श्री बंकटस्वामी शिक्षण संस्था खडकी (घाट) संचाशित

श्री बंकटस्वामी महाववद्यालय, बीड
शैक्षविक वषष २०२०-२०२१ ऑनलाइन प्रवेश सूचना
ONLINE ADMISSION NOTICE
ऄकरावी, बारावी (कशनष्ठ शवभाग) बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. ऄभ्यासक्रमाच्या (Online Admission) ऑनिाआन प्रवेि प्रशक्रयेसाठी
महाशवद्याियाच्या www.bankatswamicollege.org या वेबसाइट वर जावे. त्यासाठी पढु ीि मागगदिगक सचू ना (टप्पे) खािीिप्रमाणे अहेत.
ं वर शलिक करावे.
१. www.bankatswamicollege.org या पोटगिवर Online Admission या शिक
२.

त्या नतं र Register Now येथे शलिक करावे व त्याची माशहती पणू ग भरावी व अपिा User Name अशण Password तयार होइि व
SMS द्वारे अपणािा माशहती शमळे ि.

३. संबंशधत शवद्यार्थयागनी महाशवद्याियात प्रवेि घेण्यासाठी खािी शदिेल्या Head नसु ार वैयशिक माशहती भरावी.
४.

प्रथमतः शवद्यार्थयागने Student Login मध्ये अपिा ID व Password टाकून Login करावे.

५. Continue करावे. १] Personal Details, २] Last Qualifying Exam. Details, ३] Education Details, ४] Subject Details,
५] Photo Details, पणू ग करावी.
६.

व त्यानंतर Registration fees Online येथेच भरावी व प्रवेि फॉमगची शप्रंट व fees भरणा के ल्याची पावती सोबत घ्यावी. त्यानतं रच
अपिे Registration पणू ग होइि.

७. त्यानंतर महाशवद्याियात अपिा प्रवेि शनशित [Confirm] करण्यासाठी Data Migrate के ल्यानंतरच अपणािा महाशवद्याियाच्या
पोटगिवर Fee payer येथे जाऊन ऑनिाआन प्रवेि शफस भरल्यानतं रच अपिा प्रवेि पणू ग होइि. याची सवग शवद्यार्थयागनी नोंद घ्यावी.
८. तसेच िासन शनयमाप्रमाणे जेव्हा महाशवद्यािय सरू
ु होइि त्यावेळी प्रवेिीत शवद्यार्थयागनी प्रवेि फॉमगची Online Print, मळ
ु टी.सी. गणु पत्रक
व अवश्यक ती सवग कागदपत्रे व प्रवेि शफस भरणा के ल्याची पावती सोबत जोडावी. त्यानतं र प्रवेि फॉमग स्वीकारिा जाइि. सध्या
महाशवद्याियात प्रवेि फॉमग व कागदपत्रे घेवनू येण्याची अवश्यकता नाही. याची प्रवेिीत शवद्यार्थयागनी नोंद घ्यावी.
९. ऑनिाआन प्रवेि प्रशक्रयेत काही ऄडचण अल्यास खािीि संबंशधत व्यिींना के वळ कायागियीन वेळेत १०.०० ते ५.३० पयंत संपकग करावा
व अपल्या ऄडचणीचे शनरसन करावे.
१०. कवनष्ठ महाशवद्याियातीि EBC ऄजग Offline तसेच वररष्ठ महाशवद्याियातीि शवद्यार्थयागनी [EBC] एवजी राजशषग िाहू शिक्षण िल्ु क
योजनेचे ऄजग ऑनिाआन भरून कायागियात दाखि करावेत व भारत सरकारचे शिष्यवृत्ती (GOI) (कशनष्ठ व वररष्ठ) व आतर शिष्यवृत्तीचे सवग
ऄजग ऑनिाआन www.mahadbt.com या वेबसाआट वर ऄजग भरण्यात येवनू त्याची एक प्रत कायागियात सादर करावी
*प्रवेश सवमती सदस्यांची नावे व सपं कष क्रमांक
११ व १२ वी ववज्ञान
श्रीमती. प्रा. व्ही.अर. भोसिे
११ व १२ वी कला व वाविज्य
प्रा. अर.एस. अखाडे.
B.A, B.Com. B.Sc.
डॉ. एस.जी. शिविेट्टे
प्रथम वषष
डॉ. ए.अर. दैतकार
B.A, B.Com. B.Sc.
डॉ. एस.व्ही. धांडे
वितीय व तृतीय वषष
डॉ. एस.एि. शत्रभवु न

मो. ७५८८५६७२६४
मो. ९८५०६५१०८०
मो. ९९६०५६२०४९
मो. ९७६५७०७००६
मो. ९६०४९५८००३
मो. ९४२३४८६५४९

प्रा. एच.एन.सोट
प्रा. एस.जी. वळवी
डॉ. अर.टी. माने
प्रा. एम.एन. नवसे
डॉ. जे.डी. चव्हाण
डॉ. पी.अर. कोंका

*कायाषलयीन प्रवेश सबं ंधी नावे व सपं कष क्रमांक
फीस ववभाग
प्रवेश अर्ष स्वीकृती
वशष्यवत्त
ृ ी ववभाग
श्री. एस.एस. भणगे
श्री. ए.एस. मंढु े
श्री. एस.एस. भणगे मो. ९४२१२७७४७६
मो. ९४२१२७७४७६ मो. ९४२०६५६५३४
श्री. के .डी. डावकर मो. ८२७५४९७८८६
श्री. बी.बी. खराडे मो. ९८०५८२७२१०

मो. ९४२०१२९७३५
मो. ९४०५३६५८७४
मो. ९४२१३४५४३८
मो. ९८६०३२०९००
मो. ९४२११६४००५
मो. ९८६०६०५३०२

अल्पसखं यांक ववभाग
डॉ. ए.झेड. सय्यद मो. ८६२४०२२३७३
श्री. ए.एस. मंढु े मो. ९४२०६५६५३४

