“जाहीर आवाहन”
मागासवगीय ववद्यार्थयाांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवत्ृ ती आणि राज्य िासनाची शिक्षि फी पररक्षा फी

शमळिेसाठी आवेदन पत्र भरताांना आधारकार्ड, बँकेचे खाते क्रमाांकाची माहहती सादर करिेबाबत ववद्यार्थी, पालक व
महाववद्यालयाांना आवाहन
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय वववशेष सहाय्य ववभागामार्फत प्रत्येक वषी अनुसूचित िाती, ववमुक्त िाती,

भटक्या िमाती, इतर मागास व ववशेष मागासप्रवगाफतील मॅरीकोत्तर शशक्षण घेत असलेल्या ववद्यार्थयाांना भारत सरकार
शशष्ट्यवत्ृ ती आणण राज्य शासनािी शशक्षण र्ी, पररक्षा र्ी या योिनाांिा लाभ दे ण्यात येतो. सदर योिनेिा लाभ घेणेसाठी

ववद्यार्थयाफस ववभागाच्या https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या पोटफ लवरुन ऑनलाईन अिफ भरणे आवश्यक आहे .
ऑनलाईन अिफ भरलेनांतर ववद्यार्थयाांनी आपला मागास प्रवगफ, शैक्षणणक अहफता, रहहवास, उत्पन्न, मागील वषाफिा उत्तीणफ
दाखला या ववषयािे परु ावे महाववद्यालयास सादर करणे अननवायफ आहे . त्या आधारे ववद्यार्थयाांिी शशष्ट्यवत्ृ ती / शशक्षण र्ी,
पररक्षा र्ीसाठी पात्रता ननजश्ित होते.

पात्र ववद्यार्थयाफस शमळणारी शशष्ट्यवत्ृ ती (ननवाफह भत्ता) हा ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्यावर आणण शशक्षण र्ीिी

रक्कम महाववद्यालयाच्या बँक खात्यावर परस्पर िमा केली िाते. अचधकृत बँक खात्यावर शशष्ट्यवत्ृ तीिी रक्कम िमा
होणेसाठी खालील बाबीांिी पुतत
फ ा ववद्यार्थी / पालक / महाववद्यालयाने करणेबाबत िाहीर आवाहन करण्यात येत आहे .
1. ववद्यार्थयाांने आपल्या आधार क्रमाांकािी खात्री पटववणेसाठी आधारकार्ाफिी प्रत प्रस्तावा सोबत िोर्ावी.
2. ज्या बँकेमध्ये खाते उघर्ले आहे त्या बॅकेच्या खाते क्रमाकािी खात्री होणेसाठी पासबक
ु च्या पहहल्या पानािी
छायाांककत प्रत िोर्ावी.

3. आधारकार्फ बँक खात्याशी सांलग्न केले असलेबाबतिा परु ावा म्हणन
ू बँकेकर्ून आधार सांलग्नता केलेबाबतिी
पावती (आधार शसर्ीांग स्लीप) सोबत िोर्ावी.

4. ववद्यार्थी / पालकाांनी प्रस्तावासोबत आधार क्रमाांक आणण तो बँकेशी सांलग्न केल्याबाबतिा परु ावा िोर्ला आहे ,

अशा ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर, त्याांिा आधार क्रमाांक वैध असल्यािी खात्री करुन शशष्ट्यवत्ृ तीिी रक्कम तसेि
महाववद्यालयाच्या खात्यावर शशक्षण शुल्कािी रक्कम प्राधान्याने िमा केली िाईल.

तेव्हा सवफ ववद्यार्थी / पालक आणण महाववद्यालयािे प्रािायफ याांना आवाहन करण्यात येत आहे की, उपरोक्त कागदपत्रे
पोटफ ल सुरु होणेपूवी तयार ठे वावीत. िेणे करुन ऐन वेळी धावपळ होणार नाही.
*

*

*

Annexure - I
The Branch Manager
Bank …………………………………….
Branch………………………………….
Date:_______________
Dear Sir / Madam,
Bank Account No …………………………………. in my name Linking of Aadhaar / UID Number with the
account
I am maintaining a Bank Account number ……………………………………. with your Branch (Branch
name…………………………………). I submit my Aadhaar number and voluntarily give my consent to;
o
o

o
o

Seed my Aadhaar/UID number issued by the UIDAI, Government of India in my name with my
aforesaid account.
Map it at NPCI to enable me to receive Direct Benefit Transfer (DBT) from Government of India
in my above account. I understand that if more than one Benefit transfer is due to me , I will
receive all Benefit Transfers in this account
Use my Aadhaar details to authenticate me from UIDAI
Use my mobile number mentioned below for sending SMS alerts to me

The particulars of the Aadhaar/ UID letter are as under:
Aadhaar/ UID number: ………………………………………………..
Name of the Aadhaar Holder as in Aadhaar card: ………………………………………………………………………..
I have been given to understand that my information submitted to the bank herewith shall not be
used for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law.
Yours faithfully,

(Signature/ Thumb impression of the account holder)
Name: ………………………………….
Mobile No. …………………………
Email: ………………………………….
Enclosure: copy of the Aadhaar letter self-attested

Confirmation of insertion / linking of Aadhaar number with Bank Account:
The Account number ………………………………………… of Shri / Smt / Kum. ……………………………………….………..
with ……………………………….. (Bank) Branch ………………………………………… has been linked with
Aadhaar/UID number …………………………………. And mobile number…………………………………..

Date …………….

(Bank’s authorized official)

