
गुणवतं मुलामुलींना परदेशात उच्च 
शशक्षणासाठी शशष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा 
करणेबाबत.... 

 

महाराष्र शासन 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकं: संकीणण-2019/प्र.क्र.274(भाग-2)/ताशंश-4 
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मागण, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई-400032. 
शदनाकं: 22 माचण, 2022. 

वाचा :-  
१) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/ताशंश-4, 
    शद.0४ ऑक्टोबर,2018.  
२) शासन शुध्दीपत्रक, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.218/ताशंश-4,  
    शद.30 ऑक्टोबर,2018. 
३) संचालक, तंत्र शशक्षण याचंे पत्र क्र.19/डीटीई/परदेशी शशष्यवृत्ती/2018/207,  

शद.11 सप्टेंबर,2019. 
 4) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2019/प्र.क्र.274/ताशंश-4, 

 शद.18 सप्टेंबर, 2019. 
5) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2020/प्र.क्र.116/तांशश-4,  
    शद.06 सप्टेंबर, 2021. 
6) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्र.संकीणण-2019/प्र.क्र.274/ताशंश-4, 

शद.10 शडसेंबर, 2021. 
७) संचालक, तंत्र शशक्षण याचंे पत्र क्र.17/तंशशसं/परदेशी शशष्यवृत्ती/2021/44,        
     शद.09 माचण, 2022.   

शासन शुध्दीपत्रक :-   

संदभाधीन क्र.1 येथील शद.0४ ऑक्टोबर,2018 च्या शासन शनणणयातील नमूद अनुक्रमाकं 
“9. पुढील शैक्षशणक वर्ण 2019-20 पासून ही योजना महाडीबीटी पोटणलच्या माध्यमातून राबशवण्यात 
यावी.” हे वाक्य वगळण्यात येत आहे.  

त्याऐवजी “9. सदरची योजना तंत्र शशक्षण संचालनालयामार्ण त राबशवण्यात यावी.” हे वाक्य 
समाशवष्ट करण्यात येत आहे. 

 
 
 
 



शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-2019/प्र.क्र.274(भाग-2)/तांशि-4 
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2.  सदर शासन शुध्ध्दपत्रक हे महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं 
202203211811344508 असा आहे. सदर शासन शुध्ध्दपत्रक शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत 
करुन काढण्यात येत आहे. 
                महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
                                                                                                           

(शन. ज्यो. शिरटकर) 
कक्ष अशधकारी, महाराष्र शासन 

प्रशत, 
1. 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 शवशेर् कायण अशधकारी 
5. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण याचंे खाजगी सशचव 
6. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरर्द, शवधानभवन, मंुबई 
7. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा, शवधानभवन, मंुबई 
8.  सवण प्रशासशनक शवभागाचे अपर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
9.  संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई 
10.  संचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे  
11.  संचालक, माशहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
12.  महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
13.  महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
14.  अशधदान व लेखा अशधकारी, मंुबई 
15.  शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मंुबई 
16.  संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई 
17.  कुलसशचव, सवण कृर्ी / अकृर्ी शवद्यापीठे 
18.  कुलसशचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, शज.रायगङ 
19.  सहसंचालक, तंत्र शशक्षण शवभागीय कायालये (सवण), (संचालक, तंत्र शशक्षण याचं्यामार्ण त) 
20.  महासंचालक,माशहती व जनसंपकण  महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
21.  सह/उप सशचव (मशश/शवशश/अथणसंकल्प), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
22.  कक्ष अशधकारी (ताशंश-3), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
23.  शनवडनस्ती/ताशंश-4  
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