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विद्यार्थयाांसाठी महत्त्िाची सूचना
विद्यार्थयाांनी खालील सच
ू ना काळजीपूिषक िाचून नंतरच आपला मेरीट फॉमष अचूक भरािा
1. विद्यार्थ्ाांनी मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच््ा www.sronline.mvp.edu.in ्ा िेबसाईट िर वि. २२ जुलै २०२० सकाळी
११.०० िाजेपासनू रवजस्रेशन करािे.
2. रवजस्रेशन के ल््ानंतर विद्यार्थ्ाांना User ID ि Password चा SMS वमळेल, (कॉम्पुटरिरही / मोबाईलिरही विसेल) त्ांची नोंि
करून ठे िािी. सिर User ID ि Password विलीट करू नये. तो पुढील प्रवेश प्रक्रीयेसाठी लागणार असल्याने तयाांची योग्य
ठठकाणी नोंद करून ठे वावी.
3. विद्यार्थ्ाांना प्रत्ेक शाखेसाठी कमीत कमी एक ि जास्तीत जास्त तीन महाविद्याल्ाच
ं ी वनिड एका कोसेस करता ्ेईल.
4. मेरीट फॉमम SUBMIT करण््ापिू ी तो अचक
ू भरल््ाची खात्री करून घ््ािी. त्ात काही चक
ु ा िा त्रटु ी असल््ास त्ास विद्याथी स्ितः
जबाबिार राहील.
5. मागास प्रिगामतील विद्यार्थ्ाांनी जात प्रमाणपत्र / विशेष कोटा (खेळाडू अपंग, माजी सैवनक) विद्यार्थ्ाांनी संबंवित प्रमाणपत्र, प्रािान््
विलेल््ा महाविद्याल्ाच््ा ई मेल आ्डीिर Upload करािे. (विद्याथामचे नाि, Merit Form ID, शाखा त्ा ई मेल मध््े मावहती
द्यािी.)
6. भरलेल््ा मेरीट फॉमम मध््े बिल कराि्ाचा असल््ास सिर विद्यार्थ्ामने त्ांच््ा User ID ि Password चा िापर करून फॉमम
Verify होण््ाच््ा आिी बिल करािा Verify झाल््ािर कोणताही बिल करता ्ेणार नाही.
7. प्रथम गणु ित्ता्ािींचे िेळापत्रक संबंवित महाविद्याल्ात सूचना फलकािर ि संकेतस्थळािर लिकरच िेळेिर प्रवसद्ध करण््ात ्ेईल.
8. िरील गणु ित्ता्ािीतील विद्याथाांनाच त्ानं ी नोंिविलेल््ा मोबाईल नबं रिर प्रिेशासिं भामत SMS वमळे ल. फक्त गणु ित्ता ्ािीतील
विद्यार्थ्ाांनाच महाविद्यालयात User ID ि Password चा िापर करून online Admission Form (प्रिेि फॉमष) भरून प्रिेश
घेता ्ेईल, त्ासाठी संबंधीत महाविद्यालयात संपकष साधािा.
9. प्रिेश फॉममची वप्रंट ि प्रिेशासाठी लागणारे मूळ कागिपत्रे, प्रत्ेकी िोन झेरॉक्स प्रती ि आिश््क वफ सोबत घेऊन संबवित
महाविद्याल्ात जाऊन प्रिेश प्रवि्ा विलेल््ा िेळेतच पणू म करािी, अन््था आपल््ा नतं र प्रिेश विला जाणार नाही.
10. िसु -्ा ि वतस-्ा गणु ित्ता ्ािींचे िेळापत्रक सबं वं ित महाविद्याल्ात सचू ना फलकािर ि सक
ं े तस्थळािर िेळोिेळी प्रवसद्ध करण््ात
्ेईल.
11. सिम महाविद्याल् ि विद्याथी ्ांनी Social Distancing वन्मांचे पालन करूनच िरील प्रवि्ा राबिािी.

12. िरील प्रवि्ेत कोणतीही अडचण आल््ास जिळील महाविद्याल्ात संपकम करािा.
(श्रीमती वनलीमाताई िसंतराि पिार)
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