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यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठ, नािशक

ानगं गो ी, गोवधन, गंगापूर धरणाजवळ, नािशक-422 222.
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. िश.शा.िव./६७/२०१७/१०-०७-२०१७

िदनांक : १०/०७ /२०१७

ती,

िवषय : पीएच. डी. कोसवकबाबत...
महोदय / महोदया,
१)

आपण यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठातील िश णशा

िव ाशाखेतन
ू २००९ पूव पीएच. डी. पदवी ा त केली आहे .

२)

२००९ नंतर पीएच. डी. ा त केले या अनेक िव ा य नी िव ापीठाकडे सदर पदवी समक तेबाबत िवचारणा केली आहे .

३)

१ जुलै २००९ रोजी सािरत झाले या यु. जी. सी. िनयमांचा िवचार क न मा. कुलगु नी जु या िव ा य साठी पीएच. डी. कोसवक ो ाम
आयोजनास मा यता िदलेली आहे . सोबत या ो ामची सिव तर मािहती पिरिश ट – १ मधे जोडली आहे .

४)

िव ापीठाने आपणास ही संधी उपल ध क न िदलेली आहे , जु या पीएच. डी. ा त िव ा य नी सदर संधीचा लाभ यावा .

५)

कोसवक पूतते नंतर आपण संशोधनासंदभ त २००९ साली यु. जी. सी. ने िस

केले या सव िनयमांची पूतता करता हणून तु हाला

पीएच. डी. समक तेचे प परी ा िवभागाकडू न ा त होऊ शकेल.

डॉ.किवता साळुं के .
िश णशा
माफत :
डॉ. संजीवनी महाले.
संचालक, िश णशा

िव ाशाखा

,िव ाशाखा

पिरिश ठ – १
िश णशा

िव ाशाखा, यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ािपठामाफत

आयोिजत
पीएच. डी. कोसवक िश ण म ६ ते १५ स टबर २०१७
१)

कोसवक संदभ त –
या कोसवक काय मात यु. जी. सी. या मागदशक त वाचे पालन कर यात येणार आहे . यामुळे हे कोसवक ६० तािसकांचे असेल. यात
यु. जी. सी. ने पीएच. डी. िव ा य साठी सूिचत केले या उपयु त िवषयांचा हणजेच, ‘संशोधन प ती’, ‘मािहती सं ेषण तं िव ानाचा
संशोधनात उपयोग’, ‘संशोधनास उपयु त सं याशा ’ आिण ‘ ंथालयीन संदभ” इ. चा समावेश असेल.

२)

कोसवक कोणासाठी २.१)

यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठातील िश णशा

िव ाशाखेतन
ू यांनी २००९ नंतर पीएच. डी. पदवी ा त केली

आहे व यांना यु. जी. सी. िनयमानुसार पीएच. डी. समक तेचे प यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठातून अपेि त

आहे . असे पीएच. डी. िव ाथ

३)

२.२)

दहा िदवसांची संशोधन कायशाळा वे छे ने क

इ छणारे सेवेत असणारे ा यापक

२.३)

कोण याही िव ापीठातून पीएच. डी. / एम. िफल. िश ण म करत असणारे िव ाथ

िठकाण व वेळ –
िठकाण – यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठ, नािशक

यांचे मु यालयातील शै िणक इमारतीतील सभागृह
वेळ –
४)

रोज सकाळी १०.०० ते सं याकाळी ५.३० वाजेपयत

पीएच. डी. कोसवकमधे समािव ट असलेला आशय –
४.१)

४.२)

संशोधन प ती
१. संशोधन संक पना, व प व कार

७. गुणा मक संशोधन

२ .संशोधन आराखडा िवकसन

८. े ीय काय

३. संशोधन िडझाई स

९ . गुणा मक संशोधन पृथ:करणाची साधने

४. नमुना िनवड

१०. संदभ लेखन

५. संशोधन साधने / मािहती िमळव या या प ती

११. संशोधनातील नैितकता

६. पूव संशोधने व सािह य आढावा / ंथालय काय

१२. संशोधन पेपर लेखन

संशोधनात संगणकाचा उपयोग


मािहती

ीयाकरण



संशोधनात web – २ साधनांचा वापर



संशोधनात excel, spss चा वापर व आलेख रेखाटन



आलेख रे खांकन सॅा टवेअर मािहती



बहु मा यम साधनांचा उपयोग

४.३)

५)

शै िणक संशोधनातील सं याशा


नामांकन आिण

मांकन चाच यांचा अथ व व प



‘t’ टे ट, ‘f’ टे ट, ‘काय



िविवध सहसंबंध



फॅ टर अॅनलेसीस तं

वेअर’, ‘ANNOVA’ आिण ‘ANCOVA’ मािहती.

न दणी शु क व न दणी –
न दणीची कमाल मय दा ६० सभासद असून. थम येणा यास थम ाधा य असेल.
५.१)

न दणी शु क –
अ)बाहे रील ा यापक व इतर िव ापीठातील संशोधन िव ाथ - ५,०००/- (१०िदवसांचे राहणे, ना ता चहा ,
दो ही वेळचे जेवण व न दणी शु क या सव चा समावेश यात असेल )
ब) थािनक ा यापक व संशोधन िव ाथ – १,५००/- (यात न दणी शु क व ना ता चहा व सकाळचे जेवण
समािव ट असेल)
सदर शु क रा ीयकृ त ब ँकेचा “िव

अिधकारी यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठ नािशक” यांचे नावे दे य

असले या डी. डी. माफत पाठवावे.
५.२)

न दणीचा अंितम िदनांक – ३१ ऑग ट २०१७

५.३)

अिधक मािहती व संपक साठी फोन नं. व मेल आयडी.

संपक य ती

फोन नं.

मेल आयडी

ी. सिचन पोरे

९०२१२४४५७७

s.spore777@gmail.com

ीमती. योती ल करी

९५४५९११६७१

Ph.djyoti@gmail.com

६)

आयोजक
कुलगु

:मा. ा.डॉ. इ. वायुनंदन

कुलसिचव

:मा. डॉ. िदनेश भ डे

. संचालक िश णशा

िव ाशाखा :डॉ. संजीवनी महाले

कोसवक सम वयक

:डॉ. किवता साळुं के

िनयोजन सिमती

: डॉ. िवजया पाटील,
डॉ. डी. डी. पवार,

शासकीय सेवा

: ीमती. अंजली शदे ,

ा. िवजयकुमार पाईकराव,
डॉ. सोनुने सुभाष.
ी. संभाजी मोरे व ी. हे मंत मुसळे .

सव कृ ट सं थे साठी कँ नडा ये थील कॉमनवे थ ऑफ लिनग या आंतररा ीय गुणव ा पुर काराने स मािनत

यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठ

आयोिजत
जनरल पीएच. डी. कोसवक ो ाम : ६ ते १५ स टबर २०१७
न दणी अज


सभासद नाव

:



अहता

:



वग

: SC / ST / VJNT / OBC / SBC/OPEN



लग

:

न दणी कार

:



ी / पु ष
१)

य. च. म. मु त िव ापीठातून २००९ नंतर िश णशा
िव ाशाखेतन
ू पीएच. डी. ा त केलेले िव ाथ

२)

*सेवेत असणारे ा यापक

३)

इतर िव ापीठातील संशोधक िव ाथ

४)

य. च. म. मु त िव ापीठातील स या वेिशत संशोधक िव ाथ

५)

इतर

*स या सेवेत / वेिशत महािव ालय / :



िव ापीठ नाव
:



संपक साठी संपण
ू प ा



मे ल आयडी



न दणी शु क मािहती :

:

( सदर शु क रा ीयकृ त ब ँकेचा “िव

मोबाईल नं.
डी. डी. नं

:

बँक नाव

:

िदनांक

:

िठकाण

:

अिधकारी यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठ नािशक” यांचे नावे दे य असले या डी.

डी. माफत पाठवावे.)

िठकाण :
िदनांक :

सभासदाचे नाव व सही

Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University
Organized
General Ph. D. Course Work Programme from 6th to 15th Sept. 2017

1)

Research Methodology
1.1

Educational research(concept & characteristics, Types of Methods)

1.2

Review of Related literature/Library work

1.3

Quantitative Research Designs

1.4

Qualitative Research Designs

1.5

Universe Nature & Types of Sampling. Probability &Non –Probability

1.6

Research tools/Methods of Data Collection

1.7

Field Testing

1.8

Ethics of Research &Action Research

1.9

Qualitative Data Analysis Technique

1.10

Research proposal(Topic, Hypothesis, Objective, Scope, Limitation, &
Review)

2

1.11

Reference Writing (Bibliography& In text)

1.12

Research paper writing

Computer application for research
2.1

Data Processing

2.2

Use of excel/Graphical Processing and Use of Graphical Software

3

4

2.3

Use of Multimedia/SPSS

2.4

Use of computer for review

Statistics in Educational Research
3.1

Meaning & Purpose of Parametric& Nonparametric Tests

3.2

‘t’ test, ‘f’ test. ‘chi-squire’ Test ‘ANOVA’& ‘ANCOVA’

3.3

Correlation& Regression Various types of Correlation

3.4

Factor Analysis Techniques

Introduction, & valedictory session

