अनुसूचित

जातीच्या

मुलामुलींना

परदे शात चिशेष अध्ययन करण्यासाठी
राजषी शाहू महाराज चशष्यिृत्ती योजना
सुधारीत चनयमािली.
महाराष्र शासन
सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग,
शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक इबीसी-2017/प्र.क्र.288/चशक्षण-1
मांत्रालय, चिस्तार भिन, मुांबई-400 032.
चदनाांक : 1 जुल,ै 2017
िािा :1. शासन चनणणय सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्रमाांक ईबीसी - 2017/प्र.क्र.
288/ चशक्षण-1, चदनाांक 27 जून, 2017.
2. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांिे क्र.सकआ/चशक्षण/शा.चन./परदे श/
चशष्यिृत्ती /सुधारणा/2017-18, चदनाांक 30जून 2017.
शासन शुध्दीपत्रक
आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांनी सांदभीय चदनाांक 30 जून, 2017
च्या पत्रान्िये सादर केलेल्या प्रस्तािानुसार सांदभीय चदनाांक 27 जून, 2017 च्या शासन चनणणयामध्ये
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :(1) सांदभीय चदनाांक 27 जून, 2017 च्या शासन चनणणयातील पृष्ठ क्र.10 िरील पचरच्छे द क्र.
“(त-1) चशष्यिृत्तीिी शाखाचनहाय चिभागणी” या तक््यामध्ये अ.क्र.3 िरील चिद्यान शाखा/
अभ्यासक्रमाच्या डॉक्टरेट करीता-5 जागाांऐिजी 3 जागाांिे आरक्षण असे िािण्यात यािे.
तसेि अ.क्र. 6 नांतर अ.क्र. 7 समाचिष्ट करण्यात येत असुन, ्यामध्ये चिधी शाखा/
अभ्यासक्रमाच्या डॉक्टरेट करीता 2 जागाांिे आरक्षण समाचिष्ट करण्यात येत आहे.
(2) पृष्ठ क्रमाांक 11 िरील पचरच्छे द क्र. ट (6) “परदे शात चशक्षणासाठी चनिड झाल्यानांतर प्रिेश
घेण्यासाठी जाताना ि अभ्यासक्रम सांपल्यानांतर परदे शातून भारतात येण्यािा खिण एकदाि
दे ण्यात येईल. (Shortest route and Economy class)” या ऐिजी, पचरच्छे द-ट (6)
“परदे शात चशक्षणासाठी चनिड झाल्यानांतर प्रिेश घेण्यासाठी जाताना ि अभ्यासक्रम
सांपल्यानांतर परदे शातून भारतात येण्यािा खिण पूणण अभ्यासक्रम कालािधीत एकदाि दे ण्यात
येईल. (Shortest route and Economy class)” असे िािािे.
(3) पृष्ठ क्रमाांक 16 िरील “पचरचशष्ट-अ” ऐिजी “सुधारीत पचरचशष्ट-अ” सोबत जोडल्या प्रमाणे
िािािे.
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सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले असून ्यािा सांकेताक 201707011633225822 असा
आहे . हे शुध्दीपत्रक चडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Dinesh Ramchandra
Dingle
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( चद. रा. डडगळे )
शासनािे सहसचिि
प्रचत,
1) मा. राज्यपाल याांिे सचिि, राजभिन, मलबार चहल, मुांबई
2) मा. मुख्यमांत्रयाांिे प्रधान सचिि, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. चिरोधी पक्ष नेता, चिधानसभा / 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 चशक्षण ि औषधी द्रव्ये चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
7) प्रधान सचिि, उच्ि ि तांत्रचशक्षण चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
8) सचिि, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, मांत्रालय, मुांबई
9) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे
10) सांिालक, िैद्यकीय चशक्षण सांिालनालय, मुांबई
11) सांिालक, उच्ि चशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे
12) सांिालक, लेखा ि कोषागारे सांिालनालय, मुांबई
13) सिण सन्माननीय चिधानसभा / चिधान पचरषद सदस्य, चिधानमांडळ, मुांबई
14) कुलगुरु , 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 ि अनुज्ञय
े ता) 1/2 मुांबई/नागपूर
20) महानलेखापाल (लेखा परीक्षा) 1/2 मुांबई/नागपूर
21) चनिड नस्ती / चशक्षण-1
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(शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक इबीसी-2017/प्र.क्र.288/चशक्षण-1, चदनाांक 1.7.2017 सोबतिे पचरचशष्ट)

सुधारीत पचरचशष्ट-अ
परदे श चशष्यिृत्तीकरीता मांजूर करण्यात येणारे अभ्यासक्रम
Engineering

Medical

Management

Science

Arts &
Commerce

Art

Law

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

Permissible
Courses :P.G.

Permissible
Courses :P.G./ Ph.D

Permissible
Courses :Ph.D.

Permissible
Courses :Ph.D.

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

Post Graduation
in concerned
subject

Post
Graduation
in
concerned
subject

PG in
Law

2
1.Civil
2.Mechanical
3.Electrical
4.Chemical
5.Computer
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

3
1. M.D.
2. M.S.

2.Hotel
Management

Eligibility
Graduation for P.G.
& Post Graduation
for Ph.D.

Graduation
in Medical
Sciences

Graduation in
any subject
for MBA /
Graduation in
Hotel
Management
& Post
Graduation
for Ph.D.

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