
राज्य शासनाची दिक्षणा अिधछाऽवतृ्ती  
१ ) ूःतावना : राज्यातील िवद्याथ्यार्ंना पदव्युत्तर िशक्षण घेता यावे या उदात्त हेतनू 

राज्य शासनाने शासन िनणर्य िशक्षण व सेवायोजन ब. एससीएच-१०६५ – 
यु.िद. १९ सप्टेंबर, १९६५ अन्वये दिक्षणा िशंयवतृ्ती सरुु करण्यात आलेली 
आहे.  

२ ) एकूण सःंखा: महािवद्यालयीन ःतर.  
१) एलिफःटन कॉलेज, मुबंई.     ६ 

२) िवज्ञान सःंथा, मुबंई.     ६ 

३) ईःमाईल युसफू महािवद्यालय, जोगेश्वरी, मुबंई-६०. ४   

४) िसडनहॅम महािवद्यालय, मुबंई.    ४ 

५) शासकीय िवधी महािवद्यालय, मुबंई.   ४ 

६) राजाराम महािवद्यालय, कोल्हापूर    ६ 

७) िवज्ञान सःंथा, नागपूर.     ६ 

८) नागपूर महािवद्यालय, नागपूर    ६   

९) िवदभर् महािवद्यालय, अमरावती.    ६   

१०) शासकीय ज्ञान िवज्ञान महािवद्यालय, औरंगाबाद  ६   

     एकूण   ५४   
 

   िवद्यापीठीय ःतर :  

१) मुबंई िवद्यापीठ, मुबंई.     ४ 

२) पुणे िवद्यापीठ, पुणे.     ४ 

३) नागपूर िवद्यापीठ, नागपूर     ४ 

४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवद्यापीठ, औरंगाबाद ४ 

५) एस.एन.डी.टी. िवद्यापीठ, मुबंई.    २ 

६) िशवाजी िवद्यापीठ, कोल्हापूर.     ४   

       एकूण   २२ 
 

१) महािवद्यालयीन ःतर     ५४ 

२) िवद्यापीठीय ःतर      २२   

     एकूण सचं  ७६   
 

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

पूवीर्चे दर   सधुािरत दर 



रु. ६०/- द.म.   रु. १००/- द.म.  

 िशंयवतृ्ती   िशंयवतृ्ती 
४ ) दर : पाऽ िवद्याथ्यार्ंकिरता दरमहा रु. ६०/- ूमाणे दोन वषार्किरता िशंयवतृ्ती 

मजंरु केली जाते. अभ्यासातील समाधानकारक ूगती अहवालानुसार दसु-या 
वषार्चे नूतनीकरण मजंरू केले जाते.  

५ ) पाऽता : या िशंयवतृ्तीसाठी उत्पन्न मयार्दा नाही. शासकीय िवज्ञान 
सःंथा/महािवद्यालये तसेच िवद्यापीठांकडून ूाप्त झालेल्या आवेदन पऽानुसार 
िविहत केलेल्या मजंरु सचंाच्या ूमाणात िशंयवतृ्ती (सबंंिधत िवद्याथ्यार्ंना) 
मजंरू केली जाते.  

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

७ ) अजर् कोणामाफर् त पाठिवले जातात : सचंालनालयाक़डून पिरपऽके िनगर्िमत 
करून ३० सप्टेंबर, अखेर आवेदन पऽे पाठिवण्यासबंंधी िवद्यापीठे/ व शासकीय 
महािवद्यालयांना सिूचत केले जाते.  

अिंतम कायर्वाही : ूाप्त झालेल्या आवेदन पऽाची उच्च िशक्षण सचंालनालयाच्या ःतरांवर 
पडताळणी करून, सबंंिधत िवद्याथ्यार्ंचे नवीन मजंरुी व नूतनीकरणाचे आदेश उच्च िशक्षण 
सचंालनालयाच्या ःतरांवर िनगर्िमत केले जातात. 


