अ नु सू च ित

जातीच्या

मु लामु लींना

चिक्षणासाठी परदे िी चिष्यवृ त्त ी योजने त
सु ध ारणा करण्याबाबत .
महाराष्र िासन
सामाचजक न् या य व चविे स सहाय य चवगा

िासन चनणण य क्रमाां क ः इबीसी -2015/प्र.क्र.69/चिक्षण-1
मांत्र ालय, चवस्तार गवन, मुांबई - 400 032
तारीख: 16 जून , 2015
वािा -

1) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, क्रीडा व चविेस सहाय य चवगा
क्रमाांकः इबीसी 2003/प्र.क्र.115/मावक - 2, चदनाांक 11.06.2003
2) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, क्रीडा व चविेस सहाय य चवगा
क्रमाांकः इबीसी 2004/प्र.क्र.102/मावक - 2, चदनाांक 05.08.2004
3) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगा

क्रमाांकः

4) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगा

क्रमाांकः

इबीसी 2006/प्र.क्र.329/मावक - 2, चदनाांक 17.06.2006
इबीसी 2010/प्र.क्र.194/मावक-2 चदनाांक 15.07.2010

5) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगा
इबीसी 2009/प्र.क्र.103/मावक-2 चदनाांक 22.10.2010

6) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा

क्रमाांकः

क्रमाांकः इबीसी

2013/प्र.क्र.11/चिक्षण-1 चदनाांक 10.01.2013
7) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा
2013/प्र.क्र.141/चिक्षण-1 चदनाांक 08.08.2013

8) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा

क्रमाांकः इबीसी
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 १०.0६.२०१४

10) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा

क्रमाांकः इबीसी

2014/प्र.क्र.82/चिक्षण-1 चदनाांक 12.09.2014
11) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांिे पत्र क्रमाांक सकआ/चिक्षण/
परदे ि चिष्यवृत्ती/887/जाचहरात/२०१5-१6/का-४, चदनाांक 21.04.2015
प्रस्तावना -

उपरोक्त िासन चनणणय चदनाांक ११.0६.२००३ व चदनाांक 0५.0८.२००४ अन्वये अनु सूचित

जातीच्या चवद्यार्थ्यांना परदे िात नामाांचकत चिक्षण सांस्थे त चिक्षणािी सांध ी चमळावी याकरीता परदे िी

चिष्यवृत्ती योजना ला ु करण्यात आली आहे . तसेि या योजने च्या चनयमावलीत वेळावेळी सुध ारणा
करण्यात आली आहे . सदर चनयमावलीतील काही बाबींमध्ये सुध ारणा करण्यािा प्रस्ताव आयुक्त,
समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांन ी उपरोक्त चदनाांक 21.04.2015 च्या पत्राद्वारे सादर केला
होता. त्यानु सार चनयमावलीत सुध ारणा करण्यािी बाब िासनाच्या चविाराचधन होती.
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िासन चनणण य -

अनु सूचित जातीच्या चवद्यार्थ्यांसाठीच्या परदे िी चिष्यवृत्ती योजने च्या पात्रते च्या अटी व िती

मध्ये पुढीलप्रमाणे सुध ारणा करण्यात येत आहे :१) चवद्यार्थ्यांच्या पालकाांिे/ कुटू ां बािे व चवद्याथी नोकरी करीत असल्यास त्यािे स्वत:िे उत्पन्न
धरुन सवण मा ानी चमळणारे वार्षसक उत्पन्न रु.6.00 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
२) ज्या परदे िी चवद्यापीठाांिे जा चतक रँ कक (Latest QS World Ranking) 3०0 पयंत आहे ,
अिाि चवद्यापीठात प्रवेि चमळालेले चवद्याथी या योजने साठी पात्र राहतील. (जाचहरातीच्या
वेळी असणारे चवद्यापीठािे रे कट

ृहीत धरण्यात यावे.) मात्र चनवड ही मेर ीटनु सारि होईल.

३) परदे िी चिष्यवृत्तीसाठी जा चतक क्रमवारीमध्ये पचहल्या 100 मध्ये (QS World Ranking
TOP 100) असणाऱ्या परदे िी चवद्यापीठामध्ये तसेि लांडन स्कुल ऑफ इकोनॉचमक्समध्ये
प्रवेि घे णाऱ्या चवद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नािी मयादा ला ु राहणार नाही.
४) परदे िी चवद्यापीठामध्ये उच्ि चिक्षणासाठी प्रवेि घे ण्यासाठी GRE (Graduate Record
Examination), तसेि TOFEL (Test of English as a Foreign Language) / IELTS
(International English Language Testing System) या प्रवेि पचरक्षा घे तल्या जातात.
सदर GRE च्या आधारावर प्रवेि घे णाऱ्या व TOFEL/ IELTS उत्तीणण असणाऱ्या चवद्यार्थ्यांिा
चविेस चविार करण्यात येईल.
५) चनवड सचमतीच्या बैठकीपूवी चवद्यार्थ्यांने चिष्यवृत्तीसाठी केलेल्या अजामध्ये नमूद केलेले
चवद्यापीठ व अभ्यासक्रम यामध्ये चवद्यार्थ्यांिी चिष्यवृत्तीसाठी चनवड झाल्यावर कोणत्याही
पचरस्स्थतीत बदलता येणार नाही. परां तु काही कारणास्तव चवद्यार्थ्यास त्यािी चनवड
झालेल्या अभ्यासक्रमास त्यावसी प्रवेि घे ता आला नाही, तर त्यास पुढील वसीच्या परदे िी
चिष्यवृत्तीसाठी नव्याने अजण करण्यािी मुगा राहील.
६) सदर चिष्यवृत्तीसाठी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी 26 व पी.एि.डी. अभ्यासक्रमासाठी
24 चवद्यार्थ्यांिी चनवड करावयािी असून प्रत्येक िाखा/ अभ्यासक्रमचनहाय चकती
चवद्यार्थ्यांिी चनवड करावयािी याबाबत िासन चनणणय चद.22.10.2010 मध्ये खालीलप्रमाणे
चवगा णी केली आहे :-
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अ .क्र.

िाखा/ अ भ्यासक्रम

पदव्यु त्त र पदवी

डॉक्टरे ट (Ph.D)

1

कला

--

10

2

वाचणज्य

--

4

3

चवज्ञान

--

6

4

व्यवस्थापन (Management)

8

--

5

अचगयाांचत्रकी

10

4

6

वैद्यचकय

8

--

26

24

एकू ण

वरील चवगा णीनु सार काटे कोरपणे चवद्यार्थ्यांिी चनवड करण्यात यावी. त्यात कोणत्याही
पचरस्स्थतीत चनवड सचमतीस बदल करता येणार नाही. त्यािप्रमाणे पदव्युत्तर पदवी व पी.एि.डी.
करीता चवचहत करण्यात आलेल्या जा ेवर उमे दवार उपलब्ध न झाल्याच्या कारणास्तव सदर जा ा
आांतरपरीवतण न ीय (Interchangeable) करता येणार नाही.
2.

उपरोक्त सुध ारणा 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 201506161559458622 असा आहे . हा आदे ि
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आदे िानु सार व नावाने .
Digitally signed by Pratap P Lubal
DN: CN = Pratap P Lubal, C = IN,
S = Maharashtra, O = Government
Of Maharashtra, OU = Under
Secretary
Date: 2015.06.18 12:13:21 +05'30'

Pratap P
Lubal

(प्र.पाां . लुब ाळ)

अवर सचिव, महाराष्र िासन
प्रचत,
1) मा. मुख्यमांत्र ी याांिे प्रधान सचिव
2) मा. मांत्र ी, सामाचजक न्याय याांिे खाज ी सचिव

3) मा.राज्यमांत्र ी, सामाचजक न्याय याांिे खाज ी सचिव
4) प्रधान सचिव, उच्ि व तां त्र चिक्षण चवगा , मांत्र ालय, मुांबई
5) प्रधान सचिव, वैद्यकीय चिक्षण व औसधीद्रव्ये चवगा , मांत्र ालय, मुांबई
6) प्रधान सचिव, सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा , मांत्र ालय, मुांबई
7) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे.
8) सांिालक, वैद्यकीय चिक्षण सांिालनालय, मुांबई
9) सांिालक, तां त्र चिक्षण सांिालनालय, मुांबई
10) उप सचिव (चिक्षण-1), सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगा , मांत्र ालय, मुांबई
11) चिक्षण -1 (चनवडनस्ती)
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