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              महाराष्ट्र    शासन 
समाज कल्याण आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, 

3 चचच पथ,पणेु-411001 
********************************************************************************************************************************** 

अनुसूशचत जातीच्या 100 शवद्यार्थ्यांना सन 2015-16 या वषात देशातील नामाांशकत शैक्षशणक  सांसथाांमध्ये       
उच्च शशक्षण घेण्यासाठी  राजषी  शाहू  महाराज गुणवत्ता शशष्ट्यवृत्तीकशरता अजच मागशवण्यात येत आहे.  

*शनवदेन* 
 महाराष्ट्र शासन सामाशजक न्याय, साांसकृशतक कायच व शवशेष सहाय्य शवभागाच्या शासन शनणचय क्र.ईबीसी-2006 /प्र.क्र.323 / 
मावक-2, शदनाांक 11 जून 2003, शदनाांक 5 ऑगसट, 2004 अन्वये प्रत्येक वषी राज्यातील अनुसूशचत  जातीच्या 100 शवद्यार्थ्यांना 
देशातील शैक्षशणक सांसथाांमध्ये उच्च शशक्षण घेण्यासाठी  राजषी शाहू महाराज  गुणवत्ता शशष्ट्यवृत्ती प्रदान करण्याचा शनणचय घेतलेला 
आहे. त्यानुसार सन 2015-16 या शैक्षशणक वषाकशरता अनुसूशचत जातीच्या शवद्यार्थ्यांकडून शदनाांक   31   ऑगसट 2015 पयंत  अजच 
मागशवण्यात येत आहे.  
 
 सदर गुणवत्ता शशष्ट्यवृत्तीसाठी खालील प्रमाणे शनकष आहेत :- 
1) राज्यातील सवच शवभागातील शवद्यार्थ्यांना समान सांधी देण्याच्या उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य शवभागीय माध्यशमक  व उच्च माध्यशमक  

शशक्षण पशरक्षा मांडळाच्या पशरक्षेत्रातील रशहवासी असलेल्या शवद्यार्थ्यांना खालीलप्रमाणे शशष्ट्यवृत्ती देण्यात येईल. 
 

अ.क्र. अभ्यासक्रम सतर शवभागीय शशक्षण पशरक्षा मांडळ शनहाय 
(प्रत्येकी शवद्याथी सांख्या ) 

एकूण  शवद्याथी सांख्या                  
(8पशरक्षा मांडळे) 

1 पदवी 10 80 
2 पदव्युत्तर पदवी/पदवीका 2 16 
3 पदव्युत्तर पदवी/पदवीका 

(राज्यसतर) 
राज्यसतरावर गुणानुक्रमे ज्याांना 12 वी मध्ये 
जासत गुण शमळाले असे शवद्याथी 

4 
 

 एकूण  100 
 
 

2) महाराष्ट्र राज्य शवभागीय माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण पशरक्षा मांडळाच्या एखादा शवभागीय मांडळाच्या पशरक्षेत्रातून  
 सांबशधत शैक्षशणक वषी शवशहत शवद्याथी सांख्या उपलब्ध झाली नाही तर अन्य शवभागीय पशरक्षा मांडळातून शवद्यार्थ्यांना गुणवत्त े 
 नुसार शशष्ट्यवृत्ती मांजूर करण्याांत येईल. 

 
3) सदर शशष्ट्यवृत्तीसाठी शवद्यार्थ्यांनी इयत्ता 10 वी 12 वी ची पशरक्षा महाराष्ट्र राज्य शवभागीय माध्यशमक व उच्च माध्यशमक पशरक्षा  
 मांडळ अथवा महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रातील अन्य पशरक्षा मांडळातून उत्तीणच होणे आवश्यक राहील.  
 
4) पदवी अभ्यासक्रमाची शशष्ट्यवृत्तीकरीता इयत्ता 12 वी च्या पशरक्षेतील व सी.ई.टी. मधील गुणाांची टक्केवारी शवचारात घेतली 

 जाईल व गुणानुक्रमे शनवड करण्यात येईल. इयत्ता 12 वी/सी.ई.टी. परीक्षेत शकमान 55% गुण शमळशवणे आवश्यक राहील.  
 
5) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शशष्ट्यवृत्तीकरीता व पदवी अभ्याक्रमातील गुणाांची टक्केवारी शवचारात घेतली जाईल. पदवी 
 परीक्षेमध्ये शकमान 50% गुण शमळशवणे आवश्यक आहे.  
 
6) सांबांशधत शनवड वषी  सदर शशष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र शवद्यार्थ्यांची सांख्या 100 पेक्षा कमी असल्यास, त्यावळेी सदर शासन 
 शनणचयान्वये  शवशहत केलेल्या सांसथेमधील प्रवशेीत अनुसूशचत जातीच्या शवद्यार्थ्यांचे अजच शवचारात घेता येतील व त्याांच्याबाबत 
 शकमान गुणवत्तेची अट शशशथल करता येईल. 
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7) शवद्याथी महाराष्ट्र राज्याचा रशहवाशी असावा. 
 
8) शवद्याथी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूशचत जाती(नवबौध्दासशहत) असावा.  
 
9) शवद्याथी शशष्ट्यवृत्तीसाठी अजच करेल त्यावषी तो प्रथम वगाला शशकत असला पाशहजे.  
 
10) सांबांशधत शनवड वषी सदर शशष्ट्यवृत्तीसाठी शनवड झालेल्या शवद्यार्थ्यांची सांख्या 100 पेक्षा कमी असल्यास व पशरशशष्ट्ट-ब येथील  
 सांसथेमध्ये  प्रवशेशत अनुसूशचत जातीमधील शवद्यार्थ्यांनी शित्तीय सकवा पुढील वषी शशष्ट्यवृत्तीसाठी अजच केल्यास त्याांच े अजच 
 योजनेच्या अटी व शतीप्रमाणे शवचारात घेता येतील.  
 
11) या शशष्ट्यवृत्तीसाठी शवद्यार्थ्यांच्या पालकाची उत्पन्नाची वार्षषक मयादा जासतीत जासत जासतीत जासत रु. 4.50लाख (रु. चार 

लाख  पन्नास हजार फक्त) एवढी राशहल. (सक्षम अशधकाऱ्याचा सन 2014-15 या आर्षथक वषाचा ) उत्पन्नाचा दाखला 
जोडावा. पालक नोकरीत असल्यास आयकर शववरणपत्र जोडाव.े 

 
12) शशष्ट्यवृत्तीसाठी शवद्यार्थ्यास आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांच्याकडे अजच करणे आवश्यक आहे.  
 
13) सदरहु शशष्ट्यवृत्ती देश पातळीवरील पशरशशष्ट्ट - ब येथील मान्यताप्राप्त सांसथामधील अभ्यासक्रमासाठी लागू राशहल.  
 
14) वरीलप्रमाणे पात्र झालेल्या शवद्यार्थ्यास त्या त्या शैक्षशणक सांसथेने ठरवून शदलेले पूणच शैक्षशणक शुल्क, परीक्षा शुल्क,नोंदणी  
 फी, शजमखाना, ग्रांथालय,सांगणक शुल्क इत्यादी हे समाज कल्याण आयुक्तालयामाफच त थेट सांसथेला शनयमाप्रमाणे देण्यात  
 येईल.  
 
15) शवद्यार्थ्याला त्या शैक्षशणक मान्यताप्राप्त सांसथेतील वसशतगृह व भोजन शुल्क याचा त्याांच्या आकारणीप्रमाणे पूणच खचच देण्यात  
 येईल. वषचभरात एकदाच ही रक्कम देण्यात येईल. वसशतगृहात न राहणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅरीकोत्तर शशष्ट्यवृत्ती 
 योजने प्रमाणे शनवाह भत्ता देण्यात येईल. सांसथेच्या वसशतगृहास प्रवशे शमळण्यास पात्र असणाऱ्या तथाशप जागेअभावी  
 वसशतगृहात प्रवशे न शमळालेल्या शवद्यार्थ्याला सांसथेने आकारणी केलेले वसशतगृह व भोजन शुल्क देण्यात येईल. 
 
16) या अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पुसतके, शैक्षशकण साशहत्य त्याचप्रमाणे इतर शैक्षशणक खचच यासाठी एकूण रु. 10,000/-  

प्रत्येक वषी देण्यात येतील. 
 
17) आय.आय.टी. मधील शप्रपरेटरी कोसचला सदर शशष्ट्यवृत्तीचा लाभ शमळणार नाही.  
 
18) शशष्ट्यवृत्ती अजासोबत शवद्यार्थ्याने शनयमाप्रमाणे खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. 
 (1) जातीचा दाखला (सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेला) 
 (2) उत्पन्नाचा दाखला (सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेला) 
 (3) महाराष्ट्राचा रशहवासी असल्याबाबत अशधवास प्रमाणपत्र. 
 (4) सांसथेत प्रत्यक्ष प्रवशे शमळाल्याच ेसांबांशधत सांसथेच ेपत्र. 
 (5) जात पडताळणीच ेप्रमाणपत्र 
 (6) सांबांशधत सांसथेच ेपुणच वषाचे फी शववरणपत्र 
 (7) मागील वषाच ेगुणपत्रक 
  
(19) शवद्यार्थ्यांची शनवड आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सशमतीिारे करण्यात  
 येईल. 
 
(20) शनवड केलेल्या शवद्यार्थ्यांना आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे शनयमाप्रमाणे अनुज्ञेय शशष्ट्यवृत्ती मांजूर करतील. 
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Anneuxer-B 

 
Sr  No I. I. T. I. I. M. N. I. T. Agricultural Other 

1 All 

Reputed 

I.I.T. in 

the  

Country 

All Reputed 

I.I.M. in the  

Country 

All Reputed 

N.I.T. in the  

Country 

National  Institure  of  

Agricultural 

Management, Hydrabad 

Indian Business 

School,  Hydrabad 

2 Indian Agricultural 

Research Institute, New 

Delhi 

All India  Institute of 

Medical  Sciences, 

New Delhi 

3 Acharya N G Ranga 

Agricultural University 

Hyderabad 

India Institute of 

Sciences, Banglore 

4 Allahabad Agricultural 

Institute, Allhabad 

Birla  Institute of  

Technology, Pilani,  

Rajasthan and  

Ranchi Jharkhand 

5 Anand Agricultural 

University, Anand, 

Gujrat 

Veermata Jijabai 

Technology Institute, 

Matunga,  Mumbai 

6 Assam Agricultural 

University, Jorhat, 

Assam 

 

College of 

Engineering, Pune 

7 Bidhan Chandra Krushi 

Vidyalaya, Mohanpur, 

West Bengal 

U.I. C. T. 

Mumbai 

8 Birsa Agricultural 

University, Ranchi, 

Jharkhand 

 

Forest Research 

Institute Deharadhun 

9 Central  Agricultural 

University,  Imphal, 

Manipur 

 

Central Electronics 

Engineering Research 

Institute, Pillani 

10 Chandra Shekhar Azad 

University of  

Agricultural and 

Technology, Kanpur, 

U.P. 

 

Central  Institute of  

Fisheries  Nautical 

and Engineering  

Trashing (CIFNET),  

Kochi 

11 Chaudhary  Charan 

Singh Haryana 

Agricultural University, 

Hisar,  Haryana 

 

Central  Institute of  

Psychiatrg, Ranchi 

12 Dr. Balasaheb Sawant  

Kokan Krishi 

Vidyapeeth, Dapoli, 

Ratnagiri 

 

 

Central  Leather 

Research  Institute  

Chennai 
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Sr  No I. I. T. I. I. M. N. I. T. Agricultural Other 

13    Dr. Panjabrao 

Deshmukh Krishi 

Vidyapeeth, Akola, 

Maharashtra 

Dr. Ambedkar 

Institute of  

Productivity, Chennai 

14 Jawaharlal Nehru Krishi 

Vishwavidyalaya 

Jabalpur, M. P. 

National Diary 

Research  Institute 

Karnal  Haryana 

15 Indira Gandhi 

Agricultural University, 

Raipur, Chattisgargh 

National Chemical  

Laboratory,  Pune  

Maharashtra State 

16 Kerala Agricultural 

University, Thrissur, 

Kerala 

 

National Physical 

Laboratory, New 

Delhi 

17 Maharana Pratap  

University  and 

Agricultural  of 

Technology  Udaipur,  

Rajasthan 

 

Central Drug 

Research Institute, 

Lucknow 

18 Mahatma Krishi 

Vidyapeeth, Rahuri,  

Maharashtra 

Central Food  

Technological 

Research  Institute,  

Mysore 

19 Marathwada Krishi 

Vidyapeeth Parbhani 

Maharashtra 

National  Institute of  

Oceangraphy Panaji    

( Goa ) 

20 Orissa University of 

Agricultural and 

Technology 

Bhuvaneshwar 

 

Indian Institute of 

Horticultural 

Research,  Banglore 

21 Sardar Krushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

Banaskantha, Gujrat 

 

 C-Dac Pune 

 

22 Sardar Vallabh Bhai  

Patel University of  

Agricultural and 

Technology, Meerut,  

M. P. 

 

 National Institute of 

Design in Banglor 

23 Sher-E-Kashmir 

University of 

Agricultural Sciences  

and Technology, 

Jammu 

 

 

University of 

Petrolium & Energy 

Dehradun, 
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Sr  No I. I. T. I. I. M. N. I. T. Agricultural Other 

24    Tamilnadu Agricultural  

University  Coimbatore, 

Tamil Nadu 

Gujrat National Law 

University Gujrat 

25 MBM University of 

Agricultural Science, 

Banglore, Karnataka 

Film & Tevelision 

Institute, Pune 

26 Indian Vaternary 

Research Institute, 

Mukteshwar and  

Izzatnagar,  Bareli, U.P. 

Indian Institute of 

Sceince, Education & 

Reserch, Pune 

27 

 

 

 

-- Jamanalal Bajaj 

Institute of 

Management, 

Mumbai   

28 -- National Institute of  

Food Technology 

Entrepreneeurship 

and management, 

Kundli, district 

Sonepat, Haryana. 

29 -- Indian Maritime 

University, 

Chennai,Mumbai, 

Kolokatta, 

Vishakhapattanam 

30 -- Pandit deenadayal 

Petroleum University, 

Gujarat. 

 

 

 

 

 

(Ranjit Singh Deol) I.A.S. 

Commissioner, Social Welfare, 

Maharashtra State, Pune 
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अजाचा  नमुना 
 

  देशातील शैक्षशणक सांसथेमध्ये उच्च शशक्षण घेण्यासाठी अनुसूशचत जातीच्या 100 शवद्यार्थ्यांना  
“ राजषी शाहू  महाराज  गुणवत्ता शशष्ट्यवृत्ती  योजना ” 

              * सन 2015 - 2016  * 
प्रशत 
मा  आयुक्त 
समाज कल्याण आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, 
3, चचच  रोड, 
पुणे 411 001 
 

 पासपोटच  आकाराच े 
साक्षाांशकत   

रांगीत   
छायाशचत्र 

    
   शवषय - राज्यातील अनुसूशचत जातीच्या 100  शवद्यार्थ्यांना  देशातील 
     नामाांशकत   शैक्षशणक  सांसथाांमध्ये  उच्च  शशक्षण घेण्यासाठी  

     “ राजषी शाहू  महाराज  गुणवत्ता शशष्ट्यवृत्ती  योजना ” 
महोदय, 
 

“ राजषी शाहू महाराज गुणवत्ता शशष्ट्यवृत्ती योजना ” या  योजनेंतगचत  शशष्ट्यवृत्ती  शमळण्यासाठी मी माझी वयैक्क्तक व 
कुटुांबाची  माशहती या अजाव्दारे खालीलप्रमाणे सादर करीत असून, मला सदर शशष्ट्यवृत्ती मांजूर करण्यात यावी, अशी  शवनांती  आहे. 
 
1 शवद्यार्थ्याचे  सांपूणच  नाव 

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

2 पत्रव्यवहाराचा  पूणच  पत्ता 
 
 
 
सांपकाचा  दूरध्वनी क्रमाांक /मोबाईल क्रमाांक 
( एस.टी.डी कोडसह) 

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

3 (अ) शवद्यार्थ्याची  जात 
 
(ब)  पोटजात 
 

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

4 शवद्यार्थ्याची  जन्मतारीख (अांकामध्ये)-------------------------------- 
 
(अक्षरी) ---------------------------------- 

5 (अ) शवद्यार्थ्याच्या पालकाचे  सांपूणच  नाव ----------------------------------------- 
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 (ब) शनवाससथानाचा  पूणच  पत्ता 
 
 
 

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

 (क)सांपकाचा  दूरध्वनी क्रमाांक/मोबईल क्रमाांक  
   ( एस.टी.डी कोडसह) 
 

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

 (ड) ई - मेल पत्ता ----------------------------------------- 
 

6 (अ) शवद्यार्थ्याच्या वशडलाांचा व्यवसाय 
      व  नोकरी करीत  असल्यास   
    शासकीय / शनमशासकीय /  खाजगी    
    उपक्रमामधील  हुद्दा /  पदनाम 

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

 (ब) कायालयाचा  पत्ता 
 
 
 

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

 (क) दूरध्वनी क्रमाांक /मोबाईल क्रमाांक 
  ( एस.टी.डी कोडसह) 
 

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

 (ड) ई - मेल पत्ता ------------------------------------------
- 

7 पालकाच े सन 2014-15 च े एकूण  वार्षषक उत्पन्न 
वडील 
आई 
थोरला भाऊ 
थोरली बहीण 
लहान भाऊ 
लहान बहीण 
सवत: 
 
एकूण कुटुांबाच ेवार्षषक उत्पन्न 

 
 
 
रु. 
रु 
रु 
रु 
रु 
रु 
 

8 वशडल  हयात नसतील  तर   मृत्यूचा दाखला   सोबत 
जोडलेला  आहे  सकवा नाही. 
 

होय  /  नाही 
 
 
 
 



C/D//2015-16/ Deshantargat Sch.2015-2016/ Deshantragat sch. Jahirat 2015-                                                                                                        (11) 

 

9 शवद्यार्थ्याची  शैक्षशणक पात्रता इयत्ता 12 वी व  त्या पुढीलप्रमाणे 
 
 

शववरण बारावी पदवी पदव्युत्तर 
पशरक्षा उत्तीणच झाल्याच ेवषच 
 

   

उत्तीणच अभ्यासक्रमाांच े नाव 
 

   

उत्तीणच झालले्या शैक्षशणक 
सांसथेच ेनाव व शवद्यापीठाच े
नाव 

   

परीक्षा मांडळाच ेनाव 
 

   

प्राप्त केलले ेगुण 
 

   

गुणाांची टक्केवारी 
 

   

10 शवद्यार्थ्याच्या  कुटुांबाचा तपशील 
 क्रमाांक सांपूणच नाव वय शवद्यार्थ्याशी असलले े नाते व्यवसाय एकूण वार्षषक उत्पन्न 
 1      
 2      
 3      
 4      
 5      
 6      
 7      
 8      
 9      
 10      
    कुटुांबाच े एकूण वार्षषक उत्पन्न  
11 शवद्यार्थ्याने  प्रवशे घेतलेल्या  सांसथेच ेनाव 

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

 सांसथेचा  सांपूणच  पत्ता 
 
 
 

 

 दूरध्वनी  क्रमाांक  ( एस टी  डी  कोड सह )     /    ई-
मेल  ॲड्रेस 

 

12 शवद्यार्थ्याने  प्रवशे घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच ेनाव /प्रवशे 
घेतल्याचा शदनाांक  
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13 अभ्यासक्रमाचा  एकूण  कालावधी व प्रवशे कोणत्या 
वगात घेतला (प्रथम / शितीय / तृशतय / चतुथच) 

 

14 प्रथम वषासाठी  येणारा  अांदाशजत खचच 
शशक्षण फी 
परीक्षा फी 
वसतीगृह खचच 
भोजन खचच 
इतर खचच  ( तपशील दयावा ) 
एकूण  
( टीप -  सथाशनक  शवद्यार्थ्यांना  वसतीगृह खचच व  
भोजन खचच  अनुज्ञेय  नाही.) 

 

15 शशष्ट्यवृत्ती  अदा  करण्याच्या सांदभातील  माशहती 
1.    प्रवशे  घेतलेल्या  सांसथेचे   नाव  व सांपूणच 
       पत्ता 
 
 
       दूरध्वनी  क्रमाांक 
       फॅक्स 
        ई- मेल ॲड्रेस 
 
2.    शवद्यार्थ्याचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता/दुरध्वनी  
        क्रमाांक 
 
3.    धनादेश सांसथेतील कोणाच्या नावाने  
       काढावयाचा  आहे  त्याांचा  हुद्दा व  पत्ता 
 
4.   धनादेश ज्या बँकेच्या  नावाने   काढावयाचा 
       आहे  त्या   
       अ) बँकेचे  नाव 
       ब)  कोड  नांबर 
       क) खाते क्रमाांक 

 

   
आम्ही असे जाहीर करतो की, वर सादर केलेली सवच माशहती सांपूणचत: सत्य आहे. ही माशहती खोटी आढळल्यास अजचदार 

सदर  शशष्ट्यवृत्तीस अपात्र ठरेल. तितच फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. 
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  आम्ही असेही जाहीर करतो की, सदर शशष्ट्यवृत्ती योजनेच्या अटी व शती आम्ही पूणचपणे वाचल्या असून आम्हाला समजल्या 
आहेत आशण त्या आम्हाला मान्य आहेत. 
 
 शठकाण  :      शवद्यार्थ्याची  सही : 
        शवद्यार्थ्याचे  नाव  : 
शदनाांक   : 
        वशडलाांची   सही  : 
        वशडलाांच े नाव    :  
सहपत्रे - 
1) सक्षम  प्राशधका-याने  शदलेला जातीच े प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र 
2) सक्षम प्राशधका-याने  महाराष्ट्र राज्याचा  रशहवाशी असल्याबाबत  शदलेले  प्रमाणपत्र. 
3) इयत्ता बारावी आशण  पदवी  अभ्यासक्रमाच्या  गुणपशत्रकेची व  प्रमाणपत्राांच्या  सत्यप्रती. 
4) सक्षम  प्राशधका-याने  शदलेले उत्पन्नाच े  प्रमाणपत्र :-  या शशष्ट्यवृत्तीसाठी शवद्यार्थ्याच्या पालकाची उत्पन्नाची मयादा वार्षषक 

जासतीत जासत रु.4.50 लाख (अक्षरी रुपये : चार लाख पन्नास हजार फक्त ) एवढी राहील. (सक्षम अशधकाऱ्याचा सन 
2014-15 या आर्षथक वषाचा), (यामध्ये शवद्याथी व कुटुांबात इतर कोणी नोकरी व्यावसाय कशरत असल्यास त्याांच ेएकशत्रत 
उत्पन्न नमूद कराव ेव त्याांच्या बाबतच ेआयकर शववरणपत्र (16 नां. फॉमच) अजासोबत सादर कराव.े वशडल हयात नसल्यास 
तसा अजात उल्लेख करुन मृत्यूचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे सकवा शवभक्त असल्यास तसे अजात नमूद करुन 
त्याबाबतच ेन्यायालयाच ेकागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. ) 

5) ज्या सांसथेत प्रत्यक्ष प्रवशे शमळाला आहे  त्या सांबांशधत  सांसथेचे पत्र व त्या सांसथेच ेशुल्क आकारणीसांबांधीच े
  शववरणपत्र. -  शशक्षण फी, परीक्षा फी,  वसतीगृह खचच, भोजन खचच यासह   असणे  आवश्यक 
6) सथाशनक शवद्याथी  असतील  तर  त्याांनी  वसतीगृह  व  भोजनाबाबत  सांसथेच े प्रमाणपत्र  घेऊन  ते 
  अजासोबत  जोडणे  आवश्यक  आहे. 
7) दोन राजपशत्रत अशधका-याांच ेओळख / शशफारसपत्र. 
8) अभ्यासक्रम पूणच न  केल्यास / अधचवट सोडल्यास शासनाने  केलेला पूणच खचच  परत  करण्यात येईल   
  याबाबत रु 100/- च्या सटँप पेपरवरील  हमीपत्र. 
9) शवद्यार्थ्यांनी  प्रवशेासाठी भरावयाच्या  /  भरलेल्या  फी  चा  तपशील 
  1.  शशक्षण फी 
  2.  परीक्षा फी 
  3. नाव नोंदणी फी 
  4. वसतीगृह भाडे 
  5.   वसतीगृहाचा  इतर  खचच 
  6. भोजन खचच 
  7.  इतर खचच 
  8.  पुसतके व  साशहत्यावरील खचच 
   9.  शवमा 
  10.  अभ्यासक्रमानुसार  इतर  आवश्यक  खचच   ( सशवसतर माशहती  जोडावी)  

11.     सांसथेकडून/शवद्यापीठाकडून शशक्षण फी   सकवा  इतर फी  माफ  झाली  असल्यास  त्याच े शववरणपत्र 
12.      अन्य  सकॉलरशशप  शमळाली  असल्यास  त्याची  माशहती. 
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शटप :-  
1) अपूणच व शवशहत मुदतीनांतर प्राप्त झालले ेअजच शवचारात घेतल ेजाणार नाहीत.  
2) अजासोबत शवशहत कागदपत्रे जोडणे बांधनकारक आहे. अपूणच सवरुपातील अजच व आवश्यक कागदपत्राअभावी, देशाांतगचत 
शशष्ट्यवृत्तीसाठी सशमतीने अपात्र ठरशवलले्या शवद्यार्थ्यांना या आयुक्तालयामाफच त कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. याची नोंद 
घ्यावी.  
3) ज्या शवद्यार्थ्यांनी अजासोबत कागदपत्रे जोडलले ेआहेत. तथापी ते शनयम व अटीच्या शनकषानुसार देशाांतगचत शशष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र 
झालले ेनाहीत अशा शवद्यार्थ्यांची शनवड झाललेी नाही. असे गृशहत धराव.े याबाबत त्याांच्याशी  या कायालयाकडून पत्रव्यवहार केला 
जाणार नाही.  
4) अजासोबत जोडलले ेसवच कागदपत्रे साक्षाांशकत करण्याची जबाबदारी शवद्यार्थ्यांची राहील याची नोंद घ्यावी.  
  

******************* 
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(100 रु. च्या  सटॅम्पवर) 
हमीपत्र 

 
 मी.........................................................................राहणार (पत्ता).......................................... 
........................................................................................ येथे राहत असनू माझी महाराष्ट्र शासनामाफच त 
देशाांतगचत.......................................................................येथे ......................................................या वषाच्या 
अभ्यासक्रमासाठी सन 2015-16 या वषाकशरता देशाांतगचत शशष्ट्यवृत्तीसाठी शनवड झाली आहे. त्यानुषांगाने मी खालील प्रमाणे हमी देत 
आहे. 
 
 माझा देशातील (शवद्यापीठाच ेनाांव) .................................................................................. येथील (अभ्यासक्रमाचे 
नाांव) .............................................. हा (कालावधी) ........................................ अभ्यासक्रम सांपल्यानांतर मी माझ्या ज्ञानाचा 
देशासाठी उपयोग करीन याची मी हमी देत आहे.  
 
 मला शासनाने मांजूर केलेले, शवद्यापीठ व अभ्यासक्रमामध्ये परसपर बदल करणार नाही याची मी हमी देत आहे.  
 
 अजासोबत सादर केलेली कागदपत्रे/ दसत हे खोटे व बनावट असल्याच ेआढळून आल्यास शशष्ट्यवृत्ती पोटी शमळालेली सवच 
रक्कम व्याजासह परत करण्याची हमी देत आहे.  
 
 कोणत्याही कारणासतव अभ्यासक्रम अधचवट सोडल्यास शशष्ट्यवृत्ती पोटी शमळालेली सवच रक्कम ही कुटूांबाच्या मालकीच्या / 
जामीनदार याांच्या सथावर मालमत्ते मधून एकरकमी भरपाई करण्याची हमी देत आहे.  
 
 वरील नमूद केलेला सवच मजकूर बरोबर असून तो मी वाचनू समजून घेऊन आज शदनाांक ...................रोजी  मुक्कामी सही 
केली असे. वरील मजकूरापैकी कोणताही मजकूर खोटा आढळल्यास मी भारतीय दांड सांशवधान कलम 193 (2), 199,200 अन्वये 
शशक्षेस पात्र असेन.  
 
 

शवद्याथी    पालक     जामीनदार 
 
नाव :    नाव :     नाव : 
 
पत्ता :    पत्ता :     पत्ता : 
 
मो.नां.:    मो.नां.:     मो.नां.: 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 




