आददवासी दवकास दवभाग
आददवासी दवकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नादिक
आददवासी दवकास भवन, पहीला मजला, जुना मुुंबई आग्रा रोड, गडकरी चौक, नादिक 422202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------अनुसदू चत जमातीच्या मुला/मुलींना परदेिात दिक्षणासाठी दिष्ट्यवृत्ती योजना.
महाराष्ट्र िासनाचे आददवासी दवकास दवभागाकडू न िासन दनणणय क्र.आददिी-1203/प्र.क्र.76/ का. 12, ददनांक 31 माचण, 2005,
11 एदप्रल, 2012 व ददनांक 16 माचण, 2016 अन्वये राज्यातील अनुसदू चत जमातीच्या 10 दवद्यार्थ्याना परदेिात पदवी / पदव्युत्तर
अभ्यासक्रमाचे दिक्षण घेणेसाठी दिष्ट्यवृत्ती देण्याचा दनणणय घेतला आहे. त्यानुसार सन 2021-22 या िैक्षदणक वर्षात परदेिात खालील
अभ्यासक्रमाचे दिक्षण घेणेसाठी प्रवेि घेतलेल्या अनुसदू चत जमातीच्या दवद्यार्थ्याकडू न दिष्ट्यवृत्तीचा लाभ दमळणेसाठी अजण मागदवण्यात येत
आहे. सदर दिष्ट्यवृत्तीसाठी खालीलप्रमाणे दनकर्ष आहेत.
1.

राज्यातील आददवासी दवद्यार्थ्याना दवदेिी दिक्षणाच्या सुंधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुसदू चत जमातीच्या एकूण 10 दवद्यार्थ्याना

पदवी व पदव्युत्तर दिक्षणासाठी/अभ्यासक्रमासाठी दिष्ट्यवृत्ती देण्यात येईल. तथादप, दहा दवद्यार्थ्यापेक्षा जास्त दवद्यार्थ्याचे अजण प्राप्त झाले तर
अिा दवद्यार्थ्याना त्यांनी इयत्ता 12 वी व पदवी अभ्यासक्रमात दमळदवलेल्या गुणाआधारे प्राधान्य देण्यात येईल.
अ.क्र.

अभ्यासक्रमाचे नांव

स्तर

पदवी

पदव्युत्तर

एकूण सुंख्या

पदव्युत्तर

0

2

2

वैद्यकीय अभ्यासक्रम

पदवी / पदव्युत्तर

1

1

2

3.

बी. टे क (इुंदजदनअरींग)

पदवी / पदव्युत्तर

1

1

2

4.

दवज्ञान

पदवी / पदव्युत्तर

0

1

1

5.

कृर्षी

पदवी / पदव्युत्तर

0

1

1

6.

इतर दवर्षयाचे अभ्यासक्रम

पदवी / पदव्युत्तर

0

2

2

2

8

10

1.

एम.बी.ए.

2.

एकूण
1.

सदर दिष्ट्यवृत्ती वर नमूद केलेल्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी त्यासमोर नमूद केलेल्या सुंख्येच्या प्रमाणात मुंजर
ू करण्यात
येईल. दिष्ट्यवृत्तीसाठी वरीलप्रमाणे सुंख्या दनदित केली असली तरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे दवद्यार्थ्याना प्राधान्य देण्यात येईल.
तथादप, असे उमेदवार ज्यावेळी उपलब्ध होणार नाहीत त्यावेळी पदवी अभ्यासक्रमाच्या

दवद्यार्थ्याची दनवड करण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे वर नमूद केल्याप्रमाणे दिष्ट्यवृत्तीस दनदित केलेली सुंख्या/क्षमता एका अभ्यासक्रमाकडू न दुस-या अभ्यासक्रमासाठी
वापरली जाईल.
2.

उमेदवाराची दनवड करतांना भुदमदहन आददवासी कुटू ुं बातील दवद्याथी, दुगणम भागातील दवद्याथी, तसेच आददवासी आश्रमिाळे तील
दवद्यार्थ्यास या दिष्ट्यवृत्तीसाठी प्राधान्य देण्यात येईल.

3.

दवद्याथी महाराष्ट्र राज्यातील रदहवासी असल्यासबुंधी अदधवास प्रमाणपत्र (नॅिनॅलीटी व डोमोदसअल सटीदिकेट ) सादर करणे
आवश्यक आहे.

4.

दवद्याथी महाराष्ट्रातील अनुसदू चत जमातीचा असावा. त्याबाबत सक्षम प्रादधका-यांकडू न जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र
दवद्यार्थ्याने अजासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

5.

या दिष्ट्यवृत्तीसाठी दवद्यार्थ्याचे वय ददनांक 1.6.2021 रोजी जास्तीत जास्त 35 वर्षापयणत असावे. तथादप,नोकरी करीत असलेल्या
दवद्यार्थ्याचे बाबतीत उच्च वयोमयादा ही 40 वर्षापयणत राहील. परुंतू नोकरीत नसलेल्या दवद्यार्थ्यास दनवडीचे वेळी प्राधान्य देण्यात
येईल.

6.

दवद्यार्थ्यास परदेिातील मान्यताप्राप्त दवद्यापीठात प्रथम वर्षाकरीता प्रवेि दमळालेला असावा.

7.

दिष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणा-या दवद्यार्थ्याच्या कुटू ुं बाचे वार्षर्षक उत्पन्न कमाल मयादा जास्तीत जास्त रुपये 6,00,000/- पयणत राहील.
त्यासबुंधी सक्षम अदधका-यांचे वार्षीक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

8.

दवद्यार्थ्यांने कोणत्या ददनांकास व कोणत्या दवमानाने परदेिात जाणार आहे याची मादहती आयुक्तालयास ददल्यादिवाय त्याला
परदेिात जाता येणार नाही.

9.

सदर दिष्ट्यवृत्ती आददवासी कुटू ुं बातील केवळ एकच व्यक्तीस (मुलगा/मुलगी) आदण एकच अभ्यासक्रमास अनुज्ञय
े राहील.

10. दिष्ट्यवृत्तीधारक दवद्यार्थ्याने दनवडलेला अभ्यासक्रम अधणवट सोडल्यास, अभ्यासक्रमासाठी िासनामािणत खचण करण्यात आलेली
सुंपण
ु ण रक्कम त्याचेकडू न वसुल करणेत येईल. तसेच सदर अभ्यासक्रम पुणण झाल्यानुंतर भारतात परत येणे ककवा दकमान पाच वर्षण
भारतात सेवा करणे बुंधनकारक राहील. या अटी मान्य असल्यासबुंधी दवद्यार्थ्याने लेखी हमीपत्र (बॉन्ड) दोन जामीनदारांसह सादर
करावे लागेल.

11. परदेिात अभ्यासक्रमासाठी एकदा दनदित केलेला कालावधी वाढवता येणार नाही. अथवा दिष्ट्यवृत्तीस मुंजर
ू ी घेतेवळ
े ी जो
अभ्यासक्रम दनवडला आहे त्यात बदल करता येणार नाही. दवद्यार्थ्याने दनवडलेला अभ्यासक्रम व त्याचा कालावधी अजात स्पष्ट्टपणे
नमूद करणे आवश्यक आहे.
12. अभ्यासक्रम सुंपल्यावर सबुंदधत दवद्यार्थ्यांने त्वरीत भारतात येऊन त्याचे अुंदतम पदरक्षेचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आयुक्त, आददवासी
दवकास यांना सादर करणे आवश्यक राहील. यादिवाय सध्या करीत असलेल्या व्यवसायाची मादहती दयावी.
13. नोकरीत असलेल्या दवद्यार्थ्यास या दिष्ट्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अजण त्याच्या दनयोक्त्यामािणत सादर करणे बुंधनकारक
राहील.
14. परदेिात ज्या दवद्यापीठात दवद्यार्थ्यास प्रवेि दमळाला आहे. त्या दवद्यापीठास व सुंस्थेस ऑनलाईन प्रणालीनुसार डायरेक्ट खात्यावर
टयुिन िी जमा करण्यात येईल. तथादप दवद्यार्थ्यासाठी दनवाहभत्ता त्याचे खात्यावर जमा करण्यात येईल.
15. दिष्ट्यवृत्तीसाठी दनवड झालेल्या दवद्यार्थ्यास, परदेिातील दनवास हा अभ्यासक्रमाचा कालावधी पदलकडे कोणत्याही पदरस्स्थतीत
वाढदवता येणार नाही.
16. सबुंदधत दवद्यार्थ्याने अगोदरच्या वर्षाचे गुणपत्रक, दवद्यापीठ िी व दनवास िी अदा केल्याबाबत प्रमादणत प्रत ददल्यानुंतरच पुढील
वर्षाची दिष्ट्यवृत्ती आयुक्त, आददवासी दवकास हे मुंजर
ू करतील.
17. अभ्यासक्रमाचा कालावधी सुंपल्यावर परदेिातील वास्तव्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार आयुक्तालयामािणत केला जाणार नाही
अथवा त्यासाठी कोणताही जादा दनधी मुंजर
ू केला जाणार नाही.
18. परदेिातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी दवद्यार्थ्याची दनवड झाली आहे त्या देिाचे पारपत्र (व्हीजा) प्राप्त करण्याची जबाबदारी सबुंधीत
दवद्यार्थ्याची राहील. यासाठी राज्य अथवा केंद्रिासनाचे कोणतेही अथणसहाय्य उपलब्ध होणार नाही.
19. ज्या अभ्यासक्रमासाठी दवद्याथी प्रवेि घेणार आहे त्याच अभ्यासक्रमासाठी दवद्यार्थ्यास िी अनुज्ञय
े राहील, इतर कोणताही अनुर्षग
ुं ीक
अभ्यासक्रमाकदरता प्रवेि व िी अनुज्ञय
े राहणार नाही.
20. दिष्ट्यवृत्तीसाठी दवद्यार्थ्याने अजासोबत चुकीची मादहती अथवा खोटे कागदपत्र सादर केल्याचे आढळू न आल्यास अिा
दवद्यार्थ्याकडू न दिष्ट्यवृत्तीपोटी िासनाने केलेला सुंपण
ू ण खचण िेकडा 15 टक्के व्याजासह वसुल करण्यात येईल. तसेच सदर
दवद्यार्थ्याचे नांव काळया यादीत टाकण्यात येईल.
21. परदेिी दवद्यापीठामध्ये उच्च दिक्षणासाठी प्रवेि घेण्यासाठी GRE (Graduate Record Examination) तसेच TOFEL (Test of English
as a Foreign Language)/ IELTS (International English Language Testing System) या प्रवेि पदरक्षा घेतल्या जातात. सदर GRE
च्या आधारावर प्रवेि घेणा-या व TOFEL/ IELTS उत्तीणण असणा-या दवद्यार्थ्यांचा दविेर्ष दवचार करण्यात येईल.
22. ज्या परदेिी दवद्यापीठाचे जागदतक रँकींग (Latest QS world ranking ) 300 पयंत आहे अिाच दवद्यापीठात प्रवेि दमळालेले दवद्याथी
या योजनेसाठी पात्र राहतील मात्र दनवड मेरीटनुसार होईल
23. दवद्यार्थ्यास दिक्षण िी, पदरक्षा िी, दनवाह भत्ता (दनवास व भोजन), िैक्षदणक कॉन्टे जन्सी चाजेस हे लाभ देण्यात येतील.
24. दवमान प्रवास, दवजा िी, स्थादनक प्रवास भत्ता, दवमा, सुंगणक, लॅपटॉप व आयपॅड व इतर सुदवधांचा खचण दवद्यार्थ्यांने स्वखचाने
करावा लागेल.
25. नोकरीत असलेल्या दवद्यार्थ्यास या दिष्ट्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अजण त्याच्या दनयोक्त्यामािणत सादर करणे बुंधनकारक राहील.
26. परदेिात ज्या अभ्यासक्रमासाठी दवद्यार्थ्याची दनवड झाली आहे त्या देिाचे पारपत्र (व्हीजा) व पासपोटण दमळदवण्याची जबाबदारी
दवद्यार्थ्याची राहील. यासाठी अथणसहाय्य उपलब्ध होणार नाही.
27. परदेिातील दवद्यापीठामध्ये प्रवेि दमळाल्याबाबतचे त्या दवद्यापीठाचे पत्र व सबुंदधत दवद्यापीठाच्या प्रॉस्पेक्टसची प्रत
28. अभ्यासक्रमासाठी िैक्षदणक िुल्कासह येणा-या एकुण खचाचे सुंस्थेचे प्रमाणपत्र.
29. परदेिातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेि घेतला आहे ,त्या अभ्यासक्रमािी सुंबदधत असलेल्या िाखेतील /दवभागातील दोन
दवद्येकदनष्ट्ठ / िॅकल्टी यांचे दििारसपत्र (Reference)

दिष्ट्यवृत्ती योजनेचा लाभ दमळणेसाठी दवदहत नमुन्यातील आवेदनपत्र (अजण) आयुक्त, आददवासी दवकास, महाराष्ट्र
राज्य नादिक, अपर आयुक्त, आददवासी दवकास नादिक/ ठाणे/ अमरावती/ नागपूर यांचे कायालयात तसेच सबुंधीत प्रकल्प
अदधकारी, एकास्त्मक आददवासी दवकास प्रकल्प यांचे कायालयात कायालयीन वेळेत दवनामुल्य उपलब्ध आहे त.
दिष्ट्यवृत्ती लाभ घेऊ इच्छीना-या दवद्याथी/ दवद्याथीनींनी वर नमूद कायालयातून दवदहत नमुन्यात दिष्ट्यवृत्तीसाठी नमूना
अजण प्राप्त करुन पदरपुणण मादहती भरुन व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र प्रमादणत प्रतीसह अजण प्रकल्प अदधकारी एकास्त्मक
आददवासी दवकास प्रकल्प यांचे कायालयामािणत अपर आयुक्त, आददवासी दवकास यांचेकडे ददनांक 25 ऑगस्ट, 2021 पयणत
सादर करावयाचे आहे त. अपर आयुक्त, आददवासी दवकास यांनी त्यांचेकडे प्राप्त अजण व कागदपत्र छाननी करुन आयुक्त,
आददवासी दवकास, नादिक कायालयाकडे ददनांक 6 सप्टें बर, 2021 पयणत सादर करावयाचे आहे त.

आवेदनपत्र.
पासपोटण आकाराचे
साक्षांदकत रुंगीत
छायादचत्र
प्रदत,
मा. आयुक्त,
आददवासी दवकास आयुक्तालय,
आददवासी दवकास भवन, गडकरी चौक
महाराष्ट्र राज्य, नादिक
दवर्षय :- अनुसदू चत जमातीच्या मुला- मुलींना परदेिात दिक्षणासाठी दिष्ट्यवृत्ती दे णेबाबत..
महोदय,
अनुसदू चत जमातीच्या मुला- मुलींना परदेिात दिक्षणासाठी दिष्ट्यवृत्ती देणेसब
ुं ध
ुं ी योजने अुंतगणत दिष्ट्यवृत्ती
दमळणेकरीता मी माझी वैयक्तीक व कुटू ुं बाची मादहती या अजाद्वारे खालीलप्रमाणे सादर करीत असुन मला दिष्ट्यवृत्ती मुंजूर
करावी अिी दवनुंती आहे .
1.

दवद्याथी / दवद्याथीनीचे सुंपण
ु ण नांव

:-

--------------------------------------------

:-

--------------------------------------------

अ) इ-मेल
2.

पत्रव्यवहाराचा पुणण पत्ता

--------------------------------------------------------------------------------------सुंपकाचा दुरध्वनी क्रमांक

:-

-------------------------------------------

अ) दवद्यार्थ्याची जात

:-

-------------------------------------------

ब) पोटजात ( सक्षम प्रादधका-याने ददलेले जातीचे

:-

--------------------------------------------

(एस.टी.डी. कोडसहीत) व मोबाईल क्र
3.

प्रमाणपत्र/वैधता प्रमाणपत्रासह )
4.

अ) दवद्यार्थ्याची जन्मतारीख ( जन्मतारीख दिणदवणारे

: - अुंकामध्ये ------------------------------------

कागदपत्र सोबत जोडावे)
5.

अक्षरी --------------------------------------

अ) दवद्यार्थ्याचे पालकाचे सुंपण
ु ण नांव

:-

--------------------------------------------

ब) दनवासस्थानाचा पुणण पत्ता

:-

---------------------------------------------------------------------------------------

क) सुंपकाचा दुरध्वनी क्रमांक

:-

------------------------------------------

:-

--------------------------------------------

एस.टी.डी.कोडसह) व मोबाईल क्रमांक
ड) इ-मेल पत्ता (असल्यास )
6.

अ) दवद्यार्थ्याचे पालकाचा धुंदा / व्यवसाय / नोकरी करीत :-

-------------------------------------------

असल्यास िासकीय /दनमिासकीय खाजगी
उपक्रमातील हु द्या/ पदनाम
ब) कायालयाचा पत्ता

:-

-------------------------------------------------------------------------------------

क) सुंपकाचा दुरध्वनी क्रमांक

:-

-------------------------------------------

ड) इ-मेल पत्ता

:-

--------------------------------------------

कुटू ुं बातील सवण व्यक्तींचे मागील वर्षातील सवण मागानी

:-

एस.टी.डी.कोडसह)

7.

दमळणारे एकुण वार्षीक उत्पन्न

रुपये --------------------------------

( सोबत उत्पन्नासबुंधी सक्षम प्रादधका-याने ददलेले
प्रमाणपत्र जोडावे)
8.

दवद्यार्थ्याची िैक्षदणक पात्रता (इयत्ता 12 वी व त्यापुढील )
परीक्षेचे नांव

परीक्षा उत्तीणण झाल्याचे

परीक्षा मुंडळ /

वर्षण

दवद्यापीठाचे नांव

1

बारावी -

2

पदवी -

3

पदव्युत्तर -

9.

दवद्यार्थ्याचे कुटू ुं बाचा तपदिल -

अ.

:- मादहती खालील प्रमाणे -

सुंपण
ु ण नांव

वय

दवद्यार्थ्यािी असलेले नाते

प्राप्त केलेले गुण

व्यवसाय

गुणांची टक्केवारी

एकुण वार्षीक उत्पन्न

क्र.

10) दवद्यार्थ्याने परदेिात प्रवेि घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचे नांव :- ---------------------------------------------11) सदर अभ्यासक्रमाचा एकूण कालावधी

:- -----------------------------------------------

12) (अ) दवद्यार्थ्याने प्रवेि घेतलेल्या परदेिातील दवद्यापीठाचे नांव : ---------------------------------------दवदेिातील दिक्षण सुंस्थेचे नांव (वेबसाईटसह) :- ------------------------------------------------(ब) दवद्यापीठ/सुंस्थेचा पत्रव्यवहाराचा सुंपण
ु ण पत्ता

:- ------------------------------------------------

(क) सुंपकाचा दुरध्वनी क्रमांक (एसटीडी कोडसह) :- -----------------------------------------------(ड) इ-मेल पत्ता (सुंस्थेचा इ-मेल आयडी )
अ.

दवद्यार्थ्याने परदेिातील प्रस्तुत

क्र. अभ्यासक्रमासाठी भरलेल्या /
भरावयाच्या िीसबुंधी तपदिल
1

दिक्षण िी (टयुिन िी)

2

परीक्षा िी (एक्झाम िी)

3

दनवास व भोजन खचण (दनवाह भत्ता)

4

पुस्तके व इतर सादहत्य खचण

:- -----------------------------------------------एक वर्षाचा खचण
दवदेिी चलनात

भारतीय चलनात

सुंपण
ु ण अभ्यासक्रमाचा खचण
दवदेिी चलनात

भारतीय चलनात

एकूण खचण
इ) दवद्यार्थ्यासाठी दिष्ट्यवृत्तीची मुंजूर रक्कम (टयुिन िी)

अ) बँकेचे नांव --------------------------------------ब) िाखा व पत्ता -------------------------------------

ऑनलाईन प्रणालीनुसार जमा करणेसाठी दवद्यापीठ/
सुंस्थेचे नांव, बँकेचे नांव, पत्ता, खाते क्रमांक ककवा, स्स्विट

क) खाते क्रमांक -------------------------------------

करावयाचे आहे त्याचे नांव .

ड) सॉटण कोड नुंबर ---------------------------------इ) स्स्विट कोड नुंबर ------------------------------ि) आय. बी. पी. एन. क्रमांक ----------------------

ि) दवद्यार्थ्यासाठी दिष्ट्यवृत्तीची मुंजूर रक्कम (दनवाह भत्ता)
ऑनलाईन प्रणालीनुसार जमा करणेसाठी बँकेचे नांव, पत्ता,
खाते क्रमांक ककवा, स्स्विट करावयाचे आहे त्याचे नांव .

अ) बँकेचे नांव --------------------------------------ब) िाखा व पत्ता ------------------------------------क) खाते क्रमांक ------------------------------------ड) सॉटण कोड नुंबर ---------------------------------इ) स्स्विट कोड नुंबर ------------------------------ि) आय. बी. पी. एन. क्रमांक ----------------------

ज) दवद्यार्थ्याला सदर अभ्यासक्रमासाठी आणखी

-------------------------------------------------

काही दिष्ट्यवृत्ती मुंजूर असल्यास त्यासबुंधी
तपदिल
आम्ही असे जादहर करतो की, वर सादर केलेली सवण मादहती सुंपण
ु णत: सत्य आहे . ही मादहती खोटी आढळल्यास
अजणदार सदर दिष्ट्यवृत्तीस अपात्र ठरेल. तद्वतच िौजदारी कारवाईस पात्र राहील.
आम्ही असेही जादहर करतो की, सदर दिष्ट्यवृत्ती योजनेच्या अटी व िती आम्ही पुणणपणे वाचल्या असुन त्या आम्हाला
समजल्या आहे त आदण त्या आम्हाला मान्य आहे त.
दठकाण

: --------------------

ददनांक : --------------------

( दवद्यार्थ्याची सही -------------------------------- )
( दवद्यार्थ्याचे नांव ----------------------------------)
(पालकाची सही - --------------------------------)
(पालकाचे नांव - ---------------------------------)

अजासोबत दवद्यार्थ्याने जोडावयाची कागदपत्र (सहपत्र) 1) सक्षम प्रादधका-याने ददलेले जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र.
2) महाराष्ट्र राज्याचा रदहवासी असल्याबाबत सक्षम प्रादधका-याने ददलेले प्रमाणपत्र.
3) इयत्ता 12 वी आदण पदवी अभ्यासक्रमाच्या गुणपत्रीकांच्या सत्यप्रती.
4) कुटू ुं बातील व्यक्तींच्या वार्षर्षक उत्पन्नासुंबध
ुं ी सक्षम प्रादधका-याने ददलेले प्रमाणपत्र.
5) अजणदाराने परदेिात ज्या दवद्यादपठात /मान्यताप्राप्त दिक्षण सुंस्थेत उच्च दिक्षण घेणेसाठी प्रत्यक्ष प्रवेि दमळाला आहे
त्यासबुंधीत दवद्यादपठाचे/ दिक्षण सुंस्थेचे पत्र आदण त्या दवद्यादपठाचे िैक्षदणक िुल्क आकारणीसुंबध
ुं ी व इतर खचाची
तपदिलवार मादहती / दववरण. (प्रॉस्पेक्टचे प्रतीसह)
6) ज्या देिात उच्च दिक्षणासाठी जाणार आहे त्या देिाचे पारपत्र (पासपोटण )
7) दोन राजपदत्रत अदधका-यांचे ओळख /दििारस पत्र.
8) दवद्यार्थ्याचे वयासबुंधी प्रमाणपत्र (िाळा सोडल्याचा दाखला /इयत्ता 12 वी उत्तीणण प्रमाणपत्राची सत्यप्रत.
9) अभ्यासक्रम पुणण न केल्यास /अधणवट सोडल्यास, बनावट कागदपत्र सादर केल्याचे दनदिणनास आल्यास िासनाने केलेला
पुणण खचण परत करण्यात येईल याबाबत रु.100/- चे स्टँ प पेपरवर हमीपत्र.
10) अभ्यासक्रम पुणण केल्यानुंतर नोकरी दमळाल्यावर िासनाने खचण केलेल्या रक्कमेपैकी स्वेच्छे ने कमीत कमी 10 टक्के रक्कम
िासनामािणत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसदू चत दनधी मध्ये (आददवासी उपयोजना दनधी ) जमा करण्याबाबत रु.100/स्टॅ प पेपरवर िपथपत्र.
11) परदेिी दवद्यापीठामध्ये उच्च दिक्षणासाठी प्रवेि घेण्यासाठी TOFEL/IELTS पदरक्षा उत्तीणण असल्याचे प्रमाणपत्र.

( दटप :- सवण प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती राजपदत्रत अदधकारी ककवा दविेर्ष कायणकारी अदधकारी यांनी प्रमादणत व स्वाक्षांदकत
केलेल्या असाव्यात तसेच सदरचे आवेदनपत्र पदरपुणण भरणे आवश्यक आहे .
----------00------------( हमीपत्र नमुना )
मी. ---------------------------------- वय ------- व्यवसाय --------------- रा. --------------------------------- हमीपत्र दलहू न देत आहे की, महाराष्ट्र िासनाकडू न द्वारा मा.आयुक्त, आददवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य,
नादिक यांचेकडू न अनुसदू चत जमातीच्या दवद्यार्थ्याना दमळणा-या दिष्ट्यवृत्तीसाठी मी पात्र ठरल्यास व मी दनवडलेला
अभ्यासक्रम अधणवट सोडल्यास, तसेच दिष्ट्यवृत्तीसाठी बनावट कागदपत्र सादर केल्याचे आपले दनदिणनास आल्यास माझे
अभ्यासक्रमासाठी िासनामािणत खचण करण्यात आलेली सुंपण
ु ण रक्कम माझ्याकडू न व्याजासह वसुल करण्यात येईल. सदर
अभ्यासक्रम पुणण झाल्यानुंतर भारतामध्ये परत येणे ककवा भारतात दकमान पाच वर्षण सेवा करणे मला बुंधनकारक राहील. या अटी
मला मान्य आहे त.
दठकाण ददनांक -

/

/2021

(

)

हमीपत्र दलहू न देणार यांची स्वाक्षरी

