
उच्च व्यावसाययक व इयत्ता बारावीनंतर सवव 
अभ्यासक्रमांमध्ये यिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील                                                                                  
अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्याना यिष्यवृत्ती योजना  
सन 2018-19 साठी अनुदान यवतरण करणेबाबत.    
 

महाराष्र िासन  
अल्पसंखयांक यवकास यवभाग  

िासन यनणवय क्रमाकं : अयवयव-2019/414/प्र.क्र.94/का-6 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

  मंत्रालय, मंुबई - 400 032 
यदनांक : 08 मे, 2019 

वाचा - 
1. अल्पसंखयांक यवकास यवभाग, िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव-2011/प्र.क्र.44/11/का-6,  

यदनांक 14 ऑक्टोबर, 2011 
2. िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव-2018/912/प्र.क्र.226/का-6, यदनांक 10 ऑक्टोबर, 2018  
3. िासन यनणवय क्रमांक : अयवयव-2018/912/प्र.क्र.226/का-6, यदनांक 30 माचव, 2019 
4. िासन परूकपत्र अल्पसखंयाकं यवकास यवभाग  क्र. अयवयव-2019/प्र.क्र.14/का-7,  

यदनांक 09 एयप्रल, 2019  
 

प्रस्तावना :- 
 राज्यातील अल्पसखंयाक समाजातील उच्च व्यावसाययक यिक्षण घेणाऱ्या व इयत्ता बारावीनंतर सवव 
अभ्यासक्रमांमध्ये यिक्षण घेत असलेल्या आर्थिक दृष्टया कमकुवत व गुणवत्ताधारारक यवद्यार्थ्यरकरीता यिष्यवृत्ती 
योजनेची अंमलबजावणी यदनांक 14/10/2011 च्या िासन यनणवयान्वये करण्यात येत आहे.  
2. संदभव क्रमांक 2 व 3 येिील िासन यनणवयान्वये सदर योजनेंतगवत योजनेचे नोडल अयधारकारी सचंालक, 
तंत्र यिक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई यांना सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरीता रु. 
73,25,00,000/- (रुपये त्र्याहत्तर कोटी पचंवीस लाफ ्क्तइ इतका यनधारी अल्पसंखयाकं यवद्यार्थ्यरना 
यिष्यवृत्ती वाटपाकरीता उपलब्धार करुन देण्यात आला होता. तिायप, तांयत्रक कारणामुळे त्यापकैी ्क्त रु. 
5,65,69,073/- (रुपये पाचं कोटी पासष्ट लाफ एकोणसत्तर हजार त्र्याहत्तरइ इतका यनधारी यवद्यार्थ्यरना 
यवतरीत होऊ िकला. सदर योजनेंगवत सन 2018-19 वर्षातील यिष्यवृत्ती वाटपासाठी रु. 70,00,98,928/- 
(रुपये सत्तर कोटी अठ्ठयाणव हजार नऊिे अठ्ठावीसइ  इतका यनधारी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर 
झालेल्या अनुदानातनू उपलब्धार करुन देण्याची यवनंती सचंालक, तंत्र यिक्षण सचंालनालय, महाराष्र राज्य, 
मंुबई यांच्या यदनाकं 18/04/2019 रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर यनधारी यवतरीत 
करण्याची बाब िासनाच्या यवचाराधारीन होती.  
 

िासन यनणवय :-    
  िासन परूकपत्र अल्पसंखयांक यवकास यवभाग क्र. अयवयव-2019/प्र.क्र.14/का-7, यदनाकं 
09/04/2019 अन्वये सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील एयप्रल ते जुलै या चार मयहन्याकरीता आवश्यक 
असणारा अयनवायव व कायवक्रमावरील फचाचा अिवसकंल्पीत यनधारी, अिवसकंल्पीत अंदाज यवतरण व संयनयंत्रण 
प्रणालीवर (बीम्सइ मंत्रालयीन यवभागांना यवतरीत करण्यात आलेला आहे.  त्यानुसार “उच्च यिक्षण घेणाऱ्या 
अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्याकरीता यिष्यवृत्ती योजनेसाठी सहायक अनुदान (2235 ए 338इ” या लेफािीर्षाफाली 
रु.120.00 कोटी (रुपये एकिे वीस कोटीइ इतकी अिवसकंल्पीय तरतूद मंजूर असून त्यामधुारन एयप्रल ते जुलै 
या कालावधारीच्या फचासाठी रु. 40.00 कोटी (रुपये चाळीस कोटीइ इतकी तरतूद उपलब्धार आहे. यास्तव सदर 
उपलब्धार असलेली रु. 40.00 कोटी इतकी तरतूद सदर योजनेंतगवत अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यरना सन 2018-19 
ची देय असलेली यिष्यवृत्ती वाटपासाठी सचंालक, तंत्र यिक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई यांना 
उपलब्धार करुन देण्यास या िासना यनणवयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. (उववयरत तरतूद सन 2019 च्या 
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पावसाळी अयधारविेनात उववयरत कालावधारीसाठी यनयतव्यय मान्य झाल्यावर उपलब्धार करुन देण्याच ेप्रस्तायवत 
आहे.इ  
2.  सदर योजनेंतगवत सन 2019-20 या वर्षात संचालक, तंत्र यिक्षण संचालनालय, मंुबई यांना रु.40.00 
कोटी (रुपये चाळीस कोटी ्क्तइ इतका यनधारी यवतरीत करण्यास या िासन यनणवयाव्दारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. सन 2018-19 या वर्षातील यिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंखयांक समुदायातील यवद्यार्थ्याना 
यिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी सदर रक्कम त्यांच्या स्वाधारीन करण्यात येत असनू याकरीता ते आहरण व 
संयवतरण अयधारकारी आयण यनयंत्रक अयधारकारी म्हणनू काम पाहतील. सदर यिष्यवृत्ती वाटप त्वरीत करावयाच े
असल्यामुळे या यनधारीच ेमायसक फचव यववरणपत्र देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  
3.  संचालक, तंत्र यिक्षण संचालनालय, मंुबई यानंी सन 2019-20 या यवत्तीय वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 
यनधारीच्या मयादेपयंतच फचव करावा. उपरोले्लयफत लेफानुदानाच्या फचाचा तपयिल व उपयोयगता प्रमाणपत्र 
िासनास यवयहत कालावधारीत सादर कराव.े तसचे हे अनुदान फचव करताना महाराष्र अिवसकंल्ल्पय 
यनयमपलु्स्तका व यवत्तीय अयधारकारी यनयम पलु्स्तकेमध्ये उले्लफ केलेल्या तसेच वळेोवळेी िासनाने या अनुरं्षगाने 
यदलेले सवव यनदेि/यनयम/िासन यनणवय/आदेि आयण कें यिय दक्षता आयोगाच्या मागवदिवक सचूना व यनयंत्रक 
व महालेफापयरक्षक यांच्या यनरीक्षणाच े पालन करण्यात याव.े सदर िासन यनणवय यवत्तीय अयधारकार यनयम 
पलु्स्तका भाग-1 यवत्त यवभाग, िासन यनणवय क्रमाकं यवअप्र1008/प्र.क्र.70/2008/ यवयनयम, यद.15.05.2009, 
अन्वये प्रिासकीय यवभागास प्राप्त झालेल्या अयधारकारांतगवत/यवभागास वळेोवळेी यवत्तीय अयधारकार यनयम 
पलु्स्तका भाग-2 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अयधारकारानुसार तसचे प्रधारान सयचव, अल्पसंखयाक यवकास 
यवभाग यांनी प्रिासयनक यवभाग प्रमुफ या नात्याने यदलेल्या मान्यतेनुसार यनगवयमत करण्यात येत आहे. 
4. यवत्त यवभाग िासन पयरपत्रक क्र. अिवस-ं2019/प्र.क्र.44/अिव-3, यद.01/04/2019 मधारील अटींची व 
ितीची पतूवता होत असनू, सदर िासन यनणवय अल्पसखंयाक यवकास यवभाग िासन परूकपत्र क्र.अयवयव-2019/ 
प्र.क्र.14/का-7, यद. 09/04/2019 अन्वये यदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन यनगवयमत करण्यात येत आहे. 
5. सदर प्रयोजनासाठी होणारा फचव “मागणी क्र.झेड ई-1, मुखय लेफायिर्षव 2235,सामायजक सरुक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कायवक्रम, राज्य योजनांतगवत योजना (01इ (20इ उच्च यिक्षण घेणाऱ्या 
अल्पसंखयाक यवद्यार्थ्यरकयरता यिष्यवृत्ती योजनेकयरता सहाय्यक अनुदान (कायवक्रमइ (२२३५-ए-३३८इ 34 
यिष्यवृत्त्या/यवद्यावतेने” या लेफािीर्षाफाली सन 2019-20 या वर्षाकयरता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातनू भागयवण्यात यावा.   
6. सदर िासन यनणवय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्धार 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201905081447050814 असा आहे. हा आदेि यडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांयकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने.  
 
 
                                                                                                                               ( सं.छ.तडवी इ 
                                                                                                                     सह सयचव, महाराष्र िासन  
     प्रत, 

1. मा. राज्यपालांच ेसयचव 
2. मा. मुखयमंत्र्यांच ेप्रधारान सयचव  
3. मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री अल्पसंखयाक यवकास याचंे फाजगी सयचव 
4. मा. यवरोधारी पक्षनेता, यवधारान सभा/ यवधारानपयरर्षद,महाराष्र यवधारानमंडळ सयचवालय, यवधारानभवन, 

मंुबई. 
5. मा. यवधारानसभा/ यवधारान पयरर्षद सदस्य, महाराष्र यवधारानमंडळ सयचवालय, यवधारानभवन, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मुखय सयचव, महाराष्र िासन 
7. अपर मुखय सयचव, यनयोजन यवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधारान सयचव, यवत्त यवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9. महालेफापाल ½ (लेफा व अनुज्ञेयताइ, मंुबई/नागपरू 
10. महालेफापाल ½ (लेफापयरक्षाइ, मंुबई/नागपरू 
11. अयधारदान व लेफा अयधारकारी, मंुबई 
12. यनवासी लेफा परीक्षा अयधारकारी, मंुबई 
13. सयचव, उच्च व तंत्र यिक्षण यवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
14. प्रधारान सयचव, अल्पसंखयाक यवकास यवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
15. प्रधारान सयचव, वदै्यकीय यिक्षण व और्षधारी िव्य यवभाग, जी.टी. रुग्णालय, नवीन मंत्रालय, मंुबई  
16. संचालक, उच्च यिक्षण, उच्च यिक्षण सचंालनालय, पणेु  
17. संचालक, तंत्र यिक्षण संचालनालय, मंुबई  
18. संचालक, वदै्यकीय यिक्षण आयण संिोधारन सचंालनालय, मंुबई 
19. अवर सयचव (अिवसकंल्प िाफाइ, अल्पसंखयाक यवकास यवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
20. सह सयचव/उप सयचव/अवर सयचव/कक्ष अयधारकारी, अल्पसंखयाकं यवकास यवभाग,मंत्रालय,मंुबई. 
21. यनवडनस्ती. 
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