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ववद्यार्थी सहाय्यक मंडळ 

वरिष्ठ महाववद्यालयातील कला, वाविज्य व ववज्ञान शाखचे्या पदवी व पदव्युत्ति अभ्यासक्रमाच्या ववद्यार्थयाांना सवूित किण्यात येते वक , गिीब व होतकरू ववद्यार्थयाासाठी 

महाववद्यालयात ववद्यार्थी सहाय्यक मंडळाद्वािे  ववववध स्वरूपात (उदा. पिीक्षा फीस, स्टेशनिी व वैद्यकीय साह्य) मदत केली जाते. अशा ववद्यार्थयाांनी वि. ०१.०३.२०२१ 

ते ०६.०३.२०२१ या कालावधीत वदलेल्या वलंक वि जाऊन आपि आपला अजा सादि किावेत. सदिील वलंक महाववद्यालयाच्या वेबसाईट वि सुद्धा उपलब्ध आह.े    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6pU_ARoYMun3MP15xQwp4pDpqR_VAwJfk4Mo-

Uoa1ua_ezg/viewform?usp=sf_link 

वि. ०६.०३.२०२१ नंति आलेल्या अजाािा कोित्याही परिवस्र्थतीत वविाि केला जािाि नाही, यािी ववद्यार्थयाांनी नोंद घ्यावी.  

अजा सादि केलेल्या ववद्यार्थयाांिी मलुाखत वद. ०९.०२.२०२१ िोजी दपुािी ०२.०० वाजता इलेक्ट्रॉवनक्ट्स  ववभागात घेतली जाईल.  

अर्ाासोबत र्ोडावयाची कागिपते्र (गुगल फॉमा सोबत अपलोड करावयाची कागिपते्र ) 

१- उन्हाळी २०२० च्या उत्तीिा झालेल्या गिुपविकेिी.   

२- आपल्या गावातील प्रवतवष्ठत व्यक्तीिे वशफािस पि.  (मोबाईल नंबिसह)  

३- महाववद्यालयाच्या ओळखपिािी  छायांवकत प्रत.   

 

अध्यक्ष  

ववद्यार्थी सहाय्यक मंडळ 
                                                           

प्राचाया  

(डॉ.गणेशचंद्र शशदें) 
प्रत           

१- डॉ. वमिकुटे पी. आि.   अध्यक्ष                                                         

२- डॉ. व्ही. सी. बोिकि    सदस्य  

३- डॉ. मीिा व्ही. फड    सदस्य   

४- डॉ. पी. आि. मठेु    सदस्य  
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         दिन ांक :     /      / २०२१ 

प्रति, 

म . प्र च र्य, 

र्शवांि मह तवद्य लर्, न ांिडे. 

 तवषर्: तवद्य र्थी सह य्र्क मांडळ र्ोजनचे  ल भ तमळण ेब बि. 

महोिर्, 

मी ___________________________________ र्शवांि मह तवद्य लर्, न ांिडे,  _____________                   

र्  वष यच  तवद्य र्थी आह.े मी आर्थर्थकद्रष्ट्य  िबुयल असल्र् क रण ने मल  तशक्षण घेण्र् स अडचणीन  स मोरे ज वे 

ल गि आह.े करीि  आपण स तवनांिी करण्र् ि र्ेि े दक, तवद्य र्थी सह य्र्क मांडळ र्ोजनेस ठी  म झ्र्  न व च  

तवच र करण्र् ि र् व . 

         आपल  तवश्व स,ू 

 

 

         स्व क्षरी 

         मोब ईल नां.: 

तशफ रस पत्र 

मी _______________________________________र्  ग वच  रतहव शी असनू म झ  हुद्द  सरपांच/ पोलीस 

प टील/ ग्र मसेवक/नगरसेवक ह  आह.े आपल्र्  मह तवद्य लर् िील तवद्य र्थी________________ 

_____________ र् ांन  मी व्यतिश: ओळखिो व ह् ांची आर्थर्थक पररतस्र्थिी कमकुवि आह ेकरीि  ह ेतशफ रस 

पत्र ििे आह.े              

                                        

         स्व क्षरी : 

 तशक्क          मोब ईल नां.: 

 


