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 �थम वष� कला, वा�ण�य व �व�ान ऑनलाइन �वेश सचूना* ( *२०२०-२१ )*  

 First Year Arts, Commerce and Science Online Admission Notice ( 2020-21) 

 

 एच एस सी /बारावी उ�ीण� �व�या�या�चे हा�द�क अ�भनदंन !!_  

आप�या उ�वल भ�वत�यासाठ� सुदंरराव मोरे कला ,वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालय ,पोलादपरू येथे �वेश             

घे�यासाठ� खाल�ल ���येत �व�रत सहभागी होणे अ�यतं मह�वाचे आहे. 

 

सदर ऑनलाइन �वेश* *घे�यासाठ� �व�या�या�ला सव��थम ऑनलाइन प�धतीने खाल�ल �माणे �वेश पवू�            

नाव न�दणी करावी लागेल . 

 

ऑनलाईन न�दणी कर�यासाठ� �व�या�या�नी सव��थम  

http://mum.digitaluniversity.ac  

या संकेत�थळावर�ल ( click on Mumbai Universitgy pre admission online registration 2020-21 )             

या �लकंवर ि�लक करावे. 

 

�यानंतर खाल�ल प�धतीने �वेश पवू� नाव न�दणी अज� भरावा. 
सदर अजा�म�ये �व�या�या�नी �वतःब�दलची मा�हती भ�न नावन�दणी करावी . 
 

एकदा अचकू मा�हती भर�यावर दाखल केले�या मोबाईल �मांकावर यजुर आयडी आ�ण पासवड� पाठवला             

जाईल . 

 

यजुर आयडी आ�ण पासवड� �ा�त होताच �व�या�या�ने सव��थम �वतःब�दलची मा�हतीची खातरजमा करावी            

.याम�ये �व�या�या�ना पासवड� बदल�याची मभुा दे�यात आल� आहे . 

 

�व�या�या�ला दे�यात आले�या यजुर आयडी आ�ण पासवड� �कंवा बदलले�या पासवड��या मदतीने सव��थम            

�वतःब�दलची श�ै�णक व इतर मा�हती  भरावयाची आहे . 

 

�यानंतर �कॅन केलेला अ�ययावत फोटो आ�ण �वा�र� अपलोड करायची आहे . 

 

 confirm profile वर ि�लक क�न मा�हतीची खातरजमा करता येईल . 

 

पणू� आ�ण अचकू मा�हती भर�याचे खातरजमा झा�यानतंर �व�या�या�नी सदर �वेश पवू� नाव न�दणी अज�              

आप�याकडे मोबाईल अथवा कॉ��यटुर से�ह / save क�न ठेवायचा आहे . महा�व�यालयाकडून पढु�ल सचूना              

आ�यानंतर �व�या�या�ला �याची ��टंआऊट काढता येईल 

 

�यानंतर �यावेळेस महा�व�यालयाकडून �वेश �नि�चती आ�ण �याबाबत�या पढु�ल सचूना �व�या�या�ला          

कळव�यात येतील �यावेळेस �व�या�या�ने सदर अजा�ची ��टं आउट आ�ण दहावी-बारावी�या गणुप��का ,            

�यां�या झरेॉ�स व अ�य कागदप�े यां�यासह महा�व�यालयाकडून सचूना आ�यानतंरच सदर कागदप�े           

महा�व�यालयात  सादर करावयाची आहेत . 
 

http://mum.digitaluniversity.ac/


�व�या�या��या �वेश �नि�चतीसाठ� महा�व�यालयाला मुबंई �व�यापीठाकडून �नद�श दे�यात आ�यानतंर         

महा�व�यालया�या गणुव�ा याद� �माणे �व�या�या�ना अ�ंतम �वेश दे�यात येईल व �याबाबत �यांना �यां�या             

मोबाईलवर �यां�या �वेशाबाबत मा�हती दे�यात येईल याची कृपया सवा�नी न�द �यावी . 
 

ऑनलाइन �वेश न�दणी�या ���येम�ये नमदू केलेले �श�ण�म �व�या�या�ने �नवडायचे आहेत सोबतच           

�व�यापीठा�या संलि�नत महा�व�यालयाची �नवड करायची आहे .या �ठकाणी �व�या�या�ने सुदंरराव मोरे,कला           

वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालय ची �नवड  करावी  . 
 

सुदंरराव मोरे महा�व�यालयात उपल�ध असणारे �वषयआ�ण �वषयांचे ��ुस याब�दलची मा�हती �व�या�या�ला            

महा�व�यालया�या www.sundarraomorecollege.com या वेबसाईटवर उपल�ध असणा�या मा�हतीप�कात       

/ prospectus म�ये पाहता येईल. 

 

सदर �वेश पवू� ऑनलाइन नाव न�दणी कर�यासाठ� �व�याथ� लॅपटॉप, कॉ��यटुर �कंवा अ�ँॉइड मोबाइल यांचा              

देखील वापर क� शकतात . 

 

�व�या�या��या �श�ण�माचे �वषय अ�ंतम कर�याचे अ�धकार माननीय �ाचाय� व �वेश स�मती यां�याकडे            

असतील याची सवा�नी न�द �यावी.  
 

मुबंई �व�यापीठामाफ� त �वेश पवू� ऑनलाइन नावन�दणी ���याचे वेळाप�क लवकरच �नग��मत केले जाणार            

आहे �याकडे �व�या�या�नी ल� ठेवावे.व �याकरता वर नमदू केले�या मुबंई �व�यापीठा�या वेबसाईटला            

�नय�मत भेट �यावी  . 
 

सवा�त मह�वाचे - covid-19 या साथरोग आप�ी�या पा� व�भमूीवर महारा�� शासन व मुबंई �व�यापीठाचे             

पढु�ल आदेश येईपय�त �व�याथ� आ�ण पालक यांनी महा�व�यालयात ये�याचे टाळावे . �यांना काह� अडचणी              

�कंवा शंका अस�यास खाल�ल मोबाईल नबंरवरती सपंक� साधावा . अशा�कारे सपंक� साधताना श�यतो मेसेज              

�कंवा �हा�सअप मेसेजचा वापर करावा, गरज भास�यासच ��य� फोन लावावा . 
 

 सपंका�साठ� मोबाईल नबंर 

 *�ी मकंुुद पंदेरकर ( अधी�क )  -* ९४ २१ १६६ ०६८ / 

       ७२ ७६ ११ ५० ६८ 

 

 महा�व�यालय �वेश स�मती 
 *कला शाखा -- �ा डॉ नाथीराम राठोड  -* ९२ ७२ ५८५ ८१५ 

 *वा�ण�य शाखा -- �ा संजय कसबे * - ७८ ७५ ६५० ४०६ 

 *�व�ान शाखा -- �ा सनुील गवळी * - ८८ ८८ ८६०  ८६१ 

 *�ी अशोक पवार (टेि�नकल कॉ�ड �नेटर  )* ९९ २१० ५५ ३५५ 

 

 डॉ  द�पक रावेरकर 

 �ाचाय� 
 सुदंरराव मोरे महा�व�यालय 

 पोलादपरू -- रायगड 

http://www.sundarraomorecollege.com/

