
 

 

 

स्वायत्त महाववद्यालयाच्या पदवी-पदव्यतु्तर २०२२ मध्ये उत्तीर्ण सवण ववद्यार्थयाांना कळववण्यात 

येते वक पदवी प्रमार्पत्र (Convocation Certificate) प्राप्त करण्यासाठी विवाजी 

ववद्यापीठाच्या ऑनलाईन पोर्टल वर जाऊन 

https://sukapps.unishivaji.ac.in/student-convocation/#/login 

New Student Registration येथे क्ललक करावे. 

 

 
  

वििेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर (स्िायत्त) विद्यार्थयाांनी पदिी फॉर्म 

भरतांना कराियाच्या काही र्हत्िाच्या गोष्टी: 

 

https://sukapps.unishivaji.ac.in/student-convocation/#/login


New Student Registration येथे वललक केल्या नंतर आपला इमले आयडी वापरून 

आपला यजुरनेम व पासवडण तयार करून घ्यावा. 

 
 

इमेल आयडी वदल्या नतंर आपर्ास एक OTP आपल्या इमेल वर यईेल तो OTP वदल्या 

नंतर आपर्ास यजुरनेम व पासवडण तयार करता येईल. (आपला इमेल आयडी हाच आपला 

युजरनेम असले) 

 



 
 

लॉविन झाल्यावर आपर्ास पढुील प्रमार्े दोन ऑप्िन वदसतील. पवहला ऑप्िन हा 

Regular Convocation असेल व दसुरा ऑप्िन मात्र आपर्ास Autonomous 

College Affiliated to Shivaji University हा वसलेलट करावयाचा आह.े व 

Submit बटनला वललक करायचे आह.े 

 

 

submit बटनला वललक केल्या नंतर आपर् मखु्य फॉमण वर जातो. मखु्य फॉमण हा ३ 

भािामंध्ये आपर्ास वदसेल पवहल्या भािात instructions असतील ज्या आपर् काळजी 

पवूणक वाचायच्या आहते.  



दसुऱ्या भािात आपर्ास सरुूवातीला Autonomous कॉलेज वसलेलट करावयाचे आह.े 

आपले वववेकानंद कॉलजे ह े१ नंबर वरच आह ेते वसलेलट करावे. अचकू PRN नंबर दऊेन 

कीबोडण वर TAB बटन पे्रस केल्यास आपली संपरू्ण मावहती आपर्ास वदसेल. (जर आपला 

PRN नंबर टाकून देखील आपली माहिती हदसत नसेल अशांनी परीक्षा हिभागाशी 

समक्ष भेटून सपंकक  साधािा) जी मावहती सदर फॉमण मध्य ेनाही ती आपर् भरावी. (ितवर्षी 

म्हर्जे २०२१ उत्तीर्ण ववद्यार्थयाांनी याप्रमार्चे फॉमण भरावा) 

 

 



 

 

रॅ्ब बर्न दाबल्या बरोबर जर आपण र्ाईप केललेा PRN क्रमाांक बरोबर असेल तर आपली 

माक्िती खालील रकान्यात क्दसेल जसे क्क आपले नाव, आईचे नाव, Gender, Passing 

year, Passing month, Seat number, Class, Grade इत्यादी.. ते आपलचे आि े क्क 

नािी ि े काळजीपवूटक तपासनू पािावे जर माक्ितीमध्य े दरुुस्ती असेल तर तात्काळ 

मिाक्वद्यालयातील परीक्षा क्वभागात भेरू्न सांपकट  साधावा. माक्िती अपडेर् करूनच पदवी 

प्रमार्पत्राकाररता सांबांक्धत ऑपशन मधनूच अजट भरावा. 

आपल्याला पदवी प्रमाणपत्र घरपोच पाक्िजे असल्यास By Post िा ऑप्शन क्नवडावा 

अथवा पदवी समारांभाक्दवशी आपले पदवी प्रमाणपत्र िवे असल्यास In Presence ऑप्शन 

क्नवडावा. 

पदव्यतु्तर (PG) च्या क्वद्यार्थयाांनी Grade या ऑप्शन वर ललीक करावे व आपला ग्रेड बरोबर 

आि ेक्क नािी ि ेतपासनू पािाव े

इतर माक्िती जसे क्क Aadhar Card No, Bank Name, Bank Account Number, 

Account Holder Name, IFSC Code, Address, City, Taluka, District, Pin 

Code इत्यादी भरून Save या बर्न वर ललीक करावे. 



 

दसुऱ्या भागात आपणास आपल ेफोटो व डॉलयमुेंर् अपलोड करावे लागणार आि.े 20KB 

साईज मध्ये ससु्पष्ट पासपोटण फोटो अपलोड करावा. आपली सिक िर्ामची Original 

र्ाकम वलस्ट पुढील ि र्ागील पानासकट Scan करून ि DEGG, Env, SSC, CCC 

प्रर्ाणपत्र Scan करून सिक एकच File (2MB) ची PDF File करून अपलोड 

कराियाची आहे. 

 

PG च्या क्वद्यार्थयाांनी आपल्या सवट सेक्मस्र्र च्या Original माकट क्लस्र् Scan करून एकच 

PDF File (2MB) ची अपलोड करावयाची आि.े 

 
 

  



जर काही Grievance (अडचणी) असतील तर Grievance Form ला क्लीक 

करून तेथे आपल्या अडचणी ची नोंद आपण करू शकता. 

 

 

सिम झाल्या नंतर ऑनलाईन पेर्ेंट करािे. 

एकदा पेर्ेंट केल्या नतंर आपल्या भरलेल्या अजामत दुरुस्ती होत 

नाही याची नोंद घ्यािी. 

 

अजक भरतांना कािी चूक झाल्यास त्याची जबाबदारी संबहंधत 

हिद्यार्थयाांची राहील. चुकीची र्ावहती भरल्यास र्हाविद्यालय 

प्रशासन जबाबदार राहणार नाही. 

 

 


