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 )

 For Office: -

FY : - MCA / MBA

Admission for MCA /MBA: - 20

/ 20 Merit No: - ________ Round No._____

HS / DS

Vidya Pratishthan’s Institute of Information Technology (VIIT)
Student

Application for Scholarship / Freeship

Photograph

Academic Year: - 2017 / 2018
Application Date: -

/

/ 20

General Registration No_________

My details are as under: (Fill all information in Capital word)

Full Name: - ____________________________________________________

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉÉ´É : ----------------------------------------------------------------------------------Mother Name:-___________________________________________________
Gender: - Male / Female

Marital Status: - Married / Unmarried

If Married Husband's Name:-________________________________________
Type of Category: - SC / NT-1 / NT-2 / NT-3 / VJ / SBC / OBC / ST
Application for: -

Scholarship / Freeship

SSC Exam Seat No.________________

Month & Year of Exam.___________

SSC Exam Marks. ________/_________

SSC Exam % - ________________

HSC Exam Seat No. _______________

Month & Year of Exam.___________

HSC Exam Marks. ________/_________

HSC Exam % - ________________

Marks for Last Academic Year:-________/________ Percentage:-__________
Name of College (Previous College):- VIIT /_____________________________
Academic Year Admitted in College to FY / DSY: - ________20

/ 20

Course & Year: - __________________ Admission Date:-_________________
Roll No: - _________________Date of Birth:-___________________________
Tuition Fee:-____________________ Development Fee:-________________
Total Fee Paid:-______________________ Challan No: - ________________
Caste: - ______________________Sub Caste:-________________________
Caste Validity Certificate No:-____________________& Date:-____________
Apply any other Scholarship / Freeship: - Yes / No
If Yes Scholarship Name:-__________________________________________

Bank of Maharashtra (Only)

Branch: - Baramati / Jalochi / ____________

Bank of Maharashtra Account No:-____________________________________

Branch Code. _____________________ IFSC Code. _____________________
MICR Code. _______________________
Aadhar Card No.___________________
Linking of Aadhaar / UID Number with the Bank account. Yes / No. ___________
Hostelite: - Yes / No. _______

Hostel Admission Date:-___________________

Hostel Fee paid:-_____________________ Challan No: - ________________
Name of Hostel:-________________________________________Room No:-_______
Father/Guardians Name:-___________________________________________
Address:-___________________________________________________________________
Father / Guardian's Occupation: - _____________________________________
Total Income including all sources. ____________________________________
Tahasil Office Place. ________________________ District. _________________
Student Prequalifying Details:
Year

College Name

Course

Year

Per.
%

Pass/ATKT
/ Fail

2016-17
2015-16
2014-15

Thanking You,
Your Sincerely,
Signature of Student: _______________ Signature of Parent: _______________
Name: ___________________________ Name: ________________________
Mobile No :-( Student) ________________ Mobile No :-( Parent) _____________

पिरिश ट-अ
सन 2017-18 ची िश यवृ ी / िश ण फी िमळ यासाठी बंधप (Indemnity Bond)
(शासन िनणय

. इबीसी - 2017/ . . 525 /िश ण -1 िद. 8.12.2017 या अनुरोधाने)

अ) िव ाथ व पालकांनी

1)

ावयाचे हमीप / ित ाप

मी / आ ही खाली सही करणार / करणारे

ित ापन करतो की, िश यवृ ी

िमळ याबाबत या अटी व शत मला / आ हाला मा य आ हे त. अज त वरील माणे िदलेली सव
मािहती पूणपणे स य आहे.

सदरची मािहती खोटी अथवा अपुरी आढळ यास भारतीय

दं डिवधाना माणे होणा या दं डास / िश ेस मी / आ ही पा

आहे / आहोत. यापैकी कोणतीही

मािहती व िनवेदन चुकीचे आढळू न आ यास स म ािधका याने िदलेला िनणय अंितम असेल व तो

मा यावर / आ हावर बंधनकारक असेल अशी मी / आ ही हमी दे तो. जर िश यवृ ीची र कम
जा तीची िमळाली तर मी / आ ही परत करे न / क अशी जा तीची अथवा अ य कारणामुळे वसूल

कर यात येणारी र कम मी / आ ही पूणपणे परत कर याची हमी दे तो. उ प ाची व जातीची
मािहती खोटी आढळ यास माझे / माझे पा याचे िव

द होणा या कारवाईस मी / आ ही वत:

जबाबदार राहू

2)

मी अज सोबत जोडलेली सव कागदप े मी स म अिधका याकडू न /

ािधका याकडू न ा त केलेली असून ती कागदप े खरी असून यो य माग ने िमळिवलेली आहे त.
याम ये कोण याही

नाहीत हे मी स य

कारचा फेरफार / दु

ती / बदल केलेला नाही. ती खोटी अथवा नकली

ित ेवर िलहू न दे तो. अज सोबत जोडलेली कागदप े खोटे अथवा बनावट

आढळ यास यास मी / आ ही पुणत: जबाबदार असून यासाठी भारतीय दं ड िवधान कायदा कलम
199 व 200 नुसार लागू होणा या िश ेस मी पा राहीन याची मला पुण जाणीव आहे .
3)

सन 2017-18 या वष ची िश ण शु क , पिर ा शु क व इतर शु काची र कम

बॅक खा यात जमा होताच मी ती महािव ालयास सात िदवसात जमा क न िरतसर पावती ा त

क न घे याची माझी / आमची जबाबदारी असेल. शु क महािव ालयास जमा न के याने भिव यात
उदभवणा-या पिरणामास मी / आ ही वैय तीक जबाबदार असु असे ित ापुवक हमीप

/ बंधप

मी / आ ही सादर करीत आहोत.
िठकाण :
िदनांक :

( अजदारा या वडीलांची / पालकाची सही व नाव )

( अजदाराची सही व नाव )

ब) महािव ालयाने

I)

ावयाचे बंधप

(Indemnity Bond)

उपरो त --------------------------------- अजदाराने वरील बंधप

(Indemnity

Bond) िदलेली सव मािहती, या या कुटू ं बाचे सव माग ने िमळणारे वा षक उ प , तो स या िशकत
असले या अ यास माची मािहती, शै िणक मािहती, याचे वसितगृह, वसितगृहा बाहे र राह याची
मािहती शु करचना, जातीचे माणप
बरोबर आहे . यामुळे मी
(

ी/

इ. कागदप ांचे मुळ ितव न पूणपणे तपासलेली असून ती

ीमती ----------------------------------------------------

ाचाय चे नाव )--------------------------------------- सं थे या महािव ालयात

ाचाय

हणून कायरत आहे . या अिधकारात उपरो त िव ा य ची िश यवृ ी / िश ण शु क पिर ा शु क
इतर शु क मंजूर कर याकरीता िशफारस करीत आहे .
II)

मी िन न वा रीत हमी दे तो की, अजदाराची िश ण शु क व इतर शु काची र कम जी

महािव ालयाकडे सुपद
ू केलेली आहे , ती

या

योजनासाठी िदलेली आहे .

या िविश ट

योजनासाठी याचा िविनयोग करीन आिण याबाबीचे िहशोब या ािधका याने ही तरतूद सुपद
ू
केलेली आहे , या

ािधका याकडे िनयिमतपणे पाठवेन.

िव ाथ सोडू न गे यास कवा याने

िवनापरवानगी अ यास मात बदल के यास कवा अ य कोण याही अिनयिमततेमळ
ु े याचा वेश
रदद झा यास यास मं जूर कर यात आलेली िश यवृ ी / िश ण शु क पिर ा शु क व इतर शु क
र कम सरकारी ले यात जमा झा यािशवाय याचे शाळा / महािव ालय सोड याचा दाखला
जारी करणार नाही. याची संपण
ू जबाबदारी ाचाय या ना याने मा याकडे राहील.
III )

िव ा य या अज म ये िदलेली मािहती मी अजदाराने िदले या मुळ कागदप ाचे आधारे

तपासलेली आहे . तसेच अजदारांनी सादर केले या कागदप ा या मूळ
सादर केले या कागदप ाम ये कोणताही बदल / खाडाखोड / दु
IV)

मी िन न वा रीत

ती तपासले या असून

ती / फेरफार नाही.

मािणत करतो की, अजदार हा आमचे महािव ालयामधील िनयिमत

िव ाथ आहे याने कोण याही अ य महािव ालयाम ये वेश घेतलेला नाही, तसेच याची सरासरी

उप थती 75% पे ा अिधक आहे . तसेच सदर िव ा य कडू न महािव ालयाने कोणतेही िश ण
शु क, पिर ा शु क व इतर अनु ेय शु क घेतलेले नाही.
V) आमचे महािव ालय हे मा यता ा त आहे , ते अनु दािनत / िवनाअनु दािनत आहे , मा य झालेले
अ यास म हे संबिं धत स म ािधका-यांनी मा यता िदलेले आहे त,
मता ही मा यता िद यानु सारच आहे व या वेश

येक अ यास माची वेश

मते या अिधन राहू न मागासवग य िव ा य चे

अज संबंिधत स म काय लयास फॉरवड केले आहे त, यांची िश ण शु क पिर ा शु क व इतर

शु क सु दा, संबिं धत स म ािधकारी / िव ापीठ यांनी मा य के या माणेच असून ती अवा तव
कवा अवाजवी नाही. शासन / िव ापीठ / स म ािधकारी यांचे चिलत िनयम व अटी यांचे पालन
क न व यामधील िनयम, अटी व शत या अिधन राहू न िव ा य चा अज यो य व िनयमानु सार
असून, याची िश यवृ ी / िश ण शु काची दे य र कम, संबिधतांचे आधार संल न बॅक खा यावर
जमा होणे साठी िशफारस कर यात येत आहे . याम ये अिनयमीतता उणीवा व गैर कार झा यास
याची सव जबाबदारी ही महािव ालयाची असेल.

जावक

मांक --------------

िदनांक ---------------

िठकाण ------------------

ाचाय ची वा री

नाव व पदनाम
िटप - िव ा य नी / पालकांनी व महािव ालयांनी
आहे . वेगवेगळया कागदावर

ावयाचे नाही.

महािव ालयाचा िश का

ावयाचे बंधप

एकि तच संल न

ावयाचे

Annexure - I
The Branch Manager
Bank …………………………………….
Branch………………………………….
Date:_______________
Dear Sir / Madam,
Bank Account No …………………………………. in my name Linking of Aadhaar / UID Number with the
account
I am maintaining a Bank Account number ……………………………………. with your Branch (Branch
name…………………………………). I submit my Aadhaar number and voluntarily give my consent to;
o
o

o
o

Seed my Aadhaar/UID number issued by the UIDAI, Government of India in my name with my
aforesaid account.
Map it at NPCI to enable me to receive Direct Benefit Transfer (DBT) from Government of India
in my above account. I understand that if more than one Benefit transfer is due to me , I will
receive all Benefit Transfers in this account
Use my Aadhaar details to authenticate me from UIDAI
Use my mobile number mentioned below for sending SMS alerts to me

The particulars of the Aadhaar/ UID letter are as under:
Aadhaar/ UID number: ………………………………………………..
Name of the Aadhaar Holder as in Aadhaar card: ………………………………………………………………………..
I have been given to understand that my information submitted to the bank herewith shall not be
used for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law.
Yours faithfully,

(Signature/ Thumb impression of the account holder)
Name: ………………………………….
Mobile No. …………………………
Email: ………………………………….
Enclosure: copy of the Aadhaar letter self-attested

Confirmation of insertion / linking of Aadhaar number with Bank Account:
The Account number ………………………………………… of Shri / Smt / Kum. ……………………………………….………..
with ……………………………….. (Bank) Branch ………………………………………… has been linked with
Aadhaar/UID number …………………………………. And mobile number…………………………………..

Date …………….

(Bank’s authorized official)

