
 

 

रयत शिक्षण ससं्थेच े

चंद्ररूप डाकल ेजैन कॉलेज ऑफ कॉमसस, श्रीरामपूर 

कर्मवीर ववद्या प्रबोधिनी शॉर्म  र्र्म कोर्सेर्स प्रवशे प्रक्रिया र्सन 2020-21 

िॉर्स र्मस कोसेस विभाग 

 

                                        रू्सचना:                                                  दि. २३/१०/२०२० 

 

रयत शिक्षण संस्थेच,े कमसिीर विद्या प्रबोधिनी आणण चंद्ररूप डाकले जैन कॉलेज ऑफ कॉमसस, श्रीरामपूर याचं्या 
संयुक्त विद्यमाने िै. िर्स 2020-21साठी िॉर्स र्मस कोसेसला सिस विद्यार्थयाांनी प्रिेि घेण ेअत्यािश्यक आहे. 

तरी सदर िॉर्स र्मस कोसेसच्या प्रििेासाठी विद्यार्थयाांनी  हा िॉर्स र्मस कोसस प्रिेि अजस  दि. ३१/१०/२०२० पयंत  

online  पद्ितीने submit करण ेआिश्यक आहे. 

 

* सदर िॉर्स र्मस कोसस प्रिेि अजस online submit करण्याआिी / करताना विद्यार्थयाांनी खालील महत्िपूणस सूचनांच े

पालन करणे आिश्यक आहे.- 

  

रू्सचना:- 
1. एका कोसस ची कमाल विद्याथी संख्या F.Y.B.Com ि BBA (CA) साठी 80  इतकी तर S.Y B.Com ि 

T.Y.B.Com साठी 70  इतकी असेल, त्यामुळे प्रथम िॉर्स र्मस कोसस  प्रिेि अजस जमा करणाऱ्यास प्रथम 

प्रािान्य  ददले जाईल  तरी. एखादया कोससला  कमाल मयासदेपेक्षा  अधिक विदयाथी  झाल्यास  अधिकच्या  
विद्यार्थयासना  इतर  िॉर्स र्मस कोसस ला िगस करण्यात  येईल. 

2. एका विद्यार्थयासने फक्त एकच िॉर्स र्मस कोसस प्रिेि फॉमस भरािा. 
3. विद्यार्थयासने स्ितःच ेपूणस नाि नमूद करताना खालील स्िरूपामध्ये नमूद करािे: 
4. आडनाि - स्ितःच ेनाि - िडडलांच ेनाि 

5. सदर िॉर्स र्मस कोसस प्रिेि अजस online submit करण्यासाठी विद्यार्थयाांनी cyber cafe त जाण्याची अथिा 
पैसे खचस करण्याची आिश्यकता नाही, विद्याथी स्ितःच्या/ नातेिाईकांच्या/ शमत्ांच्या android 

smartphone द्िारे सदर  google form online submit करू िकतात. 

6. सदर िॉर्स र्मस कोसस प्रिेि अजस online submit करताना विद्यार्थयाांनी त्यांची सही एका कागदािर करून 

त्या सहीचा फोर्ो स्मार्सफोन द्िारे काढून upload signature या link ला अपलोड करािा, यासाठी 
कोणत्याही cyber cafe त जाण्याची अथिा पसैे खचस करण्याची आिश्यकता नाही. 

7. एका email account चा िापर करून फक्त एकदाच सदर िॉर्स र्मस कोसस प्रिेि अजस online submit करता 
येईल. 

8. सदर िॉर्स र्मस कोसस प्रिेि अजस online submit केल्यानंतर विद्यार्थयाांना ननिडलेल्या िॉर्स र्मस कोसस च्या 
Whats App group ला join होण्यासाठी system मध्ये option ददसू लागेल, त्या option मध्ये असलेल्या 



 

 

विविि िॉर्स र्मस कोसेस पैकी तुम्ही ननिडलेल्या िॉर्स र्मस कोसस च्या Whats App group join link ला 
click केल्यािर विद्याथी संबधंित कोसस च्या Whats App group ला जॉईन करू िकेल. 

9. ननिडलेल्या िॉर्स र्मस कोसस च्या Whats App group ला विद्यार्थयाांनी join होणे अत्यंत आिश्यक आहे 

कारण Covid-19 मुळे सदर िॉर्स  र्मस कोसेस च्या online  lecture links, Notices, Time Table ि इतर 

आिश्यक मादहती त्या संबंधित Whats App group द्िारे विद्यार्थयाांना update केले जाणार  आहे. 

 

10. तरी कृपया ववद्यार्थयानंी खालील ललिंकचा वापर करून शॉर्म र्र्म प्रवेश अर्म ऑनलाईन  स्वरूपात र्र्ा 
करावा. 

 

 

Sr. No Class Short Term Course online Admission form Link 

1 F.Y.B.Com https://forms.gle/xcnFWVNemdAupSbn8  

2 S.Y.B.Com https://forms.gle/Rv7NAr7JM2pzQ1LK7  

3 T.Y.B.Com https://forms.gle/XvZYWGjtb4rGssQA8  

4 BBACA-I https://forms.gle/pqdvTjiXcuA2J6L7A  

5 BBACA-II https://forms.gle/qGK3mKQjNhHJ4bex9  

6 BBACA-III https://forms.gle/7qfnEUDaGiN1vvnq7  

 

अधिक मादहतीसाठी प्रा. कुलकणी एस. व्ही. ककंिा प्रा. दातीर के. आर. यांच्यािी संपकस  सािािा. 
 

अधिक मादहतीसाठी संपकस : 
 

प्रा. कुलकणी एस. व्ही.  
Mob. 8149125547 

प्रा. दातीर के. आर. 

Mob.98225 82864 
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