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( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )                       ( अजजदाराची सही व नाव  ) 
 

नोंदणी अजाचा नमुना 
प्रपत्र क 

( मॅट्रीकोत्तर भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण िुल्क पशरक्षा िुल्क) 
  

अजज क्रमाांक ---------------------- 

शवद्यार्थ्याच्या दहावीची माशहती  

 मॅशट्रक  बोडज ---------------------- -------------------------------- 

  उत्तीणज वर्ज दहावीचा बठैक क्रमाांक दहावीतील गुण 
(टक्केवारी) 

   

 

 अजजदाराची माशहती  

अजजदाराच ेसांपणुज नाांव :---------------------------------------------------------------- 

अजजदाराच्या आईच ेनाांव :-------------------------------------------------------------- 

अजजदाराची जन्मतारीख :------------------- ललग () :- परुुर्  /  स्त्री 

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

ववैाहीक स्थथती () :- शववाशहत / अशववाशहत 

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

जात :-------------------------------------  उपजात :-------------------------------- 

प्रवगज () :- अनुसूशचत जाती  /शवजा/भज/शवमाप्र/इमाव 

अजजदार अनाथ आहे काय ():-होय /  नाही 

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

अजजदाराच्या कुटुांबाच ेएकूण वार्षर्क उत्पन्न :---------------------------------------------- 

अजजदार पगारदार आहे काय () :- होय /  नाही       असल्यास अजजदाराचे वार्षर्क उत्पन्न :---- 

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

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

 

 

 

शवद्यार्थ्याचा 
पासपोटज आकराचा 

फोटो 



( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )                       ( अजजदाराची सही व नाव  ) 
 

 

अजजदाराचा िैक्षशणक तपशिल  

िैक्षशणक 
वर्ज 

सांथथेच ेनाांव अभ्यास
क्रम / 
कोसज 

कोसज 
वर्ज 

टक्केवारी शनकाल 

      

      

      

 

सांथथेचा तपशिल   

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

कोसजच ेनाांव :------------------------------------------------------------------------ 

कोसजच ेवर्ज :------------------------------  CAP नांबर :-------------------------------- 

EID  क्रमाांक :------------------------------------- िैक्षशणक वर्ज :-------------------- 

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

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

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

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

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

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

अजजदाराचा सांपकज  तपशिल   

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

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

शपन कोड :- ------------------------------ 

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

 



( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )                       ( अजजदाराची सही व नाव  ) 
 

अजजदाराच्या पालकाचा तपशिल   

वशडलाच/े पालकाच ेसांपणुज नाव :-------------------------------------------------------- 

वशडलाच/े पालकाचा सांपणुज पत्ता :-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

वय :---------  अजजदारािी नाते :--------------------- वशडलाच/े पालकाच ेव्यवसाय :----- 

अजजदाराच ेवडील हयात आहेत काय () :- होय /  नाही 

अजजदाराच्या 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 / खाजगी    

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

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

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

अजजदाराचे दथतावजे माशहती   

जात प्रमाणपत्र क्रमाांक :---------------------- कोणत्या कायालयाकडून प्राप्त झाले :--------- 

जात वधैता प्रमाणपत्र क्रमाांक :----------------- कोणत्या कायालयाकडून प्राप्त झाले :-------- 

उत्पन्नाचा दाखला क्रमाांक :-------------------- कोणत्या कायालयाकडून प्राप्त झाले :--------
अजजदाराच्या बकेॅ अकाउांटचा तपशिल  

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

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

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

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

 

 



( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )                       ( अजजदाराची सही व नाव  ) 
 

सोबत जोडलले ेदथतावजे  

1)  

2) 

3) 

4) 

5) 

सुचना :-   
 वरील अजाची हाडज कॉपी ( छापील प्रत ) सोबत जोडलले्या हमीपत्रासह महाशवद्यालयात 30 

शदवसाच्या आत  सादर करणे बांधनकारक आहे. 
 अजासोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, मागील वर्ीची गुणपशत्रका याांच्या सत्यप्रती, वडीत 

हयात नसल्यास त्याांच्या मृत्यूचा दाखला जोडावा, आई व वशडल दोघेही हयात नसल्यास 
पालकाांच्या उत्पन्नाचा दाखला, िैक्षशणक वर्ात गॅप असल्यास तहसीलदारासमोर  केलले े
प्रशतज्ञापत्र, मुलीच े बाबतीत शववाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला, आधारकाडज प्रत 
जोडावी, बॅकाांच्या पासबुकची प्रत लकवा रद्द केललेा चके, मागील िाळा / महाशवद्यालय सोडल्याच्या 
दाखल्याची प्रत शह कागदपत्रे जोडावीत. 

 बॅक खाते क्रमाांक आधार काडज क्रमाांकिी सांलग्न व मोबाईल क्रमाांक शलहणे अत्यांत महत्वाचे व 
अशनवायज आहे जेणेकरुन आपली शिष्यवृत्ती योग्य खात्यावर जमा होईल आशण आपणास वळेोवेळी 
आपल्या अजाची स्थथती एस.एम.एस व्दारे समजेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प�र�श�ट----अ    

सन    2017201720172017----18 18 18 18 ची    �श�यव�ृती    / / / / �श�ण    फ�    �मळ�यासाठ�    बंधप�((((Indemnity BondIndemnity BondIndemnity BondIndemnity Bond))))    

((((शासन     नण!य    ". . . . इबीसी    ----    2017201720172017////$....". . . . 525 525 525 525 ////�श�ण    ----1 1 1 1 %द. . . . 8888....12121212....2017 2017 2017 2017 'या    अनुरोधाने))))    

अ) ) ) ) +व,याथ.    व    पालकांनी    ,यावयाचे    हमीप�    / / / / $ त2ाप�        

 1) मी / आ�ह� खाल� सह� करणार / करणारे ��त�ापन करतो क�, �श�यव�ृती 

�मळ�याबाबत!या अट� व शत$ मला / आ�हाला मा%य आ हेत. अजा'त वर�ल�माणे (दलेल� सव' 

मा(हती पूण'पणे स�य आहे.   सदरची मा(हती खोट� अथवा अपुर� आढळ/यास भारतीय दंड3वधाना 

�माणे होणा5या दंडास /   �श7ेस मी / आ�ह� पा8 आहे / आहोत. �यापैक� कोणतीह� मा(हती व 

�नवेदन चकु�च ेआढळून आ/यास स7म �ा:धका5यान े(दलेला �नण'य अ�ंतम असेल व तो मा;यावर / 

आ�हावर बंधनकारक असेल अशी मी / आ�ह� हमी देतो.  जर �श�यव�ृतीची र<कम जा=तीची 

�मळाल� तर मी / आ�ह�  परत करेन / क> अशी जा=तीची अथवा अ%य कारणामुळे वसूल कर�यात 

येणार� र<कम मी / आ�ह� पूण'पणे परत कर�याची हमी देतो. उ�प%नाची व जातीची मा(हती खोट� 

आढळ/यास माझ े/ माझ ेपा/याच े3व>Aद होणा5या कारवाईस मी / आ�ह� =वत: जबाबदार राहू 
    
 

 2) मी अजा'सोबत जोडलेल� सव' कागदप8 ेमी स7म अ:धका5याकडून / �ा:धका5याकडून 

�ाDत केलेल� असून ती कागदप8 ेखर� असून योEय मागा'ने �मळ3वलेल� आहेत. �यामAये कोण�याह� 

�कारचा फेरफार / द>ु=ती / बदल केलेला नाह�. ती खोट� अथवा नकल� नाह�त हे मी स�य ��त�ेवर 

�लहून देतो. अजा'सोबत जोडलेल� कागदप8 ेखोटे अथवा बनावट आढळ/यास �यास मी / आ�ह� 

पुण'त: जबाबदार असून �यासाठH भारतीय दंड 3वधान कायदा कलम 199 व 200 नुसार लागू होणा5या 

�श7ेस मी पा8 राह�न याची मला पुण' जाणीव आहे. 
 

 3) सन 2017-18 या वषा'ची �श7ण शु/क , पJर7ा शु/क व इतर शु/काची र<कम बॅक 

खा�यात जमा होताच मी ती महा3वMयालयास सात (दवसात जमा क>न Jरतसर पावती �ाDत क>न 

घे�याची माझी / आमची जबाबदार� असेल. शु/क महा3वMयालयास जमा न के/याने भ3व�यात 

उदभवणा-या पJरणामास मी / आ�ह� वैय<तीक जबाबदार असु असे ��त�ापुव'क हमीप8 / बंधप8 मी 

/ आ�ह� सादर कर�त आहोत. 
 

(ठकाण : 

(दनांक : 

( अज'दारा!या वडीलांची / पालकाची सह� व नाव )           (  अज'दाराची सह� व नाव  ) 
 

 



ब) ) ) ) महा+व,यालयाने    ,यावयाचे    बंधप�((((Indemnity BondIndemnity BondIndemnity BondIndemnity Bond))))    

    

I) उपरो<त --------------------------------- अज'दाराने वर�ल बंधप8 (Indemnity Bond)(दलेल� सव' 

मा(हती, �या!या कुटंूबाच े सव' मागा'ने �मळणारे वा3ष'क उ�प%न, तो सAया �शकत असले/या 

अOयासPमाची मा(हती, शै7Qणक मा(हती, �याच े वस�तगहृ, वस�तगहृा बाहेर राह�याची मा(हती 

शु/करचना, जातीचे �माणप8 इ. कागदप8ांच े मुळ ��तव>न पूण'पणे तपासलेल� असून ती बरोबर 

आहे.�यामुळे मी Rी / Rीमती ----------------------------------------------------( �ाचाया'च ेनाव )--------------------------------

------- सं=थे!या महा3वMयालयात �ाचाय' �हणून काय'रत आहे. �या अ:धकारात उपरो4त    3वMयाSया'ची 

�श�यव�ृती / �श7ण शु/क पJर7ा शु/क इतर शु/क मंजूर कर�याकर�ता �शफारस कर�त आहे. 
 

II) मी �न�न=वा7र�त हमी देतो क�, अज'दाराची �श7ण शु/क व इतर शु/काची र<कम जी 

महा3वMयालयाकड े सुपूद' केलेल� आहे, ती Tया �योजनासाठH (दलेल� आहे.  �या 3व�श�ट 

�योजनासाठH �याचा 3व�नयोग कर�न आQण �याबाबीच े (हशोब Tया �ा:धका5यान ेह� तरतूद सुपूद' 

केलेल� आहे, �या �ा:धका5याकड े �नय�मतपणे पाठवेन.  3वMयाथ$ सोडून गे/यास Uकंवा �याने 

3वनापरवानगी अOयासPमात बदल  के/यास Uकंवा अ%य कोण�याह� अ�नय�मततेमुळे �याचा �वेश 

रदद झा/यास �यास मंजूर कर�यात आलेल� �श�यव�ृती / �श7ण शु/क पJर7ा शु/क व इतर शु/क 

र<कम सरकार� लेVयात जमा झा/या�शवाय �याच ेशाळा / महा3वMयालय सोड/याचा दाखला जार� 

करणार नाह�. �याची संपूण' जबाबदार� �ाचाय' या ना�यान ेमा;याकड ेराह�ल.  
 

III ) 3वMयाSया'!या अजा'मAये (दलेल� मा(हती मी अज'दाराने (दले/या मुळ कागदप8ाच ेआधारे 

तपासलेल� आहे. तसेच अज'दारांनी सादर केले/या कागदप8ा!या मूळ �ती तपासले/या असून सादर 

केले/या कागदप8ामAये कोणताह� बदल / खाडाखोड / द>ु=ती / फेरफार नाह�. 
 

IV) मी �न�न=वा7र�त �माQणत करतो क�, अज'दार हा आमच ेमहा3वMयालयामधील �नय�मत 

3वMयाथ$ आहे �याने कोण�याह� अ%य महा3वMयालयामAये �वेश घेतलेला नाह�, तसेच �याची 

सरासर� उपि=थती 75% पे7ा अ:धक आहे. तसेच सदर 3वMयाSया'कडून महा3वMयालयान ेकोणतेह� 

�श7ण शु/क, पJर7ा शु/क व इतर अनु�ेय शु/क घेतलेले नाह�. 
 

V) आमच ेमहा3वMयालय हे मा%यता �ाDत आहे, ते अनुदा�नत / 3वनाअनुदा�नत आहे,  मा%य झालेले 

अOयासPम हे संबं:धत स7म �ा:धका-यांनी मा%यता (दलेले आहेत,  ��येक अOयासPमाची �वेश 

7मता ह� मा%यता (द/यानुसारच आहे व �या �वेश 7मते!या अ:धन राहून मागासवग$य 

3वMयाSया'च ेअज' संबं:धत स7म  काया'लयास फॉरवड' केले  आहेत, �यांची �श7ण शु/क पJर7ा शु/क 

व इतर शु/क सुAदा, संबं:धत स7म �ा:धकार� / 3वMयापीठ यांनी मा%य के/या�माणेच असून ती 

अवा=तव Uकंवा अवाजवी नाह�. शासन / 3वMयापीठ / स7म �ा:धकार� यांच े�च�लत �नयम व अट� 



यांच ेपालन क>न व �यामधील �नयम, अट� व शत$!या अ:धन राहून 3वMयाSया'चा अज' योEय व 

�नयमानुसार असून, �याची �श�यव�ृती / �श7ण शु/काची देय र<कम, संब:धतांच ेआधार संलEन बॅक 

खा�यावर जमा होणेसाठH �शफारस कर�यात येत आहे. �यामAये अ�नयमीतता उणीवा व गैर�कार 

झा/यास �याची सव' जबाबदार� ह� महा3वMयालयाची असेल. 

 

जावक Pमांक -------------- 

(दनांक --------------- 

(ठकाण ------------------ 
 

 

�ाचाया'ची =वा7र� 

नाव व पदनाम 

महा3वMयालयाचा �श<का 

(टप - 3वMयाSया'नी / पालकांनी व महा3वMयालयांनी Mयावयाच ेबंधप8 एकZ8तच संलEन Mयावयाच े

आहे. वेगवेगळया कागदावर Mयावयाच ेनाह�. 
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Rs.
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Hosteller or 
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of 

Other 
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उपरो�त सादर केले�या ��तावाम�ये  समा�व�ठ असलेले �व�याथ� हे सन 2017-18 या शै !णक वषा$म�ये महा�व�यालयाम�ये %नय&मत �व�याथ� आहेत.  उपरो�त मा(हतीम�ये �वसंगती आढळ�यास .कंवा अदा केलेल/ र�कम ह/ %नकषानुसार नस�यास, होणार/ वसुलपा1 र�कम 2याजासह 
परत कर4याची जबाबदार/ माझी असेल याची मला जाणीव असून सादर केलेल/ मा(हती ह/ अचूक आहे. याबाबत मी �मा!णत करत आहे.
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Financial YearNAME of the COLLEGE / 
INSTITUTION 
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of Maintenance 

Allowance in 

Rs. 
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the Candidate/ Student

in full

Sr.

No

GRN  

 No.

Mahaeschol 

Application ID 

(if applicable)

MahaDBT 

Application 

ID 

(if applicable)
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Current Month

B - STATEMENT (FOR YEAR 2017-18) (Please submit separate for Fresh and Renewal Students)
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parents 
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