शैक्षणिक वर्ष 2021-22 गुिवंत

णवद्यार्थ्यांना

परदे शात उच्च णशक्षिासाठी णशष्यवृत्ती मंजूर
करिेबाबत....
महाराष्र शासन
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग,
शासन णनिषय क्रमांक: संकीिष-2019/प्र.क्र.274/तांणश-4
मंत्रालय णवस्तार भवन, मादाम कामा मागष,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400032.
णदनांक: 10 णिसेंबर, 2021.
वाचा :१) शासन णनिषय, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग क्र.संकीिष-2018/प्र.क्र.218/तांणश-4,
णद.0४ ऑक्टोबर,2018.
२) शासन शुध्ददपत्रक, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग क्र.संकीिष-2018/प्र.क्र.218/तांणश-4,
णद.30 ऑक्टोबर,2018.
३) संचालक, तंत्र णशक्षि यांचे पत्र क्र.19/िीटीई/परदे शी णशष्यवृत्ती/2018/207,
णद.11 सप्टें बर,2019.
4) समक्रमांकाचे शासन णनिषय णद.18 सप्टें बर, 2019.
5) शासन णनिषय, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग क्र.संकीिष-2020/प्र.क्र.116/तांणश-4,
णद.06 सप्टें बर, 2021.
प्रस्तावना :परदे शात उच्च णशक्षिाचा लाभ घेिाऱ्या गुिवंत णवद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून
सदरची णशष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आलेली आहे. याकरीता पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर
पदणवका तसेच पीएचिी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या 20 गुिवंत णवद्यार्थ्यांची सदर णशष्यवृत्ती
योजनेकरीता णनवि करण्यात येते. सदर योजनेची कायषपददती व णनवि प्रक्रीया ही संदभाधीन क्र.1
येथील णद.0४ ऑक्टोबर, 2018 च्या शासन णनिषयान्वये ठरणवण्यात आलेली आहे. त्यानुसार
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता वतषमानपत्रात जाणहरातीव्दारे प्रणसददी दे वून ऑनलाईन पददतीने अजष
मागणवण्यात आले.
त्यानुसार णवणहत कालमयादे पयंत तंत्रणशक्षि संचालनालयाकिे ऑनलाईन पोटष लवर 57 अजष
प्राप्त झाले. प्राप्त झालेल्या सदर अजांची छाननी करुन णद.16 नोव्हेंबर, 2021 रोजीच्या छाननी
सणमतीच्या बैठकीत सादर करण्यात आले. छाननी सणमतीने सदर अजांची छाननी करुन व पात्रतेच्या
अटी/शती तपासून णवदयार्थ्याची यादी सणमतीच्या णशफारशीसह णनवि सणमतीपुढे णनिषयाथष सादर
केली.
त्यानुसार मा.प्रधान सणचव, उच्च व तंत्र णशक्षि यांच्या अदयक्षतेखाली गठीत केलेल्या णनवि
सणमतीची सवषसंबणधतांसमवेत णद.03.12.2021 रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत घेतलेल्या
णनिषयानुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता पात्र ठरलेल्या णवद्यार्थ्यांना णशष्यवृत्ती अनुज्ञय
े
करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.
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शासन णनिषय :परदे शात उच्च णशक्षिाचा लाभ घेिाऱ्या गुिवंत णवद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता
खालील णवदयार्थ्यांना णशष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा णनिषय घेण्यात येत आहे.
1. पीएच.िी. अभ्यासक्रमाकरीता 10 जागा उपलब्ध असून सदर अभ्यासक्रमाकरीता गुिवत्ता यादीतील
उमेदवारांपैकी शाखाणनहाय गुिवत्ता यादीतील गुिवत्ता क्रमांकानुसार खालीलप्रमािे

४

उमेदवारांची णनवि करण्यात आली आहे .:अ.

शाखा

उमेदवाराचे नांव

प्रवेश घेतलेल्या

क्र.

प्रवेश घेतलेल्या णवद्यापीठाचे नांव

अभ्यासक्रमाचे नांव

1

अणभयांणत्रकी

श्रीम. रुचा णशशीर दे शपांिे
श्रीम. णकरि अरुि णनमषल

Ph.D. in Environmental

The University of Manchester,

Science

United Kingdom

Ph.D. in Engineering

Korea University, South Korea

Ph.D. in

The University of Edinburgh,

Engineering

United Kingdom

Ph.D. in

University of Otago, New

Philosophy

Zealand

श्री. प्रणविकुमार सुभार्
पाटील
२

णवज्ञान

श्री. णलजो एन. वगीस

2. पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रमाकरीता णरक्त राणहलेल्या वरील 6 जागा हया फक्त
या वर्ाकरीताच त्याच शाखेतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाकरीता गुिवत्ता यादीतील ज्येष्ठता
क्रमानुसार उमेदवारांना उपलब्ध करुन खालीलप्रमािे 1६ उमेदवारांची णनवि करण्यात आलेली
असून सदर णनवि केलेल्या णशष्यवृत्तीधारकांची नावे खालीलप्रमािे आहे त.:अ.
क्र.
1
2
3

शाखा
व्यवस्थापन
कला
णवज्ञान

उमेदवाराचे नांव

प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचे नांव

प्रवेश घेतलेल्या णवद्यापीठाचे नांव

श्रीम. सेलेस्टे

Master of International HRM and

The University of Manchester,

मोंटू फनांणिस

Comparative Industrial Relations

United Kingdom

श्रीम. झेबा

Masters of Arts program in the

Columbia University, United

शकील वारसी

Politics concentration

States of America.

1) श्री. हर्षल

Master of Business Analytics

Carlson School of Management

हनुमंत

- University of Minnesota,

नहािे

United States of America

2) श्रीम. णकमया
भरत गांवकर
4

अणभयांणत्रकी

1) श्रीम. अमृता

/ वास्तुकला

धनंजय

शास्त्र

साळुं खे
2) श्री. ध्रुवल
सुरेश शहा

Master of Applied Paediatric

University College London

Neuro psychology

(UCL), United Kingdom

Master's in Biomedical

New York University,

Engineering

United States of America

Master's in Materials Science

University of Pennsylvania,

and Engineering

United States of America
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3) श्री. प्रज्वल
प्रक्षेप

Master's in Mechatronics and

New York University,

Robotics

United States of America

Master's in Mechatronics and

New York University,

Robotics

United States of America

Master of Biopharmaceutical

The University of Adelaide,

Engineering

Australia

Masters in Biopharmaceutical

The University Of Adelaide,

Engineering

Australia

Masters in Technology, Work

KTH Royal Institute of

and Health

Technology, Stockholm,

सोमवंशी
4) श्री.संकेत
अंकुश
साळुं खे
5) श्री.अणमत
अणनल
चौगले
6) श्रीम.श्रुती
आणदनाथ
वेदांते
7) श्री. प्रथमेश
माणिक बच्चे

Sweden
8) श्री.णजनांग
अतुल शहा
9) श्री.सणचन

Masters in Biomedical

Duke University, United States

Engineering

of America

Masters in Engineering

The University of Edinburgh,

जयससग खांबे
10) श्री.राजदीप

United Kingdom
Masters in Computational

Carnegie Mellon University,

Biology

United States of America

Masters in Integrated Product

Delft University of Technology,

Design

Netherlands

12) श्रीम.मानसी

Master of Science Programme

TU Berlin (Techniche University,

णमसलद सावंत

Global Production Engineering

Berlin)

शंकर पवार
11) श्री.श्रेयस
अरसवद
कुलकिी

3. वरील नमूद केलेल्या पात्र णवद्यार्थ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहू न परदे शी णशष्यवृत्ती मंजूर
करण्यात येत आहे .:3.1. सदर णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी णवणहत केलेल्या णनकर्ांचे पालन
होिे आवश्यक आहे.
3.2. ही णशष्यवृत्ती गृह चौकशीच्या अधीन राहू न मंजूर करण्यात आली असून गृह चौकशीमदये
णवद्यार्थ्यांचा णशष्यवृत्तीचा अजष दाखल करताना चूकीची माणहती सादर केली असल्याचे
णनदशषनास आल्यास सदरची णशष्यवृत्ती रद्द करण्यात येईल.
3.3. कोित्याही णवद्यार्थ्याने खोटी माणहती / कागदपत्रे सादर केल्याचे णसदद झाल्यास अथवा
शासनाने णनिषयामदये नमूद केल्याप्रमािे कतषव्यात कसूर केल्यास, त्यास ताबितोब पुढील
णशक्षिासाठी अटकाव (Debarred) केला जाईल व त्याच्याकिू न झालेल्या खचाची 15
टक्के चक्रवाढ व्याजाने वसूली करण्यात येईल, अशा णवद्यार्थ्याचा काळ्या यादीत समावेश
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केला जाईल. तसेच प्रचणलत कायद्यानुसार त्याच्याणवरुदद कारवाई करण्यात येईल आणि
त्यांनी णदलेले जाणमनदार आणि संदभषअणधकारी / व्यक्ती यांना सुददा ही बाब लेखी
स्वरुपात कळणवण्यात येईल.
3.4. ही णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या णवद्यार्थ्याने राज्यात परत येऊन त्याच्या
अभ्यासक्रमाचा लाभ राज्यास होईल, याकरीता आवश्यकतेनुसार राज्य शासनास सेवा
दे िे अपेणक्षत आहे. त्याबाबतचे बंधपत्र णवद्यार्थ्याने दे िे आवश्यक राणहल.
3.5. ही णशष्यवृत्ती मंजूर केलेल्या णवद्यार्थ्याने णदनांक 04 ऑक्टोबर,2018 च्या शासन णनिषयात
णवणहत केलेल्या अटी व शतीची पूतषता करण्याबाबतचे बंधपत्र / हमीपत्र सादर करिे
आवश्यक राणहल.
4.

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीता णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या णवद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या

णशष्यवृत्तीच्या रकमेची अचूक 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 आदे शात नमूद कोित्याही अटी/शतीची
पूतषता होत नसल्यास ही णशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येऊ नये.
5.

सदरचा खचष हा खालील लेखाशीर्ाखाली खची टाकण्यात यावा व सन 2021-22 च्या

आर्थथक वर्ामदये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागणवण्यात यावा.
मागिी क्र.िब्ल्यू-3, 2203 तंत्रणशक्षि-107 णशष्यवृत्त्या (00)(01) गुिवंत मुलामुलींना
परदे शात उच्च णशक्षिासाठी णशष्यवृत्ती मंजूर करिे (2203 3551) (कायषक्रम)”
वरील खचासाठी संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्र राज्य, मुंबई यांना प्राणधकृत करण्यात येत
असून त्यांच्या कायालयातील आहरि व संणवतरि अणधकारी असलेले लेखाणधकारी यांनी सदर
रक्कम आहणरत करुन अदा करावी.
6.

सदर शासन णनिषय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 202112101322394508 असा आहे.
सदर आदे श णिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,
Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR
Date: 2021.12.10 17:43:57 +05'30'

( णन. ज्यो. णघरटकर )
कक्ष अणधकारी, महाराष्र शासन
प्रणत,
1. मा.राज्यपालांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सणचव, मंत्रालय, मुंबई
3. मुख्य सणचव, मंत्रालय, मुंबई
4. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र णशक्षि यांचे णवशेर् कायष अणधकारी
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5. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र णशक्षि यांचे खाजगी सणचव
6. मा.णवरोधी पक्षनेता, णवधानपणरर्द, णवधानभवन, मुंबई
7. मा.णवरोधी पक्षनेता, णवधानसभा, णवधानभवन, मुंबई
8.

सवष प्रशासणनक णवभागाचे अपर मुख्य सणचव/ प्रधान सणचव/ सणचव, मंत्रालय, मुंबई

9.

आयुक्त, समाजकल्याि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुिे,

10. आयुक्त, आणदवासी णवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाणशक
11. आयुक्त, कृर्ी, महाराष्र राज्य, पुिे
12. आयुक्त, दु ग्ध व्यवसाय णवकास, महाराष्र राज्य, मुंबई
13. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुंबई
14. संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्र राज्य, मुंबई
15. संचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्र राज्य, पुिे
16. संचालक, वैद्यकीय णशक्षि व संशोधन, महाराष्र राज्य, मुंबई
17. संचालक, माणहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
18. संचालक, पशु संवधषन, महाराष्र राज्य, पुिे
19. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई
20. कुलसणचव, सवष कृर्ी / अकृर्ी णवद्यापीठे
21. कुलसणचव, िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर तंत्रशास्त्र णवद्यापीठ, लोिेरे, ता.मािगांव, णज.रायगङ
22. सहसंचालक, तंत्र णशक्षि णवभागीय कायालये (सवष), (संचालक, तंत्र णशक्षि यांच्यामाफषत)
23. सहसंचालक, उच्च णशक्षि, णवभागीय कायालये (सवष)
24. महासंचालक,माणहती व जनसंपकष महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रणसददीसाठी)
25. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर
26. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर
27. अणधदान व लेखा अणधकारी, मुंबई
28. णनवासी लेखा परीक्षा अणधकारी, मुंबई
29. सह / उप सणचव (मणश/णवणश/अथषसंकल्प), उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मुंबई
30. अवर सणचव (तांणश-3, णवणश-3), उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मुंबई
31. कक्ष अणधकारी (मणश-2/मणश-4/तांणश-5/तांणश-6/साणश-1),उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग,
मंत्रालय, मुंबई
32. सणचव, उच्च व तंत्र णशक्षि यांचे स्वीय सहायक
33. णनविनस्ती/तांणश-4
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