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काय#$म अिधकारी 1 काय#$म अिधकारी २

सािव/ीबाई फुले पणेु िव9ापीठ, रा<=ीय सेवा योजना िवभाग
अिखल भारतीय मराठा िशAण पCरषदेचे

Cी शाहF मंिदर महािव9ालय, पव#ती पणुे -०९.

 वेश अज& २०२१-२२ 
*आवIयक तेथे िटक करावी. *फॉम#सोबत कॉलेज आय डी काड# व आधार काड# ची झेरॉQस जोडावी.

1 िवRाथा#चे आडनाव िवRाथा#चे नाव मधले नाव आईचे नाव

2 वग# तुकडी रोल नं पाUता न./Eligibility no.

3 2ी / प.ु रV गट उंची      से. मी. वजन िक. Wॅम

4 जYम तारीख वय वषZ आधार 0मांक: जात वग#वारी: ए\सी / एसटी / इतर 

5 िवRाथ^ मो. नं. पालक मो. नं. ई मेल:-

6
स,याचा प2ा

7
अवगत असले6या 
कला िकंवा छंद

गायन नृ`य वाR िचUकला फोटोWाफa 
िनबंध
वVृ`व

वादिववाद 
सूU संचलन इतर

8
या पूव= सहभाग
घेतलेला िवभाग     

रा.से यो. एन.सी.सी. आर.एस.पी. सामािजक सं\था खेळ इतर

9

आप6या

मधील

Eमता

संवाद कौशeय नेतृ`व गणु कामचे fयव\थापन

gामािणकपणा अचूकता वेळेबाबत दA

िनण#य Aमता आिथ#क fयव\थापन कh करiयाची तयारी

jयादा वेळ देऊ शकतो   सामािजक जीवन आवडते इतरांना मदत करणे

मनापासून सहभाग \वmछतेचे काम आवडते इतर 

10

आपणास राopीय सेवा
योजना उप0मात का 
सहभाग qयायचा आहे ?
( थोडQयात िलहा.)

11 सािवUीबाई फुले पणेु िवRापीठ आयोिजत ७ िदवसीय िनवासी vमसं\कार िशिबरात आपण सहभाग घेiयास इmछुक आहात काय ?
  होय / नाही 

12

राopीय सेवा योजना िवभाचे सव# िनयम मी समजून घेतले असून ते मला माYय आहेत. महािवRालयातील या िवभागातील सव#
उप0मात मी िहरीरीने व मनापासून भाग घेईल आिण कोण`याही gकारचे गैर वत#न करणार नाही. माyयाकडून कोiयाही gकारचे
गैरवत#न झाeयास माyया होणाzया नुकसानीस मी जबाबदार राहीन. तरी मला राopीय सेवा योजना िवभागात \वयंसेवक {हणून gवेश
िमळावा.  िवRाथ^ सही

माझा/ माझी पाeय/ पाeया िवRा|या#चे नाव यास/ िहस मी राopीय सेवा योजना िवभागात gवेश घेiयास परवानगी देत असून तो / 
ती आपeया उप0मात कोण`याही gकारचे गैर वत#न करणार नाही याची हमी देतो.

पालक सही

आयकाड# साईज

फोटो 


