
Page 1 of 16 
 

पुणे जिल्हा जिक्षण मंडळाचे, 

वाघीरे कला, वाजणज्य व जवज्ञान महाजवद्यालय, 

सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे ४१२३०१ 

Pune District Education  Association’s 

Waghire College of Arts, Commerce And Science, 

Saswad, Tal-Purandar, Pune 412301 

NAAC Grade B++ with CGPA 2.83  |  CAAP010260 | AISHE CODE: C-41716 | Affiliated to SPPU, Pune | 

 

ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी  मार्जदशजक सूचना 

 

अ.क्र. तपशील ललिंक 

1 

महालवद्यालयात प्रथमच प्रवेश घेणाऱ्या लवद्यार्थयाांसाठी येथे 

लललक करा. 
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1 

New Admission 

महालवद्यालयात प्रथमच प्रवेश घेणाऱ्या लवद्यार्थयाांसाठी 

a. ऑनलाइन प्रवेश अिज भरण्यापूवी स्वतःचा फोटो आजण सही JPEG फॉरमॅटमध्ये (100kb पेक्षा कमी साईि 

असलेले) images स्वतःकडे पेनड्राईव्ह मध्ये ितन करून ठेवावे. तसेच शैक्षजणक कागदपते्र, LC /TC, (लागू 

असल्यास) Caste  Certificate, Income Certificate इत्यादी .pdf स्वरूपात पेन ड्राईव्ह मध्ये save करून 

ठेवावे.   

b. ऑनलाइन प्रवेश भरण्यासाठी  http://pdea-admission.org/ या जलंक वर जललक करावे.  

c. Student Registration वर जललक करावे.  

Image: 1.1 

 

 

 

d. ११ वी  १२ वी  च्या जवद्यार्थयाांनी Junior College जनवडावे, तर पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ 

इजच्िणाऱ्या जवद्यार्थयाांनी Senior College  हा पयाजय जनवडावा. 

 

e. आपले नाव अचूक भरणे आवश्यक आहे. महाजवद्यालयाच्या सवजप्रकारच्या नोंदींमध्ये आपले नाव याप्रमाणेच 

घेतले िाईल. युिरनेम आजण पासवडज लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे िेणेकरून तुम्हाला स्वतःची माजहती दरुुस्त 

करता येईल. Password सहा पेक्षा िास्त कॅरेलटरचा असणे आवश्यक आहे. ई-मेल आयडी आजण मोबाईल 

नंबर अचूक भरणे आवश्यक आहे. (ओळखपत्राचा स्वतंत्र अिज ऑनलाईन भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचा 

OTP ईमेल जकंवा मोबाईल नंबरन ेआपल्याला पाठजवण्यात येईल.) महाजवद्यालयाचे जवजवध सूचना 

http://pdea-admission.org/
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देण्यासाठीदेखील याच माध्यमातून संपकज  केला िाईल. त्यानंतर Register या बटनावर जललक करावे. आपण 

भरलेल्या युिरनेम आजण पासवडज सह आपले रजिस्रेशन होईल. (Image: 1.2) 

Image: 1.2  

 

 

f. त्यानंतर आपण मूळ वेबपेि वर याल.  Applicant Student Login या जठकाणी जललक करावे.  () 

Image: 1.3 
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g. आपण रजिस्रेशन करताना टाकलेला (केवळ Applicant Student Login मध्ये) Username आलण 

Password भरावा आजण Login या बटनावर जललक करावे. [नोंद घ्या: Username आजण Password हा 

Institute Login जकंवा Sanstha Login मध्ये टाकल्यास Login होणार नाही.] 

Image: 1.4

 

h. याजठकाणी Select Institute या Section मध्ये सवजप्रथम Institute Tyoe मध्ये पदवी पदव्युत्तरच्या 

जवद्यार्थयाांनी Senior College तर ११ वी, १२ वीच्या जवद्यार्थयाांनी Junior College हा पयाजय जनवडावा.  

Image: 1.5 
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i. त्यानंतर महाजवद्यालयांची नावे येतील. Senior College मध्ये अनुक्रमांक 7 याजठकाणी आपल्या 

महाजवद्यालयाचे (WAGHIRE COLLEGE OF ARTS, COMMERCE AND SCIENCE, SASWAD) नाव आहे. 

(Junior College मध्ये अनुक्रमांक 29) आपल्या  महाजवद्यालयाच्या नावासमोर Select बटन आहे, त्यावर 

जललक करावे.  Image: 1.6 

 

 

j. महाजवद्यालयात सुरू असलेल्या सवज अभ्यासक्रमांची यादी समोर जदसेल. आपण ज्या वगाजला प्रवेश घेऊ इजच्िता 

त्या वगाजसमोरील Make Application या बटनावर जललक करायचे आहे. Image: 1.7 
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k. स्वतःची वैयजिक माजहती अिाजमध्ये भरायची आहे.  

Image: 1.8 

 

 

l. संपूणज पत्ता याजठकाणी भरायचा आहे. Image: 1.9 
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m. आपली इतर माजहती खालील प्रमाणे भरायची आहे. Image: 1.10 

 

 

n. पालकांच्या व्यवसायाबद्दल आजण संपकज  बद्दलची माजहती याजठकाणी भरायचे आहे.  

Image: 1.11 
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o. शैक्षजणक पात्रतेची माजहतीचे (SSC आजण HSC चे सीट नंबर, Percentage इत्यादी) तपशील अचूक भरायचे 

आहेत आजण Next ह्या बटणावर जललक करावे. Image: 1.12 

 

 

p. आपण पेन ड्राइव मध्ये सेव केलेला फोटो आजण सही दशजजवलेल्या फाईल या जठकाणी जललक करून अपलोड 

करायचा आहे. Image: 1.13 
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q. अिाजसोबत आवश्यक कागदपते्र याजठकाणी योग्य पयाजय जनवडून Choose File या बटनावर जललक करुन 

अपलोड करायचे आहे. Image: 1.14 

  

r. खाली दशजजवल्याप्रमाणे जवजवध तुकड यांचे पयाजय जवषय जनवडताना उपलब्ध असतील. त्यापैकी आपल्याला िे 

जवषय जनवडायचे आहेत त्यानुसार तुकडीची जनवड करावी. Image: 1.15 

 

 

s. खाली दशजजवल्याप्रमाणे Optional Group गु्रपमध्ये ज्या प्रमाणे सूचना केली असेल, त्यानुसार जवषय जनवडावेत 

आजण Submit Application या बटनावर जललक करावे. Image: 1.16 

 

 



Page 10 of 16 
 

t. त्यानंतर Verification चा संदेश समोर येईल त्यावर ओके या बटणावर जललक करावे 

Image: 1.17 

 

 

u. आपण My Application च्या पेि वर याल.  त्या जठकाणी View Application Form वर जललक केल्यास 

आपला स्वतःचा फॉमज आपल्याला पाहता येईल. त्यामध्ये काही बदल अपेजक्षत असल्यास Update 

Application Form वर जललक केल्यास आपल्याला आपण भरलेल्या माजहतीत बदल करता येईल.   

Image: 1.18 
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v. ती सवज माजहती योग्य आहे असे तपासून पाजहल्यानंतर आपण पुन्हा वरीलप्रमाणे View Application Form या 

बटनावर जललक करावे.  आपला फॉमज समोर असेल. 

Image: 1.19 

 

 

w. Print Application Form या बटनावर जललक करून  सदर फॉमज ची एक पीडीएफ प्रत स्वतःकडे ितन 

करून ठेवावी तसेच या फॉमजची एक प्रत जवद्यार्थयाजची सही व पालकांची सही करून तसेच इतर आवश्यक 

बाबींची पूतजता करून महाजवद्यालयात िमा करावी. Image: 1.20
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2 

Existing Students 

मार्ील वर्षी याच महालवद्यालयात लशकत असलेल्या लवद्यार्थयाांसाठी 

a. ऑनलाइन प्रवेश अिज भरण्यासाठी  http://pdea-admission.org/ या जलंक वर जललक करावे.  

b. Old Student Admission या जलंक वर जललक करा. 

Image: 2.1 

 

 

c. त्यानंतर खालील प्रमाणे माजहती भरणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये खाली दशजजवल्याप्रमाणे  

9-Fields चा समावेश आहे. 

Image: 2.2 
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d. Drop Down list मधून (Image 2.2 मध्ये दशजजवल्याप्रमाणे Field 1) महाजवद्यालय जनवडायचे आहे. 

WAGHIRE COLLEGE OF ARTS COMMERCE AND SCIENCE, SASWAD 

Image: 2.3 

 

 

e. त्यानंतर खाली दशजजवल्याप्रमाणे (Image 2.2 Field 2) कोसज जनवडायचा आहे.  

Image: 2.4 
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f. त्यानंतर (Image 2.2 मध्ये दशजजवल्याप्रमाणे Field 3) यावर्षी ज्या वर्ाजला प्रवेश हवा आहे तो ललास 

जनवडायचा आहे. 

Image: 2.5 

 

g. Fields 4,5,6,7,8,9 बाबत: 

i. Enrollment Number 

ii. Mothers Name 

iii. First Name 

iv. Middle Name 

v. Surname 

vi. Date of Birth  

या बाबींची मालहती मार्ील वर्षीच्या प्रवेश अर्ाजमध्ये भरल्याप्रमाणे तिंतोतिंत भरावयाचे आहे. 

(कोणत्याही स्पेजलंग मध्ये चूक झाल्यास अथवा  स्पेस, कॉमा, फुलस्टॉप अशा प्रकारचे कोणतेही 

अजतररि character  वापरल्यास Verification होणार नाही, याची नोंद घ्यावी.) 

Image: 2.6 
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h. वरील सवज माजहती अचूक भरल्यानंतर Verify Information and Fill Admission Form या जलंक वर 

जललक करावे. 

Image: 2.7 

 

 

i. त्यानंतर मागील वषी संगणकावर भरलेली संपूणज माजहती याजठकाणी जदसेल. आपल्या संपकज  बद्दलच्या काही 

माजहती मध्ये दुरुस्त्या असतील तर त्या देखील आपल्याला या जठकाणी करता येतील. सवज बाबी तपासून 

पाजहल्या नंतर सबजमट या बटनावर जललक करावे. 

Image: 2.8 
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j. आपला फॉमज जपं्रट करण्यासाठी तयार असेल. Print Application या  linkवर जललक करून सदर फॉमज 

ची एक पीडीएफ प्रत स्वतःकडे ितन करून ठेवावी तसेच जह या फॉमज ची एक प्रत जवद्यार्थयाांची सही व 

पालकांची सही करून तसेच इतर आवश्यक बाबींची पूतजता करून महाजवद्यालयात िमा करावी. 

Image: 2.9 

 

 


