रोस्ट्रम इंडडया सोशल ऑगगनायझेशन
(ररझो)
डशष्यवृत्ती अर्ग - २०१४ / २०१५
"रोस्ट्रम इंडडया सोशल ऑगगनायझेशन” (ररझो) तर्फे साल २०१४ -२०१५ या शैक्षडणक वषागकररता देवांश मोगरेकर
या नावाने चालडवल्या र्ाणाऱ्या डवशेष डशष्यवत्त
ृ ीसाठी मी खालील अर्ग करीत आहे
डवद्यार्थयागचे पूणग नाव :
पूणग पत्ता
शहर :
डपन :
भ्रमणध्वनी क्रमांक :
शाळे चे नाव व पत्ता
इयत्ता :

तालक
ु ा:
दूरध्वनी क्रमांक :( एस टी डी)

तुकडी

गाव:

शाळे चा दुरध्वनी क्रमांक :

पालकांची माडहती
पालकाचे नाव :
पूणग पत्ता :
भ्रमणध्वनी क्रमांक :
वाडषगक उत्पन्न ( रुपये)

व्यवसाय :

मी
उपरोक्त डशष्यवृत्ती डमळणेबाबत
डवनंती अर्ग करीत असून वर डदलेली सवग माडहती खरी आहे. सदरची माडहती खोटी आढळल्यास सदरची डशष्यवृत्ती
रद्द करण्यात यावी तसेच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
पालकाची सही व नाव :

डवद्यार्थयागची सही व नाव

डवशेष डशष्यवृत्ती अटी व सूचना :
- सदरची शिष्यवत्त
ृ ीसाठी महाराष्र राज्यात शिक्षण घेत असलेले इयत्ता १ ली ते १२ वी चे शवद्याथी पात्र असतील.
- सदर शिष्यवत्त
ृ ीसाठी ज्या पालकाांचे वाशषि क उत्पन्न शदड लाखापेक्षा कमी आहे त्याांचेच पाल्य या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
- दरवषी शकमान १५० शवद्याथी या योजनेसाठी पात्र ठरशवले जातील या सांबांधीचे सवि अांशतम शनणि य सांस्थेचे पदाशधकारी घेतील .
- सदरची शिष्यवत्त
ृ ी शमळवणेसाठी प्रत्येक वषी नवीन अजि करणे बांधनकारक असेल. दरवषी १ मे ते १५ मे पयंत सदरचे अजि सांस्थेच्या
सांकेतस्थळावर ( www.rostrumindia.org) उपलब्ध असतील . १५ मे नांतर सदरचे अजि पालकाांनी सांस्थेच्या पत्यावर पोस्टाने शदनाांक
३१ मे पूवी पोहचतील याची खात्री घेवून पाठवावेत . ३१ मे नांतर आलेले अजि शवचारात घेतले जाणार नाहीत
- पात्र शवद्यार्थयांना प्रती वषी ८ ऑगस्ट या शदविी शिष्यवत्त
ृ ी प्रदान के ली जाईल.
- सदरची शिष्यवत्त
ृ ी रोख रक्कम या स्वरूपात न देता शवद्यार्थयाि ला त्या िैक्षशणक वषी आवश्यक असलेले सवि िालेय साशहत्य ( कमाल
रक्कम रुपये ५००० /-) या स्वरूपात शदले जाईल . ( उदा : िालेय वह्या , अभ्यासक्रमाची पस्ु तके , िालेय फी , गणवेि तसेच इतर
आवश्यक िालेय साशहत्य असे या शिष्यवत्त
ृ ीचे स्वरूप असेल )
- कोणत्याही प्रकारची रोख रक्कम पाल्य अथवा पालकाांना शिष्यवत्त
ृ ी म्हणून शदली जाणार नाही.
- सदरच्या शिष्यवत्त
ी
साठी
अजि
करण्यासाठी
खालील
कागदपत्राां
च
ी पूतिता करणे आवश्यक आहे : ृ
१) पालकाचा उत्पन्नाचा दाखला २) रेिशनांग काडि ३) आधार काडि ( कोणतेही इतर तत्सम ओळखपत्र )
४) पाल्याच्या दाखल्याची प्रत अथवा िाळे चे शिफारस पत्र ५) पाल्य व पालक याांचे २ पासपोटि आकाराचे रांगीत फोटो
६) आवश्यक िालेय पस्ु तके व साशहत्याची यादी
या रकान्यामध्ये आवश्यक िालेय साशहत्याांची यादी द्यावी ...

वरील सवि अटी मला मान्य आहेत !
शदनाांक :

पालकाची सही व नाव

