म.शि.प्र.मंडळ संचशित,

श्री शिवाजी महाशवद्यािय, परभणी.
ऑनिाईन प्रथम वर्ष प्रवेि नोंदणी : िै क्षशणक वर्ष २०२१-२०२२

बी.ए. , बी.कॉम . , बी.एस्सी . , बी.बी.ए. , बी.सी.ए. व बी.एस्सी. सी.एस. या अभ्यासक्रमाच्या
प्रथम वर्ष वर्गाच्या ऑनिाईन नोंदणी शवर्य महत्वाची सूचना : बी.ए., बी.बी.ए., बी.सी.ए. व बी.एस्सी.सी.एस. वर्गाच्या शवद्यार्थ्यांनी ऑनिाईन नोंदणी केल्यानंतर
महाशवद्याियात प्रवेि घेता वेळेस मूळ कार्गदपत्रे व नोंदणी फॉमष ची प्रप्रट सोबत घेऊन यावे.
 बी.कॉम. नोंदणीसाठी फक्त बारावी कॉमसष शवद्यार्थ्यांची नोंदणी ग्राह्य धरण्यात ये ईि. इतर
अभ्यासक्रमाच्या शवद्यार्थ्यांना नोंदणी करता ये णार नाही.
ऑनिाईन प्रवेि नोंदणी प्रशक्रया महाशवद्याियाच्या www.shrishivajicollege.org या
वेबपोटष िवर सुरु करण्यात आिी आहे त्यासाठीचे मार्गषदिषक टप्पे पुढीि प्रमाणे आहे त.
1. प्रथम वर्ष वर्गात प्रवेश घेऊ
इच्छिणाऱ्या सवष ववद्याथयाांनी प्रथम महाववद्यालयाछया प्रवेश प्रवियेसाठी


www.shrishivajicollege.org या वेबपोर्ष ल वरील Registration Link 2021-22 वर जावे .

2. त्यानांतर EXISTING STUDENT LOGIN खालील Admission Form for New Student या पेजवर जावे, व
3.

4.

5.

6.

Click to Fill College Form हे सलेक्र् करावे व त्याांनतर
Online Admission Process हे वेबपेज ओपन होईल त्यामधील Select College Name मध्ये Shri
Shivaji College, Parbhani हे सलेक्र् करावे व त्याांनतर Select College Type मध्ये Senior Select
करावा त्यानांतर बी.ए. , बी.कॉम व बी.एस्सी हे वर्गष विसतील व Senior NG हे सलेक्र् केल्यास बी.बी.ए., बी.सी.ए.
बी.एस्सी.सी.एस. हे वर्गष विसतील तरी ववद्याथयांनी योग्य तो वर्गष सलेक्र् करावा , व शेवर्ी Submit करावे.
त्याांनतर आपणासमोर Provisional Admission वेबपेज ओपन होईल त्यावरील सवष मावहती काळजीपूवषक भरावी,
आवण मावहती भरताना ववर्य भरणे आवश्यक आहे , व शेवर्ी SAVE & PROCEED NEXT करावे.
त्यामधील Upload Documents या पेजवर Select Document नांतर Browse केल्यानांतर (स्वतःचा ) १)
पासपोर्ष साईज स्कॅन केलेला फोर्ो ( फोर्ो व सही अपलोड करताना ते १००kb ते १५० kb छया आत असावे व इतर
प्रमाणपत्र १००kb ते २००kb छया आत अपलोड होतील याची सवष सांबांधीताांनी नोंि घ्यावी . तसेच एकच स्कॅन केलेले
डाक्युमेंर् सवषच वठकाणी अपलोड करू नये. डमी डॉक्युमेंर् अपलोड करु नये,नसता आपली नोंिणी प्रवेश ग्राह्य
धरण्यात येणार नाही) , २) सही , ३ ) आधार काडष , ४) र्ी.सी.( नसल्यास हमीपत्र स्वहस्ते वलवहणे) ५ ) १२ वी माकष
मेमो ६ ) वशष्यवृत्ती धारक ववद्याथयांनी जातीचे प्रमाणपत्र ७) UNIVERSITY ADMISSION FORM (1st Page) या
शठकाणी इतर कोणतेही कार्गदपत्र अपिोड करावीत. (परभणी हे डॉ.बा.आं.म.शव. औरं र्गाबाद शवद्यापीठ
अंतर्गषत ये त नाही 8) ई.बी.सी. धारक ववद्याथयाांनी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र इ.कार्गिपत्रे स्कॅन करुन Upload
करावे,त्याांनतर SUBMIT APPLICATION केल्यानांतर आपणास PRINT APPLICATION
FORM हे वसलेक्र् करावे व प्रप्रर् काढू न घ्यावी.
ऑनलाईन नोंिणी प्रप्रर् काढलेल्या फॉमष व अपलोड केलेल्या कार्गि पत्राची सत्यप्रत ववद्याथयांनी महाववद्यालयात
येऊन त्यावर खािीि संबंशधत सशमती सदस्यांची स्वाक्षरी घेऊन तो अजष शखडकी क्रमांक एक प्रकवा दोन
वर नोंदणी (फक्त बी.एस्सी व बी. कॉम. प्रथम वर्ष ) िुल्क भरून अजष सादर करावा.
ऑनलाइन नोंिणी करण्याची शेवर्ची तारीख बी.एस्सी 21 ऑर्गस्ट / बी.कॉम 23 ऑर्गस्ट असून सवषसाधारण
र्गुणवत्ता यािी व र्गुणवत्ता यािी याांचे वेळापत्रक ववरष्ठ महाववद्यालयाछया सूचना फलकावर लावण्यात आले आहे .
र्गुणवत्ता यािी मध्ये असणाऱ्या (ऑनलाईन नोंिणी केलेल्या ववद्याथयांनी अ.ि . 4 नुसार प्रप्रर् काढलेला फॉमष व मुळ
कार्गिपत्र) ववद्याथयांनी वेळापत्रकाप्रमाणे महाववद्यालयात येऊन वखडकी ि.9 वर असलेला प्रवेश अजष घेऊन त्यावर
सवमती सिस्याांची स्वाक्षरी घेऊन तो अजष शखडकी क्रमांक चार वर सािर करावा.

टीप :- ऑनलाइन नोंिणी केल्यानांतर मुळ कार्गिपत्रे वरील सूचनेप्रमाणे महाववद्यालयात जमा केली नाही तर आपली
प्रवेश नोंिणी ग्राह्य धरली जाणार नाही.

7. ऑनलाईन प्रवेश प्रवियेत काही अडचण आल्यास पुढील सांबांधीत व्यक्तींना मोबाईलवर सांपकष करावा .

पदवी
a.
b.
c.
d.

बी.ए.
बी .कॉम.,बी.बी.ए.
बी.एस्सी
बी.सी.ए,बी.सी.एस.

१) प्रा.भोपे (9922794164)
२) प्रा.डॉ बोबडे (9511850778)
१) प्रा.डॉ. चालींद्रवार (9403543965) 2) डॉ. परतूरकर (9960334377)
१) प्रा.र्गुांडलेवाड (9561991295)
२) प्रा.किम (9421089199)
१) प्रा.पर्वारी (9850188315)
२) प्रा.भांडारे (9423739420)

कायाियीन शवभार्ग प्रवेिासाठी १) श्री वतळकरी (9890956689),
२) श्री भार्गडे (7588641402)

