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साधित्रीबाई फुले पणेु धिद्यापीठ, राष्ट्रीर् सेिा र्ोजना धिभाग 

 
अखिल भारतीर् मराठा खिक्षण पररर्देचे  

श्री शाहू मंधिर महाधिद्यालर्, पियती पणुे -०९.  
 प्रवेश अर्ज २०२२-२३   

*आवश्र्क तेथे      खिक करावी. *फॉमासोबत कॉलेर् आर् डी काडा व आधार काडा ची झेरॉक्स र्ोडावी. 

1 खवद्याथााचे आडनाव  खवद्याथााचे नाव  मधले नाव  आईचे नाव  

2 वगा  तुकडी  रोल नं  पात्रता न./Eligibility no. 

3 स्त्री / प.ु   रक्त गि   उंची      से. मी.    वर्न  खक. ग्रॅम 

4 र्न्म तारीि  वर् वरे्  आधार क्रमांक:  र्ात वगावारी: एस्सी / एसिी / इतर  

5 खवद्याथी मो. नं.  पालक मो. नं. ई मेल:-  

6 
सध्याचा पत्ता 

 

 

 

7 
अवगत असलेल्या 

कला ककिं वा छिंद   
गार्न  नृत्र् वाद्य खचत्रकला  फोिोग्राफी  

खनबंध  

वकृ्तत्व  

वादखववाद  

सूत्र संचलन इतर  

8 
या पूवी सहभाग 

घेतलेला कवभाग       
रा.से र्ो. एन.सी.सी. आर.एस.पी. सामाखर्क संस्था िेळ   इतर  

9 

आपल्या 
 

मधील 
 

क्षमता 

संवाद कौिल्र् नेतृत्व गणु कामचे व्र्वस्थापन 

प्रामाखणकपणा अचूकता वेळेबाबत दक्ष 

खनणार् क्षमता आखथाक व्र्वस्थापन कष्ट करण्र्ाची तर्ारी 

ज्र्ादा वेळ देऊ िकतो    सामाखर्क र्ीवन आवडत े इतरांना मदत करणे 

मनापासून सहभाग स्वच्छतेचे काम आवडते  इतर  

10 

आपणास राष्ट्रीर् सवेा 

र्ोर्ना उपक्रमात का 

सहभाग घ्र्ार्चा आहे ?  

( थोडक्र्ात खलहा.) 

 

 

 

 

 

11 साखवत्रीबाई फुले पणेु खवद्यापीठ आर्ोखर्त ७ खदवसीर् खनवासी श्रमसंस्कार खिखबरात आपण सहभाग घेण्र्ास इच्छुक आहात कार् ? 
  होर् / नाही   

12 

राष्ट्रीर् सेवा र्ोर्ना खवभाचे सवा खनर्म मी समरू्न घेतले असून ते मला मान्र् आहेत. महाखवद्यालर्ातील र्ा खवभागातील सवा 

उपक्रमात मी खहरीरीन ेव मनापासून भाग घेईल आखण कोणत्र्ाही प्रकारचे गैर वतान करणार नाही. माझ्र्ाकडून कोण्र्ाही प्रकारचे 

गैरवतान झाल्र्ास माझ्र्ा होणाऱ्र्ा नुकसानीस मी र्बाबदार राहीन. तरी मला राष्ट्रीर् सेवा र्ोर्ना खवभागात स्वर्ंसेवक म्हणून प्रवेि 

खमळावा.   

 

 

 

खवद्याथी सही 

माझा/ माझी  पाल्र्/ पाल्र्ा   खवद्यार्थर्ााचे  नाव  र्ास/ खहस  मी राष्ट्रीर् सेवा र्ोर्ना खवभागात प्रवेि घेण्र्ास परवानगी देत असून तो / 

ती आपल्र्ा उपक्रमात कोणत्र्ाही प्रकारचे गैर वतान करणार नाही र्ाची हमी देतो.   

 

 

पालक सही 

आर्कार्य साईज 

फोटो  
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