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थम वष (FY) वेश संदभात सूचना
 

२०२०-२१ म ये महािव ालयात थम वष या 

B.Com./B.Sc./B.Sc.CS वग म य े वेश घेणा या 

िव ा य ना कळव यात यतेे की, िदन क १८ जुलै २०२० 

वष या वशे ि येला सु वात कर यात येत आहे.  
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म ुंबई विद्यापीठ 

प्रविध्दी पत्रक 

ददनाुंक – १६ ज लै, २०२० 

म ुंबई विद्यापीठाच्या प्रिेशपिूव ऑनलाईन नाि नोंदणी प्रदियेला आजपािनू 

ि रूिात  

म ुंबई,१६ ज लै: म ुंबई विद्यापीठाशी िलुंवित महाविद्यालये आवण मान्यताप्राप्त 

वशक्षणिुंस्थामध्ये प्रिेश घेऊ इवच्िणाऱ्या विद्यार्थयाांिाठी म ुंबई विद्यापीठाची प्रिेशपूिव 

ऑनलाईन नाि नोंदणीची प्रदिया आज पािून ि रू होत आह.े ही प्रदिया अत्युंत ि लभ 

आवण विद्यार्थयाांिाठी अवधक िोयीची आह.े 

पदिी अभ्याििमाच्या पवहल्या िर्ावला प्रिेश घेऊ इवच्िणाऱ्या विद्यार्थयाांनी म ुंबई 

विद्यापीठाकड ेप्रिेशपूिव ऑनलाईन नोंदणी करण ेअवनिायव आह.े शैक्षवणक िर्व २०२०-२१ 

िाठी म ुंबई विद्यापीठाने प्रथमिर्व बी.ए, बी.एस्िी, बी.कॉम, बी.एमएमएम, बी.एिडब्लल्यू, 

बीए (फ्रेंच स्टडी), बीए (जमवन स्टडी), बॅचलर ऑफ कवलनरी आटव, बीए-एमए ( इुंटटग्रेटेड 

कोिव इन जमवन स्टडी), बीएमएि, बीएमएि-एमबीए ( पाच िर्ीय एकावत्मक अभ्याििम) 

, बीकॉम (फायनावन्शअल माकेट), बीकॉम ( अकॉउन्टींग अँड फायनान्ि), बीकॉम ( बँककग 

अँड इन्श अरन्ि), बीकॉम ( फायनावन्शअल मॅनेजमेंट), बीकॉम ( इन््हसे्टमेंट मॅनेजमेंट), 

बीकॉम ( ट्रान्िपोटव मॅनेजमेंट), बीएस्िी ( इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी), बीएस्िी (कम्प्य टर 

िायन्ि), बीएस्िी (हॉस्पीटॅवलटी स्टडी), बीएस्िी (मायिोबायोलॉजी), बीएस्िी ( बायो-

केमेस्ट्री), बीएस्िी (बायो-टेक्नॉलॉजी), बीएस्िी ( मेटरटाईम), बीएस्िी (नॉटीकल िायन्ि), 

बीएस्िी (फॉरेवन्िक िायन्ि), बीएस्िी (होम िायन्ि), बीएस्िी ( एरॉनॉटटक्ि), बीएस्िी 

(ए्हीएशन), बीएस्िी (ह्य मन िायन्ि), बी्होक (टी अँड एचएम, आरएम, एफएम अँड 

एि, आरईएम, एमपी, एमएलटी, ग्रीन हाऊि मॅनेजमेंट, फामाव एनेवलटटकल िायन्ि, 



टूटरझम अँड टॅ्र्हल मॅनेजमेंट, िॉफ्टिेअर डे् हलपमेंट) आवण लायब्ररी िायन्ि अशा 

अन दावनत आवण विनाअन दावनत अभ्याििमाुंिाठी प्रिेशपूिव ऑनलाईन नोंदणी अवनिायव 

आह.े  

ऑनलाईन नोंदणी करण्यािाठी विद्यार्थयाांनी ििवप्रथम  mum.digitaluniversity.ac  या 

िुंकेतस्थळािरील ( click on-Mumbai University Pre Admission online 

Registration 2020-21) या  ललकिर वक्लक करािे.  

ऑनलाईन अजव किा करािा- 

- विद्यार्थयाांने स्ितःबद्दलची मावहती भरुन नोंदणी करणे 

- एकदा अच क मावहती भरल्यािर दाखल केलेल्या मोबाईल िमाुंकािर य झर आयडी आवण 

पाििडव पाठिला जाईल. 

-य जर आयडी आवण पाििडव प्राप्त होताच विद्यार्थयाांने ििवप्रथम स्ितःबदलची मावहतीची 

खातरजमा करुन पाििडव बदलण्याची मूभा दणे्यात आली आह.े 

- विद्यार्थयावला दणे्यात आलेल्या य जरआयडी आवण पाििडव दकिा बदलेल्या पाििडवच्या 

मदतीने ििवप्रथम स्ितःबद्दलची मावहती, शैक्षवणक ग णित्ता, इ.मावहती भराियाची आह.े  

- त्यानुंतर स्कॅन केलेला अद्ययाित फोटो आवण स्िाक्षरी अपलोड करायची आह.े 

- Confirm Profile िर वक्लक करून मावहतीची खातरजमा करता येईल. 

- ऑनलाईन प्रिेश नोंदणीच्या प्रदियेमध्ये नम द केलेले वशक्षणिम विद्यार्थयावने वनिडायचे 

आहते. िोबतच विद्यापीठाच्या िुंलवित महाविद्यालये त्याुंनी वनिडायचे आहते. 

- एकदा पूणव आवण अचूक मावहती भरली गेल्याची खातरजमा करुन भरलेल्या अजावची 

लप्रटआऊट घेऊन िुंबुंवधत महाविद्यालयात िादर कराियाची आह.े 

ऑनलाईन अजव भरताना खालील बाबींकडे लक्ष द्या- 

http://mum.digitaluniversity.ac/


- प्रिेशपूिव ऑनलाईन नोंदणी करण्यापूिी करुन मावहती प वस्तकेन िार विर्य ि 

विर्यिम हाप्रमाणेच (Combination) विर्य वनिडणे बुंधनकारक अिणार आह.े 

- प्रिेशपूिव ऑनलाईन नोंदणी ही मल्टी कॉलेजेि, मल्टी कोिव (प्रोग्राम) िाठी करता येईल. 

- विद्यार्थयाांने वशक्षणिम वनहाय नोंदणी अजावची प्रत काढून ती िुंबुंवधत महाविद्यालयाुंमध्ये 

प्रिेशाच्या विवहत प्रदियेिाठी योग्य त्या दस्ताऐिजािह िादर कराियाची आहते. 

- विद्यार्थयाांनी दहािी आवण बारािीच्या ग णपवत्रका िोबत ठेिाव्यात. 

- विद्यार्थयाांच्या वशक्षणिमाुंचे विर्य अुंवतम करण्याचे  अवधकार महाविद्यालयाुंच्या 

प्राचायाांना अितील याची नोंद घ्यािी. 

- स्िायत्त महाविद्यालयातील प्रिेश प्रदियेबाबतचे वनयम ि अवधकार ह ेविद्यापीठ ि वशखर 

िुंस्थाुंच्या वनयमाि अधीन राहून महाविद्यालयाुंच्या प्रचवलत वनयमाप्रमाणे अितील. 

- प्रिेशपूिव ऑनलाईन नोंदणी ही नमूद केलेल्या कालािधीत होण ेगरजेचे आह.े 

- विद्यार्थयाांकड ेऑनलाईन प्रिेश नोंदणी अजावची प्रत अिल्यावशिाय महाविद्यालयात तो 

प्रिेश घेऊ शकणार नाही. 

प्रिेशपिूव ऑनलाईन नाि नोंदणी प्रदियेचा विद्यार्थयाांना फायदा- 

प्रिेशपूिव ऑनलाईन नाि नोंदणीचा विद्यार्थयाांना मोठा फायदा होत अिून या प्रदियेद्वारे 

विद्यार्थयावला पीआरएन नुंबर लिकर प्रदान केला जातो तिेच पटरक्षेचा फॉमव भरताुंना ििव 

अद्ययाित मावहती विद्यार्थयाांकड े अिल्याम ळे हॉलवतदकट आवण ग णपवत्रका ऑनलाईन 

माध्यमाने उपलब्लध करुन ददली जाते. त्याचबरोबर विद्यार्थयाांच्या पात्रता आवण नोंदणीची 

प्रदिया अवधक जलद गतीने ि ि लभटरत्या केली जाते. 

म ुंबई विद्यापीठामाफव त प्रिेशपिूव ऑनलाईन नोंदणी प्रदियचेे िळेापत्रक लिकरच वनगववमत 

केले जाणार आह.े   



डॉ. लीलाधर बन्िोड, उपक लिवचि (जनिुंपकव  ) 

 

 

 

 


