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ववद्यालयाच्या सूचना फलकात लावली जाईल.मेरीट ललस्ट साठी
ददनाांक १०.८.२० रोजी रात्री ११.५९ वा.पयंत भरले ले फॉमम ववचारात
घेिेत येतील.
या यादीमध्ये ज्याांचे नाव असेल तयाांनी ददनाांक १९.८.२० पयंत
आपले प्रवेश online फी भरून ननश्चचत करावेत.या कालावधीत जे
ववद्याथी प्रवेश घेिार नाहीत तयाांचे जागेवर इतर ववद्यार्थयांना
ननयमानुसार प्रवेश दे िेत येतील,महाराष्ट्र बोर्म सोर्ून इतर बोर्ामचे
ववद्यार्थयांना तातपुरते प्रवेश दे वन
ू तयाांचे सवम कागतपत्रे व Eligibility
Form प्राप्त झालेनांतरच प्रवेश अांनतम करिेत येतील.
सदरचे प्रवेश आपि वेबसाईटवर भरलेल्या मादहतीचे आधारे ददलेले
आहे त,तयामध्ये भरलेली मादहती खोटी अथवा चक
ु ीची आढळल्यास
आपला तथा आपल्या पाल्याचा प्रवेश रद्द करून योग्य ती कारवाई
करिेत येईल याची नोंद घ्यावी.
ववनानुदाननत(Non Grant) जागाांसाठीचे प्रवेश जागा लशल्लक
असेपयंत चालू राहतील,सवम प्रवेश पि
ू म झाले नांतर online पोटम ल बांद
करिेत येईल यासाठी लवकरात लवकर प्रवेश घ्यावेत.

सवम प्रवेश हे online माध्यमातून ददले जािार असल्याने प्रतयक्ष
ववद्यालयात येण्याची आवशकता नाही.
सवम प्रवेश पि
ू म झाले नांतर कागतपत्रे जमा करिे साठी ठरववक
ददवस व वेळ ददला जाईल तयाच ददवशी फक्त एकाच व्यक्तीने
ववद्यालयात येवून सोशल र्ीस्टश््सांगचे ननयम पाळून कागतपत्रे जमा
करावीत.याबाबतीत सवम सूचना SMS,तथा वेबसाईटचे माध्यमातून
ददल्या जातील.
कागतपत्रे जमा करताना खालील नमु्यातील स्वहस्ताक्षरातील अजम
तथा हमीपत्र घेऊन यावे.
हमी पत्राचा नमन
ु ा (साध्या फुलस्केप कागदावर ललहून आणावा)
मी (पालकाचे नाव ललहावे)........अशी हमी दे तो की,माझा पाल्य(पाल्याचे नाव ललहावे).........
याने आपल्या भारतीय जैन सांघटनेच्या वाघोली ववद्यालयात इयत्ता ११वी .........या शाखेत
online प्रककयेद्वारे प्रवेश घेतला असून online प्रवेश अजामतील सवम मादहती बबनचूक
आहे .सदरची मादहती चुकीची,खोटी आढळलयास माझ्या पाल्याचा प्रवेश रद्द होऊन माझेवर
कारवाई होऊ शकते याची मला कल्पना आहे .तसेच माझा पाल्य ववद्यालयाच्या सवम ननयमाांचे
तांतोतांत पालन करील याची मी हमी दे तो.
दठकाि:ददनाांक:-

पालकाांची सही व मोबाईल नां.

ववद्यार्थयामची सही व मोबाईल नां.

वरीलप्रमािे हमीपत्र तयार करून खालीलप्रमािे कागतपत्रे क्रमाने
लावन
ू ददलेल्या वेळेतच जमा करावीत.

१.स्वहस्ताक्षरातील फोटोसह अजम तथा हमीपत्र
२.शाळा सोर्ल्याचा मूळ दाखला व तयाची एक self attested झेरॉक्स
प्रत
३.इयत्ता दहावीचे self attested गुिपत्रकाची झेरॉक्स
३.आधार कार्म झेरॉक्स
४.जात प्रमािपत्र(असल्यास)
५.पेमेंट डर्टे ल्स(I'D)
६.इतर बोर्ामच्या ववद्यार्थयांनी Eligibility Form व तयास आवशक
असिारे कागतपत्रे

जोर्ून फॉमम जमा करावा.

