प�र�शष्-अ
सन 2017-18 ची �शष्यृव त् / �श�ण फ� �मळण्यासाठ बंधपत (Indemnity Bond)
(शासन �नणर् क. इबीसी - 2017/प.क. 525 /�श�ण -1 �द. 8.12.2017 च्य अनुरोधाने)
अ) �वद्याथ व पालकांनी द्यावयाच हमीपत / प्र�त�ा

1)

मी / आम्ह खाल� सह� करणार / करणारे प्र�त�ा करतो क�, �शष्यृव त्

�मळण्याबाबतच् अट� व शत� मला / आम्हाल मान् आ हे त. अजार् वर�लप्रमा �दलेल� सवर मा�हती
पूण्पण
र
सत् आहे . सदरची मा�हती खोट� अथवा अपुर� आढळल्या भारतीय दं ड�वधाना प्रमा

होणार्य दं डास / �श�ेस मी / आम्ह पात आहे / आहोत. त्यापैक कोणतीह� मा�हती व �नवेदन चुक�चे

आढळून आल्या स�म प्रा�धकार्य �दलेला �नणर् अं�तम असेल व तो माझ्याव / आम्हाव

बंधनकारक असेल अशी मी / आम्ह हमी दे तो. जर �शष्यृव त्ती रक्क जास्तीच �मळाल� तर मी /
आम्ह परत करे न / कर अशी जास्तीच अथवा अन् कारणामुळे वसूल करण्या येणार� रक्क मी /
आम्ह पूण्पण
र
परत करण्याच हमी दे तो. उत्पन्ना व जातीची मा�हती खोट� आढळल्या माझे /

माझे पाल्याच �वरुध होणार्य कारवाईस मी / आम्ह स्व: जबाबदार राहू
2)

मी अजार्सोब जोडलेल� सवर कागदपत् मी स�म अ�धकार्याकडू / प्रा�धकार्याक

प्रा केलेल� असून ती कागदपत् खर� असून योग् मागार्न �मळ�वलेल� आहे त. त्यामध् कोणत्याह

प्रकार फेरफार / दर
ु ुस् / बदल केलेला नाह�. ती खोट� अथवा नकल� नाह�त हे मी सत् प्र�त�े

�लहून दे तो. अजार्सोब जोडलेल� कागदपत् खोटे अथवा बनावट आढळल्या त्या मी / आम्ह पुण्
र :
जबाबदार असून त्यासाठ भारतीय दं ड �वधान कायदा कलम 199 व 200 नुसार लागू होणार्य �श�ेस
मी पात राह�न याची मला पुणर जाणीव आहे .
3)

सन 2017-18 या वषार्च �श�ण शुल्, प�र�ा शुल् व इतर शुल्काच रक्क बॅक

खात्या जमा होताच मी ती महा�वद्यालया सात �दवसात जमा करु �रतसर पावती प्रा करु

घेण्याच माझी / आमची जबाबदार� असेल. शुल् महा�वद्यालया जमा न केल्यान भ�वष्या
उदभवणा-या प�रणामास मी / आम्ह वैयक्ती जबाबदार असु असे प्र�त�ापुव हमीपत / बंधपत मी /
आम्ह सादर कर�त आहोत.
�ठकाण :
�दनांक :

(अजर्दाराच् वडीलांची / पालकाची सह� व नाव )

(अजर्दाराच सह� व नाव )

