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दे श तील न म ांशकत शैक्षशणक सांसथ ांमध्ये उच्च शशक्षण घेण्य स ठी प्रवेश घेतलेल्य अनुसूशचत ज तीच्य शवद्य र्थ्ययंन
र जषी श हू मह र ज शशष्यवृत्ती
मह र ष्र श सन च्य स मशजक न्य य व शवशेष सह य्य शवभ ग ने सन 2017-18 य शैक्षशणक वषाकशरत दे श तील शैक्षशणक
सांसथ ांमध्ये उच्च शशक्षण घेण्य स ठी प्रवेश घेतलेल्य अनुसूशचत ज ती/नवबौध्द शवद्य र्थ्ययंकडू न र जषी श हू मह र ज शशष्यवृत्तीस ठी अजग
म गशवण्य त येत आहे त.
शवद्य र्थ्ययंस ठी अटी व शती

ल भ चे सवरुप



मह र ष्र र ज्य तील अनुसूशचत ज ती/नवबौध्द प्रवगातील अस व .



मह र ष्र र ज्य च रशहव सी अस व .

शैक्षशणक शुल्क, परीक्ष शुल्क, नोंदणी



कुटू ां ब चे व र्षषक उत्पन्न मयाद रु.6.00 ल ख पेक्ष कमी अस वे.

फी, शजमख न , ग्रांथ लय, सांगणक



पदवी अभ्य सक्रम स ठी शवद्य र्थ्ययाची कम ल वयोमयाद 25 वषे व पदव्युत्तर

शुल्क इ.दे ण्य त येईल.

पदवी/पदशवक अभ्य सक्रम स ठी कम ल वयोमयाद 30 वषग इतकी असेल.






शैक्षशणक सांसथेने ठरवून शदलेले पुणग

शैक्षशणक सांसथेतील वसशतगृह व भोजन

अभ्य क्रम च्य प्रथम वगाल शशकत असल प शहजे. तथ पी त्य पुढील वषाचे

शुल्क य च

शवद्य थी अजग करु शकतील परां तु त्य ांच शवच र प्रथम वषाचे शवद्य थी उपलब्ध न

खचग दे ण्य त येईल.

झ ल्य स करण्य त येईल.






शैक्षशणक

त्य ांच्य
सांसथेच्य

अक रणीप्रम णे
वसशतगृह त

शवद्य थी इ.10 व 12वी ची पशरक्ष मह र ष्र र ज्य म ध्यशमक व उच्च म ध्यशमक

ज गेअभ वी प्रवेश न शमळ ल्य स सदर

पशरक्ष मांडळ अथव मह र ष्र र ज्य क्षेत्र तील अन्य पशरक्ष मांडळ तून उत्तीणग

शवद्य र्थ्ययंन सांसथेने आक रणी केलेले

होणे आवश्यक र शहल.

वसशतगृह व भोजन शुल्क दे ण्य त

पदवी अभ्य सक्रम स ठी इ. 12 वीच्य पशरक्षेमध्ये

शकम न 55% गुण शमळशवणे

आवश्यक र शहल व ड यरे क्ट शिशतय वषास ठी प्रवेशीत शवद्य र्थ्ययंन

येईल.


वसशतगृह त न र हण ऱ्य शवद्य र्थ्ययंन

शडप्लोम मध्ये 55% गुण आवश्यक.

भ रत सरक र मॅरीकोत्तर शशष्यवृत्ती



पदव्युत्तर अभ्य सक्रम स ठी पदवी पशरक्षेमध्ये शकम न 55% गुण अस वेत.

योजने प्रम णे शनवाहभत्त दे ण्य त येईल.



सदरहु शशष्यवृत्ती दे श प तळीवरील म न्यत प्र प्त सांसथ मधील अभ्य सक्रम स ठी



प्रवेशीत अभ्य सक्रम स ठी ल गण ऱ्य

ल गू र शहल. सांसथ ांची य दी सांकेतसथळ वरील सशवसतर ज शहर तील पशरशशष्ठ

पुसतक ांस ठी रु. 5,000/- व शैक्षशणक

'ब' नुस र पह वय स शमळे ल

स शहत्य आशण इतर शैक्षशणक खचग

वेळोवेळी य योजनेच्य अनुषांग ने शनगगशमत झ लेल्य इतर अटी व शती

य स ठी एकूण रु. 5,000/- असे एकूण

शवद्य र्थ्ययंन बांधनक रक असतील.

रु. 10,000/- प्रत्येक वषी दे ण्य त



य योजनेंअांतगगत शशष्यवृत्ती मांजूर करण्य च अांशतम अशधक र श सन स र शहल.

येईल.



शनवड झ लेल्य शवद्य र्थ्ययास भ रत सरक र शशष्यवृत्तीच ल भ शमळण र न ही.



अजग भरण्य ची अांशतम शदन ांक व वेळ : 16.12.2017 रोजी स यांक ळी 5.00 व जेपयंत.
अजाच नमुन व अशधक म शहतीस ठी “www.maharashtra.gov.in/career" व "https://sjsa.mahrashtra.gov.in" य सांकेतसथळ ल
भेट द्य वी. तसेच शजल्य चे सवग सह यक आयुक्त, सम ज कल्य ण य ांचक
े डे अजाच नमुन , योजनेच्य अटीशती इ.म शहती क यालयीन
वेळेत प हण्य स ठी उपलब्ध असेल. शवद्य र्थ्ययंनी सांकेतसथळ वरुन अजग ड ऊनलोड करुन तो सवग आवश्यक क गदपत्र च्य सवस क्ष ांशकतप्रशतसह शवशहत क लमयादे त उपरोक्त पत्त्य वर प ठव व . अपुणग अजग तसेच शवलांब ने प्र प्त झ लेले अजग सवीक रले ज ण र
न हीत.
सथळ

:- पुणे

शदन ांक :-

(शमलीन्द शांभरकर), भ .प्र.से
/

/2017

आयुक्त,णसम ज कल्य ,
मह र ष्र र ज्य, पुणे
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मह र ष्र

श सन
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***********************************************************************************************************************

*शनवेदन*
ANNEXURE A
सन 2017-18 य वषात देश तील न म ांशकत शैक्षशणक सांसथ ांमध्ये उच्च शशक्षण घेण्य स ठी अनुसूशचत ज तीच्य शवद्य र्थ्ययंन
र जषी श हू मह र ज शशष्यवृत्ती य योजनेकशरत अजग म गशवण्य त येत आहे त.
मह र ष्र श सन स म शजक न्य य, स ांसकृशतक क यग व शवशेष सह य्य शवभ ग च्य श सन शनणगय क्र.ईबीसी-2017
/प्र.क्र.402/शशक्षण-1, शदन क
ां 08 नोव्हेंबर, 2017, अन्वये सुध रीत केलेल्य शनयम नुस र प्रत्येक वषी र ज्य तील अनुसूशचत
ज तीच्य

(नवबौध्द सशहत)

100

शवद्य र्थ्ययंन

दे श तील

भ रत

सरक र

मनुष्यबळ

शवक स

मांत्र लय च्य

http://mhrd.gov.in/institutions य सांकेतसथळ वरील म न्यत प्र प्त AIIMS, IIM, IIT, IIITs, NIT, IISc & IISER,
Institution of National Importance & Other Colleges य न म ांशकत सांसथ मधील पदवी/ पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर
पदशवक (आय.आय.टी. मधील शप्रपरे टरी कोसग वगळु न) पुणगवळ
े अभ्य सक्रम ांस ठी र जषी श हू मह र ज गुणवत्त शशष्यवृत्ती
प्रद न करण्य च शनणगय श सन ने घेतलेल आहे . त्य नुस र सन 2017-18 य शैक्षशणक वषाकशरत अनुसूशचत ज तीच्य
(नवबौध्द सशहत) शवद्य र्थ्ययंकडू न शदन ांक 16/12/ 2017 स यांक ळी 5.00 पयंत अजग म गशवण्य त येत आहे त.
सदर योजनेच ल भ घेण्य स ठी ख लील शनकष प्रम णे अटी व शती पुणग करण रे शवद्य थी अजग करण्य स प त्र असतील1. य योजनेअांतगंत शशष्यवृत्तीच्य ल भ स ठी शवद्य थी मह र ष्र र ज्य तील अनुसूशचत ज तीच (नवबौध्द सशहत) व
मह र ष्र र ज्य तील रशहव शी अस व .
2. शवद्य र्थ्ययंने पदवी अभ्य सक्रम स ठी अजग करत न पदवीस ठी र ज्य श सन च्य िंकव इतर र ज्य च्य /कें्र  श सन च्य
शशष्यवृत्तीच ल भ घेतलेल नस व . तसेच पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदशवक अभ्य सक्रम स ठी अजग करत न
पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदशवक स ठी र ज्य श सन च्य िंकव इतर र ज्य च्य /कें्र  श सन च्य शशष्यवृत्तीच ल भ
घेतलेल नस व .
3. य शशष्यवृत्तीस ठी शवहीत केलेल्य शवद्य पीठ/सांसथ ांमध्ये प्रवेश घेण र शवद्य थी ह पुणगवळ
े शवद्य थी म्हणून प्रवेशशत
अस व .
4. पदवी अभ्य सक्रम स ठी शवद्य र्थ्ययंची कम ल वयोमयाद 25 वषे व पदव्युत्तर पदवी/ पदशवक अभ्य सक्रम स ठी
कम ल वयोमयाद 30 वषे इतकी र हील.
5. य योजनेअत
ां गंत शशष्यवृत्तीच्य ल भ स ठी शवद्य र्थ्ययंच्य कुटु ां ब चे सवग म गंनी शमळण रे एकुण व र्षषक उत्पन्न ₹ 6.00
ल ख च्य आत असणे आवश्यक आहे .
6. शवद्य र्थ्ययंचे प लक नोकरीत असतील तर त्य च
ां े आयकर शववरणपत्र, फॉमग नां.16 व सक्षम प्र शधक री (तहशसलद र
िंकव न यब तहशसलद र) य ांनी शदलेले म गील अर्षथक वषाचे कुटु ां ब चे सवग म गंनी शमळण ऱ्य उत्पन्न चे प्रम णपत्र
स दर करणे आवश्यक र हील.
7. इतर शवद्य र्थ्ययंस ठी सक्षम प्र शधक री (तहशसलद र िंकव न यब तहशसलद र) य ांनी शदलेले म गील अर्षथक वषाचे
कुटु ां ब चे सवग म गंनी शमळण ऱ्य उत्पन्न चे प्रम णपत्र स दर करणे आवश्यक र हील.
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8. शैक्षशणक अहग त ख लील प्रम णे आवश्यक :
(अ) य योजनेंतगगत शशष्यवृत्तीच्य ल भ स ठी शवद्य र्थ्ययंनी मह र ष्र र ज्य शवभ गीय म ध्यशमक व उच्च म ध्यशमक
पशरक्ष मांडळ अथव मह र ष्र र ज्य क्षेत्र तील अन्य पशरक्ष मांडळ तून इयत्त १० वी व १२ वी ची पशरक्ष उत्तीणग होणे
आवश्यक आहे.
(आ) य योजनेंतगगत पदवी अभ्य सक्रम च्य शशष्यवृत्तीच्य ल भ स ठी शवद्य र्थ्ययंचे इयत्त 12 वी च्य परीक्षेतील गुण
शवच र त घेऊन गुण नुक्रमे शनवड करण्य त येईल. त्य करीत शवद्य र्थ्ययंने इयत्त 12 वी च्य परीक्षेत शकम न 55
टक्के गुण शमळशवणे आवश्यक र हील.
(इ) तसेच, पदवी अभ्य सक्रम च्य शितीय वषात प्रवेश घेण ऱ्य शडप्लोम ध रक शवद्य र्थ्ययंचे शडप्लोम च्य पशरक्षेतील
गुण शवच र त घेऊन गुण नुक्रमे शनवड करण्य त येईल. त्य कशरत शवद्य र्थ्ययाने शडप्लोम च्य पशरक्षेत शकम न 55
टक्के गुण शमळशवणे आवश्यक र शहल.
(ई) पदव्युत्तर अभ्य सक्रम च्य शशष्यवृत्तीकरीत पदवी अभ्य सक्रम तील गुण ांची टक्केव री शवच र त घेऊन गुण नुक्रमे
शनवड करण्य त येईल. त्य करीत शवद्य र्थ्ययंने पदवी परीक्षेमध्ये शकम न ५5 टक्के गुण (सांपण
ू ग अभ्य सक्रम
क ल वधीतील सवग सत्र ांच्य एकूण प्र प्त गुण ांची टक्केव री) शमळशवणे आवश्यक र हील. तसेच, CGPA व GPA
च्य ब बतीत सांबशां धत शवद्य पीठ चे टक्केव री रुप ांतरण प्रम णपत्र अजासोबत जोडणे आवश्यक र हील.
(उ) सांबशां धत अजगद र शवद्य थी ह य योजनेअत
ां गगत शवहीत केलेल्य सांसथ ांमध्ये पदवी/ पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर
पदशवक य अभ्य सक्रम स
ां ठी त्य त्य सांसथ च
ां ी प्रवेश परीक्ष उत्तीणग होऊन प्रवेशशत झ लेल अस व .
9. र ज्य तील सवग शवभ ग तील शवद्य र्थ्ययंन सम न सांधी दे ण्य च्य उद्देश ने मह र ष्र र ज्य शवभ गीय म ध्यशमक व उच्च
म ध्यशमक शशक्षण पशरक्ष मांडळ च्य पशरक्षेत्र तील रशहव सी असलेल्य शवद्य र्थ्ययंची ख लीलप्रम णे मांडळशनह य शनवड
करण्य त येईल.
अभ्य सक्रम स
ां ठी

अभ्य सक्रम सतर

शवभ गीय शशक्षण

एकूण

मांडळशनह य

पशरक्ष मांडळ

शवद्य थी

आरक्षण

शनह य (प्रत्येक

(9 मांडळे )

ख लीलप्रम णे

शवद्य थी)

असेल:- अ.क्र.
१.

पदवी

अ)

इ.12वी

उत्तीणग

8

72

ध रक

1

9

शवद्य र्थ्ययंस ठी
ब)

शडप्लोम
शवद्य र्थ्ययंस ठी

२.

पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदशवक

२

18

३.

पदव्युत्तर पदवी / पदशवक (र ज्यसतर)

--

1

एकूण

१००

टीप :
(1) 100 शवद्य थी सांख्येच्य मयादे च्य अशधन र हू न एख द्य पशरक्ष मांडळ मध्ये कमी शवद्य थी प त्र ठरल्य स दुसऱ्य
मांडळ तील शवद्य र्थ्ययाची गुण नुक्रम नुस र अांतगगत पशरवतगन ने बदल करुन शनवड करण्य चे अशधक र शनवड सशमतीस
र हतील.
(2) इतर पशरक्ष मांडळ च्य पशरक्ष उत्तीणग होण ऱ्य अजगद र ांच शवच र ह तो ज्य शजल्य तून पशरक्ष उत्तीणग झ ल असेल
त्य

शजल्य स ठीच्य

शवभ गीय शशक्षण मांडळ ांतगगत करण्य त य व . य स ठी सांबशां धत शवद्य र्थ्ययंनी श ळ

मह शवद्य लय सोडल्य च द खल शवच र त घेण्य त येईल.
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/

10. य शशष्यवृत्ती अांतगंत शवद्य र्थ्ययंन शमळण रे ल भ ख लील प्रम णे असतील :(अ) र जषी श हू मह र ज गुणवत्त शशष्यवृत्तीस ठी प त्र झ लेल्य शवद्य र्थ्ययास सांबशां धत शवद्य पीठ/ शैक्षशणक सांसथेने
अभ्य सक्रम स ठी ठरवून शदलेले पूणग शशक्षण शुल्क, परीक्ष शुल्क, नोंदणी फी, शजमख न , ग्रांथ लय, सांगणक
इत्य दी शुल्क सांबशां धत शवद्य पीठ/ शैक्षशणक सांसथेम फगत सांबशां धत शवद्य र्थ्ययाच्य आध र सांलग्न बँक ख त्य त जम
करण्य त येईल. सांबशां धत शवद्य र्थ्ययाने शवद्य पीठ / शैक्षशणक सांसथेल शुल्क अद केल्य चे पुर वे आयुक्त लय स
स दर करणे आवश्यक र हील.
(आ) सांबशां धत शवद्य पीठ/ शैक्षशणक सांसथेच्य वसशतगृह त र हण ऱ्य शवद्य र्थ्ययंन सांसथेने आक रणी केलेले शुल्क
तसेच, भोजन शुल्क ची सत्रशनह य रक्कम सांबशां धत शवद्य र्थ्ययाच्य आध र सांलग्न बँक ख त्य त जम करण्य त
करण्य स प त्र असतील.
(इ) जे शवद्य थी वसशतगृह त ज गेअभ वी अन्यत्र र ह त असतील अश शवद्य र्थ्ययंन वसशतगृह शुल्क व भोजन शुल्क ची
रक्कम ही तो शशक्षण घेत असलेल्य सांबशां धत सांसथेच्य आक रणी करण्य त येत असलेल्य वसशतगृह शुल्क व
भोजन शुल्क रक्कमेच्य मयादे त सत्रशनह य रक्कम सांबशां धत शवद्य र्थ्ययाच्य अध र सांलग्न बँक ख त्य वर जम
करण्य स प त्र असतील.
(ई) जे शवद्य थी डे -सकॉलर म्हणून शशक्षण घेत असतील त्य ांन भ रत सरक र मॅशरकोत्तर शशष्यवृत्ती योजनेतील
गट नुस र शनवाह भत्त सत्रशनह य रक्कम सांबशां धत शवद्य र्थ्ययाच्य आध र सांलग्न बँक ख त्य वर जम करण्य स प त्र
असतील.
(उ) योजनेअांतगंत प त्र ठरलेल्य शवद्य र्थ्ययंस अभ्य सक्रम स ठी ल गण ऱ्य पुसतक स
ां ठी ₹ 5,000/- व शैक्षशणक
स शहत्य तसेच, इतर शैक्षशणक खचग य स ठी एकूण ₹ 5,०००/- अशी एकूण ₹ 10,000/- प्रत्येक वषी सांबशां धत
शवद्य र्थ्ययास त्य च्य आध र सांलग्न बँक ख त्य वर दोन टप्प्य त अद करण्य त येईल. य स ठीच तपशशल सांबशां धत
शैक्षशणक सांसथेम फगत शवशहत नमुन्य त आयुक्त लय स स दर करणे बांधनक रक असेल.
11.

इतर अटी-शती ख लीलप्रम णे असतील :(1) मह र ष्र र ज्य शवभ गीय म ध्यशमक व उच्च म ध्यशमक शशक्षण पशरक्ष मांडळ च्य शवभ गीय मांडळ च्य एख द्य
पशरक्षेत्र तून सांबशां धत शैक्षशणक वषामध्ये शवशहत शवद्य थी सांख्य उपलब्ध झ ली न ही तर अन्य शवभ गीय पशरक्ष
मांडळ तून तेवढ्य सांख्येच्य शवद्य र्थ्ययंची गुणवत्तेनुस र शशष्यवृत्तीस ठी शनवड करण्य त येईल.
(2) सांबशां धत शनवड वषामध्ये योजनेअांतगगत शशष्यवृत्तीस ठी शनवड झ लेल्य शवद्य र्थ्ययंची सांख्य १०० पेक्ष कमी
असल्य स व श सन शनणगय च्य पशरशशष्ट-“ब” येथील सांसथ मधील प्रवेशशत अनुसूशचत ज तीमधील शवद्य र्थ्ययंनी
शितीय िंकव पुढील वषी य योजनेअांतगगत शशष्यवृत्ती स ठी शवद्य र्थ्ययंनी अजग केलेल असल्य स त्य ांचे अजग
योजनेच्य अटी व शतीप्रम णे शवच र त घेत येतील.
(3) वरील (1) व (2) प्रम णे क यगव ही केल्य नांतर सांबशां धत शनवड वषामध्ये शशष्यवृत्तीस ठी प त्र ठरलेल्य शवद्य र्थ्ययंची
सांख्य 100 पेक्ष कमी असल्य स श सन शनणगय न्वये शवहीत केलेल्य सांसथ ांमध्ये मह र ष्र र ज्य तील प्रवेशशत
अनुसूशचत ज तीच्य शवद्य र्थ्ययंचे अजग शवच र त घेत येतील व त्य ांच्य ब बत शकम न गुणवत्तेची अट शशशथल
करण्य त येईल. म त्र, उवगशरत अटी व शती य क यम र हतील.
(4) य योजनेच्य शशष्यवृत्तीस ठी शवद्य थी अजग करे ल त्य वषी तो पदवी अभ्य सक्रम च्य

प्रथम वगाल (अजगद र

शवद्य थी शडप्लोम ध रक असेल तर तो पदवीच्य दुसऱ्य वगाल ) शशकत असल प शहजे.
(5) य योजनेअत
ां गंत सांपण
ु ग अभ्य सक्रम च्य क ल वधीत शवद्य थी एक वेळ अनुत्तीणग झ ल्य स, अनुत्तीणग झ लेल्य
वषाची शशष्यवृत्ती त्य स देय ठरण र न ही. परां तु, सांबशां धत शवद्य थी उत्तीणग झ ल्य नांतर त्य स पुढील शशष्यवृत्ती दे य
ठरे ल. तसेच सांबशां धत शवद्य थी अभ्य सक्रम क ल वधीत दोन वेळ अनुत्तीणग झ ल्य स पुढील क ल वधीची
शशष्यवृत्ती दे य होण र न ही.
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12. शशष्यवृत्तीस ठी अजग करण्य ची पध्दती ख लील प्रम णे असतील :(1) य योजनेअत
ां गंत शशष्यवृत्तीस ठी शवद्य र्थ्ययास आयुक्त, सम जकल्य ण, मह र ष्र र ज्य, पुणे य ांच्य कडे नमूद
शवशहत क ल वधीत अजग कर व .
(2) शशष्यवृत्ती अजासोबत शवद्य र्थ्ययाने पुढील क गदपत्र जोडणे आवश्यक आहे :(i)

मह र ष्र च रशहव शी असल्य ब बत अशधव स प्रम णपत्र,

(ii)

ज तीच द खल (सक्षम प्र शधक ऱ्य ने शदलेल ) तसेच, ज त वैधत प्रम णपत्र,

(iii)

फॉमग नां.16, उत्पन्न च द खल (सक्षम प्र शधक ऱ्य ने शदलेल ) व आयकर शववरण पत्र पशरच्छे द (इ) (2)
व (3) मध्ये नमूद केल्य प्रम णे,

(iv)

इयत्त 12 वीच श ळ /मह शवद्य लय सोडल्य च द खल ,

(v)

सांसथेत प्रत्यक्ष प्रवेश शमळ ल्य चे सांबशां धत सांसथेचे पत्र,

(vi)

आध र क डग , पॅन क डग (प लक चे) व आध र सांलग्न बँक ख त्य च तपशशल.

(vii)

सांपण
ु ग गुणपशत्रक , इ.12वी/शडप्लोम /पदवी इत्य दी पशरक्ष ांच्य सवग वषाच्य
गुणपशत्रक

13.

य योजनेअांतगंत शशष्यवृत्तीस ठी 100 प त्र शवद्य थी उपलब्ध न झ ल्य स पुन्ह ज शहर तीि रे अजग
म गवुन 100 शवद्य र्थ्ययंच कोट पुणग करण्य त येईल.

14.

य योजनेअांतगंत शशष्यवृत्तीस ठी शनवड झ लेल्य शवद्य र्थ्ययाल भ रत सरक र मॅरीकोत्तर शशष्यवृत्तीच
ल भ शमळण र न ही. तसेच, शवद्य र्थ्ययाल सांबशां धत सांसथेत शमळण रे शवद्य वेतन, फेलोशशप अन्य कोणतेही
ल भ अभ्य सक्रम क ल वधीत शमळत असल्य स ते वज करुन उवगशरत शशष्यवृत्ती मांजूर करण्य त येईल.

15.

शवहीत केलेल्य शवद्य पीठ/सांसथ ांमध्ये प्रवेशशत अभ्य क्रम स ठी अजग करत न नमूद केलेल अभ्य सक्रम
शवहीत क ल वधीत पुणग करणे शवद्य र्थ्ययंवर बांधनक रक असेल.

16.

अभ्य सक्रम अधगवट सोडल्य स शशष्यवृत्तीची सांपण
ू ग रक्कम सांबशां धत शवद्य थी/ प लक/ कुटु ां ब कडु न
वरील अशधशनयम ि रे वसूल करण्य त येईल.

17.

शवद्य र्थ्ययाने शशष्यवृती शमळण्य स ठी चुकीची अथव शदश भूल करण री म शहती शदली असल्य चे आढळू न
आल्य स तो फौजद री गुन्य ख ली क रव ईस प त्र ठरे ल व त्य ल अद करण्य त आलेली शशष्यवृत्ती
महसूली अशधशनयम ख ली वसूलप त्र र हील.

18.

य योजनेअांतगंत शनवड केलेल्य शवद्य र्थ्ययंच्य अांशतम शनवडी ब बतचे आदेश श सन सतर वरुन शनगगशमत
करण्य त येतील.

19.

सदर शशष्यवृत्तीच्य ब बत मह र ष्र श सन च्य स म शजक न्य य व शवशेष सह य्य शवभ ग ने घेतलेल शनणगय अांशतम
असेल.

20.

शशष्यवृत्तीस ठी शनवड प्रशक्रय ही स म शजक न्य य व शवशेष सह य्य शवभ ग, मांत्र लय शवसत रभवन, मुांबई य ांच्य शद.
08 नोव्हें बर, 2017 च्य श सन शनणगय तील नमूद केलेल्य व वेळोवेळी सुध रण केलेले पध्दती प्रम णे होईल.
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21.

अजग शवशहत नमुन्य मध्ये स दर करणे आवश्यक आहे. अपुणग आशण शवशहत मुदतीनांतर प्र प्त होण रे अजग शवच र त घेतले
ज ण र न हीत.

22.

तसेच शवशहत अजाच नमुन मह र ष्र श सन चे सांकेतसथळ www.maharashtra.gov.in आशण
https://sjsa.maharashtra.gov.in य सांकेतसथळ वर तसेच शजल्य तील सह य्यक आयुक्त, सम ज
कल्य ण य ांचे क यालय त उपलब्ध आहे. शवशहतनमुन्य तील अजग सांकेतसथळ वरुन ड ऊनलोड करुन
तो परीपुणग भरुन आवश्यक त्य क गदपत्र ांसह शद.16.12.2017 पयंत स यांक ळी 5.00 व जेपयंत
आयुक्त, सम ज कल्य ण, मह र ष्र र ज्य, 3 चचग पथ, पुणे- 411001 य ांचेकडे स दर कर व .

सथळ : पुणे
शदन ांक :

/

/2017

(शमलीन्द शांभरकर), भ .प्र.से
आयुक्त, सम ज कल्य ण,
मह र ष्र र ज्य, पुणे
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ANNEXURE - B
( Appendix of GR No.EBC-2017/CR402/Shikshan-1 Dated 8th November,2017 )

List of Instituets / Colleges applicable for Rajashri Shahu Maharaj Merit Scholarship
Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

17
18
19
20
21
22
23

Sr.

No.

24

25
26

27

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), GANDHI NAGAR
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), BHUBANESHWAR
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), MADRAS
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), GUWAHATI
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), INDORE
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), KANPUR
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), JODHPUR
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), KHARAGPUR
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), HYDERABAD
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), MUMBAI
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), PATNA
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), DELHI
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), ROPAR
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), MANDI
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), ROORKEE
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BANARAS HINDU
UNIVERSITY), VARANASI
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), JAMMU
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), PALAKKAD
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), TIRUPATI
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), GOA
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT), BHILAI
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT) DHARWAD
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (INDIAN SCHOOL OF
MINES), DHANBAD

INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY (IIIT)

Website
http://www.iitgn.ac.in/
http://www.iitbbs.ac.in/
http://www.iitm.ac.in/
http://www.iitg.ernet.in/
http://www.iiti.ac.in/
http://www.iitk.ac.in/
http://www.iitj.ac.in/
http://www.iitkgp.ac.in/
http://www.iith.ac.in
http://www.iitb.ac.in/
http://www.iitp.ac.in/
http://www.iitd.ac.in/
http://www.iitrpr.ac.in/
http://www.iitmandi.ac.in/
http://www.iitr.ernet.in/
http://iitbhu.ac.in
http://iitjammu.ac.in
http://iitpkd.ac.in
http://iittp.ac.in/
http://www.iitb.ac.in/en/iit-goa
https://www.iitbhilai.ac.in/
http://www.iitdh.ac.in/
http://iitism.ac.in/

Website

1 ABV -Indian Institute of Information Technology and
Management
Morena Link Road Gwalior - 474003
2 Indian Institute of Information Tehnology (IIIT)
Deoghat, Jhalwa, Allahabad - 211 002

http://www.iiitm.ac.in/

3 Indian Institute of Information Tehnology, Design and
Manufacturing (IIITDM)
Kancheepuram, Melakottaiyur, Chennai - 600048
4 Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information
Technology, Design and Manufacturing (IIITDM) IT Bhawan,
Jabalpur Engg. Campus, Ranjhi, Jabalpur, Madhya Pradesh 482011

http://www.iiitdm.ac.in/

http://www.iiita.ac.in/

http://www.iiitdmj.ac.in/
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28

5 Indian Institute of Information Tehnology, Design and
Manufacturing (IIITDM)
Kurnool, Andhra Pradesh – 600127

Sr. No.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TEHNOLOGY, CHITTOOR,
ANDHRA PRADESH
2 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TEHNOLOGY, GUWAHATI
3 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TEHNOLOGY, , KALYANI,
WEST BENGAL
4 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, UNA,
HIMACHAL PRADESH
5 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,
VADODARA GUJARAT
6 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, KOTA,
RAJASTHAN
7 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,
TIRUCHIRAPPALLI, TAMIL NADU
8 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, SONEPAT,
HARYANA
9 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, SENAPATI,
MANIPUR
10 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,
LUCKNOW, UTTAR PRADESH
11 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,
KOTTAYAM, KERALA
12 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,
DHARWARD, KARNATAKA
13 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, PUNE,
MAHARASHTRA
14 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, BHOPAL,
MADHYA PRADESH
15 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,
AGARTALA, TRIPURA
16 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,
KAKINADA, ANDHRA PRADESH
17 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, NAGPUR,
MAHARASHTRA
18 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, RANCHI,
JHARKHAND
19 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, SURAT,
GUJARAT

Sr. No.
48
49
50
51

INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY IN PPP MODE

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
(AIIMS)

1 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, PATNA, BIHAR
(ID: U-0686)
2 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAIPUR,
CHHATISGARH (ID: U-0690)
3 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, DELHI (ID: U0096)
4 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BHOPAL,

http://www.iiitdm.ac.in/iiitk.html

Website
http://www.iiits.ac.in/
http://www.iiitg.ac.in/
http://www.iiitkalyani.edu.in/
http://www.iiitu.ac.in/
http://www.iiitvadodara.ac.in/
http://www.iiitkota.ac.in/
http://www.iiitt.ac.in/
www.iiitu.ac.in/
http://www.iiitmanipur.ac.in
https://iiita.ac.in/
www.iiitkottayam.ac.in/
http://iiitdwd.ac.in
www.iiitp.ac.in/
mapit.gov.in/iiitbhopal.aspx
http://nielit.gov.in/agartala/
https://www.iiits.ac.in/
http://iiitn.ac.in/
http://iiitranchi.ac.in/
http://svnit.ac.in/iiitsurat/

Website
http://aiimspatna.org/
http://www.aiimsraipur.edu.in/
http://www.aiims.edu/en.html
http://www.aiimsbhopal.edu.in/
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52

53
54

MADHYA PRADESH (ID: U-0687)
5 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BHUBANESHWAR,
ODISHA (ID: U-0688)
6 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, JODHPUR,
RAJASTHAN (ID: U-0689)
7 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RISHIKESH,
UTTRAKHAND (ID: U-0691)

Sr. No.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, VASTRAPUR,
AHMEDABAD
2 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, VISAKHAPATNAM,
ANDHRAPRADESH
3 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, BANGALORE,
KARNATAKA
4 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, BODH GAYA, BIHAR
5 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, RAIPUR, CHHATTISGARH
6 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, MDU ROHTAK,
HARYANA
7 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, SIRMAUR, HIMACHAL
PRADESH
8 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, RANCHI, JHARKHAND
9 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, KOZHIKODE, KERALA
10 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, KOLKATA, WEST
BENGAL
11 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, LUCKNOW,
UTTARPRADESH
12 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, INDORE,
MADHYAPRADESH
13 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, VNIT CAMPUS,
NAGPUR, MAHARASHTRA
14 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, SAMBALPUR, ODISHA
15 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, AMRITSAR, PUNJAB
16 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, UDAIPUR, RAJASTHAN
17 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, SHILLONG, MEGHALAYA
18 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, TIRUCHIRAPPALLI,
TAMIL NADU
19 INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, KASHIPUR,
UTTARAKHAND

No.
74
75
76
77
78

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM)

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT)

1 DR. B.R. AMBEDKAR NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
PUNJAB
2 MALAVIYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAIPUR,
RAJASTHAN
3 MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
BHOPAL
4 MOTILAL NEHRU NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
ALLAHABAD, U.P
5 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MIZORAM,
CHALTLANG, AIZAWL

www.aiimsbhubaneswar.edu.in/

https://www.aiimsjodhpur.edu.in/
https://www.aiimsrishikesh.edu.in/

Website
http://www.iimahd.ernet.in/
http://iimv.ac.in
http://www.iimb.ernet.in/
http://iimbg.ac.in
http://www.iimraipur.ac.in/
http://www.iimrohtak.ac.in
http://www.iiml.ac.in/
http://www.iimranchi.ac.in/
http://www.iimk.ac.in/
http://www.iimcal.ac.in/
http://www.iiml.ac.in/
http://www.iimidr.ac.in/
http://iimnagpur.ac.in
http://www.iimsambalpur.ac.in
http://iimamritsar.ac.in
http://www.iimu.ac.in/
http://www.iimshillong.in/
http://www.iimtrichy.ac.in/
http://www.iimkashipur.ac.in

Website
http://www.nitj.ac.in/
http://www.mnit.ac.in/
http://www.manit.ac.in/
http://www.mnnit.ac.in/
http://www.nitmz.ac.in/
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Sr.
105
106
107
108

109
110

6 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, WARANGAL,
TELANGANA
7 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, YUPIA, PAPUM PARE,
ARUNACHAL PRADESH
8 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SILCHAR, ASSAM
9 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PATNA, BIHAR
10 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CALICUT
11 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, RAIPUR,
CHHATTISGARH
12 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI
13 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GOA
14 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HAMIRPUR, H.P.
15 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KURUKSHETRA,
HARYANA
16 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HAZARATBAL,
SRINAGAR, J&K
17 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMSHEDPUR,
JHARKHAND
18 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MANIPUR
19 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MEGHALAYA
20 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGALAND
21 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROURKELA, ORISSA
22 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PUDUCHERRY
23 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SRINIVASANAGAR,
SURATHKAL, KARNATAKA
24 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SIKKIM
25 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TIRUCHIRAPALLI,
TAMIL NADU
26 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AGARTALA, TRIPURA
27 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, UTTARKHAND
28 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DURGAPUR, WEST
BENGAL
29 SARDAR VALLABHBHAI NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
ICHCHHANATH, SURAT, GUJARAT
30 VISVESVARAYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
NAGPUR
31 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ANDHRA PRADESH

No.

http://www.nitw.ac.in/
http://www.nitap.in/
http://www.nits.ac.in/
http://www.nitp.ac.in/
http://www.nitc.ac.in/
http://www.nitrr.ac.in/
http://nitdelhi.ac.in/
http://www.nitgoa.ac.in/
http://nith.ac.in/
http://www.nitkkr.ac.in/
http://www.nitsri.net/
http://www.nitjsr.ac.in/
http://www.nitmanipur.ac.in
http://www.nitm.ac.in/
http://nitnagaland.ac.in/
http://www.nitrkl.ac.in/
http://www.nitt.edu/home/nitp/
http://www.nitk.ac.in/
http://www.nitsikkim.ac.in/
http://www.nitt.edu/
http://www.nita.ac.in/
http://nituk.ac.in/
http://www.nitdgp.ac.in/
http://www.svnit.ac.in/
http://www.vnit.ac.in/
http://www.nitandhra.ac.in/

INSTITUTES OF NATIONAL IMPORTANCE

Website

1 SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE VIJAYWADA,
ANDHRA PRADESH
2 SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, NEW DELHI
3 SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND
TECHNOLOGY, THIRUVANANTHAPURAM, KERALA

www.spav.ac.in/

4 ATAL BIHARI VAJPAYEE INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, GWALIOR, MADHYA
PRADESH
5 SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE BHOPAL, MADHYA
PRADESH
6 JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL
EDUCATION & RESEARCH, PUDUCHERRY

https://www.iiitm.ac.in/

spa.ac.in/
https://www.sctimst.ac.in/

www.spabhopal.ac.in/
ipmer.edu.in/
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111
112
113
114
115
116
117
118

Sr.
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

7 NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL, EDUCATIONAL
AND RESEARCH, MOHALI, PUNJAB
8 ACADEMY OF SCIENTIFIC & INNOVATIVE RESEARCH, TAMIL
NADU
9 DAKSHINA BHARAT HINDI PRACHAR SABHA, TAMIL NADU
10 RAJIV GANDHI NATIONAL INSTIUTE OF YOUTH DEVELOPMENT,
TAMIL NADU
11 MOTILAL NEHRU INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ALLAHABAD,
UTTAR PRADESH
12 RAJIV GANDHI INSTITUTE OF PETROLEUM TECHNOLOGY, RAE
BARELI, UTTAR PRADESH
13 INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, KOLKATA, WEST BENGAL
14 INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND
TECHNOLOGY, SHIBPUR, WEST BENGAL

No.

CENTRAL UNIVERSITIES

1 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITYALIGARH
2 ASSAM UNIVERSITYSILCHAR
3 DR. BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, VIDYA
VIHAR, RAE BAREILI ROAD, LUCKNOW

www.niper.ac.in/
acsir.res.in/
www.dbhpscentral.org/
www.rgniyd.gov.in/
www.mnnit.ac.in/
www.rgipt.ac.in/
www.isical.ac.in/
www.iiests.ac.in/

Website
http://www.amu.ac.in/
http://www.aus.ac.in
http://www.bbau.ac.in/

4 BANARAS HINDU UNIVERSITYVARANASI
5 CENTRAL UNIVERSITY OF BIHARBIT CAMPUS, P.O.:B.V.
COLLEGE, PATNA
6 CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT GANDHINAGAR
7 CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA
8 CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH
9 CENTRAL UNIVERSITY OF JAMMU
10 CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
11 CENTRAL UNIVERSITY OF KARNATAKA GULBARGA
12 CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR, SRINAGAR
13 CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA TRIVANDRUM
14 CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA
15 CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB BHATINDA
16 CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHANDIST-AJMER
17 CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU, TIRUVARUR
18 DR. HARISINGH GAUR VISHWA VIDYALAYASAGAR, MADHYA
PRADESH
19 GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYABILASPUR, CHHATISGARH
20 HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL
UNIVERSITYSRINAGAR, UTTARKHAND
21 INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY (IGNOU) NEW
DELHI
22 INDIRA GANDHI NATIONAL TRIBAL UNIVERSITY,
AMARKANTAK, MADHYA PRADESH
23 JAMIA MILLIA ISLAMIAJAMIA NAGAR, NEW DELHI
24 JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITYNEW MEHRAULI ROAD, NEW
DELHI
25 MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI
VISHWAVIDYALAYA, VARDHA (MAHARASHTRA)

http://www.bhu.ac.in/

26 MANIPUR UNIVERSITY, CANCHIPUR, IMPHAL

http://en.manipuruniv.ac.in

http://www.cub.ac.in/
http://www.cug.ac.in/
http://www.cuh.ac.in
http://www.cuhimachal.ac.in/
http://www.cujammu.in
http://cuj.ac.in/
http://www.cuk.ac.in/
http://www.cukashmir.ac.in/
http://www.cukerala.ac.in/
http://cuo.ac.in/
http://www.cup.ac.in
http://www.curaj.ac.in/
http://www.cutn.ac.in
http://www.dhsgsu.ac.in/
http://www.ggu.ac.in/
http://www.hnbgu.ac.in
http://www.ignou.ac.in/
http://igntu.nic.in/
http://jmi.ac.in/
http://www.jnu.ac.in/
http://www.hindivishwa.org/
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Sr.
160
161
162
163
164
165
166
167

Sr.
168
169
170
171
172
173
174
175
176

27 MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, ACHIBOWLI,
HYDERABAD
28 MIZORAM UNIVERSITY, AIZAWL, MIZORAM
29 NAGALAND UNIVERSITYKOHIMA, NAGALAND
30 NORTH EASTERN HILL UNIVERSITYLOWER LACHUMERE,
SHILLONG
31 PONDICHERRY UNIVERSITY, PUDUCHERRY
32 RAJIV GANDHI UNIVERSITY, ITANAGAR, ARUNACHAL PRADESH
33 SIKKIM UNIVERSITYM TADONG, GANGTOK, SIKKIM
34 TEZPUR UNIVERSITYNAPPAM, DIST. SONITPUR, TEZPUR,
ASSAM
35 THE ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY, O.U.
CAMPUS, HYDERABAD
36 TRIPURA UNIVERSITY, SURYAMANINAGAR, AGARTALA
37 UNIVERSITY OF ALLAHABADALLAHABAD, UTTAR PRADESH
38 UNIVERSITY OF DELHI
39 UNIVERSITY OF HYDERABAD
40 VISVA BHARATISHANTI NIKETAN, WEST BENGAL
41 MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, MOTIHARI, BIHAR

No.

IISc. BENGALURU & IISERs

1 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE, BENGALURU
2 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(IISER) BHOPAL
3 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(IISER) MOHALI
4 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(IISER) KOLKATA
5 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(IISER) PUNE
6 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(IISER) THIRUVANANTHAPURAM
7 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(IISER) BERHAMPUR
8 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(IISER) TIRUPATI

No.

OTHER INSTITUTES

1 INDIAN BUSINESS SCHOOL, HYDRABAD
2 BIRLA INSTITUTE OF ECHNOLOGY, PILANI, RAJASTHAN &
RANCHI, JHARKHAND
3 VEERMATA JIJABAI TECHNOLOGY
INSTITUTE,MATUNGA,MUMBAI
4 COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE
5 U.I.C.T. MUMBAI
6 FOREST RESEARCH INSTITUTE, DEHARADHUN
7 CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE,
PILLANI
8 CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & ENGINEERING
TRASHING,KOCHI
9 CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY,RANCHI

http://www.manuu.ac.in/
http://www.mzu.edu.in/
http://nagalanduniversity.ac.in
http://www.nehu.ac.in/
http://www.pondiuni.edu.in/
http://www.rgu.ac.in/
http://www.cus.ac.in
http://www.tezu.ernet.in/
http://www.efluniversity.ac.in/
http://www.tripurauniv.in/
http://www.allduniv.ac.in/
http://du.ac.in/
http://www.uohyd.ac.in
http://www.visva-bharati.ac.in
http://www.mgcub.ac.in

Website
http://www.iisc.ernet.in/
https://www.iiserb.ac.in
http://www.iisermohali.ac.in
http://www.iiserkol.ac.in/
http://www.iiserpune.ac.in/
http://iisertvm.ac.in/

www.iiserbpr.ac.in/
www.iisertirupati.ac.in

Website
http://www.ibshyderabad.org/
http://www.bits-pilani.ac.in/
www.vjti.ac.in/
www.coep.org.in/
http://www.ictmumbai.edu.in/
http://www.fridu.edu.in/
www.ceeri.res.in/
http://www.cift.res.in/
http://cipranchi.nic.in/
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178
179
180
181
182
183

10
11
12
13
14
15
16

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

194
195
196
197
198
199

27
28
29
30
31
32

200

33

CENTRAL LEATHER RESEARCH INSTITUTE,CHENNAI
DR. AMBEDKAR INSTITUTE OF PRODUCTIVITY, CHENNAI
NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE, KARNAL, HARYANA
NATIONAL CHEMICAL LABORATORY,PUNE
NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, NEW DELHI
CENTRAL DRUG RESEARCH INSTITUTE,LUCKNOW
CENTRAL FOOD TECHNOLOGICAL RESEARCH
INSTITUTE,MYSORE
NATIONAL INSTITUTE OF OCEANGRAPHY,PANAJI,GOA
INDIAN INSTITUTE OF HORTICULTURAL RESEARCH,BANGLORE
C-DAC, PUNE
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN,BENGALURU
UNIVERSITY OF PETROLIUM & ENERGY,DEHRADUN
GUJRAT NATIONAL LAW UNIVERSITY,GUJRAT
FILM & TELEVISION INSTITUTE,PUNE
NATIONAL SCHOOL OF DRAMA, NEW DELHI
JAMANALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT,MUMBAI
NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY
ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT, KUNDLI,DISTRICTSONEPAT,HARYANA
INDIAN MARITIME UNIVERSITY,CHENNAI
INDIAN MARITIME UNIVERSITY,MUMBAI
INDIAN MARITIME UNIVERSITY,KOLKATA
INDIAN MARITIME UNIVERSITY,VISHAKHAPATTANAM
PANDIT DEENDAYAL PETROLEUM UNIVERSITY,GUJRAT
NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERING (NITIE),
MUMBAI
ENTREPRENUERSHIP DEVELOPMET INSTITUTE, AHMEDABAD

www.clri.org/
www.aipnpc.org/
http://www.ndri.res.in/
www.ncl-india.org/
www.nplindia.in/
www.cdri.res.in/
www.cftri.com/
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www.imu.edu.in/
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www.imu.edu.in/
www.pdpu.ac.in/
https://www.nitie.edu/
www.ediindia.org/

(Milind Shambharkar) I.A.S.
Commissioner, Social Welfare,
Maharashtra State, Pune
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अजाच नमुन र ज्य तील 100 अनुसशू चत ज तीच्य शवद्य र्थ्ययंन दे श तील शैक्षशणक सांसथ ांमध्ये उच्च शशक्षण
घेण्य स ठी “र जषी श हू मह र ज गुणवत्त शशष्यवृत्ती योजन ”

अजगद र च
फोटो
(सव स क्ष ांशकत)

प्रशत,
म . आयुक्त,
सम ज कल्य ण आयुक्त लय,
मह र ष्र र ज्य, 3, चचग पथ, पुणे- 411 001.

शवषय : र ज्य तील 100 अनुसूशचत ज तीच्य शवद्य र्थ्ययंन देश तील शैक्षशणक सांसथ ांमध्ये
उच्च शशक्षण घेण्य स ठी “र जषी श हू मह र ज गुणवत्त शशष्यवृत्ती योजन ”

महोदय,

“र जषी श हू मह र ज गुणवत्त शशष्यवृत्ती योजन ” य योजनेंतगगत शशष्यवृत्ती शमळण्य स ठी मी म झी वैयक्क्तक व
म शहती य अजाव्द रे ख लीलप्रम णे स दर करीत असून, मल सदर शशष्यवृत्ती मांजूर करण्य त य वी, अशी शवनांती आहे .
(अ) अजगद र ची सवगस ध रण म शहती:1.

शवद्य र्थ्ययाचे सांपूणग न ांव :-

2.

पत्रव्यवह र च सांपूणग पत्त :-

3.

भ्रमणध्वनी क्रम ांक :-

4

शवद्य र्थ्ययाची ज त :-

5

(अ) शवद्य र्थ्ययाची जन्म त रीख :-

(अांक मध्ये ) ----------------------------------(अक्षरी)

(ब) शद.1.11.2017 रोजीचे वय:6

शवद्य र्थ्ययाच ई-मेल :-

7

शवद्य र्थ्ययाच आध र क्रम ांक/नोंदणी

-------------------------------------

------वषे

क्रम ांक:- (सोबत प्रत जोड वी.)
8

मह र ष्र र ज्य च रशहव स आहे

कय?
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9

शैक्षशणक क्सथती/प त्रत म शहतीपरीक्षेचे न ांव

उत्तीणग

परीक्ष

उत्तीणग

शवद्य पीठ चे

प्र प्त केलेले

गुण ांची

अभ्य सक्रम

उत्तीणग

झ लेल्य

एकूण गुण

गुण

टक्केव री

चे न ांव

झ ल्य चे

शैक्षशणक

(Grade/

वषग

सांसथे चे न ांव

GPA/

व

CGPA etc

शवद्य पीठ चे

असल्य स

न ांव

टक्केव री
दशगशवलेले
प्रम णपत्र
जोडणे

SSC
HSC
पदशवक
पदवी
पदव्युत्तर
पदवी/पदव्यु
त्तर पदवीक
10

(अ) शवद्य र्थ्ययाच व्यवस य
(ब) नोकरी करीत असल्य स नोकरीच तपशील
(क) हु द्द /पदन म
(ड) अजगद र स व्यवस य/नोकरीमधून शमळण रे
व र्षषक उत्पन्न (पुर व जोड व )
(फ) शवद्य र्थ्ययंच्य क यालय च पत्त :(ह) शवद्य र्थ्ययंच्य क यालय च दू रध्वनी क्रम ांक:(ग) शवद्य र्थ्ययंच्य क यालय च ई मेल-

11

(अ) वैव शहक क्सथती-

12

शवद्य र्थ्ययाच्य आध र सांलग्न भ रत तील बँक ख त्य ची

शवव शहत/अशवव शहत-

म शहती1.ख ते द र चे न व2.बँकेचे न व3.बँक श खेचे न व4.ख ते क्र.5.IFSC क्र.6.MICR क्र.13

शवद्य र्थ्ययाने प्रवेश घेतलेल्य सांसथे चे न व

14

सांसथे च सांपूणग पत्त
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15

दू रध्वनी क्रम ांक ( एस टी डी कोड सह )
E-mail address

16

शवद्य र्थ्ययाने प्रवेश घेतलेल्य अभ्य सक्रम चे न व

17

सांसथेत प्रवेश घेतल्य च शदन ांक

18

प्रवेशीत अभ्य सक्रम च एकूण क ल वधी-

19

र जषी श हू मह र ज गुणवत्त शशष्यवृत्तीस ठी अजग करीत
असत न कोणत्य वषात शशकत आहे ?
(प्रथम / शितीय / तृशतय / चतुथग)

(ब) अजगद र च्य प लक ांची सवगस ध रण म शहती:1

(अ) शवद्य र्थ्ययंच्य प लक चे सांपूणग न ांव:(ब) प लक ांच शनव ससथ न च पूणग पत्त :(क) सांपकाच दू रध्वनी क्रम ांक:(एस.टी.डी. कोडसह / मोब ईल क्रम ांक)
(ड) ई-मेल पत्त :-

2

(अ)शवद्य र्थ्ययाच प लक ांच व्यवस य
(ब) प लक नोकरी करीत असल्य स नोकरीच
तपशील
(क) हु द्द /पदन म
(ड) प लक ांस व्यवस य/नोकरीमधून शमळण रे
व र्षषक उत्पन्न (पुर व जोड व )
(इ) प लक ांच्य क यालय च पत्त :(ई) क यालय च दू रध्वनी क्रम क
ां :(एस.टी.डी कोडसह)
(उ) क यालय च ई -मेल पत्त :-

(क) कुटु ां ब चे सवग म गानी शमळु न व र्षषक उत्पन्न ब बतची म शहती:1

कुटु ां ब तील सवग व्यक्तीचे सन 2016-17 मधील सवग म गाने

1.व र्षषक उत्पन्न रुपये --------------- जोडलेले

शमळण रे एकूण उत्पन्न:-

आहे / न ही

(य मध्ये शवद्य थी व कुटु ां ब त इतर व्यक्ती नोकरी अथव

2. आयकर शववरणपत्र -------------- जोडलेले

व्यवस य करीत असल्य स त्य च
ां े एकशत्रत उत्पन्न उत्पन्न च्य

आहे / न ही.

द खल्य त नमूद कर वे व त्य ब बतचे आयकर शववरणपत्र

3.

अजासोबत स दर कर वे.

जोडलेल आहे / न ही.

वडील हय त नसल्य स तस

वडील

हय त

नसल्य स

मृत्युच

द खल

अजात उल्लेख करुन मृत्यूच द खल जोडणे आवश्यक आहे

4. आई वडील शवभक्त असल्य स न्य य लय चे

िंकव

सांबांशधत क गदपत्र जोडलेले आहे / न ही.

शवभक्त असल्य स तसे अजात नमूद करुन

त्य ब बतचे न्य य लय चे क गदपत्र जोडणे आवश्यक आहे .)
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(ड) शवद्य र्थ्ययाच्य कुटु ां ब ची म शहती :1

शवद्य र्थ्ययंच्य कुटु ां ब च तपशील:अ.

सांपूणग न ांव

वय

क्र.
1.

शवद्य र्थ्ययाशी

व्यवस य

एकूण

य पूवी र ज्य/कें्र  श सन

असलेले

व र्षषक

शशष्यवृत्तीच ल भ

न ते

उत्पन्न

घेतलेल आहे क ?

अजगद र

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
कुटु ां ब चे एकूण व र्षषक उत्पन्न(फ) शैक्षशणक खचग तपशील:1

शवद्य र्थ्ययंने अभ्य सक्रम स ठी भरलेल्य / भर वय च्य फी (शुल्क) च तपशील

सन 2017-18 स ठी खचग

शशक्षण फीपरीक्ष फीनोंदणी फीशजमख न फीग्रांथ लय फीसांगणक फीवसशतगृह खचगभोजन खचगअभ्य सक्रम स ठी आवश्यक पुसतक व शैक्षशणक खचग (तपशील जोड व )
एकूण सवग खचग2

रु.

शवद्य र्थ्ययाल ख लीलपैकी मांजूर झ लेल्य /प्र प्त
होण ऱ्य ब बींच तपशील1. शवद्य पीठ तील इतर शशष्यवृत्ती
2. Felloship
3. Graduate Teacher Assistanceship
4. इतर म नधन
5. Campus job/liabrary

15

शशष्यवृत्ती अद करण्य च्य सांदभातील
म शहती
1.

प्रवेश घेतलेल्य सांसथेचे न व व सांपूणग
पत्त
दू रध्वनी क्रम ांक
फॅक्स
E-mail address

2.

शशष्यवृत्ती क म प हण रे अशधक री य ांचे
न ांव, पदन म, दु रध्वनी क्रम क
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2. सांसथेचे बँकख ते क्रम ांक च तपशील व
ख ते द र च हु द्द व पत्त
3. ज्य बँकेत शशष्यवृत्ती जम कर वय ची
आहे . त्य बँकेच तपशीलA. Bank Name
B. Account Holder Name

C. Account No.

D. Branch Name

E. Branch Code

F. IFSC Code

G. MICR Code

आम्ही असे ज हीर करतो की, वर स दर केलेली सवग म शहती सांपूणगत: सत्य आहे . ही म शहती खोटी आढळल्य स अजगद र सदर
शशष्यवृत्तीस अप त्र ठरे ल. तितच फौजद री क रव ईस प त्र र हील.
आम्ही असेही ज हीर करतो की, सदर शशष्यवृत्ती योजनेच्य अटी व शती आम्ही पूणगपणे व चल्य असून आम्ह ल समजल्य
आहे त आशण त्य आम्ह ल म न्य आहे त.
शठक ण :

शवद्य र्थ्ययाची सही :
शवद्य र्थ्ययाचे न व :

शदन ांक :

वशडल ांची सही :
वशडल ांचे न व

:

सहपत्रे -

1)

सक्षम प्र शधक -य ने शदलेल ज तीचे प्रम णपत्र तसेच ज त वैधत प्रम णपत्र

2)

सक्षम प्र शधक -य ने मह र ष्र र ज्य च रशहव शी असल्य ब बत शदलेले प्रम णपत्र.

3)

इयत्त ब र वी आशण पदवी अभ्य सक्रम च्य गुणपशत्रकेची व प्रम णपत्र ांच्य सत्यप्रती.

4)

सक्षम प्र शधक -य ने शदलेले उत्पन्न चे प्रम णपत्र :- य शशष्यवृत्तीस ठी शवद्य र्थ्ययाच्य प लक ची उत्पन्न ची मयाद व र्षषक
ज सतीत ज सत रु.6.00 ल ख (अक्षरी रुपये : च र ल ख पन्न स हज र फक्त ) एवढी र हील. (सक्षम अशधक ऱ्य च सन 2016-

17 य आर्षथक वषाच ), (य मध्ये शवद्य थी व कुटु ां ब त इतर कोणी नोकरी व्य वस य कशरत असल्य स त्य ांचे एकशत्रत उत्पन्न नमूद
कर वे व त्य ांच्य ब बतचे आयकर शववरणपत्र (16 नां. फॉमग) अजासोबत स दर कर वे. वशडल हय त नसल्य स तस अजात
उल्लेख करुन मृत्यूच द खल जोडणे आवश्यक आहे िंकव आई वशडल शवभक्त असल्य स तसे अजात नमूद करुन त्य ब बतचे
न्य य लय चे क गदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे . )

5)

ज्य सांसथेत प्रत्यक्ष प्रवेश शमळ ल आहे त्य सांबांशधत सांसथेचे पत्र व त्य सांसथेचे शुल्क आक रणीसांबांधीचे
शववरणपत्र - शशक्षण फी, परीक्ष फी, वसतीगृह खचग, भोजन खचग य सह असणे आवश्यक

6)

सथ शनक शवद्य थी असतील तर त्य ांनी वसतीगृह व भोजन ब बत सांसथेचे प्रम णपत्र घेऊन ते अजासोबत
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जोडणे आवश्यक आहे .

7)

दोन र जपशत्रत अशधक -य ांचे ओळख / शशफ रसपत्र.

8)

अभ्य सक्रम पूणग न केल्य स / अधगवट सोडल्य स श सन ने केलेल पूणग खचग परत करण्य त येईल
य ब बत रु 100/- च्य सटँ प पेपरवरील हमीपत्र.

9)

शवद्य र्थ्ययंनी प्रवेश स ठी भर वय च्य / भरलेल्य फी च तपशील

1.

शशक्षण फी

2.

परीक्ष फी

3.

न व नोंदणी फी

4.

शजमख न फी

5.

ग्रांथ लय फी

6.

सांगणक फी

7.

वसशतगृह खचग

8.

भोजन खचग

9.

शवम

10.

अभ्य सक्रम नुस र इतर आवश्यक खचग ( सशवसतर म शहती जोड वी)

11.

सांसथेकडू न/शवद्य पीठ कडू न शशक्षण फी िंकव इतर फी म फ झ ली असल्य स त्य चे शववरणपत्र

12.

अन्य सकॉलरशशप शमळ ली असल्य स त्य ची म शहती.

---------------------------------------------------------------------------------------------शटप :-

1) अपूणग व शवशहत मुदतीनांतर प्र प्त झ लेले अजग शवच र त घेतले ज ण र न हीत.
2) अजासोबत शवशहत क गदपत्रे जोडणे बांधनक रक आहे . अपूणग सवरुप तील अजग व आवश्यक क गदपत्र अभ वी, दे श ांतगगत
शशष्यवृत्तीस ठी सशमतीने अप त्र ठरशवलेल्य शवद्य र्थ्ययंन य आयुक्त लय म फगत कोणत ही पत्रव्यवह र केल ज ण र न ही. य ची नोंद
घ्य वी.

3) ज्य शवद्य र्थ्ययंनी अजासोबत क गदपत्रे जोडलेले आहे त. तथ पी ते शनयम व अटीच्य शनकष नुस र दे श ांतगगत शशष्यवृत्तीस ठी प त्र
झ लेले न हीत अश शवद्य र्थ्ययंची शनवड झ लेली न ही. असे गृशहत धर वे. य ब बत त्य ांच्य शी य क यालय कडू न पत्रव्यवह र केल
ज ण र न ही.

4) अजासोबत जोडलेले सवग क गदपत्रे स क्ष ांशकत करण्य ची जब बद री शवद्य र्थ्ययंची र हील य ची नोंद घ्य वी.
XXX
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(₹.100/- च्य सटॅ म पेपर वर करणे)

हमीपत्र
मी.........................................................................र हण र (पत्त )..........................................
........................................................................................ येथे र हत असून म झी मह र ष्र श सन म फगत
दे श ांतगगत.......................................................................येथे ......................................................य वषाच्य
अभ्य सक्रम स ठी सन 2017-18 य वषाकशरत दे श ांतगगत शशष्यवृत्तीस ठी शनवड झ ली आहे . त्य नुषांग ने मी ख लील प्रम णे हमी दे त आहे .
म झ दे श तील (शवद्य पीठ चे न ांव) .................................................................................. येथील (अभ्य सक्रम चे न ांव)
.............................................. ह (क ल वधी) ........................................ अभ्य सक्रम सांपल्य नांतर मी म ्य ् न च
दे श स ठी उपयोग करीन य ची मी हमी दे त आहे .
मल श सन ने मांजूर केलेले, शवद्य पीठ व अभ्य सक्रम मध्ये परसपर बदल करण र न ही य ची मी हमी दे त आहे .
अजासोबत स दर केलेली क गदपत्रे/ दसत हे खोटे व बन वट असल्य चे आढळू न आल्य स शशष्यवृत्ती पोटी शमळ लेली सवग
रक्कम व्य ज सह परत करण्य ची हमी दे त आहे .
कोणत्य ही क रण सतव अभ्य सक्रम अधगवट सोडल्य स शशष्यवृत्ती पोटी शमळ लेली सवग रक्कम ही कुटू ां ब च्य म लकीच्य /
ज मीनद र य ांच्य सथ वर म लमत्ते मधून एकरकमी भरप ई करण्य ची हमी दे त आहे .
वरील नमूद केलेल सवग मजकूर बरोबर असून तो मी व चून समजून घेऊन आज शदन ांक ...................रोजी मुक्क मी सही
केली असे. वरील मजकूर पैकी कोणत ही मजकूर खोट आढळल्य स मी भ रतीय दां ड सांशवध न कलम 193 (2), 199,200 अन्वये शशक्षेस
प त्र असेन.
सथळ :
शदन ांक :

/

/2017.

सही

सही

सही

(शवद्य थी)

(प लक)

(ज मीनद र)

सांपूणग न ांव व पत्त

सांपूणग न ांव व पत्त

सांपूणग न ांव व पत्त

दू रध्वनी क्र. / मो.क्रां.

दू रध्वनी क्र. / मो.क्रां.

दू रध्वनी क्र. / मो.क्रां.

आध र क्रम ांक

आध र क्रम ांक

आध र क्रम ांक
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