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                             प्रवेश अर्ज 

• ववद्यार्थजनीचे संपूर्जs नाव:----------------------------------------------------------------------------------------- 

• वडिलांचे नाव:---------------------------------------------------------------------------------  

• वडिलांचा/पालकांचा व्यवसाय: -------------------------------------------------------- 

• संपूर्ज पत्ता(पालकांचा): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------वपन: -------------------- 

• धर्ज:-------------------------प्रवर्ज:---------------------र्ात/पोटर्ात:-------------------------- र्न्र् दिनाकं: ---------------------------- 

• ववद्यार्थजनीचा र्ोबाईल क्रर्ांक: -------------------------------------पालकांचा र्ोबाईल क्रर्ांक: --------------------------------- 

• प्रवेश घेतलेल्या र्हाववद्यालयाचे नाव ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रर्ाचे नाव: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• र्तवर्षी उत्तीर्ज झालेला वर्ज व प्राप्त रु्र्: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• स्थाननक पालकाचे नाव &--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• स्थाननक पालकाचंा पत्ता &----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   र्ोबाईल नंबर: &---------------------------------------------------------------------- 

र्ी प्रवेश अर्ाजत नरू्ि केललेी सवज र्ादहती खरी आहे. र्ला वसनतर्हृात प्रवेश मर्ळाल्यास र्ी वसनतर्हृ 
ननयर्ांचे पालन करेन. र्ी प्रवेश अर्ाजत दिलेली र्ादहती चुकीची असल्यास अर्र र्ी रै्रवतजन केल्याचे आढळून 
आल्यास र्ाझा वसनतर्हृ प्रवेश रद्ि होईल याची र्ला व र्ाझ्या पालकांना र्ार्ीव आहे. 
 

स्थळ%                                                             

दिनांक%              ववद्यार्थजनीचे नाव व सही      पालकाचंे नाव व सही                   

  

                     महाराष्ट्र शासन 

 

 

   अल्पसंखयांक रु्लींच ेशासकीय वसनतर्हृ 
        शासकीय तंत्रननकेतन, पुरे् पररसर 

                 विद्यापीठ मार्ग, शििाजीनर्र, पुणे-४११०१६ 

 

  फोटो 
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                        प्रमाणपत्र 

 प्रर्ाणर्त करण्यात येते की, शैक्षणर्क वर्षज २०२२-२३ र्ध्ये कुर्ारी/श्रीर्ती..................................................... या 

ववद्यार्थजनीने..............................................या र्हाववद्यालयात .....................वर्ाजत प्रवेश घेतला असून नतला 

अल्पसंखयांक र्ुलींचे वसनतर्हृ, शासकीय तंत्रननकेतन, पुर्े येथे प्रवेश िेण्यास हरकत नाही. 

 

 

                                                         प्राचायग 
                                                               सही/शिक्का 

 

 

प्रिेि अजागसोबत जोडाियाची कार्दपत्र े

i) र्न्र् िाखला 
ii) पालकांचा वावर्षजक उत्पन्नाचा िाखला (र्ार्ील तीन आर्थजक वर्षाजचा) 
iii) HSC / र्ार्ील शैक्षणर्क वर्षाजची रु्र्पत्रत्रका 
iv) र्ातीचा िाखला 
v) अल्पसंखयाक सर्ार् असल्याचे सक्षर् अर्धका-याकिुन प्राप्त िाखला 
vi) सध्या मशकत असलेल्या शैक्षणर्क ससं्थचेे बोनाफाईि प्रर्ार्पत्र  
vii) सध्या मशकत असलेल्या शैक्षणर्क ससं्थचेे ओळखपत्र 

viii) आधार कािज 
ix) बँक पासबुक 

x) शाळा सोिल्याचा िाखला 
xi) कोववि लसीकरर् प्रर्ार्पत्र (िोन िोस) 
xii) वैद्यकीय प्रर्ार्पत्र (fitness certificate) 

 

      
 



 

 

अल्पसंख्यंक मुल ंचे वसतिगहृ प्रवेशयबयबि ति्मयवल  
 

१. महाराष्ट्र शासन, अल्पसंख्ांक विकास विभाग, शासन ननर्ण्  िसग-ृ२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, दि. २०/१२/२०११ 
ि शासन ननर्ण्  िसग-ृ२०१२/प्र.क्र.१६८/का.८, दि.२१/०६/२०१३ ि दि.०५/०९/२०१४ च््ा तरतुिीप्रमार् े७०% 
जागा अल्पसंख्ाक समाजातील उच्च शशक्षर् घेर्ा-्ा मुलींसाठी राखीि असतील तर उिणररत ३०% जागा 
बिगर अल्पसंख्ाक समाजीतील उच्च शशक्षर् घेर्ा-्ा मुलींमधून शासनाच््ा प्रचशलत आरक्षर्ानुसार 
भरण््ात ् ेतील. अल्पसंख्ाक समाजातील मुलींच ेअजण पुरेशा प्रमार्ात प्राप्त झाले नसल््ास इतर प्रिगाणतील 
मुलींना प्रिेश िेता ्ेईल. 
 

२. िसनतगहृाच््ा एकूर् २०० जागांच ेखालील प्रमार्े िाटप करण््ात ्ेईल. 
७०% जागा अल्पसंख्ाक समाजासाठी तर ३०% जागा बिगर अल्पसंख्ाक समाजीतील मुलींसाठी 
शासनातील प्रचलीत आरक्षर्ानुसार. 
 

७०% जयगयचे वयटप 

मुस्लीम- ७० 

िौद्ध- ४२ 

ख्रिश्चन- १२ 

जैन- १२ 

शशख- ०२ 

पारशी- ०२ 

३०% जयगयवे वयटप 

एससी / एसटी प्रिगण २०% = १२ जागा 
ओिीसी / एसिीसी प्रिगण २१% = १३ जागा 
ईडब्लुएस १०% = ०६ जागा 
व्हीजे/एनटी प्रिगण ११% =०७ जागा 
खुला प्रिगण ३८% = २२ जागा 
 

 

 

३. अल्पसंख्ाक समाजातील मुलींच ेअजण पुरेशा प्रमार्ात प्राप्त झाले नसल््ास इतर प्रिगाणतील मुलींना 
प्रिेश िेण््ात ्ेईल. त््ासाठी इच्छुक विद््ार्थणनीकडून अजण घेण््ात ्ेईल. प्रिेशासाठी गुर्ानुसार ि 
शासनाच््ा प्रचलीत आरक्षर्ानुसार प्रिेश िेण््ात ्ेईल. प्रिेशािाितचा ननर्ण्  संस्थेचे प्राचा्ण ि त््ांच््ा 
अध््क्षतेखालील सशमती मार्ण त घेण््ात ्ेईल.  

 
 
 
 

  
 

                   Ekgkjk”Vª ‘kklu 

 

 

   ‘kkldh; ra=fudsru]iq.ks- 
        (Ekgkjk”Vª ‘kklukph Lok;Rr laLFkk)  

 

                  विद्यापीठ मार्ग, f’kokthuxj, पुण-े ४११०१६ 
 

         nqj/ouh dz- ०२०-२५६७६८१८,२५५५९२००                                   Email:- principal.gppune@dtemaharashtra.gov.in               

   –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:principal.gppune@dtemaharashtra.gov.in


 

४. शुल्क आकारर्ी: िसनतगहृात प्रिेश घेर्ा-्ा मुलींसाठी शासन ननर्ण्  अल्पसंख्ांक विकास विभाग 
िसग-ृ२०१२/प्र.क्र.१६८/का.८, दि.०५/०९/२०१४ नुसार प्रत््ेक सत्रासाठी सिणसाधारर्पर्े खालीलप्रमार् े शुल्क 
आकारर्ी करण््ात ्ेईल. 
 

  अ.क्र. 
 

बयब दर रूप्े 

 

१ खोली भाडे १०००/- 
२ िीज शुल्क ७५०/- 
३ पार्ी शुल्क २५०/- 
४ विि्ाथी कल््ार् ननधी ३००/- 
५ िैि्की् सेिा शुल्क ५०/- 
६ Caution Money (निीन प्रिेशासाठी) ५००/- 
 एकूण २८५०/- 

 
 

५. शासन ननर्ण्  अल्पसखं्ांक विकास विभाग िसग-ृ२०२०/प्र.क्र.४३/का.८, दि.२८/०५/२०२१ नुसार ज््ा 
अल्पसंख्ाक समाजातील कंुटुिाच ेिावषणक उत्पन्न रु. ८०००००/- पेक्षा कमी आहे अशा मुलींसाठी शुल्क 
पुर्णपर्े मार् असेल ि अश््ा विि्ाथीनीना प्रिेशाकरीता प्राधान्् िेण््ात ्ेईल. 
 

६. कुठल््ाही कारर्ास्ति जर संिंर्धत विि्ाथीनीने प्रिेश रिि केला असल््ास प्रनतक्षा ्ािीतील 
विि्ाथीनीला गुर्िते्तप्रमार् ेि शासनाच््ा प्रचलीत आरक्षर्ानुसार प्रिेश िेण््ात ्ेईल. 
 

७. जेिर्, नाश्ता इ. चा खचण िसतीगहृात िास्तव्् करर्ा-्ा विद््ार्थणनींना स्ितः भागिािा लागेल. 
 

८. प्रिेशासाठी आिश््क कागिपत्रे :- 
i) जन्म िाखला 
ii) पालकांचा िावषणक उत्पन्नाचा िाखला (मागील तीन आर्थणक िषाणचा) 
iii) HSC / मागील शैक्षख्रर्क िषाणची गुर्पबत्रका 
iv) जातीचा िाखला 
v) अल्पसंख्ाक समाज असल््ाचे सक्षम अर्धका-्ाकडुन प्राप्त िाखला 
vi) सध््ा शशकत असलेल््ा शैक्षख्रर्क ससं्थचेे िोनार्ाईड प्रमार्पत्र  
vii) सध््ा शशकत असलेल््ा शैक्षख्रर्क ससं्थचेे ओळखपत्र 

viii) आधार काडण 
ix) िँक पासिुक 

x) शाळा सोडल््ाचा िाखला 
xi) कोविड लसीकरर् प्रमार्पत्र (िोन डोस) 
xii) िैद््की् प्रमार्पत्र (fitness certificate) 

 
 

 (डॉ.विठ्ठल श्री. िािंल) 
       प्राचा्ण  
शासकी् ततं्रननकेतन, पुर् े


