अहशिंदी बाषऴक याज्मातीर षलद्यार्थमाांना दे ण्मात मे णायी हशिंदी शळष्मलत्त
ृ ी
१) प्रस्तालना:
अहशिंदी याज्मातीर षलद्यार्थमाांना ळारािंत ऩयीषेनिंतय अभ्मावक्रभ ऩण
ू ण कयण्मावाठी बायत
वयकायने वन १९८४-८५ मा ळैषणणक लऴाणऩावून वदयची शळष्मलत्त
ृ ी वुरु केरेरी आशे .

अहशिंदी याज्मातीर षलद्यार्थमाांना हशिंदी बाऴेचे सान व्शाले मा शे तून मा शळष्मलत्तीचे
प्रमोजन
ृ ृ्
शळष्मलत्त
ृ ी भिंजूय कयण्माभागे प्रस्तुत केरेरे आशे . ज्मा षलद्यार्थमाांची भातब
ृ ाऴा हशिंदी नाशी,
अळा आिंध्र प्रदे ळ, आवाभ, गुजयाथ, जम्भू /काश्भीय, कनाणटक, केयऱ, भशायाष्ट्र, भणणऩूय,
भेघारम, नागारॅं ड, उडीवा, ऩिंजाफ, शवक्कीभ, ताशभऱनाडू, त्रिऩूया, ऩश्र्चचभ फिंगार,

अिंदभान/ननकोफाय हिऩवभूश, अरुणाचर प्रदे ळ, चिंदीगड, दादया/नगय शलेरी, गोला, दभन,
िं
दील, रषिीऩ, शभझोयाभ ल ऩ डीचयी
मा याज्मािंभधीर षलद्यार्थमाांना शळष्मलत्त
ृ ी भिंजूय केरी
जाते.

बायत वयकायकडून प्रत्मेक याज्मावाठी मा शळष्मलत्त
ृ ीवाठी विंच षलहशत केरेरे आशे .
भशायाष्ट्र याज्मावाठी एकूण २५५ विंच ननधाणरयत केरेरे आशे त.
२) विंच विंख्मा:
३) दय:

२५५

शी शळष्मल ृ ृ्त्ती ळावनभान्म विंस्थेभध्मे शळकणा-मा अहशिंदी बाषऴक

षलद्यार्थमांनाच खारीर दयाने ल अभ्मावक्रभानुवाय शळष्मलत्त
ृ ी भिंजूय केरी
जाते.

१) ळारािंत ऩयीषा उत्तीणण शोणा-मा

द.भ. रु. ३००

/-

षलद्यार्थमाांना [११ली/१२ली वाठी]
२) ऩदली प्रथभ लऴण ते ऩदली

द.भ. रु. ५००

/-

अभ्मावक्रभाऩमांत
3) ऩदव्मत्त
ु य ल ऩी.एचडी. वभकष

द.भ. रु. १०००

/-

अभ्मावक्रभावाठी

४) ऩािता:

१) मा शळष्मलत्त
ृ ीवाठी उत्ऩन्न भमाणदा नाशी.

२) ६०% गुण प्राप्त षलद्याथी अजण करु ळकतात. प्राप्त अजाणनुवाय

एकूण २५५ षलहशत विंच षलचायािंत घेऊन, गुणाच्मा गुणलत्तेनुवाय

[As per Merit] २५५ व्मा विंचाच्मा भमाणहदत शळष्मलत्त
ृ ी भिंजूय
केरी जाते.

३) वदयचा षलद्याथी भशायाष्ट्राचा अवणे आलश्मक आशे .
५) अजण कोठे शभऱतो:
१) मा शळष्मलत्त
ृ ीवाठी अजण ऩाठषलण्मावाठी वलण षलद्याऩीठािंकडे

ऩरयऩिकाने वलणवाधायण प्रत्मेक लऴाणभध्मे ३० वप्टें फय ऩमांत अजण

स्लीकायण्माची तायीख नभूद करून ऩरयऩिकािाये कऱषलरे जाते.
मेथे शभऱतो.

२) अजण शळषण विंचारनारम [उच्च शळषण,] भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-१

६) अजण कोणाभापणत ऩाठलामचा:
१) याज्मातीर विंफिंधधत षलद्याऩीठािंचे कुरवधचल.
२) ळावकीम

/अळावकीम भशाषलद्यारमाचे प्राचामण मािंच्मा भापणत

शळषण विंचारक

[उच्च शळषण] भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-१, १७, ड .

आिंफेडकय योड, ऩुणे-१ मािंचे नािंले ऩाठलाले रागतात.
७) नलीन भिंजुयी/ नुतनीकयण:

नलीन भिंजुयी ल नूतनीकयण शळषण विंचारनारम [उच्च शळषण]

भशायाष्ट्र याज्म, ऩण
ु े-१ मािंचेहडून भिंजयू केरे जातात.

८) शळष्मलत्त
ृ ी भिंजुयीच्मा यकभेचे ऩुणे कोऴागायात प्रदाननकयण:

दे मके वादय करून भिंजूय दे मकािंनुवाय धनादे ळ प्राप्त झाल्मानिंतय

विंफिंधधत षलद्याऩीठ/भशाषलद्यारमाकडे धनाकऴण ऩाठषलरे जातात.

९) ळावन ननणणम बायत वयकाय भानली षलकाव ल विंधान षलबाग क्र. ऐ-१ / २०-३ हद. १९
भाचण २००४ नव
ु ाय खारीरप्रभाणे शळष्मलत्तृ मािंच्मा दयािंभध्मे फदर कयण्मात आरेरा आशे .
लगण

वध्माचे दय

१) ११ ली १२ ली (+२)

वुधारयत दय

२) फी.ए. ऑनवण (उत्तीणण) रु. ७५
३) एभ.ए. / ए.शरट् ल वभ

रु. १००

रु. ५०/- द.भ.

रु. ३००

/- द.भ.

/- द.भ.

रु. ५००

/- द.भ.

/- द.भ.

रु. १०००

/- द.भ.

कष हशिंदी वनद अभ्मावक्रभ
/ ऩीएच. डी.

आशे .

लयीर दय शे ळैषणणक लऴण २००४-२००५ मा ळैषणणक लऴाणऩावून अश्र्स्तत्लात आरेरे

