
“प�र�श�ट-अ” 

सन 2017-18 ची �श�यव�ृती / �श�ण फ� �मळ�यासाठ� बंधप  (Indemnity Bond) 

(शासन !नण"य #. इबीसी - 2017/%.#. 525 /�श�ण -1 &द. 8.12.2017 (या अनुरोधान)े 

c½c½c½c½ ,व-याथ/ व पालकांनी -यावयाच ेहमीप  / %!त3ाप  

 1½1½1½1½ मी / आ�ह� खाल� सह� करणार / करणारे ��त�ापन करतो क�, �श�यव�ृती 

�मळ याबाबत"या अट� व शत% मला / आ�हाला मा&य आ हेत. अजा(त वर�ल�माणे )दलेल� 

सव( मा)हती पूण(पणे स�य आहे.  सदरची मा)हती खोट� अथवा अपुर� आढळ0यास भारतीय 

दंड4वधाना �माणे होणा6या दंडास /   �श7ेस मी / आ�ह� पा8 आहे / आहोत. �यापैक� कोणतीह� 

मा)हती व �नवेदन चकु�चे आढळून आ0यास स7म �ा:धका6याने )दलेला �नण(य अ�ंतम असेल 

व तो मा;यावर / आ�हावर बंधनकारक असेल अशी मी / आ�ह� हमी देतो.  जर �श�यव�ृतीची 

र<कम जा=तीची �मळाल� तर मी / आ�ह�  परत करेन / क> अशी जा=तीची अथवा अ&य 

कारणामुळे वसूल कर यात येणार� र<कम मी / आ�ह� पूण(पणे परत कर याची हमी देतो. 

उ�प&नाची व जातीची मा)हती खोट� आढळ0यास माझ े / माझ े पा0याच े 4व>Aद होणा6या 

कारवाईस मी / आ�ह� =वत: जबाबदार राहू. 

 

 2½2½2½2½ मी अजा(सोबत जोडलेल� सव( कागदप8 े मी स7म अ:धका6याकडून / 

�ा:धका6याकडून �ाDत केलेल� असून ती कागदप8 े खर� असून योEय मागा(ने �मळ4वलेल� 

आहेत. �यामAये कोण�याह� �कारचा फेरफार / द>ु=ती / बदल केलेला नाह�. ती खोट� अथवा 

नकल� नाह�त हे मी स�य ��त�ेवर �लहून देतो. अजा(सोबत जोडलेल� कागदप8 ेखोटे अथवा 

बनावट आढळ0यास �यास मी / आ�ह� पुण(त: जबाबदार असून �यासाठH भारतीय दंड 4वधान 

कायदा कलम 199 व 200 नुसार लागू होणा6या �श7ेस मी पा8 राह�न याची मला पुण( 

जाणीव आहे. 

 

 3½3½3½3½ सन 2017-18 या वषा(ची �श7ण शु0क, पJर7ा शु0क व इतर शु0काची र<कम 

बॅक खा�यात जमा होताच मी ती महा4वMयालयास सात )दवसात जमा क>न Jरतसर पावती 

�ाDत क>न घे याची माझी / आमची जबाबदार� असेल. शु0क महा4वMयालयास जमा न 

के0याने भ4व�यात उदभवणा-या पJरणामास मी / आ�ह� वैय<तीक जबाबदार असु असे 

��त�ापुव(क हमीप8 / बंधप8 मी / आ�ह� सादर कर�त आहोत. 

 

)ठकाण : 

)दनांक : 

 
 

(अज(दारा"या वडीलांची / पालकाची सह� व नाव)           (अज(दाराची सह� व नाव) 


