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//मह वाची सुचना// 
 

नम कार िव ाथ  िम हो, 

व र  महािव ालयातील सव िव ा याना सिूचत कर यात येते क , आपण सवानी शै िणक येांक बकेँच ेखात े

उघडलेच असेल. जर उघडले नसेल तर यांनी िडिजलॉकर चे खाते उघडावे व यामधून आपले शै िणक येांक 

बँक खाते व रत उघडून यावे व याचा तपशील खालील गुगल फॉम लक म ये िबनचूक भ न ावा. सदरील 

मािहतीिशवाय आप याला उ हाळी २०२३ परी ेचा फॉम भरता येणार नाही असे िव ापीठाने प  माकं 

परी ा/एबीसी/२०२२/२१८४ दनांक ३१/१२/२०२२ ारे  कळवले आह.े तरी िव ा यानी याची गांभीयाने 

न द घेऊन  शै िणक ेयांक बँक खाते उघडावे. 

आप या शै िणक ेयांक बक खा याची मािहती वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे यांचेकड े

पाठिव यात येणार आहे. आपण दले या मािहतीनूसारच आप या खा यात आपले िव ापीठ प र ेचे   शै िणक 

ेयांक जमा होणार आहते.  तरी सव िव ा यानी आप या शै िणक ेयाकं बक खा याचा तपशील खालील 

गुगल फॉम लक म ये खुप काळजीपुवक व अचुक मािहती दनांक १०/०२/२०२३ पयत भरावी.    

गुगल फॉम लक : https://forms.gle/QittSZpG6NS6kJvd8   

 

                                                                                                      


