शयवृ ती (समाज कयाण)

दनांक 26.08.2017

(SC,OBC,VJ,NT,SBC,FREESHIP)
महावयालयातील मागासवगय वयायाना सु चत करयात येते क,सन 201718 या शै#$णक वषा'साठ) *श+यव-ृ ती अज' चालू झाले आहे त.तर4 -यासंबंधी
कागदप:े लवकरात लवकर महावयालयाम;ये दे ऊन आपला *श+यव-ृ ती अज'
भरावा अ>यथा आप@यास महावयालयीन फ भरावी लागेल याची नBद Cयावी.

आवDयक कागदप:े –
१.जातीचा दाखला २. उ-प>ना दाखला

३.आधारकाड' 4.बँक पासबक
ु (आधार

*लंक सOहत) 5.दहावी गुणप:क 6.बारावी गुणप:क 7.शेवटTया वषा'चे गुणप:क

(स.टर से2टर शयवृ ती) (फ2त OPEN 4व5या6या7साठ9) (क.: सरकार)
CENTER SECTOR SCHOLARSHIP
महावयालयातील वयायानी सु चत करयात येते क,जे वयाथ शै#$णक वषU
फेVु 2017 म;ये Wेश 65% गुण व नत
ु नीकरणासाठ) 60 % घेऊन पास झालेले
आहे त असा

ओपन वयाथनी या *श+यव-ृ तीसाठ) अज' करावा.-यासाठ) आवDयक

कागदप:े पढ
ु 4ल\माणे –
१. उ-प>ना दाखला 2.आधारकाड' 3.बँक पासबक
ु (आधार *लंक सOहत) 4.दहावी
गुणप:क 5.बारावी गुणप:क

6.शेवटTया वषा'चे गुणप:क

(नत
ु नीकरणसाठ)

BA II,III & BSC II,III)

ईबीसी (EBC ओपन 4व5या6या7साठ9)
महावयालयातील dबगर मागास (ओपन) वयायाना सु चत करयात येते
क,चालु शै#$णक वषा'कeरता ईबीसी फॉम' ऑनलाईन पद;तीने भरमे चालू झाले
आहे त.जे वयाथ ईबीसी धारक आहे त असा वयायानी -यासाठ) आवDयक
कागदप:े लवकरात लवकर काया'लयात जमा करावे अ>यथा होणा-या नक
ु सानास
jवत: जबाबदार राहाल याची ईबीसीधारक वयायानी नBद Cयावी.

आवDयक कागदप:े –
१. उ-प>न दाखला (2016-17 चा) २.आधारकाड' झेरॉlस
3.वmडल मयत अस@यास म-ृ य\
ू माणप: झेरॉlस

Oद 01.09.2017

अ-यंत मह-वाची सुचना
(समाज क@याण *श+यव-ृ ती, सoटर सेlटर *श+यव-ृ तीधारकासाठ))
महावयालयातील

सव'

*श+यव-ृ तीधारक

वयायाना

करयात येते क,चालु शै#$णक वषा'पासन
ू *श+यव-ृ ती ह4

सु चत

आधारकाड'

शी संबंधत असले@या बायोमेOpक मशीनशी जोडल4 गेल4 अस@यामुळे
*श+यव-ृ तीधारक वयायानी आपला आधार rमांक आप@या बँक
खा-याशी *लंक कsन घेणे अ>यथा आपला *श+यव-ृ ती फॉम' भरला
जाणार नाह4 याची सव' *श+यव-ृ तीधारक वयायानी नBद Cयाची आहे .
*श+यव-ृ ती फॉम' न भर@यास होणा-या नुकसानास आपणास jवत:
जबाबदार राहावे लागेल व -यासाठ)चा दं ड दे $खल आप@याकडून आकारला
जाईल.

