భారతదేశంలో మెట్ి క్
ర అనంతర ఉననత విద్యను అభ్యసంచే ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల
వారికి అంద్జేసే ఉపకారవేతనముల పధకం.
(SCHEME OF POST-MATRIC SCHOLARSHIPS TO THE OTHER
BACKWARD CLASSES FOR STUDIES IN INDIA)
i. లక్ష్యం (Objective):
భారతదేశ ప్రభుతవం స్యయతంత్ర్రానంతరం అక్ష్రయస్యతను, విద్యను ఆభివృధ్ది చేయడ్నికి ఎన్నో
చరయలు చేప్ట్టందద. ఈ క్రమంలో, ప్రభుతవం వెనుక్బడిన తరగతుల వయరిలో విద్య మరియు ఆరిిక్
విషయాలలో తగినంత ప్ర ర త్ర్ాహం లేద్ని గరహంచందద.

అంత్రేకయక్, ఉనోత వరయాల ప్రజలక్ు, వీరికి మధ్య

ప్రతి విషయంలోనూ ఎంత్రో అస్మానత ఉందద అనోదద త్రెలుస్ుక్ునోదద.

బలహీనవరయాలను

స్మరివంతంగయ అభివృధ్ది చేయుటక్ు ‘విద్య’ అనో విషయంలో ఎంత్రో త్రోడ్పతునోద్నో స్ంగతి ఒక్
స్పషట మైన స్రవవలూ ఆమోదదంచే స్తయం.
వెనుక్బడిన తరగతుల స్ంక్షేమాభివృధ్ది కయరయవరా ం సిఫయరస్ు చేసిన నివేదదక్ ఆధ్రంగయ ఇతర
వెనుక్బడిన తరగతుల విద్యరవిల మట్క్
ర తద్నంతర విద్యక్ు కేంద్రం ప్యరయోజితం చేసిన నూతన ఉప్కయర
వేతనముల ప్ధ్కయనిో ప్యరరంభించుటక్ు ప్రతిప్యదదంచందద.
ఈ ప్ధ్క్ం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే ఇతర వెనక్బడిన తరగతుల విద్యరవిలక్ు మట్క్
ర
తద్నంతర విద్య లేక్ ఉనోత విద్యను ఆభయసించే వయరికి ఆరిిక్ స్హాయం అంద్జేసేవయరవ తమ
విద్యభాయస్యనిో ప్ూరిిచేసే విధ్ంగయ స్హకయరయనిో అందదంచడ్ం.
పరిధి

ii.

భారతదేశంలో ఈ విద్యక్ు మాతరమే ఉప్కయరవేతన్్లు ఇవవబడ్త్ర్యి. అభయరిి శయస్వత నివయస్ం
ఆధ్రంగయ ఆ రయషట ర ప్రభుతవం, కేంద్రప్యలిత ప్యరంతం అభయరిికి ఉప్కయరవేతనం మంజూరవ చేస్ి ుందద.

ఈ

విషయమై కేంద్ర ప్రభుతవం, రయషట ర ప్రభుత్ర్వలు/కేంద్రప్యలిత ప్యరంత్ర్లక్ు నూరవ శయతం స్హాయం
అందదస్ి ుందద.
iii.

అరహతకు వరితంచే నియమ, విబంధనలు
i. కేంద్ర ప్రభుతవం/రయషట ర ప్రభుతవం/కేంద్రప్యలిత ప్యరంతం ప్రక్ట్ంచన ‘ఇతర వెనుక్బడిన తరగతుల'
వయరికి స్ంబంధదంచ ఉనో భారతీయులక్ు మాతరమే ఉప్కయరవేతనములు ఇవవబడ్త్ర్యి.
ii. గురిింప్ు ప్ ందదన విద్యస్ంస్ి లలో మట్క్
ర తద్ుప్రి లేక్ ప్యరధ్మికోనోత విద్య తద్నంతర అనిో
గురిింప్ు ప్ ందదన విద్య విషయాలక్ు ఈ ఉప్కయరవేతనములు ఇవవబడ్త్ర్యి కయని, దదగువ
పేరకకనో కొనిో మినహాయింప్ులు ఇవి:

“ఉప్కయరవేతనములు, శిక్ష్ణ విద్యల ైన విమాన నిరవహణ ఇంజినీరవ కోరవా మరియు
ప్న్
ై ేటు ప్ైలట్ ల ైస్న్సా కోరవాలక్ు ‘ట్ని
ై ంగ్ షిప్ డ్ఫర్ (ఐ.ఎన్స.ఎస్. రయజేంద్ర)‘ కోరవా, మిలిటరీ
(స్ైనిక్) క్ళాశయలలో శిక్ష్ణక్ు (డెహరయడ్ూన్స) మరియు అఖిల భారత మరియు రయషట స్
ర ి యయిలో
నిరవహంచే ప్ూరవ ప్రీక్ష్ శిక్ష్ణ్ కేంద్రలలో కోరవాలక్ు, ప్యరిశయరమిక్ శిక్ష్ణ్ స్ంస్ి లలోని టే్
ర
కోరవాలక్ు ఇవవబడ్వు. “
iii. ఇతర వెనుక్బడిన తరగతులక్ు చెందదవ వయరవ ఎవరైత్రే రయషట /
ర కేంద్ర ప్యలిత ప్యరంతం ప్రక్ట్ంచన
జాబీత్ర్లో ఉండి, ఆ ప్యరంతంలో శయస్వత నివయస్ం క్లిగివుండి, మట్క్
ర ుయలేషన్స లేక్
తతామానమైన హయయర్ స్క్ండ్రీ ప్రిక్ష్ను గురిింప్ు ప్ ందదన విశవవిద్యలయం లేక్
బో రవునుండి ఉతీి రవులవుత్ర్రో వయరవ ఈ ప్ధ్కయనికి అరవులు.
iv. విద్యభాయస్ంలో ఒక్ స్యియిలో ఉతీి రవులిన అభయరవిలు తిరిగి అదే స్యియిలో వేరే శయస్ి ంై లో
(కోరవాలో) విద్యనభయసించనటల యిత్రే, ఉద్ాః I.A. తరవవయత

I.SC లేక్ B.Com (బి. కయమ్),

బి.ఏ. (B.A) లేక్ ఎమ్.ఏ (M.A) ఒక్ విషయంలో చేసి మరల ఇంకొక్ విషయం చేసే వయరవ,
అరవులు కయరవ.
v. ఒక్ వృతిి విద్య కోరవాను (ఉద్ాః ఎల్.ఎల్.బి) తరవవయత బి.ట్./బి.ఇ.డి స్ంప్ూరు ంగయ ప్ూరిిచేసి
తిరిగి వేరకక్ వృతిి విద్య కోరవాను అభయసించే వయరవ అరవులు కయరవ.
vi. ఉనోత మాధ్యమిక్ ప్యఠశయలలోల

(Higher Secondary Schools) లేక్ మల్టటప్రపస్

ప్యఠశయలలోల ప్న్ెోండ్వ తరగతి చదదవే విద్యరవిలు

ఉనోత

ఈ ప్ధ్క్ములో అరవులు కయరవ.

ఎంద్ుక్ంటే, ఇవి అవిఛ్చినోమైన ప్యఠశయల విద్యగయన్ే ప్రిగణంప్బడ్త్ర్యి.

కయనీ, కొనిో

స్ంద్రయాలలో, ప్ద్వ తరగతి ప్రీక్ష్ మట్క్
ర ుయలేషన్స త్రో స్మానమైన్్, విద్యరవిలు
ప్ద్వతరగతి ఉతీి రుత
తద్నంతర

తరవవయత ఇతర విద్యను అభయసించుటక్ు చేరిన్్ వయరవ మట్క్
ర

విద్యరవిలుగయ

గురిింప్బడి,

ఉప్కయరవేతనములను

ప్ ంద్ుటక్ు

అరవులుగయ

ల కికంప్బడ్త్ర్రవ. .
vii. వెైద్య విద్యలో స్యోతకోతి ర విద్యను (ప్ర స్ట గయరడ్యయయిేట్ – Post Graduate)అభయసించే విద్యరవిలు
వయట్ విద్యభాయస్ం స్మయంలో వృతిి ని (Practice) చేప్ట్టనప్ుడ్య ఈ ప్ధ్కయనికి అరవులు.
viii. వేరే విధ్ంగయ అరవుల ైనప్ుపడ్య, విద్యరవిలు ఆర్ట్ (స్యమాజిక్ శయస్ి ంై /విజాన శయస్ి ంై –
స్ైన్సా)/కయమర్ా
(వయణజయ శయస్ి ంై ) వంట్ కోరవాలలో స్యోతక్ విద్య (ప్ర స్ట గయరడ్యయయిేట్) నంద్ుగయని,
స్యోతకోతి ర విద్య (ప్ర స్ట గయరడ్యయయిేషన్స) నంద్ుగయని ఉతీి రవుల ైన్్, కయక్ప్ర యిన్్, తరవవయత వేరే
గురిించబడిన

వృతిి

విద్య

లేక్

స్యంకేతిక్

స్రిటఫికట్/డిప్ల మా/డిగల
ీర లో

చేరినప్ుపడ్య

ఉప్కయరవేతన్్లు మంజూరవ చేయబడ్త్ర్యి. కయనీ, ఆ పిమమట ఉతీి రవులు కయక్ప్ర త్రే, గర
ర ప్ –
ఏ కోరవాల వయరికి తప్ప వేరే వయరికి అరుత ఉండ్ద్ు మరియు ఆ కోరవాలో మారవపలు
అంగీక్రింప్బడ్వు.

ix. ద్ూరవిద్య ద్వరయ (క్రస్యపండెన్సా ద్వరయ) తమ చద్ువును కొనస్యగించే విద్యరవిలు వయప్స్ుచేయ
నవస్రంలేని ఫీజు (రవస్ుము) చెలిలంప్ుక్ు అరవులు. క్రస్యపండెన్సా విద్య అనగయ ద్ూరవిద్య
మరియు విద్య కొనస్యగింప్ుగయ భావిస్యిరవ.

ఈ ప్ధ్క్ం ద్వరయ, ఈ విద్యరవిలు వయప్స్ు చేయ

నవస్రం లేని ఫీజు చెలిలంప్ును ప్ ంద్డ్మే కయక్ుండ్, ముఖ్యమైన/నిరేిశించన ప్ుస్ి కయల
కొనుగోలు నిమితి ం రూ. 500/-లను క్ూడ్ వయరిిక్ంగయ ప్ ంద్గలుగుత్ర్రవ.
x. ఉదయ యగుల ైన విద్యరవిలు, తమ ఆద్యం, తమ తలిద్ండ్యరల/స్ంరక్ష్క్ుల ఆద్యం వయరిిక్ంగయ
క్లిపి రూ. 44,500/- లక్ు మించనప్ుపడ్య ఈ ప్ర స్ట మట్టక్ ఉప్కయరవేతనం ద్వరయ తమ
తప్పనిస్రి వయప్స్ు చేయబడ్ని ఫీజు చెలిలంప్ు వరక్ూ చేయబడ్డ్నికి అరవులు.
xi. ఒకే తలిద్ండ్యరల/ఒకే స్ంరక్ష్క్ుల, ఇద్ి రవ పిలలలు మాతరమే ఈ ఉప్కయరవేతనములు ప్ ంద్ుటక్ు
అరవులు.

ఈ నియమము బాలిక్లక్ు మాతరం వరిించద్ు.

ఆ విధ్ంగయ, ఉప్కయరవేతనం

ప్ ందదన బాలిక్ల తలిద్ండ్యరల/స్ంరక్ష్క్ుల యొక్క వేరే ఇద్ి రవ బాలురవ ఉప్కయరవేతనం
ప్ ంద్ుటక్ు ఎటువంట్ ఆటంక్ం ఉండ్ద్ు.
xii. ఒక్ ఉప్కయరవేతనం ప్ ందదనవయరవ వేరే ప్ధ్క్ంలో ఇంకొక్ ఉప్కయరవేతనం/స్ట ప్ం్ ప్ ంద్రయద్ు.
xiii. ఒక్వేళ వేరే ఉప్కయరవేతనం/స్ప
ై ్ం్ మంజూరవ చేయబడినప్ుపడ్య విద్యరవిలు తమ వివేక్ంత్రో
ఆలోచంచ, ఏదద వయరికి లాభద్యక్మో అదద అంగీక్రించ, తమ స్ంస్ి ఉనోత ఆధదకయరి ద్వరయ
మంజూరవ చేసే అధదకయర స్ంఘానికి తమక్ు కయవలసిన ఉప్కయర వేతనం గురించ త్రెలప్యలి.
ఇతరమైన ఈ ప్ధ్క్ంలో ఉప్కయరవేతనం అంగీక్రించన న్్ట్నుండి, ఈ ప్ధ్క్ంలోని
ఉప్కయరవేతనం/స్ట ప్ం్

ఇవవబడ్ద్ు, కయని విద్యరిి ఉచత వస్తి లేక్ రయషట ర ప్రభుతవం

ప్రత్రేయక్మైన ఆరిిక్ రయయితీ లేక్ వేరే వనరవలనుండి ప్ుస్ి కయల కొనుగోలుక్ు, వేరే ప్రిక్రయల
ఖ్రవిను ప్ ంద్వచుి.
xiv. ప్రిక్ష్క్ు ముంద్ు శిక్ష్ణనిచేి కేంద్రలనుండి విద్యరవిలు రయషట ర ప్రభుతవ ఆరిిక్ స్హాయంలో శిక్ష్ణ
ప్ ందదనటల యిత్రే, వయరవ అరవులు కయరవ.
xv. నిరవదయ యగుల ైన విద్యరవిల విషయంలో వయరి తలద్ండ్యరల/స్ంరక్ష్క్ుల వయరిిక్ ఆద్యం అనో
వనరవల నుండి క్లిపి రూ. 44,500/- మించనిచో, ఈప్ధ్క్ం ద్వరయ ఉప్కయరవేతనం
ప్ ంద్డ్నికి అరవులు.
గమనిక (Note)-1: తలిద్ండ్యరలు బరతికి ఉనోంతకయలం (నిరవదయ యగుల ైన వివయహతుల ైన

విద్యరిినుల

విషయంలో వయరి భరి లు) వయరి వయరిికయద్యం అనిో వనరవలత్రో క్లిపి గణస్యిరవ. వేరే ఇతర క్ుటంబ
స్భుయలు స్ంప్యద్న్్ ప్రవల అయినప్పట్కీ లేకికంచరవ. ఆద్య ధ్ృవీక్రణ వివరించ వలసి ఉంటుందద.
ఒక్వేళ తలద్ండ్యరలిద్ి రవ మరణంచనటల యిత్రే (నిరవదయ యగి అయిన వివయహత విద్యరిిని విషయంలో, ఆమ
భరి

మరణసేి ) విద్యరిిని ఆద్ుక్ునో స్ంరక్ష్క్ుని ఆద్యం గణనలోనికి వస్ుిందద.

ఎవరైన్్ విద్యరిి

తలిద్ండ్యరల మరణం వలన అతడి ఆద్యం వయరి అక్స్యమత్ మరణం వలన తగిాప్ర యి, ఈ ప్ధ్క్ంలోని

ఆద్య ప్రిమితిలోనికి వచినటల యిత్రే, అతడి ఇతర ఆరా తలు ఈ ప్ధ్క్ంలోని ఉప్కయరవేతనం
ప్ ంద్డ్నికి స్రిప్ర యినట్ల యిత్రే, అతడి తలిల లేక్ తండిర మరణం జరిగిన న్ెల నుండి ఈ ఉప్కయర వేతనం
ప్ ంద్ుటక్ు అరవుడ్య.

ఇటువంట్ విద్యరవిల ఉప్కయరవేతన అభయరిన ప్త్ర్రలు (Application form),

అభయరిన్్ ప్త్ర్రలు ఆంద్జేయు చవరి త్రేదీ ముగిసినప్పట్కీ, కయరవణయ ప్యరతిప్దదకయంశంగయ ప్రిగణంచ,
అంగీక్రింప్బడ్త్ర్యి. .
గమనిక (Note)-2: ఒక్ విద్యరిి యొక్క తలిద్ండ్యరలు గృహవస్తి భతయం (హౌస్ రంట్ అలవెన్సా) ప్ ందద,
ఆద్యప్నుో నుండి ఆ విషయమై మిహాయింప్ు ప్ ందదనటల యిత్రే, ఆ విద్యరిి క్ూడ్ ‘ఆద్యం’ లో ఈ
విషయమై మినహాయింప్ు ప్ ంద్ుత్ర్డ్య.
గమనిక (Note)-3: ఆద్య ధ్ృవీక్రణ ప్తరం, విద్య కోరవాలలో చేరినప్ుపడ్య, విద్య స్ంవతారం ఒక్
స్ంవతారయనికి మించ ఉన్్ో క్ూడ్ ఒక్కస్యరే అంద్జయాయలి.
IV. ఉపకారవేతనం యొకక విలువ (Value of Scholarship)
విరవహణ్ఖ్రవి, అంధ్ వియా
ి రవిలక్ు ప్ఠనం చేసే ప్ఠితల వేతనం, తప్పని స్రస్ైన వయప్స్ు
చేయబడ్ని ఫీజు చెలిలంప్ులు, వెైజానిక్ యాతరల వయయం, ప్రిశోధ్న్్ప్త్ర్రలు, ట్ైపింగ్ ప్రచుణల ఖ్రవి,
ద్ూరవిద్య ద్వరయ విద్యనభయసించే విద్యరవిల ప్ూరిికయల విద్యభాయస్ ప్ుస్ి కయల కొనుగోలు ఖ్రవి క్లిపి
ఉప్కయరవేతనం మొతి ం విలువలో ఉంటాయి. ఈ అంశయలనీో దదగువన పేరకకనబడ్ుయి.
(i) నిరవహణా వయయం
(కోరసు (1)

నెలలో

ఖరసు, రూపాయలలో.

రేటు, నిరవహణ్ ఖ్రవి
హాస్ట ల్
విద్యరవిలు
వరగ ం (గర
ూ పు) ఏ
డిగస్
ీర ి యయిలో

425

ఇంజీనీరింగ్/వెైద్య

విద్య

దీనిలో

భారతీయ

వెైద్యమైన బి.ఏ, ఎమ్ & ఎస్ మరియు వీట్త్రో స్మానమైన
విద్యల ైన

ఆయురేవద్,

హో మియోప్తిక్

ప్ధ్ి తిలో

(వయవస్యయం)/వెటరోరీ
(బి.ఎఫ్.ఎస్.సి) .

యున్్ని/ట్బిియా
వెైద్య

విద్య.

బి.వి.ఎస్.సి.

మరియు
బి.ఎస్.సి.
/పిషరీస్

ఉనోత స్యంకేతిక్ విద్య మరియు అనిో

రకయల ైన డిగ/
ీర మరియు మట్క్
ర అనంతర వయవస్యయ వెటరోరీ
స్ైనుాలోని కోరవాలు వృతిి విద్యప్రమైనవి.

ఇంట్నుండి
వచేి విద్యరవిలు
190

వరగ ం (గర
ూ పు) బి

290

190

భారతీయ వెైద్యంలో మరియు తతామానమైన ఆయురేవద్,
యున్్ని/ట్బిియా, హో మియోప్తి వెైద్యంలో డిప్ల ర మా స్యియి
కోరవాలు. డిప్ల ర మా స్యియి, ద్నిత్రో ప్ర లిద్గిన స్యియిలో ఉనో
ఇంజినీరింగ్,

స్యంకేతిక్,

ఆరికట్క్ిర్,

వెైద్యం,

పిరంట్ంగ్

ట్కయరలజీలో కోరవాలు, ప్రయవేక్ష్ణ్ (ఓవర్ సీ)అధదకయరి కోరవా,
డ్రఫ్ట్ట్ మన్స (Draftsman) (ప్యలనులు గీసే అధదకయరి) కోరవా,
స్రేవయర్ కోరవా, వయయప్యర విమాన్్ల ప్ైలట్ (Commercial
Pilot) ల ైస్న్సా కొరకై కోరవా, హో టల్ మేన్ేజ్ మంట్ లో డిప్ల ర మా
మరియు అనోత స్యియిలో కోరవాలు, అదే విధ్ంగయ కేటరింగ్
ట్కయోలజీ మరియు నూయట్రషన్స కోరవాలు, నరిాంగ్ శరNursing)
మరియు ఫయరమసీ (Pharmacy)రంగయలలో డిగీర మరియు ప్ర స్ట
గయరడ్యయయిేషన్స కోరవాలు.
తంతి-తప్యలా (వెైర్ ల స్- Wireless) మరియు ట్లివిజన్స
నిరయవహక్ులు (Operators - ఆప్రేటర్ా) స్ ం్ ఇంజినీరింగ్
మరియు స్ ం్ రికయరి్గంగ్ కోరవాలు, సినిమా ద్రశక్తవం (Film
Directin)/నటన (Acting)/ఫ టోగరఫీ (Photography)/సీరీన్స
పేల (Screenplay)/రచన (Writing) బిజిన్ెస్ మేన్ేజ్ మంట్ లో
డిగ/
ీర ప్ర స్ట

గయరడ్యయయిేట్/డిప్ల ర మా

కోరవాలు,

చ్రటర్ు

ఎక ంట్ంట్/కయస్ట ఎక ంట్ంట్/విజాస్ శయస్ి ంై లో(Science)/ ప్ర స్ట
గయరడ్యయయిేట్ కోరవాలు.
వరగ ం (గర
ూ పు) స

290

ఇంజనీరింగ్/ట్కయోలజీ/వయవస్యయం (Agriculture) మరియు
వెైద్య విద్యలో స్రిటఫికట్ కోరవాలు, వయవస్యయం Agriculture)),
ఫయరమసీ, వెటరోరీ స్నుా, ఫిషరీస్, ప్యడి అభివృధ్ది (Dairy
Development),

శుభరత

మరియు

స్యమాజిక్

ఆరోగయం

(Hygiene and public health) లలో డిప్ల ర మా మరియు
స్రిటఫికట్ కోరవాలు. శయనిటరీ ఇన్సా ప్క్టర్ కోరవా, గయరమీణ సేవల
(Rural Services) కోరవాలు, స్హకయరం మరియు స్మాజిక్
అభివృధ్ది (Co-Operation & Community Development) కి
స్ంబంధదంచన కోరవా, జాతీయ అగిోమాప్క్ సేవ క్ళాశయలలో

190

ఉప్ అధదకయరి కోరవా

(Sub-Offcer, National Fire Service

College, Nagplur), గరంధ్లయ శయస్ి ంై (Library Science).
ఉప్యధ్యయ శిక్ష్ణ్ విద్యలో (Teachers Training) డిగ/
ీర ప్ర స్ట
గయరడ్యయయిేట్ డిప్ల ర మా మరియు ప్ర స్ట గయరడ్యయయిేట్ కోరవాలు,
గరంధ్లయ శయస్ి ంై (Library Science) మరియు వయయయామ
శయస్ి ంై (Physical Education( స్ంగీతం (Music), లలితక్ళలు
(Fine Arts) మరియు ‘లా’ విద్య, చేతి వృతిి శిక్ష్ణ్ కోరవా
(Craft instructors Training Course కోరవాాః, హో టల్ మేన్ేజ్
మంట్ లో/కేటరింగ్ ట్కయోలజీలో స్రిటఫికట్ కోరవా, అప్ల ్
ట
నూయట్ష
ర న్స (ప్ర షకయహార శయస్ి ంై ), ప్రయాణీక్ుల శిక్ష్ణ్ కోరవా
(Passenger
అస్ర సియిేట్

Transport
డిగ,ీర

స్యమాజిక్

Management),
(Arts)

మరియు

ఫయరమసీలో
వయణజయ

(Commerce) శయస్యిాలలో ప్ర స్ట గయరడ్యయయిేట్ కోరవాలు.
వరగ ం (గర
ూ పు) డి

230

120

150

90

గయరడ్యయయిేట్ స్యియి వరక్ు స్యమానయమైన కోరవాలు (General
Courses) (2 స్ంవతారయలు మరియు ఆ తరయవతి).
వరగ ం (గర
ూ పు) ఇ
11వ తరగతి మరియు 12వ తరగతి (10+2 వయవస్ి లో)
ఇంటరీమడియిేట్ కోరవాలు మరియు జనరల్ కోరవాలలో డిగీర
స్యియిలో మొద్ట్ స్ంవతారం వరక్ూ.
గమనిక్ (Note) 1 కమరిియల్ పెైలట్ ల ైసెన్సు కోరసు (CPL) (వాణిజయ విమానాల పెైలట్ ల ైసెన్సు కోరసు).
బి వరా ంలో క్మరిియల్ ప్ైలట్ ల ైస్న్సా కోరవా ఉంటుందద.
విద్యరవిలక్ు ఈ ప్ధ్క్ం అమలు చేయబడ్యతుందద.

స్ంవతారయనికి 20 మందదకి (CPL)

దీనికి స్ంబంధదంచ, విద్యరవిల నుండి ద్రఖ్ాస్ుిలు

అంద్కయన్ే, స్ంబంధదత రయషట /
ర కేంద్ర ప్యలిత ప్యరంత్ర్ల ప్రభుత్ర్వలు, వయరి అరహతలను ప్రిశీలించన
తరవవయత, CPL సిక్ష్ణక్ు అరవుల ైన వయరి (పేరలత్రో) ధ్రఖ్ాస్ుి అను ‘స్యమాజిక్ న్్యయం మరియు
అభివృధ్ది (Social justice and Empowerment)’ మంతిరతవ శయఖ్క్ు ప్రతీ ఆరీిక్ స్ంవతారం,
త్రెలియజేస్ి యయి. (మంతిరతవ శయఖ్క్ు న్ేరవగయ ఈ ధ్రఖ్ాస్ుిలను ప్ంప్వలసిన అవస్రం లేద్ు).

ఈ

స్మాచ్రం అంద్ుక్ునో తరవవయత, మంతిరతవశయఖ్, దేశం మొతి ం మీద్ 20 మందదని ఎంపిక్
చేస్ుక్ున్ేంద్ుక్ు (మొదద వయరికి మొద్ట్ ప్ధ్ి తి) స్ంబంధదత రయషట /
ర కేంద్రప్యలిత ప్రభుత్ర్వలక్ు అనుమతి
ఇస్ుిందద. ఎంపిక్ కయబడిన విద్యరవిలక్ు (అభయరవిలక్ు) బి గర
ర ప్ు కోరవాలక్ు వరిించే రేటలత్రో, అంటే న్ెలక్ు

రూ. 290/-లు హాస్ట లు విద్యరవిలక్ు, రూ. 190/- లు ఇంట్నుంట్ వచేి విద్యరవిలక్ు, ప్ర షణ ఖ్రవి
(Maintenance Allowance) గయ ఇవవబడ్యతుందద. దీనికి అద్నంగయ, అనిో తప్పనిస్రి ఫీజులు మరియు
విమాన ప్రయాణ ఖ్రవిలు క్ూడ్ ఫీజు చెలిలంచనప్ుపడ్య ఇవవబడ్త్ర్యి.
గమనిక (Note) 2: ఎమ్.ఫిల్ (M.Phil) మరియు పి.హెచ్.డి.(Ph.D) కోరవాలు స్యోతకోతి ర (Post
Graduation Courses) విద్యలు. ఇటువంట్ విద్యరవిలక్ు ఇచేి ఉప్కయరవేతలం, గర
ర ప్ ఏ మరియ. బి
లేక్ సి కోరవాల యొక్క ప్ర షణ ఖ్రవి రేటుత్రో (Maintenance Allowance) వయరి చద్ువుక్ున్ే కోరవాని
బట్ట ఉంటుందద.
గమనిక (Note) 3 ఉచత వస్తి/భోజన స్ద్ుప్యయం ఉనో విద్యరవిలక్ు, ప్ర షణ ఖ్రవి (Maintenance
Allowance) లు హాస్ట లు విద్యరవిల ప్ర షణ ఖ్రవి రేటులో 1/3 వంతు ఇవవబడ్యతుందద.
ii)

అంధ్ విద్యరవిలక్ు ( Blind Scholars) ప్ఠనం చేసే ప్ఠితల వేతనం (Reader Charges for

Blind Students)
దదగువన పేరకకనో విధ్ంగయ అంధ్ విద్యరవిలక్ు, అద్నంగయ ‘ప్ఠితల వేతనం’ రూప్ంలో వయయం
చేయబడ్యతుందద.
వరగ ం (గర
ూ పు)

పఠితల వేతనం (నెలకు రూపాయలలో) (Reader

గర
ర ప్ు ఏ,బి,సి

allowance - rupees per month)
100

గర
ర ప్ు డి

75

గర
ర ప్ు ఇ

50

iii)

ఫీజుః

విద్యరవిలక్ు చేరిక్/నమోద్ు (Enrolment/registration) టయయషన్స ఫీజి (శిక్ష్ణక్ు అయిేయ

ఖ్రవి), ఆటలు (Games) స్ంఘం (Union), గరంధ్లయం (ల ైబర
ర ీ), ప్తిరక్ (Magazine), వెైద్య ప్రీక్ష్
(Medical

Examination),

ఫీజులు

మరియు

కొనిో

తప్పనిస్రి

యరనివరాటీ/బో రవుక్ు చెలిలంచేవి, ఈ ప్ధ్క్ం ద్వరయ ఇవవబడ్త్ర్యి.

ఫీజులు.

విద్యరిి

వయప్స్ు ఇవవబడే డిప్యజిట్

ఫీజులు వంట్వి – కయషన్స డిప్యజిట్, రక్ష్ణ రవస్ుము (Security Deposit) వీట్లో క్లప్బడ్వు.
iv)

అధయయన యాతిలు (Study Tours)

వృతిి విద్య కోరవాలు, స్యంకేతిక్ విద్య కోరవాలు

అభయసించే విద్యరవిలు తమ అధ్యయన యాతరలక్ు గరిషటంగయ స్ంవతారయనికి రూ. 500/- ప్ ంద్
గలుగుత్ర్రవ. వయరవ వయస్ి వంగయ తమ ప్రయాణ ఖ్రవిలు మించనప్పట్కీ ప్రిమితి రూ. 500/- ల వరక్ూ
మాతరమే ఉంటుందద. ఇదద క్ూడ్ వయరి విద్య స్ంస్ి అధదకయరి అధ్యయన యాతర వయరి విద్యభాయస్ంలో ఒక్
ముఖ్యమైన విషయంగయ ధ్ృవీక్రించనటల యిత్రే, మాతరమే ఇవవబడ్యతుందద.

పరిశోధనా (థిసస్) వాయసం (సధాధంత వాయసం) ట్ైపంగ్/పిచురణ (పింట్రంగ్) ఖరసులు (Thesis

v)

typing, printing charges)
స్ంస్ి యొక్క ప్రిశోధ్న్్ధదకయరి చూపించన మేరక్ు ప్రిశోధ్క్ విద్యరవిలక్ు గరిషటంగయ రూ. 600/లు సిధ్ి ్ంత వయయస్ం (Thesis) ట్ైపింగ్/ప్రచురణ (పిరంట్ంగ్) ఖ్రవిల నిమితి ం ఇవవబడ్యతుందద.
అభ్యరసధల ఎంపక (Selection of Candidates) ఈ ప్ధ్క్ంలో పేరయ-3 లో పేరకకనో విధ్ంగయ,

V.

అరుత నియమాలక్ు అనుగుణంగయ క్లిగివునో అంద్రూ అరవుల ైన ఇతర వెనక్బడిన తరగతుల
అభయరవిలు ఈ ఉప్కయర వేతనములను ప్ ంద్డ్నికి అరవులు. ఒక్ రయష్టయటరనికి చెందదన అభయరవిలు వేరకక్
రయషట ంర లో విద్యభాయస్ం చేస్ి ునో ప్రిసి తిలో వయరవ త్ర్ము ఏ రయష్టయటరనికి చెందద నవయరో, ఆ రయష్టయటరనికి
స్ంబంధదంచన అధదకయరవలక్ు తమ ధ్రఖ్ాస్ులలను అంద్జేయాలి.

వయరి రయషట ంర నుండి వయరికి

ఉప్కయరవేతనం మంజూరవ చేయబడ్యతుందద. ఫీజులో మినహాయింప్ు లేక్ వేరే విధ్మైన రయయితీలలు
క్ూడ్ స్వరయషట ంర లో ఉనోప్ుపడ్య వయరవ అవిక్ూడ్ ప్ ంద్గలుగుత్ర్రవ.
VI.
i.

ఉపకార వేతనాల కాలపరిమితి మరియు పొ డిగింపు (Duration and Revewal of Awards)
విద్యరవిల స్త్ీవరి న, క్రమం తప్పక్ుండ్ హాజరవ కయవడ్ం వంట్వి ఉనోప్ుపడ్య, ఉప్కయరవేతనం
మొద్ట్స్యరి

ఇచిన

న్్ట్

(స్యియి)

నుండి,

అతడి

విద్యభాయస్ం

ప్ూరి యిేయవరక్ూ

ఇవవబడ్యతుందద. ఒక్ కోరవాలో అదద చ్లా స్ంవతారయలు కొనస్యగే ప్క్ష్ఁలో ఒక్ విద్యరిి తరవవయత
ఉనోత తరగతికి ఉతీి రవుడెైనప్ుపడ్య ఆ ప్రీక్ష్లు విశవ విద్యలయం జరిపినవయ లేక్ ఆ స్ంసేి
నిరవహంచనవయ అనోవి ప్రగణంప్బడ్ద్ు మరియు వయరి ఉప్కయర వేతనం ప్ డిగింప్బడ్యతుందద.
ii.

ఒక్ ఇతర వెనక్ుబడిన తరగతుల విద్యరిి గర
ర ప్ ఏ (Group-A) కోరవాలో ప్రీక్ష్లో మొద్ట్స్యరి
ఉతీి రవుడ్య కయక్ప్ర త్రే క్ూడ్ ఉప్కయరవేతన ప్ డిగింప్ు చేయబడ్యతుందద. కయనీ, రండ్వ మరి కొనిో
స్యరవల తపిపత్రే, ఏ తరగతిలోన్ెైన్్ ఆ విద్యరిి తన ఖ్రవిలను త్ర్న్ే భరించవలసి ఉంటుందద. తిరిగి
ఉనోత తరగతికి ఉతీి రవుడ్యిేయ వరక్ూ.

iii.

ఒక్ విద్యరిి అన్్రోగయంత్రో గయని లేక్ వేరే విధ్మైన స్మస్యవలల గయని వయరిిక్ ప్రిక్ష్క్ు హాజరవ
కయలేనప్ుపడ్య

ఉప్కయర

ప్ డిగింప్బడ్యతుందద.

వేతనములనిచేి

కయలం

తరవవయత

ఇంద్ుకొరక్ు విద్యరిి, విద్య స్ంస్ి యొక్క

విద్య

స్ంవతారయనికి

ఉనోత్ర్ధదకయరికి మడిక్ల్

స్రిటఫికట్ లేక్ ద్నికి అవస్రమైన ఇతర నిరూప్ణలను గయని ద్ఖ్లు చేయవలసి ఉంటుందద.
ఆ స్రిటఫికట్ లో ఆ విద్యరిి ప్రిక్ష్క్ుహాజరయి నటల యిత్రే, ఉతీి రుడ్యిేయవయడ్ని ధ్ృవీక్రించవలసి
ఉంటుందద.
iv.

ఒక్ విశవవిద్యలయం/విద్య స్ంస్ి నియమావళి ప్రకయరం కింర దద తరగతిలో ఒక్ విద్యరిి ప్రిక్ష్
తపిపనప్పట్కీ, ఉనోత తరగతికి ప్రమోట్ చేసి కొదది కయలం తరయవత ప్రిక్ష్ను మళ్లల నిరవహంచ

ద్లిసేి ఆ విద్యరిి త్ర్ను ప్రమోట్ చేయబడిన తరగతికి ఉప్కయరవేతనం ప్ ంద్డ్నికి అరవుడ్యిన
ప్క్ష్ంలో అరవుడ్య.
VII. చెల్లంపు (Payment)
i.

ప్ర షణ వయయం (Maintenance Allowance)

ఏపిరల్ 1వ త్ర్రీఖ్ునుండి గయని, లేక్ విద్యరిి

విద్య స్ంస్ి లో ప్రవేశించన న్ెలనుండి గయని ఏదద తరయవతదద అయిత్రే, ద్ని ప్రకయరం విద్య
స్ంవతారం ముగిసే స్మయం వరక్ూ ప్రిక్ష్ ప్ూరి యిేయద్కయ ఇవవబడ్యతుందద (స్లవుల ప్ర షణ
వయయం క్ూడ్ క్లుప్ుక్ుని). తరయవత ఒక్వేళ విద్యరిి ఒక్న్ెలలో 20వ త్ర్రీఖ్ు తరయవత విద్య
స్ంస్ి లో చేరిత్రే ఆ తరవవయత న్ెల నుండి చెలిలంప్ు ఉంటుందద.
ii.

ముంద్ు స్ంవతారయలలో ఇవవబడిన ఉప్కయర వేతనములు ప్ డిగింప్ వలసి వచినప్ుడ్య,
ప్ర షణ వయయం కింర ద్ట్ స్ంవతారం ఏ న్ెలవరక్ూ చెలిలంచేరో, అ న్ెల తరవవయతనుండి చద్ువు
కొనస్యగిస్ి ూ ఉనో ప్క్ష్ఁలో తిరిగి ఇవవబడ్యతుందద (ఉద్ాః జూనియర్ ఇంటరీమడియిేట్ నుండి
సీనియర్ ఇంటరీమడియిేట్ వరక్ూ).

iii.

మైంట్న్ెన్సా అలవెన్సా(Maintenance Allowance

(ప్ర షణ వయయం) నుండి అంద్రవ

విద్యరవిలు అవస్రమైన ప్యఠయ ప్ుస్ి కయలు, సేటషనరీ మొద్ల ైనవి కొనుకోకవయలి. ఒక్వేళ ఎవరైన్్
విద్యరిి ప్యఠయ ప్ుస్ి కయలు, సేటషనీరీ క్లిగి లేడ్ని అతడి విద్య స్ంస్ి యొక్క అధదకయరి పిరయయద్ు
చేసినటల యిత్రే ఉప్కయరవేతనం మంజూరవ చేసే అధదకయర స్ంఘం ఉప్కయర వేతనమును తగిాంచే
అవకయశం ఉంటుందద.
iv.

ఎంపిక్ చేయబడిన విద్యరవిలక్ు వయరి రయషట ,ర కేంద్రప్యలిత ప్యరంతం ప్రిప్యలన్్ విభాగం ఈ ఉప్కయర
వేతనం గురించ ఉనో కయరయస్రళి (Procedure) ను అనుస్రించ ఉప్కయర వేతనమును మంజూరవ
చేస్ి ుందద.

v.

ఎమ్.బి.బి.ఎస్. కోరవాలో స్హాయ వెైద్ు ుడిగయ/హౌస్ స్రజన్స గయ ఉనో కయలంలో లేక్ వేరే కోరవాలో
ప్యరకిటక్ల్ శిక్ష్ణ ప్ ంద్ుతునో కయలంలో ఆ విద్యరిి ధ్న ప్రతిఫలం గయని లేక్ స్ట ప్ం్ లేక్ భతయం
గయని ప్ ందదనటల యిత్రే, ఉప్కయర వేతనం ఇవవబడ్ద్ు.

VIII.
i.

ఉపకారవేతనం మంజూరసకు ఉనన ఇతర షరతులు (Other Conditions for the Award)
విద్యరవిల స్ంతృపిి క్రమైన ప్ురోగతి, స్త్ీవరి నప్ై ఉప్కయరవేతనం మంజూరవ చేయడ్ం
ఆధ్రప్డిఉంటుందద. విద్య స్ంస్ి అధదప్తి ఏ స్మయంలోన్ెైన్్ ఒక్ విద్యరిి అతడి చరయలవలల
గయనీ, ఉపేక్ష్ వలన గయనీ, ప్ురోగతి స్ంతృపిి క్రంగయ స్యధదంచలేనప్ుపడ్య అతని ప్రవరి న స్రిగయ లేక్,
స్మమలలో ప్యలగానడ్ం, హాజరవ స్రిగయ ఉండ్క్ప్ర వడ్ం, అధదకయరవల అనుమతి ప్ ంద్క్ప్ర వడ్ం
మొద్ల ైనవయట్ వలల పిరయయద్ు చేసినటల యిత్రే, ఉప్కయర వేతనములు మంజూరవచేసే అధదకయర
స్ంఘం ఉప్కయర వేతనమును రద్ుి చేయడ్ం గయనీ, ఆపివేయడ్ం గయని లేక్ కొంత కయలం వరక్ూ
చెలిలంప్ులు చేయక్ుండ్యట గయనీ, చెయయవచుి.

ii.

ఒక్ విద్యరిి ఉప్కయర వేతనమును ‘అస్తయ వివరణ‘ ద్వరయ ప్ ందదనటల యిత్రే అతడ్య/ఆమ
ఉప్కయర వేతనము వెంటన్ే రద్ుి చేయబడ్యతుందద. చెలిలంప్బడిన ఉప్కయరవేతన స్ ముమ రయషట ర
ప్రభుతవం తన నరుయ విధ్నంత్రో తిరిగి ప్ ంద్ుతుందద. అటువంట్ విద్యరిి ఎటువంట్ ప్ధ్క్ంలో
క్ూడ్

ఉప్కయరవేతనమును

ప్ ంద్క్ుండ్

ఎప్పట్కి

బాలక్

లిస్ట

చేయబడి,

బహషకరింప్బడ్త్ర్డ్య/ప్డ్యతుందద.
iii.

రయషట ర ప్రభుతవం అనుమతి లేక్ుండ్ ఒక్ విద్యరిి త్ర్ను మొద్ట చేరిన కోరవా క్ు ఉప్కయర
వేతనం ప్ ంద్ుతూ వేరకక్ కోరవాలోకి మారినప్ుడ్య, విద్య స్ంస్ి మారినప్ుపడ్య అతడి ఉప్కయర
వేతనం రద్ుి చేయబడ్యతుందద. విద్య స్ంస్ి అధదప్తి ఇటువంట్ విద్యరవిల గురించ పిరయయద్ు
చేయాలి. అప్ుపడ్య రయషట ర ప్రభుతవం తన నిరుయ విధ్నంత్రో స్ ముమను తిరిగి రయబటుటక్ుంటుందద.

iv.

ఒక్ విద్యరిి విద్య స్ంవతార కయలంలో త్ర్ను ఉప్కయర వేతనమును ప్ ంద్ుతునో కొరవాను
అరయింతరంగయ మానివేసినటల యిత్రే, ఏ చద్ువుకైత్రే అతడ్య/ఆమ ఉప్కయర వేతనం ప్ ంద్రో అదద
రయషట ర ప్రభుతవం తన నిరుయాధదకయరంత్రో తిరిగి తీస్ుక్ుంటుందద.

v.

భారతదేశ ప్రభుతవం నిరుయాధదకయరం వలన ఈ నియమ, నిబంధ్నలు ఏ స్మయంలోన్ెైన్్
మారివచుి.

IX.

ఈ పధకం యొకక పికట్న (Announcement of the Scheme)
అనిో రయషట ర ప్రభుత్ర్వలు, కేంద్ర ప్యలిత ప్యరంత ప్రభుత్ర్వలు మే, జూన్స లలో ఈ ప్ధ్క్ంలోని

అంశయలను నివరించ అనిో ముఖ్యమైన వయరయి ప్తిరక్లు మరియు ఇతర మీడియాలలో ధ్రఖ్ాస్ుిలను
కోరవతూ ప్రక్టనల నిస్యియి.
ధ్రఖ్ాస్ుి ఫయరముల కొరక్ు మరియు ఇతర వివరణల కొరక్ు విద్యరవిలు తమ రయషట ర / కేంద్ర
ప్యలిత ప్యరంత ప్రభుతవం వయరికి వినోవించుకోవయలి.
అభయరిి ప్ూరిి చేసిన ధ్రఖ్ాస్ుిను స్ంబంధదంత అధదకయరవలక్ు ధ్రఖ్ాస్ుిలను తీస్ుక్ున్ే చవరిత్రేదీ
గడ్యవు లోప్ల ద్ఖ్లు చేయాలి.
ధరఖాసుత పంపే విధానం (Procedure for Applying)

X.
i.

ఉప్కయరవేతనమునక్ు చేసే ధ్రఖ్ాస్ుిలో తప్పనిస్రిగయ ఉండ్వలసినవిాః


నిరేిశించన విధ్ంగయ ఫయర్మ లో ఉప్కయరవేతనమునక్ు ధ్రఖ్ాస్ుి కయపీ (‘ఫ్రష్ ‘(మొద్ట్)
మరియు ప్ డిగింప్బడే ఉప్కయరవేతనములక్ు విడివిడిగయ నిరేిశింప్బడిన ధ్రఖ్ాస్ుి
ఫయరములున్్ోయి)



విద్యరిి స్ంతక్ం చేసిన ఒక్ ప్యస్ ప్ర రవట స్ైజు ఫర టోగయరఫ్ (కొతి ఉప్కయర వేతనములక్ు)



ఉతీి రవుడెైన అనిో ప్రీక్ష్లక్ు స్ంబంధదంచ స్రిటఫికటు
ల /డిప్ల ర మా/డిగీర మొద్ల ైన వయట్ని
ఒక్ కయపీ జత చేయాలి.



తహసీలి ారవ స్యియిక్నో చనో స్యియిలో ఉనో రవెనూయ అధదకయరి ధ్ృవీక్రించన వయస్ి వ
(Original) స్ంతక్ం చేసిన క్ులధ్ృవీక్రణ ప్తరం.

 తలిద్ండ్యరలు/స్ంరక్ష్క్ులు తమ ఆద్యం అనిో వనరవలనుండి క్లిపి వచేిదద
ప్రక్ట్ంచన, ఒక్ ఆద్య ధ్ృవీక్రణ ప్తరం.
 ముంద్ు స్ంవతారం ప్ ందదన ఉప్కయర వేతనం యొక్క రసీద్ు స్ంబంధదత విద్య స్ంస్ి
అధదకయరి క్ూడ్ స్ంతక్ం చేసినదద ధ్రఖ్ాస్ుిత్రో ప్యటయ జతచేయాలి. అభయరిి ఈ ప్థక్ం
ద్వరయ

ఇంతక్ు

ముంద్ు

స్ంవతారం

ఉప్కయర

వేతనం

ప్ ందదనప్ుపడ్య

ఈ

విద్ంగయచేయాలి.
ii.

ప్ూరిి చేసిన ధ్రఖ్ాస్ుి ఫయరమును విద్యరిి త్ర్ను ప్రస్ి ుతం చద్ువుతునో స్ంస్ి లో గయని, అంతక్ు
ముంద్ు స్ంస్ి లో గయని ఉనో స్ంస్ి యొక్క అధదప్తికి అంద్చేయాలిా ఉంటుందద.

ఈ విషయమై

రయషట ర ప్రభుతవం/కేంద్ర ప్యలిత ప్యరంత ప్రభుతవం ప్రత్రేయక్ంగయ నియమించన అధదకయరిని ఉదేిశించ ఈ
ధ్రఖ్ాస్ుి ఉండ్లి. అధదకయరికి, విద్యరిికి చెందదన రయషట ర /కేంద్ర ప్యలిత ప్యరంత ప్రభుత్ర్వలు
ఎప్పట్క్ప్ుపడ్య ఆదేశయలు జారీ చేస్ి యయి.
iii.
XI.

అస్ంప్ూరిిగయ ఉనో ధ్రఖ్ాస్ుిలు, గడ్యవు త్రేదీ ద్ట్న తరవవయత అందదనవి ల కికంప్బడ్వు.
పరయవేక్షణ (Monitoring)
ఈ ప్ధ్క్ంను అమలు ప్రచే స్ంస్ి ల ద్వరయ, ఈ ప్థక్ం ఆరిిక్ంగయ, కియ
ర ాతమక్ంగయ స్యధదంచనదద

వివరణ్తమక్ స్మాచ్రంత్రో త్రెలుస్ుక్ుని ప్రయవేక్ష్ణ చేయబడ్యతుందద.

స్యధ్రణంగయ ఈ ప్ధ్క్ంను

అమలు ప్రిచే స్ంస్ి లు ఉప్కయరవేతనములు ప్ ందే లబిి ద్రవల తరగతి ప్రకయరం మరియు బాల బాలిక్ల
స్ంఖ్య ప్రకయరమర త్రెైమాసిక్ నివేదదక్లు ఇవవవలసి ఉంటుందద.

ఆరిిక్ విషయంలో కింర ద్ట్ ఆరిిక్

స్ంవతారంలో వయస్ి వంగయ అయిన ఖ్రవిల వివరయలు ప్రస్ి ుతం నడ్యస్ుినో ఆరిిక్ స్ంవతారంలో
జరగబో యిే వయయం గురించ స్మాచ్రంత్రో స్ంబంధదత స్ంస్ి లు నివేదదక్ను ఇస్యియి.

ఈ ప్ధ్క్ంను

అమలు ప్రిచే స్ంస్ి లు ఇటీవల ఆడిట్ చేయబడిన ఖ్ాత్ర్లను గురించ క్ూడ్ నివేదదక్లను ఇవవవలసి
ఉంటుందద.
XII.

సమీక్ష (Evaluation)
దేశంలోని వివిధ్ ప్రదేశయలలో (ప్యరంత్ర్లలో) ఈ ప్ధ్క్ం యొక్క ప్నితీరవ గురించ, ‘స్ర షల్ జసిటస్

అం్ ఎంప్వరమంట్’ (స్యమాజిక్ న్్యయం మరియు అభివృధ్ది) మంతిరతవ శయఖ్, ప్రతిష్టయటతమక్మైన
స్ంస్ి లు/స్ంఘాలను అధ్యయనం చేయడ్నికి నియమిస్ుిందద.

ఈ అధ్యయనం మంతిరతవ శయఖ్ కేంద్ర

నిధ్ులను తీస్ుక్ుని ప్నిచేసే రిస్ర్ి మరియు ట్ని
ై ంగ్ వయరి ప్రయవేక్ష్ణలో జరవగుతుందద.

