नोंदणी अजाचा नमुना
प्रपत्र क
( मॅट्रीकोत्तर भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण िुल्क पशरक्षा िुल्क)
शवद्यार्थ्याचा
पासपोटज आकराचा

अजज क्रमाांक ----------------------

फोटो

शवद्यार्थ्याच्या दहावीची माशहती
मॅशट्रक बोडज ---------------------- -------------------------------उत्तीणज वर्ज

दहावीचा बैठक क्रमाांक

दहावीतील गुण
(टक्केवारी)

अजजदाराची माशहती
अजजदाराचे सांपण
ु ज नाांव :---------------------------------------------------------------अजजदाराच्या आईचे नाांव :-------------------------------------------------------------अजजदाराची जन्मतारीख :------------------- ललग () :- पुरुर् / स्त्री
महाराष्ट्र राज्याचा शनवासी आहे काय () :- होय / नाही
वैवाहीक 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 कुटु ां बाचे एकूण वार्षर्क उत्पन्न :---------------------------------------------अजजदार पगारदार आहे काय () :- होय / नाही

असल्यास अजजदाराचे वार्षर्क उत्पन्न :----

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

असल्यास सोबत पुरावा

जोडण्यात यावा

( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )

( अजजदाराची सही व नाव )

अजजदाराचा िैक्षशणक तपशिल
िैक्षशणक

सांथथेचे नाांव

वर्ज

अभ्यास

कोसज

क्रम /

वर्ज

टक्केवारी

कोसज

सांथथेचा तपशिल
प्रवेि घेतलेल्या िाळा / महाशवद्यालय / सांथथेचे नाांव :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कोसजचे नाांव :-----------------------------------------------------------------------कोसजचे वर्ज :------------------------------ CAP नांबर :-------------------------------EID क्रमाांक :------------------------------------- िैक्षशणक वर्ज :-------------------शवर्य :---------------------------------------------------------------------------महाशवद्यालय प्रवेि क्रमाांक :---------------------------- प्रवेिाची तारीख :---------------कॉलेज िुल्क अदा आहे काय :------------------------ असल्यास शकती फी अदा :---------शफ पावती क्रमाांक :-----------------------------------शफ पावती तारीख :---------------महाशवद्यालयाच्या मान्यतेचा प्रकार :----------------------------------------------------शडप्लोमा नांतर प्रवेि आहे काय ():-होय / नाही
अजजदाराचा सांपकज तपशिल
सध्याचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कायमचा पत्ता :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शपन कोड :- -----------------------------दु रध्वनी क्र. :--------------------------------- मोबाईल क्र. :--------------------------

( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )

( अजजदाराची सही व नाव )

शनकाल

अजजदाराच्या पालकाचा तपशिल
वशडलाचे/ पालकाचे सांपण
ु ज नाव :-------------------------------------------------------वशडलाचे/ पालकाचा सांपण
ु ज पत्ता :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वय :--------- अजजदारािी नाते :--------------------- वशडलाचे/ पालकाचे व्यवसाय :----अजजदाराचे वडील हयात आहे त काय () :- होय / नाही
अजजदाराच्या 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 / खाजगी
वसतीगृह प्रवेि शदनाांक :-----------------मेस सेवा उपलब्ध आहे काय () :- होय / नाही

प्रशतमहा भाडे :--------------------

वसशतगृह गृहपाल / गृहप्रमुख / घरमालकाचे नाांव व पत्ता :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अजजदाराचे दथतावेज माशहती
जात प्रमाणपत्र क्रमाांक :---------------------- कोणत्या कायालयाकडू न प्राप्त झाले :--------जात वैधता प्रमाणपत्र क्रमाांक :----------------- कोणत्या कायालयाकडू न प्राप्त झाले :-------उत्पन्नाचा दाखला क्रमाांक :-------------------- कोणत्या कायालयाकडू न प्राप्त झाले :-------अजजदाराच्या बॅके अकाउां टचा तपशिल
बॅकेचे नाांव :------------------------------------------------------------------------िाखेचे नाांव :-----------------------------------------------------------------------IFSC code :------------------------------------ MICR code:-----------------------खाते क्रमाांक :------------------------------------------------------------

( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )

( अजजदाराची सही व नाव )

सोबत जोडलेले दथतावेज
1)
2)
3)
4)
5)

सुचना :



वरील अजाची हाडज कॉपी ( छापील प्रत ) सोबत जोडलेल्या 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

केलेले

प्रशतज्ञापत्र, मुलीचे बाबतीत शववाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला, आधारकाडज प्रत
जोडावी, बॅकाांच्या पासबुकची प्रत लकवा रद्द केलेला चेक, 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 वेळोवेळी
आपल्या अजाची स्थथती एस.एम.एस व्दारे समजेल.

( अजजदाराच्या वडीलाांची / पालकाची सही व नाव )

( अजजदाराची सही व नाव )

