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कला, वािण य व 

कळिव यात येत ेकी,  

ि येला सु वात कर यात यते आहे

महािव ालयीन वेश ि

पय य उपल ध क न दे यात आले 

वेश लवकरात लवकर िनि त करावा

स या या पिरि थतीचा िवचार क न सव िव ा य नी आपला 

वेश अज श यतो ऑनलाइन प तीनेच करावा

िव ा य नी खाली िदले या िलं
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भाकर पाटील ए यकुशन सोसायटीचे

वािण य आिण िव ान किन  महािव ालय
वे वी, अिलबाग. 

 

 

वी वेश संदभात सूचना 

२०२०-२१ म ये किन  महािव ालयात 

व िव ान शाखेसाठी वेश घेणा या िव ा य ना 

,  िदन क २१ जुलै २०२० पासून 

ि येला सु वात कर यात यते आहे. COVID-19 या पिरि थतीमुळ े

लयीन वेश ि येसाठी ऑनलाईन िकंवा ऑफलाईन 

पय य उपल ध क न दे यात आले आहते. तरी सव िव ा य नी आपला 

वेश लवकरात लवकर िनि त करावा. 

स या या पिरि थतीचा िवचार क न सव िव ा य नी आपला 

ऑनलाइन प तीनेच करावा. ऑनलाइन वेशाकिरता 

य नी खाली िदले या िलंकवर जाऊन आपला अज भरावा
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भाकर पाटील ए यकुशन सोसायटीच े
महािव ालय, 

 

म ये किन  महािव ालयात १२वी 

िव ान शाखेसाठी वेश घेणा या िव ा य ना 

पासून १२वी या वेश 

या पिरि थतीमुळ े

ऑफलाईन असे दो ही 

तरी सव िव ा य नी आपला 

स या या पिरि थतीचा िवचार क न सव िव ा य नी आपला 

ऑनलाइन वेशाकिरता 

वर जाऊन आपला अज भरावा. 

https://admission.pnpcollege.edu.in 



सव थम िदले या िलंकवर जाऊन िव ा य नी आपले Registration 

करावे. यानंतर य ना Username व Password िदला जाईल. 

 

िदले या Username व Password चा वापर क न लॉगीन करावा 

आिण आपला वेश अज भरावा तसेच आव यक कागदप े अपलोड 

करावी. 

आपला ऑनलाईन वेश अज पूण भ न झा या नंतर Submit to 

College या बटनावर ि लक करावा.. 

 

यानंतर तमुचा ऑनलाईन अज व सोबत उपलोड केले या कागदप ची 

पडताळणी वेश किमटीमाफत केली जाईल. 

 

पडताळणी झा यावर आपण ऑनलाईन अज त िदले या मोबाईल म क व 

ई-मेल वर ऑनलाईन पेमट ची िलंक पाठवली जाईल. 

 

आपली फी जमा झा यानंतर आप याला आपला वशे िनि त झा याचा 

संदेश आप या मोबाईल म क व ई-मेल वर पाठवला जाईल. 

 

ऑनलाईन वेशासाठी कोणाला काही अडचणी आ यास खालील नंबरवर 

हा सअप मसेेज अथवा फोन करावा. 

 

 
 

#घरी राहा...  #सुरि त राहा... 

 

अिधक मािहतीसाठी सपंक  –  ८३८००५५६३५ 

महािव ालयाच ेसंकत थळ – www.pnpcollege.edu.in 


