
 

विजाभज प्रिर्ााच्या विद्यार्थ्ाांना विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क 

प्रदाने 

About Scheme 

 

Department Name 

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगग ि विशेष मागास प्रिगग कल्याण संचालनालय 

 

Overview 

• वशक्षणामधे्य रुची वनमागण करणे. 

• वशक्षणासाठी आवथगक मदत देणे. 

• उच्च वशक्षणाद्वारे आवथगक स्तर उंचािण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे. 

• पारदशगकता, समन्वय आवण विलंब टाळण्यासाठी वशष्यिृत्ती योजना. 

• संबंवधत विजाभज प्रिगागतील विद्यार्थ्ाांना सिग प्रकारचे अवनिायग शुल्क जसे की वशक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क 

आवण इतर अनुजे्ञय शुल्कांचा लाभ वदला जातो. 

Benefits 

१. वद. १२/०३/२००७ च्या शासन वनणगयानुसार संबंवधत अजगदारास सिग प्रकारचे अवनिायग शुल्क, जसे की 

वशक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आवण इतर लागू शुल्क यांचा लाभ प्रदान करण्यात येईल. सन २००६-०७ पासून 

शासकीय, शासन मान्यताप्राप्त खाजगी, विना-अनुदावनत आवण कायमस्वरूपी विना-अनुदावनत 

महाविद्यालयातून CAP फेरीच्या माध्यमातून व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेतलेल्या अजगदारांनी 

वशक्षण शुल्क सवमतीद्वारे मंजूर केलेल्या वशक्षण आवण परीक्षा शुल्काचा १००% लाभ प्रदान करण्यात येईल. 

२. ज्या अजगदारांनी Deemed विद्यापीठातून व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेतला असेल, त्ांना वह 

वशष्यिृत्ती / freeship लागू होणार नाही. 

३. अजगदाराने महाविद्यालयात / संस्थेत प्रिेश घेतलेल्या तारखेनुसार अजागची प्रारंभ तारीख वनवित केली 

जाईल आवण परीके्षची शेिटची तारीख वह अजागची अंवतम तारीख म्हणून वनवित केली जाईल. (१० 

मवहन्यांसाठी - प्रिेशाच्या ताराखेमधे्य शैक्षवणक िषागगवणक बदल होईल) 

 

Eligibility 

१. अजगदाराने मॅवटिकोत्तर वशक्षण अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेतलेला असािा. 

२. अजगदार विजाभज प्रिगागतील असािा. 

३. पालकांचे िावषगक उत्पन्न ८ लाख वकंिा त्ापेक्षा कमी असािे. 

४. अजगदार महाराष्ट्ि  राज्याचा अवधिासी असािा. 

५. शासनाद्वारे मंजूर केलेल्या मॅवटिकोत्तर अभ्यासक्रमात प्रिेश घेतलेले विद्याथी या वशष्यिृत्तीसाठी पात्र 

असतील. 

६. अजगदाराने व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी केिळ शासकीय अनुदावनत / खाजगी विना अनुदावनत / 

कायमस्वरूपी खाजगी विनाअनुदावनत संस्थेत / महाविद्यालयात प्रिेश घेतलेला असािा. 

७. आरोग्य विज्ञान पदिी अभ्यासक्रम (िैद्यकीय, दंतिैद्यकीय, होवमओपॅथी, युनानी, आयुिेद, 

वफवजओथेरपी, व्यािसावयकोपचार, नवसांग): 

खाजगी िैद्यकीय आवण दंत महाविद्यालये प्रिेश परीक्षा व्यिस्थापन असोवसएशन आवण सरकारी प्रिेश 

परीके्षच्या माध्यमातून प्रिेश घेतलेले विद्याथी फ्रीवशप साठी पात्र असतील. 

८. उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग : 

विना अनुदावनत महाविद्यालये / तांवत्रक वशक्षण / तंत्रवनकेतन साठीची शासकीय अनुदावनत महाविद्यालये 

आवण व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठीच्या शासकीय विना अनुदावनत महाविद्यालयांसाठी फ्रीवशप लागू होईल. 



 

• पदविका - अवभयांवत्रकी, औषधवनमागणशास्त्र, एचएमसीटी 

• पदिी - अवभयांवत्रकी, औषधवनमागणशास्त्र, एचएमसीटी 

• पदवु्यत्तर - एमबीए / एमएमएस, एमसीए 

९. शेती, पशुसंिधगन आवण दुग्ध विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग: 

वशष्यिृत्ती शुल्क हे खाजगी अवनिासी / कायम स्वरूपी अनुदावनत संस्थेमधे्य शासकीय कोटातून प्रिेश 

वमळालेल्या अजगदारांना लागू असेल. 

• कृषी महाविद्यालये (पदविका) 

• दुग्धव्यिसाय विभाग (पदविका) 

कृषी आवण संबंवधत विषयांसाठी महाविद्यालये (पदिी आवण पदवु्यत्तर) 

• कृषी आवण जैि-तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदिी आवण पदवु्यत्तर) 

• कृषी आवण अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदिी आवण पदवु्यत्तर) 

१०. बी.एड. आवण डी.एड अभ्यासक्रमासाठी: डी.एड., बी.एड अभ्यासक्रमांसाठी १००% लाभ (वशक्षण 

शुल्क, परीक्षा शुल्क) लागू आहे. डी.एड., बी.एड. अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेश घेतलेल्या अनुदावनत, विना 

अनुदावनत महाविद्यालयातून वशकणाऱ्या विद्यार्थ्ाांसाठी शुल्क संरचना वह शासकीय दराप्रमाणे लागू राहील. 

११. केिळ व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी अजगदार CAP राऊंड च्या माध्यमातून येणे आिश्यक आहे. 

१२. जर अजगदार विवशष्ट् िषागमधे्य अयशस्वी झाला तर त्ाला त्ा शैक्षवणक िषागतील वशक्षण शुल्क आवण 

परीक्षा शुल्क यांचा लाभ वमळेल , परंतु पुढील उच्च शे्रणीत बढती वमळेपयांत त्ाला वशष्यिृत्तीचा लाभ 

वमळणार नाही. 

१३. अजगदाराने (त्ाने / वतने) व्यािसावयक ते वबगर व्यािसावयक अभ्यासक्रम बदलल्यास अजगदार 

वशष्यिृत्तीसाठी पात्र ठरणार नाही परंतु वबगर व्यािसावयक ते व्यािसावयक अभ्यासक्रम बदलल्यास अजगदार 

वशष्यिृत्तीसाठी पात्र असेल. 

१४. जर एखाद्या अजगदाराला २०१५-१६ च्या पासून पुढे खाजगी विना अनुदावनत / कायम विना अनुदावनत 

संस्थामधे्य प्रिेश वदलेल्या व्यािसावयक अभ्यासक्रमाच्या विवशष्ट् शैक्षवणक अभ्यासक्रमात दोन वकंिा अवधक 

िेळा परीके्षमधे्य अनुत्तीणग झाल्यास तो / ती फ्रीवशप साठी पात्र ठरणार नाही. 

१५. कोणताही एक अभ्यासक्रम पूणग करेपयांत अजगदारास वशष्यिृत्ती / फ्रीवशप चा लाभ वमळेल. उदा. - ११ 

िी, १२ िी, कला - बी.ए., एम.ए., एम.वफल., पी.एच.डी. इत्ादी. जर अजगदाराने बी.ए. आवण बी.एड. 

अभ्यासक्रम पूणग केल्यानंतर एम.ए. साठी प्रिेश घेतला, तर एम.ए. अभ्यासक्रमासाठी त्ाला / वतला 

वशष्यिृत्ती वदली जाणार नाही. परंतु बी.एड.नंतर एम.बी.ए. मधे्य प्रिेश घेतल्यानंतर वशष्यिृत्ती प्रदान 

करण्यात येईल कारण तो व्यािसावयक पदवु्यत्तर अभ्यासक्रम आहे. 

१६. विशेष व्यािसावयक / वबगर व्यािसावयक अभ्यासक्रमास प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थ्ाांनी, त्ा शैक्षवणक 

अभ्यासक्रमासाठी वशष्यिृत्ती / फ्रीवशप चा लाभ घेतला असल्यास आवण दरम्यान सध्याच्या व्यािसावयक 

अभ्यासक्रमातून वबगर व्यािसावयक अभ्यासक्रमात प्रिेश घेऊ इच्छित अजगदारास पुढील अभ्यासक्रमासाठी 

वशष्यिृत्तीचा लाभ वमळणार नाही. 

 

Renewal Policy 

१. अजगदाराने मागील िषागची गुणपवत्रका सादर करणे आिश्यक आहे. 

२. अजगदार एका िेळेस एकच शैक्षवणक अभ्यासक्रमाच्या फ्रीवशप साठी अजग करू शकतो आवण सदर 

फ्रीवशप वतला / त्ाला विवशष्ट् िेळेत शैक्षवणक कोसग पूणग केल्यानंतरच लागू होईल. 

३. अजगदार 2 पेक्षा जास्त व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी वशष्यिृत्ती घेऊ शकत नाही 

४. इतर कोणत्ाही िैद्यकीय च्छस्थतीमुळे अथिा कोणत्ाही अपिादात्मक घटनेमुळे अजगदार िावषगक परीके्षत 

बसू न शकल्यास, महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांमाफग त प्रमावणत असणे आिश्यक आहे वक, संबंवधत 

विद्यार्थ्ागने िावषगक परीक्षा वदली असती तर तो / ती परीक्षा उत्तीणग होऊ शकला असता. अजगदाराने 

महाविद्यालयाकडे सादर केलेली िैद्यकीय प्रमाणपते्र आवण इतर आिश्यक पुरािे याबाबत संस्थेचे प्रमुख 

आश्वस्त झाले तरच त्ाबाबत मान्यता वमळेल. 

 

Documents Required 

१. जात प्रमाणपत्र - सक्षम प्रावधकरणाकडून जारी केलेले असािे. 

२. उत्पन्न प्रमाणपत्र - सक्षम प्रावधकरणाकडून जारी केलेले असािे. 

३. १० िी व िं िा १२ िी परीके्षची रु्णपवत्र ा व िं िा र्त िर्षीच्या परीके्षची रु्णपवत्र ा 

४. अिंतर प्रमाणपत्र - वशक्षणामधे्य खंड असल्यास हे प्रमाणपत्र अवनिायग असेल. 



 

५. ए ूण लाभार्थी मुलािंच्या सिंखे्यबाबत आई-िविलािंचे / पाल ािंचे घोर्षणापत्र 

६. िविलािंचे / पाल ािंचे मृतू्य प्रमाणपत्र (लारू् असल्यास) 

७. CAP िाटप पत्र (फक्त व्यािसावि  अभ्यासक्रमासाठी) 

८. जात पिताळणी प्रमाणपत्र (वद. ३१ जुलै २००८ च्या शासन वनणगयानुसार फक्त व्यािसावयक 

अभ्यासक्रमांसाठी) वनिडक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी सूट लागू होईल. 

९. िाळा / महाविद्यालि सोिल्याचे प्रमाणपत्र 

१०. विधापवत्र ा - कुटंुबातील मुलांची एकूण संख्या ओळखण्यासाठी 
 


