
रा ीय आिथक दु बल घटक िश यवृ ी योजना  

१.  
सेवेचे नाव/ 
उप म(िवषय). 

रा ीय आिथक दु बल घटक िश यवृ ी योजना क  पुर कृत असून शासक य अनुदािनत 
शाळेतील इय ा ८ वी म ये िशकत असले या िव ा याची परी ा घेऊन रा य तरीय 
परी ेतून िज हािनहाय तयार केले या गुणव ा यादीतून रा याला ठरवून िदले या 
कोट्यानुसार िज हािनहाय िनवडले या उमेदवारांची िनवड यादी महारा  रा य परी ा 
प रषद पुणे यां यामाफत केली जात.ेव िश यवृ ीस िनवड झाले या िवदया याना इय ा ९ 
वी पासून इय ा १२ वी पयत क  शासनाकडून बँकेमाफत िश यवृ ी िदली 
जाते.िव ा याला दरमहा पये ५०० माणे(वािषक पये ६०००/- )िश यवृ ी मंजूर केली 
जाते.  

२.  
याची आव यकता काय 

आहे.  

इय ा ८ वी या असले या आिथक या मागास िवदया यामधून ावान िवदया याचा 
शोध घेऊन बु ि वान िवदया याना सव म िश ण िमळ या या ीने यां ना आिथक 
साहा य करावे या सहा यातून यांची बु ि म ा िवकिसत हावी,आिण या िवकिसत 
बु ि म ेने या िव ा याने आपली िव ाशाखा व रा  यांची सेवा करावी हे या योजनेचे 
उ ी  आहे.  

३.  
कोण या िनयमानुसार 
कायवाही केली जाते  

क  शासनामाफत सन २००७-०८ पासून सु  कर यात आली आहे .अिखल भारतीय 
पातळीवर िश यवृ ीची सं या एनसीईआरटी नवी िद ली यां नी िनि  चत क न िदले या 
कोट्यानुसार केली जात.े याला िज हािनहाय वैधािनक आर ण आहे.  

४.  
कोण या कायालयाशी 
संपक करावा  

िश णािधकारी(मा यिमक)िज हा प रषद कायालय.  

५.  
मािहतीसाठी अज 
कशा कारे असावा  

सदर िश यवृ ी पधा परी े या आधारे दे यात येत अस याने महारा  रा य परी ा 
प रषदेने परी ेसंदभात िस ी िद यानंतर यात नमूद के यानुसार शाळेमाफत अज 
कर यात यावा.  

६.  अज कोठे सादर करावा  
शाळेमाफत संबंिधत िज ातील िश णािधकारी(मा यिमक)िज हा प रषद कायालय.  
(www. mscepune.in ) 

७.  
सेवा िमळ यास 
कालावधी  

परी ेचा िनकाल जाहीर झा यानंतर िव ा याने बँके या खा याबाबतची मािहती सादर 
के यानंतर क  शासनामाफत िश यवृ ी िवतरीत कर यात येते.  

८.  

उप माची मािहती न 
िमळा यास त ार 
िनवारणासाठी कोठे अज 
करावा  

परी ेसंदभात अस यास शाळेकडून िश णािधका  यामाफत महारा  रा य परी ा प रषद 
पुणे यां चेशी संपक साधावा तसेच िश यवृ ीबाबत अस यास शाळेकडून सं बं िधत िज ाचे 
िश णािधका  यामाफत िश ण संचालक (मा यिमक व उ च मा यिमक) िश ण 
संचालनालय महारा  रा य पुण.े  

अ.   िवषयाचे नाव  
एकूण 
गुण  

एकूण 
  

कालावधी  वेळ  
पा ता
/गुण  
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