अनुसूचित

जातीच्या

मुलामुलींना

चिक्षणासाठी परदे िी चिष्यवृत्ती योजनेत
सुधारणा करण्याबाबत.
महाराष्र िासन
सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा
िासन चनणणय क्रमाांकः इबीसी -2014/प्र.क्र.82/ चिक्षण-1
मांत्रालय, चवस्तार गवन, मुांबई - 400 032
तारीख: 12 सप्टें बर, 2014
1) वािा - िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, क्रीडा व चविेस सहाय य
चवगा क्रमाांकः इबीसी 2003/प्र.क्र.115/मावक - 2, चदनाांक 11.6.2003
2) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, क्रीडा व चविेस सहाय य चवगा
क्रमाांकः इबीसी 2004/प्र.क्र.102/मावक - 2, चदनाांक 5.8.2004
3) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगा क्रमाांकः
इबीसी 2006/प्र.क्र.329/मावक - 2, चदनाांक 17.6.2006
4) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगा क्रमाांकः
इबीसी 2010/प्र.क्र.194/मावक-2 चदनाांक 15.7.2010
5) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगा क्रमाांकः
इबीसी 2010/प्र.क्र.194/मावक-2 चदनाांक 22.10.2010
6) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा
क्रमाांकः इबीसी
2013/प्र.क्र.11/चिक्षण-1 चदनाांक 10.1.2013
7) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा
क्रमाांकः इबीसी
2013/प्र.क्र.141/चिक्षण-1 चदनाांक 8.8.2013
8) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा
क्रमाांकः इबीसी
2013/प्र.क्र.१४१/चिक्षण-1 चदनाांक २८.११.2013
९) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांिे पत्र क्रमाांक सकआ/चिक्षण/परदे ि
चनवड सचमती इचतवृत्त/२०१४-१५/का-४/१४३० चदनाांक १०.६.२०१४
प्रस्तावना -

उपरोक्त िासन चनणणय चदनाांक ११.0६.२००३ व चदनाांक 0५.0८.२००४ अन्वये अनुसूचित

जातीच्या चवद्यार्थ्यांना परदे िात नामाांचकत चिक्षण सांस्थेत चिक्षणािी सांधी चमळावी याकरीता परदे िी
चिष्यवृत्ती योजना ला ु करण्यात आली आहे. तसेि या योजनेच्या चनयमावलीत वेळावेळी सुधारणा
करण्यात आली आहे. सदर चनयमावलीतील काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्यािा प्रस्ताव आयुक्त,
समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांनी उपरोक्त चदनाांक १०.६.२०१४ च्या पत्राद्वारे सादर केला
होता. त्यानुसार चनयमावलीत सुधारणा करण्यािी बाब िासनाच्या चविाराचधन होती.
िासन चनणणय
अनुसूचित जातीच्या चवद्यार्थ्यांसाठीच्या परदे िी चिष्यवृत्ती योजनेच्या चनयमावलीत
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:अ)

चनवडीिी कायणपध्दती व कालमयादा
१) प्रचतवसी परदे िी चिष्यवृत्ती योजनेिी जाचहरात २ मे रोजी दे ण्यात यावी व ऑनलाईन अजण
स्स्वकारण्यािी मुदत २० जुलै अिी राहील.
२) चनवड सचमती बैठक जुलै मचहन्याच्या अखेरीस घेऊन चनवड झालेल्या चवद्यार्थ्यांिा िासन
चनणणय चदनाांक 14 ऑ स्ट पयंत प्रचतवसी चन णचमत करील. जेणेकरुन सप्टें बरपासून सुरु
होणाऱ्या अभ्यासक्रमास हजर राहणे चवद्यार्थ्यांना िक्य होईल.
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३) आयुक्त, समाज कल्याण हे प्रचतवसी सप्टें बर मचहन्याच्या अखेरीपयंत सांबांचधत चवद्यापीठाांिे
चवत्त चवगा ाकडू न खिािी माचहती चवचहत प्रपत्रात मा वतील.
ब)

पात्रतेच्या अटी व िती:१) एका कुटु ां बातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना लाग घेता येईल मात्र ज्या उमेदवाराच्या
कुटु ां बातील अन्य सदस्यास यापूवी या योजनेिा लाग झाला असेल त्या उमेदवारािा िेवटी
चविार करण्यात यावा. जेणेकरुन त्या उमेदवाराच्या घरातील कोणास या पूवी लाग झाला
नसेल त्या उमेदवारास प्राधान्य चमळे ल.
२) ज्या परदे िी चवद्यापीठाांिे जा चतक रेटीं

5०0 पयंत आहे , अिाि चवद्यापीठात प्रवेि

चमळालेले चवद्याथी या योजनेसाठी पात्र राहतील. (जाचहरातीच्या वेळी असणारे चवद्यापीठािे
रेटट

ृहीत धरण्यात यावे.) मात्र चनवड ही मेरीटनुसारि होईल.

३) चवद्यार्थ्याने चवचहत मुदतीत

ऑनलाईन अजण गरणे बांधनकारक आहे. अजासोबत जी

का दपत्रे जोडावयािी आहेत ती स्कॅन करुन अजास जोडण्यािी सुचवधा उपलब्ध करुन
द्यावी. अजण व्यवस्थीत गरला व आवश्यक ती का दपत्रे जोडली

ेली तरि अजण स्स्वकृत

होईल अिी व्यवस्था सॉफ्टवेअरमध्ये करावी यावी. जे अजण ऑनलाईन स्वीकृत होतील
त्याांिीि नावे चनवड सचमती चविारात घेईल.
४) चनवड सचमतीने चिफारस केलेल्या चवद्यार्थ्यांिी

ृह िौकिी सांबांचधत चजल्हयातील

सहाय यक आयुक्त, समाज कल्याण याांच्या माफणत करण्यात येईल.

ृह िौकिीमध्ये पात्र

ठरलेल्या चवद्यार्थ्याने सादरीकरण (Presentation) करणे आवश्यक राहील आचण चनवड ही
मेरीट नुसारि होईल.
5)

िैक्षचणक पात्रता :(1) पी एि डी -पदव्युत्तर पदवी प्रथम प्रयत्नात चकमान 55 टक्के

ुणाने उत्तीणण असणे

आवश्यक आहे .
(2) पदव्युत्तर पदवी - पदवी परीक्षा प्रथम प्रयत्नात चकमान 60 टक्के

ुणाने उत्तीणण

आवश्यक आहे.
6)

एकदा चिष्यवृत्ती मांजूरी झाल्यानांतर चवद्यार्थ्यास चवद्यापीठात व अभ्यासक्रमात बदल करता
येणार नाही. मात्र ताांचत्रक कारणास्तव पुढील सेचमस्टरमध्ये त्याि चवद्यापीठात व त्याि
अभ्यासक्रमास ( फक्त एकदाि ) िासन मान्यतेने प्रवेि घेण्यास मान्यता दे ता येईल.
तद्नांतर चवद्यार्थ्यांने परदे िी चिष्यवृत्ती मांजूरीसाठी नव्याने ऑनलाईन अजण गरणे आवश्यक
राहील.

7)

चवद्यार्थ्याने कोणत्या चदनाांकास व कोणत्या चवमानाने परदे िात जाणार आहे यािी माचहती
आयुक्तालयास चदल्याचिवाय त्याला परदे िात जाता येणार नाही. तो ही माचहती न दे ता
परदे िात ेल्यास त्याला चवमान प्रवासािा खिण चमळणार नाही.
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8)

चवद्यार्थ्याच्या िैक्षचणक प्र ती व उपस्स्थतीच्या अनुसां ाने गारत सरकारच्या सामाचजक न्याय
मांत्रालयामाफणत परदे िातील गारतीय दू तवासाकडू न अहवाल प्राप्त करण्यािा प्रयत्न
करण्यात यावा.

9)

अभ्यासक्रम सांपल्यावर सांबांचधत चवद्यार्थ्याने त्वरीत गारतात येऊन त्यािे अांचतम

परीक्षेिे

ुणपत्रक व प्रमाणपत्र आयुक्त, समाज कल्याण याांना सादर करणे आवश्यक राहील.
चवद्यार्थ्याने अ ोदरच्या वसािे ुणपत्रक चदल्यानांतरि पुढील वसािी चिष्यवृत्ती आयुक्ताांनी
मांजूर करावी. मात्र याबाबत चवद्यार्थ्यास तिी पूवस
ण ूिना दे णे आवश्यक राहील.
10)

अभ्यासक्रमािा कालावधी सांपल्यावर परदे िातील वास्तव्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार
आयुक्तालयामाफणत केला जाणार नाही अथवा त्यासाठी कोणताही जादा चनधी मांजूर केला
जाणार नाही.

2.

उपरोक्त सुधारणा व्यचतचरक्त उवणचरत चनयम, अटी व िती पूवीप्रमाणेि राहतील.

3.

सदर िासन चनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक २०१४०९१21536410722 असा आहे . हा आदे ि
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
Digitally signed by Pratap Pandurang Lubal
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Social Justice &Spl Assistance,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Pratap Pandurang Lubal
Date: 2014.09.17 11:47:56 +05'30'

Pratap
Pandurang Lubal

(प्र.पाां.लुबाळ)
अवर सचिव, महाराष्र िासन
प्रचत,
1) मा. मुख्यमांत्री याांिे प्रधान सचिव
2) मा. उपमुख्यमांत्री याांिे सचिव
3) मा. मांत्री/मा.राज्यमांत्री, सामाचजक न्याय याांिे खाज ी सचिव
4) मुख्य सचिव, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
5) अपर मुख्य सचिव, चवत्त चवगा , मांत्रालय मुांबई.
6) अपर मुख्य सचिव, चनयोजन चवगा , मांत्रालय मुांबई.
7) प्रधान सचिव, उच्ि व तांत्र चिक्षण चवगा , मांत्रालय, मुांबई
8) सचिव, वैद्यकीय चिक्षण व औसधीद्रव्ये चवगा , मांत्रालय, मुांबई
9) सचिव, सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा , मांत्रालय, मुांबई
10) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे.
11) सांिालक, वैद्यकीय चिक्षण सांिालनालय, मुांबई
12) सांिालक, तांत्र चिक्षण सांिालनालय, मुांबई
13) सह सचिव (चिक्षण-1), सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा , मांत्रालय, मुांबई
14) अवर सचिव (चिक्षण-1), सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा , मांत्रालय, मुांबई
15) चिक्षण -1 (चनवडनस्ती)
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