शै िणक वष 2017 - 18 मधील
वेश

या यादीत िनवड झाले या िव ा यासाठी
मह वाची सूचना

शै िणक वष 2017 - 18 म ये िवभागात िशकिव या जाणाया सव
अ यास मांमधील वेश
येत िनवड झाले या िव ा याची िनवड
यादी िवभागातील सूचना फलकावर
फलकावर व िव ापीठा या संकेत थळावर
िस कर यात आली आहे. तरी िनवड झाले या सव िव ा यानी
दनांक 15 जुलै 2017 पयत ऑनलाईन अज के ले या लॉगइन म ये
लॉगइन क न,
न फायनल वेश अज व चलनाची ट काढू न बके म ये
वेश शु क जमा करावे
करावेत. या िव ा यानी
यानी िनयोिजत
िनयोिजत वेळेत आपला
वेश अज व चलन जमा के ले आहेत यांचाच वेश ा धर यात
येईल.
ल दनांक 15 जुलै 2017 नंतर आले या अजाचा िवचार के ला
जाणार नाही.
नाही ित ा यादीतील उमे ारांची दुसरी यादी दनांक 17
tqyS 2017 रोजी िस कर यात येणार आहे rlsp fo|kF;kZauh loZ
fQl ,d jdeh Hkjkoh gIrk ikMwu fnyh tk.kkj ukgh याची
कृ पया न द यावी.
यावी
पाली िवभाग

NOTICE FOR ADMISSION
Academic Year: 2017 – 2018
As per the cut-off list displayed on the
Department
Notice
Board
and
University’s PG Admission 2017-18,
selected students should submit the
following
documents
to
the
Department’s office on or before 15th
July 2017.
1. Log in the same link where you
submitted your online admission form.
2. Take a print out of the online
application form and challan of the
admission fee.
3. Pay the fees to the bank using the
same challan.

4. Submit the application form along
with the paid challan to the
Department’s office.
5. The admission of only those students,
who have submitted their application
form and challan will be consider valid.
6. No application received after 15th July
will be accepted.
Please note that the second list of the
candidates of the waiting list will be
display on 17th July 2017.

Department of Pali

