राज्य शासनाची दिक्षणा अिधछाऽवृत्ती
१

) ूःतावना : राज्यातील िवद्याथ्यार्ंना पदव्युत्तर िशक्षण घेता यावे या उदात्त हे तन
ू
राज्य शासनाने शासन िनणर्य िशक्षण व सेवायोजन ब. एससीएच-१०६५ –
यु.िद. १९ सप्टें बर, १९६५ अन्वये दिक्षणा िशंयवृत्ती सुरु करण्यात आलेली
आहे .

२

) एकूण संःखा: महािवद्यालयीन ःतर.
१) एलिफःटन कॉलेज, मुब
ं ई.

६

२) िवज्ञान संःथा, मुब
ं ई.

६

३) ईःमाईल युसफ
ू महािवद्यालय, जोगेश्वरी, मुब
ं ई-६०.

४

४) िसडनहॅ म महािवद्यालय, मुब
ं ई.

४

५) शासकीय िवधी महािवद्यालय, मुब
ं ई.

४

६) राजाराम महािवद्यालय, कोल्हापूर

६

७) िवज्ञान संःथा, नागपूर.

६

८) नागपूर महािवद्यालय, नागपूर

६

९) िवदभर् महािवद्यालय, अमरावती.

६

१०) शासकीय ज्ञान िवज्ञान महािवद्यालय, औरं गाबाद

६

एकूण

५४

िवद्यापीठीय ःतर :
१) मुब
ं ई िवद्यापीठ, मुब
ं ई.

४

२) पुणे िवद्यापीठ, पुणे.

४

३) नागपूर िवद्यापीठ, नागपूर

४

४) डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मराठवाडा िवद्यापीठ, औरं गाबाद ४
५) एस.एन.डी.टी. िवद्यापीठ, मुब
ं ई.

२

६) िशवाजी िवद्यापीठ, कोल्हापूर.

४

एकूण

१) महािवद्यालयीन ःतर

५४

२) िवद्यापीठीय ःतर

२२
एकूण संच

३

२२

७६

) राज्य शासनाची दक्षीणा अिधछाऽवृत्तीकिरता शासनाने शासन िनणर्य एमसीएच
२००३ (४०५/०३) मिश-१ िदनांक – ५ ृेॄुवारी २००४ अन्वये खालीलूमाणे
दरांमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे .
पूवीर्चे दर

सुधािरत दर

रु. ६०/- द.म.

रु. १००/- द.म.

िशंयवृत्ती
४

िशंयवृत्ती

) दर : पाऽ िवद्याथ्यार्ंकिरता दरमहा रु. ६०/- ूमाणे दोन वषार्किरता िशंयवृत्ती
मंजरु केली जाते. अभ्यासातील समाधानकारक ूगती अहवालानुसार दस
ु -या

वषार्चे नूतनीकरण मंजरू केले जाते.
५

) पाऽता

: या

िशंयवृत्तीसाठी

उत्पन्न

मयार्दा

नाही.

शासकीय

िवज्ञान

संःथा/महािवद्यालये तसेच िवद्यापीठांकडू न ूाप्त झालेल्या आवेदन पऽानुसार
िविहत केलेल्या मंजरु संचाच्या ूमाणात िशंयवृत्ती (संबंिधत िवद्याथ्यार्ंना)
मंजरू केली जाते.

६

) अजर् कोठे िमळतात : सवर् िवद्यापीठे व महािवद्यालये यांचेकडे िशंयवृत्तीचे फॉमर्
उपलब्ध होतात.

७

) अजर् कोणामाफर्त पाठिवले जातात : संचालनालयाक़डू न पिरपऽके िनगर्िमत
करून ३० सप्टें बर, अखेर आवेदन पऽे पाठिवण्यासंबंधी िवद्यापीठे / व शासकीय
महािवद्यालयांना सूिचत केले जाते.

अंितम कायर्वाही : ूाप्त झालेल्या आवेदन पऽाची उच्च िशक्षण संचालनालयाच्या ःतरांवर
पडताळणी करून, संबंिधत िवद्याथ्यार्ंचे नवीन मंजरु ी व नूतनीकरणाचे आदे श उच्च िशक्षण
संचालनालयाच्या ःतरांवर िनगर्िमत केले जातात.

