
KHANDESH EDUCATION SOCIETY’S PRATAP 
COLLEGE (AUTONOMOUS), AMALNER

Online Centralized Admission Procedure (CAP)

For Admission to M.Sc./M.A. /M.Com./M.M.S.

For the Academic Year 2020-2021

*सूचना* - �ताप महा�व�यालय, अमळनेर (�वाय�) येथे �वेश घेऊ इि�छणा�या सव� 
�व�या�या�ना सु�चत कर�यात येते क� �वेश ���या दोन ट��यात पार पडेल. 

1)  रिज��ेशन (न�दणी), 2)  �वेश �नि�चती

1) रिज�टेशन (न�दणी) -  �वेश घेणा�या ��येक �व�या�या�स न�दणी करणे अ�नवाय� आहे. 
रिज��ेशन �नधा��रत फ� खाल�ल �माणे आहे. 

Name of the course Registration fee
M.Sc./M.A.(Geography) Rs. 300/-
M.A. Rs. 100/-
M.Com./M.M.S Rs. 100/-

फ� भर�या�शवाय रिज��ेशन (न�दणी) पूण� होणार नाह� आ�ण फॉम� सु�धा ��ंट होणार नाह�. 
चुक�ची �कंवा खोट� मा�हती �द�यास �वेश �दला जाणार नाह�

(ट�प : न�दणीसाठ� चा �लोचाट� बघा )
2) �वेश �नि�चती - रिज��ेशन झा�यानंतर महा�व�यालयाकडून Verify चा SMS येईल 
�यानंतर ONLINE FEES PAYMENTS या �लंकचा वापर करावा

(ट�प :  ऑनलाइनपेम�ट �लोचाट� बघा)

 सूचना : ह� सव� ���या �व�या�या�स घ�नच �या�या अँ�ॉइड मोबाईल फोनव�नच करता येणार 
आहे.

* �व�या�यांने आपला Login ID व Password वष�भर जपून ठेवायचा आहे. या Login ID ने 
पुढ�ल वष�भर �व�या�या�स �व�वध मा�हती �मळवता येणार आहे.

http://pca.ac.in/uploaded_files/Flow%20chart%20for%20new%20student%20admission-2020.pdf
http://pca.ac.in/uploaded_files/Flow%20chart%20for%20Online%20Payment%20Option-2020.pdf


रिज�ेषन झा�यानंतर, First Year PG या वगा��या �वेश���येचा तपशील महा�व�यालाचे 
वेबसाईटवर दे�यात आलेला आहे.
ONLINE FEES - CLICK HERE (�लो चाट� बघा)
ऑनलाईन रिज��ेशन करतेवेळेस �व�या�या�नी खाल�ल�माणे आव�यक ती कागदप�े अपलोड 
करावे.

M.Sc./M.A./M.Com./M.M.S. First Year �वेशासाठ�

         B.A./B.Com./B.Sc. FY,SY,TY marksheet

         Original T.C.

         Online T.C. Code

         Migration Certificate

         Caste Certificate

         Non Creamy layer

         आधार काड�

         मतदान काड�

         फोटो

         �वत:ची सह�
        GAP certificate (अस�यास)

* Online Form भरतांना �व�या�या�ना काह� अडचण आ�यास खाल�ल कम�चा�यांशी संपक� 
साधावा *

Name Mobile No.

1) �ी.देव�� कांबळे        
8668743929 
/9420791555

2) �ी.�वलास चौधर�      9766907279
3) �ी.अजय साटोटे       8625913131
4) �ी.रो�हत ठाकूर        9822020989    
5) �ी.�नतीन 
राजपूत      

9623087164    

6) �ी.शक�ल �पंजार�      9403021117     

https://www.feepayr.com/


वर�ल कम�चा�यांकडून शंका �नरसन न झा�यास खाल�ल �ा�यापंकाशी संपक� साधावा.

* वर��ठ महा�व�यालय �वेश स�मती *
Arts

1) डॉ.क�पना पाट�ल     (�हंद�)                 -9422617354   

2) �ा.डॉ.एस.बी.नेरकर    (रा�यशा��)            -9637066565

3) डॉ.�ह�.बी.मांटे        (अथ�शा��)             -8275028441

4) �ा.एच.जी.पवार.      (इं�जी)                -9822230545

5) �ा.डॉ.के एस �नळे         (भूगोल)               -9860414549

6) के.एम.गा�वत        (भूगोल)                -9420375387        

7) �ा.डॉ.आर एस माने    (मराठ�)               -9890331237

8) �ा.�ह�.पी.साळुंखे      (इ�तहास)              -9527261985 

 Science

1) �ा. जे. बी. जैन        (सं�याशा��)          -9420350341

2) �ा.डॉ.सौ.एन.एस.पाट�ल  (ग�णत)              -9420941034

3) �ा.�ह�.सी.बडगुजर      (रसायनशा��)         –9890197581

4) �ा.आर.एस.सुरळकर    (रसायनशा��)          -9960362654 

5) �ा.डॉ.अ.जे.पाट�ल       (�ाणीशा��)           -9421583120     

6) �ा.सौ.पी.एम.पाट�ल     (संगणकशा��)         -8208154297 

7) �ा.डॉ.एस.डी.बागुल     (भौ�तकशा��)          -9518792766     

8) �ा.एस.ए.जोशी        (सू�मजीवशा��)        -9923694170    

9) �ा.जे.साळवे         (वन�पतीशा��)          -9356272363 

Commerce 

1) �ा.के.एन.सूय�वंशी                         – 9028896044

2) �ा.के.पी.भागवत                         - 9970946541

3) �ा.ए.झेड.झळके                         - 9529117070



Management (M.M.S.)

1) �ा.राहुल पाट�ल                      - 8329933855 

1) �ा.क�पल मनोरे                      - 9604766143

* अजुन काह� अडचण आ�यास *

१.वर��ठ महा�व�यालय �वेश क�मट� डॉ.पी.आर.�शरोडे (उप�ाचाय�)    – 9404056845

�टप :- १) �या �व�या�या�चे B.A./B.Com हे मु�त �व�यापीठातुन पुण� केले असतील 
�यांनी M.A./M.Com. First Year �वेशासाठ� इ.१०वी, इ.१२वी व B.A./B.Com. चे माक��शट व 
L.C. �कॅनक�न अपलोड करणे बंधनकारक असेल. �या�शवाय �वेश �नि�चत होणार नाह�.

सूचना :- १.फ� भर�यानंतर �वेश अजा�सोबत आव�यक ती कागदप�े जोडून महा�व�यालय सु� 

झा�यावर सादर करावेत. �वेश अज� व कागदप�े सादर के�या�शवाय �वेश �नि�चत होणार नाह�. 

                                                        �ाचाय�,
                                         �ताप महा�व�यालय,अमळनेर


