
विद्या विकास कला, िाविज्य ि विज्ञान महाविद्यालय, समुद्रपूर.  

सत्र: २०२२-२३ 

प्रथम िर्ाा कररता प्रिेश प्रविया 

पदव्युत्तर विभाग 

रा.त.ू म. नागपरु विद्यापीठ नागपरू ,  विद्यावपठाच्या  B.Com. चा  उन्हाळी २०२२ वनकाल 

लागला असनू विद्यापीठाच्या सचूना नसुार वनकाल जाहीर झाल्याच्या वदिसापासनू म्हणजे च 

M.Com. (एम. कॉम) २० वदिसाच्या आत िगाात  प्रथम िर्ाा कररता प्रिेश 

घेणे आिश्यक आह.े 

वदनाांक : २५/०७/२०२२  पासनू प्रथम िर्ाा कररता प्रिेश प्रविया सरुू झालेली असनू वदनाांक 

०८/०८/२०२२ पयान्त महाविद्यालयातनू २० रु भरून  विद्यापीठ नोंदनी  करून प्रिेश वनवित 

करािा जर वदलेल्या वदिसा न मध्ये प्रिेश झाला नाही. तर आपला प्रिेश घेऊ शकणार नाही 

कृपया विद्यार्थयाांनी याची काळजी घ्यािी. 

प्रिेशा कररता संपका  

एम.कॉम. अभ्यासिमासाठी  : प्रा.डॉ. राजविलास कारमोरे  9420060601 

           प्रा.डॉ. रमेश वनखाडे 9421727934  

प्रिेशा कररता आिश्यक कागदपते्र 

१. leaving Certificate Original Doc. 

२.  1th सेवमस्टर ते 4th सेवमस्टर झेरॉक्स 1(copy) 

३.  5th सेवमस्टर ि 6th सेवमस्टर झेरॉक्स 2 (copy)   

४. 10
th

 & 12
th

 Marksheet Xerox 1(copy) 

५. Cast Certificate Xerox 

६. गॅप आसल्यास Gap जोडािे                             प्राचाया     

                          डॉ. वकशोरचंद्र रेितकर 



विद्या विकास कला, िावणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय, समुद्रपूर.  

सत्र: २०२२-२३ 

प्रथम िर्ाा कररता प्रिेश प्रविया 

पदव्युत्तर विभाग 

रा.त.ू म. नागपरु विद्यापीठ नागपरू ,  विद्यावपठाच्या  B.A. चा  उन्हाळी २०२२ वनकाल 

लागला असनू विद्यापीठाच्या सचूना नसुार वनकाल जाहीर झाल्याच्या वदिसापासनू म्हणजे च 

M.A.(Sociology/History) २० वदिसाच्या आत िगाात  प्रथम िर्ाा कररता  प्रिेश घेणे 

आिश्यक आह.े 

वदनाांक : २५/०७/२०२२  पासनू प्रथम िर्ाा कररता प्रिेश प्रविया सरुू झालेली असनू वदनाांक 

०८/०८/२०२२ पयान्त महाविद्यालयातनू २० रु भरून  विद्यापीठ नोंदनी  करून प्रिेश वनवित 

करािा जर वदलेल्या वदिसा न मध्ये प्रिेश झाला नाही. तर आपला प्रिेश घेऊ शकणार नाही 

कृपया विद्यार्थयाांनी याची काळजी घ्यािी. 

प्रिेशा कररता संपका  

एम.ए. अभ्यासिमासाठी  (समाजशास्त्र , इवतहास) 

  प्रा. मेघश्याम ढाकरे : 8788117841  

प्रिेशा कररता आिश्यक कागदपते्र 

१. leaving Certificate Original Doc. 

२.  1th सेवमस्टर ते 4th सेवमस्टर झेरॉक्स 1(copy) 

३.  5th सेवमस्टर ि 6th सेवमस्टर झेरॉक्स 2 (copy)   

४. 10
th

 & 12
th

 Marksheet Xerox 1(copy) 

५. Cast Certificate Xerox 

६. गॅप आसल्यास Gap जोडािे                             प्राचाया     

                          डॉ. वकशोरचंद्र रेितकर 



िव ा िवकास कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय, समु पूर 
(NAAC Accredited B++) 

स : २०२२-२०२३  

थम वषा करीता वेश ि या  
पद यु र िवभाग (P. G.) 

Master of Science (M. Sc.) 
(Botany, Zoology, Chemistry, Mathematics & Physics) 

१) फॉम सादरीकरण व न दणी िदनांक: २५/०७/२०२२ ते ०४/०८/२०२२  

(िव ाथानी िव ािपठ रिज ेशन महािव ालयातून क नच फॉम सादर करावा) 
२) अंितम गुणव ा यादी जाहीर करणे िदनांक: ०६/०८/२०२२  

३) वेश िनि त करणे (पिहला राऊंड) िदनांक: ०६/०८/२०२२ ते १०/०८/२०२२  

४) जागा र  अस यास वेश िनि त (दुसरा राऊंड) िदनांक: १०/०८/२०२२ नतंर 
 

वेश क रता संपक 

एम. एस. सी.  अ यास मांकासाठी 
१) ा. राहल पवार (८८३०९०८९१५) २)  ा. वैभव कळंबे (८३९०४४१५१०) 

वेश क रता आव यक कागप े 
१) LEAVING CERTIFICATE (ORIGINAL)                 

२) CASTE CERTIFICATE (१ XEROX) 

३) 10TH & 12TH MARKSHEET  (१ XEROX)   

४) ATTEMPT CERTIFICATE (ORIGINAL) 

 ५) B. Sc. 1st SEMESTER to 4th SEMESTER MARKSHEETS (१ XEROX)        

६) B. Sc. 5th SEMESTER and 6th SEMESTER MARKSHEETS (२ XEROX)                                           

 ७)  GAP CERTIFICATE (IF REQUIRED)  

८) MIGRATION CERTIFICATE (OTHER THAN RTMNU STUDENTS) 

     Principal  
                                                                                          Dr. K. G. REWATKAR 


