबई/नागपुर

06

अवधदान ि लेखा अवधकारी,मुंबई

07

सिग प्रादे वशक उपायुक्त/सहाय्यक आयुक्त,समाजकल्याण विभाग
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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08

वनिासी लेखा पवरक्षा अवधकारी,मुंबई

09

सिग वजल्हा कोषागार अवधकारी

32

कक्ष अवधकारी ,वित्त विभाग(व्यय-14/अथग -5)मंत्रालय,मुंबई

31

कक्ष अवधकारी, विधानमंिळ अनुसूवचत जाती कल्याण सवमती,विधानभिन,मुंबई

30

कक्ष अवधकारी ,विधानमंिळ इतर मागासिगग कल्याण सवमती,विधानभिन,मुंबई

33

सवचि ,मावहती ि तंत्रज्ञान मंत्रालय यांना महाविबीटी पोटग लिर योग्य ती नोंद घेण्यासाठी

34

वनिि नस्ती (वशक्षण).
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