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|| अंतरी पेटवू ान ोत || 

कविय ी बहीणाबाई चौधरी उ र महारा  िव ापीठ, जळगाव 
 

 संशोधनाची परेषा सादर कर यासंदभातील सुचना 
( संशोधक िव ाथ  व संशोधक मागदशक यांचेसाठी) 

 

1) संशोधक िव ा ानी संशोधनाचा ाव तयार करतांना संशोधनाची परेषा (Outline of Research) 

आपाप ा िवषयानुसार तयार करावी व ात  खालील मु ांचा समावेश करणे आव क आहे. 

१) संशोधनाचे िशषक ( Research Title) 

२) संशोधनाची ावना (संि ) (Introduction in Short) 

३) संशोधनाची पा भुमी (Research Background)  

४) संशोधन सािह ाचे पुनरािवलोकन (Literature Review) 

५) गृिहतक व उि े( Hypothesis and Objectives) 

६) ीकोन व कायप दती (Approach/Methodology) 

७) अपे ीत परीणाम (Expected Outcome) 

८) संदभ सुची (References) 

संशोधनाची परेषा 10 पृ ांपे ा जा  असु नये व ात करणांची सं ा व नावे नमुद क  नयेत. 

2) िव ा ाने संशोधनाचा ाव वरील माणे िशषक (Title of Research) व  परेषा  (Outline of 

Research)  १० जुन २०२१ ते २५ जुन, २०२१ या कालावधीत संशोधक मागदशक यांचे कडे e-mail ने 

पाठवावी. 

3) संशोधक मागदशक यांनी, पी.एचडी. िनयमावली 1/2017 (सुधारीत) मधील मु ा . ८(e)  नुसार 

ां ा मागदशनाखाली असले ा संशोधक िव ा ानी e-mail ने पाठवले ा संशोधन ावाचा 

अवलोकन क न संशोधनाची परेषा (Outline of Research) अवलोकन करावे  व संशोधनाचे 

िशषक (Title of Research) िनि त करावे.  

4) िव ा ानी संशोधनाची परेषा (Outline of Research) संशोधन स ागार सिमती  ( Research 

Advisory Committee) माफत मा  क न घेणे आव क  आहे.  

5) संबंिधत महािव ालयांचे मा. ाचाय/ शाळा/प रसं था/मा ता ा  संशोधन कदांचे मा.संचालक 

यांनी संशोधन स ागार सिमतीची (Research Advisory Committee) सभा, को ीड 19 ा 

ादुभावा ा अनुषंगाने शासना ा व तदअनुषंगाने िव ापीठा ा वेळोवेळी िनगिमत होणा-या 

आदेशांचे तंतोतंत पालन क न िद. १० जुन २०२१ ते २५ जुन, २०२१ या कालावधीत Online/Offline 

आयोिजत करावी. सदर सभेस (Online/Offline) िव ा ानी outline सादर करणे आव क आहे.  

6) संशोधन स ागार सिमतीने  (Research Advisory Committee)  िव ा ा ा संशोधन ावा ा 

िशषकास व परेषेस ( Research Outline) मा ता िद ास ( संशोधन िशषकात वा परेषेत संशोधन 

स ागार सिमतीने काही दु ा सुचिव ास ा ताबडतोब सुधा रत क न मागदशक यांचेकडे        
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e-mail ने पाठवा ात ), संशोधक मागदशक यांनी  संशोधन ावाची ि ंट काढून ेक पानावर, 

मु ा . ८(e)  नुसार गठीत संशोधन स ागार सिमती (Research Advisory Committee) सद ांची 

ा री ावी ( िकमान  अ , व मागदशक यांची ा री असणे आव क आहे )  व Scan  क न 

संशोधक िव ा ाना e-mail ने पाठवावी.  

7) संशोधक मागदशक यांनी ां ा संशोधन क ात संशोधन स ागार सिमती (Research Advisory 

Committee) सभेची, िव ा ासह उप थीती (Online/Offline) अहवालाची नोदं ठेवावी.  

8) संशोधक िव ा ानी, वरील माणे कायवाही झा ावर मा  झाले ा संशोधना ा परेषेची                  

( Research Outline) pdf file तयार क न (Pdf केले ा document  ची साईज 2 MB पे ा जा  

असु नये.) ां ा Login मधुन upload करावी.  िशषक  व परेषा तं  Upload करावे. व मुळ त 

टपाला ारे िव ापीठा ा संशोधन िवभागात जमा करावी. 

9) संशोधनाचे िशषक इं जी भाषे ित र   अस ास Unicode Font चाच वापर करावा.  

10) संशोधक मागदशक यांनी पी.एचडी. िनयमावली 1/2017 (सुधारीत) मधील मु ा . ९.१.८  नुसार Pre-

Ph.D. Course मधील Paper 3  चे आयोजन क न Paper 3 चे गुण ां ा Login मधुन िद, २० जुन 

ते ३० जुन या कालावधीमधे सादर करावयाचे आहे. व उव रत द एवज संशोधन िवभागास ३० जुलै 

पयत सादर करावयाचे आहे.  

11)  संशोधनाची परेषा मा  कर ासंदभात संशोधन मा ता सिमती ( Research Recognition 

Committee) ची सभा जुलै मिह ा ा ितस-या िकंवा चौ ा आठव ात आयोिजत कर ात येईल.  

ाचा तं  वेळाप क िव ापीठा ा website वर व Portal वर िस द कर ात येईल.  

12) ा संशोधक िव ा ाना ी.पी.एचडी. कोस वक ा परी ेत  पेपर-१ कीवंा पेपर-२ िकंवा दो ी पेपर 

मधे F Grade ा  झाली आहे अशा  संशोधक िव ा ानी संशोधन स ागार सिमती (Research 

Advisory Committee) समोर संशोधन ावाचे सादरीकरण क  नये  व संशोधक मागदशक  

यांनीही  सदरचे ाव का  नये. अशा िव ा ाना ां ा Login मधुन Link उपल  होणार नाही 

याची नोदं ावी. 

 
आदेशा ये 
 
 
 

 


