आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकातील विद्यार्थ्यांकडू न प्रिेशाच्या
िेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या विश्शश्शयाची वशक्षण शुल्काची 50
टक्के रक्कम वशक्षण संसिांनी न घेण्यार्ार्त.
मिाराष्र शासन
कृषी, पशुसंिर्बन, दु ग्र्व्यिसाय विकास ि मत्ससयव्यिसाय विभाग,
शासन पवरपत्रक, क्रमांक :- संकीणब (र्ैठक) 1518/प्र.क्र. 50/7 अे
मंत्रालय विसतार भिन, मादाम कामा मागब,
िु तात्समा राजगुरु चौक, मुंर्ई .200004
वदनांक : 10 एवप्रल, 4018
िाचा :- शासन पवरपत्रक, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, क्रमांक ईर्ीसी 4018/प्र.क्र.08/तांवश-2,
वदनांक 12.04.4018
पवरपत्रक :
कृषी विभागांतगबत राज्यातील सिब कृषी विद्यापीठे यांच्या अखत्सयावरतील विविर् मान्यताप्राप्त
अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रिेश पध्दतीने / विवित पध्दतीने प्रिेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकातील पात्र
विद्यार्थ्यांना राजषी छत्रपती शािू मिाराज वशक्षण शुल्क वशष्यिृत्ती योजनेंतगबत 50 टक्के वशक्षण शुल्काची प्रवतपूती
शासनाकडू न करण्यात येते. शैक्षवणक िषब 4018-19 पासून सदर 50 टक्के वशक्षण शुल्काची प्रवतपूतीची रक्कम
पात्र विद्यार्थ्यांना र्ँक खात्सयात िेट जमा करण्यात येणार आिे .
4.

राज्यातील र्ऱ्याचशा वशक्षण संसिा आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब
घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रिेश दे ताना

प्रिेशाच्यािेळी 100 टक्के वशक्षण शुल्क भरण्याचा आग्रि र्रतात. ककर्िू ना, 100 टक्के वशक्षण शुल्क
भरल्यावशिाय विद्यार्थ्यांना प्रिेश दे त नािीत, अशा तक्रारी विद्यार्थ्याकडू न, पालकांकडू न, विविर् संघटनांकडू न
तसेच लोकप्रवतवनर्ींकडू न शासनाकडे िारं िार प्राप्त िोत असतात. िासतविक प्रिेशाच्यािेळी अशा विद्यार्थ्यांकडू न
फक्त त्सयांच्या विश्शश्शयाची 50 टक्के रक्कम वशक्षण संसिांनी घेणे अपेवक्षत आिे . उिबवरत 50 टक्के रक्कम
शासनाकडू न वशष्यिृत्तीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या र्ँक खात्सयात िेट जमा करण्यात येणार आिे ि तद्नंतर
विद्यार्थ्यांनी ती वशक्षण संसिांमध्ये भरणे आिश्शयक आिे . त्सयाअनुषंगाने याद्वारे सूवचत करण्यात येते की, सिब संर्वं र्त
वशक्षण संसिांनी आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रिेश दे ताना पात्र विद्यार्थ्यांकडू न प्रिेशाच्या िेळी
वशक्षण शुल्काची 100 टक्के रक्कम अििा पूणब रक्कम विद्यार्थ्यांनी भरािी, असा आग्रि र्रु नये. आर्थिकदृष्टया
दु र्ल
ब घटकातील ज्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के वशक्षण शुल्क प्रवतपूती अनुज्ञेय आिे, त्सया पात्र विद्यार्थ्यांकडू न
प्रिेशाच्या िेळी वशक्षण शुल्काची रक्कम भरण्याचा आग्रि करण्यात येऊ नये. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के
वशक्षण शुल्क प्रवतपूती अनुज्ञय
े आिे, त्सया पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रिेश घेताना 50 टक्के वशक्षण शुल्क भरल्यास त्सयांना
प्रिेश दे णे क्रमप्राप्त आिे. अशा पध्दतीने वशक्षण संसिांनी आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडू न
प्रिेशाच्या िेळी वशक्षण शुल्काची संपण
ू ब रक्कम भरािी असा आग्रि र्रल्यास ककिा मागणी केल्यास अशा
संसिांविरुध्द कारिाई करण्यात येईल, अशा सक्त सूचना याद्वारे दे ण्यात येत आिे त. िी र्ार् राज्यातील सिब कृषी
विद्यापीठे यांनी त्सयांच्या वनयंत्रणाखालील सिब वशक्षण संसिांच्या कटाक्षाने वनदशबनास आणािी. याउपर अशा
प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास संर्वं र्त संसिांना समज द्यािी ि आिश्शयकता िाटल्यास संसिांविरुध्द कारिाई
करािी.
3.

सदर पवरपत्रकास सिब प्रवसध्दी माध्यमांद्वारे संर्वं र्त विद्यापीठांनी प्रवसध्दी द्यािी. तसेच विद्यापीठाच्या संकेत

सिळांिर िे पवरपत्रक जािीर करािे.
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शासन पवरपत्रक क्रमांकः संकीणब (र्ैठक) 1518/प्र.क्र. 50/7 अे

4.

सदर शासन पवरपत्रक मिाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसिळािर उपलब्र्

करण्यात आले असून त्सयाचा संकेताक 401802111508014201 असा आिे. िे पवरपत्रक वडजीटल सिाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,
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( दे . आ. गािडे )
सि सवचि, मिाराष्र शासन
प्रवत,
1. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंर्ई 04
2. मा.मंत्री (मिसूल) तिा अध्यक्ष, मंत्रीमंडळ उप सवमती (मराठा मोचा) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंर्ई
3. मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंर्ई 04
4. मा.अपर मुख्य सवचि (कृषी) यांचे सिीय सिाय्यक, कृषी ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंर्ई 04
5. सदसय सवचि तिा मिासंचालक, मिाराष्र कृषी वशक्षण ि संशोर्न पवरषद, पुणे
6. कुलगुरु/कुलसवचि/वनयंत्रक, डॉ.र्ाळासािेर् सािंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली,
वजल्िा रत्सनावगरी
7. कुलगुरु/कुलसवचि/वनयंत्रक, मिात्समा फुले कृषी विद्यापीठ, रािु री, वजल्िा अिमदनगर
8. कुलगुरु/कुलसवचि/वनयंत्रक, डॉ.पंजार्राि देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला,
9. कुलगुरु/कुलसवचि/वनयंत्रक, िसंतराि नाईक मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी
10. संचालक (वशक्षण), मिाराष्र कृषी वशक्षण ि संशोर्न पवरषद, पुणे
11. सि सवचि, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंर्ई
12. सि सवचि, सामावजक न्याय ि विशेष सिाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंर्ई
13. कक्ष अवर्कारी (6 अे/ 4 अे), कृषी ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंर्ई 04
14. वनिड नसती का- 7 अे कृषी ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंर्ई 04
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