
D:/मननष/SWADHAR YOJNA/स्वाधार योजना फ ामम/   
 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनासाठी  सन ----------  वर्ााकररता 
अनसुचूित जाती व नवबौध्द ववद्यार्थयााने करावयाच्या अजाािा नमनुा 

 

 

आवदेनपत्र भरण्यापुवी ते काळजीपुवमक वाचनु भरावे 
कायालयाने भरावयाची मानहती 

आवदेनपत्र आवक 
क्रमाांक 

गुणवत्ता यादीतील  
क्रमाांक 

गुण  
 

टक्केवारी 

 
 

 एकूण गुण  .................. 
नमळालेले गुण .............. 

 

 
प्रनत, 
सहाय्यक आयुक्त, 
समाज कल्याण,  ............................... 
 
महोदय / महोदया  
 
 मी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ नमळणेसाठी माझे आवदेन पत्र सादर 
करीत आहे. आवदेनपत्रात नमुद केलेली मानहती माझ्या मानहतीनुसार खरी आहे.  मी सदर योजनेच्या सवम 
अटी व शती पुणमपणे वाचलेल्या असून त्या मला अवगत झाल्या आहेत.  या योजनेचा लाभ नमळाल्यास मी 
सदर योजनेसाठी लागु असलेल्या ननयमाांचे /अटींचे कसोनशने पालन करीन अशी मी हमी देत आहे. 
 
 मी खोटी मानहती व कागदपत्रे देऊन लाभ घेतल्यास ककवा शैक्षनणक अभ्यासक्रम पुणम न केल्यास 
अथवा नोकरी व व्यवसाय करीत असल्यास आनण इतर मागाने या योजनेचा लाभ घेऊन गैरवापर केल्याच े
ननदशमनास आल्यास मी कारवाईस पात्र राहील.  तसेच सदर योजनेअांतगमत मला नमळालेली रक्कम 
(12टक्के) व्याजासह शासनास परत करेन याची मला जाणीव आहे. 
 
 
स्थळ :-         आपला/आपली नवश्वासू 
 
नदनाांक :-  
         (अजमदाराची स्वाक्षरी) 
 

अजमदाराचे नाांव ............................... 
मोबाईल क्रमाांक .............................. 
आधार क्रमाांक ................................. 

अजम दाराचा फोटो 



D:/मननष/SWADHAR YOJNA/स्वाधार योजना फ ामम/   
 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबडेकर स्वाधार योजनाकनरता करावयाच्या अजाचा नमुना 

अजमदाराची मानहती: 
अ) 1) अजमदार नवद्यार्थ्याच े सांपणुम नाांव :- आडनाव ..........................स्वत:च े नाांव ........................... 
वनडलाांचे नाांव................ 
 
2) वनडलाांचे पणुम नाव :-      आडनाव .................स्वत:च ेनाांव ................ वनडलाांचे नाांव................ 
 
3) अजमदार नवद्याथीनी नववाहीत असेल तर पतीचे नाव व पत्ता:- 
 
4) आईच ेपणुम नाव: -  
 
5) जात व प्रवगम:- 
 

 

6)  (i) अजमदाराच ेमुळ राहण्याचे नठकाण व  
 पत्र व्यवहाराचा पणुम पत्ता (नपनकोडसह) 

घर क्रमाांक .............. रस्ता/ गल्ली .............................. 
जवळची खूण ................... गाव/शहर ....................... 
तालुका ..................... नजल्हा ................................. 
नपन क्रमाांक ................................. 

 (ii) उपनवभागीय अनधकारी/  
 उपनजल्हानधकारी याांनी नदलेला रनहवासी  
 दाखला 

 
प्रमाणपत्र क्रमाांक ................ नदनाांक .......................... 
कायालयाचे नाव ..................................................... 
 

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

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

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

8) अजमदार नदव्याांग आहे काय?  
नदव्याांगत्वाचा प्रकार 
टककेवारी 
 

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

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

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

ब) जातीच्या दाखल्याचा तपनशल :- 
 (i) अजमदाराने ज्या नजल्यातून जातीचा  
 दाखला काढला आहे त्या नजल्याच ेनाांव. 
 (ii) अनु.जाती व नवबौध्द असल्याबाबतचे  
 उपनवभागीय अनधकारी/ उपनजल्हानधकारी  
 याांनी नदलेल्या जात प्रमाणपत्रातील  
 मानहती 
 

...................................... 
 
प्रमाणपत्र क्रमाांक ............ जारी केल्याचा नदनाांक ......... 
जात .............................गाांव ................................. 
तालुका .......................... नजल्हा ............................ 
  

क) आधार काडाचा तपनशल :-  
 (i) अजमदाराचा आधार काडम क्रमाांक  
 (ii) आधारकाडावरील पत्ता 
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ड) बकेँचा तपनशल :-  
 (1) राष्ट्रीयकृत/ शेड्यूल्ड ब केचे नाांव  
 (2) शाखा  
 (3) खाते क्रमाांक  
 (4) I.F.S.C. कोड  
 (5) ब क खाते आधारकाडाशी सांलग्न  
 केल्याबाबतचा परुावा  
 

 

इ) प्रवनेशत महानवद्यालयाची मानहती :-  
 1) ज्या महानवद्यालयात अजमदाराने प्रवशे 
 घेतलेला आहे त्या महानवद्यालयाचे  नाांव 

 

 2) महानवद्यालयाचा पत्ता  
 3) महानवद्यालयाने नवद्यार्थ्यास नदलेला  
 प्रवशे नोंदणी क्रमाांक/ सवमसाधारण  
 नोंदवहीतील नोंद क्रमाांक/ ओळखपत्र  
 क्रमाांक 
 

 

फ) प्रवनेशत अभ्यासक्रमाची मानहती :-  
 1) अभ्यासक्रमाच ेनाव  
 2) प्रवनेशत वषम (पनहले/ दुसरे/ नतसरे/ चौथे/ पाचव)े 
 3) प्रवशे नदनाांक व वषम  
 4) अभ्यासक्रमाचा कालावधी 
 (नकती वषाचा अभ्यासक्रम) 

 

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

 

ग) गुणाची टक्केवारी :-  
 प्रवशे वषम व 

नदनाांक 
उत्तीणम मनहना 

व वषम 
एकूण गुण एकूण पकैी प्राप्त 

गुण 
गुणाांची 
टक्केवारी 

इयत्ता 10 वी      
इयत्ता 12 वी      
पदवी      
नटप:  1) गुणाांच्या ऐवजी गे्रडेशन असल्यास गे्रडेशन नुसार येणारी टक्केवारी द्यावी. 
 2) ज ेलागू नसेल ते खोडाव.े 
 
ह)  (i) अजमदाराने अनु.जातीच्या नवद्यार्थ्यांसाठी  
 देय असणाऱ्या नशष्ट्यवृत्ती/ शैक्षनणक पनरक्षा  
 फी योजनेचा लाभ घेतला आहे का? 

होय / नाही 

 (ii) घेतला असल्यास त्याचा यूजर आय.डी.  
 क्रमाांक 
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अजमदाराच्या पालकाांची मानहती: 
1) पालकाांच ेपणुम नाव 
 

 

2) पालकाच ेअजमदाराांशी असलेले नाते 
 

 

3) वनडल नजवीत नसल्यास त्याांच े मृत्यूच े
प्रमाणपत्राची साक्षाांनकत प्रत जोडावी 
 

 

4) पालकाांचा व्यवसाय.  
 

 

5) जथेे व्यवसाय करतात तेथील पत्रव्यवहाराचा 
पत्ता. 
 

 

6) पालकाांच ेमागील वषाच ेवार्षषक उत्पन्न.  
(तहनसलदार याांनी नदलेले प्रमाणपत्र  ककवा जथेे 
सेवा करीत असतील तेथील कायालय प्रमुखाने 
प्रमानणत केलेल्या वार्षषक वतेन प्रमाणपत्राची 
साक्षाांनकत प्रत जोडावी.) 

 
रुपये ............................... 
 
वषम .................................. 

 
 मी नदलेली मानहती खोटी आढळल्यास ककवा माझ्या पाल्याने शैक्षनणक अभ्यासक्रम पणुम न केल्यास अथवा 
नोकरी व व्यवसाय करीत असल्यास आनण इतर मागाने या योजनेचा लाभ घेऊन गैरवापर केल्याचे ननदशमनास 
आल्यास माझ्या पाल्यास सदर योजनेचा नमळत असलेला लाभ रदद होईल, याची तसेच अशा प्रकरणी  सदर 
योजनेअांतगमत माझ्या पाल्यास नमळालेली रक्कम 12टक्के व्याजासह मी शासनास परत करीन अशी लेखी हमी देत 
आहे. 
 
स्थळ:  ................................ 
नदनाांक: .............................. 
 
साक्षीदार- 
नाांव:  1) .................................. स्वाक्षरी ................. 
 2) .................................. स्वाक्षरी .................    पालकाची स्वाक्षरी 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर स्वाधार योजनेच्या अजासाठी शैक्षनणक सांस्थेने द्यावयाची मानहती 
 

अ) 1) नवद्यार्थ्याच ेनाव 
 

 

2) नवद्यार्थ्याने प्रवशे घेतलेल्या शैक्षनणक सांस्थेच ेनाांव व 
पणुम पत्ता 

 

3) महानवद्यालय कोणत्या नवद्यापीठाशी सांलग्न आहे 
 

 

4) अजमदाराने आपल्या महानवद्यालयात कोणत्या 
अभ्यासक्रमास प्रवशे घेतलेला आहे त्या अभ्यासक्रमाच े
नाव व त्याचा कालावधी 
 

 

5) महानवद्यालयास सक्षम प्रानधकाऱ्याने मान्यता 
नदलेल्या आदेशाचा क्रमाांक व नदनाांक 
 

 

6) महानवद्यालयाचा पत्ता 
 

 

7) महानवद्यालय व्यवस्थापन प्रकार 
(शासकीय/शासन अनुदाननत/खाजगी अनुदाननत/ 
खाजगी नवनाअनुदाननत/ स्वयांअथमसहाय्यीत/ अनभमत 
इत्यादी नोंद करावी) 
 

 

8) महानवद्यालयाचा ई-स्कॉलरनशपचा यूजर आय.डी. 
क्रमाांक  
 

 

9) नवद्यार्थ्याचा प्रवशे नोंदणी क्रमाांक / जनरल रनजस्टर 
नोंदणी क्रमाांक 
 

 

ब) नवद्यार्थ्याच्या प्रवशेाबाबतची मानहती :-  
 (1) अभ्यासक्रमाच ेनाव  
 (2) प्रवनेशत वषम (पनहले/ दुसरे/ नतसरे) 
 (3) प्रवशे नदनाांक व वषम  
 (4) अभ्यासक्रमाचा कालावधी 
 (नकती वषाचा अभ्यासक्रम) 

 

 (5) व्यवसानयक/ नबगर व्यवसानयक/  
 उच्च माध्यनमक 

 

 (6) प्रकार- (अनुदाननत/  
 नवनाअनुदाननत) 

 

 (7) अभ्यासक्रम- (पदवी/पदनवका/  
 पदव्युत्तर) (इतर असल्यास नोंद करावी) 

 

(8) आपल्या महानवद्यालयात प्रवशे घेताना अजमदाराने इयत्ता १० वी च ेगुण ................ टक्केवारी .......... 
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सादर केलेल्या गणुपनत्रकेनुसार त्यास इयत्ता १० वी / 
१२ वी/ पदवी पनरक्षते नमळालेले एकूण गणु व टक्केवारी 
 

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

(9) अजमदाराने आपल्या महानवद्यालयामाफम त आणखी 
कोणत्या  नशष्ट्यवृत्तीसाठी अजम सादर केला आहे. 
 

 

(10) अजमदाराने आपल्या सांस्थेत प्रवशे घेण्यापवूी 
कोणत्या शैक्षनणक सांस्थेत नशक्षण घेतले होते त्याची 
मानहती 
 

 

(11) अजमदाराने कोणत्या कोट्यातून प्रवशे घेतला.
 ((म नेजमेंट कोटा, CAP, स्पॉन्सडम कोटा, 
मायनॉरीटी, FWS (Fee Waiver Scheme), इतर 
(नमूद करणे)) 

 

 

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

नदनाांक :  ...........................      नशक्का 

         

        मुख्याध्यापक/ प्राचायम 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 रनहवासी असल्याचा परुावा ( वय /अनधवास व राष्ट्रीयत्व 
प्रमाणपत्र / रेशन काडम / ननवडणकू ओळखपत्र /जन्म तारखेचा दाखला / शाळा 
सोडल्याचा दाखला यापकैी एक ) 

होय / नाही 

3) आधार काडाची प्रत  होय / नाही 
4) ब केत खाते उघडल्याचा परुावा म्हणनू पासबकुच्या पनहल्या पानाची प्रत ककवा 
ब क स्टेटमेंटची प्रत ककवा रद्द केलेला चेक. 

होय / नाही 

5) तहनसलदार पके्षा कमी दजा नसलेल्या महसूल अनधकारी याांनी नदलेले उत्पन्न 
प्रमाणपत्र ककवा वडील नौकरीत असल्यास फॉमम नांबर16 

होय / नाही 

6) नवद्याथी नदव्याांग असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र होय / नाही 
7) इ. 10 वी, 12 वी ककवा पदवी पनरक्षचेे गणुपत्रक होय / नाही 
8) महानवद्यालयाच ेबोनाफाईड सर्षटनफकेट  होय / नाही 
9) नवद्याथीनी नववाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा परुावा होय / नाही 
10) ब क खाते आधार क्रमाांकाशी सांलग्न केल्याबाबतचा परुावा होय / नाही 
11) नवद्यार्थ्याने कोणत्याही शासकीय वसनतगृहात प्रवशे घेतला नसल्याबाबतच े
शपथपत्र 

होय / नाही 

12) स्थाननक रनहवासी नसल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र होय / नाही 
13) नवद्याथी सध्या जथेे राहतो त्याबाबतचा परुावा ( खाजगी वसनतगृह, भाडे 
करारनामा इ. ) 

होय / नाही 

14) महानवद्यालयाच ेउपस्स्थती प्रमाणपत्र  होय / नाही 
15) सत्र पनरक्षेच्या ननकालाची प्रत  होय / नाही 
 

 

अजमदाराची स्वाक्षरी  

व पणुम नाव ............................................. 

  



D:/मननष/SWADHAR YOJNA/स्वाधार योजना फ ामम/   
 

 
R.T.G.S. साठी नवद्यार्थ्यांनी भरुन द्यावयाच्या प्रमाणपत्राचा नमुना 

 
1. नवद्यार्थ्यांचे नाांव  

(खाते पुस्तकानुसार) 
 

2 बँकेच ेनाांव  
3 शाखेच ेनठकाण   
4 बँक खाते क्रमाांक  
5 IFSC CODE  
6 MICR CODE  
(सोबत :-  ब केच्या खाते पुस्तकाच्या पनहल्या पानाची झेरॉक्स अथवा रद्द केलेला स्वाक्षाांनकत धनादेश जोडावा. 
 


