
प्रोगे्रसिव्ह एज्युकेशन िोिायटीच ेमॉडनन महाविद्यालय गणेशख िंड, पुणे  

2020-21 या शैक्षखणक िर्ानिाठीच्या प्रथम िर्न बीए (FYBA) च्या प्रिेशाबद्दल िूचना 

सुस्वागतम!  ऍडममशन फॉमम भरण्यापूवी सवम सूचना नीट वाचनू घ्याव्यात 
ऍडममशन प्रवेशाकररता  www.moderncollegegk.org या पोटमल वर जा 
लॉग इन स्टुडटं लॉग इन मधनू लॉग इन करा 

स्वतःचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल चा वापर करा  
जर तुम्ही पालक ममत्र ककंवा भावंडाच्या मोबाईल नंबर वरून सध्या प्रवेश 
घेत असाल तर कृपया प्रवेश घेऊन झाल्यावर ऑकफसमध्ये आपला 
स्वतःचा मोबाईल नंबर अपडटे करण्यासाठी द्या 

आवश्यक 
कागदपत्र 
आवश्यक 

अपलोड करण्यासाठी खालील कागदपत्रांच्या पीडीएफ तयार ठेवा 
1. फोटो  
2. आधार काडम  
3. बारावीची माकम मलस्ट  
4. महाववद्यालय सोडल्याचा दाखला (मलवव्हंग सर्टमकफकेट)  
5. सेंट्रल स्कूल ककंवा इतर बोडामतून परीक्षा र्दलेले ववद्यार्थी आहेत 

तयांच्यासाठी ट्रान्सफर सर्टमकफकेट ककंवा मायगे्रशन सर्टमकफकेट  
6. जातीचा दाखला  
7. उतपन्नाचा दाखला, नॉन-क्रीमी लेयर सर्टमकफकेट 
8. गॅप सर्टमकफकेट 
जोपयतं महाववद्यालय सोडल्याचा दाखला / ओररवजनल मलवव्हंग 
सर्टमकफकेट आणि १२वीची माकम मलस्ट महाववद्यलयात दाखल करत 
नाही तोपयतं प्रवेश / ऍडममशन कन्फमम होिार नाही तो पयतं प्रवेश / 
ऍडममशन प्रोवव्हजनल मानली जाईल 

कागदपत्रांसाठी 
चा साइज 

300kb -  500kb या आकारातील कागदपत्रांच्या पीडीएफ अपलोड करता 
येतात म्हिून तीनश ेकेबी 300 kb पेक्षा कमी ककंवा एक एमबी  
पेक्षा जास्त साईज असू नये  

Brochure 
Code ब्रोशर 
कोड 

प्रवेश घेताना ऑनलाइन पद्धतीने शंभर रुपये भरल्यानंतर तुम्हाला ब्रोशर 
कोड येईल. कृपया ब्रोशर कोड येईपयतं तुमचा ब्राउझर / स्क्रीन बंद करू 
नका अन्यर्था ब्रोशर कोड र्दसू शकत नाही   

ग्रांट 
अनुदाननत 
नॉन ग्रांट  
ववनाअनुदाननत 

इंवललश ममडीयम कायमस्वरूपी नॉन ग्रांट आहे  
मराठीत पर्हल्या 120 जागा ग्रांट म्हिजे अनुदाननत तत्त्वावर तर पुढील 
जागा ववनाअनुदाननत म्हिजे नॉन ग्रांट ततवावर आहेत 

500kb 



प्रवेशाच ेननकष 
Merit 

ओपन ववद्यार्थयांना 60 टक्के कॅटेगरी च्या ववद्यार्थयांना 55% तयाखालील 
टक्केवारीच्या ववद्यार्थयांनी ऍडममशन फॉमम न भरता वेबसाईटवरील मेररट 
फॉमम भरावा 

Subjects 
and Groups 
कला शाखेच े
ववषय  

मराठी मीडडयमला ए आणि बी असे दोन ववषयांसाठीच ेवेगळे ग्रुप आहेत  
इंग्रजी माध्यमाला सी ग्रुप आहे  
आपल्या माध्यमा प्रमािे ववषय ननवडा  

के्रडडट 
मसस्टीम 
शे्रयांक पद्धत  

एफ वाय ला के्रडडट मसस्टीम म्हिजेच शे्रयांक पद्धत आहे  
ग्रुप प्रमािे दोन्ही सत्रासाठी सहा ववषय असतील (सहा अधधक सहा) 
यामशवाय शारीररक मशक्षि  (कफवजकल एज्युकेशन) हाही ववषय ननवडावा 
लागेल   

पेमेंट  कॅटेगरी आपल्या कॅटेगरी नुसार पेमेंट कॅटेगरी ननवडा  
इंस्टॉलमेंट 
हप्ते 

फी भरण्यासाठी हप्तयांची सुववधा उपलब्ध आहे 

अॅप्रुवल मंजुरी  तुम्ही फॉमम भरला आणि कागदपत्र ंअपलोड केलीत  तर तुम्हाला 
approved / मंजूर असा मेसेज येईल. ववषय मंजूर झाल्यावर ऑकफसचा 
approved / मंजूर मेसेज येईल तयानंतर फी भरण्यासाठीचा मेसेज येईल 
तयानंतर ऑनलाईन पद्धतीने फी भरावी.  
जर फॉमम ररजेक्ट झाला नामंजूर/अमान्य झाला असा मेसेज आला तर 
तयात तुम्ही कोिती कागदपत्र भरायची, तुमची कोिती प्रोसेस करायची 
राहून गेली आहे, तुमच्या पेमेंट संदभामतील मेसेज येईल, काय करायच े
याबाबत सूचना र्दली असेल तयाप्रमािे कायमवाही केली तर फॉमम परत 
सबममट केल्यावर अप्रुव्हड असा मेसेज येईल 

प्रनतज्ञापत्र 
अडंरटेककंग 

ज्यांच्याकड ेआवश्यक  उतपन्नाचा दाखला नसेल तर प्रनतज्ञापत्र / 
अडंरटेककंग देता येईल. कृपया तयासाठी ऍडममशन कममटी सदस्यांशी संपकम  
साधावा 

स्कॉलरमशप 
मशष्यवतृ्ती 

मशष्यवतृ्ती बाबतची अधधक मार्हती ऑकफस मधनू ममळेल तया करता 
वेबसाइट वर संबंधधत व्यक्तींच ेमोबाइल नंबर र्दले आहेत. कृपया संपकम  
साधावा 

 


