महाराष्ट्र शासन

तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य.
3, महापाशलकामार्ग, पत्र पेटी क्र. 1967, मंबई - 400 001.
दूरध्वनी क्र : 022-68597486 /487
ई-मेल : desk18@dtemaharashtra.gov.in

वेबसाईट:

तात्काळ :: स्पीड पोस्ट /ई-मेलद्वारे /संकेतस्थळ

http://www.dtemaharashtra.gov.in

क्र.18/तंशिसं/एनएसपी/संस्था-पत्र/2021-22/443
शिनांक :

28/10/ 2021

प्रशत,
सर्व संबध
ं ीत संस्थाचे प्राचार्व / संचालक / अशधष्ठाता,
( मान्र्ताप्राप्त व्र्ार्साशर्क पिशर्का / पिर्ी / पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र्ासक्रम चालशर्णाऱ्र्ा संस्था )
महाराष्र राज्र्.
शर्षर्: - िैक्षशणक र्षव 202१-2२ कशरता केंद्र िासनाच्र्ा एनएसपी पोटव लद्वारे राबशर्ण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा शिष्र्र्ृत्ती
र्ोजनांच्र्ा अंमलबजार्णीबाबत....
संिर्व: १. अल्पसंखर्ांक कार्व मंत्रालर्, नर्ी शिल्ली र्ांचे पत्र क्र. SS-15/41/2021-Scholarship-MoMA
शि.25.08.2021
२. सामाशजक न्र्ार् आशण सबलीकरण मंत्रालर्, र्ारत सरकार र्ांचे पत्र क्र. Z-11017/49/2020-SCH
शि.04/10/2021
3. अशिल र्ारतीर् तंत्रशिक्षण पशरषि, नर्ी शिल्ली र्ांचे ईमेलद्वारे प्राप्त पत्र शि.28/09/2021 र्
शि.12/10/2021
केंद्र िासनाच्र्ा एनएसपी [ National Scholarship Portal ( NSP ) संकेतस्थळ : www.scholarships.gov.in ) ]
पोटव लद्वारे िालील र्ोजना ऑनलाईन पध्ितीने राबशर्ल्र्ा जातात.
अ.क्र
१.

र्ोजनेचे नार्

सशर्स्तर माशहतीसाठी संकेतस्थळ

शर्र्ाग / मंत्रालर्

गुणर्त्ता शन साधन शिष्र्र्ृत्ती र्ोजना ( Merit Cum

अल्पसंखर्ांक शर्द्यार्थ्र्ांसाठी

अल्पसंखर्ांक कार्व

Means Based Scholarship Scheme )

( www.minorityaffairs.gov.in )

मंत्रालर्,

र्ारत

सरकार
२.

टॉप

क्लास

शिक्षणासाठी

शिष्र्र्ृत्ती

र्ोजना

( Scholarship for Top Class Education for

शिव्र्ांगजन शर्द्यार्थ्र्ांसाठी

सामाशजक

( www.disabilityaffairs.gov.in )

आशण सबलीकरण

students with Disabilities)

मंत्रालर्,

न्र्ार्
र्ारत

सरकार
3.

प्रगती शिष्र्र्ृत्ती र्ोजना

शर्द्याथीनींसाठी

अशिल

( पिशर्का / पिर्ी ) [Pragati Scholarship Scheme

( www.aicte-india.org )

तंत्रशिक्षण पशरषि,

( Diploma /Degree )]
4.

(AICTE)

सक्षम शिष्र्र्ृत्ती र्ोजना ( पिशर्का /पिर्ी )

शिव्र्ांगजन शर्द्यार्थ्र्ांसाठी

अशिल

[Saksham Scholarship

( www.aicte-india.org )

तंत्रशिक्षण पशरषि,

Scheme ( Diploma

/Degree )]
5.

र्ारतीर्

स्र्नाथ शिष्र्र्ृत्ती र्ोजना
( पिशर्का / पिर्ी ) [Swanath Scholarship Scheme
( Diploma /Degree )]

(AICTE)

 अनाथ शर्द्यार्थ्र्ांसाठी ककर्ा
 ज्र्ा शर्द्यार्थ्र्ांचे आई र्डील िोघेही ककर्ा िोघांपैकी
एक कोशर्ड-19 ने मृत्र्ू पार्ले आहे त ककर्ा

 ज्र्ा शर्द्यार्थ्र्ांचे पालक सिस्त्र िल आशण केंद्रीर्
शनमलष्करी िलांच्र्ा कारर्ाईमध्र्े िहीि झाले
आहे त अिा शर्द्यार्थ्र्ांसाठी
( www.aicte-india.org )
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अशिल

र्ारतीर्

तंत्रशिक्षण पशरषि,
(AICTE)

सन 2021-22 साठी उपरोक्त र्ोजनांच्र्ा अंमलबजार्णीकशरता केंद्र िासनाकडू न उपरोक्त संिर्ीर् 1,2 र्
3 च्र्ा पत्रान्र्र्े Aadhaar Authentication बाबत शिलेल्र्ा सुचनांनुसार र्ा पत्रान्र्र्े सर्व संबशं धत संस्थांना कळशर्ण्र्ात
र्ेते की,
एनएसपी पोटव लर्र उपरोक्त र्ोजनांची प्रर्ार्ी अंमलबजार्णी करण्र्ाच्र्ा दृष्टीने संबशं धत संस्थांनी Institute
Profile अद्यर्ार्त करण्र्ासाठी िाली शिलेल्र्ा सुचनानुसार तात्काळ कार्वर्ाही करार्ी अन्र्था संस्थांना शर्द्यार्थ्र्ांचे
अजव मंजूर करता र्ेणार नाहीत र् जर पात्र शर्द्यार्थ्र्ांचे अजव संस्था स्तरांर्र प्रलंशबत राशहले तर त्र्ाबाबतची सर्वस्र्ी
जबाबिारी संस्था प्रमुिाची राहील र्ाची नोंि घ्र्ार्ी.

A. मान्र्ताप्राप्त व्र्ार्साशर्क अभ्र्ासक्रम ( पिशर्का / पिर्ी / पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र्ासक्रम ) चालशर्णाऱ्र्ा ज्र्ा
संस्थांनी र्ा पूर्ी एनएसपी पोटव लर्र लॉगीन आर्डी र् पासर्डव चा र्ापर करुन Institute KYC Registration

Form र्रुन मंजूर करुन घेतलेला आहे , अिा संस्थांनी Institute Nodal Officer ( INO ) र् Head of Institute (
HOI ) र्ांच्र्ा लॉगीनद्वारे Edit Profile मध्र्े जाऊन शिलेल्र्ा सूचनानुसार Institute Nodal Officer( INO ) र्
Head of Institute ( HOI ) र्ांचे आधार क्रमांक, आधार काडव िी संलग्न असलेला मोबाईल क्रमांक, आधार
काडव र्र असलेले नार् र् आधार काडव र्र असलेली माशहती ( Gender, Date of Birth etc. ) जिीच्र्ा तिी र्रुन
Aadhaar Authentication करुन घ्र्ार्े.

B. मान्र्ताप्राप्त व्र्ार्साशर्क अभ्र्ासक्रम ( पिशर्का / पिर्ी / पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र्ासक्रम ) चालशर्णाऱ्र्ा ज्र्ा

संस्थांनी र्ा पूर्ी एनएसपी पोटव लचा लॉगीन आर्डी र् पासर्डव प्राप्त करुन घेतलेला नाही अिा संस्थांनी NSP
पोटव लर्र Home Page -> Services --> Institute KYC Registration Form मध्र्े To Fill Registration
Form अंतगवत शिलेल्र्ा सूचनानुसार Institute KYC Registration Form र्रुन त्र्ाची Printed Copy संस्थेचा
स्टॅ म्प र् स्र्ाक्षरी करुन र् संस्थेच्र्ा लेटरहे डर्र िालील तक्त्र्ामध्र्े ( Annex - I ) माशहती र्रुन AISHE code
च्र्ा Certificate छार्ांकीत प्रतीसह संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालर्, 3, महापाशलका मागव, मेरो शसनेमा

समोर, म.राज्र्, मुंबई -400 001 र्ा पत्र्ार्र पाठर्ून मंजूर करुन घेण्र्ात र्ार्े. सिर अजव मंजूर झाल्र्ानंतर

लॉगीन आर्डी र् पासर्डव एनएसपी पोटव लद्वारे संबशं धतांच्र्ा मोबाईल क्रमांकार्र प्राप्त होतात. त्र्ांनंतर संस्थांनी
प्राप्त झालेल्र्ा लॉगीन आर्डी र् पासर्डव चा र्ापर करुन एनएसपी पोटव लर्र शिलेल्र्ा सूचनानुसार, Institute
Profile अद्यर्ार्त करार्ी (उिा. संस्थेमध्र्े चालू असलेले अभ्र्ासक्रम र् लागू असलेले िुल्काची रक्कम इ.)
Information of Head of Institute ( HOI) and Institute Nodal Officer ( INO ) for approving Institute KYC Registration Form of
National Scholarship Portal - ( Annex - I )

Institute
KYC
Registrati
on Form
No.(Ex.M
HXXXXXX
XXXXX)

DISE /
AISHE (All
India
Survey on
Higher
Education)
Code (ex. CXXXXX)

Institute
Name as per
AISHE (All
India
Survey on
Higher
Education)
Code

Detail of Head of

DTE

Institute ( HOI)

Code (
Only for
that
Inst.
which

Institute

Institute

Address

District

comes
under
DTE)

Detail of Institute
Nodal Officer
( INO )

Nam
e as

Mobile

Name

Mobile

on

No.linke

as on

No.linke

Aadh

d with

Aadha

d with

aar

Aadhaa

ar

Aadhaa

Card

r Card

Card

r Card

C. मान्र्ताप्राप्त व्र्ार्साशर्क अभ्र्ासक्रम (पिशर्का / पिर्ी / पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र्ासक्रम) चालशर्णाऱ्र्ा ज्र्ा
संस्थांनी र्ा पूर्ी एनएसपी पोटव लचा लॉगीन आर्डी र् पासर्डव प्राप्त करुन घेतलेला आहे परं तु Head of
Institute (HOI) /Institute Nodal Officer (INO) च्र्ा लॉगीनआर्डी ककर्ा पासर्डव शर्सरले आहे त त्र्ांनी
एनएसपी पोटव लर्र िे ण्र्ात आलेल्र्ा Forgot Password र्ा पर्ार्ाचा र्ापर करार्ा. सिर पर्ार्ाद्वारे
एनएसपी पोटव लर्र आधीपासून Registered असलेल्र्ा Head of Institute (HOI) /Institute Nodal Officer
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(INO) च्र्ा Mobile No.र्र पासर्डव प्राप्त करुन र्रील शिलेल्र्ा “A” नुसार कार्वर्ाही पूणव करार्ी. ककर्ा जर
पूर्ीचा Head of Institute (HOI) /Institute Nodal Officer (INO) संस्था सोडू न गेले असल्र्ाने पासर्डव प्राप्त
होत नाही अिा संस्थांनी सध्र्ा कार्मस्र्रुपी कार्वरत असलेल्र्ा

Head of Institute (HOI) / Institute

Nodal Officer (INO) र्ांचे आधार काडव च्र्ा छार्ांकीत प्रतीसह संस्थेच्र्ा लेटरहे डर्र र्र शिलेल्र्ा Annex-I
च्र्ा तक्त्र्ामध्र्े माशहती र्रुन र्र नमूि केलल्र्ा पत्र्ार्र पाठर्ून र् पासर्डव प्राप्त करुन घ्र्ार्े र् र्र शिलेल्र्ा
“A” नुसार कार्वर्ाही पूणव करार्ी.
शटप :: एनएसपी पोटव लर्र संस्थेकडू न जर Head of Institute ( HOI ) / Institute Nodal Officer ( INO ) र्ांचे
Dr./Mr./Mrs./Ms. असे prefix सह नार् Registered करण्र्ात आलेले आहे र् आधार काडव र्र तसे prefix सह
नार् नमूि नसेल तर एनएसपी पोटव लद्वारे Aadhaar Authentication करुन घेतेर्ळ
े ी Aadhaar Authentication
Successful होत नाही. त्र्ा कारणाने संस्थांनी एनएसपी पोटव लर्र Aadhaar Authentication साठी Aadhaar
Card र्र जसे नार् आहे तसेच नार् Register करार्े.
सही /संचालक,
तंत्रशिक्षण संचालनालर्, म. रा. मुंबई.
प्रत - र्ांना माशहतीसाठी सशर्नर् सािर.
1. मा. प्रधान सशचर्, उच्च र् तंत्रशिक्षण शर्र्ाग, ४ था मजला, मंत्रालर् शर्स्तार शर्र्ाग, मुंबई
2. मा. अपर मुखर् सशचर्, अल्पसंखर्ांक शर्कास शर्र्ाग, ७ र्ा मजला, मंत्रालर्, मुंबई.
3. मा. आर्ुक्त, अपंग कल्र्ाण, महाराष्र राज्र्, महाराष्र िासन, ३ चचव रोड पुणे -411 001
प्रत - र्ांना माशहतीसाठी र् त्र्ांच्र्ा संकेतस्थळार्र जाशहर करण्र्ासाठी र् त्र्ांच्र्ा अशधनस्त मान्र्ताप्राप्त
व्र्ार्साशर्क अभ्र्ासक्रम चालशर्णाऱ्र्ा सर्व संबशं धत संस्थांना सूचना िेऊन कार्वर्ाही पूणव करुन घेण्र्ाबाबत.

1. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण शर्र्ागीर् कार्ालर्, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाि/अमरार्ती/नागपूर ( र्रील सर्व
र्ोजनांसाठी )

2. मा. संचालक, र्ैद्यकीर् शिक्षण र् संिोधन संचालनालर्, सेंट जॉजव हॉस्स्पटल आर्ार, सीएसटी रे ल्र्े स्टे िन
जर्ळ, मुंबई - 400 001. (केंद्र िासनाच्र्ा गुणर्त्ता शन साधन शिष्र्र्ृत्ती र्ोजना साठी)
3. मा. संचालक, आर्ुष संचालनालर्, चौथा माळा, सेंट जॉजव हॉस्स्पटल आर्ार, सीएसटी रे ल्र्े स्टे िन जर्ळ,
मुंबई - 400 001. (केंद्र िासनाच्र्ा गुणर्त्ता शन साधन शिष्र्र्ृत्ती र्ोजना साठी)
4. मा. संचालक, इस्न्स्टटर्ुट ऑफ चाटव डव अकाउन्टस ऑफ इंशडर्ा, आर्सीएआर् टॉर्र, प्लॉट नं. सी-40, जी
ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051. (केंद्र िासनाच्र्ा गुणर्त्ता शन साधन शिष्र्र्ृत्ती
र्ोजना साठी)
5. मा. संचालक, कला संचालनालर्, सर जे जे स्कुल ऑफ आटव कॅम्पस, डॉ. डी.एन. रोड, फोटव , मुंबई-0 1.
6. मा. संचालक, शिक्षण संचालनालर् (उच्च शिक्षण), महाराष्र राज्र्, मध्र्र्ती इमारत, पुणे-01.
7. मा. संचालक, महाराष्र कृशष शिक्षण र् संिोधन पशरषि, र्ांबड
ु ा, पुणे - 411 037.
8. मा. संचालक, अल्पसंखर्ांक र् प्रौढ शिक्षण संचालनालर्, 17, डॉ. आंबड
े कर रोड, पुणे-01.
प्रत - र्ांना माशहतीसाठी र् कार्वर्ाहीसाठी. (केंद्र िासनाच्र्ा गुणर्त्ता शन साधन शिष्र्र्ृत्ती र्ोजना साठी)

1. Head of the Institute, Indian Institution of Technology (IIT), Main Gate Rd, IIT Area, Powai,
Mumbai, Maharashtra 400076.
2. Head of the Institute, National Institute of Industrial Engineering, Vihar Lake, P.O. NITIE,
Mumbai – 400 078.
3. Head of the Institute, National Institute of Fashion Technology, Plot no. 15, Service Road,
Sector 4, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra 410210.
4.
Head of the Institute, Visvesvaraya National Institute of Technology, S Ambazari Rd,
Ambazari, Nagpur, Maharashtra 440010.
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