
(ब) शवद्यािी व पालकाांनी द्यावयाच ेबांधपत्र (Indemnity Bond):- 

1) मी / आम्ही खाली सही करणार / करणारे प्रशतज्ञापन करतो की, शिष्यवृत्ती शमळण्याबाबत 
िासनाने शवहीत केलेल्या अटी व िती मला / आम्हाला मान्य आहेत. अर्जात वरीलप्रमाणे नमूद केलेली 
सवण माशहती पूणणपणे सत्य आहे.  सदरची माशहती खोटी अिवा अपुरी आढळल्यास भारतीय दांर्शवधाना 
प्रमाणे होणाऱ्या दांर्ास /  शिक्षसे मी / आम्ही पात्र आहे / आहोत. अर्जात नमूद केलेल्या माशहतीपैकी 
कोणतीही माशहती वा शनवदेन चकुीच ेआढळून आल्यास सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेला शनणणय अांशतम असेल 
व तो माझ्यावर / आम्हावर बांधनकारक असेल, अिी मी / आम्ही हमी देतो.  र्जर शिष्यवृत्तीची, शिक्षण 
िुल्क, परीक्षा िुल्काची रक्कम अनुज्ञये रक्कमेपेक्षा अशधक शमळाली तर मी / आम्ही  ती िासनास र्जमा 
करु, अिी र्जाथतीची अिवा अन्य कारणामुळे वसूल करण्यात येणारी रक्कम मी / आम्ही पूणणपणे िासनास 
परत करण्याची हमी देतो.  

2) माझ्या कुटुांबाच्या उत्पन्नाची व र्जातीची अर्जात नमूद केलेली माशहती खोटी आढळल्यास माझ्या / 
माझ्या पाल्याच्या शवरुध्द होणाऱ्या कारवाईस मी / आम्ही थवत: र्जबाबदार राहू. 

3) मी अर्जासोबत र्जोर्लेली सवण कागदपत्रे, मी सक्षम अशधकाऱ्याकरू्न / प्राशधकाऱ्याकरू्न प्राप्त 
केलेली असून, ती कागदपत्रे खरी असून योग्य मागाने शमळशवलेली आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
फेरफार / दुरुथती / बदल केलेला नाही. सदरील कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे खोटी अिवा नकली नाहीत हे मी 
सत्य प्रशतज्ञवेर शलहून देतो. अर्जासोबत र्जोर्लेली कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे खोटे अिवा बनावट आढळल्यास 
त्यास मी / आम्ही पुणणत: र्जबाबदार असून त्यासाठी भारतीय दांर् शवधान कायदा कलम 199 व 200 नुसार 
लागू होणाऱ्या शिक्षसे मी/आम्ही पात्र राहू, याची मला/आम्हाला पुणण र्जाणीव आहे. 

4) सन 2017-18 या वर्ाची शिष्यवृत्ती, शिक्षण िुल्क, पशरक्षा िुल्क व इतर िुल्काची रक्कम माझ्या 
आधार सांलग्न बॅन्क खात्यावर र्जमा होताच, त्यापैकी महाशवद्यालयास देय असलेली शिक्षण िुल्क व 
परीक्षा िुल्काची रक्कम सात शदवसात महाशवद्यालयात र्जमा करुन त्याची शरतसर पावती प्राप्त करुन 
घेण्याची माझी / आमची र्जबाबदारी असेल. िुल्क महाशवद्यालयास र्जमा न केल्याने भशवष्यात उदभवणा-
या पशरणामास मी / आम्ही वयैक्तीक र्जबाबदार असु असे प्रशतज्ञापुवणक हमीपत्र / बांधपत्र मी / आम्ही सादर 
करीत आहोत. 

 
शठकाण : 

शदनाांक : 
 
 
( अर्जणदाराच्या वर्ीलाांची / पालकाची सही व पुणण नाव )           ( अर्जणदाराची सही व पूणण नाव  ) 



“प्रपत्र क” 
नोंदणी अर्जाचा नमुना 

(भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य िासनाची शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रशतपतूी योर्जनेकरीता) 
 (िासन शनणणय क्र. इबीसी 2017/प्र.क्र.524 /शिक्षण -1, शदनाांक 29 र्जानेवारी,2018 च ेसहपत्र) 

 

  

अर्जण क्रमाांक ---------------------- 

अर्जणदाराची इयत्ता दहावीची माशहती  

मॅशट्रक  बोर्ण ---------------------- -------------------------------- 

  उत्तीणण वर्ण दहावीचा बठैक क्रमाांक दहावीतील गुण 
(टक्केवारी) 

   

 

 अर्जणदाराची माशहती  

अर्जणदाराच ेसांपणुण नाांव :--------------------------------------------------------------------- 

अर्जणदाराच्या आईच ेनाांव :------------------------------------------------------------------- 

अर्जणदाराची र्जन्मतारीख :-------------------   ललग () :- परुुर्  /  स्त्री 

महाराष्ट्र राज्याचा शनवासी आहे काय () :- होय /  नाही     

ववैाहीक स्थिती () :- शववाशहत / अशववाशहत 

शववाहीत असल्यास पतीचे नाव :------------------------------------------------------------- 

र्जात :-------------------------------------  उपर्जात :------------------------------------- 

प्रवगण () :- अनुसूशचत र्जाती  /शवर्जा/भर्ज/शवमाप्र/इमाव 

अर्जणदार अनाि आहे काय ():-होय /  नाही 

अर्जणदार अपांग आहे काय ():-होय /  नाही असल्यास अपांगत्व प्रकार व प्रमाण :-------------- 

अर्जणदाराच्या कुटुांबाच ेएकूण वार्षर्क उत्पन्न :--------------------------------------------------- 

अर्जणदार पगारदार आहे काय () :- होय /  नाही       असल्यास अर्जणदाराचे वार्षर्क उत्पन्न :----------- 

आधार क्रमाांक :- -------------------------------------------------------------------------- 

आधार क्रमाांक बकॅ खात्यािी सांलग्न आहे काय () :- होय /  नाही       असल्यास सोबत परुावा 
र्जोर्ण्यात यावा 

शवद्यार्थ्याचा पासपोटण 
आकराचा फोटो 



अर्जणदाराचा िैक्षशणक तपशिल  

िैक्षशणक 
वर्ण 

सांथिेच ेनाांव अभ्यास
क्रम / 
कोसण 

कोसण 
वर्ण 

टक्केवारी शनकाल 

      

      

      

      

      

 

िैक्षशणक सांथिेचा तपशिल   

प्रविे घेतलेल्या िाळा / महाशवद्यालय / सांथिेच ेनाांव :--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

कोसणच ेनाांव :------------------------------------------------------------------------------ 

कोसणच ेवर्ण :------------------------------  CAP नांबर :------------------------------------- 

EID  क्रमाांक :------------------------------------- िैक्षशणक वर्ण :-------------------------- 

शवर्य :---------------------------------------------------------------------------- ------ 

महाशवद्यालय प्रविे क्रमाांक :---------------------------- प्रविेाची तारीख :--------------------- 

कॉलेर्ज िुल्क अदा आहे काय :------------------------ असल्यास शकती फी अदा :--------------- 

शफ पावती क्रमाांक :-----------------------------------शफ पावती तारीख :--------------------- 

महाशवद्यालयाच्या मान्यतेचा प्रकार :----------------------------------------------------------                                                                                                                                                              

शर्प्लोमा नांतर प्रविे आहे काय ():-होय /  नाही  

अर्जणदाराचा सांपकण  तपशिल   

सध्याचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता :----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

कायमचा पत्ता :----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

शपन कोर् :- ------------------------------ 

दुरध्वनी क्र. :--------------------------------- मोबाईल क्र. :--------------------------------- 

 



 

अर्जणदाराच्या पालकाचा तपशिल   

वशर्लाच/े पालकाच ेसांपणुण नाव :------------------------------------------------------------- 

वशर्लाच/े पालकाचा सांपणुण पत्ता :------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

वय :---------  अर्जणदारािी नाते :--------------------- वशर्लाच/े पालकाच ेव्यवसाय :------------ 

अर्जणदाराच ेवर्ील हयात आहेत काय () :- होय /  नाही 

अर्जणदाराच्या कुटुांबाच ेवार्षर्क उत्पन्न :----------------------------------------------------------  

शववाहीत असल्यास पतीचे / पत्नीच ेउत्पन्न :---------------------------------------------------- 

वसशतगृहाची माशहती  

वसशतगृहामध्ये रहात आहात काय ()  :- होय /  नाही 

वसशतगृह लागू आहे काय ()  :-  होय /  नाही रात्र िाळेत शिकत आहात काय ()  :- होय /  नाही 

वसशतगृहाचा प्रकार ()  : िासकीय / अनुदाशनत / महाशवद्यालयाने / खार्जगी    

वसतीगृह प्रविे शदनाांक :------------------ 

मेस सेवा उपलब्ध आहे काय () :- होय /  नाही  प्रशतमहा भारे् :-------------------------- 

वसशतगृह गृहपाल / गृहप्रमुख / घरमालकाच ेनाांव  व पत्ता :---------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

अर्जणदाराचे दथतावरे्ज माशहती   

र्जात प्रमाणपत्र क्रमाांक :---------------------- कोणत्या कायालयाकरू्न प्राप्त झाले :-------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

र्जात वधैता प्रमाणपत्र क्रमाांक :----------------- कोणत्या कायालयाकरू्न प्राप्त झाले :------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

उत्पन्नाचा दाखला क्रमाांक :-------------------- कोणत्या कायालयाकरू्न प्राप्त झाले :------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

अर्जणदाराच्या बकेॅ अकाउांटचा तपशिल  

बकेॅच ेनाांव :------------------------------------------------------------------------- 

िाखेचे नाांव :------------------------------------------------------------------------ 

IFSC code :------------------------------------ MICR code:------------------------ 

खाते क्रमाांक :------------------------------------------------------------ 



अर्जा सोबत र्जोर्लले ेदथतावरे्ज  

1)  

2) 

3) 

4) 

5) 

सुचना :-   
 वरील अर्जाची हार्ण कॉपी ( छापील प्रत ) सोबत र्जोर्लले्या हमीपत्रासह महाशवद्यालयात 8 

शदवसाच्या आत  सादर करणे बांधनकारक आहे. 
 अर्जासोबत र्जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, मागील वर्ीची गुणपशत्रका याांच्या सत्यप्रती, 

वर्ीत हयात नसल्यास त्याांच्या मृत्यूचा दाखला र्जोर्ावा, आई व वशर्ल दोघेही हयात नसल्यास 
पालकाांच्या उत्पन्नाचा दाखला, िैक्षशणक वर्ात गॅप असल्यास तहसीलदारासमोर  केलले े
प्रशतज्ञापत्र, मुलीचे बाबतीत शववाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला, आधारकार्ण प्रत 
र्जोर्ावी, बकॅाांच्या पासबकुची प्रत लकवा रद्द केललेा चेक, मागील िाळा / महाशवद्यालय 
सोर्ल्याच्या दाखल्याची प्रत शह कागदपत्र ेर्जोर्ावीत. 

 बकॅ खाते क्रमाांक आधार कार्ण क्रमाांकिी सांलग्न व मोबाईल क्रमाांक शलहणे अत्यांत महत्वाच े व 
अशनवायण आहे र्जणेेकरुन आपली शिष्यवृत्ती योग्य खात्यावर र्जमा होईल आशण आपणास वळेोवळेी 
आपल्या अर्जाची स्थिती एस.एम.एस व्दारे समर्जले. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


