




























उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्याशितील 
शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनातंर्गत पात्र 
लाभार्थ्यांना त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक 
खात्यात िक्कम िेट जमा किण्याबाबत. 
  

महािाष्र िासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार् 

िासन शनणगय क्रमाकं : स्कॉलि-4917/प्र.क्र.146/मशि-2, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा िाजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
  शदनाकं : 02 ऑर्स्ट, 2017. 

 

वाचा :- (1) महािाष्र आधाि (शवत्तीय व इति अिग सहाय्य, लाभ आशण सेवा याचंे लशययत  
                  शवतिण) अशधशनयम, 2016. 
            (2) िासन अशधसूचना, उच्च व तंत्रशिक्षण शवभार्, क्रमाकं:स्कक ालि-4917/   
                 प्र.क्र.146/मशि-2, शदनाकं29.06.2017. 
 

प्रस्तावना :-  

रु्णवान व होतकरू शवद्यार्थ्यांसाठी िाज्य िासनाकडून देण्यात येणाऱ्या काही 
शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजना उच्च शिक्षण संचालनालयामार्ग त िाबशवण्यात येतात.  

2. संदभाशधन क्र. 1 येिील महािाष्र आधाि (शवत्तीय व इति अिग सहाय्य, लाभ आशण सेवा 
याचंे लशययत शवतिण) अशधशनयम, 2016 मध्ये िासनाकडून देण्यात येणािे कोणतेही आर्थिक 
सहाय्य, लाभ व सेवाचं्या प्रयोजनािंग संबंशधत लाभार्थ्यांचे अशधप्रमाणन ककवा पुिावा म्हणनू 
आधाि क्रमाकं प्राप्त करून त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात शवत्तीय लाभाची िक्कम िेट 
जमा किण्याची तितूद केली आहे. सदि अशधशनयमातील कलम 3 व 4 मधील तितुदीनुसाि 
संदभाधीन क्र.2 येिील अशधसूचनेन्वये उच्च शिक्षण संचालनालयामार्ग त शवद्यार्थ्यांना िाज्य 
िासनाकडून देण्यात येणािी शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनाचंी सूची व सदि योजनेचा लाभ 
शमळण्यासाठी ओळख शसद्ध किण्याच्या प्रयोजनािग ओळखीच े अशधप्रमाणन ककवा पुिावा 
अशधसूचीत केले आहेत. त्यानुसाि अशधसूचीत केलेल्या शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनाचंा 
लाभ देण्याच्या प्रयोजनािग संबंशधत लाभार्थ्यांचे अशधप्रमाणन ककवा पुिावा म्हणनू आधाि क्रमाकं 
प्राप्त करून, त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात शवत्तीय लाभाची िक्कम िेट जमा 
किण्याची बाब िासनाच्या शवचािाधीन होती. 

3. तिी संदभाधीन क्रमाकं 2 येिील अशधसूचनेमध्य े अशधसूशचत केलेल्या शिष्यवृत्ती/ 
आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत पात्र लाभािी शवद्यार्थ्यांना देण्यात येणािी लाभाची िक्कम ही िेट 
लाभार्थ्यांस त्याचं्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात िासनाकडून जमा किण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे शनदेि देण्यात येत आहे.  
 

िासन शनणगय :-  

संदभाधीन क्रमाकं 1 येिील महािाष्र आधाि (शवत्तीय व इति अिग सहाय्य, लाभ आशण 
सेवा याचंे लशययत शवतिण) अशधशनयम, 2016 मधील तितूदी व संदभाधीन क्रमाकं 2 येिील 
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अशधसूचना शवचािात घेवून, िैक्षशणक वर्ग 2017-18 पासून उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्याशितील पशिशिष्ट “अ” मधील शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत देण्यात 
येणाऱ्या लाभाची िक्कम संबंशधत महाशवद्यालयानंा देण्याऐवजी, पात्र लाभार्थ्यांस िेट त्याचं्या 
आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात जमा किण्यात यावी.  

2. प्रस्तुत शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय 
अशधकािी म्हणनू सचंालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे हे िाहतील. तसेच, सहाय्य्क 
संचालक (लेखा), उच्च शिक्षण संचालनालय, महािाष्र िाज्य, पुणे यानंा उक्त 
शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेकिीता आहिण व संशवतिण अशधकािी म्हणनू घोशर्त 
किण्यात येत आहे. 

3. शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या लाभाची िक्कम पात्र 
लाभार्थ्याच्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात जमा किण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायगपध्दती शवशहत 
किण्यात येत आहे :- 

(1) पशिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलले्या शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेच्या 
लाभासाठी िासनाने वळेोवळेी शनशित केलेली कायगपध्दती, अटी, िती व शनकर् लारू् 
िाहतील.  

(2) अजगदाि शवद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेसंदभातील ऑन-लाईन 
अजासोबत त्याचं्या आधाि क्रमाकंाबिोबिच आधाि संलग्ननत बचत बॅंक खात्याचा 
तपशिल द्यावा. संबंशधत िैक्षशणक संस्िा/महाशवद्यालये/शवद्यापीठे/सक्षम प्राशधकािी 
यानंी सदि योजनेसंबंधीच्या िासन शनणगयान्वये वळेोवळेी शवशहत केलेल्या 
कायगपध्दतीनुसाि प्राप्त अजांची छाननी किावी व DBT पोटगलवि दिगशवल्याप्रमाणे 
पुढील कायगवाही किावी.  

(3) िैक्षशणक संस्िा/शवद्यापीठे/महाशवद्यालयानंी प्रत्येक शवद्यार्थ्याचा प्रविे शनशित 
किताना त्याचंा आधाि क्रमाकं हा संबंशधत िैक्षशणक संस्िा/शवद्यापीठ/महशवद्यालयाच्या 
साकेंशतक क्रमाकंािी (Unique Number) (AISHE Code अिवा िैक्षशणक संस्िा/ 
शवद्यापीठ/महाशवद्यालयाने शदलेला नोंदणीकृत क्रमाकं) जोडून त्याआधािे शवकशसत 
केलेली शवद्यार्थ्यांची पशिपूणग माहीती (Data Base) ही प्रस्ताशवत DBT पोटगलिी 
जोडण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे यानंा उपलब्ध करुन द्यावी. 

(4) संचालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे यानंी प्रत्येक योजनेकशिता िाष्रीयकृत 
बॅंकेत एक संयुक्त खाते उघडून त्याद्वािे लाभािी शवद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती िाज्यस्तिीय 
DBT पोटगल मार्ग त अदा किण्याची कायगवाही किावी. वि नमूद खात्याव्यशतशिक्त इति 
कोणतेही खाते शजल्हा/तालुका/शवभार्स्तिावि ठेवण्यात येऊ नये. 

(5) उच्च शिक्षण संचालनालयाने शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य योजनेची माशहती 
महाशवद्यालयाच्या साकेंशतक क्रमाकंासह (Unique Number) शवद्यापीठ/ 
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महाशवद्यालयाचा नोंदणीकृत क्रमाकं (AISHE) DBT पोटगलला जोडण्याची कायगवाही 
किावी.  

(6) सदि प्रयोजनािग माशहती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून कें द्रीभतू िेट लाभ 
हस्तातंिण पोटगल शवकशसत किण्यात येत असून, यासंदभात वळेोवळेी मार्गदिगक 
सूचना स्वतंत्रपणे शनर्गशमत किण्याची कायगवाही किण्यात येईल. शिष्यवृत्ती/आर्थिक 
सहाय्य योजनेसंदभातील अजग किण्यापासून शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्याची िक्कम 
लाभािी शवद्यार्थ्यांच्या आधाि संलग्ननत बॅंक खात्यात जमा किण्यापयंतच्या सवग 
प्रशक्रयसेाठी िाज्यस्तिीय DBT पोटगलचा वापि किणे अशनवायग िाशहल. 

(7) पात्र लाभार्थ्यांनी त्याचंा आधाि क्रमाकं हा ऑन-लाईन अजासोबत देणे 
आवश्यक असेल. तसेच ज्या बॅंक खात्यात पात्र लाभार्थ्यांना िक्कम प्राप्त करुन 
घ्यावयाची आहे, असे खाते ऑन-लाईन अजासोबत शदलेल्या आधाि क्रमाकंािी संलनन 
असल्याची खात्री करुन घ्यावी.  

(8) उक्त योजनेअंतर्गत सध्या लाभ घेत असलेले व नवीन लाभािी शवद्यार्थ्यांना 
यापुढे िाज्यस्तिीय DBT पोटगलवि नव्याने अजग किणे अशनवायग िाशहल. या योजनातंर्गत 
पात्र लाभािी शवद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्याची िक्कम अदा कितेवळेी 
लाभािी शवद्यािी, अभ्यासक्रम व िैक्षशणक संस्िा/महाशवद्यालय/शवद्यापीठशनहाय 
सशवस्ति यादी  उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदािी  उच्च शिक्षण  संचालनालयाच्या 
सक्षम प्राशधकाऱ्याची असेल. तसेच सदि  यादी उच्च शिक्षण सचंालनालयाच्या 
संकेतस्िळावि न चकुता प्रशसध्द किणे बधंनकािक िाहील. 

4. सदि िासन शनणगय महािाष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्िळावि उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं क्रमाकं 
201708021616144408 असा आहे. हा आदेि शडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाशंकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

 महािाष्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेिानुसाि व नावाने. 
 

 

 

                                       ( िोशहणी भालकेि ) 
                                          उप सशचव, महािाष्र िासन. 

प्रत, 

1. मा.िाज्यपालाचंे सशचव, िाजभवन, मलबाि शहल,मंुबई, 
2. मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) याचंे शविेर् कायग अशधकािी, मंत्रालय, मंुबई, 

Rohini 
Bhalekar

Digitally signed by Rohini Bhalekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Higher And Technical Education Dept, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=440c600559857f4234e969f892346
c88247ac81346a1b7229bf9917deb7bce48, 
cn=Rohini Bhalekar 
Date: 2017.08.02 16:18:20 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.िाज्यमंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) याचंे खाजर्ी सशचव मंत्रालय, मंुबई, 
5. सवग मा. मंत्री व मा. िाज्यमंत्री याचंे खाजर्ी सशचव, 
6. अपि मुख्य सशचव (शवत्त), शवत्त शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
7. प्रधान सशचव (कृशर्), कृशर् व प.दु.म. शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
8. प्रधान सशचव, वदै्यकीय शिक्षण व और्शध द्रव्ये शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
9. प्रधान सशचव, माशहती तंत्रज्ञान (सा.प्र.शव.) मंत्रालय, मंुबई, 
10. प्रधान सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
11. सशचव, सामाशजक न्याय व शविेर् सहाय्य शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
12. महासंचालक, माशहती व जनसंपकग  सचंालनालय, महािाष्र िाज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
13. संचालक, तंत्र शिक्षण, महािाष्र िाज्य, मंुबई, 
14. संचालक, उच्च शिक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे (सदि िासन शनणगय सवग िैक्षशणक 

संस्िा/ सवग महाशवद्यालये/ सवग शवद्यापीठे याचं्या शनदिगनास आणण्यात यावा.) 
15. कुलसशचव, सवग अकृशर् शवद्यापीठे, 
16. सवग शवभार्ीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण (सचंालक, उच्च शिक्षण याचं्यामार्ग त) 
17. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महािाष्र-1/2, मंुबई/नार्पूि, 
18. महालेखापाल (लेखा पिीक्षा), महािाष्र-1/2, मंुबई/नार्पूि, 
19. अशधदान व लेखा अशधकािी, मंुबई, 
20. शनवासी लेखा पिीक्षा अशधकािी, मंुबई, 
21. सवग शजल्हा कोर्ार्ाि अशधकािी,  
22. उपसशचव (मशि/शवशि/तांशि) उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार्, मंत्रालय,मंुबई, 
23. कक्ष अशधकािी, मशि-3, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार्, मंत्रालय,मंुबई, 
24. अपि मुख्य सशचव, उच्च व तंत्र शिक्षण याचंे स्वीय सहायक, 
25. शनवड नस्ती मशि-2. 
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पशिशिष्ट “अ” 

 

अ.क्र. योजनाचंी नाव े
1 कहदी मधील मकशरकोत्ति अभ्यासासाठी अकहदी भाशर्क िाज्यातील शवद्यार्थ्यांना 

देण्यात येणािी शिष्यवृत्ती  
2 िाज्य िासनाची खुली रु्णवत्ता शिष्यवृत्ती  
3 र्शणत व भौशतकिास्त्र शवर्यातील प्रज्ञावान शवद्यार्थ्यांना देण्यात येणािी शिष्यवृत्ती  
4 िासकीय शवद्याशनकेतन शिष्यवृत्ती  
5 एकलव्य आर्थिक सहाय्य  
6 रु्णवान शवद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य  
7 िाज्य िासनाची दशक्षणा अशधछात्रवृत्ती  
8 िासकीय संिोधन अशधछात्रवृत्ती  
9 जवाहिलाल नेहरू शवद्यापीठ शिष्यवृत्ती  

10 माजी सैशनकाचं्या पाल्यानंा आर्थिक सहाय्य  
11 स्वातंत्र सैशनकाचं्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य  
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