
राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या 
चिद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षचिक संस ांमध्ये ये 
उच्ि चशक्षि देण्यासाठी राजर्षी शाहू 
मध्यहाराज चशष्यिृत्ती योजना सुधारीत 
चनयमध्यािली 

 

मध्यहाराष्र शासन 
सामध्याचजक न्याय ि चिशेर्ष सहाय्य चिभाग, 

शासन शुे दीपत्रक क्रमध्याकं : इबीसी-2017/प्र.क्र.402/चशक्षि-1, 
मध्यादामध्य कामध्या मध्यागग, हुतात्मध्या राजगुरु िौक, 

मंध्यत्रालय चिसतार, मंुध्यबई 400 032. 
चदनाकं : 19 मध्यािग, 2018 

 

िािा :-  
1) शासन चनिगय, सा.न्या. ि चि.स.चि. क्र.इबीसी-२०17/ प्र.क्र.402/चशक्षि-1,  

चद.08.11.2017  
 

शासन शुे दीपत्रक : 

  शासन चनिगय, सामध्याचजक न्याय ि चिशेर्ष सहाय्य चिभाग, क्र.इबीसी-

2017/प्र.क्र.402/चशक्षि-1, चदनाकं 08.11.2017 सोबतच्या पचरचशष्ट-“अ”, राज्यातील 100 

अनुसूचित जातीच्या (निबौे दासंचहत) चिद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षचिक संसामंध्ये ये उच्ि चशक्षि 

घेण्यासाठी राजर्षी शाहू मध्यहाराज गुिित्ता चशष्यिृत्ती योजनेच्या चनयमध्यािलीतील पचरच्छेद क्र. (अ)- 

योजनेिी व्याप्ती या पचरच्छेदापुढे “तसेि, या शासन चनिगयासोबतच्या पचरचशष्ट-“ब” मध्ये ये नमूध्यद मध्ये य े

नमूध्यद शैक्षचिक संसाचं्या इतर शाखा/उपशाखा असल्यास, तसेि, भचिष्यात सदर शैक्षचिक 

संसाच्या इतर शाखा/उपशाखा चनमध्याि झाल्यास त्यामध्ये ये प्रिशे घेिाऱ्या चिद्यार्थ्यांकचरतादेखील 

सदरहु योजना लागू राहील”, असे िािाि.े 

2. सदर शासन शुे दीपत्रक मध्यहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतसळािर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यािा संकेताकं क्रमध्याकं 

201803191614257522  असा आहे. हा आदेश चिजीटल सिाक्षरीने साक्षाचंकत करुन काढण्यात 

येत आहे. 

  मध्यहाराष्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 

 

                                           ( िंद्रकातं ह. ििे ) 
                                             कायासन अचधकारी, मध्यहाराष्र शासन 
प्रत, 

1) मध्या.राज्यपालािंे सचिि, राजभिन, मध्यलबार चहल, मंुध्यबई 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन शुे दीपत्रक क्रमध्यांकः इबीसी-2017/प्र.क्र.402/चशक्षि-1, 

 

पृष्ठ 2 पैकी 2  
 

2) मध्या.मुध्यख्यमंध्यत्रयािंे प्रधान सचिि, मंध्यत्रालय, मंुध्यबई 
3) मध्या.मंध्यत्री / मध्या.राज्यमंध्यत्री (सा.न्या.ि चि.स.चि.) यािंे खाजगी सचिि, मंध्यत्रालय, मंुध्यबई 
4) मध्या.चिरोधी पक्ष नेता, चिधानपचरर्षद/चिधानसभा, चिधानभिन, मंुध्यबई 
5) मध्या.चिधान पचरर्षद/चिधानसभा सदसय, चिधानभिन, मंुध्यबई 
6) मध्या.मुध्यख्य सचिि, मंध्यत्रालय, मंुध्यबई 
7) अमुध्यस, प्रधान सचिि, सचिि,सिग मंध्यत्रालयीन चिभाग,मंध्यत्रालय, मंुध्यबई 
8) मध्यहासंिालक, मध्याचहती ि जनसंपकग  मध्यहासंिालनालय, मध्यहाराष्र राज्य, मंुध्यबई (प्रचसे दीसाठी) 
9) संिालक, उच्ि चशक्षि सिंालनालय, मध्यहाराष्र राज्य, पुिे. 
10) संिालक, तंत्रचशक्षि संिालनालय, मध्यहाराष्र राज्य, पुिे. 
11) संिालक, व्यिसाय चशक्षि ि प्रचशक्षि संिालनालय, मध्यहाराष्र राज्य, मंुध्यबई. 
12) संिालक, मध्याचहती तंत्रज्ञान संिालनालय, मध्यहाराष्र राज्य, मंुध्यबई. 
13) आयुक्त, समध्याजकल्याि, मध्यहाराष्र राज्य, पुिे. 
14) संिालक, चशक्षि, मध्यहाराष्र राज्य, पुिे. 
15) सिग चजल्हाचधकारी 
16) सिग मुध्यख्य कायगकारी अचधकारी, चजल्हा पचरर्षद. 
17) सिग चिभागीय उपायुक्त, समध्याजकल्याि, मध्यहाराष्र राज्य. 
18) सिग चिशेर्ष चजल्हा समध्याजकल्याि अचधकारी, मध्यहाराष्र राज्य. 

त्यानंा कळचिण्यात येते की, सदर शासन चनिगयािी प्रत त्याचं्या चजल्यातील सिग कचनष्ठ 
मध्यहाचिद्यालये / िचरष्ठ मध्यहाचिद्यालये यानंा त्याचं्या सतरािरुन चनगगचमध्यत करािी. 

19) सिग चशक्षिाचधकारी (उच्ि मध्याे यचमध्यक), मध्यहाराष्र राज्य. 
त्यानंा कळचिण्यात येते की, सदर शासन चनिगयािी प्रत त्याचं्या चजल्यातील सिग कचनष्ठ 
मध्यहाचिद्यालये / िचरष्ठ मध्यहाचिद्यालये यानंा त्याचं्या सतरािरुन चनगगचमध्यत करािी. 

20) मध्यहालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञये/लेखा पचरक्षा) मध्यहाराष्र-1/2 ,मंुध्यबई/नागपूर, 
21) अचधदान ि लेखा अचधकारी, मंुध्यबई. 
22) सिग चजल्हा कोर्षागार अचधकारी, मध्यहाराष्र राज्य. 
23) सिग सहायक आयुक्त,समध्याजकल्याि, मध्यहाराष्र राज्य. 
24) चिभागातील सिग कायासन 
25) चनििनसती (का.चशक्षि-1) 
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