
�भाकर पाटील ए�युक�शन सोसायटीचे

कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय 
वे�वी, अिलबाग

िव�ा�या�नी सव��थम मुंबई िव�ापीठा�या mum.digitaluniversity.ac या पोट�लवर

जाऊन आपल ेरिज�ट�ेशन करावे.

रिज�ट�ेशनचा फॉम� भर�यानंतर आप�या मोबाईल नंबर वर यूजर आयडी व ओटीपी पाठवला
 जाईल. �यानंतर समोर आले�या ���नवर तु�हाला हवा असणारा पासवड� सेट करावा. 

तु�हाला SMS म�ये आलेला युजर आयडी व तु�ही सेट क�लेला पासवड� वाप�न लॉिगन करा. 

लॉिगन क��यावर तुमची Personal Details, Education Details, Reservation
 Details, Photo and Sign, Contact Details भरा.

�थम वष� ऑनलाईन �वेशासाठी माग�दश�क सूचना

आपली �ोफाइल पूण� भ�न झा�यानंतर “Confirm Profile” या बटनावर ��क करावे.



Program	Code Program	Name

12300001 B.A.(with Credits) - Regular - Rev16 - F.Y. B.A. Sem I
(Faculty of Arts)

22300001 B.Com.(with Credits) - Regular - Rev16 - F.Y. B.Com. Sem I
(Faculty of Commerce)

42300001 B.Sc.(with Credits) - Regular - Rev16 - F.Y.B.Sc Sem I
(Faculty of Science)

42300003 B.Sc. Computer Science(with Credits) - Regular - Rev16 - F.Y. 
B.Sc. CS Sem I
(Faculty of Science)

�यानंतर तु�हाला महािव�ालय िसले�ट करायचे आहे �यासाठी समोर असले�या 
सच� बॉ�सम�ये ५९३ असा कोड टाकावा. व  आप�या महािव�ालया�या नावा समोरील  

"Select" बटणावर ��क करावे

College	Code College	Name	on	Admission	Portal

593 Prabhakar Patil Education Societys College of Arts, Science and 
Commerce

यानंतर शेवटची पा�ता परी�ा �हणून बारावी िसले�ट करा.

आता तु�हाला �ो�ा�सची िल�ट समोर िदसेल. �यातून तु�हाला हवे असणारे पया�य िनवडा. 
आप�या महािव�ालयात उपल�ध असणा�या �ो�ा�सची यादी खालील �माणे.



�यानंतर यो�य ते िवषय िनवडावे. �यासाठी महािव�ालया�या वेबसाईटवर उपल�ध 
असणारी मािहती पु��तका वाचावी.

�यानंतर आव�यक डॉ�युम��स िसले�ट करावे व अपलोड क�न "Proceed" या बटनावर
��क करावे व आपला ॲडिमशन  फॉम� सबिमट होईल.

अिधक मािहतीसाठी महािव�ालयाचे संक�त�थळ 

संपक� �. ८३८००५५६३५

कला िवभाग �मुख - ८४४६३५१११४ 

वािण�य िवभाग �मुख - ८९८३७२७५२५ 

िव�ान िवभाग �मुख - ९२२६९८७३५६

www.pnpcollege.edu.in

पुढील �वेश �ि�या िव�ापीठा�या वेळाप�कानुसार असेल.
सदर वेळाप�क महािव�ालया�या वेबसाईटवर उपल�ध आहे.
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