
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण  शल्क  शश्यव तृ्ी  
यवोजनेंतर्गत मंजूर क रण्यवात यवेण ारी शशक्षण  शल्क ाची 
रक्क म लाभार्थ्यवांच्यवा बॅंक  खात्यवात दोन हप्तत्यवात जमा 
क रण्यवाची मलदत ृाढृून देण्यवाबाबत. 

 
 

 

महारा्र शासन 
उच्च ृ तंत्र शशक्षण  शृभार्, 

शासन शनण गयव  क्रमाकं  : टीईएम-2016/प्र.क्र.559/ताशंश-4 
मंत्रालयव शृस्तार भृन, मादाम क ामा मार्ग, 

हलतात्मा राजर्लरु चौक , मलंबई 400032. 
शदनाकं : 13 सप्तटेंबर, 2017 

 

 

                     संदभग: १) उच्च ृ  तंत्र शशक्षण  शृभार्, शासन शनण गयव क्रमाकं  टीईएम 2016/            
                                    प्र.क्र.559/ताशंश-4, शदनाकं  १5/04/2016 
                               2) संचालक , तंत्र शशक्षण , महारा्र राज्यव, मलंबई यवाचंे पत्र क्र.18/तंशशसं/  
                                   शा.पत्र/(DBT)/2017/143, शद.31/08/2017 
 

प्रस्ताृना :  
 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण  शल्क  शश्यव तृ्ी यवोजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यवांना संबंशित 
शैक्षशण क  ृर्षाक रीता मंजूर क रण्यवात यवेण ारी ५० टक्के  मयवादेपयवंतची शशक्षण  शल्क ाची रक्क म ही दोन 
हप्तत्यवामध्यवे लाभार्थी शृद्यार्थ्यवास देण्यवात यवेईल.  त्यवापैक ी सक्षम प्राशिक ाऱ्यवाक डून पशहला हप्तता हा 
संबंशित शैक्षशण क  ृर्षातील ३१ ऑर्स्ट पयवंत ृ उृगशरत दलसरा हप्तता ३१ जानेृारी पयवंत लाभार्थ्यवांच्यवा 
आिार संलग्ननत बॅंक  खात्यवात जमा क रण्यवात यवेईल अशी तरतूद शासन शनण गयव, उच्च ृ तंत्र शशक्षण  
शृभार्, क्र.टीईएम-2016/प्र.क्र.559/ताशंश-4, शदनांक  15/4/2017 मध्यवे  क रण्यवात आली आहे.         

 
 

2.        मा.सृोच्च न्यवायवालयव, नृी शदल्ली यवानंी   एसएलपी (सी) क्र.26068 ऑफ 2012 (सी.ए.नंबर 
9048/2012) मध्यवे शदनाकं  13/12/2012 रोजी शदले्यवा आदेशान्ृयवे प्रृशे प्रक्रीयवेची क ट ऑफ डेट 
ही संबंशित शैक्षशण क  ृर्षातील १५ ऑर्स्ट ही शनशित क रुन शदली होती. परंतल १५ ऑर्स्ट रोजी 
स्ृातंत्र्यव शदनाची साृगजशनक  सलट्टी  अस्यवामलळे १४ ऑर्स्ट ही राज्यवातील प्रृशे प्रक्रीयवेची क ट ऑफ 
डेट ग्राहृयव िरण्यवात यवेत होती.  तर्थाशप, इयव्ा 10 ृी ृ 12 ृी च्यवा माचग च्यवा परीक्षेत अनल्ीण ग 
शृद्यार्थ्यवांची फेर परीक्षा शनक ाल लार््यवानंतर  जलल ैमध्यवे घेण्यवात यवेते ृ फेर परीक्षचेा शनक ाल ऑर्स्ट 
अखेरपयवंत जाहीर होतो.  यवा फेर परीक्षते उ्ीण ग झाले्यवा शृद्यार्थ्यवांचे शैक्षशण क  शहत लक्षात घेता तंत्र 
शशक्षण  संचालनालयवामाफग त प्रृशे प्रक्रीयवेची क ट ऑफ डेट ृाढृून शमळण्यवाक रीता मा.सृोच्च 
न्यवायवालयवात संचालक , तंत्र शशक्षण , महारा्र राज्यव, मलंबई यवाचं्यवामाफग त यवाशचक ा दाखल                                   
( क्र.आयव.ए.62033/2017 इन एम.ए. नंबर 391/2017 इन सी.ए. नंबर 9048/2017) क रण्यवात 
आली होती.  यवा यवाशचके ृर शद. 08.08.2017 रोजी झाले्यवा सलनाृण ीत मा.सृोच्च न्यवायवालयवाने 
राज्यवातील प्रृशे प्रक्रीयवेची क ट ऑफ डेट सबंंशित शैक्षशण क  ृर्षातील ३१ ऑर्स्ट पयवंत ृाढृून शदली 
आहे. त्यवानलसार  प्रृशे प्रक्रीयवा शदनाकं  31 ऑर्स्ट पयवंत सलरु ठेृणे  आृश्यवक  आहे.  प्रृशे प्रक्रीयवा 
संप्यवानंतर उपरोक्त यवोजनेसाठी पात्र असण ाऱ्यवा शृद्यार्थ्यवांचे अजग ऑनलाईन  (महाडीबीटी 
पोटगलव्दारे ) भरुन घेण्यवाची क ायवगृाही सलरु आहे.  प्राप्तत अजांची संस्र्था स्तराृरुन तपासण ी क रुन 
संबंशित शृभार्ीयव क ायवालयवाक डे ृर्ग क रण्यवात यवेते,  शृभार्ीयव क ायवालयवानंी त्यवानंा प्राप्तत झाले्यवा 
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अजाची छाननी के ्यवानंतरच शनशित लाभार्थी शृद्यार्थी संख्यवा ृ त्यवानंा देयव ठरत असले्यवा 
शश्यव तृ्ीची रक्क मेची आक डेृारी उपलब्ि होईल.  हयवा प्रक्रीयवेला क ाही क ालाृिी लारू् शक तो.  
सदरहू ृस्तलग्स्र्थती शृचारात घेता उपरोक्त यवोजनासंाठी पूृी शनिाशरत क रण्यवात आले्यवा 
शश्यव त्ृ ीचा पशहला हप्तता हा संबंशित शैक्षशण क  ृ र्षातील ३१ ऑर्स्ट पयवंत शृद्यार्थ्यवांच्यवा खात्यवात जमा 
क रणे  शक्यव होत नाही. त्यवामलळे ही मलदत सप्तटेंबर अखेरपयवंत अर्थृा ऑक्टोबर मशहन्यवाच्यवा पशह्यवा 
आठृडयवापयवंत तसेच दलसरा हप्तता संबंशित शैक्षशण क  ृ र्षातील फेब्रलृ ारी अखेरपयवंत ृ ाढशृण्यवात यवाृा, 
असे संचालक , तंत्र शशक्षण  यवानंी संदभग क्र.२ यवेर्थील  पत्रान्ृयवे प्रस्ताशृत के ले आहे. 
 

3.          संचालक , तंत्र शशक्षण  यवानंी  त्यवाचं्यवा संदभाशिन पत्रात नमूद के लेली ृस्तलग्स्र्थती शृचारात 
घेऊन त्यवानंी प्रस्ताशृत के ्यवानलसार शासन शनण गयव, उच्च ृ तंत्र शशक्षण  शृभार्, क्रमाकं   टीईएम-
2016/ प्र.क्र.559/ताशंश-4, शदनाकं  15 एशप्रल,2017 च्यवा पशरच्छेद क्र.5 मध्यवे,  राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शशक्षण  शल्क  शश्यव तृ्ी यवोजनेंतर्गत पात्र शृद्यार्थ्यवांना संबंशित शैक्षशण क  ृर्षाक रीता मंजूर 
क रण्यवात यवेण ारी ५० टक्के  मयवादेपयवंतची शशक्षण  शल्क ाची रक्क म दोन हप्तत्यवामंध्यवे, पशहला हप्तता 
ऑक्टोबर मशहन्यवाच्यवा पशह्यवा आठृडयवापयवंत ृ दलसरा हप्तता संबंशित शैक्षशण क  ृर्षात फेब्रलृ ारी 
अखेरपयवंत लाभार्थ्यवांच्यवा आिार संलननीत बॅंक  खात्यवात जमा क रण्यवात यवेईल, अशी सलिारण ा 
क रण्यवाची बाब शासनाच्यवा शृचारािीन होती. 
 

शासन शनण गयव:  

शासन शनण गयव, उच्च ृ तंत्र शशक्षण  शृभार्, क्रमाकं   टीईएम-2016/ प्र.क्र.559/ताशंश-4, 
शदनाकं  15 एशप्रल,2017 च्यवा पशरच्छेद क्र.5 मध्यवे,  राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण  शल्क  
शश्यव तृ्ी यवोजनेंतर्गत पात्र शृद्यार्थ्यवांना संबंशित शैक्षशण क  ृर्षाक रीता मंजूर क रण्यवात यवेण ारी ५० 
टक्के  मयवादेपयवंतची शशक्षण  शल्क ाची रक्क म दोन हप्तत्यवांमध्यवे लाभार्थी शृद्यार्थ्यवास देण्यवात यवेईल. 
त्यवापैक ी सक्षम प्राशिक ाऱ्यवाक डून पशहला हप्तता हा सबंंशित शैक्षशण क  ृर्षातील 31 ऑर्स्ट पयवंत ृ 
उृगशरत दलसरा हप्तता 31 जानेृारी पयवंत लाभार्थ्यवांच्यवा आिार संलग्ननत बॅंक  खात्यवात जमा क रण्यवात 
यवेईल, अशी तरतूद आहे.  आता हयवा तरतूदीत शासन यवा आदेशाव्दारे  पशहला हप्तता ऑक्टोबर 
मशहन्यवाच्यवा पशह्यवा आठृडयवापयवंत ृ दलसरा हप्तता संबंशित शैक्षशण क  ृर्षात फेब्रलृ ारी अखेरपयवंत 
लाभार्थ्यवांच्यवा आिार संलननीत बॅंक  खात्यवात जमा क रण्यवात यवेईल, अशी सलिारण ा क रीत आहे.  

  2.  सदर शासन शनण गयव महारा्र शासनाच्यवा www.maharashtra.gov.in यवा संके तस्र्थळाृर 
उपलब्िक रुन देण्यवात आला असून त्यवाचा संके ताकं  क्रमाकं  201709131525075108  असा आहे. 
सदर  आदेश शडजीटल स्ृाक्षरीने साक्षांशक त क रुन क ाढण्यवात यवेत आहे.  

            महारा्राचे राज्यवपाल यवाचंे आदेशानलसार ृ नांृ ाने,  
 
 

( म. मा. मोरृ े) 
अृर सशचृ, महारा्र शासन 

प्रशत, 
1.   मा.राज्यवपालाचंे सशचृ, राजभृन, मलबार शहल, मलंबई 
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2. मा.मलख्यवमंत्र्यवाचंे अपर मलख्यव सशचृ, मंत्रालयव, मलंबई 
3. अपर मलख्यव सशचृ, शृ् शृभार् , मंत्रालयव, मलंबई 
4. प्रिान सशचृ (क त शर्ष), क त शर्ष ृ प.दल.म. शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
5. प्रिान सशचृ, शनयवोजन शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
6. सशचृ, ृदै्यक ीयव शशक्षण  ृ और्षिी द्रव्यवे शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
7. सशचृ (प.दल.म.), क त शर्ष ृ प.दल.म. शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
8. सशचृ, सामाशजक  न्यवायव ृ शृक ास शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
9. सशचृ, आशदृासी शृक ास शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
10.  सृग सन्मानीयव शृिानपशरर्षद ृ शृिानसभा सदस्यव 
11.  आयवलक्त, समाजक ्यवाण  आयवलक्तालयव, पलणे , 
12.  आयवलक्त, आशदृासी शृक ास आयवलक्तालयव, नाशशक  
13.  आयवलक्त, राज्यव सामाईक  प्रृशे परीक्षा क क्ष, महारा्र राज्यव, 305, शासक ीयव तंत्रशनके तन 

इमारत,  49,खेरृाडी,अशलयवाृर जंर् मार्ग,ृादें्र (पूृग), मलंबई-400051 
14.  सशचृ, प्रृशे शनयवामक  प्राशिक रण , महारा्र राज्यव, 305, शासक ीयव तंत्रशनके तन इमारत, 

49,खेरृाडी,अशलयवाृर जंर् मार्ग,ृादें्र (पूृग), मलंबई-400051 
15.  सशचृ, शल्क  शनयवामक  प्राशिक रण , महारा्र राज्यव, 305, शासक ीयव तंत्रशनके तन इमारत, 49,खेरृाडी,  

अशलयवाृर जंर् मार्ग,ृादें्र (पूृग), मलंबई-400051 
16.  संचालक , तंत्र शशक्षण , महारा्र राज्यव, मलंबई 
17.  संचालक , उच्च शशक्षण , महारा्र राज्यव, पलणे  
18.  सचंालक , ृदै्यक ीयव शशक्षण  ृ संशोिन, महारा्र राज्यव, मलंबई 
19.  आयवलक्त, क त शर्ष, महारा्र राज्यव, पलणे  
20.  आयवलक्त, दलनि व्यवृसायव शृक ास, महारा्र राज्यव, मलंबई 
21.  आयवलक्त, मत्स्यव व्यवृसायव, महारा्र राज्यव, मलंबईत 
22.  संचालक , पशल संृिगन, महारा्र राज्यव, पलणे  
23.   क ल लर्लरु, सृग शृद्यापीठे 
24.   क ल लर्लरु,महारा्र राज्यव आरोनयव शृज्ञान शृद्यापीठ, नाशशक  
25.  संचालक , महारा्र राज्यव तंत्र शशक्षण  परीक्षा मंडळ, शासक ीयव तंत्रशनके तन इमारत, 

49,खेरृाडी, अशलयवाृर जंर् मार्ग,ृादें्र (पूृग), मलंबई-400051 
26.   सहसंचालक , तंत्र शशक्षण  शृभार्ीयव क ायवालयेव (सृग), (संचालक , तंत्र शशक्षण  यवाचं्यवामाफग त) 
27.   सहसंचालक , उच्च शशक्षण , शृभार्ीयव क ायवालयेव (सृग) 
28.   महासंचालक , माशहती ृ जनसंपक ग  महासंचालनालयव, महारा्र राज्यव, मंत्रालयव, मलंबई     

(प्रशसध्दीसाठी) 
29.   सृग शज्हाशिक ारी 
30.   महालेखापाल (लेखा ृ अनलज्ञयेवता), महारा्र - 1/2, मलंबई / नार्पूर 
31.   महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महारा्र - 1/2, मलंबई / नार्पूर 
32.   अशिदान ृ लेखा अशिक ारी, मलंबई 
33.   शनृासी लेखा परीक्षा अशिक ारी, मलंबई 
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34.   सृग शज्हा क ोर्षार्ार अशिक ारी 
35.   सृग संबंशित मा.मंत्री/मा.राज्यवमंत्री यवाचंे स्ृीयव सहायवक  
36.   उप सशचृ (मशश/शृशश), उच्च ृ तंत्र शशक्षण  शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
37. अृर सशचृ (ताशंश-3), उच्च ृ तंत्र शशक्षण  शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
38.   क क्ष अशिक ारी (मशश-2/मशश-4/ ताशंश-5), उच्च ृ तंत्र शशक्षण  शृभार्, मंत्रालयव, मलंबई 
39.   मा.मलख्यव सशचृ यवाचंे ृशर्ठ स्ृीयव सहायवक  
40.   अपर मलख्यव सशचृ, उच्च ृ तंत्र शशक्षण  यवाचंे स्ृीयव सहायवक  
41.   शनृडनस्ती/ताशंश-4  
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