
  विठ्ठलराि पाटील महाविद्यालय ,कळे. 

महत्िाची नोटीस 

१२ उत्तीर्ण विद्यार्थयाांचे हार्दणक अभिनदंन ! 

र्दनांक :- ०४/०६/२०१९ 

 
 

बी.ए., बी.एस्सी., बी.कॉम. िाग - १ प्रिेश 

१२ उत्तीर्ण होऊन बी.ए., बी.एस्सी. व  बी.कॉम. भाग - १ प्रवेश या वगाणच ेप्रवेश दिनाांक १२/०६/२०१९ ते ३०/०६/२०१९ या कालावधीत खालीलप्रमारे् सुरु 

राहतील. ववद्यार्थयाणनी योग्य त्या सवण कागि पत्ाांची पतूणता करून प्रवेश कममटी सिस्याांची  स्वाक्षरी घेऊन प्रवेश अर्ण आवश्यक त्या शुल्कासह सकाळी ९.०० 

ते िपुारी २.०० पयतं  कायाणलयात र्मा करावेत मुित सांपल्यानांतर येर्ाऱ्या ववद्यार्थयांना प्रवेश ममळेल याची खात्ी िेता येर्ार नाही. 

 

प्रिेशासाठी लागर्ारी कागदपत्रे 

१) बी.ए. भाग - १ या वगाणचा प्रवेश ववद्यार्थयांनी कागिपत्ाांची पतूणता केल्यास थेट प्रवेश िेण्यात येईल .  

२)प्रवेश  घेतल्यानांतर शाहू महारार् मशष्यवतृ्ती ऑनलाईन फॉमण भररे् आवश्यक आहे.  

३) वडिलाांचा सन ०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ या वर्ाणत उत्पन्नाचा रु २,००,०००/- पेक्ष्या र्ास्त नाही असा तहसीलिाराांचा मशक्का असलेला िाखला , विील 

हयात नसल्यास आईच्या नावाांवर उत्पन्नाचा िाखला व वडिलाांचा मतृ्य ूनोंि िाखला आवश्यक . रदहवाशी िाखला हा तहसीलिार याांचाच पादहरे् .  

४)मागासवगीय असल्यास र्ातीचा िाखल्याची साक्षाांककत छायाप्रत .  

५)१० वी उत्तीर्ण प्रमार्पत् (सदटणकफकेट ) साक्षाांककत छायाप्रत ,१२ वी उत्तीर्ण गुर्पत्काचे साक्षाांककत छायाप्रत, बाहेरून येर्ाऱ्या ववद्यार्थयांसाठी शाळा 
सोिलेला िाखला मूळ व साक्षाांककत छायाप्रत आवश्यक .  

६)प्रवेश ननश्श्चत झाल्यानांतर ववद्यार्थयांनी मशवार्ी ववद्यापीठाचा रश्र्स्रेशन फॉमण ऑनलाईन पद्धतीने भररे् आवश्यक आहे . फॉमण न  भरल्यास प्रवेश 

आपोआप रद्द होईल  

७)ववद्यार्थयांचे व पालकाांच ेरॅगग ांग प्रनतबांध हमीपत् िेरे् आवश्यक आहे .  

७)घिी घातलेले खराब फॉमण, नावाांत , ववर्यात व इतर खािाखोि अपरू्ण असलेले फॉमण स्वीकारले र्ार्ार नाहीत .  

९)प्रवेश शुल्कासांबांधी मादहती नोटीस बोिाणवरती प्रमसद्ध केली आहे .  

१०)प्रवेश फॉमण व लागर्ाऱ्या कागिपत्ाांची ववक्री ०६/०६/२०१९ पासून कायाणलय वेळेत सुरु राहील .  

११)सवण ववद्यार्थयांनी राष्रीयकृत बँकेत सेश््हांग खाते उघिून त्या खात्याला आधार कािण मलांक करून घेरे् आवश्यक आहे .  

१२)ननवि यािीतील ववद्यार्थयांनी दिलेल्या तारखाांना प्रवेश िेरे् बांधनकारक आहे . अन्यथा आपला ननवि यािीतील नाव कमी करण्यात येईल . 

टीप :- मूळ गुर्पत्रक , शाळा सोडल्याचा दाखला महाविद्यालयात प्रिेश ननश्चचत झाल्यानतंर परत झेरॉक्ससाठी  भमळर्ार नाही . म्हर्ून विध्यार्थयाणनी 
जादा प्रनत झेरॉक्स काढून ठेिाि ेयाची गांिीयाणने  नोंद घ्यािी 

                                                                                                                                      प्राचायण, 

                                                                                   ववठ्ठलराव पाटील महाववद्यालय , 

                                                                                                                                         कळे. 

 

प्रिेश अजण 
विक्री 

प्रिेश अजण श्स्िकृती ि छाननी  
गुर्ित्तेनसुार ननिड यादी  
प्रतीक्षा यादी तयार कररे् 

ननिड  ि  प्रतीक्षा 
यादी जाहीर कररे् 

ननिड  यादीतील विद्यार्थयाांना 
प्रिेश 

प्रतीक्षा यादीतील 

विद्यार्थयाांना प्रिेश 

०४/०६/२०१९ 

ते  

२०/०६/२०१९ 

१३/०६/२०१९ 

ते  

१७/०६/२०१९ 

१९/०६/२०१९ 

 

२०/०६/२०१९ 

ते  

२२/०६/२०१९ 

२४/०६/२०१९ 

ते  

२५/०६/२०१९ 


