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मा. ाचाय/संचालक,
ी भैरवनाथ िश ण सारक मंडळ आढळराव पाटील 
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िवषय:- संशोधन क ा या नूतनीकरणाबाबत...
संदभ  :-१)भारतीय राजप  ं.२७८ द. ५ जुलै २०१६ या संशोधन क ा संदभात िनगिमत केलेली                 
                  िनयमावली.
              २)सीए/३०९३ प रप क .१२२/२०१६ द. ०३.०८.२०१६

महोदय,
    उपरो  िवषय व संदभाक त प रप कातील िनयमां या अधीन रा न िव ापीठ अिधकार मंडळाने घेतले या िनणयानुसार 
आपणास कळिव यात येते क , आप या महािव ालयात खालील रका यात नमूद केले या िवषयां या पीएच.डी. संशोधन 
क ा या/सं थे या नूतिनकरणास मा यता दे यात येत आहे. 
तथािप,संशोधन क ांना खालील बाब चे अनुपालन करणे आव यक आहे.
   १)दर सहा मिह याचा पद ुतर संशोधन क ाचा गती अहवाल (Progress Report) शै िणक िवभागास सादर करणे 
आव यक आहे.
  २)खालील नमूद कालावधीसाठी संशोधन क ाम ये रका यात नमूद केले या िवषयांचे पीएच.डी. संशोधन मागदशक असणे 
आव यक आहे.

कळावे,

उपकुलसिचव
(शै िणक िवभाग)

अनु. . अ यास माचा तपशील िव ाशाखा शै िणक वष
संल ीकरणाचा 

कार

1 वािण य व व थापन - पीएच.डी. 
व थापनशा व थापनशा २०२१-२०२२ ते २०२३-२०२४, नूतनीकरण 
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