
 

�शवाई �श�ण �सारक मडंळ,महाड सचं�लत 
 सुदंरराव मोरे कला, वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालय 
              पोलादपरू िज�हा* *रायगड 
 
        �वेश सचूना /* *Admission Notice 
 
 ��वतीय  व ततृीय वष�  कला,वा�ण�य व �व�ान ऑनलाइन* *�वेश ���या -* *( २०२० - २१ )*  
 SY/TY  Arts / Commerce/* *Science  Online Admission Notice* *(2020--21 ) 
 
महारा�� शासन आ�ण मुबंई �व�यापीठ यांनी �दले�या आदेशानसुार आ�ण covid-19 या आप�ी�या            
पा�व�भमूीवर महा�व�यालयाची ऑनलाइन �वेश���या खाल�ल �माणे असेल . 
क� � शासन,महारा�� रा�य शासन आ�ण मुबंई �व�यापीठ यांनी वेळोवेळी �दले�या �नद�शानसुार           
�व�या�या�साठ� ऑनलाईन प�धतीने अ�यापनाचे काय� लवकरच स�ु होणार अस�यामळेु इ�छुक          
�व�या�या�नी लवकरात लवकर आपला �वेश �नि� चत करावा .ऑनलाईन अ�ययन-अ�यापन ���येची          
अ�ययावत मा�हती महा�व�यालया�या वेबसाईटवर उपल�ध असेल . 
 
ऑनलाइन�वेश अज� खाल�ल �माने भरता येईल 
 * 
१  �वेश घेऊ इि�छणा�या �व�या�या�साठ� �वेश �लकं *Admission Link  -*  
http://sundarraomorecollege.in  
या �लकं वर ि�लक करताच आप�या पढेु ॲड�मशनचे पेज ओपन होईल आ�ण �यावर�ल *Click here for                
Admission* या श�दावर ि�लक करताच ऍड�मशन फॉम� चा पढु�ल भाग ओपन होईल व �यावर �व�या�या�ला               
आपला फॉम� व मा�हती न�दवता येईल . 
 
(महा�व�यालया�या www.sundarraomorecollege.com या वेबसाइटवरदेखील सदर �वेश �लकं व        
मा�हती प�क (2020-- 21 ) उपल�ध असेल .सदर वेबसाईट ओपन करताच �लॅश/ अनाउ�सम�ट याअतंग�त              
�दसणा�या Admission Notice / �वेश सचूना (२०२० -२१ )या श�दांवर ि�लक करताच �वेश / अ◌ॅड�मशन               
�लकं वर आप�याला जाता येईल .सदर �लकं वर ि�लक करताच अ◌ॅड�मशन पेज ओपन होईल ) 
 
*२ * �यानंतर ओपन होणा�या पेजवरती �व�या�या�ने आपला मोबाईल नबंर �लहावा. (सदर नबंर हा खपू               
मह�वाचा आहे कारण याच नबंरवरती महा�व�यालयाकडून सव� मह�वाचे मेसेज �व�या�या�ला �ा�त होतील            
याची न�द �यावी . ) 
 
३ �व�या�या�ने आपला मोबाईल नबंर न�दव�यावर Send OTP या श�दावर ि�लक करावे �हणजे �दले�या               
मोबाईल नबंर वर ओट�पी (वन टाइम पासवड� पाठवला जाईल ) 
 
 *४*  हा पासवड� एंटर क�न लॉ�गन या श�दावर ि�लक करताच �वेश अजा�चा पढु�ल भाग ओपन होईल . 
 
*५* �यानंतर �व�या�या�ला �या वगा�त �वेश �यायचा आहे �या वगा��या नावावर ि�लक क�न �व�या�या�ने               
काळजीपवू�क अज� भरावा . सदर �वेश अजा�मधील मा�हती �बनचकू असावी . �वेश अज� सब�मट कर�यापवू�               
आपल� मा�हती (�पे�लगंसह )बरोबर आहे याची खा�ी �व�या�या�नी क�न �यावी .आप�या नावाचे �पे�लगं हे              
आप�या बारावी�या गणुप�केतील नावा�माणे आहे अथवा नाह� याची खातरजमा �व�या�या�ने �यवि�थतपणे           
करावी . 
 

http://sundarraomorecollege.in/


 

६ काह� कारणामळेु �व�या�या�लाफॉम� भर�यास अडचण आल� तर� देखील �व�याथ� सदर फॉम� हा Save या                
श�दावर ि�लक क�न Save करता ये�याची व सब�मट कर�यापवू� �याम�ये बदल कर�याची सोय या              
फॉम�म�ये ठेव�यात आल� आहे . 
 
७ सदर �वेश अजा�सोबत अपलोड कर�यासाठ� आयकाड� साइज फोटो आ�ण अ�य कागदप�े आप�या सोबत               
ठेवावीत . 
 
८ श�यतो सदर कागदप�े मोबाईल कॅमेरा �वारे फोटो काढून �कंवा आप�या मोबाईल गॅलर� म�ये उपल�ध                
असलेले कागदप�ांचे फोटो अपलोड करावेत . 
 
९ आपला फोटो आ�ण अपलोड करावयाची कागदप�े ह� स�ुप�ट, ठळक आ�ण नीटनेटक� असावीत याची               
�व�या�या�नी काळजी �यावी. 
 
१० सदर �वेश अजा�म�ये समा�व�ट कर�यासाठ� आपल� सह� (�स�नेचर ) �व�या�या�ने �यवि�थत �कॅन              
क�न ठेवावी व नमदू केले�या �ठकाणी सदर सह� (�स�नेचर )अपलोड करावी . 
[�वेश ���येसाठ� महा�व�यालयाने �व�वध वगा�चे �वषय आ�ण �वषयांचे ��ुस �नवड�यासाठ� �थम           
येणा�यास �थम �ाधा�य( First come, First serve policy) धोरण �वीकारले आहे, याची सव� �व�या�या�नी              
न�द �यावी.��येक �वषयानसुार आ�ण �पु नसुार आव�यक असलेल� �व�याथ� स�ंया ल�ात घेऊन            
�वेशाबाबतचे अ�ंतम अ�धकार हे �वेश स�मतीकड ेअसतील हे कृपया ल�ात �यावे. ] 
 
११ �वेश अज� भरताना �व�या�या�नी स�जे�ट कोड / subject code या समोर कोणताह� कोड नबंर                

�ल�ह�याची आव�यकता नाह� . �यांना जो �वषय �नवडायचा आहे �या�या नावापढेु ि�लक क�न तो �वषय               
�सले�ट करावा . 
 
१२ �व�या�या�ने �वेश अज� भ�न तो सब�मट के�यानंतर महा�व�यालया�या �वेश स�मतीकडून सदर             

अजा�ची व कागदप�ांची छाननी क�न सदर �व�या�या�ला �याचा अज� मा�य झाला आहे अथवा नाह� याबाबत               
मेसेज  �वारे  कळ�व�यात येईल . 
 
 
१३ सदर �वेश अज� मा�य (Approve) झा�याचा मेसेज आ�यानतंर �व�या�या�ना �वेश श�ुक ( Admission               

Fees) भर�यासाठ� तीन पया�य उपल�ध होतील .सदर मेसेज आ�यानतंर �व�या�या�ने अ�ठेचाळीस           
तासा�या आत �हणजेच दोन �दवसात खाल� नमदू केले�या तीन पया�यांपकै� एका पया�याचा वापर क�न              
आपले �वेश श�ुक भरावयाचे आहे .  
सदर मदुतीत �व�या�या�ने �वेश श�ुक / ॲड�मशन फ� भर�यानतंरच �याचा �वेश फायनल ( अ�ंतम ) आ�ण                
क�फम� समज�यात येईलयाची कृपया सवा�नी न�द �यावी . 
 
य ु पी आय ( UPI ) /नेट बँ�कंग �वारे (Google pay / phone pay/ Bhim app)* इ�याद� �वारे �याला 
�नद��शत केलेल� �वेश फ� भरता येईल . 
यासाठ� *अकाउंट �डटे�स* खाल�ल �माणे आहेत . 
 
1 Name of the Account holder-- * *M/S Sundarrao More College of of Arts** 
*Commerce and Science*  
 
2 Name of the Bank-- **Union Bank of India*  
 *Branch* -- *Poladpur**  
 



 

3 IFSC code *-UBIN0559814*  
 
4 Account number-- *598102010000461*  
 
 * 
 
_कृपया ल�ात ठेवा*_  
 
सदर UPI पेम�ट करताना Remark या रका�याम�ये �व�या�या�ने �वतःचे नाव आ�ण ॲि�लकेशन �मांक 
�लहावा . 
 
वर�ल यपूीआय प�धतीने �वेश फ� भर�यानंतर �याची ऑनलाईन �रसीट �कंवा �या �रसेटचा ���न शॉट 
�वतःकड ेसे�ह क�न ठेवावा . 
 
 
 
 
अ�यंत मह�वाचे  
अ◌ॅड�मशन फ� पेम�ट ऑ�श�स /फ� भर�याचे तीन पया�य खाल�ल�माणे 
 
१ सदर अजा�म�ये �वेश फ� �कती व कशी भरायची आहे याची मा�हती उपल�ध असेल . तसेच ती भर�यासाठ�                   
प�हला पया�य हा पेम�ट गेटवेचा असेल या पया�या�वारे �व�याथ� *यपुीआय* ( *UPI* )या ऑनलाईन प�धतीने               
आपल� फ� जमा क� शकतो . 
ऑनलाइन प�धतीने UPI �वेश फ� भरत असताना �व�या�या�ने पेम�ट फॉम� मधील �रमाक� /Remark या              
रका�याम�ये �वतःचे नाव आ�ण ए�ल�केशन नबंर �लहावा तसेच सदर ऑनलाइन यटू�आय पेम�ट झा�यानतंर             
येणा�या स�सेसफुल पेम�ट या मेसेजचा ���न शॉट काढून Save क�न ठेवावा . 
२ श�यतो �व�या�या�नी वर�ल �मांक एक या पया�या�वारे आपल� फ� ( श�ुक ) भरावे . या पया�या ऐवजी                  
�व�याथ� �वेश अजा�म�ये समा�व�ट असलेले *चलन डाऊनलोड * क�न �नद��शत केलेल� र�कम नमदू            
केले�या बँक खा�यावर चलना�वारे जमा क�न, �या चलनाचा फोटो पेम�ट मेसेजम�ये हे �दले�या �ठकाणी              
अपलोड करावा. 
३ वर�ल दो�ह� पया�या�शवाय �व�या�या�ना ऑफलाइन प�धतीने ( *महा�व�यालयात पवू� परवानगीने*           
*उपि�थत राहून फ�* *भर�याचा ड�ेक/DESK पया�य* *देखील उपल�ध आहे.* ) �याक�रता �व�या�या�ना            
महा�व�यालय काया�लय अधी�क �ी मकंुुद पदेंरकर यां�याशी मोबाईल�वारे सपंक� साधावा आ�ण आ�ण            
�याबाबतचे माग�दश�न �यावे .( मोबाईल नबंर पढु�ल भागात �दला आहे ) 
अशा�कारे �वेश श�ुक भर�यानंतरच महा�व�यालयांची �वेश स�मतीकडून सदर �व�या�या�ला �या�या �वेश           
�नि�चतीबाबत   *क�फम�शनचा* मेसेज पाठवला जाईल . 
४ सदर मेसेज �ा�त झा�यानंतर �व�या�या�नी �व�यापीठ अनदुान आयोग आ�ण सव��च �यायालय यांनी              
�दले�या �नद�शांचे �नकालानसुार पढेु नमदू केले�या सकेंत� थळावर / वेबसाईट सवर जाऊन अटँ� रॅ�गगं (रॅ�गगं              
�वरोधी )हमीप� ऑनलाईन प�धतीने भरणे आव�यक आहे . सदर हमीप� भर�यानतंर �याबाबत येणारा             
मेसेज �कंवा फॉम� भर�याची पीडीएफ �व�या�या�नी से�ह क�न ठेवावी आ�ण महा�व�यालय �नय�मत            
�व�पात स�ु झा�यावर �याची ��टं आउट काया�लयाकड ेसादर करावी . 
वेबसाइ�स - www.antiragging.in  
www.amanmovement.org  
**�वशषे मह�वाचे-- * ��येक �व�या�या�ने व �यां�या पालकांनी महा�व�यालयाची �वेश ���या आ�ण अ�य            
सव� मह�वा�या सचूनांसाठ� महा�व�यालया�या वर नमदू केले�या वेबसाईटला वेळोवेळी भेट देणे अ�यतं            
आव�यक आहे तसेच वेबसाईटवर �दलेले महा�व�यालयाचे मा�हतीप�क/Prospectus ( 2020-21)वाचणे         



 

अ�यंत आव�यक आहे.सदर वेबसाईटला �नय�मतपणे भेट न �द�यास, आपणास यो�य �या सचूना वेळेवर             
�मळणार नाह�त आ�ण �यामळेु �व�या�या�चे श�ै�णक नकुसान होऊ शकत ेयाची कृपया सवा�नी न�द �यावी 
*सवा�त मह�वाचे -* covid-19 या आप�ी�या पा� व�भमूीवर महारा�� शासन व मुबंई �व�यापीठाचे पढु�ल              
आदेश येईपय�त �व�याथ� आ�ण पालक यांनी महा�व�यालयात ये�याचे टाळावे . �यांना काह� अडचणी �कंवा              
शंका अस�यास खाल�ल मोबाईल नबंरवरती सपंक� साधावा . अशा�कारे सपंक� साधताना श�यतो मेसेज �कंवा              
�हा�सअप मेसेजचा वापर करावा, गरज भास�यास असच ��य� फोन लावावा . 
 
 
 
 *सपंका�साठ� मोबाईल नंबर*  
 *�ी मकंुुद पदेंरकर ( अधी�क ) -* ९४ २१ १६६ ०६८ 
 /     ७२ ७६ ११ ५० ६८ 
*महा�व�यालय �वेश स�मती*  
 *कला शाखा -- �ा डॉ नाथीराम राठोड -* ९२ ७२ ५८५ ८१५ 
 *वा�ण�य शाखा -- �ा संजय कसबे* - ७८ ७५ ६५० ४०६ 
 *�व�ान शाखा -- �ा सनुील गवळी* - ८८ ८८ ८६०  ८६१ 
 *�ी अशोक पवार (टेि�नकल कॉ�ड �नेटर )* ९९ २१० ५५ ३५५ 
 *हे�प ड�ेक नबंर*    ९४२३ ३०० ७६३  /  ९८९० ५५० ०५०  /  ७०८३ ०५५ ३२५ 
�व�या�या�नी आपला �वेश लवकरात लवकर �नि�चत करावा आ�ण महा�व�यालया माफ� त काह� �दवसातच            
स�ु होणा�या ऑनलाइन अ�ययन-अ�यापन ���या म�ये सहभागी �हावे. 
 
 
 
 डॉ  द�पक रावेरकर 
 �ाचाय�  
 सुदंरराव मोरे महा�व�यालय  
 पोलादपरू -- रायगड 


