( डॉ. पंजाबराव देशमख
ु ननवाा हभत्ता योजने अंतगा त आनथा कदृष्ट्या मागास प्रवगाा तील नवद्यार्थयाांनी वसनतगहृ
प्रवेशाकरीता करावयाचा अजा व ननयमावली )
नदनांक:

/

/२०२२

प्रनत,
मा.प्राचाया तथा सदस्य सनचव,
डॉ. पंजाबराव देशमख
ु ननवाा हभत्ता योजना,
शासकीय तंत्रननके तन , जालना.

पासपोटा साईझ
फोटो

नवषय : डॉ. पंजाबराव देशमख
ु वसनतगहृ ामध्ये प्रवेश नमळणे बाबत.
अजा दार:............................................................................
महोदय,
वरील नवषयानस
ु ार मी नवनंती अजा करीत आहे की,उच्च व तंत्र नवभाग शासन ननणा य क्र. संकीणा -२०१८ प्र.क्र.२४९/१८/
तांनश-४ नदनांक १३ जल
ु ै, २०१८ व १० ऑगस्ट, २०१८ मध्ये नमूद के लेल्या अटी मी पूणा करीत असून कृपया मला जालना येथे
सरुु असलेल्या वसनतगहृ ामध्ये प्रवेश नमळावे ही नम्र नवनंती.
माझी मानहती खालीलप्रमाणे असून त्याबाबत कागदपत्रांची छायाप्रत सोबत जोडत आहे.
१.सन २०२१-२२ वषाा मध्ये प्रवेनशत संस्थेचे बोनाफाईड

: सोबत जोडले आहे / नाही

२. नशकत असलेला अभ्यासक्रम व वषा

: अभ्यासक्रम

३.मागील वषाा चे माकाशीट

: सोबत जोडले आहे / नाही

४.सन २०२१-२२ चे उत्पन्न व त्याबाबतचे तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र

: सोबत जोडले आहे / नाही

अथवा पालकाचे आयकर नमनु ा १६ अ फॉमा (रु.८.०० लक्ष मयाा दे पयांतचे)

: वानषा क उत्पन्न रु.

५.शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची छायाप्रत

: सोबत जोडले आहे / नाही

६. कें द्रीभूत प्रवेश प्रकीयेद्वारे नमळालेल्या प्रवेशाचे पत्र / सी.ई.टी.

: सोबत जोडले आहे / नाही

परीक्षेबाबतचे पत्र (व्यावसानयक अभ्याक्रमाकररता)
७.अनधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)

: सोबत जोडले आहे / नाही

८. रेशनकाडा ची छायाप्रत

: सोबत जोडले आहे / नाही

९.आधारकाडा छायाप्रत

: सोबत जोडले आहे / नाही

१०. स्वातंत्र्य सैननकाचे पाल्य असल्यास त्याबाबतचा सक्षम अनधकारी यांचा परु ावा

: सोबत जोडले आहे / नाही

११.नदव्यांग असल्यास त्याबाबतचे सक्षम अनधकारी यांचा परु ावा

: सोबत जोडले आहे / नाही

१२.मूळ गाव व जालना पासून मूळ राहण्याचे निकाणाचे अंतर

:गाव:

अंतर नक.मी.:

(कृपया मागे पहा)

१३.शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून प्रकृती चांगली असल्याबाबत तसेच संसगा जन्य रोग नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
: जोडले आहे / नाही
आपला नवश्वासू
स्वाक्षरी

:

संपूणा नाव :
संपूणा पत्ता :
नवद्यार्थयाा चा मोबाईल क्रमांक :
टीप: नवद्यार्थयाांनी वरील अजा पणू ा पणे भरून कागदपत्रांच्या साक्षांनकत छायाप्रती अजाा सोबत जोडाव्यात तसेच पालकाचे प्रमाणपत्र जोडावे. अपरु े कागदपत्रे
असलेस अजा बाद / रद्द करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी.

............................................................................................................................................................................

पालकाचे प्रमाणपत्र
वरील सवा ननयम मी वाचले असून माझा पाल्य वरील सवा ननयमाचे पालन करील असी हमी देत आहे. जर माझ्या
पाल्याकडून काही गैरवता णक
ु ार काया वाही करण्यात येईल या बाबत मला मानहत आहे व त्यास माझी मान्यता आहे.
ू झाल्यास ननयमानस

स्वाक्षरी

:

संपूणा नाव :
संपूणा पत्ता :
नदनांक:

/

/२०२२

पालकाचा मोबाईल क्रमांक :

नवद्यार्थयाा करीता ननयमावली
१.प्रवेशासािी अजा करताना अजाा त खोटी मानहती / कागदपत्रे सादर के ल्याचे आढळून आल्यास सदर नवद्यार्थयाांचा प्रवेश तात्काळ रद्द
के ला जाईल यांची नोंद घ्यावी.
२. वसनतगहृ ातील वास्तव्य कालवधीत सबंनधत वसनतगहृ ाचे वाडा न यांची तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा गैरवता णूक के ल्यास प्रवेश त्वररत
रद्द करण्यात येईल व ननयमानस
ु ार काया वाही करण्यात येईल.
३. चालू शैक्षनणक वषाा मध्ये महानवद्यालयाची उपनस्थती नकमान ७५ % असणे आवश्यक आहे.
४.नवद्यार्थयाांना ज्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला आहे ती संस्था ज्या शहरात असेल आनण असा नवद्याथी त्या शहरात वास्तव्यास असेल
तर त्या नवद्यार्थयाा स वसनतगहृ ामध्ये प्रवेश घेण्यासािी अपात्र समजण्यात येईल.
५.कोणतीही नौकरी करीत असलेला नवद्याथी हा वसनतगहृ प्रवेशास अपात्र िरेल.
६.वसनतगहृ ाच्या पनहल्या सत्राचा सवा साधारण कालावधी १० जून ते ३० नोव्हेंबर व दसु ऱ्या सत्राचा कालावधी ०१ नडसेंबर ते३०
एनप्रल असा राहील . तथानप अभ्याक्रमानस
ु ार यामध्ये बदल करण्यात येईल.
७.नबगर व्यावसानयक अभ्यासक्रमाच्या उच्च नशक्षण घेणाऱ्या व उच्च माध्यनमक नशक्षण घेणाऱ्या नवद्याथाांकररता अनक्र
ु मे रु.२००० व
रु.१००० प्रनतवषा ननवाा ह भत्ता शासनाकडून अनज्ञ
ु ेय असल्याने संस्थेने ननधाा ररत के लेल्या फरकाची रक्कम नवद्याथाा ने संस्थेस देणे
बंधनकारक राहील.
८. ज्या नवद्याथाांनी डॉ. पंजाबराव देशमख
ु वसनतगहृ ननवाा ह भत्ता योजनेखाली ननवाा ह भत्ता अनज्ञ
ु ेय नसेल अश्या वसनतगहृ मध्ये
प्रवेशासािी पात्र िरलेल्या नवद्यार्थयाांनी वसनतगहृ ात प्रवेश घेतांना नवनहत करण्यात आलेले व देय असणारे शल्ु क प्रत्येक सत्राच्या
सरुु वातीस भरणे आवश्यक राहील.
९. व्यवस्थापनामाफात नवद्याथाा य्ना खानावळीची सोय उपलब्ध करून नदल्यास खानावळीचे प्रत्येक मनहन्याचे आगाऊ मानसक शल्ु क
व्यवस्थापनाकडे जमा करणे आवश्यक असेल.
१०. जर एक आिवड् यापेक्षा जास्त नदवस नवद्यार्थयाा स बाहेर जावयाचे असेल तर जाण्यापूवी त्याने व्यवस्थापन कायाा लयास लेखी
कळनवणे आवश्यक आहे.जर नवद्याथी समाधानकारक कारण न देता गैरहजर रानहला व वसनतगहृ ाचे ननयम तोडण्याचा प्रयत्न के ला तर
वसनतगहृ प्रमख
ु त्या नवद्यार्थयाा स खोली ररकामी करण्यास सांगू शके ल.
११. वसनतगहृ ात प्रवेश घेतलेल्या नवद्याथाा ने वसनतगहृ ाचे ननयम पाळणे आवश्यक आहे. व वसनतगहृ ातील एकूण वता णक
ू वसनतगहृ
प्रशासनाने वेळोवेळी नवनहत के लेल्या ननयमानस
ु ार असणे नवद्याथाा वर बंधनकारक राहील.
१२. वसनतगहृ चालवणारी संस्था वसनतगहृ ातील कोणत्याही नवद्याथाा चा गैरवता णक
ू / नशस्तभंग या कारणास्तव वसनतगहृ ातील प्रवेश
सबंनधत महानवद्यालय / संस्थेचे प्राचाया / संचालक यांच्या सहमतीने रद्द करू शकतील.
१३. जर एखाद्या नवद्यार्थयाा स संस्थे नवरुद्ध / व्यवस्थापना नवरुद्ध तक्रार असेल तर तो नवद्याथी सबंनधत नजल्हानधकारी तसेच नवभागीय
सहसंचालक, तंत्रनशक्षण / उच्च नशक्षण यांच्याकडे लेखी तक्रार करू शके ल.
१४. प्रत्येक नवद्यार्थयाा स संस्थेच्या प्राचाया / संचालाका कडून प्रत्येक सत्रात ७५% हजेरी बाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. तसे
नसल्यास या बाबतची सबळ कारणनममांसा द्यावी लागेल.
वरील सवा ननयम मी वाचले असून ते मला मान्य आहेत.मी कोणत्याही ननयमाचा भंग करणार नाही यांची हमी देतो.

आपला नवश्वासू
स्वाक्षरी

:

संपूणा नाव :
संपूणा पत्ता :
नवद्यार्थयाा चा मोबाईल क्रमांक :

