अ पसं यां क समाजातील िव ा यासाठी मँ ीकपू व िश यवृ ी योजना
१. सेवेचे नाव/
अ पसं यां कां या क याणासाठी मा. धानमं ी यां नी१५ कलमी काय माअं तगत अ पसं यां क
उप म(िवषय) . समाजातील इय ा १ली ते १० वी या सव शासक य िनमशासक य खाजगी शाळां मधू न िश ण घेणा या
िव ा यासाठी मँ ीकपू व िश यवृ ी योजना क शासनाने सु के ली आहे.शासन िनणय िदनां क २३ जु लै
२००८ नु सार इय ा १ली ते १० वी पयत या अ पसं यां कसमाजातील िव ा यासाठी सन २००८-०९
पासु न सदरची योजना न याने रा यात सु कर यात आलेली आहे. अ पसं यां क समाजाम ये क
शासनाने मु लीम,ि चन,िशख,बौ द व पारशी या धमाचा समावेश के लेला आहे.
२. याची
१.अ पसं यां क समाजातील आिथक ् या मागासगु णव ाधारक िव ा याना इय ा १ली ते १० वी
आव यकता काय पयत िश णासाठी ो साहन िमळावे.
आहे
२.िव ा याची मोठया माणावर होणारी गळती थां बावी.
३.अ पसं यां क पालकां ना यां या पा यास शाळेत पाठिव यासाठी उ ेजन दे यासाठी.
४.अ पसं यां क मु लां या पालकां चा यां या पा यां चा िश णावर होणा याखचाचा भर कमी करणे.
३. कोण या
शासन िनणय मां क पपं का२००७/(२७०/०७) के पु यो िदनां क२३/०७/२००८ नु सार कायवाही के ली
िनयमानु सार
जाते.
कायवाही के ली
जाते
४. कोण या
मु य यापकां माफतिश णािधकारी(मा यिमक)/िश णािधकारी( ाथिमक)/िश णािधकारी(िनरं तर)
कायालयाशी
िज हाप रषद.
सं पक करावा
५. मािहतीसाठी अज क शासनाने िदले या िविहत नमु यात करणे आव यक आहे.
कशा कारे
असावा
६. अज कोठे सादर शाळेमाफत सं बं िधत िज ातील िश णािधकारी(मा यिमक)/िश णािधकारी
करावा
( ाथिमक)/िश णािधकारी(िनरं तर) िज हा प रषद. ( www.escholarship.maharashtra.gov.in )
७. सेवा िमळ यास िव ा यास िश यवृ ी मं जू र झा यानं तर सदरिव ा याने बँके या खा याबाबतची मािहती तसेच नॉन
कालावधी
यु िडिशअल टँप पेपर वर उ प नाचे माणप सादर के यानं तर सं चालनालया या तराव नबँकेमाफत
िश यवृ ी िवतरीत कर यात येत.े
८. उप माची मािहती शाळेकडू न सं बं िधत िज ाचे िश णािधका यामाफत सं चालक मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण
न िमळा यास
सं चालनालय महारा रा य पु णेयां चेकडे साधावा.
त ार
िनवारणासाठी
कोठे अज करावा

अ. .
१
२

३

नाव
वेश शु क इय ा ६ वी ते १०
िश ण शु क इय ा ६ वी ते
१०
प रर ण भ ा शै िणक
वषातील १० मिह याक रता
अनु ेय
इय ा १ ली ते ५ वी
इय ा ६ वी ते १०

वसितगृ हात राहणारे िव ाथ
.५००/- ती वष
असले या शु का
.३५०/- तीमाह
असले या शु का

य ात
या मयादेत
य ात
या मयादेत

.६००/- तीमाह य ात
असले या शु का या मयादेत

वसितगृ हाबाहेरील िव ाथ
.५००/- ती वष य ात असले या
शु का या मयादेत
.३५०/- तीमाह य ात असले या
शु का या मयादेत

.१००/- तीमाह
.१००/- तीमाह

