
प�र�शष्-अ 

सन 2017-18 ची �शष्यवृ ती / �श�ण फ� �मळण्यसयाठ बंधपत (Indemnity Bond) 

(शयसन �नणर्  क. इबीसी - 2017/प.क. 525 /�श�ण -1 �द. 8.12.2017 च्य अनुरोधयने) 

अ) �यद्याथ य पयलकयंनी द्यय्यच ेहमीपत / प�त�यपत  

 1) मी / आम्ह खालह स्ह करणार / करणारे प्र�ा�ा कररो क�, �शष्यवृ री 
�मळण्ाााारत्ा अटह य शर� मला / आम्ाला मान् आ ्ेर. अजारर यरहलपमाणे �दलेलह सयर मा�्री 
�ूणर�णे सृ् आ्े. सदरची मा�्री खोटह अथया अ�ुरह आढळल्ास भाररी् दंड�यधााा पमाणे 

्ोणार्ा दंडास /   �श�ेस मी / आम्ह �ात आ्े / आ्ोर. ृ्ा�पक� कोणरी्ह मा�्री य ्ायेदा चुक�च े

आढळूा आल्ास स�म पारधकार्ााे �दलेला ्ाणर् अं् रम असेल य रो माझ्ायर / आम्ायर 

ांधाकारक असेल अशी मी / आम्ह ्मी देरो.  जर �शष्यवृ रीची रककम जासरीची �मळालह रर मी / 
आम्ह  �रर करेा / कर अशी जासरीची अथया अन् कारणामुळे यसूल करण्ार ्ेणारह रककम मी / 
आम्ह �ूणर�णे �रर करण्ाची ्मी देरो. उृ�नााची य जारीची मा�्री खोटह आढळल्ास माझ े / 

माझ े�ाल्ाचे �यरुद ्ोणार्ा कारयाईस मी / आम्ह सयर: जााादार रा्ू 
 
 2) मी अजारसोार जोडलेलह सयर कागद�त ेमी स�म अरधकार्ाकडूा / पारधकार्ाकडूा 

पारर केलेलह असूा री कागद�त ेखरह असूा ्ोग् मागाराे �मळ�यलेलह आ्ेर. ृ्ामु्े कोणृ्ा्ह 
पकारचा फेरफार / दरुसरी / ादल केलेला ाा्ह. री खोटह अथया ाकलह ाा्हर ्े मी सृ् प्र�ेयर 

�ल्ूा देरो. अजारसोार जोडलेलह कागद�त ेखोटे अथया ााायट आढळल्ास ृ्ास मी / आम्ह �ुणरर: 

जााादार असूा ृ्ासााठ भाररी् दंड �यधाा का्दा कलम 199 य 200 ाुसार लागू ्ोणार्ा �श�ेस 

मी �ात रा्हा ्ाची मला �ुणर जाणीय आ्े. 
 

 3) सा 2017-18 ्ा यषारची �श�ण शुलक, ��र�ा शुलक य इरर शुलकाची रककम ाॅक 

खाृ्ार जमा ्ोराच मी री म्ा�यद्ाल्ास सार �दयसार जमा करा �ररसर �ायरी पारर करा 

घेण्ाची माझी / आमची जााादारह असेल. शुलक म्ा�यद्ाल्ास जमा ा केल्ााे भ�यष्ार 

उदभयणा-्ा ��रणामास मी / आम्ह यप्करीक जााादार असु असे प्र�ा�ुयरक ्मी�त / ांध�त मी / 
आम्ह सादर करहर आ्ोर. 
 

�ाकाण : 

�दाांक : 

(अजरदारात्ा यडीलांची / �ालकाची स्ह य ााय )                                      (अजरदाराची स्ह य ााय  ) 

 

 


