महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रतशक्षण संस्था (महाज्योिी), नागपूर माफफि महाराष्ट्रािील इिर
मागासवगफ प्रवगफ (ओ.बी.सी.), तवमुक्ि जािी- भटक्या जमािी व तवशेष मागास प्रवगािील
उमेदवारांना Ph.D.करण्यासाठी 5 वषांसाठी आर्थथक सहाय्य योजना
योजनेचे नाव : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती(MJPRF) 2021 (Ph.D करीिा)
पार्शवफभम
ू ी:
महात्मा ज्योतिबा फु ले याांनी महाराष्ट्रािील बहु जन समाजािील तिद्यार्थ्यांना तिक्षणाची दारे
उघडण्यासाठी त्याांना तिक्षण दे ण्याची चळिळ उभी केली, त्यािून बहु जन समाजाला आर्थिक, सामातजक,
राजकीय ि साांस्कृ तिक प्रगिीच्या िाटा सापडल्या ि बहु जन समाज तिकासाच्या मुख्य प्रिाहाचा भाग
बनला. महात्मा ज्योतिबा फु ले याांच्या तिचार ि कायाचा हा िारसा महाराष्ट्र िासनाद्वारे पुढे नेण्यासाठी
महात्मा ज्योतिबा फु ले सांिोधन ि प्रतिक्षण सांस्िा (महाज्योिी), नागपूर या ओ.बी.सी.,बहु जन कल्याण
तिभागाच्या स्िायत्त सांस्िेमाफफि महाराष्ट्रािील इिर मागासिगफ प्रिगफ (ओ.बी.सी.), तिमुक्ि जािी- भटक्या
जमािी ि तििेष मागास प्रिगािील 500 उमेदिाराांना Ph.D.करण्यासाठी कमाल 5 िषांपयंि आर्थिक
सहाय्य दे ण्यासाठी महाराष्ट्र िासनाच्या बाटी, पुणे ि सारिी, पुणे च्या धिीिर महात्मा ज्योतिबा फुले
संशोधन छात्रवृत्ती (MJPRF) ही योजना कायान्विि करण्याचे तिचाराधीन होिे त्यानुसार या
योजनेअांिगफि भारिािील मावयिा प्राप्ितिद्यापीठ/ महातिद्यालय / सांस्िा यामध्ये कोणत्याही तिषयाि
पूणफिेळ ि तनयतमितरत्या Ph.D.करणाऱ्या महाराष्ट्रािील इिर मागासिगफ प्रिगफ (ओ.बी.सी.), तिमुक्ि
जािी- भटक्या जमािी ि तििेष मागास प्रिगािील उमेदिाराांना अिफ सहाय्य दे ण्याि येणार आहे .
योजनेचा उद्दे श :
महाज्योिी, नागपूर माफफि महाराष्ट्रािील इिर मागासिगफ प्रिगफ (ओ.बी.सी.), तिमुक्ि जािीभटक्या जमािी ि तििेष मागास प्रिगािील उमेदिाराांना भारिािील मावयिाप्राप्ि तिद्यापीठ/ महातिद्यालय /
सांस्िा यामध्ये कोणत्याही तिषयाि पूणफिेळ ि तनयतमितरत्या Ph.D.करण्यासाठी कमाल 5 िषांसाठी
अिफ सहाय्य करणे .
लाभाथी तनकष:
1. उमेदिार महाराष्ट्राचा रतहिासी असािा िसेच इिर मागासिगफ प्रिगफ (ओ.बी.सी.), तिमुक्ि जािी ि
भटक्या जमािी ि तििेष मागास प्रिगफ यापैकी नॉन क्रीतमलेयर गटािील असािा.
2. उमेदिाराने पदव्युत्तर पदिी परीक्षा ही मावयिाप्राप्ि तिद्यापीठ / महातिद्यालय/ सांस्िामाफफि उत्तीणफ
केलेली असािी.
3. उमेदिाराने Ph.D.धारण करण्याकतरिा भारिािील मावयिाप्राप्ि तिद्यापीठ / महातिद्यालय/ सांस्िेि
नोंदणी केलेली असािी. नोंदणी नसलेली व्यक्िी योजनेच्या लाभाकतरिा अजफ करण्यास पात्र
राहणार नाही.
4. उमेदवारास Ph.D. धारण करण्याकररता यापूवी ववद्यापीठ अनुदान आयोग/इतर सहाय्य

करणाऱ्या संस्था/ महाववद्यालय/ संस्था / शासन यां चेकडून अथथ सहाय्य अथवा अवधछात्रवृत्ती
वमळत असल् यास या योजने च्या लाभाकररता पात्र राहणार नाही. (मातहिी लपूिन चुकीचा लाभ
घे िल्याचे आढळल्यास योग्य त्या कायफिाहीस पात्र ठरिील)
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5. ज्या उमेदवाराां ना सारथी कडून आर्थिक सहाय्य मांजुर झाले आहे ते र्वद्याथी या योजनेस पात्र ठरणार
नाही.

6. उमेदिार Ph.D.करीि असलेल्या कालािधीि कोणत्याही स्िरूपाचा पूणफिेळ अििा अधफिेळ
रोजगार / स्ियांरोजगार करीि असल्यास ककिा कोणत्याही प्रकारचे अिफ सहाय्य / मानधन /
तिष्ट्यिृत्ती घे ि असल्यास योजनेचा लाभ घे ण्यास पात्र राहणार नाही.
7. ज्या उमेदिाराने तिद्यापीठ/ सांस्िा / महातिद्यालयाि Ph.D.करीिा एतप्रल 2017 नांिर नोंदणी
केलेली आहे , असे उमेदिार योजनेचा लाभ घे ण्यास पात्र आहे .
8. अजफ करिाांना मागफदिफक ि सांिोधन केवर प्रमुखाचे सांयक्
ु ि प्रमाणपत्र अजासोबि सादर करािे.
अथफ सहाय्याचा कालावधी :
1. महात्मा ज्योतिबा फु ले सांिोधन छात्रिृत्ती (MJPRF) अांिगफि Ph.D कतरिा तनधातरि करण्याि येि
आहे ि.
2. महात्मा ज्योतिबा फु ले सांिोधन छात्रिृत्ती (MJPRF) चा कालािधी हा Ph.D अतधछात्रिृत्ती कतरिा
महाज्योिी कडू न अजफ मांजरु ीच्या तदनाांका पासून िोध प्रबांध तिद्यापीठाि सादर होण्याच्या िारखेपयंि
ककिा तिद्यापीठाि Ph.D करीिा प्रिेि घे िल्याच्या िारखे पासून 5 िषांपयंि यापैकी जे आधी घडे ल
िो कालािधी तनन्चचि करण्याि येि आहे .पूिफ लक्षी प्रभािाने हा लाभ दे ण्याि येणार नाही .
3. अतधछात्रिृत्ती उमेदिाराचा अजफ मांजरू तदनाांकापासून लागू होईल.
4. उमेदिार 5 िषांच्या कालािधीि Ph.D.धारण करण्यास असक्षम ठरल्यामुळे सांबांतधि तिद्यापीठ /
महातिद्यालय / सांस्िेने त्याकतरिा मुदििाढ तदल्यास, होणाऱ्या मुदििाढी कतरिा महाज्योिी माफफि
कोणत्याही पतरन्स्ििीि छात्रिृत्ती ि इिर अिफसहाय्य दे ण्यास मुदििाढ दे ण्याि येणार नाही.
5. उमेदिाराने कोणत्याही कारणाने नोंदणी तदनाांकापासून िे तिद्यापीठाि Ph.D कतरिा रुजू
तदनाांकापयंि कालािधीि खां ड घे िला िर उमेदिारास स्ियांस्पष्ट्ट कारणासह सांबांतधि तिद्यापीठ /
महातिद्यालय/ सांस्िेकडू न खांड प्रमाणपत्र महाज्योिीस सादर करणे बांधनकारक राहील. सांबांतधि
कालािधीसाठी महाज्योिी माफफि कोणत्याही पतरन्स्ििीि अिफसहाय्य तदले जाणार नाही.
6. उमेदिाराने Ph.D.करीिा 2 िषे पूणफ केल्यानांिर सांबांतधि सांस्िेिील / तिद्यापीठ/ महातिद्यालय
मधील मुल्याांकन सतमिी कडू न सांिोधन प्रतक्रया मुल्याांकन करून घे णे बांधनकारक आहे .
7. सदर प्रतक्रया 2 मतहवयाच्या आि न होऊ िकल्यास सांबांतधि तिद्यापीठ / महातिद्यालय/ सांस्िेच्या
प्रातधकृ ि अतधकाऱ्याकडू न याबाबि स्ियांस्पष्ट्ट उिीर झाल्याबाबि कारणासह अहिाल सादर
करािा. अचया पतरन्स्ििीि पुढील कालािधी करीिा तिष्ट्यिृत्ती ही बैठकीच्या तदनाांकापासून दे ण्याि
येईल याची नोंद घ्यािी.
अथफ सहाय्य तववरण :
पी.एचडी

अतधछात्रवृत्ती
रु. 31,000/- प्रति माह

आकन्स्मक खचफ - अ

आकस्स्मक खचफ
रु.10,000/- प्रतििषफ

सामातजकिास्त्रे/िातणज्य ि
व्यिस्िापन / इिरिाखाांसाठी
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आकन्स्मक खचफ - ब

रु.12,000/- प्रतििषफ

सहाय्यक भत्ता

तदवयांग सहाय्य भत्ता
रु.2000/- प्रतिमाह
तदव्याांग व्यक्िीकतरिा

तिज्ञान/ अतभयाांतत्रकी/ िांत्रज्ञान/
कृ षी िांत्रज्ञान िाखाांसाठी
सिफ िाखाांसाठी

टीप: िेिटच्या 6 मतहवयाांचे अतधछात्रिृत्ती ि इिर भत्ते हे िोध प्रबांध ि िो तिद्यापीठाि सादर केल्याचे
प्रमाणपत्र सादर केल्यानांिरच दे य असिील. लाभार्थ्यास Ph.D.घोतषि झाल्यािर िोध प्रबांध ि Ph.D.घोतषि
झाल्याचे प्रमाणपत्र महाज्योिीस सादर करणे बांधनकारक राहील.
स्थलांिर:
सांिोधन करण्याकतरिा तिद्यापीठ/ सांस्िा/ महातिद्यालय याि बदल केला असल्यास त्याबाबि
महाज्योिीस उमेदिाराने मातहिी दे णे बांधनकारक आहे िसेच असा बदल महाज्योिी कडू न केिळ एकदाच
ग्राह्य धरण्याि येईल, त्यानांिर होणारा बदल ग्राह्य धरला जाणार नाही ि त्यासाठी अिफ सहाय्य दे ण्याि येणार
नाही.
अथफ सहाय्यासाठी आवर्शयक तववरणपत्रे / कागदपत्रे:
1. रुजू प्रमाणपत्र : लाभार्थ्याने तिद्यापीठ/ सांस्िा/ महातिद्यालयाचे रुजू प्रमाणपत्र (मागफदिफक ि
सांिोधन केंर प्रमुख याांच्या सांयक्
ु ि स्िाक्षरीचे ) इिर सिफ आिचयक कागदपत्राांसोबि महाज्योिीस
सादर करािे, जे उमेदिार अांतिम तनिड होण्याआधी रोजगार करीि असिील त्याांनी रोजगार करीि
असलेल्या आस्िापनेने कायफमक्
ु ि केल्याचा अहिाल रुजू प्रमाणपत्र सोबि सादर करािा.
2. अधफ वार्थषक प्रगिी अहवाल : लाभार्थ्याने सांिोधनाचा प्रगिी अहिाल नोंदणीच्या तदनाांकापासून दर
6 मतहवयाांनी सादर करणे आिचयक आहे .
3. आकस्स्मक भत्त्याचे उपयोतगिा प्रमाणपत्र : लाभार्थ्याने दरिषी नोंदणीच्या तदनाांकापासून िषफ
पूणफ होिाच आकन्स्मक भत्त्याचे उपयोतगिा प्रमाणपत्र सादर करणे बांधनकारक आहे .
4. मुदिवाढ प्रमाणपत्र : तिद्यापीठ / महातिद्यालय / सांस्िा याांनी Ph.D.कतरिा मुदििाढ तदली
असल्यास मुदििाढ प्रमाणपत्र सादर करणे आिचयक आहे .
5. हजेरी प्रमाणपत्र : मागफदिफकाकडू न हजेरी प्रमाणपत्र प्रमातणि करून दे णे बांधनकारक आहे .
6. सांिोधन अहिाल
7. सांिोधन पूणफ केल्याचे प्रमाणपत्र / सुरु असल्याचे प्रमाणपत्र
8. Ph.D.घोतषि झाल्याचे सूचनापत्र
आरक्षण:
1. इिर मागासिगफ प्रिगफ (ओ.बी.सी.), तिमुक्ि जािी- भटक्या जमािी ि तििेष मागास प्रिगािील
मतहलाांसाठी 30% जागा आरतक्षि आहे .
2. इिर मागासिगफ प्रिगफ (ओ.बी.सी.), तिमुक्ि जािी- भटक्या जमािी ि तििेष मागास प्रिगािील
तदव्याांगाकतरिा 5% जागा आरतक्षि आहे .( तदव्याांग प्रमाण – 40% पेक्षा जास्ि )
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3. आरक्षणानुसार जागा िाटपाचे तििरण:
अनु.क्र.
1.
2.
3.

जागाचे वाटप
तदव्याांग – 5%
मतहला – 30%
सवथ साधारण – 65%
एकूण

संख्या
25
150
325
500

एकूण 500 उमेदिाराांना Ph.D.कतरिा अिफ सहाय्य दे ण्याबाबि आरक्षण पुढीलप्रमाणे:
सामातजक प्रवगफ तनहाय तवभागणी :
अ.क्र.

सामातजक प्रवगफ

आरतक्षि टक्केवारी

आरतक्षि जागा

1.
2.
3.

इिर मागासिगफ प्रिगफ (ओ.बी.सी.)
तिमुक्ि जािी भटक्या जमािी (व्ही.जे.एन.टी.)
तििेष मागास प्रिगफ (एस.बी.सी.)
एकूण

59%
35%
6%
100%

295
175
30
500

क्षे त्रतनहाय तवभागणी :
अ.क्र.
1.
2.
3.

क्षे त्र
िहरी क्षेत्र
ग्रामीण क्षेत्र
आतदिासी क्षेत्र
एकूण
प्रवगफ –क्षे त्रतनहाय तवभागणी:
इिर मागासवगफ प्रवगफ
तवमुक्ि जािी भटक्या जमािी
तवशेष मागास प्रवगफ

आरतक्षि टक्केवारी
40%
40%
20%
100%
शहरी
118
70
12
200

ग्रामीण
118
70
12
200

आरतक्षि जागा
200
200
100
500

आतदवासी
59
35
06
100

एकू ण
295
175
30
500

मतहला आरक्षण तवभागणी:
शहरी 40%

ग्रातमण 40%

आतदवासी 40%

एकूण

मतहला

सवफसाधारण

मतहला

सवफसाधारण

मतहला

सवफसाधारण

मतहला

सवफसाधारण

इिर मागासवगफ प्रवगफ

88

207

35

83

35

83

18

41

295

तवमुक्ि जािी भटक्या
जमािी
तवशेष मागास प्रवगफ

53

122

21

49

21

49

11

24

175

09

21

04

08

04

08

08

05

30

150

350

60

140

60

140

30

70

500

तदवयांग – 5% - 10 जागा
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तवषय यादी व जागा तवभागणी :
1. सामातजक शास्त्रे : (एकूण जागाांच्या 25%) इतिहास, भूगोल, समाजिास्त्र, राज्यिास्त्र, सांगीि
तिक्षण, िारीतरक तिक्षण, लोकप्रिासन, कायदे तिषयक, मानसिास्त्र, ित्िज्ञान, गृहअिफिास्त्र,
अिफिास्त्र, इत्यादी.
2. तवज्ञान:(एकूण जागाांच्या 25%) गतणि, अांकिास्त्र, प्राणीिास्त्र, िनस्पिीिास्त्र, भूगभफिास्त्र,
पदािफतिज्ञान, रसायनिास्त्र, सूक्ष्मजीििास्त्र, पयािरणीय तिज्ञान,सांगणकिास्त्रइत्यादी
3. िंत्रज्ञान: (एकूण जागाांच्या 25%)कृ षी, अतभयाांतत्रकी, मातहिी िांत्रज्ञान,अिकाि िांत्रज्ञान, आरोग्य
इत्यादी.
4. वातणज्य व वयवस्थापन :(एकूण जागाांच्या 15%) िातणज्य ि व्यिस्िापन इत्यादी.
5. भाषा: (एकूण जागाांच्या 10%) सिफ भारिीय भाषा ि तिदे िी भाषा.
तनवड प्रतक्रया :
1. उमेदिाराने ऑनलाईन पद्धिीने अजासोबि सिफ आिचयक कागदपत्रे सादर करािे.
2. उमेदिाराांच्या कागदपत्राांच्या छाननी अांिी मुलाखिीस पात्र उमेदिाराांची यादी महाज्योिीच्या
सांकेिस्िळािर जाहीर करण्याि येईल.
3. उमेदिाराांची तिषय िज्ञाां माफफि मुलाखि घे ण्याि येईल, अांतिम तनिड झालेल्या उमेदिाराांना
व्यक्िीिः िसेच महाज्योिीच्या सांकेिस्िळािरून नािे जाहीर करण्याि येईल
तनवड रद्द करणे :
1. चुकीची ि असत्य कागदपत्रे सादर करणे.
2. उमेदिारास इिर सांस्िा/ तिद्यापीठ/ महातिद्यालय ककिा कुठू नही सांिोधन भत्ता तमळि असल्यास
3. उमेदिार योजनेचा लाभ घे िाना रोजगार ककिा स्ियांरोजगार करीि असल्यास
4. उमेदिाराने कोणत्याही कारणाने मध्येच Ph.D.सोडल्यास
5. उमेदिाराची प्रगिी समाधानकारक न आढळू न आल्यास
6. इिर कागदपत्रे/ अहिालबाबि फसिणुकीचे ििफन केल्यास

संपर्क :- fellowship2021@mahajyoti.org.in
भ्रमणध्वनी :- 7066888845
व्यवस्थापर्ीय संचालर्
महाज्योती, नागपूर
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