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श्रीमती साळ ंकाबाई राऊत  कला व वाणणज्य महाववद्यालय 
वनोजा  

 
 

ONLINE ADMISSION 2020-21 
नमस्कार पालक आणण ववद्याथी शमत्ांनो  
         सध्या कोरोना व्हायरस प्राद र्ाावाम ळे  प्रत्यक्ष महाववद्यालयामध्ये येऊन प्रवेि देणे िक्य नाही  
त्याम ळे ऑनलाईन प्रवेि प्रक्रियेद्वारे आपण घरी बसून श्रीमती साळ ंकाबाई राऊत  कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय वनोजा ता. मंगरुळपीर जज . वािीम येथे बी ए  १, २,३ व बी कॉम 1,२,३, करीता 
िैक्षणणक सत् २०२०-२१ कररता खालील शलकं वर प्रवेि अजा र्रू िकता 

प्रवेश अर्ज भरण्याकररता खालील ललिंक वर क्ललक करा 
 

सूचना  1) हा फक्त रजजस्रेिन फॉमा आहे  रजजस्रेिन फॉमा र्रला म्हणजे आपण प्रवेि घेतला असे नाही 

आपला प्रवेि ननजचित करण्यासाठी महाववद्यालयातून माहहती प जस्तका घ्यावी आणण त्यात हदलेला प्रवेि अजा 
व्यवजस्थत र्रून व त्यासोबत आवचयक कागदपत् जोडून महाववद्यालयात आवचयक त्या ि ल्कासह जमा करावा लागेल 
प्रवेि अजाा संबंधी सूिना आपणास आपण हदलेल्या मोबाईल िमांकावर देण्यात येतील त्यासाठी आपण आपला अिूक 

मोबाईल िमांक द्यावा 
२) ऑनलाईन प्रवेि अजा संपूणा र्रून सबशमट केल्यानंतर आपणास महाववद्यालयाच्या  WhatsApp ग्र प िी शलकं 

देण्यात येत आहे  आपण सदर ग्र प जॉईन करावा ग्र पवर प्रवेिासंबंधी माहहती वेळोवेळी देण्यात येईल   

https://forms.gle/JHooVteSFM7StiCu7 

 

https://forms.gle/JHooVteSFM7StiCu7


 

बी कॉम कररता WhattsApp Group ची ललिंक    
 

https://chat.whatsapp.com/LJKOO5G7CJuATdvzmUJrTu 

 

बी ए  कररता WhattsApp Group ची ललिंक    
 

https://chat.whatsapp.com/Br495FH6IjXKPMT5L89DxJ 

 

 
 

      कोववड-19 संदर्ाात ज्या सूिना राज्य व कें द्र सरकारने केलेल्या आहेत त्या सूिनांिे  काटेकोरपणे पालन 

महाववद्यालय करत आहे  
 
 -महाववद्यालयािी प्रवेि प्रक्रिया हदनांक 04/08/2020 पासून स रु होत आहे प्रवेिा संदर्ाात अधधक माहहतीसाठी त्या त्या 
ववर्ागातील प्राध्यापकांिी संपका  साधावा  
कला ववभाग 

डॉ एम व्ही पाथ्रीकर - ९४२११६६७७६ 
प्रा  वप एन लहासे -९८२२६४३८८९ 
प्रा बी ,एस  डोंगरे ७७०९५७९३९० 
वाणिज्य ववभाग  
प्रा जे . एम  र्गत ९४०४८३०३९० 
डॉ  एस एस कडू – ८२०८६०१५६९ 
कायाजलय 
श्री गणेि राऊत  - ८६०५१०९४८४ 

डॉ  डी आर गावंड े

प्रािाया 
श्रीमती साळ ंकाबाई राऊत  कला व वाणणज्य महाववद्यालय वनोजा 

ता. मंगरुळपीर जी. वािीम 

https://chat.whatsapp.com/LJKOO5G7CJuATdvzmUJrTu
https://chat.whatsapp.com/Br495FH6IjXKPMT5L89DxJ

