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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.   
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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 ............................................. 
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सहाय्यक आयुक्त जजल्हा समाज कल्याण पत्ते, दूरध्वनी 

अ.
क्र. 

जजल्हा अजधकारी नाव एस.टी.
डी. कोड 

कायालय 
दूरध्वनी 

मोबाईल कायालय पत्ता 

१ मुांबई शहर रॅीमती एम.एस.शेरे ०२२ 25275073 9987314514 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण,मुांबई शहर प्रशासकीय 
भवन ४था मजला आर सी 
चेंबुरकर मागच मुांबई.७१ 

२ मुांबई उ. नगर  अजवनाश देवसटवार ०२२ 25222023 9421680000 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, मुांबई उपनगर 
प्रशासकीय भवन ४था मजला 
आर सी चेंबुरकर मागच मुांबई.७१ 

३ ठाणे उज्ज्वला सपकाळे ०२२ 25341359 9823679997 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण ठाणे , ५ व मजला 
जजल्हाजधकारी इमारत, कोटच 
नका ठाणे (प)- ४००६०१ 

४ पालघर     सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, पालघर, 

५ रायगड रॅी. खैरनार  ०२१४१ 222288 ८३०८१०२३३८ सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण रायगड, 

६ रत्नाजगरी ए.एस.बने्न ०२३५२ 230957 9403584304 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण रत्नाजगरी सामाजजक 
न्याय भवन कुवारबाांब ता. 
रत्नाजगरी-४१५६१२ 

७ पसधुदुगच जे.एम.चाचरकर ०२३६२ 228882 8975444210 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण कलेक्टर कॉम्पलेक्स 
पसधुदुगच नगरी, पसधुदुगच-
४१६८१२ 

८ नाजशक रॅीमती वांदना कोचरेु ०२५३ 2236059 9403516982 सहाय्यक आयकु्त समाज कल्याण 
नाजशक, डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर 
सामाजजक न्याय भवन नासडी 
पुलाजवळ नाजशक पुणे रोड नाजशक  
जपन- ४२२०११ 

९ धुळे रॅीमती वशैाली पहगे ०२५६२ 241812 9403428743 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण धुळे, जुने 
जजल्हाधीकायालय आवार धुळे 

१० नांदुरबार राकेश महाजन ०२५६४ 210025 9028550497 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, तलाठी कॉलनी, ०१-ब, 
धुळे रोड नांदुरबार-४२५४१२ 

११ जळगाव रॅी राकेश पाटील ०२५७ 2263328 ८२७५३२१२५८ सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण,जळगाव जजल्हाजधकारी 
कायालयाजवळ आकाशवाणी 
कें द्राजवळ जळगाव 
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१२ अहमदनगर माधव वाघ ०२४१ 2329378 9881835464 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण ,अहमदनगर नालेगओन 
वातरांगे मळा अहमदनगर-
४११००१  

१३ पुणे रॅी अजवनाश पशदे ०२० 24456336 ९१५८४०४९९९ सहाय्यक आयकु्त समाज कल्याण 
पुणे, पी.एम. टी. जबल्डींग ,पजहला 
मजला जानकी सभागृह मागे 
स्वारगेट पुणे  जपन-४११०३७ 

१४ सातारा आर.ए.कदमपाटील ०२१६२ 234246 ९८२२४१८०५६ सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, सातारा समाज कल्याण 
सांकुल ,४०९/९ बसदरबझार 
,सातारा. 

१५ साांगली रॅी. आर.एन. 
देवडे(प्र) 

०२३३ 2374739 ९८२३८३७२४२ सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण,साांगली, जजल्हापजरषद 
आवार साांगली-४१६४१६ 

१६ सोलापूर रॅी नागेश चौगुले ०२१७ 2734950 ८४८३८०४९२०, 
७८७५३१८२०१ 

सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण,सोलापूर सात 
रस्ताजवळ,सोलापूर 

१७ कोल्हापूर जवजयकुमार 
गायकवाड 

०२३१ 2651318 9673008060 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण कोल्हापूर 
नजवनप्रशासकीय इमारत पजहला 
मजला ब्लॉकन.६ जजल्हा पोलीस 
अजधक्षक कायालायशेजारी 
कसबा बावडा, कोल्हापूर 

१८ अमरावती प्राजक्ता डी. इांगळे ०७२१ 2661261 ९६०४३१६७९७ सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण अमरावती , मोशी रोड, 
पोस्ट ऑजर्सजवळ,जशवाजीनगर 
अमरावती. 

१९ बुलढाणा एम.जी. वाट ०७२६२ 242245 9421774442 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, बुलढाणा पालेवार याांची 
जबल्डींग वानखेडे लेआऊट वाडच 
क्र.२० डॉ. भराड याच्या 
दवाखान्यासमोर, बुलढाणा. 

२० अकोला शरद चव्हाण ०७२४ 2426438 9689576458
,७०५७१७९७१० 

सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण अकोला नजवन 
प्रशासकीय ईमारत अकोला. 

२१ वाजशम एम.जी. वाट ०७२५२ 235399 9421774442 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण वाजशम, प्रशासकीय 
इमारत दुसरा मजला कक्ष 
क्र.२१३ वाजशम 

२२ यवतमाळ जवजय साळवे ०७२३२ 242035 9527446958 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण यवतमाळ, डॉ. बाबासाहेब 
आांबेडकर सामाजजक न्याय भवन 
दक्षता भवनामागे, दारव्हा रोड, 
यवतमाळ 
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२३ नागपूर एम. टी. वानखेडे ०७१२ 2555178 9011014820 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण नागपूर,प्रशासकीय 
भवन, पजहला मजला ,उद्योग 
भवनाच्या बाजूला, जसव्हील 
लाईन नागपूर  

२४ वधा बाबासाहेब देशमुख ०७१५२ 243331 9822928105 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण वधा प्रशासकीय भवन, 
तळमजला जजल्हाजधकारी 
कायालय पजरसर ,जसव्हील 
लाईन वधा. 

२५ भांडारा देवसुदन धारगावे ०७१८४ 252608 8806123505 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण,भांडारा, वाघमारे 
जबल्डींग राजगोपालचारी वाडच, 
भांडारा 

२६ गोंजदया रॅी.जाधव (प्र) ०७१८२ 234117 ९९८७५६५४५५ सहाय्यक आयुक्त समाज 
गोंजदया,कल्याण डॉ. बाबासाहेब 
आांबेडकर सामाजजक न्याय भवन, 
जजल्हाधीकायालाया मागे गोंजदया. 

२७ चांद्रपूर प्रसाद कुलकणी ०७१७२ 253198 9049996520 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण चांद्रपूर,प्रशासकीय 
इमारत ,जजल्हाजधकारी कायालय 
पजरसर, कक्ष.क्र.१९ चांद्रपूर 
४४२४०१ 

२८ गडजचरोली रॅी.जवनोद मोहतुरे ०७१३२ 222192 ९४०५८६४३९० सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण गडजचरोली , 
गडजचरोली कॉम्प्लेक्स, 
गडजचरोली 

२९ औरांगाबाद जलील शेख ०२४० 2402391 9405771771 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण,औरांगाबाद,शासकीय 
कला महाजवद्यालय  पाठीमागे 
जकल्लेअकच  औरांगाबाद  

३० जालना रॅीमती सांजगता 
मकरांद 

०२४८२ 225172 ७८७५७५७८४० सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, जालना, जजल्हाजधकारी 
आवार, प्रशासकीय इमारत, 
औरांगाबाद परगरोड , सवे न. 
४८८, जालना. 

३१ बीड आर.एम. पशदे ०२४४२ 222672 9403970779 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण बीड, डॉ.जगरी हॉस्स्पटल 
समोर आदशचनगर, बीड. 

३२ परभणी रॅी.टी.एल. 
माळवदकर 

०२४५२ 220595 ९४२२२०२६८९ सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, परभणी, प्रशासकीय 
इमारत, परभणी. 

३३ लातूर एस.आर.दाने ०२३८२ 258485 9730351964 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण लातूर,प्रशासकीय 
इमारत दुसरा मजला खोली क्र. 
२ ,लातूर  
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३४ नाांदेड रॅी. बी.एन.वीर ०२४६२ 285477 ९८५००४००१० सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, नाांदेड, राठोड जबल्डींग, 
जटळकनगर,नाांदेड -४३१६०१. 

३५ पहगोली सी. के. कुलाल ०२४५६ 223702 9822763717 सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, पहगोली घर क्र. २० 
नारायणनगर , पहगोली-४३१५३१  

३६ उस्मानाबाद रॅी रवींद्र कदम ०२४७२ 222014 ९०११०८३५४१ सहाय्यक आयुक्त समाज 
कल्याण, प्रशासकीय इमारत, 
रूम न. ५ उस्मानाबाद, जजल्हा 
उस्मानाबाद . 

 
प्रादेजशक समाज कल्याण अजधकारी पत्ते ,दूरध्वनी 

अ.क्र. जवभाग अजधकारी नाव एस.टी.
डी कोड 

कायालय 
दूरध्वनी 

मोबाईल पत्ता 

१ पुणे रॅी.एल.बी. महाजन ०२० २४४४५९२५ ९४२३००८४५९ प्रादेजशक समाज कल्याण 
जवभाग पुणे,पी.एम. टी. 
जबल्डींग ,पजहला मजला 
जानकी सभागृह मागे 
स्वारगेट पुणे  जपन-४११०३७ 

२ मुांबई रॅी.वाय. एस. मोरे ०२२ २७५७६८०५ ९४२२८०८५०५ प्रादेजशक समाज कल्याण 
जवभाग मुांबई 
कोकण भवन ६वामजला 
सी.बी.डी. बेलापूर नवी मुांबई 
जजल्हा ठाणे जपन-४००६१४ 

३ नाशीक रॅी.के. एन. गवळे ०२५३ २२३६०४८ ९४२०३९४५०५ प्रादेजशक समाज कल्याण 
जवभाग नाजशक . 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर 
सामाजजक न्याय भवन 
नासडी पुलाजवळ नाजशक 
पुणे रोड नाजशक 

४ औरांगाबाद रॅी.जजतेंद्र वळवी ०२४० २३३१५३८ ८८८८८०८३७२ प्रादेजशक समाज कल्याण 
जवभाग 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर 
सामाजजक न्याय भवन मोना 
नाका दुध डेअरी जवळ 
औरांगाबाद. 

५ अमरावती रॅी.जदपक वडकुते ०७२१ २५५०६८७ ९९२३६८५७८१ प्रादेजशक समाज कल्याण 
जवभाग अमरावती 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर 
सामाजजक न्याय भवन 
पोलीस आयुक्तालयाच्या 
पाठीमागे चाांदूर रेल्व ेस्टेशन 
अमरावती. 
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६ लातूर रॅी.एल. आय. वाघमारे ०२३८२ २२३३७८ ९४२३७१९४५१ प्रादेजशक समाज कल्याण 
लातूर, 
१ नां.चौक गणेश सुझुकी 
शोरूम पाठीमागे बाशी रोड 
लातूर- ४१३५१२ 

७ नागपूर रॅी.माधव झोड ०७१२ २५४६६५९ ९९२१२५८९६७ प्रादेजशक समाज कल्याण 
जवभाग 
प्रशासकीय इमारतक्र. २ , ३ 
मजला  जसव्हील लाईन 
नागपूर जपन -४००००१ 
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सांबांधीत जजल्हयाच ेसहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण याांच ेई-मेऱ िर्ाविणारे वििरणऩत्र 
Division District Email Address Password 

Amravati Yavatmal swadhar.swyavatmal@gmail.com Pass@1234 

  Buldhana swadhar.swbuldhana@gmail.com Pass@1234 

  Akola swadhar.swakola@gmail.com Pass@1234 

  Washim swadhar.swwashim@gmail.com Pass@1234 

  Amravati swadhar.swamravati@gmail.com Pass@1234 

Aurangabad Parbhani swadhar.swparbhani@gmail.com Pass@1234 

  Jalna swadhar.swjalna@gmail.com Pass@1234 

  Aurangabad swadhar.swaurangabad@gmail.com Pass@1234 

  Beed swadhar.swbeed@gmail.com Pass@1234 

Latur Nanded swadhar.swnanded@gmail.com Pass@1234 

  Hingoli swadhar.swhingoli@gmail.com Pass@1234 

  Latur swadhar.swlatur@gmail.com Pass@1234 

  Osmanabad swadhar.swosmanabad@gmail.com  Pass@1234 

Mumbai Thane swadhar.swthane@gmail.com Pass@1234 

  Mumbai 

Suburban 

swadhar.swmumbaisuburban@gmail.com Pass@1234 

  Mumbai swadhar.swmumbai@gmail.com Pass@1234 

  Raigarh swadhar.swraigarh@gmail.com Pass@1234 

  Ratnagiri swadhar.swratnagiri@gmail.com Pass@1234 

  Sindhudurg swadhar.swsindhudurg@gmail.com Pass@1234 

  Palghar swadhar.swpalghar@gmail.com Pass@1234 

Nagpur Wardha swadhar.swwardha@gmail.com Pass@1234 

  Nagpur swadhar.swnagpur@gmail.com Pass@1234 

  Bhandara swadhar.swbhandara@gmail.com Pass@1234 

  Gondiya swadhar.swgondiya@gmail.com Pass@1234 

  Gadchiroli swadhar.swgadchiroli@gmail.com Pass@1234 

  Chandrapur swadhar.swchandrapur@gmail.com Pass@1234 

Nashik Nashik swadhar.swnashik@gmail.com Pass@1234 

  Ahmadnagar swadhar.swahmadnagar@gmail.com Pass@1234 

  Nandurbar swadhar.swnandurbar@gmail.com Pass@1234 

  Dhule swadhar.swdhule@gmail.com Pass@1234 

  Jalgaon swadhar.swjalgaon@gmail.com Pass@1234 

Pune Solapur swadhar.swsolapur@gmail.com Pass@1234 

  Satara swadhar.swsatara@gmail.com Pass@1234 

  Kolhapur swadhar.swkolhapur@gmail.com Pass@1234 

  Sangli swadhar.swsangli@gmail.com Pass@1234 

  Pune swadhar.swpune@gmail.com Pass@1234 

DIVISIONAL  

   Division Amravati swadhar.div.amravati@gmail.com Pass@1234 

Division Aurangabad swadhar.div.aurangabad@gmail.com Pass@1234 

Division Latur swadhar.div.latur@gmail.com Pass@1234 

Division Mumbai swadhar.div.mumbai@gmail.com Pass@1234 

Division Nagpur swadhar.div.nagpur@gmail.com Pass@1234 

Division Nashik swadhar.div.nashik@gmail.com Pass@1234 

Division Pune swadhar.div.pune@gmail.com Pass@1234 
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