(ब) शवद्यािी व पालकाांनी द्यावयाचे बांधपत्र (Indemnity Bond):1)

मी / आम्ही खाली सही करणार / करणारे प्रशतज्ञापन करतो की, शिष्यवृत्ती शमळण्याबाबत

िासनाने शवहीत केलेल्या अटी व िती मला / आम्हाला मान्य आहेत. अर्जात वरीलप्रमाणे नमूद केलेली
सवण माशहती पूणणपणे सत्य आहे. सदरची माशहती खोटी अिवा अपुरी आढळल्यास भारतीय दां र्शवधाना
प्रमाणे होणाऱ्या दां र्ास / शिक्षेस मी / आम्ही पात्र आहे / आहोत. अर्जात नमूद केलेल्या माशहतीपैकी
कोणतीही माशहती वा शनवेदन चुकीचे आढळू न आल्यास सक्षम प्राशधकाऱ्याने शदलेला शनणणय अांशतम असेल
व तो माझ्यावर / आम्हावर बांधनकारक असेल, अिी मी / आम्ही हमी दे तो. र्जर शिष्यवृत्तीची, शिक्षण
िुल्क, परीक्षा िुल्काची रक्कम अनुज्ञय
े रक्कमेपेक्षा अशधक शमळाली तर मी / आम्ही ती िासनास र्जमा
करु, अिी र्जाथतीची अिवा अन्य कारणामुळे वसूल करण्यात येणारी रक्कम मी / आम्ही पूणणपणे िासनास
परत करण्याची हमी दे तो.
2)

माझ्या कुटु ां बाच्या उत्पन्नाची व र्जातीची अर्जात नमूद केलेली माशहती खोटी आढळल्यास माझ्या /

माझ्या पाल्याच्या शवरुध्द होणाऱ्या कारवाईस मी / आम्ही थवत: र्जबाबदार राहू .
3)

मी अर्जासोबत र्जोर्लेली सवण कागदपत्रे, मी सक्षम अशधकाऱ्याकर्ू न / प्राशधकाऱ्याकर्ू न प्राप्त

केलेली असून, ती कागदपत्रे खरी असून योग्य मागाने शमळशवलेली आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा
फेरफार / दु रुथती / बदल केलेला नाही. सदरील कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे खोटी अिवा नकली नाहीत हे मी
सत्य प्रशतज्ञेवर शलहू न दे तो. अर्जासोबत र्जोर्लेली कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे खोटे अिवा बनावट आढळल्यास
त्यास मी / आम्ही पुणणत: र्जबाबदार असून त्यासाठी भारतीय दां र् शवधान कायदा कलम 199 व 200 नुसार
लागू होणाऱ्या शिक्षेस मी/आम्ही पात्र राहू , याची मला/आम्हाला पुणण र्जाणीव आहे.
4)

सन 2017-18 या वर्ाची शिष्यवृत्ती, शिक्षण िुल्क, पशरक्षा िुल्क व इतर िुल्काची रक्कम माझ्या

आधार सांलग्न बॅन्क खात्यावर र्जमा होताच, त्यापैकी महाशवद्यालयास दे य असलेली शिक्षण िुल्क व
परीक्षा िुल्काची रक्कम सात शदवसात महाशवद्यालयात र्जमा करुन त्याची शरतसर पावती प्राप्त करुन
घेण्याची माझी / आमची र्जबाबदारी असेल. िुल्क महाशवद्यालयास र्जमा न केल्याने भशवष्यात उदभवणाया पशरणामास मी / आम्ही वैयक्तीक र्जबाबदार असु असे प्रशतज्ञापुवक
ण हमीपत्र / बांधपत्र मी / आम्ही सादर
करीत आहोत.
शठकाण :
शदनाांक :

( अर्जणदाराच्या वर्ीलाांची / पालकाची सही व पुणण नाव )

( अर्जणदाराची सही व पूणण नाव )

