डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था,पुणे पुरस्कृ त
“भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर शवशेष अनुदान योजना”
सन -2021-22
1. शवद्यार्थ्याचे संपण
ू ण नाव :-

-----------------------------------------------------------------

2. शाळे चे संपण
ू ण नाव व पत्ता :- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. मुख्याध्यापकाचे नाव -------------------------------------------------------------------------फोन नं./मोबाईल नं व ईमे ल -------------------------------------------------------------------4. पालकाचे संपण
ू ण नाव -:

-----------------------------------------------------------------

5. पत्रव्यहाराचा पत्ता शपन कोड सह :- ---------------------------------------------------------मोबाईल/दूरध्वनी क्र व ईमेल ------------------ ---------------------------------------------6. शवद्यार्थ्याचे इ.10 वीचे गुणांची टक्केवारी :- ------------------- वषण :- 2020-21
7. शवद्याथी महाराष्ट्र राज्याचा रशहवासी आहे काय? होय -_____

नाही - _____

8. शवद्यार्थ्याचा/वशडलांचा जातीचा दाखला आहे काय? होय -_____

नाही - _____

9. पालकांचा सन 2020-21 या वषाचा उत्पन्नाचा दाखला आहे काय? होय- ___नाही - ____
10. पालकांचे एकू ण वार्षषक उत्पन्न -----------------------------------11. शवद्यार्थ्यांच्या कुटुं बातील कोणताही सदस्य शासकीय नोकरीत आहे त काय?
होय- _____ नाही ----------12. अ) शवद्यार्थ्याचे बँकचे नाव :- -------------------------------------------------------------आ) शवद्यार्थ्याचे बँकचे खाते क्रं ---------------------------------------------------- - ------ब) बँकेचा आय.एफ.एस.सी. कोड

--------------------------------------------------------

सदर योजनेतील अटी व शती मला मान्य असून वरील माशहती चुकीची, शदशाभूल
करणारी आढळल्यास होणाऱ्या पुढील कायदे शीर कायण वाहीस/दं डास मी पात्र राहील याची मला
जाणीव आहे .

ठिकाणठिनाांक -

शवद्यार्थ्याचे नाव
व स्वाक्षरी

आई-वडील /पालकांचे नाव
स्वाक्षरी,

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था,पुणे पुरस्कृ त
“भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर शवशेष अनुदान योजना”
अजणदार शवद्यार्थ्याचे आई-वडील /पालक यांनी द्यावयाचे स्व घोषणा पत्राचा नमुना.
स्व घोर्षणापत्र
करणाऱ्याचा
फोटो
मी. श्री/श्रीमती ----------------------------------------------------- वय ---------- वर्षे ,
व्यवसाय ------------------------------------------- आधार कार्ड क्र.---------------------------------पत्ता ----------------------------------------------------------------------------------------------------येथील रहिवासी असून, आज रोजी शपथेवर खालीलप्रमाणे कथन करीत आिे हक,
१) माझा मुलगा /मुलगी / पाल्य कुमार/कुमारी -------------------------------------------------- हिने/ ह्याने सन २०२०-२१ या वर्षांमध्ये झालेल्या इयत्ता 10 वीच्या माध्यहमक शालाांत परीक्षेत
(SSC) एकूण ---------% गुण हमळहवले आिे त.
२) आमच्या कुटुां बाचे सन २०२०-२१ या आर्थथक वर्षाच्या वार्थर्षक उत्पन्न रक्कम रु.२,५०,०००
/-(अक्षरी दोन लाख पन्नास िजार रुपये ) पेक्षा कमी असून,आमच्या कुटुां बातील कोणतािी
सदस्य शासकीय /हनमशासकीय सेवेत नािी.
३) सदर योजनेतील प्राप्त िोणाऱ्या आर्थथक सिाय्याचा उपयोग मी अजा मध्ये नमूद केलेल्या
माझ्या मुला –मुलीच्या / पाल्याच्या पुढील शैक्षहणक बाबीं, खचासाठी करील. सदर
अथडसिाय्याचा उपयोग मी, वैयक्क्तक अथवा खाजगी कामाकहरता करणार नािी.
४) अजासोबत जोर्लेली कागदपत्रे खोटे अथवा बनावट आढळल्यास त्यास मी, जबाबदार
असून त्यासाठी भारतीय दां र्हवधान कायद्यानुसार लागू िोणाऱ्या हशक्षेस मी पात्र रािील याची
मला पूणड जाणीव आिे .
वर नुमदू केलेली सवड माहिती सत्य व खरी आिे म्िणून िे स्व घोर्षणापत्र करीत आिे .
स्व घोर्षणापत्र करणाऱ्याचे नाव व सिी

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था,पुणे पुरस्कृ त
“भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर शवशेष अनुदान योजना”
मुख्याध्यापकांनी द्यावयाचे शशफारस पत्राचा नमुना

प्रमाठणत करण्यात येते की, कु./कुमारी ----------------------------------- पत्ता------------------------------------------------------------------------------------------ हा ठिद्यार्थी इ. 10 िी मध्ये आमच्या शाळे त ठशकत होता ि
त्यास सन 2021-22 या िर्षातील माध्यठमक शालाांत परीक्षेस (SSC) मध्ये एकूण -------% गुण ठमळाले असून तो
अनुसठू ित जाती प्रिगातील आहे . सिर ठिद्यार्थ्यास ठमळालेल्या गुणाांिी पडताळणी त्याच्या SSC बोडाच्या गुणपठिकेमधील
प्रमाणपि क्र.-------------- अन्िये केली आहे .डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर सांशोधन ि प्रठशक्षण सांस्र्था पुणे पुरस्कृ त “भारतरत्न
डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर ठिशेर्ष अनुिान योजना” या योजने कठरता कु./कुमारी --------------------------------------------------------- हा ठिद्यार्थी/ठिद्यार्थर्थनी पाि असून ठशफारस करण्यात येत आहे .

मुख्याध्यापकांचे नाव व सही
शाळे चा शशक्का

सोबत आवश्यक कागदपत्रे-:
1.
2.
3.
4.
5.

अजािा नमुना.

6.
7.
8.
9.

ठिद्यार्थ्यािा रठहिासी िाखला.(शाक्षाांठकत प्रत )

ठिद्यार्थ्यािा SSC बोडड (इ.10) िे माकडशीट. (शाक्षाांठकत प्रत )
ठिद्यार्थ्यािा SSC बोडड (इ.10) िे शाळा सोडल्यािा िाखला. (शाक्षाांठकत प्रत )
सक्षम प्राठधकारी याांनी ठिलेला ठिद्यार्थ्यािा /िडीलाांिा जातीिा िाखला. (शाक्षाांठकत प्रत )
सन 2020-21 या आर्थर्थक िर्षािा तहसीलिार तर्था सक्षम प्राठधकारी याांनी ठिले ला ठिद्यार्थ्यांच्या
पालकाांिा/आई-िडील याांिा उत्पन्नािा िाखला.(मूळ प्रत)
ठिद्यार्थ्यािे राष्ट्रीयकृ त ब ँक खाते झे रॉक्स प्रत.( शाक्षाांठकत प्रत )
आई –िडील / पालकाांिे ठिठहत नमुन्यातील स्ि घोर्षणापि.

ठिठहत नमुन्यातील मुख्याध्यापकाांिे प्रमाणपि ककिा ठशफारसपि.
10. कुटुां बािे ठपिळे रे शनकाडड .(असल्यास प्राधान्य)
शनयम व अटी शती
 या योजनेिा लाभ हा शैक्षठणक िर्षड 2020-21 या िर्षापासून पुढील िर्षाकरीता लागू राहील.
 ठिद्यार्थी महाराष्ट्र राज्यातील रठहिासी तसेि अनुसठू ित जातीतील प्रिगातील असणे अठनिायड.
 सिर प्रोत्साहनपर पुरस्कार ठशष्ट्यिृत्तीिा लाभ घे ण्यासािी ठिद्यार्थीिे आई-िडील / पालक िाठरद्र्य
रे र्षेखालील असणे ककिा त्याांिे िार्थर्षक उत्पन्न रक्कम २,५०,००० /-(अक्षरी िोन लाख पन्नास हजार
रुपये) पयंत असणे बांधनकारक आहे .

 सिर योजनेिा लाभ हा ठिद्यार्थ्यांनी पुढील व्यािसाठयक ठशक्षणािी (MH-CET/NEET/JEE. इत्यािी)
पूिड तयारी करणे कठरता िे ण्यात येत असल्याने ठिद्यार्थ्याने इयत्ता 11 िी मध्ये प्रिेश घे णे आिश्यक







आहे .पिठिका अभ्यासक्रमास प्रिेश घे णाऱ्या ठिद्यार्थ्यास सिर योजनेिा लाभ घे ता येणार नाही.
योजनेकठरता पाि ठिद्यार्थ्यांिी ठनिड झाल्यानांतर त्याांना प्रर्थम हप्ता रु .50,000/- इतकी रक्कम सबांठधत
ठिद्यार्थ्यांच्या बक
ँ खात्यािर RTGS द्वारे जमा करण्यात येईल.
योजनेतील उिडठरत तीन हप्ते सहा मठहन्यािा कालािधी नुसार िे ण्यात येतील ,त्याकरीता ठनिड झालेल्या
ठिद्यार्थ्यांस इयत्ता 11 िी ि 12 िी मध्ये होणाऱ्या सहामाही/िार्थर्षक परीक्षेत ठकमान 75 % गुण ठमळठिणे
आिश्यक आहे . (भाषा शवषयांचे गुण वगळून)
पालकाांिा उत्पन्नािा िाखला , गुणपिक ,जातीिा िाखला इ. पुराव्याांिी आिश्यकता िाटल्यास िौकशी
केली जाईल.
अजामध्ये खोटे , बनािट, ठिशाभूल करणारे पुरािे /कागिपिे सािर केल्यास ठिद्यार्थ्यास सिर योजनेकठरता
अपाि िरठिण्यात येईल ि योजनेिा लाभ ठिला असल्यास सिर लाभ िसूल करण्यात येईल.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर ठिशेर्ष अनुिान योजने सािी च्या सांिभात काही िाि ठनमाण झाल्यास
ठनयामक मांडळ , बाटी , पुणे याांच्या सल्ल्याने महासांिालक, याांना याबाबत ठनणडय घेण्यािे सिाठधकार
असेल.

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था,पुणे
पुरस्कृ त
“भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर शवशेष अनुदान योजना”
सन -2021-22 योजना अंमलबजावणी कायण पद्धती
1. सिर योजनेकठरता पाि अनुसठू ित जाती प्रिगातील 10 िी मध्ये 90% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त
करणाऱ्या गुणित ठिद्यार्थ्यी/ ठिद्यार्थ्यांिे पालक यािे कडू न ठिठहत नमुन्यात अजड मागठिण्यात
येत आहे .
2. सिर योजनेकठरता अजािा नमुना ि योजनेिी माठहती बाटी कायालयाच्या सांकेतस्र्थळािर
PDF स्िरुपात तसेि सिर अजािा नमुना ि योजनेबाबतिी माठहती सहा. आयुक्त समाज
कल्याण ि ठजल्हा समाज कल्याण अठधकारी, ठजल्हा पठरर्षि याांच्या कायालयात िे खील
उपलब्ध आहे .
3. बाटी सांकेतस्र्थळािरील अजािा नमुना Download करून अजडिार ठिद्यार्थी / पालक याांनी
भरून सिर अजड हा बाटी मुख्य कायालयास खालील पत्त्यािर रठजस्टर पोस्टाने पाििािा.
(कायालयािा पत्ता- डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, बाटी, 28,
राणीचा बाग पुणे-411001)
4. अजासोबत आई-िडील / पालकाांनी द्याियािे स्ि घोर्षणापि ि मुख्याध्यापक याांनी द्याियािे
ठशफारस पि सािर करणे अठनिायड आहे .
5. स्ियां घोर्षणापि साध्या कागिािर ठिद्यार्थ्यांिे िडील याांनी सािर करािे.िडील हयात नसल्यास
आईने सािर करािे. आई- िडील ह्यात नसल्यास ठिद्यार्थ्यडच्या पालकाांनी सािर करािे.
6. अजासोबत आिश्यक कागिपिे/ पुरािे उिा. गुणपिक, शाळा सोडण्यािा िाखला, रठहिासी
िाखला, जातीिे प्रमाणपि, उत्पन्नािा िाखला इ. कागिपिाांच्या िािनीय छायाांठकत (झेरोक्स )
प्रती साक्षाांकीत करून सोबत जोडाव्यात.
7. योजने अांतगडत प्राप्त अजांिी छाननी बाटी कायालय स्तरािरुन करण्यात येईल.
8. योजनेकठरता पाि ठिद्यार्थ्यांिी ठनिड करण्यात येईल ि पुढीलप्रमाणे योजनेिा लाभ िे ण्यात
येईल.
अ) योजनेकठरता पाि ठिद्यार्थ्यांिी ठनिड झाल्यानांतर त्याांना प्रर्थम हप्ता रु. 50,000/- इतकी
रक्कम सबांठधत ठिद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यािर RTGS द्वारे जमा करण्यात येईल.
आ) योजनेतील उिडठरत तीन हप्ते सहा मठहन्यािा कालािधी नुसार िे ण्यात येतील ,त्याकरीता
ठनिड झालेल्या ठिद्यार्थ्यांस इयत्ता 11 िी ि 12 िी मध्ये होणाऱ्या सहामाही/िार्थर्षक परीक्षेत
ठकमान 75 % गुण ठमळठिणे आिश्यक आहे . (भार्षा ठिर्षयाांिे गुण िगळू न)
महासंचालक
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन
व प्रशशक्षण संस्था, पुणे.

