अ भयां क महा व यालय पुणे
(महारा

शासनाची वाय सं था)

शवाजीनगर, पुणे - ४११००५.

Direct Second Year Admission 2021-22
Information about the Document Verification Process
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Following Faculty/ Staff members would be helping us for the merit list verification.
Coordinator

Members

Dr. Mahesh Shindikar
(942518291)

Dr. Vaishali Ingale
(8149477127)

Mr. Vaibhav Khatavkar
(9730951876)

Ms. Tanuja Kher
(9822615826)

Dr. Rupa Dalvi
(9822664207)
Dr. Mahesh Shindikar


College code

Dr. Ketaki Kamble
(9482840448)
Mr. Avinash Khandizod
(9158621765)
Dr. Vidya More
(9860624158)
Ms. Ashwini Andurkar
(9011066741)
Mr. Suraj Sawant
(8275451638)
Mr. Amit Joshi
(9423434138)
Ms. Sapna Korade
(9372115504)
Ms. Suvarna Dangrikar
(9822862141)
Mr. Vivek Mandake
(9766171991)
Ms. Pradnya Giri
982337897
Mr. Suhas Petkar
(7709242878)

सव संबं धत महा व यालयांनी आप या



पडताळणी
करावीत.

6185, 6187, 6203, 6206, 6272,
6275, 6284, 6285, 6289, 6298

6307, 6319, 6320, 6322, 6324,
6609, 6622, 6625, 6628, 6632

6634, 6635, 6649, 6732, 6755,
6758, 6759, 6767, 6768, 6769

6770, 6772, 6786, 6794, 6795,
6796, 6808
All admissions against CAP
cases

त नधीना सदरची मा हती

वषयक सव नयम पाळून अ तशय सावधपणे ह
सहकाय करावे ह

6006, 6122, 6138, 6144, 6145,
6155, 6178, 6182, 6183, 6184

यावी व करोना

या पार पाड यासाठ आ हाला

वनंती.

ये संबंधीची आव यक कागदप े कृपया पुढ ल मा हतीनुसार सादर

वेशा या सव
१.

करणात खाल ल माणे मळ
ू कागदप ांची तपासणी करावी

वेश याद पडताळणीसाठ रा य सामा यक
सं थे या सं था Login मधील सं थेतील
तीवर संबं धत सं थे या मा.

वेश पर

ा क ा या संकेत थळावर ल

वे शत व या या या याद या छापील

ाचाय/संचालक यां या वा र या याद ची तपासणी

कर यात येईल.
२. Receipt cum Acknowledgment of Confirmation of Admission (Institute
Reporting)
३. सव

आव यक

शै

एफ.आय.आर. ची

णक

गुणप का

त अथवा व हत

४. शाळा सोड याचा दाखला (मूळ
त अथवा
५. जातीचे
६. नॉन८. रा

नस यास पोल स

त उपल ध नस यास पोल स एफ.आय.आर. ची

माणप

माणप

( द. ३१ माच २०२२ पयत वैध असणे आव यक आहे )

माणप
माणप

दाख यावर रा
९. शै

उपल ध

त ाप )

/ जात पडताळणीचे

मीलेअर
य व

त

त ाप )

माणप

७. अ धवास

(मूळ

य व

( नस यास ज म दाखला, पासपोट, शाळा सोड या या
प टपणे नमद
ू केलेले असावे)

णक खंड अस यास गॅप

माणप

(संबं धत कालावधीचा

प ट उ लेख असावा)

१०. TFWS उमेदवारांसाठ आ थक वष २०२०-२०२१ चे कुटूंबाचे एक त वा षक उ प न
.८ लाखा या आतील असले बाबतचा तह सल कायालयाने दलेला उ प नाचा दाखला
आव यक राह ल.
११. EWS उमेदवारांसाठ
अ यास मा या

वेश

(शै

णक वष २०२१-२२ मधील पदवी/पद यु र पदवी
या मा हती पुि तकेमधील प ृ ठ

“Proforma V" म ये स म

मांक ६६ वर दले या

ा धकार / तह सलदार यांनी दलेले

आव यक आहे .
****

माणप

असणे

