
प्रथम वर्ष Online प्रवेश प्रक्रिया – 2021-22 

प्रवेश प्रक्रिये संदर्ाषतील शंका दूर करणेसाठी / अक्रिक माक्रितीसाठी / वेळोवेळीच्या 

बदलांसाठी खालील WhatsApp Group ला जॉईन करा. 

 Link 1 Link 2 

F.Y. Arts 
https://chat.whatsapp.com/IDFMlopQMCaCH

lLQ9zAs0g 
https://chat.whatsapp.com/JbAleeE3aYt

Bk86Pe9x70M  

F.Y. Commerce 
https://chat.whatsapp.com/DD328jGtFmZLsv

c0Z5yh5R  
https://chat.whatsapp.com/JZXdfChh0JG

GzUGt4eVGOO 

F.Y. Science 
https://chat.whatsapp.com/Ct6ZvHHUathBJo

H2eC2CX0  
- 

Online admission साठी मित्वाच्या सूचना. 

१. स्वतःचा मोबाइल क्रमाांक आणि email ID असिे आवश्यक. (सांपूिण प्रवेश प्रणक्रयेसाठी हीच माणहती वापरली जाईल.) 

२. Online फी भरण्यासाठी फोन पे, गूगल पे, डेणबट काडण , के्रणडट काडण इत्यादी पैकी एक सुणवधा.  (स्वतःची असिे 

बांधनकारक नाही.)  

३. JPG/JPEG स्वरूपातील scan केलेली मूळ कागदपते्र (प्रते्यकी scan size 200 kb पेक्षा कमी असावी) 

[ १२ वी चे Mark sheet, Cast certificate (असेल तर), क्रदव्ांग प्रमाणपत्र (असेल तर) ] 

(Original Mark sheet, Cast certificate, L.C. महाणवद्यालयात जमा केल्यावरच प्रवेश णनणित समजला 

जाईल. शासकीय णनयमाांचे पालन करून त्यासमांधीची माणहती णदली जाईल. ) 

४. मेररट फॉमण भरताना चूक झाल्यास नवीन फॉमण न भरता मेररट फॉमण Tab मधील Update Merit Form हा 

पयाणय णनवडावा. 

५. F.Y. B.Sc. या शाखेसाठी प्रवेश घेताांना खालीलपैकी एकच गु्रप णनवडावा.   

GROUP A: Physics, Chemistry, Mathematics, Electronics (Grant) (ज्या णवद्यार्थ्ाांचा १२ वी ला 

Mathematics णवषय असेल त्याांनी Group A णनवडावा. ) 

GROUP B: Physics, Chemistry, Botany, Zoology (Grant)  

GROUP C: Chemistry, Botany, Zoology, Micro-Biology (Non-grant) 

Online प्रवेश प्रक्रिया:  

१. रेक्रजस्ट्रेशन → २. मेररट फॉमष → ३. मेररट क्रलस्ट् → ४. अंक्रतम प्रवेश प्रक्रिया 
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१. रेक्रजस्ट्रेशन - कॉलेजच्या VRIDDHI सॉफ्टवेअर मधे्य रेणजस्ट्र ेशन करा. तुम्हाला Registration ID णमळेल. 

त्यासाठी पुढील णलांक वर क्लीक करा - https://snjb.vriddhionline.com/  

(SNJB कणनष्ठ महाणवद्यालयात णशकिायाांनी रेणजस्ट्र ेशन करायची गरज नाही. तुमचे रेणजस्ट्र ेशन झालेले आहे. 

Registration ID साठी कॉलेजला सांपकण  करा.) 

(अणधक माणहतीसाठी खालील व्हिणडओ  पहा. - https://www.youtube.com/watch?v=5swzX-uXZ38  

 

 

२. मेररट फॉमष – मेररट फॉमण तुम्हाला Online भरता येईल णकां वा महाणवद्यालयाने यासाठी सोय उपलब्ध करून 

णदलेली आहे. खालील नांबर वर सांपकण  साधा.  

 

 

https://snjb.vriddhionline.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5swzX-uXZ38


 

Quota पयाषय क्रनवडताना खालील माक्रिती लक्षात असू द्यावी.  

१. In House Quota - श्री. नेणमनाथ जैन कणनष्ठ महाणवद्यालयात जे णवद्याथी णशकत होते, त्याांच्यासाठी . 

२. Government Quota – इतर कणनष्ठ महाणवद्यालयातील णवद्याथी   

३. Minority Quota - णवद्याथी जैन अल्पसांख्याक असेल तर 

Online Merit Form र्रण्याची प्रक्रिया: 

A. Online Merit form भरण्यासाठी पुढील णलांक वर क्लीक करा - https://snjb.vriddhionline.com/ 

B. Login मधे्य student login करा. (Instructions वाचून ‘Click to Continue Login’ ला क्लीक करा.) 

C. Merit मधे्य Application Form ला click करा.  

D. Class णसलेक्ट करून Online फी भरा. 

E. पुन्हा Class णसलेक्ट करून merit form भरा. 

(अणधक माणहतीसाठी खालील व्हिणडओ  पहा. - https://www.youtube.com/watch?v=xRp1-zwIvUA ) 
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३. गुणवत्ता यादी आक्रण प्रवेश - खालील वेळापत्रकानुसार गुिवत्ता यादी प्रणसद्ध केली जाईल व प्रवेश णदला 

जाईल. 

(वेळापत्रकात बदल करण्याचा अणधकार महाणवद्यालयास आहे. ) 

४. अंक्रतम प्रवेश प्रक्रिया - प्रवेश अजण तुम्हाला Online भरता येईल णकां वा महाणवद्यालयाने यासाठी सोय उपलब्ध 

करून णदलेली आहे. प्रवेश अजण भरण्यासाठी सांपकण  क्रमाांक उपलब्ध करून णदले जातील व अणधक माणहती 

उपलब्ध करून णदली जाईल.  

 

अक्रिक माक्रितीसाठी संपकष  सािा. 

 

अक्रिक माक्रितीसाठी खालील व्हिक्रडओ  पिा. 

१. रेणजस्ट्र ेशन करण्याची माणहती ( online मेररट फॉमण व प्रवेश अजण भरण्यासाठी) - 

https://www.youtube.com/watch?v=5swzX-uXZ38 

२. मेररट फॉमण आणि फी भरण्याची प्रणक्रया  - https://www.youtube.com/watch?v=xRp1-zwIvUA 

३. College Website: https://acschandwadcollege.com/  

 
…Dr. Deepak R. Patil. 
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