मराठी विज्ञान पररषद
विज्ञान/ गवितात पदव्युत्तर विक्षि घेिार्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थयाांसाठी विष्ट्यिृत्ती योजना

विष्ट्यित्त
ृ ी (२०२२-२४) योजनेचा तपिील आवि पात्रता वनकष:
एम.एससी भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र / जीवशास्त्र / गतिि, एम. ए. (गतिि) ह्या अभ्यासक्रमाच्या तवद्यार्थयाांसाठी मराठी
तवज्ञान पररषदेने एक तशष्यवृत्ती योजना २०१६पासून सुरू के ली आहे. मूलभूि तवज्ञानाि उच्च तशक्षि घेण्यासाठी तवद्यार्थयाांना
आधार आति प्रोत्साहन तमळावे, हा या तशष्यवत्त
ृ ी योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना महाराष्राि तशकिार्या तवद्यार्थयाांसाठी आहे.
ह्या योजनेचा िपशील पुढीलप्रमािे१. वरील अभ्यासक्रमासाठी कोित्याही शाखेि २०२२-२३ या शैक्षतिक वषाा ि पतहल्या वषाा ि प्रवेश घेिलेल्या तवद्यार्थयाांसाठी ही
तशष्यवत्त
ृ ी योजना आहे. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आति गतिि ह्या तवषयािील प्रत्येकी दोन तवद्यार्थयाांना ही
तशष्यवत्त
ृ ी तदली जाईल.
२. प्रत्येक तवषयािील एम.एससी.च्या / एम.ए.च्या प्रत्येक वषाा साठी तशष्यवत्त
ृ ीची रक्कम रू. १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त)
एवढी असेल. तशष्यवृत्तीधारकाांना एम.एससी. / एम.ए. भाग १च्या परीक्षेि एकूि ६०% / ७ श्रेिी अांक/गुि तकां वा अतधक गुि
तमळाले िरच िे एम.एससी. / एम.ए. भाग २च्या तशष्यवृत्तीस पात्र ठरिील.
३. महाराष्राि १५ वषे वास्िव्य असिार्या आति महाराष्रािील महातवद्यालय / तवद्यापीठ तकां वा अन्य अतधकृि (तवद्यापीठ
अनुदान आयोग मान्यिाप्राप्त) सांस्थेमधे एम. एससी. / एम. ए. (गतिि)साठी प्रवेश घेिलेल्या, कुटुबां ाचे एकूि वातषा क उत्पन्न
आठ लाख तकां वा त्यापेक्षा कमी असिार्या सगळ्या तवद्यार्थयाांसाठी सदर योजना खुली आहे.
४. ही तशष्यवृत्ती फक्त तनयतमि (रेग्यल
ु र) अभ्यासक्रमाच्या तवद्यार्थयाांसाठी आहे.
५. प्रत्येक तवद्यार्थयाा ने अजाा सोबि 'मराठी तवज्ञान पररषदेच्या कामाचे महत्व' तकां वा ' मराठी तवज्ञान पररषदेच्या कामाि मी कशी
मदि करू शके न' या तवषयावर मराठीि १० ओळी तलहून पाठवाव्याि, त्यातशवाय अजा ग्राह्य धरला जािार नाही.
६. तशष्यवत्त
ृ ीधारक तवद्यार्थयाांनी एम.एससी. / एम.ए.च्या दोन्ही वषाा ि प्रत्येकवषी एकूि ६० िास, मराठी तवज्ञान पररषदेच्या
‘समाजासाठी तवज्ञानप्रसार’ या कायााि सहभागी होिे अपेतक्षि आहे. हा सहभाग काया शाळा घेिे, व्याख्याने देिे, सामातजक
माध्यमािून तवज्ञान प्रसार करिे, तवज्ञान लेखन इत्यादींपैकी कोित्याही प्रकारे करिा येईल. तशष्यवृत्ती धारकाला आपल्या
एम.एससी. / एम.ए. करीि असलेल्या सांस्थेजवळील मराठी तवज्ञान पररषद तवभागाशी सांपकाा ि रहावे लागेल.
या तशष्यवत्त
ृ ीसाठी मराठी तवज्ञान पररषदेच्या सांकेिस्थळावरून ऑनलाइन अजा भरिा येईल. अजााबरोबर तवद्यार्थयाा चे छायातचत्र,
आवश्यक गुिपतत्रका आति प्रमािपत्र स्कॅ न करून अपलोड करावेि. अजा स्वीकारण्याचा अांतिम तदनाांक ८/१०/२०२२ असा
आहे.
कायाालयाची िेळ- सकाळी १०:३० िे सांध्या. ५:३०, मांगळवार हा पररषदेच्या कायाालयाचा साप्तातहक सुट्टीचा तदवस आहे.
संपकाासाठी पत्तामराठी विज्ञान पररषद, विज्ञान भिन, वि. ना. पुरि मागा, िीि, चुनाभट्टी, मुंबई ४०००२२.
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