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ववद्यार्थयाांसाठी महत्तत्तवाची सच
ू ना

ववद्यार्थयाांनी खालील सच
ष वाचून नंतरच आपला मेरीट फॉमष अचक
ू ना काळजीपव
ू क
ू भरावा
१. विद्यार्थयाांनी मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या www.sronline.mvp.edu.in या िेबसाईट िर दि. ३० मे
२०१९ रोजी िप
ु ारी ११.०० ते दि. १३ जून २०१९ सायं ०४.०० िाजेपयांत रजजस्रे शन करािे.
२. रजजस्रे शन केल्यानंतर विद्यार्थयाांना User ID ि Password चा SMS ममळे ल ि तसेच कॉम्पट
ु रिर दिसेलच तयांची नोंि
करून ठे िािी. सिर User ID ि Password चा िापर करून विद्यार्थयाांनी िरील कालािधीत online भरािा. सिर User
ID व Password डिलीट करू नये. तो पुढील प्रवेश प्रिीयेसाठी लागणार असल्याने त्तयांची योग्य दठकाणी नोंि करून

ठे वावी.
३. विद्यार्थयाांना प्रतयेक शाखेसाठी कमीतकमी एक ि जास्तीत जास्त तीन महाविद्यालयांची ननिड करता येईल.
४. मेरीट फॉमम SUBMIT करण्यापि
ू ी तो अचूक भरल्याची खात्री करून घ्यािी. तयात काही चुका िा त्रट
ु ी झाल्यास
विद्याथी स्ितः जबाबिार राहील. चूक अथिा त्रट
ु ी असल्यास, महाविद्यालयात मेरीट फॉममची वप्रंट जमा करण्यापि
ू ी
विद्यार्थयामने स्ितः online edit करून चक
ु ांची िरु
ु स्ती करू शकतो. एकिा फॉमष महाववद्यालयात जमा केल्यावर
कोणतीही िरू
ु स्ती होणार नाही यांची ववद्यार्थयाांनी नोंि घ्यावीत.
५. मेरीट फॉमष पिताळणी व िरु
ु स्ती दि. ०६ जुन २०१९ सकाळी ११.०० ते दि. १४ जून २०१९ सायंकाळी ०४.००
िाजेपयांत जिळच्या ARC सेंटर मध्ये करून घ्यािे.
६. SUBMIT केलेल्या मेरीट फॉममच्या िोन वप्रंट काढाव्यात. एक वप्रंट महाववद्यालयीन नोंिणीसाठी पसंती िमांक दिलेल्या
मववप्र च्या महाववद्यालयातील ARC सेंटर मध्ये जमा करावी. तया िेळी सिम मळ
ू कागिपत्रे सोबत ठे िािी. िस
ु री
वप्रंट मादहतीसाठी स्ितः जिळ जपन
ू ठे िािी ि त्तयावर जमा केलेल्या महाववद्यालचा seal/Stamp आवश्य घेऊन
घ्यावा.
७. विद्यार्थयाांनी मेरीट फॉमम पडताळणी न केल्यास ते विद्याथी गण
ु ितता यािीसाठी पात्र राहणार नाहीत.
८. विभागननहाय भरलेले फॉमम विद्यार्थयाांसाठी संकेतस्थळािर दि. १५ जून २०१९ रोजी सकाळी ११.०० ते दि. १६ जून
२०१९ रोजी सायंकाळी ०४.०० िाजेपयांत द्ररु
ु स्ती प्रिर्शषत करण्यात येतील. विद्यार्थयाांनी मलस्ट तपासन
ू काही बिल
असल्यास तो मववप्र जवळच्या कॉलेजमध्ये दि. १६ जून २०१९ रोजी सायंकाळी ०४.०० वाजेपयांत जावन
ू तो बिल
करून घ्यावा.
९. दि. १७ जून २०१९ सकाळी ११.०० िाजता संिगम ननहाय प्रथम गण
ु वत्तता यािी संकेतस्थळािर प्रिमशमत करण्यात येईल
ि तया गण
ु िततायािीतील विद्यार्थयाांना महाविद्यालयाकडून SMS येईल.
10.फक्त

गण
ु ितता

यािीतील

विद्यार्थयाांनाच

आपल्या

User

ID

ि

Password

चा

िापर

करून

www.sronline.mvp.edu.in या संकेतस्थळािर दि. १७ जून २०१९ िपु ारी २.०० िाजेपासन
ू ते २० जून २०१९ सायं.
०४.०० िाजेपयांत online admission form (प्रवेश फॉमष) भरून प्रिेश घेता येईल.
11.प्रिेश फॉममची वप्रंट ि प्रिेशासाठी लागणारे मळ
ू कागिपत्रे, प्रतयेकी िोन झेरॉक्स प्रती ि आिश्यक फफ सोबत घेऊन
संबधधत महाविद्यालयात जाऊन प्रिेश प्रफिया दिलेल्या िेळेतच पण
ू म करािी अन्यथा आपल्या नंतर प्रिेश दिला
जाणार नाही.
12.िरील प्रिीयेसाठी महाविद्यालयामध्ये ARC सेंटर ला जाऊन विद्याथी नाममात्र शल्
ु क भरून आपला मेरीट फॉमम भरून
घेऊ शकतात. (वेळ :- सकाळी १०.3० ते िप
ु ारी ०४.०० पयांत)
13.कला, िीडा ि सांस्कृनतक प्रिगामतन
ू प्रिेश घेऊ इजच्िणाऱ्या विद्यार्थयाांनी संबधं धत अधिकृत प्रमाणपत्र प्रिेशाच्या िेळेस
आणणे आिश्यक आहे अन्यथा तया प्रिगामतील प्रिेश रद्द करण्यात येईल.
14.िस
ु -या ि नतस-या गण
ु ितता यािींचे िेळापत्रक संबधं धत महाविद्यालयात ि संकेतस्थळािर िेळोिेळी प्रमसद्ध करण्यात
येईल.

(श्रीमती ननलीमाताई वसंतराव पवार)
सरधचटणीस
मराठा ववद्या प्रसारक समाज, नार्शक

