
‘‘ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षि प्रसार’’ 

-शिक्षिमहर्षी ड ा. बापूजी साळंुखे. 

श्री स्िामी वििेकानंद शिक्षि संस्था,कोल्हापूरचे. 

लाल बहादरू िास्री कॉलेज ऑफ आर्टस,सायन्स अ ण्ड कॉमसट,सातारा. 

प्रिेि सूचना 

                                 दद. 03/06/2019 

बी. ए./बी. कॉम./बी.एस्सी. भाग - 1,2 ि 3 

एम.ए./ एम. कॉम./ एम. एस्सी. भाग - 1 ि 2 

1 ) मादहती परक विक्री  ः - ग्रंथालय ( िेळ स.9 ते सायं.5 पयतं ) 

2) अजट स्स्िकारिे   ः - दद. 10 जून ते 15 जून 2019 स. 11:00 िाजता 

3) पदहली यादी बोडटिर लाििे:- दद.15 जून 2019 सायं. 5:00 िाजता 

4) पदहल्या यादीनुसार प्रिेि  :- दद. 17 ि 18 जून 2019 सायं.5 िाजेपयतं  

5) दसुरी यादी बोडटिर लाििे :- दद. 18 जून 2019 सायं 5:00िाजता 

6) दसु-या यादीनुसार प्रिेि    :- दद. 19 ि 20 जून 2019 सायं. 5 िाजेपयतं 

7) ततसरी यादी बोडटिर लाििे:- दद.21 जून 2019 स. 11:00 िाजता 

8) ततस-या यादीनुसार प्रिेि:- दद.21 ि 22 जून 2019 सायं. 5 िाजेपयंत 

9) जागा ररक्त रादहल्यास प्रथम येिा-यास प्राध्यान्य यानुसार दद.24 जून 2019 पासून प्रिेि  

   ददला जाईल. 

10) विनाअनुदातनत तुकडीतील प्रिेि दद. 21 जून पासून पूिट फी भरून थेर् ददला जाईल. 

11 ) अजाटसोबत 12 िी माकट शलस्र्, िाळा सोडल्याचा दाखला ि जातीचे  



    प्रमािपर, आधारकाडट ि मतदान ओळखपर यांच्या self Attested झेरॉक्स दोन  

    प्रतीमध्ये जोडाव्यात. 

 

12 )अजट स्स्िकारिे दठकाि  

बी.ए.भाग- 1 शसतनअर स्र्ाफरूम जुनी इमारत पदहला मजला  िेळ स. 8ः 30 ते 1ः 00 

दपुारी 2:00 ते 5:00 

 

 

 

बी. कॉम. भाग- 1 कॉमसट विभाग,रूम नं. 9 जुनी इमारत पदहला मजला िेळ स. 8:30 ते 1:00 

दपुारी 2:00 ते 5:00 

 

बी.एस्सी. भाग-1  प्रािीर्षास्र विभाग तळमजला निीन इमारत िेळ स. 8:30 ते 1:00 

दपुारी 2:00 ते 5:00 

 

 

13) पाितीिरील रक्कमेवर्षिाय जादा रक्कम देिू नये. प्रिेिासाठी ककंिा  

    आपल्या कोित्याही अडचिी अथिा र्ष  ंःाकेसाठी थेर् प्रिेि सशमतीकडेच   

    संपकट  साधािा. 

14) सिट प्रकारच्या स  कॉलरशिप / ई.बी.सी. सिलत/पारता फॉमट याबाबतची  

    पूतटता प्रिेिानंतर 15 ददिासाच्या आत करिे आिष्यक आहे. 

15 ) प्रिेि सशमतीने ददलेले विर्षयच अतंतम असतील. परीक्षा फॉमटमध्ये तेच  



     विर्षय भरिे आिश्यक आहे. 

16) प्रिेि कशमर्ीकडून साक्षांककत केलेली विर्षयांची स्लीप घेण्यात यािी. 

17 ) बी. ए. बी. कॉम. बी. एस्सी. भाग- 1,2ि 3 या िगाटचे प्रिेि ऑनलाईन  

    होिार आहेत. त्यामुळे एकदा घेतलेले वििय पुन्हा बदलता येिार नाहीत. 

18 ) ररवपर्र विद्याथ्रयांना प्रिेि देता येिार नाही.तसेच इतर महाविद्यालयातील फक्त ऑनलाइन  

प्रोर्लमधील विद्याथ्रयांना प्रिेि देता येईल. 

19 ) बी. ए. बी. कॉम. बी. एस्सी. भाग- 1 या िगाटच्या पारता फॉमटिर सही  

    केल्यानंतरच आपला प्रिेि अधधकृत ग्राहय धरला जाईल. 

20 ) प्रिेि अजाटिर मोबाईल नंबर /दरुध्िनी क्रमांक / आधार काडट नंबर /ई मेल आयडी 

     र्ाकिे आिश्यक आहे. मोबाईल नंबर बदलू नये कारि विद्यापीठ ि  

     महाविद्यालय महत्िाच्या सूचना या नंबरिर देते. 

21) अपूिट प्रिेि अजट भरल्यामुळे ऑनलाईन प्रिेि न झाल्यास महाविद्यालय  

   जबाबदार राहिार नाही. 

22) ऑनलाईन प्रिेि झाल्यानंतर आपल्या मोबाईलिर  नंबर जपून ठेिािा. 

23) प्रिेि रस्जस्रर खालील रकान्याप्रमािे अद्याित ठेिािे. तसेच प्रिेि फॉमटमध्ये खालील  

    बाबींची पूतटता करून घ्यािी.(प्रिेि कशमर्ी) 

 अ. नं. विद्याथ्रयाचे नां विर्षय मोबाईल नंबर आधार काडट नंबर मतदान  ओळखपर नंबर 
 बॅंकेचं नांि ि अकौंर् नंबर ि आय एफ सी कोड नंबर ई मेल आय डी सही 

 

  

  ( ड ा. एस.के. माने )     ( प्रा. र्ी. बी. अडसूळ )    (ड ा. आर. व्ही. िेजिळ ) 


