बन्सी-रत्न चॅ ररटे बल टर स्टतर्फे आदर्श माता-पिता राष्ट्रीय िुरस्कार
िुणे : सूयशदत्ता ग्रु ि ऑफ़ इन्स्टिट्यू ट्स संचापलत बन्सी-रत्न चॅ ररटे बल टर स्टतर्फे दे ण्यात ये णाऱ्या पिपिध िुरस्कारां साठी
अर्श मागपिण्यात ये त आहे त. समार् घडिणाऱ्या र्ै न धमाश तील महनीय व्यक्ींना बन्सी-रत्न चॅ ररटे बल टर स्टतर्फे दरिर्षी
'बन्सी-रत्न आदर्श माता-पिता राष्ट्रीय िुरस्कार', 'समार् पर्रोमणी', 'समार्भूर्षण', 'समार्रत्न', 'मानिसेिा' िुरस्कार
प्रदान करण्यात येतात. मानित्र, सन्मानपचन्ह आपण उिरणे असे या िुरस्काराचे स्वरूि असते. पद. १२ ऑक्टोबर
२०२१ रोर्ी हा िुरस्कार पितरण समारं भ होणार आहे .
त्याचबरोबर र्ै न, गु र्राती, माहेश्वरी ि अगरिाल समार्ातील दहािी-बारािी िरीक्षेतील गुणिंत पिद्यार्थ्ाांचा सन्मान
करण्यात ये तो. या पिद्यार्थ्ाां ना आिल्या कररअरच्या, तसेच र्ीिनाच्या योग्य िाटा दाखपिण्यासाठी हा कायशक्रम
महत्विूणश असतो. र्ै क्षपणक िर्षश २०२०-२१ दहािीच्या िरीक्षेत ९० टक्क्ां िेक्षा अपधक, बारािीच्या िरीक्षेत कला
र्ाखेत ८० टक्क्ां िेक्षा अपधक, िापणज्य र्ाखेत ८५ टक्क्ांिेक्षा अपधक, तर पिज्ञान र्ाखेत ९० टक्क्ां िेक्षा अपधक
गु ण पमळिलेल्या पिद्यार्थ्ाां ना गुणित्तेचे प्रमाणित्र, िदक आपण मानपचन्ह दे ऊन गौरपिण्यात येणार आहे . िात्र
पिद्यार्थ्ाां नी आिले अर्श आपण गु णित्रक सादर करािे त. पिद्यार्थ्ाां नी गौरि समारं भाला प्रत्यक्ष उिन्स्टथित असणे
आिश्यक आहे . www.suryadatta.org पकंिा www.bansiratna.org या संकेतथिळािर उिलब्ध असलेला गु णिं त
पिद्यािी सन्मान अर्श (मेररटोररयस स्टु डन्ट र्फेपलपसलेर्न र्फॉमश) भरणे आिश्यक आहे .
र्ै न समार्ातील िुरस्कारां साठी इच्छु क व्यक्ींनी 'समार् पर्रोमणी', 'समार्भूर्षण', 'समार्रत्न', 'मानिसेिा'
िुरस्कारासाठी अर्श िाठिािेत. आिली स्वतः ची मापहती, िररचयित्र, र्फोटो, आर्िरच्या उल्लेखनीय गोष्ट्ी, आधी
पमळालेले िुरस्कार आदी मापहती कोणत्या िुरस्कारासाठी अर्श िाठित आहात, त्यािर उल्लेख
करून support@suryadatta.edu.in यािर िाठिािे . अपधक मापहतीसाठी ९७६३२६६८२९ पकंिा ८९५६९३२४००
पकंिा ९८८१०३७७७७ यािर संिकश करािा. सत्कार सपमती आले ल्या अर्ाशची छाननी करून योग्य व्यक्ींची पनिड
करे ल. अर्श िाठपिण्याची अंपतम तारीख 10 ऑक्टोबर २०२१ अर्ी असून, हा सत्कार समारं भ १२ ऑक्टोबर २०२१
रोर्ी िुणे ये िे होणार आहे . अपधक मापहतीसाठी www.suryadatta.org पकंिा www.bansiratna.org या
संकेतथिळाला भेट द्यािी, अर्ी मापहती बन्सी-रत्न चॅ ररटे बल टर स्टच्या उिाध्यक्ष सुर्षमा चोरपडया ि सपचि पसद्ांत
चोरपडया यां नी पदली.

