शासकीय संशोधन अिधछाऽवृत्ती
१)

ूःतावना

:

राज्यातील

िवद्यापीठीय

व

महािवद्यालयीन

ःतरांवरील

िवद्याथ्यार्ंना त्यांच्या िवषयामध्ये पी.एचडी. करता यावी या उद्दे शाने ही
शासकीय संशोधन अिधछाऽवृत्ती शासन िनणर्य िशक्षण व सेवायोजन िवभाग
ब. एससीएच १०८२/४१९९/िविश-३, िद. १३ ऑगःट १९८५ अन्वये सुरु
करण्यात आलेली आहे .
२)

संच

संख्या

:

िशंयवृत्ती

मंजरु ीसाठी

राज्यःतरीय

ःतरावर

३

व

महािवद्यालयीन ःतरांवर ११ संच िविहत केलेले आहे त. ते खालीलूमाणे:

१) राज्यःतर : िशक्षण संचालनालयाच्या ःतरांवर गिठत केलेल्या

सिमतीमाफर्त – ३ संच.
२) महािवद्यालयीन ःतर : महािवद्यालयीन ःतरांवर ूाचायार्ंनी गिठत
केलेल्या

सिमतीस

िशक्षण

संचालनालयाकडू न

गिठत

सिमतीस

परवानगी

िदल्यानंतर खालीलूमाणे महािवद्यालयांसाठी संच िनधार्िरत केलेले आहे :
१) िवज्ञान संःथा, मुब
ं ई.

३

२) िवज्ञान संःथा, नागपूर.

३

३) िवज्ञान संःथा, औरं गाबाद.

३

४) शासकीय िवदभर् महािवद्यालय, अमरावती

१

५) वसंतराव नाईक शासकीय कला व

१

समाज िवज्ञान संःथा, नागपूर
एकूण संच

११

३) पाऽता :
१) िशक्षण संचालकांच्या ःतरांवर गिठत केलेल्या सिमतीमाफर्त ूाप्त
आवेदनपऽांची छाननी करून, गुणवत्तेनुसार िविहत तीन संचांची िनवड
केली जाते.

२) महािवद्यालयीन ःतरांवर ूाचायार्ंनी गिठत केलेल्या सिमतीमाफर्त
पदवी/पदव्युत्तर अभ्यासबम व इतर संशोधनपर रे कॉडर् पाहून त्यांनी

िविहत केलेल्या संचास अधीन राहून ूाचायार्ंकडू न िनवड केली जाते.
३) या िशंयवृत्तीसाठी उत्पन्न मयार्दा नाही.

४) संबंिधत छाऽ कोठे ही सेवेत नसावा तसेच त्यांनी इतर कोणतीही
िशंयवृत्ती घेतलेली नसावी.
५) संबंिधत िवद्याथ्यार्ने पी.एचडी. संबंधी िवद्यापीठामध्ये रीतसर नोंदणी
करुन, संबंिधत मागर्दशर्काने िशफारस करणे आवँयक आहे .

४) अजर् कोठे िमळतात : संबंिधत िवद्यापीठे व महािवद्यालयांना आवेदनपऽे
उपलब्ध करून िदले जातात.
५) अजर् कोणामाफर्त पाठिवतात :

संबंिधत िवद्यापीठ िकंवा महािवद्यालयांनी

िशक्षण

महाराष्टर्

संचालक

[उच्च

िशक्षण]

राज्य,

पुणे-१.

यांचेकडे

अजर्

पाठवावयाचे आहे त. अजर् उपलब्ध करून दे ऊन, त्यांचे ःतरांवरील अजार्वर
संबंिधत ूाचायार्ंनी िवद्याथ्यार्ंना संचालक, िशक्षण संचालनालय [उच्च िशक्ष ],
यांचेकडे ूाप्त झाल्यानंतर राज्यःतरीय व महािवद्यालयीन ःतरांवरील ःवयंपूणर्
ूःताव शासनाकडे पाठिवल्यानंतर, त्या संबिं धचे शासन िनणर्य िनगर्िमत
होताच, नवीन मंजरु ी व नूतनीकरणासाठी संचालनालयाच्या ःतरावर मंजरु ी
िदली जाते.

महािवद्यालयीन

ःतरांवरील

िविहत

संचावरील

खचर्

भागिवण्यासाठी

महािवद्यालयांनी केलेल्या मागणीनुसार िशक्षण संचालनालय [उच्च िशक्षण],
ःतरांवरून अनुदान ूाप्त करून िदले जाते.
६) दर : ूत्येक िवद्याथ्यार्स मािसक रु. ४००/- िशंयवृत्ती व रु. ५०/सािदलवार खचार्पोटी मंजरू केले जातात.
७

) शा.िन.ब.एस.सी.एच २००३/ (४०५/०३)/ मिश- १ िद. ५ ृेॄुवारी, २००४
अन्वये िशंयवृत्तीच्या दरांनचे खालीलूमाणे बदल करण्यात आलेले आहे .
पूवीर्चे दर

िद. ५| २| २००४ च्या शा.िन.
नुसार सुधािरत केलेले दर

रु. ४००/- द.म.

रु. ७५०/- द.म.

रु. ५०/- द.म. सादीलवार खचर्

+ रु. १०००/वािषर्क सादीलवार खचर्

८

) शासन िनणर्य ब. एस.सी.एच २००३/(४०५/०३)/मिश-१ िद. ५ ृेॄुवारी,
२००४

अन्वये,

िशंयवृत्तीच्या

आलेला आहे .

पूवीर्चे दर

दरांमध्ये

खालीलूमाणे

बदल

सुधािरत दर

रु. ४००/- द.म. +

रु. ७५०/- द.म.

रु. ५०/- द.म. सादीलवार खचर्

+ रु. १०००/- वािषर्क
सादीलवार खचर्

करण्यात

