
 
Rayat Shikshan Sanstha, 

Radhabai Kale Mahila Mahavidyalaya, Ahmednagar 
Accredited with ‘A’ Grade by NAAC/An ISO 9001:2015 Certified College 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ऑनलाईन प्रवशे अर्ज भरताना खालील कागदपत्र ेअपलोड करा 

मागील परीक्षचे ेमाकज  शीट 

ववद्यार्थीनींनी ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरताना मागील वर्ाजतील परीक्षेचे ओररर्नल माकजशीट स्कॅन करून र्ोडावे 

तसेच ज्या ववद्यार्र्थजनींनी अद्याप ओररर्नल माकजशीट प्राप्त झालेल े नाही अशा ववद्यार्र्थजनींनी वेबसाईट वर वमळणारे 

माकजशीटची प्रत र्ोडावी. ववद्यार्र्थजनी र्ोपयंत ओररर्नल माकजशीट व त्याच्या दोन झेरॉक्स महाववद्यालयात र्मा 

करणार नाहीत तोपयंत ववद्यार्र्थजनीचा प्रवेश वनयवमत होणार नाही याची नोंद घ्यावी. 

र्ात प्रमाणपत्र 

प्रवेश फॉमज र्मा करताना मागासवगीय ववद्यार्र्थजनींनी र्ात प्रमाणपत्र ककिं वा र्ात पडताळणी प्रमाणपत्र 

अपलोड करणे आवश्यक आह ेह ेर्ात प्रमाणपत्र व र्ात पडताळणी नसलले्या या अपलोड न केलेल्या ववद्यार्र्थजनींना खुल्या 

प्रवगाजतील ववद्यार्र्थजनी म्हणून ग्राह्य धरल ेर्ाईल सदर ववद्यार्र्थजनीचा निंबर र्ात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ववनाअनदुावनत 

तुकडी मध्य ेगेल्यास होणाऱ्या नुकसानीस सिंबिंवधत ववद्यार्र्थजनी र्बाबदार राहील याची नोंद घ्यावी 

 मळू दाखला 

ववद्यार्र्थजनींनी प्रवेश घेतेवेळी मूळ दाखल्याची स्कॅन प्रत वेबसाईटवर अपलोड करावी.  सदर चा दाखला 

महाववद्यालयात र्मा करणार नाहीत तोपयंत ववद्यार्र्थजनीचा प्रवेश वनयवमत होणार नाही याची नोंद घ्यावी. 

मूळ दाखला रु्न्या महाववद्यालयातून अद्याप वमळाला नसल्यास तशी ववनिंती अर्ज वेबसाईटवर अपलोड करावा परिंतु या 

बाबत माननीय प्राचायज यािंचा वनणजय कायम राहील याची नोंद घ्यावी. 

दबुर दाखल्यावर प्रवेश होणार नाही याची नोंद घ्यावी. 

शकै्षवणक खिंड असल्यास शकै्षवणक खिंड प्रमाणपत्र 

ज्या ववद्यार्र्थजनी एवप्रल 2020 ककिं वा त्यापूवी शेवटची परीक्षा उत्तीणज झाल्या असतील अशा ववद्यार्र्थजनींनी स्टॅम्प 

पेपर वर शकै्षवणक खिंड प्रमाणपत्र ओररर्नल अपलोड करणे आवश्यक 

आधार काडज इतर आरक्षण खळेाडू मार्ी सवैनक पाल्य अपिंग इत्यादी असल्यास त्या सिंबिंवधत कागदपत्रे 

फोटो व सही 

 

सचूना 

ववद्यार्र्थजनींनी मेरीट साठी फॉमज भरत असताना सवज मावहती वबनचूक भरावी व त्यासाठी लागणारी कागदपते्र 

व्यववस्र्थत ददसतील अशी अपलोड करावी चुकीची अर्थवा अधजवट मावहती भरललेा फॉमज तसेच व्यववस्र्थत कागदपते्र 

ददसत नसललेा फॉमज कोणत्याही पूवजसूचनेवशवाय बाद करण्यात येईल व त्यामुळे होणाऱ्या आर्र्थजक व शैक्षवणक नुकसानीस 

सबिंवधत ववद्यार्र्थजनी र्बाबदार राहील याची नोंद घ्यावी. 
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First Year Admission 2021-22 

List of Required Documents 

A. Main Documents: 

1.   Passport size photograph 

2. Student’s signature 

3. Parent’s signature 

4. SSC Certificate (10
th

) 

5. SSC Marksheet (10
th

) 

6. HSC Marksheet (12
th

) 

7. Original Leaving Certificate (L.C.) 

8. Aadhar card 

B. Additional Documents for Reserved Category: 

1. Caste Certificate and  

2. Caste Validity 

3. Income Certificate 

C. EBC: 

1. Income Certificate (Last 3 years) 

D. Additional Documents (If applicable): 

1. Physical Disability Certificate 

2. Sports Certificate 

3. Ex- Serviceman Certificate 

4. Domicile Certificate 

5. Gap Certificate 

NOTE: i) All the documents should be scanned in PDF/ JPEG/ JPG format  

                 and should be less than 2MB in size for uploading. 

             ii) Keep all the documents ready before filling up the form. 

 


