उच्च व्यावसाययक व इयत्ता बारावीनंतरच्या
सवव अभ्यासक्रमामध्ये यिक्षण घेणाऱ्या
राज्यातील गुणवत्ताधारक अल्पसंखयांक
यवद्यार्थ्यांकरीता यिष्यवृत्ती योजना
महाराष्र िासन
अल्पसंखयांक यवकास यवभाग
िासन यनणवय क्रमांक: अयवयव -2014/प्र.क्र.003/14/काया-6
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
यदनांक- २९ जुलै, 2015
संदभव:- 1) अल्पसंखयांक यवकास यवभाग,मंत्रालय,मुंबई, िासन यनणवय क्रमांक:अयवयव 2009/
प्र.क्र. 46 /09/का.1,यद.5/2/2009.
2) अल्पसंखयांक यवकास यवभाग,मंत्रालय,मुंबई, िासन यनणवय क्रमांक:अयवयव 2010/
प्र.क्र. 212 /09/का.4,यद.3/2/2010.
3) अल्पसंखयांक यवकास यवभाग,मंत्रालय,मुंबई, िासन यनणवय क्रमांक:अयवयव 2010/
प्र.क्र. 112/10/का.6,यदनांक-22/07/2010.
4) अल्पसंखयांक यवकास यवभाग,मंत्रालय,मुंबई,िासन यनणवय, क्रमांक:अयवयव 2011/
प्र.क्र. 44 /11/का.6,यद.14 ऑक्टोबर 2011.
प्रस्तावना:राज्य िासनाने अल्पसंखयांक लोकसमूह म्हणून घोयित केलेल्या राज्यातील मुस्लीम, बौध्द ,
यिश्चन, जैन, िीख व पारसी या समाजातील उच्च व्यावसाययक व इयत्ता 12 वी नंतर सवव
अभ्यासक्रमामध्ये यिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यांकरीता यिष्यवृत्ती योजना संदभायधन क्र.4
येथील िासन यनणवयान्वये राबयवण्यात येत आहे . सदर यिष्यवृत्ती योजनेअंतगवत या योजनेचा लाभ
घेण्यासाठी संबयधत अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यांच्या कुटू ं बांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मयादा रुपये 2.50 लाख
वरुन रुपये 6.00 लाख करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या यवचाराधीन होता.
िासन यनणवय:उच्च व्यावसाययक व इयत्ता 12 वी नंतर सवव अभ्यासक्रमामध्ये यिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील
अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यांकरीता यिष्यवृत्ती योजनेंतगवत संदभव क्र.4 येथे नमूद िासन यनणवयातील अटी व
िती मधील अ.क्र.6) येथे नमूद अल्पसंखयांक यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ं बाची सवव स्त्रोताद्वारे यमळणा-या वार्षिक
उत्पन्नाची मयादा रुपये 2.50 लाखावरुन रुपये 6.00 लाख करण्यास या िासन यनणवयान्वये मंजूरी
दे ण्यात येत आहे .
अल्पसंखयाक यवद्यार्थ्यांना मागील विी जी यिष्यवृत्ती ( केंद्रिासन पुरस्कृत मेयरट-कम-यमन्स
ककवा उच्च व्यावसाययक व इयत्ता बारावीनंतरच्या सवव अभ्यासक्रमामध्ये यिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील
गुणवत्ताधारक अल्पसंखयाक यवद्यार्थ्यांकरीता राज्य िासनाची यिष्यवृत्ती ) यमळाली आहे , त्याच
यिष्यवृत्तीसाठी यवद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणाचा अजव भरावा. संस्थेच्या प्राचायांनी नूतनीकरणाच्या सदर
अजाची खात्री करुनच तो अजव ऑनलाईन पध्दतीने पुढे पाठवावा व यवद्यार्थ्यांचा दु सऱ्या यिष्यवृत्तीचा
अजव ऑनलाईन पध्दतीने पुढे पाठवू नये. योजनेच्या उववरीत सवव अटी व िती पूवीप्रमाणेच राहतील.
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सदर िासन यनणवय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.g0v.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७२९१६५४२१९४१४ असा आहे .हा आदे ि
यिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांयकत करून काढण्यात येत आहे
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या नांवाने व आदे िानुसार
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( अैनूल अत्तार )
सह सयचव,महाराष्र िासन
1) मा. राज्यपालांचे सयचव
२) मा. मुखयमंत्रयांचे प्रधान सयचव
३) मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सयचव
४) मा. मुखय सयचव, महाराष्र िासन
५) अपर मुखय सयचव / प्रधान सयचव / सयचव, सवव मंत्रालयीन यवभाग
६) महालेखापाल, महाराष्र राज्य, मुंबई / नागपूर
७) अयधदान व लेखा अयधकारी, मुंबई
८) यनवासी लेखा परीक्षा अयधकारी, मुंबई
९) सवव यवभागीय आयुक्त,
१०) सवव यजल्हायधकारी
११) सवव यजल्हा पयरिदांचे मुखय कायवकारी अयधकारी
१२) सवव मंत्रालयीन यवभाग
१३) संचालक, उच्च यिक्षण, मुंबई
१४) संचालक, तंत्रयिक्षण, मुंबई
१५) संचालक, वैद्यकीय यिक्षण, मुंबई
१६) आयुक्त (पिुसंवधवन),महाराष्र राज्य,पुणे
१७) संचालक (यिक्षण ),यिक्षण संचालनालय,महाराष्र राज्य, पुणे
१८) सयचव,महाराष्र यवधानमंिळ सयचवालय,यवधान भवन,मुंबई
१९) महासंचालक, मायहती व जनसंपकव महासंचालनालय (प्रयसध्दीसाठी)
२०) यनविनस्ती.
पत्राने
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