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                                                                  महारा  शासन 

 
 

 
संकेत थळ /रिज टर एडी/ई-मेल ारे              .18/तंिशस/ंटॉप लास/2022-23/208  
                                        िदनाकं :    05 / 08 /2022 

ित, 

प ातील सं थां या यादीतील  सं थांचे  ाचाय / संचालक /अिध ठाता,  
महारा  रा य. 

             िवषय :-  सामािजक याय व अिधकारीता मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी, यांची िद यांगजन 
िव ा य साठी टॉप लास ए युकेशन िश यवृ ी योजनाचंी  सन 2022-23 साठी या 
अंमलबजावणीबाबत....  

 

           संदभ :  सामािजक याय आिण सबलीकरण मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी यांचकेडून ा त प  .  
D-12011/03/2022-DBT िद.15/07/2022.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
            

उपरो त िवषयाकंीत संदभ य प ा वये मा यता ा त यावसाियक पदवी / पद यु र अ यास म चालिवणा या  सं था 
यादीतील सव संबंिधत सं थांच े ाचाय / संचालक / अिध ठाता यानंा कळिव यात येते की,  सामािजक याय व 
अिधकारीता मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी यांची िद यांगजन िव ा य साठी टॉप लास ए युकेशन िश यवृ ी 
योजने या महारा  रा यामधील अंमलबजावणीकिरता तं िश ण संचालनालय, महारा  रा य यानंा नोडल 
ऑिफस हणनू घोिषत कर यात आले आहे. सदर  योजनेची मािहती खालील माणे,   

 टॉप लास ए यकेुशन ( Top Class Education ) िश यवृ ी  योजना :: 
 

                    सामािजक याय व अिधकारीता मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी तफ िद यागंजन सश तकरण िवभाग 
यानंी िद यागंजन िव ा य साठी उ च िश ण ( पदवी व पद यु र )  घेणा या िव ा य करीता िद यांग िव ा य साठी 
टॉप लास ए युकेशन िश यवृ ी योजना ( Scholarship For Top Class Education  for Students with 
Disabilities ) ही िश यवृ ी योजना  लागू कर यात आलेली आहे. सदर योजनेकरीता कुटंुबाचे वा षक उ प  (दो ही 
पालकाचंे एकि त ) पये 6.00 लाखा पयत व िद यांगाचे माण  40 %  कवा यापे ा अिधक असाव ेअसे िनि त 
कर यात आलेले आहे.  
              या योजनेअंतगत महारा  रा यासाठी क  शासनाकडून खालील माणे िश यवृ ीचा संच िनध रीत 
कर यात आला आहे. 
 

तं िश ण संचालनालय,महारा  रा य. 
3, महापािलका माग, प  पेटी .1967, मंुबई 400 001. 

दूर वनी .०२२-68597486 / 487  

ई-मेल–desk18@dtemaharashtra.gov.in, वबेसाईट: http://www.dtemaharashtra.gov.in   
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 िश यवृ ीचा  निवन ( Fresh ) संच/कोटा ( Quota ) - 
 

अ. . रा य संच सं या 

1 महारा   31 
                          
 
 
 

 िश यवृ ी र कम :- 
            सदर योजनेअंतगत क  शासनाकडून निवन व नूतनीकरणा या िश यवृ ीसाठी आले या पा  व मंजूर 
िव ा य ला िश यवृ ीची र कम खालील माणे िनध िरत कर यात आलेली आहे. 
 

अ. . िश यवृ ीच ेघटक र कम 
अ सं थेला देय असणारे/दे यात येणारे शै िणक 

शु क व ना-परतावा शु काची ितपूत   
य  वा षक शु क कवा पये 2,00,00/- यापैकी 

जी र कम कमी असेल ती र कम  िश यवृ ी हणून  
दे यात येते.      

ब देखभाल /पिरर ण भ ा . 3,000/- ित मिहना वसितगृहाम ये  राहणा या 
िव ा य ना 

. 1,500/- ित मिहना डे- कॉलर िव ा य ना 
क िवशेष भ  े ( िद यागंा या कारानुसार या 

अनुषंिगक उदा.वाचन भ ा, संर ण भ ा, मदत 
भ ा इ.) 

. 2,000/- ित मिहना 

ड पु तके व टेशनरी . 5,000/- ित वष 
इ संगणक व या या संबंिधत सुटे भाग खरेदी या 

खच ची ितपूत  
एका य तीला पूण अ यास मांत एकदाच . 
30,000/- देय. 

ई िनवड झाले या उमेदवारां या िविश ट 
िद यागंासाठी आव यक असले या 
सॉ टवअेरसह मदत व मदती या सािह याची 
खरेदी या खच ची ितपूत  

एका य तीला पूण अ यास मांत एकदाच . 
30,000/- देय. 

 
उपरो त योजनेची सिव तर मािहती क  शासना या  सामािजक याय व अिधकारीता मं ालया या 

संकेत थळावर ( संकेत थळ - www.disabilityaffairs.gov.in ) / क  शासना या National Scholarship Portal ( 
NSP ) पोटल (संकेत थळ - www.scholarships.gov.in  ) वर दे यात आलेली आहे. 

सदर योजनेची मंजुर र कम क  शासनाकडून थेट िव ा य या बँक खा याम ये Direct Benefit Transfer 
( DBT )  अंतगत जमा कर यात येईल. 

 
सदर योजना क  शासना या National Scholarship Portal ( NSP ) पोटल ारे ( संकेत थळ - 

www.scholarships.gov.in ) ऑनलाईनिर या राबिव यात येतात. सन 2022-23 किरता सदर योजने या 
लाभासाठी, विेशत िव ा य नी नवीन ( Fresh ) अज व सन 2021-22 म ये िश यवृ ी मंजूर झाले या पा  
िव ा य नी नूतनीकरण ( Renewal ) अज  NSP  पोटलवर खालील माणे जाहीर कर यात आले या अंितम मुदती या 
आत ऑनलाईनिर या करावे ( अज कर यापूव  मागदशनासाठी िव ा य नी NSP  पोटलवर सदर योजनेसाठी 
उपल ध User Manual / Guideline चा वापर करावा.)  

तसेच, सं थानंी NSP पोटल या लॉगीन आयडी व पासवडचा वापर क न ा त झालेले अज लंिबत न ठेवता 
पोटलवर नमूद अंितम मुदती या आत  ऑनलाईनिर या तपासणी  ( मंजूर / नामंजूर ) करावी.       
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िव ा य नी अज भर याचे व सं थेने अज तपासणीचे वेळाप क ::  शै. वष 2022-23 
अ. . कायवाही अंितम िदनांक 

१ िव ा य नी  ऑनलाईन अज  भरणे. 31 ऑ टोबर, 2022 

२ सं थांनी ऑनलाईन अज ची तपासणी  ( मंजूर / नामंजूर )  करणे. 15 नो हबर, 2022 

टीप :: क  शासनाकडून वळेाप कात काही  बदल झा यास सदर बदल एनएसपी पोटलवर ( संकेत थळ -
www.scholarships.gov.in ) जािहर कर यात येईल याची न द यावी. 

 

मह वाची सूचना- 

1. सं थांनी एनएसपी पोटलवरील संबंिधत योजनासंाठी असले या लॉगीन आयडी व पासवडचा वापर क न  
Institute Profile अ यावत करावी. 

2. सं थांनी उपरो त योजनेबाबतची मािहती सं थे या दशनी भागातील सूचना  फलकावर लावावी व योजनेसाठी 
पा  असले या येक िव ा य ना योजनाबंाबतची मािहती िनदशनास आणून ावी व पा  िव ा य ला अज 
भर यासाठी आव यक सहकाय कराव ेजणेेक न कोणताही पा  िव ाथ  योजने या लाभापासून वंिचत राहाणार 
नाही. 

3. िव ाथ  क  शासना या ( NSP Portal ) व महारा  शासना या ( DBT Portal ) पोटलवरील िश यवृ ी 
योजनापैंकी कोण याही एकाच योजनेचा लाभाथ  असेल  याबाबत सं था मुखानंी वत: यो य ती द ता यावी.  

4. सं थे या लॉगीनम ये ा त झालेले अज जर तपासणी या अंितम मुदतीनंतर सं था तरावर तपासणीसाठी 
लंिबत राही यास  कवा 

5. िव ा य ने एकाच वष किरता दोन - दोन िश यवृ ी योजनांचा ( क  व रा य शासना या अशा दो ही िश यवृ ी 
योजनाचंा ) लाभ ा त क न घेत यास कवा  

6. सं थेम ये िशकत नसले या िव ा य या िश यवृ ी अज स सं थेकडून मंजरूी िद यास  कवा  
7. सं थेम ये TFWS अंतगत वेिशत असले या िव ा य या िश यवृ ी अज स सं थेकडून मंजूरी िद यास याची 

सव वी जबाबदारी संबंिधत सं था मुखाचंी राहील याची न द यावी.  
              

                                                                                                    सही/- 

                                                                                           संचालक, 
                                                                                                   तं िश ण संचालनालय,मुंबई. 
 

त -. यानंा मािहतीसाठी सिवनय सादर.    
1. मा. धान सिचव, उ च व तं िश ण िवभाग, ४ था मजला, मं ालय िव तार िवभाग, मंुबई.   
2. मा. आयु त,अपंग क याण, महारा  रा य, महारा  शासन, 3 चच रोड, पणेु -411 001.( Email-Id : 

commissioner.diability@maharashtra.gov.in; commissioner_disability@yahoo.co.in ) 
 

3. सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय काय लय, मंुबई/पुणे/नािशक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर ( Email id-
rooffice@dtemaharashtra.gov.in ) 

4. मा. संचालक, वै कीय िश ण व सशंोधन संचालनालय, सट जॉज हॉ पटल आवार, सीएसटी रे व े
टेशनजवळ, मंुबई-400 001 ( Email id-  dmercetcell@gmail.com ; dmerps@gmail.com ) 

5. मा. संचालक, आयुष संचालनालय, चौथा माळा, सट जॉज हॉ पटल आवार, सीएसटी रे व े टेशनजवळ, मंुबई-
400 001 ( Email id-  directorayurvedmaha@gmail.com ) 

6. मा. संचालक, िश ण संचालनालय  (उ च िश ण), महारा  शासन, म यवत  इमारत, पुणे-01   (Email id -
schol.dhepune@gov.in ) 
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7. मा. संचालक, कला संचालनालय,सर जे ज े कूल ऑफ आट कॅ पस, डॉ. डी. एन. रोड, फोट, मंुबई-01   ( Email 
Id -  dirdoa.mum_mah@gov.in ) 

8. मा. संचालक, महारा  कृिष िश ण व सशंोधन पिरषद, भाबंुड , पुणे -411 037. ( Email Id- 
edn_mcaer@rediffmail.com; mcaer@rediffmail.com; jtdirector_admin@mcaer.org  ) 
 

9. त – खालील यादीतील सव सबंंिधत सं थानंा कळिव यात येते की, जािहर वळेाप कानुसार न चकुता उपरो त 
योजने या अंमलबजावणीसाठी कायवाही पणू कर याबाबत ... 

 

List of Notified Institutes of Excellence in Education of Maharashtra State for Top Class Education 
for Students with Disabilities scheme ( For details refer the Guidline of scheme on NSP Portal ) 

Sr.No. Name of Institute Location  District 

1 
Indian Institute of Technology, 
Bombay. 

 
Powai, Mumbai. - 400 076. Maharashtra. 

Mumbai 
Suburban 

2 
Visvesvaraya National Institute 
of Technology, Nagpur 

South Ambazari Road, Nagpur- 440010. Nagpur 

3 
Indian Institute of Information 
& Technology, Pune. 

Village Nanoli, Tehsil-Mawa, Dist- Pune. Pune 

4 
National Institute of Industrial 
Engineering, Mumbai. 

Vihar Lake Marg, Near The Residence Hotel, 
Aarey Powai Road,Goregaon, Mumbai-400087 
Maharashtra. 

Mumbai 
Suburban 

5 
Indian Institute of  
Management, Nagpur. 

 South Ambazari Road, Ambazari,  
Nagpur- 440010. Maharashtra 
 
VNIT Campus, South Ambazari Road, Ambazari,  
Nagpur- 440010. Maharashtra 

Nagpur 

6 
National Institute of Industrial 
Engineering( NITIE), Mumbai. 

Vihar Lake Marg, Near The Residence Hotel, 
Aarey Powai Road, Goregaon, Mumbai-400087 
Maharashtra. 

Mumbai 
Suburban 

7 
SYMBIOSIS Institute of 
Business Management, Pune. 

Senapati Bapat Road, Pune - 411 004. Pune 

8 
Narsee Monjee Institute of 
Management Studies, 
Mumbai. 

V.L. Mehta Road, Vile Parle (W), Mumbai-400056. 
Mumbai 

Suburban 

9 Bharati Vidyapeeth, Pune  
LBS Road, 13 Sadashiv Peth, Next to Alka Talkies, 
Pune, 411030 
Maharashtra. 

Pune 

10 
S.P. Jain Institute of Research 
& Mgt. Mumbai. 

Inside Bhavans College Campus, Munshi Nagar, 
Dadabhai Road, Andheri West, Mumbai-
400058,Maharashtra. 

Mumbai 
Suburban 

11 
Jamnalal Bajaj Institute, 
Mumbai. 

Jamnalal Bajaj Institute, Mumbai. 
164, Backbay Reclamation, H.T. Parekh Marg, DN 
House, Church Gate, Mumbai- 400020 
Maharashtra 

Mumbai 
City 

12 ILS Law College, Pune Law College Road, Pune- 411004 Pune 

13 
SYMBIOSIS Law College, 
Pune. 

Senapati Bapat Road,Wadervadi,  Pune. Pune 

14 
Grant Govt. Medical College, 
Mumbai. 

Sir J J Hospital, Byculla, Mumbai-400008. 
Mumbai 

City 

15 
King Edward Memorial 
Hospital, Mumbai. 

Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai- 400012. 
Mumbai 

City 
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16 
Padmashree Dr. D.Y. Patil 
Vidyapeeth, Nerul, Mumbai. 

Sector 7, Nerul, Navi Mumbai – 400706 Thane 

17 
Central Institute for Research 
of Cotton Technology, Mumbai 

Adenwala Road, Matunga, Mumbai-400019. 
Mumbai 

City 

18 
National Institute of Fashion 
Technology, Mumbai. 

NIFT Campus Plot No. 15, Sector - 4, Kharghar, 
Navi Mumbai - 410 210. 

Raigad 

19 
Institute of Hotel Management, 
Catering Tech. & Applied 
Nutrition, Mumbai. 

Veer Sawarkar Marg, Dadar (W) Mumbai- 400028. 
Mumbai 

City 

20 
B.V. Institute of Hotel 
Management & Catering 
Technology, Mumbai 

Sector-8, CBD, Navi Mumbai- 400614. Thane 

21 
B.V. ( Bharati Vidyapeeth's ) 
Instt. Of Hotel Mgmt. & 
Catering Tech. , Pune. 

Katraj - Dhanakavdi, Pune - 411 043. Pune 

22 
All India Shri Shivaji Memorial 
Institute of Hotel Mgmt & 
Catering Tech., Pune. 

55/56, Shivaji Nagar, Pune.- 411 005 Pune 

23 
Ali Yavar Jung Nationla 
Institute for the Hearing 
Handicapped, Mumbai. 

Kishan Chand Marg, Bandra(West), Mumbai- 
400050. 

Mumbai 
Suburban 

24 
Indian Institute of Science 
Education & Research, Pune. 

Dr Homi Bhabha Rd, Ward No. 8, NCL Colony, 
Pashan, 
Pune- 411008. 

Pune 

25 
Tata Institute of Social 
Science, Mumbai. 

PO Box 8313, Deonar, Mumbai - 400088. 
Mumbai 

Suburban 

26 
Film & Television Institute of 
India, Pune. 

Law College Road, Pune- 411004 Pune 

 
 

ख् 


