अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदे शात चिशेष
अध्ययन करण्यासाठी राजषी शाहू
चशष्यिृत्ती

योजनेअंतर्गंत

चिद्यार्थ्यांिी

महाराज
चनिड

करण्याकरीता चनिड सचमतीिे र्गठन करण्याबाबत
महाराष्र शासन
सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभार्ग,
शासन चनर्णय क्रमांक इबीसी-2017/प्र.क्र.406/चशक्षर्-1
मादाम कामा मार्गण, हु तात्मा राजर्गुरु िौक,
मंत्रालय, चिस्तार भिन,
मुंबई-400 032.
चदनांक : 19 ऑर्गस्ट, 2017
िािा :- शासन चनर्णय, सा.न्या.ि चि.स.चि. क्र. इबीसी-2017/प्र.क्र.288/चशक्षर्-1,
चदनांक 27 जून, 2017
प्रस्तािना :अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांसाठीच्या राजषी शाहू महाराज परदे श चशष्यिृत्ती योजनेिे सिण
शासन चनर्णय, शुध्दीपत्रके अचिक्रचमत करुन, या योजनेच्या सुिारीत चनयमािलीस संदभीय चदनांक
27जून,2017 च्या शासन चनर्णयान्िये मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदरहू शासन चनर्णयाच्या
पचरच्छे द (न) मध्ये छाननी सचमतीमार्णत प्राप्त झालेल्या चिद्यार्थ्याच्या यादी / प्रस्तािामिून पात्र
चिद्यार्थ्यािी अंचतम चनिड करर्ेसाठी प्रिान सचिि, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभार्ग यांच्या
अध्यक्षतेखाली चनिड सचमतीिी रिना करण्यात आलेली आहे.
शासन चनर्णय :2.

सन 2017-18 या िषांकरीता अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांसाठीच्या राजषी शाहू महाराज

परदे श चशष्यिृत्ती योजनेअंतर्गंत आयुक्त, समाजकल्यार्, पुर्े यांच्याकडु न प्राप्त झालेल्या
प्रस्तािातील छाननी सचमतीमार्णत छाननी करण्यात आलेल्या चिद्यार्थ्यांच्या अजांमिुन पात्र
चिद्यार्थ्यािी अंचतम चनिड करर्ेसाठी मा.मुख्य सचिि, महाराष्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील
प्रमार्े चनिड सचमतीिे र्गठन करण्यास या शासन चनर्णयान्िये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.क्र.

पदनाम

सचमतीतील पदनाम

1

मा.मुख्य सचिि, महाराष्र राज्य, मुंबई

- अध्यक्ष

2

मा.प्रिान सचिि, उच्ि ि तंत्र चशक्षर् चिभार्ग,मंत्रालय, मुंबई

- सदस्य

3

संिालक तंत्र चशक्षर् संिालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई

- सदस्य

4

संिालक, िैद्यकीय चशक्षर् ि संशोिन संिालनालय,मुंबई

- सदस्य

5

आयुक्त, समाज कल्यार्, महाराष्र राज्य, पुर्े

- सदस्य सचिि

शासन चनर्णय क्रमांकः इबीसी-2017/प्र.क्र.406/चशक्षर्-1

3.

या प्रकरर्ी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी चदलेल्या चनदे शानुसार चनिड सचमतीने एका

आठिड्यात चशर्ारशी शासनास सादर कराव्यात.
4.

सदर शासन चनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्यािा संर्गर्क सांकेतांक 201708181713597022 असा आहे. हा
आदे श चडचजटल स्िाक्षरीने साक्षांकीत करुन दे ण्यात येत आहे.
महाराष्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Chandrakant
Haridas Wade
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(िंद्रकांत ह. िडे )
कायासन अचिकारी, महाराष्र शासन
प्रचत,
1) मा. मुख्यमंत्री यांिे प्रिान सचिि
2) मा. मंत्री, सामाचजक न्याय यांिे खाजर्गी सचिि
3) मा. राज्यमंत्री, सामाचजक न्याय यांिे खाजर्गी सचिि
4) प्रिान सचिि, उच्ि ि तंत्र चशक्षर् चिभार्ग, मंत्रालय, मुंबई
5) प्रिान सचिि, िैद्यकीय चशक्षर् ि औषिीद्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई
6) सचिि, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभार्ग, मंत्रालय, मुंबई
7) आयुक्त, समाजकल्यार् आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुर्े
8) संिालक, िैद्यकीय चशक्षर् संिालनालय, मुंबई
9) संिालक, तंत्र चशक्षर् संिालनालय, मुंबई
10) संिालक, लेखा ि कोषार्गारे संिालनालय, मुंबई
11) मा.मुख्य सचििांिे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
12) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) 1 / 2 मुंबई /नार्गपूर
13) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 1/ 2 मुंबई/नार्गपूर
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