राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी
विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत
वशक्षण संस्ांमधील व्यािसावयक अभ्यास
क्रमांसाठी प्रिेश घेणाऱ्या अनुसूवित जाती
प्रिगातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक शुल्क
प्रवतपूती योजना
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पालकाच्या उत्पन्न मयादे त सुधारणा करणे
महाराष्ट्र शासन
सामावजक न्याय ि विशेस सहाय य विगाग
शासन वनणणय क्रमांकः इबीसी 2018/प्र.क्र.400/वशक्षण-1
मंत्रालय विसतार गिन, मुंबई - 400 032
वदनांक : 05 नोव्हेंबर, 2018
िािा 1) शासन वनणणय, उच्ि ि तंत्रवशक्षण विगाग, क्र.टीईएम-2015/प्र.क्र.219/तांवश-4,
वदनांक 31 मािण, 2016
2) शासन वनणणय, सामावजक न्याय ि विशेस सहाय य विगाग, क्र.इबीसी-2016/
प्र.क्र.221 /वशक्षण-1,वदनांक 31 मािण, 2016
3) शासन वनणणय, सामावजक न्याय ि विशेस सहाय य विगाग, क्रमांकः इबीसी-2011/
प्र.क्र.4 /वशक्षण-1, वदनांक 18 सप्टें बर, 2018
प्रसतािना :
अनुसूवित जाती प्रिगातील विद्यार्थ्यांना गारत सरकार मॅरीकोत्तर वशष्ट्यिृत्ती योजनेंतगणत
सन 2018-19 पासून पालकांिी उत्पन्न मयादा रुपये 2.00 लाखािरुन रुपये 2.50 लाखापयंत
िाढ करण्यास वदनांक 18.09.2018 च्या संदगीय शासन वनणणयान्िये मंजूरी दे ण्यात आली आहे.
त्या अनुसंगाने अनुसूवित जाती प्रिगातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यािसावयक अभ्यासक्रमांकरीता राज्य
शासनामार्णत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षवणक शुल्क प्रवतपूती योजनेंतगणत पालकािी उत्पन्न मयादा
सुधारीत करण्यािी बाब शासनाच्या वििारावधन होती.
शासन वनणणय 2.

राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत वशक्षण

संस्ांमध्ये संदगीय वदनांक 31.03.2016 च्या शासन वनणणयान्िये विवहत केलेल्या व्यािसावयक
अभ्यासक्रमासाठी सन 2018-19 पासून प्रिेश घेणाऱ्या अनुसूवित जाती प्रिगातील विद्यार्थ्यांच्या
पालकािे उत्पन्न रुपये 2.50 लाखापेक्षा जासत आहे, अशा अनुसूवित जाती प्रिगातील विद्यार्थ्यांना
राज्य शासनाच्या शैक्षवणक शुल्क प्रवतपूती योजनेंतगणत लाग वमळण्यास पात्र ठरविण्यास शासन
मान्यता दे ण्यात येत आहे.

शासन वनणणय क्रमांकः इबीसी 2018/प्र.क्र.400/वशक्षण-1

3.

पुढील आदे श होईपयंत, अनुसूवित जाती प्रिगातील विद्यार्थ्यांकरीता मॅरीकोत्तर शैक्षवणक

शुल्क प्रवतपूती योजनेंतगणत उिणरीत अटी ि शती संदगीय वदनांक 31 मािण, 2016 च्या शासन
वनणणयाप्रमाणे राहतील.
4.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत

स्ळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201811051509329222 असा आहे .
हा आदे श विजीटल सिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

( िंद्रकांत ह. ििे )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1)

मा.राज्यपालांिे सविि, राजगिन, मलबार वहल, मुंबई

2)

मा.मुख्यमंत्रयांिे प्रधान सविि, मंत्रालय, मुंबई

3)

मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.ि वि.स.वि.) यांिे खाजगी सविि, मंत्रालय, मुंबई

4)

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपवरसद/विधानसगा, विधानगिन, मुंबई

5)

मा.विधान पवरसद/विधानसगा सदसय, विधानगिन, मुंबई

6)

मा.मुख्य सविि, मंत्रालय, मुंबई

7)

अमुस, उच्ि ि तंत्र वशक्षण विगाग,मंत्रालय, मुंबई

8)

प्रधान सविि, मावहती ि तंत्रज्ञान विगाग, मंत्रालय, मुंबई

9)

प्रधान सविि, अल्पसंख्याक विकास विगाग, मंत्रालय, मुंबई

10)

सविि, विजागज, इमाि ि विमाप्र कल्याण विगाग, मंत्रालय, मुंबई

11)

सविि, आवदिासी विकास विगाग, मंत्रालय, मुंबई

12)

सविि, िैद्यकीय वशक्षण ि औसधी द्रव्ये विगाग, मंत्रालय, मुंबई

13)

सविि, शालेय वशक्षण ि वक्रिा विगाग, मंत्रालय, मुंबई

14)

सिण प्रशासकीय विगाग, मंत्रालय, मुंबई

15)

महासंिालक, मावहती ि जनसंपकण महासंिालनालय, मुंबई (प्रवसध्दीसाठी)

16)

आयुक्त,समाजकल्याण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

17)

संिालक, वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

18) सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरसद
19)

सिण प्रादे वशक उपायुक्त, समाज कल्याण,

20)

सिण वजल्हा समाजकल्याण अवधकारी, वजल्हा पवरसद

21)

महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेय/लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र ½,मुंबई/नागपूर.

22)

अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.

23)

सिण वजल्हा कोसागार अवधकारी,

24)

सिण सहायक आयुक्त,समाजकल्याण.

25)

वनििनसती.
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