हेल्प-अ-चाईल्ड या योजनेंतर्गत अजग करण्यासाठी विद्यार्थी ि पालकाांसाठी सच
ू ना
कृ पया ऑनलाईन अर्ज भरण्यापर्वू ी सर्वज सचू ना काळर्ीपर्वू जक र्वाचा.
ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम िारीख ३०-०६-२०२२ आहे.

-पात्रता१. गोदार्वरी बायोररफायनरीर् तल. समीरर्वाडी आति साकरर्वाडी या भागािील रतहर्वासी / तिक्षि घेिारे
तर्वद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेि.
अ) कनागटक : बागलकोट तर्ल्यािील रबाकर्वी , बनहट्टी , मधु ोळ आति र्मखंडी
िालक्ु यािील समीरर्वाडी कारखान्यापासनू ४० तक.मी. पयंि र्वसलेली गार्वे/िहरे , बेळगार्व
तर्ल्यािील मदु ल
ा ागी आति रायबाग िालक्ु यािील तर्वद्यार्थी पात्र आहेि.
ब) महाराष्ट्र : कोपरगार्व िालक्ु यािील साकरर्वाडी कारखान्यापासनू २० तक.मी. पयंि
र्वसलेली गार्वे र्व िहरे िसेच अहमदनगर तर्ल्यािील राहािा िालक्ु यािील तर्वद्यार्थी
पात्र आहेि.
२. २०२१-२२ िैक्षतिक र्वर्ाजि तयता ा दहार्वी तकंर्वा यायापेक्षा यायापेक्षा र्ात ि रेणेिी ्ता ीिज लालेले तर्वद्यार्थी अर्ज
करण्यास पात्र आहेि.
३. दाररद्राय रे र्ाखालील कुटुंबािील गरर्ू र्व गिु र्वंि तर्वद्यार्थयांना तिष्यर्वृता ीसाठी ग्राय मानले र्ािे.
४. २०२१-२२ िैक्षतिक र्वर्ाजिील र्वातर्जक / बोडज / तर्वद्यापीठ परीक्षेिील गिु ांची तकमान टक्के र्वारी मल
ु ांसाठी
आति मल
ु ींसाठी ७०% पेक्षा र्ात ि असार्वी.
५. नीट/सीईटी रेणेिी र्व व्यार्वसाईक/तिर कोसजची टक्के र्वारी खालील प्रमािे असार्वी :
अ) एमबीबीएस/और्धी अभ्यासक्रमांसाठी नीट रेणेिी २५००० च्या आि असार्वी.
ब) अतभयांतत्रकी आति तिर व्यार्वसातयक अभ्यासक्रमांसाठी रेणेिी १०००० च्या आि
असार्वी.
क) तििीय अतभयांतत्रकी मध्ये पदव्यता ु र तर्वद्यार्थयांसाठी सीईटी रेणेिी २००० च्या आि
असार्वी.
ड) बीएड/डीएड अभ्यासक्रमामध्ये प्रर्वेि घेिाऱ्या तर्वद्यार्थयांना तकमान ८०% गिु असार्वे.
६. आपि िेर्वटच्या िारखेपयंि (म्हिर्ेच ३०-र्नू -२०२२) कोियायाही मातहिीि बदल तकंर्वा मातहिी टाकिे
तकंर्वा मातहिी हटर्वू िकिा.

कोण पात्र नाही?
१.
२.
३.
४.

आमच्या कायजक्षेत्राबाहेर तिकिारे तर्वद्यार्थी ( व्यार्वसातयक/ पीर्ी कोसज सोडून)
कोतचंग र्वगज / त पधाज परीक्षा र्व बाय तिक्षि घेिारे तर्वद्यार्थी.
चांगल्या आतर्थजक तत र्थिीिील कुटुंबािील तर्वद्यार्थी.
तर्वर्वातहि तर्वद्यार्थी.

-वनिड प्रविया पात्र तर्वद्यार्थयांकडून ऑनलाईन अर्ज आमंतत्रि करिे.
 अहिेच्या आधारे अर्ाजची छाननी.
 तर्वद्यार्थयांची र्वैयतिक मल
ु ाखि.
 र्वात ितर्वक आतर्थजक तत र्थिी/पररसराची पडिाळिी करण्यासाठी गृह भेटी.
 तिष्यर्वृता ी साठी आमच्या र्वेबसाईटर्वर िॉटजतलत टेड तर्वद्यार्थयांची मातहिी ्पलोड करण्याि येईल.

टीप : ज्या विद्यार्थयाांचे आई वकांिा िडील हयात नाहीत, अनार्थ, दैनांवदन मजुरी कामर्ार,
लहान ि अल्पभूधारक शेतकरी िर्ागतील विद्यार्थयाांना प्राधान्य वदले जाईल.

-कृपया नोंद घ्या एकदा ऑनलाईन अर्ज सादर लाल्यानंिर अर्जदारास अनक्र
ु मे नोंदिीकृ ि ई-मेल र्व मोबाईलर्वर तसत टीम
र्नरे टेड ई-मेल आति अर्ाजची पोहोच पार्विी एसएमएस िारे तमळे ल. कृ पया पढु ील संदभाजसाठी िेच र्िन
करा.
 मल
ु ाखिीची िारीख एसएमएस / ई-मेल िारे कळतर्वली र्ाईल. म्हिनू कृ पया आपला योग्य ्पतत र्थि संपकज
क्रमांक आति ई-मेल पता ा प्रदान करा.
 कृ पया ऑनलाईन अर्ाजची प्रि ठे र्वा आति ज्या र्वेळी कमजचारी मल
ु ाखिी घेिील याया दरम्यान मल
ु ाच्ं या
मदिीसाठी िी र्मा करा.
 ऑनलाईन अजग जमा करण्याची अांवतम तारीख ३०-जून-२०२२ आहे.
विद्यार्थयाांचे अजग मांजूर वकांिा नाकारण्याचा वनणगय घेण्याचे सिग अवधकार हेल्प-अ-चाइल्ड कडे
असतील.

