భారతదేశంలో మెట్ి క్
ర పూరవ విదయాభాాసం చేసే ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల వారికి ఇచేే
ఉపకార వేతనముల పధకం.
(Scheme of pre-metric Scholarships to the other backward classes for
studies in India)
1.

లక్ష్ాం (Objective)
స్వాతంత్యం వచ్చి యాభై ఒక్క సంవతసరవలు దాటినా, దేశంలో విద్య స్వాయిని అభివృధ్ది

చేయడానికి ఎటువంటి చర్యలు చేపటిినా వెనుక్బడిన తర్గతుల వవరిలో అక్షరవసయత ప్త్ేయక్ంగవ వవరి
స్త్ర ల
ీ లో, అతి తక్ుకవ స్వాయిలో ఉందద. ఫ్్భుతాం, ఈ యాభై ఒక్క సంవతసరవలలో అక్షరవసయత స్వాయిని
పంచడంలోనూ, విద్యను అభివృధ్ది చేయడంలోనూ, ఎననో చర్యలు చేపటిి స్వధ్యమైనంత ప్గతిని
స్వధదంచ్చందద.

కవనీ అక్షరవసయతలో ఉనోత స్వాయికి చేర్డానికి స్వధదంచవలస్తందద చాలా ఉందద.

విద్య

యంద్ు మరియు ఆరిాక్ంగవ వెనుక్బడిన తర్గతుల వవరికి సరిపడినంత సహకవర్ం, ప్ర ్ త్ాసహం
అంద్డంలేద్ని గురిరంచబడిందద.
ఎంత్ో వయత్ాయసం ఉందద.

ప్తీ స్వాయిలోనూ వవరికి మరియు వెనుక్బడిన వరవాలు కవనివవరికి

అంద్ువలన, కొతర పధ్కవలను ప్వేశపటిి ప్త్ేయక్ంగవ లక్షయ వరవాల ైన (Target

groups) వెనుక్బడిన తర్గుతల వవరికి ప్జలలోనూ, వెనుక్బడిన తర్గతులు కవని వవరికి మధ్య
యునో అంతరవలను ప్ర గొటిి ఒకే స్వాయిలో జీవించే పరిస్తా తికి తీసుక్ురవవడానికి తీవ్ క్ృష చేయవలస్త
ఉంటుందద.
ఇతర్ వెనుక్బడిన తర్గతి ప్జలలోనూ, స్త్ిల
ీ అక్షరవసయతక్ు సంబంధదంచ్చ క్ూడా విచారించతగిన
పరిస్తా తిలోనే వ ండి. క్ుటుంబానిో పరిమితి చేయడంలోనూ, క్ుటుంబ సభుయల వెైఖరికి ఒక్ నిర్దిష్ి
ర్ూపం ఇవాడంలోనూ స్త్ర ల
ీ విదాయభివృధ్దికే
ీ ు ప్ర షంచే ప్వత్ గణనీయమైనదద. ఈ వరవాల ప్జలలోనూ, స్త్ిల
వయయం చేస్తే ధ్నం వవరి స్వమాజిక్ మరియు ఆరిాక్ స్వాయిని వేగంగవ పంచడంలో దో హద్ం చేయడమే
కవక్ుండా మొతర ం దేశవనేో అభివృధ్ది పధ్ంలోనికి నడిపసురందద.
పేద్వవరైన ఇతర్ వెనుక్బడిన తర్గతుల వవరి పలల లు ప్వఠశవలలక్ు వెళ్లడం లేద్ని పరిశీలనలో
త్ేలందద. ఎంద్ుక్ంటే వవర్ద ఆ సమయంలో వవరి తలద్ండర్లక్ు వవరి స్వంప్దాయ వృతిర లో సహాయం
చేయడానికి గవని లేక్ వవరి క్ుటుంబ ప్ర ష్ణకై ఏదైనా పనిచేయడం గవని చేసర ునాోర్ద.

అంద్ువలన,

మటిక్
్ (ప్్-మటిక్
్ ) విదాయ ఉపకవర్ వేతన పథక్ం ఇటువంటి బాలలక్ు ముఖయంగవ బలహీనవరవాలలోని
బాలక్లక్ు విదాయభాయసం చేయడానికి సహాయకవరిగవ ఉంటుందద.

ఈ లక్షయ స్వధ్నకోసమై ‘ప్్-మటిక్
్ ‘

ఉపకవర్ వేతన పధ్క్ం ఇతర్ వెనుక్బడిన తర్గతుల లోని బలహీన వరవాల పలల ల కొర్క్ు ఏరవాటు
చేయబడిందద.

2.

పరిధి (Scope)
దారిదయ
ద్
రేఖక్ు దదగువను రటిింప పేద్రిక్ంలో జీవిసురనో ఇతర్ వెనుక్బడిన తర్గతుల వవర్ద

జనాభాలో అధదక్ భాగం ఉనాోర్ద.

వీరిలోనే ఎననో అసమానతలు ఉనాోయి.

అంద్ువలన ఇతర్

వెనుక్బడిన తర్గతుల వవరి లోని పేద్ల ైన తలతండర్ల పలల లక్ు వవరి వవరిిక్ ఆదాయం దారిద్య్ రేఖక్ు
దదగువన జీవించే వవరిక్నాో రండింతలు తక్ుకవగవ ఉనోప ాడర ఈ ఉపకవర్ వేతన పధ్క్ం దాారవ బడికి
పంపేలా చయయడం దీని యొక్క ముఖయయదేిశం.
3.

అరహత (Eligibility)
విదాయరిా యొక్క తలద్ండర్ల/సంర్క్షక్ుల అనిో వనర్దలత్ో క్లపన వవరిిక్ ఆదాయం ర్ద.

44,500/- లు మించని పరిస్తా తులలో ఈ ఉపకవర్ వేతనం మంజూర్ద చేయబడరతుందద.
గమనిక (Note): 1 విదాయర్దాల తలద్ండర్లలో ఎవరో ఒక్ర్ద బ్తికి ఉనోంత కవలం (వివవహిత అయిన
నిర్దదో యగి విదాయరిాని విష్యంలో ఆమ భర్ర ) వవరి అనిో వనర్దలత్ో లభించే వవరిిక్ ఆదాయంను గణిస్ర వర్ద.
కవని, వేరే ఇతర్ క్ుటంబ సభుయలు సంప్వద్నాపర్దల ైనపాటికీ, వవరిని పరిగణనలోనికి తీసుకోర్ద. ఈ
ప్వ్తిపదదక్ మీద్ ఆదాయ ధ్ృవీక్ర్ణ పత్ంలో ‘ఆదాయం‘ పై వివరించ వలస్త ఉంటుందద.

ఒక్ వేళ్ ఒక్

విదాయరిా తలద్ండర్లర్దవ ర్ూ మర్ణించ్చనటల యిత్ే, . (నిర్దదో యగి అయిన వివవహిత విదాయరిాని విష్యంలో,
ఆమ భర్ర మర్ణించ్చనటల యిత్ే) విదాయరిా చద్ువ బాధ్యతను వహించే సంర్క్షక్ుని ఆదాయం గణనలోనికి
వసురందద. తలద్ండర్లలో ఎవరైనా ఒక్ర్ద సంప్వద్నాపర్దల ైన వవర్ద మర్ణించ్చ విదాయరిా యొక్క ఆదాయం
అక్స్వాతు
ర గవ తగిాప్ర యి, ఈ పధ్క్ంలోని ఆదాయ పరిమితి పరిధదలోనికి వచ్చినటల యిత్ే, అతడర/ఆమ
ఇతర్ ఆర్హతలు ఈ పధ్క్ంలోని ఉపకవర్వేతనం ప్ ంద్డానికి సరిప్ర యినటిల యిత్ే, ఆ సంఘటన జరిగిన
నెల నుండి ఈ ఉపకవర్ వేతనం ప్ ంద్ుటక్ు అర్దహడర/అర్దహరవలు..

ఇటువంటి విదాయర్దాల ఉపకవర్వేతన

ధ్ర్ఖాసురలు, ధ్ర్ఖాసురలు ఆంద్జేయు చ్చవరి త్ేదీ ముగిస్తనపాటికీ, కవర్దణయ ప్వ్తిపదదకవంశంగవ
పరిగణించ్చ, అంగీక్రింపబడత్ాయి
గమనిక (Note): 2

ఒక్ విదాయరిా యొక్క తలద్ండర్లు గృహవసతి భతయం (House rent allowance)

ప్ ందద ఆదాయపనుో నుండి ఆ విష్యమై మినహాయింప ప్ ందదనటల యిత్ే, ఆ విదాయరిా క్ూడా తన
ఆదాయ ధ్ృవీక్ర్ణలో ‘ఆదాయం’ లో ఈ విష్యమై మినహాయింప ప్ ంద్ుత్ాడర.
గమనిక (Note): 3: ఆదాయ ధ్ృవీక్ర్ణ పత్ం, ఒక్కస్వరే ఇవావలస్త ఉంటుందద. అంటే విదాయభాయసం
కవలం ఒక్ సంవతసరవనికి మించ్చ ఉనాో క్ూడా విదాయ కోర్దసలో చేరినప ాడర మాత్మే అంద్ జేయాల.
4.

విదయా విధయనము మరియు వ్ావ్ధి (Duration and Course of Studies)
ఇంటినుండి ప్వఠశవలక్ు వచేి విదాయర్దాలక్ు ప్్-మటిక
్ ి విధానంలో మొద్టి తర్గతి నుండి లేక్ ఆ

తర్దవవత తర్గతులలో చేరిన నాటినుండి ఉపకవర్వేతనము ఇవావచుిను. అదే వసతి గృహంలో
నివస్తసూ
ర ప్వఠశవలక్ు వచేి విదాయర్దాలక్ు మూడో తర్గతి లేక్ ఆ తర్దవవతి తర్గతుల నుండి చేరే వవరికి

ఇవావచుిను. పదో తర్గతి చ్చవరికి ఉపకవర్ వేతనము ఆప వేయబడరతుందద. ఒక్ విదాయసంవతసర్ంలో
ఇవాబడే ఉపకవర్ వేతనము యొక్క కవలవయవధద పదద నెలలు.
5.

విదయా సంసధ (Institution of Study)
రవష్ి ీ ప్భుతాము మరియు కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత పరివవలనా విభాగములచే గురిరంపబడిన విదాయ

సంసా లు మరియు ప్్-మటిక్
్ విదాయ విధానములకే ఈ ఉపకవర్వేతనములు ఇవాబడత్ాయి.
6.

ఉపకార వేతనము యొకక పరిధి మరియు పిత్ేాక నిధి (Coverage value of Scholarship

and Adhoc Grant).
i.

వసతి గృహ విదాయర్దాలు (Hostelers): మూడవ తర్గతి (Class III)

నుండి పదో తర్గతి

(Class X) వర్క్ూ చదదవే వసతిగృహ విదాయర్దాలు ఈ ఉపకవర్ వేతన పరిధదలోనికి వస్వరర్ద.
ఉపకవర్ వేతనముల రేటల ు కింర దద విధ్ంగవ ఉంటాయి:

ii.



III తర్గతినుండి VIII తర్గతి వర్క్ూ

- నెలక్ు ర్ూ. 200/- చొప ాన 10 నెలలు.



IX తర్గతి నుండి Xవ తర్గతి వర్క్ూ

- నెలక్ు ర్ూ. 250/- చొప ాన 10 నెలలు

ఇంటి నుండి వచేి విదాయర్దాలు (Day Scholars): ఒక్టో తర్గతి నుండి (Class I) నుండి పదో
తర్గతి (Class X) చదదవే ఇంటి నుండి వచేి విదాయర్దాలు ఈ ఉపకవర్ వేతన పరిధదలోనికి వస్వరర్ద.
ఉపకవర్ వేతనముల రేటల ు ఈ కింర దద విధ్ంగవ ఉంటాయిిః


మొద్టి తర్గతి నుండి ఐదో తర్గతి వర్క్ూ (Class I to Class V) నెలక్ు ర్ూ. 25/చొప ా10 నెలలు.



6వ తర్గతి నుండి 8వ తర్గతి వర్క్ు (Class VI to Class VIII) నెలక్ు ర్ూ. 40/చొప ాన 10 నెలలు.



9వ తర్గతి నుండి 10వ తర్గతి వర్క్ూ (Class IX to Class X) నెలక్ు ర్ూ. 50/చొప ాన 10 నెలలక్ు.

iii.

పిత్ేాక నిధి (Adhoc Grant)

ఒక్ ప్త్ేయకేమైన ధ్న సహాయంగవ సంవతసరవనికి ర్ూ. 500/-

వంతున ప్తి విదాయరిాకి సంవతసరవనికి ఇవాబడరతుందద, అనగవ వసతి గృహ విదాయర్దాలు
మరియు ఇంటి నుండి వచేి విదాయర్దాలు అంద్ర్ూ ఈ ధ్నానిో ప్ ంద్ుత్ార్ద.
iv.

ఉపకార వేతనము యొకక ధనము ప్వఠశవలలో చేరిన నాటినుండి తిరిగి వదదల వేస్తే వర్క్ూ
స్తలవ లు కవలానిో మినహాయించ్చ ఒక్ సంవతసర్ కవలంలో 10 నెలల ప్వటు ఇవాబడరతుందద.
కొనిో సంద్రవాలలో మాత్ం విదాయర్దాలు ఆలసయంగవ ప్వేశంచ్చ విదాయ సంవతసర్ంలో మధ్యలో
వదదల వేస్తేర ఆ కవలానికే ఇవాబడరతుందీ.

7.

పరిపాలనయధికారము (Administrative Authority)
ఈ పధ్క్ం యొక్క నిర్ాహణ రవష్ి ీ ప్భుతాములు/కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత పరిప్వలనా విభాగవలు,

ఏర్ార్చ్చన విధద విధానానిో అనుసరించ్చ అమలు చేయబడరతుందద.

ఎంపిక (Selection)

8.

విదాయర్దాలు ఎంపక్కై, వవరి రవష్ి ీ ప్భుతాములు/కేంద్్ ప్వ్ంత పరిప్వలనా విభాగవగలు ఒక్
వివర్ణాతాక్మైన విదద విధానాలను తయార్ద చేస్ర వయి.
9.

ఈ ఉపకారవేతనము ప ందుట్కు ఇతర షరతులు (Other Conditions for Award)
i.

విదాయర్దాలు, తమ విదాయభాయస కవలంలో, ఉదో యగం చేయుట కవని, తమ తలద్ండర్ల పనిలో
సహాయం చేయటు కవని చేయరవద్ు.

ii.

ఒక్ విదాయరిా, తన తర్గతి నుండి ఉతీర ర్దైడై ఉనోత తర్గతికి

వెలేల క్రమం తపాత్ే, విదాయరిా

సంబంధదత అధదకవరి నుండి ఈ విష్యమై అనివవర్య కవర్ణముల వలన అతను తపానటు
ల
ధ్ృవీక్ర్ణ పత్ం తీసుకోవవల. అటువంటి సంద్రవాలలో ఉపకవర్ వేతనం ర్ద్ుి చేయబడద్ు.
కవని, విదాయరిా మామూలుగవ పరిక్ష రవస్త, తపానటల యిత్ే, ఉపకవర్ వేతనం ఆపవేయబడరతుందద.
iii.

ప్వఠశవల క్రమశక్షణను లేక్ ఉపకవర్ వేతనము యొక్క వియమ, విబంధ్నలను ఎవరైనా విదాయరిా
ఉలల ంఘిస్త,ేర అతడి ఉపకవర్వేతనము ర్ద్ుి చేయబడరతుందద, లేక్ ఆపవేయబడరతుందద.
నిర్ైయము ప్వఠశవల అధదకవర్ వర్ా ం తీసుక్ుంటుందద.

ఈ

రవష్ి ీ ప్భుతాములు/కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత

పరిప్వలనా విభాగవలు క్ూడా ఒక్ విదాయరిా ఈ పథక్ము యొక్క నియమ, నిబంధ్నలను
ఉలల ంఘించ్చనటు
ల ఋజువ అయిత్ే, ఉపకవర్వేతనమును వెంటనే ర్ద్ుి చేస్ర వయి.
iv.

ఒక్ విదాయ సంవతసర్ కవలంలో విదాయర్దాలు ఒక్ విదాయ సంసా నుండి వేరొక్ విదాయ సంసా క్ు బదీలీ
కవవడం స్వధార్ణంగవ అంగీక్రింపబడద్ు. కవనీ, కొనిో ప్త్ేయక్ సంద్రవాలలో విదాయరిా విద్యను
ద్ృషి లో పటుిక్ుని అనుమతినివాడం జర్దగుతుందద.

v.

ఈ పధ్క్ం దాారవ లబ్ది ని ప్ ంద్ుతునో విదాయరిా ఇక్ ఏ ఇతర్ ప్్ -మటిక్
్ ఉపకవర్ వేతన పధ్క్ం
దాారవ లబ్ది ప్ ంద్రవద్ు.

vi.

ప్వఠశవలక్ు విదాయర్దాలు క్రమం తపాక్ుండా హాజర్దకవవవల.

ఈ విష్యమై ప్వఠశవల యొక్క

అధదకవరి నిర్ైయాధదకవరవనిో క్లగి ఉంటాడర.
10.

ఉపకారవేతనం యొకక ప డిగింపు (Renewal of Scholarship)
సంబంధదత రవష్ి ీ ప్భుత్ాాలు/కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత పరిప్వలనా విభాగవలు ఒక్ స్వరి మంజూర్ద

చేస్తన ఉపకవర్ వేతనము స్వధార్ణంగవ తర్వవతి విదాయ సంవతసరవనికి క్ూడా ప్ డిగిస్ర వయి. కవనీ, విదాయ
సంసా యొక్క ముఖాయధదకవరి క్నుక్ రవష్ి ీ ప్భుతాము/కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత పరిప్వలనా విభాగవనికి ఈ
పధ్క్ం యొక్క నియమ, నిబంధ్నలను విదాయరిా ఉలల ంఘించ్చనటు
ల పరవయద్ు చేస్తేర అప ాడర ఈ ఉపకవర్
వేతనము ప్ డిగింప బడద్ు.

11.

ఈ పధకం యొకక పికట్న (Announcement of Scheme)
సంబంధదత రవష్ి ీ ప్భుతాము/కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత పరిప్వలనా విభాగము, ముఖయమైన వవరవర

పతి్క్లు, ప్వ్ంతీయ పతి్క్లలో ప్క్టనల దాారవ మరియు ఇతర్ ప్చార్ స్వధ్నముల దాారవ ఈ
పధ్క్ంను గురించ్చ ఎంత్ో ముంద్ుగవనే ప్క్టనను వెలువరిస్ర వయి.
12.

ధరఖాసుు చేసుకునే విధయనం (Mode of Applying)
రవష్ి ీ ప్భుతాము/కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత పరిప్వలనా విభాగములోని ఈ పథక్ం కొర్క్ు

నియమించ్చన విభాగము దాారవ ధ్ర్ఖాసుర ఫవర్ములు పంపణీ చేయబడత్ాయి.

ఇదే విభాగము

నిరేిశంచ్చన ధ్ృవీక్ర్ణ పత్ం (సరిిఫకట్) త్ో ప్వటుగవ ధ్ర్ఖాసురలను నిరీైత గడరవ లోపల తీసుక్ుంటుందద.
13.

ఆరిధక సహాయ పికయ
ి
(Pattern of Financial Assistance)
కేంద్్ం 50 శవతం సహాయానిో రవష్టవిీనికి అంద్జేసర ుందద. ఉపకవర్ వేతనము యొక్క స్ ముాను

రవష్ి ీ ప్భుతాము/కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత పరిప్వలనా విభాగం త్ాము తయార్ద చేస్తన విధానం ప్కవర్ం
త్ాము ఎంపక్ చేస్తన తమ విదాయర్దాలక్ు చలల స్ర వయి.

మిగిలన 50 శవతం రవష్ి ీ ప్భుతాము భరిసర ుందద.

రవష్ి ీ ప్భుతాము యొక్క వవటా అనుమతింపబడిన బడె ట్ నిధ్ులను ఉపయోగించ్చ ఈ పధ్కవనిో
అమలు చేయడంలో కేంద్్ ప్భుత్ాానికి సహకవర్ం కొర్కై వినోవించుకోవవల. కేంద్్ ప్వలత ప్వ్ంత్ాల ైత్ే
100 శవతం సహకవర్ం కేంద్్ం క్లాసురందద.
14.

పరావేక్ష్ణ (Monitoring)
ఈ పధ్క్ంను అమలు పర్చే సంసా ల దాారవ, ఈ పథక్ం ఆరిాక్ంగవ, కియ
ర ాతాక్ంగవ స్వధదంచ్చనదద

వివర్ణాతాక్ సమాచార్ంత్ో త్లుసుక్ుని పర్యవేక్షణ చేయబడరతుందద.

స్వధార్ణంగవ ఈ పధ్క్ంను

అమలు పరిచే సంసా లు ఉపకవర్వేతనములు ప్ ందే లబ్ది దార్దల తర్గతి ప్కవర్ం మరియు బాల బాలక్ల
సంఖయ ప్కవర్మూ త్ైమ
ీ ాస్తక్ నివేదదక్లు ఇవావలస్త ఉంటుందద.

ఆరిాక్ విష్యంలో కింర ద్టి ఆరిాక్

సంవతసర్ంలో వవసర వంగవ అయిన ఖర్దిల వివరవలు ప్సర ుతం నడరసురనో ఆరిాక్ సంవతసర్ంలో
జర్గబో యిే వయయం గురించ్చ సమాచార్ంత్ో సంబంధదత సంసా లు నివేదదక్లు ఇస్వరయి.

ఈ పధ్క్ంను

అమలు పరిచే సంసా లు ఇటీవల ఆడిట్ చేయబడిన ఖాత్ాలను గురించ్చ క్ూడా నివేదదక్లను ఇవావలస్త
ఉంటుందద.
XII.

సమీక్ష్ (ఇవాలుాయేషన్)
దేశంలోని వివిధ్ ప్దేశవలలో (ప్వ్ంత్ాలలో) ఈ పధ్క్ం యొక్క పనితీర్ద గురించ్చ, ‘స్ర ష్ల్ జస్తి స్

అండ్ ఎంపవరాంట్’ (స్వమాజిక్ నాయయం మరియు అభివృధ్ది) మంతి్తా శవఖ, ప్తిష్టవితాక్మైన
సంసా లు/సంఘాలను అధ్యయనం చేయడానికి నియమిసురందద.

ఈ అధ్యయనం మంతి్తా శవఖ కేంద్్

నిధ్ులను తీసుక్ుని పనిచేస్తే రిస్తర్చి మరియు ట్ని
ైీ ంగ్ వవరి పర్యవేక్షణలో జర్దగుతుందద.

