अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदे शात चिशेष
अध्ययन करण्यासाठी राजषी शाहु महाराज
परदे श चशष्यिृत्ती योजना

.

चिद्यार्थी संख्येत िाढ करणेबाबत...
महाराष्र शासन
सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग,
शासन चनणणय क्रमांक : इबीसी-2016/प्र.क्र.426/चशक्षण-1
हु तात्मा राजगुरु िौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, चिस्तार भिन, मुंबई-400 032.
चदनांक : 30 जुन, 2018
िािा :1) शासन चनणणय, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्र.इबीसी2017/प्र.क्र.288/चशक्षण-1, चदनांक 27.06.2017
2) शासन शुध्दीपत्रक, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, क्र.इबीसी2017/प्र.क्र.288/चशक्षण-1, चदनांक 01.07.2017
प्रस्तािना :अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदे शात चशक्षणात संधी चमळािी ि त्यांच्या
गुणित्तेला िाि चमळािा म्हणून चिचिध चिषयांमध्ये परदे शातील नामांचकत चिद्यापीठांमध्ये प्रिेश
चमळालेल्या अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांना परदे श चशष्यिृत्ती मंजूर करण्यािी योजना शासन चनणणय
क्रमांक : इबीसी-2003/प्र.क्र.115/मािक-2, चदनांक 11.06.2003 अन्िये लागू करण्यात आलेली
आहे. शासन चनणणय, क्रमांक : इबीसी-2016/प्र.क्र.426/चशक्षण-1, चदनांक 29.09.2016 अन्िये सन
2016-17 या िषाकचरता परदे श चशष्यिृत्ती योजनेसाठी चिद्यार्थी संख्या 50 िरुन 75 इतकी करण्यात
आली आहे.
2.

दरम्यान,

राज्यातील

अनुसूचित

जातीच्या

चिद्यार्थ्यांना

परदे श

चशष्यिृत्ती

योजनेअंतगणत मागील सिण शासन चनणणयािे एकत्र संकलन करुन एक सिणकष अशी सुधारीत
चनयमािली संदभीय चदनांक 27.06.2017 च्या शासन चनणणयान्िये चनगणचमत करण्यात आली असून,
त्यामध्ये योजनेच्या लाभाकरीता चिद्यार्थी संख्या 50 इतकी चिहीत करण्यात आली आहे. अनुसूचित
जातीतील सिण घटकांना लाभ चमळण्याच्या दृष्टीने ि अचधकाचधक चिद्यार्थ्यांना परदे शातील नामांचकत
संस्र्थामंध्ये उच्ि चशक्षण घेणे शक्य होण्याच्या दृष्टीने या योजनेअंतगणत चनिड कराियाच्या चिद्यार्थी
संख्येत िाढ करण्यािा प्रस्ताि शासनाच्या चििाराधीन होता.
शासन चनणणय :अनुसूचित जातीतील सिण घटकांना परदे श चशष्यिृत्ती योजनेिा लाभ चमळण्याच्या
दृष्टीने अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदे शात चिशेष अध्ययन करण्यासाठी राजषी शाहू
महाराज परदे श चशष्यिृत्ती योजनेंतगणत सन 2017-18 या शैक्षचणक िषापासून चनिड कराियािी
चिद्यार्थी संख्या 50 िरुन 75 इतकी चिहीत करण्यास शासन मंजूरी दे त आहे.
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2.

सन 2018-19या िषापासून राजषी शाहू महाराज परदे श चशष्यिृत्ती योजनेंतगणत

खालीलप्रमाणे शाखा/अभ्यासक्रमचनहाय चिद्यार्थीसंख्या चनचित करण्यात येत आहे :अ.क्र.

शाखा / अभ्यासक्रम

पदव्युत्तर पदिी ि

डॉक्टरेट (PHD)

एकूण

पदव्युत्तर पदचिका
(PG)
1.

कला

2

4

6

2.

िाचणज्य

2

4

6

3.

चिज्ञान

2

5

7

4.

अचभयांचत्रकी

25

6

31

5.

व्यिस्र्थापन

8

4

12

6.

िैद्यचकय

3

2

5

7.

चिधी

5

3

8

एकूण

47

28

75

चटप : चनिड िषामध्ये पदव्युत्तर पदिी / डॉक्टरे ट (पीएिडी) अभ्यासक्रमांसाठी जर एखाद्या शाखेमध्ये उमेदिार उपलब्ध
झाले नाहीत, तर दु सऱ्या शाखेतील पदव्युत्तर पदिी / डॉक्टरे ट (पीएिडी) अभ्यासक्रमांसाठी चिद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये

आंतरपचरितणनाने बदल करण्यािे अचधकार शासनास असतील. उपरोक्त आंतरपचरितण न हे उभे अर्थिा आडिे
(Horizontal or Vertical) असे कोणतेही राहील.

3.

िर नमूद शाखाचनहाय अभ्यासक्रमाच्या चिभागणी मध्ये िाचणज्य अभ्यासक्रमाच्या

जागांपैकी, लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉचमक्स यु.के. (London School of Economics, UK) या
चिद्यापीठामध्ये/शैक्षचणक संस्र्थेमध्ये प्रिेचशत चिद्यार्थ्यांकरीता अर्थणशास्त्रातील PG ि PhD
अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण दोन जागा राखीि ठे िण्यात याव्यात. या चठकाणी
उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास कोलंचबया चिद्यापीठात अर्थणशास्त्र ककिा इतर चिषयांत एक पदव्युत्तर ि
एक पीएिडी साठी चनिड करािी. सदर चिद्यापीठात प्रिेश घेणाऱ्या चिद्यार्थ्यांना चनिडीसाठी प्रर्थम
प्राधान्य दे ण्यात यािे. तसेि त्यांिी सदर चिद्यापीठासाठी चशष्यिृत्तीसाठी चनिड झाल्यास सदरच्या
जागा, 75 जागांमधुन कमी केल्या जाव्यात. तसेि लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉचमक्स या चिद्यापीठातील
प्रिेचशतांिे दोन पेक्षा जास्त अजण प्राप्त झाल्यास प्रर्थम PhD साठी प्रिेचशत चिद्यार्थ्याना प्राधान्य दे ण्यात
यािे ि क्रमिारी ठरचितांना Eligible Course िे एकुण गुण चििारात घेण्यात यािेत.
4.

परदे श चशष्यिृत्ती अंतगणत ज्या चिद्यार्थ्यांनी यापुिी परदे शात पदव्युत्तर पदिी

अभ्यासक्रम पुणण करण्यासाठी योजनेिा लाभ घेतलेला आहे, अशा चिद्यार्थ्यांना सन 2018-19 पासून
पीएिडी अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरचिण्यात यािे.
5.

केंद्र शासनाच्या नॅशनल ओव्हरसीज चशष्यिृत्ती ( National Overseas Scholarship)

योजने अंतगंत लागू करण्यात आलेली इतर फी (Other Fees) (अ) आरोग्य चिमा (Health Insurance)
आचण (ब) व्व्हसा शुल्क (Visa Fees) या बाबी राज्य शासनाच्या परदे श चशष्यिृत्तीसाठी सन 201819 पासून लागू राहतील.
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6.

परदे श चशष्यिृत्ती योजनेअंतगंत सन 2017-18 मधील मा.मुख्य सचििांच्या

अध्यक्षतेखालील चनिड सचमतीने घेतलेल्या चनणणयानुसार यापुढे,
(i) परदे श चशष्यिृत्ती योजनेअंतगंत दोन िषे कालािधीिाि MBA अभ्यासक्रम अनुज्ञय
े राहील.
(ii) Master of Public Health, MSc Healthcare and Management, Master in International
Public Health Management, MSc International Health ि Master of republic health
(biostatics) इत्यादी अभ्यासक्रम हे MDिMS समकक्ष नाहीत. तसेि भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदे च्या
संकेतस्र्थळािरील MD/MS अभ्यासक्रमि प्रिेशासाठी पात्र असतील.
(ii) परदे श चशष्यिृत्तीसाठी चनिड झालेल्या चिद्यार्थ्यांस भारतातील अर्थिा परदे शातील दे शांतगणत
प्रिास मान्य असणार नाही,
7.

परदे शातील अभ्यासक्रमांसाठी प्रिेश पात्रतेच्या चनकषानुसार परदे श चशष्यिृत्ती

योजनेच्या संदभीय चदनांक 27.6.2017 च्या शासन चनणणयासोबतच्या पचरचशष्ट अ मधील पीएिडी
अभ्यासक्रमांच्या पात्रतेसाठी “Graduation / Post Graduation in concerned subject” ऐिजी
“Graduation / Post Graduation in any subject” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे.
9.

सदर चशष्यिृत्ती मंजूर करताना संदभीय शासन चनणणय, चदनांक 27.06.2017 ि

शासन शुध्दीपत्रक चदनांक 01.07.2017 अन्िये चिचहत करण्यात आलेल्या चनयमािलीतील उिणचरत
अटी ि शतीनुसार कायणिाही करािी.
8.

याबाबत होणारा खिण “मागणी क्रमांक एन-3, 2225-अनुसूचित जाती, अनुसूचित

जमाती ि इतर मागासिगीयांिे कल्याण, 01-अनुसूचित जातीिे कल्याण, 277-चशक्षण, पंििार्वषक
योजनांतगणत योजना, राज्य योजनांतगणत योजना (चिघयो) (04) (23) चिदे शात चिशेष अध्ययन
करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या चिद्यार्थ्यांना राजषी शाहू महाराज चशष्यिृत्ती (2225 3832), 34चशष्यिृत्त्या / चिद्यािेतन” या लेखाशीषाखाली खिी टाकण्यात यािा.
10.

सदर शासन चनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्र्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सांकेतांक 201807041449033222 असा
आहे. हा आदे श चडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने,

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=8612f2011cf8cde3b074d561cd711c17c6c3fd8364
67a8648a8d21dc84bc01be, cn=Dinesh Ramchandra Dingle
Date: 2018.07.04 14:49:35 +05'30'

(चद.रा.कडगळे )
सह सचिि, महाराष्र शासन
प्रचत,
1) मा.राज्यपाल यांिे सचिि, राजभिन, मलबार चहल, मुंबई
2) मा.मुख्यमंत्री यांिे प्रधान सचिि, मंत्रालय, मुंबई
3) मा.चिरोधी पक्षनेता, चिधानपचरषद/ चिधानसभा, चिधानमंडळ सचििालय, चिधानभिन, मुंबई
4) मा.चिधान पचरषद/ चिधानसभा सदस्य, चिधानमंडळ सचििालय, चिधानभिन, मुंबई
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5) मा.मंत्री, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य यांिे खाजगी सचिि
6) मा.राज्यमंत्री, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य यांिे खाजगी सचिि
7) अपर मुख्य सचिि, िैद्यचकय चशक्षण ि औषधीद्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई
8) प्रधान सचिि, उच्ि ि तंत्र चशक्षण चिभाग, मंत्रालय, मुंबई
9) सचिि, सामाचजक न्याय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, मंत्रालय, मुंबई
10) आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्र राज्य, पुणे
11) संिालक, िैद्यकीय चशक्षण संिालनालय, मुंबई
12) संिालक, उच्ि चशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे
13) संिालक, लेखा ि कोषागारे संिालनालय, मुंबई
14) सिण प्रादे चशक उपायुक्त, समाज कल्याण
15) सिण सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
16) सिण चजल्हा समाज कल्याण अचधकारी, सिण चजल्हा पचरषद
17) कुलगुरु, सिण चिद्यापीठे , महाराष्र राज्य
18) प्रबंधक, उच्ि न्यायालय, मुंबई
19) महासंिालक, माचहती ि जनसंपकण संिालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रचसध्दीसाठी)
20) सिण चजल्हाचधकारी
21) मा.मुख्य सचिि यांिे िरीष्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
22) महालेखापाल, महाराष्र-1/2, (लेखा पचरक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई / नागपूर
23) अचधदान ि लेखाचधकारी, मुंबई / चनिासी लेखा परीक्षा अचधकारी, मुंबई
24) सिण चजल्हा कोषागार अचधकारी
25) कक्ष अचधकारी (अर्थणसंकल्प/चिघयो), सा.न्या.ि चि.स. चिभाग, मंत्रालय, मुंबई
26) चनिडनस्ती (का.चशक्षण-1)
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