
िव"ा$य&'या िश*यवृ,ीची र0कम डी.बी.टी.7दारे 
:यां'या बकँ खा:यात जमा झाAयानंतर िव"ा$य&नी 
शैDिणक शुAकाची र0कम महािव"ालयात 
भरJयाबाबत. 

महारा*K शासन 

उ'च व तंNिशDण िवभाग, 

शासन पिरपNक Q. संकीणR-2018/X.Q.120/तांिश-4 

िशबीर कायZलय, दालन Q.5, हैदराबाद  हाऊस,  
िस]7हल लाई_स, नागपूर - 440 001 

िदनांक : 10 जुल,ै 2018 
 

संदभR :- १) शासन िनणRय, उ'च व तंN िशDण िवभाग, Qमांक टीईएम-2016/ 

  X.Q.559/तांिश-4, िदनांक 15/4/2017 

              २) संचालक, तंN िशDण, महारा*K राiय, मुंबई यांचे पN Qमांक 18/तंिशसं/ 

                  शा.पN/RCSM & DPDV/2018/105, िदनांक 17/3/2018 

              ३) संचालक,तंN िशDण, महारा*K राiय, मंुबई यांचे पN Qमांक 18/तंिशसं/ 

                  शा.पN/SCS/2018/164, िदनांक 19/4/2018 
 
 

पिरपNक :    
उ'च व तंNिशDण िवभागांतगRत तंNिशDण संचालनालयामाफR त “राजषn छNपती शाहू 

महाराज िशDण शुAक िश*यवृ,ी योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख िनवZह भ,ा योजना ” राबिवJयात 
येतात.  या योजनrतगRत पाN लाभाथn िव"ा$य&ना िश*यवृ,ी व िनवZह भtयाची र0कम :यां'या आधार 
संल]wनत बकँ खा:यात थेट (DBT) जमा करJयास संदभR Q. 1  येथील शासन िनणRया_वये मा_यता 
देJयात आली आहे. राiयातील मा_यता Xाyत िशDण संzथांम{ये कr |ीभतू Xवशे XिQये7दारे Xविेशत 
सामािजक मागास व आ}थक~*�ा दुबRल घटकातील पाN िव"ा$य&ना राजषn छNपती शाहू महाराज 
िशDणशुAक िश*यवृ,ी योजनेचा लाभ देJयात येतो. सन २०१७-१८या शैDिणक वषZपासून िश*यवृ,ी, 
पाN िव"ा$य&'या आधार संल]wनत बकँ खा:यात थेट जमा करावयाची आहे व िव"ा$य&ने :यामधील 
िशDण शुAक व परीDा शुAकाची र0कम शैDिणक संzथेला अदा करणे आव�यक आहे. 
2. मंजूर िश*यवृ,ीची र0कम िव"ा$य&ना :यां'या बकँ खा:यात डी.बी.टी.7दारे िदली गेAयानंतर 
संzथेची िशDण शुAकाची र0कम िव"ाथn संzथेला भरणार नाहीत हा म�ुा िशDण संzथा व काही 
लोकXितिनध�नी उप]zथत केला आहे. तसेच हा म�ुा संचालक, तंNिशDण यांचकेडून मा.मुंबई उ'च 
_यायालयातील यािचकेवरील सुनावणी दर�यान उप]zथत  करJयात आला आहे.  

3. तरी याबाबत खालील Xमाणे उपाययोजना करJयात या7यात :- 

१) िव"ा$य&ना मंजूर झालेली िश*यवृ,ीची र0कम िव"ा$य&'या बकँ खा:यात जमा झाAयानंतर, 

िश�क रािहलेली व न भरलेली संzथेची िशDण शुAकाची र0कम �हणनू संबिंधत संzथेकडे १५ 
िदवसां'या आत जमा करावी अ_यथा पढुील शैDिणक वषn :यां'या िश*यवृ,ी'या नुतनीकरणाचे   /
पढुील वषZसाठीचे अजR संzथेकडून ]zवकारJयात येणार नाहीत . 
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२) संzथेने, िश*यवृ,ी र0कम Xाyत झाAयानंतर िश�क रािहलेली व न भरललेी संzथेची िशDण 
शुAकाची र0कम संबिंधत संzथेकडे जमा न केलAेया िव"ा$य&च े नुतनीकरणाचे   / पढुील 
वषZसाठीचे अजR मंजूर क�न पाठवू नयेत .जर िव"ाथn अंितम वषZम{ये िशकत असेल तर, सदर 
Xकरणी िश�क रािहलेली व न भरललेी संzथेची िशDण शुAकाची र0कम �हणनू संबिंधत 
संzथेकडे १५ िदवसां'या आत जमा न केAयास िव"ा$य&ना संzथा सोडAयाचा दाखला (Leaving 

Certificate) �कवा अंितम गणुपिNका (Marksheet) देऊ नये. 
 

३) िव"ा$य&'या िश*यवृ,ीची र0कम डी.बी.टी.7दारे :यां'या बकँ खा:यात Xाyत झाAयानंतर :यांनी 
िशDण शुAकाची र0कम महािव"ालयात न भरAयास :यांना पढुील वषZची िश*यवृ,ी मंजूर 
करJयात येऊ नये .पढुील वषn िव"ा$य&नी िशDण शुAकाची र0कम महािव"ालयात भरावी व 
:यांनी िश*यवृ,ीसाठी न7याने अजR करावा  . 

4.      सदर शासन पिरपNक महारा*K शासना'या www.maharashtra.gov.in या संकेतzथळावर उपल�ध 
करJयात आला असून :याचा संकेताक 201807111711477208 असा आहे. हे पिरपNक िडजीटल 
zवाDरीने साDांिकत क�न काढJयात येत आहे.   

महारा*Kाचे राiयपाल यां'या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

  ( संजय औ. धा�रकर) 
अवर सिचव, महारा*K शासन 

 

Xित, 

1. संचालक, तंN िशDण संचालनालय, महारा*K राiय, मुंबई, 

2. संचालक, उ'च िशDण सचंालनालय, महारा*K राiय,पणेु, 

3. संचालक, कला संचालनालय, महारा*K राiय, मुंबई, 

4.   आय0ुत, राiय सामाईक Xवशे परीDा कD, महारा*K राiय, _य ुए0सेलिसअर िबAड�ग, फोटR, 
       मुंबई 400 001, 

      5.   सिचव, Xवशे िनयामक Xािधकरण, महारा*K राiय, _य ुए0सलेिसअर िबAड�ग, फोटR,  
 मुंबई 400 001, 

6.  सिचव, शुAक िनयामक Xािधकरण, महारा*K राiय, 305, शासकीय तंNिनकेतन इमारत,       
49,खेरवाडी,अिलयावर जगं मागR,वां|े (पवूR), मुंबई-400051, 

7.  सवR  सहसंचालक, तंN िशDण, िवभागीय कायZलये, 

8.  सवR सहसंचालक, उ'च िशDण, िवभागीय कायZलये, 

9.  सवR सहसंचालक, कला संचालनालय िवभागीय कायZलये, 

10. सवR सहसिचव/उपसिचव, उ'च व तंN िशDण िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

Sanjay A. 

Dharurkar

Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 

Technical Education Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee2301144

8b7fc64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar 

Date: 2018.07.11 17:13:25 +05'30'
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11. सवR अवर सिचव,  उ'च व तंN िशDण िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

12. सवR कD अिधकारी, उ'च व तंN िशDण िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

13. मा.मंNी, उ'च व तंN िशDण यांच ेिवशेष कायR अिधकारी,  
14. मा.राiयमंNी, उ'च व तंN िशDण यांचे खाजगी सिचव,  
15. सामािजक _याय व िवशेष सहाय िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

16. कृषी व पदुम िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

17. िव.जा., भ.ज., इ.मा.व. व िव.मा.X. िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

18. व"ैकीय िशDण व औषधी |7ये व Xशासन िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

19. का. मिश-4, उ'च व तंNिशDण िवभाग, मंNालय, मुंबई, 

20. िनवड नzती (तांिश-4) 
 

 

 

 

 


