.संवैिशवसं/रा.छ.शा.म.िश.शु.िश./पं.दे .व.िन.भ./योजना/अिधसूचना-1/2017-18/1-अ,िदनांक:05/03/2018.

वै कीय िश णातील राजष छ पती शाहू महाराज िश ण शु क िश यवृ ी व
डॉ.पं जाबराव दे शमु ख वसितगृ ह िनव ह भ ा योजनाकिरता अज 2017-18
वै कीय िश ण िवभाग, महारा

शासन, शासनाचे प

मांक एमईडी-1018/ . .04/18/

िश ण-2, िदनांक 27/02/2018 नुसार मा यता ा त िनवडक यावसाियक अ यास मात िश ण
घे णारे आिण क ीभूत

वेश

ि येमाफत (CAP)

वे4श घे तले या रा यातील िव ा य कडू न

ऑनलाईन प दतीने खालील योजनांसाइी अज मागिव यात येत आहे त.
1. राजष छ पती शाहू महाराज िश ण शु क िश यवृ ी योजना : सदरहू योजने चा लाभ घे यसाठी एम.बी.बी.एस. (बॅ चलर ऑफ मेिडिसन ॲ ड बॅ चलर ऑफ
सजरी ) व बी.डी.एस. (बॅ चलर ऑफ डटल सजरी ) (खाजगी अिभमत/ वयं अथसहा य
िव ािपठे त सम

ेणीतील महािव ालये वगळु न) या अ यास मातील िव ाथ

यां या

कुटुं बाचे (दो ही पालकां चे एकि त) उ प न 2.50 लाखा या आत आहे . तसेच अ य
अ यास मा या बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच व बीएससी
निसग (खाजगी अिभमत/ वयं अथसहा य िव ािपठे त सम
अ यास मात

ेणीतील महािव ालये वगळु न)

वेिशत िव ा य या कुटुं बाचे (दो ही पालकां चे एकि त) वा षक उ प न

मय दा .6.00 लाख व यापे ा कमी आहे . अशा वेिशत िव ा य ना िश ण शु क िनयमन
ािधकरणा ारे िन चत केले या िश ण शु का या 50 ट के पयतची ितपुत शासनाकडू न
कर यात येईल.
 वै कीय िश ण िवभागा या अख यािरतील एम.बी.बी.एस. (बॅ चलर ऑफ मेिडिसन अँड
बॅ चलर ऑफ सजरी) व बी.डी.एस. (बॅ चलर ऑफ डटल सजरी) या अ यास मांसाठी
शासकीय, अनुदािनत रा यातील सव खाजगी वै कीय िवनाअनुदािनत

यावसाियक

अ यास मांची महािव ालये (खाजगी अिभमत/ वयं अथसहा य िव ािपठे त सम

ेणीतील

महािव ालये वगळु न) या िव ा य या कुटुं बाचे (दो ही पालकां चे एकि त) वा षक उ प न
.2.50 लाख पे ा जा त व

.6.00 लाख कवा यापे ा कमी आहे . अशा िव ा य नी

रा ीयकृ त अथवा अनुसूिचत बँ केकडू न शै िणक कज घे तले अस यास या कज वरील
याजाची र कम ही रा ीयकृ त बँ केकडू न दे यात येणा या शै िणक कजावरील याजा या
मय दे पयतची र कम ही अनुदान व पात शासनाकडू न संबंधीत बँ केस अदा कर यात येईल.
याबाबत अजदारांना बॅ केची माणप जोडणे आव यक राहील. याम ये सन 2017-18 या
याजाची आकारणी बाबत नमुद असणे गरजेचे आहे .

2. डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसितगृ ह िनव ह भ ा योजना : वै कीय िश ण िवभागा या अख यािरतील वै कीय

यावसाियक अ यास मासाठी

शासकीय, अनुदािनत रा यातील सव खाजगी वै कीय िवनाअनुदािनत

यावसाियक

अ यास मांची महािव ालये (खाजगी अिभमत/ वयं अथसहा य िव ािपठे त सम

ेणीतील

महािव ालये वगळु न) अ पभूधारक शेतकीर व न दणीकृ त मजू र यां या महानगरातील (मुंबई
व पुणे महानगर

ादे िशक िवकास

ािधकरण

े ातील सव शहरे , औरं गाबाद व नागपू र)

सं थांम ये िश ण घे णा या पा यां ना ितमहा .3,000/- व रा यातील इतर िठकाणी िश ण
घे णा या पा यां ना

ितमहा

.2,000/- इतका वसितगृ ह िनव ह भ ा जा तीत जा त दहा

मिह यासाठी अनु ेय राहील.
िटप :- 1) पा तेचे िनकष वै कीय िश ण व संशोधन संचालनालयाचे संके थळ www.dmer.org वर
उपल ध आहे त.
2) वरील योजनां ची मंजुर र कम िव ा य ना यां या आधार संल नत बँ क खा याम ये जमा
कर यात येईल. याकरीता िव ा य नी आपले आधार काड नंबर बँ क खा याशी सल नत
असणे आव यक रािहल.
अ. .
1.
2.

कायप दती
सव पा िव ा य नी www.dmer.org या संकेत थळावर
ऑनलाईन प दतीने अज करणे .
सं थानी यां या लॉग-ईन आयडी व पासवड चा वापर
क न सव अज ची छाननी करणे.

पासु न

पयत

05/03/2018

15/03/2018

15/03/2018

20/03/2018

लॉग-ईन वेळाप कात काही बदल झा यास संकेत थळावर दे यात येईल.
सव सं था या अिध ठाता/ ाचाय यां ना सु चना दे यात येते की, उपरो त योजनांची मािहती
सं थां या दशनी भागातील सुचना फलकावर कायम व पी लावावी. सव िव ा य ना वरील योजनांची
मािहती

ावी, पा िव ा य कडू न ऑनलाईन प दतीन अज भ न घे यात यावे व भरले या अज ची

पुढील कायवाहीसाठी ऑनलाईन प दतीने िविहत कालावधीत छाननी करावी. िविहत कालावधीत ा त
न होणारे अज वकार यात येणार नाहीत. याची सव संबंधीतांनी न द यावी.
सही/संचालक,
वै कीय िश ण व संशोधन, मु ंबई

