
1 | P a g e  

 

विद्या प्रसारक मंडळाचे 

अमोलकचंद महाविद्यालय, यितमाळ  

web-site: www.amolakchandmahavidyalaya.ac.in 
 

प्रिेश अर्ज आवि मावहती 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 below; 

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

diffusion of cultural and useful knowledge. 

2. To start, conduct and takeover schools, 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 the world. 

5. To co-operate with approved Institutions for the purpose of helping the above objectives and adopt 

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

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.ac.in   

 

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 in the academic session 

1956-57.  The College was affiliated to Nagpur University, Nagpur. Now the college has a well-established 

building, Laboratories; Library, Auditorium, Garden, Playgrounds for Boys & Girls etc. spread over 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 with 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 who inaugurated Science Faculty of the College on 18 

April 1959. It is a privilege 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 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 employability to the courses. Several students of the college have acquired prominence in different 

fields. 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. 

 

प्रिेशासंबंधी सूचना  

                    महाविद्यालयातील सत्र २०२२-२३ या शैक्षणीक सत्रातील प्रिेशा कररता विद्यार्थ्ाांनी गुरुिार विनांक २३ जुलै  

२०२२ पासून प्रिेश सवमतीसोबत सकाळी ११.३० ते िुपारी २.३० िाजेपयांत विद्याशाखेनुसार स्थावपत प्रिेश कक्षात संपकक  

साधािा.  महाविद्यालयातून पात्रता परीक्षा उतीिज झालेल्या विद्यार्थ्ाांनी वनकाल लागल्यापासून दहा वदिसाचे 

आत वकंिा २५  रु्लै  २०२२, या पैकी र्ी तारीख उवशरा असेल त्या पूिी आपला प्रिेश पुढील िगाजत (बी. ए. १, 

बी.कॉम.१, ि बी.एससी १ )     वनश्चचत करािा. इतर शाळा/महाविद्यालयातून पात्रता परीक्षा उतीणक झालेल्या ि 

पात्रता परीके्षत ७० % पेक्षा र्ास्त गुि   असलेल्या विद्यार्थ्ाांना थेट प्रिेश देण्यात येईल, ७० % पेक्षा कमी  गुि   

असलेल्या विद्यार्थ्ाांनी  बी.कॉम.१, ि बी.एससी १ या िगाजतील प्रिेशाकररता आपले प्रिेश अर्ज वदनांक १ रु्लै 

पयांत महाविद्यालयात र्मा करािे. प्राप्त अजाकतून उपलब्ध प्रिेशाकररता गुणित्ता यािी लािण्यात येईल. परंतु, बी. 

ए. १ या िगाजत महाविद्यालयातून ि इतर शाळा/महाविद्यालयातून पात्रता परीक्षा उतीिज झालेल्या  विद्यार्थ्ाांना  

थेट प्रिेश देण्यात येईल. महाविद्यालयात सत्र २०२२ -२३ मधील सिज प्रिेश गुििते्तनुसारच होतील.   
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अ ) महाविद्यालयात प्रिेश घेताना , प्रिेश अजाकसोबत खालील प्रमाणपत्र जोड़णे/ सािर करणे आिश्यक आहे.  

१) शाळा /महाविद्यालय सोडल्याचे मूळ  प्रमाणपत्र .  

२) पात्रता परीके्षच्या गुणपवत्रकेची छाया प्रत  

३) चांगल्या ितकणुकीचे प्रमाणपत्र  

४) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (आिश्यक असल्यास ) 

५) आधार काडक, राशन काडक आवण वनिडणूक ओळखपत्राची छायाप्रत  

६) राष्ट्र ीयकृत बैकेत असलेला विद्यार्थ्ाकचा बचत खाते पासबुकाच्या पवहल्या पानाची छायाप्रत (खातेक्रमांक, 

IFSC चा स्पष्ट् उले्लख असािा)  

ब ) महाराष्ट्र  शासन ि संत गाडगे बाबा अमरािती विद्यापीठाच्या   वनयमानुसार विद्याथी संख्या पुरेशी नसल्यास तो 

अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार नाही .  

क ) महाविद्यालयात घेतलेला प्रिेश विद्यापीठाची मान्यता वमळेपयांत तातु्परता रावहल .  

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

1) वनिडलेल्या विषयात ३० सप्टेंबर २०२२  नंतर बिल कोणत्याही पररस्स्थतीत करता येणार नाही ि एकिा 

वनिडलेला विषय ३० सप्टेंबर २०२२  पयांत प्राचायाांच्या लेखी परिानगी वशिाय बिलता येणार नाही.  

2) महाविद्यालयात प्रिेश िेणे अथिा नाकारणे प्रिेश सवमतीच्या वनणकयािर अिलंबून राहील ि या संिर्ाकत 

प्राचायाांचा वनणकय अंवतम राहील.  

3) महाविद्यालयात एकिा घेतलेला प्रिेश रद्द कराियाचा असल्यास विद्यार्थ्ाकला संपूणक वशक्षण शुल्क जमा करािे 

लागेल . 

 

Admission Committee UG (2022-23) 
Head, Admission Committee: Shri A.P. Kawale 

Venue: Science Faculty: Room Number -04, Arts Faculty: Room No.31(First Floor),  

Commerce Faculty: Room Number 07   Admission Time: 11.30 AM – 2.30 PM 

 

Admission Committee: 
 

अ क्र  प्रिेश सवमती सिस्य  सहायक कमकचारी  कायाकलयीन कमकचारी  

१  Shri D.S. Chavhan श्री एस.व्ही.  गौर  श्री डी एस शुक्ला – अनुिावनत  

श्री पी.ए. गािंडे -विना अनुिावनत  

२  Dr R.B. Bhandwalkar श्री एम ए राजर्ोज – नामांकन 

अजक स्वीकारणे  

श्री डी एस शुक्ला – वशष्यिृत्ती 
  

३  Dr. D.B. Prabodhankar,  श्री राजूरकर – कला 

विद्याशाखा  

श्री एस यु आडे  – प्रिेश फी 

स्वीकारणे  
 

४  Shri S.S. Bhatkar श्री एंबडिार – िावणज्य 

विद्याशाखा  

 

५  Dr. P.P. Joshi श्री शंकर तराडे  आिेिन पत्राची विक्री : 

१) श्री कुलं्सगे (रूम नंबर -3) 

२) श्री जी व्ही गोल्हर 

(रसायनशास्त्र 

प्रयोगशाळा) 

३) श्री एस एस मडािी - (रूम 

नंबर -४) 

४) श्री जी आर पिार 

(कायाकलय)  

६  Dr. P.N. Muskawar श्री एन.जी. चांिेकर 

७  Dr B S. Pahune श्री आर.ए. नंिुरकर 

(कायाकलय)  

८  Dr. A.V Kawalkar श्री के.एस. शमाक 

९ Dr A.R. Atkulwar  श्री एंबडिार – िावणज्य 

विद्याशाखा  

१०  Dr. S.V.Agnihotri   

११  Dr. P.V. Tumram  

१२  Dr. A.P.Bhat  

१३ Dr. A.G.Gaddamwar 

१४  Dr.A.S.Fulzele 

१५  Shri S.U. Rathod 

१६  Shri. S.R.Wankhede 

१७  Shri. P.B. Jadhav शैक्षवणक सत्र २०२२ -२३  मधे्य घेतलेला प्रिेश रद्द कराियाचा 

असल्यास रसायनशास्त्र विर्ागात श्री डी आर हेडाऊ यांच्याशी 

संपकक  साधािा. 
१८  Dr.S.M.Sindhi 

१९ Ms.M.K.Dhurve 
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Admission Committee PG (2022-23) 

 
Head, Admission Committee: Shri A.P. Kawale 

अ क्र  प्रिेश सवमती सिस्य  सहाय्याक प्रिेश सवमती सिस्य 

१  Dr N.N. Puranik  Dr. S.R. Kumbhare  

२  Dr. A.B. Lad  Dr V.M. Gaikawad 

३  Dr R.B. Bhandwalkar Dr N.V. Mete  

४  Dr. T.P. Chavhan Shri Y.V. Khandare 

५  Dr. D.B. Prabodhankar,  Ms. M.K. Dhurve 

६  Dr. V.R. VIshwarupe  Shri S.S. Thakre 

७  Dr. M.S. Sindhi  Dr S.V. Agnihotri  

८  Shri K.Y. Butley  Dr. A.S. Suryakar  

९ Ms. S.S. Lanjewar  Shri K.A. Tumsare 

१०  Shri S.R. Wankhede  Dr. A.P. Bhat 

 

महाविद्यालयात उपलब्ध अभ्यासक्रम 

पििीस्तर:  

१) बी. ए. – इंग्रजी , मराठी वकंिा वहंिी ,  

खालील पैकी कोणतेही तीन विषय :  

अ) इवतहास  ब) अथकशास्त्र  क) राज्यशास्त्र  ड) संगीत वकंिा तत्वज्ञान  

इ) इंग्रजी सावहत्य / मराठी सावहत्य /वहंिी सावहत्य  (विना अनुिावनत) 

ई) इवतहास अथकशास्त्र,  राज्यशास्त्र (विना अनुिानीत )    

२) बी कॉम- विद्यापीठ अभ्यासक्रमानुसार  (इंग्रजी ि मराठी माध्यम- अनुिावनत प्रते्यकी एक िगक ),  

पिवु्यतर स्तर : 

१) एम ए : अथकशास्त्र , इवतहास , इंग्रजी , मराठी, वहंिी, राज्यशास्त्र  

२) एम कॉम 

३) एम एस सी : गवणत, र्ौवतकशास्त्र , रसायनशास्त्र 

Six Semester B.Sc. Degree Programme (Three Sections- Grantable)  

 
Common Course    English 

Common Course    Marathi / Hindi  

Core & Applied Courses    Optional Subjects (Any one of following Group.)  

(The admissions are on the basis of Merit List. The students may contact the Central Admission 

Committee in Room Number 04 between 11.30 AM to 2.30 PM on all working days from 23 

June 2022 for the Schedule of Admission Programme and counseling). 

Group A:  Botany, Chemistry, Zoology  

Group B: Chemistry, Mathematics, Physics  

Group C: Computer Science, Mathematics, Physics 

Group D: Electronics, Mathematics, Physics 

Group E: Computer Science, Electronics, Physics  

 

Core Eligibility Intake 
Group A: HSC with Science Subjects                    120 

Group B HSC with Science Subjects including Mathematics or (10+ 3) 

Diploma of Poly techniques                   
100 

Group C HSC with Science Subjects including Mathematics or (10+ 3) 

Diploma of Poly techniques                   
40 

Group D HSC with Science Subjects including Mathematics or (10+ 3) 

Diploma of Poly techniques                   
40 

Group E HSC with Science Subjects including Mathematics or (10+ 3) 

Diploma of Poly techniques or HSC (Vocational-MCVC) in 

Electronic Technology.                 

20 
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Fees to be deposited at the time of admission for Grantable Courses 
Student must deposit following fees at the time of admission in the college at cash counter and 

take receipt of the fee deposited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Note:  

 

1. Above fees are subject to change by the University/ Government/College. The increase in fees is 

binding on students. 

2. Student will have to pay Vehicle stand fee Rs 150/-, Student safety insurance fee Rs 10/-, University Disasters 

Management fund Rs 10/-, Poor boys aid fund Rs 3/-, Online Admission Registration Fee Rs 20/- and Annual 

Membership Fee for Parent Teacher Association Rs. 7/- (Total fee Rs. 200/-)  

3. Environmental studies subject is made compulsory by the Government/ University hence students of UG 

second year will have to pay Rs. 160/- as Environmental studies fee.  

4. Admission fees once paid can’t be refunded. 

5. If Concession in fees will not sanctioned by Government, then student has to deposit the remaining fees prior 

to submitting his/her university examination form. 

6. After taking admission in college, if student has to cancel his/her admission, for any reason, then 

he/she has to deposit remaining fees (as applicable to full fee-paying students) immediately. 

7. Student must deposit fees at the time of admission in the college at cash counter and take receipt of 

the fees deposited. 

 

विद्यार्थ्ाजचे ितजनासंबंधी विशेष सूचना 

 

१) विद्यार्थ्ाकने महाविद्यालयाच्या सामानाची / संपत्तीची तोडफोड करू नये . 

२) महाविद्यालयाच्या पररसरात धूम्रपान ि मािक पिाथाकचे 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 वनिशकने करण्यास 

सक्त मनाई आहे. 

७) सूचना फलकािरील प्रते्यक सूचना विद्यार्थ्ाकने िाचणे आिश्यक आहे. सूचना न िाचल्यामुळे विद्यार्थ्ाकचे नुकसान झाल्यास 

त्यास महाविद्यालय प्रशासन जबाबिार राहणार नाही. 

८) विद्यार्थ्ाांना महाविद्यालय पररसरात भ्रमणध्वनी (मोबाईल) िापरण्यास मनाई आहे . महाविद्यालयीन पररसरात मोबाईलचा 

िापर करतांना आढळल्यास रु. ५००/- िंड आकारण्यात येईल . 

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

१०) विद्याथी िगाकत सतत गैरहजर रावहल्यास त्याला िंड आकारण्यात येईल. विद्यार्थ्ाकची उपस्स्थती ७५% पेक्षा कमी असल्यास 

त्या विद्यार्थ्ाकला परीके्षला बसता येणार नाही ि त्याची वशष्यिृत्ती रद्द करण्यात येईल. 

S.N. Name of course in which 

admission is desired 

(Grantable Courses) 

Full fee-paying Students GOI/ 

Free ship 

EBC/ 

PTC 

FY SY TY  

1 BA  2075 2115 1955 200 1275 

2 B.Com. 2560 2600 2440 200 1760 

3 B.Sc. 3040 3080 2920 200 2240 

4 MA (Economics) I& II 2740 2740  200 1740 

S.N. Name of course in which 

admission is desired (Non-

Grantable Courses) 

Full fee-paying Students GOI/ 

Free ship 
 

1 BA 3705 3745 3585 200 

2 B.Com.  5305 5345 5185 200 

3 B.Sc. 8505 8545 8385 200 

4 MA, (English/Marathi/ Hindi/ 

Political Science/ History) 

5610 5610  200 

5 M.Com. 7675 7675  200 

6 M.Sc. (Physics/Chemistry) 15265 15265  200 

7 M.Sc. (Mathematics) 8610   200 

8 BJMC 11940 11980 11820 200 

9 DBM 4075   200 
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११) Raging हा िंडनीय अपराध असून अपराध्यास कठोर वशके्षची कायद्यानुसार तरतूि करण्यात आली आहे  

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

 सहर्ागी होता येईल. या कररता इचु्छक विद्यार्थ्ाांनी जुलै-ऑगस्ट मवहण्यात से्नहसंमेलन प्रर्ारी डॉ आर.के.एकबोटे  यांचे 

सोबत संगीत विर्ागात संपकक  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 कायाकलय, प्राध्यापक कक्ष अथिा प्राचायक कक्षात जाऊ नये . 

१६) जे विद्याथी िगक तावसकांना उपस्स्थत राहणार नाही त्यांना प्रात्यवक्षक तावसकांना बसू िेण्यात येणार नाही. 

१७) प्राचायाांच्या परिानगीवशिाय कोणत्याही व्यक्तीस कायकक्रमात वनमंवत्रत करू नये . 

१८) प्राचायाांच्या पूिक परिानगी वशिाय महाविद्यालयात कुठल्याही कायकक्रमाचे आयोजन करू नये अथिा कोणताही वनधी 

जमा करू नये .  

१९) महाविद्यालयात जमा केलेल्या शुल्काची पािती घ्यािी, पािती न-घेता कुठलेही शुल्क 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.  

 

Refund of Tuition Fees and Laboratories fees on Cancellation of Admission: 

 
SN  Point of time when notice of withdrawl of Admission is 

received by the College  

% of refund of fees  

1 15 days or more before the formally -notified last date of 

admission  

100% 

2 Less than 15 days before the formally -notified last date of 

admission 

90% 

3 15 days or less after the formally -notified last date of 

admission 

80% 

4 30 days or less, but more than 15 days after formally -notified 

last date of admission 

50% 

5 More than 30 days formally -notified last date of admission 0 % 

 

कररअर कट्टा 

 
महाराष्ट्र  राज्य उच्च ि तंत्रवशक्षण विर्ाग ि मावहती तंत्रज्ञान सहाय्यता कें द्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने 

कररअर कट्टा हा उपक्रम विद्यार्थ्ाांच्या सिाांगीण विकासासाठी आपल्या महाविद्यालयात राबविण्यात येणार 

आहे. या उपक्रमात सहर्ागी होिू इस्च्छणाऱ्या विद्यार्थ्ाांनी कररअर कट्टा चे महाविद्यालयातील समन्वयक डॉ 

पी.बी. जाधि, िावणज्य विर्ाग, कक्ष क्रमांक ७, तळमजला येथे संपकक  साधािा. या बाबतच्या अवधक 

मावहतीसाठी https://careerkatta.mitsc.co.in  संकेतस्थळाला रे्ट द्यािी अथिा  7507652555 या 

भ्रमणध्वनी क्रमांकािर संपकक  साधािा. 
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विद्या प्रसारक मंडळाचे 

अमोलकचंद महाविद्यालय 

web-site: www.amolakchandmahavidyalaya.ac.in 
िररष्ठ महाविद्यालयाकररता पदिी ि पदवु्यत्तर अभ्यासक्रमाकररता  प्रिेश अर्ज 

सत्र २०२२ -२३   

1. प्रिेश घ्याियाचा िगक : -------------------------------------                                            विद्या शाखा : कला / िावणज्य / विज्ञान  

2. Full Name in Capital letters: ---------------------------------------------------------------------------- 
3. विद्यार्थ्ाकचे पूणक नाि : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Religion (धमक):-------------------------------                                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 

Board/ 
University 

Total 
Marks 

 Marks 
Obtained 

%  Roll 
Number  

Subject Offered   

 
 

      

Enrollment Number:   
विद्यार्थ्ाकचा आधार काडक क्रमांक:  
वनिडणूक ओळखपत्र क्रमांक  
विद्यार्थ्ाकचा 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 सिक वनयम ि 

अटी मला मान्य आहे. 

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

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

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

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

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

20. िडील /पालक/ विद्यार्थ्ाकचे िावषकक उत्पन्न :---------------------------------------------------------------------------------------- 
21. िडीलांचा /पालकांचा  व्यिसाय /कायाकलयाचा पत्ता : ------------------------------------------------------------------------------

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

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

23. विद्यार्थ्ाकचा िाहनाचा क्रमांक :----------------------------------------------------------------------------------------------- 

विनांक :---------------------- 

स्थळ :-----------------------                                                                                                                                            

                                                                                                                                   विद्यार्थ्ाकची सही 

http://www.amolakchandmahavidyalaya.ac.in/
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24. विद्याथी ि पालकाचे प्रवतज्ञा पत्र 

अजकिार विद्याथी --------------------------------------------------------------माझा मुलगा /मुलगी / पाल्य असून त्याने प्रिेश 

अजाकत र्रलेली मावहती बरोबर आहे . मी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळािरील सविस्तर मावहतीपत्रक पूणकपणे ि काळजीपूिकक 

िाचलेले असून मला महाविद्यालयाचे शुल्कासंबंधी ि विद्यार्थ्ाकचे ितकनासंबंधीचे वनयम मला पालक या नात्याने मान्य आहेत. माझ्या 

मुलाची /मुलीची / पाल्याची शुल्काची रक्कम वनयोवजत तारखेपूिी र्रण्याची मी हमी िेतो. काही कारणाने त्याची/वतची GOI /EBC 

/Free Ship वकंिा इतर कोणतीही सिलत नाकारल्या गेल्यास पूणक शुल्क र्रण्यास मी तयार आहे . विद्याथी Ragging वकंिा अन्य 

वशस्तरं्गाच्या 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 पूणक कल्पना आहे. माझा पाल्य महाविद्यालयाचा वनयवमत विद्याथी 

म्हणून प्रिेश घेत असून सध्या आवण पुढील वशक्षण पूणक होईपयांत तो कोठेही सरकारी/ वनमसरकारी अथिा खाजगी आस्थापनेिर 

कायकरत नाही/सहर्ागी होणार नाही, कररता प्रवतज्ञा पत्र र्रून िेत आहे. 

 

विनांक : 

स्थळ :                                                                                                                                            

              िडीलांची /पालकाची सही 

 

               मी -----------------------------------------------------------------िरील प्रवतज्ञापत्र पूणकपणे िाचले असून त्यात नमूि सिक 

मुद्यांशी मी सहमत आहे. सध्या मी कोठेही सेिेत नसून, महाविद्यालयात विद्याथी  असेपयांत मी कोणत्याही आस्थापनेत नोकरी स्वीकारणार 

नाही, कररता प्रवतज्ञा पत्र वलहून िेत आहे. जर र्विष्यात असे आढळून आल्यास माझा प्रिेश रद्द होईल ि संपूणक वशक्षण शुल्क र्रािे लागेल, 

याची मला पूणक जाणीि आहे. 

 

विनांक : 

स्थळ :                                                                                                                                                       विद्यार्थ्ाकची स्वाक्षरी    

                                                                                                              

कायाजलयीन मावहती 

 

सिरहू विद्यार्थ्ाकचे सिक मूळ प्रमाणपत्र मी तपासले असून विद्याथी -------------------------या िगाकत प्रिेशाकररता पात्र असल्यामुळे त्याची 

/तीची महाविद्यालयात तातु्परत्या प्रिेशाकररता वशफारीस करीत आहे .  

 

 

प्रर्ारी प्राध्यापक , प्रिेश सवमती  

 

 

विद्यार्थ्ाकने आिश्यक ती सिक मावहती पूणक केलेली असल्यामुळे त्याला /तीला तातु्परता प्रिेश िेण्यास हरकत नाही .  

 

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

२)  श्री पी.ए. गािंडे  (Enrollment) 

३) श्री एस यु आडे   (प्रिेश फी ) 

                                सिरहू विद्यार्थ्ाकस 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  अजक , अपत्याचा िाखला , उत्पन्नाचा िाखला (प्रते्यकी िोन प्रतीत ) 

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

५) उपविर्ागीय अवधकाऱ्याचे जातीबाबत प्रमाणपत्र (छायाप्रत ) 

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

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

महाविद्यालयातून पात्रता परीक्षा उतीणक करणाऱ्या विद्यार्थ्ाांसाठी ) 

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

९) आधार काडक ची छायाप्रत  

१०) राशन काडक ची छायाप्रत 

११) वनिडणूक ओळखपत्राची छायाप्रत 

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

१३) उपरोक्त कागिपते्र प्रिेश अजाकसोबत जोडलेली नसतील आवण विद्याथी उन्हाळी २०२१, वहिाळी २०२१  वकंिा उन्हाळी २०२२  मधे्य पात्रता 

परीक्षा उत्तीणक झालेला नसेल तर त्या विद्यार्थ्ाकचा प्रिेश अजक कोणतीही पूिक सूचना न-िेता रद्द करण्यात येईल. 

 

टीप : १) शाळा /महाविद्यालय सोडल्याचा दाखल्याच्या दुय्यम प्रतीिर (Duplicate TC ) प्रिेश वमळिार नाही .  

2)शाळा /महाविद्यालय सोडल्याचा दाखल्याची मूळप्रत कोित्याही कारिास्ति परत वमळिार नाही .  

३) महाविद्यालयात प्रिेश देण्याबाबतचा अंवतम वनिजय प्राचायाांचा राहील. 


