राज्यातील

अनुसूचित

जातीच्या

चिद्यार्थ्यांना

दे शातील नामाांचित शैक्षचिि सांस्ाांमध्ये उच्ि
चशक्षि घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुिित्ता
चशष्यिृत्ती योजना सन 2017-18
महाराष्र शासन
सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग,
शासन चनिणय क्रमाांि : इबीसी-2018/प्र.क्र.180-अ/चशक्षि-1
मांत्रालय चिसतार भिन, मुांबई - 400 032.
चदनाांि :-11 मािण, 2019.
िािा:-1) शासन चनिणय, सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग, क्रमाांि : इबीसी2017/प्र.क्र.402/
चशक्षि-1, चदनाांि 08 नोव्हें बर, 2017
2) शासन शुध्दीपत्रि, सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग, क्रमाांि : इबीसी2017/प्र.क्र.402/ चशक्षि-1, चदनाांि 19 मािण, 2017
3) शासन चनिणय, सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग, क्रमाांि : इबीसी2018/प्र.क्र.180/ चशक्षि-1, चदनाांि 20 मािण, 2018
4) शासन चनिणय, सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग, क्रमाांि : इबीसी2018/प्र.क्र.180/ चशक्षि-1, चदनाांि 23 जानेिारी, 2019
प्रसतािना :
अनुसूचित जातीच्या (निबौध्दसचहत) चिद्यार्थ्यांना आिश्यि असिारे िौशल्य ि ज्ञान
उपलब्ध व्हािे ि तयाांिी चिचिध क्षेत्रात होिाऱ्या सपधातमि युगासाठी जडि-घडि व्हािी यािरीता
दे शातील नामाांचित शैक्षचिि सांस्ाांमध्ये उच्ि चशक्षि घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुिित्ता
चशष्यिृत्ती योजना शासन चनिणय सामाचजि न्याय, साांसिृचति िायण, क्रीडा ि चिशेि सहाय्य चिभाग
क्रमाांि इबीसी-2003/प्र.क्र.323/ मािि-2, चदनाांि 11 जून, 2003 अन्िये लागू िरण्यात आली आहे .
सदर योजनेच्या चनयमािली सांदभात यापुिीिे सिण शासन चनिणय अचधक्रचमत िरुन योजनेिी सुधारीत
चनयमािली सांदभीय चदनाांि 08 नोव्हें बर, 2017 च्या शासन चनिणयान्िये लागू िरण्यात आली आहे .
2.

सदर शासन चनिणयात नमुद आयुक्त, समाजिल्याि, पुिे याांच्या अध्यक्षतेखालील

चनिड सचमतीने, सन 2017-18 िरीता देशातील नामाांचित शैक्षचिि सांस्ाांमध्ये प्रिेचशत चिद्यार्थ्यांसाठी
चनिड प्रचक्रया राबिुन तयाद्वारे प्राप्त झालेल्या अजांतुन चिहीत अटी ि शतींिी पुतणता िरिाऱ्या पात्र 70
चिद्यार्थ्यांना चदनाांि 20 मािण, 2018 च्या शासन चनिणयान्िये तसेि, 09 चिद्यार्थ्यांना चदनाांि 23 जानेिारी,
2019 च्या शासन चनिणयान्िये राजर्षि शाहु महाराज गुिित्ता चशष्यिृत्ती मांजूर िरण्यात आली आहे . आता,
चदनाांि 19.03.2018 च्या शासन शुध्दीपत्रिातील तरतुदीनुसार चनिड सचमतीने चशफारस िेलेल्या एिा
चिद्यार्थ्यािी चनिड िरुन तयाांना राजर्षि शाहु महाराज गुिित्ता चशष्यिृत्ती मांजूर िरण्यािी बाब शासनाच्या
चििाराधीन होती.
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शासन चनिणय :अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांना दे शातील नामाांचित शैक्षचिि सांस्ाांमध्ये उच्ि चशक्षि
घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुिित्ता चशष्यिृत्तीसाठी शासन चनिणय, चदनाांि 08 नोव्हें बर, 2017
अन्िये गठीत िरण्यात आलेल्या चनिड सचमतीने शासन चनिणयातील अटी ि शतीनुसार चनिड िेलेल्या
खालील तक्तयात नमुद चिद्या्ीनीस सन 2017-18 साठी चशष्यिृत्ती मांजूर िरण्यात येत आहे :राजर्षि शाहू महाराज दे शाांतगणत चशष्यिृत्ती योजनेंतगणत प्र्म ििण पदिी अभ्यासक्रमासाठी
सन 2017-18 िरीता चिद्यार्थ्यांिी चनिड
अ.

पचरक्षा

चिद्यार्थ्यािे सांपि
ू ण

प्रिेश घेतलेल्या

अभ्यासक्रमािे

अभ्यास-

HSC मधील

क्र.

मांडळािे

नाि

सांस्ेिे नाि ि पूिण

नाि

क्रमािा

गुिाांिी

िालािधी

टक्िेिारी (%)

8

9

4 ििण

59.23

नाांि (HSC)

पत्ता

1

3

4

1.

पुिे चिभागीय

चसमरन प्रशाांत भोसले

चशक्षि मांडळ

2.

6
National Institute of
Design (NID),
Vijayawada,

7
B.Tech Design

उपरोक्त चिद्या्ीनीस मांजूर िरण्यात आलेल्या चशष्यिृत्तीनुसार सांबचां धत शैक्षचिि

सांस्ेने तया-तया शैक्षचिि ििामध्ये ठरिून चदलेले पुिण चशक्षि शुल्ि ि पचरक्षा शुल्ि समाजिल्याि
आयुक्तालय, पुिे याांच्या माफणत सांबचां धत सांस्ेला अदा िरण्यात येईल. तसेि चनिाहभत्त्यािी रक्िम
अदा िरण्यात येईल. सदर खिािी रक्िम ििणभरात एिदाि दे ण्यात येईल. सांबचां धत चिद्या्ीनीस उक्त
अभ्यासक्रमासाठी लागिारी पुसतिे, शैक्षचिि साचहतय तयािप्रमािे इतर शैक्षचिि खिण यासाठी एिुि
रुपये 10,000/- प्रतयेि ििी दे ण्यात येतील. तयाांच्या अभ्यासक्रमाच्या खिासाठी चशक्षि शुल्ि, पचरक्षा
शुल्ि ि िसतीगृह भाडे , चनिाह भत्ता ि इतर अनुज्ञय
े खिण याबाबतिी माचहती सांबचधत चिद्यापीठा
िडू न/सांस्ेिडू न माचहती मागिून आचि चिद्यार्थ्याच्या प्रगती ि उपस्स्तीबाबतिे प्रमािपत्र प्राप्त िरुन
घेऊन सांबचधत महाचिद्यालय/सांस्ेस अदा िरािी.
3.

उपरोक्त चिद्या्ीनीस राजिी शाहू महाराज गुिित्ता चशष्यिृत्ती मांजुर िरण्यात आलेली

असल्याने, सदरहू चिद्या्ीनीस भारत सरिार मॅरीिोत्तर पचरक्षोत्तर चशष्यिृत्तीिा लाभ दे ण्यात आलेला
असल्यास सदर लाभािी रक्िम िजाती उिणरीत अनुज्ञय
े रक्िम सांबचां धत चिद्या्ीनीस अदा िरण्यात
यािी.
4.

उपरोक्त चिद्या्ीनीस चशष्यिृत्ती प्रदान िरण्यासाठी आयुक्त, समाज िल्याि, महाराष्र

राज्य, पुिे याांना प्राचधिृत िरण्यात येत आहे .
5.

याबाबत होिारा खिण हा "मागिी क्रमाांि एन-3, 2225, अनुसूचित जाती, अनुसूचित

जमाती, इतर मागासिगण ि अल्पसांख्याि याांिे िल्याि, 01 - अनुसूचित जातीिे िल्याि, 277 - चशक्षि,
पांििार्षिि योजनाांतगणत योजना, राज्य योजनाांतगणत योजना चिघयो (04)(22) उच्ि चशक्षिासाठी
अनुसुचित

जातीच्या

चिद्यार्थ्यांना

राजर्षि

शाहू

महाराज

चशष्यिृत्ती

(2225

3823),

34-

चशष्यिृत्त्या/चिद्यािेतने” या लेखाचशिाखाली खिी घालून तयाखाली िेलेल्या िालू आर्ष्ि ििाच्या
तरतूदीमधून भागचिण्यात यािा. तयािरीता आयुक्त, समाजिल्याि, महाराष्र राज्य, पुिे याांना आहरि
ि सांचितरि अचधिारी म्हिून घोचित िरण्यात येत आहे .
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6.

सदर

शासन

चनिणय

महाराष्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांिेतस्ळािर उपलब्ध िरण्यात आला असून तयािा सांिेताि 201903111815424022 असा आहे .
हा आदे श चडजीटल सिाक्षरीने साक्षाांचित िरुन िाढण्यात येत आहे .
महाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नाांिाने,

( िांद्रिाांत ह. िडे )
िायासन अचधिारी,
महाराष्र शासन
प्रचत
1. मा.मांत्री, सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य याांिे खाजगी सचिि
2. मा.राज्यमांत्री, सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य याांिे खाजगी सचिि
3. प्रधान सचिि, उच्ि ि तांत्र चशक्षि चिभाग, मांत्रालय,मुांबई
4. प्रधान सचिि, िैद्यिीय चशक्षि ि औिधी द्रव्ये चिभाग,मुांबई
5. सचिि, सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग मांत्रालय,मुांबई
6. आयुक्त, समाजिल्याि, महाराष्र राज्य, पुिे
7. सांिालि, उच्ि चशक्षि, महाराष्र राज्य, पुिे.
8. सांिालि, तांत्रचशक्षि, महाराष्र राज्य, 3 महापाचलिा मागण, मुांबई
9. सांिालि, िैद्यिीय चशक्षि ि सांशोधन सांिालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई
10. सांिालि, माचहती ि तांत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मुांबई.
11. सांिालि, लेखा ि िोिागारे , मुांबई.
12. महालेखापाल, महाराष्र-1/2, (लेखा परीक्षा)/(लेखा अनुज्ञय
े ता), मुांबई/नागपूर.
13. चजल्हा िोिागार अचधिारी, पुिे.
14. अिर सचिि (अ्णसांिल्प) सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग,मांत्रालय,मुांबई
15. िक्ष अचधिारी (चिघयो-1) सामाचजि न्याय ि चिशेि सहाय्य चिभाग ,मांत्रालय,मुांबई
16. चनिड नसती, चशक्षि 1
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