अनुसूचित

जातीच्या

मुलामुलींना

परदे शात चिशेष अध्ययन करण्यासाठी
राजषी शाहू महाराज चशष्यिृत्ती योजना
सुधारीत चनयमािली.

महाराष्र शासन
सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग,
शासन चनर्णय क्रमाांक इबीसी-2017/प्र.क्र.288/चशक्षर्-1
मांत्रालय, चिस्तार भिन, मुांबई-400 032.
चदनाांक : 27 जून, 2017
िािा :1. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, चक्रडा ि चिशेष सहाय्य चिभाग,
क्र. ईबीसी - 2003/प्र.क्र. 115/मािक -2, चदनाांक 11 जून, 2003
2. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, चक्रडा ि चिशेष सहाय्य चिभाग,
क्र. इबीसी-2004/प्र.क्र. 102/मािक-2, चदनाांक 5 ऑगस्ट, 2004
3. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, चक्रडा ि चिशेष सहाय्य चिभाग,
क्र.-ईबीसी 2006-प्र.क्र. 329/मािक-2, चदनाांक 17 जून, 2006
4. शासन शुध्दीपत्रक सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, चक्रडा ि चिशेष सहाय्य चिभाग,
क्र.ईबीसी 2006/प्र.क्र. 329/मािक-2, चदनाांक 20 जून, 2006
5. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी/2010/
प्र.क्र. 194/ मािक -2, चदनाांक 15 जुल,ै 2010
6. शासन शुध्दीपत्रक सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी2010/प्र.क्र. 194/ मािक-2, चदनाांक 10 ऑगस्ट, 2010
7. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी/2009/
प्र.क्र. 103/ मािक -2, चदनाांक 22 ऑक्टोबर, 2010
8. शासन शुध्दीपत्रक सागमाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी2010/प्र.क्र. 194/ मािक-2, चदनाांक 28 ऑक्टोबर, 2010, चद.1 नोव्हें बर, 2010 ि
चद. 4 फेब्रुिारी, 2011
9. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी/2013/
प्र.क्र. 11/ चशक्षर्-1, चदनाांक 10 जानेिारी, 2013
10. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी/2013/
प्र.क्र. 141/ चशक्षर्-1, चदनाांक 8 ऑगस्ट, 2013 ि चदनाांक 28 नोव्हें बर 2013
11. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग,क्र.ईबीसी-2014/
प्र.क्र. 82/चशक्षर् 1, चदनाांक 12 सप्टें बर 2014
12. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी-2015/
प्र.क्र. 69/ चशक्षर् 1, चदनाांक 16 जून 2015
13. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी-2015/
प्र.क्र. 91/चशक्षर् 1, चदनाांक 26 एचप्रल, 2016
14. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी-2016/
प्र.क्र. 282/ चशक्षर् 1, चदनाांक 8 जुलै, 2016
15. शासन चनर्णय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी-2016/प्र.क्र.
426/ चशक्षर् 1, चदनाांक 29 सप्टें बर, 2016
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16. आयुक्त, समाजकल्यार् आयुक्तालय, पुर्े याांिे क्रमाांक सकआ/चशक्षर्/परदे श
चशष्यिृत्ती/ िार्षषक भत्ता िाढ/2016-17/पुर्े/803, चदनाांक 17 मािण, 2017
प्रस्तािना :अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्याना आर्षिक पचरस्स्ितीमुळे उच्ि चशक्षर्ासाठी परदेशातील
नामाांकीत चिद्यापीठामध्ये प्रिेश घेता येत नाही. चिद्यार्थ्यािी गुर्ित्ता असून आर्षिक पचरस्स्ितीमुळे उच्ि
चशक्षर्ापासून िांचित रहािे लागते. अनुसूचित जातीच्या मुलाांना परदे शात चशक्षर्ािी सांधी चमळािी ि
तयाांच्या गुर्ित्तेला िाि चमळािा म्हर्ून शासन चनर्णय चदनाांक 11 जून 2003 अन्िये राज्यात परदे श
चशष्यिृत्ती योजना लागू करण्यात आली. चिचिध चिषयामध्ये परदे शातील नामाांचकत चिद्यापीठामध्ये ज्या
चिद्यार्थ्याना प्रिेश चमळाला आहे अशा 10 चिद्यार्थ्याना सुरुिातीला ही चशष्यिृत्ती दे ण्यात येत असे.
शासन चनर्णय चदनाांक 17 जून 2006 अन्िये 10 चिद्यािी सांख्येमध्ये िाढ करुन ती 25 एिढी
करण्यात आली. तद्नांतर शासन चनर्णय चदनाांक 22 ऑक्टोबर 2010 अन्िये या परदे श चशष्यिृत्तीसाठी
चिद्यार्थ्यािी सांख्या 25 िरुन 50 करण्यात आली आहे .
राज्यातील अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांना परदे श चशष्यिृत्ती योजनाांतगणत मागील सिण शासन
चनर्णयािे एकत्र सांकलन करुन एक सिणकष अशी चनयमािली तयार करुन. तयानुसार सदरहू
चनयमािलीिे सांकलन करर्े ि सुधारर्ा करण्यािी बाब शासनाच्या चििाराधीन होती.
शासन चनर्णय :अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांसाठीच्या राजषी शाहू महाराज परदे श चशष्यिृत्ती योजनेिे
सांदभांचधन सिण शासन चनर्णय, शुध्दीपत्रके अचधक्रचमत करुन, या योजनेच्या सुधारीत चनयमािलीस
पुढीलप्रमार्े मांजूरी दे ण्यात येत आहे :-

(अ) योजनेिी व्याप्ती :महाराष्रातील अनुसुचित जातीिे चिद्यािी पदव्युत्तर पदिी आचर् पीएिडी
अभ्यासक्रमा साठी क्यूएस िल्डण रॅन्कींग 300 च्या आतील परदे शातील शैक्षचर्क सांस्िेमध्ये प्रिेश
घेतील, अशा 50 चिद्यार्थ्याना प्रतीिषी परदे श चशष्यिृत्ती मांजूर करर्े.
(ब) योजनेच्या अटी ि शती :(1) चिद्यािी अनुसूचित जाती ि निबौध्द समाजातील महाराष्र राज्यािा रहीिासी असािा.
(2) चिद्यार्थ्याना परदे शातील क्यूएस अद्ययाित िल्डण रॅन्कींग मध्ये 300 च्या आत असलेल्या
शैक्षचर्क सांस्िा / चिद्यापीठामध्ये प्रिेश चमळालेला असािा.
(3) चिद्यार्थ्याने पदव्युत्तरसाठी अजण करताना पदव्युत्तरसाठी ककिा पीएिडी साठी अजण
करताना, पीएिडीसाठी या पुिी इतर कोर्तयाही राज्य शासनािी अििा केंद्र
शासनािी परदे शी चशष्यिृत्ती घेतलेली नसािी.
(4) परदे शातील चिद्यापीठ / शैक्षचर्क सांस्िामध्ये प्रिेश घेर्ारा चिद्यािी हा पूर्ण िेळ
चिद्यािी म्हर्ून प्रिेचशत असािा.
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(5) एक््युक्युटीव्ह पदव्युत्तर पदिी ककिा एक््युक्युटीव्ह पदव्युत्तर पदचिका ि अधणिळ
े
अभ्यासक्रमाांस प्रिेचशत चिद्यािी या योजनेसाठी पात्र असर्ार नाहीत.
(6) प्रिेचशत अभ्यासक्रमासाठी अजण करताना नमूद केलेल्या चिहीत कालािधीत
अभ्यासक्रम पूर्ण करर्े चिद्यार्थ्यािर बांधनकारक असेल, अभ्यासक्रम पुर्ण करण्यासाठी
मुदतिाढ मान्य केली जार्ार नाही.
(क) ियोमयादा :पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी लाभािीच्या ियािी कमाल 35 िषण आचर् पीएिडी
अभ्यासक्रमासाठी लाभािीच्या ियािी कमाल 40 िषण ियोमयादा असािी.
(ड) उतपन्न मयादा :(1)

चिद्यार्थ्यांच्या पालकाांिे / कुटु ां बािे ि चिद्यािी नोकरी करीत असल्यास तयािे स्ित:िे
उतपन्न धरुन सिण मागानी चमळर्ारे िार्षषक उतपन्न रु.6.00 लाखापेक्षा जास्त नसािे.

(2) परदे शी चशष्यिृत्तीसाठी जागचतक क्रमिारीमध्ये पचहल्या 100 मध्ये (QS World Ranking
Top 100) असर्ाऱ्या परदेशी चिद्यापीठामध्ये तसेि लांडन स्कुल ऑफ इकोनॉचमक्समध्ये
प्रिेश घेर्ाऱ्या चिद्यार्थ्यांसाठी उतपन्नािी मयादा लागू राहर्ार नाही.
(3) चिद्यािी ककिा पालक ककिा दोन्ही नोकरीत असतील तर तयाांिे आयकर चििरर्पत्र, फॉमण
नां.16 ि सक्षम प्राचधकारी (तहचसलदार ककिा नायब तहचसलदार पेक्षा कमी दजा
नसलेल्या) याांच्याकडील मागील आर्षिक िषािे कुटु ां बािे सिण मागानी चमळर्ाऱ्या
उतपन्नािे प्रमार्पत्र सादर करर्े आिश्यक राहील.
(4) इतर चिद्यार्थ्यांसाठी साठी सक्षम प्राचधकारी (तहचसलदार ककिा नायब तहचसलदार पेक्षा
कमी दजा नसलेल्या) याांच्याकडील मागील आर्षिक िषािे कुटु ां बािे सिण मागांनी
चमळर्ाऱ्या उतपन्नािे प्रमार्पत्र सादर करर्े आिश्यक राहील.
(ई) शैक्षचर्क अहण ता :पदव्युत्तर पदिी ककिा पदव्युत्तर पदचिका अभ्यासक्रमासाठी पदिी पचरक्षेत ि पीएिडी
अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर पचरक्षेत चकमान 55% गुर् असर्े आिश्यक.
(फ) अभ्यासक्रमािा कालािधी : (1) पीएिडी साठी 4 िषे ककिा प्रतयक्ष अभ्यासक्रमािा कालािधी या पेक्षा कमी असेल तो.
(2) पदव्युत्तर पदिी 3 िषे ककिा प्रतयक्ष अभ्यासक्रमािा कालािधी या पेक्षा कमी असेल तो.
(3) पदव्युत्तर पदिीका 2 िषे ककिा प्रतयक्ष अभ्यासक्रमािा कालािधी या पेक्षा कमी असेल
तो कालािधी.
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(ि) एकाि कुटु ां बातील कमाल पात्रता धारक :(1) सदर योजनेिा लाभ एका चिद्यार्थ्यास फक्त एकदाि घेता येईल.
(2) एकाि कुटु ां बातील दोन पेक्षा जास्त मुलाांना ही चशष्यिृत्ती लागू राहर्ार नाही. यासाठी
पालकाांनी आचर् चिद्यार्थ्यानी तसे प्रचतज्ञापत्र करुन दे र्े बांधनकारक असेल.
(3) सदरिी चशष्यिृत्ती एकाि िेळेस मान्य करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त िेळेस चिद्यािी
चशष्यिृत्तीसाठी पात्र असर्ार नाही.
(छ) अचनिायण अटी :(1) नोकरीमध्ये असलेल्या उमेदिाराांनी तो जेिे नोकरी करतो तया यांत्रर्ेिे (Organization/
Employer) नाहरकत प्रमार्पत्र दाखल करर्े अचनिायण आहे .
(2) पात्र उमेदिाराने Non Judicial Stamp Paper िर Public Notary समोर

चिचहत

नमुन्यातील प्रचतज्ञापत्र चलहू न दे र्े बांधनकारक असेल.
(3) उमेदिाराने दोन जामीनदार दे र्े बांधनकारक असेल.
(4) या प्रतयेक जामीनदाराने स्ितांत्र Surety Bond करुन दे र्े बांधनकारक असेल.
(5) चिद्यािी चशक्षर्ासाठी आिश्यक असलेला कालािधी ककिा चशक्षर् तयापूिी पुर्ण झाल्यास
जो कालािधी लागेल या दोघाांपैकी जो कमी आहे तया कालािधी पुरतेि परदे शात राहण्यािे
बांधपत्र (Bond) राज्य शासनास तसेि परदे शातील भारतीय दूतािासास चलहू न द्यािे लागेल.
या आिश्यक कालािधीपेक्षा जास्त कालािधी करीता परदे शात राहण्यास चिद्यार्थ्यास परिानगी
चमळर्ार नाही.
(6) उमेदिारास / चिद्यार्थ्यास शासनाने चिहीत करुन चदलेल्या नमुन्यात Record Release
Consent Form हा बांधपत्राच्या स्िरुपात द्यािा लागेल.
(7) उमेदिारास / चिद्यार्थ्यास परदे शामध्ये प्रिेश चमळण्यासाठी QS World Ranking मधील
300 च्या आतील अद्ययाित जागचतक क्रमिारीत असलेल्या चिद्यापीठ / चशक्षर् सांस्िामध्ये
प्रिेशासाठी स्ित: प्रयतन करािा लागेल ि तयासाठी आिश्यक तया सिण पात्रता परीक्षा दे र्े
बांधनकारक असेल.
(8) ज्या चिद्यार्थ्याना परदे शी शैक्षचर्क सांस्िाांकडू न Unconditional offer letter चमळालेले
असेल, तयाांनाि ही चशष्यिृत्ती अनुज्ञय
े राहील, यासाठी Conditional offer letter गृहीत धरले
जार्ार नाही.
(9) चििाहीत उमेदिाराच्या पतनी ि मुले याांना परदे शामध्ये सोबत घेिून जाण्यासाठी
कोर्तयाही प्रकारिे सहाय्य चदले जार्ार नाही. तयासाठी पासपोटण चमळचिर्े, स्व्हसा चमळचिर्े,
आर्षिक तरतुद करर्े, परदेशातील चनिास ि दै नांचदन खिािी व्यिस्िा करर्े ही उमेदिारािी
िैयस्क्तक जबाबदारी असेल.
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(10) नोकरी करर्ाऱ्या उमेदिाराांनी सिण प्रशासकीय बाबी उदा. रजा, िेतन आचर् इतर सेिच्े या
बाबी या स्ित: प्रतयक्षपर्े चनराकरीत कराियाच्या आहेत. याबाबत कोर्तयाही प्रकारिी सिलत
शासना कडू न चमळर्ार नाही.
(11)(अ) अिानक उद्भिलेल्या पचरस्स्ितीमध्ये, परदे शामध्ये चशक्षर् घेत असताना चिद्यार्थ्यास
भारतामध्ये याियािे असल्यास तयासाठी तयाने सांबचां धत शैक्षचर्क सांस्िा आचर् राज्य
शासनािी पूिण परिानगी घेर्े बांधनकारक असेल आचर् याबाबतिी माचहती सांबचां धत
चिद्यािी भारतीय दू तािासास कळितील.
(ब) जेिढया कालािधीमध्ये तो परदे शातील शैक्षचर्क सांस्िेमधून दू र असेल, तेिढया
कालािधीिा कोर्ताही खिण तयास अनुज्ञय
े होर्ार नाही. तिाचप, तो पुन्हा तयाि
शैक्षचर्क सांस्िेत तयाि अभ्यासक्रमािे पुढील चशक्षर् पुर्ण करण्यासाठी हजर झालेल्या
चदिसापासून तयास दे य लाभ अनुज्ञय
े होतील.
(क) अशा पचरस्स्ितीत चिद्यार्थ्याने परत तयाि परदे शी चशक्षर् सांस्िेमध्ये हजर न होता
चशक्षर् अधणिट सोडल्यास तयास अदा करण्यात आलेले चशक्षर् शुल्क, पचरक्षा शुल्क
इतर शुल्क ि चनिाह भत्ता यािी व्याजासह िसूली करण्यात येइल, याबाबतिे लेखी
हमीपत्र चिद्यार्थ्यास / उमदेिारास द्यािे लागेल.
(12) पासपोटण ि स्व्हसा चमळचिण्यािी जबाबदारी उमेदिार / चिद्यािी यािी असेल.
(13) उमेदिारास / चिद्यार्थ्याना केिळ ज्या शैक्षचर्क सांस्िेमध्ये, ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश
चमळालेला आहे ि चशष्यिृत्ती चमळाली आहे , तयाि कारर्ासाठी स्व्हसा घेर्े बांधनकारक असेल.
(14) चनिड झालेल्या चिद्यार्थ्यानी मागर्ी केल्यानुसार आिश्यक ती कागदपत्रे सादर करर्े ि
आिश्यक ते करारनामे दे र्े बांधनकारक असेल.
(15) चनिड झालेल्या चिद्यार्थ्यास / उमेदिारास तयाच्या शैक्षचर्क कालािधी मध्ये जास्तीिी
रक्कम अदा झाली असल्यास तयािी परतफेड करर्े चिद्यार्थ्यािर बांधनकारक असेल. अििा
ती िसूल करर्ेबाबत प्रिचलत कायदे ि चनयमानुसार कायणिाही करण्यात येईल, याबाबतिे
हमीपत्र दे र्े बांधनकारक असेल.
(16) सदर चशष्यिृत्तीच्या बाबत महाराष्र शासनाच्या सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य
चिभागाने घेतलेला चनर्णय अांचतम असतील.
(17) चिद्यार्थ्यानी चशक्षर् पुर्ण केल्यानांतर जेव्हा तयाांना नेाकरी चमळे ल, ककिा तो स्ित:िा
व्यिसाय सुरु करेल ककिा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यापासून दोन िषानांतर यापैकी कमी असलेल्या
कालािधीपासून, तयाच्या चशक्षर्ासाठी शासनमाफणत जो खिण करण्यात आला आहे तया
खिाच्या कमीत कमी 10% रक्कम महाराष्र शासनाच्या सामाचजक न्याय चनधीमध्ये जमा
करािी लागेल. जेिढी रक्कम चिद्यािी / उमेदिार जमा करतील तेिढीि रक्कम शासन या
सामाचजक न्याय चनधीमध्ये जमा करील ि तयािा चिचनयोग याि प्रयोजनासाठी करण्यात येईल.
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(ज) उमेदिार / चिद्यार्थ्यास चमळर्ारे लाभ :परदे शी चशष्यिृत्ती मांजूर करण्यात आलेल्या चिद्यार्थ्यास / उमेदिारास खालील लाभ
दे ण्यात येतील;
(1) परदे शातील शैक्षचर्क सांस्िेने ऑफर लेटरमध्ये नमुद केलेल्या शैक्षचर्क
कालािधीसाठी लागू केलेली सांपर्
ू ण चशक्षर् फी ही आयुक्त समाज कल्यार्, पुर्े ककिा
तयाांनी प्राचधकृत केलेल्या यांत्रर्ेमाफणत िेट सांबचां धत शैक्षचर्क सांस्िेस अदा करण्यात
येईल.
(2) प्रिेश घेतलेल्या सांबचां धत शैक्षचर्क सांस्िेने ठरिून चदलेल्या ककिा भारत सरकारच्या
DOPT चिभागाने चिदे शी चशष्यिृत्तीसाठी ठरिून चदलेल्या दराप्रमार्े येर्ारा खिण ककिा
परदे शातील दूतािासाने प्रमाचर्त केलेला खिण, अििा महाराष्र शासन िेळोिेळी या
प्रयोजनासाठी जाहीर करेल ती रक्कम ही चनिाह भत्ता म्हर्ून सांबचां धत चिद्यार्थ्याच्या
परदे शातील िैयक्तीक खातयामध्ये जमा केला जाईल. यासाठी खालील दराने चनिाह
भत्ता अनुज्ञय
े असेल.:(i) यु.एस.ए. आचर् इतर देशाांसाठी तसेि यू.के.साठी प्रचत िषासाठी केंद्र शासनाने
चनचित केल्याप्रमार्े या येाजनेसाठी (Overseas Scholarship) ठरचिलेल्या दराने
ककिा चिद्यार्थ्यास प्रतयक्ष येर्ारा खिण यापैकी कमी असर्ारी रक्कम अनुज्ञय
े असेल.
(ii) चिद्यार्थ्यास परदे शी चशक्षर् सांस्िेमाफणत ककिा इतर कोर्तयाही यांत्रर्ेमाफणत
चमळर्ारी चशष्यिृत्ती, इतर कोर्तयाही प्रकारिे आर्षिक लाभ ककिा चशकचिण्याबाबतिे
मानधन ककिा फेलोचशप ककिा चरसिण असोचशएट म्हर्ून चमळर्ारी ही रक्कम दे य होर्ाया चशक्षर् फी िा एकूर् दे य रक्कमेमधून कपात करण्यात येईल.
(iii)

चिद्यार्थ्यास परदे शातील चिद्यापीठामध्ये प्रिेश घेण्यासाठी ि अभ्यासक्रम पुर्ण

केल्यानांतर भारतात परत येण्यासाठी कमीत कमी कालािधीिा आचर् जिळच्या मागािा
(Shortest Route) दरािा इकोनॉमी क्लासिा चिमान प्रिासािा दर चदला जाईल.
(iv) चिद्यािी / उमेदिारास खालील बाबींिर होर्ा-या खिािा भार हलका व्हािा म्हर्ून
दरिषी यु.एस.ए. ि इतर दे शाांसाठी (यु.के.िगळू न) 1500 युएस डॉलर, आचर्
यु.के.साठी 1100 जीबीपी इतका चनिाह भत्ता /इतर खिण /आकस्स्मक खिण म्हर्ून
दे ण्यात येईल.: आिश्यक ती क्रचमक पुस्तके,
 िह्या ि स्टे शनरी,
 प्रबांध अहिाल तयार करर्े,
 टायकपग बायडींग,
 स्िाचनक भेटी ि इतर अभ्यास सहली प्रिास खिण,
 प्रबांधासाठी आिश्यक खिण,
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 इतर प्रासांचगक खिण.
(v) िरील प्रमार्े चशक्षर् फी ि इतर फी, चनिाह भत्ता आचर् आकस्स्मक खिण यासाठी
चनधारीत केलेल्या दरापेक्षा कोर्ताही जास्तीिा खिण अनुज्ञय
े होर्ार नाही. चनधारीत
दरापेक्षा होर्ारा जास्तीिा खिण चिद्यार्थ्यी/ उमेदिारास स्ित: सोसािा लागेल ि अशा
प्रकारिे हमीपत्र चिद्यार्थ्यास ि पालकाांस अजासोबत द्यािे लागेल.
(3) चिद्यार्थ्यास िरील लाभ चमळण्यासाठी परदे शातील प्रिेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये
प्रतयेक िेळी उत्तीर्ण होर्े बांधनकारक असुन तसे शैक्षचर्क सांस्िा/चिद्यापीठािे प्रमार्पत्र,
गुर्पचत्रका, प्रगती अहिाल प्रतयेक सत्रासाठी ककिा सहा मचहन्यासाठी सादर करर्े
अचनिायण आहे .
(4) प्रिेचशत चिद्यार्थ्याने प्रतयेक सहा मचहन्याच्या खिािी उपयोचगता प्रमार्पत्रे (Utilisation
Certificate), खिाच्या पाितया इ. चिद्यापीठ / शैक्षचर्क सांस्िेच्या प्रमुखाकडू न प्रमाचर्त
करुन सादर करर्े बांधनकारक आहे . तयाचशिाय पुढील हप्ता मांजूर होर्ार नाही.
(5) सुरिातीस परदे शातील शैक्षचर्क सांस्िेमध्ये प्रिेश घेर्े आचर् चिचहत कालािधीत
अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानांतर तिरीत कालमयादेत भारतात परत येण्यासाठी नचजकच्या
मागाने इकॉनॉमी क्लासिे चिमान प्रिास भाडे दे ण्यात येईल. तयासाठी चिमानप्रिासािे मुळ
चतकीट, मुळ बोडीगपास, परतीिे प्रिासभाडे चमळण्यासाठी अभ्यासक्रम चिचहत कालािधीत
यशस्िीपर्े पुर्ण केल्यािा पुरािा इ.कागदपत्रे सादर करर्े बांधनकारक आहे .
(6) अपिादातमक प्रसांगी, चिद्यार्थ्यांनी / पालकाांनी, परदे शी चशक्षर् सांस्िा / चिद्यापीठात,
चशक्षर् फी / इतर अनुज्ञय
े फी स्ित: भरलेली असेल, अशािेळी आिश्यक तया पाितया ि
पुरािे सादर केल्यानांतर, अशी रक्कम चिद्यार्थ्यास दे य होर्ाऱ्या चशष्यिृत्तीमधून
चिद्यार्थ्याच्या परदे शातील खातयािर जमा करर्ेसाठी आयुक्त, समाज कल्यार्, पुर्े याांना
प्राचधकृत करर्ेत येत आहे .
(7) चिद्यार्थ्याने भारतात राष्रीयकृत बॅकेत ि परदे शात अचधकृत बॅकेत खाते उघडर्े
अचनिायण आहे . तयाि खातयािर तयाांना दे य होर्ारी चशष्यिृत्ती CMP ककिा RTGS ककिा
SWIFT ने अदा केली जाईल. या खातयािा तपचशल तयाने परदे शात जाऊन प्रिेश
घेतल्यानांतर तातकाळ आयुक्त समाज कल्यार्, पुर्े याांना सादर करािा. तसेि
चशष्यिृत्तीच्या अनुषांगाने आयुक्त समाज कल्यार्, पुर्े याांनी आिश्यकतेनुसार मागर्ी
केल्यास चिद्यार्थ्याने सांबचां धत बॅक खातयािा तपचशल आयुक्त समाज कल्यार्, पुर्े याांना
सादर करािा.
(8) परदे शी चशक्षर् सांस्िा / चिद्यापीठाने ऑफर लेटरमध्ये सांपर्
ु ण अभ्यासक्रम कालािधीच्या
चनधारीत केलेल्या फी च्या मयादे ति लाभ सांबचां धत चिद्यार्थ्यास अनुज्ञय
े होतील. भचिष्यात
तयामध्ये िाढ झाल्यास परदेशातील भारतीय उच्िायुक्तालयाच्या चशफारशीनांतरि ही िाढ
सांबचां धत चिद्यार्थ्यास अनुज्ञय
े राहील.
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(झ) कतणव्यात कसूर (Default under the scheme ) :(1)

या योजनेखाली चनिड झालेल्या चशष्यिृत्तीधारक चिद्यार्थ्याना परदे शात चशक्षर् घेताना

चनयमाांिे तसेि अटी ि शतीिे आचर् बांधपत्रामध्ये चलहू न चदलेल्या बाबींिे उल्लांघन केल्यास,
परदे शीय शैक्षचर्क सांस्िेने अभ्यासाचिषयी अििा िागर्ूकीचिषयी अििा गैरहजेरी चिषयी प्रचतकूल
अहिाल चदल्यास, चिद्यार्थ्याने प्रिेश अधणिट सोडला असल्यास, चिद्यार्थ्याने जेिे प्रिेश घेतला आहे
तो दे श सोडू न चनघून गेला असल्यास ककिा चिद्यार्थ्याने दु सरे चिद्यापीठ / शैक्षचर्क सांस्िेमध्ये प्रिेश
चिना परिानगी घेतला असल्यास, ककिा चिद्यार्थ्यािी ज्या अभ्यासक्रमासाठी चनिड झाली आहे , तो
अभ्यासक्रम तयाने चिनापरिानगी बदलल्यास, ककिा तो भारतात कोर्तयाही प्रकारिी परिानगी न
घेता परत आल्यास, अशा चिद्यार्थ्यास कतणव्यचनष्ठू र (Defaulter ) समजण्यात येईल आचर् तयाला
दे ण्यात आलेली चशष्यिृत्तीिी सिण रक्कम 12 % िार्षषक व्याजाने िसूल करण्यात येईल, अशा
प्रकारिे सांयक्
ु त हमीपत्र चिद्यािी ि पालक याांनी सादर करर्े आिश्यक राहील.
(2) कोर्तेही कारर् अििा सबबी साांगून अभ्यासक्रम पुर्ण न करर्े, चिचहत प्रयोजनासाठी खिण न
करर्े, खिात काटकसर न करर्े, चिचहत लाभ मयादे पेक्षा जास्तीिी मागर्ी परदे शात जािून
करर्े, कोर्तयाही प्रकारिा दबाि आर्र्े ककिा धमकी दे र्े, सदर चनयमािलीतील तरतुदीिे
उल्लांघन करर्े, परदे शातील चनयम / अटी / तरतुदीिे उल्लांघन करर्े, िाममागास लागर्े,
परदे शातील शैक्षचर्क कालािधीत कोर्तयाही प्रकारिे गैरकृतय करर्े ि तयासाठी दांड, चशक्षा होर्े,
भारतीय राष्रीयतिास हानी पोहिचिर्े, भारतािी बदनामी करर्े याबाबी कतणव्यातील कसूर
समजण्यात येतील. कतणव्यात कसूर केलेल्या चिद्यार्थ्यास / उमदे िारास अपात्र ठरिून तयाच्या
परदे श चशक्षर्ासाठी शासनाने चदलेले सिण लाभ व्याजासह िसूल केले जातील.
(त) अजण करण्यािी पध्दती :(1) सदर चशष्यिृत्तीसाठी प्रतयेक िषी एचप्रल मचहन्यात महाराष्र शासनाच्या सामाचजक
न्याय चिभाग / आयुक्त समाज कल्यार् ककिा तयाांनी प्राचधकृत केलेल्या यांत्रर्ेमाफणत
िृत्तपत्रात तसेि शासनाच्या अचधकृत सांकेतस्िळािर जाहीरात प्रचसध्द केली जाईल.
(2) सदरिी योजना या शासन चनर्णयातील चनयमािली, अटी ि शतीनुसार राबचिण्यासाठी
शासन प्राचधकृत करेल तया यांत्रर्ेकडु न अििा आयुक्त समाज कल्यार्, पुर्े
याांिेमाफणत राबचिण्यात येईल.
(3) सदर जाचहरात प्रचसध्द झाल्यापासून एक मचहन्याच्या आत ककिा प्रतयेक िषी जास्तीत
जास्त 31 मे अखेर उमेदिाराांनी चिहीत नमुन्यातील पचरपुर्ण भरलेले अजण आिश्यक
तया कागद पत्रासह ऑनलाईन / ऑफलाईन सादर करािेत. अभ्यासक्रम चनहाय
असलेल्या आरक्षर्ाच्या अचधन राहू न, चनिड सचमतीने चनचित केलेली पात्र चिद्यार्थ्यािी
अांचतम चनिड यादी चदनाांक 1 जुलै पुिी अििा चनिड सचमतीच्या चनर्णयानांतर शासन
जाहीर करेल.
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(4) शासन चनर्णय चनगणचमत झाल्यानांतर 15 जुलै पयणत सांबचां धत चिद्यार्थ्याना कळिून
तयाांच्याकडू न आिश्यक ती माचहती मागचिण्यात येईल. तसेि या चिद्यार्थ्यािी
गृहिौकशी करण्यात येईल.
(5) चदनाांक 15 जुलै पयणत सांबचां धत चिद्यापीठाकडु न आिश्यक ती माचहती प्राप्त करुन
घेऊन 15 चदिसाच्या आत चिद्यार्थ्याना सांबचां धत परदे शातील शैक्षचर्क सांस्िेमध्ये प्रिेश
घेण्यासाठी आिश्यकतेनुसार अचिम मांजूर करण्यात येईल.
(6) चिद्यार्थ्यानी प्रतयक्ष प्रिेश घेिून आिश्यक ती माचहती ि अिीम रकमेिे उपयोचगता
प्रमार्पत्र / पोिपािती सांबचां धत परदे शी शैक्षचर्क सांस्िेकडू न प्रमाचर्त होऊन प्राप्त
झाल्यानांतर चिद्यार्थ्यास तयािषीिे अचिम समायोचजत करुन पचहला अधणिार्षषक हप्ता
अदा करण्यात येईल.
(7) प्रतयेक सहा मचहन्याने चिद्यार्थ्यानी चदलेल्या चशष्यिृत्तीिे (चशक्षर् फी, पचरक्षा फी, चनिाह
भत्ता इ.िे) उपयोचगता प्रमार्पत्र आचर् प्रगती अहिाल आयुक्त, समाजकल्यार्, पुर्े
याांना सादर केल्यानांतर पुढील 6 मचहन्यािी चशष्यिृत्ती अदा करण्यात येईल. प्रतयेक 6
मचहन्याला चिद्यार्थ्यािा शैक्षचर्क प्रगती अहिाल ि उपयोचगता प्रमार्पत्र / खिािा
अहिाल प्राप्त झाल्याचशिाय सांबचां धत चिद्यार्थ्यांस पुढील चशष्यिृत्ती अनुज्ञय
े होर्ार
नाही.
(8) सदर अजासोबत चिद्यार्थ्याने खालील कागदपत्र सादर करर्े बांधनकारक आहे .:(i) चिहीत नमुन्यातील पचरपुर्ण अजण,
(ii) सक्षम प्राचधकारी याांनी चदलेला जातीिा दाखला आचर् जात िैधता प्रमार्पत्र,
(iii) सक्षम प्राचधका-याांनी चदलेला उतपन्नािा दाखला,
(iv) पदिी / पदव्युत्तर पदिी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यािे पुरािे. (सनद /माकण चलस्ट),
(v) परदे शातील QS World Ranking 300 पेक्षा कमी असलेल्या शैक्षचर्क
सांस्िेमध्ये प्रिेश चमळाल्याबाबतिे चिना अट (Unconditional) ऑफर लेटर,
(vi) ज्या चिद्यापीठामध्ये प्रिेश चमळाला आहे तयािे सचिस्तर माचहती पत्रकािी
(Prospectus) प्रत.
(vii) आिश्यक ते करारनामे ि हमीपत्रे,
(viii) दोन भारतीय नागरीकाांिे जामीनपत्र,
(ix) दोन राजपचत्रत अचधका-याांिे चशफारस पत्र,
(x) सांपर्
ू ण अभ्यासक्रम पुर्ण होण्यासाठी िषण चनहाय आिश्यक असर्ाऱ्या खिािे
अांदाजपत्रक, ज्यामध्ये चशक्षर् शुल्क, पचरक्षा शुल्क, इतर शुल्क पाठयपुस्तके,
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स्टे शनरी, भोजन ि राहण्यािा खिण, येण्या-जाण्यािा चिमान प्रिास यािा
समािेश असािा.
(xi) चिहीत मुदतीनांतर प्राप्त झालेले अजण कोर्तयाही पचरस्स्ितीत चििारात घेतले
जार्ार नाहीत.
(xii)पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आचर् पीएिडी अभ्यासक्रमासाठी अद्ययाित QS
World Ranking िी जागचतक क्रमिारी.
(xiii)िैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी चिद्यािी परदे शातील चिद्यापीठामध्ये प्रिेश घेर्ार
असेल तया चिद्यापीठास ि अभ्यासक्रमास भारतीय आयुणचिज्ञान पचरषदे िी (MCI)
मान्यता असर्े आिश्यक आहे .
(9) परदे शातील शैक्षचर्क सांस्िा / चिद्यापीठािी जागचतक क्रमिारी ( QS World Ranking)
जेष्ठताक्रम हाि चिद्यािी चनिडीिा चनकष असेल. म्हर्जेि उच्ि QS जागचतक
क्रमिारीच्या शैक्षचर्क सांस्िेतील प्रिेचशत चिद्यािी खालील पचरच्छे द (त-1) मध्ये नमुद
चिद्याशाखा/ अभ्यासक्रम कोटयाच्या आरक्षर्ाच्या अचधन राहू न चनिडला जाईल.
(त-1) चशष्यिृत्तीिी शाखाचनहाय चिभागर्ी :सदर चशष्यिृत्तीसाठी खालील प्रमार्े शाखाचनहाय कोटा चनचित करण्यात येत आहे.:अ.क्र

शाखा/ अभ्यासक्रम

पदव्युत्तर पदिी ि

डॉक्टरेट

पदव्युत्तर पदचिका
1

कला

--

3

2

िाचर्ज्य

--

3

3

चिज्ञान

--

5

4

व्यिस्िापन

6

2

5

अचभयाांचत्रकी

25

3

6

िैद्यकीय

3

--

34

16

एकूर्

टीप : चनिड िषामध्ये पदव्युत्तर पदिी/ डॉक्टरेट (पीएिडी) अभ्यासक्रमाांसाठी जर एखाद्या
शाखेमध्ये उमेदिार उपलब्ध झाले नाहीत, तर दु सऱ्या शाखेतील पदव्युत्तर पदिी/
डॉक्टरेट (पीएिडी) अभ्यासक्रमाांसाठी चिद्यार्थ्यांच्या सांख्येमध्ये आांतरपचरितणनाने बदल
करण्यािे अचधकार शासनास असतील. उपरोक्त आांतरपचरितणन हे उभे अििा आडिे
(Horizantal or Vertical) असे कोर्तेही राहील.
(ट) इतर अटी ि शती :(1) पदव्युत्तर अभ्यासक्रम / डॉक्टरेट पदिी (पीएिडी) साठी जर एखादया शाखेमध्ये उमेदिार
उपलब्ध झाला नाही तर तया िषापुरते दु स-या शाखेमधील चिद्यार्थ्याना QS World Ranking
जेष्ठता क्रमानुसार चशष्यिृत्ती मांजूर करण्यात येईल.
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(2) पदव्युत्तर अभ्यासक्रम / डॉक्टरेटसाठी चिहीत करण्यात आलेल्या जागेिर पुरेशा सांख्येने
चिद्यािी / उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास / पात्र न ठरल्यास उपरोक्त त-1 मधील आरक्षर् आांतर
पचरिणतनाने (Horizantal or Vertical असे कोर्तेही)

भरण्यािे अचधकार चनिड सचमतीस

राहतील. मात्र, तयासाठी QS World Ranking (अद्ययाित जागचतक क्रमिारी ) जेष्ठता चनकष
कायम असेल.
(3) चनिड करताना समसमान (टाय) गुर्ित्ता असलेल्या प्रकरर्ी ियाने जेष्ठ असलेल्या
उमेदिाराांिी चनिड करण्यात येईल.
(4) परदे शात अभ्यासक्रम सांपल्यानांतर चिद्यार्थ्याने दोन मचहन्याच्या आत आयुक्त समाज
कल्यार् पुर्े याांना अांचतम पचरक्षेिे गुर्पत्र, प्रमार्पत्र आचर् प्रगती अहिाल ि पदिीदान
समारांभािे छायाचित्रासह माचहती सादर करर्े बांधनकारक असेल. तयाचशिाय चिद्यार्थ्यास
अांचतम चिमान प्रिास ि इतर लाभ चदले जार्ार नाहीत.
(5) अभ्यासक्रम सांपल्यानांतर या योजने अांतगणत चिद्यार्थ्यास स्व्हसा मुदत िाढीसाठी परिानगी
चदली जार्ार नाही. अभ्यासक्रमािा कालािधी कोर्तयाही कारर्ास्ति िाढल्यास तयासाठी
अचतरीक्त चनधी चदला जार्ार नाही.
(6) परदे शात चशक्षर्ासाठी चनिड झाल्यानांतर प्रिेश घेण्यासाठी जाताना ि अभ्यासक्रम
सांपल्यानांतर परदे शातून भारतात येण्यािा खिण एकदाि दे ण्यात येईल. (Shortest route and
Economy class )
(7) सोबतच्या पचरचशष्ट-अ प्रमार्े अभ्यासक्रम चनहाय चिद्यािी प्रिेश सांख्या चनधारीत केलेली
असून तयामयादे त चिद्यार्थ्यािी चनिड करण्यात येईल. सदर चशष्यिृत्तीसाठी चनिड करताना
चनिड सचमतीने अभ्यासक्रमाांसाठी पदव्युत्तर पदिी ि पीएिडी करीता राखुन ठे िलेल्या
अभ्यासक्रमाांसाठी उपरोक्त पचरच्छे द (त-1) नुसार चनिड करािी. चनधारीत केलेल्या प्रतयेक
अभ्यासक्रमासाठी सांपर्
ू ण राज्यािी स्ितांत्र गुर्ित्ता यादी तयार करािी ि गुर्ित्तेप्रमार्े आरचक्षत
कोटयाच्या मयादे च्या अचधन राहू न शासन चनर्णय चनगणचमत करर्ेसाठी शासनास चशफारस
करािी. ही गुर्ित्ता चिद्यार्थ्याने प्रिेश घेतलेल्या शैक्षचर्क सांस्िाांच्या अद्ययाित जागचतक
क्रमिारीनुसार ( QS World Ranking ) असेल.
(8) पदव्युत्तर पदिी ककिा पीएिडी अभ्यासक्रमासाठी प्रिम िषाकरीता प्रिेश घेतलेल्या
चिद्यार्थ्यांस चशष्यिृत्तीिा लाभ दे य आहे . चितीय ि तृतीय िषासाठी प्रिेचशत असलेल्या
चिद्यािांना अभ्यासक्रमाच्या चितीय ि तृतीय िषामध्ये देखील परदेशी चशष्यिृत्तीसाठी अजण सादर
करता येईल. अशा चनिड झालेल्या चिद्यार्थ्यांस उिणचरत अभ्यासक्रमाांसाठी चशष्यिृत्ती दे य
राहील. तिाचप, प्रिम /चितीय िषातील पुर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रचतपूती तयाांना लागू
होर्ार नाही.
(9) ज्या चिद्यापीठामध्ये / शैक्षचर्क सांस्िेमध्ये चिद्यार्थ्यानी प्रिेश घेतलेला आहे , ते चिद्यापीठ /
शैक्षचर्क सांस्िा ही तया दे शातील मान्यता प्राप्त चिद्यापीठ / शैक्षचर्क सांस्िा असािी.
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(Accredited University / Institute ) या सबांधीिी कागदपत्रे चिद्यार्थ्यानी अजासोबत सादर
करािीत. याबाबत काही िाद चनमार् झाल्यास परदेशातील भारतीय उच्िायुक्त याांिेकडू न
खात्री करुन चनिड सचमती तयाबाबत चनर्णय घेईल.
(10) अजात नमूद केलेले चिद्यापीठ ि अभ्यासक्रमासाठी काही कारर्ास्ति चिद्यािी प्रिेश घेिू
शकत नसल्यास, तयाि चिद्यापीठात तयाि अभ्यासक्रमासाठी पुढील एका सत्रािा (6 मचहन्यािा)
कालािधी, कोर्तेही अचतरीक्त शुल्क न आकारता सांबचां धत चिद्यापीठ अििा शैक्षचर्क सांस्िेने
चिनाअट िाढिून चदल्यास आचर् चिद्यार्थ्याने तयासाठी सबळ कारर्/पुरािा सादर केल्यास, अशी
मुदतिाढ दे ण्यािे अचधकार आयुक्त, समाज कल्यार्, पुर्े याांना असतील. तद्नांतर चिद्यार्थ्यास
आर्खी मुदतिाढ चमळर्ार नाही.
(11) एकदा चनिड झालेले चिद्यापीठ ि अभ्यासक्रम कोर्तयाही पचरस्स्ितीत बदलता येर्ार
नाही. मात्र, सबळ कारर् चििारात घेिुन अशा बदलास मान्यता दे ण्यािे अचधकार शासनास
राहतील.
(12) चनिड झालेल्या चिद्यार्थ्याला चिद्यापीठात प्रिेश घेतल्यानांतर तातकाळ काही आगािू रक्कम
भरण्यािी आिश्यकता असल्यास, अशा आगािू रकमेस मान्यता दे ण्यािे अचधकार आयुक्त
समाज कल्यार्, पुर्े याांना राहतील. मात्र, ही आगािू रक्कम पुढील दे य हप्तयामध्ये तातकाळ
समायोचजत करण्यात यािी.
(13) चिद्यार्थ्याना अजण करते िेळी चिद्यापीठाकडू न मान्य करुन घेतलेल्या सांपर्
ू ण
अभ्यासक्रमासाठीच्या कालािधीच्या चशक्षर् फी, इतर फी, चनिास ि भोजन खिण, चनिाहभत्ता,
आकस्स्मक खिािी जी माचहती सादर केली आहे, तयापेक्षा जास्तीिा खिण अनुज्ञय
े होर्ार नाही.
(14) अभ्यासक्रमाच्या कालािधी व्यचतरीक्त कोर्तयाही पचरस्स्ितीत िाढीि कालािधीच्या
स्व्हसासाठी मान्यता दे ण्यात येर्ार नाही.
(15) चिद्यार्थ्याने कोर्तया चदनाांकास ि कोर्तया चिमानाने परदे शात जार्ार आहे , यािी लेखी
माचहती आयुक्त समाज कल्यार्,पुर्े याांना सादर करर्े आिश्यक आहे . ही माचहती न देता
चिद्यािी परदे शात गेल्यास तयास चिमान खिण अनुज्ञय
े होर्ार नाही.
(16) आिश्यकते नुसार चिद्यार्थ्यािी शैक्षचर्क प्रगती, उपस्स्िती, ितणर्क
ु , खिािे उपयोचगता
प्रमार्पत्र ि इतर तद्नुषांचगक बाबीिा अहिाल परदेशातील भारतीय दूतािासाकडू न प्राप्त
करुन घेण्यात येईल.
(17) अभ्यासक्रमािा कालािधी सांपल्यानांतर परदे शातील िास्तव्यासाठी कोर्ताही पत्रव्यिहार
आयुक्तालयामाफणत केला जार्ार नाही, अििा चिद्यािी / पालक याांिा पत्रव्यिहार चििारात
घेतला जार्ार नाही.
(18) परदे शी चिद्यापीठात उच्ि चशक्षर्ासाठी प्रिेश घेण्यासाठी GRE (Graduate Record
Examination ), TOFEL ( Test of English as a foreign language ), IELTS (International
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English Language Testing System) इ. प्रकारच्या परीक्षा जेिे अचनिायण आहे त, तया उत्तीर्ण
होर्े चिद्यार्थ्यािर बांधनकारक असेल.
(19) चिद्यार्थ्याने चशष्यिृत्तीसाठी अजामध्ये नमूद केलेले चिद्यापीठ ि अभ्यासक्रम, तयाांिा
कालािधी आचर् खिािे तपचशल यामध्ये चनिड सचमतीने चनिडीिी चशफारस केल्यानांतर
कोर्तयाही पचरस्िीतीत बदलता येर्ार नाही.
(20) काही कारर्ास्ति चिद्यार्थ्यास तयािी चनिड होिूनही तया िषी प्रिेश घेता आला नाही, तर
तयास ियोमयादे च्या अचधन राहू न पुढील िषी नव्याने अजण करण्यािी मुभा राहील.
(21) परदे शातील भारतीय दू तािासात राज्य शासनाकडू न सांबचां धत चिद्यार्थ्यािा प्रगती अहिाल,
ितणर्क
ू खिािा चहशोब इ. माचहती पुरचिण्याबाबत चिनांती करण्यात येईल. तसेि काही चिपरीत
बाबी असल्यास, परदे शातील भारतीय दू तािास तयाबाबी राज्य शासनास कळितील. परदे शात
प्रिेचशत चिद्यार्थ्याच्या प्रगती चिषयी मागणदशणन ि सल्ला देर्ेबाबत परदे शातील दुतािासास चिनांती
करण्यात येईल. तयाि बरोबर या चिद्यार्थ्याना परदे शात काही अडिर्ी उदभिल्यास मदत
करण्यासाठी या दू तािासाांना चिनांती करण्यात येईल. चिद्यार्थ्यानी चिद्यापीठात / शैक्षचर्क
सांस्िेत प्रिेश घेतल्यानांतर तातकाळ तेिील भारतीय परदे शी दू तािासास सांपकण साधून आपली
नेाांदर्ी करािी ि तयािा तपचशल आयुक्त, समाज कल्यार्, पुर्े याांना सादर करािा.
(22) पीएिडी अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेिु इस्च्छर्ा-या चिद्यार्थ्याने ज्या चिषयािी सांशोधनासाठी
चनिड केली आहे , तया चिषयािा, भारतामध्ये कोर्तयाही चिद्यापीठामध्ये अांचतम प्रबांध अहिाल
(Thesis) सादर केला नसल्याबाबतिे घोषर्ापत्र (Declaration) सादर करर्े आिश्यक आहे .
(ि) खोटी माचहती सादर करर्े :कोर्तयाही चिद्यार्थ्यानी/ उमेदिाराने खोटी माचहती / कागदपत्रे सादर केल्यािे
चसध्द झाल्यास अििा उपरोक्त पचरच्छे द "ट" प्रमार्े कतणव्यात कसुर केल्यास, तयास ताबडतोब
पुढील चशक्षर्ासाठी अटकाि (Debarr ) केला जाईल ि तयाच्याकडू न झालेल्या खिािी 15 %
िक्रिाढ व्याजाने िसूली करण्यात येईल. अशा चिद्यािी / उमेदिारािा काळया यादीत समािेश
केला जाईल. तसेि प्रिचलत कायद्यानुसार तयाच्या चिरुध्द कारिाई करण्यात येईल. आचर् तयाांनी
चदलेले जामीनदार आचर् सांदभण अचधकारी / व्यक्ती याांना सुध्दा ही बाब लेखी स्िरुपात कळचिण्यात
येईल.
(द) कायदे शीर बाबी :या सांदभात कोर्तयाही कायदे शीर बाबी उदभिल्यास, तया पूर्े चजल्हा न्यायालय
ककिा मुांबई उच्ि न्यायालयाच्या कायणक्षेत्रात असतील. परदे शात उद्भिलेल्या कायदेशीर
बाबीसाठी परदे शातील भारतीय उच्िायुक्त कायणिाही करतील.

पृष्ठ 16 पैकी 13

शासन चनर्णय क्रमाांकः इबीसी-2017/प्र.क्र.288/चशक्षर्-1

(ध) छाननी सचमती :या चशष्यिृत्तीसाठी चिहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या अजांिी छाननी करण्यासाठी
खालील प्रमार्े छाननी सचमती असेल :1) आयुक्त, समाज कल्यार्, पुर्े

-

अध्यक्ष

2) सह सांिालक उच्ि चशक्षर्

-

सदस्य

3) सह सांिालक तांत्र चशक्षर्

-

सदस्य

4) सह सांिालक िैद्यकीय चशक्षर्

-

सदस्य

5) सांिालक कृषी (महाराष्र राज्य कृषी सांशोधन -

सदस्य

ि प्रचशक्षर् पचरषद )
6) सह आयुक्त (चशक्षर्), समाज कल्यार्, पुर्े

-

सदस्य सचिि

उपरोक्त सचमती प्राप्त झालेल्या अजािी छाननी करुन अभ्यासक्रमचनहाय
पदव्युत्तर पदिी ि डॉक्टरेटसाठी राखीि कोटयानुसार आचर् परदे शातील चिद्यापीठ / शैक्षचर्क
सांस्िेच्या जागचतक क्रमिारीच्या जेष्ठतेनुसार पात्र चिद्यार्थ्यािे प्रस्ताि चनिड सचमतीकडे अांचतम
करण्यासाठी पाठिेल.
(न) चनिड सचमती :उपरोक्त छाननी सचमतीमाफणत प्राप्त झालेल्या चिद्यार्थ्याच्या यादी / प्रस्तािामधून
पात्र चिद्यार्थ्यािी अांचतम चनिड करर्ेसाठी चनिड सचमतीिी रिना खालील प्रमार्े असेल :1) प्रधान सचिि/सचिि, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग,मुांबई

- अध्यक्ष

2) प्रधान सचिि, उच्ि ि तांत्र चशक्षर् चिभाग,मुांबई

- सदस्य

3) सांिालक तांत्र चशक्षर् सांिालनालय महाराष्र राज्य, मुांबई

- सदस्य

4) सांिालक, िैद्यकीय चशक्षर् ि सांशोधन सांिालनालय

- सदस्य

5) आयुक्त, समाज कल्यार्, महाराष्र राज्य, पुर्े
5.

- सदस्य सचिि

चनिड सचमतीने सदर चशष्यिृत्तीसाठी चशफारस केलेल्या चिद्यार्थ्याच्या चनिडीिा

शासन आदे श शासन स्तरािरुन चनगणचमत करण्यात येईल. तसेि चनिड झालेल्या चिद्यार्थ्यांिे
अभ्यासक्रम पुर्ण करण्यासाठी ि दजािाढीसाठी आिश्यक असलेले चशिीलीकरर् करण्यािे
अचधकार या पुिीच्या शैक्षचर्क िषासह आयुक्त, समाजकल्यार् आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुर्े
याांना असतील.
6.

या योजनेिर होर्ारा खिण “मागर्ी क्रमाांक एन-3, 2225-अनुसूचित जाती,

अनुसूचित जमाती ि इतर मागासिगीयाांिे कल्यार्, 01-अनुसूचित जातीिे कल्यार्, 277-चशक्षर्,
पांििार्षषक योजनाांतगणत योजना, राज्य योजनाांतगणत योजना (चिघयो) (04)(23) चिदे शात चिशेष
अध्ययन करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांना राजर्षष शाहू महाराज चशष्यिृत्ती (2225
3832), 34-चशष्यिृत्त्या /चिद्यािेतन” या लेखाशीषाखाली खिी टाकण्यात यािा.
7.

या योजनेिी जाचहरात, प्रचसध्दी, स्टे शनरी ि इतर कायालयीन खिासाठी दरिषी

रु.10.00 लाख इतका चनधी उपलब्ध तरतूदीमधून राखुन ठे िण्यात येत आहे .
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8.

याबाबत आयुक्त, समाजकल्यार् आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुर्े याांना आहरर्

ि सांचितरर् अचधकारी म्हर्ून घोचषत करण्यात येत आहे .
9.

सदर शासन चनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत

स्िळािर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून तयािा साांकेताांक 201706271323316022 आहे .
हा आदे श चडचजटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन दे ण्यात येत आहे .
महाराष्राच्या राज्यपालाांना आदे शाने ि नािाने.

Dinesh Ramchandra
Dingle

Digitally signed by Dinesh Ramchandra Dingle
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice
And Special Assistance Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=8612f2011cf8cde3b074d561cd711c17c6c3fd83646
7a8648a8d21dc84bc01be, cn=Dinesh Ramchandra Dingle
Date: 2017.06.27 13:20:07 +05'30'

(चद. रा. कडगळे )
शासनािे सहसचिि
प्रचत,
1) मा.राज्यपाल याांिे सचिि, राजभिन, मलबार चहल, मुांबई
2) मा.मुख्यमांत्री याांिे प्रधान सचिि, मांत्रालय, मुांबई
3) मा.चिरोधी पक्ष नेता, चिधान सभा/चिधान पचरषद, चिधानमांडळ, मुांबई
4) मा. मांत्री, सामाचजक न्याय याांिे खाजगी सचिि
5) मा. राज्यमांत्री, सामाचजक न्याय याांिे खाजगी सचिि
6) अपर मुख्य सचिि, िैद्यकीय चशक्षर् ि औषधीद्रव्ये, मांत्रालय, मुांबई
7) प्रधान सचिि, उच्ि ि तांत्र चशक्षर् चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
8) सचिि, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
9) आयुक्त, समाजकल्यार् आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुर्े
10) सांिालक, िैद्यकीय चशक्षर् सांिालनालय, मुांबई
11) सांिालक, उच्ि चशक्षर्, महाराष्र राज्य, पुर्े
12) सांिालक, लेखा ि कोषागारे सांिालनालय, मुांबई
13) सिण सन्माननीय चिधानसभा / चिधान पचरषद सदस्य, चिधानमांडळ, मुांबई
14) कुलगुरू, सिण चिद्यापीठे महाराष्र राज्य
15) प्रबांधक, उच्ि न्यायालय, मुांबई
16) महासांिालक, माचहती ि जनसांपकण सांिालनालय, मांत्रालय, मुांबई(प्रचसध्दीसाठी)
17) सिण चजल्हाचधकारी
18) मा.मुख्य सचिि याांिे िरीष्ठ स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई
19) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) 1 / 2 मुांबई /नागपूर
20) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 1/ 2 मुांबई/नागपूर
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शासन चनर्णय क्रमाांकः इबीसी-2017/प्र.क्र.288/चशक्षर्-1

पचरचशष्ट-अ
परदे श चशष्यिृत्तीकरीता मांजूर करण्यात येर्ारे अभ्यासक्रम
Engineering

Medical

Management

Science

Arts &
Commerce

Art

Law

Permissible
Courses :P.G./Ph.D.

Permissible
Courses :P.G.

Permissible
Courses :P.G.

Permissible
Courses :Ph.D.

Permissible
Courses :P.G./Ph.D.

P.G. /Ph.D.

Ph.D

4
1. M.B.A.with
Finance/
Marketing /
H.R./System
Analysis

5
1.Agriculture
2.Horticulture
3.Animal
Husbandary
4.General
Science
5.Maths
6.Science
7.Physics
8.Chemistry
9.Botany
10.Zoology
11.Architecture

6
1.Sociology
2.Psychology
3.Philosophy
4.Economics
5.Commerce

7
1.FineArts
2.FilmMaking
3.Animation
4.Design

8
After
L.L.M.

Post Graduation
in concerned
subject

Graduation/
Post Graduation
in concerned
subject

Any
Graduate /
PG in Arts/
Science

PG in
Law

1.Civil

2

3
1. M.D.

2.Mechanical

2. M.S.

3.Electrical
4.Chemical
5.Computer

2.Hotel
Management

6.Production
7.Industrial Engg.
8.Environmental
Engineering
9. Marine Engg.
10.Petrochemical
11.Electronic & TC
12.Information
Technology/
Information
System /
Information
Science/
Computer
Engineering
13.Bio-Technology
14.Genetic
Engineering
Eligibility
Graduation for P.G.
& Post Graduation
for Ph.D.

Graduation
in Medical
Sciences

Graduation in
any subject
for MBA /
Graduation in
Hotel
Management

Note:- Only acccrediated Universities / Institutions of Foreign Countries will only be considered.
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