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भारतीय जैन संघटनेचे  

कला, विज्ञान, ि िाविज्य महाविद्यालय, िाघोली पुिे. ४१२२०७ 

www.bjs.edu.in Mob – 9325005837 

सिव सूचना काळजीपूिवक िाचिे  

महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळािर खालील गुिित्ता याद्या उपलब्ध आहेत. 

FYBA II Merit List (Grant Division) 

FYBA Waiting List 

FYBA I Merit List (Non Grant Division) 

FYBCOM II Merit List (Grant Division) 

FYBCOM Waiting List 

FYBCOM I Merit List (Non Grant Division) 

FYBSC II Merit List (Grant Division) 

 

सूचना 

१) महाविद्यालयाची गणुित्ता यादी वह विद्यार्थयाांनी online भरलेल्या मावहतीच्या आधारे लािण्यात आलेली आह,े प्रत्यक्ष 

कागदपत्र ेपडताळणी करताना चकुीची मावहती आढळून आल्यास आपला प्रिेश अर्ज बाद करण्याचा अवधकार प्रिेश 

सवमतीस राहील. 

२) गणुित्ता यादीत आपले नाि असेल तर विद्यार्थयाांनी आपला प्रिेश वद. 05/09/2020 पयजत पणूज करािा. 

३) महाविद्यालयाची प्रिेश फी पणूजपण ेonline पद्धतीने भराियाची आह.े online फी ची वलिंक सिंकेतस्थळािर उपलब्ध आह.े 

४) आपला प्रिशे पणूज झाल्यानिंतर विद्यार्थयाांनी प्रिशे फॉमज ि सोबत आिश्यक कागदपत्रे,मळु दाखल्यासह, ि फी भरल्याची 

online पािती सह  वदनािंक 07/09/2020 पयजत  िेळेत महाविद्यालयात सादर करािीत. अन्यथा आपला प्रिेश रद्द समर्ण्यात 

येईल.. 

५) Online payment करत असताना आपण डेवबट काडज, के्रडीट काडज, नेट बँवकिं ग ,UPI द्वारे प्रिेश फी भरू शकता.  

र्र online payment करत असताना काही अडचणी आल्यास खालील क्रमािंकािर सिंपकज  साधािा. 

आपल्या बँक खात्यामधनू फी िर्ा झाली असेल ि आपणास फी भरल्याची पािती वमळाली नाही तर Pay Now शेर्ारी 

असलेल्या   Requery बटन िर वललक कराि.े एकदा आपल्या खात्यामधनू पैसे िर्ा झाल्यािर पनु्हा पैसे भरू नयेत. 

 

http://www.bjs.edu.in/
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--- खालील क्रमांकािर सपंकव  साधािा. –(सकाळी ९ ते साय.ं६ पयवत) 

वगरीशकुमार शहा :-9028336454 

तानार्ी र्ाधि :- 8600333018/9325005837 

एकनाथ नाईक :- 9511235773 

Fees Structure (Grant Division) 

Class/DIV. Open SC/ST/SBC/ NT-A,B,C,D OBC SEBC 

FYBA-A 7810 5120 5120 5120 7810 

FYBCOM-A 8050 5320 5320 5320 7810 

FYBSC-A 8815 6000 6000 6000 8815 

 

Fees Structure (Non-Grant Division) 

Class/DIV Open SC/ST/SBC/ NT-A,B,C,D OBC SEBC 

FYBA-B 10910 5120 5120 5120 10910 

FYBCOM-B,C 13455 7320 7320 7320 13455 

      

 

 

महाविद्यालयाची फीर् ऑनलाईन तसेच महाविद्यालयात रोख 

भरू शकतो. 
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Online Payment Process 

(ऑनऱाईन फी भरण्याची पध्दत)  
भहावलद्मारमाच्मा सॊकेतस्थऱालय “Online Fees payment” मा Tab लय क्लरक कयाले. 
ककॊ ला www.feepayr.com मा सॊकेतस्थऱारा बेट द्मा. 
 

 

 

आऩल्मा सभोय खारीर लेफसाईट ओऩन होईर. 

 
 

Go to feepayr.com and select institute Type College, Enter your registered mobile no. 
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Iinstitute Type भध्मे college ससरेलट कयाले, तसेच आऩण पॉभम बयताना टाकरेरा भोफाईर नॊफय टाकाला, ल 
send OTP क्लरक कयाले.  

 

 

OTP will be send your Registered mobile No., Enter OTP and submit 

मोबाईऱवर आऱेऱा OTP टाकून Submit बटणावर क्लऱक करा. 
 

समोरच्या स्क्रीनवर आपऱे नाव व आपऱा वर्ग ददसून येईऱ. नावासमोरीऱ  या चचन्हावर 
क्लऱक करा. 

 
 

सभोयच्मा स्रीनलय आऩरे नाल , लगम , भोफाईर न., ऩारकाॊचा भोफाईर न. प्रलेळ पी फयोफय असल्माची खात्री कया.  
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Check your information and applicable fees at the time and pay now. 
If possible use UPI Option to easy payment. 

 

भाहहती फयोफय असल्माची खात्री झाल्मानॊतय  Pay Now मा फटणालय क्लरक कया. 

सभोय ऩुढीर स्रीन ओऩन होईर. 
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 All type payment option available. Select your option fill all information and pay your college 
fees online.  

 If Payment debited your Account and receipt not Generated Please Click Requery Button. 

 आऩण डबेफट काडम, रेडीट काडम, नेट फॉककॊ ग तसेच UPI द्लाये online ऩेभेंट करू ळकता. 
 UPI payment कसे कयाले मासाठी डभेो ऩाहण्मासाठी मेथे क्लरक कया. 

https://www.youtube.com/watch?v=qltKWhywyGc  

 एकलेऱेस आऩल्मा खात्माभधून ऩैसे लजा झारे ल आऩणास online Receipt सभऱारी नाही तय ऩुन्हा पी 
न बयता Requery  मा फटनालय क्लरक कया. आऩरे पी २४ तासात भहवलद्मारमात जभा होत.े 

 आऩल्मा पी व्मततरयलत अधधक लजा झारेरी यलकभ ही सवलमस चाजम असेर. 
 वलद्मार्थमाांना ऩुढीर सूचना लेफसाईट ऩहालमास सभऱतीर तयी दयोयोज लेफसाईट ऩहाली. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


