आर्थिकदृष्टया मागासवगीय ववद्यार्थ्यांना
दे ण्यात येणारी शालाांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता
वशष्यवृत्ती योजनेकरीता पालकाांची उत्पन्न
मयादा रु.८ लाखापयंत वाढववणेबाबत.

महाराष्र शासन
शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग
शासन वनणणय क्रमाांक:- ईबीसी-२०१८/प्र.क्र.68/एसडी-५
मांत्रालय ववस्तार भवन, मुांबई ४०० ०३२
वदनाांक :- 09 जानेवारी, २०१9.
वाचा :१) शासन वनणणय शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग क्र.एससीएच-1095/(86/95)/मावश-8,
वद.15 ऑक्टोबर, 199६,
२) शासन वनणणय उच्च व तांत्र वशक्षण ववभाग क्र.टीईएम-2018/प्र.क्र.३5/ताांवश-४,
वद.31 माचण, 2018,
३) वशक्षण सांचालक, माध्यवमक व उच्च माध्यवमक, महाराष्र राज्य, पुणे याांचे पत्र
क्रमाांक-वशष्यवृत्ती-224/1251-आ.मा.वश./अांमलबजावणी/3869,
वद. ४ जून,2018
प्रस्तावना :शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभागामार्णत राज्य शासन पुरस्कृत आर्थिकदृष्टया मागासवगीय
ववद्यार्थ्यांसाठी शालाांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता वशष्यवृत्ती योजना सन 1978-79 पासून राबववण्यात येते.
शासनाच्या सांदभाधीन अ.क्र.१ च्या वदनाांक 15 ऑक्टोबर, 199६ च्या शासन वनणणयानुसार सदर
वशष्यवृत्तीस पात्र होण्याकवरता माध्यवमक शालान्त पवरक्षेत (इ.१० वी) ववद्यार्थ्यांची गुण मयादा ५० टक्के
करण्यात आली आहे तसेच, योजनेचे वशष्यवृत्ती सांच ३२०० करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एकूण
३२०० मुलाांना वशष्यवृत्तीचा लाभ वदला जातो. पात्र ववद्यार्थ्यांमधून जास्तीत जास्त गुण असणाऱ्या
ववद्यार्थ्यांची वशष्यवृत्तीसाठी वनवड केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्याकवरता पालकाांची वार्थिक उत्पन्न
मयादा रुपये 30000/- आहे. सद्यःस्स्ितीत सदर उत्पन्न मयादा खूप कमी असल्याने असांख्य ववद्यािी
वशष्यवृत्तीसाठी पात्र असूनही त्याांना वशष्यवृत्ती लाभापासून वांवचत रहावे लागते त्यामुळे योजनेचे उविष्ट
साध्य होत नाही.
उच्च व तांत्र वशक्षण ववभागाच्या वद. ३१ माचण, २०१८ च्या शासन वनणणयान्वये आर्थिकदृष्टया
दु बणल घटकातील ववद्यार्थ्यांना राजिी छत्रपती शाहू महाराज वशक्षण शुल्क वशष्यवृत्ती योजनेचा लाभ
दे ण्यासाठी ववद्यार्थ्यांच्या पालकाांची वार्थिक उत्पन्न मयादा रु.६ लाखावरुन रु.८ लाख इतकी करण्यात
आली आहे. त्याच धतीवर प्रस्तुत योजनेची पालकाांची वार्थिक उत्पन्न मयादा वाढववण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन होती त्यानुिांगाने पुढीलप्रमाणे वनणणय घेण्यात येत आहे .
शासन वनणणय :शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभागामार्णत राज्य शासन पुरस्कृत आर्थिकदृष्टया मागासवगीय
ववद्यार्थ्यांसाठी शालाांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता वशष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्याकवरता इ.११ वी, इ.१२ वी

शासन वनणणय क्रमाांकः ईबीसी-२०१८/प्र.क्र.68/एसडी-५

च्या ववद्यार्थ्यांच्या पालकाांची एकवत्रत वार्थिक उत्पन्न मयादा रु. ३०,०००/- वरुन रु.८ लाख करण्यास
शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

या योजनेतील बदलाचा लाभ शैक्षवणक विण २०१८-19 पासून लागू राहील. सदर योजनेच्या

अटी व शती पूवीप्रमाणेच राहतील.
३.

उपरोक्त योजनेच्या सुधावरत उत्पन्न मयादे बाबत वशक्षण सांचालक, माध्यवमक व उच्च

माध्यवमक, महाराष्र राज्य, पुणे याांनी ववभागीय वशक्षण उपसांचालक, वशक्षण अवधकारी याांना सूचना
वनगणवमत कराव्यात. तसेच पालकाांना/ववद्यार्थ्यांना सुधावरत मावहती दे ण्यात यावी जेणेकरुन जास्तीत
जास्त ववद्यार्थ्यांना प्रस्तुत वशष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल.
४.

सदर शासन वनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201901091142391721 असा आहे . हा शासन
वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

( नेहा हु मरसकर )
कायासन अवधकारी, महाराष्र शासन
प्रवत,
१. मा.मांत्री (शालेय वशक्षण) याांचे स्वीय सहायक
2. ववरोधी पक्षनेता (ववधानसभा/ववधानपवरिद), महाराष्र राज्य.
3. मा.अप्पर मुख्य सवचव, (शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग) याांचे स्वीय सहायक
4. आयुक्त (वशक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे
5. वशक्षण सांचालक (माध्यवमक व उच्च माध्यवमक), वशक्षण सांचालनालय, पुणे.
6. सहाय्यक सांचालक(लेखा),वशक्षण सांचालनालय ( माध्यवमक व उच्च माध्यवमक), पुणे.
7. सवण ववभागीय उप सांचालक, महाराष्र राज्य.
8. सवण वशक्षण वनरीक्षक (बृहन्मुांबई/दवक्षण/पविम/उत्तर)
9. सवण वशक्षणावधकारी (माध्यवमक)
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) 1/2, मुांबई/नागपूर.
11. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) 1/2, मुांबई/नागपूर.
12. सांचालक, लेखा व कोिागारे , मुांबई
13. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई
14. कोिागार अवधकारी,पुणे
15. वनवड धावरका (एसडी-५).
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