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विद्या प्रसारक मंडळाचे 

अमोलकचंद कनिष्ठ महानिद्यालय, यितमाळ  

Web-site: www.amolakchandmahavidyalaya.ac.in 

 

प्रिेश अर्ज आनि मानहती पत्रक २०२२-२३   
 

COLLEGE AT A GLANCE 
 

The Amolakchand Mahavidyalaya, Yavatmal is established by Vidya Prasarak Mandal in 1956. 

The Mandal is registered under Act No. XXI of 1860, (REGD.NO.F-27/YTL/122-55-56). The 

objectives of the society are as given here under; 

1 To impart and promote education of Literature, Science, Arts, Commerce, Law, Technology 

and diffusion of cultural and useful knowledge. 

2 To start new schools and conduct and takeover existing ones, to colleges and other Institutions 

for imparting moral, physical, cultural, literary, scientific, technical, vocational and professional 

education. 

3 To undertake & facilitate research in all branches of knowledge. 

4 To carry on experiments with a view to improve methods of imparting instructions to youths 

and adults with the object of making them better citizens of world. 

5 To Co-operate with approved Institutions for the purpose of helping the above objects and 

adopt such other measures as might appear desirable for carrying out the above objects.  

a) Name of the office: Amolakchand Mahavidyalaya, Yavatmal 

b) Address: Godhani Road, Yavatmal- 445001 

c) E-mail: amytl401@sgbau.ac.in 

d) Website: www.amolakchandmahavidyalaya.org   

 

About the College: 

 
                    The college was established by the society in 1956 in order to full-fill the above 

objectives. The college was started initially in the ‘Mor Bhavan’ of the town, with 40 students 

only, in the academic session 1956-57.  The College was affiliated to Nagpur University, 

Nagpur. Now the college has well established building, Laboratories; Library, Play grounds for 

Boys & Girls etc. Spread over on 39 acres of land.  The College is providing Education to 

students for HSC, Graduation in Arts, Commerce & Science, Post graduations in Arts 

(Economics/ History/ Political Science/ English/ Marathi/ Hindi), Commerce and Science 

(Chemistry/ Mathematics/ Physics), BJMC, and DBM - Courses.  The College is affiliated to 

Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, since 1983. 

                  The foundation stone of the College was laid on 1 February 1958 at the hands of Shri 

Yashwantraoji Chavhan, then Chief Minister of Mumbai State. The college was blessed by 

Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India and he inaugurated Science Faculty of 

the College on 18 April 1959. It is privileged thing that the foundation stone of the building was 

laid at the hands of both these stalwarts. Today the college has acquired a prestigious position 

not only in Vidarbha region, but in the entire Maharashtra. The Golden Jubilee of the college was 

celebrated with the auspicious blessings of His Excellency Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Honorable 

President of India. His Excellency Shri Bhairosingji Shekhawat, Honorable Vice-President of 

India and Her Excellency Smt. Pratibha Patil, Honorable President of India, also visited the 

college. 

                 Over a period of time, the college has expanded the areas of study with conscious 

attempts for Adding the employability to the courses. Several students of the college have 

acquired prominence in different fields of education. The management of the College is making 

every possible effort to face new challenges of ever expanding world of Knowledge & enable the 

students to live a life with material advancement and Spiritual enrichment. 

 
प्रवेशासंबधंी सूचना 

                    महाविद्यालयातील सत्र २०२२-२३ या शैक्षणीक सत्रातील ११ िी  प्रिेशा कररता विद्यार्थ्ाांनी गुरुिार विनांक ३० जून 

२०२३  पासून ऑफलाईन प्रिेश अजज सािर करािेत. प्रिेशाकररता आपण वनिडलेल्या विषयात जागा उपलब्ध असेल आवण 

प्रिेशाकररता पात्रता परीके्षत 70% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त असतील तर आपणास थेट प्रिेश िेण्यात येईल. इयत्ता १२ िी करीता 

थेट प्रिेश िेण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्ाांनी उपप्राचायज श्री व्ही.सी.जाधि यांच्यासोबत संपकज  करािा.  
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इयत्ता ११ िी प्रिेशाचे सुधारित  िेळापत्रक सत्र २०२१-२२: 

अ.क्र विनांक  कायजिाही  

१  ३० जून ते ४ जुलै २०२२  प्रिेश फॉमज वितरीत करणे ि स्विकारणे 

२  ५ जुलै  ते ७ जुलै २०२२   आलेल्या फॉमज ची तपासणी करणे  

३  ११ जुलै २०२२  पवहल्या प्रिेश पात्र विद्यार्थ्ाांची यािी घोवषत करणे  

४  १२ ते १५ जुलै   प्रिेश पात्र विद्यार्थ्ाांना प्रिेश िेण्याची कायजिाही करणे  

५  १८ जुलै २०२२  पवहली प्रतीक्षा यािी घोवषत करणे  

६  १९ ते २१ जुलै २०२२  िुसऱ्या फेरीतील प्रिेश पात्र विद्यार्थ्ाांना प्रिेश िेणे  

७  २५ जुलै २०२२  िुसरी प्रतीक्षा यािी घोवषत करणे 

८  २६ ज्य्ली ते २८ जुलै २०२२  िुसऱ्या प्रतीक्षा यािीतील विद्यार्थ्ाांना प्रिेश िेणे  

 

1) महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळािर असलेला प्रिेश अजज मुवित करून घ्यािा. प्रिेश अजज पूणजपणे भरून आिश्यक त्या 

कागिपत्रासह कवनष्ठ महाविद्यालय प्रिेश सवमती कडे सािर करािा.  

2) इयत्ता १० िीत ७०% वकंिा अवधक गुण प्राप्त विद्यार्थ्ाांना थेट प्रिेश िेण्यात येईल 

3) महाविद्यालयातील सत्र २०२२-२३ च्या प्रिेशाकररता विद्यार्थ्ाांनी उपप्राचायज श्री व्ही.सी. जाधि यांच्या व्यवतररक्त अन्य 

कमजचाऱ्यांसोबत संपकज  साधू नये.  

4) प्रिेश सवमतीसोबत कायाजलयीन कामकाजाच्या वििशी सकाळी ११.३० ते िुपारी २.३० िाजेपयांत कवनष्ठ 

महाविद्यालयाकररता स्थावपत प्रिेश कक्ष (कवनष्ठ महाविद्यालय भौवतकशास्त्र विभाग, पवहला मजला)) संपकज  साधािा.   

5) शाळा/महाविद्यालयातून पात्रता परीक्षा उतीणज झालेल्या विद्यार्थ्ाांनी आपले प्रिेश अजज विनांक  ४ जुलै २०२२  पयांत  

वकिा िहािीचा वनकाल लागल्यापासून िहा वििसाचे आत वकंिा वशक्षणावधकारी यितमाळ यांनी वनधाजररत केलेल्या 

विनांकाच्या पूिी, या पैकी जे उवशरा असेल त्या विनांकापयांत महाविद्यालयात ऑफलायीन  जमा करािे. गरज 

भासल्यास प्राप्त अजाजतून प्रिेशाकररता गुणित्ता यािी लािण्यात येईल .  

6) अ ) महाविद्यालयात प्रिेश घेताना , प्रिेश अजाजसोबत खलील प्रमाणपत्र जोड़णे/ सािर करणे आिश्यक आहे.  

१) शाळा /महाविद्यालय सोडल्याचे मूळ  प्रमाणपत्र .  

२) पात्रता परीके्षच्या गुणपवत्रकेची छाया प्रत  

३) चांगल्या ितजणुकीचे प्रमाणपत्र  

४) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (आिश्यक असल्यास ) 

५) आधार काडज आवण वनिडणूक ओळखपत्राची छायाप्रत  

६) राष्ट्र ीयकृत बैकेत असलेला विद्यार्थ्ाजचा बचत खाते पासबुकाच्या पवहल्या पानाची छायाप्रत (खातेक्रमांक, IFSC चा 

स्पष्ट् उले्लख असािा) 

७) राशन काडज पवहल्या ि शेिटच्या पानाची छायाप्रत  

ब)  महानिद्यालयात घेतलेला प्रिेश नशक्षिानधकािी, यितमाळ आनि नशक्षि उपसंचालक, अमिािती 

यांचीमान्यता नमळेपयंत तातु्पिता िानहल . 

क)  प्रिेश घेताना विद्यार्थ्ाांनी प्रमाणपत्राच्या मूळ प्रती िाखविणे आिश्यक आहे. 

1) वनिडलेल्या विषयात ३० सप्टेंबर २०२२ नंतर बिल करता येणार नाही ि एकिा वनिडलेला विषय प्राचायाांच्या लेखी 

परिानगी वशिाय बिलता येणार नाही.  

2) महाविद्यालयात प्रिेश िेणे अथिा नाकारणे प्रिेश सवमतीच्या वनणजयािर अिलंबून राहील ि या संिभाजत प्राचायाांचा 

वनणजय अंवतम राहील.  

3) महाविद्यालयात एकिा घेतलेला प्रिेश रद्द कराियाचा असल्यास विद्यार्थ्ाजला संपूणज वशक्षण शुल्क जमा करािे लागेल . 

 

Courses offered: 

 

Science Stream: (English Medium)  

A. General Science Group :( 160 Seats) 

      1) English 2) Marathi or Hindi or Sanskrit 3) Physics 4) Chemistry 5) Biology 6) Mathematics & Statistics 

B. Vocational Electrical Maintenance Group (Bifocal): 50 Seats 

1) English 2) Electrical Maintenance 3) Physics 4) Chemistry 5) Mathematics & Statistics 

C. Vocational Civil Engineering Group (Bifocal): 30 Seats 

1) English 2) Civil Engineering 3) Physics 4) Chemistry 5) Mathematics & Statistics 

D. Vocational Scooter Motor Cycle Servicing Group (Bifocal): 30 Seats 

1) English 2) Scooter Motor Cycle Servicing 3) Physics 4) Chemistry 5) Mathematics & Statistics 

 

Arts Stream: (Marathi Medium) 

1) English 2) Marathi or Hindi or Sanskrit 3) Economics 4) Political Science 5) History 6) Philosophy 

OR 

1) English 2) Marathi or Hindi or Sanskrit 3) Indian Music 4) Political Science 5) History  

Commerce Stream: (English Medium)  

1) English 2) Marathi or Hindi or Sanskrit 3) Secretarial Practice 4) OC 5) Book keeping and Accountancy 6) 

Economics  

HSC Vocational Courses: (These courses are in Marathi Medium)  

1. Accountancy and Financial Management  

2. Electronics Technology 

3. Electrical Technology 

Note:  

I. Environmental Studies and Physical Education are compulsory subjects for all streams of Junior College 

II. For Examination pattern and internal evaluation, students should be in regular contact with the concerned 

teacher 
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Details of Fees payable by Junior College Students (२०२२-२३) 
 

S.N. Fee Head  Science Arts & 

 Commerce 

MCVC 

XI XII XI XII XI XII 

1 Admission Fee 18 20 18 20 18 20 

2 Tuition Fee  216 240 216 240 216 240 

3 Laboratory/ 

Workshop Fee 

70 70   80 100 

4 Term Fee 36 40 36 40 36 40 

5 Board Registration 

Fee  

 10  10  10 

6 Laboratory 

Maintenance Fee  

100 100     

7 College Examination 

Fee  

125 125 125 125 125 125 

8 Sports Fee 50 50 50 50 50 50 

9 Identity Card  30 30 30 30 30 30 

10 Nature Club 50 50 50 50 50 50 

11 Student safety Fee 10 10 10 10 10 10 

12 Disaster 

management fund  

10 10 10 10 10 10 

13 Poor boys aid fund  5 5 5 5 5 5 

Total Fees  720 760 550 590 630 690 

Note:  

1) Above fees are subject to change by Board/ Government/ College. The increase in fee is binding on the 

student. 

2) Student will have to pay cycle stand fee of Rs. 150/- in addition to above fees. 

3) Admission fees once paid can’t be refunded. 

4) If the concession in fees will not be sanctioned by the Government then the student has to deposit the 

remaining fees prior to submitting his/her Board examination form. 

5) After taking admission, if student has to cancel his/ her admission then he/she has to deposit remaining fees 

(as applicable to full fee-paying students) immediately. 

6) The student has to deposit Rs. 3000/- for Information Technology and Rs. 10000/- for Electronics towards 

annual fee for teaching & practical’s, as the courses are on no grant basis. 

7) The students from bifocal stream have to deposit Rs. 100/- per month towards development fund, (GR- 

VOC-2007(150/07) Vocational Education-3, Dated 5 August 2007) 

8) The students from MCVC stream have to deposit Rs. 50/- per month towards development fund 

Total Fees to be deposited at the time of Admission:  

 

S.N. Name of the Course in which 

Admission is desired (Grantable 

Course) 

Full Fee-

paying 

Students 

GOI/ Free ship 

EBC/PTC / 

1 XI Arts /Commerce 700 430 

2 XII Arts /Commerce 740 440 

3 XI Science 870 600 

4 XII Science 910 610 

5 XI Science (Electronics) 6870 6600 

6 XII Science (Electronics) 6910 6610 

7 XI Science (HSC Vocational) 1280 1010 

8 XII Science (HSC Vocational) 1340 1040 
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Admission Committee (२०२२-२३) 

Head, Admission Committee: Shri V.C. Jadhao (9420118594) 

Venue: Science, Arts and Commerce (including Vocational)-  

Physics Laboratory, Junior College, First Floor  

Admission Time: 11.30 AM – 2.30 PM 

 

Admission Committee for Junior College: 

 

 

निद्यार्थ्ाजचे ितजिासंबंधी निशेष सूचिा  

१) विद्यार्थ्ाजने महाविद्यालयाच्या सामानाची / संपत्तीची तोडफोड करू नये . 

२) महाविद्यालयाच्या पररसरात धूम्रपान ि मािक पिाथाजचे सेिन करण्यास सक्त मनाई आहे. 

३) महाविद्यालयाच्या बागेतील फुले तोडणे , रोपे उपटणे , िृक्ष ,िेली यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान करू नये. 

४) विद्यार्थ्ाांनी महाविद्यालयाच्या व्यिस्थेसंबंधी कोणतीही मावहती प्रवसद्धीकररता िेऊ नये . 

५) विद्यार्थ्ाांनी महाविद्यालयाच्या पररसरात अनवधकृत व्यक्तीनंा आणू नये. 

६) महाविद्यालयाच्या पररसरात अथिा महाविद्यालयाच्या नािािर कोठेही राजकीय चळिळी ि वहंसात्मक वनिशजने 

करण्यास सक्त मनाई आहे. 

७) सूचना फलकािरील प्रते्यक सूचना विद्यार्थ्ाजने िाचणे आिश्यक आहे. सूचना न िाचल्यामुळे विद्यार्थ्ाजचे नुकसान 

झाल्यास त्यास महाविद्यालय प्रशासन जबाबिार राहणार नाही. 

८) विद्यार्थ्ाांना महाविद्यालय पररसरात , शैक्षवणक कामाव्यवतररक्त, भ्रमणध्वनी (मोबाईल) िापरण्यास मनाई आहे . 

महाविद्यालयीन पररसरात अनािश्यक मोबाईलचा िापर करतांना आढळल्यास रु. १०००/- िंड आकारण्यात येईल . 

९) विद्यार्थ्ाांच्या कायमच्या अथिा स्थावनक पत्यात बिल झाल्यास तसे महाविद्यालयाच्या कायाजलयात लेखी कळिािे . 

१०) विद्याथी िगाजत सतत गैरहजर रावहल्यास त्याला िंड आकारण्यात येईल. विद्यार्थ्ाजची उपस्वस्थती ७५% पेक्षा कमी 

असल्यास त्या विद्यार्थ्ाजला परीके्षला बसता येणार नाही ि त्याची वशष्यिृत्ती रद्द करण्यात येईल. 

११) रेंगीगं करणे हा िंडनीय अपराध असून अपराध्यास कठोर वशके्षची कायद्यानुसार तरतूि करण्यात आली आहे  

१२) महाविद्यालयात से्नहसंमेलनाचे आयोजन करण्यात येणार नाही. परंतु विद्यापीठाच्या युिा महोत्सिात विद्यार्थ्ाांची तयारी 

करून सहभागी होता येईल. या कररता इचु्छक विद्यार्थ्ाांनी जुलै-ऑगस्ट मवहण्यात से्नहसंमेलन प्रभारी कु ए एस 

फुलझेले यांचे सोबत संगीत विभागात संपकज  साधािा . 

१३) तावसका नसताना विद्यार्थ्ाांनी महाविद्यालयाच्या पररसरात वकंिा व्हरांड्यात वफरू नये / गोधंळ करू नये. हा िेळ 

विद्यार्थ्ाांनी महाविद्यालयाच्या गं्रथालयातील िाचन कक्षात घालिािा . 

१४) महाविद्यालयाच्या पररसरात कोठेही गोधंळ घालू नये . 

१५) परिानगीवशिाय कायाजलय, प्राध्यापक कक्ष अथिा प्राचायज कक्षात जाऊ नये . 

१६) जे विद्याथी िगज तावसकांना उपस्वस्थत राहणार नाही त्यांना प्रात्यवक्षक तावसकांना बसू िेण्यात येणार नाही. 

१७) प्राचायाांच्या परिानगीवशिाय कोणत्याही व्यक्तीस कायजक्रमात वनमंवत्रत करू नये . 

१८) प्राचायाांच्या पूिज परिानगी वशिाय महाविद्यालयात कुठल्याही कायजक्रमाचे आयोजन करू नये अथिा कोणताही वनधी 

जमा करू नये .  

For detail Prospectus- Courses of Study, Academic Calendar, Rules and 

Regulations, Facilities provided by the College, etc student must visit 

www.amolakchandmahavidyalaya.ac.in The Students and parents are informed to read 

detailed prospectus carefully, before filling the Admission form and confirming the admission.  
 

 

 

 

 

S. N Faculty   Head: Admissions Class In Charge In take Contact 

Room 

1 

 

Science 

(Including 

Arts and 

Vocational- 

Bifocal) 

Arts 

Mr. V.C. Jadhav 

(9420118594) 

XI & 

XII 

Ms. K.A. Rodage 

(9423089039) 

Mr. S.R. Raut 

(9637882092) 

240 Physics 

Laboratory, 

Junior College 

First Floor  

2 Arts & 

Commerce 

Mr. V.C. Jadhav 

(9420118594) 

XI & 

XII 

Mr. A.D. Chincholkar 

(9423613854) 

80  

Mr. B.L. Jadhav 

(9405491729) 

80 

3 Vocational 

(MCVC) 

Ms. A.N. Nahar  

(7276552999) 

 

 

XI & 

XII 

D.E. Gondane 

(9423125784) 

Mr. P.I. Bora 

(9420774677) 

Mr. S.H. Nagdive 

(9028385101) 

20 each  Physics 

Laboratory, 

Junior College 

First Floor 

http://www.amolakchandmahavidyalaya./
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विद्या प्रसारक मंडळाचे 

अमोलकचंद महानिद्यालय 
web-site: www.amolakchandmahavidyalaya.ac.in 

कनिष्ठ महानिद्यालयाकरिता प्रिेश अर्ज सत्र 2022-23  

1. प्रिेश घ्याियाचा िगज :                                                                                विद्या शाखा : कला / िावणज्य / विज्ञान  

2. Full Name in Capital letters: --------------------------------------------------------------------------- 

3. विद्यार्थ्ाजचे पूणज नाि : --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Religion (धमज):                                 Marital Status: Married/Unmarried  

5. Caste& Caste Category: --------------------                Open/ SC/ST/VJ/NT/OBC/SBC 

6. Whether the Student is Physically challenged: Yes/No                      

7. Gender (वलंग): Male/Female/Other                            Date of Birth:  

8. Local Address for Communication: --------------------------------------------------------------------------

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

9. Permanent Address for Communication: ------------------------------------------------------------------

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

10. Contact Number:                                  Mobile Number: 

11. Mobile Number of Parents:  

12.  E-mail ID: 

13. Details of Qualifying Examination: Name of Exam: -------------------------------------------- 

Passing 
Year 

Marks 
Obtained 

Total Marks Board/ 
University  

% Roll 
Number  

Subject Offered   

 
 

      

Enrollment Number:   
विद्यार्थ्ाजचा आधार काडज क्रमांक: UID Number  
वनिडणूक ओळखपत्र क्रमांक  
विद्यार्थ्ाजचा बचत खाते क्रमांक   IFSC क्रमांक: 
बँकेचे नाि ि शाखा   

 
14. Subject selected for this Year:  1)------------------------------2) ------------------------------------3)-----

-----------------------------4)---------------------------------5)------------------------------------- 

15. Medium (माध्यम): English/ Marathi/ Hindi 

16.  I have read detailed prospectus available on College website and promise to obey all the 

rules and regulations. महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळािररल सविस्तर मावहती पुस्तक मी िाचले असून त्यातील सिज वनयम ि 

अटी मला मान्य आहे. 

17. Whether Student is Employed: Yes/ No   If’ yes ‘, Address of Office/Firm: ------------------------

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

18. िडील / िडील हयात नसल्यास पालकाचे पूणज नाि ि पत्ता:-------------------------------------------------------------------

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

19. आईचे नाि:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. िडील /पालक/ विद्यार्थ्ाजचे िावषजक उत्पन्न : 

http://www.amolakchandmahavidyalaya.ac.in/
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21. िडीलांचा /पालकांचा  व्यिसाय /कायाजलयाचा पत्ता : ------------------------------------------------------------------------------

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

22. विद्यार्थ्ाजचे िडील माजी सैनीक आहेत काय ?         होय /नाही  

23. विद्यार्थ्ाजचा िाहनाचा क्रमांक : 

विनांक : 

स्थळ :                                                                                                                                            

                                                                                                                                   विद्यार्थ्ाजची सही 

२४ निद्यार्थी ि पालकाचे प्रनतज्ञा पत्र 

अजजिार विद्याथी --------------------------------------------------------------माझा मुलगा /मुलगी / पाल्य असून त्याने 

प्रिेश अजाजत भरलेली मावहती बरोबर आहे . मी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळािरील सविस्तर मावहतीपत्रक पूणजपणे ि 

काळजीपूिजक िाचलेले असून मला महाविद्यालयाचे शुल्कासंबंधी ि विद्यार्थ्ाजचे ितजनासंबंधीचे वनयम मला पालक या नात्याने मान्य 

आहेत. माझ्या मुलाची /मुलीची / पाल्याची शुल्काची रक्कम वनयोवजत तारखेपूिी भरण्याची मी हमी िेतो. काही कारणाने 

त्याची/वतची GOI /EBC /Free Ship वकंिा इतर कोणतीही सिलत नाकारल्या गेल्यास पूणज शुल्क भरण्यास मी तयार आहे . विद्याथी 

Ragging वकंिा अन्य वशस्तभंगाच्या कारिाईत आढळल्यास त्यास कायद्यानुसार वशक्षा होईल याची मला जाणीि आहे ि याची 

जाणीि मी माझ्या पाल्यास करून विली आहे . महाविद्यालयात घेतलेला प्रिेश विद्यापीठाची िा इतर सक्षम प्रावधकरणाची मान्यता 

वमळेपयांत तातु्परता राहील आवण माझ्या पाल्याचा प्रिेश केव्हाही रद्द होिू शकतो याची मला पूणज कल्पना आहे. माझा पाल्य 

महाविद्यालयाचा वनयवमत विद्याथी म्हणून प्रिेश घेत असून सध्या आवण पुढील वशक्षण पूणज होईपयांत तो कोठेही सरकारी/ 

वनमसरकारी अथिा खाजगी आस्थापनेिर कायजरत नाही/सहभागी होणार नाही, कररता प्रवतज्ञा पत्र भरून िेत आहे. 

विनांक : 

स्थळ :                                                                                                                                            

              िडीलांची /पालकाची सही 

 

               मी                                                     िरील प्रवतज्ञापत्र पूणजपणे िाचले असून त्यात नमूि सिज मुद्यांशी मी सहमत आहे. सध्या मी 

कोठेही सेिेत नसून, महाविद्यालयात विद्याथी  असेपयांत मी कोणत्याही आस्थापनेिर नोकरी िीकारणार नाही, कररता प्रवतज्ञा पत्र वलहून िेत 

आहे. जर भविष्यात असे आढळून आल्यास माझा प्रिेश रद्द होईल ि संपूणज वशक्षण शुल्क भरािे लागेल, याची मला पूणज जाणीि आहे. 

विनांक : 

स्थळ :                                                                                                                                                       विद्यार्थ्ाजची िाक्षरी                                                                                                                                       

कायाजलयीि मानहती 

 

सिरहू विद्यार्थ्ाजचे सिज मूळ प्रमाणपत्र मी तपासले असून विद्याथी -------------------------या िगाजत प्रिेशाकररता पात्र असल्यामुळे त्याची 

/तीची महाविद्यालयात तातु्परत्या प्रिेशाकररता वशफारीस करीत आहे .  

 

 

प्रभारी वशक्षक , प्रिेश सवमती  

 

विद्यार्थ्ाजने आिश्यक ती सिज मावहती पूणज केलेली असल्यामुळे त्याला /तीला तातु्परता प्रिेश िेण्यास हरकत नाही .  

 

१) श्री डी. एस . शुक्ला (Scholarship/ EBC / इतर)  

२) श्री जे. ई. डेकाटे (प्रिेश फी ) 

                                सिरहू विद्यार्थ्ाजस तातु्परता प्रिेश िेण्यात यािा .  

 

प्रिेश सवमती प्रमुख 

प्रिेश अर्ाजसोबत र्ोडाियाची कागदपते्र 

१) शाळा /महाविद्यालय सोडल्याचा िाखला (मूळ प्रत ) 

२) पात्रता परीके्षच्या गुणपवत्रकेची सत्यप्रत (िोन प्रतीत) 

३) इ.बी.सी./ सिलतीचा  अजज , अपत्याचा िाखला , उत्पन्नाचा िाखला (प्रते्यकी िोन प्रतीत ) 

४) मागासिगीय विद्यार्थ्ाांकररता, पालकाचा, तहसीलिार यांच्या द्वारे विलेला उत्पन्नाचा िाखला  

५) उपविभागीय अवधकाऱ्याचे जातीबाबत प्रमाणपत्र (छायाप्रत ) 

६) शैक्षवणक खंड असल्यास , त्या बाबतचे प्रमाणपत्र (मूळ प्रत ). 

७) ज्या महाविद्यालयातून या पूिी वशक्षण पूणज केले असेल त्या महाविद्यालयाच्या प्राचायाांच्या सहीचे चांगल्या ितजणुकीचे प्रमाणपत्र. (अन्य 

महाविद्यालयातून पात्रता परीक्षा उतीणज करणाऱ्या विद्यार्थ्ाांसाठी ) 

८) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (इतर विद्यापीठातून  पात्रता परीक्षा उतीणज करणाऱ्या विद्यार्थ्ाांसाठी ) 

९) आधार काडज ची छायाप्रत  

१०) राशन काडज ची छायाप्रत 

११) वनिडणूक ओळखपत्राची छायाप्रत 

१२) राष्ट्र ीयकृत बैकेत असलेल्या विद्यार्थ्ाजचा बचत खाते पासबुकाच्या पवहल्या पानाची छायाप्रत (खातेक्रमांक, IFSC चा स्पष्ट् उले्लख असलेली) 

१३) उपरोक्त कागिपते्र प्रिेश अजाजसोबत जोडलेली नसतील आवण विद्याथी उन्हाळी २०२१ मधे्य पात्रता परीक्षा उत्तीणज झालेला नसेल तर त्या 

विद्यार्थ्ाजचा प्रिेश अजज कोणतीही पूिज सूचना न-िेता रद्द करण्यात येईल. 

 

टीप : १) शाळा /महानिद्यालय सोडल्याचा दाखल्याच्या दुय्यम प्रतीिि (Duplicate TC ) प्रिेश नमळिाि िाही .  

2)शाळा /महानिद्यालय सोडल्याचा दाखल्याची मूळप्रत कोित्याही काििास्ति पित नमळिाि िाही .  

३) महानिद्यालयात प्रिेश देण्याबाबतचा अंनतम नििजय प्राचायांचा िाहील. 

 


