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वाचा :
(1) शासन णनियय, सामाणजक न्याय व णवशेर्ष सहाय्य णवभार्ग, क्र.ईबीसी-2017/प्र.क्र.403/
णशक्षि-1, णदनाांक 07 ऑर्गस्ट,2017
(2) शासन णनियय, समक्रमाांक-इबीसी-2017/प्रक्र.524/णशक्षि-1, णद.8 णिसेंबर,2017
प्रस्तावना :सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून माणहती व तांत्रज्ञान सांचालनालयाने
णवकणसत केलेल्या महाणिबीटी पोटय लवर णवद्यार्थ्यानी अजाची नोंद केल्यानांतर त्याांना अदा
करावयाचे लाभ प्रदान करण्याबाबतची ऑनलाईन प्रणक्रया महाणिबीटी एजन्सी मार्यत राबणवण्यात
आलेली आहे. ही प्रणक्रया प्रर्गतीत असल्याने, पात्र णवद्यार्थ्यास महाणवद्यालयात र्ी भरण्यास
अिचिी णनमाि होवू नयेत म्हिून, सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षात पणहल्या सहामाहीसाठी
णशक्षि शुल्क पणरक्षा शुल्काच्या 50 % च्या 60 % इतकी रक्कम णवद्यार्थ्याच्या आधार सांलग्न बॅंक
खात्यावर बांधपत्र घेवून जमा करण्याचा, यासाठी बॅंकेच्या सल्ल्याने प्रिाली णवकणसत करण्याचा,
तसेच सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑर्लाईन पध्दतीने योजनाांची दे यके अदा
करण्यासाठी महाणिबीटी प्रिालीतून काही योजना वर्गळण्याचा, त्याचबरोबर महाणिबीटी
प्रिालीवरील सवय त्रुटींचे णनराकरि करुन सदर प्रिाली अांणतम टप्पप्पयापयंत काययन्न्वत करण्याची
काययवाही माणहती व तांत्रज्ञान णवभार्गाने एक मणहन्यात पूिय करण्याचा णनियय सांदभीय णदनाांक
8णिसेंबर,2017 च्या शासन णनिययान्वये घेण्यात आलेला आहे .
तथाणप, माणहती व तांत्रज्ञान णवभार्गाकिू न महािीबीटी प्रिालीवर णशष्यवृत्तीच्या
योजनाांचे लाभ अदा करण्याच्या दृष्टीने, सदर प्रिाली अांणतम टप्पप्पयापयंत काययन्न्वत करण्याची
काययवाही अद्याप पुिय झालेली नसल्याची बाब णनदशयनास आली. त्यामुळे, या सांदभांत तातिीने
उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने, मा. मांत्री, सामाणजक न्याय व णवशेर्ष सहाय्य याांचे अध्यक्षतेखाली
णदनाांक 17.1.2018 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या णनिययानुसार, सन 2017-18 या
शैक्षणिक वर्षामध्ये भारत सरकार मॅरीकोत्तर णशष्यवृत्ती योजना (केंद्र पुरस्कृत 100% : णशक्षि
शुल्क, पणरक्षा शुल्क, णनवाहभत्ता इ.) व राज्य शासनाची णशक्षि र्ी पणरक्षा र्ी प्रणतपूती योजना
(राज्य पुरस्कृत 100%) या योजनाांतर्गयत णवद्यार्थ्यांना मांजूर करावयाच्या णशष्यवृत्ती व णशक्षि र्ी,
पणरक्षा र्ी प्रणतपूतीबाबत काययपध्दती णनणित करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.
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शासन णनियय :
माणहती व तांत्रज्ञान सांचालनालयामार्यत णवकणसत करण्यात येत असलेली महािीबीटी
ही सांर्गिकीय प्रिाली पूियपिे कायान्न्वत झालेली नसल्याने व त्यावर पात्र णवद्यार्थ्यांना अनुज्ञय
े
लाभ अदा करिे शक्य होत नसल्याने, सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षातील भारत सरकार
मॅरीकोत्तर णशष्यवृत्ती (णशक्षि शुल्क, पणरक्षा शुल्क,णनवाहभत्ता इ.) योजना व राज्य शासनाची
णशक्षि र्ी, पणरक्षा र्ी प्रणतपूती योजना या योजनाांतर्गयत अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्यांच्या अजांवर
काययवाही करिेसाठी पुढीलप्रमािे काययपध्दती अनुसरण्यास या शासन णनिययाव्दारे मान्यता
दे ण्यात येत आहे :(अ) नुतनीकरि अजय : सामाणजक न्याय व णवशेर्ष सहाय्य णवभार्गाच्या महाईस्कॉल या जुन्या
प्रिाली वरील सन 2016-17 या वर्षातील महाणवद्यालयाांमध्ये प्रवेणशत व नोंदिीकृत
असलेल्या अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्यांचे अजय, सन 2017-18 या वर्षामध्ये सांबांणधत
महाणवद्यालयाांमार्यत पूवीप्रमािेच महाईस्कॉल प्रिाली वरील काययपध्दतीनुसार नुतनीकरि करुन सांबांणधत सहायक आयुक्त, समाजकल्याि याांनी पात्र णवद्यार्थ्यांची अनुज्ञय
े
भारत सरकार मॅरीकोत्तर णशष्यवृत्ती (णशक्षि शुल्क, पणरक्षा शुल्क, णनवाहभत्ता इ.)
योजनेची / राज्य शासनाची णशक्षि र्ी, पणरक्षा र्ी प्रणतपूती योजनेची रक्कम त्याांच्या
आधारसांलग्न बॅन्क खात्यावर मांजूर करावी.
(ब) नवीन अजय : सन 2017-18 करीता महाणवद्यालयाांत ज्या नवीन (Fresh) प्रवेणशत
णवद्यार्थ्यांनी महाणिबीटी प्रिालीवर अजांची नोंदिी केलेली आहे असे णवद्याथी व जे
णवद्याथी ताांणत्रक अिचिींमुळे महाणिबीटी प्रिालीवर नोंदिी करु शकले नाहीत, अशा
सवय णवद्यार्थ्यांकरीता महाईस्कॉल प्रिालीवर अपलोि करण्यात आलेल्या अजाच्या
नमुन्यात महाणवद्यालयाांनी णवद्यार्थ्यांचे अजय ऑर्लाईन पध्दतीने न्स्वकारुन ते सांबांणधत
सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याि याांना सादर केल्यानांतर सहाय्यक आयुक्त,
समाजकल्याि याांनी णवहीत काययपध्दतीनुसार पात्र णवद्यार्थ्यांची अनुज्ञय
े भारत सरकार
मॅरीकोत्तर णशष्यवृत्ती (णशक्षि शुल्क, पणरक्षा शुल्क, णनवाहभत्ता इ.) योजनेची / राज्य
शासनाची णशक्षि र्ी पणरक्षा र्ी प्रणतपूती योजनेची रक्कम त्याांच्या आधारसांलग्न बॅन्क
खात्यावर मांजूर करावी.
(1) या करीता, ज्या अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्यांनी महाणिबीटी पोटय लवर ऑनलाईन
अजय सादर केलेले आहेत, तसेच ज्या अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्यानी महाणिबीटी
पोटय लवर अद्यापही ऑनलाईन अजय केलेले नाहीत, अशा सन 2017-18 मध्ये नव्याने
प्रवेणशत सवय णवद्यार्थ्यांनी (Fresh Student) महाईस्कॉल पोटय लवरुन अजाचा नमुना
(प्रपत्र-क सांलग्न) िाऊनलोि करुन, पुिय अजय भरुन, आवश्यक त्या सवय
कार्गदपत्राांच्या प्रतीसह महाणवद्यालयास ऑर्लाईन (मॅन्युअली) पध्दतीने तात्काळ
जमा करावेत.
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(2) सन 2017-18 पासून पात्र णवद्यार्थ्यांची अनुज्ञय
े णशष्यवृत्ती, णशक्षि र्ी, पणरक्षा र्ी ची
अदायर्गी णवद्यार्थ्याच्या आधार सांलग्न बॅंक खात्यावर होिार असल्यामुळे णवद्याथी व
महाणवद्यालयाांकिू न णवहीत अटी व शती नमूद केलेल्या सोबतच्या पणरणशष्ट “अ”
मधील बांधपत्रासह (Indemnity Bond) प्रस्ताव सांबणां धत महाणवद्यालयाांमार्यत सांबांणधत
णजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याि याांचेकिे सादर करावेत.
(3) सांबांणधत महाणवद्यालयाने प्रस्तावासोबत नवीन प्रवेणशत आणि नुतनीकरिाच्या पात्र
अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्यांची स्वतांत्र माणहती या शासन णनिययासोबतच्या “प्रपत्रब" (B Statement) मध्ये प्रमाणित करुन, Hard Copy व

Soft Copy सांबांणधत

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याि याांचेकिे तात्काळ सादर करावी.
(4) सांबांणधत महाणवद्यालयाने “प्रपत्र-ब" (B Statement) मध्ये शुल्क भरताना ते अद्ययावत
(सन 2017-18 चे अथवा णकमान सन 2016-17 च्या) र्ी-स्रक्चर प्रमािे भरावे. सदर
“प्रपत्र-ब" मध्ये सांबांणधत महाणवद्यालयाांनी नमूद केलेले शुल्क हे सांबांणधत णवद्यापीठे /
र्ी रेग्युलेटरी ॲथॉणरटी (FRA) याांनी त्या-त्या वर्षी मान्य/मांजूर केलेले असिे
आवश्यक आहे . त्याचप्रमािे सदर णववरिपत्रात नमूद केलेले शुल्क हे सांबांणधत
महाणवद्यालयाांनी सांबांणधत णजल्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याि याांचेकिू न
दे खील मान्य करुन घेिे आवश्यक राहील.
(5) सांबांणधत महाणवद्यालयाने णवद्यार्थ्यांचा अजय व “प्रपत्र-ब" (B Statement) सोबत प्रत्येक
णवद्यार्थ्याच्या पुढील कार्गदपत्राांच्या प्राचायानी स्वाक्षाांकीत (attested ) केलेल्या प्रती
सादर कराव्यात.
(i)

णवद्यार्थ्याच्या जातीचे प्रमािपत्र (र्क्त नवीन [Fresh]प्रवेणशत णवद्यार्थ्यांकणरता),

(ii)

आवश्यक असेल तेथे जात वैधता प्रमािपत्र (र्क्त नवीन प्रवेणशत णवद्यार्थ्यांकणरता)

(iii)

मार्गील वर्षी उत्तीिय झालेल्या पणरक्षेचा पुरावा / र्गुिपणत्रका,

(iv)

णवद्यार्थ्याची 75% पेक्षा जास्त उपन्स्थती असल्याबाबतचे प्रमािपत्र,

(v)

उत्पन्नाचा दाखला (भा.स.मॅरीकोत्तर णशष्यवृत्तीसाठी र्क्त नवीन प्रवेणशत णवद्यार्थ्यांकरीता)

(vi)

आधारकािय ची प्रत,

(vii) बॅकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत,
(viii) बॅंकेकिू न आधार सांलांग्न झाल्याचे न्स्लप/पोहच पावती,
(ix)

णवहीत नमुन्यातील बांधपत्र (indemnity bond),

(x)

आवश्यकता असेल तेथे रणहवास प्रमािपत्र (र्क्त नवीन प्रवेणशत णवद्यार्थ्यांसाठी)

(xi)

आवश्यकता असेल तेथे र्गॅप प्रमािपत्र.

(6) सांबांणधत महाणवद्यालयातील णवद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची पात्रता, कुटु ां बाचे उत्पन्न, मार्गील
वर्षी णवद्याथी उत्तीिय असल्याबाबत, तसेच णवद्यार्थ्याची उपन्स्थती 75 टक्के
असल्याची, त्याचबरोबर महाणवद्यालयाची मान्यता, अभ्यासक्रमाची मान्यता, प्रवेश
क्षमता या सवय बाबींची मूळ प्रमािपत्र, कार्गदपत्राांवरुन खात्री करण्याची जबाबदारी
ही सांबांणधत महाणवद्यालयाच्या प्राचायांची असेल. तसेच अभ्यासक्रमासाठी दे य
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असलेले शुल्क हे णनयमानुसार व प्रचणलत शासन णनिययानुसार आहे , याबाबत
सांबांणधत महाणवद्यालयाच्या प्राचायांनी प्रमािपत्र दे िे आवश्यक राहील.
(7) त्याचप्रमािे सांबांणधत णवद्यार्थ्यांचा आधार क्रमाांक, तसेच सदर आधार क्रमाांक हा
णवद्यार्थ्याच्या बॅंक खात्याशी सांलग्न असल्याची खात्री करुन, असे पात्र अजय, वर
नमूद केलेल्या आवश्यक कार्गदपत्र व प्रपत्राांसह, सांबांणधत प्राचायांनी सांबांणधत
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याि याांचेकिे मॅन्युअली सादर करावेत.
(8) सांबांणधत महाणवद्यालयाने सांबांणधत सहायक आयुक्त, समाजकल्याि याांना णदलेली
माणहती चुकीची अथवा खोटी आढळू न आल्यास, सांबांणधत महाणवद्यालयाचे प्राचायय हे
णनयमा नुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(9) वरील प्रमािे महाणवद्यालयाांकिू न नवीन अजय तसेच नुतनीकरिाचे अजय /प्रस्ताव
प्राप्पत झाल्यानांतर सांबांणधत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याि याांनी णवद्यार्थ्याचे
जातीचे प्रमािपत्र, आवश्यक तेथे जातीचे वैधता प्रमािपत्र, उत्पन्नाचे प्रमािपत्र,
आवश्यक तेथे अणधवास प्रमािपत्र, मार्गील वर्षाचे उत्तीिय प्रमािपत्र, 75% उपन्स्थती
व आधार क्रमाांक इत्यादीं बाबींची खात्री करुन, सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षाची
णवद्यार्थ्यास अनुज्ञय
े असलेल्या णशष्यवृत्ती (णशक्षि शुल्क, पणरक्षा शुल्क, णनवाहभत्ता
इ.)/ णशक्षि र्ी, पणरक्षा र्ी ची सांपूिय 100 टक्के रक्कम णवद्यार्थ्यांस मांजूर करावी.
(10) सांबांणधत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याि याांनी णवद्यार्थ्यांचे अजय/ प्रस्तावास मांजूरी
णदल्यानांतर प्रचणलत पध्दतीने दे यके तयार करुन ती मॅन्युअली कोर्षार्गारात सादर
करावीत आणि दे यके मांजूर होवून धनादे श प्राप्पत झाल्यानांतर ईसीएसव्दारे पात्र
णवद्यार्थ्याची अनुज्ञय
े णशष्यवृत्ती (णशक्षि शुल्क, पणरक्षा शुल्क,णनवाहभत्ता इ.)/ णशक्षि
र्ी, पणरक्षा र्ी ची रक्कम तात्काळ सांबांणधत णवदयार्थ्याच्या आधार सांलग्न बॅन्क
खात्यावर जमा करावी.
(11) णवद्यार्थ्यांने णदलेल्या बांधपत्रानुसार, णवद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा झालेली
महाणवद्यालयाच्या र्ी ची रक्कम, सांबांणधत णवद्यार्थ्यांने कायालयीन सात णदवसाांच्या
आत महाणवद्यालयास जमा करावी. शासनातर्े णवद्यार्थ्यांना णमळालेल्या णशक्षि र्ी,
पणरक्षा र्ी ची रक्कम, जी णवद्यार्थ्याने महाणवद्यालयास भरिे आवश्यक आहे , ती
सांबांणधत णवद्यार्थ्यांकिू न जमा करुन घेण्याची जबाबदारी ही सांबांणधत महाणवद्यालयाच्या प्राचायांची असेल.
(12) वरील पणरच्छे द-(अ) व (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमािे भारत सरकार मॅरीकोत्तर
णशष्यवृत्ती योजना व राज्य शासनाची णशक्षि र्ी, परीक्षा र्ी प्रणतपूती योजनेच्या
नुतनीकरिाचे अजय हे सामाणजक न्याय णवभार्गाच्या पूवीच्या महाईस्कॉल प्रिाली
वरुन आणि नवीन (Fresh) णवद्यार्थ्यांचे अजय व महािीबीटीवरुन वर्गळण्यात आलेल्या
इतर सवय योजनाांचे अजय मॅन्युअली / ऑर्लाईन पध्दतीने प्रणक्रया करुन, तरतुदीच्या
उपलब्धतेच्या अणधन राहू न सवय सांबांणधत सहायक आयुक्त, समाजकल्याि याांनी
णनकाली काढावेत.
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(13) सवय सांबांणधत सहायक आयुक्त, समाजकल्याि याांनी वरील प्रमािे पात्र असलेल्या
अनुसूणचत जातीच्या णवद्यार्थ्यांची अनुज्ञय
े असलेली भारत सरकार मॅरीकोत्तर
णशष्यवृत्ती (णशक्षि शुल्क, पणरक्षा शुल्क, णनवाहभत्ता इ.) योजनेची / राज्य शासनाची
णशक्षि र्ी, पणरक्षा र्ी प्रणतपूती योजनेची रक्कम ही, अनुज्ञय
े असलेल्या
अभ्यासक्रमाांसाठीच अदा करावी.
2.

सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षाकरीता सांदभांधीन णदनाांक 8.12.2017 च्या

शासन णनिययासोबतच्या पणरणशष्ट-अ मधील योजनाांसह सामाणजक न्याय व णवशेर्ष सहाय्य
णवभार्गाच्या खालील योजना सुध्दा महािीबीटी पोटय लवरुन वर्गळण्यात येवून, सवय णशष्यवृत्तीच्या
योजना ऑर्लाईन मॅन्युअली पध्दतीने राबणवण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
(१) भारत सरकार मॅरीकोत्तर णशष्यवृत्ती योजना (केंद्र पुरस्कृत 100%)
(2) राज्य शासनाची मॅरीकोत्तर णशक्षि र्ी पणरक्षा र्ी प्रणतपूती योजना (राज्यपुरस्कृत 100%)
(3) अनुसूणचत जातीच्या इ.9वी व इ. 10 वी च्या मुलामुलींसाठी भारत सरकार मॅरीकपुवय
णशष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत 100%)
(4) अस्वच्छ व्यवसायात काम करिाऱ्या पालकाांच्या मुलाांसाठी मॅरीकपुवय णशष्यवृत्ती (केंद्र
पुरस्कृत)
3.

सन 2017-18 मध्ये महाणिबीटी प्रिाली सांपूियपिे कायान्वीत झालेली

नसल्यामुळे पी.एर्.एम.एस. र्गेटवेमार्यत णशष्यवृत्तीची रक्कम णवद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा
करण्याची अट णशथील करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
4.

तसेच सांदभीय णदनाांक 7 ऑर्गस्ट,2017 च्या शासन णनिययाच्या पणरच्छे द 7 मधील

आयुक्त, समाज कल्याि, पुिे याांना “आहां रि व सांणवतरि अणधकारी” म्हिून घोणर्षत करण्यात
आलेली बाब वर्गळण्यात येत असून, यापूवी त्या-त्या योजनाांकरीता णवहीत केलेले आहांरि व
सांणवतरि अणधकारी सन 2017-18 करीता कायम राहतील.
5.

वरील प्रमािे णवहीत करण्यात आलेली काययपध्दती ही र्क्त सन 2017-18 या

शैक्षणिक वर्षासाठीच लार्गू राहील.
6.

सदरहू शासन णनियय हा महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्थळावर

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आला

असून

त्याचा

सांकेताांक

क्रमाांक

201801291756277222 असा आहे. हे आदे श णिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात
येत आहेत.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने,

Dinesh
Ramchandra Dingle

Digitally signed by Dinesh Ramchandra Dingle
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice
And Special Assistance Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=8612f2011cf8cde3b074d561cd711c17c6c3fd836467a
8648a8d21dc84bc01be, cn=Dinesh Ramchandra Dingle
Date: 2018.01.29 18:12:54 +05'30'

(णद.रा.डिर्गळे )
सह सणचव, महाराष्र शासन
प्रत,
1)

मा.राज्यपालाांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मुांबई
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2)

मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सणचव, मांत्रालय, मुांबई

3)

मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री (सा.न्या.व णव.स.णव.) याांचे खाजर्गी सणचव, मांत्रालय, मुांबई

4)

मा.णवरोधी पक्षनेता, णवधानपणरर्षद/णवधानसभा, णवधानभवन, मुांबई

5)

मा.णवधान पणरर्षद/णवधानसभा सदस्य, णवधानभवन, मुांबई

6)

मा.मुख्य सणचव, मांत्रालय, मुांबई

7)

अमुस, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभार्ग,मांत्रालय, मुांबई

8)

प्रधान सणचव, माणहती व तांत्रज्ञान णवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई

9)

प्रधान सणचव, अल्पसांख्याक णवकास णवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई

10)

सणचव, णवजाभज, इमाव व णवमाप्र कल्याि णवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई

11)

सणचव, आणदवासी णवकास णवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई

12)

सणचव, वैद्यकीय णशक्षि व और्षधी द्रव्ये णवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई

13)

सणचव, शालेय णशक्षि व णक्रिा णवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई

14)

सवय प्रशासकीय णवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई

15)

महासांचालक, माणहती व जनसांपकय महासांचालनालय, मुांबई (प्रणसध्दीसाठी)

16)

आयुक्त,समाजकल्याि,महाराष्र राज्य,पुिे.

17)

सांचालक, णशक्षि, महाराष्र राज्य, पुिे

18) सवय णजल्हाणधकारी, महाराष्र राज्य
19)

सवय मुख्य काययकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्षद

20)

सवय प्रादे णशक उपायुक्त, समाज कल्याि, पुिे

21)

सवय णजल्हा समाजकल्याि अणधकारी, णजल्हा पणरर्षद

22)

सवय णशक्षिाणधकारी (माध्यणमक/उच्च माध्यणमक)

23)

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञय
े /लेखा पणरक्षा) महाराष्र ½,मुांबई/नार्गपूर.

24)

अणधदान व लेखा अणधकारी, मुांबई.

25)

सवय णजल्हा कोर्षार्गार अणधकारी,

26)

सवय सहायक आयुक्त,समाजकल्याि.

27)

णनविनस्ती (का.णशक्षि-1)
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“पशरशिष्ट-अ”
(िासन शनणणय क्र. इबीसी 2017/प्र.क्र.524 /शिक्षण -1, शदनाांक 29 र्जानेवारी,2018 चे सहपत्र)

सन 2017-18 या िैक्षशणक वर्ाकरीता शिष्यवृत्ती / शिक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क इ. ची
अनुज्ञय
े रक्कम शवद्यार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बँन्क खात्यावर शमळण्यासाठी
शवद्यािी व पालकाने द्यावयाचे बांधपत्र (Indemnity Bond)
(अ) महाशवद्यालयाने द्यावयाचे बांधपत्र (Indemnity Bond)
(I)

श्री. --------------------------------------------------------- या अर्जणदाराने सोबतच्या

बांधपत्रात (Indemnity Bond) नमूद केलेली सवण माशहती, त्याच्या कुटू ां बाचे सवण मागाने शमळणारे वार्षर्क
उत्पन्न, तो सध्या शिकत असलेल्या अभ्यासक्रमाची माशहती, िैक्षशणक माशहती, त्याचे वसशतगृह,
वसशतगृहा बाहेर राहण्याची माशहती िुल्करचना, र्जातीचे प्रमाणपत्र इ. तपशिल त्याच्या मुळ
कागदपत्राांवरुन पूणणपणे तपासण्यात आला असून, अर्जात नमूद केलेला तपशिल बरोबर आहे. त्यानुसार,
मी, श्री / श्रीमती ----------------------------------------------------------- ( प्राचायाचे नाव )
----------------------------------------------------------------------या िैक्षशणक सांथिेच्या
महाशवद्यालयात प्राचायण म्हणून कायणरत असुन, त्या अशधकारात उपरोक्त शवद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती / शिक्षण
िुल्क पशरक्षा िुल्क इतर िुल्क मांर्जूर करण्याकरीता शिफारस करीत आहे.
(II)

मी शनम्नथवाक्षरीत हमी दे तो की, अर्जणदाराची शिक्षण िुल्क व इतर िुल्काची रक्कम र्जी

महाशवद्यालयाकर्े सुपूदण केलेली आहे, ती ज्या प्रयोर्जनासाठी शदलेली आहे , त्या शवशिष्ट प्रयोर्जनासाठी
त्याचा शवशनयोग करीन आशण त्याबाबीचे शहिोब ज्या प्राशधकाऱ्याने ही तरतूद सुपूदण केलेली आहे, त्या
प्राशधकाऱ्याकर्े शनयशमतपणे पाठवेन. शवद्यािी महाशवद्यालय सोर्ू न गेल्यास लकवा त्याने शवनापरवानगी
अभ्यासक्रमात बदल केल्यास लकवा अन्य कोणत्याही अशनयशमततेमुळे त्याचा प्रवेि रद्द झाल्यास, त्यास
मांर्जूर करण्यात आलेली शिष्यवृत्ती / शिक्षण फी, पशरक्षा फी व इतर िुल्काची रक्कम सरकारी लेख्यात
र्जमा झाल्याशिवाय त्याचा िाळा / महाशवद्यालय सोर्ल्याचा दाखला र्जारी करणार नाही. त्याची सांपूणण
र्जबाबदारी प्राचायण या नात्याने माझ्याकर्े राहील.
(III)

शवद्यार्थ्याच्या अर्जामध्ये नमूद केलेली माशहती, अर्जणदाराने शदलेल्या मुळ कागदपत्राचे आधारे मी

तपासलेली आहे. तसेच अर्जणदारानी सादर केलेल्या कागदपत्राांच्या मूळ प्रती तपासलेल्या असून सादर
केलेल्या कागदपत्रामध्ये कोणताही बदल, खार्ाखोर्, दु रुथती वा फेरफार आढळू न आलेला नाही.
(IV)

मी शनम्नथवाक्षरीत प्रमाशणत करतो की, अर्जणदार हा आमचे महाशवद्यालयामधील शनयशमत शवद्यािी

आहे . त्याने कोणत्याही अन्य महाशवद्यालयामध्ये प्रवेि घेतलेला नाही, तसेच त्याची सरासरी उपस्थिती
75% पेक्षा अशधक आहे. तसेच सदर शवद्यार्थ्याकर्ू न महाशवद्यालयाने कोणतेही शिक्षण िुल्क, पशरक्षा िुल्क
व इतर अनुज्ञय
े िुल्क घेतलेले नाही.

(V)

आमचे महाशवद्यालय हे मान्यता प्राप्त आहे, ते अनुदाशनत / शवनाअनुदाशनत आहे, मान्य झालेले

अभ्यासक्रम हे सांबांशधत सक्षम प्राशधकाऱ्याांनी मान्यता शदलेले आहेत. प्रत्येक अभ्यासक्रमाची प्रवेि क्षमता ही
सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेल्या मान्यतेनुसारच असुन, त्या प्रवेि क्षमतेच्या अशधन राहू न मागासवगीय
शवद्यार्थ्याचे अर्जण सांबांशधत सक्षम कायालयास फॉरवर्ण केले आहेत. त्याांची शिक्षण िुल्क पशरक्षा िुल्क व
इतर िुल्क सुध्दा, सांबांशधत सक्षम प्राशधकारी / शवद्यापीठ याांनी मान्य केल्याप्रमाणेच असून ती अवाथतव
लकवा अवार्जवी नाहीत. िासन / शवद्यापीठ / सक्षम प्राशधकारी याांचे प्रचशलत शनयम व अटी याांचे पालन
करुन व त्यामधील शनयम, अटी व ितीच्या अशधन राहू न शवद्यार्थ्याचा अर्जण योग्य व शनयमानुसार असून,
त्याची शिष्यवृत्ती / शिक्षण िुल्काची दे य रक्कम, सांबशधताांचे आधार सांलग्न बॅक खात्यावर र्जमा होणेसाठी
शिफारस करण्यात येत आहे . त्यामध्ये अशनयशमतता उणीवा व गैरप्रकार झाल्यास त्याची सवण र्जबाबदारी
ही महाशवद्यालयाची असेल.

र्जावक क्रमाांक -------------शदनाांक --------------शठकाण ------------------

प्राचायाची थवाक्षरी--------------------------------------सांपूणण नाव

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

महाशवद्यालयाचा शिक्का

शटप :- प्रथतावासोबत शवद्यािी/पालकाांनी व महाशवद्यालयाांनी द्यावयाचे बांधपत्र प्राचायांनी एकशत्रतच
सांलग्न करुन द्यावयाचे आहे.

(ब) शवद्यािी व पालकाांनी द्यावयाचे 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 दां र्शवधाना
प्रमाणे होणाऱ्या दां र्ास / शिक्षेस मी / आम्ही पात्र आहे / आहोत. अर्जात नमूद केलेल्या माशहतीपैकी
कोणतीही माशहती वा शनवेदन चुकीचे आढळू न आल्यास सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेला शनणणय अांशतम असेल
व तो माझ्यावर / आम्हावर बांधनकारक असेल, अिी मी / आम्ही हमी दे तो. र्जर शिष्यवृत्तीची, शिक्षण
िुल्क, परीक्षा िुल्काची रक्कम अनुज्ञय
े 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 दे तो.
2)

माझ्या कुटु ां बाच्या 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 अशधकाऱ्याकर्ू न / प्राशधकाऱ्याकर्ू न प्राप्त

केलेली असून, ती कागदपत्रे खरी असून योग्य मागाने शमळशवलेली आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा
फेरफार / दु रुथती / बदल केलेला नाही. सदरील कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे खोटी अिवा नकली नाहीत हे मी
सत्य प्रशतज्ञेवर शलहू न दे तो. अर्जासोबत र्जोर्लेली कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे खोटे अिवा बनावट आढळल्यास
त्यास मी / आम्ही पुणणत: र्जबाबदार असून त्यासाठी भारतीय दां र् शवधान कायदा कलम 199 व 200 नुसार
लागू होणाऱ्या शिक्षेस 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 दे य 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 उदभवणाया पशरणामास मी / आम्ही वैयक्तीक र्जबाबदार असु असे प्रशतज्ञापुवक
ण हमीपत्र / बांधपत्र मी / आम्ही सादर
करीत आहोत.
शठकाण :
शदनाांक :

( अर्जणदाराच्या वर्ीलाांची / पालकाची सही व पुणण नाव )

( अर्जणदाराची सही व पूणण नाव )
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उपरोक्त सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये समाववष्ठ असलेले ववद्यार्थी हे सन 2017-18 या शैक्षविक वर्षामध्ये महाववद्यालयामध्ये वनयवमत ववद्यार्थी आहेत. उपरोक्त मावहतीमध्ये ववसंगती आढळल्यास ककवा अदा केलेली रक्कम ही वनकर्षानुसार नसल्यास, होिारी वसुलपात्र रक्कम व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी माझी असेल याची मला जािीव असून सादर केलेली मावहती ही अचूक आहे. याबाबत मी प्रमावित करत आहे.

प्राचार्ाांची स्वाक्षरीप्राचार्ाांचे नावस्थळदिनाांक/ /2018
शिक्का-

1 Of 1

“प्रपत्र क”

नोंदणी अर्जाचा नमुना
(भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व राज्य िासनाची शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रशतपूती योर्जनेकरीता)
(िासन शनणणय क्र. इबीसी 2017/प्र.क्र.524 /शिक्षण -1, शदनाांक 29 र्जानेवारी,2018 चे सहपत्र)
शवद्यार्थ्याचा पासपोटण
आकराचा फोटो

अर्जण क्रमाांक ---------------------अर्जणदाराची इयत्ता दहावीची माशहती
मॅशट्रक बोर्ण ---------------------- -------------------------------उत्तीणण वर्ण

दहावीचा बैठक क्रमाांक

दहावीतील गुण
(टक्केवारी)

अर्जणदाराची माशहती
अर्जणदाराचे सांपण
ु ण नाांव :--------------------------------------------------------------------अर्जणदाराच्या आईचे नाांव :------------------------------------------------------------------ललग () :- पुरुर् / स्त्री

अर्जणदाराची र्जन्मतारीख :------------------महाराष्ट्र राज्याचा शनवासी आहे काय () :- होय / नाही
वैवाहीक 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 कुटु ां बाचे एकूण वार्षर्क उत्पन्न :--------------------------------------------------अर्जणदार पगारदार आहे काय () :- होय / नाही

असल्यास अर्जणदाराचे वार्षर्क उत्पन्न :-----------

आधार क्रमाांक :- -------------------------------------------------------------------------आधार क्रमाांक बॅक खात्यािी सांलग्न आहे काय () :- होय / नाही
र्जोर्ण्यात यावा

असल्यास सोबत पुरावा

अर्जणदाराचा िैक्षशणक तपशिल
िैक्षशणक

सांथिेचे नाांव

वर्ण

अभ्यास

कोसण

क्रम /

वर्ण

टक्केवारी

शनकाल

कोसण

िैक्षशणक सांथिेचा तपशिल
प्रवेि घेतलेल्या िाळा / महाशवद्यालय / सांथिेचे नाांव :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कोसणचे नाांव :-----------------------------------------------------------------------------कोसणचे वर्ण :------------------------------ CAP नांबर :------------------------------------EID क्रमाांक :------------------------------------- िैक्षशणक वर्ण :-------------------------शवर्य :---------------------------------------------------------------------------- -----महाशवद्यालय प्रवेि क्रमाांक :---------------------------- प्रवेिाची तारीख :--------------------कॉलेर्ज िुल्क अदा आहे काय :------------------------ असल्यास शकती फी अदा :--------------शफ पावती क्रमाांक :-----------------------------------शफ पावती तारीख :--------------------महाशवद्यालयाच्या मान्यतेचा प्रकार :---------------------------------------------------------शर्प्लोमा नांतर प्रवेि आहे काय ():-होय / नाही
अर्जणदाराचा सांपकण तपशिल
सध्याचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कायमचा पत्ता :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शपन कोर् :- -----------------------------दु रध्वनी क्र. :--------------------------------- मोबाईल क्र. :---------------------------------

अर्जणदाराच्या पालकाचा तपशिल
वशर्लाचे/ पालकाचे सांपण
ु ण नाव :------------------------------------------------------------वशर्लाचे/ पालकाचा सांपण
ु ण पत्ता :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वय :--------- अर्जणदारािी नाते :--------------------- वशर्लाचे/ पालकाचे व्यवसाय :-----------अर्जणदाराचे वर्ील हयात आहे त काय () :- होय / नाही
अर्जणदाराच्या कुटु ां बाचे वार्षर्क उत्पन्न :---------------------------------------------------------शववाहीत असल्यास पतीचे / पत्नीचे उत्पन्न :---------------------------------------------------वसशतगृहाची माशहती
वसशतगृहामध्ये रहात आहात काय () :- होय / नाही
वसशतगृह लागू आहे काय () :- होय / नाही

रात्र िाळे त शिकत आहात काय () :- होय / नाही

वसशतगृहाचा प्रकार () : िासकीय / अनुदाशनत / महाशवद्यालयाने / खार्जगी
वसतीगृह प्रवेि शदनाांक :-----------------मेस सेवा उपलब्ध आहे काय () :- होय / नाही

प्रशतमहा भार्े :--------------------------

वसशतगृह गृहपाल / गृहप्रमुख / घरमालकाचे नाांव व पत्ता :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अर्जणदाराचे दथतावेर्ज माशहती
र्जात प्रमाणपत्र क्रमाांक :---------------------- कोणत्या कायालयाकर्ू न प्राप्त झाले :----------------------------------------------------------------------------------------------------र्जात वैधता प्रमाणपत्र क्रमाांक :----------------- कोणत्या कायालयाकर्ू न प्राप्त झाले :---------------------------------------------------------------------------------------------------उत्पन्नाचा दाखला क्रमाांक :-------------------- कोणत्या कायालयाकर्ू न प्राप्त झाले :--------------------------------------------------------------------------------------------------अर्जणदाराच्या बॅके अकाउां टचा तपशिल
बॅकेचे नाांव :------------------------------------------------------------------------िाखेचे नाांव :-----------------------------------------------------------------------IFSC code :------------------------------------ MICR code:-----------------------खाते क्रमाांक :------------------------------------------------------------

अर्जा सोबत र्जोर्लेले दथतावेर्ज
1)
2)
3)
4)
5)

सुचना :

वरील अर्जाची हार्ण कॉपी ( छापील प्रत ) सोबत र्जोर्लेल्या 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

केलेले

प्रशतज्ञापत्र, मुलीचे बाबतीत शववाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला, आधारकार्ण प्रत
र्जोर्ावी, बॅकाांच्या पासबुकची प्रत लकवा रद्द केलेला चेक, मागील िाळा / महाशवद्यालय
सोर्ल्याच्या दाखल्याची प्रत शह कागदपत्रे र्जोर्ावीत.


बॅक खाते क्रमाांक आधार कार्ण क्रमाांकिी सांलग्न व मोबाईल क्रमाांक शलहणे अत्यांत महत्वाचे व
अशनवायण आहे र्जेणेकरुन आपली शिष्यवृत्ती योग्य खात्यावर र्जमा होईल आशण आपणास वेळोवेळी
आपल्या अर्जाची स्थिती एस.एम.एस व्दारे समर्जेल.

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

