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१. ओळख:
मर्ाराष्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शशक्षण

शवभागांतगषत मर्ाराष्र राज्यातील खुल्या

प्रवगातील जे गुणवंत शवद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदशवका व पीएचडी
अभ्यासक्रमासाठी, THE (Times Higher Education) / ककवा QS (Quacquarelli Symonds)
Ranking 200 च्या आतील असलेल्या परदे शातील शैक्षशणक संस्र्थेमध्ये शैक्षशणक वर्ष 2018-19
मध्ये प्रवेश घेतला असेल अर्थवा प्रवेश घेतील, अशा 20 शवद्यार्थ्यांना प्रतीवर्ी परदे शी शशष्यवृत्ती

मंजर करण्याबाबतची योजना शैक्षशणक वर्ष 2018-19 पासन राबशवण्यात येण्यासंबंधीचा
शासन शनणषय क्रमांक : संकीणष-2018/प्र.क्र.218/तांशश-4, शदनांक: 4 ऑक्टोबर, 2018
जार्ीर करण्यात आलेला आर्े.
त्या अनुर्ंगाने सन 2018-19 या शैक्षशणक वर्ाकशरता शवद्यार्थ्यांकडन परदे श शशष्यवृत्तीसाठी
अजष मागशवण्यात येत आर्ेत. या माशर्ती पुस्स्तकेतन योजनेसंबंधी व्याप्ती सशवस्तर अटी व
शती, पात्रता/अपात्रता, शमळणारे लाभ, शशष्यवृत्तीच्या लाभासाठी शनवड कायषपध्दती, अजष
करण्याची पद्धत, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादीची माशर्ती दे ण्यात येत आर्े .

२. योजनेचे नांव व सुरवातीचे वर्ष :खुल्या प्रवगातील शवद्यार्थ्याकशरता उच्च व तंत्र शशक्षण शवभागांतगषत “गुणवंत मुलामुलींना
परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजर करणे” या नावाने शैक्षशणक वर्ष 2018-19 पासन
राबशवण्यात येईल. म्र्णजेच ज्या शवध्यार्थ्यानी परदे शातील शवद्यापीठामध्ये पदव्युत्तर पदवी /
पदव्युत्तर पदवीका ककवा पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शैक्षशणक वर्ष 2018-19 मध्ये प्रवेश घेतला
असेल केवळ त्यांचे कशरता शर् योजना राबशवण्यात येणार आर्े .

३. योजनेचा उद्दे श व व्याप्ती :-

मर्ाराष्र राज्यातील खुल्या प्रवगातील जे गुणवंत शवद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर

पदशवका व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी, THE (Times Higher Education) / ककवा QS
(Quacquarelli Symonds) Ranking 200 च्या आतील असलेल्या परदे शातील शैक्षशणक
संस्र्थेमध्ये शैक्षशणक वर्ष 2018-19 मध्ये प्रवेश घेतला असेल अर्थवा प्रवेश घेतील, अशा 20
शवद्यार्थ्यांना प्रतीवर्ी परदेशी शशष्यवृत्ती मंजर करणे.
र्ी योजना खुल्या प्रवगातील शवद्यार्थ्याकशरता लाग रार्ील. ज्या मागास प्रवगाच्या शवद्यार्थ्यांना
अशा स्वरूपाची परदेशी शशष्यवृत्ती लाग केली आर्े अशा मागास प्रवगातील शवद्यार्थ्यांनी त्या-त्या
प्रशासशनक शवभागाच्या योजनेमध्ये अजष करणे अपेशक्षत आर्े . त्यामुळे अन्य प्रशासशनक शवभागाच्या
परदे शी शशष्यवृत्तीच्या योजनेसाठी अजष करण्यास पात्र असलेले शवशवध मागास प्रवगातील शवद्यार्थी
वगळन इतर सवष शवद्यार्थी या योजनेसाठी खुल्या प्रवगाचे शवद्यार्थी म्र्णन समजण्यात येतील.

४. सवषसाधारण अटी व शती :-

१) शवद्यार्थी व शवद्यार्थ्याचे आई / वडील अर्थवा पालक भारताचे नागशरक तसेच मर्ाराष्र
राज्याचे अशधवासी असावेत.
२) शवद्यार्थ्याला परदे शातील THE / QS अद्ययावत वल्डष रॅन्कींगमध्ये 200 च्या आत असलेल्या
शैक्षशणक संस्र्था / शवद्यापीठामध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश शमळालेला असावा.
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३) शवद्यार्थ्यांने पदव्युत्तर ककवा पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी अजष करताना, यापुवी इतर
कोणत्यार्ी राज्य शासनाची अर्थवा केंद्रशासनाची परदे शी शशष्यवृत्ती घेतलेली नसावी.
तसेच त्यांने अन्य प्रशासशनक शवभागाच्या परदे शी शशष्यवृत्तीच्या योजनेसाठी अजष केलेला
नसावा.
४) परदे शातील शवद्यापीठ/ शैक्षशणक संस्र्थामध्ये प्रवेश घेणारा शवद्यार्थी र्ा पणषवळ
े शवद्यार्थी
म्र्णन प्रवेशशत असावा.
५) एक्झेक्युटीव्र् पदव्युत्तर पदवी ककवा एक्झेक्युटीव्र् पदव्युत्तर पदशवका व अधषवळ
े
अभ्यासक्रमांस प्रवेशशत शवद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार नार्ीत.
६) प्रवेशशत अभ्यासक्रमासाठी अजष करताना नमद केलेल्या शवर्ीत कालावधीत अभ्यासक्रम
पणष करणे शवद्यार्थ्यांवर बंधनकारक असेल, अभ्यासक्रम पणष करण्यासाठी मुदतवाढ मान्य
केली जाणार नार्ी.

७) सदर योजना उच्च व तंत्र शशक्षण शवभागांतगषत तंत्र शशक्षण संचालनालय व उच्च शशक्षण

संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रम पणष करणा-या शवद्यार्थ्यांना पुढील उच्च
शशक्षण घेण्याकशरता लाग रार्ील.

५. वयोमयादा :-

शदनांक 1 जुलै रोजी उमेदवारांचे वय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्ष आशण पीएचडी
अभ्यासक्रमासाठी 40 वर्ष पेक्षा जास्त नसावे.

६. उत्पन्न मयादा :-

१. शवद्यार्थ्यांच्या पालकांचे/कुटु बांचे व शवद्यार्थी नोकरी करीत असल्यास त्याचे स्वत:चे उत्पन्न
धरुन सवष मागांनी शमळणारे मागील आर्थर्थक वर्ातील वार्थर्क उत्पन्न रु. 20.00 लाखापेक्षा
जास्त नसावे.
२. शवद्यार्थी ककवा पालक ककवा दोन्र्ी नोकरीत असतील तर त्यांचे आयकर शववरणपत्र, फॉमष
न. 16 व सक्षम प्राशधकारी (तर्शसलदार ककवा नायब तर्शसलदार पेक्षा कमी दजा
नसलेल्या) यांच्याकडील मागील आर्थर्थक वर्ाचे कुटु ं बाचे सवष मागानी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक रार्ील.
३. इतर शवद्यार्थ्यांसाठी सक्षम प्राशधकारी (तर्शसलदार ककवा नायब तर्शसलदारपेक्षा कमी दजा
नसलेल्या) यांच्याकडील माशगल आर्थर्थक वर्ाचे कुटु ं बाचे सवष मागांनी शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक रार्ील.
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७. शैक्षशणक अर्ष ता :-

1. परदे शातील पदव्युत्तर पदवी ककवा पदव्युत्तर पदशवका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या
शवद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त शवद्यापीठांमधन ककमान 60% गुणांसशर्त पदवी परीक्षा
उत्तीणष केलेली असावी.
2. पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी

प्रवेश घेतलेल्या शवद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त

शवद्यापीठांमधन ककमान 60% गुणांसशर्त पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीणष केलेली असावी.
3. र्ा पदवी ककवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम त्याने अजाच्या शदनांकाला उत्तीणष केलेला
असावा.

८. अभ्यासक्रमाचा कालावधी :-

1. पीएचडी- 4 वर्े ककवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी या पेक्षा जो कमी असेल तो
2. पदव्युत्तर पदवी- 2 वर्े ककवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल तो
3. पदव्युत्तर पदशवका- 1 वर्े ककवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल
तो

९. एकाच कुटं बातील कमाल पात्रता धारक :-

1. सदर योजनेचा लाभ एकाच कुटु ं बातील एका शवद्यार्थ्यास फक्त एकदाच घेता येईल.
2. एकाच कुटु ं बातील एकापेक्षा जास्त मुलांनार्ी शशष्यवृत्ती लाग रार्णार नार्ी. यासाठी
पालकांनी आशण शवद्यार्थ्यांनी तसे प्रशतज्ञापत्र करुन देणे बंधनकारक असेल.
3. सदरची शशष्यवृत्ती एकाच वेळेस मान्य करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त वेळेस शवद्यार्थी
शशष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नार्ी.

१०. अशनवायष अटी :-

1) नोकरीमध्ये असलेल्या उमेदवारांनी तो जेर्थे नोकरी करतो त्या यंत्रणेचे (organization
Employer) ना-र्रकत प्रमाणपत्र दाखल करणे अशनवायष आर्े .
2) पात्र शवद्यार्थ्याने Non Judicial Stamp Paper वर Public Notary समोर शवशर्त
नमुन्यातील प्रशतज्ञापत्र शलर्न दे णे बंधनकारक असेल.
3) शवद्यार्थ्याने दोन जामीनदार दे णे बंधनकारक असेल. या प्रत्येक जामीनदाराने स्वतंत्र
Surety Bond करुन दे णे बंधनकारक असेल.
4) अजष करणा-या शवद्यार्थ्याचे स्वास्र्थ्य चांगले असले पार्ीजे. त्याकशरता त्याने नोंदणीकृत
वैद्यकीय अशधका-याने शदलेले प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक रार्ील.
5) शवद्यार्थी शशक्षणासाठी आवश्यक असलेला कालावधी ककवा शशक्षण त्यापवी पुणष झाल्यास जो
कालावधी लागेल या दोघांपैकी जो कमी आर्े त्या कालावधी पुरतेच परदेशात रार्ण्याचे
बंधपत्र (Bond) राज्य शासनास तसेच परदे शातील भारतीय दतावासास शलर्न द्यावे लागेल.
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या आवश्यक कालावधीपेक्षा जास्त कालवधीकरीता परदे शात रार्ण्यास शवद्यार्थ्यांस
परवानगी शमळणार नार्ी.
6) शवद्यार्थ्यास शासनाने शवर्ीत करुन शदलेल्या नमुन्यात Record Release Consent Form
र्ा बंधपत्राच्या स्वरुपात द्यावा लागेल.
7) शवद्यार्थ्यांस परदे शामध्ये प्रवेश शमळण्यासाठी THE/ककवा QS World Ranking मधील 200
च्या आतील अद्ययावत जागशतक क्रमवारीत (जार्ीरातीच्या वेळी असणारे शवद्यापीठाचे रेटींग
गृर्ीत धरण्यात यावे) असलेल्या शवद्यापीठ/शशक्षणसंस्र्था मध्ये प्रवेशासाठी स्वत: प्रयत्न
करावा लागेल व त्यासाठी आवश्यक त्या सवष पात्रता परीक्षा दे णे बंधनकारक असेल.
8) ज्या शवद्यार्थ्यांना परदे शी शैक्षशणक संस्र्थांकडन Unconditional Offer Letter शमळालेले
असेल, त्यांनाच र्ी शशष्यवृत्ती अनुज्ञय
े रार्ील, यासाठी Conditional Offer Letter गृर्ीत
धरले जाणार नार्ी.
9) शववार्ीत उमेदवाराच्या पत्नी व मुले यांना परदे शामध्ये सोबत घेवन जाण्यासाठी कोणत्यार्ी
प्रकारचे सर्ाय्य शदले जाणार नार्ी. त्यासाठी पासपोटष शमळशवणे, स्व्र्सा शमळशवणे, आर्थर्थक
तरतुद करणे, परदे शातील शनवास व दै नंशदन खचाची व्यवस्र्था करणेर्ी उमेदवाराची
वैयस्क्तक जबाबदारी असेल.
10) नोकरी करणाऱ्या उमेदवारांनी सवष प्रशासकीय बाबी उदा. रजा, वेतन आशण इतर सेवच्े या
बाबी या स्वत: प्रत्यक्षपणे शनराकरीत करावयाच्या आर्ेत. याबाबत कोणत्यार्ी प्रकारची
सवलत शासनाकडन शमळणार नार्ी.
11) पासपोटष व स्व्र्सा शमळशवण्याची जबाबदारी उमेदवार/शवद्यार्थ्याची असेल,
12) उमेदवारास/शवद्यार्थ्यांना केवळ ज्या शैक्षशणक संस्र्थेमध्ये, ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश
शमळालेला आर्े व शशष्यवृत्ती शमळाली आर्े त्याच कारणासाठी स्व्र्सा घेणे बंधनकारक
असेल.
13) शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यानुसार आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करणे व
आवश्यक ते करारनामे दे णे बंधनकारक असेल.
14) सदर शशष्यवृत्तीच्या बाबत मर्ाराष्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशशक्षण शवभागाने घेतलेला शनणषय
अंशतम असेल.
15) शवद्यार्थ्यांनी शशक्षण पणष केल्यानंतर जेव्र्ा त्यांना नोकरी शमळे ल, ककवा तो स्वत:च्या व्यवसाय
सुरु करेल ककवा अभ्यासक्रम पणष केल्यापासन दोन वर्ानंतर यापैकी कमी असलेल्या
कालावधीपासन त्याच्या शशक्षणासाठी शासनामाफषत जो खचष करण्यात आला आर्े ,
त्याखचाच्या साधारण 10% रक्कम मर्ाराष्र शासनाच्या यासाठी उघडण्यात आलेल्या
स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये जमा करावी लागेल. जेवढी रक्कम शवद्यार्थी जमा करतील तेवढीच
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रक्कम मर्ाराष्र शासन शनधी मध्ये जमा करील व त्याचा शवशनयोग याच प्रयोजनासाठी
करण्यात येईल.
16) या शशष्यवृत्तीचा लाभ घेवन पणष करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाचा लाभ राज्य शासनास
र्ोणे या योजनेमध्ये अपेशक्षत आर्े. त्यामुळे शशष्यवृत्ती मंजर करण्यात आलेल्या शवद्यार्थ्यांने
मर्ाराष्र राज्यात परत येवन त्याचा अभ्यासक्रमाचा लाभ राज्यास र्ोईल याकरीता
आवश्यकतेनुसार राज्य शासनास सेवा दे णे अपेशक्षत आर्े. त्याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थी
शवद्यार्थ्यांकडन घेण्यात येईल.

११. शशष्यवृत्तीची शाखा शनर्ाय शवभागणी :सदर शशष्यवृत्तीसाठी खालीलप्रमाणे शाखा शनर्ाय मयादा प्रत्येक वर्ासाठी शनशित
करण्यात येत आर्े :अ.क्र.

शाखा / अभ्यासक्रम

पदव्युत्तर पदवी व

डॉक्टरेट

एकण

पदव्युत्तर पदशवका
1.

कला

01

01

02

2.

वाशणज्य

01

01

02

3.

शवज्ञान

01

01

02

4.

व्यवस्र्थापन

01

01

02

5.

शवधी अभ्यासक्रम

01

01

02

6.

अशभयांशत्रकी/वास्तुकला शास्त्र

04

04

08

7.

और्धशनमाणशास्त्र

01

01

02

एकण

10

10

20

शशष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकण जागेपैकी 30% जागांवर मुलींची शनवड करण्यात येईल.
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खालील शदलेल्या पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी र्ी शशष्यवृत्ती मंजर करण्यात
येईल.
परदे श शशष्यवृत्ती मंजर करण्यात येणारे अभ्यासक्रम.
Engineering /

Management

Science

Architecture

Arts &

Law

Pharamcy

Commerce

*Permissible

*Permissible Courses :-

*Permissible

*Permissible

*Permissible

*Permissible

Courses :-

P.G. / P.G.Diploma/

Courses :-

Courses :-

Courses :-

Courses :-

P.G. / P.G. Diploma

Ph.D.

P.G. /

P.G. /

P.G. /

P.G. /

P.G.Diploma/

P.G.Diploma/

P.G.Diplom

P.G.Diploma

Ph.D

Ph.D

a/ Ph.D

/ Ph.D

3

4

5

6

/ Ph.D.
1
1.Civil

2
1. M.B.A. with Finance /

1. Agriculture

1. Sociology

2. Horticulture

2. Psychology

3. Animal

3. Philosophy

Law

Pharmacy

Marketing / H.R. /
System Analysis
2.Mechanical
3. Electrical

2. Hotel Management

Husbandry
4. Chemical

4. General

4. Economics

Science
5. Computer

5. Maths

6. Production

6. Science

7. Industrial Engg.

7. Physics

8. Environmental

8. Chemistry

5. Commerce

Engineering
9. Mining Engg.

9. Botany

10. Petrochemical

10. Zoology

11. Electronic & TC
12. Information
Technology/Inform
ation 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

Page 8 of 35

Intelligence
२1. Architecture
Eligibility
Graduation for

Graduation in any subject

Graduation for

Graduation

Graduation

Graduation in

P.G., P.G.Diploma

for P.G., P.G.Diploma ,

P.G., P.G.Diploma

for P.G.,

in Law for

Pharmacy for

& Post Graduation

Graduation in Hotel

& Post Graduation

P.G.Diploma

P.G.,

P.G.,

for Ph.D.

Management & Post

in Concerned

& Post

P.G.Diplom

P.G.Diploma

Graduation in

Subject for Ph.D.

Graduation in

a & Post

& Post

Concerned

Graduation

Graduation in

Subject for

in Law for

Pharmacy for

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Management for Ph.D.

* Note:- Only accredited Universities / Institutions of Foreign Countries will only be considered. This is indicative
only.

१२. शवद्यार्थ्यास शमळणारे लाभ:-

परदे शी शशष्यवृती मंजर करण्यात आलेल्या शवद्यार्थ्यास खालील लाभ दे ण्यात येतील.

1) शशक्षण फी: परदे शातील शैक्षशणक संस्र्थेने पत्रामध्ये नमुद केलेल्या शैक्षशणक
कालावधीसाठी लाग केलेली संपणष शशक्षण फी र्ी संचालक, तंत्रशशक्षण, मर्ाराष्र
राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे शकवा त्यांनी प्रशधकृत केलेल्या यंत्रणेमाफषत
र्थेट संबशधत शैक्षशणक संस्र्थेस अदा करण्यात येईल.
शवद्यार्थ्यांची अंशतम शनवड झाल्यानंतर परदे शातील शैक्षशणक संस्र्थेकडन
शशक्षण फीच्या खचाचा तपशील शवर्ीत नमुन्यात मागशवण्यात येईल व तो प्राप्त
झाल्यानंतर शवद्यार्थ्यांना शशक्षण फी मंजर करुन संबंशधत शैक्षशणक संस्र्थेस परस्पर
पाठशवण्यात येईल. शशक्षण फीचा शनधी शवद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाणार नार्ी.
शवद्यार्थ्यास परदे शात शमळणारी शशष्यवृत्ती, शवद्यावेतन, फेलोशशप, शुल्क माफी ककवा
इतर लाभ र्े दे य र्ोणाऱ्या शशक्षण फी मधन वजा करुन उवषशरत शनधी शशक्षण संस्र्थेस
पाठशवला जाईल.
2) शनवार् भत्ता: प्रवेश घेतलेल्या संबंशधत शैक्षशणक संस्र्थेने ठरवन शदलेल्या अर्थवा भारत
सरकारच्या DOPT शवभागाने शवदे शी शशष्यवृत्तीसाठी ठरवन शदलेल्या दराप्रमाणे येणारा
खचष अर्थवा मर्ाराष्र शासन वेळोवेळी या प्रयोजनासाठी जार्ीर करेल ती रक्कम र्ी
शनवार् भत्ता म्र्णन संबंशधत शवद्यार्थ्याच्या परदे शातील वैयक्तीक खात्यामध्ये जमा केला
जाईल.
3) शवद्यार्थ्यास परदे शी शशक्षण संस्र्थेमाफषत ककवा इतर कोणत्यार्ी यंत्रणेमाफषत शमळणारी
शशष्यवृत्ती, इतर कोणत्यार्ी प्रकारचे आर्थर्थक लाभ ककवा शशकशवण्याबाबतचे मानधन
ककवा फेलोशशप ककवा शरसचष असोशशएट म्र्णन शमळणारी र्ी रक्कम दे य र्ोणाऱ्या
शशक्षण शुल्क वा एकण दे य रक्कमे मधन कपात करण्यात येईल.
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4) शवमान

प्रवास:

शवद्यार्थ्यास

परदे शातील

शवद्यापीठामध्ये

प्रवेश

घेण्यासाठी

व

अभ्यासक्रमपुणष केल्यानंतर भारतात परत येण्यासाठी भारत सरकारच्या मागषदशषक
सचनांप्रमाणे जवळच्या मागाचा (Shortest Route) दराचा इकोनॉमी क्लासचा शवमान
प्रवासाचा दर शदला जाईल.
सुरुवातीस परदे शातील शैक्षशणक संस्र्थेमध्ये प्रवेश घेणे आशण शवर्ीत कालावधीत
अभ्यासक्रमपणष केल्यानंतर त्वरीत कालमयादे त भारतात परत येण्यासाठी नशजकच्या
मागाने इकॉनॉमी क्लास शवमानप्रवासभाडे दे ण्यात येईल. त्यासाठी शवमान प्रवासाचे मळ
शतकीट, मळ बोडींग पास, परतीचे प्रवास भाडे शमळण्यासाठी अभ्यासक्रम शवर्ीत
कालावधीत यशस्वीपणे पणष केल्याचा पुरावा इ.कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आर्े .
5) वैयस्क्तक आरोग्य शवमा: शवद्यार्थ्यांस परदे शात रार्ण्याच्या कालावधीसाठी शवद्यापीठाने
ठरवन शदल्यानुसार वैयस्क्तक आरोग्य शवमा (Personal Health Insurance) काढणे
अशनवायष रार्ील. यासाठीचा संबंधीत शवद्यापीठाच्या शनकर्ानुसार शकमान खचष
शासनाकडन अनुनेज्ञ रार्ील.
6) वरीलप्रमाणे शशक्षण शुल्क, शनवार्भत्ता, वैयस्क्तक आरोग्य शवमा आशण यासाठी शनधारीत
केलेल्या दरापेक्षा कोणतार्ी जास्तीचा खचष अनुज्ञय
े र्ोणार नार्ी. शनधारीत दरापेक्षा
र्ोणारा जास्तीचा खचष शवद्यार्थी/उमेदवारास स्वत: सोसावा लागेल व अशा प्रकारचे
र्मीपत्र शवद्यार्थ्यास व पालकास अजासोबत दयावे लागेल.
7) शवद्यार्थ्यास वरील लाभ शमळण्यासाठी परदे शातील प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये
प्रत्येक वेळी उत्तीणष र्ोणे बंधनकारक असन, तसे शैक्षशणक संस्र्था / शवद्यापीठाचे
प्रमाणपत्र, गुणपशत्रका, प्रगती अर्वाल प्रत्येक सत्रासाठी ककवा सर्ा मशर्न्यासाठी सादर
करणे अशनवायष आर्े.
8) प्रवेशशत शवद्यार्थ्यांने प्रत्येक सर्ा मशर्न्याच्या खचाची उपयोशगता प्रमाणपत्रे (Utilisation
Certificate), खचाच्या पावत्या इ. शवद्यापीठ / शैक्षशणक संस्र्थेच्या प्रमुखाकडन प्रमाशणत
करुन सादर करणे बंधनकारक आर्े . त्याशशवाय पुढील र्प्ता मंजर र्ोणार नार्ी. प्रत्येक
सत्र संपलेनंतर त्वरीत शवद्यार्थ्यांने शैक्षशणक संस्र्थेकडे पाठपुरावा करुन आपला
शैक्षशणक प्रगती अर्वाल / पशरक्षेचा शनकाल तसेच उपस्स्र्थतीबाबतचा अर्वाल आशण
उपयोशगता प्रमाणपत्र / पोचपावती तात्काळ सादर करण्याची जबाबदारी शवद्यार्थ्यांची
असेल.
9) अपवादात्मक प्रसंगी, शवद्यार्थ्यांनी / पालकांनी, परदे शी शशक्षण संस्र्था / शवद्यापीठ,
शशक्षण फी / इतर अनुज्ञय
े फी स्वत: भरलेली असेल, अशा वेळी आवश्यक त्या पावत्या व
पुरावे सादर केल्यानंतर, अशी रक्कम शवद्यार्थ्यास दे य र्ोणाऱ्या शशष्यवृत्ती मधन
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शवद्यार्थ्यांच्या परदे शातील खात्यावर संचालक, तंत्रशशक्षण, मर्ाराष्र राज्य, मुंबई /
संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांचे द्वारे जमा करण्यात येईल.
10) शवद्यार्थ्यांने भारतात राष्रीयकृत बँकेत व परदेशात अशधकृत बँकेत खाते उघडणे
अशनवायष आर्े . त्याच खात्यावर त्यांना दे य र्ोणारी शशष्यवृत्ती CMP ककवा RTGS ककवा
SWIFT ने अदा केली जाईल. या खात्याचा तपशशल त्यांने परदे शात जाऊन प्रवेश
घेतल्या नंतर तात्काळ संचालक, तंत्रशशक्षण, मर्ाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च
शशक्षण, पुणे यांना सादर करावा. तसेच शशष्यवृत्तीच्या अनुर्ंगाने संचालक, तंत्रशशक्षण,
मर्ाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांनी आवश्यकतेनुसार मागणी
केल्यास शवद्यार्थ्यांने संबंशधत बँक खात्याचा तपशशल संचालक, तंत्रशशक्षण, मर्ाराष्र
राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना सादर करावा.
11) परदे शी शशक्षण संस्र्था / शवद्यापीठाने ऑफर लेटर मध्ये संपणष अभ्यासक्रम कालावधीच्या
शनधारीत केलेल्या फी च्या मयादे तच लाभ संबंधीत शवद्यार्थ्यास अनुज्ञय
े र्ोतील.
भशवष्यात

त्यामध्ये

वाढ

झाल्यास

परदे शातील

भारतीय

उच्चायुक्तालयाच्या

शशफारशीनंतरच र्ी वाढ संबंशधत शवद्यार्थ्यास अनुज्ञेय रार्ील.
12) खालील बाबींवरील खचष अनुज्ञय
े रार्णार नार्ी :
i.

स्व्र्सा अजावरील खचष

ii.

शवद्यार्थ्याच्या कुटं बातील सदस्यांचा प्रवास व इतर खचष

iii.

शनयशमत शशक्षणाच्या अभ्यासक्रमाव्यशतशरक्त इतर कोणत्यार्ी अभ्यासक्रम
अर्थवा प्रशशक्षणावरील खचष

iv.

भार्ा प्रशशक्षणावरील खचष

v.

शनयशमत अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत अशतशरक्त प्रवासाचा खचष

vi.

संशोधन, पुरक शैक्षणीक साशर्त्य, क्षेत्र भेटी, कायषशाळा / सेशमनार,
आंतरवशसयता (Internship) यामधील सर्भागाचा खचष.

vii.

संगणक व तत्सम शैक्षशणक साशर्त्य.

13) अचानक उध्दवलेल्या पशरस्स्र्थतीमध्ये, परदे शामध्ये शशक्षण घेत असताना शवद्यार्थ्यास
भारतामध्ये यावयाचे असल्यास त्यासाठी त्याचे संबंशधत शैक्षशणक संस्र्था आशण संबध
ं ीत
शशक्षण संचालनालयाची पवषपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल आशण याबाबतची माशर्ती
संबंशधत शवद्यार्थी भारतीय दतावासास कळवतील.
i.

जेवढया कालावधीमध्ये परदे शातील शैक्षशणक संस्र्थेमधन दर असेल,
तेवढया कालावधीचा कोणतार्ी खचष त्यास अनुज्ञय
े र्ोणार नार्ी. तर्थाशप,
तो पुन्र्ा त्याच शैक्षशणक संस्र्थेत त्याच अभ्यासक्रमाचे पुढील शशक्षण पणष
करण्यासाठी र्जर झालेल्या शदवसापासन त्यास दे य लाभ अनुज्ञय
े र्ोतील.
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ii.

अशा पशरस्स्र्थतीत शवद्यार्थ्याने परत त्याच परदे शी शशक्षण संस्र्थेमध्ये र्जर न
र्ोता शशक्षण अधषवट सोडल्यास त्यास अदा करण्यात आलेले शशक्षण शुल्क,
पशरक्षा शुल्क इतर शुल्क व शनवार्भत्त्याची व्याजासर् वसली करण्यात
येईल, याबाबतचे लेखी र्मीपत्र शवद्यार्थ्यास द्यावे लागेल.

14) शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यास त्याच्या शैक्षशणक कालावधीमध्ये जास्तीची रक्कम अदा
झाली असल्यास त्याची परतफेड करणे शवद्यार्थ्यावर बंधनकारक असेल. अर्थवा ती
वसल करणेबाबत प्रचशलत कायदे व शनयमानुसार कायषवार्ी करण्यात येईल, याबाबतचे
र्मीपत्र दे णे बंधनकारक असेल.
15) शनवड झाल्यानंतर संबध
ं ीत शशक्षण संचालनालय संबंशधत शवद्यार्थ्यांना कळवन
त्यांच्याकडन आवश्यक ती माशर्ती मागवेल तसेच या शवद्यार्थ्याची गृर् चौकशी करण्यात
येईल.
16) संबंशधत शवद्यापीठाकडन आवश्यक ती माशर्ती प्राप्त करुन घेऊन त्यानंतर 15
शदवसाच्या आत शवद्यार्थ्यांना संबंशधत परदे शातील शैक्षशणक संस्र्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी
आवश्यकतेनुसार अशिम मंजर करण्यात येईल. तर्थाशप, शैक्षशणक वर्ष 2018-19 कशरता
शनधी उपलब्ध र्ोईपयंत र्ा कालावधी आवश्यकतेनुसार शशर्थील करण्यात येईल.
17) शवद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष प्रवेश घेवन आवश्यक ती माशर्ती व अिीम रकमेचे उपयोशगता
प्रमाणपत्र/पोचपावती संबंशधत परदे शी शैक्षशणक संस्र्थेकडन प्रमाशणत र्ोऊन प्राप्त
झाल्यानंतर शवद्यार्थ्यांस त्या वर्ीचे अशिम समायोशजत करुन पशर्ला अधष वार्थर्क र्प्ता
अदा करण्यात येईल.
18) प्रत्येक सर्ा मशर्न्याने शवद्यार्थ्यानी शदलेल्या शशष्यवृत्तीचे (शशक्षण फी, पशरक्षा फी, शनवार्
भत्ता इ.चे) उपयोशगता प्रमाणपत्र आशण प्रगती अर्वाल संचालक, तंत्र शशक्षण / उच्च
शशक्षण, मर्ाराष्र राज्य, मुंबई/पुणे यांना सादर केल्यानंतर पुढील 6 मशर्न्याची
शशष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल. प्रत्येक 6 मशर्न्याला शवद्यार्थ्याची शैक्षशणक प्रगती
अर्वाल व उपयोशगता प्रमाणपत्र / खचाचा अर्वाल प्राप्त झाल्याशशवाय संबंशधत
शवद्यार्थ्यास पुढील शशष्यवृत्ती अनुज्ञय
े र्ोणार नार्ी.
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१३. अजष करण्याची पध्दत :१) सदर शशष्यवृत्तीसाठी online पद्धतीने अजष मागशवण्यात येतील . इच्छु क उमेदवारांनी
या करीताचे जार्ीर करण्यात आलेले वेळापत्रका नुसार कायषवार्ी करावी. या कशरता
www. dtemaharashtra.gov.in/foreignscholarship2018 या संकेतस्र्थळास भेट
ध्यावी.
२) online अजाशशवाय इतर कोणत्यार्ी पद्धतीने केलेला अजष शवचारात घेण्यात येणार
नार्ी.
३) इच्छु क उमेदवारांनी तंत्रशशक्षण संचालनालयाच्या अशधकृत संकेतस्र्थळावर जावन
शशष्यवृत्तीसाठी online पद्धतीने शवशर्त कालावधीत अजष करावा.
४) संकेतस्र्थळावर online पद्धतीने अचक माशर्तीसर् भरलेला अजष संगणकीय प्रणाली
मध्ये शनशित करावा. तसेच उमेदवाराने आपला नजीकच्या काळातील फोटोिाफ व
स्वाक्षरी अपलोड करावी.
५) वरीलप्रमाणे संकेतस्र्थळावर

online पद्धतीने अचक माशर्तीसर् भरलेल्या व

संगणकीय प्रणाली मध्ये शनशित केलेल्या अजाची प्रत (Print) व त्यासोबत जोडण्यात
आलेल्या आवश्यक प्रमाणपत्र व कागदपत्र यांच्या साक्षांशकत प्रतीसर् मळ प्रमाणपत्र
व कागदपत्र यांचे पडताळणी कशरता नजीकच्या संबंशधत कोणत्यार्ी शवभागीय
कायालयात शवशर्त कालावधीत सदर अजष सादर करावा.
६) शशष्यवृत्ती करीताचा अजष कला, वाशणज्य, शवज्ञान व

शवधी

अभ्यासक्रमासाठी

असल्यास कोणत्यार्ी शवभागीय कायालय, उच्च शशक्षण व व्यवस्र्थापन, अशभयांशत्रकी
/ वास्तुकलाशास्त्र

व और्धशनमाणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी असल्यास कोणत्यार्ी

शवभागीय कायालय, तंत्र शशक्षण या कायालयास शवद्यार्थी/पालक यांनी अजष सादर
करावा.
७) अजष सादर करण्यास शवद्यार्थी स्वतः येव शकणार नसेल अश्या पशरस्स्र्थतीत तो त्याच्या
पालकास ककवा कुटु ं बातील इतर व्यक्तीस Authority Letter दे वन प्राशधकृत करू
शकेल.
८) शवभागीय कायालय अजात नमद केलेल्या माशर्तीची मळ प्रमाणपत्रावरून तपासणी
करेल व अजासोबत सवष प्रमाणपत्रांच्या व कागदपत्रांच्या प्रती जोडल्या असल्याची
खात्री करून प्रत्येक प्रमाणपत्रांच्या प्रतीवर Verified From Original असे प्रमाशणत
करेल व संगणकीय प्रणालीत अजाची शनशिती करेल.
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९) वरीलप्रमाणे अजाची तपासणी व संगणकीय प्रणालीत अजाची शनशिती केल्यावर
संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार केलेली अजाची पोचपावती शवभागीय कायालयातील
संबंशधत अशधकारी स्वाक्षरी करून एक प्रत अजषदारास दे ईल.
१०) शवभागीय कायालय उमेदवाराचा अजष, अजासोबतची सवष Verified From Original
असे प्रमाशणत केलेल्या प्रमाणपत्र व कागदपत्रांच्या प्रती, संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार
केलेली अजाची पोचपावतीची संबंशधत अशधकारीची

स्वाक्षरी असलेल्या दु सऱ्या

प्रतीसर् एकशत्रतपणे यादी करून तंत्रशशक्षण संचालनालय, मर्ाराष्र राज्य ,मुंबई
यांना ३ मर्ापाशलका मागष , मुंबई येर्थे पुढील कायषवार्ीसाठी अिेशसत करतील.
११) शवर्ीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अजष कोणत्यार्ी पशरस्स्र्थतीत शवचारात घेतले जाणार
नार्ीत.
१२) अपणष भरलेला अजष शवचारात घेतला जाणार नार्ी.
१३) अजासोबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे न जोडल्यास अजष शवचारात घेतला जाणार
नार्ी.
१४) शवभागीय कायालयाने प्रमाणपत्रांची पडताळणी केलेलाच अजष फक्त शवचारात घेण्यात
येईल.
१५) THE / QS World University Ranking २00 च्या आतील शवद्यापीठाशशवाय इतर
परदे शी शैक्षशणक संस्र्थेत प्रवेश घेतलेले अजष शवचारात घेतले जाणार नार्ीत.
१६) सदर अजासोबत शवद्यार्थ्याने खालील कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक आर्े . सवष
कागदपत्रे स्व-स्वाक्षांशकत (Self Attested) असावीत:i)

शवर्ीत नमुन्यातील पशरपुणष अजष,

ii)

तर्शसलदार पेक्षा कमी दजाचे नसेल अशा सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेला मागील

वर्ाचा उत्पन्नाचा दाखला.
iii)

शवद्यार्थी ककवा पालक ककवा दोन्र्ी नोकरीत असतील तर त्यांचे आयकर

शववरणपत्र, फॉमष नं.16, व सक्षम प्राशधकारी (तर्शसलदार ककवा नायब तर्शसलदार
पेक्षा कमी दजा नसलेल्या) यांच्याकडील मागील आर्थर्थक वर्ाचे कुटु ं बांचे सवष मागांनी
शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक रार्ील. इतर शवद्यार्थ्यांसाठी
सक्षम प्राशधकारी (तर्शसलदार ककवा नायब तर्शसलदारपेक्षा कमी दजा नसलेल्या)
यांच्याकडील मागील अर्थर्थक वर्ाचे कुटु ं बांचे सवष मागांनी

शमळणाऱ्या उत्पन्नाचे

प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक रार्ील.
iv)

एस एस सी , एच एस सी, पदशवका , पदवी , पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीणष

झाल्याचे पुरावे. ( सनद/माकषशलस्ट),
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मर्त्वाची सचना:
गुणपशत्रकेत Grade /GPA इत्यादी स्वरुपात नोंद असेल तर टक्केवारी दशषशवलेले
प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आर्े अर्थवा Grade वरून टक्केवारी काढण्यासाठीचा
संबंशधत बोडष /शवद्यापीठ यांनी शदलेला फॉमुषला सादर करणे आवश्यक आर्े. असा
फॉमुषला प्रमाणपत्राच्या ज्या बाजवर अंशकत आर्े त्या बाजची साक्षांशकत प्रत सुद्धा
अजासोबत जोडण्यात यावी. अन्यर्था गुणांची टक्केवारी उपलब्ध नार्ी असे समजण्यात
येवन अजष शवचारात घेतल्या जाणार नार्ी.
v)

परदे शातील THE/QS World Ranking 200 च्या आत असलेल्या शैक्षशणक

संस्र्थेमध्ये प्रवेश शमळाल्याबाबतचे शवनाअट ( Unconditional) ऑफर लेटर, ज्यामध्ये
प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाची पणष माशर्ती, शुल्क रचना ( डीटे ल्ड फी स्रक्चर),
अभ्यासक्रम टप्पे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी आशण शमळणारी शशष्यवृत्ती व इतर
लाभाबाबत माशर्ती नमद केलेली असावी .
vi)

ज्या शवद्यापीठामध्ये प्रवेश शमळाला आर्े त्याचे सशवस्तर माशर्ती पत्रकाची

(Prospectus) प्रत. ज्या मध्ये अभ्यासक्रमाचा इंटनषशीपसर् पणष कालावधी नमद
केलेला असावा.
vii)

आवश्यक ते करारनामे व र्मीपत्रे. (अंशतम शनवड झाल्यानंतर सादर करावे)

viii) दोन
ix)

भारतीय नागरीकांचे जामीनपत्र. (अंशतम शनवड झाल्यानंतर सादर करावे)

संपणष अभ्यासक्रम पुणष र्ोण्यासाठी वर्षशनर्ाय आवश्यक असणाऱ्या खचाचे

अंदाजपत्रक, ज्यामध्ये शशक्षण शुल्क, पशरक्षा शुल्क, इतर शुल्क पाठयपुस्तके,
स्टे शनरी, भोजन व रार्ण्याचा खचष, येण्याजाण्याचा शवमान प्रवास याचा समावेश
असावा.
x)

शवद्यार्थ्याचे

मर्ाराष्र राज्याचा अशधवासी असल्याबाबतचे सक्षम प्राशधकाऱ्याचे

प्रमाणपत्र.
xi)

शवद्यार्थ्याच्या आई/वडील यांचे अर्थवा आई,वडील र्यात नसल्यास व पालक

असल्यास पालकाचे मर्ाराष्र राज्याचा अशधवासी असल्याबाबतचे सक्षम प्राशधकाऱ्याचे
प्रमाणपत्र.
xii)

शवद्यार्थ्याचे भारताचे नागशरकत्व असल्याबाबतचे सक्षम प्राशधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.

xiii) शवद्यार्थ्याच्या

आई/वडील यांचे अर्थवा आई,वडील र्यात नसल्यास व पालक

असल्यास पालकाचे भारताचे नागशरकत्व असल्याबाबतचे सक्षम प्राशधकाऱ्याचे
प्रमाणपत्र.
xiv) आधार

काडष .

Page 15 of 35

xv)

रे शनकाडष

xvi)

पासपोटष ची प्रत.

xvii)

स्व्र्सा ची प्रत .

xviii)

GRE / TOFEL / IELTS / GMAT इत्यादी आवश्यक पशरक्षा उत्तीणष

असलेबाबतचा पुरावा.

१४. गुणवत्ता यादी व शनवड यादी तयार करण्याची कायषपद्धती :-

१. शशष्यवृत्तीसाठी अजष करणा-या शवद्यार्थ्यांपैकी इतर सवष अटींची पतषता र्ोणा-या
शवद्यार्थ्यांच्या प्राप्त गुणांचे मुल्यांकन खालील प्रमाणे करून त्याचे एकण गुण शवचारात
घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात यावी :
[अ] पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदशवका अभ्यासक्रमाकशरता :
अ.क्र. उत्तीणष केलेला अभ्यासक्रम
1.

2.

3.

4.

एस एस सी

प्राप्त केलेले गुण

गुणांचे मुल्यांकन

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

30

THE and QS World

1 ते 50

50

Ranking Average

51 ते 100

40

101 ते 150

30

151 ते 200

20

एच एस सी /पदशवका

पदवी

[आ] डॉक्टरेट अभ्यासक्रमाकशरता :
अ.क्र. उत्तीणष केलेला अभ्यासक्रम

प्राप्त केलेले गुण

गुणांचे मुल्यांकन

1.

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 80%

5

80% पेक्षा जास्त

10

60 % पेक्षा कमी

0

60 ते 80%

5

2.

एस एस सी

एच एस सी /पदशवका
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3.

4.

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

1 ते 50

40

Ranking Average

51 ते 100

30

101 ते 150

20

151 ते 200

10

पदवी

पदव्युत्तर पदवी

२. संबंशधत शदनांक ०४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या शासन शनणषयासोबतच्या "पशरशशष्ट-अ"
प्रमाणे अभ्यासक्रमशनर्ाय शवद्यार्थी प्रवेश संख्या शनधारीत केलेली असन त्या मयादे त
शवद्यार्थ्याची शनवड करण्यात येईल. त्यामुळे, शनधारीत केलेल्या सवष अभ्यासक्रमांसाठी
प्रर्थमत: वरील “अ” व “आ” करीता दोन स्वतंत्र

एकशत्रत गुणवत्ता याद्या तयार

करण्यात येतील.
३. अ) गुणवत्ता यादी तयार करतांना समसमान (Tie) गुणवत्ता असलेल्या प्रकरणी
THE/QS World Ranking जेष्ठताक्रम असलेल्या शवद्यार्थ्यास गुणवत्ता यादीत वरचे
स्र्थान दे ण्यात येईल.
ब) त्यानंतरशर् समसमान गुण असल्यास पदव्युतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश
घेतलेल्या शवद्यार्थ्याकशरता पदवी अभ्यासक्रमाचे आशण पीएच डी अभ्यासक्रमाकशरता
प्रवेश घेतलेल्या शवद्यार्थ्याकशरता कशरता पदव्युतर पदवी अभ्यासक्रमाचे गुण शवचारात
घेण्यात येतील .
क) त्यानंतरर्ी समसमान गुणवत्ता असल्यास वयाने जेष्ठ असलेल्या उमेदवारास वरचे
स्र्थान दे ण्यात येईल.
४. गुणवत्ता यादीमध्ये समसमान गुणवत्ता असलेल्या अशभयांशत्रकी व शवज्ञान या शाखेच्या
प्रकरणी वरील ३ ब) व ३ 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
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Efficiency Techniques, Biotechnology, Nano Technology, Industry Internet
of Things, Basic Analytics इ. अभ्यासक्रमांना प्राधान्य शदले जाईल.
५. गुणवत्ता याद्या तयार केल्यानंतर शासन शनणषयाच्या पशरच्छे द-4 प्रमाणे शाखाशनर्ाय
पात्र शवद्यार्थ्यांची शनवड करण्यात येईल.

र्ी शनवड करताना एकण लाभार्थी

शवद्यार्थ्यांमध्ये 30% शवद्यार्थर्थनींची शनवड करणे आवश्यक आर्े. त्यामुळे शनवड यादीत
शनधाशरत प्रमाणात शवद्यार्थर्थनींचा समावेश र्ोत नसल्यास संभाव्य शनवड यादीतील
उतरत्या क्रमानुसार शेवटच्या शवद्यार्थ्या ऐवजी त्याच शाखेच्या शवद्यार्थर्थनीची शनवड
करण्यात येईल. र्ी कायषवार्ी करीत असतांना अशभयांशत्रकी/वास्तुशास्त्र शाखेकरीता
एकापेक्षा जास्त शवद्यार्थर्थनींची शनवड र्ोणे अपेशक्षत नार्ी.
६. पदव्युत्तर पदवी / पदशवका अभ्यासक्रमासाठी जर एखाद्या शाखेमध्ये उमेदवार उपलब्ध
झाला नार्ी तर त्या वर्ापुरते त्याच शाखेमधील पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या जागेवर
शनवड यादीतील जेष्ठता क्रमानुसार शशष्यवृत्ती मंजर करण्यात येईल.
७. पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी जर एखाद्या शाखेमध्ये उमेदवार उपलब्ध झाला नार्ी तर
त्या वर्ापुरते त्याच शाखेमधील पदव्युत्तर पदवी/पदशवका अभ्यासक्रमाच्या जागेवर
शनवड यादीतील जेष्ठता क्रमानुसार शशष्यवृत्ती मंजर करण्यात येईल.
८. तर्थाशप, त्यानंतरर्ी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम/डॉक्टरे टसाठी शवर्ीत करण्यात आलेल्या
जागेवर पुरेशा संख्येने शवद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास / पात्र न ठरल्यास शासन
शनणषयाच्या पशरच्छे द-4 मधील उतरत्या क्रमवारीनुसार लगतच्या शाखेतील जागा
(Vertical Interchange) भरण्याचे अशधकार शनवड सशमतीस रार्तील. मात्र, त्यासाठी
शनवड यादीतील जेष्ठता र्ा शनकर् कायम असेल.

१५. अन्य अटी व शर्थी :१. परदे शात अभ्यासक्रम संपल्यानंतर शवद्यार्थ्याने दोन मशर्न्याच्या आत संचालक,
तंत्रशशक्षण/ संचालक, उच्च शशक्षण यांना अंशतम पशरक्षेचे गुणपत्र, प्रमाणपत्र आशण प्रगती
अर्वाल व पदवीदान समारंभाचे छायाशचत्रासर् माशर्ती सादर करणे बंधनकारक असेल.
त्याशशवाय शवद्यार्थ्यास अंशतम शवमान प्रवास व इतर लाभ शदले जाणार नार्ीत.
२. अभ्यासक्रम संपल्यानंतर या योजनेअंतगषत शवद्यार्थ्यास स्व्र्सा मुदतवाढीसाठी परवानगी
शदली जाणार नार्ी. अभ्यासक्रमाचा कालावधी कोणत्यार्ी कारणास्तव वाढल्यास त्यास
अशतशरक्त शनधी शदला जाणार नार्ी.
३. ज्या शवद्यापीठामध्ये /शैक्षशणक संस्र्थेमध्ये शवद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला आर्े , ते शवद्यापीठ/
शैक्षशणक संस्र्था र्ी त्या दे शातील मान्यताप्राप्त शवद्यापीठ/शैक्षशणक संस्र्था असावी.
(Acccredited Universtiy/Institute) या सबंधीची कागदपत्रे अजासोबत सादर करावी.
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या बाबत कार्ी वाद शनमाण झाल्यास परदे शातील भारतीय उच्चायुक्त यांचे कडन खात्री
करुन शनवड सशमती त्याबाबत शनणषय घेईल.
४. अजात नमद केलेले शवद्यापीठात अभ्यासक्रमासाठी कार्ी कारणास्तव शवद्यार्थी प्रवेश
घेव शकत नसल्यास, त्याच शवद्यापीठात त्याच अभ्यासक्रमासाठी पुढील एका सत्राचा (6
मशर्न्याचा) कालावधी, कोणतेर्ी अशतरीक्त शुल्क न आकारता संबंशधत शवद्यापीठ अर्थवा
शैक्षशणक संस्र्थेने शवनाअट वाढवन शदल्यास आशण शवद्यार्थ्याने त्यासाठी सबळ
कारण/पुरावा सादर केल्यास अशी मुदतवाढ दे ण्याचे अशधकार संचालक, तंत्रशशक्षण,
मर्ाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना असतील. तदनंतर शवद्यार्थ्यास
आणखी मुदतवाढ शमळणार नार्ी.
५. एकदा शनवड झालेले शवद्यापीठ व अभ्यासक्रम कोणत्यार्ी पशरस्स्र्थतीत बदलता येणार
नार्ी. मात्र, सबलीकरण शवचारात घेवन अशा बदलास मान्यता दे ण्याचे अशधकार
शासनास रार्तील.
६. शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्याला शवद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर तात्काळ कार्ी अगाव
रक्कम भरण्याची आवश्यक असल्यास, अशा आगाव रकमेस मान्यता दे ण्याचे अशधकार
संचालक, तंत्रशशक्षण, मर्ाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना रार्तील,
मात्र, र्ी आगाव रक्कम पुढील दे य र्प्त्यामध्ये समायोशजत करण्यात येईल.
७. शवद्यार्थ्यांना अजष करते वेळी शवद्यापीठाकडन मान्य करुन घेतलेल्या संपणष
अभ्यासक्रमासाठीच्या कालावधीच्या शशक्षण फी, इतर फी, शनवास व भोजनखचष,
शनवार्भत्ता, आकस्स्मक खचाची जी मशर्ती सादर केली आर्े, त्यापेक्षा जास्तीचा खचष
अनुज्ञय
े र्ोणार नार्ी.
८. अभ्यासक्रमाच्या कालावधी व्यशतरीक्त कोणत्यार्ी पशरस्र्थतीत वाढीव कालावधीच्या
स्व्र्सासाठी मान्यता दे ण्यात येणार नार्ी.
९. शवद्यार्थ्याने कोणत्या शदनांकास व कोणत्या शवमानाने परदे शात जाणार आर्े , याची
लेखी माशर्ती संचालक, तंत्रशशक्षण/संचालक, उच्च शशक्षण यांना सादर करणे आवश्यक
आर्े. र्ी माशर्ती न दे ता शवद्यार्थी परदे शात गेल्यास त्यास शवमान खचष अनुज्ञय
े र्ोणार
नार्ी.
१०.

आवश्यकतेनुसार शवद्यार्थ्याची शैक्षशणक प्रगती, उपस्स्र्थती, वतषणक, खचाचे

उपयोशगता प्रमाणपत्र व इतर तद्नुर्ंशगक बाबींचा अर्वाल परदे शातील भारतीय
दतावासाकडन प्राप्त करुन घेण्यात येईल.
११.

अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपल्यानंतर परदे शातील वास्तव्यासाठी कोणतार्ी

पत्रव्यवर्ार संचालनालयामाफषत केला जाणार नार्ी, अर्थवा शवद्यार्थी /पालक यांचा पत्र
व्यवर्ार शवचारात घेतला जाणार नार्ी.
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१२.

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 जेर्थे
अशनवायष आर्े त, त्या उत्तीणष र्ोणे शवद्यार्थ्यावर बंधनकारक असेल.
१३.

शवद्यार्थ्यांने शशष्यवृत्तीसाठी अजामध्ये नमद केलेले शवद्यापीठ व अभ्यासक्रम त्यांचा

कालावधी आशण खचाचे तपशशल यामध्ये शनवड सशमतीने शनवडीची शशफारस केल्यानंतर
कोणत्यार्ी पशरस्स्र्थतीत बदलता येणार नार्ी.
१४.

कार्ी कारणास्तव शवद्यार्थ्यास त्याची शनवड र्ोवनर्ी त्या वर्ी प्रवेश घेता आला

नार्ी, तर त्यास वयोमयादे च्या अशधन रार्न पुढील वर्ी नव्याने अजष करण्याची मुभा
रार्ील.
१५.

परदे शातील भारतीय दु तावासात राज्य शासनाकडन संबंशधत शवद्यार्थ्यांचा प्रगती

अर्वाल, वतषणक खचाचा शर्शोब इ. माशर्ती पुरशवण्याबाबत शवनंती करण्यात येईल.
तसेच कार्ी शवपरीत बाबी असल्यास, परदे शातील भारतीय दतावास त्या बाबी राज्य
शासनास कळवतील. परदे शात प्रवेशशत शवद्यार्थ्याच्या प्रगती शवर्यी मागषदशषन व सल्ला
दे णेबाबत परदे शातील दु तावासास शवनंती करण्यात येईल. त्याचबरोबर या शवद्यार्थ्यांना
परदे शात कार्ी अडचणी उद्भवल्यास मदत करण्यासाठी या दु तावासास शवनंती करण्यात
येईल. शवद्यार्थ्यांनी शवद्यापीठात/शैक्षशणक संस्र्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर तात्काळ तेर्थील
भारतीय परदे शी दतावासास संपकष साधन आपली नोंदणी करावी व त्याचा तपशशल
संचालक, तंत्रशशक्षण, मर्ाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना सादर
करावा.
१६.

पी.एचडी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेव इस्च्छणाऱ्या शवद्यार्थ्यांने ज्या शवर्याची

संशोधनासाठी शनवड केली आर्े त्याशवर्याचा, भारतामध्ये कोणत्यार्ी शवद्यापीठामध्ये
अंशतम प्रबंध अर्वाल (Thesis) सादर केला नसल्याबाबतचे घोर्णापत्र (Declaration)
सादर करणे आवश्यक आर्े .
१७.

तसेच शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पणष करण्यासाठी व दजावाढीसाठी

आवश्यक असलेले शशर्थीलीकरण करण्याचे अशधकार यापुवीच्या शैक्षशणक वर्ासर्
संचालक, तंत्रशशक्षण, मर्ाराष्र राज्य, मुंबई/संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे यांना असतील.
१८. अभ्यासक्रमाचा कालावधी कोणत्यार्ी पशरस्स्र्थतीत वाढशवला जाणार नार्ी व
त्यासाठी अशतशरक्त शनधीर्ी शदला जाणार नार्ी.
१९.

तसेच वेळोवेळी शासनाने शनगषशमत केलेल्या शासन शनणषयातील इतर अटी व शती

शवद्यार्थ्यास बंधनकारक असतील.
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२०.

शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्याने शवभागाने मागणी केल्यानुसार आवश्यक ती कागदपत्रे,

करारनामे, बंधपत्रे व र्मीपत्र दे णे बंधनकारक असेल.

१६. खोटी माशर्ती सादर करणे :कोणत्यार्ी शवद्यार्थ्याने खोटी माशर्ती/कागदपत्रे सादर केल्याचे शसध्द झाल्यास अर्थवा
शासन शनणषयातील पशरच्छे द ९ प्रमाणे कतषव्यात कसुर केल्यास, त्यास ताबडतोब पुढील
शशक्षणासाठी अटकाव (Debarred) केला जाईल व त्याच्याकडन झालेल्या खचाची 15%
चक्रवाढ

व्याजाने वसली करण्यात येईल. अशा शवद्यार्थी/उमेदवाराचा काळ्या यादीत

समावेश केला जाईल. तसेच प्रचशलत कायद्यानुसार त्याच्या शवरुध्द कारवाई करण्यात
येईल आशण त्यांनी शदलेले जामीनदार आशण संदभष अशधकारी/व्यक्ती यांना सुध्दा र्ी बाब
लेखी स्वरुपात कळशवण्यात येईल.

१७. र्मीपत्र व बंधपत्र:-

शवद्यार्थी,पालक व जामीनदार यांना शवशर्त नमुन्यातील रुपये 100/- च्या स्टॅ म्प पेपरवर
र्मीपत्र व बंधपत्र स्वाक्षरी करून दे णे बंधनकारक असेल.

१८.कायदे शीर बाबी :या संदभात कोणत्यार्ी कायदे शीर बाबी उद्भल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कायषक्षत्र
े ात
असतील. परदे शात उद्भवल्यास कायदे शीर बाबीसाठी परदे शातील उच्चायुक्त कायषवार्ी
करतील.

१९. छाननी सशमती :या शशष्यवृत्तीसाठी शवर्ीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करण्यासाठी
खालीलप्रमाणे सशमती असेल :१. संचालक, तंत्र शशक्षण

- अध्यक्ष

२. सर् / उपसशचव,तंत्रशशक्षण ककवा सर् / उप सशचव, उच्च शशक्षण

-सदस्य

३. सर्संचालक, उच्च शशक्षण

- सदस्य

४. सर्संचालक, तंत्र शशक्षण

-सदस्य सशचव

उपरोक्त सशमती प्राप्त झालेल्या अजाची छाननी करुन अभ्यासक्रम शनर्ाय पदव्युत्तर पदवी
व डॉक्टरेटसाठी राखीव कोटयानुसार आशण परदेशातील शवद्यापीठ/ शैक्षशणक संस्र्थेच्या
जागशतक क्रमवारीच्या जेष्ठतेनुसार पात्र शवद्यार्थ्याचे प्रस्ताव शनवड सशमतीकडे अंशतम
करण्यासाठी पाठवेल.
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२०. शनवड सशमती :उपरोक्त छाननी सशमतीमाफषत प्राप्त झालेल्या शवद्यार्थ्याच्या यादी/प्रस्तावामधन पात्र
शवद्यार्थ्याची शनवड यादी तयार करणेसाठी शनवड सशमतीची रचना खालील प्रमाणे असेल :१. अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण

- अध्यक्ष

२. अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव, शवत्त

- सदस्य

३. प्रधान सशचव/सशचव, कौशल्य शवकास व उद्योजकता

- सदस्य

४. संचालक , तंत्रशशक्षण मर्ाराष्र राज्य, मुंबई

- सदस्य सशचव

५. संचालक, उच्च शशक्षण मर्ाराष्र राज्य, पुणे

- सदस्य

६. सर्/उप सशचव, उच्च शशक्षण, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग

- सदस्य

७. सर्/उप सशचव, तंत्र शशक्षण, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग

- सदस्य

८.

आयआयटी, पवई, मुंबई या संस्र्थेचा शकमान प्राध्यापक दजाचा प्रशतशनधी - सदस्य
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" गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती " सन 2018-19
-ऑनलाइन अजात भरावयाची माशर्ती(सचना : र्ा अजाचा नमुना नार्ी. अजष फक्त ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील.
र्ी माशर्ती ऑनलाइन अजष दाखल करण्यापवी शवद्यार्थ्याने त्याचेकडे तयार ठे वावी )
अजषदाराची सवषसाधारण माशर्ती:1

शवद्यार्थ्याचे संपणष नांव :-

२

ज्या

अभ्यासक्रमासाठी

अजष

करु (PG / PG Diploma /PhD )

इस्च्छतो तो अभ्यासक्रम –
३

शाखा:-

कला / वाशणज्य / शवज्ञान / व्यवस्र्थापन /
अशभयांशत्रकी / वास्तुकालाशास्त्र /और्धशनमाणशास्त्र /
शवधी

४

पत्रव्यवर्ाराचा संपणष पत्ता :-

५

भ्रमणध्वनी क्रमांक :-

६

शवद्यार्थ्याचा प्रवगष

७

शवद्यार्थ्याची जात :-

८

शवद्यार्थ्याची जन्म तारीख :-

९

शवद्यार्थ्याचे शद.1.07.2018 रोजीचे वय:-

१०

शवद्यार्थ्याचा ई-मेल :-

११

शवद्यार्थ्याचा आधार (AADHAR) क्रमांक

खुला / अजा / अज / शवजा/भज/ इमाव /शवमाप्र

/नोंदणी क्रमांक:-

------वर्े

(सोबत प्रतजोडावी)

१२

शवध्यार्थी मर्ाराष्र राज्याचा रशर्वास (सोबत प्रमाणपत्राची प्रतजोडावी)
आर्े काय ?

१३

शवध्यार्थी चे पालक मर्ाराष्र राज्याचे (सोबत प्रमाणपत्राची प्रतजोडावी)
रशर्वास आर्े त काय ?

१4

शैक्षशणक स्स्र्थती/पात्रता माशर्तीपरीक्षेचे नांव

उत्तीणष

परीक्षा

उत्तीणष

शवद्यापीठाचे

प्राप्त केलेले

गुणांची

अभ्यासक्रमा

उत्तीणष

झालेल्या

एकण गुण

गुण

टक्केवारी

चे नांव

झाल्याचे

शैक्षशणक

वर्ष

संस्र्थेचे नांव
व
शवद्यापीठाचे
नांव

SSC
HSC
पदवी
पदव्युत्तर
पदवी
GRE
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TOEFL /
IELTS
मर्त्वाची सचना :
गुणपशत्रकेत Grade /GPA इत्यादी स्वरुपात नोंद असेल तर टक्केवारी दशषशवलेले प्रमाणपत्र जोडणे
आवश्यक आर्े अर्थवा Grade वरून टक्केवारी काढण्यासाठीचा संबंशधत बोडष /शवद्यापीठ यांनी शदलेला
फोमुषला सादर करणे आवश्यक आर्े . असा फोमुषला प्रमाणपत्राच्या ज्या बाजवर अंशकत आर्े त्या बाजची
साक्षांशकत प्रत सुद्धा अजासोबत जोडण्यात यावी. अन्यर्था गुणांची टक्केवारी उपलब्ध नार्ी असे समजण्यात
येवन अजष शवचारात घेतल्या जाणार नार्ी.

१५

(अ) शवद्यार्थ्याचा व्यवसाय

नोकरी / धंदा /बेरोजगार

(ब) नोकरी करीत असल्यास नोकरीचा तपशील:
आस्र्थापनेचे नाव
(क) र्ु द्दा /पदनाम
(ड) अजषदारास व्यवसाय/नोकरीमधन शमळणारे

(पुरावा जोडावा) फॉमष 16 A , Income tax

वार्थर्क उत्पन्न

Return

(इ) कायालयाचे ना र्रकत प्रमाणपत्र

ना र्रकत प्रमाणपत्र

(फ) शवद्यार्थ्यांच्या कायालयाचा पत्ता:(र्) शवद्यार्थ्यांच्या कायालयाचा दरध्वनी क्रमांक:(ग) शवद्यार्थ्यांच्या कायालयाचा ई मेल1६

(अ) वैवाशर्क स्स्र्थती-

१७

शवद्यार्थ्याच्या

आधार

शववाशर्त / अशववाशर्तसंलग्न

भारतातील

खात्याची माशर्ती-

बँक Cancelled cheque /

1.खातेदाराचे नाव-

Passbook copy जोडावी

2.बँकेचे नाव3.बँक शाखेचे नाव4.खाते क्र.5.IFSC क्र.6.MICR क्र.१८

पासपोटष क्रमांक-

पासपोटष ची प्रत जोडावी

जारी शदनांकवैधता शदनांकजारी करणाऱ्या कायालयाचे शठकाण
1९

शवद्यापीठाचे ऑफर लेटर क्र. व शदनांक-

ऑफर लेटर प्रत जोडावी

२०

स्व्र्सा

स्व्र्सा ची प्रत जोडावी

२१

यापुवी आपण राज्य ककवा केंद्र शासनाच्या परदे श

र्ोय/नार्ी

शशष्यवृत्तीचा लाभ घेतला आर्े काय ?

अजषदाराच्या आई /वडील अर्थवा पालकाची सवषसाधारण माशर्ती:1

शवद्यार्थ्यांच्या आई /वडील अर्थवा पालकाचे संपणष
नांव:-

2

(अ) शवद्यार्थ्याचे आई /वडील अर्थवा पालकाचा

नोकरी / धंदा /बेरोजगार

व्यवसाय
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(ब ) आई /वडील अर्थवा पालकास व्यवसाय /

(पुरावा जोडावा) फॉमष 16 , Income tax

नोकरीमधन शमळणारे वार्थर्क उत्पन्न

Return

कुटु ं बाचे सवष मागानी शमळु न वार्थर्क उत्पन्नाबाबतची माशर्ती:1

कुटु ं बातील सवष व्यक्तीचे सन 2017-18 मधील सवष 1.वार्थर्क उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र जोडावे
मागाने शमळणारे एकण उत्पन्न:(यामध्ये शवद्यार्थी व कुटु ं बात इतर व्यक्ती नोकरी 2. आयकर शववरणपत्र जोडावे
अर्थवा व्यवसाय करीत असल्यास त्यांचे एकशत्रत
उत्पन्न उत्पन्नाच्या दाखल्यात नमद करावे व
त्याबाबतचे आयकर शववरणपत्र अजासोबत सादर
करावे.)

२

वडील र्यात नसल्यास

वडील र्यात नसल्यास मृत्युचा दाखला
जोडावा

३

आई वडील शवभक्त असल्यास

आई वडील शवभक्त असल्या संबध
ं ीचे
न्यायालयाचे संबशं धत कागदपत्र जोडावी

शवद्यार्थ्याच्या कुटु ं बाची माशर्ती :1

शवद्यार्थ्यांच्या कुटु ं बाचा तपशील:अ.
क्र.

संपणष नांव

वय

शवद्यार्थ्याशी

व्यवसाय

असलेले
नाते

एकण
वार्थर्क
उत्पन्न

यापवी
राज्य/केंद्र
शासनाच्या
परदे श
शशष्यवृत्तीचा
लाभ घेतलेला
आर्े का?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
कुटु ं बाचे एकण वार्थर्क
उत्पन्न-
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परदे शातील शैक्षशणक संस्र्थेतील/शवद्यापीठातील प्रवेशाबाबत माशर्ती:1

(अ) शवद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या परदे शातील

ऑफर लेटर जोडावे

शवद्यापीठाचे नांव:(ब ) शवद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचे नांव:(क )अभ्यासक्रमाचे स्वरुप (पुणषवळ
े /अधषवळ
े / online/
Executive) यापैकी कोणते ते नमद करावे.
(ड ) अभ्यासक्रमाचा शकमान कालावधी:(इ ) शवद्यापीठ प्रवेश शदनांक:(फ ) परदे शातील शवद्यापीठाच्या पत्रव्यवर्ाराचा संपणष
पत्ता:(ग ) परदे शातील शवद्यापीठाचा दरध्वनी क्रमांक
(ISD कोडसर्) :(घ ) परदे शातील शवद्यापीठाचा ई-मेल:-

ऑफर लेटर/I-20 नुसार परदे श शशक्षणासाठीचा खचष:1

शवद्यार्थ्यांने परदे शातील अभ्यासक्रमासाठी
भरलेल्या / भरावयाच्या फी (शुल्क) चा तपशील

एका वर्ाचा खचष

संपणष अभ्यासाक्रमाचा खचष

शवदे शी

भारतीय

शवदे शी

भारतीय

चलनात

चलनात (₹)

चलनात

चलनात(₹)

शशक्षण फीपरीक्षा फीनोंदणी फीजेवणाचा / रार्ण्याचा खचषशवमा खचषअभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेला इतर खचष
(तपशील जोडावा)
एकण सवष खचष-

2

₹

₹

शवद्यार्थ्याला खालीलपैकी मंजर झालेल्या/प्राप्त
र्ोणाऱ्या बाबींचा तपशील1. शवद्यापीठातील इतर शशष्यवृत्ती
2. Fellowship
3. Graduate Teacher Assistance ship
4. इतर मानधन
5. Campus job/library
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" गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती ” योजनेसाठीचे
-बंध पत्र(₹.100/- च्या स्टॅ म पेपर वर शवध्यार्थ्याची अंशतम शनवड झाल्यावर सादर करावे )
मी/आम्र्ी बंध पत्र शलर्न दे णार :(1) शवद्यार्थी : संपुणष नांव -----------------------------------------------------------वय ------------रार्णार (संपणष पत्ता दरध्वनीसर्)--------------------------------------------------(2) शवद्यार्थ्याचे पालक: पालकाचे नांव ------------------------------------------------वय ------------रार्णार (संपणष पत्ता दरध्वनीसर्)--------------------------------------------------(3) जामीनदार : जामीनदाराचे नांव ---------------------------------------------------वय -------रार्णार (संपणष पत्ता दरध्वनीसर्)--------------------------------------------------(4) जामीनदार: जामीनदाराचे नांव ----------------------------------------------------वय -------रार्णार (संपणष पत्ता दरध्वनीसर्)--------------------------------------------------" गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती ” योजनेअंतगषत, शशष्यवृत्तीसाठी मी/आम्र्ी
सत्यप्रशतज्ञेवर कर्थन करतो / करते व र्मी दे तो ते येणे प्रमाणे,
1. मी (शवद्यार्थी)---------------------------------

सन ---------(वर्ष नमद करावे) वर्ाच्या अभ्यासक्रमासाठी

(दे शाचे नांव) ---------------------------येर्थील -----------------------(शवद्यापीठ / शशक्षण संस्र्थेचे नांव व
पत्ता) ------------------------------------- ----------------------- येर्थे (अभ्यासक्रमाचे नांव) ---------------------------------------------------------------------------साठी प्रवेश घेतला आर्े .
2. मी (पालकांचे नाव)-------------------------------------------(शवद्यार्थ्याचे नाव)-----------------------------र्या शवद्यार्थ्यांचा -------------------- (नाते) आर्े . मला एकण ----------------मुले ----------मुली ---- असन यापैकी आता पयंत कोणीर्ी या योजनेचा लाभ घेतलेला नार्ी.
3. आम्र्ी शवद्यार्थी, पालक व जामीनदार शमळन अशी र्मी दे तो की, परदे श शशष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेताना ज्या
अभ्यासक्रमासाठी शशष्यवृत्ती मंजर र्ोईल तो अभ्यासक्रम पणष करण्याची जबाबदारी श्री / कुमारी ------------------------------------------------- याची रार्ील. तर्थापी त्याने/शतने अभ्यासक्रम अधषवट सोडल्यास
शासनामाफषत खचष करण्यात आलेली शशष्यवृत्तीची संपणष वसल पात्र रक्कमेस आम्र्ी जबाबदार रार् व ती रक्कम
शासनास परत करण्याचे बंधन आमच्यावर रार्ील.
4. मी

(शवद्यार्थ्याचे

नाव)

----------------------------------------------------------------------

अभ्यासक्रम पणष केल्यानंतर पुढील दोन मशर्न्याच्या आत अंशतम परीक्षेची गुणपशत्रका व प्रमाणपत्र संचालक,
तंत्रशशक्षण,मर्ाराष्र राज्य, मुंबई/ संचालक, उच्च शशक्षण,मर्ाराष्र राज्य, पुणे यांना सादर करण्याची तसेच
मर्ाराष्र राज्यात परत येऊन आवश्यकतेनुसार राज्याची सेवा करणे व माझ्या ज्ञानाचा फायदा राज्याला करुन
दे ण्याचीर्ी र्मी दे त आर्े .
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5. आम्र्ी याव्दारे कळशवतो की, (शवद्यार्थ्याचे नाव) ----------------------------------------------------------यांच्या पालकांचे / कुटु ं बाचे व (शवद्यार्थी/शवद्यार्थीनी नोकरी करीत असल्यास) श्री./ कुमारी ----------------------------------------(शवद्यार्थ्यांचे नांव) याचे सन 2017-18 या वर्ाचे सवष मागांनी शमळणारे वार्थर्क उत्पन्न
रुपये २० लाख ( रुपये शवस लाख ) पेक्षा जास्त नार्ी. तर्थापी सदरची माशर्ती खोटी अर्थवा चुकीची असल्याचे
शनदशषनास आल्यास आम्र्ी कायदे शीर कारवाईस पात्र रार्.
6. अद्ययावत जागतीक क्रमवारीत असलेल्या २०० च्या आतील (THE World Ranking/ QS World Ranking
मधील) परदे शातील शवद्यापीठ / शशक्षण संस्र्थांमध्ये प्रवेशासाठी मी स्वत: प्रयत्न करे न व त्यासाठी आवश्यक त्या
सवष पात्रता परीक्षा स्वत: दे ईल.
7. पदव्युत्तर पदवी ककवा

पी.एच.डी अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेला कालावधी ककवा सदर अभ्यासक्रम

त्यापुवी पुणष झाल्यास जो कालावधी लागेल या दोघांपैकी जो कमी आर्े त्या कालावधीपुरतेच परदे शात रार्ण्यास
मला परवानगी असेल. या आवश्यक कालावधीपेक्षा जास्त कालावधीकरीता परे दशात रार्ण्यास मला परवानगी
शमळणार नार्ी र्े मला मान्य आर्े .
8. शासनाकडन शशष्यवृत्तीचा लाभ शमळण्यासाठी परदे शातील शैक्षशणक संस्र्था/शवद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या
अभ्यासक्रमामध्ये प्रत्येकवेळी उत्तीणष र्ोणे माझ्यावर बंधनकारक असन तसेच शैक्षशणक संस्र्था/शवद्यापीठाचे
प्रमाणपत्र, गुणपशत्रका व प्रगती अर्वाल प्रत्येक सत्रासाठी ककवा सर्ा मशर्न्यांसाठी संचालनालयास

सादर

करण्यात येईल.
9. प्रत्येक सर्ा मशर्न्याच्या खचाची उपयोशगता प्रमाणपत्रे (Utilization Certificates), खचाच्या पावत्या (Receipts)
इत्यादी शवद्यापीठ/शैक्षशणक संस्र्थेच्या प्रमुखांकडु न प्रमाशणत करुन संचालनालयास सादर करण्यात येईल.
10. मी शशक्षण पुणष केल्यानंतर मला जेव्र्ा नोकरी शमळे ल, ककवा मी स्वत:चा व्यवसाय सुरु करे ल ककवा अभ्यासक्रम पु णष
केल्यापासन दोन वर्ानंतर यापैकी कमी असलेला कालावधीपास न माझ्या शशक्षणासाठी शासनामाफषत संपणष
अभ्यासक्रमासाठी जो खचष करण्यात आला त्या खचाचा कमीत कमी 10% रक्कम मी तंत्रशशक्षण संचालनालयाच्या
स्वीय प्रपंजी लेखा मध्ये जमा करे न.
11. उपरोक्त नमद केलेल्या सवष बाबी मला / आम्र्ाला मान्य असन त्या आम्र्ी वाचन व समजन घेऊन त्यावर आज
शदनांक ------------------ रोजी मुक्कामी सर्ी केली आर्े . वरील बाबींपैकी कोणतार्ी बाब खोटी व
चुकीची/बनावट आढळल्यास मी भारतीय दं ड संशवधान कलम 193 (2), 199, 200 व 406 अन्वये शशक्षेस पात्र
रार्ील.
स्र्थळ :
शदनांक :

/

/2018.

सर्ी

सर्ी

सर्ी

(शवद्यार्थी)

(पालक)

(जामीनदार)

संपणष नांव व पत्ता

संपणष नांव व पत्ता

संपणष नांव व पत्ता

दरध्वनी क्र. / मो.क्रं.

दरध्वनी क्र. / मो.क्रं.

दरध्वनी क्र. / मो.क्रं.

सर्ी
(जामीनदार)
संपणष नांव व पत्ता
दरध्वनी क्र. / मो.क्रं
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" गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती ” योजनेसाठीचे
-र्मी पत्र(₹.100/- च्या स्टॅ म पेपर वर शवध्यार्थ्याची अंशतम शनवड झाल्यावर सादर करावे )
1. मी ------------------------------------------------------------ रार्णार --------------------------------------------------------------------------------------------येर्थे रार्त असन माझी मर्ाराष्र
शासनाच्या उच्च व तंत्रशशक्षण शवभागामाफषत " गुणवंत मुलामुलींना परदे शात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती ” योजने
अंतगषत परदे शातील (दे शाचे नाव)------------------------- येर्थे (शवद्यापीठाचे नाव) ------------------------------------या शवद्यापीठात (कालावधी)----------- वर्ाच्या (अभ्यासक्रमाचे नाव)--------------------------------------- या अभ्यासक्रमासाठी सन----------

या वर्ाकशरता परदे श शशष्यवृत्तीसाठी शनवड झाली आर्े . त्या

अनुर्ंगाने मी संचालक, तंत्रशशक्षण,मर्ाराष्र राज्य, मुंबई / संचालक, उच्च शशक्षण,मर्ाराष्र राज्य,

पुणे

यांना

खालीलप्रमाणे र्मी दे त आर्े .
2. मी सद्यस्स्र्थतीत --------------------------------------------- येर्थे नोकरीस असन सदर कायालयातील
प्रशासकीय बाबी उदा. रजा, वेतन आशण इतर सेवेच्या बाबी या स्वत: प्रत्यक्षपणे शनराकरीत करे ल यासाठी कोणत्यार्ी
प्रकारची सवलत शासनाकडन घेणार नार्ी. (नोकरी करणाऱ्यांसाठी लाग)
3. अजात नमुद केलेला अभ्यासक्रम शवर्ीत कालावधीत पुणष करणे माझ्यावर बंधनकारक रार्ील. सदर अभ्यासक्रम
पुणष करण्यासाठी वाढीव कालावधीची मागणी करणार नार्ी.
4. मला शासनाने मंजर केलेल्या परदे शातील शवद्यापीठ व शैक्षशणक अभ्यासक्रमात मी परस्पर बदल करणार नार्ी.
5. अजासोबत सादर केलेले कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे र्े खोटे व बनावट असल्याचे आढळन आल्यास शशष्यवृत्ती पोटी
शमळालेली सवष रक्कम व्याजासर् परत करण्याची र्मी दे त आर्े .
6. कोणत्यार्ी कारणास्तव अभ्यासक्रम अधषवट सोडल्यास शासनातफे मला अदा करण्यात आलेली शशष्यवृत्तीची सवष
रक्कम व्याजासर् कुटं बाच्या मालकीच्या / जाशमनदार यांच्या स्र्थावर मालमत्तेमधन एक रकमी भरपाई करण्याची
अर्थवा वसुल करण्याची र्मी दे त आर्े .
7. परदे शामध्ये शशक्षण घेत असतांना कार्ी कारणास्तव राज्य शासनाच्या पुवष परवानगीने परदे शातन भारतात कार्ी
कालावधीसाठी वास्तव्य केले असेल तर सदर कालावधीची शशष्यवृत्तीची रक्कम मला अनुज्ञेय र्ोणार नार्ी.
8. परदे श शशष्यवृत्ती अंतगषत परदे शात शशक्षण घेत असताना जास्तीची रक्कम शासनातफे मला अदा झाली असल्याचे
शनदशषनास आल्यास त्याची परतफेड करे न. अर्थवा न केल्यास ती वसुल करणे बाबत प्रचशलत कायदे व शनयमानुसार
कायषवार्ीस मी पात्र असेन.
9. मला शशक्षण फी व इतर फी, शनवार् भत्ता व आकस्स्मक खचष यासाठी शासनाने शनधाशरत केलेल्या दरापेक्षा कोणतार्ी
जास्तीचा खचष अनुज्ञेय र्ोणार नार्ी. शनधाशरत दरापेक्षा र्ोणारा जास्तीचा खचष मी स्वत: अदा करे न.
10. परदे शातील प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रत्येक वेळी उत्तीणष र्ोणे माझ्यावर बंधनकारक असन तसे शैक्षशणक
संस्र्था/शवद्यापीठाचे प्रमाणपत्र गुणपशत्रका, प्रगती अर्वाल प्रत्येक सत्रासाठी ककवा सर्ा मशर्न्यांसाठी संचालनालयास
सादर करे न.
11. ) या योजनेखाली शनवड झालेल्या शशष्यवृत्तीधारक शवद्यार्थ्याने परदे शात शशक्षण घेताना शनयमाचे तसेच अटी व
शतीचे आशण बंधपत्रामध्ये शलर्न शदलेल्या बाबींचे उल्लंघन केल्यास, परदे शीय शैक्षशणक संस्र्थेने अभ्यासाशवर्यी अर्थवा
वागणकीशवर्यी अर्थवा गैरर्जेरी शवर्यी प्रशतकल अर्वाल शदल्यास, शवद्यार्थ्याने प्रवेश अधषवट सोडला असल्यास,
शवद्यार्थ्याने जेर्थे प्रवेश घेतला आर्े तो दे श सोडन शनघन गेला असल्यास ककवा शवद्यार्थ्याने दु सरे शवद्यापीठ / शैक्षशणक
संस्र्थेमध्ये शवनापरवानगी प्रवेश घेतला असल्यास, ककवा शवद्यार्थ्यांची ज्या अभ्यासक्रमासाठी शनवड झाली आर्े , तो
अभ्यासक्रम त्यांने शवनापरवानगी बदलल्यास, ककवा तो भारतात कोणत्यार्ी प्रकारची परवानगी न घेता परत आल्यास,
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अशा शवद्यार्थ्यास कतषव्यशनष्ठु र (Defaulter) समजण्यात येईल आशण त्याला दे ण्यात आलेली शशष्यवृत्तीची सवष रक्कम

12% वार्थर्क व्याजाने वसल करण्यात येईल, अशी र्मी दे ण्यात येत आर्े .
कोणतेर्ी कारण अर्थवा सबबी सांगन अभ्यासक्रम पणष न करणे, शवर्ीत प्रयोजनासाठी खचष न करणे, खचात काटकसर
न करणे, शवर्ीत लाभ मयादे पेक्षा जास्तीची मागणी परदे शात जावन करणे, कोणत्यार्ी प्रकारचा दबाव आणणे ककवा
धमकी दे णे, परदे श शशष्यवृत्ती शनयमावलींतील तरतदींचे उल्लंघन करणे, परदे शातील शनयम / अटी /तरतदींचे उल्लंघन
करणे, वाममागास लागणे, परदे शातील शैक्षणीक कालावधीत कोणत्यार्ी प्रकारचे गैरकृत्य करणे व त्यासाठी दं ड शशक्षा
र्ोणे, भारतीय राष्रीयत्त्वास र्ानी पोर्चवणे, भारताची बदनामी करणे या बाबी कतषव्यातील कसर समजण्यात येतील.
कतषव्यात कसर केल्यास मला अपात्र ठरवन माझ्या परदे शी शशक्षणासाठी शासनाने शदलेले सवष लाभ माझ्याकडन
व्याजासर् वसल केले जातील.
12. परदे शातील अभ्यासक्रम पुणष केल्यानंतर मी भारतात येवन माझ्या ज्ञानाचा उपयोग दे शासाठी करे न. मर्ाराष्र
राज्यात परत येऊन आवश्यकतेनुसार राज्याची सेवा करणे व माझ्या ज्ञानाचा फायदा राज्याला करुन दे ण्याचीर्ी र्मी
दे त आर्े
13. उपरोक्त नमद केलेला सवष मजकर मला मान्य असन तो मी वाचन समजन घेऊन आज शदनांक - /

/2018

रोजी----------- मुक्कामी सर्ी केली असे, वरील बाबींचे माझ्याकडन उल्लंघन झाल्यास मी भारतीय दं ड संशवधान
कलम 193 (2), 199, 200 व 406 अन्वये शशक्षेस पात्र रार्ील.
स्र्थळ :
शदनांक :

/

/2018.

सर्ी

सर्ी

सर्ी

सर्ी

(शवद्यार्थी)

(पालक)

(जामीनदार)

संपणष नांव व पत्ता

संपणष नांव व पत्ता

संपणष नांव व पत्ता

संपणष नांव व पत्ता

दरध्वनी क्र. / मो.क्रं.

दरध्वनी क्र. / मो.क्रं.

दरध्वनी क्र. / मो.क्रं.

दरध्वनी क्र. / मो.क्रं.

(जामीनदार)
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शवद्यार्थ्याने अजासोबत सादर करण्यासाठीची कागदपत्रांची चेक शलस्ट :अ.क्र.

कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे/सर्पत्रे

1

ONLINE भरलेला शवर्ीत नमुन्यातील पशरपुणष अजष

२

शवद्यार्थी मर्ाराष्र राज्याचा अशधवासी असल्याचा दाखला (Domicile Certificate) (छायांशकत
प्रत)

३

शवद्यार्थ्याचे आई/वडील अर्थवा आई,वडील र्यात नसल्यास आशण पालक असल्यास पालकाचा
मर्ाराष्र राज्याचा अशधवासी असल्याचा दाखला (Domicile Certificate) (छायांशकत प्रत)

5

शवद्यार्थ्याच्या वयासंबंधीचे प्रमाणपत्र
(शाळा सोडल्याच्या दाखला /Domicile /SSC प्रमाणपत्र (सनद)

६

इयत्ता १० वी, SSC गुणपशत्रका

७

इयत्ता १० वी, SSC प्रमाणपत्र

८

इयत्ता 12 वी,HSC गुणपशत्रका / पदशवका गुणपशत्रका

९

इयत्ता 12 वी,HSC प्रमाणपत्र/ पदशवका प्रमाणपत्र

१०

पदवी गुणपशत्रका

११

पदवी प्रमाणपत्र

१२

पदव्युत्तर पदवी गुणपशत्रका

१३

पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र

१४

GRE (छायांशकत प्रत)

१५

TOEFL/IELTS (छायांशकत प्रत)

१६

शवद्यार्थी नोकरी करीत असल्यास कायालयाचे ना र्रकत प्रमाणपत्र

१७

शवद्यार्थी नोकरी करीत असल्यास त्याचा Form No.16

१८

शवद्यार्थी नोकरी करीत असल्यास त्याचा Income Tax Return

१९

कुटु ं बातील सवष व्यक्तींचे सवष मागांनी शमळन २०१७-१८ करीताचा सक्षम अशधकाऱ्याने शदलेला
उत्पन्नाचा दाखला

२०

परदे शातील शवद्यापीठाचे मुळ शवनाअट प्रवेश पत्र (Unconditional Offer Letter)

२1

USA मधील शवद्यार्थ्यांसाठी F-1 (I-20 Certificate) उपलब्ध असल्यास

२२

परदे शातील शवदयापीठातील अभ्यासक्रमाचे वार्थर्क खचाचे अंदाजपत्रक (शवद्यापीठाचे पत्र)

२३

आधारकाडष

२४

शशधा पशत्रका / रेशन काडष

२५

पासपोटष

२६

वडील र्यात नसल्यास मृत्य दाखला

२७

आई वडील शवभक्त असल्यास न्यायालयाचे संबंशधत कागदपत्र

२८

रु. 100/- च्या स्टँ प पेपरवर बंधपत्र (शनवडीनंतर)

२९

रु. 100/- च्या स्टँ प पेपरवर र्मीपत्र (शनवडीनंतर)

३०

शवद्यापीठाच्या प्रॉस्पेक्टसच्या (Prospectus) संबंशधत पानांची प्रत

३१

शवद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न भारतातील बँक खात्याची माशर्ती- चेक बुक / पास बुक
Page 31 of 35

३२

शवद्यार्थ्याच्या स्वस्र्थ चांगले असल्याचे नोंदणीकृत वैद्यकीय अशधकायाने शदलेले प्रमाणपत्र

टीप : 1. सवष कागदपत्रे/प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती स्व: साक्षांशकत केलेल्या असाव्यात.

2. कागदपत्रे/प्रमाणपत्रांच्या मळ प्रती अजासोबत जोड नयेत, शवभागीय कायालयात तपासणी साठी
सादर करावेत .

सर् संचालक, उच्च शशक्षण, शवभागीय कायालय
शवभाग
नागपर

कायालयाचा पत्ता,दु रध्वनी क्रमांक,ई मेल,संकेतस्र्थळ
सर्संचालक, उच्च शशक्षण, नागपर
जुने मॉशरस कॉलेज इमारत, सीताबडी, नागपर. शपन कोड: ४४०००१.
फोन: ०७१२-२५६१७१३ फॅक्स: ०७१२-२५५४२१०
ई-मेल: jdhengp@rediffmail.com
संकेतस्र्थळ : http://dirhe.in/jdnagpur/

कोल्र्ापर

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, कोल्र्ापर
राजाराम मर्ाशवद्यालयात कॅम्पस, शवद्यानगर,, कोल्र्ापर

शपन कोड: ४१६००२ ,

फोन: ०२३१-२५३५४००/२५३५४५४ फॅक्स: ०२३१-२५३५४००
ई-मेल: jtdirhekop@rediffmail.com
संकेतस्र्थळ : http://jdhekop.org/
औरं गाबाद

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, औरं गाबाद

पदम पुरा स्टे शन रोड, दे वशगरी मर्ाशवद्यालया

जवळ, औरं गाबाद, शपन कोड: ४३१००१,
फोन: ०२४०-२३३१९१३/२३२२९१५ फॅक्स: ०२४०-२३३१९१३
ई-मेल: jdheaur_2007@rediffmail.com
संकेतस्र्थळ : http://jdheaurangabad.org.in/
अमरावती

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, अमरावती
शवदभष संस्र्था पशरसर, अमरावती

शपन कोड: ४४४०६४, अमरावती शजल्र्ा,

फोन: ०७२१-२५३१२३५ फॅक्स: ०७१२-२५३१४५७
ई-मेल: jdheamt@yahoo.com
संकेतस्र्थळ :http://www.jdheamravati.org.in/
मुंबई

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, मुंबई
मुंबई-३ मर्ानगरपाशलका (अस्ल्फस्तन तांशत्रक र्ायस्कल-पशरसर), धोबीतलाव,शवस्तार नो-3
तळमजला, मुंबई

शपन कोड: ४००००१

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

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे
रोझरी शाळा- (लाल दे वळा समोर), १७-बाबासार्े ब आंबेडकर रोड, पुणे
शपन कोड: ४११००१, पुणे शजल्र्ा,
फोन: ०२०-२६१२७८३३/२६०५१६३२ फॅक्स: ०२०-२६०५१६३२
ई-मेल: jdhepune@gmail.com
संकेतस्र्थळ : http://www.jdhepune.info/
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जळगाव

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, जळगाव
मर्ाराष्र जीवन प्राशधकरण, पशर्ला मजला ,िार्क न्यायालय, जळगाव

शपन कोड:

४२५००९ ,
फोन: ०२५७-२२३८५१० फॅक्स: ०२५७-२२३८५१०
ई-मेल: jdhe_jal@yahoo.co.in
संकेतस्र्थळ: http://www.jdhejal.org/
नांदेड

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, नांदेड
यशवंत शासकीय तंत्रशनकेतन मर्ाशवद्यालयासमोर,नांदेड शपन कोड: ४३१६०५, नांदेड शजल्र्ा,
फोन:०२४६२-२५३१४४ फॅक्स:०२४६२-२५३१४४
ई-मेल: jdhe.nanded@yahoo.co.in
संकेतस्र्थळ: http://jdhenanded.in/home/

पनवेल

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, पनवेल
शासकीय अध्यापक मर्ाशवद्यालय (पशरसर), मुंबई पुणे मागष, पनवेल

शपन कोड:

४१०२०६ 410 206, रायगड शजल्र्ा
फोन:०२२-२७४५३८२०/२७४६१४२० फॅक्स:०२२-२७४५३८२०
ई-मेल: jtdirhe.1115@gmail.com,sachin.pawar1109@gmail.com
संकेतस्र्थळ: http://jdhepanvel.org/
सोलापर

सर्संचालक, उच्च शशक्षण, सोलापर
डी-उपशवभाग अध्यक्ष, तळमजला, प्रशासकीय इमारत , शजल्र्ाशधकारी कायालय पशरसर,
सोलापर, शपन कोड: ४१३००१,सोलापर शजल्र्ा
फोन: ०२१७-२३२४०५५ फॅक्स: ०२१७-२३२४०५५
ई-मेल: jtdirhesol@rediffmail.com

सर् संचालक, तंत्रशशक्षण, शवभागीय कायालय
शवभाग
मुंबई

कायालयाचा पत्ता,दु रध्वनी क्रमांक,ई मेल,संकेतस्र्थळ
सर्संचालक,तंत्रशशक्षण शवभागीय कायालय,मुंबई
49,खेरवाडी,अशलयावर जंग मागष,बांद्रा (पवष),मुंबई 4000 51
दु रध्वनी 022-26474892,26471619
ई-मेल : romumbai@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्र्थळ: http://www.jdteromumbai.com

पुणे

सर्संचालक,तंत्रशशक्षण शवभागीय कायालय,पुणे
412-ई , शशवाजीनगर,बशर्रट पाटील चौक,पुणे 411016
दु रध्वनी 020-25656234,25678973
ई-मेल : ropune@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्र्थळ: http://www.ropune.org.in

नाशशक

सर्संचालक,तंत्रशशक्षण शवभागीय कायालय,नाशशक
न्य पॉशलटे क्नीक एशरया,सामनगाव रोड,नाशशक,422101
दु रध्वनी 0253-2461479,2460114
ई-मेल : ronasik@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्र्थळ: http://www.dtensk.org
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औरं गाबाद

सर्संचालक,तंत्रशशक्षण शवभागीय कायालय,औरं गाबाद
स्टे शनरोड,उस्मानपरा,शासकीय तंत्रशनकेतन पशरसर,औरं गाबाद,431005
दु रध्वनी 0240-2334216,2334769
ई-मेल : roaurangabad@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्र्थळ: http://www.dteau.org

अमरावती

सर्संचालक,तंत्रशशक्षण शवभागीय कायालय,अमरावती
कॉटन माकेट रोड,शासकीय तं त्रशनकेतन पशरसर,अमरावती,444603
दु रध्वनी 0721-2573027
ई-मेल : roamravati@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्र्थळ: http://www.jdroamt.org

नागपर

सर्संचालक,तंत्रशशक्षण शवभागीय कायालय,नागपर
शासकीय तंत्रशनकेतन पशरसर,मंगळवारी बाजार,सदर,नागपर, 440001
दु रध्वनी 0712-6465148
ई-मेल : ronagpur@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्र्थळ: http://www.rdtenagpur.org.in
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