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XI Online प्रिेि प्रविया सन २०२०-२१
विद्यार्थयाांसाठी महत्त्िाची सूचना

(नाविक महानगर पाविका क्षेत्र िगळता)
विद्यार्थ्ाांनी खालील सूचना काळजीपूिवक िाचून नंतरच आपला मेरीट फॉमव अचूक भरािा
१. विद्यार्थ्ाांनी मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच््ा www.online.mvp.edu.in ्ा िेबसाईट िर वि. १७ ऑगस्ट २०२० रोजी
सकाळी ११.०० िाजे पासनू रवजस्रेशन करू शकतात.
२. रवजस्रेशन के ल््ानंतर विद्यार्थ्ाांना User ID ि Password चा SMS वमळे ल, तसेच कॉम्पटु रिर / मोबाईलिर विसेलच त्ांची
नोंि करून ठे िािी. सिर User ID ि Password चा िापर करून विद्यार्थ्ाांनी िरील कालािधीत Online Merit Form
भरािा. सिर User ID ि Password वििीट करू नये. तो पुढील प्रिेश प्रक्री्ेसाठी लागणार असल््ाने त्ांची ्ोग््
वठकाणी नोंद करून ठे िािी.
३. विद्यार्थ्ाांना प्रत्ेक शाखेसाठी कमीत कमी एक ि जास्तीत जास्त तीन महाविद्याल्ांची वनिड एकाच मेरीट फॉमम मध््े करता
्ेईल.
४. मेरीट फॉमम SUBMIT करण््ापिू ी तो अचक
ू भरल््ाची खात्री करून घ््ािी. त्ात काही चक
ु ा िा त्रटु ी झाल््ास विद्याथी स्ितः
जबाबिार राहील.
५. मागास िगामतील विद्यार्थ्ाांनी जात प्रमाणपत्र स्कॅ न करून सिर कॉलेजच््ा इमेल पाठिािे.
६. विशेष कोटा (खेळाडू अपगं , माजी सैवनक) विद्यार्थ्ाांनी सबं ंवधत प्रमाणपत्र स्कॅ न करून सिर कॉलेजच््ा इमेल पाठिािे.
७. विभागवनहा् भरलेले फॉमम विद्यार्थ्ाांसाठी संकेतस्थळािर वि. २४ ऑगस्ट २०२० रोजी सा्ंकाळी ०४.०० िाजेप्ांत द्रुरुस्ती
प्रिविित करण्यात येतीि. विद्यार्थ्ाांनी वलस्ट तपासनू काही बिल असल््ास तो नजीकच्या िाखेत जाऊन ०४.०० िाजे
पयांत तो बिि करून घ्यािा.
८. वि. २५ ऑगस्ट २०२० सायंकाळी ०४.०० िाजता संिगम वनहा् प्रथम गुणित्ता यािी संकेतस्थळािर प्रिवशमत करण््ात ्ेईल
ि त्ा गणु ित्ता्ािीतील विद्यार्थ्ाांना महाविद्याल्ाकडून SMS ्ेईल.
९. फक्त गण
ु ित्ता ्ािीतील विद्यार्थ्ाांनाच आपल््ा User ID ि Password चा िापर करून www.online.mvp.edu.in ्ा
सक
ं े तस्थळािर वि. २६ ऑगस्ट २०२० सकाळी १०.०० िाजे पासनू ते २८ ऑगस्ट २०२० सा्.ं ०४.०० िाजेप्ांत online
admission form (प्रिेि फॉमि) भरून प्रिेश घेता ्ेईल.
१०. प्रिेश फॉममची वप्रंट ि प्रिेशासाठी लागणारे मूळ कागिपत्रे, प्रत्ेकी िोन झेरॉक्स प्रती ि आिश््क वफ सोबत घेऊन संबवधत
महाविद्याल्ात जाऊन प्रिेश प्रवि्ा विलेल््ा िेळेतच पणू म करािी अन््था आपल््ा नतं र प्रिेश विला जाणार नाही.
११. िरील प्रिी्ेसाठी महाविद्याल्ामध््े ARC सेंटर ला जाऊन विद्याथी नाममात्र शल्ु क भरून आपला मेरीट फॉमम भरून घेऊ
शकतात. (िेळ :- सकाळी १०.३० ते िुपारी ०४.०० पयांत)
१२. कला, िीडा ि सास्ं कृ वतक प्रिगामतनू प्रिेश घेऊ इवच्िणाऱ््ा विद्यार्थ्ाांनी सबं वं धत अविकृत प्रमाणपत्र प्रिेशाच््ा िेळेस आणणे
आिश््क आहे अन््था त्ा प्रिगामतील प्रिेश रद्द करण््ात ्ेईल.
१३. िस
ु -्ा ि वतस-्ा गुणित्ता ्ािींचे िेळापत्रक संबंवधत महाविद्याल्ात ि संकेतस्थळािर िेळोिेळी प्रवसद्ध करण््ात ्ेईल.
(श्रीमती वनिीमाताई िसतं राि पिार)
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