भॉडनन करा, वलसान आणण लाणणज्म भशावलद्मारम
गणेळण डिं , ऩण
ु े, भशायाष्ट्र, बायत
एप.लाम.फी.कॉभ. प्रलेळ 2020-21
वतत वलचायरे जाणाये प्रश्न

1

भॉडनन कॉरेज गणेळण डिं मेथे प्रलेळावाठी अजन करू ळकतो का?
शोम लाणणज्म अथला वलसान ळाखेतून 12ली उत्तीणण झारेल्मा अथला 12ली व्शोकेळनर उत्तीणण
झारेल्मा वलद्मार्थमाांना प्रथभ लऴण लाणणज्म वाठी (F.Y.B.Com.) प्रलेळ अर्ण बयता मेतो.

2

भी कधी अजन बयाला?

एकदा आऩल्मारा आऩरा ननकार भाहशत झाल्मालय आऩण ळक्म नततक्मा रलकय अर्ण
बयाला. आऩल्मा ऩवॊतीचे वलऴम आणण तुकडी मभऱलण्माच्मा उत्तभ वॊधीॊवाठी रलकय अर्ण
बयणे आलश्मक.

3

भी कोठे अजन कयाला?

खारी हदरेल्मा मरॊकलय क्क्रक कया आणण प्रलेळावाठी ऑनराईन अर्ण कया:
https://www.moderncollegegk.org/Admission2020-21.php

4

प्रलेळावाठी ककभान ककती गुणािंची आलश्मकता आशे ?
खारीर ननकऴाॊनुवाय थेट प्रलेळ हदरा र्ाईर ...
वाभान्म कोटा: 60% आणण त्माऩेषा अधधक
याखील कोटा: 55% आणण त्माशून अधधक

5

भाझे लय नभूद केरेल्मा ननकऴािंऩेषा जास्त गुण नवल्माव काम कयाले?

आऩण भुक्त प्रलगाणतीर अवल्माव 60% ऩेषा कभी आणण आऩण आयक्षषत लगाणतीर अवल्माव
55% ऩेषा कभी गुण अवल्माव भेरयट पॉभण बयाला रागेर.

शा अर्ण प्रतीषा मादीवाठी आशे. आवन उऩरब्धतेनव
ु ाय वाधायणऩणे ऑगस्टच्मा दव
ु र्मा
आठलड्मात प्रतीषा मादी र्ाहशय केरी र्ाईर.

6

अजन पी आशे का?

शोम प्रलेळ पॉभण बयण्मावाठी तुम्शारा रु. 100 ऑनराईन बरून कोड प्राप्त कयाला रागेर.
कोड प्राप्त झाल्मानॊतय आऩण ऩोटण रलय रॉग इन कयण्माव आणण प्रलेळ पॉभण बयण्माव वषभ
अवार.

7

भेरयट पॉभनवाठीशी अजानची पी आशे का?

नाशी. भेरयट पॉभण बयण्मावाठी प्रलेळ ळुल्क नाशी.

8

प्रलेळ प्रकिमा कळी अवेर? भरा प्रलेळाफाफत कवे वचू चत केरे जाईर?


वॊऩूणण प्रलेळ प्रक्रिमा ऑनराईन आशे .



ऑनराईन अर्ाणवाठी कॉरेर्च्मा लेफवाइटरा बेट द्मा.



स्लतःची नोंदणी कया आणण 100 रुऩमे दे ऊन आऩरे खाते तमाय कया.



प्रलेळ अर्ण बया आणण आलश्मक कागदऩत्रे अऩरोड कया.




भशावलद्मारमीन कामानरमाकडून ननयोऩ मेण्मावाठी एक ककिंला दोन ददलव प्रतीषा कया.

र्य तभ
ु चा पॉभण आणण कागदऩत्रे वमभतीच्मा वदस्माॊनी भॊर्यू केरी तय आऩणाव पी
बयण्माचा वॊदेळ मभऱे र.



ऑनराईन ऩद्धतीने पी बया प्रक्रिमा ऩण
ू ण कया आणण प्रलेळ ननक्श्चत कया.

9. भरा भाझा रॉचगन आमडी आणण विंकेतळब्द (ऩावलडन) रषात ठे लण्माची आलश्मकता आशे ?

शोम आऩल्मारा आऩरा रॉधगन आमडी आणण वॊकेतळब्द (ऩावलडण) रषात ठे लाला रागेर र्ो
दयलऴी आलश्मक अवेर.

10 भरा भाझ्मा स्लत:च्मा भोफाइर आणण ईभेरवश नोंदणी कयणे आलश्मक आशे काम?

शोम आऩल्मा स्लत:च्माच भोफाइर आणण ईभेरवश नोंदणी कयणे अधधक चाॊगरे शोईर कायण
आऩण आऩरी ऩदली ऩूणण कये ऩमांत ऩुढीर वलण वुचना/वॊदेळ त्माद्लाये च ऩाठवलण्मात मेतीर.

11 भी भाझी अजानची स्स्थती कळी तऩावामची?

आऩल्मा खात्मात रॉग इन कया आणण आऩरी प्रलेळ अर्ाणची क्स्थती तऩावा. आऩल्मा
अर्ाणच्मा प्रत्मेक टप्प्मात आऩल्मारा एवएभएव / ईभेर प्राप्त शोईर. पी बयण्माचा भेवेर्
आल्माव आऩरे वलण टप्ऩे ऩूणण झारे अवे वभर्ाले ल भुदतीत पी बरून प्रलेळ ननक्श्चत
कयाला.

12. ककभान कागदऩत्रे कोणती?
खामरर वलण कागदऩत्रे अऩरोड कयाली रागतीर (स्कॅन स्लरूऩात).
अ.

फी.
वी.
डी.
ई.
च.

१२ ली ऑनराईन गुणऩत्रत्रका - अननलामण

भशावलद्मारम वोडल्माचा दाखरा - अननलामण
स्थराॊतय प्रभाणऩत्र - रागू अवल्माव

र्ातीचे प्रभाणऩत्र - रागू अवल्माव अननलामण
अधधलाव प्रभाणऩत्र - ऩमाणमी
मभऱकत प्रभाणऩत्र - ऩमाणमी

ली
वध्मा तम्
ु शारा ऑनराइन अर्ण कयण्मावाठी पक्त १२ गण
ु ऩत्रत्रका, भशावलद्मारम वोडल्माचा

दाखरा आणण र्ातीचे प्रभाणऩत्र (रागू अवल्माव) आलश्मक आशे . वलण भऱ
कागदऩत्रे
ू
कामाणरमात भागणीनव
ु ाय निंतय वादय कयाली रागतीर.
13. भी अजन जभा केल्मानिंतय काम शोते?

आऩरा ऑनराइन अर्ण आभच्मा प्रलेळ आणण रेखा वमभतीद्लाये तऩावरा र्ाईर आणण भॊर्ूय

केरा र्ाईर. अर्ाणत काशी वलवॊगती आढऱून आल्माव त्माफाफत आऩल्मा नोंदणीकृत भोफाइर
नॊफय क्रकॊला ईभेर ऩत्त्मालय एवएभएव / ईभेर ऩाठवलरा र्ाईर.

14. भाझा अजन भिंजूय झारा तय ऩुढे काम शोते?

प्रलेळ अर्ण तीन टप्प्माॊलय तऩावरा र्ातो. आऩरा अर्ण वलण टप्प्माॊलय भर्ूय झाल्माव

भशावलद्मारमाच्मा रेखा वमभतीद्लाये आऩल्मारा त्मावॊदबाणत वॊदेळ आणण ळुल्काचे तऩळीर
प्राप्त शोतीर.

15 एकदा भी भाझा अजन वफमभट केल्मानिंतय त्मात ऩुन्शा फदर करू ळकतो?

नाशी, एकदा आऩण आऩरा अर्ण वफमभट केल्मानॊतय आऩण तो वॊऩाहदत करू ळकत नाशी.
प्रलेळ वमभतीने आऩल्मारा ऩयलानगी हदल्मानॊतयच आऩण आऩरा अर्ण वॊऩाहदत करू ळकता.

16. अजन प्रकिमेदयम्मान भी कोणाळी विंऩकन वाधाला?

आभचे वमभती वदस्म आऩल्मा भदतीवाठी वकाऱी 10 ते दऩ
ु ायी 3 दयम्मान ऑनराइन
उऩरब्ध अवतात. आभच्मा भशावलद्मारमाच्मा प्रलेळ ऩोटण रचे भुख्म ऩष्ृ ठ ऩशा आणण
भदतीवाठी क्क्रक कया.

17. भी भशावलद्मारमात जाऊ ळकतो?

नाशी. कोवलड 19 (वाथीचा योग) अवरेल्मा काऱात आऩण भशावलद्मारमारा बेट दे ऊ ळकत
नाशी. घयीच यशा वुयक्षषत यशा. आऩल्मा वलाांच्मा वुयषेवाठी प्रलेळ ऑनराईन ऩद्धतीनेच
घ्मामचा आशे .

18. अजन कयण्माऩूली भरा वल्रागायाची आलश्मकता आशे का?

आलश्मकता नाशी, ऩयॊ तु वलऴम, वलबाग आणण पी ननलडताना आऩण गोंधऱात ऩडल्माव
आभच्मा प्रलेळ वमभतीचा वल्रा घेऊ ळकता.

19. प्रलेळ प्रकिमा, अजन बयण्माची अिंनतभ भद
ु त, मळकलणी प्रायिं ब ताय ा, अभ्माविभ आणण इतय
वलमळष्ट्ट प्रश्नािंच्मा फाफतीत भी कोणाळी विंऩकन वाधाला?

आऩण ळैषणणक वल्रागायावश फोरू ळकता. लेफवाइटलय वॊऩकण तऩळीर उऩरब्ध आशे त.

20. अजन बयण्माव ककती लेऱ रागेर?

आऩण पॉभण ऩूणण बयण्मावाठी वलण भाहशती ल कागदऩत्रे र्लऱ अवल्माव अॊदार्े 30 ते 40
मभननटे रागु ळकतात.

21. प्रलेळाची विंऩण
ू न प्रकिमा ऩण
ू न शोण्माव ककती लेऱ रागेर?

वाभान्मत: प्रक्रिमा ऩण
ू ण शोण्मावाठी एक-दोन हदलव रागतात ऩयॊ तु काशीलेऱा ताॊत्रत्रक अडचण
आल्माव अधधक लेऱ रागेर.

22. ऑनराइन प्रलेळ प्रकिमा प्रणारीभध्मे तािंत्रत्रक वभस्मा अवल्माव भी कोणाळी विंऩकन वाधू?
आऩण आभच्मा ताॊत्रत्रक वशाय्म वमभतीळी वॊऩकण वाधू ळकता. तऩळीर लेफवाइटलय उऩरब्ध
आशे त.

23. अजन कयण्माची अिंनतभ भुदत कोणती आशे ?
FYBCom प्रलेळ अर्ण बयण्माची ळेलटची तायीख 31 र्र
ु ै 2020 आशे .

24. भी भाझ्मा अजानची पी कळी बयाली?

ऑनराइन, आऩण िेडडट आणण डेत्रफट काड्णव, ऑनराइन फॉक्रकॊग, मूऩीआम आणण ऑनराइन
लॉरेट्वऩैकी कोणत्माशी ऑनराइन ऩेभेंट ऩद्धतीॊचा लाऩय करुन पी बरू ळकता.
25. भरा अजानचा वप्रिंट आउट भशावलद्मारमात जभा कयाला रागेर का?

नाशी. भशावलद्मारमीन कामाणरमात तुभच्मा अर्ाणची कोणतीशी शाडण प्रत ऩाठलण्माची वध्मा
गयर् नाशी.

