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अर्ज भरण्यासाठी सूचना

-

सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्ष मधील कृर्ी पदवी अभ्यासिमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी
इच्छुक उमेदवाराांनी https://www.pdkvdiplomaadmission.in/या वेबसाइटला भेट
द्यावी.
-

नोंदिी करताना अर्षदाराने प्रामुख्याने वैयक्ततक मोबाइल नांबर क्रकां वा तयाांना अवगत
होिारा मोबाइल नांबर वापरावा.

अर्षदाराच्या नोंदिीसाठी घेतलेली इनपुट खालीलप्रमािे आहे
कृपया मोबाईल नांबर प्रववष्ट करा प्रवेश प्रक्रियेसाठी आपि .प्रववष्ट केलेला मोबाईल नांबर
हा तुमचा USER ID असेल

कृपया आपले नाव प्रववष्ट करा

Name (कृपया आपल्या वपतयाचे क्रकां वा पतीचे नाव प्रववष्ट करा )
(कृपया आपले आडनाव प्रववष्ट करा )

(कृपया आपला ईमेल आयडी प्रववष्ट करा)
(कृपया ललांग पुरूर् क्रकां वा स्त्री ननवडा)

(कृपया आपला र्न्म ददनाांक प्रववष्ट करा शाळा सोडलेल्या / र्न्म नोंदिीप्रमािपर)
(दाखला प्रमािे

(कृपया शहर प्रववष्ट करा)

(कृपया सांकेतशब्द प्रववष्ट करा, आपि तो पुढील प्रक्रियेसाठी वापरुशाकाल.
(कृपया पुष्टीकरिासाठी सांकेतशब्द पुन्हा प्रववष्ट करा )

(यशस्त्वीररतया नोंदिीकृत होण्यासाठी नोंदिी बटि ननवडा)

Student Login
(ऑनलाईन अर्ष भरण्यासाठी अर्षदाराने आपि प्रववष्ट केलेला मोबाईल नांबर व सांकेतशब ्दाचा
वापर करून, अर्ष भरू शकतो.)
(कृपया आपला
खारी करा)

ववद्यार्थी प्रवेश ननयलमतपिे तपासून पहा आणि तो प्रवेशयोग्य आहे याची
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(आपि प्रववष्ट केलेला मोबाईल नांबर व सांकेतशब्द हा आपला
https://www.pdkvdiplomaadmission.in/ या सांकेतस्त्र्थळIवर वैयक्ततक लॉगइन असेल),
(वारां वार क्रकवाां अांतरानेआपि https://www.pdkvdiplomaadmission.in/या सांकेतस्त्र्थळIवर
प्रवेश प्रक्रियेसांबांधातील कोितयाही नवीन मादहतीची तपासिी करिे आवश्यक आहे .)
अर्ज भरण्यासाठीची माहिती

ऑनलाइन अर्ष हा व्यक्ततगत, शैक्षणिक, कॉलेर् प्राधान्यभरिे, ऑनलाइन शल्
ु क भरिे व
अर्ाषचा साराांश अशा ववभागला आहे . अर्षदाराने खालीलप्रमािे अर्ष भरन्यास सुरु करावे.
Personal Tab:वैयक्ततक
वैयक्ततक या ववभागामाधे अर्षदाराने खालील प्रमािे वैयक्ततक तपशील प्रदान करावे:
Field Name
Description
Application No: PDKV-DP20अर्ष िमाांक ऑटो व्युतपन्न केला आहे .
XXXXXX
* Student Photo
स्त्कॅन फोटो अपलोड करा, आकार 50kbs पेक्षा
(विद्यार्थयाांचा फोटो):
र्ास्त्त नसावा,
* Student Sign
(विद्यार्थयाांची सिी):
Aadhaar No
(आधार क्रमाांक):
Pan No
(पॅन क्रमाांक):
* Candidate's Name
(विद्यार्थीचे पूर्ज नाि):

स्त्कॅन केलेल्या चचन्हावर अपलोड करा; आकार 50
kbs पेक्षा र्ास्त्त नसावा.
उपलब्ध असल्यास, आधार िमाांक भरा
उपलब्ध असल्यास पॅन नांबर भरा
विद्यार्थयाजचे नाव नोंदिी डेटामधून घेतले र्ाईल

* Gender
(ल ग
ां ):

नोंदिीच्या वेळी प्रववष्ट केल्याप्रमािे ललांग मानले

*Birth Date
(र्न्म तारीख):

नोंदिीदरम्यान भरलेली र्न्मतारीख ववचारात

E-Mail
(इ-मे ):

नोंदिीदरम्यान भरलेला ई मेल आयडी ववचारात

* Mobile No
(दरू ध्िनी क्र 1):

र्ाईल.
घेतली असेल.
घेतला असेल.
नोंदिीदरम्यान भरलेला दरू ध्िनी क्रमाांक ववचारात
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घेतला असेल
Mobile No2 (दरू ध्िनी क्र 2):

उपलब्ध असल्यास अनतररतत मोबाईल िमाांक
प्रववष्ट करा

*Address1 (पत्ता 1):

तपशील पत्ता प्रववष्ट करा

Address2 (पत्ता 2):

तपशील पत्ता प्रववष्ट करा

* Pin Code (डाक कोड):

डाक कोड प्रववष्ट करा

* State (राज्य):

आपले राज्य ननवडा

* District (जर्ल्िा):

आपला क्र्ल्हा ननवडा

* Taluka (ता ुका):
* City/Village
(शिर/गाि):

आपला तालुका ननवडा

* Father's Occupation (व्यिसाय):

वडडलाांचा व्यवसाय ननवडा

* Parents Annual Income:

पालकाांची वावर्षक उतपन्न प्रववष्ट करा

* Father's Name(िडड ाांचेपर्
ू ज नाि):
* Mother's Name
(आईचे ग्नाआगोदरचे नाि):
* Domicile State (अधधिासराज्य):

नोंदिीदरम्यान भरलेले शहर / गाव ववचारात
घेतला असेल

वडडलाांचे नाव, मध्य नाव आणि आडनाव प्रववष्ट
करा
मातेचे नाव, मध्य नाव आणि आडनाव प्रववष्ट करा
आपल्या अधधिास राज्य ननवडा आणि दस्त्तऐवर्
अपलोड करा
आपला अधधिास प्रमार्पत्र अपलोड करा आणि

*Domicile Document
(अधधिास प्रमार्पत्र प्रकार):

अचधवास प्रकार ननवडा. र्र कागदपर अपलोड
झाल्यास आपिास ननळ्या रां गात अपलोड बटि
ददसेल.

*Religion (धमज):

आपला धमष प्रववष्ट करा
आपि सांबांचधत असलेली श्रेिी ननवडा आणि

*Category (प्रिगज):

दस्त्तऐवर् अपलोड करा, र्र कागदपर अपलोड
झाल्यास आपिास ननळ्या रां गात अपलोड बटि
ददसेल.

* Caste (र्ात):

आपली र्ात प्रववष्ट करा
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Student's Bank Name:
(बँक खाते असल्यास बँकेचे नाि)

बँक खाते असल्यास बँकेचे नाि प्रववष्ट करा

Branch Name: (शाखा)

बँक खाते अस ेल्या शाखेचे नाि प्रववष्ट करा

Account No: (बँक खाते क्रमाांक)

बँक खाता क्रमाांक प्रववष्ट करा

*Do you belong to Economically
Backward Class(EBC)?
(ई बी सी प्रमार्पत्र आिे का ? )
*Is Student/Applicant
Employed?(NOC): (विद्यार्थी नोकरी
करत आिे का ?)
Next Button

आपि आचर्थषकदृष््या मागासवगीय वगाषचे
असल्यास ननवडा. र्र कागदपर अपलोड झाल्यास
आपिास ननळ्या रां गात अपलोड बटि ददसेल.
अर्षदार काम करत असल्यास

ननवडा. होय

असल्यास ननयोतते अपलोड करा. एनओसीची प्रत.
र्र कागदपर अपलोड झाला तर तुम्हाला ब्ल्यू
रां गात अपलोड बटि ददसेल.

र्तन करण्यासाठी Next बटिचा वापर करा
अननवायष मदहती कररता
Button is used for uploading the
imageडॉतयुमेंट अपलोड करण्यासाठी बटि वापरले
र्ाते

Button is displayed if document is uploaded
(डॉतयुमेंट अपलोड झाले असल्यास)

Academic Tab:

Field Name
* S.S.C Percentage
* S.S.C Mark sheet Upload
Agril. Polytechnic College
(महाववद्यालयाचे नाव)

Description
आपल्या माकष शीटमध्ये ददलेला एस .सी.एस.
.टतकेवारी प्रववष्ट करा
एस.एस.सी. माकष शीट अपलोड करा.
कॉलेर्चे नाव प्रववष्ट करा
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* College State(राज्य)

कॉलेर् चे राज्य ननवडा

* College District (क्र्ल्हा)

कॉलेर् चा क्र्ल्हा ननवडा

* College Taluka (तालुका)

कॉलेर् चा तालुका ननवडा

* College City (महाववद्यालयाचे
गाव/शहर)
*Home University

महाववद्यालयाचे गाव/शहर प्रववष्ट करा
पुरववलेल्या कायषक्षर
े मादहतीच्या आधारे ववद्यापीठ
दलशषवले र्ाईल

* LC/TC Documents

एलसी / टीसी कागदपरे

* LC/TC Documents Upload

एलसी / टीसी कागदपरे अपलोड करा

Other Reservation and Weightages
Certificate of the Freedom Fighter
आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
(FF)
अपलोड करा
(स्त्वातांत्र्य सैननकाचे पाल्य असल्यास)
Certificate of Physically
Handicapped (PH)
आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
(अपांग असल्यास)
अपलोड करा
Certificate of Defense Personnel
(DP)
(आर्ी व मार्ी सैननकाांची मुले
असल्यास)
Certificate of Project Affected
Person (PAP)
(प्रकल्पामुळे ववस्त्र्थावपत झालेल्या
व्यततीांची मुले)

Certificate of Agriculturist (AG)
(शेतकरी असल्याचा दाखला)
N.C.C. B or C Certificate( Air/
Naval/Army wings. राष्रीय छारसेना
‘बी’ क्रकवा ‘सी’ प्रमािपर.
N.S.S. Certificate of 240 hrs./N.S.S.
Special Camp (राष्रीय सेवा योर्नेमध्ये
क्रकमान २४० तास काम केलेले)

आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
अपलोड करा
आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
अपलोड करा
आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
अपलोड करा
आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
अपलोड करा
आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
अपलोड करा
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Sport Certificate (District, State,
National, International)level(क्र्ल्हा,
राज्य,राष्रीय, आांतरराष्रीय िीडा
स्त्पधाषमध्ये सहभाग घेतल्याचे प्रमािपर
)
Certificate of Debate/Essay/
Elocution of
state Level Competition issued by
concerned Organization वादवववाद,
ननबांध स्त्पधाष, वतततृ व या राज्यास्त्र्थर

आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
अपलोड करा

आपि पार असल्यास दस्त्तऐवर् ननवडा आणि
अपलोड करा

स्त्पधाषमध्ये भाग घेतल्याबाबतचे
प्रमािपर.
Submit

र्तन करण्यासाठी Next बटिचा वापर करा)

Preferences Tab
प्राधान्य टॅ ब मध्ये अर्षदार तयाच्या गुि पारतेनुसार कृर्ी पदवी पदहल्या वर्ाषसाठीचे पयाषय दे ऊ
शकतात.

Field Name
Eligible Faculty
First year Preference
Selected Preferences
Next

Description
गुनाधीभार पाहण्याकररता ननवडा

पदहल्या वर्ाषची कॉलेर्ची प्रार्थलमकता ननवडा
आणि पसांती र्तन करा.
ननवडलेले प्राधान्ये पाहण्याकररता व प्राधान्य िम
बदलण्याकररता
र्तन करण्यासाठी Next बटिचा वापर करा
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Payment Tab:
पेमेंट टॅ ब मध्ये प्रदान केलेल्या ववववध भरिा पयाषयाांचा उपयोग करून अर्षदार अर्ष शल्
ु क भरिा
करू शकतील.

Summary Tab:
साराांश टॅ ब मध्ये अर्षदाराने अर्ाषमध्ये भरलेला अर्ष साराांश पाहू शकतात.

Summary

Declaration

अर्षदाराने प्रववष्ट केलेला डेटाचा साराांश हा सांपूिष
अहवालाांचा स्त्वरुपात दाख़वला र्ाईल

उमेदवाराने घोर्िे समोरील क्तलक करावे आणि
प्रवेश अर्ष दाखल करावा
प्रवेशअर्ाषमधीलमादहतीयोग्यअसल्याचीतयाप्रमािेमू
ळकागदपरेउपलोडकेल्याचीवप्रवेशशल्
ु कभरल्याचीखा
तरर्माझाल्यानांतरचप्रवेशअर्षदाखलकरण्याचेबटनदा

Submission of Admission Form

बावे. एकवेळादाखलझालेलाप्रेवेशअर्षमधेयदरु
ु स्त्तया /
सुधारिाकरतायेिारनाहीत.
याचीउमेदवारानेनोंदघ्यावी.
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