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      क्र.जा.क्र.विजाभजसां/विक्षण/प्रलांवबत देयके/2017-18/499,वद.21/12/2017 

पवरपत्रक :-   
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगग ि वििेर्ष मागास प्रिगातील विद्यार्थ्यांना देण्यात 

येणाऱ्या कें द्र ि राज्य पुरस्कृत विष्यिृत्ती, विक्षण फी, पवरक्षा फी इ. योजनाांच्या 41 माचग,2017 पयंतचे 
प्रलांवबत देयकाांच्या 60% इतकी रक्कम सबांवधत िैक्षवणक सांस्था/मिाविद्यायाांना तदथग अदा 
करण्याबाबत  तसेच सन 2017-18 या िैक्षवणक िर्षातील पविल्या सिामािीकरीता विक्षण िुल्क,पवरक्षा 
िुल्काची सबांवधत मिाविद्यालयाांना देय असलेल्या 50% रक्कमेपैकी 60% रक्कम तसेच पविल्या 6 
मविन्यासाठी अनुज्ञये वनिाि भत्याची रक्कम सबांवधत विद्यार्थ्यांच्या आधार सलांग्ननत बँक खात्यािर अदा 
करण्याबाबतचा वनणगय मा.मांवत्रमांडळाच्या वद.21/11/2017 रोजीच्या बैठवकत घेण्यात आला. या 
वनणगयाच्या अनुर्षांगाने िरील सदभग क्र.1 िरील वद.15 वडसेंबर,2017 रोजीचा िासन वनणगय वनगगवमत 
करण्यात आला आिे.  मा.मांवत्रमांडळाने घेतलेल्या सदर वनणगयाच्या अनुर्षांगाने केलेल्या कायगिािीचा  
आढािा मा. मांत्री (विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण) याांच े अध्यक्षतेखाली मांगळिार वदनाांक 
19.12.2017 रोजी दु. 02.00 िाजता डॉ. बाबासािेब आांबेडकर सामावजक न्याय भिन, नागपूर येथे  
घेण्यात आला. सदर बैठकीमध्ये मा. मांत्री मिोदयाांनी विष्यिृत्ती ि विक्षण फी, परीक्षा फी योजनाांचे 
प्रलांवबत असलेले अजग तात्काळ वनकाली काढण्याबाबत वनदेि वदले.तसेच सन 2017-18 या िैक्षवणक 
िर्षातील पविल्या सिामािीकरीता  देय असललेा वनिाि भत्ता, विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क  
मा.मांवत्रमांडळाने वद.21/11/2017 रोजीच्या  बैठवकत घेतलेल्या वनणगयाच्या अनुर्षांगाने वितरीत 
करण्याकरीता मागगदिगक सुचना  वनगगवमत करण्याचे आदेि वदले. सदर आदेिाच्या अनुर्षांगाने 
सांचालक,विजाभज,इमाि ि विमाप्र कल्याण सांचालनालय पुणे याांनी त्याांच्या उपरोक्त सदभग क्र.2 येथील 
पत्राद्वारे वद.21/12/2017 रोजी त्याांचा प्रस्ताि िासनास सादर केला. मा.मांवत्रमांडळाने 
वद.21/11/2017 रोजीच्या  बैठवकत घेतलेला वनणगय, या अनुर्षांगाने मा.मांत्री मिोदयाांचे वनदेि ि 
विजाभज सांचालनालयाने त्याांच्या वद.21/12/2017 रोजीच्या पत्राद्वारे सादर केलेला या विर्षयािरील 
प्रस्ताि इ. बाबींचा सखोल विचार करुन सन 2017-18 या िैक्षवणक िर्षातील पविल्या सिामािीकरीता  
देय असलेले विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क ि वनिाि भत्याची अनुज्ञये रक्कम वितरीत करण्याबाबत 
खालील प्रमाणे मागगदिगक सुचना वनगगवमत करण्यात येत आिेत- 
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अ) सन 2017-18 िैक्षवणक िर्षासाठी पविल्या सिामािी करीता विक्षण िुल्क,पवरक्षा िुल्काच्या 
देय रक्कमेच्या 50 % च्या 60 % रक्कम तसेच पविल्या 6 मविन्यासाठी अनुज्ञये वनिाि भत्याची 
रक्कम  विद्यार्थ्याच्या आधार सांलनन खात्यािर जमा करण्या करीता खालील कायगपध्दतीचा 
अिलांब करािा :-   

(1) ज्या विजाभज, इमाि ि विमाप्र प्रिगाच्या विद्यार्थ्यानी सन 2017-18 या िर्षाकरीता 
नविन मिावडबीटी पोटगलिर आधार क्रमाांच्या आधारे नोंदणी केलेले अजग तसचे  या 
व्यवतवरक्त मिावडबीटी पोटगलिर अद्याप नोंदणी करुन न  िकलले्या विद्याथांचे अजग  
सांबांवधत मिाविद्यालयाांने ऑफलाईन पध्दतीने विवित नमुन्यात प्राप्त करुन घ्याि.े 
अिा प्रकारे मिावडबीटीिर नोंदणी केलेले विद्याथी ि नोंदणी करु न िकलेल्या 
विद्याथांचे मिाविद्यालयात प्राप्त झालेले अजांच्या अनुर्षांगाने मिाविद्यालयाने 
तपासुन/खात्री केलेल्या  पात्र विद्यार्थ्याच्या खात्यािर विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क ची 
पविल्या िप्त्याची 50% च्या 60 % एिढी रक्कम तसेच पविल्या 6 मविन्यासाठी 
अनुज्ञये वनिाि भत्याची रक्कम अदा करता येईल.  

(2) ज्या विजाभज, इमाि ि विमाप्र प्रिगाच्या विद्यार्थ्यानी मिावडबीटी पोटगलिर 
ऑनलाईन अजग केलेले आिेत, तसेच याव्यवतवरक्त मिावडबीटी पोटगलिर नोंदणी न 
करु िकलले्या  विद्यार्थ्यांचे  मिाविद्यालयात प्राप्त झालेल्या ऑफलाईन अजांची  
तपासणी/खात्री करुन ि विद्याथी पात्र आिे, असे प्रमावणत करुन मिाविद्यालयाच्या 
प्राचायानी सदर  अजग  सबांधीत सिाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण याांच्याकडे सादर 
करािा.  

(3)  विद्यार्थ्याने सादर केलेल्या सिग कागदपत्राांची ि प्रमाणपत्राांची मुळ प्रमाणपत्रािरुन 
खात्री करुन पात्र विद्यार्थ्याचे अजग मिाविद्यालय सबांधीत सिाय्यक आयुक्त, 
समाजकल्याण याांच्याकडे पाठिवतल.  

(4) िासन वनणगयामध्ये विद्यार्थ्याच्या आधार सांलननीत बॅक खात्यािर रक्कम जमा   
करणेबाबतचे वनदेि आिेत. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यानी मिावडबीटी पोटगलिर अजग 
केलेले आिेत, त्याांच्या आधार क्रमाांकाची पडताळणी (Verify) ि त्या आधार 
क्रमाांकािी विद्यार्थ्याचे बॅक अकाउांट सांलनन करण्यात आले आिे याची खात्री / 
पडताळणी / Verification मिावडबीटीने करािी.  आवण अिा विद्यार्थ्याच्या यादीची 
प्रप्रट काढून घेण्याची सुविधा मिाविद्यालय ि सिाय्यक आयुक्त याांना मिावडबीटी 
वटमने उपलब्ध करुन द्यािी. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे ऑफलाईन अजग प्राप्त झाले 
आिेत अिा विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमाांकाची पडताळणी (Verify) ि त्या आधार 
क्रमाांकािी विद्यार्थ्याचे बॅक अकाउांट सांलनन करण्यात आले आिे याची खात्री / 
पडताळणी / Verification मिाविद्यालयाने करािी. 

(5)   या पवरपत्रका सोबत जोडलेले पवरविष्ट "अ" प्रमाणे वििीत केलेल्या िमीपत्रािर 
मिाविद्यालयाने आपले सांमतीपत्र ि विद्याथी पात्रतेबाबतचे िमीपत्र 100 रुपयाच्या 
स्टॅम्प पेपरिर देणे बांधनकारक असेल. 

(6)  मिावडबीटी पोटगलिर प्राप्त झालेले तसेच मिाविद्यालयात ऑफलाईन प्राप्त 
झालेल्या  अजांची  मिाविद्यालयाने खात्री ि पडताळणी करुन सादर केलेल्या 
यादीची सिाय्यक आयुक्त समाज कल्याण िे आिश्यक कागदपत्राांची (जात 
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प्रमाणपत्र, अवधिास प्रमाणपत्र ि मागील िर्षाची पवरक्षा उत्तीणग झालेचे प्रमाणपत्र ) 
पडताळणी करुन मांजूरी देतील. 

(7)  ज्या विद्यार्थ्याचे वबल तयार िोईल तेिढया विद्यार्थ्याची विक्षण िुल्क, परीक्षा 
िुल्क तसचे अनुज्ञये वनिाि भत्याचे  इसीएस जनरेट  करुन सिाय्यक आयुक्त, 
समाजकल्याण सदर रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार सांलननीत बँक खात्यािर जमा 
करतील.  

(8)  वबल वििीत प्रचलीत वनयमानुसार  कोर्षागारात सादर केले जाईल.  
(9) कोर्षागाराने मांजूर केल्यानांतर सिाय्यक आयुक्त,समाजकल्याण (DDO) याांच्या 

खात्यािर देयकाांची रक्कम जमा िोईल. 
(10) सिाय्यकआयुक्त, समाजकल्याण(DDO)याांच्या खात्यातून रक्कम ईसीएसव्दारे 

सांबांधीत बकेॅस विद्यार्थ्याच्या नािासि आधार सांलनन बॅक खात्यात जमा 
करणेसाठी  तात्काळ पाठितील. 

(11 ) (अ) सांबांवधत बॅका विद्यार्थ्याच्या आधार सांलनन बॅक खात्यािर अनुज्ञये  
    विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क तसेच वनिाि भत्याची अनुज्ञये रक्कम 

 जमा करतील. 
(ब) सांचालक,विजाभज,इमाि ि विमाप्र सांचालनालय,पुणे याांनी बँकेसोबत  

प्रवक्रया ठरिून त्याप्रमाणे कायगिािी िोणेसाठी बँके सोबत MOU  
सामांजस्य करार करािा. 

 (क) सध्या ज्या बँका आयुक्त, समाजकल्याण पुणे याांनी वनधारीत 
 (Empanneled) केलेल्या आिेत.त्याांना वि जबाबदारी सोपविण्यात  
 यािी. 

ब)  उपरोक्त कायगपध्दतीच्या अनुर्षांगाने खालील प्रमाणे सिाय्यक आयुक्ताांची जबाबदारी 
रािील :- 

1) मिाविद्यालयाने खात्री ि पडताळणी करुन मिावडबीटी पोटगलिरुन ऑनलाईन 
फॉरिडग केलेल्या विद्यार्थ्याचे अजग तसेच मिावडबीटी वििाय ऑफलाईन प्राप्त 
िोणारे विद्यार्थ्यांचे अजग खालील कागदपत्रे तपासुन मांजूर करािते. 

 जात प्रमाणपत्र 
 आिश्यक तेथे िधैता प्रमाणपत्र 
  आिश्यकता असेल तेथे अवधिास प्रमाणपत्र 
 मागील िर्षाचे उत्तीणग प्रमाणपत्र / परुािा 
 उत्पन्न दाखला 
 विद्याथी ि मिाविद्यालयाचे बांधपत्र ( िाडॅ कॉपी ) 
 िासन वनणगया प्रमाणे अिश्यक कागदपत्रे 
2) विद्याथी ि कॉलेजचे बांधपत्र प्राप्त करुन घेणे ि तदनांतरच वबल जनरेट करणे. 
4) वबलाची प्रप्रट घेिून प्रचवलत वनयमानुसार कोर्षागारात सादर करणे. 
 ) सन 2017-18 मध्ये ज्या विद्यार्थ्याना 50 % च्या 60 % विक्षण िुल्क, परीक्षा 
िुल्काचा पविला िप्ता तसेच पविल्या 6 मविन्यासाठी अनुज्ञये वनिाि भत्याची रक्कम 
वदलेला आिे. त्याबाबतचे सिग अवभलेखे जतन करणे. 



िासन पवरपत्रक क्रमाांकः इबीसी 2017/ प्र.क्र.4 / विक्षण 
 

पृष्ठ 8 पैकी 4 

5) कोणत्यािी प्रकारे विवत्तय वनयमाांचा ि प्रचवलत िासन वनणगयाांचा भांग िोणार नािी 
याची दक्षता घ्यािी. 
6) विभागाअतगगत राबिण्यात येणाऱ्या योजनेच्या अवट, िती, वनयमानुसार   विक्षण 
िुल्क, परीक्षा िुल्क तसेच वनिाि भत्याच्या देय रकमेची गणना( Calculation) योनय 
वरतीने िोत आिे, याची जबाबदारी सिाय्यक आयुक्त,समाजकल्याण याांची असेल. 

क)  उपरोक्त कायगपध्दतीच्या अनुर्षांगाने खालील प्रमाणे मिावडबीटीची जबाबदारी रािील :-  
1) विभागाच्या आिश्यकतेनुसार / प्रपत्रानुसार ( उदा.बी स्टेटमेंटमधील वफल्ड नुसार ) 
माविती सिाय्यक आयुक्त,समाजकल्याण  ि सबांवधत मिाविद्यालयास  पुरविणे. 
2) िासन वनणगयामध्ये विद्यार्थ्याच्या आधार सांलननीत बॅक खात्यािर रक्कम जमा 
करणेबाबतच ेवनदेि आिेत. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यानी मिावडबीटी पोटगलिर अजग केलेले 
आिेत, त्याांच्या आधार क्रमाांकाची पडताळणी (Verify ) ि त्या आधार क्रमाांकािी 
विद्यार्थ्याचे बॅक अकाउांट सांलनन करण्यात आले आिे याची खात्री / पडताळणी / 
Verification मिावडबीटीने करािी. आवण अिा विद्यार्थ्याच्या यादीची प्रप्रट काढून 
घेण्याची सुविधा मिाविद्यालय ि सिाय्यक आयुक्त याांना मिावडबीटी वटमने उपलब्ध 
करुन द्यािी. 
4) मिावडबीटी जी माविती विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण विभागास पुरविणार आिे, 
त्याच्या िधैतेची जबाबदारी सांबांवधत विभाग ि मिावडबीटी याांची असेल. 
 ) ज्या विद्यार्थ्याची विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क ची रक्कम अदा केली अिा विद्यार्थ्याना  
ती पुन्िा वदली जाणार नािी यासाठी flagig करण्याची जबाबदारी  मिावडबीटी  वटमची 
 असेल. 
5)मिावडबीटीने कॉलेज वनिाय ि अभ्यासक्रमवनिाय ि कास्ट कॅटगरी वनिाय यादी Dist 
clerk ID ि Asst. Commm.ID िर उपलब्ध करुन देण्याची व्यिस्था करािी 

उपरोक्त कायगपध्दतीच्या अनुर्षांगाने सुलभ कायगिािी करण्याकरीता विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क 
वमळण्यासाठी विद्याथी ि आवण मिाविद्यालयाने द्याियाच्या िमीपत्र/ प्रवतज्ञापत्राचा नमुना पवरविष्ट “अ” 
(मधील नमुना  'अ' ि 'ब') या पवरपत्रकासोबत जोडला आिे. सदर नमुना ि उपरोक्त कायगपध्दतीचा 
अिलांब तसेच िासन वनणगय वद.15/12/2017 मधील सुचनाांचे पालन करुन विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क 
ची प्रलांवबत प्रकरणे वनकाली काढून पात्र लाभार्थ्यांना त्याांच्या आधार सांलांग्ननत बँक खात्यािर रक्कमा 
जमा करण्यात याव्यात. सदर िासन पवरपत्रक िे वििेर्ष चौकिी पथकाने कारिायीची विफारस 
केलेल्या दोर्षी सांस्था ि अनुज्ञये नसलेले अभ्यासक्रम िगळुन अनुज्ञये सांस्था ि अभ्यासक्रमास लागु 
रािील. तसेच या पवरपत्रकातील कायगपध्दती िी सन 2017-18 या िैक्षवणक िर्षाच्या पविल्या 
सिामािीसाठीच लागु असेल. पुढील सिामािीकरीता िगेळयाने सुचना वनगगवमत करण्यात येतील.  

सदर िासन वनणगय मिाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201801101524508422 असा आिे. िा आदेि वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्राचे राज्यपाल याांचे आदेिानुसार ि नािाने. 
 

       

                                                                                 ( भा.र. गावित ) 
          सिसवचि, मिाराष्र िासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सवचि 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मुख्यमांत्री याांचे  अपर मुख्य सवचि 
3. मा.मांत्री, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय,मुांबई 
4. मा.राज्यमांत्री,  विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा.मुख्य सवचि याांचे उपसवचि, मांत्रालय, मुांबई  
6. मा. प्रधान सवचि, मिसूल ि िन/वित्त/ वनयाजोन/ग्रामविकास/गृि वनमाण/उघोग,उजा ि  

कामगार/उच्च ि तांत्रविक्षण/माविती ि तांत्रज्ञान /िघैकीय विक्षण ि और्षधी द्रव्ये/कृर्षी ि पदुम 
विभाग, मांत्रालय, मुांबई 

7. मा.सवचि, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण विभाग याांचे स्िीय सिाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
8. मिासांचालक,माविती ि जनसांपकग  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई (प्रवसध्दीसाठी) 
9. सांचालक विजाभज, इमाि  ि विमाप्र कल्याण सांचालनालय, मिाराष्र राज्य, पुणे 
10. सिग मांत्रालयीन विभाग 
11. सिग विभागीय आयुक्त 
12. सिग वजल्िावधकारी 
13. सिग  मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्िा पवरर्षद 
14. व्यिस्थापकीय सांचालक, िांसतराि नाईक विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती विकास  

मिामांडळ, मुांबई 
15. व्यिस्थापकीय सांचालक, मिाराष्र राज्य इतर मागासिगग वित्त ि विकास मिामांडळ, मुांबई 
16. सांचालक, तांत्रविक् ाण, मुांबई    
17. सांचालक, उच्च विक्षण, पणेु  
18. सांचालक, िघैवकय विक्षण ि सांिोधन, मुांबई  
19. सांचालक, माविती ि तांत्रज्ञान मुांबई. 
20. सिग प्रादेविक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग   
21. सिग सिाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग 
22. सि ग वजल्िा समाज कल्याण अवधकारी, वजल्िा पवरर्षद  
23. सिग अध्यक्ष, विभागीय जात प्रमाणप्रत्र पडताळणी  सवमती   
24. सिग कायासन अवधकरी, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण विभाग, मांत्रालय,मुांबई 
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िासन पवरपत्रक क्रमाांक विष्यिृत्ती-2017/प्र.क्र. 4 /विक्षण सोबतच े
पवरविष्ट “अ”  

सन 2017-18 ची विक्षण िुल्क, परीक्षा िुल्क वमळण्यासाठी िमीपत्र / प्रवतज्ञापत्र 
 

अ) विद्याथी ि पालकाांनी द्याियाचे िमीपत्र / प्रवतज्ञापत्राचा नमुना  
 1) मी / आम्िी खाली सिी करणार / करणारे प्रवतज्ञापन करतो की, विष्यिृत्ती 
वमळण्याबाबतच्या अटी ि िती मला / आम्िाला मान्य आिेत. अजात िरीलप्रमाणे वदलेली सिग माविती 
पूणगपणे सत्य आिे. सदरची माविती खोटी अथिा अपुरी आढळल्यास भारतीय दांडविधाना प्रमाणे िोणाऱ्या 
दांडास /  विक्षसे मी / आम्िी पात्र आिे / आिोत. त्यापैकी कोणतीिी माविती ि वनिदेन चकुीचे आढळून 
आल्यास सक्षम प्रावधकाऱ्याने वदलेला वनणगय अांवतम असेल ि तो माझ्यािर / आम्िािर बांधनकारक असेल 
अिी मी / आम्िी िमी देतो.  जर विष्यिृत्तीची रक्कम जास्तीची वमळाली तर मी / आम्िी  परत करेन / 
करु अिी जास्तीची अथिा अन्य कारणामुळे िसूल करण्यात येणारी रक्कम मी / आम्िी पूणगपणे परत 
करण्याची िमी देतो. उत्पन्नाची ि जातीची माविती खोटी आढळल्यास माझे / माझे पाल्याचे विरुध्द 
िोणाऱ्या कारिाईस मी / आम्िी स्ित: जबाबदार रािू. 
 
 2) मी अजासोबत जोडलेली सिग कागदपत्रे मी सक्षम अवधकाऱ्याकडून / प्रावधकाऱ्याकडून 
प्राप्त केलेली असून ती कागदपत्रे खरी असून योनय मागाने वमळविलेली आिेत. त्यामध्ये कोणत्यािी 
प्रकारचा फेरफार / दुरुस्ती / बदल केलेला नािी. ती खोटी अथिा नकली नािीत िे मी सत्य प्रवतज्ञिेर 
वलिून देतो. अजासोबत जोडलेली कागदपत्रे खोटे अथिा बनािट आढळल्यास त्यास मी / आम्िी पुणगत: 
जबाबदार असून त्यासाठी भारतीय दांड विधान कायदा कलम 199 ि 200 नुसार लागू िोणाऱ्या विक्षसे 
मी पात्र रािीन याची मला पुणग जाणीि आिे. 
 
 4) माझे अजानुसार मला जर विष्यिृत्तीची जास्तीची रक्कम वमळाली तर ती मी / आम्िी 
परत करेन / करु. अिी जास्तीची अथिा अन्य कारणामुळे िसूल करण्यात येणारी रक्कम मी / आम्िी 
पूणगपणे परत करण्याची िमी देतो. 
  ) सन 2017-18 या िर्षाची पविल्या िप्त्याची विक्षण िुल्क , पवरक्षा िुल्क ि इतर 
िुल्काची रक्कम बॅक खात्यात जमा िोताच मी ती मिाविद्यालयास सात वदिसात जमा करुन वरतसर 
पािती प्राप्त करुन घेण्याची माझी / आमची जबाबदारी असेल. िुल्क मिाविद्यालयास जमा न केल्याने 
भविष्यात उदभिणा-या पवरणामास मी / आम्िी ियैक्तीक जबाबदार असु असे प्रवतज्ञापुिगक िमीपत्र / 
बांधपत्र मी / आम्िी सादर करीत आिोत. 
 
 
 
 
 
वठकाण : 
वदनाांक : 
( अजगदाराच्या िडीलाांची / पालकाची सिी ि नाि )                         (  अजगदाराची सिी ि नाि  ) 
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ब) मिाविद्यालयाने द्याियाच्या िमीपत्र / प्रवतज्ञापत्राचा नमुना 
 

1) उपरोक्त --------------------------------- अजगदाराने िरील िमीपत्र / प्रवतज्ञापत्रात 
वदलेली सिग माविती, त्याच्या कुटूांबाच ेसिग मागाने वमळणारे िार्षर्षक उत्पन्न, तो सध्या विकत असलले्या 
अभ्यासक्रमाची माविती, िैक्षवणक माविती, त्याचे िसवतगृि, िसवतगृिा बािेर रािण्याची माविती 
िुल्करचना, जातीचे प्रमाणपत्र इ. कागदपत्राांचे मुळ प्रवतिरुन पूणगपणे तपासलेली असून ती बरोबर 
आिे.त्यामुळे मी श्री / श्रीमती -----------------------------------------------------( प्राचायाचे 
नाि )--------------------------------------- सांस्थेच्या मिाविद्यालयात प्राचायग म्िणनू कायगरत 
आिे. त्या अवधकारात उपरोक्त विद्यार्थ्याची विष्यिृत्ती / विक्षण िुल्क पवरक्षा िुल्क इतर िुल्क मांजूर 
करण्याकरीता विफारस करीत आिे. 
 
2) मी वनम्नस्िाक्षरीत िमी देतो की, अजगदाराची विक्षण िुल्क ि इतर िुल्काची रक्कम जी 
मिाविद्यालयाकडे सुपूदग केलेली आिे, ती ज्या प्रयोजनासाठी वदलेली आिे.  त्या विविष्ट प्रयोजनासाठी 
त्याचा विवनयोग करीन आवण त्याबाबीचे वििोब ज्या प्रावधकाऱ्याने िी तरतूद सुपदूग केलेली आिे, त्या 
प्रावधकाऱ्याकडे वनयवमतपणे पाठिने.  विद्याथी सोडून गेल्यास प्रकिा त्याने विनापरिानगी अभ्यासक्रमात 
बदल  केल्यास प्रकिा अन्य कोणत्यािी अवनयवमततेमुळे त्याचा प्रििे रदद झाल्यास त्यास मांजूर 
करण्यात आलेली विष्यिृत्ती / विक्षण िुल्क पवरक्षा िुल्काची रक्कम सरकारी लेख्यात जमा 
झाल्यावििाय त्याचे िाळा / मिाविद्यालय सोडल्याचा दाखला जारी करणार नािी. त्याची सांपूणग 
जबाबदारी प्राचायग या नात्याने माझ्याकडे रािील.  
 
4) विद्यार्थ्याच्या अजामध्ये वदलेली माविती मी अजगदाराने वदलेल्या मुळ कागदपत्राचे आधारे 
तपासलेली आिे. तसेच अजगदाराांनी सादर केलले्या कागदपत्राच्या मूळ प्रती तपासलेल्या असून सादर 
केलेल्या कागदपत्रामध्ये कोणतािी बदल / खाडाखोड / दुरुस्ती / फेरफार नािी. 
 
 ) मी वनम्नस्िाक्षरीत प्रमावणत करतो की, िरील अजगदाराने विष्यिृत्ती / विक्षण िुल्क पवरक्षा िुल्क 
मांजूरीसाठी सादर केलेली माविती योनय ि बरोबर असून सदर अजगदार िा आमचे मिाविद्यालयामधील 
वनयवमत विद्याथी आिे त्याने कोणत्यािी अन्य मिाविद्यालयामध्ये प्रििे घेतलेला नािी, तसेच त्याची 
सरासरी उपग्स्थती 75% पेक्षा अवधक आिे. तसेच सदर विद्यार्थ्याकडून मिाविद्यालयाने कोणतेिी विक्षण 
िुल्क, पवरक्षा िुल्क ि इतर अनुज्ञये िुल्क घेतलेले नािी. 
 
5) आमचे मिाविद्यालय िे मान्यता प्राप्त आिे, ते अनुदावनत / विनाअनुदावनत आिे,  मान्य झालेले 
अभ्यासक्रम िे सांबांवधत सक्षम प्रावधका-याांनी मान्यता वदलेले आिेत,  प्रत्येक अभ्यासक्रमाची प्रििे क्षमता 
िी मान्यता वदल्यानुसारच आिे ि त्या प्रििे क्षमतेच्या अवधन रािून मागासिगीय विद्यार्थ्याचे अजग सांबांवधत 
सक्षम  कायालयास फॉरिडग केले  आिेत, त्याांची विक्षण िुल्क पवरक्षा िुल्क ि इतर िुल्क सुध्दा, 
सांबांवधत सक्षम प्रावधकारी / विद्यापीठ याांनी मान्य केल्याप्रमाणेच असून ती अिास्ति प्रकिा अिाजिी नािी. 
िासन / विद्यापीठ / सक्षम प्रावधकारी याांचे प्रचवलत वनयम ि अटी याांचे पालन करुन ि त्यामधील वनयम, 
अटी ि ितीच्या अवधन रािून विद्यार्थ्याचा अजग योनय ि वनयमानुसार असून, त्याची विष्यिृत्ती / विक्षण 
िुल्काची देय रक्कम, सांबवधताांचे आधार सांलनन बकॅ खात्यािर जमा िोणेसाठी विफारस करण्यात येत 
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आिे. त्यामध्ये अवनयमीतता उणीिा ि गैरप्रकार झाल्यास त्याची सिग जबाबदारी िी मिाविद्यालयाची 
असेल. 

 

जािक क्रमाांक -------------- 

वदनाांक --------------- 

वठकाण ------------------ 

प्राचायाची स्िाक्षरी 
नाि ि पदनाम 
मिाविद्यालयाचा विक्का 
 

वटप - विद्यार्थ्यानी / पालकाांनी ि मिाविद्यालयाांनी द्याियाचे िमीपत्र प्रवतज्ञापत्र एकवत्रतच सांलनन 
द्याियाचे आिे. िगेिगेळया कागदािर द्याियाचे नािी. 
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