गुणलान वलद्यार्थमाांना आर्थिक वाशाय्म :

१) शळष्मलत्त
ृ ीचे नाल : भाध्मशभक ळाराांत प्रभाणऩत्र ऩयीषा ल उच्च भाध्मशभक प्रभाणऩत्र
ऩयीषा माांभध्मे गुणलान मादीत लयच्मा क्रभाांकाने उच्च स्थान शभऱवलणा-मा
वलद्यार्थमाांना ऩुढीर शळषणावाठी आर्थिक वाशाय्म दे ण्माची मोजना.
‘गण
ु लान वलद्यार्थमाांना आर्थिक वाशाय्म’

भाध्मशभक ळाराांत प्रभाणऩत्र ल उच्च भाध्मशभक प्रभाणऩत्र ऩयीषा माभध्मे
लयचा क्रभाांक शभऱवलणा-मा गण
ु लान वलद्यार्थमाांना ळैषणणक गण
ु लत्तेव आर्थिक अडचणीभऱ
ु े
फाधा ऩोशोचू नमे म्शणून आणण तमाांची गुणलत्ता लाढवलणे ळक्म व्शाले ल तमामोगे तमाांच्मा

फुध्ध्दभत्तेचा पामदा वभाजाव ल याज्माव करून घेता माला, मा उद्देळाने अळा वलद्यार्थमाांना
ऩुढीर शळषणावाठी आर्थिक वाशाय्म दे ण्माची मोजना

ळावन ननणिम क्र.

एपईडी/१०८३/१८१६३५/[२३१७]/ वाशळ-५, दद. १७ भे , १९८४ अन्लमे

दयलऴी भाचि /एवप्ररभध्मे

शोणा-मा भाध्मशभक ळाराांत प्रभाणऩत्र ऩयीषा ल उच्च भाध्मशभक प्रभाणऩत्र ऩयीषाांभध्मे लयचा
क्रभाांक शभऱवलणा-य़ा गुणलान वलद्यार्थमाांना आर्थिक वाशाय्म

दे ण्माची मोजना

वन १९८४-८५

च्मा ळैषणणक लऴािऩावून कामािध्न्लत कयण्मात आरी.

वदय शळष्मलत्त
ु लत्तेच्मा (वलदशत वांघाच्मा आधीन याशून) ननकऴाच्मा आधाये
ृ ी शी गण
शळष्मलत्त
ु ाय
ृ ी भांजयू केरी जाते. वांफांर्धत अभ्मावक्रभाकरयता ळावनाने वलदशत केरेरे दयानव
वांफांर्धत गण
ु लान मादीभध्मे लयच्मा क्रभाांकाने उत्तीणि शोणा-मा वलद्यार्थमाांना १००

% अथिवशाम

लरयष्ठ / ल कननष्ठ भशावलद्यारमातीर वलद्यार्थमाांना ददरे जाते.

१) गुणलान वलद्यार्थमाांची ननलड ल ऩात्रता : भशायाष्ट्र याज्म भाध्मशभक ल उच्च भाध्मशभक शळषण
भांडऱाच्मा ऩुणे, भुांफई, नाशळक, कोल्शाऩूय, रातूय, औयां गाफाद, अभयालती ल नागऩूय मा आठ
वलबागातीर ऩयीषेत गुणलान वलद्यार्थमाांची प्रनतलऴी ऩुढीरप्रभाणे ननलड कयण्मात मेते :
१) भाध्मशभक स्तय :

१) वलिवाधायण गुणलत्ता मादीभधून ऩदशरे
२) गुणलत्तेनुवाय ऩदशल्मा तीन भुरी

५

३

३) गुणलत्तेनुवाय भागावलगीमातीर वलद्यार्थमाांभधून

३

ऩदशरे तीन वलद्याथी, प्रतमेक वलबागातून
एकूण

११

आठ वलबागाांतन
ू भांडऱातीर वलद्याा्र्थमाांची एकूण वांख्मा

२) उच्च भाध्मशभक स्तय :

१) वलिवाधायण गण
ु लत्ता मादीभधन
ू ऩदशरे ऩाच
२) गण
ु लत्तेनव
ु ाय ऩदशल्मा दोन भर
ु ी

२

३) भागावलगींमाांभधन
ू ऩदशरे दोन वलद्याथी

२

५

८८

४) वलसान, करा ल लाणणज्म ळाखेतून प्रतमेकी दोन

६

वलद्याथी अवे एकूण वशा वलद्याथी.
प्रतमेक वलबागातून

एकूण

१५

आठ वलबागीम भांडऱातीर वलद्यार्थमाांची एकूण वांख्मा

१२०

ळावन ननणिम दद. २५ एवप्रर, २००० अन्लमे वभान गुणाांचे कभीतकभी ऩाच

वलद्याथी अवल्माव ककां ला तमाऩेषा कभी वलद्याथी अवल्माव तमाांचीशी ननलड कयण्मात
मेते.
३) शळष्मलत्त
ृ ीचा दय

: ळावनभान्म ल अनुदाननत कननष्ठ भशावलद्यारमे भान्म दयाने

आकायल्मा जाणा-मा वलि पीची प्रनतऩूती केरी जाते. मात प्रलेळ ळल्
ु क, शळषण ळल्
ु क,
ग्रांथारम ळल्
ु क, प्रमोग ळल्
ु क, ध्जभखाना ळल्
ु क, वत्र ळल्
ु क, ऩयीषा ळल्
ु क, लवनतगश
ृ
ळल्
ु क माचा वभालेळ आशे .

१) लवनतगश
ृ ात प्रलेळ घेतल्माव लवनतगश
ृ पी
प्रतमेक वत्रावाठी

- रु. ३००

/-

२) बोजन खचि दयभशा (वलि वलद्यार्थमाांवाठी) - रु. १५०
३) लैद्यकीम खचि ककां ला लावऴिक खचि

/-

- रु. १२०

/-

माऩैंकी जी यक्कभ कभी अवेर तेलढी यक्कभ
४) ऩुस्तके, लह्या ल इतय ळैषणणक वादशतम माांवाठी वाशाय्म ऩुढे दळिवलल्माप्रभाणे :
अभ्मावक्रभ

लावऴिक पी यक्कभ

१) कननष्ठ भशावलद्यारमे- ११ली/१२ली

रु. ३००

/-

२) भशावलद्यारमे [सान व्मनतरयक्त] करा, लाणणज्म
३) वलसान, ळेतकी, ऩळल
ु ैद्यकीम भशावलद्यारमे
४) ऩदवलका अभ्मावक्रभ

रु. ५००

/-

रु. ७००

/-

रु. ५००

५) लैद्यकीम/अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्यारमे .

/रु. १०,०००/-

४) मा मोजने चा राब शभऱण्मावाठी तवे च दयलऴी ऩुढे चारू ठे लण्मावाठी वलदशत केरे रे
ननमभ :

१) मा मोजनेखारी शभऱणा-मा भदतीव ऩात्र शोण्मावाठी ऩारकाांच्मा उतऩन्नाची
अट नाशी.
२) वलद्यार्थमािने जो अभ्मावक्रभ घेतरा अवेर, तो तमाने ककभान तमा
अभ्मावक्रभाच्मा ऩदली /ऩदवलका ऩमांत ऩूणि केरा ऩादशजे
वोडून ददल्माव ऩूली ददरेरी यक्कभ तमाांचेकडून
मेईर.

/भध्मेच अभ्मावक्रभ

/ऩारकाकडून लवूर कयण्मात

३) एकदा ननलडरेरा अभ्मावक्रभ फदर कयालमाचा अवल्माव तमावाठी वलद्यार्थमािने
शळषण वांचारकाांची ऩूल-ि वांभती घेणे आलश्मक आशे

. ऩूलि-ऩयलानगी शळलाम

अभ्मावक्रभात फदर केल्माव मा मोजने खारी शभऱणाये अथिवाशाय्म फांद शोईर.
४) एका अभ्मावक्रभावाठी ज्मा कारालधीवाठी भदत शभऱारी आशे , तेलढ्मा
कारालधीवाठी ऩूल-ि ऩयलानगीने फदर केल्माव मा मोजनेखारी शभऱणायी भदत
शभऱणाय नाशी.

५) वलवलध ळल्
ु काांची [पीची] प्रनतऩूती ळावनाने ककां ला वांफांर्धत वलद्याऩीठाने भान्म
केरेल्मा दयानव
ु ाय केरी जाईर.

६) मा मोजनेचा राब घेत अवताना वलद्यार्थमािरा केंद्र अथला

याज्म ळावनाच्मा

भात्र भागावलगीमाांच्मा फाफतीत शी अट रागू नाशी.

तमाांना केंद्र /याज्म

इतय कोणतमाशी शळष्मलत्त
ृ ीचा अथला वलरतीचाराब घेता मेणाय नाशी.

ळावनाच्मा शळष्मलतृ मा /वलरतीनव
ु ाय शळषण पी ककां ला ऩयीषा पी, वत्र पी,
ध्जभखाना पी, प्रमोग, प्रलेळ ग्रांथारम पी भागावलगीम वलद्यार्थमाांनी मा
मोजनेखारी घेलू नमे.

७) भांजूय झारेरी भदत अटीांची ऩूतत
ि ा केल्माव ऩुढे चारू याशीर.

अ)वलद्यार्थमािने कभीत कभी वलसान ळाखेत ७०% ल करा, लाणणज्म ळाखेत
कभीत कभी ६० % गुण प्राप्त केरे ऩादशजेत ल ऩुढीर लगाित प्रलेळ घेतरा
ऩादशजे.

फ) लय नभूद केरेरी वलरत पक्त एका अभ्मावक्रभावाठी पक्त एकदाच
शभऱू ळकेर.

क) वलद्यार्थमािने लतिन, प्रगती वभाधानकायक ऩादशजे.
ड) एका वांस्थेतून दव
ु -मा वांस्थेत प्रलेळ घेण्माऩूली शळषण वांचारकाांची ऩूल-ि
ऩयलानगी घेतरी ऩादशजे.

५) अजि कोठे शभऱतो : शळषण वांचारक [उच्च शळषण], शळष्मलत्त
ृ ी ळाखा,
१७, डॉ. आांफेडकय भागि, ऩुणे- ४११००१ मेथे शभऱतो.

६) अजि कोणाभापित कोणाच्मा नाांले ऩाठलालमाचा : याज्मातीर भशावलद्यारमाचे
प्राचामि/वलद्याऩीठाचे कुरवर्चल /ळावकीम/अळावकीम अशबमाांत्रत्रकी भशावलद्यारमे
अर्धष्ठाता, भेडडकर कॉरेजचे अर्धष्ठाता, माांचेभापित शळषण वांचारक
शळषण], माांचेकडे वदय आलेदनऩत्रे वादय कयालीत.
७) अजि स्लीकृनतचा अांनतभ ददनाांक : शळषण वांचारक [उच्च शळषण] माांचेकडे
वदय अजि, आलेदनऩत्र ३० वप्टें फय ऩमांत ऩोशोचवलण्माफाफत प्रतमेक लऴी
ऩरयऩत्रक ननगिशभत केरे जाते.
८) नलीन भांजयु ी/नत
ू नीकयणाची कामिलाशी शळषण वांचारक [उच्च शळषण],
माांचेभापितच केरी जाते. ती लयीर ननमभाांनव
ु ाय केरी जाते.

[उच्च

