डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधधछात्रवृत्ती (BANRF) – 2019 व 2020 या दोन वर्षाकधरता

जाधहरात क्रमांक: /2019 व 2020
भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांनी आर्थिक, सामाजिक प्रजतकूल पजरस्थितीवर मात करून उच्च जिक्षणासाठी
107 वर्षांपूवी सन 1913 साली कोलं जबया येिे प्रथिान केले होते. या ऐजतहाजसक घटनेच्या थमरणािथ बाटी मार्थत सन 2013 पासून
“डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर राष्ट्रीय संिोधन अजधछात्रवृत्ती (BANRF)” सुरु करण्यात आली. त्या अंतर्थत महाराष्ट्र राज्यातील
अनुसजू चत िातीतील एम.र्ील व पीएच.डी. करणाऱ्या जवद्यार्थ्यांना संिोधना कजरता प्रोत्साहन व आर्थिक सहाय्याच्या थवरुपात
अजधछात्रवृती दे ण्याकजरता ऑनलाइन अिथ मार्जवण्यात येत आहे .
अधधछात्रवृत्ती संख्या व आरक्षण:प्रवर्ग

पात्रता धनकर्ष:-

एम.धिल./पी.एच.डी.
एकूण
जदवयांर् (5 %)
10
मजहला (30%)
57
सवथसाधारण पुरुर्ष व मजहला
133
एकूण संख्या
200
टीप- प्रजत वर्षथ -200 अजधछात्रवृत्ती संख्या ( 200+200=400)

1. अिथदार हा महाराष्ट्राचा रजहवासी व अनुसजू चत िातीचाअसावा.
2. जदनांक: 01 िानेवारी 2019 ते 31 जडसेंबर 2019 दरम्यान संबंजधत जवद्यापीठामध्ये एम.जर्ल.व पीएच.डी कजरता

नोंदणी असले ले जवद्यािी BANRF- 2019 अजधछात्रवृत्ती साठी ऑनलाइन अिथ करू िकतात तसेच 01 िानेवारी
2020 ते 31 जडसेंबर 2020 दरम्यान संबंजधत जवद्यापीठामध्ये एम.जर्ल.व पीएच.डी कजरता नोंदणी असले ले जवद्यािी
BANRF- 2020 कजरता अजधछात्रवृत्ती साठी ऑनलाइन अिथ करू िकतात.

3. अिथदाराने एम.जर्ल.व पीएच.डी. च्या नोंदणी जदनांकापासून खािर्ी, िासकीय व इतर कोठे ही पूणथ/अधथ वेळ

नोकरीच्या थवरुपात तसेच कोणत्याही प्रकारचा वयवसाय करून आर्थिक उत्पन्नाचा लाभ घे तले ला नसावा/घेत
नसावा ककवा अिािन केले ले नसावे/करत नसावे.

4. अिथदाराने कोणतीही भारत सरकार म ॅजरकोत्तर जिष्ट्यवृत्ती ककवा इतर कोणत्याही जिष्ट्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला

नसावा/घे त नसावा.
(मार्गदशग क तत्वे (BANRF 2019-2020 Guideline) बार्टीच्या https://barti.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे त)
अधधछात्रवृत्ती अंतर्गत दे ण्यात ये णारे लाभ:एम.िील कधरता :

1) जनवड करण्यात येणाऱ्या अिथदारांना एम.जर्ल. कजरता 2 वर्षे Junior Research Fellowship (JRF) प्रजत महा
रु.31,000/- प्रमाणे अजधछात्रवृत्ती रक्कम अदा करण्यात येणार आहे .

2) िासकीय जनयमानुसार घरभाडे भत्ता, आकस्थमत खचथ इ. बाटी मार्थत देण्यात येणार आहे त.
एम.िील + पीएच.डी (इंधर्टग्रेर्टेड) कधरता
1) जनवड करण्यात येणाऱ्या अिथदारास एम.जर्ल कजरता 2 वर्षे Junior Research Fellowship (JRF) प्रजत महा
रु.31,000/- प्रमाणे व पीएच.डी कजरता उवथजरत 3 वर्षे कजरता Senior Research Fellowship (SRF) प्रजत महा रु.35,000/याप्रमाणे अजधछात्रवृत्ती रक्कम अदा करण्यात येणार आहे .

2) िासकीय जनयमानुसार घरभाडे भत्ता, आकस्थमत खचथ इ. बाटी मार्थत दे ण्यात येणार आहे त.
पीएच. डी कधरता
1) जनवड करण्यात येणाऱ्या अिथदारास पीएच.डी कजरता 2 वर्षे Junior Research Fellowship (JRF) प्रजत महा
रु.31,000/- प्रमाणे व उवथजरत कालावधीकजरता Senior Research Fellowship (SRF) प्रजत महा रु.35,000/याप्रमाणे अजधछात्रवृत्ती रक्कम अदा करण्यात येणार आहे . (upgradation प्रमाणपत्राच्या आधारे )
२) िासकीय जनयमानुसार घरभाडे भत्ता, आकस्थमत खचथ इ. बाटी मार्थत दे ण्यात येणार आहे त.
अर्टी व शती:-

1. अजधछात्रवृत्ती BANRF-2019 व BANRF-2020 कजरता जनवड झालेल्या जवद्यार्थ्यांना अजधछात्रवृत्ती अंतर्थत जदले
िाणारे सवथ लाभ संबंजधत जवद्यापीठ / संथिा यामध्ये नोंदणी जदनांकापासून (Registration Date) लार्ू होतील.

2. प्रथतुत BANRF-2019 व BANRF-2020 कजरता र्क्त ऑनलाईन पद्धतीने अिथ थवीकारण्यात येतील इतर
कोणत्याही पद्धतीने अिथ थवीकारण्यात येणार नाहीत.

3. जवद्यापीठात नोंदणीकृ त नसलेले अिथदार व या अर्ोदर बाटी अजधछात्रवृत्ती अंतर्थत लाभ घेतला असल्यास
BANRF-2019 व BANRF-2020 कजरता अिथ करण्यास पात्र नसतील.

4. अिथदार यांनी वेब-बेथड(Web Based) ऑनलाइन अिथ https://barti.maharashtra.gov.in>Notice

Board>Online Application BANRF- 2019 व BANRF-2020 या संकेतथिळावर
ककवा
बाटीच्या मोबाईल अॅस्ललकेिन (e-BARTI) वर (e-BARTI Android app>Registration>mGovernance>Fellowship) धदनांक: 05/07/2021 ,रात्रौ 00:01 वा.ते धद. 31/07/2021, रात्रौ 23:59
वाजेपयं त या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील.

5. अिादारांकजरता ऑनलाइन पद्धतीने अिथ सादर करण्याच्या सजवथतर सूचना, मार्थदिथक तत्वे बाटीच्या
https://barti.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर उपलब्धआहे त.

6. बाटीस ऑनलाइन अिथ सादर करताना खोटी माजहती सादर केल्यास प्रथतुत BANRF-2019 व BANRF-2020 व
यापुढील सवथ जनवड प्रजियेसाठी अिथदारास अपात्र ठरजवण्यात येईल.

7. वर नमूद केलेल्या अजधछात्रवृत्ती संख्या,आरक्षण,अटी व ितीमध्ये बदल करण्याचे संपण
ु थ अंजतम अजधकार
महासंचालक, बाटी यांनी राखून ठे वले ले आहे त.

8. ऑनलाइन पद्धतीने अिथ सादर करताना काही तांजत्रक अडचणी आल्यास हे ल्पलाईन िमांक: 02026333330/26333339/26343600 (सकाळी 10:00 ते
research१@barti.in वर संपकथ साधावा.

रात्रौ 06:00 वािेपयंत) / ई मेल –

मा. महासंचालक यांचे मान्यतेने.
धिकाण: पुणे
धदनांक: /06/2021

धवभार् प्रमुख (योजना)
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन
व प्रधशक्षण संस्था, पुणे.

