
राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी 
विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत 
संस्ामंधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमामध्य े
सन २०१४-१५ मध्ये प्रिशे घेतलले्या 
अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, विशेष मागास प्रिगग ि इतर मागास 
प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षविक शुल्काच्या 
प्रवतपूतीबाबत.  

 महाराष्ट्र शासन  
सामावजक न् याय ि विशेष सहाय य विभाग 
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मंत्रालय, विसतार भिन, मुंबई-400 032 

वदनाकं : ३० मािग, 201५ 
 
िािा:-१) शासन वनिगय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग, 

      क्रमाकं - इबीसी-201४/प्र.क्र. ४०/वशक्षि-1 वदनाकं ४.३.२०१४ 
              २)  शासन पवरपत्रक सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग, 
      क्रमाकं - इबीसी-201४/प्र.क्र.४०/वशक्षि-1 वदनाकं ८.७.२०१४ 

                     ३) शासन वनिगय, उच्ि ि तंत्र वशक्षि विभाग  
                         क्रमाकं - इबीसी-201४/प्र.क्र.९०/तावंश-४ वदनाकं २०.३.२०१5 
 

प्रसतािना-  
शासनाच्या उच्ि ि तंत्र वशक्षि विभाग, िदै्यवकय वशक्षि ि औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी विभाग ि 

पशुसिधंगन दुग्धव्यिसाय आवि मत्सव्यिसाय विभाग या विभागाच्या अवधपत्याखालील मान्यताप्राप्त 
विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत वशक्षि संस्ामंधील व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी प्रवतपूती 
करण्यािा धोरिात्मक वनिगय शैक्षविक िषग २००६-०७ पासून घेतलेला आहे. सदरहू वनिगय शैक्षविक 
िषग २००७-०८, २००८-०९, २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ ि २०१३-१४ मध्ये कायम 
ठेिण्यात आलेला आहे. आता सदरहू योजना शैक्षविक िषग २०१४-१५ मध्ये आहे त्याि सिरुपात एका 
िषासाठी सुरु ठेिण्यािा शासनाने वनिगय घेतला आहे. या वनिगयानुसार शैक्षविक िषग २०१४-१५ मध्ये 
प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित जाती, विमुक्त जाती /भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रिगग ि इतर मागास 
प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांना ीी प्रवतपूती करण्याबाबतिी बाब शासनाच्या वििारावधन होती. त्या अनुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमािे वनिगय घेतलेला आहे. 
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शासन वनिगय   
राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत वशक्षि 

संस्ामंध्ये व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी सन 201४-1५ या िषी प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित जाती, 
विमुक्त जाती /भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रिगग ि इतर मागास प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांना वशक्षि शुल्क 
सवमती, प्रावधकरि ककिा पवरषदने वनधावरत केलेल्या दराप्रमािे वशक्षि शुल्क ि परीक्षा शुल्कािी 
प्रवतपूती करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  

अ)         आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम (िदै्यकीय, दंत, होवमओपॅ्ी, युनानी, आयुिदे  
भौवतकोपिार, व्यिसायोपिार ि नवसिंग ) :-  असोवशएशन ऑी मॅनेजमेंटस् ऑी अनएडेड प्रायव्हेट 
मेडीकल अँड डेंटल कॉलजेेस ऑी महाराष्ट्र, मंुबई यानंी आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्र्म िषास 
राबविलेल्या प्रिशे प्रक्रीयेतून अ्िा शासनाच्या सामाईक प्रिशे परीक्षाव्दारे प्रिशे घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना ते त्यािंा अभ्यासक्रम पूिग करेपयिंतच्या कालािधीसाठी लागू राहील. मात्र सदर प्रिशे 
प्रक्रीया पूिग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या जागांिर संस्ा सतरािर प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी 
अशा प्रिशेानंा प्रिशे वनयंत्रि सवमतीने मान्यता वदली  असली तरी या योजनेिा लाभ होिार नाही. 
ब)  उच्ि ि तंत्रवशक्षि विभागातंगगत :- राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि 
कायम विनाअनुदावनत वशक्षि संस्ामंधील पुढील  व्यािसावयक ही योजना लागु राहील.  

 

पदविका पदिी पदव्युत्तर पदिी 
अवभयांवत्रकी  अवभयांवत्रकी  एम.बी.ए./एम.एम.एस 

औषधवनमाि शास्त्र औषधवनमाि शास्त्र एम.सी.ए. 
एि.एम.सी.टी. एि.एम.सी.टी. -- 

-- िासतुशास्त्र -- 
 

क) कृषी, पशुसंिधगन ि दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभाग:- राज्यातील िारही कृवष 
विद्यापीठांतगगत कायगरत असलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत 
विद्यालय/महाविद्यालयामधील शासकीय कोटयातून प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र कृवष 
वशक्षि ि संशोधन पवरषदने वनधावरत केलले्या दराप्रमािे वशक्षि शुल्कािी प्रवतपूतीपुढील 
अभ्यासक्रमासंाठी ही प्रवतपूती योजना लागु राहील. 

कृवष विद्यालय (पदविका) 
दुग्ध व्यिसाय विकास (पदविका ) 
कृवष ि सलगं्न विषयािी महाविद्यालये (पदिी ि पदव्युत्तर) 
कृवष जिैतंत्रज्ञान महाविद्यालय (पदिी ि पदव्युत्तर) 
कृवष अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय (पदिी ि पदव्युत्तर)  
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ड) महाराष्ट्र शासनाच्या बी.एड ि डी.एड अभ्यासक्रमाच्या प्रतीपूतीसाठी पिूीिे आदेश लागु 
राहतील. सदर अभ्यासक्रमािंी प्रतीपूती राज्य शासनाच्या अनुक्रमे उच्ि ि तंत्र वशक्षि विभाग ि शालये  
वशक्षि विभागाने वनवित केलले्या दराप्रमािे अनुज्ञये राहील.   

२.सदरहू योजना सन 201४-1५ या शैक्षविक िषात राबविण्यासाठी खालील अटी ि 
शतीनुसार लागू राहतील:- 
  (1) राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदावनत ि कायम विनाअनुदावनत वशक्षि 
संस्ामंध्ये व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी सन 201४-१५ या शैक्षविक िषात प्र्म िषात प्रिशे 
घेतलेल्या अनुसूवित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षविक शुल्क ि परीक्षा शुल्कािी 100% प्रवतपूती त्यािंा 
अभ्यासक्रम पूिग होईपयिंत अनुज्ञये राहील.  
(2)  विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रिगग ि इतर मागास प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांच्या 
पालकािंे िार्षषक उत्पन्न रुपये ४.५० लाखाच्या मयादेत असाि.े  या योजनेिा लाभ प्र्म िषाकरीता 
वमळाल्यानंतर ही सिलत त्यािा अभ्यासक्रम पूिग होईपयिंत अनुज्ञये राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुस-या 
िषापासून दरिषी उत्पन्नािा दाखला सादर करण्यािी आिश्यकता राहिार नाही.   
(3)     सन 201४-१५ या शैक्षविक िषात प्र्म िषात प्रिशे घेतलेल्या विमुक्त जाती भटक्या 
जमाती, विशेष मागास प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षविक शुल्क ि परीक्षा शुल्कािी 100% प्रवतपूती ि 
इतर मागास प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षविक शुल्क ि परीक्षा शुल्कािी 50% प्रवतपूती ही लागू राहील.  
(४)    आरक्षिािा लाभ न घेता, गुिित्तेनुसार खुल्या गटातील जागांिर प्रिशे घेतलेल्या अनुसूवित 
जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रिगग ि इतर मागास प्रिगाच्या विद्यार्थ्यांसाठीसुद्धा 
सदर योजना लागू राहील.  
(५)     उपरोक्त योजना ीक्त शासकीय कोटयातून प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाि लागू राहील.  
(६)        तंत्र वशक्षिाशी वनगडीत पदविका पदिी ि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या योजनेिा लाभ ज्या 
विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिशे घेतला आहे, अश्याि विद्यार्थ्यांना लागू 
रावहल. मात्र सदर प्रिशे प्रक्रीया पूिग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या जागांिर संस्ा सतरािर प्रिशे 
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अश्या प्रिशेानंा प्रिशे वनयंत्रि सवमतीने मान्यता वदली असली तरी या 
योजनेिा लाभ होिार नाही.  
(७)      ्ेट व्व्दत्तीय िषग अवभयांवत्रकी तसेि औषधवनमािशास्त्र पदिी अभ्यासक्रमासाठी प्रिशे घेिा-या 
विद्यार्थ्यांनी जर शासनाच्या कें द्रीभतू प्रिशे प्रवक्रयेद्वारे (CAP) प्रिशे घेतला असेल तरि त्यानंा या 
प्रवतपूती योजनेिा लाभ वमळेल. मात्र सदर प्रिशे प्रक्रीया पूिग झाल्यानंतर वरक्त रावहलेल्या जागांिर 
संस्ा सतरािर प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अश्या प्रिशेानंा प्रिशे वनयंत्रि सवमतीने मान्यता वदली 
असली तरी या योजनेिा लाभ होिार नाही.  
(८)   सदरहू योजनेिा लाभ ए.आय.ई.ई.ई. कोटयातून प्रिशे घेिा-या महाराष्ट्र राज्यातील  
मागासिगीय उमेदिारानंाही लागू राहील.  
(९)        अनुत्तीिग होिाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही सिलत लागू राहािार नाही.  
(१०)   अवभमत विद्यापीठात प्रिशे घेिाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहिार नाही.  
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(1१)    ही सिलत एक ककिा दोन विषयांमध्ये अनुत्तीिग होऊन पुढच्या िगात ए.टी.के.टी. द्वारे प्रिशे 
घेतलेल्या [Allowed To Keep Term (A.T.K.T.) वमळालेल्या] विद्यार्थ्यांना अनुज्ञये राहील.   
             यािर होिारा खिग "मागिी क्रमाकं एन-3 2225, अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि इतर 
मागासिगीयािंे कल्याि, 01-अनुसूवित जातीिे कल्याि, 277-वशक्षि, पंििार्षषक योजनातंगगत 
योजना- राज्य योजनातंगगत योजना (02) (17) राज्यातील इतर मागासिगग विद्यार्थ्यांसाठी वशक्षि ीी ि 
परीक्षा ीी -(विघयो) (04) (20) मागासिगीय विद्यार्थ्यांना मॅरीकोत्तर वशक्षि ीी ि परीक्षा ीी प्रदाने, 
(2225 3805), 34 वशष्ट्यिृत्त्या/ विद्याितेने " या लेखाशीषाखाली सन 201४-1५ या आर्ष्क िषामध्ये 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यािा.  
               यािर होिारा खिग "मागिी क्रमाकं एन-3 - 2225, अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि 
इतर मागासिगीयािंे कल्याि, 03-मागासिगािे कल्याि, 277-वशक्षि,(02) (17) राज्यातील इतर 
मागासिगीय विद्यार्थ्यांसाठी मॅरीकोत्तर वशक्षि ीी ि परीक्षा ीी प्रदाने, (2225 3233) 34 वशष्ट्यिृत्त्या/ 
विद्याितेने" या लेखाशीषाखाली सन 201४-1५ या आर्ष्क िषामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यािा.  
                यािर होिारा खिग "मागिी क्रमाकं एन-3 - 2225, अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि 
इतर मागासिगीयािंे कल्याि, -03-मागासिगािे कल्याि, 277-वशक्षि, (02) (04) वशक्षि ीी ि 
परीक्षा ीी प्रदाने (2225 08-06), 34 वशष्ट्यिृत्त्या/ विद्याितेने " या लेखाशीषाखाली सन 201४-1५ या 
आर्ष्क िषामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यािा.  
               यािर होिारा खिग "मागिी क्रमाकं एन-3 - 2225, अनुसूवित जाती, अनुसूवित जमाती ि 
इतर मागासिगीयािंे कल्याि, 03-मागासिगािे कल्याि, 277-वशक्षि, (02) (14) विशेष मागासिगीय 
विद्यार्थ्यांसाठी मॅरीकोत्तर वशक्षि ीी ि परीक्षा ीी प्रदाने, (2225 2596), 34 वशष्ट्यिृत्त्या/ विद्याितेने " 
या लेखाशीषाखाली सन 201४-1५ या आर्ष्क िषामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून 
भागविण्यात यािा.   

  हा शासन वनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या िबेसाईटिर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, 
त्यािा संगिक सकेंताकं क्रमाकं २०१५०३३०१५०५२४९७२२ असा आहे. हा आदेश वडजीटल सिाक्षरीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  

   महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 

                          (उज्ज्िल उके ) 
                                          प्रधान सविि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1) मा.राज्यपाल यािंे सविि 
2) मा.मुख्यमंत्री यािंे प्रधान सविि 
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3) मा.मंत्री, सा.न्या. यािंे खाजगी सविि 
4) मा.मंत्री, िदै्यकीय वशक्षि ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मंुबई यािंे खाजगी सविि 
5) मा.मंत्री, उच्ि ि तंत्रवशक्षि विभाग,मंत्रालय, मंुबई यािंे खाजगी सविि  
6) मा.मंत्री, शालेय वशक्षि ि क्रीडा विभाग,मंत्रालय, मंुबई यािंे खाजगी सविि 
7) मा.मंत्री, कृषी ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई यािंे खाजगी सविि 
8) मा.राज्यमंत्री, सा.न्या.यािंे खाजगी सविि 
9) मा.मुख्य सविि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
10) प्रधान सविि सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
11) प्रधान सविि, उच्ि ि तंत्रवशक्षि विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
12) प्रधान सविि, कृषी ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
13) प्रधान सविि, िदै्यकीय वशक्षि ि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मंुबई  
14) प्रधान सविि, शालेय वशक्षि ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
15) महासंिालक, मावहती ि जनसंपकग  महासंिालनालय, मंुबई 
16) आयुक्त, समाजकल्याि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे  
17) संिालक, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याि संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे 
18) सिग प्रादेवशक उपायुक्त समाजकल्याि  
19) सिग सहाय यक आयुक्त समाजकल्याि  
20) सिग वजल्हा समाजकल्याि अवधकारी,  वजल्हा पवरषद 
21) महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञयेता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नागपूर 
22) वनिासी लेखा परीक्षक, मंुबई/अवधदान ि लेखावधकारी, मंुबई 
23) सिग वजल्हा कोषागार अवधकारी 
24) वित्त विभाग, (व्यय 14/अ ग्संकल्प-5),मंत्रालय, मंुबई  
25) कक्ष अवधकारी, विधानमंडळ अनुसूवित जाती कल्याि सवमती (ड-4), 15 िा मजला, 

विधानभिन, मंुबई - 400 032. (5 प्रतीसह) 
26) वनिड नसती, वशक्षि-1   
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