
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापी  

SCHOOL OF OPEN LEARNING – DISTANCE EDUCATION PROGRAM

ऑनलाईन अर्ज भरण्याची कायजपधती



हा अर्ज कोणी भरािा?

• १२ वी उत्तीर्ण ववद्यार्थी / ववद्यावर्थणनी

• पदवीधर यवुक / यवुती

• नोकरदार अर्थवा व्यावसावयक

• गवृिर्ी

• ज्येष्ठ नागररक

........विक्षर् घवे ूइवछिर्ारे वकमान १२ वी उत्तीर्ण नागररक



ऑनलाईन अर्ज भरताना खालील कागदपते्र सोबत 

असािीत

• आपर् ज्या िाखेतील अभ्यासक्रमासाठी अर्ण भरीत आिात त्याछया 

पात्रतेसाठी आवश्यक उत्तीर्ण गरु्पवत्रका उदा:

• पदवीसाठी १२ वी उत्तीर्ण गरु्पवत्रका 

• पदव्यतुर पदवी (Post Graduation) साठी पदवी उत्तीर्ण गरु्पवत्रका

• आधार कार्ण

• स्कॅन केलेल्या फाईल्स (Min 72 dpi and Max 150 dpi)

• अलीकर्चा पासपोर्ण साईझ फोर्ो

• स्वाक्षरी



ऑनलाईन अर्ज भरण्यासा ी अविकृत सकेंतस्थळ

http://www.unipune.ac.in/sol/



ऑनलाईन अर्ज भरताना सिज प्रथम ‘Register’ या

बटणिर वललक करािे



मोबाईल क्रमांक अचूक असणे आिश्यक

Registration सा ी लागणारी खालील मावहती भरािी.



वदलेल्या अटी आवण वनयम िाचून घ्यािेत. खाली वदलेल्या चेकबॉलसिर 

वललक करा. त्यानंतर ‘Agree’ या बटणिर वललक करा ि पुढे र्ा.



आपण भरलेली मावहती व्यिवस्थत तपासनू 

Register या बटणिर वललक करा.



आपल्या मोबाईलिर आलेला OTP ( One Time Password) Verify

केल्यानंतर आपल्याला लॉगीन आयडी (Login ID) वदला र्ाईल.



आपणआपला Password सेट करािा. सदर Login ID

आवण Password लक्षात  ेिािा.



Login ID आवण Password भरून लॉगीन करािे.



खाली वदलेल्या डशॅबोडजमध्ये आपली िैयविक मावहती, संपकज , शैक्षवणक मावहती ि इतर

मावहती भराियाची आहे. विवशष्ट चौकोनांिर वललक करूनआपली सिज मावहती भरा.



Personal : आपली िैयविक मावहती (Personal Details) भरािी



अर्ाजमध्ये भरलेली सिज मावहती अचूकआहे याची खात्री 

केल्यानंतर “Save And Proceed” बटणिर वललक करा



Address Details - आपल्याशी सपंकज सािण्यासा ी 

आिश्यक मावहती भरािी.



Education Details – आपल्या शैक्षवणक मावहतीमध्ये १० िी, १२िी, पदिी संदभाजतील

(असल्यास) मावहती भरािी.  आपल्याला ज्या शाखेच्या वशक्षणक्रमासा ी अर्ज कराियाचा

आहे त्या वशक्षणक्रमासा ी आिश्यक असणाऱ्या पात्रतेची (Eligibility) मावहती Add या

बटणिर वललक करून भरा.



वनिडलेल्या पात्रतेचे तपशील भरािेत



Education Details – आपल्या शैक्षवणक मावहतीमध्ये १० िी, १२िी, पदिी संदभाजतील

(असल्यास) मावहती भरािी.  आपल्याला ज्या शाखेच्या वशक्षणक्रमासा ी अर्ज कराियाचा

आहे त्या वशक्षणक्रमासा ी आिश्यक असणाऱ्या पात्रतेची (Eligibility) मावहती Add या

बटणिर वललक करून भरा.



आपल्या सामावर्क ि समांतर प्रिगाजबद्दलची (Socio 

Economic ) मावहती खालील पयाजयांतून वनिडािी.



आपला स्कॅन केलेला पासपोटज साईझ फोटो ि स्िाक्षरी

अपलोड करािी

फोर्ो क्रॉप व अपलोर् करण्यास अवधक माविती िवी असेल 

तर सोबत वदलेल्या “Click here” या वलिंक वर वललक करा 



फोटो छोटा करायचा असल्यास फोटोच्या स्क्रीन िर वललक 

करून तुम्ही फोटो ‘Crop’ करू शकता. आता 'Upload‘ या 

बटणािर वललक करा. र्सा फोटो Upload केला तसेच तुमची 

स्िाक्षरी (Signature) upload करा. त्यानंतर ‘Proceed’ या 

बटणािर वललक करा.



येथे आपल्याशी सपंकज सािण्यासा ी मावहती

भराियाची आहे



विवशष्ट चौकोनांशी सबंवित सिज मावहती भरल्यानंतर ती मावहती पुन्हा

तपासनू पहा आवण ती बरोबर असेल तर आपण Confirm Profile Details 

बटणिर वललक करा. एकदा आपण Confirm Profile Details िर वललक 

केल्यानंतर आपल्या भरलेली मावहती बदलता येणार नाही.



डािीकडे वदलेल्या Personal ते Education या पाचही Tabs िर वललक करून संपूणज मावहती तपासून पहा. 

सिाजत शेिटी Confirm Profile and Apply online या बटणिर वललक करा



िरील मावहती आपण तपासली आहे . आता आपण ‘Apply Online’ बटणिर 

वललक करू शकता. 



आपल्याला ज्या वशक्षणक्रमाला प्रिेश घ्यायचा आहे त्यासमोरील 

‘Apply’ बटणिर वललक करा.



आपल्याला ज्या वशक्षणक्रमासा ी अर्ज कराियाचा आहे त्या

वशक्षणक्रमाची पात्रता तपासून पहा ि त्यासा ी लागणारी पात्रता 

आपल्याकडे असेल तरच त्या वशक्षणक्रमासा ी अर्ज करा



वशक्षणक्रमास लागणाऱ्या आपल्या पात्रतेची वनिड करा 

आवण ‘Submit’ बटणिर वललक करा.

If want to add more qualification details, please 
click on “Add Qualification”



वदलेल्या अभ्यास कें द्रापैकी एक अभ्यास कें द्र वनिडा. आिश्यक असल्यास ‘Search’ 

बटणचा िापर करा. “Total Intake / Available” यामध्ये त्या अभ्यास कें द्रामध्ये 

एकूण वकती र्ागा आहेत ि वकती र्ागा वशल्लक आहेत हे वदसेल.



←

वशक्षणक्रमासा ीचे माध्यम (Medium of Instruction)

आवण विषय वनिडा



वनिडलेले विषय तपासनू घ्या ि नंतर ‘Proceed’ या बटणिर 

वललक करा.



“Fee Category” वनिडा ि Submit’ बटणिर वललक करा.



विद्यापी ाने  रविलेल्या शुल्काची मावहती दाखविली

र्ाईल. Submit बटणिर वललक करा.



अभ्यासकें द्रात आपणास द्याव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची 

मावहती दाखविली र्ाईल. Submit बटनािर वललक करा.



शुल्क भरण्यासा ी खाली वदल्याप्रमाणे ‘Admission Fee Payment’

बटणिर वललक करा ि वदलेल्या सचूनांप्रमाणे ऑनलाईन शुल्क भरा. शुल्क 

भरण्याआगोदर आपण वनिडलेल्या वशक्षणक्रमास आपण पात्र आहे की 

नाही याची कृपया खात्री करून घ्या. 

िलु्क भरण्यासाठी येरे्थ वललक करा



अर्ाणची वरिंर् काढण्यासाठी येर्थे वललक  करा

आपण ऑनलाईन शुल्क भरल्यानंतर आपण अर्ाजची वपं्रट 

काढू शकता. तसेच डाव्या बारू्स वदलेल्या Payment 

Receiptचीसुधा वपं्रट काढा.



अर्ाणसिंबावधत ऑनलाईन रवक्रया परू्ण झाली



कृपया लक्षात  ेिा

अर्ाणची वरिंर् िी दोन रतींमध्ये असेल. 

पविली ववद्यार्थाांसाठी व दसुरी अभ्यासकें द्रासाठी.



कृपया लक्षात  ेिा

•वरिंर् काढल्यानिंतर आपर् अर्ाणची वरिंर् व आपल्या अर्ाणमध्ये नमदू 

केलेली आवश्यक कागदपत्रे घेऊन आपर् वनवर्लेल्या अभ्यासकें द्रावर 

कायाणलयीन वेळात र्ाव.े तेर्थे अर्ाणची व आवश्यक कागदपत्रािंची तपासर्ी

करून घ्यावी व अर्ण दाखल करावा. 

•अर्ाणसोबत र्ोर्ण्याछया कागदपत्रािंची यादी अर्ाणछया वरिंर्वर नमदू केली असेल.



कृपया लक्षात  ेिा

• अभ्यासकें द्रामध्ये अर्ण दाखल केल्यानिंतर आपल्याकर्ील ववद्यार्थीरतीवर 

अभ्यास कें द्राचा विलका व तेर्थील कमणचाऱ्याची सिी घ्यावी.



िन्यिाद!

http://www.unipune.ac.in/sol/
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