
हमीपत्र 

(राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शलु्क शशष्यवृत्ती शमळण्यासाठीचे शवद्यार्थयाांनी महाशवद्यालयाकडे 

सादरकरण्याचे हमीपत्र ) 

            ददनाांक : 

प्रशत, 

मा. प्राचायय, 

मॉडनय कला, शवज्ञान व वाशणज्य महाशवद्यालय, 

गणशेखिंड, पणु े– ४११०१६. 

शवर्षय : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शलु्क शशष्यवृत्ती शमळण्यासाठीचे शवद्यार्थयाांनी 

  महाशवद्यालयाकडे सादर करण्याचे हमीपत्र. 

मा. महोदय, 

मी ................................................................................................., आपल्या महाशवद्यालयामध्ये 

......................... या वगायमध्ये ( अनुदाशनत / शवना अनदुाशनत ) शकै्षशणक वर्षां २०१८-१९मध्य े प्रवेश  घऊे  

इशछछतो. सदर शशष्यवृत्ती बाबतछया सवय अटी व शती मी महाराष्ट्र शासनाचा शासन शनणयय क्र. सांकीणय–२०१७/ प्र . 

क्र .३३२ / ताांशश -४  ददनाांक ७ आक्टोबर, २०१७,  मा. शशक्षण सहसांचालक , उच्च शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुण े– १ 

याांचे परीपत्रक क्र. उखशस / शशष्य -२०१८ / ईबीसी / ७२१२ दद . २२.०६.२०१८ तसेच महाराष्ट्र शासनाचे शासन 

पररपत्रक क्र . सांकीणय—२०१८ / प्र . क्र .१२० / ताांशश -४ ददनाांक १० जुलै,२०१८ मधनू काळजीपूवयक वाचलेल्या 

आहते व त्या मला मान्य आहते. 

         सदर शशष्यवतृ्ती शमळण्यासाठी मी महाराष्ट्र शासनाचा डी. बी. टी. ( DBT) पोटयल वर वगेळा ऑनलाईन अजय 

भरण े आवश्यक आह े याची मला व माझ्या आई –वशडलाांना पणूय कल्पना आहे. वर नमूद केलेल्या तीन शासन 

शनणययाांचे व पररपत्रकाांचे मी अवलोकन केल ेअसता प्रामुख्यान ेपुढील महत्वाछया बाबी लक्षात घेतलले्या आहते : 

प्रवशे घतेाना पढुील प्रमाण ेकागदपत्र ेजोडण ेआवश्यक आह ेयाची मला कल्पना आह:े 

1. आई व वशडलाांछया शवत्तीय वर्षय २०१७-१८ छया , वार्षर्षक उत्पन्ाांचे तहसीलदार ककवा सक्षम प्राशधकायाांनी 

ददलेल ेउत्पन्ाचे प्रमाणपत्र  

2. रेशन काडयची छायाांदकत व साक्षाांदकत प्रत 

3. तहसीलदार ककवा सक्षम प्रधीकाऱ्याने ददललेे अशधवास प्रमाणपत्र ( Domicile Certificate)  

4. शवद्यार्थी, आई व वशडलाांछया आधारकाडयची छायाांदकत व साक्षाांदकत प्रत 

5. मागील वर्षायछया गणुपशत्रकेची छायाांदकत व साक्षाांदकत प्रत 

6. शाळा / महाशवद्यालय सोडल्याछया दािंल्याची छायाांदकत व साक्षाांदकत प्रत  

7. बायोमेरिक उपशथर्थती आवश्यक आह.े  

8. आधार सांलग्न बँक िंात्याछया पासबुकाची छायाांदकत व साक्षाांदकत प्रत  

महाराष्ट्र शासनाकडून सदर शशष्यवृत्तीची रक्कम माझ्या बकँ िंात्यामध्य े जमा झाल्यानांतर मी ती तात्काळ 

महाशवद्यालयाकडे जमा करीन अशी हमी देतो. जर काही कारणान े(उदा. कागदपत्राांची पतूयता न केल्यान े, ककव्हा 

महाडीबीटी पोटयलवर ऑनलाईन अजय न भरल्यान)े मला शशष्यवृत्ती शमळाली नाही तर महाशवद्यालयाच ेशकै्षशणक 

शलु्क मला थवतः भराव ेलागले याची मला पणूय कल्पना आह ेव त ेमला मान्य आह.े 

        

 शवद्यार्थयायची  सही          शवद्यार्थयायछया आई / वशडलाांची सही 

(मो. नां....................................)                                           (मो.नां.....................................) 


