
                                        

 
 
 
 
 

 

 

सशंोधन कल् प आिथर्क साह्य योजना  
         (आवदेनप ाचा नमनुा) 
 

 षेक :                                                                                                          िदनांक :  

               --------------------------------- 
               --------------------------------- 
              ---------------------------------- 
ित,  

 मा.सचंालक  
 पाठ्यपुस् तक मंडळ, 
 पुणे, ४११ ००४ 
                           िवषय : संशोधन कल् प आिथर्क साह्य योजना : कल् प घेण्यासाठी आवेदनप .  

 महोदय,  
 महाराष् ट राज् य पाठ्यपुस् तक िनिमर्ती व अभ् यासकर्म संशोधन मंडळाच्या संशोधन कायर्कर्मातील कल् पांपैकी एक कल् प मी 

संस् थेमाफर्त/वैयिक् तक घेऊ इिच्छतो. कल् पासाठी सादर करावयाचे आवेदनप  संपूणर् भरून पाठवत आहे. तसेच कल् पाचा सिवस् तर 
आराखडाही सोबत जोडला आहे. 
          पाठ्यपुस् तक मंडळाच्या संशोधन कल् प आिथर्क साह्य योजनेतील सवर् िनयम व अटी मी वाचल् या असून त् या मला मान्य 
आहेत. तसेच आिथर्क साह्यबाबत व कल् पाच्या कायर्वाहीसंबंधी यापुढे जे नवे िनयम होतील ते मी मान्य करीन.                                       

                                                                                                
                                                                                                         आपला 
 
 

कायार्लयाचा िशक् का                                                                                                 आवदेकाची सही       
 
 
 

                                                             ससं् था मखुाचंी संमती  
 
 वरील अध्यापकास/ ाध्यापकास संशोधन कायर्कर्मातील कल् प घेण्यास संस् थेची अनुमती आहे. कल् पाच्या कायर्वाहीसंबंधी 
िनयमावली माणे संस् था पूतर्ता करील. तसेच कल् पाच्या कायर्वाहीसाठी कल् पकास आवश्यक ते सहकायर् व सवलती देईल. 
 
िदनांक :  
स् थळ :                                                                                                       संस् था मखुाचंी सही व िशक् का  

 
 

  

    छायािच  

 



                                        

 
 

 
                      आवदेकान े आवदेनप ासोबत द्यावयाची मािहती 

 
आवदेकाची वयैिक् तक मािहती     
१. संपूणर् नाव : ------------------------------------------------------------ 
२.  राहण्याच्या िठकाणाचा पत् ता (घर कर्मांक, पेठ, घराजवळील महत् त् वाची खूण, गाव, तालुका, िजल् हा व गावाचाही िपनकोड  
कर्मांक द्यावा)  :  -------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------- 
३. फोन नं. : ------------  
४. जन्म िदनांक : -------------------------- 
५.  हुद् दा : ---------------------------- 
६. (अ) वेतन ेणी रूपये : ------------------------------------------------------- 
     (आ) सध्या िमळणारे मूळ वेतन रूपये : ---------------------------------------------- 
     (इ) भत् ते रूपये : ------------------------    (ई)एकूण वेतन रूपये : ------------------- 
७. शाळेचे नाव व पत् ता : -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------    
 ८. संस् था - शासकीय/खासगी : ----------------------------------------------------     
९. शैक्षिणक पा ता : (लागू असेल ते ठेवावे व बाकीचे खोडावे.) 

अ.कर्. पदवी/परीक्षा वषर् घेतललेे िवषय िमळालेली ेणी बोडर् / िवद्यापीठ 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 

शालांत परीक्षा 
बी.ए./बी.एस् सी./बी.कॉम. 
एम.ए./एम.एस् सी./एम.कॉम. 
एम.िफल. 
पीएच.डी. 
इतर 

    

 
 
१०. व्यावसाियक पा ता : (लागू असेल ते ठेवावे व बाकीचे खोडावे.) 

अ.कर्. पदवी/पदिवका माणप  वषर् घेतललेे िवषय िमळालेली ेणी 
परीक्षा मडंळ/ 
िवद्यापीठ 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 

पी.टी.सी./डी.एड. अथवा तत् सम 
बी.टी./बी.एड. 
एम.एड. 
एम.िफल. (िशक्षण) 
पीएच.डी. (िशक्षण) 
इतर 

    

 
११. (अ) सध्या एम.एड्./एम.िफल. अथवा तत् सम िशक्षणकर्म घेतला असल् यास त् यासंबंधीची मािहती द्यावी . ------------
------------------------------------------------------------------- 
 
 



                                        

 
(ब) कल् पाच्या कालावधीत एखादा िशक्षणकर्म घेणार असल् यास त् याचाही उल् लेख करावा. 

 
१२. या कल् पाच्या कालावधीत अन्य संशोधन कल् प हाती घेतला आहे का िकंवा घेणार आहात का? (असल् यास, थोडक् यात मािहती 
द्यावी.) 
---------------------------------------------------------------------- ---
------------------------------------------------------------------- 
१३. संशोधन पूवार्नुभव : 

 
१४.  िसद् ध केलेले संशोधनपर िनबंध/लेख/पुस् तके : 

 
 १५.व्यावसाियक अनुभव:   

अ.कर्. हुद् दा कालावधी संस् थचेे /िवभागाच ेनाव 
 
 
 
 
 
 

   

 
१६. सध्याचे अध्यापन िवषय :    ---------------------------------------------------- 
१७. (अ) मातृभाषा :              ----------------------------------------------------          

  (ब) चांगल् या कारे अवगत असलेल् या भाषा (चांगल् या कारे बोलता, वाचता व िलिहता येणार्या भाषा ाधान्यकर्माने    
       द्याव्यात)------------------------------------------------------------- 
 
 

िशक्षणकर्माचे िवषय 
िशक्षणकर्माचा 
कालावधी 

केव्हा सरुू होणार केव्हा सपंणार बोडर्/िवद्यापीठ 

 
 
 
 

    

अ.कर्. िवषय कल् पाच ेशीषर्क संस् थचेे /िवभागाच ेनाव वषर् 
     

अ.कर्. शीषर्क 
कोठे िसद् ध झाल े

(वतर्मानप / मािसक/ 
पुस् तकाच ेनाव ) 

िदनांक काशक 

 
 

 
 
 
 

   



                                        

 
१८.नवीन शैक्षिणक धोरणाच्या संदभार्त चचार्स /उद् बोधन स /कृितस  इत् यादींना उपिस् थत रािहला असल् यास त् यासबंधीचा 
तपशील :  

 

कल् पाबाबतची मािहती  

१. िवषय : ----------------------------------------------------------- 

२. संशोधन समस् येचे शीषर्क : ------------------------------------------------- 

३. कल् पाचे मुख्य उद्दशे : -------------------------------------------------- 

 ४. कायर्पद् धती : 

(अ) कोणत् या कारची मािहती गोळा करावी लागेल ? --------------------------------- 
     --------------------------------------------------------------- 

(इ) मािहती गोळा करावयाची साधने : ------------------------------------------ 
(ई) मराठी भाषेतर पाठ्यपुस् तकासंबंधीचा कल् प असल् यास त् या भाषा माध्यमाच्या आपल् या िजल् ह्यात असलेल् या       
शाळांतील िवद्याथ्यार्ंची अंदाजे संख्या ------------------------------------------- 
(उ) आपला कल् प पाठ्येतर पुस् तकाचे समीक्षण करण्यासंबधंीचा असल् यास हे पुस् तक आपल् या गावातील  शाळांतून वापरले 
जात आहे का? --------------------------------------------------- 

 
५. कल् पाच्या ारंभाचा िदनांक : ------------  

६. कल् पासाठी लागणारा एकूण कालावधी व त् याचे टप्प े:  
     --------------------------------------------------------------- 
     --------------------------------------------------------------- 
७. या कल् पासाठी अन्य आिथर्क साह्य िमळते का? िमळत असल् यास कोणाकडून व िकती? --------------     
 ----------------------------------------------------------------- 
 

 

स ाच ेनाव स ाचा कालावधी स ाच े  स् थान स  आयेिजत कलेले् या ससं् थचेे नाव 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



                                        

८. कल् पासाठी मागर्दशर्क आवश्यक असल् यास ाधान्यकर्माने तीन स् थािनक तज् ज्ञांची  नावे व पत् ते त् यांची  अनुमती घेऊन 
सुचवावीत. (ज् या आवेदकांनी एम. िफल. (िशक्षण ) िकंवा पीएच.डी. (िशक्षण) पदवी िमळवलेली असेल त् यांनी 
मागर्दशर्कांिशवाय कल् पाची कायर्वाही स् वत:च करावयाची आह.े) 
 

 

९. कल् पाचे अंदाजप क                                              रूपय े                                पसैे  

           (अ) वासखचर्  

           (आ) स् टेशनरी  

           (इ) टकंलेखन/चकर्मु ण 

           (ई) छपाई  

           (उ) टपालखचर्  
                                                     --------------------------------------- 
                                एकणू रूपये = 

                                                     --------------------------------------- 
                      
                        कल् पकाची सही :  
                        संस् था मुखांची सही व िशक् का :  
टीप 
 
१. वरील बाबींवर व अन्य बाबींवर संपूणर् कल् पासाठी होणार्या संभाव्य खचार्चे तपशीलवार अंदाजप क तयार करून ते वेगळे 
जोडावे व त् यात त् येक टप्पासाठी िकती खचर् येईल याचा स् पष् ट उल् लेख करावा.  
२. कल् पासाठी वैयिक् तक स् तरावर िकमान रू.५,०००/- व संस् था स् तरावर िकमान रू. १०,०००/- अनुदान मंजूर करण्यात 
येते त् या माणे अंदाजप क असावे. कल् पाच्या िनधार्िरत रकमेची िवभागणी कल् प सिमती ठरवते. 
३. आवेदन प ातील सवर् रकाने भरावेत. तसचे त् यावर संस् था मुखांची सही व िशक् का असावा. 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.कर्. मागर्दशर्काच ेनाव व पत् ता शकै्षिणक पा ता व्यावसाियक पा ता 
मागर्दशनार्चा 
अनभुव 

 
 

  
 
 
 

  


