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ही माहहती विद्यार्थयााच ेभविष्य बदल ूशकत.े 

(सकंलीत माहिती) 

📊राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या 

सववच उच्च शिक्षणासाठी दोनिपेेक्षा जास्त शिष्ट्यवतृ्ती योजना उपलब्ध आिेत; परंत ुमाहितीअभावी 
ववद्यार्थी या सवव योजनांपासनू वचंचत आिेत. ग्रामीण पररसरातील आचर्थवकदृष्ट््या कमकुवत ववद्यार्थी 
आपले शिक्षण पणूव न करता सोडून देतात. अिा सवव ववद्यार्थयाांना या योजनांची माहिती शमळाल्यास 
तयांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पणूव िोईल.  

 

🌏नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट योजना  

सदर योजनेकररता इयत्ता 2 री त े5 वी, 6 वी त े10 वी; तसेच वर्व 11 वीत 12 वीच्या 
ववद्यार्थयाांकररता नासा आणण नॅिनल स्पेस सोसायटी (एनएसएस) यांच्या सयंकु्त ववद्यमाने िी 
शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े अजव जानेवारी व फेब्रवुारी महिन्यात करावा. अचधक माहितीकररता 
9175518074 या िेल्पलाईनवर सपंकव  साधावा.  

 

🌈इन्स्पायर फेलोशिप  

सदर योजना ववज्ञान व ततं्रज्ञान ववभार्, भारत सरकारद्वारे देण्यात येत.े डॉक् टरेट सिंोधनासाठी (10 
वी 60 टक्केपेक्षा जास्त र्णु असलेले ववद्यार्थी) एक िजार ववद्याचर्थवनींना पाच वर्ाांकररता इन्स्पायर 
फेलोशिप देण्यात येत.े सदर योजनेकररता ववद्यार्थयाांनी अजव करावेत.  

 

👳मिातमा र्ांधी स्कॉलरशिप  

सदर योजना लडंन मेरोपोशलटन यनुनव्िशसवटीद्वारे देण्यात येत.े 12 वीनतंर पदवी, पदव्यतु्तर पदवी / 
सवाांसाठी देण्यात येत.े एक िजार पौंड आणण मोफत शिक्षण; तसेच शिक्षणखचावत 50 टक्के सटू 
देण्यात येत.े सदर योजनेसाठी जास्तीत जास्त अजव करावेत. अचधक माहितीकररता 8180030185 या 
िेल्पलाईनवर सपंकव  करावा.  

 

 



👳मौलाना आझाद नॅिनल स्कॉलरशिप योजना  

सदर योजना मौलाना आझाद एज्यकेुिन फाऊंडिेन, अल्पसखं्याक, मतं्रालय, भारत सरकारद्वारे देण्यात 
येत.े इयत्ता 11 वीला प्रवेशित ववद्यार्थी अजव करू िकतात. अजव ऑर्स्ट, सप्टेंबर महिन्यात करावा. 
शिक्षणाचा सपंणूव खचव, पसु्तके, स्टेिनरी, रािणे, जेवणाचा खचव िा शिष्ट्यवतृ्तीमधून करण्यात येतो.  

 

💶पॅनासोननक स्कॉलरशिप  

पॅनासोननकद्वारे शमळणारी शिष्ट्यवतृ्ती फक्त जपानमध्ये मास्टर व ररसचव प्रोग्रामकररता देण्यात येत.े 
एन्रन्स फी अशसस्टंट 2,50,000 येन देण्यात येत ेव ्यिुन अशसस्टंट 2,50,000 येन प्रनत सिामािीत 
व ररसचवकररता बेशसक स्कॉलरशिप 1,50,000 येन प्रनतमाि व ्यिुन अशसस्टंट 2,00,000 येन प्रनत 
सिामािी शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े सदर योजनेकररता फेब्रवुारी व माचव महिन्यात अजव करावा. 
योजनेववर्यी अचधक माहितीकररता 9273663032 या िेल्पलाईनवर सपंकव  साधावा.  

 

📚इंडडयन स्कॉलर स्कॉलरशिप टेस्ट  

सदर योजना मानवसेवा ववकास फाऊंडिेनकडून वर्ावतनू दोन वेळा देण्यात येत.े इंजजननअरररं्, मेडडकल, 

बीसीए, सवव बीएस्सी, 11 वी, 12 वी ववज्ञान शिक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांकररता 20,000 रु. शिष्ट्यवतृ्ती 
देण्यात येत.े प्रवेिाचा कालावधी नोव्िेंबर व डडसेंबर; तसेच परीक्षा फेब्रवुारीमध्ये घेण्यात येत.े तसेच 
परीक्षा-2 कररता म,े जून, जुल,ै ऑर्स्ट, सप्टेंबर महिन्यात अजव करावा. तसेच परीक्षा नोव्िेंबर महिन्यात 
मुबंई, पणेु, अमरावती, नार्परू, औरंर्ाबाद इ. परीक्षा कें द्ांवर घेण्यात येत.े 200 र्णुांची बिुपयावयी 
पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येत.े र्णुवते्तनसुार प्रतयेकी 20,000 रु. शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े शिष्ट्यवतृ्ती 
ववतरण सोिळ्याचे आयोजन करण्यात येत.े तसेच ववद्यार्थयाांची यादी सकेंतस्र्थळावर जािीर करण्यात 
येत.े सववस्तर माहितीकररता व प्रवेि अजावकररता www.manavsevaindia.com या सकेंतस्र्थळावर 
भेट द्यावी ककंवा 9273663032 या िेल्पलाईनवर सपंकव  साधावा.  

 

💂के. सी. महिदं्ा एज्यकेुिनल रस्ट शिष्ट्यवतृ्ती (परदेिातील शिक्षणासाठी) सदर योजना के. सी. महिदं्ा 
एज्यकेुिनल रस्टकडून देण्यात येत.े पदवीधर ववद्यार्थयाांना 95,000 रु. शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े 
मलुाखतीद्वारे ववद्यार्थयाांची ननवड करण्यात येत.े  

 

📚राजर्ी िािू मिाराज र्णुवत्ता शिष्ट्यवतृ्ती (र्णुवतंांना आधार)  

सदर योजनेकररता समाजकल्याण ववभार्ात चौकिी करावी. अनसुचूचत जातीमधील ववद्यार्थी अजव करू 
िकतात.  



🏬एन.डी.ए.मधील ववद्यार्थयाांना शिष्ट्यवतृ्ती  

1. परिरुामभाऊ पटवधवन शिष्ट्यवतृ्तीमध्ये दरमिा 350 त े500 रुपये देण्यात येतात.  

2. कनवल कें डल फ्रें क मेमोररयल शिष्ट्यवतृ्ती वावर्वक 360 रुपये देण्यात येतात.  

3. अल्बटव एक्का शिष्ट्यवतृ्ती 350 रुपये देण्यात येतात.  

4. एफ. जी. ऑकफसर डी. व्िी. वपटूं मेमोररयल शिष्ट्यवतृ्ती दरमिा 225 रुपये देण्यात येतात.  

5. पायलट ऑकफसर र्रुशमत शसरं् बेदी मेमोररयल शिष्ट्यवतृ्ती 420 रुपये देण्यात येतात.  

6. ववत्तीय सिाय्य 50 टक्के खचव प्रशिक्षण काळासाठी देण्यात येतात.  

अपरं्ांसाठी शिष्ट्यवतृ्ती 10,000 रुपये.  

सदर योजना सामाजजक न्याय आणण सक्षमीकरण मतं्रालयाद्वारा पदवी, पदव्यतु्तर पदवी, पदववका, 
प्रमाणपत्र, 10 वी, 12 वीत शिक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांना 10,000 रुपये शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े 
योजनेसदंभावत सववस्तर माहितीकररता 9175276019 या िेल्पलाईनवर सपंकव  साधावा.  

 

💻आय.आय.टी. बॉम्ब ेस्कॉलरशिप  

सदर योजना आय.आय.टी. कॉलेजद्वारे देण्यात येत.े आय.आय.टी. बॉम्ब ेकॉलेजमध्ये पदवीधर व 5 
वर्ाांच्या पदव्यतु्तर ववद्यार्थयाांना सपंणूव शिक्षण मोफत व 300 रुपये देण्यात येतात.  

 

📝अल्पसखं्याकांसाठी शिष्ट्यवतृ्ती  

सदर शिष्ट्यवतृ्तीकररता पदवी, पदव्यतु्तर पदवी, व्यावसानयक तांत्रत्रक शिक्षणासाठी देण्यात येत.े या 
योजनेंतर्वत 30,000 रुपये शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े  

 

📝ऑल इंडडया टॅलेंट स्कॉलरशिप  

के. सी. महिदं्ा एज्यकेुिन रस्टकडून देण्यात येणाऱ्या सदर योजनेकररता 10 वी, 12 वी 60 टक्के व 
ततं्रननकेतनला प्रवशेित ववद्यार्थी अजव करू िकतात. दरमिा 5000 रुपये शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े सदर 
शिष्ट्यवतृ्ती ततं्रननकेतनच्या तीन वर्ाांकररता शमळत.े ननवड 10 वी व 12 वीच्या र्णुांवर आधाररत 
र्णुवत्ता यादीनसुार करण्यात येत.े योजनेववर्यी अचधक माहितीकररता 9273663032 या िेल्पलाईनवर 
सपंकव  साधावा.  

 

 



📝राष्ट्रीय प्रज्ञा िोध परीक्षा  

सदर परीक्षा राष्ट्रीय िकै्षणणक सिंोधन व प्रशिक्षण परीक्षा, नवी हदल्लीद्वारे आयोजजत करण्यात येत.े 
इयत्ता 8 वीचे ववद्यार्थी जुल,ै ऑर्स्ट, सप्टेंबर महिन्यात अजव करू िकतात. परीक्षा नोव्िेंबर महिन्यात 
घेण्यात येत.े दरमिा 500 (वर्व 9 वी त े12 वीपयांत) तसेच पदवीकररता 6000 रुपये देण्यात येतात. 
अचधक माहितीकररता 8180030185 या िेल्पलाईनवर सपंकव  साधावा.  

 

📚मिाराष्ट्र प्रज्ञा िोध परीक्षा  

िी शिष्ट्यवतृ्ती इयत्ता 8 वी 9 वी, 10 वीच्या ववद्यार्थयाांना नौरोसजी वाडडया मिाववद्यालय, पणेुद्वारा 
देण्यात येत.े प्रवेि अजव म,े जून, जुल ैमहिन्यात भरावा. राज्यस्तरावर 750 रुपये, जजल्िास्तरीय 300 
रुपये, उते्तजनार्थव 5 बक्षक्षस,े वविरे् पाररतोवर्क 3000 रु., 2000 रु. 1500 रु. ननवड परीक्षेद्वारे करण्यात 
येईल. जास्तीत जास्त ववद्यार्थयाांनी अजव करावे.  

 

📚जवािर नवोदय परीक्षा  

जवािर नवोदय परीक्षा शिष्ट्यवतृ्ती इयत्ता 5 वी कररता देण्यात येत.े जुल,ै ऑर्स्ट, महिन्यात अजव 
करावा. परीक्षेद्वारे ननवड करण्यात येत.े 5 वीनतंरचे शिक्षण, ननवास, भोजन, पसु्तके, शिक्षण साहितय 
आणण र्णवेर् ववनामलू्य देण्यात येत.े  

 

📚अण्णा भाऊ साठे शिष्ट्यवतृ्ती योजना  

मातरं् समाजाच्या 10 पोटजातीमधील 10 वी, 12 वी, पदववका, अशभयांत्रत्रकी, वदै्यकीय परीक्षेत 60 
टक्के र्णु शमळववणारे ववद्यार्थी अजव करू िकतात. सदर योजना लोकिािीर अण्णा भाऊ साठे ववकास 
मिामडंळाद्वारे देण्यात येत.े प्रवेिाचा कालावधी जुल,ै ऑर्स्ट, सप्टेंबर महिन्यात अजव करावे. 10 वी - 
1,000, 12 वी - 1,500, पदववका - 2,000 रु., अशभयांत्रत्रकी व वदै्यकीय शिक्षणाकररता भरपरू 
शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े  

 

👲आहदवासी अपरं् ववद्यार्थयाांना शिष्ट्यवतृ्ती  

सदर योजनेकररता ववद्यार्थी इयत्ता 8 वी त े12 वी शिक्षण घेत असलेले;तसेच अनसुचूचत जमातीचे 
अपरं् ववद्यार्थी अजव करू िकतात. एकाजतमक आहदवासी ववकास ववभार्ातफे िी शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात 
येत.े जुल,ै ऑर्स्ट, सप्टेंबर महिन्यात अजव करावा. शिष्ट्यवतृ्ती रु. 500 प्रनतमाि; तसेच वािन भत्ता 100 
रु. प्रनतमिा देण्यात येतो.  

 



👸उद्यान िाशलनी फेलोशिप प्रोग्राम (फक्त मलुींसाठी)  

इयत्ता 10 वीमध्ये 60 टक्के पास ववद्याचर्थवनींना िी शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े अजव जून, जुल ैमहिन्यात 
करावा. शिक्षणाचा सपंणूव खचव देण्यात येतो.  

 

👳एस. के. पाटील लोन स्कॉलरशिप (ववदेिात शिक्षणाकररता)  

सदर शिष्ट्यवतृ्ती इंजजननअरररं्, टेक् नॉलॉजी, मेडडकल इ. उच्च शिक्षणाकररता, शिक्षणाचा सपंणूव खचव 
देण्यात येतो. फक्त ववदेिात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय ववद्यार्थयाांकररता ती देण्यात येत.े  

 

📚इंडडयन ऑईल ऍकॅडशमक स्कॉलरशिप योजना  

सदर योजना इंडडयन ऑईल कॉपोरेिन शलशमटेडकडून हदली जात.े या शिष्ट्यवतृ्तीकररता ववद्यार्थी इयत्ता 
10 वी पास व आयटीआय असावा. तसेच बारावी पास झालेल्या ववद्यार्थयाांकररता इंजजननअरररं् 
एम.बी.बी.एस. व पदवीनतंर एमबीएकररता िी शिष्ट्यवतृ्ती देण्यात येत.े दिावी आणण आयटीआयच्या 
दोन िजार ववद्यार्थयाांना दोन वर्ाांकररता एक िजार रुपये महिना हदले जातात; तर इंजजननअररररं्च्या 
300 ववद्यार्थयाांना चार वर्ाांकररता तीन िजार रुपये महिना हदले जातात आणण एम.बी.ए.च्या 
ववद्यार्थयाांना दोन वर्ाांकररता िभंर ववद्यार्थयाांना तीन िजार रुपये महिना देण्यात येतात. सववसाधारण 
(ओपन) प्रवर्ावतील ववद्यार्थयाांना 65 टक्के र्णु असावे. एस. सी., ओबीसी व मलुींकररता 60 टक्के 
र्णु असावेत. अपरं् ववद्यार्थयाांकररता 50 टक्के र्णु आवश् यक आिेत. ववद्यार्थयाांची ननवड परीक्षा 
ककंवा मलुाखतीद्वारे नसनू र्णुवत्ता यादीनसुार िोईल. म्िणजेच या शिष्ट्यवतृ्तीकररता परीक्षा ककंवा 
मलुाखत नािी. या शिष्ट्यवतृ्तीकररता जास्तीत जास्त अजव करावेत. अचधक माहितीकररता स्कॉलरशिप 
इन्फॉमेिन सेंटरच्या 9273663032 या िेल्पलाईनवर सपंकव  साधावा. 


