-अजाचा नमुनाराज्यातील 100 अनुसहू चत जातीच्या हवद्यार्थ्यांना दे शातील शैक्षहिक संस्ांमध्ये उच्च हशक्षि
घेण्यासाठी “राजर्षी शािू मिाराज गुिवत्ता हशष्यवृत्ती योजना”

अजचदाराचा
फोटो
(सव साक्षांहकत)

प्रहत,
मा. आयुक्त,
समाज कल्याि आयुक्तालय,
मिाराष्र राज्य, 3, चचच प्, पुिे- 411 001.

हवर्षय : राज्यातील 100 अनुसूहचत जातीच्या हवद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षहिक संस्ांमध्ये उच्च हशक्षि
घेण्यासाठी “राजर्षी शािू मिाराज गुिवत्ता हशष्यवृत्ती योजना” सन 2020-2021 साठी अजच

मिोदय,

“राजर्षी शािू मिाराज गुिवत्ता हशष्यवृत्ती योजना” या योजनेंतगचत हशष्यवृत्ती हमळण्यासाठी मी माझी वैयक्क्तक व
माहिती या अजाव्दारे खालीलप्रमािे सादर करीत असून, मला सदर हशष्यवृत्ती मंजूर करण्यात यावी, अशी हवनंती आिे .

(अ) अजचदाराची सवचसाधारि माहिती:1.

हवद्यार्थ्याचे संपि
ू च नांव :-

2.

पत्रव्यविाराचा संपि
ू च पत्ता :-

3.

भ्रमिध्वनी क्रमांक :-

4

हवद्यार्थ्याची जात :-

5

(अ) हवद्यार्थ्याची जन्म तारीख :-

(अंकामध्ये ) ----------------------------------(अक्षरी)

(ब) हद.1.6.2020 रोजीचे वय:6

हवद्यार्थ्याचा ई-मेल :-

7

हवद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक/नोंदिी

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

------वर्षे

क्रमांक:- (सोबत प्रत जोडावी.)
8

मिाराष्र

राज्याचा

रहिवास

आिे

काय ?
9

शैक्षहिक क्स्ती/पात्रता माहितीपरीक्षेचे नांव

उत्तीिच

परीक्षा

उत्तीिच

हवद्यापीठाचे

प्राप्त केलेले

गुिांची

अभ्यासक्रमा

उत्तीिच

झालेल्या

एकूि गुि

गुि

टक्केवारी

चे नांव

झाल्याचे

शैक्षहिक

(Grade/

वर्षच

संस्ेचे नांव

GPA/
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व

CGPA etc

हवद्यापीठाचे

असल्यास

नांव

टक्केवारी
दशचहवलेले
प्रमािपत्र
जोडिे

SSC
HSC
पदहवका
पदवी
पदव्युत्तर
पदवी/पद
व्युत्तर
पदवीका
10

(अ) हवद्यार्थ्याचा व्यवसाय
(ब) नोकरी करीत असल्यास नोकरीचा तपशील
(क) िु द्दा /पदनाम
(ड) अजचदारास व्यवसाय/नोकरीमधून हमळिारे
वार्षर्षक उत्पन्न (पुरावा जोडावा)
(फ) हवद्यार्थ्यांच्या कायालयाचा पत्ता:(ि) हवद्यार्थ्यांच्या कायालयाचा दू रध्वनी क्रमांक:(ग) हवद्यार्थ्यांच्या कायालयाचा ई मेल-

11

(अ) वैवाहिक क्स्ती-

12

हवद्यार्थ्याच्या

आधार

हववाहित/अहववाहितसंलग्न

भारतातील

बँक

खात्याची माहिती1.खातेदाराचे नाव2.बँकेचे नाव3.बँक शाखेचे नाव4.खाते क्र.5.IFSC क्र.6.MICR क्र.13

हवद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या संस्ेचे नाव

14

संस्ेचा संपि
ू च पत्ता

15

दू रध्वनी क्रमांक ( एस टी डी कोड सि )
E-mail address
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16

हवद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचे नाव

17

संस्ेत प्रवेश घेतल्याचा हदनांक

18

प्रवेशीत अभ्यासक्रमाचा एकूि कालावधी-

19

राजर्षी शािू मिाराज गुिवत्ता हशष्यवृत्तीसाठी अजच
करीत असताना कोित्या वर्षात हशकत आिे ?
(प्र्म / हितीय / तृहतय / चतु्च)

20

शासन हनिचय मधील पहरहशष्ट ब मधील संस्ा आिे

आिे / नािी

काय? असल्यास अ.क्र.

अ.क्र.=

(ब) अजचदाराच्या पालकांची सवचसाधारि माहिती:1

(अ) हवद्यार्थ्यांच्या पालकाचे संपि
ू च नांव:(ब) पालकांचा हनवासस्ानाचा पूिच पत्ता:-

(क) संपकाचा दूरध्वनी क्रमांक:(एस.टी.डी. कोडसि / मोबाईल क्रमांक)
(ड) ई-मेल पत्ता:2

(अ)हवद्यार्थ्याचा पालकांचा व्यवसाय
(ब) पालक नोकरी करीत असल्यास नोकरीचा
तपशील
(क) िु द्दा /पदनाम
(ड) पालकांस व्यवसाय/नोकरीमधून हमळिारे
वार्षर्षक उत्पन्न (पुरावा जोडावा)
(इ) पालकांच्या कायालयाचा पत्ता:(ई) कायालयाचा दूरध्वनी क्रमांक:(एस.टी.डी कोडसि)
(उ) कायालयाचा ई -मेल आयडी :-

(क) कुटु ं बाचे सवच मागानी हमळु न वार्षर्षक उत्पन्नाबाबतची माहिती:1

कुटु ं बातील सवच व्यक्तीचे सन 2019-20 मधील सवच 1.वार्षर्षक
मागाने हमळिारे एकूि उत्पन्न:-

उत्पन्न

रुपये

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

जोडलेले आिे / नािी

(यामध्ये हवद्या्ी व कुटु ं बात इतर व्यक्ती नोकरी अ्वा 2.

आयकर

हववरिपत्र

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

व्यवसाय करीत असल्यास त्यांचे एकहत्रत उत्पन्न जोडलेले आिे / नािी.
उत्पन्नाच्या दाखल्यात नमूद करावे व त्याबाबतचे 3. वडील ियात नसल्यास मृत्युचा दाखला
आयकर हववरिपत्र अजासोबत सादर करावे. वडील जोडलेला आिे / नािी.
ियात नसल्यास तसा अजात उल्लेख करुन मृत्यूचा 4. आई वडील हवभक्त असल्यास न्यायालयाचे
दाखला जोडिे आवश्यक आिे

ककवा हवभक्त संबहं धत कागदपत्र जोडलेले आिे / नािी.

असल्यास तसे अजात नमूद करुन त्याबाबतचे
न्यायालयाचे कागदपत्र जोडिे आवश्यक आिे.)
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(ड) हवद्यार्थ्याच्या कुटु ं बाची माहिती :1

हवद्यार्थ्यांच्या कुटु ं बाचा तपशील:अ.

संपि
ू च नांव

वय

क्र.
1.

हवद्यार्थ्याशी

व्यवसाय

असलेले
नाते

एकूि

यापूवी राज्य/केंद्र शासन
हशष्यवृत्तीचा लाभ

वार्षर्षक

घेतलेला आिे का?

उत्पन्न

अजचदार

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
कुटु ं बाचे एकूि वार्षर्षक उत्पन्न-

(फ) शैक्षहिक खचच तपशील:1

हवद्यार्थ्यांने अभ्यासक्रमासाठी भरलेल्या / भरावयाच्या फी (शुल्क) चा तपशील

सन 2019- 20 साठी खचच

हशक्षि फीपरीक्षा फीनोंदिी फीहजमखाना फीग्रं्ालय फीसंगिक फीवसहतगृि खचचभोजन खचचअभ्यासक्रमासाठी आवश्यक पुसतक व शैक्षहिक खचच (तपशील जोडावा)

एकूि सवच खचच2

रु.

हवद्यार्थ्याला खालीलपैकी मंजूर झालेल्या/प्राप्त
िोिाऱ्या बाबींचा तपशील1. हवद्यापीठातील इतर हशष्यवृत्ती
2. Felloship
3. Graduate Teacher Assistanceship
4. इतर मानधन
5. Campus job/liabrary

15

हशष्यवृत्ती अदा करण्याच्या संदभातील
माहिती

1.

प्रवेश घेतलेल्या संस्े चे नाव व संपूिच
पत्ता
दू रध्वनी क्रमांक
फॅक्स

E-mail address
2.

हशष्यवृत्ती काम पाििारे अहधकारी यांचे
नांव, पदनाम, दु रध्वनी क्रमाक

2. संस्ेचे बँकखाते क्रमांकाचा तपशील व
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खातेदाराचा िु द्दा व पत्ता
3. ज्या बँकेत हशष्यवृत्ती जमा करावयाची
आिे . त्या बँकेचा तपशील-

A. Bank Name
B. Account Holder Name
C. Account No.
D. Branch Name
E. Branch Code
F. IFSC Code
G. MICR Code

आम्िी असे जािीर करतो की, वर सादर केलेली सवच माहिती संपूिचत: सत्य आिे . िी माहिती खोटी आढळल्यास अजचदार
सदर हशष्यवृत्तीस अपात्र ठरे ल. तितच फौजदारी कारवाईस पात्र रािील.
आम्िी असेिी जािीर करतो की, सदर हशष्यवृत्ती योजनेच्या अटी व शती आम्िी पूिचपिे वाचल्या असून आम्िाला समजल्या
आिे त आहि त्या आम्िाला मान्य आिे त.
हठकाि :

हवद्यार्थ्याची सिी :
हवद्यार्थ्याचे नाव :

हदनांक :

वहडलांची सिी :
वहडलांचे नाव

:

सिपत्रे -

1)

सक्षम प्राहधका-याने हदलेला जातीचे प्रमािपत्र तसेच जात वैधता प्रमािपत्र

2)

सक्षम प्राहधका-याने मिाराष्र राज्याचा रहिवाशी असल्याबाबत हदलेले प्रमािपत्र.

3)

इयत्ता बारावी आहि पदवी अभ्यासक्रमाच्या गुिपहत्रकेची व प्रमािपत्रांच्या सत्यप्रती.

4)

सक्षम प्राहधका-याने हदलेले उत्पन्नाचे प्रमािपत्र :- या हशष्यवृत्तीसाठी हवद्यार्थ्याच्या पालकाची उत्पन्नाची मयादा वार्षर्षक
जासतीत जासत रु.6.00 लाख (अक्षरी रुपये : सिा लाख फक्त ) एवढी रािील. (सक्षम अहधकाऱ्याचा सन 2019-20 या
आर्ष्क वर्षाचा), (यामध्ये हवद्या्ी व कुटु ं बात इतर कोिी नोकरी व्यावसाय कहरत असल्यास त्यांचे एकहत्रत उत्पन्न नमूद
करावे व त्यांच्या बाबतचे आयकर हववरिपत्र (16 नं. फॉमच) अजासोबत सादर करावे. वहडल ियात नसल्यास तसा अजात
उल्लेख करुन मृत्यूचा दाखला जोडिे आवश्यक आिे ककवा आई वहडल हवभक्त असल्यास तसे अजात नमूद करुन
त्याबाबतचे न्यायालयाचे कागदपत्रे जोडिे आवश्यक आिे . )

5)

ज्या संस्ेत प्रत्यक्ष प्रवेश हमळाला आिे त्या संबंहधत संस्ेचे पत्र व त्या संस्ेचे शुल्क आकारिीसंबंधीचे हववरिपत्र - क्षि
फी, परीक्षा फी, वसतीगृि खचच, भोजन खचच यासि असिे आवश्यक

6)

स्ाहनक हवद्या्ी असतील तर त्यांनी वसतीगृि व भोजनाबाबत संस्ेचे प्रमािपत्र घेऊन ते अजासोबत जोडिे
आवश्यक आिे .

7)

अभ्यासक्रम पूिच न केल्यास / अधचवट सोडल्यास शासनाने केलेला पूिच खचच परत करण्यात येईल याबाबत रु 100/च्या सटँ प पेपरवरील िमीपत्र.

8)

हवद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी भरावयाच्या / भरलेल्या फी चा तपशील

1.

हशक्षि फी

2.

परीक्षा फी

3.

नाव नोंदिी फी

4.

हजमखाना फी

5.

ग्रं्ालय फी

6.

संगिक फी
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7.

वसहतगृि खचच

8.

9.

10.

अभ्यासक्रमानुसार इतर आवश्यक खचच ( सहवसतर माहिती जोडावी)

11.

संस्ेकडू न/हवद्यापीठाकडू न हशक्षि फी ककवा इतर फी माफ झाली असल्यास त्याचे हववरिपत्र

12.

अन्य सकॉलरहशप हमळाली असल्यास त्याची माहिती.

भोजन खचच

हवमा

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

हटप :-

1) अपूिच व हवहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अजच हवचारात घेतले जािार नािीत.

2) अजासोबत हवहित कागदपत्रे जोडिे बंधनकारक आिे. अपूिच सवरुपातील अजच व आवश्यक कागदपत्राअभावी, दे शांतगचत

हशष्यवृत्तीसाठी सहमतीने अपात्र ठरहवलेल्या हवद्यार्थ्यांना या आयुक्तालयामाफचत कोितािी पत्रव्यविार केला जािार नािी. याची

नोंद घ्यावी.

3) ज्या हवद्यार्थ्यांनी अजासोबत कागदपत्रे जोडलेले आिेत. त्ापी ते हनयम व अटीच्या हनकर्षानुसार देशांतगचत हशष्यवृत्तीसाठी पात्र
झालेले नािीत अशा हवद्यार्थ्यांची हनवड झालेली नािी. असे गृहित धरावे. याबाबत त्यांच्याशी या कायालयाकडू न पत्रव्यविार

केला जािार नािी.

4) अजासोबत जोडलेले सवच कागदपत्रे साक्षांहकत करण्याची जबाबदारी हवद्यार्थ्यांची रािील याची नोंद घ्यावी.
XXX
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(नोट - सदर िमीपत्र हनवडीनंतर सादर करावे)
(₹.100/- च्या सटॅ म पेपर वर करिे)

िमीपत्र
मी.........................................................................राििार (पत्ता)..........................................
........................................................................................ ये्े राित असून माझी मिाराष्र शासनामाफचत
दे शांतगचत.......................................................................ये्े ......................................................या वर्षाच्या
अभ्यासक्रमासाठी सन 2020-21 या वर्षाकहरता दे शांतगचत हशष्यवृत्तीसाठी हनवड झाली आिे . त्यानुर्षंगाने मी खालील प्रमािे िमी दे त
आिे .
माझा दे शातील (हवद्यापीठाचे नांव) .................................................................................. ये्ील (अभ्यासक्रमाचे
नांव) .............................................. िा (कालावधी) ........................................ अभ्यासक्रम संपल्यानंतर मी माझ्या ज्ञानाचा
दे शासाठी उपयोग करीन याची मी िमी दे त आिे .
मला शासनाने मंजूर केलेले, हवद्यापीठ व अभ्यासक्रमामध्ये परसपर बदल करिार नािी याची मी िमी दे त आिे .
अजासोबत सादर केलेली कागदपत्रे/ दसत िे खोटे व बनावट असल्याचे आढळू न आल्यास हशष्यवृत्ती पोटी हमळालेली सवच
रक्कम व्याजासि परत करण्याची िमी दे त आिे .
कोित्यािी कारिासतव अभ्यासक्रम अधचवट सोडल्यास हशष्यवृत्ती पोटी हमळालेली सवच रक्कम िी कुटू ं बाच्या मालकीच्या /
जामीनदार यांच्या स्ावर मालमत्ते मधून एकरकमी भरपाई करण्याची िमी दे त आिे .
वरील नमूद केलेला सवच मजकूर बरोबर असून तो मी वाचून समजून घेऊन आज हदनांक ...................रोजी मुक्कामी सिी
केली असे. वरील मजकूरापैकी कोितािी मजकूर खोटा आढळल्यास मी भारतीय दं ड संहवधान कलम 193 (2), 199,200 अन्वये
हशक्षेस पात्र असेन.
स्ळ :
हदनांक :

/

/2020.

सिी

सिी

सिी

(हवद्या्ी)

(पालक)

(जामीनदार)

संपूिच नांव व पत्ता

संपूिच नांव व पत्ता

संपूिच नांव व पत्ता

दू रध्वनी क्र. / मो.क्रं.

दू रध्वनी क्र. / मो.क्रं.

दू रध्वनी क्र. / मो.क्रं.

आधार क्रमांक

आधार क्रमांक

आधार क्रमांक
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