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शै��णक वषर् २०२२.२३ 

पदवी अभ्यासक्रम  भाग 2 प्रवेशासबंंधी सूचना 
प्रवेश मुदत �दनांक ५ ते ८ सप्ट�बर २०२२ पय�त 

सवर् बी.ए/बी.कॉम/बी.एस्सी. भाग 2 (अनुदा�नत) व बी ए �स�वल स�वर्सेस/बी काम 

माक� �टगं/ भाग 2 (�वना अनुदा�नत) अभ्यासक्रमासाठ�  साठ� प्रवेश घेऊ इिच्छणार्या �वद्याथ्या�नी 

संगमेश्वर कॉलेजच्या Mastersoft.ERP संगणक प्रणाल� माफर् त �वद्याथ्यार्च्या  log.in मधून 

भाग २ क�रता प्रवेश फॉमर्  फॉमर् भरावा. online भरलेल्या प्रवेश  फॉमर् वर प्रवेश स�मती 

सदस्याची सह� घेऊन स�मतीकड ेसादर करावा, प्रवेश अजर् सादर केल्यानंतर दसुर्या �दवशी online 

प्रवेश शुल्क �वद्याथ्यार्च्या  log.in मधून fee payr app द्वारे भरणा करावे. 

१. सदर�ल ऑनलाइन प्रवेश फॉमर् प्रथम वषर् उ�ीणर् तसेच ATKT असणार्या 

�वद्याथ्यार्ना भाग २ क�रता फॉमर् भरता येणार आहे. 

२. �वद्याथ्या�ना log in केल्यानंतर भाग २ चे �वषय �नवडणे व नमूद केलेला, 

मोबाईल क्रमांक, email बरोबर असल्याची खात्री करावी  

३. online प्रवेश फॉमर् मोबईलमध्ये देखील भरता येईल. रु.५० online 

भरल्यानंतर फोरमची pdf file �प्रटं करण्याची सोय कॉलेजमध्ये खाल�ल 

�ठकाणी  केल� आहे. 

गं्रथालय NRC Centre     -  मुल�ंसाठ�  

K Bhogishayana Language Lab   -  मुलांसाठ� 
४. सवर् ता�सका वेळापत्रकाप्रमाणे उपिस्थत राहणे �वद्याथ्या�ना बंधनकारक आहे. 

५. सवर् �वद्याथ्या�नी Students Diary App download करून घेणे बंधनकारक 

आहे.  

६. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भरताना मागास प्रवगर्/आ�थर्कदृष्ट्या मागासलेले/ माजी 

सै�नक अशा �व�वध सवलती खाल� ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भरल्यास संबं�धत 

सवलतीचा फॉमर् �व�हत मुदतीत �वद्याथ्या�नी भरणे बंधनकारक आहे. 

७. प्रवेश शुल्क रोखीने �कंवा चलनाने स्वीकारले जाणार नाह�. 
८.  प्रवेशासाठ� �वद्याथ्यार्जवळ  ऑनलाइन  फॉमर्  भरलेल्या  फॉमर्ची व result लेजरची  हाडर्  कॉपी  

असणे आवश्यक आहे.  
 

 



 

 

 

९. प्रवशेासाठ�  स�मती सदस्य �दनांक ५ ते ८ सप्ट�बर २०२२ पय�त कॉलेजमध्ये स्वा�र�साठ�   खाल�ल 

�ठकाणी उपलब्ध आहेत.  

वगर् स�मती सदस्य स्क�ल कोसर् वेळ  उपलब्ध 
�ठकाण 

बी ए भाग २  प्रा.डॉ.एम एस देशमुख  
 डॉ आर एम  
संगशेट्ट�  
  

डॉ एस ए 
तुपेरे 

स. ९ ते १  मराठ� 
�वभाग  

बी काम. भाग २ डॉ साखरे अण्णासाहेब     श्री आलंगे  स. ९ ते १  एन एन एस  
�वभाग  

बी काम. भाग २ 
माक� �टगं   

प्रा.डॉ पुरो�हत व्ह� के  श्री आलंगे  स. ९ ते १  कॉमसर्  
�वभाग  

बी एस्सी. भाग २ डॉ कारंड ेएस एस  
डॉ.एस एस पाट�ल    
   

डॉ 
गोरेपाट�ल 

स. ११ ते  ३ डी ०१ वगर्    

बी ए �स�वल 
से�वर्सेस २ 

डॉ.एम.एस.धोकटे  स. ९ ते १  कॉमसर्  
�वभाग  
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