महारा

शासन

उ च व तं िश ण िवभाग

तं िश ण संचालनालय, महारा
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दूर वनी
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मांक : 17/तंिशसं/परदेशी िश यवृ ी/2021/66

िदनांक : 20 स टबर, 2021

“जािहरात”
उ च व तं िश ण िवभागांतगत खु या वग तील "गुणवंत मुलामुल ना परदेशात उ च िश णासाठी
िश यवृ ी" या योजनेअत
ं गत सन 2021-22 किरता िव ा य कडू न अज मागिव यात येत आहे त.
महारा

शासना या उ च व तं

िश ण िवभागांतगत महारा

रा यातील खु या वग तील या

गुणवंत िव ा य नी पद यु र पदिवका, पद यु र पदवी व पीएचडी अ यास मासाठी, THE (Times Higher
Education) / कवा QS (Quacquarelli Symonds) Ranking 200 या आंत असले या परदेशातील शै िणक
सं थेम ये

वेश घेतला असेल, अशा िव ा य करीता शासन िनणय उ च व तं

िश ण िवभाग

मांक

संकीण-2018/ . .218/तांिश-4, िद.04.10.2018 नुसार सदर िश यवृ ी योजना राबिव यांत येते. तथािप,

कोिवड-19 या संसगज य रोगामुळे वष 2020-21 या िव ीय वष त होणा या अथ यव थेवरील पिरणामाबाबत
िव

िवभाग शासन िनणय िदनांक 4-5-2020 अ वये कर यांत आले या उपाययोजनांमळ
ु े ही योजना शै िणक

वष 2020-21 म ये राबिव यांत आली न हती. तरी, सदर योजना शासन िनणय उ च व तं

िश ण िवभाग

मांक संकीण-2020/ . .116/तांिश-4, िद.6-9-2021 अ वये काही सुधारणांसह शै िणक वष 2021-22

म ये राबिव यास शासनाने मा यता िदलेली आहे .
सदर योजनतगत पा
आहे त.

उमेदवारांकडू न शै िणक वष 2021-22 साठी Online प दतीने अज मागिव यांत येत

या िश यवृ ीसाठी खालील माणे शाखा / अ यास म िनहाय जागा उपल ध असतील :-

अ. .

पद यु र पदिवका

शाखा / अ यास म

व पद यु र पदवी

डॉ टरेट

एकूण

1.

कला

01

01

02

2.

वािण य

01

01

02

3.

िव ान

01

01

02

01

01

02

4.

यव थापन

5.

िवधी अ यास म

01

01

02

6.

अिभयांि की/वा तुकला शा

04

04

08

7.

औषधिनम णशा

01

01

02

एकूण

10

10

20

शै िणक वष 2020-21 म ये परदे शातील िव ापीठात
करीता अज कर याची संधी दे यांत येत आहे . मा

वेश घेतले या िव ा य ना देखील वष 2021-22

अशा िव ा य पैकी यांची िनवड होईल या िव ा य ना

शै िणक वष 2020-21 ( थम वष) वगळता पुढील अ यास मा या मा य कालावधीसाठी िश यवृ ी देय राहील.

सदर िश यवृ ीसाठी पा तेचे िनकष खालील माणे आहेत :
 उमेदवार व उमेदवाराचे आई / वडील अथवा पालक भारताचे नागिरक तसेच महारा
असावेत.

 शै िणक वष 2020-21 म ये
2021-22 म ये

रा याचे अिधवासी

वेश घेतले या उमेदवारां या परदेशातील शै िणक सं थेचे व शै िणक वष

वेश घे यास इ छु क असले या उमेदवारां या परदेशातील शै िणक सं थेच,े अ यावत

(सन 2021 मधील) THE (Times Higher Education) / कवा QS (Quacquarelli Symonds) Ranking
200 या आंत असणे बंधनकारक आहे .

 उमेदवारा या पालकांच/े कुटु बांचे व उमेदवार नोकरी करीत अस यास याचे

वत:चे उ प

ध न सव

माग नी िमळणारे मागील आ थक वष तील (2020-21 मधील) एकि त कौटु ं िबक वा षक उ प
लाखापे ा जा त नसावे.
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 या योजने या सिव तर अटी व शत , पा ता, वयोमय दा, शै िणक अहता, िमळणारे लाभ, िश यवृ ी या
लाभासाठी

िनवड

कायप दती

इ यादी

मािहती

किरता

तं

िश ण

संचालनालया या

www.foreignscholarship2021.dtemaharashtra.gov.in या

संकेत थळावर उपल ध क न

िदनांक

िश ण िवभाग

दे यांत आलेला शासन िनणय उ च व तं
2020/

िश ण िवभाग

मांक संकीण-2018/ . .218/तांिश-4,

04 ऑ टोबर, 2018 व शासन िनणय उ च व तं

.116/तांिश-4, िदनांक 6 स टबर, 2021 चा शासन िनणय तसेच उ च व तं

. संकीण-

िश ण िवभाग

मांक संकीण-2018/ . .218/तांिश-4, िदनांक 30 ऑ टोबर, 2018 व िदनांक 11 फे व
ु ारी, 2019 ची

शासन शु दीप के पहावीत व याअनुषग
ं ाने अज ची छाननी कर यांत येईल.

इ छु क उमेदवारांनी www.foreignscholarship2021.dtemaharashtra.gov.in या संकेत थळावर
online प तीने अज भरावा व online भरले या अज ची त, मूळ माणप े / कागदप े यां या सा ांिकत
त सह पडताळणीसाठी संबिं धत िवभागीय काय लयात खालील वेळाप कानुसार सादर करावीत.
.

काय म

१

कालावधी

संकेत थळावर online प तीने अज भरणे व आव यक
माणप े व कागदप े अज सोबत अपलोड करणे

िद. 21 स टबर 2021 पासून
िद. 18 ऑ टोबर २०21
( सायंकाळी ५.०० वाजे पयत )

२



या उमेदवारांनी कला, वािण य, िव ान व

िवधी

यांनी उमेदवार वा त यास असले या िज

ाशी

शाखतगत येणा या अ यास मासाठी अज केला आहे

संबिं धत सहसंचालक, िवभागीय काय लय, उ च
िश ण येथे

व
या



उमेदवारांनी

वा तुकलाशा

यव थापन,

अिभयांि की

व औषधिनम णशा

/

शाखतगत

येणा या अ यास मासाठी अज केला आहे

यांनी

यांनी उमेदवार वा त यास असले या िज

ाशी

संबिं धत सहसंचालक, िवभागीय काय लय, तं
िश ण येथे

वर नमूद के या माणे online भरले या अज ची
मूळ

माणप े / कागदप े यां या सा ांिकत

पडताळणीसाठी सादर करावीत.

त,

त सह

िद. 23 स टबर 2021 पासून
िद. 20 ऑ टोबर २०21
( सायंकाळी ५.०० वाजे पयत )

िवभागीय काय लये, उ च िश ण व िवभागीय काय लये, तं
मािहती पु तकेम ये उपल ध क न दे यात आलेली आहे.

िश ण यांची यादी वरील संकेत थळावरील

Online अज िशवाय इतर कोण याही प दतीने केलेला अज िवचारात घे यांत येणार नाही. इ छु क उमेदवारांनी
िनध िरत कालावधीत वरील माणे कायवाही करणे आव यक आहे.

(डॉ. अभय वाघ)

संचालक, तं िश ण संचालनालय,
महारा

रा य, मुंबई

महारा

शासन

उ च व तं िश ण िवभाग

"गुणवंत मुलामुल ना परदे शात उ चिश णासाठी िश यवृ ी"
या योजनतगत सन 2021-22 करीता

मािहती पु तका

तं िश ण संचालनालय, महारा
3, महापािलका माग, प पेटी
दूर वनी

ई-मेल– desk17@dtemaharashtra.gov.in

रा य

.1967, मुंबई 400 001.

.०२२-6859419/449/493

वेबसाईट: http://www.dtemaharashtra.gov.in

"गुणवंत मुलामुल ना परदेशात उ चिश णासाठी िश यवृ ी" योजना
सन 2021-22

अनु मिणका
अ. .
१

तपशील
ओळख

पान
3

२

योजनेचे नांव व सु वातीचे वष

3

३

योजनेचा उ ेश व या ती

3

4

सवसाधारण अटी व शत

3

५

वयोमय दा

4

६

उ प मय दा

4

७

शै िणक अहता

5

८

अ यास माचा कालावधी

5

९

एकाच कुटू ं बातील कमाल पा ता धारक

5

१०

अिनवाय अटी

5

११

िश यवृ ीची शाखािनहाय िवभागणी व परदे श िश यवृ ी मंजूर

7

१२

िव ा य स िमळणारे लाभ

9

१३

अज कर याची प दत

12

१४

गुणव ा यादी व िनवड यादी तयार कर याची कायप ती

14

१५

अ य अटी व शत

17

१६

हमीप व बंधप

19

१७

कायदे शीर बाबी

19

१८

छाननी सिमती

19

१९

िनवड सिमती

20

२०

ऑनलाइन अज त भरावयाची मािहती

21

२१

बंध प नमुना

25

२२

हमी प नमुना

27

२३

िव ा य ने अज सोबत सादर कर यासाठीची कागदप ांची चेक

29

सह संचालक, उ च िश ण व तं िश ण िवभागीय काय लयाचे प े

30

कर यात येणारे अ यास म

िल ट
२४

.
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१. ओळख:
शासन िनणय उ च व तं

िश ण िवभाग

4 ऑ टोबर, 2018 अ वये महारा
रा यातील खु या

मांक संकीण-2018/ . .218/तांिश-4, िदनांक

शासना या उ च व तं

िश ण िवभागांतगत महारा

वग तील जे गुणवंत िव ाथ पद यु र पदिवका, पद यु र पदवी व

पीएचडी अ यास मासाठी, THE (Times Higher Education) / कवा QS (Quacquarelli
Symonds) Ranking 200 या आतील असले या परदे शातील शै िणक सं थेम ये चालू
शै िणक वष म ये

वेश घेतील अशा 20 िव ा य ना

तीवष

परदे शी िश यवृ ी मंजूर

कर याबाबतची योजना शै िणक वष 2018-19 पासून राबिव यात आलेली आहे.

या अनुषंगाने सन 2021-22 या शै िणक वष किरता िव ा य कडू न परदे श िश यवृ ीसाठी

अज मागिव यात आले आहेत. या मािहती पु तकेतून योजनेसंबंधी या ती सिव तर अटी व
शत , पा ता/अपा ता, िमळणारे लाभ, िश यवृ ी या लाभासाठी िनवड कायप दती, अज
कर याची प त, आव यक कागदप े इ यादीची मािहती दे यात येत आहे .

२. योजनेचे नांव व सु वातीचे वष :खु या

वग तील िव ा य किरता उ च व तं

िश ण िवभागांतगत “गुणवंत मुलामुल ना

परदे शात उ च िश णासाठी िश यवृ ी मंजूर करणे” या नावाने शै िणक वष 2018-19 पासून
तीवष राबिव यात येते.

३. योजनेचा उ ेश व या ती :महारा

रा यातील खु या वग तील जे गुणवंत िव ाथ पद यु र पदिवका, पद यु र पदवी

व पीएचडी अ यास मासाठी, THE (Times Higher Education) / कवा QS (Quacquarelli
Symonds) Ranking 200 या आतील असले या परदे शातील शै िणक सं थेम ये शै िणक
वष 2021-22 म ये
करणे.

वेश घेतील, अशा 20 िव ा य ना

तीवष

परदे शी िश यवृ ी मंजूर

ही योजना खु या वग तील िव ा य किरता लागू राहील. या मागास वग या िव ा य ना
अशा

व पाची परदे शी िश यवृ ी लागू केली आहे अशा मागास

वग तील िव ा य नी

या- या शासिनक िवभागा या योजनेम ये अज करणे अपेि त आहे. यामुळे अ य शासिनक

िवभागा या परदे शी िश यवृ ी या योजनेसाठी अज कर यास पा

असलेले िविवध मागास

वग तील िव ाथ वगळू न इतर सव िव ाथ या योजनेसाठी खु या वग चे िव ाथ

समज यात येतील.

हणून

४. सवसाधारण अटी व शत :१) िदनांक 6 स टबर, 2021 रोजी या शासन िनणया वये सदर िश यवृ ीसाठी शै िणक वष
2021-22 करीता अज मागिव यात आले असून, शै िणक वष 2020-21 म ये

परदे शातील िव ापीठात वेश घेतले या िव ा य ना दे खील वष 2021-22 करीता अज
कर याची संधी दे यांत येत आहे. मा
िव ा य ना

शै िणक

वर्ष

अशा िव ा य पैकी

2020-21

कालावधीसाठी िश यवृ ी दे य राहील

वगळता

पुढील

यांची िनवड होईल या
अ यास मा या

मा य
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२) िव ाथ व िव ा य चे आई / वडील अथवा पालक भारताचे नागिरक तसेच महारा
रा याचे अिधवासी असावेत.

३) िव ा य ला परदे शातील THE / QS अ यावत व ड रॅ क गम ये 200

या आत

असले या शै िणक सं था / िव ापीठाम ये गुणव ेनुसार वेश िमळालेला असावा.

४) िव ा य ने पद यु र पदवी कवा पीएचडी अ यास मासाठी अज करताना, यापुव इतर
कोण याही रा य शासनाची अथवा क शासनाची परदे शी िश यवृ ी घेतलेली नसावी.

तसेच यांने अ य शासिनक िवभागा या परदे शी िश यवृ ी या योजनेसाठी अज केलेला
नसावा.

५) अजदारा या कुटु ं बातील कोण याही सद याने यापूव या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
६) परदे शातील िव ापीठ/ शै िणक सं थाम ये
हणून वेिशत असावा.

वेश घेणारा िव ाथ हा पूणवेळ िव ाथ

७) ए झ युटी ह पद यु र पदवी कवा ए झ युटी ह पद यु र पदिवका व अधवेळ
अ यास मांस वेिशत िव ाथ या योजनेसाठी पा असणार नाहीत.

८)

वेिशत अ यास मासाठी अज करताना नमूद केले या िवहीत कालावधीत अ यास म

पूण करणे िव ा य वर बंधनकारक असेल, अ यास म पूण कर यासाठी मुदतवाढ मा य
केली जाणार नाही.

९) सदर योजना उ च व तं

िश ण िवभागांतगत तं

िश ण संचालनालय व उ च िश ण

संचालनालया या अख यारीतील अ यास म पूण करणा या िव ा य ना पुढील उ च
िश ण घे याकिरता लागू राहील.

५. वयोमय दा :िदनांक 1 जुलै रोजी उमेदवारांचे वय पद यु र पदवी अ यास मासाठी 35 वष आिण पीएचडी
अ यास मासाठी 40 वष पे ा जा त नसावे.

६. उ प मय दा :१. शासन िनणय उ च व तं

िश ण िवभाग

मांक संकीण-2020/

.116/तांिश-4,

िदनांक 6 स टबर, 2021 नुसार या योजने या लाभासाठी िव ा य या व या या
पालकांची वा षक उ प मय दा . 8.00 लाख इतकी कर यांत आलेली आहे .

२. िव ाथ कवा पालक कवा दो ही नोकरीत असतील तर यांचे आयकर िववरणप , फॉम
नं. 16 व स म

ािधकारी (तहिसलदार कवा नायब तहिसलदार पे ा कमी दज

नसले या) यां याकडील मागील आ थक वष चे कुटु ं बाचे सव माग नी िमळणा या
उ प ाचे माणप सादर करणे आव यक राहील.
३. इतर िव ा य साठी स म

ािधकारी (तहिसलदार कवा नायब तहिसलदारपे ा कमी

दज नसले या) यां याकडील मागील आ थक वष चे कुटु ं बाचे सव माग नी िमळणा या
उ प ाचे माणप सादर करणे आव यक राहील.
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७. शै िणक अहता :1. परदे शातील पद यु र पदवी कवा पद यु र पदिवका अ यास मासाठी

वेश घेतले या

िव ा य ने भारतातील मा यता ा त िव ापीठांमधून कमान 60% गुणांसिहत पदवी परी ा
उ ीण केलेली असावी.

2. पीएचडी अ यास मासाठी

वेश घेतले या िव ा य ने भारतातील मा यता ा त

िव ापीठांमधून कमान 60% गुणांसिहत पद यु र पदवी परी ा उ ीण केलेली असावी.

3. शासन शु दीप क िद. 30-10-2018 नुसार परदे शातील िव ापीठाची पद यु र पदवी ही

अहता धारण करणा या िव ा य नी यांचा पीएच.डी. साठीचा अ यास म हा बदल या
काळातील िवशेष संशोधन व वैिश
िश यवृ ीसाठी अज क शकतात.

पूण अ यास म अस यास असे उमेदवार या

4. पदवी कवा पद यु र पदवी हा अ यास म याने अज या िदनांकाला उ ीण केलेला
असावा.

८. अ यास माचा कालावधी :1. पीएचडी- 4 वष कवा

य अ यास माचा कालावधी या पे ा जो कमी असेल तो

2. पद यु र पदवी- 2 वष कवा
3. पद यु र पदिवका- 1 वष कवा

य अ यास माचा कालावधी यापे ा जो कमी असेल तो
य अ यास माचा कालावधी यापे ा जो कमी असेल तो

९. एकाच कुटू ं बातील कमाल पा ता धारक :1. सदर योजनेचा लाभ एकाच कुटु ं बातील एका िव ा य स फ त एकदाच घेता येईल.
2. एकाच कुटु ं बातील एकापे ा जा त मुलांना ही िश यवृ ी लागू राहणार नाही. यासाठी
पालकांनी आिण िव ा य नी तसे ित ाप क न दे णे बंधनकारक असेल.

3. सदरची िश यवृ ी एकाच वेळेस मा य कर यात येईल. एकापे ा जा त वेळेस िव ाथ
िश यवृ ीसाठी पा असणार नाही.

१०. अिनवाय अटी :1) नोकरीम ये असले या उमेदवारांनी तो जेथे नोकरी करतो या यं णेचे (organization
Employer) ना-हरकत माणप दाखल करणे अिनवाय आहे .

2)
3)
4)

पा

िव ा य ने Non Judicial Stamp Paper वर Public Notary समोर िविहत

नमु यातील ित ाप िलहू न दे णे बंधनकारक असेल.

िव ा य ने दोन जामीनदार दे णे बंधनकारक असेल. या

Surety Bond क न दे णे बंधनकारक असेल.

येक जामीनदाराने

वतं

अज करणा-या िव ा य चे वा य चांगले असले पाहीजे. याकिरता याने न दणीकृत

वै कीय अिधका याने िदलेले माणप सादर करणे बंधनकारक राहील.
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5)

िव ाथ िश णासाठी आव यक असलेला कालावधी कवा िश ण यापूव पुण झा यास

जो कालावधी लागेल या दोघांपैकी जो कमी आहे या कालावधी पुरतेच परदे शात
राह याचे बंधप

(Bond) रा य शासनास तसेच परदे शातील भारतीय दू तावासास िलहू न

ावे लागेल. या आव यक कालावधीपे ा जा त कालवधीकरीता परदे शात राह यास

िव ा य स परवानगी िमळणार नाही.

6) िव ा य स शासनाने िवहीत क न िदले या नमु यात Record Release Consent Form
हा बंधप ा या व पात

ावा लागेल.

7) िव ा य स परदे शाम ये वेश िमळ यासाठी THE/ कवा QS World Ranking मधील 200
या आतील अ यावत जागितक

मवारीत (जाहीराती या वेळी असणारे िव ापीठाचे

रेट ग गृहीत धर यात यावे) असले या िव ापीठ/िश णसं था म ये

वेशासाठी

वत:

य न करावा लागेल व यासाठी आव यक या सव पा ता परी ा दे णे बंधनकारक

असेल.
8)

या िव ा य ना परदे शी शै िणक सं थांकडू न Unconditional Offer Letter िमळालेले

असेल, यांनाच ही िश यवृ ी अनु य
े राहील, यासाठी Conditional Offer Letter गृहीत
धरले जाणार नाही.

9) िववाहीत उमेदवारा या प नी व मुले यांना परदे शाम ये सोबत घेवून जा यासाठी
कोण याही

कारचे सहा य िदले जाणार नाही. यासाठी पासपोट िमळिवणे,

हसा

िमळिवणे, आ थक तरतुद करणे, परदे शातील िनवास व दै नंिदन खच ची यव था करणे
ही उमेदवाराची वैय तक जबाबदारी असेल.

10) नोकरी करणा या उमेदवारांनी सव शासकीय बाबी उदा. रजा, वेतन आिण इतर सेवे या
बाबी या वत:

य पणे िनराकरीत करावया या आहेत. याबाबत कोण याही

सवलत शासनाकडू न िमळणार नाही.

कारची

11) पासपोट व हसा िमळिव याची जबाबदारी उमेदवार/िव ा य ची असेल,
12) उमेदवारास/िव ा य ना केवळ

या शै िणक सं थेम ये,

या अ यास मासाठी

िमळालेला आहे व िश यवृ ी िमळाली आहे याच कारणासाठी
असेल.

वेश

हसा घेणे बंधनकारक

13) िनवड झाले या िव ा य नी मागणी के यानुसार आव यक ती कागदप े सादर करणे व
आव यक ते करारनामे दे णे बंधनकारक असेल.

14) सदर िश यवृ ी या बाबत महारा
िनणय अंितम असेल.

शासना या उ च व तं िश ण िवभागाने घेतलेला

15) िव ा य नी िश ण पूण के यानंतर जे हा यांना नोकरी िमळे ल, कवा तो
यवसाय सु

वत: या

करेल कवा अ यास म पूण के यापासून दोन वष नंतर यापैकी कमी

असले या कालावधीपासून या या िश णासाठी शासनामाफत जो खच कर यात आला
आहे , याखच या साधारण 10% र कम महारा

शासना या यासाठी उघड यात
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आले या

वीय

पंजी ले याम ये जमा करावी लागेल. जेवढी र कम िव ाथ जमा

करतील तेवढीच र कम महारा

शासन िनधी म ये जमा करील व याचा िविनयोग याच

योजनासाठी कर यात येईल.
16) या िश यवृ ीचा लाभ घेवून पूण कर यात आले या अ यास माचा लाभ रा य शासनास
होणे या योजनेम ये अपेि त आहे . यामुळे िश यवृ ी मंजूर कर यात आले या िव ा य ने
महारा

रा यात परत येवन
ू
याचा अ यास माचा लाभ रा यास होईल याकरीता

आव यकतेनुसार रा य शासनास सेवा दे णे अपेि त आहे .
िव ा य कडू न घे यात येईल.

याबाबतचे बंधप

लाभाथ

११. िश यवृ ीची शाखा िनहाय िवभागणी :सदर िश यवृ ीसाठी खालील माणे शाखा िनहाय मय दा

येक वष साठी िनि त कर यात

येत आहे :अ. .

शाखा / अ यास म

पद यु र पदवी व

डॉ टरे ट

एकूण

पद यु र पदिवका

1.

कला

01

01

02

2.

वािण य

01

01

02

3.

िव ान

01

01

02

01

01

02

4.

यव थापन

5.

िवधी अ यास म

01

01

02

6.

अिभयांि की/वा तुकला शा

04

04

08

7.

औषधिनम णशा

01

01

02

एकूण

10

10

20

िश यवृ ी

ावया या एकूण जागेपैकी 30% जागांवर मुल ची िनवड कर यात येईल.
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खालील िदले या पद यु र पदवी व पीएचडी अ यास मांसाठी ही िश यवृ ी मंजूर कर यात येईल.
परदे श िश यवृ ी मंजूर कर यात येणारे अ यास म.
Engineering /
Architecture
*Permissible Courses
:P.G. / P.G. Diploma
/ Ph.D.
1
1.Civil

2.Mechanical

Management
*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma/
Ph.D.
2
1. M.B.A. with
Finance /
Marketing /
H.R. / System
Analysis
2. Hotel
Management

3. Electrical
4. Chemical
5.
6.
7.
8.

Computer
Production
Industrial Engg.
Environmental
Engineering
9. Mining Engg.
10. Petrochemical
11. Electronic & TC
12. Information
Technology/
Information
System/
Information
Science/Compute
r Engineering
13. Bio-Technology
14. Genetic
Engineering
15. Nano Technology
16. Industry Internet
of Things (IIOT)
17. Cyber Law/
Cyber Security
18. Biomedical Engg.
19. Climate Change
20. Artificial
Intelligence
21. Architecture
Graduation for P.G.,
P.G.Diploma & Post
Graduation for Ph.D.

*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma/
Ph.D
3
1. Agriculture

Arts &
Commerce
*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma
/ Ph.D
4
1. Sociology

2. Horticulture

2. Psychology

3. Animal
Husbandry
4. General
Science
5. Maths
6. Science
7. Physics
8. Chemistry

3. Philosophy

Science

Law

Pharamcy

*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma
/ Ph.D
5
Law

*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma
/ Ph.D
6
Pharmacy

Graduation
in Law for
P.G.,
P.G.Diploma
& Post
Graduation
in Law for
Ph.D.

Graduation
in Pharmacy
for P.G.,
P.G.Diploma
& Post
Graduation
in Pharmacy
for Ph.D.

4. Economics
5. Commerce

9. Botany
10. Zoology

Graduation in any
subject for P.G.,
P.G.Diploma ,
Graduation in
Hotel
Management &
Post Graduation
in Management
for Ph.D.

Eligibility
Graduation for
P.G.,
P.G.Diploma &
Post Graduation
in Concerned
Subject for
Ph.D.

Graduation
for P.G.,
P.G.Diploma
& Post
Graduation
in Concerned
Subject for
Ph.D.

* Note :- Only accredited UniversitiesInstitutions of Foreign Countries will be considered. This is indicative only.
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१२. िव ा य स िमळणारे लाभ:परदे शी िश यवृती मंजूर कर यात आले या िव ा य स खालील लाभ दे यात येतील.
1) िश ण फी: परदे शातील शै िणक सं थेने प ाम ये नमुद केले या शै िणक कालावधीसाठी
लागू केलेली संपूण िश ण फी ही केवळ िनवड कर यांत आले या कालावधीसाठी
संचालक, तं िश ण, महारा

रा य, मुंबई कवा यांनी िधकृत केले या यं णेमाफत

थेट संबिधत शै िणक सं थेस अदा कर यात येईल.

िव ा य ची अंितम िनवड झा यानंतर परदे शातील शै िणक सं थेकडू न िश ण फी या

खच चा तपशील िवहीत नमु यात मागिव यात येईल व तो ा त झा यानंतर िव ा य ना

िश ण फी मंजूर क न संबंिधत शै िणक सं थेस पर पर पाठिव यात येईल. िश ण
फीचा िनधी िव ा य या खा यावर जमा केला जाणार नाही. िव ा य स परदे शात
िमळणारी िश यवृ ी, िव ावेतन, फेलोिशप, शु क माफी कवा इतर लाभ हे दे य होणा या
िश ण फी मधून वजा क न उविरत िनधी िश ण सं थेस पाठिवला जाईल.
2)

िनव ह भ ा:

वेश घेतले या संबंिधत शै िणक सं थेने ठरवून िदले या अथवा भारत

सरकार या DOPT िवभागाने िवदे शी िश यवृ ीसाठी ठरवून िदले या दरा माणे येणारा
खच अथवा महारा

शासन वेळोवेळी या

योजनासाठी जाहीर करेल ती र कम ही

िनव ह भ ा हणून संबंिधत िव ा य या परदे शातील वैय तीक खा याम ये जमा केला
जाईल. हा िनव ह भ ा परदे शातील शै िणक सं थेने प ाम ये नमुद केले या शै िणक
कालावधीसाठी दे य राहील.
3)

िव ा य स परदे शी िश ण सं थेमाफत कवा इतर कोण याही यं णेमाफत िमळणारी

िश यवृ ी, इतर कोण याही कारचे आ थक लाभ कवा िशकिव याबाबतचे मानधन कवा

फेलोिशप कवा िरसच असोिशएट हणून िमळणारी ही र कम दे य होणा या िश ण शु क
वा एकूण दे य र कमे मधून कपात कर यात येईल.
4)

िवमान वास: िव ा य स परदे शातील िव ापीठाम ये वेश घे यासाठी व अ यास मपुण

के यानंतर भारतात परत ये यासाठी भारत सरकार या मागदशक सूचनां माणे जवळ या
माग चा (Shortest Route) दराचा इकोनॉमी लासचा िवमान वासाचा दर िदला जाईल.
सु वातीस परदे शातील शै िणक सं थेम ये

वेश घेणे आिण िवहीत कालावधीत

अ यास मपूण के यानंतर वरीत कालमय दे त भारतात परत ये यासाठी निजक या
माग ने इकॉनॉमी लास िवमान वासभाडे दे यात येईल. यासाठी िवमान वासाचे मूळ
ितकीट, मूळ बोड ग पास, परतीचे

वास भाडे िमळ यासाठी अ यास म िवहीत

कालावधीत यश वीपणे पूण के याचा पुरावा इ.कागदप े सादर करणे बंधनकारक आहे .
5)

वैय तक आरो य िवमा: िव ा य स परदे शात राह या या कालावधीसाठी िव ापीठाने

ठरवून िद यानुसार वैय तक आरो य िवमा (Personal Health Insurance) काढणे

अिनवाय राहील. यासाठीचा संबंधीत िव ापीठा या िनकषानुसार िकमान खच
शासनाकडू न अनु य
े राहील.
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6)

वरील माणे िश ण शु क, िनव हभ ा, वैय तक आरो य िवमा आिण यासाठी िनध रीत
केले या दरापे ा कोणताही जा तीचा खच अनु य
े होणार नाही. िनध रीत दरापे ा
होणारा जा तीचा खच िव ाथ /उमेदवारास
हमीप िव ा य स व पालकास अज सोबत

7)

कारचे

ावे लागेल.

िव ा य स वरील लाभ िमळ यासाठी परदे शातील

वेश घेतले या अ यास माम ये

येक वेळी उ ीण होणे बंधनकारक असून, तसे शै िणक सं था / िव ापीठाचे माणप ,

गुणपि का,

अिनवाय आहे.
8)

वत: सोसावा लागेल व अशा

गती अहवाल

वेिशत िव ा य ने

येक स ासाठी कवा सहा मिह यासाठी सादर करणे

येक सहा मिह या या खच ची उपयोिगता

माणप े (Utilisation

Certificate), खच या पाव या इ. िव ापीठ / शै िणक सं थे या मुखाकडू न मािणत
क न सादर करणे बंधनकारक आहे . यािशवाय पुढील ह ता मंजूर होणार नाही.
स

येक

संपलेनंतर वरीत िव ा य ने शै िणक सं थेकडे पाठपुरावा क न आपला शै िणक

गती अहवाल / पिर च
े ा िनकाल तसेच उप थतीबाबतचा अहवाल आिण उपयोिगता
माणप / पोचपावती ता काळ सादर कर याची जबाबदारी िव ा य ची असेल.

9)

अपवादा मक संगी, िव ा य नी / पालकांनी, परदे शी िश ण सं था / िव ापीठ, िश ण

फी / इतर अनु य
े फी वत: भरलेली असेल, अशा वेळी आव यक या पाव या व पुरावे
सादर के यानंतर, अशी र कम िव ा य स दे य होणा या िश यवृ ी मधून िव ा य या
परदे शातील खा यावर संचालक, तं िश ण, महारा

रा य, मुंबई यांचे

कर यात येईल.
10)

ारे जमा

िव ा य ने भारतात रा ीयकृत बँकेत व परदे शात अिधकृत बँकेत खाते उघडणे अिनवाय

आहे . याच खा यावर यांना दे य होणारी िश यवृ ी CMP कवा RTGS कवा SWIFT ने
अदा केली जाईल. या खा याचा तपिशल यांने परदे शात जाऊन
ता काळ संचालक, तं िश ण, महारा
िश यवृ ी या

अनुषंगाने

संचालक,

रा य, मुंबई

तं िश ण,

वेश घेत या नंतर

यांना सादर करावा. तसेच

महारा

रा य,

मुंबई

यांनी

आव यकतेनुसार मागणी के यास िव ा य ने संबंिधत बँक खा याचा तपिशल संचालक,
तं िश ण, महारा

रा य, मुंबई यांना सादर करावा.

11) परदे शी िश ण सं था / िव ापीठाने ऑफर लेटर म ये संपूण अ यास म कालावधी या
िनध रीत केले या फी या मय दे तच लाभ संबंधीत िव ा य स अनु य
े होतील. भिव यात
याम ये वाढ झा यास परदे शातील भारतीय उ चायु तालया या िशफारशीनंतरच ही वाढ

संबंिधत िव ा य स अनु ेय राहील.
12)

खालील बाब वरील खच अनु य
े राहणार नाही :
i.

हसा अज वरील खच

ii.

िव ा य या कुटू ं बातील सद यांचा वास व इतर खच

iii.

िनयिमत िश णा या अ यास मा यितिर त इतर कोण याही अ यास म

iv.

भाषा िश णावरील खच

अथवा िश णावरील खच
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v.

िनयिमत अ यास मा या कालावधीत अितिर त वासाचा खच

vi.

संशोधन, पुरक शै णीक सािह य,

े

भेटी, कायशाळा / सेिमनार,

आंतरविसयता (Internship) यामधील सहभागाचा खच.
vii.

संगणक व त सम शै िणक सािह य.

13) अचानक उ दवले या पिर थतीम ये, परदे शाम ये िश ण घेत असताना िव ा य स

भारताम ये यावयाचे अस यास यासाठी याचे संबंिधत शै िणक सं था आिण संबंधीत
िश ण संचालनालयाची पूवपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल आिण याबाबतची मािहती
संबंिधत िव ाथ भारतीय दू तावासास कळवतील.
i.

जेव

ा कालावधीम ये परदे शातील शै िणक सं थेमधून दू र असेल, तेव

ा

कालावधीचा कोणताही खच यास अनु य
े होणार नाही. तथािप, तो पु हा याच

शै िणक सं थेत याच अ यास माचे पुढील िश ण पूण कर यासाठी हजर
झाले या िदवसापासून यास दे य लाभ अनु य
े होतील.
ii.

अशा पिर थतीत िव ा य ने परत याच परदे शी िश ण सं थेम ये हजर न होता

िश ण अधवट सोड यास यास अदा कर यात आलेले िश ण शु क, पिर ा
शु क इतर शु क व िनव हभ याची
याबाबतचे लेखी हमीप िव ा य स

याजासह वसूली कर यात येईल,

ावे लागेल.

14) िनवड झाले या िव ा य स या या शै िणक कालावधीम ये जा तीची र कम अदा झाली
अस यास याची परतफेड करणे िव ा य वर बंधनकारक असेल. अथवा ती वसूल
करणेबाबत चिलत कायदे व िनयमानुसार कायवाही कर यात येईल, याबाबतचे हमीप
दे णे बंधनकारक असेल.

15) िनवड झा यानंतर संबध
ं ीत िश ण संचालनालय संबंिधत िव ा य ना कळवून

यां याकडू न आव यक ती मािहती मागवेल तसेच या िव ा य ची गृह चौकशी कर यात

येईल.

16) संबंिधत िव ापीठाकडू न आव यक ती मािहती ा त क न घेऊन यानंतर 15 िदवसा या
आत

िव ा य ना

संबंिधत

परदे शातील

शै िणक

आव यकतेनुसार अि म मंजूर कर यात येईल.
17) िव ा य नी

य

सं थेम ये

वेश

घे यासाठी

वेश घेवून आव यक ती मािहती व अ ीम रकमेचे उपयोिगता

माणप /पोचपावती संबंिधत परदे शी शै िणक सं थेकडू न

मािणत होऊन

ात

झा यानंतर िव ा य स या वष चे अि म समायोिजत क न पिहला अध वा षक ह ता
अदा कर यात येईल.
18)

येक सहा मिह याने िव ा य नी िदले या िश यवृ ीचे (िश ण फी, पिर ा फी, िनव ह

भ ा इ.चे) उपयोिगता
िश ण, महारा

माणप

आिण

गती अहवाल संचालक, तं

िश ण / उ च

रा य, मुंबई/पुणे यांना सादर के यानंतर पुढील 6 मिह याची िश यवृ ी

अदा कर यात येईल.
उपयोिगता माणप

येक 6 मिह याला िव ा य ची शै िणक

गती अहवाल व

/ खच चा अहवाल ा त झा यािशवाय संबंिधत िव ा य स पुढील

िश यवृ ी अनु य
े होणार नाही.
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13) अज कर याची प दत :१) सदर िश यवृ ीसाठी online प तीने अज मागिव यात येतील. इ छु क उमेदवारांनी या
करीताचे जाहीर कर यात आलेले वेळाप का नुसार कायवाही करावी. या किरता
www. dtemaharashtra.gov.in/foreignscholarship2021 या संकेत थळास भेट

ावी.

२) online अज िशवाय इतर कोण याही प तीने केलेला अज िवचारात घे यात येणार नाही.
३) इ छु क उमेदवारांनी तं िश ण संचालनालया या अिधकृत संकेत थळावर जावून
िश यवृ ीसाठी online प तीने िविहत कालावधीत अज करावा.

४) संकेत थळावर online प तीने अचूक मािहतीसह भरलेला अज संगणकीय णाली म ये

िनि त करावा. तसेच उमेदवाराने आपला नजीक या काळातील फोटो ाफ, वा री व
अज सोबत जोडलेली सव कागदप े अपलोड करावी.

५) वरील माणे संकेत थळावर online प तीने अचूक मािहतीसह भरले या व संगणकीय
णाली म ये िनि त केले या अज ची

आव यक

माणप

व कागदप

त (Print) व यासोबत जोड यात आले या

यां या सा ांिकत

तीसह मूळ

माणप

व कागदप

यांचे पडताळणी किरता नजीक या संबंिधत कोण याही िवभागीय काय लयात
कालावधीत सदर अज सादर करावा.

िविहत

६) कला, वािण य, िव ान व िवधी अ यास मासाठी िश यवृ ी करीता अज अस यास उ च
िश ण िवभागा या कोण याही िवभागीय काय लयास
वा तुकलाशा

व औषधिनम णशा

अ यास मासाठी अर्ज अस यास तं

िवभागा या कोण याही िवभागीय काय लय, तं
यांनी सदर अज सादर करावा.

७) अज सादर कर यास िव ाथ

व यव थापन, अिभयांि की /
िश ण

िश ण या काय लयास िव ाथ /पालक

वत: येवू शकणार नसेल अशा पिर थतीत तो या या

पालकास कवा कुटु ं बातील इतर य तीस Authority Letter दे वून ािधकृत क

शकेल.

८) िवभागीय काय लय अज त नमूद केले या मािहतीची मूळ माणप ाव न तपासणी करे ल व
अज सोबत सव
येक

माणप ां या व कागदप ां या

ती जोड या अस याची खा ी क न

माणप ां या तीवर Verified From Original असे मािणत करे ल व संगणकीय

णालीत अज ची िनि ती करेल.
९) वरील माणे अज ची तपासणी व संगणकीय णालीत अज ची िनि ती के यावर संगणकीय
णाली ारे तयार केलेली अज ची पोचपावती िवभागीय काय लयातील संबंिधत अिधकारी

वा री क न एक त अजदारास दे ईल.

१०) िवभागीय काय लय उमेदवाराचा अज, अज सोबतची सव Verified From Original असे
मािणत केले या माणप

व कागदप ां या ती, संगणकीय णाली ारे तयार केलेली

अज ची पोचपावतीची संबंिधत अिधका याची
एकि तपणे यादी क न

वा री असले या दु स या

तं िश ण संचालनालय, महारा

तीसह

रा य, मुंबई यांना ३

महापािलका माग, मुंबई येथे पुढील कायवाहीसाठी अ ेिषत करतील.
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११) िवहीत मुदतीनंतर
नाहीत.

ा त झालेले अज कोण याही पिर थतीत िवचारात घेतले जाणार

१२) अपूण भरलेला अज िवचारात घेतला जाणार नाही.
१३) अज सोबत आव यक असलेली कागदप े न जोड यास अज िवचारात घेतला जाणार
नाही.

१४) िवभागीय काय लयाने
येईल.

माणप ांची पडताळणी केलेलाच अज फ त िवचारात घे यात

१५) THE / QS World University Ranking २00 या आतील िव ापीठािशवाय इतर परदे शी
शै िणक सं थेत वेश घेतलेले अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत.

१६) सदर अज सोबत िव ा य ने खालील कागदप

सादर करणे बंधनकारक आहे. सव

कागदप े व- वा ांिकत (Self Attested) असावीत:i)

िवहीत नमु यातील पिरपूण अज,

ii)

तहिसलदार पे ा कमी दज चे नसेल अशा स म ािधका याने िदलेला मागील वष चा
उ प ाचा दाखला.

iii)

िव ाथ कवा पालक कवा दो ही नोकरीत असतील तर यांचे आयकर िववरणप ,
फॉम नं.16, व स म
दज

ािधकारी (तहिसलदार कवा नायब तहिसलदार पे ा कमी

नसले या) यां याकडील मागील आ थक वष चे कुटु ं बांचे सव माग नी

िमळणा या उ प ाचे माणप
स म

सादर करणे आव यक राहील. इतर िव ा य साठी

ािधकारी (तहिसलदार कवा नायब तहिसलदारपे ा कमी दज नसले या)

यां याकडील मागील अ थक वष चे कुटु ं बांचे सव माग नी
माणप सादर करणे आव यक राहील.

iv)

िमळणा या उ प ाचे

एस एस सी, एच एस सी, पदिवका , पदवी , पद यु र पदवी परी ा उ ीण झा याचे
पुरावे. ( सनद/माकिल ट),
मह वाची सूचना:
गुणपि केत Grade /GPA इ यादी व पात न द असेल तर ट केवारी दशिवलेले माणप
जोडणे आव यक आहे अथवा

Grade व न

ट केवारी काढ यासाठीचा संबिं धत बोड

/िव ापीठ यांनी िदलेला फॉमुला सादर करणे आव यक आहे . असा फॉमुला माणप ा या
या बाजूवर अंिकत आहे या बाजूची सा ांिकत

त सु ा अज सोबत जोड यात यावी.

अ यथा गुणांची ट केवारी उपल ध नाही असे समज यात येवून अज िवचारात घेत या
जाणार नाही.
v)

परदे शातील THE/QS World Ranking 200

या आत असले या शै िणक

सं थेम ये वेश िमळा याबाबतचे िवनाअट ( Unconditional) ऑफर लेटर, याम ये
वेश घेतले या अ यास माची पूण मािहती, शु क रचना ( डीटे ड फी

चर),

अ यास म ट पे, अ यास माचा कालावधी आिण िमळणारी िश यवृ ी व इतर
लाभाबाबत मािहती नमूद केलेली असावी .
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vi)

या िव ापीठाम ये

(Prospectus)

त.

वेश िमळाला आहे

याचे सिव तर मािहती प काची

या म ये अ यास माचा इंटनशीपसह पूण कालावधी नमूद

केलेला असावा.
vii)

आव यक ते करारनामे व हमीप े. (अंितम िनवड झा यानंतर सादर करावे)

viii)

दोन भारतीय नागरीकांचे जामीनप . (अंितम िनवड झा यानंतर सादर करावे)

ix)

संपूण अ यास म पूण हो यासाठी वषिनहाय आव यक असणा या खच चे
अंदाजप क,

याम ये िश ण शु क, पिर ा शु क, इतर शु क पाठयपु तके,

टे शनरी, भोजन व राह याचा खच, ये याजा याचा िवमान

असावा.
x)

िव ा य चे
माणप .

xi)

महारा

वास याचा समावेश

रा याचा अिधवासी अस याबाबतचे स म

ािधका याचे

िव ा य या आई/वडील यांचे अथवा आई,वडील हयात नस यास व पालक

अस यास पालकाचे

ािधका याचे माणप .

महारा

रा याचा अिधवासी अस याबाबतचे स म

xii)

िव ा य चे भारताचे नागिरक व अस याबाबतचे स म ािधका याचे माणप .

xiii)

िव ा य या आई/वडील यांचे अथवा आई, वडील हयात नस यास व पालक
अस यास पालकाचे भारताचे नागिरक व अस याबाबतचे स म

ािधका याचे

माणप .
xiv)

आधार काड.

xv)

घराचा प ा िस द करणेसाठी रे शनकाड / आधार काड / मतदान ओळखप / लाईट
बील / टे लीफोन बील /

थािनक वरा य सं थे म ये घरा या कर भरलेबाबतची

पावती / ॉपट काडचा उतारा या पैकी एक पुरावा.
xvi)

पासपोटची त.

xvii)

हसा ची त .

xviii)

GRE / TOFEL / IELTS / GMAT इ यादी आव यक पिर ा उ ीण असलेबाबतचा
पुरावा.

14. गुणव ा यादी व िनवड यादी तयार कर याची कायप ती :१. िश यवृ ीसाठी अज करणा या िव ा य पैकी इतर सव अट ची पूतता होणा या िव ा य या

ा त गुणांचे मु यांकन खालील माणे क न याचे एकूण गुण िवचारात घेऊन गुणव ा

यादी तयार कर यात यावी :
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[अ] पद यु र पदवी व पद यु र पदिवका अ यास माकिरता :
अ. . उ ीण केलेला अ यास म
1.

2.

3.

4.

एस एस सी

एच एस सी /पदिवका

पदवी

THE and QS World
Ranking Average

ा त केलेले गुण

गुणांचे मु यांकन

60 % पे ा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पे ा जा त

10

60 % पे ा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पे ा जा त

10

60 % पे ा कमी

0

60 ते 70%

5

70 पे ा जा त ते 80%

15

80% पे ा जा त

30

1 ते 50

50

51 ते 100

40

101 ते 150

30

151 ते 200

20

[आ] डॉ टरेट अ यास माकिरता :
अ. . उ ीण केलेला अ यास म
1.

2.

3.

4.

5.

एस एस सी

ा त केलेले गुण

गुणांचे

मु यांकन

60 % पे ा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पे ा जा त

10

60 % पे ा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पे ा जा त

10

60 % पे ा कमी

0

60 ते 70%

5

70 पे ा जा त ते 80%

15

80% पे ा जा त

20

60 % पे ा कमी

0

60 ते 70%

5

70 पे ा जा त ते 80%

15

80% पे ा जा त

20

THE and QS World

1 ते 50

40

Ranking Average

51 ते 100

30

101 ते 150

20

151 ते 200

10

एच एस सी /पदिवका

पदवी

पद यु र पदवी
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२. संबंिधत िदनांक ०४ ऑ टोबर २०१८ रोजी या शासन िनणयासोबत या "पिरिश ट-अ"
माणे अ यास मिनहाय िव ाथ

िव ा य ची िनवड कर यात येईल.

वेश सं या िनध रीत केलेली असून या मय दे त

यामुळे, िनध रीत केले या सव अ यास मांसाठी

थमत: वरील “अ” व “आ” करीता दोन वतं

येतील.

एकि त गुणव ा या ा तयार कर यात

३. अ) गुणव ा यादी तयार करतांना समसमान (Tie) गुणव ा असले या करणी THE व QS

World Ranking Average जे ठता म असले या िव ा य स गुणव ा यादीत वरचे
थान दे यात येईल.

ब)

यानंतरही समसमान गुण अस यास पद युतर पदवी अ यास मासाठी

वेश

घेतले या िव ा य किरता पदवी अ यास माचे आिण पीएच. डी. अ यास माकिरता

वेश घेतले या िव ा य किरता किरता पद युतर पदवी अ यास माचे गुण िवचारात

घे यात येतील .
क)

यानंतरही समसमान गुणव ा अस यास वयाने जे ठ असले या उमेदवारास वरचे
थान दे यात येईल.

४. गुणव ा यादीम ये समसमान गुणव ा असले या अिभयांि की व िव ान या शाखे या

करणी वरील ३ ब) व ३ क) चा िवचार न करता या िव ा य ची िनवड करताना

Emerging areas of science and technology चा ाधा याने िवचार केला जाईल. उदा.

Atmospheric sciences, Adaptation and mitigation of Climate Change,
Automation and Artificial Intelligence, Renewable Engergy, Energy Efficiency
Techniques, Biotechnology, Nano Technology, Industry Internet of Things,
Basic Analytics इ. अ यास मांना ाधा य िदले जाईल.
५.

गुणव ा या ा तयार के यानंतर शासन िनणया या पिर छे द-4 माणे शाखािनहाय पा

िव ा य ची िनवड कर यात येईल. ही िनवड करताना एकूण लाभाथ िव ा य म ये 30%
िव ा थन ची िनवड करणे आव यक आहे. यामुळे

िनवड यादीत िनध िरत

िव ा थन चा समावेश होत नस यास संभा य िनवड यादीतील उतर या
शेवट या िव ा य ऐवजी

माणात

मानुसार

याच शाखे या िव ा थनीची िनवड कर यात येईल.

कायवाही करीत असतांना अिभयांि की/वा तुशा
िव ा थन ची िनवड होणे अपेि त नाही.

ही

शाखेकरीता एकापे ा जा त

६. पद यु र पदवी / पदिवका अ यास मासाठी जर एखा ा शाखेम ये उमेदवार उपल ध
झाला नाही तर या वष पुरते याच शाखेमधील पीएच.डी. अ यास मा या जागेवर
गुणव ा यादीतील जे ठता

मानुसार िश यवृ ी मंजूर कर यात येईल.

७. पीएच.डी. अ यास मासाठी जर एखा ा शाखेम ये उमेदवार उपल ध झाला नाही तर
या वष पुरते

याच शाखेमधील पद यु र पदवी/पदिवका अ यास मा या जागेवर

गुणव ा यादीतील जे ठता

मानुसार िश यवृ ी मंजूर कर यात येईल.
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८.

तथािप,

यानंतरही पद यु र अ यास म/डॉ टरेटसाठी िवहीत कर यात आले या

जागेवर पुरेशा सं येने िव ाथ उपल ध न झा यास / पा न ठर यास शासन िनणया या
पिर छे द-4 मधील उतर या

मवारीनुसार लगत या शाखेतील जागा (Vertical

Interchange) भर याचे अिधकार िनवड सिमतीस राहतील. मा , यासाठी गुणव ा
यादीतील जे ठता हा िनकष कायम असेल.

15. अ य अटी व शत :१. परदे शात अ यास म संप यानंतर िव ा य ने दोन मिह या या आत संचालक,
तं िश ण यांना अंितम पिर च
े े गुणप ,

माणप

आिण

गती अहवाल व पदवीदान

समारंभाचे छायािच ासह मािहती सादर करणे बंधनकारक असेल.
िव ा य स अंितम िवमान वास व इतर लाभ िदले जाणार नाहीत.

यािशवाय

२. अ यास म संप यानंतर या योजनेअंतगत िव ा य स हसा मुदतवाढीसाठी परवानगी

िदली जाणार नाही. अ यास माचा कालावधी कोण याही कारणा तव वाढ यास यास
अितिर त िनधी िदला जाणार नाही.

३.

या िव ापीठाम ये /शै िणक सं थेम ये िव ा य ने वेश घेतलेला आहे , ते िव ापीठ/

शै िणक सं था ही या दे शातील मा यता ा त िव ापीठ/शै िणक सं था असावी.
(Acccredited Universtiy/Institute) या सबंधीची कागदप े अज सोबत सादर करावी.

या बाबत काही वाद िनम ण झा यास परदे शातील भारतीय उ चायु त यांचे कडू न खा ी
क न िनवड सिमती याबाबत िनणय घेईल.

४. अज त नमूद केले या िव ापीठात अ यास मासाठी काही कारणा तव िव ाथ

वेश

घेवू शकत नस यास, याच िव ापीठात याच अ यास मासाठी पुढील एका स ाचा (6
मिह याचा) कालावधी, कोणतेही अितरी त शु क न आकारता संबंिधत िव ापीठ अथवा
शै िणक सं थेने िवनाअट वाढवून िद यास आिण िव ा य ने

यासाठी सबळ

कारण/पुरावा सादर के यास अशी मुदतवाढ दे याचे अिधकार संचालक, तं िश ण,
महारा

रा य, मुंबई/ संचालक, उ च िश ण, पुणे यांना असतील. त नंतर िव ा य स

आणखी मुदतवाढ िमळणार नाही.

५. एकदा िनवड झालेले िव ापीठ व अ यास म कोण याही पिर थतीत बदलता येणार
नाही. मा , सबलीकरण िवचारात घेवून अशा बदलास मा यता दे याचे अिधकार
शासनास राहतील.

६. िनवड झाले या िव ा य ला िव ापीठात

वेश घेत यानंतर ता काळ काही अगावू

र कम भर याची आव यक अस यास, अशा आगावू रकमेस मा यता दे याचे अिधकार
संचालक, तं िश ण, महारा

रा य, मुंबई यांना राहतील. मा , ही आगावू र कम

पुढील दे य ह याम ये समायोिजत कर यात येईल.
७. िव ा य ना अज करते

वेळी िव ापीठाकडू न

मा य क न घेतले या संपण
ू

अ यास मासाठी या कालावधी या िश ण फी, िनवास व भोजनखच, िनव हभ याची जी
मिहती सादर केली आहे , यापे ा जा तीचा खच अनु य
े होणार नाही.
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८. अ यास मा या कालावधी यितरी त कोण याही पिर थतीत वाढीव कालावधी या
हसासाठी मा यता दे यात येणार नाही.

९. िव ा य ने कोण या िदनांकास व कोण या िवमानाने परदे शात जाणार आहे , याची लेखी

मािहती संचालक, तं िश ण यांना सादर करणे आव यक आहे . ही मािहती न दे ता
िव ाथ परदे शात गे यास यास िवमान खच अनु य
े होणार नाही.

१०. आव यकतेनुसार िव ा य ची शै िणक गती, उप थती, वतणूक, खच चे उपयोिगता
माणप

व इतर त नुषंिगक बाब चा अहवाल परदे शातील भारतीय दू तावासाकडू न

ा त क न घे यात येईल.
११. अ यास माचा
प

कालावधी

संप यानंतर

परदे शातील

वा त यासाठी

कोणताही

यवहार संचालनालयामाफत केला जाणार नाही, अथवा िव ाथ /पालक यांचा प

यवहार िवचारात घेतला जाणार नाही.

१२. परदे शी िव ापीठात उ च िश णासाठी

वेश घे यासाठी GRE (Graduate Record

Examination) TOEFL (Test of English as a foreign language), IELTS
(International English Language Testing System) इ.

अिनवाय आहेत, या उ ीण होणे िव ा य वर बंधनकारक असेल.

कार या परी ा जेथे

१३. िव ा य ने िश यवृ ीसाठी अज म ये नमूद केलेले िव ापीठ व अ यास म यांचा
कालावधी आिण खच चे तपिशल याम ये िनवड सिमतीने िनवडीची िशफारस के यानंतर
कोण याही पिर थतीत बदलता येणार नाही.
१४. काही कारणा तव िव ा य स याची िनवड होवूनही या वष

वेश घेता आला नाही, तर

यास वयोमय दे या अिधन राहू न पुढील वष न याने अज कर याची मुभा राहील.

१५. परदे शातील भारतीय दूतावासात रा य शासनाकडू न संबंिधत िव ा य चा

गती

अहवाल, वतणूक खच चा िहशोब इ. मािहती पुरिव याबाबत िवनंती कर यात येईल.
तसेच काही िवपरीत बाबी अस यास, परदे शातील भारतीय दू तावास या बाबी रा य
शासनास कळवतील. परदे शात

वेिशत िव ा य या

गती िवषयी मागदशन व स ा

दे णेबाबत परदे शातील दूतावासास िवनंती कर यात येईल. याचबरोबर या िव ा य ना

परदे शात काही अडचणी उ व यास मदत कर यासाठी या दू तावासास िवनंती
कर यात येईल. िव ा य नी िव ापीठात/शै िणक सं थेत वेश घेत यानंतर ता काळ

तेथील भारतीय दू तावासास संपक साधून आपली न दणी करावी व याचा तपिशल
संचालक, तं िश ण, महारा

रा य, मुंबई यांना सादर करावा.

१६. पीएच.डी. अ यास मासाठी वेश घेवू इ छणा या िव ा य ने या िवषयाची संशोधनासाठी

िनवड केली आहे यािवषयाचा, भारताम ये कोण याही िव ापीठाम ये अंितम बंध अहवाल
(Thesis) सादर केला नस याबाबतचे घोषणाप

(Declaration) सादर करणे आव यक

आहे .
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१७. तसेच िनवड झाले या िव ा य चे अ यास म पूण कर यासाठी व दज वाढीसाठी
आव यक असलेले िशथीलीकरण कर याचे अिधकार यापूव या शै िणक वष सह
संचालक, तं िश ण, महारा

रा य, मुंबई यांना असतील.

१८. अ यास माचा कालावधी कोण याही पिर थतीत वाढिवला जाणार नाही व यासाठी
अितिर त िनधीही िदला जाणार नाही.

१९. तसेच वेळोवेळी शासनाने िनगिमत केले या शासन िनणयातील इतर अटी व शत
िव ा य स बंधनकारक असतील.

२०. िनवड झाले या िव ा य ने िवभागाने मागणी के यानुसार आव यक ती कागदप े,
करारनामे, बंधप े व हमीप दे णे बंधनकारक असेल.

खोटी मािहती सादर करणे :कोण याही िव ा य ने खोटी मािहती/कागदप े सादर के याचे िस द झा यास अथवा शासन
िनणयातील पिर छे द ९

माणे कत यात कसूर के यास, यास ताबडतोब पुढील िश णासाठी अटकाव

(Debarred) केला जाईल व या याकडू न झाले या खच ची 15% च वाढ याजाने वसूली कर यात
येईल. अशा िव ाथ /उमेदवाराचा का या यादीत समावेश केला जाईल. तसेच चिलत काय ानुसार
या या िव

द कारवाई कर यात येईल आिण यांनी िदलेले जामीनदार आिण संदभ अिधकारी/ य ती

यांना सु दा ही बाब लेखी व पात कळिव यात येईल.

16. हमीप व बंधप :िव ाथ ,पालक व जामीनदार
हमीप व बंधप

यांना िविहत नमु यातील

पये 100/- या

टॅ प पेपरवर

वा री क न दे णे बंधनकारक असेल.

17. कायदेशीर बाबी :या संदभ त कोण याही कायदे शीर बाबी उ

यास मुंबई उ च यायालया या काय े ात

असतील. परदे शात उ व यास कायदे शीर बाबीसाठी परदे शातील उ चायु त कायवाही
करतील.

18. छाननी सिमती :या िश यवृ ीसाठी िवहीत मुदतीत ा त झाले या अज ची छाननी कर यासाठी खालील माणे
सिमती असेल :-

१. संचालक, तं िश ण

- अय

२. सह / उपसिचव,तं िश ण कवा सह / उप सिचव, उ च िश ण

- सद य

३. सहसंचालक, उ च िश ण

- सद य

४. सिचव, महारा

रा य व मा यिमक व उ च मा यिमक

िश ण मंडळ, पुणे अथवा यांचे ितिनधी

- सद य

5. आयु त, समाजक याण आयु तालय,पुणे अथवा यांचे ितिनधी

- सद य

6. सहसंचालक, तं िश ण

- सद य सिचव
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उपरो त सिमती ा त झाले या अज ची छाननी क न अ यास म िनहाय पद यु र पदवी व

डॉ टरेटसाठी गुणव ा यादीनुसार पा

िव ा य चे

ताव िनवड सिमतीकडे अंितम

कर यासाठी पाठवेल.

19. िनवड सिमती :उपरो त छाननी सिमतीमाफत

ा त झाले या िव ा य या यादी/

तावामधून पा

िव ा य ची िनवड यादी तयार करणेसाठी िनवड सिमतीची रचना खालील माणे असेल :१. अपर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव, उ च व तं िश ण

- अय

२. अपर मु य सिचव/ धान सिचव/सिचव, िव

- सद य

३.

- सद य

धान सिचव/सिचव, कौश य िवकास व उ ोजकता

४. संचालक , तं िश ण महारा

रा य, मुंबई

५. संचालक, उ च िश ण महारा

रा य, पुणे

- सद य सिचव
- सद य

६. सह/उप सिचव, उ च िश ण, उ च व तं िश ण िवभाग

- सद य

७. सह/उप सिचव, तं िश ण, उ च व तं िश ण िवभाग

- सद य

८.

आयआयटी, पवई, मुंबई या सं थेचा िकमान ा यापक दज चा ितिनधी - सद य
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" गुणवंत मुलामुल ना परदे शात उ च िश णासाठी िश यवृ ी " सन 2021-22
- ऑनलाइन अज त भरावयाची मािहती (सूचना : हा अज चा नमुना नाही. अज फ त ऑनलाइन प तीने वीकार यात येतील.
ही मािहती ऑनलाइन अज दाखल कर यापूव िव ा य ने याचेकडे तयार ठे वावी )

अजदाराची सवसाधारण मािहती:1

िव ा य चे संपण
ू नांव :विडलांचे नांव :
आईचे नांव :
लग :
रा ीय व :

२
३

या

अ यास मासाठी

इ छतो तो अ यास म –

अज

क

शाखा:-

(PG / PG Diploma /PhD )
कला / वािण य / िव ान /
अिभयांि की / वा तुकलाशा

/औषधिनम णशा

िवधी
४

प

5

कायमचा प ा :-

यव थापन /
/

यवहाराचा संपण
ू प ा :मण वनी

मांक :-

६

िव ा य चा वग

७

िव ा य ची जात :-

८

िव ा य ची ज म तारीख :-

९

िव ा य चे िद.1.07.2020 रोजीचे वय:-

१०

िव ा य चा ई-मेल :-

११

िव ा य चा आधार (AADHAR)

१२

िव ाथ

१३

िव ा य चे पालक महारा

१4

शै िणक

/न दणी

खुला / अजा / अज / िवजा/भज/ इमाव /िवमा

मांक

मांक:-

महारा

आहे काय ?

------ वष

(सोबत त जोडावी)

रा याचा अिधवासी (सोबत

अिधवासी आहेत काय ?

रा याचे (सोबत

माणप ाची त जोडावी)
माणप ाची त जोडावी)

थती/पा ता मािहती-

परी ेचे नांव

उ ीण

परी ा

अ यास मा

उ ीण

चे नांव

झा याचे
वष

उ ीण
झाले या
शै िणक

िव ापीठाचे
एकूण गुण

ा त केलेले
गुण

गुणांची
ट केवारी

सं थेचे नांव व
िव ापीठाचे
नांव

SSC
HSC
पदवी
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पद यु र
पदवी
GRE
TOEFL /
IELTS
इतर
मह वाची सूचना :
गुणपि केत Grade /GPA इ यादी

व पात न द असेल तर ट केवारी दशिवलेले

माणप

जोडणे

आव यक आहे अथवा Grade व न ट केवारी काढ यासाठीचा संबंिधत बोड /िव ापीठ यांनी िदलेला
फॉ युला सादर करणे आव यक आहे . असा फॉ युला

माणप ा या या बाजूवर अंिकत आहे या बाजूची

सा ांिकत त सु ा अज सोबत जोड यात यावी. अ यथा गुणांची ट केवारी उपल ध नाही असे समज यात
येवून अज िवचारात घेत या जाणार नाही.

१५

(अ) िव ा य चा यवसाय

नोकरी / धंदा /बेरोजगार

(ब) नोकरी करीत अस यास नोकरीचा तपशील:
आ थापनेचे नाव

(क) हु ा /पदनाम
(ड) अजदारास यवसाय/नोकरीमधून िमळणारे

(पुरावा जोडावा) फॉम 16 A , Income tax

(इ) काय लयाचे ना हरकत माणप

ना हरकत माणप

वा षक उ प

Return

(फ) िव ा य या काय लयाचा प ा:(ह) िव ा य या काय लयाचा दू र वनी

मांक:-

(ग) िव ा य या काय लयाचा ई मेल1६

(अ) वैवािहक

थती-

१७

िव ा य या

आधार

खा याची मािहती-

िववािहत / अिववािहत
संल न

भारतातील

बँक Cancelled cheque /

Passbook copy जोडावी

1.खातेदाराचे नाव2.बँकेचे नाव-

3.बँक शाखेचे नाव4.खाते

5.IFSC

6.MICR
१८

पासपोट

.-

.-

.-

मांक-

पासपोटची त जोडावी

जारी िदनांक-

वैधता िदनांक-

जारी करणा या काय लयाचे िठकाण
1९
२०

िव ापीठाचे ऑफर लेटर

. व िदनांक-

हसा

ऑफर लेटर त जोडावी
हसा ची त जोडावी

21

अजदारा या कुटु ं बातील कोण याही सद याने

होय/नाही

२2

यापुव आपण रा य कवा क शासना या परदेश

होय/नाही

यापूव या योजनेचा लाभ घेतला आहे कवा कसे?
िश यवृ ीचा लाभ घेतला आहे काय ?
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अजदारा या आई /वडील अथवा पालकाची सवसाधारण मािहती:1

िव ा य या आई /वडील अथवा पालकाचे संपण
ू

2

(अ) िव ा य चे आई /वडील अथवा पालकाचा

नोकरी / धंदा /बेरोजगार

(ब ) आई /वडील अथवा पालकास यवसाय /

(पुरावा जोडावा) फॉम 16 , Income tax

नांव:-

यवसाय

नोकरीमधून िमळणारे वा षक उ प

Return

कुटु ं बाचे सव माग नी िमळु न वा षक उ प ाबाबतची मािहती:1

कुटु ं बातील सव य तीचे सन 2020-21 मधील सव 1.वा षक उ प ाचे माणप जोडावे
माग ने िमळणारे एकूण उ प :-

(याम ये िव ाथ व कुटु ं बात इतर य ती नोकरी 2. आयकर िववरणप
अथवा यवसाय करीत अस यास यांचे एकि त
उप

जोडावे

उ प ा या दाख यात नमूद करावे व

याबाबतचे आयकर िववरणप

करावे.)

अज सोबत सादर

२

वडील हयात नस यास

वडील हयात नस यास मृ युचा दाखला

३

आई वडील िवभ त अस यास

आई वडील िवभ त अस या संबध
ं ीचे

जोडावा

यायालयाचे संबिं धत कागदप जोडावी

िव ा य या कुटु ं बाची मािहती :1

िव ा य या कुटु ं बाचा तपशील:अ.

.

संपण
ू नांव

वय

िव ा य शी

यवसाय

असलेले
नाते

एकूण

यापूव

उप

शासना या

वा षक

रा य/क
परदे श
िश यवृ ीचा
लाभ घेतलेला
आहे का?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
कुटु ं बाचे एकूण वा षक
उप

Page 23 of 32

परदे शातील शै िणक सं थेतील/िव ापीठातील वेशाबाबत मािहती:1

(अ) िव ा य ने वेश घेतले या परदे शातील

ऑफर लेटर जोडावे

िव ापीठाचे नांव:-

(ब ) िव ा य ने वेश घेतले या अ यास माचे नांव:(क )अ यास माचे व प (पुणवेळ /अधवेळ/ online/
Executive) यापैकी कोणते ते नमूद करावे.
(ड ) अ यास माचा िकमान कालावधी:(इ ) िव ापीठ वेश िदनांक:(फ ) परदे शातील िव ापीठा या प
प ा:-

यवहाराचा संपण
ू

(ग ) परदे शातील िव ापीठाचा दू र वनी
(ISD कोडसह) :-

मांक

(घ ) परदे शातील िव ापीठाचा ई-मेल:-

ऑफर लेटर/I-20 नुसार परदे श िश णासाठीचा खच:1

िव ा य ने परदे शातील अ यास मासाठी

एका वष चा खच
िवदे शी

भारतीय

िवदे शी

भारतीय

तपशील

चलनात

चलनात (₹)

चलनात

चलनात(₹)

भरले या / भरावया या फी (शु क) चा

संपूण अ यासा माचा खच

िश ण फीपरी ा फी-

न दणी फी-

जेवणाचा / राह याचा खचिवमा खच-

अ यास मासाठी आव यक असलेला इतर
खच

(तपशील जोडावा)
एकूण सव खच-

2

₹

₹

िव ा य ला खालीलपैकी मंजूर

झाले या/ ा त होणा या बाब चा तपशील1. िव ापीठातील इतर िश यवृ ी
2. Fellowship

3. Graduate Teacher Assistance ship
4. इतर मानधन

5. Campus job/library
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" गुणवंत मुलामुल ना परदेशात उ च िश णासाठी िश यवृ ी ” योजनेसाठीचे
-बंध प -

(₹100/- या टँ प पेपर वर िव या य ची अंितम िनवड झा यावर सादर करावे )
मी/आ ही बंध प िलहू न देणार :(1) िव ाथ : संपुण नांव -----------------------------------------------------------वय ------------राहणार (संपूण प ा दू र वनीसह)--------------------------------------------------(2) िव ा य चे पालक: पालकाचे नांव ------------------------------------------------वय ------------राहणार (संपूण प ा दू र वनीसह)--------------------------------------------------(3) जामीनदार : जामीनदाराचे नांव ---------------------------------------------------वय -------राहणार (संपूण प ा दू र वनीसह)--------------------------------------------------(4) जामीनदार: जामीनदाराचे नांव ----------------------------------------------------वय -------राहणार (संपूण प ा दू र वनीसह)--------------------------------------------------" गुणवंत मुलामुल ना परदे शात उ च िश णासाठी िश यवृ ी ” योजनेअंतगत, िश यवृ ीसाठी मी/आ ही स य ित ेवर
कथन करतो / करते व हमी दे तो ते येणे माणे,
1. मी (िव ाथ )---------------------------------

सन ---------(वष नमूद करावे) वष या अ यास मासाठी

(दे शाचे नांव) ---------------------------येथील -----------------------(िव ापीठ / िश ण सं थेचे नांव व
प ा) ------------------------------------- ----------------------- येथे (अ यास माचे नांव) ---------------------------------------------------------------------------साठी वेश घेतला आहे .
2. मी (पालकांचे नाव)-------------------------------------------(िव ा य चे नाव)-----------------------------हया िव ा य चा -------------------- (नाते ) आहे . मला एकूण ----------------मुले ----------- मुली ---असून यापैकी आता पयत कोणीही या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
3. आ ही िव ाथ , पालक व जामीनदार िमळू न अशी हमी दे तो की, परदे श िश यवृ ी योजनेचा लाभ घे ताना
अ यास मासाठी िश यवृ ी मंजूर होईल तो अ यास म पूण कर याची जबाबदारी

या

ी / कुमारी ------------------

-------------------------------- याची राहील. तथापी याने/ितने अ यास म अधवट सोड यास शासनामाफत
खच कर यात आलेली िश यवृ ीची संपूण वसूल पा

र कमेस आ ही जबाबदार राहू व ती र कम शासनास परत

कर याचे बंधन आम यावर राहील.
4. मी (िव ा य चे नाव) ----------------------------------------------------------------------अ यास म
पूण के यानंतर पुढील दोन मिह या या आत अंितम परी ेची गुणपि का व माणप
रा य, मुंबई/ संचालक, उ च िश ण,महारा

संचालक, तं िश ण,महारा

रा य, पुणे यांना सादर कर याची तसेच महारा

आव यकतेनुसार रा याची सेवा करणे व मा या

रा यात परत येऊन

ानाचा फायदा रा याला क न दे याचीही हमी देत आहे .

5. आ ही या दारे कळिवतो की, (िव ा य चे नाव) ----------------------------------------------------------यां या पालकांचे / कुटु ं बाचे व (िव ाथ /िव ाथ नी नोकरी करीत अस यास)

ी./ कुमारी -----------------------Page 25 of 32

-----------------(िव ा य चे नांव) याचे सन 2020-21 या वष चे सव माग नी िमळणारे वा षक उ प

पये 8 लाख

( पये आठ लाख) पे ा जा त नाही. तथापी सदरची मािहती खोटी अथवा चुकीची अस याचे िनदशनास आ यास
आ ही कायदे शीर कारवाईस पा राहू .
6. अ यावत जागतीक

मवारीत असले या २००

या आतील (THE World Ranking/ QS World Ranking मधील)

परदे शातील िव ापीठ / िश ण सं थांम ये वेशासाठी मी वत: य न करेन व यासाठी आव यक या सव पा ता
परी ा वत: देईल.
7. पद यु र पदवी कवा पीएच.डी. अ यास मासाठी आव यक असलेला कालावधी कवा सदर अ यास म यापुव
पुण झा यास जो कालावधी लागेल या दोघांपैकी जो कमी आहे या कालावधीपुरतेच परदे शात राह यास मला
परवानगी असेल. या आव यक कालावधीपे ा जा त कालावधीकरीता परे दशात राह यास मला परवानगी िमळणार
नाही हे मला मा य आहे .
8. शासनाकडू न िश यवृ ीचा लाभ िमळ यासाठी परदे शातील शै िणक सं था/िव ापीठात
अ यास माम ये

येकवेळी उ ीण होणे मा यावर बंधनकारक असून तसेच शै िणक सं था/िव ापीठाचे माणप ,

गुणपि का व गती अहवाल
9.

वेश घेतले या

येक स ासाठी कवा सहा मिह यांसाठी संचालनालयास सादर कर यात येईल.

येक सहा मिह या या खच ची उपयोिगता

माणप े (Utilization Certificates), खच या पाव या (Receipts)

इ यादी िव ापीठ/शै िणक सं थे या मुखांकडु न मािणत क न संचालनालयास सादर कर यात येईल.
10. मी िश ण पुण के यानंतर मला जे हा नोकरी िमळे ल, कवा मी वत:चा यवसाय सु

करेल कवा अ यास म पुण

के यापासून दोन वष नंतर यापैकी कमी असलेला कालावधीपासून मा या िश णासाठी शासनामाफत संपूण
अ यास मासाठी जो खच कर यात आला या खच चा कमीत कमी 10% र कम मी तं िश ण संचालनालया या
वीय पंजी ले या म ये जमा करे न.
11. उपरो त नमूद केले या सव बाबी मला / आ हाला मा य असून या आ ही वाचून व समजून घेऊन यावर आज
िदनांक ------------------ रोजी मु कामी सही केली आहे . वरील बाब पैकी कोणताही बाब खोटी व चुकीची/बनावट
आढळ यास मी भारतीय दं ड संिवधान कलम 193 (2), 199, 200 व 406 अ वये िश ेस पा राहील.
थळ :
िदनांक :

/

/2021

सही

सही

सही

(िव ाथ )

(पालक)

(जामीनदार)

संपूण नांव व प ा

संपूण नांव व प ा

संपूण नांव व प ा

दू र वनी

दू र वनी

दू र वनी

. / मो. ं .

. / मो. ं .

सही

. / मो. ं .

(जामीनदार)
संपूण नांव व प ा
दूर वनी

. / मो. ं
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" गुणवंत मुलामुल ना परदेशात उ च िश णासाठी िश यवृ ी ” योजनेसाठीचे
-हमी प -

(₹.100/- या टॅ म पेपर वर िव या य ची अंितम िनवड झा यावर सादर करावे )
1.

मी ------------------------------------------------------------ राहणार --------------------------------------------------------------------------------------------येथे राहत असून माझी महारा
शासना या उ च व तं िश ण िवभागामाफत " गुणवंत मुलामुल ना परदेशात उ च िश णासाठी िश यवृ ी ” योजने
अंतगत परदे शातील (देशाचे नाव)------------------------- येथे (िव ापीठाचे नाव) ------------------------------------या िव ापीठात (कालावधी)----------- वष या (अ यास माचे नाव)--------------------------------------- या अ यास मासाठी सन---------- या वष किरता परदे श िश यवृ ीसाठी िनवड झाली आहे. या
अनुषंगाने मी संचालक, तं िश ण,महारा

रा य, मुंबई / संचालक, उ च िश ण,महारा

रा य, पुणे यांना

खालील माणे हमी दे त आहे .
2.

मी स

थतीत --------------------------------------------- येथे नोकरीस असून सदर काय लयातील

शासकीय बाबी उदा. रजा, वेतन आिण इतर सेवे या बाबी या वत:

य पणे िनराकरीत करेल यासाठी कोण याही

कारची सवलत शासनाकडू न घेणार नाही. (नोकरी करणा यांसाठी लागू)
3.

अज त नमुद केलेला अ यास म िवहीत कालावधीत पुण करणे मा यावर बंधनकारक राहील. सदर अ यास म पुण
कर यासाठी वाढीव कालावधीची मागणी करणार नाही.

4.

मला शासनाने मंजूर केले या परदे शातील िव ापीठ व शै िणक अ यास मात मी पर पर बदल करणार नाही.

5.

अज सोबत सादर केलेले कागदप े /

माणप े हे खोटे व बनावट अस याचे आढळू न आ यास िश यवृ ी पोटी

िमळालेली सव र कम याजासह परत कर याची हमी दे त आहे .
6.

कोण याही कारणा तव अ यास म अधवट सोड यास शासनातफ मला अदा कर यात आलेली िश यवृ ीची सव
र कम याजासह कुटू ं बा या मालकी या / जािमनदार यां या थावर मालम म
े धून एक रकमी भरपाई कर याची
अथवा वसुल कर याची हमी दे त आहे .

7.

परदे शाम ये िश ण घेत असतांना काही कारणा तव रा य शासना या पुव परवानगीने परदे शातून भारतात काही
कालावधीसाठी वा त य केले असेल तर सदर कालावधीची िश यवृ ीची र कम मला अनु ेय होणार नाही.

8.

परदे श िश यवृ ी अंतगत परदे शात िश ण घेत असताना जा तीची र कम शासनातफ मला अदा झाली अस याचे
िनदशनास आ यास याची परतफेड करेन. अथवा न के यास ती वसुल करणेबाबत चिलत कायदे व िनयमानुसार
कायवाहीस मी पा असेन.

9.

मला िश ण फी व िनव ह भ ा यासाठी शासनाने िनध िरत केले या दरापे ा कोणताही जा तीचा खच अनु ेय होणार
नाही. िनधािरत दरापे ा होणारा जा तीचा खच मी वत: अदा करे न.

10. परदे शातील

वेश घेतले या अ यास माम ये

सं था/िव ापीठाचे माणप

येक वेळी उ ीण होणे मा यावर बंधनकारक असून तसे शै िणक

गुणपि का, गती अहवाल

येक स ासाठी कवा सहा मिह यांसाठी संचालनालयास

सादर करेन.
11. या योजनेखाली िनवड झाले या िश यवृ ीधारक िव ा य ने परदे शात िश ण घेताना िनयमाचे तसेच अटी व शत चे
आिण बंधप ाम ये िलहू न िदले या बाब चे उ ंघन के यास, परदे शीय शै िणक सं थेने अ यासािवषयी अथवा
वागणूकीिवषयी अथवा गैरहजेरी िवषयी

ितकूल अहवाल िद यास, िव ा य ने

वेश अधवट सोडला अस यास,

िव ा य ने जेथे वेश घेतला आहे तो देश सोडू न िनघून गेला अस यास कवा िव ा य ने दु सरे िव ापीठ / शै िणक
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सं थेम ये िवनापरवानगी

वेश घेतला अस यास, कवा िव ा य ची या अ यास मासाठी िनवड झाली आहे, तो

अ यास म यांने िवनापरवानगी बदल यास, कवा तो भारतात कोण याही

कारची परवानगी न घेता परत

आ यास, अशा िव ा य स कत यिन ठु र (Defaulter) समज यात येईल आिण याला दे यात आलेली िश यवृ ीची
सव र कम 12% वा षक याजाने वसूल कर यात येईल, अशी हमी दे यात येत आहे .
कोणतेही कारण अथवा सबबी सांगून अ यास म पूण न करणे, िवहीत

योजनासाठी खच न करणे, खच त

काटकसर न करणे, िवहीत लाभ मय देपे ा जा तीची मागणी परदे शात जावून करणे, कोण याही

कारचा दबाव

आणणे कवा धमकी देणे, परदे श िश यवृ ी िनयमावल तील तरतूद चे उ ंघन करणे, परदे शातील िनयम / अटी
/तरतूद चे उ ंघन करणे, वाममाग स लागणे, परदे शातील शै णीक कालावधीत कोण याही कारचे गैरकृ य करणे
व यासाठी दं ड िश ा होणे, भारतीय रा ीय वास हानी पोहचवणे, भारताची बदनामी करणे या बाबी कत यातील
कसूर समज यात येतील. कत यात कसूर के यास मला अपा

ठरवून मा या परदे शी िश णासाठी शासनाने िदलेले

सव लाभ मा याकडू न याजासह वसूल केले जातील.
12. परदे शातील अ यास म पुण के यानंतर मी भारतात येवून मा या

ानाचा उपयोग दे शासाठी करेन. महारा

रा यात परत येऊन आव यकतेनुसार रा याची सेवा करणे व मा या

ानाचा फायदा रा याला क न दे याचीही

हमी देत आहे
13. उपरो त नमूद केलेला सव मजकूर मला मा य असून तो मी वाचून समजून घेऊन आज िदनांक- /

/2021 रोजी-

---------- मु कामी सही केली असे, वरील बाब चे मा याकडू न उ ंघन झा यास मी भारतीय दंड संिवधान कलम
193 (2), 199, 200 व 406 अ वये िश ेस पा राहील.
थळ :
िदनांक :

/

/2021.

सही

सही

सही

सही

(िव ाथ )

(पालक)

(जामीनदार)

(जामीनदार)

संपूण नांव व प ा

संपूण नांव व प ा

दू र वनी

. / मो. ं .

दू र वनी

. / मो. ं .

संपूण नांव व प ा
दू र वनी

. / मो. ं .

संपूण नांव व प ा
दू र वनी

. / मो. ं .
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िव ा य ने अज सोबत सादर कर यासाठीची कागदप ांची चेक िल ट :अ. .

कागदप े / माणप े / सहप े

1

िवहीत नमु यातील Online भरलेला पिरपूण अज

2

िव ाथ महारा

3

िव ा य चे आई/वडील अथवा आई, वडील हयात नस यास, आिण पालक अस यास पालकांचा

4

िव ा य या वयासंबध
ं ीचे माणप (शाळा सोड याचा दाखला/ Domicile /SSC माणप )

5

इय ा 10 वी, (SSC) गुणपि का

6

इय ा 10 वी, (SSC) माणप

7

इय ा 12 वी, (HSC) गुणपि का/पदिवका गुणपि का

8

इय ा 12 वी, (HSC) माणप /पदिवका माणप

9

पदवी गुणपि का

10

पदवी माणप

11

पद यु र पदवी गुणपि का

12

पद यु र पदवी माणप

13

GRE (छायांिकत त)

14

TOEFL/IELTS (छायांिकत त)

15

िव ाथ नोकरी करीत अस यास काय लयाचे ना-हरकत माणप

16

िव ाथ नोकरी करीत अस यास याचा Form No.16

17

िव ाथ नोकरी करीत अस यास याचा Income Tax Return Form

18

कुटु ं बातील सव य त चे सव माग नी िमळू न वष 2020-21 करीताचा स म अिधका याने िदलेला

महारा

रा याचा अिधवासी अस याचा दाखला (Domicile Certificate) (छायांिकत त)

रा याचा अिधवासी अस याचा दाखला (Domicile Certificate) (छायांिकत त)

उ प ाचा दाखला

19

परदे शातील िव ापीठाचे मूळ िवनाअट वेशप (Unconditional Offer Letter)

20

USA मधील िव ा य साठी F-1 (I-20 Certificate) उपल ध अस यास

21

परदे शातील िव ापीठातील अ यास माचे वा षक खच चे अंदाजप क (िव ापीठाचे प )

22

आधार काड

23

िशधा पि का (रे शन काड)

24

पासपोट

25

वडील हयात नस यास, मृ यु दाखला

26

आई-वडील िवभ त अस यास, यायालयाची संबिं धत कागदप े

27

. 100/- या टँ प पेपरवर बंधप (िनवडीनंतर)

28

. 100/- या टँ प पेपरवर हमीप (िनवडीनंतर)

29

िव ापीठा या मािहतीप का या (Prospectus) संबंिधत पानांची त

30

िव ा य या आधार संल न भारतातील बँक खा याची मािहती (चेक बुक/पासबुक)

31

िव ा य चे वा य चांगले अस याचे न दणीकृत वै कीय अिधका याने िदलेले माणप

टीप : 1) सव कागदप े / माणप ां या स य ती व:सा ांिकत केले या असा यात.

2) कागदप /े माणप ां या मूळ ती अज सोबत जोडू नयेत. ते िवभागीय काय लयात तपासणीसाठी
सादर करावेत.
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सह संचालक, उ च िश ण, िवभागीय काय लय
िवभाग
नागपूर

काय लयाचा प ा, दू र वनी

मांक, ई मेल, संकेत थळ

सहसंचालक, उ च िश ण, नागपूर
जुने मॉिरस कॉलेज इमारत, सीताबड , नागपूर. िपन कोड: ४४०००१.
फोन: ०७१२-२५६१७१३ फॅ स: ०७१२-२५५४२१०
ई-मेल: jdhengp@rediffmail.com
संकेत थळ : http://dirhe.org.in/jdnagpur/

को हापूर

सहसंचालक, उ च िश ण, को हापूर
राजाराम महािव ालयात कॅ पस, िव ानगर, को हापूर

िपन कोड: ४१६००२ ,

फोन: ०२३१-२५३५४००/२५३५४५४ फॅ स: ०२३१-२५३५४००
ई-मेल: jtdirhekop@rediffmail.com
संकेत थळ : http://jdhekop.org/
औरं गाबाद

सहसंचालक, उ च िश ण, औरं गाबाद
पदम पुरा टे शन रोड, देविगरी महािव ालयाजवळ, औरं गाबाद, िपन कोड: ४३१००१,
फोन: ०२४०-२३३१९१३/२३२२९१५
ई-मेल: jdheaur_2007@rediffmail.com
संकेत थळ : http://jdheaurangabad.org.in/

अमरावती

सहसंचालक, उ च िश ण, अमरावती
िवदभ सं था पिरसर, अमरावती

िपन कोड: ४४४०६४, अमरावती िज हा,

फोन: ०७२१-२५३१२३५ फॅ स: ०७१२-२५३१४५७
ई-मेल: jdheamt@yahoo.com
संकेत थळ :http://www.jdheamravati.org.in/
मुंबई

सहसंचालक, उ च िश ण, मुंबई
मुंबई-३ महानगरपािलका माग, (ए फ टन तांि क हाय कूल-पिरसर), धोबीतलाव,
तळमजला, मुंबई

िपन कोड: ४००००१

फोन: ०२२-२२६५६६००/२२६९१५२८
ई-मेल: glcbhushan@gmail.com
संकेत थळ : https://jdhemumbai.maharashtra.gov.in/
पुणे

सहसंचालक, उ च िश ण, पुणे
रोझरी शाळा- (लाल दे वळा समोर), १७-बाबासाहे ब आंबेडकर रोड, पुणे
िपन कोड: ४११००१, पुणे िज हा,
फोन: ०२०-२६१27833 फॅ स: ०२०-२६051632
ई-मेल: jdhepune@gmail.com
संकेत थळ : http://www.jdhepune.gov.in

जळगाव

सहसंचालक, उ च िश ण, जळगाव
महारा

जीवन ािधकरण, पिहला मजला, ाहक यायालय, जळगाव. िपन कोड: ४२५००९

फोन: ०२५७-२२३८५१० फॅ स: ०२५७-२२३८५१०
ई-मेल: jdhe_jal@yahoo.co.in
संकेत थळ: http://www.jdhejal.org/
नांदेड

सहसंचालक, उ च िश ण, नांदेड
शासकीय तं िनकेतनासमोर, यशवंत महािव ालय,नांदेड िपन कोड: ४३१६०५
फोन:०२४६२-२५३१४४ फॅ स:०२४६२-२५३१४४
ई-मेल: jdhe.nanded@yahoo.co.in
संकेत थळ: http://jdhenanded.in/home/
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पनवेल

सहसंचालक, उ च िश ण, पनवेल
शासकीय अ यापक महािव ालय (पिरसर), मुंबई पुणे माग, पनवेल
िपन कोड: ४१०२०६, रायगड िज हा
फोन:०२२-२७४५३८२०/२७४६१४२०
ई-मेल: jtdirhe.1115@gmail.com, sachin.pawar1109@gmail.com
संकेत थळ: http://jdhepanvel.org/

सोलापूर

सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर
डी-िवभाग, तळमजला, शासकीय इमारत, िज हािधकारी काय लय पिरसर, सोलापूर,
िपन कोड: ४१३००१, सोलापूर िज हा
फोन: ०२१७-२३२४०५५
ई-मेल: jtdirhesol@rediffmail.com

सह संचालक, तं िश ण, िवभागीय काय लय
िवभाग
मुंबई

काय लयाचा प ा,दुर वनी

मांक,ई मेल,संकेत थळ

सहसंचालक,तं िश ण िवभागीय काय लय,मुंबई
49,खेरवाडी,अिलयावर जंग माग,बां ा (पूव),मुंबई 4000 51
दुर वनी 022-26474892,26471619
ई-मेल : romumbai@dtemaharashtra.gov.in
संकेत थळ: http://www.jdteromumbai.com

पुणे

सहसंचालक,तं िश ण िवभागीय काय लय,पुणे
412-ई , िशवाजीनगर,बिहरट पाटील चौक,पुणे 411016
दुर वनी 020-25656234,25678973
ई-मेल : ropune@dtemaharashtra.gov.in
संकेत थळ: http://www.ropune.org.in

नािशक

सहसंचालक,तं िश ण िवभागीय काय लय,नािशक
यू पॉिलटे नीक एिरया,सामनगाव रोड,नािशक- 422101.

दू र वनी 0253-2461479,2460114

ई-मेल : ronasik@dtemaharashtra.gov.in
संकेत थळ: http://www.dtensk.org
औरं गाबाद

सहसंचालक,तं िश ण िवभागीय काय लय,औरं गाबाद
टे शनरोड,उ मानपूरा,शासकीय तं िनकेतन पिरसर,औरं गाबाद,431005
दुर वनी 0240-2334216,2334769
ई-मेल : roaurangabad@dtemaharashtra.gov.in
संकेत थळ: http://www.dteau.org

अमरावती

सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय काय लय, अमरावती
कॉटन माकट रोड,शासकीय तं िनकेतन पिरसर,अमरावती,444603.

दू र वनी 0721-2573027

ई-मेल : roamravati@dtemaharashtra.gov.in
संकेत थळ: http://www.jdroamt.org
नागपूर

सहसंचालक,तं िश ण िवभागीय काय लय,नागपूर
शासकीय तं िनकेतन पिरसर, सदर बाजार, नागपूर, 440001.

दू र वनी 0712-2565143, 2557273

ई-मेल : ronagpur@dtemaharashtra.gov.in
संकेत थळ: http://www.rdtenagpur.org.in
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तं िश ण संचालनालय, महारा
3, महापािलका माग, प पेटी
दूर वनी

ई-मेल– desk17@dtemaharashtra.gov.in,

रा य

.1967, मुंबई 400 001.

.०२२-6859419/449/493

वेबसाईट: http://www.dtemaharashtra.gov.in
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गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च
शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत....
महाराष्र शासन
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग
शासन शनणणय क्रमांक : संकीणण-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400 032.
शदनांक: 04 ऑक्टोबर, 2018
वाचा : १) शासन शनणणय, सामाशजक न्याय, सांस्कृशतक कायण, शक्रडा व शवशेष सहाय्य
शवभाग क्र.ईबीसी-2003/प्र.क्र.115/मावक-2, शद.11 जून, 2003
२) शासन शनणणय सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग क्र.ईबीसी-2017
/प्र.क्र.288/शशक्षण-1, शद.27 जून, 2017
३) शासन शनणणय दशदवासी शवकास शवभाग क्र.दशदशश-1203 /प्र.क्र.76 /
काया-12, शद. 31 माचण,2005
4) शासन शनणणय दशदवासी शवकास शवभाग क्र.पशशशश-2015 /प्र.क्र.334 /
काया-12, शद.16 माचण,2006
५) मंशत्रमंडळाच्या शदनांक 21 ऑगस्ट,2018 रोजी झालेल्या बैठकीचे इशतवृत्त.
प्रस्तावना :दर्थिक पशरस्स्ितीमुळे खुल्या प्रवगातील गुणवंत मुलामुलींना परदे शातील नामांशकत
शशक्षण शवद्यापीठामधील उच्च शशक्षणापासून वंशचत रहावे लागते. अनुसूशचत जातीच्या व
अनुसूशचत जमातीच्या शवद्यार्थ्यांना परदे शात शशक्षणासाठी सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य
शवभाग व दशदवासी शवकास शवभागातर्फे शशष्यवृत्ती दे ण्यात येते, त्याच धतीवर काही सुधारणांसह
राज्यातील खुल्या प्रवगातील मुलामुलींना परदे शातील नामाककत शवद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रमांना
प्रवेश घेण्यासाठी परदे शी शशष्यवृत्ती दे ण्याचा प्रस्ताव मंशत्रमंडळाच्या शवचारािण ठे वण्यात दला
होता. त्या अनुषंगाने मंशत्रमंडळाने शदनांक 21 ऑगस्ट,2018 रोजी घेतलेल्या शनणणयास अनुसरुन
याबाबत सशवस्तर ददे श शनगणशमत करण्याची बाब शवचाराधीन होती.
शासन शनणणय : महाराष्र राज्यातील खुल्या प्रवगातील जे गुणवंत शवद्यािी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर
पदशवका व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी, THE (Times Higher Education)/ ककवा QS
(Quacquarelli Symonds) Ranking 200 च्या दतील परदे शातील शैक्षशणक संस्िेमध्ये प्रवेश
घेतील, अशा 20 शवद्यार्थ्यांना प्रतीवषी परदे शी शशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात यावी, असा शासनाने
शनणणय घेतला दहे.
2.

ही योजना उच्च व तंत्र शशक्षण शवभागांतगणत “गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च

शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करणे” या नावाने शैक्षशणक वषण 2018-19 पासून राबशवण्यात यावी.

शासन शनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4

3.

या योजनेची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे राशहल :ही योजना खुल्या प्रवगातील शवद्यार्थ्याकशरता लागू राहील. ज्या मागास प्रवगाच्या

शवद्यार्थ्यांना अशा स्वरूपाची परदे शी शशष्यवृत्ती लागू केली दहे अशा मागास प्रवगातील
शवद्यार्थ्यांनी त्या-त्या प्रशासशनक शवभागाच्या योजनेमध्ये अजण करणे अपेशक्षत दहे . त्यामुळे अन्य
प्रशासशनक शवभागाच्या परदे शी शशष्यवृत्तीच्या योजनेसाठी अजण करण्यास पात्र असलेले शवशवध
मागास प्रवगातील शवद्यािी वगळू न इतर सवण शवद्यािी या योजनेसाठी खुल्या प्रवगाचे शवद्यािी
म्हणून समजण्यात येतील.
4.

शशष्यवृत्तीची शाखा शनहाय शवभागणी :सदर शशष्यवृत्तीसाठी खालीलप्रमाणे शाखा शनहाय मयादा प्रत्येक वषासाठी शनशित

करण्यात येत दहे :अ.क्र.

शाखा / अभ्यासक्रम

पदव्युत्तर पदवी व

डॉक्टरेट

एकूण

पदव्युत्तर पदशवका
1.

कला

01

01

02

2.

वाशणज्य

01

01

02

3.

शवज्ञान

01

01

02

4.

व्यवस्िापन

01

01

02

5.

शवधी अभ्यासक्रम

01

01

02

6.

अशभयांशत्रकी/वास्तुकला शास्त्र

04

04

08

7.

औषधशनमाणशास्त्र

01

01

02

10

10

20

एकूण
5.

शशष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी 30% जागांवर मुलींची शनवड करण्यात येईल.

6.

या शासन शनणणयासोबतच्या पशरशशष्ट-अ प्रमाणे अभ्यासक्रमशनहाय शवद्यािी प्रवेश संख्या

शनधारीत केलेली असून त्या मयादे त शवद्यार्थ्याची शनवड करण्यात येईल.
7.

या योजनेच्या सशवस्तर अटी व शती, पात्रता/अपात्रता , शमळणारे लाभ , शशष्यवृत्तीच्या

लाभासाठी शनवड कायणपध्दती इत्यादीची माशहती सोबतच्या पशरशशष्ट-ब मध्ये दशणशवण्यात
दलेली दहे .
8.

या योजनेसाठी चालू दर्थिक वषात रुपये 20.00 कोटी इतका अशतशरक्त शनयतव्यय उच्च

व तंत्र शशक्षण शवभागास स्वतंत्रशरत्या मंजूर करण्यात येणार दहे . तसेच या योजनेसाठी
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टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या दवती खचाचा जास्तीत जास्त रुपये 80.00 कोटी इतका दर्थिक भार
शासनाने मान्य केला दहे. या योजनेसाठी नशवन लेखाशीषण उघडण्याची व दवश्यक तरतूद
करण्याची कायणवाही स्वतंत्रशरत्या करण्यात येत दहे . दरम्यान या योजनेसाठी जाशहरात देणे,
ऑन-लाईन ॲप्लीकेशन तयार करणे, कंत्राटीतत्वावर दवश्यक त्या शनयुक्त्या इत्यादीवर
होणारा खचण संचालक, तंत्र शशक्षण, मुंबई यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातून करण्यात यावा.
९.

शैक्षशणक वषण 2019-2020 पासून ही योजना महाडीबीटी पोटण लच्या माध्यमातून राबशवण्यात

यावी.
10. हे ददे श शनयोजन शवभागाच्या अनौपचाशरक संदभण क्रमांक 177/1471, शदनांक 6/9/2018
व क्रमांक 198/1411, शदनांक 10/9/2018 दशण शवत्त शवभागाच्या अनौपचाशरक संदभण क्रमांक
725/18/व्यय-5, शदनांक 14/9/20218 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार शनगणशमत करण्यात येत दहे .
11.

सदर शासन शनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करुन दे ण्यात दला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201810041656050508 असा
दहे . सदर ददे श शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत दहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या ददे शानुसार व नांवाने,

Sanjay A.
Dharurkar

Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Higher and Technical Education
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6
bee23011448b7fc64d138630b9c76ae7a2,
cn=Sanjay A. Dharurkar
Date: 2018.10.04 18:32:42 +05'30'

( संजय औ. धारुरकर )
अवर सशचव, महाराष्र शासन
प्रशत,
१.

मा.राज्यपालांचे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मुंबई

2.

मा.मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सशचव, मंत्रालय, मुंबई

3.

मुख्य सशचव, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे शवशेष कायण अशधकारी

5.

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे खाजगी सशचव

6.

मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरषद, शवधानभवन, मुंबई

7.

मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा, शवधानभवन, मुंबई

8.

सवण प्रशासशनक शवभागाचे अपर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव, मंत्रालय, मुंबई

9.

सवण सन्मानीय शवधानपशरषद व शवधानसभा सदस्य

10. दयुक्त, समाजकल्याण दयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे,
11. दयुक्त, दशदवासी शवकास दयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाशशक
12. दयुक्त, कृषी, महाराष्र राज्य, पुणे
13. दयुक्त, दु ग्ध व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मुंबई
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14. दयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुंबई
15. संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई
16. संचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे
17. संचालक, वैद्यकीय शशक्षण व संशोधन, महाराष्र राज्य, मुंबई
18. संचालक, माशहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
19. संचालक, पशु संवधणन, महाराष्र राज्य, पुणे
20. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई
21. संचालक, दय.दय.टी., पवई, मुंबई
22. कुलसशचव, सवण कृषी / अकृषी शवद्यापीठे
23. कुलसशचव, डॉ.बाबासाहे ब दंबड
े कर तंत्रशास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माण गांव, शज.रायगङ
24. संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र शशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रशनकेतन इमारत,
49, खेरवाडी, अशलयावर जंग मागण,वांद्रे (पूव)ण , मुंबई-400051
25. सहसंचालक, तंत्र शशक्षण शवभागीय कायालये (सवण), (संचालक, तंत्र शशक्षण यांच्यामार्फणत)
26. सहसंचालक, उच्च शशक्षण, शवभागीय कायालये (सवण)
27. महासंचालक,माशहती व जनसंपकण महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रशसध्दीसाठी)
28. सवण शजल्हाशधकारी
29.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर

30.

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर

31.

अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई

32.

शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मुंबई

33.

सवण मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक

34.

उप सशचव (मशश/शवशश/अिणसंकल्प), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई

35. अवर सशचव (तांशश-3, शवशश-3), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
36.

कक्ष अशधकारी(मशश-2/मशश-4/तांशश-5/तांशश-6/साशश-1),उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग,मंत्रालय, मुंबई

37.

सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे स्वीय सहायक

38. शनवडनस्ती/तांशश-4.
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शासन शनणणय क्रमांक : संकीणण-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4, शदनांक 04 ऑक्टोबर, 2018
सोबतचे पशरशशष्ट-अ
परदे शी शशष्यवृत्तीकरीता मंजूर करण्यात येणारे अभ्यासक्रम
Engineering /
Architecture
*Permissible Courses :P.G. / P.G. Diploma /
Ph.D.

1
1.Civil

2.Mechanical
3. Electrical
4. Chemical
5. Computer
6. Production
7. Industrial Engg.
8. Environmental
Engineering
9. Mining Engg.
10. Petrochemical
11. Electronic & TC
12. Information
Technology/Information
System/ Information
Science/Computer
Engineering
13. Bio-Technology
14. Genetic Engineering
15. Nano Technology
16. Industry Internet of
Things (IIOT)
17. Cyber Law/Cyber
Security
18. Biomedical Engg.
19. Climate Change
20. Artificial Intelligence

Management

Science

*Permissible Courses :P.G. / P.G.Diploma /
Ph.D

*Permissible Courses
:P.G. / P.G.Diploma/
Ph.D

2
1. M.B.A. with Finance /
Marketing / H.R. /
System Analysis
2. Hotel Management

3
1. Agriculture

2. Horticulture
3. Animal Husbandry
4. General Science
5. Maths
6. Science
7. Physics
8. Chemistry

Arts &
Commerce
*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma/
Ph.D
4
1. Sociology

Law

Pharamcy

*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma/
Ph.D
5
Law

*Permissible
Courses :P.G. /
P.G.Diploma
/Ph.D
6
Pharmacy

Graduation in
Law for P.G.,
P.G.Diploma
& Post
Graduation in
Law for Ph.D.

Graduation in
Pharmacy for
P.G.,
P.G.Diploma
& Post
Graduation in
Pharmacy for
Ph.D.

2. Psychology
3. Philosophy
4. Economics
5. Commerce

9. Botany
10. Zoology

२1. Architecture
Graduation for
P.G.,P.G.Diploma &
Post Graduation for
Ph.D.

Graduation in any subject
for P.G.,P.G.Diploma,
Graduation in Hotel
Management & Post
Graduation in Management
for Ph.D.

Eligibility
Graduation for
P.G.,P.G.Diploma &
Post Graduation in
Concerned Subject
for Ph.D.

Graduation
for P.G.,
P.G.Diploma
& Post
Graduation in
Concerned
Subject for
Ph.D.

* Note:- Only accredited Universities / Institutions of Foreign Countries will only be considered. This is indicative
only.
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शासन शनणणय क्रमांक : संकीणण-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4, शदनांक 04 ऑक्टोबर, 2018
सोबतचे पशरशशष्ट-ब
1. सवणसाधारण अटी व शती :1) शवद्यािी व शवद्यार्थ्याचे दई / वडील अिवा पालक भारताचे नागशरक तसेच महाराष्र राज्याचे
अशधवासी असावेत.
2)

शवद्यार्थ्याला परदे शातील THE/QS अद्ययावत वल्डण रॅ न्कींगमध्ये 200 च्या दत असलेल्या
शैक्षशणक संस्िा / शवद्यापीठामध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश शमळालेला असावा.

3) शवद्यार्थ्यांने पदव्युत्तर ककवा पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी अजण करताना यापुवी इतर कोणत्याही राज्य
शासनाची अिवा केंद्रशासनाची परदे शी शशष्यवृत्ती घेतलेली नसावी. तसेच त्यांने अन्य प्रशासशनक
शवभागाच्या परदेशी शशष्यवृत्तीच्या योजनेसाठी अजण केलेला नसावा.
4)

परदे शातील शवद्यापीठ/ शैक्षशणक संस्िामध्ये प्रवेश घेणारा शवद्यािी हा पूणणवळ
े शवद्यािी म्हणून
प्रवेशशत असावा.

5) एक्झेक्युटीव्ह पदव्युत्तर पदवी ककवा एक्झेक्युटीव्ह पदव्युत्तर पदशवका व अधणवळ
े अभ्यासक्रमांस
प्रवेशशत शवद्यािी या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.
6)

प्रवेशशत अभ्यासक्रमासाठी अजण करताना नमूद केलेल्या शवहीत कालावधीत अभ्यासक्रम पूणण
करणे शवद्यार्थ्यांवर बंधनकारक असेल, अभ्यासक्रम पूणण करण्यासाठी मुदतवाढ मान्य केली
जाणार नाही.

7) सदर योजना उच्च व तंत्र शशक्षण शवभागांतगणत तंत्र शशक्षण संचालनालय व उच्च शशक्षण
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रम पूणण करणा-या शवद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शशक्षण
घेण्याकशरता लागू राहील.
2. वयोमयादा :पदव्युत्तर

अभ्यासक्रमासाठी

लाभािीच्या

वयाची

कमाल

35

वषण

दशण

पीएचडी

अभ्यासक्रमासाठी लाभािीच्या वयाची 40 वषण वयोमयादा असावी. (शदनांक 1 जुलै रोजीचे वय)
3. उत्पन्न मयादा :1. शवद्यार्थ्यांच्या पालकांच/े कुटु बांचे व शवद्यािी नोकरी करीत असल्यास त्याचे स्वत:चे उत्पन्न धरुन
सवण मागांनी शमळणारे मागील दर्थिक वषातील वार्थषक उत्पन्न रु. 20.00 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
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2. शवद्यािी ककवा पालक ककवा दोन्ही नोकरीत असतील तर त्यांचे दयकर शववरणपत्र, र्फॉमण न. 16 व
सक्षम प्राशधकारी (तहशसलदार ककवा नायब तहशसलदार पेक्षा कमी दजा नसलेल्या) यांच्याकडील
मागील दर्थिक वषाचे कुटु ं बाचे सवण मागानी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे दवश्यक
राहील.
3. इतर शवद्यार्थ्यांसाठी सक्षम प्राशधकारी (तहशसलदार ककवा नायब तहशसलदारपेक्षा कमी दजा
नसलेल्या) यांच्याकडील माशगल दर्थिक वषाचे कुटु ं बाचे सवण मागांनी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे
प्रमाणपत्र सादर करणे दवश्यक राहील.
४. शैक्षशणक अहण ता :अ) परदेशातील पदव्युत्तर पदवी ककवा पदव्युत्तर पदशवका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या
शवद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त शवद्यापीठांमधून ककमान 60% गुणांसशहत पदवी परीक्षा
उत्तीणण केलेली असावी.
ब) पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या शवद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त शवद्यापीठांमधून
ककमान 60% गुणांसशहत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीणण केलेली असावी.
क) हा पदवी ककवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम त्याने अजाच्या शदनांकाला उत्तीणण केलेला असावा.
५. अभ्यासक्रमाचा कालावधी :1) पीएचडी- 4 वषे ककवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी या पेक्षा जो कमी असेल तो
2) पदव्युत्तर पदवी- 2 वषे ककवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल तो
3) पदव्युत्तर पदशवका- 1 वषे ककवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल तो
६. एकाच कुटु ं बातील कमाल पात्रताधारक :1) सदर योजनेचा लाभ एकाच कुटु ं बातील एका शवद्यार्थ्यास र्फक्त एकदाच घेता येईल.
2) एकाच कुटु ं बातील एकापेक्षा जास्त मुलांनाही शशष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. यासाठी पालकांनी
दशण शवद्यार्थ्यांनी तसे प्रशतज्ञापत्र करुन दे णे बंधनकारक असेल.
3) सदरची शशष्यवृत्ती एकाच वेळेस मान्य करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त वेळेस शवद्यािी
शशष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.
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७. अजण करण्यासाठी अशनवायण अटी :1) नोकरीमध्ये असलेल्या उमेदवारांनी तो जेिे नोकरी करतो त्या यंत्रणेचे (organization Employer)
ना-हरकत प्रमाणपत्र दाखल करणे अशनवायण दहे .
2) पात्र शवद्यार्थ्याने Non Judicial Stamp Paper वर Public Notary समोर शवशहत नमुन्यातील
प्रशतज्ञापत्र शलहू न दे णे बंधनकारक असेल.
3) शवद्यार्थ्याने दोन जामीनदार दे णे बंधनकारक असेल. या प्रत्येक जामीनदाराने स्वतंत्र Surety
Bond करुन दे णे बंधनकारक असेल.
4) अजण करणा-या शवद्यार्थ्याचे स्वास्र्थ्य चांगले असले पाहीजे. त्याकशरता त्याने नोंदणीकृत वैद्यकीय
अशधका-याने शदलेले प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
5) शवद्यािी शशक्षणासाठी दवश्यक असलेला कालावधी ककवा शशक्षण त्यापूवी पुणण झाल्यास जो
कालावधी लागेल या दोघांपक
ै ी जो कमी दहे त्या कालावधी पुरतेच परदे शात राहण्याचे बंधपत्र
(Bond) राज्य शासनास तसेच परदे शातील भारतीय दू तावासास शलहू न द्यावे लागेल. या
दवश्यक कालावधीपेक्षा जास्त कालवधीकरीता परदे शात राहण्यास शवद्यार्थ्यांस परवानगी
शमळणार नाही.
6) शवद्यार्थ्यास शासनाने शवहीत करुन शदलेल्या नमुन्यात Record Release Consent Form हा
बंधपत्राच्या स्वरुपात द्यावा लागेल.
7) शवद्यार्थ्यांस परदे शामध्ये प्रवेश शमळण्यासाठी THE/ककवा QS World Ranking मधील 200 च्या
दतील अद्ययावत जागशतक क्रमवारीत असलेल्या शवद्यापीठ/शशक्षणसंस्िा मध्ये प्रवेशासाठी स्वत:
प्रयत्न करावा लागेल व त्यासाठी दवश्यक त्या सवण पात्रता परीक्षा दे णे बंधनकारक असेल.
8) ज्या शवद्यार्थ्यांना परदे शी शैक्षशणक संस्िांकडू न Unconditional Offer Letter शमळालेले असेल,
त्यांनाच ही शशष्यवृत्ती अनुज्ञय
े राहील, यासाठी Conditional Offer Letter गृहीत धरले जाणार
नाही.
9) शववाहीत उमेदवाराच्या पत्नी व मुले यांना परदेशामध्ये सोबत घेवून जाण्यासाठी कोणत्याही
प्रकारचे सहाय्य शदले जाणार नाही. त्यासाठी पासपोटण शमळशवणे, स्व्हसा शमळशवणे, दर्थिक तरतुद
करणे, परदे शातील शनवास व दै नंशदन खचाची व्यवस्िा करणेही उमेदवाराची वैयस्क्तक
जबाबदारी असेल.
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10) नोकरी करणाऱ्या उमेदवारांनी सवण प्रशासकीय बाबी उदा. रजा, वेतन दशण इतर सेवच्े या बाबी या
स्वत: प्रत्यक्षपणे शनराकरीत करावयाच्या दहे त. याबाबत कोणत्याही प्रकारची सवलत
शासनाकडू न शमळणार नाही.
11) (अ) अचानक उध्दवलेल्या पशरस्स्ितीमध्ये, परदे शामध्ये शशक्षण घेत असताना शवद्यार्थ्यास
भारतामध्ये यावयाचे असल्यास त्यासाठी त्याचे संबशं धत शैक्षशणक संस्िा दशण संबध
ं ीत
शशक्षण संचालनालयाची पूवप
ण रवानगी घेणे बंधनकारक असेल दशण याबाबतची माशहती
संबशं धत शवद्यािी भारतीय दू तावासास कळवतील.
(ब)

जेवढया कालावधीमध्ये परदे शातील शैक्षशणक संस्िेमधून दू र असेल, तेवढया कालावधीचा
कोणताही खचण त्यास अनुज्ञय
े होणार नाही. तिाशप, तो पुन्हा त्याच शैक्षशणक संस्िेत त्याच
अभ्यासक्रमाचे पुढील शशक्षण पूणण करण्यासाठी हजर झालेल्या शदवसापासून त्यास दे य लाभ
अनुज्ञेय होतील.

(क) अशा पशरस्स्ितीत शवद्यार्थ्याने परत त्याच परदे शी शशक्षण संस्िेमध्ये हजर न होता शशक्षण अधणवट
सोडल्यास त्यास अदा करण्यात दलेले शशक्षण शुल्क, पशरक्षा शुल्क इतर शुल्क व
शनवाहभत्त्याची व्याजासह वसूली करण्यात येईल, याबाबतचे लेखी हमीपत्र शवद्यार्थ्यास द्यावे
लागेल.
12) पासपोटण व स्व्हसा शमळशवण्याची जबाबदारी उमेदवार/शवद्यार्थ्याची असेल,
13) उमेदवारास/शवद्यार्थ्यांना केवळ ज्या शैक्षशणक संस्िेमध्ये, ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश शमळालेला
दहे व शशष्यवृत्ती शमळाली दहे त्याच कारणासाठी स्व्हसा घेणे बंधनकारक असेल.
14) शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यानुसार दवश्यक ती कागदपत्रे सादर करणे व
दवश्यक ते करारनामे दे णे बंधनकारक असेल.
15) शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यास त्याच्या शैक्षशणक कालावधीमध्ये जास्तीची रक्कम अदा झाली
असल्यास त्याची परतर्फेड करणे शवद्यार्थ्यावर बंधनकारक असेल. अिवा ती वसूल करणेबाबत
प्रचशलत कायदे व शनयमानुसार कायणवाही करण्यात येईल, याबाबतचे हमीपत्र दे णे बंधनकारक
असेल.
16) सदर शशष्यवृत्तीच्या बाबत महाराष्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशशक्षण शवभागाने घेतलेला शनणणय
अंशतम असेल.
17) परदे शी शशक्षण घेणा-या शवद्यार्थ्यासाठी शशष्यवृत्ती दे ण्याकशरता एक स्वतंत्र स्वीय प्रपंजी लेखा
(PLA) तंत्रशशक्षण संचालक, यांचेकडे उघडण्यात येईल. त्यामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती
पृष्ठ 19 पैकी 9

शासन शनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4

तसेच या योजनेचा लाभ घेऊन नोकरी/व्यवसाय करणा-या शवद्यार्थ्यांकडू न प्राप्त होणारी रक्कम
जमा करण्यात येईल. या शनशधचा उपयोग केवळ परदे शी शशष्यवृत्तीसाठी करण्यात येईल.
18) शवद्यार्थ्यांनी शशक्षण पूणण केल्यानंतर जेव्हा त्यांना नोकरी शमळे ल, ककवा तो स्वत:च्या व्यवसाय सुरु
करे ल ककवा अभ्यासक्रम पूणण केल्यापासून दोन वषानंतर यापैकी कमी असलेल्या कालावधीपासून
त्याच्या शशक्षणासाठी शासनामार्फणत जो खचण करण्यात दला दहे , त्याखचाच्या साधारण 10%
रक्कम महाराष्र शासनाच्या यासाठी उघडण्यात दलेल्या स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये जमा करावी
लागेल. जेवढी रक्कम शवद्यािी जमा करतील तेवढीच रक्कम महाराष्र शासन शनधी मध्ये जमा
करील व त्याचा शवशनयोग याच प्रयोजनासाठी करण्यात येईल.
19) या शशष्यवृत्तीचा लाभ घेवून पूणण करण्यात दलेल्या अभ्यासक्रमाचा लाभ राज्य शासनास होणे या
योजनेमध्ये अपेशक्षत दहे . त्यामुळे ज्या शशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात दलेल्या शवद्यार्थ्यांने महाराष्र
राज्यात परत येवून त्याचा अभ्यासक्रमाचा लाभ राज्यास होईल याकरीता दवश्यकतेनुसार राज्य
शासनास सेवा देणे अपेशक्षत दहे . त्याबाबतचे बंधपत्र लाभािी शवद्यार्थ्यांकडू न घेण्यात यावे.
८. शवद्यार्थ्यास शमळणारे लाभ:परदे शी शशष्यवृती मंजूर करण्यात दलेल्या शवद्यार्थ्यास खालील लाभ दे ण्यात येतील.
1) परदे शातील शैक्षशणक संस्िेने पत्रामध्ये नमुद केलेल्या शैक्षशणक कालावधीसाठी लागू केलेली
संपण
ू ण शशक्षण र्फी ही संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे
शकवा त्यांनी प्रशधकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फणत िेट संबशधत शैक्षशणक संस्िेस अदा करण्यात येईल.
2) प्रवेश घेतलेल्या संबशं धत शैक्षशणक संस्िेने ठरवून शदलेल्या अिवा भारत सरकारच्या DOPT
शवभागाने शवदे शी शशष्यवृत्तीसाठी ठरवून शदलेल्या दराप्रमाणे येणारा खचण अिवा महाराष्र शासन
वेळोवेळी या प्रयोजनासाठी जाहीर करे ल ती रक्कम ही शनवाह भत्ता म्हणून संबशं धत शवद्यार्थ्याच्या
परदे शातील वैयक्तीक खात्यामध्ये जमा केला जाईल.
3) शवद्यार्थ्यास परदे शी शशक्षण संस्िेमार्फणत ककवा इतर कोणत्याही यंत्रणेमार्फणत शमळणारी शशष्यवृत्ती,
इतर कोणत्याही प्रकारचे दर्थिक लाभ ककवा शशकशवण्याबाबतचे मानधन ककवा र्फेलोशशप ककवा
शरसचण असोशशएट म्हणून शमळणारी ही रक्कम दे य होणाऱ्या शशक्षण शुल्क वा एकूण दे य रक्कमे
मधून कपात करण्यात येईल.
4) शवद्यार्थ्यास परदे शातील शवद्यापीठामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी व अभ्यासक्रमपुणण केल्यानंतर भारतात
परत येण्यासाठी भारत सरकारच्या मागणदशणक सूचनांप्रमाणे जवळच्या मागाचा (Shortest Route)
दराचा इकोनॉमी क्लासचा शवमान प्रवासाचा दर शदला जाईल.
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5)

शवद्यार्थ्यांस परदे शात राहण्याच्या कालावधीसाठी शवद्यापीठाने ठरवून शदल्यानुसार वैयस्क्तक
दरोग्य शवमा (Personal Health Insurance) काढणे अशनवायण राहील. यासाठीचा संबध
ं ीत
शवद्यापीठाच्या शनकषानुसार शकमान खचण शासनाकडू न अनुनेज्ञ राहील.

6) वरीलप्रमाणे शशक्षण शुल्क, शनवाहभत्ता, वैयस्क्तक दरोग्य शवमा दशण यासाठी शनधारीत केलेल्या
दरापेक्षा कोणताही जास्तीचा खचण अनुज्ञेय होणार नाही. शनधारीत दरापेक्षा होणारा जास्तीचा खचण
शवद्यािी/उमेदवारास स्वत: सोसावा लागेल व अशा प्रकारचे हमीपत्र शवद्यार्थ्यास व पालकास
अजासोबत दयावे लागेल.
7) खालील बाबींवरील खचण अनुज्ञेय राहणार नाही:
i. स्व्हसा अजावरील खचण
ii. शवद्यार्थ्याच्या कुटू ं बातील सदस्यांचा प्रवास व इतर खचण
iii.शनयशमत शशक्षणाच्या अभ्यासक्रमाव्यशतशरक्त इतर कोणत्याही अभ्यासक्रम अिवा प्रशशक्षणावरील खचण
iv. भाषा प्रशशक्षणावरील खचण
v. शनयशमत अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत अशतशरक्त प्रवासाचा खचण
vi.संशोधन, पुरक शैक्षणीक साशहत्य, क्षेत्र भेटी, कायणशाळा/सेशमनार, दंतरवशसयता
(Internship) यामधील सहभागाचा खचण.
vii. संगणक व तत्सम शैक्षशणक साशहत्य.
8) शवद्यार्थ्यास वरील लाभ शमळण्यासाठी परदे शातील प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रत्येक वेळी
उत्तीणण होणे बंधनकारक असून, तसे शैक्षशणक संस्िा / शवद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, गुणपशत्रका, प्रगती
अहवाल प्रत्येक सत्रासाठी ककवा सहा मशहन्यासाठी सादर करणे अशनवायण दहे .
9) प्रवेशशत शवद्यार्थ्यांने प्रत्येक सहा मशहन्याच्या खचाची उपयोशगता प्रमाणपत्रे (Utilisation
Certificate), खचाच्या पावत्या इ. शवद्यापीठ / शैक्षशणक संस्िेच्या प्रमुखाकडू न प्रमाशणत करुन
सादर करणे बंधनकारक दहे . त्याशशवाय पुढील हप्ता मं जूर होणार नाही.
10) सुरुवातीस परदे शातील शैक्षशणक संस्िेमध्ये प्रवेश घेणे दशण शवहीत कालावधीत अभ्यासक्रमपूणण
केल्यानंतर त्वरीत कालमयादे त भारतात परत येण्यासाठी नशजकच्या मागाने इकॉनॉमी क्लास
शवमानप्रवासभाडे दे ण्यात येईल. त्यासाठी शवमान प्रवासाचे मूळ शतकीट, मूळ बोडींग पास, परतीचे
प्रवास भाडे शमळण्यासाठी अभ्यासक्रम शवहीत कालावधीत यशस्वीपणे पूणण केल्याचा पुरावा
इ.कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक दहे .
11) अपवादात्मक प्रसंगी, शवद्यार्थ्यांनी / पालकांनी, परदे शी शशक्षण संस्िा / शवद्यापीठ, शशक्षण र्फी /
इतर अनुज्ञय
े र्फी स्वत: भरलेली असेल, अशा वेळी दवश्यक त्या पावत्या व पुरावे सादर
केल्यानंतर, अशी रक्कम शवद्यार्थ्यास दे य होणाऱ्या शशष्यवृत्ती मधून शवद्यार्थ्यांच्या परदे शातील
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खात्यावर जमा करणेसाठी संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च
शशक्षण, पुणे यांना प्राशधकृत करण्यात येत दहे.
12) शवद्यार्थ्यांने भारतात राष्रीयकृत बँकेत व परदे शात अशधकृत बँकेत खाते उघडणे अशनवायण दहे .
त्याच खात्यावर त्यांना दे य होणारी शशष्यवृत्ती CMP ककवा RTGS ककवा SWIFT ने अदा केली
जाईल. या खात्याचा तपशशल त्यांने परदे शात जाऊन प्रवेश घेतल्या नंतर तात्काळ संचालक,
तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना सादर करावा. तसेच
शशष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण,
पुणे यांनी दवश्यकतेनुसार मागणी केल्यास शवद्यार्थ्यांने संबशं धत बँक खात्याचा तपशशल
संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना सादर करावा.
13) परदे शी शशक्षण संस्िा / शवद्यापीठाने ऑर्फर लेटर मध्ये संपण
ू ण अभ्यासक्रम कालावधीच्या शनधारीत
केलेल्या र्फी च्या मयादे तच लाभ संबध
ं ीत शवद्यार्थ्यास अनुज्ञेय होतील. भशवष्यात त्यामध्ये वाढ
झाल्यास परदे शातील भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या शशर्फारशीनंतरच ही वाढ संबशं धत
शवद्यार्थ्यास अनुज्ञेय राहील.
९. कतणव्यात कसूर (Default under the scheme) :1) या योजनेखाली शनवड झालेल्या शशष्यवृत्तीधारक शवद्यार्थ्याने परदे शात शशक्षण घेताना शनयमाचे
तसेच अटी व शतीचे दशण बंधपत्रामध्ये शलहू न शदलेल्या बाबींचे उल्लंघन केल्यास, परदे शीय
शैक्षशणक संस्िेने अभ्यासाशवषयी अिवा वागणूकीशवषयी अिवा गैरहजेरी शवषयी प्रशतकूल अहवाल
शदल्यास, शवद्यार्थ्याने प्रवेश अधणवट सोडला असल्यास, शवद्यार्थ्याने जेिे प्रवेश घेतला दहे तो दे श
सोडू न शनघून गेला असल्यास ककवा शवद्यार्थ्याने दु सरे शवद्यापीठ / शैक्षशणक संस्िेमध्ये
शवनापरवानगी प्रवेश घेतला असल्यास, ककवा शवद्यार्थ्यांची ज्या अभ्यासक्रमासाठी शनवड झाली
दहे , तो अभ्यासक्रम त्यांने शवनापरवानगी बदलल्यास, ककवा तो भारतात कोणत्याही प्रकारची
परवानगी न घेता परत दल्यास, अशा शवद्यार्थ्यास कतणव्यशनष्ठु र (Defaulter) समजण्यात येईल
दशण त्याला दे ण्यात दलेली शशष्यवृत्तीची सवण रक्कम 12% वार्थषक व्याजाने वसूल करण्यात
येईल, अशा प्रकारचे संयक्
ु त हमीपत्र शवद्यािी व पालक यांनी सादर करणे दवश्यक राहील.
2) कोणतेही कारण अिवा सबबी सांगून अभ्यासक्रम पूणण न करणे, शवशहत प्रयोजनासाठी खचण न
करणे, खचात काटकसर न करणे, शवहीत लाभ मयादे पेक्षा जास्तीची मागणी परदेशात जावून
करणे, कोणत्याही प्रकारचा दबाव दणणे ककवा धमकी दे णे, सदर शनयमावलीतील तरतुदीचे
उल्लंघन करणे, परदे शातील शनयम/ अटी/ तरतूदीचे उल्लंघन करणे, वाममागास लागणे,
परदे शातील शैक्षशणक कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे गैरकृत्य करणे व त्यासाठी दं ड, शशक्षा
होणे, भारतीय राष्रीयत्वास हानी पोहचशवणे, भारताची बदनामी करणे याबाबी कतणव्यातील कसूर
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समजण्यात येतील. कतणव्यात कसूर केलेल्या शवद्यार्थ्यास / उमेदवारास अपात्र ठरवून त्याच्या
परदे श शशक्षणासाठी शासनाने शदलेले सवण लाभ व्याजासह वसूल केले जातील.
1०. अजण करण्याची पध्दती :1) सदर शशष्यवृत्तीसाठी प्रत्येक वषी एशप्रल / मे मशहन्यात संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई
हे संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांचेशी शवचार शवशनमय करून प्राशधकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फणत
वृत्तपत्रात तसेच शासनाच्या अशधकृत संकेतस्िळावर जाहीरात प्रशसध्द करतील. तिाशप, शैक्षशणक
वषण 2018-19 कशरता ही कायणवाही सप्टें बर / ऑक्टोबर, 2018 मध्ये करण्यात येईल.
2) सदरची योजना या शासन शनणणयातील शनयमावली, अटी व शती नुसार राबशवण्यासाठी शासन
प्राशधकृत करे ल त्या यंत्रणेकडु न अिवा संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक,
उच्च शशक्षण, पुणे यांचे मार्फणत राबशवण्यात येईल.
3) सदर जाशहरात प्रशसध्द झाल्यापासून एक मशहन्याच्या दत अिवा शासन शनधाशरत करे ल इतक्या
कालावधीत शवद्यार्थ्यांनी शवहीत नमुन्यातील पशरपूणण भरलेले अजण दवश्यक त्या कागदपत्रासह
ऑनलाईन सादर करावेत. अभ्यासक्रमशनहाय असलेल्या क्षमतेच्या अशधन राहू न, शनवड सशमतीने
शनशित केलेली पात्र शवद्यार्थ्यांची अंशतम शनवड यादी साधारणतः शदनांक 1 जुलै पूवी अिवा शनवड
सशमतीच्या शनणणयानंतर शासन जाहीर करे ल. तिाशप, शैक्षशणक वषण 2018-19 कशरता अंशतम
शनवड यादी नोव्हें बर, 2018 मध्ये जाहीर करण्यात येईल.
4) शासन शनणणय शनगणशमत झाल्यानंतर संबध
ं ीत शशक्षण संचालनालय संबशं धत शवद्यार्थ्यांना कळवून
त्यांच्याकडू न दवश्यक ती माशहती मागशवण्यात येईल. तसेच या शवद्यार्थ्याची गृह चौकशी
करण्यात येईल.
5) शदनांक 15 जुलैपयंत संबशं धत शवद्यापीठाकडू न दवश्यक ती माशहती प्राप्त करुन घेऊन त्यानंतर
15 शदवसाच्या दत शवद्यार्थ्यांना संबशं धत परदे शातील शैक्षशणक संस्िेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी
दवश्यकतेनुसार अशिम मंजूर करण्यात येईल. तिाशप, शैक्षशणक वषण 2018-19 कशरता शनधी
उपलब्ध होईपयंत हा कालावधी दवश्यकतेनुसार शशिील करण्यात येईल.
6) शवद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष प्रवेश घेवून दवश्यक ती माशहती व अिीम रकमेचे उपयोशगता प्रमाणपत्र/
पोचपावती संबशं धत परदे शी शैक्षशणक संस्िेकडू न प्रमाशणत होऊन प्राप्त झाल्यानंतर शवद्यार्थ्यांस
त्या वषीचे अशिम समायोशजत करुन पशहला अधण वार्थषक हप्ता अदा करण्यात येईल.
7) प्रत्येक सहा मशहन्याने शवद्यार्थ्यानी शदलेल्या शशष्यवृत्तीचे (शशक्षण र्फी, पशरक्षा र्फी, शनवाह भत्ता इ.चे)
उपयोशगता प्रमाणपत्र दशण प्रगती अहवाल संचालक, तंत्र शशक्षण / उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य,
मुंबई/पुणे यांना सादर केल्यानंतर पुढील 6 मशहन्याची शशष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल. प्रत्येक 6
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मशहन्याला शवद्यार्थ्याची शैक्षशणक प्रगती अहवाल व उपयोशगता प्रमाणपत्र/खचाचा अहवाल प्राप्त
झाल्याशशवाय संबशं धत शवद्यार्थ्यास पुढील शशष्यवृत्ती अनुज्ञय
े होणार नाही.
8) सदर अजासोबत शवद्यार्थ्याने खालील कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक दहे:(i) शवहीत नमुन्यातील पशरपुणण अजण,
(ii) सक्षम प्राशधकाऱ्यांनी शदलेला उत्पन्नाचा दाखला,
(iii) पदवी / पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीणण झाल्याचे पुरावे. (सनद/माकणशलस्ट),
(iv) परदे शातील THE/QS World Ranking 200 च्या दत असलेल्या शैक्षशणक संस्िेमध्ये
प्रवेश शमळाल्याबाबतचे शवनाअट (Unconditional) ऑर्फर लेटर,
(v) ज्या शवद्यापीठामध्ये प्रवेश शमळाला दहे त्याचे सशवस्तर माशहती पत्रकाची (Prospectus) प्रत.
(vi) दवश्यक ते करारनामे व हमीपत्रे.
(vii) दोन भारतीय नागरीकांचे जामीनपत्र,
(ix) संपण
ू ण अभ्यासक्रम पुणण होण्यासाठी वषणशनहाय दवश्यक असणाऱ्या खचाचे अंदाजपत्रक,
ज्यामध्ये शशक्षण शुल्क, पशरक्षा शुल्क, इतर शुल्क पाठयपुस्तके, स्टे शनरी, भोजन व
राहण्याचा खचण, येण्याजाण्याचा शवमान प्रवास याचा समावेश असावा.
(x) शवहीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अजण कोणत्याही पशरस्स्ितीत शवचारात घेतले जाणार
नाहीत.
(xi) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दशण पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी अद्ययावत THE/QS
World Ranking चीजागशतक क्रमवारी.
11. गुणवत्ता यादी व शनवड यादी तयार करण्याची कायणपद्धती :1) शशष्यवृत्तीसाठी अजण करणा-या शवद्यार्थ्यांपैकी इतर सवण अटींची पूतणता होणा-या शवद्यार्थ्यांच्या प्राप्त
गुणांचे मुल्यांकन खालील प्रमाणे करून त्याचे एकूण गुण शवचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार
करण्यात यावी:
अ. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदशवका अभ्यासक्रमाकशरता :
अ.क्र.
1.

2.

3.

उत्तीणण केलेला अभ्यासक्रम

प्राप्त केलेले गुण

SSC

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पेक्षा जास्त

10

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पेक्षा जास्त

10

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 70%

5

HSC

पदवी

गुणांचे मुल्यांकन
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4.

71 ते 80%

15

80% पेक्षा जास्त

30

THE and QS World Ranking

1 ते 50

50

Average

51 ते 100

40

101 ते 150

30

151 ते 200

20

द. डॉक्टरेट अभ्यासक्रमाकशरता :
अ.क्र.
1.

2.

3.

4.

5.

उत्तीणण केलेला अभ्यासक्रम

प्राप्त केलेले गुण

SSC

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पेक्षा जास्त

10

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पेक्षा जास्त

10

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 70%

5

71 ते 80%

15

80% पेक्षा जास्त

20

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 70%

5

71 ते 80%

15

80% पेक्षा जास्त

20

THE and QS World Ranking

1 ते 50

40

Average

51 ते 100

30

101 ते 150

20

151 ते 200

10

HSC

पदवी

पदव्युत्तर पदवी

गुणांचे मुल्यांकन

2) या शासन शनणणयासोबतच्या पशरशशष्ट-अ प्रमाणे अभ्यासक्रमशनहाय शवद्यािी प्रवेश संख्या शनधारीत
केलेली असून त्या मयादे त शवद्यार्थ्याची शनवड करावयाची दहे. त्यामुळे, शनधारीत केलेल्या सवण
अभ्यासक्रमांसाठी प्रिमत: वरील “अ” व “द” करीता दोन स्वतंत्र एकशत्रत गुणवत्ता याद्या तयार
कराव्यात.
३) अ) गुणवत्ता यादी तयार करतांना समसमान (Tie) गुणवत्ता असलेल्या प्रकरणी THE/QS World
Ranking जेष्ठताक्रम असलेल्या शवद्यार्थ्यास गुणवत्ता यादीत वरचे स्िान दे ण्यात यावे.
ब) त्यानंतरही समसमान गुण असल्यास पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या
शवद्यार्थ्यांकरीता पदवी अभ्यासक्रमाचे दशण पीएचडी अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या
शवद्यार्थ्यांकरीता पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे गुण शवचारात घेण्यात यावेत.
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क) त्यानंतरही समसमान गुणवत्ता असल्यास वयाने जेष्ठ असलेल्या उमेदवारास वरचे स्िान
दे ण्यात यावे.
४)

मात्र, गुणवत्ता यादीमध्ये समसमान गुणवत्ता असलेल्या अशभयांशत्रकी व शवज्ञान या शाखेच्या

प्रकरणी वरील ३ ब) व 3 क) चा शवचार न करता या शवद्यार्थ्याची शनवड करताना Emerging areas of
science and technology चा प्राधान्याने शवचार केला जाईल. उदा. Atmospheric sciences,
Adaptation and mitigation of Climate Change, Automation and Artificial Intelligence,
Renewable Engergy, Energy Efficiency Techniques, Biotechnology, Nano Technology,
Industry Internet of Things, Basic Analytics इ. अभ्यासक्रमांना प्राधान्य शदले जाईल.
५) गुणवत्ता याद्या तयार केल्यानंतर शासन शनणणयाच्या पशरच्छे द-4 प्रमाणे शाखाशनहाय पात्र
शवद्यार्थ्यांची शनवड करण्यात यावी. ही शनवड करताना एकूण लाभािी शवद्यार्थ्यांमध्ये 30%
शवद्यार्थिनींची शनवड करणे दवश्यक दहे . त्यामुळे शनवड यादीत शनधाशरत प्रमाणात शवद्यार्थिनींचा
समावेश होत नसल्यास संभाव्य शनवड यादीतील उतरत्या क्रमानुसार शेवटच्या शवद्यार्थ्या ऐवजी त्याच
शाखेच्या शवद्यार्थिनीची शनवड करण्यात यावी. ही कायणवाही करीत असतांना अशभयांशत्रकी/वास्तुशास्त्र
शाखेकरीता एकापेक्षा जास्त शवद्यार्थिनींची शनवड करणे अपेशक्षत नाही.
६) पदव्युत्तर पदवी/पदशवका अभ्यासक्रमासाठी जर एखाद्या शाखेमध्ये उमेदवार उपलब्ध झाला नाही
तर त्या वषापुरते त्याच शाखेमधील पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या जागेवर शनवड यादीतील जेष्ठता
क्रमानुसार शशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येईल.
७) पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी जर एखाद्या शाखेमध्ये उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर त्या वषापुरते
त्याच शाखेमधील पदव्युत्तर पदवी/पदशवका अभ्यासक्रमाच्या जागेवर शनवड यादीतील जेष्ठता
क्रमानुसार शशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येईल.
८)

तिाशप, त्यानंतरही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम/डॉक्टरेटसाठी शवहीत करण्यात दलेल्या जागेवर

पुरेशा संख्येने शवद्यािी उपलब्ध न झाल्यास/पात्र न ठरल्यास शासन शनणणयाच्या पशरच्छे द-4 मधील
उतरत्या क्रमवारीनुसार लगतच्या शाखेतील जागा (Vertical Interchange) भरण्याचे अशधकार शनवड
सशमतीस राहतील. मात्र, त्यासाठी शनवड यादीतील जेष्ठता हा शनकष कायम असेल.
9) शनवड यादीस शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर दवश्यक ते ददे श शनगणशमत करण्यात येतील.
12. अन्य अटी व शिी :1) परदेशात अभ्यासक्रम संपल्यानंतर शवद्यार्थ्याने दोन मशहन्याच्या दत संचालक, तंत्रशशक्षण/
संचालक, उच्च शशक्षण यांना अंशतम पशरक्षेचे गुणपत्र, प्रमाणपत्र दशण प्रगती अहवाल व पदवीदान
समारं भाचे छायाशचत्रासह माशहती सादर करणे बंधनकारक असेल. त्याशशवाय शवद्यार्थ्यास अंशतम
शवमान प्रवास व इतर लाभ शदले जाणार नाहीत.
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2) अभ्यासक्रम संपल्यानंतर या योजनेअत
ं गणत शवद्यार्थ्यास स्व्हसा मुदतवाढीसाठी परवानगी शदली
जाणार नाही. अभ्यासक्रमाचा कालावधी कोणत्याही कारणास्तव वाढल्यास त्यास अशतशरक्त शनधी
शदला जाणार नाही.
3) ज्या शवद्यापीठामध्ये/शैक्षशणक संस्िेमध्ये शवद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला दहे, ते शवद्यापीठ/ शैक्षशणक
संस्िा ही त्या दे शातील मान्यताप्राप्त शवद्यापीठ/शैक्षशणक संस्िा असावी. (Acccredited Universtiy/
Institute) या सबंधीची कागदपत्रे अजासोबत सादर करावी. या बाबत काही वाद शनमाण झाल्यास
परदे शातील भारतीय उच्चायुक्त यांचे कडू न खात्री करुन शनवड सशमती त्याबाबत शनणणय घेईल.
4) अजात नमूद केलेले शवद्यापीठ अभ्यासक्रमासाठी काही कारणास्तव शवद्यािी प्रवेश घेवू शकत
नसल्यास, त्याच शवद्यापीठात त्याच अभ्यासक्रमासाठी पुढील एका सत्राचा (6 मशहन्याचा) कालावधी,
कोणतेही अशतरीक्त शुल्क न दकारता संबशं धत शवद्यापीठ अिवा शैक्षशणक संस्िेने शवनाअट वाढवून
शदल्यास दशण शवद्यार्थ्याने त्यासाठी सबळ कारण/पुरावा सादर केल्यास अशी मुदतवाढ दे ण्याचे
अशधकार संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना असतील.
तदनंतर शवद्यार्थ्यास दणखी मुदतवाढ शमळणार नाही.
5) एकदा शनवड झालेले शवद्यापीठ व अभ्यासक्रम कोणत्याही पशरस्स्ितीत बदलता येणार नाही. मात्र,
सबलीकरण शवचारात घेवून अशा बदलास मान्यता दे ण्याचे अशधकार शासनास राहतील.
6)

शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्याला शवद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर तात्काळ काही अगावू रक्कम

भरण्याची दवश्यक असल्यास, अशा दगावू रकमेस मान्यता दे ण्याचे अशधकार संचालक, तंत्रशशक्षण,
महाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना राहतील, मात्र, ही दगावू रक्कम पुढील दे य
हप्त्यामध्ये समायोशजत करण्यात यावी.
7) शवद्यार्थ्यांना अजण करते वेळी शवद्यापीठाकडू न मान्य करुन घेतलेल्या संपण
ू ण अभ्यासक्रमासाठीच्या
कालावधीच्या शशक्षण र्फी, इतर र्फी, शनवास व भोजनखचण, शनवाहभत्ता, दकस्स्मक खचाची जी मशहती
सादर केली दहे , त्यापेक्षा जास्तीचा खचण अनुज्ञय
े होणार नाही.
8) अभ्यासक्रमाच्या कालावधी व्यशतरीक्त कोणत्याही पशरस्स्ितीत वाढीव कालावधीच्या स्व्हसासाठी
मान्यता दे ण्यात येणार नाही.
9) शवद्यार्थ्याने कोणत्या शदनांकास व कोणत्या शवमानाने परदे शात जाणार दहे, याची लेखी माशहती
संचालक, तंत्रशशक्षण/संचालक, उच्च शशक्षण यांना सादर करणे दवश्यक दहे. ही माशहती न दे ता
शवद्यािी परदे शात गेल्यास त्यास शवमान खचण अनुज्ञेय होणार नाही.
10) दवश्यकतेनुसार शवद्यार्थ्याची शैक्षशणक प्रगती, उपस्स्िती, वतणणक
ू , खचाचे उपयोशगता प्रमाणपत्र
व इतर तद्नुषंशगक बाबींचा अहवाल परदे शातील भारतीय दू तावासाकडू न प्राप्त करुन घेण्यात येईल.
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11) अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपल्यानंतर परदे शातील वास्तव्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार
संचालनालयामार्फणत केला जाणार नाही, अिवा शवद्यािी/पालक यांचा पत्र व्यवहार शवचारात घेतला
जाणार नाही.
12)

परदे शी शवद्यापीठात उच्च शशक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी GRE (Graduate Record

Examination) TOEFL (Test of English as a foreign language), IELTS (International English
Langaugae Testing System) इ. प्रकारच्या परीक्षा जेिे अशनवायण दहे त, त्या उत्तीणण होणे
शवद्यार्थ्यावर बंधनकारक असेल.
13) शवद्यार्थ्यांने शशष्यवृत्तीसाठी अजामध्ये नमूद केलेले शवद्यापीठ व अभ्यासक्रम त्यांचा कालावधी
दशण खचाचे तपशशल यामध्ये शनवड सशमतीने शनवडीची शशर्फारस केल्यानंतर कोणत्याही पशरस्स्ितीत
बदलता येणार नाही.
14) काही कारणास्तव शवद्यार्थ्यास त्याची शनवड होवूनही त्या वषी प्रवेश घेता दला नाही, तर त्यास
वयोमयादे च्या अशधन राहू न पुढील वषी नव्याने अजण करण्याची मुभा राहील.
15)

परदे शातील भारतीय दु तावासात राज्य शासनाकडू न संबशं धत शवद्यार्थ्यांचा प्रगती अहवाल,

वतणणक
ू खचाचा शहशोब इ. माशहती पुरशवण्याबाबत शवनंती करण्यात येईल. तसेच काही शवपरीत बाबी
असल्यास, परदे शातील भारतीय दू तावास त्या बाबी राज्य शासनास कळवतील. परदे शात प्रवेशशत
शवद्यार्थ्याच्या प्रगती शवषयी मागणदशणन व सल्ला दे णेबाबत परदे शातील दु तावासास शवनंती करण्यात
येईल. त्याचबरोबर या शवद्यार्थ्यांना परदे शात काही अडचणी उद्भवल्यास मदत करण्यासाठी या
दु तावासास शवनंती करण्यात येईल. शवद्यार्थ्यांनी शवद्यापीठात/शैक्षशणक संस्िेत प्रवेश घेतल्यानंतर
तात्काळ तेिील भारतीय परदे शी दू तावासास संपकण साधून दपली नोंदणी करावी व त्याचा तपशशल
संचालक, तंत्रशशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना सादर करावा.
16) पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेवू इस्च्छणाऱ्या शवद्यार्थ्यांने ज्या शवषयाची संशोधनासाठी शनवड
केली दहे त्याशवषयाचा, भारतामध्ये कोणत्याही शवद्यापीठामध्ये अंशतम प्रबंध अहवाल (Thesis) सादर
केला नसल्याबाबतचे घोषणापत्र (Declaration) सादर करणे दवश्यक दहे .
17) तसेच शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पूणण करण्यासाठी व दजावाढीसाठी दवश्यक
असलेले शशिीलीकरण करण्याचे अशधकार यापुवीच्या शैक्षशणक वषासह संचालक, तंत्रशशक्षण,
महाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना असतील.
13. खोटी माशहती सादर करणे :कोणत्याही शवद्यार्थ्याने खोटी माशहती/कागदपत्रे सादर केल्याचे शसध्द झाल्यास अिवा
उपरोक्त पशरच्छे द “9” प्रमाणे कतणव्यात कसुर केल्यास, त्यास ताबडतोब पुढील शशक्षणासाठी
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अटकाव (Debarred) केला जाईल व त्याच्याकडू न झालेल्या खचाची 15% चक्रवाढ व्याजाने वसूली
करण्यात येईल. अशा शवद्यािी/उमेदवाराचा काळ्या यादीत समावेश केला जाईल. तसेच प्रचशलत
कायद्यानुसार त्याच्या शवरुध्द कारवाई करण्यात येईल दशण त्यांनी शदलेले जामीनदार दशण संदभण
अशधकारी/ व्यक्ती यांना सुध्दा ही बाब लेखी स्वरुपात कळशवण्यात येईल.
14. कायदे शीर बाबी :या संदभात कोणत्याही कायदे शीर बाबी उद्भल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कायणक्षेत्रात
असतील. परदे शात उद्भवल्यास कायदे शीर बाबीसाठी परदे शातील उच्चायुक्त कायणवाही करतील.
15. छाननी सशमती :या शशष्यवृत्तीसाठी शवहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करण्यासाठी
खालीलप्रमाणे सशमती असेल :1.

संचालक, तंत्र शशक्षण

-

अध्यक्ष

2.

सह / उपसशचव,तंत्रशशक्षण ककवा सह / उप सशचव, उच्च शशक्षण -

सदस्य

3.

सहसंचालक, उच्च शशक्षण

-

सदस्य

4.

सहसंचालक, तंत्र शशक्षण

-

सदस्य सशचव

उपरोक्त सशमती प्राप्त झालेल्या अजाची छाननी करुन अभ्यासक्रम शनहाय पदव्युत्तर पदवी व
डॉक्टरे टसाठी राखीव कोटयानुसार दशण परदे शातील शवद्यापीठ/ शैक्षशणक संस्िेच्या जागशतक
क्रमवारीच्या जेष्ठतेनुसार पात्र शवद्यार्थ्याचे प्रस्ताव शनवड सशमतीकडे अंशतम करण्यासाठी पाठवेल.
16. शनवड सशमती :उपरोक्त छाननी सशमतीमार्फणत प्राप्त झालेल्या शवद्यार्थ्याच्या यादी/प्रस्तावामधून पात्र शवद्यार्थ्याची
शनवड यादी तयार करणेसाठी शनवड सशमतीची रचना खालील प्रमाणे असेल :1.

अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण

- अध्यक्ष

2.

अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव, शवत्त

- सदस्य

3.

प्रधान सशचव/सशचव, कौशल्य शवकास व उद्योजकता

- सदस्य

2.

संचालक, तंत्रशशक्षण महाराष्र राज्य, मुंबई

- सदस्य सशचव

3.

संचालक, उच्च शशक्षण महाराष्र राज्य, पुणे

- सदस्य

4.

सह/उप सशचव, उच्च शशक्षण, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग

- सदस्य

5.

सह/उप सशचव, तंत्र शशक्षण, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग

- सदस्य

6.

दयदयटी, पवई, मुंबई या संस्िेचा शकमान प्राध्यापक
दजाचा प्रशतशनधी

- सदस्य
पृष्ठ 19 पैकी 19

गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी
शशष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत....
महाराष्र शासन
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग,
शासन शनणणय क्रमांक : संकीणण-2020/प्र.क्र.116/तांशश-4
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400032.
शदनांक: 6 सप्टें बर, 2021
वाचा :- १) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4,
शद.4 ऑक्टोबर, 2018
२) शासन पशरपत्रक, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4,
शद.१२ नोव्हेंबर, 2018
३) शासन शुध्ददपत्रक, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/ प्र.क्र.218/१/
तांशश-4, शद.११ फेब्रुवारी, 2019
४) शासन पशरपत्रक, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/
२/तांशश-4, शद.११ फेब्रुवारी, 2019
५) संचालक, तंत्र शशक्षण यांचे पत्र क्र.9/तंशशसं/परदे शी शशष्यवृत्ती/2020/38,
शद.11 ऑगस्ट, 2020
प्रस्तावना :आर्थिक पशरध्स्ितीमुळे खुल्या प्रवगातील गुणवंत मुलामुलींना परदे शातील नामांशकत
शशक्षण शवद्यापीठामधील उच्च शशक्षणापासून वंशचत रहावे लागते . अनुसूशचत जातीच्या व अनुसूशचत
जमातीच्या शवद्यार्थ्यांना परदे शात शशक्षणासाठी सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग व
आशदवासी शवकास शवभागातफे शशष्यवृत्ती दे ण्यात येते, त्याच धतीवर काही सुधारणांसह राज्यातील
खुल्या प्रवगातील मुलामुलींना परदे शातील नामाककत शवद्यापीठामदये अभ्यासक्रमांना प्रवेश
घेण्यासाठी गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करण्याची योजना
शैक्षशणक वषण 2018-19 पासून राबशवण्यात येत आहे कोशवड-19 च्या संसगणजन्य रोगामुळे सन
2020-21 या शवत्तीय वषात होणाऱ्या अिणव्यवस्िेवरील पशरणामाबाबत शवत्त शवभाग, शासन शनणणय
शदनांक 4/5/2020 अन्वये करण्यात आलेल्या उपाय योजनांमुळे ही योजना शैक्षशणक वषण 2020-21
मदये राबशवण्यात आली नाही. ही योजना काही सुधारणांसह शैक्षशणक वषण 2021-22 मदये
राबशवण्याचे शासनाचे शवचाराधीन होते.
शासन शनणणय :
“गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करणे ” या
योजनेच्या लाभासाठी शवद्यार्थ्याची व त्याच्या पालकाची वार्थषक उत्पन्न मयादा शैक्षशणक वषण
2021-22 पासून रुपये 8.00 लक्ष इतकी करण्याचा शनणणय शासनाने घेतला आहे.
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2.

गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करणे ही योजना शैक्षशणक

वषण 2020-21 करीता न राबशवता आता ती िे ट शैक्षशणक वषण 2021-22 करीता राबशवण्यात यावी.
शैक्षशणक वषण 2020-21 मदये परदे शातील शवद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या शवद्यार्थ्यांना दे खील शैक्षशणक
वषण 2021-22 करीता अजण करण्याची संधी दे ण्यात यावी. मात्र, शैक्षशणक वषण 2020-21 मदये
परदे शातील शवद्यापीठांमदये मान्य अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या ज्या शवद्यार्थ्यांची या योजनेसाठी
शैक्षशणक वषण 2021-22 करीता शनवड होईल त्या शवद्यार्थ्यास शैक्षशणक वषण 2020-21 (प्रिम वषण)
वगळता त्या पुढील अभ्यासक्रमाच्या उवणशरत मान्य कालावधीसाठी शशष्यवृत्ती दे य ठरेल.
3.

या व्यशतशरक्त या योजनेकरीता शवशहत करण्यात आलेल्या उवणशरत अटी व शतींच्या अशधन

राहू न मंजूर 20 प्रवेश क्षमतेकरीता शैक्षशणक वषण 2021-22 करीता सदर योजना संचालक, तंत्र
शशक्षण यांच्यामाफणत राबशवण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
4.

संचालक, तंत्र शशक्षण यांनी याबाबत यापूवीच्या कायणपददतीनुसार पुढील कायणवाही

तात्काळ करावी.
5.

हे आदे श शवत्त शवभागाच्या अनौपचाशरक संदभण क्रमांक.662/2021/व्यय-5,शदनांक

22/7/2021 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार शनगणशमत करण्यात येत आहे.
6.

सदर शासन शनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 202109071100192808 असा आहे.
सदर आदे श शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR
Date: 2021.09.07 12:35:51 +05'30'
( शन.ज्यो.शघरटकर )
कक्ष अशधकारी, महाराष्र शासन
प्रशत,
१.

मा.राज्यपालांचे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मुंबई

2.

मा.मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सशचव, मंत्रालय, मुंबई

3.

मुख्य सशचव, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे खाजगी सशचव

5.

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे खाजगी सशचव

6.

मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरषद, शवधानभवन, मुंबई
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7.

मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा, शवधानभवन, मुंबई

8. सवण प्रशासशनक शवभागाचे अपर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव, मंत्रालय, मुंबई
9.

सवण सन्मानीय शवधानपशरषद व शवधानसभा सदस्य

10. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे,
11. आयुक्त, आशदवासी शवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाशशक
12. आयुक्त, कृषी, महाराष्र राज्य, पुणे
13. आयुक्त, दु ग्ध व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मुंबई
14. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुंबई
15. संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई
16. संचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे
17. संचालक, वैद्यकीय शशक्षण व संशोधन, महाराष्र राज्य, मुंबई
18. संचालक, माशहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
19. संचालक, पशु संवधणन, महाराष्र राज्य, पुणे
20. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई
21. संचालक, आय.आय.टी., पवई, मुंबई
22. कुलसशचव, सवण कृषी / अकृषी शवद्यापीठे
23. कुलसशचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माण गांव, शज.रायगङ
24. संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र शशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रशनकेतन इमारत, 49,
खेरवाडी, अशलयावर जंग मागण, वांद्रे (पूव)ण , मुंबई-400051
25. सहसंचालक, तंत्र शशक्षण शवभागीय कायालये (सवण), (संचालक, तंत्र शशक्षण यांच्यामाफणत)
26. सहसंचालक, उच्च शशक्षण, शवभागीय कायालये (सवण)
27. महासंचालक,माशहती व जनसंपकण महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रशसददीसाठी)
28. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर
29. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर
30. अशधदान व लेखा अशधकारी, मुंबई
31. शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मुंबई
32. सवण मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक
33. उप सशचव (मशश/शवशश/अिणसंकल्प), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
34. अवर सशचव (तांशश-3, शवशश-3), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई
35. कक्ष अशधकारी(मशश-2/मशश-4/तांशश-5/तांशश-6/साशश-1),उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग,मंत्रालय, मुंबई
36. प्रधान सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण यांचे स्वीय सहायक
३७.

शनवडनस्ती/तांशश-4
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