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के.टी.एच.एम. महादिद्यालयाच्या प्रथम िर्ष पदिी िगाषचे प्रिेश ऑनलाईन प्रदक्रयेद्वारे होणार आहते. प्रथम िर्ष 

पदिी प्रिेशासाठी इच्छुक दिद्यार्थयाांनी www.kthmcollege.ac.in  दकां िा https://mvperp.org  या सांकेत 

स्थळाला भेट देऊन आपला मरेरट फॉमष भरायचा आह.े 

 मरेीट फॉमष भरण्यासाठी ददनाांक १७ जलैु २०२० ते १२ िी ची मळू गणुपदिका दमळाल्यानांतर पढुील 

०३ ददिसापयांत सांकेतस्थळ उपलब्ध असेल. मरेरट फॉमष भरल्यानांतर दिद्यार्थयाषन ेमरेरट फॉमष दप्रांट काढून 

जपनू ठेिािी. 

 प्रथम गणुित्ता  यादी मरेीट फॉमष  भरण्याच्या अांदतम तारखनेांतर  दोन ददिसाांनी सायांकाळी ०४ िाजता 

सांकेतस्थळािर  प्रदसद्ध केली जाईल . 

 दनिड झालेल्या दिद्यार्थयाांनी दिदहत मदुतीत सांकेतस्थळाला भटे दिेनू  प्रिेश फॉमष भरािा. 

 प्रिेश फॉमष भरताना मळु गणुपदिका, शाळा सोडल्याचा दाखला, गॅप सदटषदफकेट, आधार काडष, 

उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबकु,रदहिाशी दाखला(डोदमसाईल),जात िैधता प्रमाणपि नॉन 

दक्रमीलेअर प्रमाणपि,इत्यादी कागदपिे स्कॅन करून  जोडािी. (स्कॅन ओरीजनल कागद पिािरूनच 

करािे) 

 मरेीट फॉमषची प्रत मळू गणुपदिकेसह शाळा सोडल्याचा दाखला ि गॅप सदटषदफकेट इत्यादी 

सांकेतस्थळािर अपलोड करािे. 

 प्रिेश फॉमष  भरल्यानांतर तो प्रिेश कदमटी कडून प्रमादणत  झाल्यानांतर   सांकेतस्थळला भटे दिेनू  पेमेंट 

गेट-िे पयाषय दनिडून ऑन लाईन  प्रिेश फी भरािी.  

 प्रिेश फॉमष प्रमादणत करण्यासाठी महादिद्यालयात येण्याची आिश्यकता नाही. 

 प्रिेश फी भरल्याची ऑनलाईन पािती जपनू ठेिािी.  

 प्रिेश फॉमष भरून आपला फॉमष  महादिद्यालयात प्रत्यक्ष िेळेत जमा करतेिेळी मळु गणुपदिका, शाळा 

सोडल्याचा दाखला, गॅप सदटषदफकेट, जात प्रमाणपि, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन काडष, आधार काडष, 

जात िैधता प्रमाणपि, बँक पासबकु, नॉन दक्रमीलेअर प्रमाणपि, दिद्याथी सरुक्षा फॉमष ि मदेडक्लेम फॉमष 

इत्यादी कागदपिाांच्या छायाांकीत प्रतीची पतूषता सांबांदधत दिद्यार्थयाांनी करािी अन्यथा अपणूष कागदपि 

असल्यास स्कॉलरदशपचा फॉमष भरता येणार नाही याची दिद्यार्थयाांनी नोंद घ्यािी. 

 प्रिेश फॉमष आिश्यक कागदपिे जोडून ज्या ददिशी महादिद्यालय सरुु होईल त्या ददिशी 

महादिद्यालयाच्या दखडकीिर जमा करािा. 

 आपला फॉमष महादिद्यालयात जमा करणे सिष  दिद्यार्थयाांना बांधनकारक राहील.  

https://mvperp.org/


  प्रथम िर्ष कला साठी ८४०, िादणज्य िगाषसाठी ९६०, दिज्ञान िगाषसाठी ४८०, बायोटेक्नॉलॉजी-४५, 

कॉम्पटुर सायन्स – १६०, बी.सी.ए-८०,बी.बी.ए-८०, बी.व्होक(Interior design)-५०, 

Animation-३०, B.Voc(Printing technology)-५०, B.Voc(Mass media)-५०, 

B.Voc(Direct and indirect tax)-५०, B.Voc (Dramatics)-५०,    जागा उपलब्ध आहते. 

  दिद्यार्थयाांनी अदधक मादहतीसाठी खालील महादिद्यालयच्या सांकेतस्थळाला  भटे द्यािी  

अ.न. तपशील  कालािधी  

1.  ONLINE मरेीट फॉमष भरण्यासाठी 

सांकेतस्थळािरील दलांक उपलब्धता 

ददनाांक १७ जलैु २०२० ते १२ िीची मळू गणुपदिका 

दमळाल्यानांतर पढुील ०३ ददिस 

2.  पदहली गणुित्ता यादी प्रदसद्ध होण े प्रथम गणुित्ता यादी मरेीट  फॉमष भरण्याच्या अांदतम 

तारखनेांतर दोन ददिसाांनी सायांकाळी ०४ िाजता 

प्रदसद्ध होईल. 

3.  पदहल्या गणुित्ता यादीतील प्रिेश  गणुित्ता यादी प्रदसद्ध झाल्यानांतर पढुील तीन ददिस 

4.  दसुरी गणुित्ता यादी प्रदसद्ध पदहल्या गणुित्ता यादीची  मदुत सांपल्यानांतर त्याच 

ददिशी सायांकाळी सहा िाजता. 

5.  दसुऱ्या गणुित्ता यादीतील प्रिेश  दसुरी प्रिेश यादी प्रदसद्ध झाल्यानांतर पढुील तीन ददिस 

6.  दतसऱ्या गणुित्ता यादी प्रदसद्ध दसुऱ्या गणुित्ता यादीची मदुत सांपल्यानांतर त्याच 

ददिशी सायांकाळी सहा िाजता 

7.  दतसऱ्या गणुित्ता यादीतील प्रिेश गणुित्ता यादी प्रदसद्ध झाल्यापासनू पढुील तीन ददिस 

सिव विद्यार्थयाांना सूवचत करण्यात येते की के.टी.एच.महाविद्यालयात प्रिेि प्रविया  पूर्व करताना 

खालील सूचनाांचे  पालन करािे. 

 दिद्यार्थयाांने सिष प्रथम आपली नोंदणी करािी. त्यात िापरलेला ई-मले हा त्या दिद्यार्थयाषचाच असािा. 

 आपला स्ित:चा  जीमले (Gmail) आदण पासिडष िापरािा. 

 दिद्यार्थयाांनी स्ितःचा ई-मले ि पासिडष लक्षात ठेिािा ि इतर कोणाचाही ई-मले ि पासिडष देऊ नये 

 प्रथम मरेीट फॉमष महदिद्यालयाने ठरिनू ददलेल्या तारखाांनाच  भरािेत. 

  मरेीट फॉमष भरण्याची मदुत सांपल्यानांतर गणुित्ता यादी  महादिद्यालयाच्या सांकेतस्थळािर  प्रदसध्द 

केली जाईल 

 त्यानांतर ज्या दिद्यार्थयाषचा प्रथम गणुित्ता यादीमध्ये नांबर असले त्याांनीच आपण नोंदणी केलेल्या ई-मले 

ि पासिडषच्या आधारे प्रिेश फॉमष भरािा. 

  प्रिेश फॉमष भरताना आपली मादहती अचकू असािी. 

 प्रिेश फॉमष भरून जमा  केल्यानांतर ती मादहती पडताळणी प्रिेश सदमती कडे जाईल. प्रिशे सदमती त्या 

प्रिेश फॉमषला  ऑनलाइन मान्यता देईल.  

 प्रिेश सदमतीकडून मान्यता दमळाल्यानांतर दिद्यार्थयाषने ऑनलाईन प्रिशे फी भरािी. 

 प्रिेश फी भरल्याची ऑनलाईन पािती जपनू ठेिािी ि प्रिशे फॉमष ि आिश्यक कागदपिे जोडून ज्या 

ददिशी महादिद्यालय सरुु होईल त्या ददिशी महादिद्यालयाच्या दखडकीिर जमा करािा. 

 आपला फॉमष महादिद्यालयात जमा  करणे सिष दिद्यार्थयाांना बांधनकारक रादहल. 

डॉ.व्ही.बी.गायकिाड 

प्राचायव 


