
वििेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर (स्िायत्त) विद्यार्थयाांनी पदिी फॉमम भरतांना 

कराियाच्या काही महत्िाच्या गोष्टी: 

शिवाजी शवद्यापीठाच्या ऑनलाईन पोर्टल वर जाऊन 

http://studentapps.unishivaji.ac.in/ New Registration for Convocation येथे 

शललक कराव.े 

 

 
 

  

http://studentapps.unishivaji.ac.in/


फॉमम भरण्यासाठी युजरनेम ि पासिडम तयार करािा 

 
 

  



तयार केलेला युजरनेम ि पासिडम एटंर करून लॉवगन करािे 

 

 

  



लॉवगन केल्या नंतर Convocation Registration Entry मध्ये Student of 

Autonomous College ला वसलेक्ट करािे ि सबवमट बटन ला वक्लक करािे 

 

  



PRN नंबर मध्ये सिमप्रथम A1 ऄसे एटंर करािे मग तुमचा माकम वलस्ट मधील 

स्ितःचा PRN नंबर टाइप करािा जसे वक जर तुमचा PRN नंबर 201912 ऄसा 

ऄसेल तर A1201912 ऄसा टाइप करािा ि कीबोडम िरील टॅब बटन दाबािे.  

 

 

टॅब बटन दाबल्या बरोबर जर अपण टाइप केलेला PRN क्रमांक बरोबर ऄसेल तर 

अपली मावहती खालील रकान्यात वदसेल जसे वक अपले नाि, अइचे नाि, 

Gender, Passing year, Passing month, Seat number, Class, Grade 

आत्यादी.. ते अपलेच अहे वक नाही हे काळजीपूिमक तपासनू पाहािे जर मावहतीमध्ये 

दुरुस्ती ऄसेल तर तात्काळ महाविद्यालयातील परीक्षा विभागात भेटून सपंकम  

साधािा. मावहती ऄपडेट करूनच पदिी प्रमाणपत्रकाररता सबंंवधत ऑपशन मधूनच 

ऄजम भरािा. 

मोबाइल नंबर ि आ-मेल अयडी टाइप करािा ि अपल्याला पदिी प्रमाणपत्र 

घरपोच पावहजे ऄसल्यास By Post हा ऑप्शन वनिडािा ऄथिा पदिी 



समारंभावदिशी अपले पदिी प्रमाणपत्र हिे ऄसल्यास In Presence ऑप्शन 

वनिडािा. 

पदव्युत्तर (PG) च्या विद्यार्थयाांनी Grade या ऑप्शन िर क्लीक करािे ि अपला 

गे्रड बरोबर अहे वक नाही हे तपासनू पाहािे 

 

आतर मावहती जसे वक Aadhar Card No, Bank Name, Bank Account 

Number, Account Holder Name, IFSC Code, Address, City, Taluka, 

District, Pin Code आत्यादी भरून Proceed या बटन िर क्लीक करािे. 



 

दुसऱ्या भागात अपणास अपले डॉक्युमेंट ऄपलोड करािे लागणार अहे त्यासाठी अपली 

ऄंवतम िर्ामची Original माकम वलस्ट पुढील ि मागील पानासकट Scan करून ि DEGG, 

Env, SSC,CCC प्रमाणपत्र Scan करून दोन्हीची एकच File (1MB) ची PDF File करून 

ऄपलोड कराियाची अहे. 

PG च्या विद्यार्थयाांनी अपल्या सिम सेवमस्टर च्या Original माकम वलस्ट Scan करून एकच 

PDF File (1MB) ची ऄपलोड कराियाची अहे. 



 

जर काही Grievance (ऄडचणी) ऄसतील तर Grievance Form ला क्लीक करून तेथे 

अपल्या ऄडचणी ची नोंद अपण करू शकता. 

सिम झाल्या नंतर ऑनलाइन पेमेंट करािे. एकदा पेमेंट केल्या नंतर अपल्या भरलेल्या ऄजामत 

दुरुस्ती होत नाही याची नोंद घ्यािी. 

 

चूक झाल्यास त्याची जबादारी सबंंवधताची राहील. चुकीची मावहती भरल्यास महाविद्यालय 

प्रशासन जबादार राहणार नाही. 


