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महाराष्र िासन
सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग
िासन चनणणय क्रमाांकः इबीसी 2016/प्र.क्र. 344/चिक्षण-1
मांत्रालय चवस्तार, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु िौक, मुांबई 400 032
तारीख: 13 चडसेंबर,2016

वािा :1) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण, क्रीडा व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांकः
इबीसी२००३/प्र.क्र.११५/मावक-२,चदनाांक ११.०६.२००३
2) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांकः
इबीसी२०१०/प्र.क्र.१९४/मावक-२,चदनाांक १५.०७.२०१०
3) िासन चनणणय सामाचजक न्याय, साांस्कृचतक कायण व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांकः
इबीसी२०१०/प्र.क्र.१९४/ मावक-२,चदनाांक २२.१०.२०१०
4) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांकः इबीसी२०१३/प्र.क्र.१४१/
चिक्षण-१,चदनाांक ०८.०८.२०१३ व २८.११.२०१३
5) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांकः इबीसी२०१४/प्र.क्र.८२/
चिक्षण-१,चदनाांक १२.०९.२०१४
6) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांकः इबीसी२०१५/प्र.क्र.६९/
चिक्षण-१,चदनाांक १६.०६.२०१५
7) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांक इबीसी२०१५/प्र.क्र.१४०/
चिक्षण-१,चदनाांक ३०.१०.२०१५
8) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगागकमाांक: इबीसी२०१५/प्र.क्र.१४०/
चिक्षण-१,चदनाांक २४.११.२०१५
9) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांक: इबीसी२०१५/प्र.क्र.९१/
चिक्षण-१,चदनाांक २६.०४.२०१६
10) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांक: इबीसी २०१६/प्र.क्र.२८२/
चिक्षण-१,चदनाांक ०८.०७.२०१६
11) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे पत्र क्र.सकआ/चिक्षण/परदे ि चिष्यवृत्ती/
२०१६-१७/पुणे/२५५३, चदनाांक ०८.०७.२०१६

शासन ननर्णय क्रमाांकः इबीसी 2016/प्र.क्र. 344/चिक्षण-1,

12) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांक: इबीसी २०१६/प्र.क्र.३४४ /
चिक्षण-१,चदनाांक १६.०७.२०१६
13) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांक: इबीसी २०१६/प्र.क्र.३४४/
चिक्षण-१,चदनाांक २६.०७.२०१६
14) िासन चनणणय सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्रमाांक: इबीसी २०१६/प्र.क्र.426/
चिक्षण-१,चदनाांक 29.09.२०१६
15) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांिा चदनाांक 27.09.2016 रोजीिा प्रस्ताव

प्रस्तावना :िासन चनणणय चदनाांक 11.06.2003 अन्वये अनुसूचित जातीच्या चवद्यार्थ्यांना परदे िात
नामाांचकत चिक्षण सांस्थेत चिक्षणािी सांधी चमळावी, याकचरता परदे िी चिष्यवृत्ती योजना लागू केली
आहे. सदर योजनेमध्ये कालानुरुप वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.
सन 2016-17 या वसाकचरता ज्या चवद्यार्थ्यांिे परदे िी चवद्यापीठाांिे वल्डण रँककग QS
Universities World Ranking १ ते 3०० मध्ये आहे, अिा नामाांचकत चवद्यापीठातील चवचवध िाखाांमध्ये
सन 2016-१7 मध्ये प्रवेि चमळालेल्या चवद्यार्थ्यांपैकी यापूव

४९ चवद्यार्थ्यांिी परदे िात उच्ि

चिक्षणासाठी चिष्यवृत्ती मांजूर करण्यात आलेली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त झालेल्या अजापैकी
सांदगाचधन आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांच्या चदनाांक 27.09.2016 रोजीच्या
प्रस्तावातील पात्र २३ चवद्यार्थ्यांना चिष्यवृत्ती मांजूर करण्यािी बाब िासनाच्या चविाराधीन होती.

िासन चनणणय:अनुसचित जातीतील चवद्यार्थ्यांना परदे िातील चिष्यवृत्ती योजनांतगणत सन २०१६-१७ या
वसाकचरता ५० चवद्यार्थ्यांिी सांख्या वाढवून ती ७५ इतकी करण्यास सांदगाचधन िासन चनणणय चदनाांक
29.09.2016 अन्वये मांजूरी दे ण्यात आली आहे. सदर योजनेतांगणत यापूव , सन 2016 -2017 या
वसाकरीता एकुण ४९ चवद्यार्थ्यांिी परदे िात उच्ि चिक्षणासाठी चिष्यवृत्तीसाठी चनवड करण्यात
आलेली आहे. आता, सांदग त िासन चनणणयातील अटी व ित िी पुतणता करणा-या एकूण २३
चवद्यार्थ्यांना ( पीएि.डी अभ्यासक्रमासाठी ०२ व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी २१) आयुक्त,
समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार चनवड सचमतीने मान्यता
चदल्याप्रमाणे परदे िात उच्ि चिक्षणासाठी चिष्यवृत्ती मांजूर करण्यात येत आहे. सदर चवद्यार्थ्यांिी चनवड
यादी पचरचिष्ट-“अ” व “ब” सोबत जोडलेल्या जोडली आहे.
२.

सदरहू

चवद्यार्थ्यांना चिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय,

महाराष्र राज्य, पुणे याांना प्राचधकृत करण्यात येत आहे. सदर चवद्यार्थ्यांिी त्याांच्या अभ्यासक्रम पुणण
होण्यासाठी नमूद असलेल्या कालावधीपयंतिी चिष्यवृत्ती मांजूर करण्यािी, तसेि चवद्यार्थ्यांिे
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परदे िातील चिक्षण िालु असल्याच्या कालावधीत एखाद्या चवद्यापीठाच्या चिक्षण िुल्कामध्ये वाढ ककवा
घट होत असल्यास त्याबाबत चिष्यवृत्ती मांजूर करण्यािे अचधकार आयुक्त, समाजकल्याण
आयुक्तालय, महाराष्र राज्य,पुणे याांना दे ण्यात येत आहेत.
३.

ज्या चवद्यार्थ्यांना िासनामार्णत चिष्यवृत्ती मांजूर केली आहे , त्या चवद्यार्थ्यांनी त्याांिे चिक्षण

सांपल्यानांतर दे िािी सेवा करणे व त्याांच्या ज्ञानािा र्ायदा दे िाला करुन देणे आवश्यक आहे. त्या
अनुसांगाने सांबांचधत चवद्यार्थ्याकडू न चिष्यवृत्ती मांजूर करण्यापूव

हमीपत्र (BOND) चलहू न घेणे

बांधनकारक राहील.
4.

परेदिात वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेि घेतलेली सांस्था गारतीय आयुर्ववज्ञान पचरसद

(Indian Medical Council) याांनी मान्यता चदलेली असणे आवश्यक आहे ककवा वैद्यकीय
अभ्यासक्रमासाठी परदे िात प्रवेि घेतलेल्या चवद्यार्थ्यांनी गारतात पदवी / पदव्युत्तर पदवी घेऊन परत
आल्यानांतर गारतीय आयुर्ववज्ञान पचरसद (Indian Medical Council) याांनी अचनवायण केलेली परीक्षा
उत्तीणण होणे आवश्यक आहे. ती परीक्षा उत्तीणण न झाल्यास सवण रक्कम वसूलपात्र असेल, असे हमीपत्र
(BOND) चवद्यार्थ्यांकडू न घेऊन, त्याप्रमाणे कायणवाही करण्यािी सांपूणण जबाबदारी आयुक्त,
समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांिी राहील.
5.

परदे िातील पदव्युत्तर पदवी ककवा पीएिडी पदवी चवचहत कालावधीत चवद्यार्थ्यांने पूणण करणे

आवश्यक आहे.
6.

चवद्यार्थ्याने परस्पर िैक्षचणक सांस्था, चवद्यापीठ अथवा अभ्यासक्रम अथवा ज्या चठकाणी चिक्षण

घेण्यासाठी त्यास मान्यता चदलेली आहे, ते चठकाण बदलल्यास चिष्यवृत्तीिी रक्कम सांपूणणत: वसूल
करण्यात येईल.
7.

(अ) ज्या चवद्यार्थ्यांना चिष्यवृत्ती मांजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खिाच्या

रकमेपैकी प्रथम वसािे अथवा ज्याांना चितीय वसािी चिष्यवृत्ती मांजूर झाली आहे त्याांना चितीय वसािे
िुल्क, चनवाह गत्ता व इतर अनुसांचगक खिण याांिी रक्कम सांबांचधत चवद्यापीठाकडू न प्रमाचणत माचहती
प्राप्त करुन घेऊन आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे याांनी थेट चवद्यापीठास
अदा करावी.
(ब) त्यानांतरच्या वसािे िुल्क, चनवाह गत्ता व इतर अनुसांचगक खिण याबाबत चवद्यापीठाकडू न
प्रमाचणत माचहती आचण चवद्यार्थ्याच्या प्रगती अहवाल प्राप्त करुन त्यानुसार आयुक्त, समाजकल्याण
आयुक्तालय, पुणे याांनी िासन चनणणयाप्रमाणे सांबांधीत वसािी अनुज्ञेय चिष्यवृत्ती रक्कम सांबांधीत
चवद्यापीठास अदा करावी.
8.

याबाबत होणारा खिण हा "मागणी क्रमाांक एन-3, 2225, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व

इतर मागासवगण याांिे कल्याण, 01 - अनुसूचित जातीिे कल्याण, 277, चिक्षण, पांिवार्वसक
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योजनाांतगणत योजना, राज्य योजनाांतगणत योजना (चव.घ.यो.), (04) (23), चवदे िात चविेस अध्ययन
करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या चवद्यार्थ्यांना राजर्वस िाहू महाराज चिष्यवृत्ती, (2225 383 2), 34
चिष्यवृत्त्या / चवद्यावेतन" या लेखाचिसाखाली खि घालून त्या अांतगणत सन 2016-17 या आर्वथक
वसात मांजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून गागचवण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्त, समाजकल्याण
आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे याांना आहरण व सांचवतरण अचधकारी म्हणून घोचसत करण्यात येत
आहे.
9.

आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय,पुणे याांनी परदे िी चिष्यवृत्ती मांजूर करताांना िासन चनणणय

क्रमाांक इबीसी 2010/प्र.क्र.194/मावक-2, चदनाांक 15.07.2010 व िासन चनणणय क्रमाांक इबीसी
201०/प्र.क्र.८२/चिक्षण-१, चदनाांक12.09.2014 तसेि िासन चनणणय क्रमाांक इबीसी २०१५/प्र.क्र.६९/
चिक्षण-१, चदनाांक १६.०६.२०१५ मधील तसेि वेळोवेळी चनगणचमत करण्यात आलेल्या िासन
चनणणयामधील अटी व ित िे पालन करावे. त्यािप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी कोणतीही चवत्तीय अचनयचमतता
होणार नाही, यािी सांपूणण जाबाबदारी आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याांिी राहील.
सदर िासन चनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 201612131136488122 असा आहे . हा आदे ि
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Chandrakant
Haridas Wade
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3f60f3e037cbbbbdefe9e2961f45f0960,
cn=Chandrakant Haridas Wade
Date: 2016.12.15 11:01:41 +05'30'

( िांद्रकाांत ह.वडे )
कायासन अचधकारी, महाराष्र िासन.

प्रत,
1.

मुख्य सचिव, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.

२.

प्रधान सचिव , उच्ि व तांत्र चिक्षण चवगाग, मांत्रालय, मुांबई

3.

सचिव, सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग, मांत्रालय, मुांबई

4.

आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे.

5.

सांिालक, वैद्यकीय चिक्षण सांिालनालय, मुांबई

6.

सांिालक, तांत्र चिक्षण सांिालनालय, मुांबई.

7.

सांिालक, लेखा व कोसागारे, महाराष्र राज्य, मुांबई

8.

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्र 1/2, मुांबई/नागपूर.
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शासन ननर्णय क्रमाांकः इबीसी 2016/प्र.क्र. 344/चिक्षण-1,

9.

चजल्हा कोसागार अचधकारी,पुणे.

10.

सांबांधीत चवद्याथ (समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे मार्णत).

11.

उपसचिव (अथणसांकल्प)/(चवघयो), सा.न्या.व चव.स.चव., मांत्रालय, मुांबई

12.

उपसचिव (चिक्षण-1), सा.न्या.व चव.स.चवगाग, मांत्रालय, मुांबई

13.

अवर सचिव (चिक्षण-1), सा.न्या.व चव.स.चवगाग, मांत्रालय, मुांबई

14.

चिक्षण -1 (चनवडनस्ती)
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शासन ननर्णय क्रमाांकः इबीसी 2016/प्र.क्र. 344/चिक्षण-1,
(िासन चनणणय क्रमाांक सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्र. इबीसी २०१६/प्र.क्र.3४४/चिक्षण-१, चदनाांक 13 चडसेंबर,२०१६
सोबतिे सहपत्र)

प्रपत्र - अ
पदव्युत्तर पदवी - कला व वाचणज्य (P.G. Art & Commerce)
सन 2016-17 करीता अनुसुचित जातीच्या चवद्यार्थ्यांना परदे ि चिष्यवृत्ती- चनवड यादी
अ.

चवद्यार्थ्यािे नाव

क्र

प्रवेि घेतलेल्या

QS

अभ्यास

चवद्यापीठािे नाव

World

क्रम

अभ्यासक्रमािे नाव

क्रमािा

Ranking
1

1

2

प्रचतक चमलींद धोंगडे

3

4

Australian National

19

University,

अभ्यास
कालावधी

5

Master

Australia

6

7

Master

of

Engineering

in

Digital

&

System

2 वसण

Telecommunication

2
3

डॉ.हेमांत

ज्ञानदे व Manchester

33

केमकर

University U.K.

अांिुल प्रगाकर वाळके

University of New
South

46

wales,

Master

Master of Science

Master

Master

Sydney, Australia

Oral Surgery
of

Manufacturing
Engineering

3 वसण
2 वसण

&

Management

4

तुसार दे चवदास डाहाट

5

प्रचवण

6

University

of

76

of

76

Birmingham, U.K

पांजाबराव University

खोब्रागडे

Birmingham, U.K

चनतीन महादे व किदे

Cardiff University,

Master

MBA

Master

MSc

Business

Administration
Structural

Engineering

&

2 वसण
1 वसण

Practice
122

UK

Master

MSc

Wireless

&

Microwave

1 वसण

Communication
Engineering

7

चमकलद द

अचहवळे

8

प्रािी गाऊसाहेब बल्लाळ

University

of

81

Master

MSc in Finance

1 वसण

87

Master

MSE

1 वसण

Southampton, UK
University
Leeds, UK

of

Embedded

Systems
Engineering
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शासन ननर्णय क्रमाांकः इबीसी 2016/प्र.क्र. 344/चिक्षण-1,

9

चमहीर चिरीस आबनावे

Indiana University

89

Purdue University

Master

USA

10

प्रेरणा कुणाल डावरे

11

अक्षय अचनल सातपुते

Cardiff

12

हसणवधणन बबन काांबळे

Cardiff

M.S.

in

Human

computer

28 मचहने

interaction

The University of

98

Western Australia
University

122

U.K
University

122

U.K

Master

Master of Applied

Master

MSC

Master

Master of Science

Finance
Structural

Engineering

Wireless

&

2 वसण
1 वसण
1 वसण

Microwave
Communication
Engineering

13

पुरुसोत्तम

िांद्रकाांत Cardiff University,

122

Master

MBA

122

Master

MSc

1 वसण

कापसे
14

करण अरुण बारामते

Cardiff

University

U.K

Advanced

Mechanical

1 वसण

Engineering

15

डॉ.प्राजक्ता

िांकर University

of

खैरकर

Aberdeen, U.K

16

पायल सुखदे व काांबळे

University of Illinois

17

स्स्मता बाबुलाल रांगारी

University

137

185

Chicago, USA

Canterbury,

of

211

New

Master

Master

Public

1 वसण

Master

Computer Systems

2 वसण

Master

Post

Zealand

18

सचिन बाबु िेळके

University

चक्षतीजा गणेि जाधव

Health

Analysis
Graduate

Diploma

in

1 वसण

Business
of

241

Strasbourg,

Master

France

19

of

in

2 वसण

MSc in Advanced

1 वसण

M.S.
Computational
Mechanics

Cardiff University,

122

UK

Master

Mechanical
Engineering

20

अचिनी गुरुदे व वैद्य

University of South

288

Australia

Master

Master

of

Engineering

2 वसण

Telecommunication

21

हसणद सांचदपान आरडे

University

of

Colorado Denver,
USA

190

Master

Master of Science
in

Information

System
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2 वसण

शासन ननर्णय क्रमाांकः इबीसी 2016/प्र.क्र. 344/चिक्षण-1,

(िासन चनणणय क्रमाांक सामाचजक न्याय व चविेस सहाय य चवगाग क्र. इबीसी २०१६/प्र.क्र.3४४/चिक्षण-१, चदनाांक 13 चडसेंबर,
२०१६ सोबतिे सहपत्र)

प्रपत्र - ब
पी.एि.डी
सन 2016-17 कचरता अनुसुचित जातीच्या चवद्यार्थ्यांना परदे ि चिष्यवृत्ती- चनवड यादी
अ.क्र

चवद्यार्थ्यािे नाव

प्रवेि घेतलेल्या

QS

चवद्यापीठािे नाव

World

अभ्यासक्रम

अभ्यासक्रमािे

अभ्यास

नाव

क्रमािा

Ranking
1

2

1

चिलराज

University

अिोकराव कोल्हे

Queensland,

Philosophy

Australia

(PhD)

2

अिणना
घोडे स्वार

3

कालावधी

of

मचनस Georgia
Institute

4

5

46

PhD

84

of

PhD.

6

Master

M.A.

7

of

4 वसण

in

4 वसण

Economics

Technology,

Development

Atlanta, USA

(PhD)
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