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                                            महाराष्ट्र शासन 

सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग 
                समाज कल्याण आयकु्तालय 
                                   महाराष्ट्र राज्य, ३ चचचरोड, पुणे 411001 

  दूरध्वनी क्रमाांक: 020-26127569           ई-मेल: swadhar.swho@gmail.com 
 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबडेकर स्वाधार योजना 
अनुसूजचत जाती व नवबौध्द प्रवगातील जवद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अजच करणे 

(60% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त असलले्या जवद्यार्थ्यांसाठीच) 
  

जदवसेंजदवस वाढत असलेली व्यावसाजयक व जबगर व्यावसाजयक महाजवद्यालयाांची सांख्या आजण तेथे 
प्रवशे घेणाऱ्या मागासवगीय जवद्यार्थ्यांच्या सांख्येच्या प्रमाणात,  राज्यात शासकीय वसतीगृहाांची सुजवधा 
उपलब्ध नसल्यामुळे जवद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जाव े लागत आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षजणक प्रवशेास 
मयादा येत आहेत.  शासकीय वसतीगृहात प्रवशे न जमळालेल्या जवद्यार्थ्यांना तात्काळ वसतीगृह सुरू करून 
तेथे प्रवशे देण्यावर, जागेची उपलब्धता व बाांधकामासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता मयादा येतात.  
अनुसूजचत जाती व नवबौध्द जवद्यार्थ्यांना मॅरीकोत्तर जशक्षण घेता याव े म्हणनू भोजन, जनवास व इतर 
शैक्षजणक सुजवधा या जवद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम सांबांधीत अनुसूजचत 
जाती व नवबौध्द जवद्यार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जवतरीत करण्यासाठी शासनाने 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजना सुरू केलेली आहे.   या योजनेसाठी जवद्यार्थ्यांना 10वी / 
12वी / पदवी /पदवीका पजरक्षमेध्ये 60 % पेक्षा जास्त गुण असणे अजनवायच आहे.  अनुसूजचत जाती व 
नवबौध्द प्रवगातील जदव्याांग जवद्यार्थ्यांसाठी ही मयादा 50% असेल. ( शासन जनणचय क्र.बीसीएच-
2016/प्र.क्र.293/जशक्षण-2, जदनाांक 6.1.2017). 
 या योजनेअांतगचत राज्यातील अनुसूजचत जाती व नवबौध्द प्रवगातील मॅरीकोत्तर (इयत्ता 11 वी, 
पदवी, पदव्युत्तर पदवी) जशक्षण घेण्यासाठी शासकीय वसतीगृहात प्रवजेशत नसणाऱ्या जवद्यार्थ्यांना वार्षषक 
खचासाठी खालीलप्रमाणे रक्कम सांबांधीत जवद्यार्थ्याच्या आधार सांलग्न बॅक खात्यामध्ये जवतरीत करण्यात 
येईल. 
अ.क्र. खचाची बाब मुांबई शहर, मुांबई उपनगर, 

नवी मुांबई, ठाणे, पुणे, पपपरी-
पचचवड, नागपुर या जठकाणी 
उच्च जशक्षण घेणा-या 
जवद्यार्थ्यासाठी अनुज्ञेय रक्कम 

इतर महसुल जवभागीय 
शहरातील व उवचजरत "क" वगच 
महानगरपाजलका क्षेत्रातील 
उच्च जशक्षण घेणा-या 
जवद्यार्थ्यासाठी अनुज्ञेय रक्कम 

उवचजरत जठकाणी उच्च 
जशक्षण घेणा-या 
जवद्यार्थ्यासाठी अनुज्ञेय 
रक्कम 

1 भोजन भत्ता 32000 28000                                 25000 
2 जनवास भत्ता 20000 15000 12000 
3 जनवाह भत्ता 8000 8000 6000 

एकुण 60000 51000 43000 
जटप:- वरील रकमेव्यजतजरक्त वैद्यजकय व अजभयाांजत्रकी शाखेतील जवद्यार्थ्यांसाठी प्रजतवषच रु.5000/- व अन्य शाखेतील 
जवद्यार्थ्यांना प्रजतवषच रु.2000/- इतकी रक्कम शैक्षजणक साजहत्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. 
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 सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जनकष, अटी व शती या अजासोबत जोडलेल्या आहेत.  त्याचे 
जवद्याथी व पालकाांनी अवलोकन कराव.े  जनकष, अटी व शती पुणच करणा-या जवद्यार्थ्यांनीच अजच 
भरावते.   या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अजाचा जवहीत नमुना खालील सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आलेला आहे.   

                 सकेंतस्थळ:   https://mahaeschol.maharashtra.gov.in  

https://sjsa.maharashtra.gov.in 
https://www.maharashtra.gov.in   

 तो सांकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावा आजण अजासोबत जोडलेल्या कागदपत्राांच्या 
यादीसह तो विद्यार्थयााच ेजातीच ेप्रमाणऩत्र ज्या जजल्हयातुन काढऱेऱे आहे त्या जजल््याच्या 
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कायााऱयामध्ये समऺ / टऩाऱाद्िारे / कायााऱयाच्या ई-
मेऱ िर दिनाांक 16 माचा  2017 ऩयतं िाखऱ करािा.  अजधक माजहतीसाठी सांबांधीत जजल्याच े
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कायालयाशी सांपकच  साधावा.  जजल्हा कायालयाचा 
पत्रव्यवहाराचा   पत्ता, दुरध्वजन, ई-मेल दशचजवणारी यादी सोबत जोडलेली आहे. 

 अपुणच भरलेले अजच आणी अजासोबत आवश्यक कागदपत्रे नसलेले अजच रद्द समजण्यात येतील. 
 60% पेक्षा कमी गुण असलले्या जवद्यार्थ्यांचे अजच जवचारात घेतले जाणार नाहीत.  अनुसूजचत जाती व 

नवबौध्द प्रवगातील जदव्याांग जवद्यार्थ्यांसाठी ही मयादा 50% असेल. 
 जजल्हा जनहाय अनुसूजचत जातीच्या लोकसांख्येच्या प्रमाणात जकती जवद्यार्थ्यांना हा लाभ द्यावयाचा ही 

सांख्या जनजरृत केलेली असुन त्यापेक्षा जास्त अजच प्राप्त झाल्यास गुणवत्तेनुसार जनवड करण्यात 
येईल. 

 जनवडयादी सांबांधीत जजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कायालयामार्च त प्रजसध्द केली 
जाईल.  जनवड न झालेल्या जवद्यार्थ्यांना वगेळे कळजवण्यात येणार नाही. 

 सदर अजच भरण्याची अखेरची मुदत 16 माचच 2017 पयंत असेल. 
 

 
(पीयूष जसह) 

आयुक्त, समाज कल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
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योजनेचे जनकष, अटी व शती पढुीलप्रमाणे 
 
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमाणे जनकष असतील 

सन 2016-17 कजरता सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जवदयाथी सांबांजधत सहाय्यक आयुक्त, 
समाजकल्याण याांच्याकडे अजच सादर करतील.  सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण हे अजाची छानणी 
करतील व त्याांची गुणवत्ता यादी जजल्हाजनहाय तयार करुन  पात्र लाभार्थ्यांना त्याने घेतलेल्या प्रवशेाच े
जजल्हयातील जवळचे मागासवगीय मुला/मुलींचे वसजतगृहाांशी सांलग्न (attach) करतील.  सामाजजक न्याय 
जवभागाने ठरवून जदलेल्या पध्दतीने या योजने साठी अजच करावा लागेल. 
 
जवद्यार्थ्यांची जनवड प्रजक्रया खालीलप्रमाणे असेल: 

 सदर योजनेचा लाभ जमळण्यासाठी जवद्याथी अनुसुजचत जाती व नवबौध्द या प्रवगाचा असावा.  
 त्याने जातीचा दाखला सादर करणे बांधनकारक असले. 
 जवद्याथी महाराष्ट्राचा रहीवासी असावा. 
 जवद्यार्थ्यांने स्वत:चा आधार क्रमाांक त्याने ज्या राष्ट्रीयकृत/ शेड्युल्ड बँकेत खाते उघडले आहे त्या 

खात्याशी सांलग्न करणे बांधनकारक असेल. 
 जवद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न रु. 2,50,000/- (अक्षरी रूपये दोन लाख पन्नास हजार र्क्त) पेक्षा 

जास्त नसाव.े  
 जवद्याथी स्थाजनक नसावा. (जवद्यार्थ्याने प्रवशे घेतलेली शैक्षजणक सांस्था ज्या जठकाणी आहे, अशा 

जठकाणचा सदर जवद्याथी रजहवासी नसावा) 
 जवद्याथी इ. 11वी, 12वी आजण त्यानांतरचे दोन वषापेक्षा कमी कालावधी नसलेल्या 

अभ्यासक्रमासाठी उच्च जशक्षण घेणारा असावा. 
 इ. 11वी आजण 12 वी मध्ये प्रवशे घेणा-या जवद्यार्थ्यास 10वी मध्ये जकमान 60%  गुण असणे 

अजनवायच असेल.  
 इ.12 वी नांतरच्या दोन वषाकरीता जास्त कालावधी असलेल्या पदवीका पकवा पदवी 

अभ्यासक्रमास प्रवशे घेणाऱ्या जवद्यार्थ्यास इ. १२ वी मध्ये ६० टक्के पेक्षा जास्त गुण असणे अजनवाय 
आहे. 

 दोन वषापेक्षा कमी कालावधी नसणा-या कोणत्याही मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमास प्रवशे घेणाऱ्या 
जवद्यार्थ्यास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वषी जकमान 60% गुण पकवा त्या प्रमाणात गे्रडेशन/ 
CGPA चे गुण असणे आवश्यक राहील. 

 इ.12 वी नांतर पदवीका, पदवी अभ्यास क्रमासाठी प्रवशे घेणारा अभ्यासक्रम हा दोन वषापेक्षा आजण 
पदवीनांतर पदव्युत्तर पदवी / पदवीका अभ्यासक्रमाचा कालवधीही दोन वषापेक्षा कमी नसावा. 

 जवद्यार्थ्याने राज्य शासन, अजखल भारतीय तांत्र जशक्षण पजरषद, भारतीय वदै्यजकय जशक्षण पजरषद / 
वदै्यजकय पजरषद, भारतातील र्ामचसी पजरषद, वास्तुकला पजरषद, कृषी पजरषद, महाराष्ट्र 
तांत्रजशक्षण पजरषद वा तत्सम सक्षम प्राधीकारी याांच्या मार्च त मान्यता प्राप्त महाजवद्यालया मध्ये व 
मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमासाठी प्रवशे घेतलेला असावा. 

 जवद्यार्थ्याची जनवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येईल. जनवडलेला जवद्याथी सांबांधीत अभ्यासक्रम पुणच 
होईपयंत लाभास पात्र राहील. 
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 या योजनेमध्ये जदव्याांग जवद्यार्थ्यांसाठी 3% आरक्षण असेल, जदव्याांग जवद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेची 
जकमान टक्केवारीची मयादा 50% इतकी राहील. 

 प्रवजेशत जवद्यार्थ्यांस प्रत्येक सत्र पजरक्षचेा जनकालाची प्रत जनकाल लागल्यापासून 15 जदवसाांच ेआत 
नेमून जदलेल्या कायालयात सादर करणे बांधनकारक राजहल. 

 सदर योजनेचा लाभ प्रवजेशत अभ्यासक्रमाांच्या कालावधीपयचतच देय राजहल.  या योजनेचा लाभ 
जवद्यार्थ्यांना एकुण शैक्षजणक कालावधीत जास्तीत जास्त 7 वषापयंत घेता येईल. 

 जवद्यार्थ्याने खोटी माजहती व कागदपत्र ेदेऊन सदर योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास पकवा 
शैक्षजणक अभ्यासक्रम पुणच न केल्यास अथवा नोकरी व व्यवसाय कजरत असल्यास आजण इतर 
मागाने या योजनेचा लाभ घेऊन गैरवापर केल्याचे जनदशचनास आल्यास तो कारवाईस पात्र राहील.  
तसेच त्यास जदलेल्या रकमेची 12 टक्के व्याजासह वसुली केली जाईल. 

 या योजनेचा लाभ मांजूर झाल्यानांतर जवद्यार्थ्यास प्रत्येक वषी जकमान ६० टक्के गुण जमळजवणे 
अजनवायच आहे अन्यथा तो या योजनेस अपात्र होईल. 

 
लाभाचे जवतरण: 

 जवद्यार्थ्यांचा प्रवशे ज्या वसजतगृहाशी सांलग्न करण्यात आला आहे त्या वसजतगृहाचे गृहप्रमुख/ 
गृहपाल जवद्यार्थ्यांने घेतलेल्या प्रवशेाच्या जठकाणी म्हणजे सांबांधीत महाजवद्यालयाकडुन उपस्स्थतीचा 
अहवाल प्राप्त करुन सांबांधीत जजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण  याांना सादर करतील 
व सांबांधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण याांनी सदर योजनेतील पात्र प्रत्येक जतमाही 
उपस्स्थतीच्या आधारे अनुज्ञये रक्कम त्या जवद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये DBT Portal मार्च त जमा 
करतील. जवद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याशी त्याांचा आधार काडच क्रमाांक सांलग्न करण्यात येईल.  

 DBT Portal सुरु होईपयचत प्रचजलत पध्दतीने सदरचा लाभ जवद्यार्थ्यांच्या नाांव े RTGS  पध्दतीने 
त्याच्या आधार सांलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. 

 जवद्यार्थ्यांने सांबजधत शैक्षजणक सांस्थेमध्ये प्रवशे घेतल्यानांतर सदर योजनेंतगचत अनुज्ञये होणाऱ्या 
रक्कमेपैकी पजहल्या जतमाहीची रक्कम आगाऊ देण्यात येईल. 

 या योजनेंतगचत लाभास पात्र असलेल्या जवद्यार्थ्यांस भारत सरकार जशष्ट्यवृत्ती अांतगचत प्राप्त होत 
असलेल्या जनवाह भत्याची रक्कम वजावट करुन उवचजरत रक्कम जनवाह भत्ता म्हणनू अदा करण्यात 
येईल. 

 जे जवद्याथी व्यवसाजयक पाठयक्रमाशी सांलग्न जनवाह भत्ता या योजनेचा लाभ घेत असतील त्याांना या 
योजनेतील जनवाह भत्याचा लाभ जमळणार नाही. 

 जवद्यार्थ्यांची महाजवद्यालयातील उपस्स्थती जकमान 75 % असणे आवश्यक राहील, याबाबत सांबांजधत 
सांस्थेच्या प्राचायांकडून प्रत्येक जतमाही उपस्स्थतीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे बांधनकारक 
राहील.   

 

 

 
 



d:\manish\swadhar yojana\swadhar webside.docx                            - 5 - 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर स्िाधार योजनासाठी  सन 2016-17  िर्ााकररता 
अनसुचूचत जाती ि निबौध्ि विद्यार्थयााने कराियाच्या अजााचा नमनुा 

 

 

 
 

आवदेनपत्र भरण्यापुवी ते काळजीपुवचक वाचनु भरावे 
कायालयाने भरावयाची माजहती 

आवदेनपत्र आवक 
क्रमाांक 

गुणवत्ता यादीतील  
क्रमाांक 

गुण  
 

टक्केवारी 

 
 

 एकूण गुण  .................. 
जमळालेले गुण .............. 

 

 
प्रजत, 
सहाय्यक आयुक्त, 
समाज कल्याण,  ............................... 
 
महोदय / महोदया  
 
 मी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ जमळणेसाठी माझे आवदेन पत्र सादर 
करीत आहे. आवदेनपत्रात नमुद केलेली माजहती माझ्या माजहतीनुसार खरी आहे.  मी सदर योजनेच्या सवच 
अटी व शती पुणचपणे वाचलेल्या असून त्या मला अवगत झाल्या आहेत.  या योजनेचा लाभ जमळाल्यास मी 
सदर योजनेसाठी लागु असलेल्या जनयमाांचे /अटींचे कसोजशने पालन करीन अशी मी हमी देत आहे. 
 मी खोटी माजहती व कागदपत्रे देऊन लाभ घेतल्यास पकवा शैक्षजणक अभ्यासक्रम पुणच न केल्यास 
अथवा नोकरी व व्यवसाय करीत असल्यास आजण इतर मागाने या योजनेचा लाभ घेऊन गैरवापर केल्याच े
जनदशचनास आल्यास मी कारवाईस पात्र राहील.  तसेच सदर योजनेअांतगचत मला जमळालेली रक्कम 
(12टक्के) व्याजासह शासनास परत करेन याची मला जाणीव आहे. 
 
स्थळ :-         आपला/आपली जवरॄासू 
 
जदनाांक :-  
         (अजचदाराची स्वाक्षरी) 
 

अजचदाराचे नाांव ............................... 
मोबाईल क्रमाांक .............................. 
आधार क्रमाांक ................................. 

 

अजच दाराचा र्ोटो 
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भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबडेकर स्वाधार योजनाकजरता करावयाच्या अजाचा नमुना 

अजचदाराची माजहती: 
अ) 1) अजचदार जवद्यार्थ्याच े सांपणुच नाांव :- आडनाव ..........................स्वत:च े नाांव ........................... 
वजडलाांचे नाांव................ 
 
2) वजडलाांचे पणुच नाव :-      आडनाव .................स्वत:च ेनाांव ................ वजडलाांचे नाांव................ 
 
3) अजचदार जवद्याथीनी जववाहीत असेल तर पतीचे नाव व पत्ता:- 
 
4) आईच ेपणुच नाव: -  
 
5) जात व प्रवगच:- 
 

 

6)  (i) अजचदाराच ेमुळ राहण्याचे जठकाण व  
 पत्र व्यवहाराचा पणुच पत्ता (जपनकोडसह) 

घर क्रमाांक .............. रस्ता/ गल्ली .............................. 
जवळची खूण ................... गाव/शहर ....................... 
तालुका ..................... जजल्हा ................................. 
जपन क्रमाांक ................................. 

 (ii) उपजवभागीय अजधकारी/  
 उपजजल्हाजधकारी याांनी जदलेला रजहवासी  
 दाखला 

 
प्रमाणपत्र क्रमाांक ................ जदनाांक .......................... 
कायालयाचे नाव ..................................................... 
 

7) अजचदाराचा मोबाईल क्रमाांक 
असल्यास दूरध्वनी क्रमाांक (एसटीडी कोडसह) 
 

.......................................... 

.......................................... 

8) अजचदार जदव्याांग आहे काय?  
जदव्याांगत्वाचा प्रकार 
टककेवारी 
 

....................................... 

....................................... 

........................................ 

ब) जातीच्या दाखल्याचा तपजशल :- 
 (i) अजचदाराने ज्या जजल्यातून जातीचा  
 दाखला काढला आहे त्या जजल्याच ेनाांव. 
 (ii) अनु.जाती व नवबौध्द असल्याबाबतचे  
 उपजवभागीय अजधकारी/ उपजजल्हाजधकारी  
 याांनी जदलेल्या जात प्रमाणपत्रातील  
 माजहती 

...................................... 
 
प्रमाणपत्र क्रमाांक ............ जारी केल्याचा जदनाांक ......... 
जात .............................गाांव ................................. 
तालुका .......................... जजल्हा ............................ 
  

क) आधार काडाचा तपजशल :-  
 (i) अजचदाराचा आधार काडच क्रमाांक  
 (ii) आधारकाडावरील पत्ता 
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ड) बकेँचा तपजशल :-  
 (1) राष्ट्रीयकृत/ शेड्यूल्ड बकेॅचे नाांव  
 (2) शाखा  
 (3) खाते क्रमाांक  
 (4) I.F.S.C. कोड  
 (5) बकॅ खाते आधारकाडाशी सांलग्न  
 केल्याबाबतचा परुावा  
 

 

इ) प्रवजेशत महाजवद्यालयाची माजहती :-  
 1) ज्या महाजवद्यालयात अजचदाराने प्रवशे 
 घेतलेला आहे त्या महाजवद्यालयाचे  नाांव 

 

 2) महाजवद्यालयाचा पत्ता  
 3) महाजवद्यालयाने जवद्यार्थ्यास जदलेला  
 प्रवशे नोंदणी क्रमाांक/ सवचसाधारण  
 नोंदवहीतील नोंद क्रमाांक/ ओळखपत्र  
 क्रमाांक 
 

 

र्) प्रवजेशत अभ्यासक्रमाची माजहती :-  
 1) अभ्यासक्रमाच ेनाव  
 2) प्रवजेशत वषच (पजहले/ दुसरे/ जतसरे/ चौथे/ पाचव)े 
 3) प्रवशे जदनाांक व वषच  
 4) अभ्यासक्रमाचा कालावधी 
 (जकती वषाचा अभ्यासक्रम) 

 

 5) अभ्यासक्रम- पदवी/पदजवका/  
 पदव्युत्तर (इतर असल्यास नोंद कराव.े) 
 

 

ग) गुणाची टक्केवारी :-  
 प्रवशे वषच व 

जदनाांक 
उत्तीणच मजहना 

व वषच 
एकूण गुण एकूण पकैी प्राप्त 

गुण 
गुणाांची 

टक्केवारी 
इयत्ता 10 वी      
इयत्ता 12 वी      
पदवी      
जटप:  1) गुणाांच्या ऐवजी गे्रडेशन असल्यास गे्रडेशन नुसार येणारी टक्केवारी द्यावी. 
 2) ज ेलागू नसेल ते खोडाव.े 
 
ह)  (i) अजचदाराने अनु.जातीच्या जवद्यार्थ्यांसाठी  
 देय असणाऱ्या जशष्ट्यवृत्ती/ शैक्षजणक पजरक्षा  
 र्ी योजनेचा लाभ घेतला आहे का? 

होय / नाही 

 (ii) घेतला असल्यास त्याचा यूजर आय.डी.  
 क्रमाांक 
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अजचदाराच्या पालकाांची माजहती: 
1) पालकाांच ेपणुच नाव 
 

 

2) पालकाच ेअजचदाराांशी असलेले नाते 
 

 

3) वजडल जजवीत नसल्यास त्याांच े मृत्यूच े
प्रमाणपत्राची साक्षाांजकत प्रत जोडावी 
 

 

4) पालकाांचा व्यवसाय.  
 

 

5) जथेे व्यवसाय करतात तेथील पत्रव्यवहाराचा 
पत्ता. 
 

 

6) पालकाांच ेमागील वषाच ेवार्षषक उत्पन्न.  
(तहजसलदार याांनी जदलेले प्रमाणपत्र  पकवा जथेे 
सेवा करीत असतील तेथील कायालय प्रमुखाने 
प्रमाजणत केलेल्या वार्षषक वतेन प्रमाणपत्राची 
साक्षाांजकत प्रत जोडावी.) 

 
रुपये ............................... 
 
वषच .................................. 

 
 मी जदलेली माजहती खोटी आढळल्यास पकवा माझ्या पाल्याने शैक्षजणक अभ्यासक्रम पणुच न केल्यास अथवा 
नोकरी व व्यवसाय करीत असल्यास आजण इतर मागाने या योजनेचा लाभ घेऊन गैरवापर केल्याचे जनदशचनास 
आल्यास माझ्या पाल्यास सदर योजनेचा जमळत असलेला लाभ रदद होईल, याची तसेच अशा प्रकरणी  सदर 
योजनेअांतगचत माझ्या पाल्यास जमळालेली रक्कम 12टक्के व्याजासह मी शासनास परत करीन अशी लेखी हमी देत 
आहे. 
 
स्थळ:  ................................ 
जदनाांक: .............................. 
 
साक्षीदार- 
नाांव:  1) .................................. स्वाक्षरी ................. 
 2) .................................. स्वाक्षरी .................    पालकाची स्वाक्षरी 
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R.T.G.S. साठी जवद्यार्थ्यांनी भरुन द्यावयाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. जवद्यार्थ्यांचे नाांव  
(खाते पुस्तकानुसार) 

 

2 बँकेचे नाांव  

3 शाखेच ेजठकाण   

4 बँक खाते क्रमाांक  

5 IFSC CODE  

6 MICR CODE  
(सोबत :-  बॅकेच्या खाते पुस्तकाच्या पजहल्या पानाची झेरॉक्स अथवा रद्द केललेा 
स्वाक्षाांजकत धनादेश जोडावा. 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजनेच्या अजासाठी शैक्षजणक सांस्थेने द्यावयाची माजहती 
 

अ) 1) जवद्यार्थ्याच ेनाव 
 

 

2) जवद्यार्थ्याने प्रवशे घेतलेल्या शैक्षजणक सांस्थेच ेनाांव व 
पणुच पत्ता 

 

3) महाजवद्यालय कोणत्या जवद्यापीठाशी सांलग्न आहे 
 

 

4) अजचदाराने आपल्या महाजवद्यालयात कोणत्या 
अभ्यासक्रमास प्रवशे घेतलेला आहे त्या अभ्यासक्रमाच े
नाव व त्याचा कालावधी 
 

 

5) महाजवद्यालयास सक्षम प्राजधकाऱ्याने मान्यता 
जदलेल्या आदेशाचा क्रमाांक व जदनाांक 
 

 

6) महाजवद्यालयाचा पत्ता 
 

 

7) महाजवद्यालय व्यवस्थापन प्रकार 
(शासकीय/शासन अनुदाजनत/खाजगी अनुदाजनत/ 
खाजगी जवनाअनुदाजनत/ स्वयांअथचसहाय्यीत/ अजभमत 
इत्यादी नोंद करावी) 
 

 

8) महाजवद्यालयाचा ई-स्कॉलरजशपचा यूजर आय.डी. 
क्रमाांक  
 

 

9) जवद्यार्थ्याचा प्रवशे नोंदणी क्रमाांक / जनरल रजजस्टर 
नोंदणी क्रमाांक 
 

 

ब) जवद्यार्थ्याच्या प्रवशेाबाबतची माजहती :-  
 (1) अभ्यासक्रमाच ेनाव  
 (2) प्रवजेशत वषच (पजहले/ दुसरे/ जतसरे) 
 (3) प्रवशे जदनाांक व वषच  
 (4) अभ्यासक्रमाचा कालावधी 
 (जकती वषाचा अभ्यासक्रम) 

 

 (5) व्यवसाजयक/ जबगर व्यवसाजयक/  
 उच्च माध्यजमक 

 

 (6) प्रकार- (अनुदाजनत/  
 जवनाअनुदाजनत) 

 

 (7) अभ्यासक्रम- (पदवी/पदजवका/  
 पदव्युत्तर) (इतर असल्यास नोंद करावी) 
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(8) आपल्या महाजवद्यालयात प्रवशे घेताना अजचदाराने 
सादर केलेल्या गणुपजत्रकेनुसार त्यास इयत्ता १० वी / 
१२ वी/ पदवी पजरक्षते जमळालेले एकूण गणु व टक्केवारी 
 

इयत्ता १० वी च ेगुण ................ टक्केवारी .......... 
इयत्ता 12 वी च ेगुण ................. टक्केवारी ......... 
पदवीचे गुण ........................... टक्केवारी .........  

(9) अजचदाराने आपल्या महाजवद्यालयामार्च त आणखी 
कोणत्या  जशष्ट्यवृत्तीसाठी अजच सादर केला आहे. 
 

 

(10) अजचदाराने आपल्या सांस्थेत प्रवशे घेण्यापवूी 
कोणत्या शैक्षजणक सांस्थेत जशक्षण घेतले होते त्याची 
माजहती 
 

 

(11) अजचदाराने कोणत्या कोट्यातून प्रवशे घेतला.
 ((मॅनेजमेंट कोटा, CAP, स्पॉन्सडच कोटा, 
मायनॉरीटी, FWS (Fee Waiver Scheme), इतर 
(नमूद करणे)) 

 

 

स्थळ:  ..............................      

जदनाांक :  ...........................      जशक्का 

         

        मुख्याध्यापक/ प्राचायच याांची स्वाक्षरी 
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डॉ.बाबासाहेब आांबडेकर स्वाधार योजनेच्या अजासाठीसोबत खालील प्रमाणपत्राांच्या साक्षाांकीत प्रती जोडाव्यात  
( मुळ प्रमाणपत्र जोडू नये ) 

1) जातीचा दाखला होय / नाही 
2) महाराष्ट्राचा रजहवासी असल्याचा परुावा ( वय /अजधवास व राष्ट्रीयत्व 
प्रमाणपत्र / रेशन काडच / जनवडणकू ओळखपत्र /जन्म तारखेचा दाखला / शाळा 
सोडल्याचा दाखला यापकैी एक ) 

होय / नाही 

3) आधार काडाची प्रत  होय / नाही 
4) बकेॅत खाते उघडल्याचा परुावा म्हणनू पासबकुच्या पजहल्या पानाची प्रत पकवा 
बकॅ स्टेटमेंटची प्रत पकवा रद्द केलेला चेक. 

होय / नाही 

5) तहजसलदार पके्षा कमी दजा नसलेल्या महसूल अजधकारी याांनी जदलेले उत्पन्न 
प्रमाणपत्र पकवा वडील नौकरीत असल्यास र्ॉमच नांबर16 

होय / नाही 

6) जवद्याथी जदव्याांग असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र होय / नाही 
7) इ. 10 वी, 12 वी पकवा पदवी पजरक्षचेे गणुपत्रक होय / नाही 
8) महाजवद्यालयाच ेबोनार्ाईड सर्षटजर्केट  होय / नाही 
9) जवद्याथीनी जववाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा परुावा होय / नाही 
10) बकॅ खाते आधार क्रमाांकाशी सांलग्न केल्याबाबतचा परुावा होय / नाही 
11) जवद्यार्थ्याने कोणत्याही शासकीय वसजतगृहात प्रवशे घेतला नसल्याबाबतच े
शपथपत्र 

होय / नाही 

12) स्थाजनक रजहवासी नसल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र होय / नाही 
13) जवद्याथी सध्या जथेे राहतो त्याबाबतचा परुावा ( खाजगी वसजतगृह, भाडे 
करारनामा इ. ) 

होय / नाही 

14) महाजवद्यालयाच ेउपस्स्थती प्रमाणपत्र  होय / नाही 
15) सत्र पजरक्षेच्या जनकालाची प्रत  होय / नाही 
 

 

अजचदाराची स्वाक्षरी  

व पणुच नाव ............................................. 

  


