
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, बार्टी 
पणेु 

 

बार्टी पणेु अंतर्गत संशोधन अशधछात्रवतृ्तीधारकांच्या संशोधनकायाचे सादरीकरण व शवशेष 

मार्गदशगनपर चचासत्र 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु यांचे मार्फ त अनसुशूचत जातीतील एम.शर्ल 

व पी.एच.डी. करणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना उच्च शशक्षणाकशरता आर्थथक सहाय्य करण्याच्या उदे्दशाने “डॉ बाबासाहेब 

आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अशधछात्रवतृ्ती” राबशवण्यात येत आहे. सदर अशधछात्रावतृी योजना वर्फ २०१३ पासनू 

राबशवण्यात येत असनू आजपयंत एकूण ४५३ शवद्याथी लाभ घेत आहेत. अशधछात्रवतृ्ती योजनेअंतर्फत शनवड 

झालेल्या शवद्यार्थ्यांस दरमहा रु. २५००० इतकी अशधछात्रवतृ्ती रक्कम शदली जाते तसेच  वार्थर्क 10 ते १२ हजार 

इतके आकस्स्मक खचफ  व वार्थर्क ३० ते ९० हजार इतके घरभाडे भत्ता देण्यात येतो. यासोबतच प्रत्येक शवद्यार्थ्यास 

उत्तम दजाचा लपॅटॉप शदला जातो. 

 बाटीकडून शवद्यार्थ्यांना आर्थथक सहाय्य शदले जात असल्याने संस्थेची ओळख केवळ रं्डडर् एजन्सी 

इतकीच सीशमत आहे. परंतु, शैक्षशणक क्षेत्रामध्ये सक्रीय असणाऱ्या संस्थाच्या शवद्यापीठांच्या सहकायाने शवशवध 

कायफशाळा, चचासते्र  राबवून बाटी संस्था शैक्षशणक क्षेत्रात देखील स्वतःची नवीन ओळख शनमाण करीत आहे. 

अनसुशूचत जातीतील शवद्यार्थ्याना त्यांच्या संशोधन करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी व समस्या सोडशवण्यासाठी, 

तसेच यापढुील  भशवष्ट्यात त्यांनी उत्कृष्ट्ठ संशोधन कायफ करत त्यांच्या क्षेत्रात प्राशवण्य शमळवावे, या उदे्दशाने शदनांक 

१० एशप्रल, २०१७ ते १२ एशप्रल, २०१७ या कालावधीमध्ये यशदा, पणेु येथे तीन शदवसीय शनवासी चचासत्राचे 

आयोजन करण्यात आले होते. सहभार्ी संशोधक शवद्यार्थ्याना मार्फदशफन करण्याकशरता महाराष्ट्रातील शवशवध 

शवद्यापीठांतील तज्ञ व्यक्तींना आमंशत्रत करण्यात आले होते. चचासत्रादरम्यान शवद्यार्थ्यांनी संशोधन शवर्यामध्ये 

झालेल्या कामाचा आढावा व माशहती यांचे सादरीकरण करताना संशोधनामध्ये येणाऱ्या अडचणीसंदभात तज्ञ 

व्यक्तीसोबत चचा केली. शवद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे तज्ञांनी केलेले शवलेलेर्ण व त्यावरील मार्फदशफन शवद्यार्थ्यांकशरता 

अशतशय उपयकु्त ठरल्याचे शवद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रशतशक्रयेमध्ये सांशर्तले.  



कायाशाळेदरम्यान मा. सशचव, सामाशजक न्याय शवभार्, यांनी स्व्हडीओ कॉन्र्रडसर्द्वारा शवद्यार्थ्यांसोबत संवाद 

साधनू संशोधन शवर्य व झालेल्या कामाचा प्रर्ती जाणनू घेतली. कॉन्र्रडसर्च्या शेवटी शवद्यार्थ्यांचे कौतकु करत 

यापढेु अशा पद्धतीने भशवष्ट्यात अनेक कायफशाळा आयोशजत करण्यासंदभात संशोधन शवभार्ास सशूचत केले. 

सामाशजक शास्त्र व शास्त्र शवभार्ातनू शवद्यार्थ्यांनी संशोधनासाठी सामाशजक न्याय व समता या शवर्यांस अनसुपु 

शवर्य तसेच समाजाच्या शवकासास परूक ठरणारे शवर्य संशोधनासाठी शनवडले असल्याची बाब लक्षात घेऊन 

सदर कायफ समाजशहतासाठी अत्यंत महत्वपणूफ झाल्याचे सांर्त श्री मा. राजेशजी ढाबरे, महासंचालक बाटी यांनी  

शवद्यार्थ्यांचे शवशेर् अशभनंदन केले आहे.  

मा. सशचव सामाशजक न्याय शवभार् यांची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सहा. प्राध्यापक डॉ. ज्योती शेट्टी,  

संशोधन अशधकारी आरती जाधव आशण श्रीशैल शबराजदार यांनी शनयोजन केले असनू शभुांर्ी सतुार व मंजरू 

तडवी यांनी सदर कायफपतुीस सहाय्य केले आहे.  

 

 

संशोधन शवद्याथी सादरीकरण करत असताना स्स्थरशचत्र 

 



 

संशोधन शवद्यार्थ्यांचे सादरीकरण पाहताना इतर सहभार्ी शवद्याथी यांचे स्स्थरशचत्र 
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संशोधन शवद्यार्थ्यांस तज्ञ व्यक्ती मार्फदशफन करत असताना स्स्थरशचत्र 
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