इयत्ता 10वी व 12वी च्या परीक्षेत ववशेष उल्लेखनीय
यश विळववणाऱ्या अनुसूवित जाती, ववजाभज व
ववशेष िागास प्रवगाच्या िुलािुलींना राजषी छत्रपती
शाहू िहाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणेबाबत.

िहाराष्ट्र शासन
सािावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग,
शासन शुध्दीपत्रक क्रिाांक-ईबीसी-2017/प्र.क्र.290/वशक्षण-1,
िांत्रालय, िुांबई-400 032.
वदनाांक :23 जून 2017
वािा :- 1) शासन वनणणय, सािावजक न्याय, साांस्कृवतक कायण, वक्रडा व ववशेष सहाय्य
ववभाग, क्रिाांक-इबीसी-2003/प्र.क्र.115/िावक-2, वदनाांक 11 जून, 2003.
2) आयुक्त, सिाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांिे क्रिाांक - सकआ/वशक्षण/
शाहू पुरस्कार/का-4/1554, वदनाांक 22.05.2017 रोजीिे पत्र.
प्रस्तावना :सािावजक न्याय ववभागािार्णत वदनाांक 26 जून या छत्रपती राजषी शाहू िहाराज
याांच्या जन्िवदनी गुणवांत ववद्यार्थ्यांिा सत्कार योजना आहे. परांतु िागील दोन वषात
पालकिांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली कायणक्रि होत नसल्यािे वनदशणनास आले आहे. त्यािुळे
िालू वषापासून प्रत्येक ववभागािध्ये हा कायणक्रि िोठया प्रिाणावर साजरा करण्यािा
प्रस्ताव शासनाच्या वविाराविन होता.
शासन शुध्दीपत्रक :आयुक्त, सिाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांनी सांदभीय वदनाांक 22.5.2017 च्या
पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सांदभीय अ.क्र.1 येथील शासन वनणणयातील
पवरच्छे द-2 पुढीलप्रिाणे आहे :“या योजनेस दू रदशणन व आकाशवाणी व सवण स्तरावरुन व्यापक प्रवसध्दी दे ण्यात
यावी. वजल्हा स्तरावर प्रथि येणाऱ्या ववद्यार्थ्यास पावरतोवषक ववतरण वदनाांक 26 जुलै रोजी
सांबांवित वजल्हयािे पालकिांत्री याांच्या हस्ते करण्यात यावे. तसेि ववभागीय बोडात
सवणसािारण ववद्यार्थ्यांििून पवहल्या क्रिाांकाने उत्तीणण होणाऱ्या अनुसूवित जाती, ववजाभज
व ववशेष िागास प्रवगाच्या ववद्यार्थ्यांिा राज्याच्या गुणवत्ता यादीिध्ये आलेल्या अनुसूवित
जाती, ववजाभज व ववशेष िागास प्रवगाच्या ववद्यार्थ्यांिा व सवणसािारण ववद्यार्थ्यांििून
राज्यात प्रथि येणाऱ्या ववद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरावर पावरतोवशक ववतरण सिारां भ वदनाांक
26 जुलै आयोवजत करण्यात यावा.”

शासन शुध्दीपत्रक क्रिाांकः ईबीसी-2017/प्र.क्र.290/वशक्षण-1,

त्याऐवजी सुिारीत पवरच्छे द-2 पुढीलप्रिाणे वािण्यात यावा :“वदनाांक 26 जून या छत्रपती राजषी शाहू िहाराज याांच्या जन्ि वदनी सदरहू
योजनेंतगणत गुणवांत ववद्यार्थ्यांिा सत्कार करण्यात येतो. या योजनेस दू रदशणन व
आकाशवाणी व सवण स्तरावरुन व्यापक प्रवसध्दी देण्यात यावी. वजल्हा स्तरावर प्रथि
येणाऱ्या ववद्यार्थ्यास पावरतोवषक ववतरण तसेि ववभागीय बोडात सवणसािारण ववद्यार्थ्यांििून
पवहल्या क्रिाांकाने उत्तीणण होणाऱ्या अनुसूवित जाती ववद्यार्थ्यांिा राज्याच्या गुणवत्ता
यादीिध्ये आलेल्या अनुसूवित जाती प्रवगाच्या ववद्यार्थ्यांिा व सवणसािारण ववद्यार्थ्यांििून
राज्यात प्रथि येणाऱ्या ववद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरावर िा.िांत्री (सािवजक न्याय) याांच्या हस्ते
वदनाांक 26 जून रोजी व ववभागीय स्तरावर त्याांनी वववहत केलेल्या वदनाांकास पावरतोवषक
ववतरण सिारां भ आयोवजत करण्यात यावा.”
2.

सदर शासन शुध्दीपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov. in या

सांकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्यािा सांकेताक 201706231300098622
असा आहे . हे शुध्दीपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( िांद्रकाांत वडे )
कायासन अविकारी, िहाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

िा. राज्यपालाांिे सविव

2.

िा. िुख्यिांत्रयाांिे सविव

3.

िा. िांत्री, सािावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग, िांत्रालय, िुांबई याांिे
खाजगी सविव

4.

िा. राज्यिांत्री, सािावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग, िांत्रालय, िुांबई याांिे
खाजगी सविव

5.

अप्पर िुख्य सविव, शालेय वशक्षण ववभाग, िांत्रालय, िुांबई

6.

सविव, सािावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग, िांत्रालय, िुांबई

7.

आयुक्त, सिाजकल्याण आयुक्तालय, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.

8.

ववत्त ववभाग (व्यय-15), िांत्रालय, िुांबई

9.

सांिालक, वशक्षण, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे

10.

िेअरिन, िाध्यविक व उच्ि िाध्यविक परीक्षा िांडळ, पुणे
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शासन शुध्दीपत्रक क्रिाांकः ईबीसी-2017/प्र.क्र.290/वशक्षण-1,

11.

िेअरिन, ववभागीय िाध्यविक व उच्ि िाध्यविक परीक्षा िांडळ, पुणे /कोल्हापूर
/िुांबई/नावशक /औरां गाबाद/लातूर/अिरावती/नागपूर

12.

उपसांिालक, वशक्षण - सवण ववभाग

13.

उप सविव/अवर सविव (वशक्षण-1)/,

14.

सवण सहायक आयुक्त सिाजकल्याणे (आयुक्त, सिाजकल्याण आयुक्तालय,
पुणे याांिेिार्णत)

15.

िहालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञय
े ता), िहाराष्ट्र-1, िुांबई

16.

िहालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञय
े ता), िहाराष्ट्र-1, नागपूर

17.

सांिालक, लेखा व कोषागारे सांिालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई

18.

अविदान व लेखा अविकारी, िुांबई

19.

सवण वजल्हा कोषागार अविकारी (आयुक्त, सिाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे
याांिेिार्णत)
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