" गण
ु वंत मल
ु ामल
ु ंना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी

वारं वार ववचारले जाणारे प्रश्न

शशष्यवत्त
ृ ी "

प्रश्न:- गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवत्त
ृ ी ही योजना कोणत्या
ववभागामार्फत राबववली जाते?
उत्तर:- हह योजना महाराष्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शशक्षण ववभागामार्फत राबववली जाते.
प्रश्न:- गण
ु वंत मल
ु ामल
ु ींना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवत्त
ृ ी ही योजने कररता अजफ
कसा व कोठे

करावा ?

उत्तर:- केवळ, संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे व संचालक, तंत्र शशक्षण, मुंबई यांच्या
अधिपत्याखाली जे अभ्यासक्रम राबववले जातात अशा अभ्यासक्रमाशी संबंधित सदर
शशष्यवत्त
ृ ीसाठी

जाहीर

करण्यात

आलेले

dtemaharashtra.gov.in/foreignscholarship2018

वेळापत्रकानुसार

या संकेतस्थळावर

online

पद्ितीने अजफ करावा .
प्रश्न:- या योजने अंतगफत कोणत्या अभ्यासक्रमास शशष्यवत्त
ृ ी दे ण्यात येते ?
उत्तर:- पदव्यत्त
ु र पदवी, पदव्यत्त
ु र पदववका व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शशष्यवत्त
ृ ी दे ण्यात
येते.
प्रश्न:- पदवी अभ्यासक्रमास शशष्यवत्त
ृ ी दे ण्यात येते काय ?
उत्तर:- नाही
प्रश्न:- ककती ववध्यार्थयाांना शशष्यवत्त
ृ ी दे ण्यात येते ?
उत्तर:- शशष्यवत्त
ृ ीसाठी खालीलप्रमाणे शाखा ननहाय मयाफदा प्रत्येक वर्ाफसाठी ननश्चचत करण्यात
आली आहे .
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प्रश्न:- शशष्यवत्त
ृ ी कररता मुलींसाठी ननवड करण्यात येणार काय ?
उत्तर:- होय, शशष्यवत्त
ृ ी द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी 30% जागांवर मुलींची ननवड करण्यात
येईल.
प्रश्न:- शशष्यवत्त
ृ ी कररता परदे शातील

कोणत्या शैक्षणणक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणे आवचयक

आहे ?
उत्तर:- THE (Times Higher Education)

ककंवा QS (Quacquarelli Symonds)

Ranking 200 च्या आतील असलेल्या परदे शातील शैक्षणणक संस्थेमध्ये शैक्षणणक वर्फ 201819 मध्ये प्रवेश घेतला असेल अथवा प्रवेश घेणे आवचयक आहे .

प्रश्न:- शैक्षणणक वर्फ 2018-19 पव
ू ी परदे शातील शैक्षणणक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला असेल तर
शशष्यवत्त
ृ ी कररता अजफ करू शकतो काय ?
उत्तर:- नाही.
प्रश्न:- परदे शातील पदव्युत्तर पदवी ककंवा पदव्युत्तर पदववका अभ्यासक्रमासाठी

शशष्यवत्त
ृ ी

कररता अजफ करण्यासाठी शैक्षणणक अहफता काय आहे ?
उत्तर:- परदे शातील पदव्युत्तर पदवी ककंवा पदव्युत्तर पदववका अभ्यासक्रमासाठी

प्रवेश

घेतलेल्या ववद्यार्थयाांने भारतातील मान्यताप्राप्त ववद्यापीठांमिन
ू ककंमान 60% गुणांसहहत
पदवी परीक्षा अजाफच्या हदनांकाला उत्तीणफ केलेली असावी.

प्रश्न:- परदे शातील पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शशष्यवत्त
ृ ी कररता अजफ करण्यासाठी शैक्षणणक
अहफता काय आहे ?
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उत्तर:- पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी

प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयाांने भारतातील मान्यताप्राप्त

ववद्यापीठांमिन
ू ककंमान 60% गुणांसहहत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा अजाफच्या हदनांकाला
उत्तीणफ केलेली असावी.
प्रश्न:- नोकरीमध्ये असलेल्या उमेदवारांनी तो जेथे नोकरी करतो त्या यंत्रणेचे
(Organization Employer) ना-हरकत प्रमाणपत्र दे णे अननवायफ आहे काय?
उत्तर:- होय,
प्रश्न:- ववद्यार्थयाफस

जामीनदार दे णे बंिनकारक आहे काय?

उत्तर:- होय, शशष्यवत्त
ृ ीसाठी ननवड झाल्यानंतर ववद्यार्थयाफने दोन जामीनदार दे णे बंिनकारक
आहे .
प्रश्न:- परदे शी शैक्षणणक संस्थेकडून Conditional Offer Letter शमळालेले आहे . ग्राह्य
िरण्यात येईल काय?
उत्तर:- ज्या ववद्यार्थयाांना परदे शी शैक्षणणक संस्थांकडून Unconditional Offer Letter
शमळालेले असेल, त्यांनाच ही शशष्यवत्त
े
राहील, यासाठी Conditional Offer
ृ ी अनुज्ञय
Letter गह
ृ ीत िरले जाणार नाही. तथावप प्रवेश शमळण्यासाठी अननवायफ असलेल्या शैक्षणणक
पात्रतेच्या अटीच्या अिीन Offer Letter असल्यास ग्राह्य िरण्यात येणार नाही.
प्रश्न:- पासपोटफ व श्व्हसा शमळववण्यासाठी शासन कोणती मदत करे ल?
उत्तर:- पासपोटफ व श्व्हसा शमळववण्याची जबाबदारी ववद्यार्थयाफची असेल.
प्रश्न:- शशष्यवत्त
ृ ी कररता अजफ करण्यासाठी उत्पन्नाची अट आहे काय?
उत्तर:- ववद्यार्थयाांच्या पालकांचे (आई आणण वडील) /कुटुबांचे व ववद्याथी नोकरी करीत
असल्यास त्याचे स्वत:चे उत्पन्न िरुन सवफ मागाांनी शमळणारे मागील आधथफक वर्ाफतील
वावर्फक उत्पन्न रु. 20.00 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
प्रश्न:- ववद्याथी ककंवा पालक ककंवा दोन्ही नोकरीत असतील तर शशष्यवत्त
ृ ी कररता अजफ
करण्यासाठी उत्पन्नाशी संबंधित कोणती कागदपत्र सदर करावी लागतील?
उत्तर:- ववद्याथी ककंवा पालक ककंवा दोन्ही नोकरीत असतील तर त्यांचे
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आयकर वववरणपत्र,
र्ॉमफ न. 16 व
सक्षम प्राधिकारी (तहशसलदार ककंवा नायब तहशसलदार पेक्षा कमी दजाफ नसलेल्या)
यांच्याकडील मागील आधथफक वर्ाफचे कुटुंबाचे सवफ मागाफनी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे
प्रमाणपत्र.
प्रश्न:- ववद्याथी नोकरी करीत नसल्यास उत्पन्नाशी संबंधित कोणती कागदपत्र सादर करावी
लागतील?
उत्तर:- सक्षम प्राधिकारी (तहशसलदार ककंवा नायब तहशसलदारपेक्षा कमी दजाफ नसलेल्या)
यांच्याकडील माधगल आधथफक वर्ाफचे कुटुंबाचे सवफ मागाांनी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
प्रश्न:- चालू शैक्षणणक वर्ाात प्रवेश घेतलेला ववद्यार्थी शशष्यवत्त
ृ ीचा अजा कसा करु शकतो ?
उत्तर:- यासाठी ववद्यार्थयाफने ऑन-लाईन अजफ भरुन त्याची वप्रंट काढून स्वतः /आई /वडील
अथवा प्राधिकृत व्यक्तीमार्फत अजफ व कागदपत्रे सहसंचालक, तंत्र शशक्षण / उच्च शशक्षण
यांचे ववभागीय कायाफलयात

जमा करावीत.

प्रश्न:- मागास प्रवगाफतील ववद्याथी या योजनेसाठी अजफ करु शकतात काय ?
उत्तर:- होय, मात्र परदे शी शशष्यवत्त
े ी संबंधित
ृ ीसाठी अजफ करण्याकरीता / ज्यांना त्यांचश
प्रशासकीय ववभागाची योजना लागू आहे असे ववद्याथी वगळून उवफररत ववद्याथी उच्च व
तंत्र शशक्षण ववभागाच्या योजनेकरीता अजफ करु शकतील.
उदा :-1. ववजाभज, इमाव व ववमाप्र या प्रवगाफसाठी चालू शैक्षणणक वर्ाफकररता परदे शी
शशष्यवत्त
ृ ीची योजना लागू नाही त्यामुळे या प्रवगाफमिील सवफ ववद्याथी उच्च व तंत्र शशक्षण
ववभागाच्या परदे शी शशष्यवत्त
ृ ीसाठी अजफ करण्यास पात्र आहे त.
2. QS World Ranking 101 ते 200 असलेल्या ववद्यापीठात प्रवेश घेतलेले आणण
रुपये 6.00 लक्ष पेक्षा जास्त वावर्फक उत्पन्न मयाफदा असलेले अनुसूधचत जाती प्रवगाफचे
ववद्याथी या योजनेसाठी अजफ करण्यास पात्र आहे त.
3. अनुसुधचत जमाती प्रवगाफमिील रु.6लक्ष पेक्षा जास्त उत्पन्न मयाफदा असलेले
ववद्याथी या योजनेसाठी अजफ करण्यास पात्र आहे त.
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प्रश्न:- ववद्याथी व त्याचे आई-वडडल महाराष्र राज्याचे

अधिवासी

नसल्यास, असे

ववद्याथी या योजनेसाठी पात्र आहे त काय?
उत्तर:- नाही. ववद्याथी व त्याचे आई-वडडल महाराष्र राज्याचे

अधिवासी असणे आवचयक

आहे .
प्रश्न:- कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न रुपये 20.00 लाख पेक्षा जास्त असलेले ववद्याथी या
योजनेसाठी पात्र आहे त काय?
उत्तर:- नाही.
प्रश्न:- ननवड झालेल्या ववद्यार्थयाांना शशष्यवत्त
ृ ी कशी हदली जाणार आहे ?
उत्तर:- पात्र ववद्यार्थयाांने चालू वर्ाफत केलेला मान्य खचफ ववचारात घेऊन शशष्यवत्त
ृ ीची रक्कम
ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे . ज्या ववद्यार्थयाांनी अद्याप संस्थेकडे
शशक्षण शुल्काची रक्कम जमा केलेली नाही अशा ववद्यार्थयाांची ही रक्कम थेट संस्थेच्या
खात्यात जमा केली जाणार आहे .
प्रश्न:-

काही अपररहायफ कारणावरुन ववद्यार्थयाफस मुदतीत अजफ करता आला नाही तर

ववहहत मुदतीनंतर चालू वर्ाफकरीता अथवा पुढील वर्ाफकरीता अजफ करता येईल काय ?
उत्तर:- नाही.
प्रश्न:- ववद्यार्थयाफची ननवड कशी करता येणार आहे ?
उत्तर:- ववद्यार्थयाफची ननवड त्याने इयत्ता १० वी, १२ वी / पदववका, पदवी, पदव्यत्त
ु र पदवी
मध्ये प्राप्त केलेले गण
ु , त्याने प्रवेश घेतलेल्या ववद्यापीठाचे QS / The Ranking
इत्यादीच्या आिारे प्राप्त होणाऱ्या गुणांच्या आिारे करण्यात येणार आहे .
प्रश्न:-

ववद्यार्थयाफकडे

त्याने

प्राप्त

केलेल्या

शैक्षणणक

अहफतेच्या

प्रमाणपत्रामध्ये

गुणांचीटक्केवारी उपलब्ि नसल्यास अथवा त्याबाबतचा कोणताही Formula संबंधित
बोडाफने / ववद्यापीठाने हदला नसल्यास अशा ववद्यार्थयाांचे गुण कसे ववचारात घेण्यात येणार
आहे त ?
उत्तर:- गुणांच्या टक्केवारीसाठी अधिकृत Conversion formula

उपलब्ि करुन दे ण्याची

जबाबदारी ववद्यार्थयाफवर आहे . अन्यथा छाननी सशमती / ननवड सशमती ववद्यार्थयाफला
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शमळालेल्या ग्रेडच्या आिारे , त्या ग्रेड मिील ककमान गुण दशफवेल , जे ववद्यार्थयाफवर
बंिनकारक राहहल.
प्रश्न:- शशष्यवत्त
ृ ीची ननवड करण्यासाठी कोणते Ranking ववचारात घेतले जाणार आहे त ?
उत्तर:- ववद्यार्थयाांची शशष्यवत्त
ृ ीसाठी ननवड करताना २०१८ चे QS /THE Ranking ववचारात
घेतले जाणार आहे त.
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