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मांक : 17/तंिशस/ंपरदेशी िश यवृ ी/2021/66  िदनांक :  20 स टबर, 2021 

 “जािहरात” 
उ च व तं  िश ण िवभागातंगत खु या वग तील  "गुणवतं मुलामुल ना परदेशात उ च िश णासाठी  

िश यवृ ी"  या योजनेअतंगत सन 2021-22 किरता  िव ा य कडून अज मागिव यात येत आहेत. 
 

महारा  शासना या उ च व तं  िश ण  िवभागातंगत महारा  रा यातील खु या वग तील या 
गुणवतं ि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 वशे घेतला असेल, अशा  िव ा य करीता शासन िनणय  उ च व तं  िश ण िवभाग माकं  
संकीण-2018/ . .218/तांिश-4, िद.04.10.2018 नुसार सदर िश यवृ ी योजना राबिव यातं येते. तथािप, 
कोिवड-19 या ससंगज य रोगामळेु 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 उपाययोजनांमळेु 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 सुधारणासंह शै िणक वष 2021-22 
म ये राबिव यास शासनान ेमा यता िदलेली आहे.  

सदर योजनतगत  पा  उमेदवारांकडून शै िणक वष 2021-22 साठी Online प दतीने अज मागिव यांत येत 
आहेत.  

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

अ. . शाखा / अ यास म 
पद यु र पदिवका 
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 

4. यव थापन  01 01 02 

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 परदेशातील िव ापीठात वशे घेतले या िव ा य ना देखील वष 2021-22 
करीता अज कर याची संधी दे यांत येत आहे. मा  अशा िव ा य पैकी यांची िनवड होईल या िव ा य ना 
शै िणक वष 2020-21 ( थम वष) वगळता पढुील 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  रा याचे अिधवासी  
असावते. 

 शै िणक वष 2020-21 म ये  वशे घेतले या उमेदवारां या परदेशातील शै िणक सं थेचे व शै िणक वष 
2021-22 म ये वशे घे यास इ छुक असले या उमेदवारां या परदेशातील शै िणक सं थेचे, अ यावत 
(सन 2021 मधील) THE (Times Higher Education) / कवा QS (Quacquarelli Symonds) Ranking 
200 या आंत असण ेबधंनकारक आहे. 

 उमेदवारा या पालकांचे/कुटुबांचे 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 कौटंुिबक वा षक उ प   . 8 
लाखापे ा जा त नसाव.े 

 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 
दे यांत आलेला शासन िनणय  उ च व तं  िश ण िवभाग मांक  संकीण-2018/ . .218/तांिश-4, 
िदनांक  04 ऑ टोबर, 2018 व शासन िनणय उ च व तं  िश ण िवभाग . संकीण-
2020/ .116/तांिश-4, िदनांक 6 स टबर, 2021 चा शासन िनणय तसेच  उ च व तं  िश ण िवभाग 

मांक  सकंीण-2018/ . .218/तांिश-4, िदनांक 30 ऑ टोबर, 2018 व िदनांक 11 फे वुारी, 2019 ची 
शासन शु दीप के पहावीत व याअनुषगंाने अज ची छाननी  कर यांत येईल.  

इ छुक उमेदवारानंी www.foreignscholarship2021.dtemaharashtra.gov.in या सकेंत थळावर 
online प तीने अज भरावा व  online भरले या अज ची त,  मूळ माणप  े/ कागदप े यां या सा ांिकत 

त सह पडताळणीसाठी सबंिंधत िवभागीय काय लयात खालील वळेाप कानुसार  सादर करावीत.  

. काय म कालावधी 

१ 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 वाज ेपयत ) 

२  या उमेदवारांनी कला, वािण य, िव ान व  िवधी  
शाखतगत येणा या अ यास मासाठी अज केला आहे 
यांनी उमेदवार वा त यास असले या िज ाशी 

संबिंधत सहसचंालक, िवभागीय काय लय, उ च 
िश ण  येथे  

व 

 या उमेदवारांनी यव थापन, अिभयांि की / 
वा तुकलाशा    व औषधिनम णशा  शाखतगत 
येणा या अ यास मासाठी अज केला आहे यांनी 
उमेदवार वा त यास असले या िज ाशी संबिंधत 
सहसंचालक, िवभागीय काय लय, तं  िश ण  येथे 

वर नमदू के या माणे online भरले या अज ची त,  
मूळ माणप  े / कागदप  े यां या सा ांिकत त सह 
पडताळणीसाठी सादर करावीत.  

िद. 23 स टबर 2021 पासून  

िद. 20 ऑ टोबर २०21     

 ( सायंकाळी ५.०० वाज ेपयत ) 



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

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

  
(डॉ. अभय वाघ) 

संचालक, तं  िश ण संचालनालय, 
महारा  रा य, मुंबई  


