
गुणवतं मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी 
शशष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत.... 

 

महाराष्र शासन 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, 

शासन शनणणय  क्रमाकं : सकंीणण-2020/प्र.क्र.116/तांशश-4 
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मागण, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई-400032. 
शदनाकं:  6 सप्टेंबर, 2021 

 

                     वाचा :- १) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/ताशंश-4, 
              शद.4 ऑक्टोबर, 2018 

                                  २) शासन पशरपत्रक, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/ताशंश-4,   
                                      शद.१२ नोव्हेंबर, 2018 

  ३) शासन शुध्ददपत्रक, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/ प्र.क्र.218/१/ 
ताशंश-4, शद.११ फेब्रवुारी, 2019 

  ४) शासन पशरपत्रक, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/ 
       २/ताशंश-4, शद.११ फेब्रवुारी, 2019 
  ५) सचंालक, तंत्र शशक्षण याचंे पत्र क्र.9/तंशशसं/परदेशी शशष्यवृत्ती/2020/38,  
       शद.11 ऑगस्ट, 2020  

 

प्रस्तावना :-  
 आर्थिक पशरध्स्ितीमुळे खुल्या प्रवगातील गुणवतं मुलामुलींना परदेशातील नामांशकत 
शशक्षण शवद्यापीठामधील उच्च शशक्षणापासून वशंचत रहाव ेलागते. अनुसूशचत जातीच्या  व अनुसूशचत 
जमातीच्या शवद्यार्थ्यांना परदेशात शशक्षणासाठी सामाशजक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग व 
आशदवासी शवकास शवभागातफे शशष्यवृत्ती देण्यात येते, त्याच धतीवर काही सुधारणासंह राज्यातील 
खुल्या प्रवगातील मुलामुलींना परदेशातील नामाककत शवद्यापीठामदये अभ्यासक्रमानंा प्रवशे 
घेण्यासाठी गुणवतं मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करण्याची योजना 
शैक्षशणक वषण 2018-19 पासून राबशवण्यात येत आहे कोशवड-19 च्या संसगणजन्य रोगामुळे सन 
2020-21 या शवत्तीय वषात होणाऱ्या अिणव्यवस्िेवरील पशरणामाबाबत शवत्त शवभाग, शासन शनणणय 
शदनाकं 4/5/2020 अन्वये करण्यात आलेल्या उपाय योजनामुंळे ही योजना शैक्षशणक वषण 2020-21 
मदये राबशवण्यात आली नाही. ही योजना काही सुधारणासंह शैक्षशणक वषण 2021-22 मदये 
राबशवण्याचे शासनाचे शवचाराधीन होते.  
शासन शनणणय :   
  “गुणवतं मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करणे” या 

योजनेच्या लाभासाठी शवद्यार्थ्याची व त्याच्या पालकाची वार्थषक उत्पन्न मयादा शैक्षशणक वषण 
2021-22 पासून रुपये 8.00 लक्ष इतकी करण्याचा शनणणय शासनाने घेतला आहे.  
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2.  गुणवतं मुलामुलींना परदेशात उच्च शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती मंजूर करणे ही योजना शैक्षशणक 
वषण 2020-21 करीता न राबशवता आता ती िेट शैक्षशणक वषण 2021-22 करीता राबशवण्यात यावी. 
शैक्षशणक वषण 2020-21 मदये परदेशातील  शवद्यापीठात  प्रवशे घेतलेल्या शवद्यार्थ्यांना देखील शैक्षशणक 
वषण 2021-22 करीता अजण करण्याची सधंी देण्यात यावी. मात्र, शैक्षशणक वषण 2020-21 मद ये 
परदेशातील शवद्यापीठामंदये मान्य अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेतलेल्या ज्या शवद्यार्थ्यांची या योजनेसाठी 
शैक्षशणक वषण 2021-22 करीता शनवड होईल त्या शवद्यार्थ्यास शैक्षशणक वषण 2020-21 (प्रिम वषण) 
वगळता त्या पुढील अभ्यासक्रमाच्या उवणशरत मान्य कालावधीसाठी शशष्यवृत्ती देय ठरेल.   
 

3.  या व्यशतशरक्त या योजनेकरीता शवशहत करण्यात आलेल्या उवणशरत अटी व शतींच्या अशधन 
राहून मंजूर 20 प्रवशे क्षमतेकरीता शैक्षशणक वषण 2021-22 करीता सदर योजना संचालक, तंत्र 
शशक्षण याचं्यामाफण त राबशवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

4. संचालक, तंत्र शशक्षण यानंी याबाबत यापूवीच्या कायणपददतीनुसार पुढील कायणवाही 
तात्काळ करावी. 
 

5.  हे आदेश शवत्त शवभागाच्या अनौपचाशरक सदंभण क्रमाकं.662/2021/व्यय-5,शदनाकं 
22/7/2021  अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार शनगणशमत करण्यात येत आहे. 
6.        सदर शासन शनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं क्रमाकं 202109071100192808 असा आहे. 
सदर  आदेश शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

                       महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
 
                                                                                                             ( शन.ज्यो.शघरटकर ) 
                                            कक्ष अशधकारी, महाराष्र शासन 

प्रशत, 
१. मा.राज्यपालाचंे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मंुबई 
2. मा.मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मुख्य सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र  शशक्षण याचंे खाजगी सशचव 
5. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण याचंे खाजगी सशचव 
6. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरषद, शवधानभवन, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा, शवधानभवन, मंुबई 
8. सवण प्रशासशनक शवभागाचे अपर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
9. सवण सन्मानीय शवधानपशरषद व शवधानसभा सदस्य 
10.   आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे, 
11.   आयुक्त, आशदवासी शवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाशशक  
12.   आयुक्त, कृषी, महाराष्र राज्य, पुणे 
13.   आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मंुबई 
14.   आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मंुबई 
15.   संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई 
16.   संचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे  
17.   संचालक, वदै्यकीय शशक्षण व संशोधन, महाराष्र राज्य, मंुबई  
18. संचालक, माशहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
19.   संचालक, पशु संवधणन, महाराष्र राज्य, पुणे 
20.   संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई 
21.   संचालक, आय.आय.टी., पवई, मंुबई 
22.   कुलसशचव, सवण कृषी / अकृषी शवद्यापीठे 
23.   कुलसशचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माण गांव, शज.रायगङ 
24.   संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र शशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रशनकेतन इमारत, 49, 

खेरवाडी, अशलयावर जंग मागण, वादें्र (पूवण), मंुबई-400051 
25.   सहसंचालक, तंत्र शशक्षण शवभागीय कायालये (सवण), (संचालक, तंत्र शशक्षण याचं्यामाफण त) 
26.   सहसंचालक, उच्च शशक्षण, शवभागीय कायालये (सवण) 
27.   महासंचालक,माशहती व जनसंपकण  महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 

(प्रशसददीसाठी) 
28.   महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
29.   महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
30.   अशधदान व लेखा अशधकारी, मंुबई 
31.   शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मंुबई 
32.   सवण मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री याचंे स्वीय सहायक 
33.   उप सशचव (मशश/शवशश/अिणसंकल्प), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
34.   अवर सशचव (ताशंश-3, शवशश-3), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
35.   कक्ष अशधकारी(मशश-2/मशश-4/ताशंश-5/ताशंश-6/साशश-1),उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग,मंत्रालय, मंुबई 
36.   प्रधान सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण याचंे स्वीय सहायक 

 ३७.    शनवडनस्ती/ताशंश-4  
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