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वाचा :-  
१) शासन णनिषय, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग क्र.संकीिष-2018/प्र.क्र.218/ताणंश-4, 
    णद.0४ ऑक्टोबर,2018.  
२) शासन शुध्ददपत्रक, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग क्र.संकीिष-2018/प्र.क्र.218/ताणंश-4,  
    णद.30 ऑक्टोबर,2018. 
३) संचालक, तंत्र णशक्षि याचंे पत्र क्र.17/तंणशसं/परदेशी णशष्यवृत्ती/2022/144,  

णद.19 सप्टेंबर,2022. 
 

प्रस्तावना :-  
 परदेशात उच्च णशक्षिाचा लाभ घेिाऱ्या गुिवतं णवद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 
पासून सदरची णशष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आलेली आहे. याकरीता पदव्युत्तर 
पदवी/पदव्युत्तर पदणवका तसेच पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवशे घेतलेल्या 20 गुिवतं 
णवद्यार्थ्यांची सदर णशष्यवृत्ती योजनेकरीता णनवड करण्यात येते. सदर योजनेची कायषपददती व 
णनवड प्रक्रीया ही संदभाधीन क्र.1 येथील णद.0४ ऑक्टोबर, 2018 च्या शासन णनिषयान्वये 
ठरणवण्यात आलेली आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता वतषमानपत्रात जाणहरातीव्दारे 
प्रणसददी देवून ऑनलाईन पददतीने अजष मागणवण्यात आले.   

 त्यानुसार णवणहत कालमयादेपयंत तंत्रणशक्षि संचालनालयाकडे ऑनलाईन पोटषलवर प्राप्त 
झालेल्या अजांची छाननी करुन णद.02.09.2022 रोजीच्या छाननी सणमतीच्या बैठकीत सादर 
करण्यात आले. छाननी सणमतीने सदर अजांची छाननी करुन व पात्रतेच्या अटी/शती तपासून 
णवदयार्थ्याची यादी सणमतीच्या णशफारशीसह णनवड सणमतीपुढे णनिषयाथष सादर केली. 

  त्यानुसार मा.प्रधान सणचव, उच्च व तंत्र णशक्षि याचं्या अदयक्षतेखाली गठीत केलेल्या 
णनवड सणमतीची सवषसंबणधतासंमवते णद.13.09.2022 रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत 
घेतलेल्या णनिषयानुसार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता पात्र ठरलले्या णवद्यार्थ्यांना णशष्यवृत्ती 
अनुज्ञये करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.  
 

शासन णनिषय :-  

            परदेशात उच्च णशक्षिाचा लाभ घेिाऱ्या गुिवतं णवद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता 
खालील णवदयार्थ्यांना णशष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा णनिषय घेण्यात येत आहे. 
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1. पीएच.डी अभ्यासक्रमाकणरता णशष्यवृत्तीसाठी णनवड करिे :-पीएच.डी 
अभ्यासक्रमाकरीता णद. 04 ऑक्टोबर, 2018 च्या शासन णनिषयानुसार 10 जागा उपलब्ध 
आहेत. तथाणप, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी एकही उमेदवार उपलब्ध झालेला नाही. 
त्यामुळे  शासन णनिषय णद.04 ऑक्टोबर, 2018 सोबतच्या पणरणशष्ट “ब” मधील मुद्दा 11 
(7) नुसार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 या वर्ापुरता पीएच.डी.अभ्यासक्रमाच्या सवष जागा 
णनवड यादीतील ज्येष्ठता क्रमानुसार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या णवद्यार्थ्याना 
उपलब्ध करुन देण्याचा णनिषय सणमतीने घेतला आहे. 

2. पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रमाकणरता णशष्यवृत्तीसाठी णनवड करिे :-
पदव्यतु्तर पदवी/पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रमाकरीता णद.04 ऑक्टोबर, 2018 च्या 
शासन णनिषयानुसार 10 जागा उपलब्ध असून उक्त शासन णनिषयातील पणरणशष्ट-ब 
मधील मुद्दा क्र.11 (7) च्या तरतुदीनुसार पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या 10 जागा 
आतंरपणरवतषनाव्दारे उपलब्ध झाल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी एकूि 20 जागा 
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध झालेल्या आहेत. 

3. त्यानुसार पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रमाकरीता गुिवत्ता यादीतील पात्र 
उमेदवारापंैकी शाखाणनहाय गुिवत्ता यादीतील गुिवत्ता क्रमाकंानुसार पुढीलप्रमािे 20 
उमेदवाराचंी णनवड करण्यात येत आहे. 

अ.

क्र. 

शाखा एकूण उपलब्ध 

जागा ( आंतर 

पररवततनानंतर) 

ननवड 

झालेल्या 

नवद्यार्थ्ातचे नांव 

प्रवेश घेतलेल्या 

अभ्यासक्रमाचे नांव 

प्रवेश घेतलेल्या 

परदेशी नवद्यापीठाचे 

नांव 

1 कला 02 1)  श्रीम. पूजा 

अरव िंद चव्हाण 

MS in Computational 

Analysis for Public 

Policy 

Harris School of 

Public Policy 

The University of 

Chicago, U.S.A. 

2) श्री.अविनय 

प्रशािंत 

तलखेडकर 

MS in International 

Relations 

University of 

Bristol, U.K. 

2  ावणज्य 02 1)  श्रीम. सावनया 

बेग 

MSc in Financial 

Economics 

University of 

Glasgow, U.K. 

2) श्री. मुस्तफा 

मोहम्मद 

Master of 

Entrepreneurship and 

Innovation 

Australian National 

University, 

Australia 

3 व ज्ञान  04 1) श्री. नहुष 

अिंबरीश 

मोडक 

Master of Science in 

Chemical Biotechnology 

Technical 

University of 

Munich, Germany 

2) श्रीम. गौरी 

सतीश 

वचिंचोळकर 

MS in Biotechnology Johns Hopkins 

University, U.S.A. 

3) श्री. यश 

धनिंजय 

जगदाळे 

Master of Science in 

Food Science 

University of 

Minnesota, Twin 

Cities,U.S.A. 

4) श्री. यश 

बाळाराम 

कोपुल्ला 

Masters of Biotechnology 

Research Extensive 

The University of 

Queensland, 

Australia 
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4 व्य स्थापन  

 

04 1) श्रीम. 

राजलक्ष्मी 

वनतीन चव्हाण 

MSc in Economics and 

Strategy for Business 

Imperial College 

London, U.K. 

2) श्रीम. वनवमषा 

प्रफुल्ल चव्हाण 

MS in Human Resource 

Management and 

Development 

New York 

University, U.S.A. 

3) श्री. अक्षय 

मनोजकुमार 

मेहता 

MSc Operations, Project 

and Supply Chain 

Management 

University of 

Manchester, U.K. 

4) श्रीम. श वरी 

वनलेश 

सोळिंकी 

MS in Master of 

Business 

Monash University, 

Australia 

5 अवियािंविकी / 

 ासु्तकला 

शास्त्र 

08 1) श्री. शुिम 

अरुणरा  

नागुल ार 

Master of Engineering / 

Industrial  Management 

Duke University, 

U.S.A. 

2) श्रीम. ऋतुजा 

अण्णासाहेब 

पाटील 

Master of Construction 

Project Management / 

Property and 

Development 

University of New 

South Wales, 

Sydney, Australia 

3)  श्री. तेजस 

शरद अग्र ाल 

Master in Engineering 

Science (Robotics) 

University of New 

South Wales, 

Sydney, Australia 

4) श्रीम. ऐश् याव 

आनिंद सके्सना 

Master of Engineering 

in Biomedical 

Engineering 

Cornell University, 

U.S.A. 

5) श्री.  ेदािंत 

वश ाजी 

गायक ाड 

MS in Biomedical 

Engineering 

New York 

University, U.S.A. 

6) श्री. िरत 

व नोद सा िंत 

MSc in Microsystems 

Engineering 

Albert-Ludwigs-

University 

Freiburg, Germany 

7) श्री. राज धवन 

अतुल पाटील 

Masters in Management 

of Technology 

New York 

University, U.S.A. 

8) श्री. जयेश 

अरव िंद गुप्ता 

Master of Science in 

Industrial Engineering 

Texas A & M 

University, U.S.A. 

 एकूण 

नवद्यार्थी  

20 20   

 

4. वरील नमूद केलेल्या पात्र णवद्यार्थ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून परदेशी णशष्यवृत्ती 
मंजूर करण्यात येत आहे.:- 

4.1 सदर णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी शासनाने वळेोवळेी णवणहत केलेल्या 
णनकर्ाचंे पालन करण्यात याव.े 

4.2 ही णशष्यवृत्ती गृह चौकशीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आली असून गृह 
चौकशीमदये णवद्यार्थ्यांचा णशष्यवृत्तीचा अजष दाखल करताना चकूीची माणहती 
सादर केली असल्याचे णनदशषनास आल्यास सदरची णशष्यवृत्ती रद्द करण्यात 
येईल.  
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4.3 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 त्याच्याकडून 
झालेल्या खचाची 15 टक्के चक्रवाढ व्याजाने वसूली करण्यात येईल, अशा 
णवद्यार्थ्याचा काळ्या यादीत समावशे केला जाईल. तसेच प्रचणलत कायद्यानुसार 
त्याच्याणवरुदद कारवाई करण्यात येईल आणि त्यानंी णदलेले जाणमनदार आणि 
संदभषअणधकारी / व्यक्ती यानंा सुददा ही बाब लेखी स्वरुपात कळणवण्यात येईल. 

4.4 ही णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या णवद्यार्थ्याने राज्यात परत येऊन त्याच्या 
अभ्यासक्रमाचा लाभ राज्यास होईल, याकरीता आवश्यकतेनुसार राज्य शासनास सेवा 
देिे अपेणक्षत आहे. त्याबाबतचे बंधपत्र णवद्यार्थ्याने देिे आवश्यक राणहल.  

4.5 ही णशष्यवृत्ती मंजूर केलेल्या णवद्यार्थ्याने णद.04 ऑक्टोबर,2018 च्या शासन णनिषयात 
णवणहत केलेल्या अटी व शतीची पूतषता करण्याबाबतचे बंधपत्र / हमीपत्र सादर करिे 
आवश्यक राणहल.          

 

5. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या णवद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या 
णशष्यवृत्तीच्या रकमेची अचकू पणरगिना करण्याची जबाबदारी तंत्र णशक्षि संचालनालयाची 
असेल. तंत्र णशक्षि संचालनालयाने णद.04 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. 
6. सदरचा खचष हा खालील लेखाशीर्ाखाली खची टाकण्यात यावा व त्या-त्या आर्थथक 
वर्ामदये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागणवण्यात यावा. 

मागिी क्र.डब्ल्यू-3, 2203 तंत्रणशक्षि-107 णशष्यवृत्त्या (00)(01) गुिवतं मुलामुलींना 
परदेशात उच्च णशक्षिासाठी णशष्यवृत्ती मंजूर करिे (2203 3551) (कायषक्रम)”  
     वरील खचासाठी संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्र राज्य, मंुबई यानंा प्राणधकृत करण्यात 
येत असून त्याचं्या कायालयातील आहरि व संणवतरि  अणधकारी असलेले लेखाणधकारी यानंी 
सदर रक्कम आहणरत करुन अदा करावी. 
7.    सदर शासन णनिषय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं 202210031039221808 असा आहे. 
सदर आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  
         महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
                                                                                                           

                         ( णन. ज्यो. णघरटकर ) 
कक्ष अणधकारी, महाराष्र शासन 

प्रणत, 
1. मा.राज्यपालाचंे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सणचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मुख्य सणचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र  णशक्षि याचंे णवशेर् कायष अणधकारी 
5. मा.णवरोधी पक्षनेता, णवधानपणरर्द, णवधानभवन, मंुबई 
6. मा.णवरोधी पक्षनेता, णवधानसभा, णवधानभवन, मंुबई 
7.  सवष प्रशासणनक णवभागाचे अपर मुख्य सणचव/ प्रधान सणचव/ सणचव, मंत्रालय, मंुबई 
8.  आयुक्त, समाजकल्याि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुिे, 
9.  आयुक्त, आणदवासी णवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाणशक  
10.  आयुक्त, कृर्ी, महाराष्र राज्य, पुिे 
11.  आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय णवकास/ आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मंुबई 
12.  संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्र राज्य, मंुबई 
13.  संचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्र राज्य, पुिे  
14.  संचालक, वदै्यकीय णशक्षि व संशोधन, महाराष्र राज्य, मंुबई  
15.  संचालक, माणहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
16.  संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई 
17.  कुलसणचव, सवष कृर्ी / अकृर्ी णवद्यापीठे 
18.  कुलसणचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र णवद्यापीठ, लोिेरे, ता.मािगांव, णज.रायगङ 
19.  सहसंचालक, तंत्र णशक्षि णवभागीय कायालये (सवष), (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
20.  सहसंचालक, उच्च णशक्षि, णवभागीय कायालये (सवष) 
21.  महासंचालक,माणहती व जनसंपकष  महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई    
        (प्रणसददीसाठी) 
22.  महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
23.  महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
24.  अणधदान व लेखा अणधकारी, मंुबई. 
25.  णनवासी लेखा परीक्षा अणधकारी, मंुबई. 
26.  सह / उप सणचव (मणश/णवणश/अथषसंकल्प), उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
27.  अवर सणचव (ताणंश-3, णवणश-3), उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
28.  कक्ष अणधकारी/ अवर सणचव (मणश-2/मणश-4/ताणंश-5/तांणश-6/साणश-1),उच्च व तंत्र 

णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
29.  प्रधान सणचव, उच्च व तंत्र णशक्षि याचंे स्वीय सहायक 
30.  णनवडनस्ती/ताणंश-4.  
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