
आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, 
पुणे याचंेमार्फ त राबदवण्यात येणाऱ्या 
संशोधन अदधछात्रवृत्ती योजनेमध्ये 
सुधारणा करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी दवकास दवभाग 

शासन दनणफय क्रमाकंः अछाव ृ- 2022/प्र.क्र.134/का.19 
मंत्रालय, मंुबई- 400 032  

दिनाकं :  ३ रे्ब्रवुारी, 2023 
वाचा: 

१. आदिवासी दवकास दवभाग, शासन दनणफय क्रमाकं दिआरआय 2008 / प्रक्र. 168 / 
का-5, दिनाकं 15 माचफ, 2011,  

२. आदिवासी दवकास दवभाग, शासन शुध्िीपत्रक क्रमाकं दिआरआय 2008 / प्रक्र. 168 
/ का-5, दिनाकं 26 एदप्रल 2011 व 10 जून, 2011. 

३. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे याचंे पत्र क्र. आसंप्रसं-2022/ 
का.४(सं) /अदधछात्रवृत्ती/422, दिनाकं 22.09.2022. 

 

प्रस्तावना 
आदिवासी क्षते्रामधील सामादजक व आर्थथक बिलाचं्या प्रदक्रयेचा व आदिवासी 

जमातीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्साहन िेण्याच्या हेतूने अनुसूदचत जमातीच्या 2 
उमेिवाराकंदरता संशोधन अदधछात्रवृत्ती ही योजना आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे 
याचंेमार्फ त उपरोक्त संिभफ क्र. १ व २ चे शासन दनणफयानं्वये राबदवण्यात येत आहे. संिभफ क्र. १ 
चे शासन दनणफयान्वये संशोधन अदधछात्रवृत्तीचा िर हा िरमहा रु. 2800/- व प्रती वर्षी 
सादिलवार खचाकदरता रु. 10,000/- दनदित करण्यात आलेला आहे. सिर िरामध्ये सन 
2011 नंतर सुधारणा करण्यात आलेली नाही. 

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूदचत जातीच्या उमेिवारासंाठी बािी, पुणे याचंेमार्फ त मराठा 
व कुणबी जातीतील उमेिवारांसाठी सारथी, पुणे तसेच इतर मागासवगीय जाती, भिक्या व 
दवमुक्त जमाती मधील उमेिवारासंाठी महाज्योती, नागपूर याचंेमार्फ त पी. एच. डी. 
अभ्यासक्रमासाठी आर्थथक सहाय्य योजना राबदवली जाते. त्यामुळे अनुसूदचत जमातीच्या 
उमेिवाराकंदरता िेखील पी. एच. डी. अभ्यासक्रमासाठी अदधछात्रवृत्ती िेण्याकदरता योजना 
सुरु करण्यात यावी अशी मागणी राज्यातील दवदवध आदिवासी लोकप्रदतदनधी व संटिनाकंडून 
करण्यात येत होती. त्यामुळे सद्यस्स्थतीत सुरु असलेल्या संशोधन अदधछात्रवृत्तीमध्ये अन्य 
दवद्याशाखाचंा समावशे करुन योजनेचा लक्षाकं वाढदवणे व अदधछात्रवृत्तीच्या रकमेत सुधारणा 
करणेबाबत आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे याचंकेडून उपरोक्त संिभफ क्र. 
३ चे पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचे अनुर्षंगाने योजनेच्या सुधादरत मागफिशफक सचूना 
दनगफदमत करण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती.                                                           

शासन दनणफय  
महाराष्ट्र राज्यातील 100 अनुसूदचत जमातीच्या उमेिवारानंा िरवर्षी पी. एच. डी. 

अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अदधछात्रवृत्ती िेणे या योजनेस व सिर योजनेच्या 
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अंमलबजावणीसाठी सोबत जोडलेल्या दववरणपत्र-अ मधील मागफिशफक सूचनानंा या शासन 
दनणफयान्वये मान्यता िेण्यात येत आहे. 
2. सिर योजना राबदवण्यासाठी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पणेु 
यानंा आहरण व संदनयंत्रण अदधकारी म्हणनू टोदर्षत करण्यात येत आहे. 
3. प्रस्तुत योजनेकदरता येणारा खचफ मागणी क्र. िी-2, 2225-अनुसूदचत जाती, जमाती व 
इतर मागासवगफ कल्याण (०५) संशोधन व प्रदशक्षण(०५) (०१) जनजाती संशोधन व प्रदशक्षण 
संस्था, पुणे (2225 1301) 34 या लेखादशर्षांतगफत अथफसंकस्ल्पत करण्यात आलेलल्या दनधीतून 
भागदवण्यात यावा.  
4. सिर शासन दनणफय दवत्त दवभागाचा अनौपचादरक संिभफ क्र. 65/व्यय-14, दिनाकं 
24.01.2022 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार दनगफदमत करण्यात येत आहे. 
5. सिर शासन दनणफय महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेताकं क्रमांक 
202302031640472924 असा आहे. हा आिेश दडजीिल  स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने.  
     

    
            ( प्रकाश दव. वाजे ) 

                    कायासन अदधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे सदचव,राजभवन,मंुबई. 
2) मा.सभापती,महाराष्ट्र दवधानपदरर्षि,महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
3) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र दवधानसभा,महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
4) मा.दवरोधी पक्षनेता दवधानपदरर्षि/दवधानसभा, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय, 

मंुबई. 
5) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र दवधानपदरर्षि,महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
6) मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र दवधानसभा,महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
7) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सदचव,मंत्रालय,मंुबई. 
8) मा.उपमुख्यमंत्री याचंे सदचव ,मंत्रालय,मंुबई. 
9) मा. सवफ मंत्री, याचंे खाजगी सदचव.मंत्रालय,मंुबई. 
10) मा. सवफ राज्यमंत्री, याचंे खाजगी सदचव,मंत्रालय,मंुबई. 
11) मा. दवधानसभा / दवधान पदरर्षि, सिस्य सवफ 
12) मुख्य सदचव,याचंे उप सदचव,मंत्रालय,मंुबई 
13) अ.मु.स./प्र.स./सदचव,दवभाग सवफ ,मंत्रालय मुंबई.  
14) आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादशक 
15) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे 
16) सवफ दजल्हादधकारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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17) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी दवकास महामंडळ, 
नादशक 

18) व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी दवत्त व दवकास महामंडळ, नादशक. 
19) अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादशक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
20) महालेखापाल (लेखा पदरक्षा) / (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मंुबई 
21) महालेखापाल (लेखा पदरक्षा) / (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
22) सवफ दजल्हा कोर्षागार अदधकारी. 
23) अदधिान व लेखा अदधकारी, मंुबई. 
24) संचालक, मादहती व जनसंपकफ  सचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
25) सवफ उप सदचव/अवर सदचव/कायासन अदधकारी, आदिवासी दवकास 

दवभाग,मंत्रालय, मंुबई.  
26) उप सदचव ( व्यय-14), दवत्त दवभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
27) सवफ मुख्य कायफकारी अदधकारी,दजल्हा पदरर्षि 
28) सवफ प्रकल्प अदधकारी, एकास्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प 
29)दनवड नस्ती (कायासन-19), आदिवासी दवकास दवभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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दववरणपत्र-अ 

शासन दनणफय क्र.अछावृ-2022/प्र.क्र.134-का/19,दि .3 रे्ब्रवुारी ,2023 चे दववरण पत्र 

योजनेचे नाव : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूदचत जमातीच्या उमेिवारानंा पी. एच. डी. या     
                       अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अदधछात्रवृत्ती (रे्लोदशप) िेणे. 
योजनेचा उदे्दश:  
 आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था पुणे मार्फ त महाराष्ट्रातील अनुसूदचत जमातीच्या 
उमेिवारानंा भारतातील मान्यता प्राप्त दवद्यापीठ / महादवद्यालय / संस्था यामध्ये कोणत्याही 
दवर्षयात पूणफवळे व दनयदमतदरत्या पी.एच.डी. करण्यासाठी अदधकतम पाच वर्षांसाठी रे्लोदशप 
द्वारे अथफसहाय्य करणे. 

उमेिवाराकंडून अजफ मागदवण्याची प्रदक्रया : 

महाराष्ट्र राज्यातील रदहवासी असलेल्या व सिर सशंोधन अदधछात्रवृत्ती (रे्लोदशप) 
टेऊ इस्च्छत असणाऱ्या व या योजनेकदरता साधारण पात्रता व दनकर्ष पूणफ करीत असलेल्या 
अनुसूदचत जमातीच्या उमेिवाराकंडून अजफ मागदवले जातील. याबाबत आदिवासी संशोधन व 
प्रदशक्षण या संस्थेमार्फ त राज्यस्तरीय व सवफिूर पोहोचणाऱ्या तसेच सवादधक खपाच्या 
महत्वाच्या िैदनकामंध्ये जादहरात िेण्यात येईल. उमेिवारानंा या योजनेचा र्ायिा केवळ 
एकिाच टेता येईल. 
लाभाथी संख्या : १०० प्रदत वर्षफ 
उमेिवारासंाठी सवफसाधारण पात्रता दनकर्ष: 

1. उमेिवार महाराष्ट्र राज्याचा रदहवाशी असावा. 
2. उमेिवाराची जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूदचत जमातीच्या यािीमधील असणे 

आवश्यक आहे. 
3. या योजनेसाठी अजफ करते वळेेस उमेिवाराकडे अनुसूदचत जमातीचे जात वधैता 

प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. 
4. उमेिवार हा कोणत्याही शाखेतील पिव्युत्तर पिवी धारक असावा. उमेिवार व्यक्तीने 

पिव्युत्तर पिवी परीक्षा ही शासकीय अथवा सरकारमान्य 
दवद्यापीठ/महादवद्यालय/संस्थामार्फ त उत्तीणफ केलेली असावी. तसेच सिर 
योजनेसाठीची इतर अहफता, दशक्षण, वय व इतर पात्रता व अिी पूणफ केलेल्या असाव्यात. 

5. अनुसूदचत जमातीच्या उमेिवाराचे व त्याच्या कुिंुबाच ेसवफ मागाने दमळून वार्थर्षक उत्त्पन 
मयािा रु. ८,००,००० ( अक्षरात रुपये आठ लक्ष र्क्त ) यापेक्षा कमी असाव.े 

6. सिर योजनेचा लाभ टेणेसाठी उमेिवाराची कमाल वयोमयािा ४५ वर्षफ इतकी असेल. 
7. उमेिवाराने पी.एच.डी. धारण करण्याकदरता भारतातील सरकारी अथवा सरकारमान्य 

दवद्यापीठ/महादवद्यालय/संस्था येथे एदप्रल, 2021 नंतर नोंिणी केलेली असावी.  
8. राज्यातील आदिम जमातीच्या उमेिवारानंा प्राधान्य दिले जाईल. 
9. दनयमानुसार मुली व दिव्यांग याचं्यासाठी अनुक्रमे 30 % व 4 % जागा आरदक्षत ठेवल्या 

जातील. परंतु आरदक्षत जागेवर पात्र उमेिवार उपलब्ध न झाल्यास सिर जागा 
अनुसूदचत जमातीतील गुणानुक्रमे पात्र असलेल्या उमेिवारास दिली जाईल.  
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10. शासकीय सेवते असणाऱ्या उमेिवारास ह्या योजनेचा लाभ टेता येणार नाही. 
11. उमेिवार पी.एच.डी. करीत असलेल्या कालावधीत कोणत्याही स्वरूपाचा पणूफवळे 

अथवा अधफवळे रोजगार/स्वयंरोजगार करीत असल्यास ककवा 
दवद्यापीठ/महादवद्यालय/संस्था याचंेकडून पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी कोणत्याही 
प्रकारचे अथफसाह्य/मानधन/दशष्ट्यवृत्ती टेत असल्यास या योजनेचा लाभ टेण्यास पात्र 
राहणार नाही. 

12. उमेिवारास कोणत्याही िप्प्यावर कोणत्याही कारणास्तव पी.एच.डी. करणे अधफवि 
सोडावयाचे असल्यास त्या उमेिवारास प्राप्त झालेली रे्लोदशप आदिवासी संशोधन व 
प्रदशक्षण संस्थेस जमा करावी लागेल. 

13. दवद्यार्थ्याने खोिे कागिपत्रे सािर करून योजनेचा लाभ टेतला असल्याचे दनिशफनास 
आल्यास त्याचंेकडून संपणूफ प्रदशक्षणाचा खचफ वसलू करून कायिेशीर िंडात्मक 
कारवाई करण्यात येईल. 

2. जर संस्थेने पुरदवलेल्या दनवास व्यवस्थेचा लाभ उमेिवार टेणार नसल्यास, त्याने/दतने 
दनवास व्यवस्थेचा पत्ता व हमीपत्र आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्थेस कळदवणे/िेणे 
बंधनकारक आहे व उमेिवाऱ्याच्या सुरक्षचेी जबाबिारी स्वत: उमेिवाराचंी राहील. 

3. सिर योजनेमधील रे्लोदशप चा लाभ टेण्यासाठी 75 िक्के उपस्स्थती आवश्यक आहे. 
तसे प्रमाणपत्र दवद्यापीठ/महादवद्यालय/संस्था मधून संशोधन मागफिशफक (Research 
Guide) याचं्याकडून प्राप्त करून आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था येथे 
जमा करणे आवश्यक आहे. परंतु दवद्याथी गंभीर आजारी पडणे, अपटात होणे (नैसर्थगक 
आपत्ती/कौिंुदबक समस्या/वदै्यकीय कारण) या कारणामुळे अनुपस्स्थत असल्यास 
अपवािात्मक पदरस्स्थतीमध्ये दवद्यार्थ्यांना रे्लोदशप अिा करण्याबाबतचा अंदतम 
दनणफय आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे याचंा असेल. 

4. ज्या उमेिवाराचंी दनवड होईल त्याचंी दनवड झाल्यानंतर तात्काळ रुजू होणे 
बंधनकारक असेल व ७ दिवसाच्या आत हमीपत्र आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्थेस 
जमा करणे आवश्यक आहे. जे उमेिवार दिलले्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत 
रुजू होत नाहीत, अशा उमेिवाराचंी दनवड रद्द करून प्रतीक्षा यािीवरील उमेिवाराचंी 
गुणवत्तेनुसार दनवड करून त्यानंा योजनेचा लाभ िेण्यात येईल. या संिभात काही 
समस्या उद्भवल्यास त्याबाबतची कारणमीमासंा पडताळून अंदतम दनणफय टेण्याचा 
अदधकार आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे याचंा असेल. 

 

उमेिवाराची दनवड प्रदक्रया: 

आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे या संस्थेमार्फ त महत्वाच्या िैदनकामंध्ये 
याबाबत जादहरात िेऊन प्रथमतः सिर योजनेसाठी पात्र असलेल्या उमेिवाराकंडून 
ऑनलाईन पद्धतीने सवफ आवश्यक कागिपत्रे सोबत दवदहत नमुन्यामध्ये अजफ मागदवण्यात 
येतील. तर प्राप्त अजांची संख्या 200 पेक्षा जास्त असल्यास उमेिवाराचंी दनवड करण्यासाठी 
दवद्यादपठ प्रवशे पदरक्षचे्या धतीवर प्रवशे पदरक्षचेे आयोजन करण्यात येईल. सिर पदरक्षमेध्ये 
उमेिवारासं आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे यानंी दनदित केलेले दकमान गुण प्राप्त 
करणे बंधनकारक असेल. पदरक्षमेध्ये प्राप्त गुणाचं्या आधारे दनवड यािी व प्रदतक्षा यािी 
प्रकादशत केली जाईल. 200 पेक्षा जास्त अजफ प्राप्त झाल्यास उमेिवारांचे अजफ प्राप्त 
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करणेपासून पदरक्षा टेणे ते कागिपत्राचंी तपासणी करुन प्रवशे िेण्यापयंतची कामे करण्यासाठी 
राज्यस्तरीय िैदनकामंध्ये जादहरात िेवून ऑनलाईन / ऑर्लाईन पदरक्षा टेणाऱ्या दवदवध 
संस्थाचंी ई-िेंडर प्रदक्रया राबवून दनवड करण्यात येईल. याकदरता येणारा खचफ योजनेंतगफत 
प्राप्त तरतूिीमधून करण्यात येईल. जर उमिवाराचंी संख्या २०० पेक्षा कमी असेल तर 
उमेिवारासं पिवी व पिवीत्तर पिवी पदरक्षमेध्ये प्राप्त गुणाचंी सरासरी काढून गुणानुक्रम यािी 
प्रकादशत केलेली जाईल. 

प्रवशे पदरक्षते प्राप्त कागिपत्राचंी छाननी करणे व मुलाखत टेण्यासाठी अनुसूदचत 
जमाती संशोधन अदधछात्रवृत्ती दनवड सदमती स्थापन करण्यात येईल. 

अ.क्
र. 

पिनाम सदमती तील पिनाम 

१ सह संचालक , आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे अध्यक्ष 
२ उपसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे उपाध्यक्ष 
3 दवशेर्ष तज्ञ (कला/वादणज्य) शाखा सिस्य 
4 दवशेर्ष तज्ञ (दवज्ञान / अदभयादंत्रकी / वदै्यदकय ) शाखा सिस्य 
5 दवशेर्ष तज्ञ (मानववशं शास्त्र) शाखा सिस्य 
6 दवशेर्ष तज्ञ (आदिवासी क्षते्रात कायफरत असलेली व्यक्ती ) सिस्य 
7 संशोधन अदधकारी (संशोधन) सिस्य सदचव 

सिर सदमती मुलाखतीअंती िरवर्षी 100 उमेिवाराचंी संशोधन अदधछात्रवृत्तीसाठी दनवड 
करेल. प्रवशे पदरक्षा अभ्यासक्रम व प्रवशे पदरक्षा मधील अदधकतम गुण तसेच इतर अहफता 
याबाबत उदचत बिल ककवा त्यास मान्यता िेण्याचे अदधकार आयुक्त, आदिवासी संशोधन व 
प्रदशक्षण संस्था, पुणे यानंा असतील. 

उमेिवारानंा िेण्यात येणाऱ्या सोई-सुदवधा : 

1. दप.एच.डी चा अभ्यासक्रम पूणफ करण्यासाठी िरमहा रु. 31, ०००/- इतकी रे्लोदशप 
जास्तीत जास्त पाच वर्षफ ककवा दवद्यापीठास प्रबंध सािर करण्याचा दिनाकं या पैकी ज े
आधी टडेल त्या दिनाकं पयंत.  

2. आकस्स्मक खचफ: 
 अ) कला, वादणज्य, व्यवस्थापन, भार्षा, सामदजक शास्त्र े या दवर्षयामधील 

पी.एच.डी. या अभ्यासक्रमासाठी िर वर्षी रु. २०,५०० /- इतके आर्थथक 
अनुिान िेण्यात येईल. 

ब) दवज्ञान, अदभयादंत्रकी, वदै्यकशास्त्र व इतर  दवर्षयामधील पी.एच.डी. या 
अभ्यासक्रमासाठी िर वर्षी रु. २५०००/- इतके आर्थथक अनुिान िेण्यात 
येईल. 

3. दिव्यागं उमेिवारानंा रु. २०००/- िरमहा इतके सहाय्य अनुिान म्हणनू अदतदरक्त 
िेण्यात येईल. 

4.  सवफ उमेिवारानंा खालीलप्रमाणे HRA ( टरभाडे भत्ता ) म्हणनू िेण्यात येईल. 
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   अ) वस्तीगृहात राहणारे उमेिवार: दवद्यादपठ / महादवद्यालय / संस्थेने 
राहण्यासाठी आकारलेले शुल्क 

   ब) वस्तीगृहात न राहणारे उमेिवार: वस्तीगृहान न राहणाऱ्या उमेिवाराकंदरता 
शहरानूंसार रे्लेदशपच्या खालीललप्रमाणात टरभाडे भत्ता िेण्यात येईल. 

   १. झेड वगफ शहर- 8 िक्के  
2. वाय वगफ शहर- 16 िक्के 
3. एक्स वगफ शहर - 24 िक्के 

 

 अथफ सहाय्याचा कालावधी :- 

अ) अनुसूदचत जमाती अदधछात्रवृत्तीचा कालावधी हा पी.एच.डी. कदरता नोंिणीच्या 
दिनाकंापासून ते संशोधन प्रकल्प दवद्यापीठात सािर होण्याच्या तारखेपयंत ककवा 
नोंिणीनंतर पाच वरे्ष यापैकी जे आगोिर होईल तो कालावधी असेल. 

ब) पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी संबंदधत दवद्यापीठ/ महादवद्यालय/ संस्थेने मुितवाढ 
दिल्यास पाच वर्षापलीकडे होणाऱ्या मुित वाढीकदरता आदिवासी संशोधन प्रदशक्षण 
संस्थेमार्फ त कोणत्याही पदरस्स्थतीत अदधछात्रवृत्तीस मुितवाढ िेण्यात येणार नाही. 

क) उमेिवार व्यक्तीने कोणत्याही कारणाने नोंिणी दिनाकंापासून ते दवद्यादपठात 
पी.एच.डी. कदरता रुजू दिनाकंापयंत कालावधीत गॅप टेतला तर उमेिवारास स्वयंस्पष्ट्ि 
कारणासह संबंदधत दवद्यापीठ महादवद्यालय संस्थेकडून गॅप प्रमाणपत्र आदिवासी 
संशोधन प्रदशक्षण संस्थेकडे सािर करणे बधंनकारक राहील. 

ड) संबंदधत गॅप कालावधीसाठी आदिवासी संशोधन प्रदशक्षण संस्थेमार्फ त कोणत्याही 
पदरस्स्थतीत अथफसहाय्य दिले जाणार नाही. 

अथफ सहाय्य दवतरण :-  

 दनवड झालेल्या उमेिवाराने दवदहत नमुन्यातील सवफ कागिपत्रे जमा केल्यानंतर िर 
तीन मदहन्यातून एकिा असे एकूण तीन मदहन्याचे एकदत्रत रे्लोदशप व आकस्स्मक 
भत्ता (वार्थर्षक एकिाच) अशा पद्धतीने अदधछात्रवृत्तीचे दवतरण करण्यात येईल. 

 उमेिवाराने पी.एच.डी. कदरता िोन वरे्ष पूणफ केल्यानंतर संबंदधत संस्थेतील / दवद्यापीठ 
/ महादवद्यालयामधील मूल्याकंन सदमतीकडून संशोधन प्रदक्रयेचे मूल्याकंन करून टेणे 
बंधनकारक आहे. सिर मूल्याकंन प्रदक्रया िोन मदहन्याच्या आत होऊ न शकल्यास 
संबंदधत दवद्यापीठ/महादवद्यालय/ संस्थेच्या प्रादधकृत अदधकाऱ्याकडून दवलंब 
झाल्याबाबत स्वयंस्पष्ट्ि कारणासह अहवाल सािर करावा. सिर अहवाल मान्य 
झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षासाठीची दशष्ट्यवृत्ती िेण्याबाबतचा दनणफय टेण्यात येईल. 
शेविच्या सहा मदहन्याचंी दशष्ट्यवृत्ती व इतर भत्ते हे संशोधन प्रकल्प पूणफ करुन तो 
दवद्यापीठात सािर केल्याचे प्रमाणपत्र सािर केल्यानंतरच िेय असतील. लाभार्थ्यास 
पी.एच.डी. टोदर्षत झाल्यावर शोध प्रबधं व पी.एच.डी. टोदर्षत झाल्याचे प्रमाणपत्र 
आदिवासी संशोधन प्रदशक्षण संस्थेस सािर करणे बंधनकारक राहील. 
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उमेिवाराचे स्थलांतर :- 

संशोधन करण्याकदरता दवद्यापीठ संस्था महादवद्यालय यात बिल केला असल्यास त्या 
बाबत आदिवासी संशोधन प्रदशक्षण संस्थेस उमेिवाराने मादहती िेणे बंधनकारक आहे. तसेच 
असा बिल केवळ एकिाच अनुज्ञये असेल. त्यानंतर होणारा बिल ग्राह्य धरला जाणार नाही व 
त्यासाठी अथफसाह्य िेण्यात येणार नाही. 

अथफसहाय्यासाठी आवश्यक दववरणपत्रे / कागिपत्र े:- 

1) रुजू प्रमाणपत्र :- उमेिवार व्यक्तीने दवद्यापीठ/ संस्था/ महादवद्यालयाचे रुजू प्रमाणपत्र 
मागफिशफक व संशोधन कें द्रप्रमुख याचं्या संयुक्त स्वाक्षरीने व इतर सवफ आवश्यक 
कागिपत्रासंोबत आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्थेत सािर कराव.े परस्पर 
आलेल्या अजाचा दवचार केला जाणार नाही. 

2) रोजगार कायफमुक्त अहवाल :- जे उमेिवार अंदतम दनवड होण्या आधी रोजगार करीत 
असतील त्यानंी रोजगार करीत असलेल्या आस्थापनेकडून कायफमुक्त केल्याचा 
अहवाल रुजू प्रमाणपत्रा सोबत सािर करावा. 

3) अधफवार्थर्षक प्रगती अहवाल :- नोंिणीच्या दिनाकंापासून िर सहा मदहन्यानंी लाभार्थ्याने  
संशोधनाचा प्रगती अहवाल असे िोन अधफ वार्थर्षक प्रगती अहवाल सािर करणे 
आवश्यक आहे. 

4) आकस्स्मक खचफ भत्त्याचे उपयोदगता प्रमाणपत्र :- लाभार्थ्याने िरवर्षी नोंिणीच्या 
दिनाकंापासून वर्षफपूणफ होताच आकस्स्मक खचाच्या भत्त्याचे उपयोदगता प्रमाणपत्र सािर 
करणे बधंनकारक आहे. 

5) मुितवाढ प्रमाणपत्र :- दवद्यापीठ महादवद्यालय संस्था यानंी पी.एच.डी. कदरता 
मुितवाढ दिली असल्यास मुितवाढ प्रमाणपत्र सािर करणे आवश्यक आहे. 

6) हजेरी प्रमाणपत्र :- मागफिशफकाकडून हजेरी प्रमाणपत्र प्रमादणत करून िेणे बंधनकारक 
आहे. 

7) जर एखाद्या उमेिवाराने दवदहत वळेेत संशोधन पूणफ केले नसेल अश्या उमेिवाराच्या 
मुित वाढीबाबतच्या कारणमीमासेचा दवचार करून याबाबत आयुक्त, आदिवासी 
संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे याचंा दनणफय अंदतम असेल. सिरची रे्लोदशप दह 
कमाल ५ वरे्ष कदरताच असल्याने मुितवाढी मध्ये उमेिवारास रे्लोदशप ककवा इतर 
कोणताही खचफ िेय राहणार नाही. 

8) संशोधन पूणफ केल्याच े प्रमाणपत्र/ सुरु असल्याच े प्रमाणपत्र सािर करणे आवश्यक 
आहे. 

9) पी.एच.डी. टोदर्षत झाल्याचे प्रमाणपत्र सािर करणे आवश्यक आहे. 

उमेिवाराची दनवड रद्द करणे :-  

1. चकुीची व असत्य कागिपत्रे सािर करण्यात आल्यास. 
2. उमेिवारास इतर संस्था/ दवद्यापीठ/ महादवद्यालय ककवा इतर स्त्रोतांमधून 

संशोधन भत्ता दमळत असल्यास. 
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3. उमेिवार योजनेचा लाभ टेताना रोजगार ककवा स्वयंरोजगार करीत 
असल्यास. 

4. उमेिवाराने कोणत्याही कारणाने मध्येच पी.एच.डी. सोडल्यास. 
5. उमेिवाराचंी संशोधन कायातील प्रगती समाधानकारक न आढळून आल्यास. 
6. उमेिवाराने इतर कागिपत्रे / अहवाला बाबत संशयास्पि / र्सवणकुीचे वतफन 

केल्यास. 
7. उमेिवाराने सिर कामात कोणत्याही बाह्यस्थ संस्थेचा/ संटिनेचा िबाव 

आणल्यास/ तसा पत्रव्यवहार केल्यास. 
8. तद्वतच अदधछात्रवृत्तीचा अजफ दवद्यापीठाच्या दवभागप्रमुख ककवा सक्षम अदधका-

यामार्फ त करण्यात यावा. परस्पर आलेल्या अजाचा दवचार केला जाणार नाही. 
9. उमेिवाराने उपस्स्थती व प्रगतीबाबतची दवदहत नमुन्यातील मादहती ( 

आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे यानंी सिर नमुना तयार करावा ) 
सक्षम प्रादधकाऱ्याचं्या स्वाक्षरीने सािर केल्यानंतरच उमेिवारास पी. एच. डी. 
संशोधन अदधछात्रवृत्ती योजनेअंतगफतचे अथफसहाय्य अिा करण्यात येईल. 
त्याचप्रमाणे पी. एच. डी. सरुु असताना उमेिवाराने सक्षम प्रादधकाऱ्याकंडून िर 
सहा मदहन्यानंी मुल्यमापन करुन त्याचा प्रगती अहवाल दवभागास सािर 
करण्यात यावा. अन्यथा त्याची दनवड रद्द करण्यात येईल.  

10. सिर रे्लोदशपसाठी उमेिवाराची दकमान 75  िक्के हजेरी असणे बंधनकारक 
आहे. सबंदधत प्रदशक्षण संस्थेकडून प्रत्येक मदहन्याचे उपस्स्थतीपत्रक प्राप्त 
झाल्यावरच प्रदशक्षणाथीच्या बँकखाती दवद्यावतेनाची रक्कम D.B.T. द्वारे 
दवद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. कोणत्याही 
प्रदशक्षणाथीने प्रदशक्षणास उपस्स्थत न राहता अथवा 75  िक्केपेक्षा कमी हजेरी 
असल्यास दवद्यावतेनासाठी आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्थेवर िबाव 
आणल्यास सिर प्रदशक्षणाथीस अपात्र ठरवण्यात येईल. 

इतर बाबी -: 

1) पी.एच.डी. प्रकल्प पणूफ न करू शकणाऱ्या संशोधकाकंडून व दवद्यापीठाकडून 
पीएच.डी. संशोधन गळती संिभातील सदवस्तर अहवाल मागवून मूल्यमापन करण्यात 
याव.े अिा केलेली रक्कम सदमतीच्या दनणफया नुसार परत टेण्यात येईल. 

2) पी. एच. डी. प्रकल्प पूणफ करण्याबाबतचे हमीपत्र पात्र उमेिवाराकंडून सुरवातीलाच 
टेण्यात येईल. हमीपत्र दिल्याप्रमाणे उमेिवाराने पी. एच. डी. पूणफ न केल्यास त्यानंा 
िेण्यात आलेले पी. एच. डी. संशोधन अदधछात्रवृत्ती योजनेअंतगफतचे लाभ 
त्याचं्याकडून वसूल करण्यात येतील. 

3) संशोधकाकडे अनुसूदचत जमातीचा असल्या संबंधीचे जमात प्रमाणपत्र व वधैता 
प्रमाणपत्र दवद्यापीठाकडे आदण संस्थेकडे सािर करणे अदनवायफ असेल. 

4) उमेिवाराने दनवडलेल्या व दवद्यापीठाच्या दनवड सदमतीने मंजूर केलेल्या दवर्षयात 
मंजूर मागफिशफकाच्या मागफिशफनाखाली पूणफ वळे संशोधन कायफ कराव ेलागेल. 
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5) अदधछात्रवृत्ती दमळदवण्याच्या कालावधीत पी. एच. डी. साठी दनवडलेला संशोधन 
दवर्षयात सुधारणा केली जाऊ शकते. परंतु सिर दवर्षय संपूणफपणे बिलता येणार नाही. 
जर उमेिवारास दवर्षय बिल करावयाचा असेल तर त्यानंी या दवर्षयी संस्थेस तात्काळ 
कळवाव ेव त्याचंी मंजुरी घ्यावी. याबाबतचा आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण ससं्थेचा 
दनणफय उमेिवारास बंधनकारक असेल. 

6) अदधछात्रवृत्तीत कोणताही बिल ताबडतोब दवभागाचं्या लक्षात आणनू िेण्यात यावा. 
उमेिवार व्यक्तीला कोणतीही पूणफ-वळे वा अधफ-वळे पगारी नोकरी स्वीकारण्याची 
परवानगी नाही ककवा कोणत्याही अन्य स्त्रोताकंडून वतेन, मानधन, दशष्ट्यवृत्ती इत्यािी 
प्राप्त करण्याची परवानगी नाही. उपरोक्त अिींचा भगं झाल्यास सिर बाबीची 
पडताळणी केल्यानंतर कोणतीही सूचना न िेता मंजुर करण्यात आलेली अदधछात्रवृत्ती 
बंि करण्यात येईल. तसचे या अंतगफत पूवी दिलेले सवफ लाभ परत टेण्यात येतील. 

7) जर एखाद्या कारणास्तव पीएचडी अभ्यासक्रम बंि केल्याच्या कारणास्तव 
अदधछात्रवृत्ती समपफण करण्याची इच्छा असेल तर अशाप्रकारात १५ दिवसाचं्या आत 
तसे लेखी स्वरुपात संस्थेला कळवण्यात याव.े तसेच संस्थेमार्फ त िेण्यात आलेले सवफ 
प्रकारचे आर्थथक लाभ संस्थेस परत करण्यात यावते. 

8) पी. एच. डी. संबंदधत कोणत्याही परीक्षते उमेिवाराची प्रगती समाधानकारक नसल्यास 
अदधछात्रवृत्ती मागे टेण्यात येईल. 

9) उमेिवाराला पदरर्षिेच्या कायफशाळेच्या सािरीकरणाच्या बैठकीत ककवा इतर 
कोणत्याही प्रसंगी ककवा अदधछात्रवृत्ती कायफकाळात अशा दवभागाकंडून आयोदजत 
कायफक्रमास उपस्स्थत रहाव े लागेल, ज्यासाठी कोणताही िीए / डीए प्रिान केला 
जाणार नाही.  

10) संशोधन कालावधीत मुित वाढदवल्यास संबंदधत दवद्यापीठाच्या शैक्षदणक कायफकाळात 
पीएचडी पूणफ करतील ककवा पुढील मादहतीसाठी सक्षम प्रादधकरणाकडून दवभागाकडे 
दवस्तार प्रमाणपत्र सािर करेल. अशा आशयाचे प्रदतज्ञापत्र उमेिवाराने सािर केले 
पादहजे. 

11) दवभाग अदधछात्रवृत्ती संिभात आवश्यकतेनुसार अदतदरक्त अिी व शती जोडू शकेल 
जे रे्लोवर बंधनकारक असेल. 

12) अदधछात्रवृत्ती संिभात काही वाि उद्भवल्यास आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण 
संस्था, पुणे  याचंा दनणफय अंदतम असेल. तसेच तो दनणफय सबंदधत उमेिवारावर 
बंधनकारक असेल. 
 

खचाच ेअिंाजपत्रक:  

 प्रस्तुत योजनेसाठी प्रदत वर्षफ 100 उमेिवार यापं्रमाणे पदहल्या ५ वर्षांसाठी येणाऱ्या 
खचाचा तपदशल जोडपत्र ब प्रमाणे आहे. पाचव्या वर्षापासून 500 लाभार्थ्यांसाठी 
साधारणत: रु. 24,87,45,000/- इतका खचफ अपेदक्षत आहे. 
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दववरणपत्र-ब 

शासन दनणफय क्र.अछावृ-2022/प्र.क्र.134-का/19,दि .3 रे्ब्रवुारी ,2023 च ेदववरण पत्र 

अ.क्र. बाब पदहल्या वर्षाचा खचफ 
( १०० उमेिवार ) 

रु. 

िुसऱ्या वर्षाचा खचफ ( 2०० 
उमेिवार ) 

रु. 

दतसऱ्या वर्षाचा खचफ 
( 300 उमेिवार ) 

रु. 

चौर्थ्या वर्षाचा खचफ ( 4०० 
उमेिवार ) 

रु. 

पाचव्या वर्षाचा खचफ 
(5०० उमेिवार ) 

रु. 
१ दप. एच. डी. साठी रे्लोदशप 

(िरमहा रु. 31000/) 
3,72,00,000 7,44,44,000 11,16,00,000 14,88,00,000 18,60,00,000 

2 आकस्स्मक खचफ रु. 25,000/- 
वार्थर्षक 

25,00,000 50,00,000 75,00,000 1,00,00,000 1,25,00,000 

3 दिव्यांग उमेिवारांना रु. 2000/- 
सहाय्य अनुिान ( अिंाज े 10 
उमेिवार) 

2,40,000 4,80,000 7,20,000 9,60,000 12,00,000 

4 टरभाडे ( सरासरी रे्लोदशपच्या 
20 िक्के)  

74,40,000 1,48,80,000 2,23,20,000 2,97,60,000 3,72,00,000 
 

अ एकूण  4,73,80,000 9,47,60,000 14,21,40,000 18,95,20,000 23,69,00,000 
ब जादहरात खचफ, प्रवशे पदरक्षा, 

प्रशासदकय व अन्य खचासाठी 
आदिवासी सशंोधन व प्रदशक्षण 
संस्था, पणेू यांना एकूण खचाच्या ५ 
िक्के दनधी 

23,69,000 47,38,000 71,07,000 94,76,000 1,18,45,000 

 एकूण अ+ब 4,97,49,000 9,94,98,000 14,92,47,000 19,89,96,000 24,87,45,000 
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