शैक्षणिक वर्ष 2018-19 -गुिवंत मुलामुलींना
परदे शात उच्च णशक्षिासाठी णशष्यवृत्ती मंजूर
करिेबाबत....
महाराष्र शासन
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनिषय क्रमांक : संकीिष-2019/प्र.क्र.50/तांणश-4
मंत्रालय णवस्तार भवन, मादाम कामा मागष,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400 032.
णदनांक: 28 मे, 2019
वाचा : १) शासन णनिषय, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, क्रमांक : संकीिष-2018/
प्र.क्र.218/तांणश-4, णद.४ ऑक्टोबर,2018
२) शासन शुध्ददपत्रक, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, क्रमांक : संकीिष-2018/
प्र.क्र.218/तांणश-4, णद.30 ऑक्टोबर,2018
३) शासन पणरपत्रक, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, क्रमांक : संकीिष-2018/
प्र.क्र.218/तांणश-4, णद.१२ नोव्हें बर,2018
4) शासन शुध्ददपत्रक, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, क्रमांक : संकीिष-2018/
प्र.क्र.218/1/तांणश-4, णद.11 फेब्रुवारी,2019
५) शासन पणरपत्रक, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, क्रमांक : संकीिष-2018/
प्र.क्र.218/2/तांणश-4, णद.11 फेब्रुवारी,2019
6) संचालक, तंत्र णशक्षि यांचे पत्र क्रमांक 19/डीटीई/परदे शी णशष्यवृत्ती/2018/32,
णदनांक 1 माचष,2019
प्रस्तावना :शासन णनिषय, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग क्रमांक संकीिष-2018/प्र.क्र.218/तांणश-4, णदनांक ४
ऑक्टोबर,2018 अन्वये परदे शातील THE/QS Ranking 200 च्या आत असलेल्या णवद्यापीठामदये
पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदणवका तसेच पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या णवद्यार्थ्यांकरीता
“गुिवंत मुला-मुलींना परदे शात उच्च णशक्षिासाठी णशष्यवृत्ती” ही योजना शैक्षणिक वर्ष 2018-19
पासून लागू करण्यात आली आहे . या योजनेच्या अनुर्ंगाने ऑन-लाईन अजष मागणवण्याकरीता णदनांक 8
ऑक्टोबर, 2018 रोजी तंत्र णशक्षि संचालनालयाने जाणहरात प्रणसदद केली होती. ऑन-लाईन अजष
दाखल करण्यासाठी मुदत णदनांक 31 णडसेंबर,2018 पयंत मुदत दे ण्यात आली होती.
2.

णवभागीय कायालयांनी अंणतम मुदतीपयंत प्राप्त संबणं ित णवद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासिी

करुन णनणित केलेले एकूि ४८ अजष तंत्र णशक्षि संचालनालयाकडे प्राप्त झाले होते. प्राप्त एकूि ४८
अजांपैकी संचालक, तंत्र णशक्षि यांच्या अदयक्षतेखालील छाननी सणमतीने २७ अजष परदे शी
णशष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणवले आहेत. त्यानुसार छाननी सणमतीने पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ३
उमेदवारांची व पदव्युत्तर पदवी / पदणवका अभ्यासक्रमासाठी २4 उमेदवारांची एकणत्रत गुिवत्ता यादी
तयार केली आहे .
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3.

णदनांक 4 ऑक्टोबर, 2018 च्या शासन णनिषयाव्दारे परदे शी णशष्यवृत्तीची अंणतम णनवड

करण्याकरीता णनवड यादी तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या सणचव, उच्च व तंत्र णशक्षि
यांच्या अदयक्षतेखालील णनवड सणमतीच्या णदनांक 22 फेब्रुवारी, 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत णनवड
सणमतीने पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ३ तर पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रमासाठी 10
अशा णरतीने एकूि 13 उमेदवारांची परदे शी णशष्यवृत्तीसाठी णशफारस केली आहे . संचालक, तंत्र णशक्षि
यांनी संदभाणिन णदनांक 1 माचष,2019 च्या पत्राव्दारे, परदे शी णशष्यवृत्तीसाठी णनवड सणमतीच्या णदनांक
22 फेब्रुवारी, 2019 रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुर्ंगाने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 करीता परदे शी
णशष्यवृत्तीसाठी शासनाची मान्यता प्राप्त करुन घेण्याकरीता प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यास
अनुसरुन या योजनेखाली णशष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या णवचारािीन होती.
शासन णनिषय :“गुिवंत मुला-मुलींना परदे शात उच्च णशक्षिासाठी णशष्यवृत्ती” या योजनेंतगषत शैक्षणिक वर्ष
2018-19 करीता खालील णवद्यार्थ्यांना णशष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा शासनाने णनिषय घेतला आहे .
अ) पीएचडी अभ्यासक्रम :अ.

शाखा

णवद्यार्थ्याचे नाव

क्र.
१

णविी

श्रीकांत णववेक वाड

२

अणभयांणत्रकी शवषरी

सुिीर

झील्पेलवार
३

णवज्ञान

अक्षय समीर दे वरस

प्रवेश घेतलेल्या

प्रवेश घेतलेल्या णवद्यापीठाचे

अभ्यासक्रमाचे नाव

नाव

PhD in Education
(Faculty of Social
Science and Public
Policy)
PhD in Electrical
Engineering

Kings College London
(Faculty of social science and
public policy),U.K.

PhD in Atmosphere,
Ocean and climate

University of Reading (U. K.)

Boston University ,U.S.A.

ब) पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रम :शाखा

णवद्यार्थ्याचे नाव

अ.

प्रवेश

घेतलेल्या प्रवेश घेतलेल्या णवद्यापीठाचे नाव

अभ्यासक्रमाचे नाव

क्र.
१.

कला

कुिाल शणशमोहन
जोशी

2.

व्यवस्थापन

अन्वय अलोक
गोएंका

Master of Public
Administration

The London School of
Economics,

medgni detinU
Master of Innovation University of Manchester
Management and
(Manchestar),
Entrepreneurship
United Kingdom
Kingdom
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अजजक्य राजेंद्र
वाजिंबे
3.

अणभयांणत्रकी

अर्पपता अरुि

वास्तुकला /

पेटकर

शाश

शुभंकर अणनल
पावडे
शुभम
णगणरिारीलाल
जयस्वाल
कल्यािी दे णवदास
पाटील
श्वेता दीपक
कोटकर
ओंकार अणनल
कुलकिी
ऋणर्केश अरुिराव
खारकर

4.

Master of Business
Management

New York University,
United State of America

Master of Science
(MS) in Electrical
and Computer
Engineering
Master of Science
in Electrical and
Computer
Engineering
Master of
Information System
Management

University of Michigan ,
(Ann Arbor),
United States of America

Master of Engg.
Science in Civil
Engineering
Master of
Engineering in
Bioengineering
MS in Electrical
Engineering

Masters Programme
in Sustainable
System Engineering

Carnegie Mellon University,
medgni gUgne nt UntdnU
Carnegie Mellon University,
medgni gUgne nt UntdnU
University of New South
Wales (Sydney)
Australia
University of California
(yntenrnB) ,
medgni gUgne nt UntdnU
University of Southern
California
(Southern California),
United States of America
Albert Ludwigs University of
Freiburg,
Germany

वर नमूद केलेल्या णवद्यार्थ्यांना परदे शी णशष्यवृत्ती खालील अटींच्या अिीन राहू न मंजूर करण्यात

येत आहे १) सदर णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी शासनाने वेिंोवेिंी णवणहत केलेल्या णनकर्ांचे पालन होिे
आवश्यक आहे .
2) ही णशष्यवृत्ती गृह चौकशीच्या अिीन राहू न मंजूर करण्यात आली आहे . गृह चौकशीमदये णवद्यार्थ्यांचा
णशष्यवृत्तीचा अजष दाखल करताना सादर केलेली माणहती चूकीची असल्याचे आढिंल्यास ही
णशष्यवृत्ती रद्द करण्यात येईल.
3) कोित्याही णवद्यार्थ्याने खोटी माणहती / कागदपत्रे सादर केल्याचे णसदद झाल्यास अथवा शासनाने
णनिषयामदये नमूद केल्याप्रमािे कतषव्यात कसूर केल्यास, त्यास ताबडतोब पुढील णशक्षिासाठी
अटकाव (Debarred) केला जाईल व त्याच्याकडू न झालेल्या खचाची 15 टक्के चक्रवाढ व्याजाने
पृष्ठ 5 पैकी 3
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वसूली करण्यात येईल, अशा णवद्यार्थ्याचा काळ्या यादीत समावेश केला जाईल. तसेच प्रचणलत
कायद्यानुसार त्याच्याणवरुदद कारवाई करण्यात येईल आणि त्यांनी णदलेले जाणमनदार आणि
संदभषअणिकारी / व्यक्ती यांना सुददा ही बाब लेखी स्वरुपात किंणवण्यात येईल.
४) ही णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या णवद्यार्थ्याने राज्यात परत येऊन त्याच्या अभ्यासक्रमाचा लाभ
राज्यास होईल याकरीता आवश्यकतेनुसार राज्य शासनास सेवा दे िे अपेणक्षत आहे . त्याबाबतचे
बंिपत्र णवद्यार्थ्याने दे िे आवश्यक राणहल.
५) ही णशष्यवृत्ती मंजूर केलेल्या णवद्यार्थ्याने णदनांक 4 ऑक्टोबर,2018 च्या शासन णनिष यात णवणहत
केलेल्या अटी व शतीची पूतषता करण्याबाबतचे बंिपत्र / हमीपत्र सादर करिे आवश्यक राणहल.
5.

शैक्षणिक वर्ष 2018-19 करीता या योजनेकरीता णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या

णवद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या णशष्यवृत्तीच्या रकमेची अचूक पणरगिना करण्याची जबाबदारी तंत्र णशक्षि
संचालनालयाची असेल. संचालनालयाने णदनांक 4 ऑक्टोबर,2018 च्या शासन णनिषयातील तरतुदी
णवचारात घेऊन णशष्यवृत्तीच्या रकमेची पणरगिना करावयाची आहे . शासन आदेशात नमूद कोित्याही
अटी/शतीची पूतषता होत नसल्यास ही णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येऊ नये.

णशष्यवृत्तीची रक्कम

णवद्यार्थ्यांना णवतरीत करण्यापूवी प्रशासकीय णवभागाकडू न मंजूरी प्राप्त करुन घेण्यात यावी.
6.

या णशष्यवृत्तीसाठी होिारा खचष “मागिी क्र.डब्लल्यू-3, 2203 तंत्रणशक्षि-107 णशष्यवृत्त्या

(00)(01) गुिवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च णशक्षिासाठी णशष्यवृत्ती मंजूर करिे (2203 3551)
(कायषक्रम)” या लेखाणशर्ाखाली आर्पथक वर्ष 2019-2020 मिील मंजूर तरतूदीतून भागणवण्यात यावा.
7.

सदर शासन णनिषय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थिंावर

उपलब्लि करुन दे ण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201905281139520608 असा आहे .
सदर आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

SANJAY AUDUMBAR
DHARURKAR

Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee23011448b7fc64d1386
30b9c76ae7a2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=fcf7172a73579b34fa622983d8fb647780fbef1d35a1ca9759
55eb9193f3f800, ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SANJAY AUDUMBAR
DHARURKAR
Date: 2019.05.28 13:35:59 +05'30'

( संजय औ. िारुरकर )
अवर सणचव, महाराष्र शासन
प्रणत,
१.

मा.राज्यपालांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मुंबई

2.

मा.मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सणचव, मंत्रालय, मुंबई

3.

मुख्य सणचव, मंत्रालय, मुंबई
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4.

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र णशक्षि यांचे णवशेर् कायष अणिकारी

5.

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र णशक्षि यांचे खाजगी सणचव

6.

मा.णवरोिी पक्षनेता, णविानपणरर्द, णविानभवन, मुंबई

7.

मा.णवरोिी पक्षनेता, णविानसभा, णविानभवन, मुंबई

8.

सवष प्रशासणनक णवभागाचे अपर मुख्य सणचव/ प्रिान सणचव/ सणचव, मंत्रालय, मुंबई

9.

आयुक्त, समाजकल्याि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुिे,

10. आयुक्त, आणदवासी णवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाणशक
11. आयुक्त, कृर्ी, महाराष्र राज्य, पुिे
12. आयुक्त, दु ग्ि व्यवसाय णवकास, महाराष्र राज्य, मुंबई
13. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुंबई
14. संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्र राज्य, मुंबई
15. संचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्र राज्य, पुिे
16. संचालक, वैद्यकीय णशक्षि व संशोिन, महाराष्र राज्य, मुंबई
17. संचालक, माणहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
18. संचालक, पशु संविषन, महाराष्र राज्य, पुिे
19. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई
20. कुलसणचव, सवष कृर्ी / अकृर्ी णवद्यापीठे
21. कुलसणचव, डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर तंत्रशाश णवद्यापीठ, लोिेरे, ता.मािगांव, णज.रायगङ
22. सहसंचालक, तंत्र णशक्षि णवभागीय कायालये (सवष), (संचालक, तंत्र णशक्षि यांच्यामाफषत)
23. सहसंचालक, उच्च णशक्षि, णवभागीय कायालये (सवष)
24. महासंचालक,माणहती व जनसंपकष महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रणसददीसाठी)
25. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर
26.

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

27.

अणिदान व लेखा अणिकारी, मुंबई

28. णनवासी लेखा परीक्षा अणिकारी, मुंबई
29.

उप सणचव (मणश/णवणश/अथषसंकल्प), उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मुंबई

30. अवर सणचव (तांणश-3, णवणश-3), उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मुंबई
31.

कक्ष अणिकारी (मणश-2/मणश-4/तांणश-5/तांणश-6/साणश-1),उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग,
मंत्रालय, मुंबई

32.

सणचव, उच्च व तंत्र णशक्षि यांचे स्वीय सहायक

33.

णनवडनस्ती/तांणश-4.
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