मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाविक
िररष्ठ महाविद्यालय प्रथम िर्ष २०२०-२१ पदिी (विग्री) प्रिेिा संदर्ाषत वनिेदन
(के . टी. एच. एम कॉलेज िगळता)
मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या िररष्ठ महाविद्यालयातील (के .टी.एच.एम कॉलेजिगळता) कला, िाविज्य, विज्ञान,
बी.बी.ए, बी.बी.ए(सी.ए) प्रथमिर्षसाठी प्रिेश घेऊ इवच्ििाऱ्या विद्यार्थयाांनी www.sronline.mvp.edu.in संकेत स्थळास भेट
देऊन मेरीट फॉमष विवहत मदु तीत भराियाचा आहे. हा मेरीट फॉमष आपल्याला हव्या असलेल्या मविप्र संस्थेचा विविध िररष्ठ
महाविद्यालयांच्या नािाने भराियाचा आहे. प्रिेश प्रविये विर्यी सविस्तर मावहती संस्थेच्या www.sronline.mvp.edu.in या
संकेतस्थळािर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. मेरीट फॉमष भरण्यासाठी संस्थेच्या िररष्ठ महाविद्यालयात मेरीट फॉमष
पडताळिीसाठी ि मेरीट फॉमष जमा करिेसाठी भेट द्यािी. मेरीट फॉमष भरतानाच
ं े मार्षदशषन ि फॉमष भरिाची सोय जिळच्या मविप्रच्या
िररष्ठ महाविद्यालयात उपलब्ध करून वदली आहे.
खालील िेळापत्रकात बदल होऊ िकतो. त्यामुळे सदर संकेतस्थळािर िेळोिेळी ते प्रवसद्ध करण्यात येईल.
कालािधी
वद. ३१ जुलै २०२० सकाळी ११.०० िाजेपासनू ते
०७ ऑगस्ट २०२०साय.ं ०५.०० िाजेपयांत
वद.०१ ऑगस्ट २०२० सकाळी ११.०० िाजेपासनू
ते ०८ ऑगस्ट २०२० सायं. ०४.०० िाजेपयांत
2. विभार्वनहाय र्रलेले फॉमष दुरुस्तीसाठी विद्यार्थयाांना सक
ं े तस्थळािर वद. ०८ ऑगस्ट २०२० सायं. ०५.०० िाजेपयांत

अ. न.ं
तपिील
१. online मेरीट फॉमष भरण्यासाठी संकेत स्थळािरील वलंकची उपलब्ध
राहील.
1. online भरलेले मेरीट फॉमष online पडताळिी के ली जाईल.
दाखविण्यात येतील.
(Student Form Correction only at College Level Using Staff Login.)

3. प्रथम र्िु ित्ता विद्याथाांना संकेतस्थळािर दाखाविण्यात येतील

वद.१० ऑगस्ट २०२० द.ु १.०० िाजेपयांत

4. प्रथम र्िु ित्ता यादीतील विद्यार्थयाांना प्रिेश अजष online उपलब्ध
करून देण्यात येतील ि प्रिेश घेि.े
5. दुसरी र्िु ित्ता यादी ि प्रिेश उपलब्ध राहतील.

वद.१० ऑगस्ट २०२० द.ु १.०० िाजेपासनू ते
१४ ऑगस्ट २०२० साय.ं ०४.०० िाजे पयांत
वद. १७ ऑगस्ट २०२० दपु ारी २.०० िाजेपासनू
ते १८ ऑगस्ट २०२० सायं. ०४.०० िाजेपयांत
वद. २०ऑगस्ट २०२० दपु ारी २.०० िाजे पासनू ते
२१ ऑगस्ट २०२० सायं. ०४.०० िाजेपयांत
वद.२२ ऑगस्ट २०२० सकाळी ११.३० िाजेपासनू

6. वतसरी र्िु ित्ता यादी ि प्रिेश राहतील..
7. र्रजेनसु ार ररक्त जागी प्रतीक्षा यादीतील पुढील विद्यार्थयाांना
मेरीटनसु ार online Admission form (प्रिेि फॉमष) उपलब्ध
के ले जातील.

(श्रीमती. वनलीमाताई िसतं राि पिार)
सरवचटणीस
मराठा विद्या प्रसारक समाज, नाविक

