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स्थळास भेट दे ऊन मेरीट फॉमष विहहत मद
ु तीत भराियाचा आहे . हा

मेरीट फॉमष आपल्याला हव्या असलेल्या मविप्र संस्थेचा विविध िररष्ठ महाविद्यालयांच्या नािाने भराियाचा
आहे . प्रिेश प्रक्रिये विर्यी सविस्तर माहहती संस्थेच्या

www.sronline.mvp.edu.in

या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करून दे ण्यात आलेली आहे . मेरीट फॉमष भरण्यासाठी संस्थेच्या िररष्ठ महाविद्यालयात मेरीट फॉमष
पडताळिीसाठी ि मेरीट फॉमष जमा करिेसाठी भेट द्यािी. मेरीट फॉमष भरतानांचे मार्षदशषन ि फॉमष भरिाची
सोय जिळच्या मविप्रच्या िररष्ठ महाविद्यालयात उपलब्ध करून हदली आहे .
खालील िेळापत्रकात बदल होऊ िकतो. त्यामळ
ु े सदर संकेतस्थळािर िेळोिेळी ते प्रशसद्ध करण्यात येईल.

अ.नं.
1.

तपिील

कालािधी

online मेरीट फॉमष भरण्यासाठी संकेत स्थळािरील ललंकची

हद. ३० मे २०१९ सकाळी ११.०० िाजेपासन
ू

online भरलेले मेरीट फॉमष पडताळिी ि जमा केले

हद. ०६ जून २०१९ सकाळी ११.०० िाजेपासन
ू

उपलब्ध राहील.

2.

जातील.

3.

ते १७ जन
ू २०१९ सकाळी १२.०० िाजेपयांत

विभार्ननहाय र्रलेले फॉमष दरु
ु स्तीसाठी विद्यार्थयाांना

संकेतस्थळािर दाखविण्यात येतील. (Student Form Correction
only at College Level Using Staff Login.)

4.

7.
8.

१८ जून २०१९ दप
ु ारी ०१:३० िाजेपयांत
१८ जून २०१९ दप
ु ारी ०४:३० िाजेनतर

प्रथम र्ि
ु ित्ता यादीतील विद्यार्थयाांना प्रिेश अजष online

हद. १९ जून २०१९ सकाळी ११.०० िाजेपासन
ू

दस
ु री र्ि
ु ित्ता यादी ि प्रिेश उपलब्ध राहतील.

हद. २४ जून २०१९ दप
ु ारी २.०० िाजेपासन
ू ते

उपलब्ध करून दे ण्यात येतील ि प्रिेश घेिे.

6.

हद. १७ जून २०१९ दप
ु ारी १.०० िाजेपासन
ू ते

प्रथम र्ि
ु ित्ता विद्यार्थयाांना संकेतस्थळािर दाखविण्यात
येतील

5.

ते १७ जून २०१९ सकाळी ११.०० िाजेपयांत

ते २२ जून २०१९ सायं. ०४.०० िाजेपयांत
२६ जून २०१९ सायं. ०४.०० िाजेपयांत

नतसरी र्ि
ु ित्ता यादी ि प्रिेश राहतील..
र्रजेनस
ु ार ररक्त जागी प्रतीक्षा यादीतील पढ
ु ील

हद. २७ जन
ू २०१९ दप
ु ारी २.०० िाजेपासन
ू ते
२८ जून २०१९ सायं. ०४.०० िाजेपयांत

विद्यार्थयाांना मेरीटनस
ु ार online Admission form (प्रिेि

हद. २९ जून २०१९ सकाळी ११.३० िाजेपासन
ू

फॉमष) उपलब्ध केले जातील.

(श्रीमती. ननलीमाताई िसंतराि पिार)
सरचचटणीस

मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाशिक

