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Notice For Exam. Fee Exemptionशै�िणक वष
 २०१८-१९ म�ये �वेिशत महारा� शासन िनण
यानुसार द�ुकाळ !त गावातील आहते अशा िव'ाथा)नी िव'ापीठ परी�ा रकमेत माफ- िमळिव.यासाठी महािव'ालया/या कागदप0ासह    �द�द�द�द. . . . १०१०१०१०----०२०२०२०२----२०१९२०१९२०१९२०१९ पय)त महािव'ालया परी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�ेपरी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�ेपरी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�ेपरी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�े    १. आिधवास �माणप0    ((((Domicile २. सन - २०१७-१८ या वषा
चा
    

सदर शासन िनण
यानसुार खालील सदर शासन िनण
यानसुार खालील सदर शासन िनण
यानसुार खालील सदर शासन िनण
यानसुार खालील िव�ाथ� िव�ाथ� िव�ाथ� िव�ाथ� १) जे िव'ाथ5 महारा� शासना२) 6या िव'ाथा)/या पालकांचे सन ३) महारा� शासनाने जाहीर केले9या द�ुकाळ !त गावां/या यादीत िव'ाथा
/या गाव असावे४) Open / OBC Student५) जे िव'ाथ5 SC/ST/NT/SBC            व EBC सवलत घेत नाहीत६) Open / OBC िव'ाKया)नाअस9याने पा0 िव'ाKया)ना द�ुकाळ फ- माफ- योजनMतग
त फN     
परी�ा शु�क माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लागू असणार नाहीपरी�ा शु�क माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लागू असणार नाहीपरी�ा शु�क माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लागू असणार नाहीपरी�ा शु�क माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लागू असणार नाही१. 6या िव'ाKया)ना शासना/या अPय शै�िणक सवलतीनुसार (SC/ST/NT/SBC Scholarship२. जे िव'ाथ5 Rयाच परी�ेस दसु३. 6या िव'ाKया)चे पालक शहरात राहतातिव'ाKया)ना परी�ा शु9क माफ- सवलत लागू असणार नाही ऑनलाईन अज� भर"याची मािहतीऑनलाईन अज� भर"याची मािहतीऑनलाईन अज� भर"याची मािहतीऑनलाईन अज� भर"याची मािहती    ::::----    १. सदरचा अज
 महािव'ालया/या Tलकवर ऑनलाईन प�दतीने भरावावापर.यात आलेला य़Yजर आयडी व पासवड
 चा उपयोग करावा(Link: For FE & DSE Students :          For SE, TE & BE Students: २. ऑनलाईन अजा
ची T�ट घेऊन वरील कािवभागाम�ये जमा करावा. ३. शासनाने जाहीर केले9या द�ुकाळी महािव'ालया/या संकेत!थळावर    
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Pratishthan’s College of Engineering, Baramati)        �दनांक 
श�ुक  श�ुक  श�ुक  श�ुक  माफ	 माफ	 माफ	 माफ	     नोटीसनोटीसनोटीसनोटीस    ((((एि�ल एि�ल एि�ल एि�ल / / / / मे मे मे मे २०१९२०१९२०१९२०१९) ) ) ) 
Exam. Fee Exemption (April/May 2019)    म�ये �वेिशत (FE/SE/TE/BE/ME) सव� िव�ाथा�ना कळिव�यात येते क� जे िव�ाथ   द#ुकाळ$%त गावातील आहते अशा िव�ाथा�नी िव�ापीठ परी/ा एि�ल एि�ल एि�ल एि�ल / / / / माफ� िमळिव�यासाठी महािव�ालया1या www.vpkbiet.org या संकेत%थळावर पय�त महािव�ालयातील िव�ाथ  िवभागात जमा करावेत. परी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�ेपरी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�ेपरी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�ेपरी�ा शु	क माफ अजा�सोबत जोडावयाची कागदप�े....    

Domicile Certificate) या वषा�चा उ8प9ाचा दाखला (तहिसल  काया�लयाचा)    ((((Income Income Income Income Certificate)

िव�ाथ� िव�ाथ� िव�ाथ� िव�ाथ� परी�ा परी�ा परी�ा परी�ा शु�क माफ�स पा� असतीलशु�क माफ�स पा� असतीलशु�क माफ�स पा� असतीलशु�क माफ�स पा� असतील....        महारा; शासनाचे रिहवासी आहते.  िव�ाथा�1या पालकांचे सन २०१७-१८ या वषा�चे वाAषक उ8प9 जा%तीत जा%त Bमहारा; शासनाने जाहीर केलेCया द#ुकाळ$%त गावां1या यादीत िव�ाथा�1या गाव असावेStudent, Institute level (Management Quota Student) व TFWS StudentsSBC/OBC/Open आहते परंतु समाजकCयाण िवभागाची सवलत घेत नाहीत असे िव�ाथ . (वाAषक उ8प9 जा%तीत जा%त B. ८ लाखिव�ाTया�ना शासना1या समाजकCयाण िवभागाकडून ५० असCयाने पाX िव�ाTया�ना द#ुकाळ फ� माफ� योजनZतग�त फ[ ५० ट]े शुCक माफ� िमळेल
परी�ा श�ुक माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लाग ूअसणार नाहीपरी�ा श�ुक माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लाग ूअसणार नाहीपरी�ा श�ुक माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लाग ूअसणार नाहीपरी�ा श�ुक माफ� सवलत खालील िव�ा�या�ना लाग ूअसणार नाही....    ^या िव�ाTया�ना शासना1या अ_य शै/िणक सवलतीनुसार १०० ट]े परी/ा फ� माफ�ची सवलत उपलaध आहेcholarship-Freeship)     जे िव�ाथ  8याच परी/ेस दसु-यांदा बसले असतील.  ^या िव�ाTया�चे पालक शहरात राहतात, नोकरी धंदा करतात परंतू 8यां1या नांवे गावी शेतजमीन आह ेअशा परी/ा शुCक माफ� सवलत लागू असणार नाही. सदरचा अज� महािव�ालया1या fलकवर ऑनलाईन प�दतीने भरावा. 8यासाठी �वेश अज� भर�यासाठी वापर�यात आलेला य़jजर आयडी व पासवड� चा उपयोग करावा.  

Link: For FE & DSE Students : http://172172172172....16161616....227227227227....15151515////admex/ 

For SE, TE & BE Students: http://172.16.227.15/FE-fees/ ऑनलाईन अजा�ची f�ट घेऊन वरील कागदपXे lमाने जोडून महािव�ालया1या ऑmफसमधील .  केलेCया द#ुकाळी गावांची यादी  महािव�ालया1या नोटीस बोड�वर लाव�यात आली आह ेतसेच संकेत%थळावर Important Notice म�ये Download कर�याकरीता उपलaध आहे            
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(April/May 2019) सव� िव�ाथा	ना कळिवयात येते क� जे िव�ाथ�  / / / / मे मे मे मे २०१९२०१९२०१९२०१९ ची परी�ा शु�क  ऑनलाईन भ न खालील 
Certificate) या वषा�चे वा#षक उ%प& जा'तीत जा'त (. ८ लाख आह.े  महारा. शासनाने जाहीर केले�या द0ुकाळ1'त गावां4या यादीत िव�ाथा�4या गाव असावे.  TFWS Students आहते परंतु समाजक�याण िवभागाची Scholarship-Freeship  लाख) ५० टCे परी�ा शु�क िमळत           टCे शु�क माफ� िमळेल.     माफ�ची सवलत उपलEध आह.े परंतू %यां4या नांवे गावी शेतजमीन आह ेअशा %यासाठी Iवेश अज� भरयासाठी महािव�ालया4या ऑJफसमधील िव�ाथ� महािव�ालया4या नोटीस बोड�वर लावयात आली आह ेतसेच करयाकरीता उपलEध आह.े     ((((�ाचाय��ाचाय��ाचाय��ाचाय�))))    


