
वगंभेश्लय कॉरेज वोराऩयू 
ऩदली बाग 2 ल 3 प्रलेळावदंबाात भशत्लाची वचूना 

 

ऩदली बाग- 2 ल 3 मा लगााची प्रलेळ प्रक्रिमा गरुुलाय ददनांक 3 वप्टेंफय 2020 ऩावनू वरुू शोत अवनू वलद्मार्थमाांनी 
रलकयात रलकय प्रलेळ घ्माला. प्रलेळाची कामाऩद्धती खारीर प्रभाणे आशे. 

1. जे वलद्माथी ऩदली बाग एक म्शणजेच  फीए/ फीकॉभ /फीएववी बाग 1  भध्मे वला वलऴम उत्तीणा 
आशेत अळा वलद्मार्थमाांना प्राधान्माने प्रलेळ ददरा जाईर.  तदनतंय वेमभस्टय 1  भध्मे कभीत कभी चाय 

वलऴमात उत्तीणा अवणाऱ्मा वलद्मार्थमाांना प्रलेळ ददरा जाईर. 

2. वोराऩयू वलद्माऩीठाच्मा ऩरयऩत्रकानवुाय ऩदली बाग एक ल दोन च्मा वला वलद्मार्थमाांना ऩढुीर लगाात 

प्रलेळ देण्मात मेणाय आशे. ऩयंत ुऩढुीर लऴााच्मा प्रलेळावाठी क्रकभान वलऴमात उत्तीणा शोण्माची अट 

वलदशत भदुतीत ऩणूा कयणे आलश्मक आशे माची वफंधंधत वलद्मार्थमाांनी नोंद घ्माली. 
3. द्वलतीम ल ततृीम लऴााच्मा वलद्मार्थमाांनी वगंभेश्लय कॉरेजच्मा  

www.sangameshwarcollege.ac.in  मा लेफवाईटलय जाऊन प्रलेळ ऩालतीलय क्रकंला ओऱखऩत्रालय 
अवरेरा मनुनक आमडी टाकून रॉग इन व्शाले. तदनतंय get user ID and password लय क्लरक 

केल्मानतंय वलद्मार्थमाांच्मा वरुुलातीरा यक्जस्रेळन कयतलेेऱी नभदू केरेल्मा यक्जस्टडा भोफाईर नफंयलय 

मजुय आमडी ल ऩावलडा मेईर.  

4. प्राप्त झारेल्मा मजूय आमडी ल ऩावलडा नवुाय रॉग इन शोऊन ऑनराइन यक्जस्रेळन पॉभा ऩणूातः 
बयाला ल त्माची वप्रटं काढून त्मावोफत ऑनराइन रयझल्टची कॉऩी जोडून प्रलेळ वमभतीच्मा वशीवाठी 
कॉरेजभध्मे माल.े 

१. कॉरेजभध्मे प्रलेळ कयताना तोंडालय भास्क अवणे अननलामा आशे. 

२. एकालेऱी एकाच वलद्मार्थमाारा प्रलेळ देण्मात मेईर.   

३. कॉरेज ऩरयवयात प्रलेळ कयणाऱ्मा वलद्मार्थमााजलऱ ऑनराइन पॉभा बयरेल्मा पॉभाची शाडा कॉऩी अवणे 

आलश्मक आशे.  

४. शाडा कॉऩी वोफत खारीर कागदऩत्र ेजोडणे गयजेच ेआशे. 
ए  ऑनराइन ऍडमभळन पॉभा ची वप्रटं आउट. 
फी. ऑनराईन रयझल्ट रेजय कॉऩी. 
लयीर वला कागदऩत्रावश प्रलेळ वमभतीकड ेवभष बेटून वलऴम ननक्श्चत करून स्लाषयीवाठी  प्रलेळ अजा प्रलेळ 

वमभतीकड ेवादय कयाला. 
प्रलेळ अजा वादय केल्मानतंय आऩणाव त्माददलळी क्रकंला दवुऱ्मा ददलळी प्रलेळाच ेळलु्क बयण्मावफंधंी एव एभ 

एव मेईर. एवएभएव आल्मानतंय आऩण ऑनराइन प्रलेळळलु्क बयाल.े प्रलेळळलु्क बयताना ळलमतो मऩुीआम 

आमडीने  बयाल ेजेणेकरून कोणतशेी ज्मादा चाजेव आऩणाव द्माले रागणाय नाशीत. 

 प्रलेळाच ेळलु्क बयण्मावाठी आऩण कॉरेजच्मा  क्रप ऩेअय ॲऩ भध्मे  रॉग इन शोऊन ननक्श्चत केरेरे ळलु्क 

वलदशत भदुतीतच ऑनराइन बयाल.े प्रलेळळलु्क वदंबााची भादशती वकेंतस्थऱालय उऩरब्ध आशे. 

http://www.sangameshwarcollege.ac.in/


प्रलेळाच ेळलु्क ऑनराईन बयणे वदंबाात लेफवाईटलय ववलस्तय भादशती अऩरोड केरेरी आशे. प्रलेळळलु्क 

मळस्ली ऩणे बयल्मानतंयच प्रलेळ ननक्श्चत वभजण्मात मेईर माची वलद्मार्थमाांनी नोंद घ्माली. 
 

कोयोनाचा ववंगा शोऊ नमे मावाठी खफयदायी म्शणून प्रलेळावाठी   प्रलेळ वमभती कॉरेजभध्मे स्लाषयीवाठी ल 

शाडा कॉऩी वफमभळन वाठी खारीर दठकाणी उऩरब्ध आशे. 

 

प्रलेळ घेण्माची लेऱ :- वकाऱी 10.30 त ेदऩुायी 2.00 ऩमांन्त 

 
फीकॉभ बाग 2  ल 3:  क्जभखाना वलबाग कॅळ काउंटय फाशेयीर फाज ू

वमभती वदस्म : .डॉ. एव व्शी. वाखये ल प्रा.आऱंग.ेकॉभवा वलबाग 

 

फीए बाग 2 : भानवळास्त्र वलबाग 

वमभती वदस्म 

१. डॉ. खांडकेय                  १. डॉ.एभ.एव. देळभखु 

२. प्रा. वलटेकय                    २. डॉ. उऴा जभादाय 
३. डॉ. वगंेऩाग            

 

फी एस्वी बाग 2 :   वगंभेश्लय ऩक्ब्रक स्कूर 

वमभती वदस्म 

१. डॉ. ददलटे.                    १. डॉ. कायंड े                २. प्रा. ळखे 

 

ऩदली बाग-3 करयता प्रलेळ घेऊ इक्च्िणाऱ्मा वलद्मार्थमाांनी वफंधंधत वलबाग प्रभखुांळी वऩंका  वाधाला ल वलद्माथी 
आणण वलबाग प्रभखु मांच्मा वोमीनवुाय ऑनराइन पॉभा ची शाडा कॉऩी वफंधंधत वलबाग प्रभखुांकड ेवादय कयाली.  
फीएववी बाग3 यवामनळास्त्र वलऴमावाठी वला वलऴमात उत्तीणा अवणाऱ्मा वलद्मार्थमाांना गणुलत्तनेवुाय प्रलेळ 

ददरा जाईर माची नोंद घ्माली. 
 

                प्राचामा 
  वगंभेश्लय कॉरेज वोराऩयू 

 

 

 


