Maharashtra Institute for Students Learning and Assessment,Pune- 411033

महाराष्ट्र विद्यार्थी विक्षण ि मूल्यमापन संस्र्था , पण
ु े -४११०३३
Application Form- ‘A’ MISLA प्रिेि अर्ज – ‘अ’ MISL
Instructions for filling form:
1)This form should not be crushed or folded.
2)Use English capital letters only
3)All fields are mandatory.
4)Mobile and What’s app no mandatory for better services.

फॉमज भरण्यासाठी सच
ू ना :
1) फॉमक चरु गळू,घडी घालू नये,डकांवा खाडाखोड करू नये.
2) फॉमक इग्रां जी कॅ डपटल अक्षरात भरावा.
३) सवक रकाने भरणे अडनवायक आहे.
४) मोबाईल तसेच व्हाट्स अँप क्रमाांक माडहती सेवा देण्यासाठी आवश्यक आहेत.

Surname आडनाव
Middle Name वडडलाांचे नाव
First Name स्वतःचे नाव
योग्य चौकटीत
अशी खणू करावी. Put mark in applicable box.
Standard इयत्ता:-2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
Medium माध्यम: Marathi मराठी :
English इग्रां जी :
Semi English सेमी इग्रां जी:
Date of Birth जन्मतारीख :
D D M M Y E A R
सांपकक : मोबाईल क्र :
W H A T S
U P
School name शाळेचे नाव :
School name शाळेचे नाव :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

School Address शाळे चा पणू क पत्ता
.........................................................................................
.......................................................................................
....................................Post ...........................................
Taluka......................... Dist...........................................
Pin code

Parents address पालकाचां ा पणू क पत्ता
..............................................................................................
..............................................................................................
....................................Post ..................................................
Taluka......................... Dist..................................................
Pin code.

मी श्री/सौ ...............................................................................................................माझ्या पाल्याचा
Maharashtra Institute for Students Learning and Assessment (MISLA) ह्या खासगी सांस्थेत वर नमदू
के लेल्या वगाकत MTSE
/ SCHOLERSHIP / OTHER
परीक्षेस प्रडवष्ट होण्यासाठी कोणत्याही दबावाला
बळी न पडता, त्याच्या शैक्षडणक गणु वत्ता वाढीसाठी व भडवष्यातील डवडवध स्पधाक परीक्षाांच्या पवू तक यारीसाठी स्वखश
ु ीने
प्रवेश घेत आहे.शैक्षडणक व्यवस्थेशी सबांडधत असणारा कोणताही घटक परीक्षेस जबाबदार राहणार नाही हे मला ज्ञात आहे.
परीक्षेचा काडठण्यस्तर शालेय अभ्यासक्रमास परू क असनू यामळ
ु े परीक्षाथीवर कोणताही अडतररक्त ताण येणार नाही. प्रवेशाचे
सबांडधत डनयम ,अटी तसेच सांस्थेने वेळोवेळी बदललेले डनयम/ डनणकय मला मान्य आहेत त्याकररता सदरच्या प्रडतज्ञापत्रकावर
मी स्वाक्षरी करीत आहे.
पालकाचे नाि ि सही
स्वाक्षरी
श्री /सौ ...............................................................

संस्र्थेचे वनयम ि अटी :
• सस्ां थेच्या समन्वयकाकडून अजक प्राप्त होतील तसेच ते www.misla.in सक
ां े तस्थळावर उपलब्ध असनू डवद्याथी online अजक भरू शकतात
.
• महाराष्र डवद्याथी डशक्षण व मल्ु याांकन सांस्था (Maharashtra Institute For Students Learning and Assessment (MISLA) ही
एक अडतप्रगत व प्रज्ञावान डवद्यार्थयाांना स्पधाक परीक्षाांच्या मागकदशकन व तयारीसाठी सवक प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देते.
• प्रज्ञावान डवद्यार्थयाांसाठी सांस्थेचा एक डनयोजनबद्ध वाडषकक कायकक्रम असनू डवद्याथी, डशक्षक व सांस्था या डतघाांच्या सामडु हक प्रयत्नातनू
डवद्यार्थयाांचा गणु ात्मक पयाकयाने सख्ां यात्मक डवकास साधला जातो .
• सस्ां थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी डवद्याथी व पालकाांना कोणत्याही प्रकारची सक्ती नाही.
• डवद्यार्थयाांची तकक सगां त डवचार करण्याची क्षमता ,डजद्दीने ,डचकाटीने अभ्यासासाठी मेहनत घेण्याची तयारी ,स्मरणशक्ती ,क्षमता व
गणु ात्मक दजाक लक्षात घेऊनच वगकडशक्षकाांच्या अडभप्रायाने त्याला सांस्थेत प्रवेश डदला जातो .प्रवेशसांख्या मयाकडदत असनू कोणालाही प्रवेश
नाकारण्याचा अडधकार सस्ां था राखनू ठे वत आहे .
• परीक्षेचा अभ्यासक्रम ,ई-साडहत्य, परीक्षा साडहत्य ,डवद्यार्थयाकला परु डवण्यात येईल तथाडप सबांडधत डवषयाची तयारी करण्यासाठी अडतररक्त
पस्ु तके , मागकदशकक पालकाांनी घ्यायचे असनू ,डनवडीचे पालकाांना ,डवद्याध्याकना बांधन नाही.वेळोवेळी घेतल्या जाणाऱ्या मागकदशकन वगाकस
तसेच डनयोडजत परीक्षाांना प्रडवष्ट होण्यासाठी डवद्यार्थयाकला उपडस्थत ठे वण्याची जबाबदारी पालकाची असेल.
• डवद्याथी प्रवेश घेतलेल्या कें द्रावरच सेवा प्राप्त करू शकतो .कें द्र सोडून सेवा क्षेत्राबाहेर जाणाऱ्या डवद्यार्थयाकस डमळणाऱ्या सवक सेवा तसेच
भरलेले शल्ु क परत डमळणार नाही .
• सस्ां थेकडून अडतशय अद्ययावत अशा तत्रां ज्ञानाच्या मदतीने डवद्यार्थयाकच्या गणु ात्मक वाढीवर ,अद्यायन अक्षमता, अभाव व कमजोरी वर लक्ष
ठे वले जाते .आवश्यकता भासल्यास तज्ञाांकडून समपु देशन उपलब्ध करून डदले जाते .पालकाांना वेळोवेळी सचू ना के ल्या जातात त्याचे
त्याांनी पालन करणे आवश्यक आहे .
• डवद्यार्थयाांना अध्यनाच्या नवनवीन सधां ी उपलब्ध करून डदल्यामळ
ु े ते सतत वाचन ,लेखन ,पाठाांतर ,सराव इत्यादी डक्रयामां ध्ये गतांु नू
राहतात.सांस्थेमाफक त वस्तुडनष्ठ व तटस्थ राहून मल्ू यमापन होत राहते. त्याचा डनयडमत अहवाल डमळत असल्याने त्याला आपल्या व
सहकायाांच्या प्रगतीची जाणीव होत राहते .त्याची अभ्यासाची गती वाढते .
• आपण के लेल्या सकारात्मक सचू ना ,तक्रारी ,अडचणी खाली नमदू क्रमाांकावर,ई-मेल , अथवा लेखी स्वरुपात सस्ां थेच्या पत्त्यावर
पाठवाव्यात .
• सगां णकीकृ त काडलक गणु वत्ता यादी,डनकाल,प्रशस्तीपत्रक,डवद्यार्थयाांची प्रगती याडवषयी वेळोवेळी अचक
ू माडहती प्राप्त करण्यासाठी
,mobile,whats up,क्रमाांक व इतर माडहती अजाकत अचक
ू नमदू करा .
• वषाकच्या शेवटी डनयडां त्रत वातावरणात डवद्यार्थयाकची अांडतम चाचणी घेतली जाईल .उत्तीणक डवद्यार्थयाांना प्रशस्तीपत्रक डमळे ल तसेच गणु वत्ता
प्राप्त डवद्यार्थयाांचा यथोडचत सन्मान के ला जाईल.
• सवक कायदेशीर बाबी डपपां री -१८ न्यायालयीन कायककक्षेत येतील .
• वरील सवक डनयम व अटी आम्ही वाचल्या असनू त्याच्याशी आम्ही पणू क सहमत आहोत.

विद्यार्थयाजची सही
पालकाची सही
समन्ियकाची सही
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maharashtra Institute for Students Learning and Assessment (MISLA)
OFFICE : C - O1, SHRI BHAGWATI SHILP,JAMBE ROAD,KOYATE WASTI ,
AT POST- PUNAWALE, PUNE-411033.
www.misla.in
gmail:mislapune01@gmail.com
MO-9850150946

