किसान किद्याप्रसारि संस्थेचे....

किसान िला, वाकिज्य व कवज्ञान महाकवद्यालय, पारोळा(कि. िळगाव)
ONLINE ADMISSION REGISTRATION FORM
Office Use:

Paste your
latest Passport
size photograph
here

F.Y. B. A. / B. Com. / B. Sc. / B. Voc.

Eligibility Dept. No.
Pro. Roll No:
सूचना: प्रवेश अर्ज भरल्यावर १५ ते २० दिवसात ये ऊन आपला प्रवेश दनश्चचत झाल्याची प्रप्रट
आऊट घे ण्यास यावे, तसेच आपली संपर्
ू ज मादिती तपासून सिी करून परत द्यावी, व त्याची

Student Sign

एक सत्यप्रत कॉपी आपल्या र्वळ सांभाळून ठे वावी.

(Following Details fill CAPITALS LETTER ONLY)
th

(As per 12 M.S.)

LAST NAME

FIRST NAME

FATHER NAME

Student Name
Father Name
Mother Name
Date of Birth

/

AADHAR

/

Place of Birth

Blood Group

(Whatsapp नंबर कायम सुरु रािील असाच द्यावा, तसेच मिादवद्यालयाच्या Telegram ग्रुप ला र्ॉईन करावे)

Mobile No 1

पालिाांचा मोब. क्र.

Email
पत्ता
तालुका

दर्ल्िा

राहण्याचे कििाि

ग्रामीण/शहरी

धमम
अपांग आहेत िा ?

YES /NO

वदिलांचा व्यवसाय
Exam
Name

बोिज / दवद्यापीठ

दपन

Caste(जात)

OPEN / OBC / SC / ST / NT / SBC / EWS

Sub Caste

पोटजात

(As per LC)......

अांध / अकततकिवयाांग / अपांग
वदिलांचा दशक्षर्
Seat No
दसट नंबर

कििाह कस्थती: हो / नाही
वदिलांचे उत्पन्न

शाळे चे नाव

गुर्पत्रक
क्रमांक

पास झाले
वर्ज

दमळालेले
गुर्

10th
12th
Diploma

Other
मागील वर्ी दशकत असलेल्या शाळे चे /मिादवद्यालयाचे नाव _________________________________________
मागील मिादवद्यालात प्रथम प्रवेश घेतला तो वगज : ______________वर्ष_______________ रोल नं___________

F.Y. B. A. / B. Com. / B. Sc. / B. Voc.
Semester I
ज्या िगाात आपणास प्रिेश घ्याियाचा आहे त्याचे किषय खालील तक्त्यात प्रिेश सकमतीच्या मागादशानाने िाळिीपिू ाि िरािे
Sr. No
1.

Paper Code

Paper Name

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12

F.Y. B. A. / B. Com. / B. Sc. / B. Voc.
Sr. No
1.

Paper Code

Semester II

Paper Name

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
दटप: वरील तक्तत्यातील दवर्यांची मादिती काळर्ीपूवजक भरावी, अन्यथा नंतर कुठलािी दवर्य बिलून दमळर्ार नािी
अभ्यासक्रमासाठी वरील सवष ववर्य व माविती मी स्वतः विली असून त्यामध्ये पुन्िा कुठल्यािी प्रकारे मी बिल करणार नािी
ह्याची मी ग्वािी िे तो. तसेच ववर्य व माविती बिल केला तर िोणाऱ्या नुकसानीस व ववद्यावपठ वनयमानुसार िोणाऱ्या िं डास मी
पात्र रािील
(प्रवेश सदमती प्रमुख प्रकवा सिस्य ह्ांची स्वाक्षरी अर्ावर घे र्े बं धनकारक आिे )

ह्या अिामसोबत खालील िागिपत्र िोडावे (िोन प्रतीत )
1. १२ िी मािा शीट ओररकिनल+ २ झेरॉक्स अकनवायम
2. १२ िी LC/TC ओररकिनल+ २ झेरॉक्स अकनवायम
3. १० िी मािा शीट ३ झेरॉक्स अकनवायम
4 िातीचा दाखला ३ झेरॉक्स अकनवायम
5. आधार िार्ा १ झेरॉक्स अकनवायम
6. उत्पन्न दाखला १ (मागील तीन िषााचा ) अकनवायम

दवद्यार्थ्याची सिी

प्रिेश सकमतीचा अकिप्राय: किद्यार्थयााने िरलेल्या किषयाचं ी मी तपासणी
िे लेली आहे (इतर अकिप्राय असल्यास नोंदिािा)
____________________________________
____________________________________
सकमती प्रमख
प्रा. नाि.:
ु
सही. :
कदनांि :

