केंद्र पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनाांच्या लाभार्थी
शवद्यार्थ्यांची

माशिती

(सन

२०१६-१७)

शिनाांक ३0/०9/२०१६ पूवी केंद्र िासनाच्या
ऑनलाईन पोर्ट लवर भरणे व लाभार्थी शवद्यार्थ्याचे
नाव, आधार क्रमाांक व लाभार्थी शवद्यार्थ्याचे बँक
खाते आधार क्रमाांकािी सांलग्न करणेबाबत...
(Aadhar seeding & Linking with Bank
Account)
मिाराष्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन पशरपत्रक क्रमाांक:- आधार-२०१६/प्र.क्र.१०८/एसडी-५
मांत्रालय शवस्तार भवन, मुांबई ४०० ०३२.
शिनाांक :- 17 सप्र्ें बर, २०१६
सांिभटः- केंद्र िासनाच्या शमशनस्री ऑ् ॉर््ेमटिन र्े लॉनेलेजी शडपार्ट मेंर् ऑ् ॉलेलॉरेशनलॉस
आय.र्ी.(DeitY), युशनक आयडें शर्श्केिन

ड

र्थेशरर्ी ऑ् ॉांशडया, ( E&U-I Division) याांचे

शिनाांक 12 जुल,ै 2016 चे पत्र.
िासन पशरपत्रक :िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभागामा्टत केंद्र िासन पुरस्कृत राबशव यात येणा-या “शिष्यवृत्ती” योजना
पुढीलप्रमाणे आिेत :१) राष्रीय आर्थर्थक िु बटल घर्क योजना (NMMSS) :- या शिष्यवृत्ती योजनेतांगटत राज्यातील कोणत्यािी
िासकीय स्र्थाशनक स्वराज्य सांस्र्था व खाजगी अनुिाशनत िाळे तील ॉयत्ता ८ वी मध्ये शिकत असलेले शनयशमत
शवद्यार्थी/शवद्यार्थीनी या शिष्यवृत्तीकशरता मिाराष्र राज्य, परीक्षा पशरषि,पुणे याांचेमा्टत आयोशजत कर यात
येणाऱ्या पशरक्षेस पात्र असतात. सिर परीक्षा उत्तीणट झाल्यावर ॉ.९ वी ते १२ वी पयंत शवद्यार्थ्याच्या िैक्षशणक
प्रगतीनुसार वार्थषक रु.६०००/- एवढी शिष्यवृत्ती िे यात येते. ( कुर्ु ां बाचे एकशत्रत वार्थषक उत्पन्न मयािा
रु.१,५०,०००/-) ( तपशिलासाठी पशरशिष्र् ¨अ° पिावे)
२) माध्यशमक िाळे तील मुलींना राष्रीय योजनेतून प्रोत्सािनपर भत्ता (NSIGSE):- या प्रोत्सािन भत्त्याची
रलॉकम रु.३०००/- एवढी आिे . माध्यशमक िाळे तील ॉ. ८ वी पास झालेल्या अनुसूशचत जाती व अनुसूशचत
जमाती या प्रवगातील वय वषट १६ पूणट न झालेल्या मुली व कस्तुरबा गाांधी बाशलका शवद्यालयातील ॉयत्ता 8 वी
मधील सवट मुलीं नोंिणी कर यासाठी पात्र असतात. मात्र या शवद्यार्थीनी ॉ.१० वी ची परीक्षा उत्तीणट झाल्यावर
प्रोत्सािन भत्ता शमळ यास पात्र िोतात व या प्रोत्सािन भत्त्याची रलॉकम रु.3,000/- ॉ.१० वी उत्तीणट झाल्यानांतर
अिा केली जाते. ( तपशिलासाठी पशरशिष्र् ¨ब° पिावे )
३) अल्पसांख्याक शवद्यार्थ्यांकशरता शप्र-मॅरीक शिष्यवृत्ती योजना (Pre-Matric Scholarship):या शिष्यवृत्ती योजनेअांतगटत अल्पसांख्याांक समाजातील ( मुस्स्लम,शिश्चन,बौध्ि,िीख,पारसी व जैन )
आर्थर्थकदृष्र्या मागास गुणवत्ताधारक शवद्यार्थ्यांना ॉ.१ ली ते १० वी पयंत शिक्षणासाठी प्रोत्सािन शमळावे व
शवद्यार्थ्यांची गळती र्थाांबावी म्िणून शिष्यवृत्ती शिली जाते. ॉ.१ ली ते ५ वी रु.१०००/- पशररक्षण भत्ता िे यात
येतो व ॉ.६ वी ते १० वी च्या शवद्यार्थ्यांना प्रवेि िुल्क, शिक्षण िुल्क व पशररक्षण भत्ता शमळू न एकूण रलॉकम
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रु.५,०००/- िे यात येते व वसतीगृिात रािणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना रु.१०,०००/- एवढी रलॉकम िे यात येते.
(कुर्ु ां बाचे एकशत्रत वार्थषक उत्पन्न मयािा रु.१,००,०००/-) (तपशिलासाठी पशरशिष्र् ¨क° पिावे)
उपरोलॉत योजनाांची राज्यात अांमलबजावणी करणाऱ्या प्रमुख यांत्रणा पुढीलप्रमाणे आिे त.
अ)

राष्रीय आर्थर्थक िु बल
ट घर्क योजना (NMMSS) - मिाराष्र राज्य पशरक्षा पशरषि, पुणे

(पशरक्षा घेणे व शनकाल जािीर करणे) व शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च
माध्यशमक),मिाराष्र राज्य,पुणे (शिष्यवृत्तीच्या सांिभात केंद्र िासनािी समर्वय करणे व
शिष्यवृत्ती शवद्यार्थ्यांपयंत शवतशरत करणे)
ब)

माध्यशमक िाळे तील मुलींना राष्रीय योजनेतून प्रोत्सािनपर भत्ता (NSIGSE) - शिक्षण

सांचालक

(माध्यशमक व उच्च माध्यशमक),मिाराष्र राज्य,पुणे (प्रोत्सािन भत्ता सांिभात केंद्र

िासनािी समर्वय करणे व प्रोत्सािन भत्ता शवद्यार्थ्यांपयंत शवतशरत करणे)
क) अल्पसांख्याक शवद्यार्थ्यांकशरता शप्र-मॅरीक शिष्यवृत्ती योजना (Pre-Matric Scholarship) शिक्षण सांचालक (अल्पसांख्याांक व प्रौढ शिक्षण),सांचालनालय मिाराष्र राज्य,पुणे
(शिष्यवृत्तीच्या सांिभात केंद्र िासनािी समर्वय करणे व शिष्यवृत्ती शवद्यार्थ्यांपयंत शवतशरत
करणे)
राष्रीय आर्थर्थक िु बटल घर्क योजना (NMMSS) व अल्पसांख्याक शवद्यार्थ्यांकशरता शप्र -मॅरीक शिष्यवृत्ती
योजना (Pre-Matric Scholarship) या योजनेंतगटत केंद्र िासनामा्टत प्रशतवषी लाभार्थी शवद्यार्थ्यांची सांख्या
शनशश्चत कर यात येते.

या सांिभात सवट आवश्यक सूचना/मागटििटक सूचनाांबाबतची माशिती सांबांशधत

सांचालनालयात्ट वृत्तपत्र जाशिरातीद्वारे शिली जाते. तसेच वृत्तपत्रात जाशिरातीद्वारे प्रशसध्िी शिली जाते.
नॅिनल स्केलरशिप पोर्ट लवर (www.scholarships.gov.in) उपरोलॉत तीन योजनाांमध्ये लाभार्थी
असणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनाांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभ िस्ताांतरणाद्वारे (Direct Benefit Transfer-DBT)
िे यात येतो.
केंद्र िासनाच्या शिनाांक 12 जुल,ै 2016 च्या सांिभाधीन पत्रार्वये उपरोलॉत्त तीन योजनाांचा लाभ
शमळणाऱ्या शवद्यार्थ्यांनी सन २०१६-१७ मध्ये ऑनलाईन पोर्ट लवर माशिती भरताना लाभार्थी शवद्यार्थ्यांनी त्याांचे
नाव व आधार क्रमाांक नमूि करणे ( Aadhar seeding) तसेच आधार क्रमाांक व बँक खाते जोडणे (Linking
with Bank Account) आवश्यक आिे .
केंद्र िासनाच्या उपरोलॉत नमूि पत्रानुसार या योजनाांमध्ये लाभार्थी ठरणाऱ्या शवद्यार्थ्यांचे प्राधार्याने
आधार शसडींग (आधार क्रमाांक व नाव जोडणे) व आधार व बँक खाते जोडणे याबद्दलची कायटवािी तातडीने
शिनाांक 31 ऑगस्र्, 2016 पूवी कर याबाबत कळशव यात आले िोते.

सिर कालावधी शिनाांक ३०

सप्र्ें बर,२०१६ पयंत वाढशव यात आला आिे. या योजनेच्या लाभापासून कोणीिी वांशचत रािू नये याकशरता
राष्रीय आर्थर्थक िु बटल घर्क योजना (NMMSS) व अल्पसांख्याक शवद्यार्थ्यांकशरता शप्र-मॅरीक शिष्यवृत्ती योजना
(Pre-Matric Scholarship) या िोर्िी शिष्यवृत्ती योजनाांच्या लाभार्थ्यांची नावे,लाभार्थी शवद्यार्थी ज्या िाळाांमध्ये
शिकत असतील त्याांची माशिती सांबांशधत िाळाांनी शविीत वेळेत पोर्ट लवर अपलोड करावी.
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माध्यशमक िाळे तील मुलींना राष्रीय योजनेतून प्रोत्सािनपर भत्ता (NSIGSE) या योजनेंतगटत लाभ शमळू
िकणाऱ्या सवट पात्र मुलींची नोंिणी पोर्ट लवर सांबांशधत िाळाांनी व कस्तुरबा गाांधी बाशलका शवद्यालयाांनी करावी.
या अनुषांगाने िाळाांनी खालीलप्रमाणे कायटवािी करावी.
१)

लाभार्थी शवद्यार्थ्यांचे आधार नोंिणी करणे (Aadhar seeding) :- याकशरता शवद्यार्थ्यांचे

बायोमॅरीक घे यासाठी िाळाांच्या पशरसरात कॅम्प आयोशजत कर याबाबत नजीकच्या आधार केंद्राला सूशचत
करावे. ज्या िाळातील शवद्यार्थ्यांची सांख्या कमी आिे, त्या िाळाांनी शवद्यार्थ्यांना नजीकच्या आधार केंद्रावर नेऊन
त्याांचे बायोमॅरीक करुन घ्यावे. याकशरता शजल्िा पशरषिे अांतगटत 'सांग्रामचे' सिकायट िे खील घेता येईल.
२)

आधार क्रमाांक बँक खात्यािी सांलग्न करणे (Linking with Aadhar & Bank Account) :-

याकशरता शवद्यार्थ्याचा आधार क्रमाांक शमळाल्यावर तो क्रमाांक बँक खात्यािी सांलग्न कर याकशरता शवद्यार्थ्यांचे
सांमतीपत्र (Consent) घ्यावे व एकशत्रतपणे िाळाांनी बँकेकडे जमा करावे. (सोबत नमुना जोडला आिे .)
उपरोलॉत योजनाांची माशिती िाळे ने िाळे तील शवद्यार्थ्यांना द्यावी. तसेच या अनुषांगाने आवश्यक
कायटवािी शविीत वेळेत कायटवािी करावी.
या शतर्िी शिष्यवृत्ती योजनाांचा लाभ पात्र शवद्यार्थ्यांना िो याकशरता शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च
माध्यशमक) मिाराष्र राज्य,पुणे व सांचालक,( अल्पसांख्याांक व प्रौढ शिक्षण) मिाराष्र राज्य,पुणे याांनी नोडल
अशधकारी याांच्या मितीने सवट शजल्िाशधकारी व शवभागीय शिक्षण उपसांचालक,शिक्षणाशधकारी याांना सूचना
शनगटशमत कराव्यात व शवद्यार्थ्यांचे आधार नोंिणी व आधार क्रमाांक बँक खात्यािी सांलग्न करणे िी कामे शविीत
वेळेत पार पाडावीत.
या सांिभात सवट क्षेत्रीय अशधकाऱ्याांना यापूवीच स्व्िशडक केर््रर्सद्वारे सूचना शिलेल्या आिेत.
उपरोलॉत नमूि तीनिी DBT योजनाांबाबत व या योजनेतील लाभार्थ्यांचे आधार सीडींग व बँक अकाउां र् उघडू न
आधार क्रमाांकािी जोडणे याकशरता लाभार्थी शवद्यार्थ्यांची सांमती याबाबतची कायटवािी तातडीने िाळा
स्तरावरुन कर यात यावी.
सिर िासन पशरपत्रक मिाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ध
कर यात आले असून त्याचा सांकेताक 201609171640465121 असा आिे . िे पशरपत्रक शडजीर्ल स्वाक्षरीने
साक्षाांशकत करुन काढ यात येत आिे .
मिाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार व नावाने ,

Suvarna S
Kharat

Digitally signed by Suvarna S Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School And Education Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=8a98fe3e5a45c818668168cffd366a
ced9a44c59607f616a36d403a80e74d0df,
cn=Suvarna S Kharat
Date: 2016.09.17 16:42:23 +05'30'

( डे.सुवणा खरात )
उपसशचव, मिाराष्र िासन
प्रशत,
१. मा.मांत्री (िालेय शिक्षण) याांचे स्वीय सिायक
२. मा.प्रधान सशचव, (िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग) याांचे स्वीय सिायक
३. आयुलॉत (शिक्षण), मिाराष्र राज्य, पुणे
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४. शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), शिक्षण सांचालनालय, मिाराष्र राज्य, पुणे.
५. शिक्षण सांचालक (प्रार्थशमक),शिक्षण सांचालनालय, मिाराष्र राज्य, पुणे.
६. सांचालक, अल्पसांख्याांक व प्रौढ शिक्षण, शिक्षण सांचालनालय, मिाराष्र राज्य, पुणे.
७. सशचव, राज्य मांडळ, पुणे.
८. अध्यक्ष, मिाराष्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ, पुणे शवभाग, पुणे
९. अध्यक्ष, मिाराष्र राज्य परीक्षा पशरषि, मिाराष्र राज्य, पुणे.
१०. शनवडनस्ती (एसडी.-५).
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पशरशिष्र् अ
अ.क्र.

योजना

सविस्तर माविती

१

योजनेचे नाव :

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विष्ट्यिृत्ती योजना (NMMSS)

२

योजनेबद्दलचा शासन ननर्णय :

राष्ट्रीय आर्थिक दुबणल घटक नशष्ट्यवृत्ती ही केंद्रशासन पुरस्कृत

३

योजनेचा प्रकार

इयत्ता ८ वी मध्ये नशकत असलेल्या ननयनमत नवद्यािी / नवद्यािीनी
या परीक्षेसाठी पात्र असतात.कुटुं बाचे वार्थर्षक उत्पन्न एकनत्रत(आईवनिलांचे) रु.१,५०,०००/- पेक्षा कमी असर्े आवश्यक आहे .
केंद्र पुरस्कृत योजना

४

योजनेचा उद्दे श :

आर्थिक दुबणल घटकातील नवद्यार्थ्याना नशक्षर्ासाठी प्रोत्साहन दे र्े

५

योजना ज्या प्रवगासाठी लागू

कुटुं बाचे वार्थर्षक उत्पन्न एकनत्रत(आई-वनिलांचे) रु.१,५०,०००/- पेक्षा

आहे त्याचे नाव :

कमी असलेल्या नवद्यार्थ्यासाठी असून सदर योजनेत सवण प्रवगाचा

योजना सन २००७-०८ या वर्षापासून मे २००८ च्या पनरपत्रकानुसार
सुरु करण्यात आलेली आहे .महाराष्ट्र राज्यातील कोर्त्याही
शासकीय स्िाननक स्वराज्य संस्िा व खाजगी अनुदानीत शाळे तील

समावेश करण्यात आलेला आहे .
६

योजनेच्या प्रमुख अटी:

शासकीय स्िाननक स्वराज्य संस्िा व खाजगी अनुदाननत शाळे तील
इयत्ता ८ वी मध्ये नशकत असलेल्या ननयनमत नवद्यािी / नवद्यािीनी या
परीक्षेसाठी पात्र असतात

७

आवश्यक कागदपत्रे :

नशक्षर्ानिकारी मार्णत राबनवण्यात येते. उत्पन्नाचा दाखला
रु.१,५०,०००/-

८

नदल्या जार्ाऱ्या लाभाचे स्वरूप

वार्थर्षक रु.६,०००/- नशष्ट्यवृत्ती नदली जाते. इ.९ वी ते १२ वी पयणत.

:

इ.१० वी नंतर व्यवसायीक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला तर
नशष्ट्यवृत्ती बंद होते.

९

अजण करण्याची पद्धत :

सिर शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन मिाराष्र राज्य परीक्षा पशरषि,
पुणे याांचे मा्टत कर यात येते. सिर परीक्षेस सुमारे ८०,०००/शवद्यार्थी बसतात. त्यापैकी ११६८२ शवद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र
िोतात. मिाराष्र राज्य परीक्षा पशरषि, पुणे याांनी शनकाल घोशषत
केल्यानांतर मुख्याध्यापक- गर्शिक्षणाशधकारी- शिक्षणाशधकारी
(माध्यशमक) याांचेकडू न शिष्यवृत्तीधारक शवद्यार्थ्यांचे बँक खात्याची
माशिती शिक्षण सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) याांचेकडे
पृष्ठ 10 पैकी 5
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सािर केली जाते. शिक्षण सांचालक,माध्यशमक व उच्च माध्यशमक
याांचेकडू न

राज्याचा

एकशत्रत

प्रस्ताव

शवशित

मुितीत

केंद्रिासनास सािर केला जातो.तसेच प्रत्येक वषी ॉ.10वी
ॉ.11वी व ॉ.12 वी नुतनीकरणाची माशिती सािर करणे सुध्िा
आवश्यक आिे. शिष्यवृत्तीची रलॉकम केंद्र िासनामा्टत
एस.बी.आय, नवी शिल्ली याांचेकडू न ई.सी.एस व्िारे परस्पर
सांबांशधत शिष्यवृत्तीधारक शवद्यार्थ्याच्या अचूक बँक खाते
क्रमाांकावर वगट केली जाते. सिरची माशिती िी एका वषाच्या आत
केंद्र िासनास सािर करणे आवश्यक आिे.सन 2015-16 पासुन
केंद्र

िासनाच्या

nationalscholarshipportal

(www.scholarships.gov.in)

´É®ú

शिक्षणाशधकाऱ्याांमा्टत

सािर कर यात येते.
१०

अंदाजे प्रनक्रयेला लागर्ारा वेळ: सिर

शिष्यवृत्ती

सांिभात

केंद्र

िासनाचे

मे-2008

चे

पशरपत्रकानुसार एका वषाच्या आत शवद्यार्थ्याची बँक खात्याची
माशिती केंद्र िासनास सािर करणे आवश्यक आिे. चालू आर्थर्थक
वषामध्ये केंद्र िासनाकडू न सिरचे प्रस्ताव मांजूर कर यात येऊन
साधारणतः

मे-जून मशिर्यापासून शिष्यवृत्तीची रलॉकम जमा

केली जाते. सन २०१६-17 ची पात्र शवद्यार्थ्यांची माशिती भरताना
शवद्यार्थ्यांचे नाव, आधार क्रमाांक नमूि करणे ( Aadhar seeding)
व आधार क्रमाांक व बँक खाते जोडणे (Linking with Bank
Account) िी बाब मित्त्वाची आिे.
११

संपकण कायालयाचे नाव व पत्ता

नशक्षर्ानिकारी (माध्यनमक)

:
१२

Online अजण करण्याचे
संकेतस्िळ:

National Scholarship Portal
(www.scholarships.gov.in) ´É®ú सन २०१५-१६ पासनू online
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परिशिष्ट ब
अ.क्र.
योजना
१
योजनेचे नाव :
२
३
४

योजनेबद्दलचा शासन ननर्णय
योजनेचा प्रकार
योजनेचा उद्दे श :

५

योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे
त्याचे नाव :
योजनेच्या प्रमुख अटी:

६

सविस्तर माविती
माध्यनमक शाळे तील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु.३०००/प्रोत्साहनपर भत्ता योजना
नद.३/७/२००८ च्या केंद्र शासनाच्या पत्रानुसार
केद्र पुरस्कृत योजना
माध्यनमक शाळे तील मुलीचे गळतीचे प्रमार् कमी करण्यासाठी
एस.सी./एस.टी संवगातील मुलीची संख्या वाढनवण्यासाठी व त्या मुली
नशक्षर्ाच्या प्रवाहात आर्ण्यासाठी प्रोत्साहन देर्े.
एस.सी./एस.टी प्रवगण कस्तुरबा गांिी बानलका नवद्यालयातील मिील
सवण मुली
१) सदर योजनेंतगणत इ.८ वी ची परीक्षा पास झालेल्या मुलीला भत्ता
शिला जातो.
२) सदरची योजना एस.सी./एस.टी प्रवगा मिील वर्षण १६ पूर्ण न
झालेल्या नवद्यार्थ्यीनीसाठीच लागू आहे .
३)ज्या मुली कस्तुरबा गांिी बानलका नवद्यालयातील इ.८ वी ऊत्तीर्ण
झालेल्या आहे त, अशा सवणच मुलींना लागू आहे . यामध्ये जात संवगाचे
बंिन नाही.
४) अनववाहीत मुलींनाच सदरची योजना लागू आहे .
५)तसेच शासकीय/शासन अनुदाननत/स्िाननक स्वराज्य संस्िे तील इ.
मध्ये नशकत असलेल्या मुलींसाठीच ही योजना लागू आहे .
६) खाजगी नवनाअनुदाननत शाळांमिील नवद्यार्थिनींसाठी सदर
योजना लागू नाही.
नजल्हास्तरावरील योजना आहे .सदर कागदपत्राची पिताळर्ी
नजल्हास्तरावर करण्यात येते.
प्रामुख्याने महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमार्पत्र,
एस.सी./एस.टी प्रवगातील असल्याबाबतचे प्रमार्पत्र तसेच सदर
नवद्यािीनी इ.१० वी ची पनरक्षा पास असल्याबाबतचे प्रमार्पत्र.
माध्यनमक शाळे तील मुलींचे गळतीचे प्रमार् कमी करण्यासाठी
एस.सी./एस.टी संवगातील मुलींची संख्या वाढनवण्यासाठी व त्या

९ वी
७

आवश्यक कागदपत्रे :

८

नदल्या जार्ाऱ्या लाभाचे स्वरूप :

मुलींना नशक्षर्ाच्या प्रवाहात ठे व यासाठी १८ वर्षा पयणत सुरु करण्यात
९
१०

अजण करण्याची पद्धत :
अंदाजे प्रनक्रयेला लागर्ारा वेळ:

आलेली आहे .
नशक्षर्ानिकारी मार्णत वेब पोटण लवर ऑनलाईन अजण करण्यात येतो.
एका वर्षाच्या आत मानहती प्राप्त होर्े अपेनक्षत आहे .

११
१२

संपकण कायालाचे नाव व पत्ता :

नशक्षर्ानिकारी (माध्यनमक)

Online अजण करण्याचे संकेतस्िळ: National Scholarship Portal

(www.scholarships.gov.in)
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पशरशिष्र् क

1

ªÉÉäVÉxÉäSÉä xÉÉ´É

¨Éì]ÅõÒEò{ÉÚ´ÉÇ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

2

ªÉÉäVÉxÉä¤Éqù±ÉSÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ

{É{ÉÆEòÉ-2007/(270/07)-23-07-2008

3

ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ |ÉEòÉ®ú

100 ]õCEäò Eåòpù {ÉÖ®úºEÞòiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

4

ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ =qäù¶É

<. 1 ±ÉÒ iÉä 10 ´ÉÒ ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É MÉÖhÉ´ÉkÉÉvÉÉ®úEò Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ
Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ºÉÚxÉ +±{ÉºÉÆJªÉÉÆEò ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É
+ÉÌlÉEòoù¹]õªÉÉ ¨ÉÉMÉÉºÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ 1 ±ÉÒ iÉä 10 ´ÉÒ {ÉªÉÈiÉ
Ê¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`öÒ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É³ýÉ´Éä, Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ |É¨ÉÉhÉÉ´É®ú
MÉ³ýiÉÒ lÉÉÆ¤ÉÉ´ÉÒ ªÉÉºÉÉ`öÒ, iÉºÉäSÉ +±{ÉºÉÆJªÉÉÆEò {ÉÉ±ÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ
{ÉÉ±ªÉÉºÉ ¶ÉÉ³äýiÉ {ÉÉ`ö´ÉhªÉÉºÉ =kÉäVÉxÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +É½äþ.

5

ªÉÉäVÉxÉÉ VªÉÉ |É´ÉMÉÉÇºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉÚ +É½äþ
iªÉÉSÉä xÉÉ´É

¨ÉÖº±ÉÒ¨É, ÊLÉ¶SÉxÉ, ¤ÉÉèvnù, ¶ÉÒJÉ, {ÉÉ®ú¶ÉÒ ´É VÉèxÉ

6

ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ |É¨ÉÖJÉ +]õÒ

7

+É´É¶ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä

8

Ênù±ªÉÉ VÉÉणा-या ±ÉÉ¦ÉÉSÉä º´É°ü{É

1. Ê´ÉtÉlÉÔ +±{ÉºÉÆJªÉÉÆEò ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ.
2. ¨ÉÉMÉÒ±É ´É¹ÉÔ 50 ]õCEäò {ÉäIÉÉ VÉÉºiÉ MÉÖhÉ +ºÉÉ´ÉäiÉ.
3. EÖò]Öõ¤ÉÉSÉä +ÉÌlÉEò =i{ÉzÉ 1,00,000/- {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ
+ºÉÉ´Éä.
1. VÉx¨ÉÉSÉÉ nùÉJÉ±ÉÉ
2. Ê´ÉtÉlªÉÉÇSÉÉ ¡òÉä]õÉä
3. ¨ÉÉMÉÒ±É ´É¹ÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉEÇò¶ÉÒ]õ
4. EòÉªÉ¨É ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉkªÉÉSÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ
5. =i{ÉzÉÉSÉä º´ÉªÉÆPÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ
6. +±{ÉºÉÆJªÉÉÆEò ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ +ºÉ±ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä
º´ÉªÉÆPÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ
< 1 ±ÉÒ iÉä 5 ´ÉÒ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ ¦ÉkÉÉ-1000/- < 6 ´ÉÒ iÉä 10 ´ÉÒ:
|É´Éä¶É ¶ÉÖ±Eò-500 + Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò-3500 + {ÉÊ®ú®úIÉhÉ ¦ÉkÉÉ
1000/- BEÚòhÉ 5000/(´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉ¤ÉÉ½äþ®ú ®úÉ½þhÉÉ®äú Ê´ÉtÉlÉÔ)
< 6 ´ÉÒ iÉä 10 ´ÉÒ: |É´Éä¶É ¶ÉÖ±Eò -500+ Ê¶ÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò3500+ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ ¦ÉkÉÉ 6000/- BEÚòhÉ 10000/(´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ®úÉ½þhÉÉ®äú Ê´ÉtÉlÉÔ)

9

+VÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉ

10 +ÆnùÉVÉä |ÉÊGòªÉä±ÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÉ ´Éä³ý

National Scholarship Portal
(www.scholarships.gov.in) ´É®ú online

+ÆnùÉVÉä 6 ¨ÉÊ½þxÉä
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