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कृपया प्रदसद्धीसाठी 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, ( बार्टी ), पणेु 
संस्थेमार्फ त अनसुशूित जातीतील एम. र्ील. व पी. एि.डी. करू इच्छिणाऱ्या 

शवद्यार्थ्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अशधिात्रवतृ्ती 
(BANRF).  

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (बार्टी), पणुे संस्थेतरे् अनसुचूित जातीतील होतकरू 
चिद्यार्थ्यांसाठी “राष्ट्रीय संशोधन अचधछात्रितृ्ती” हा अचिनि उपक्रम सन 2012 पासनू राबशवण्यात येत आहे.                            
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केिळ सामाचजक समता ि मानिी हककांसाठी काम करणारे नसनू एक चिद्वान व्यासंगी  होते. 
अर्थशास्त्त्र ि चित्तशास्त्त्र चिषयात तयांिे चिलेले योगिान अतयंत प्रिािी असनूही राष्ट्रािी सरुचितता ि प्रगती या चिषयातील 
तयांच्या कायासंििात समाज अनचिज्ञ आहे. प्रिंड कल्पकता, अभ्यास आचण कायथ हे संपणूथतः िैज्ञाचनक िषृ्ट्टीकोन आचण 
तकथ शास्त्त्र यािर आधाचरत असणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महान व्यकतीने सामाचजक बिल ि मानिािी प्रगती चह केिळ 
चशिणामळेुि होऊ शकते असा संिेश जनमानसात चिला.  

अनसुचूित जातीतील अभ्यास,ू चिचकतसक ितृ्ती असणाऱ्या ि संशोधन िेत्रामध्ये उच्ि चशिण घेऊ इच्च्छणाऱ्या 
आर्थर्क अडिणीिा सामना करािा लाग ू नय,े तयांिे चशिण अगिी सहजचरतया  पणूथ व्हािे या उिात्त हेतनेू बाटी संस्त्रे्तरे्फ 
अनसुचूित जातीच्या एम.शर्ल./पी.एि.डी. करणाऱ्या चिद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नािाने िारतातील 
पचहली संशोधन अचधछात्रितृी सरुु करण्यात आली.  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  सन 1913 मध्ये कोलंचबया येरे् उच्ि चशिणासाठी  प्रयाण केले,  या ऐचतहाचसक 
घटनेला िषथ- 2014 मध्ये 101 िषे पणूथ झाली या चनचमत्ताने िषथ 2014 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन 
अचधछात्रितृ्ती कचरता 101 चिद्यार्थ्यांिी चनिड करण्यात आली आहे. तसेि पुढील प्रतयेक िषी अचधछात्रितृ्ती संख्येमध्ये एक 
संख्येने िाढ करून प्रचतिषी सिर योजना राबचिण्यात येत आहे. िषथ -2015 मध्ये 102 चिद्यार्थ्यािी चनिड करण्यात आली. िषे 
2015 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अचधछात्रितृ्ती व्यचतचरकत “महातमा जोतीराि रु्फले राष्ट्रीय संशोधन 
अचधछात्रितृ्ती (JPNRF-२५ जागा), “क्रांतीज्योती साचित्रीबाई रु्फले राष्ट्रीय संशोधन अचधछात्रितृ्ती” (SPNRF-५० जागा, 
केिळ मचहलांकचरता), “छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अचधछात्रितृ्ती” (CSNRF-२५ जागा) अशा चिचिध र्ोर 
समाजसधुारकांच्या नािाने िेखील बाटीतरे्फ िेशामध्ये प्रर्मि राष्ट्रीय संशोधन अचधछात्रितृ्ती सरुु करण्यात आली आहे.  

अचधछात्रितृ्तीकचरता पिव्यतु्तरपििी धारक असणारा महाराष्ट्र राज्यातील मळू रचहिासी अजथ करू शकतो. 
समाजातील चनःसमर्थ व्यकतीकचरता िेखील  एकूण अचधछात्रितृीपैकी 3% जागा आरचित करण्यात आल्या आहेत. 
“कोणत्याही समाजािी उन्नती/ शवकास हा त्या समाजातील मशहलांछया शवकासावर अवलंबून असतो”.                      
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घोषिाकयाच्या पे्ररणेतनू मचहलांकचरता ५०% आरिण िेऊन मचहला सिमीकरणाच्या िषृ्ट्टीने 



िेशामध्ये प्रर्मि मचहलांना उच्ि चशिणसाठी संधी उपलब्ध करून एक निीन उपक्रम साधला आहे. आरिणासोबति 
शैिचणक पात्रता ि संशोधन कौशल्य यांच्या जोरािर अनसुचूित जातीतील चिद्यार्ीनीिी उच्ि चशिणातील िाढती टककेिारी 
समाजासाठी ि शासनासाठी  अतयंत समाधानािी ि आतमसन्मानािी बाब आहे.  

चनिड झालेल्या परंतु नोंिणीकृत असणाऱ्या प्रतयेक अचधछात्रितृ्तीधारकाला अचधछात्रितृ्ती रुपये २५००० प्रचत माह, 
िार्थषक आकच्स्त्मक खिथ ि प्रचतमाह घरिाडे रककम चिली जाते. या रकमेच्या व्यचतचरकत या सिथ चिद्यार्थ्यांना उच्ि िजािा 
लपॅटॉप संि िेण्यात येतो.  

नाचिन्यपणूथ अचधछात्रितृ्तीिी संकल्पना, प्रकल्पािी सखोल आखणी, प्रिािी ि पारिशथक अमंलबजािणी, 
चिद्यार्थ्यांकचरता समपुिेशन ि मागथिशथन अशा अनेक उल्लेखनीय बाबीमळेु प्रकल्प यशस्त्िी ठरला आहे. मा. महासंिालक, श्री 
राजेशजी ढाबरे (IRS) यांच्या मागथिशथन ि संशोधन चििागातील अनिुिी अचधकारी ि कमथिाऱ्यांिी अखंड मेहनतीमळेु 
अचधछात्रितृीच्या कामास गती प्राप्त होऊन महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात अचधछात्रितृी पोहिली आहे.                  

आजतागयात एकूण 453 चिद्यार्ी संशोधन अचधछात्रितृ्तीिा लाि घेत असनू यापुढील प्रतयेक िषी सिर प्रकल्प 
अचधक प्रिािशालीपणे राबचिण्यािा बाटीिा मानस आहे. बाटीच्या माध्यमातनू अनसुचूित जातीतील चिद्यार्ी उच्ि चशिणाच्या 
या स्त्तरापयंत पोहिले आहेत ही अचतशय कौतुकास्त्पि बाब असनू संशोधन िेत्रातील चिद्यार्थ्यांसाठी पे्ररणािायी ठरणारी आहे.  

संशोधन िेत्रामधील कुशल मनषु्ट्यबळािी कमतरता लिात घेता बाटीकडून संशोधक चिद्यार्थ्यांना तयांनी चनिड 
केलेल्या चिषयात प्रचिण्यति चमळिून तज्ञ म्हणनू ओळख चनमाण करण्यासाठी सिैि प्रयतन करण्यात येतात. चिद्यार्थ्यांच्या 
िैयच्कतक प्रगतीसोबति सामाचजक, शैिचणक, चिज्ञान शाखा ि इतर अनेक शाखांमध्ये महतिपणूथ ि नाचिन्यपणूथ संशोधन 
करण्यासाठी आिश्यक मागथिशथन चिद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून चिले जाते. संशोधन िेत्रातील कौशल्य आतमसात करताना 
सामाचजक चिषयांसंििात िेखील रुिी ि सामाचजक बांचधलकी िाढचिण्यासाठी चिचिध उपक्रम राबचिले जातात. अचधछात्रितृी 
प्रकल्पांतगथत चिद्यार्थ्यांमध्ये सामाचजक सलोखा, सामाचजक बांचधलकी, समता, सामाचजक न्याय ि िैज्ञाचनक िषृ्ट्टीकोन अशी 
मलू्य रुजचिण्यासाठी अचधछात्रितृ्तीधारक चिद्यार्थ्याकचरता संशोधन पद्धती तसेि सामाचजक समता ि न्याय या चिषयािर 5 ते 
7 चििसीय  चनिासी प्रचशिण िेखील आयोचजत केले जाते.  

बाटी मार्फथ त सरुु करण्यात आलेल्या या अचिनि संशोधन अचधछात्रितृ्तीमळेु अनसुचूित जातीतील चिद्यार्थ्याना उच्ि 
चशिण घेऊन िचिष्ट्यात प्रगतीच्या चिचिध संधी उपलब्ध करून िेत आहे. सिर प्रकल्पांतगथत ४५३ लािार्ी चिद्यार्थ्यांपैकी एकूण 
३३ चिद्यार्थ्यांनी  एम.चर्फल ि ३ चिद्यार्थ्यांनी पी. एि.डी. पणूथ केली आहे. पुढील िषामध्ये साधारणः ३०% चिद्यार्ीिी  एम.चर्फल/ 
पी. एि.डी. पणूथ होईल. संशोधन चिद्यार्थ्यांकडून राष्ट्रीय ि आतंरराष्ट्रीय स्त्तरािर प्रचसद्ध झालेल्या लेखांिी संख्या ६० पेिा 
अचधक असनू बाटी संस्त्रे्च्या कायािे हेि र्फचलत आहे. 

मा. श्री राजेशजी ढाबरे, महासंिालक, बाटी, यांिेकडून संशोधन िेत्रामध्ये कायथरत असणाऱ्या अनसुचूित जातींच्या 
चिद्यार्थ्यांना राज्यस्त्तरीय व्यासपीठ उपलब्ध करून िेण्याच्या उदे्दशाने “राज्यस्त्तरीय पचरषि” आयोजीत करण्यात येईल. संशोधन 
कायामध्ये तज्ञ ि चिद्वान चिद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्त्तरािर संशोधन संधी उपलब्ध करून िेण्याकचरता परिेशातील चिचिध 
चिद्यापीठांसोबत करार करण्यािा मा. श्री राजेशजी ढाबरे यांिा मानस आहे.  

 

प्रचसध्िी चििाग, बाटी, पणेु 


