




 

                                                                                              

  

शिक्षण प्रसारक मंडळ  विज्ञान ि विलानी  

कला, िाविज्य महाविद्यालय 

घाटंजी.वजल्हा:यितमाळ  

www.spmgilanicollege.in 

 ONLINE ADMISSION REGISTRATION 

2020-21 
नोंदणी प्रकिया (बी. ए. भाग-१, २, ३ ,बी. िॉम भाग-१, २, ३,  बी.एस्सी. 

भाग१, २, ३ एम ए, (इकिहास, मराठी )  आशण कशनष्ट महाशिद्यालय ११ िी 

ि १२ िी कला, िाशणज्य ि  H.S.C.VOCATIONAL   (MCVC) 

िैक्षशणक सत्र २०२०-२०२१ 

 नमस्कार पालक आशण शिद्यार्थी शमत्रांनो, 

                      सध्या कोरोना व्हायरसच्या प्रादरु्ाािामुळे 

प्रत्यक्ष महाशिद्यालयामध्ये येऊन प्रिेि घेणे िक्य नाही, त्यामुळे 

या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे आपण घरी बसून शिक्षण प्रसारक मंडळ  

किज्ञान ि कगलानी िला, िाकिज्य महाकिद्यालय घाटंजी. कजल्हा: 

यििमाळ येर्थे पदिी (बी. ए. र्ाग-१,२,३  बी. कॉम र्ाग-१,२,३   

बी. एस्सी. र्ाग-१, २,३   एम . ए . इतीहास, एम.ए. मराठी. 

आशण कशनष्ट महाशिद्यालय ११ िी ि १२ िी कला, िाशणज्य ि 

H.S.C.VOCATIONAL (MCVC)   करीता  िैक्षशणक सत्र २०२०-२०२१ 

करीता नोंदणी   अर्ा र्रू िकता.  

बी. ए. र्ाग-१,२,३ , बी . कॉम र्ाग-१,२,३, बी. एस्सी. 

र्ाग-१ ,२,३  ि  एम.ए. इतीहास  , एम.ए  मराठी  च्या 

ONLINE  नोंदणी प्रििे अर्ा र्रण्याकररता खालील ललकं िर 

शक्लक करा:    पदिी शिर्ाग ,पदव्यतु्तर शिर्ाग 

 

 

 

Whatsapp Group for communication 

B. A. Part- I 

https://chat.whatsapp.com/C0di6k3EcNXF408xFDxnB2  

B. Com. Part-I 

https://chat.whatsapp.com/LVvp7I8VXrb9TH6hRUIIEP  

B. Sc. Part-I 

https://chat.whatsapp.com/KseEfW19wcC47ftAzlnz6I  

M. A.( History & Marathi) Part-I  

https://chat.whatsapp.com/H1l9yJSRDNT6a6ZPrXzjrp 

११ िी ि १२ िी कला   

 https://chat.whatsapp.com/JW7HGxzBBCT0NxqNz1ZXam  

११ िी ि १२ िी िाशणज्य  

https://chat.whatsapp.com/FWQEpgptf6sDi0V23ruPal 

११ िी ि १२ िी H.S.C.VOCATIONAL (MCVC)    

https://chat.whatsapp.com/BDlO3wUV1QNLZjnZlytPCU  

िररष्ठ  महाशिद्यालय प्रििे सशमती  

 

                               

        

                                   िकनष्ट महाकिद्यालय प्रििे सशमती  

११ िी ि १२ िी कला  -               प्रर्ारी शिक्षक  

                         १ श्री. आर. सी. िानखडे 9403607820 

                                 २ श्री. डी. िी. बोंद्रे 9421774144  

 ११ िी ि १२ िी िाशणज्य                प्रर्ारी शिक्षक 

                         १ श्री. य.ु पी. िशै्य 9423432199 

                                 २ श्री. एच. एम. िकु्ला 9421774165 

             
११ िी ि १२ िी  H.S.C.VOCATIONAL (MCVC)  प्रर्ारी शिक्षक 

                            १ श्री. आर. एन. आडे 9823422202 

                                     २ श्री. एम. एस. र्ास्करिार 9423612460 

Horticulture:-  
                                          प्रर्ारी शिक्षक 

                                 १ श्री. ए. डी. काबंळे 9860432320 

                                 २ श्री. एम. एस. र्नै 9689614551 

Electrical Technology प्रर्ारी शिक्षक 

                            १ श्री. एस. य.ु अलोन े9421773877 

                                 २ श्री. एम. एस. र्ास्करिार 9423612460 

 

बी. ए.र्ाग १, बी. कॉम. र्ाग १ ि बी. एस्सी.र्ाग १ च्या शिद्यार्थाान कररता online प्रिेि 

नोंदणी अर्ा र्रण्याची अंशतम तारीख ११ ऑगस्ट २०२० आहे.आशण क्रदनांक १४ ऑगस्ट २०२० 

ला बी.ए.र्ाग १, बी. कॉम. र्ाग १ ि बी. एस्सी.र्ाग १ च्या शिद्यार्थयाांची गणुित्ता यादी प्रशसद्ध 

करण्यांत येईन.  
 

प्रिेिा संबंशित सिा ललंक www.spmgilanicollege.in या website िर उपलब्ि करून क्रदली आहे .  

ऑनलाइन प्रििे अर्ा संपणूा र्रून submit केल्यानंतर आपणास महाशिद्यालयाच्या WhatsApp Group ची ललंक 

देण्यात येत आहे . आपण सदर ग्रुप र्ॉइन करािा. या ग्रुपिर प्रिेि प्रक्रियेसंबंिीची माशहती िळेोिळेी देण्यात येईल. 

नोट :- प्राप्त ऑनलाइन प्रिेि अर्ाांनुसार गुणित्ता यादी प्रशसध्द करण्यात येईल ि त्यानुसारच प्रिेि शनशित करण्यात 

येतील.... हा ऑनलाइन नोंदणी अर्ा र्रणे म्हणर् ेप्रििे शनशित झाला असे नाही. 

                      िन्यिाद.  

प्राचाया 

डॉ. एम. ए. िहेर्ाद 

शि. प्र.म.ं शिज्ञान ि शगलानी  कला िाशणज्य महाशिद्यालय घाटंर्ी 

          शर्ल्हा यितमाळ                                             

कशनष्ट महाशिद्यालय 

िगा 11 ि 12 च्या प्रिेिाकरीता 

https://forms.gle/i1LUAjiZiF5MM5Dd8  

                 

https://forms.gle/VNDr9nooZQ1sZuEo8 

बी. ए. १)प्रा.डॉ. िाय. एस.माहुरे  २)प्रा.एम.एच.ढाल े

एम.ए. इतीहास  , एम.ए  मराठी  १)प्रा.डॉ. िाय.एस.माहुरे  २) प्रा.डॉ. पी. आर.राऊत 

बी . कॉम      १) प्रा.डॉ. एन.एन. शतरमनिार २) प्रा . एस.एन.मोरे  

बी. एस्सी.  १) प्रा.डॉ. सी.आर.कासार २)प्रा. आर. डी. गोडील े 
 

https://chat.whatsapp.com/C0di6k3EcNXF408xFDxnB2
https://chat.whatsapp.com/LVvp7I8VXrb9TH6hRUIIEP
https://chat.whatsapp.com/KseEfW19wcC47ftAzlnz6I
https://chat.whatsapp.com/H1l9yJSRDNT6a6ZPrXzjrp
https://chat.whatsapp.com/JW7HGxzBBCT0NxqNz1ZXam
https://chat.whatsapp.com/FWQEpgptf6sDi0V23ruPal
https://chat.whatsapp.com/BDlO3wUV1QNLZjnZlytPCU
http://www.spmgilanicollege.in/
https://forms.gle/i1LUAjiZiF5MM5Dd8
https://forms.gle/VNDr9nooZQ1sZuEo8

