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उऩरोक्त शळव उमेदळाराांनी प्रळेऴ ऴुल्क भरताांना ‘ननमंरि, डॉ. ऩंदेिृली, अिोरा’ (Comptroller, Dr. PDKV, Akola)
याांचे नाळे राष्ट्रीयकृत बँकेचा रु. ५०,०००/- चा धनाकवव अभ्याशकेंद्राच्या ठिकाणी दद. २७.११.२०२० ऩयंत जमा करून
आऩऱा प्रळेऴ ननश्चचत कराळा. प्रळेऴाचे ळेली मूल कागदऩत्रे शोबत आणाळीत.

वलळेऴ वूचना :

अभ्माविेंद्राभध्मे वन २०२०-२१ मा ळैषणणि लऴाषवाठी प्रलेळ घेणाऱ्मा वलद्मार्थमाांची वंख्मा १५ ऩेषा िभी अवल्माव वदय अभ्माविेंद्र
फंद ियण्मात मेईर ल अळा ऩरयस्स्त्थतीभध्मे प्रलेळाचे वंऩूणष ळुल्ि वंफंचधत वलद्मार्थमाषव ऩयत ियण्मात मेईर माची नोंद घ्माली.
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