
म.वि.प्र.समाजाच े

के.टी.एच .एम.कॉलजे,नाविक-४२२००२ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
जा.क्र :          /२०२1- २०२२                                             दिनाांक:०३/०८/२०२१   

F.Y.B.A / B.Sc / B.Com / B.B.A / B.Sc(Biotech) / B.C.A (Science) / B.Sc (Computer 

science) / B.Sc (Animation) B.Voc(Interior design) / B.Voc (Printing technology) / 

B.Voc(Mass media) / B.Voc (Direct and indirect tax) / B.Voc (Dramatics) online 

Admission Process: 2021-22 
 

के.टी.एच.एम. महाविद्यालयाच्या प्रथम िर्ष पििी िर्ाषचे प्रिेि ऑनलाईन प्रदक्रयेद्वारे होणार आहते. 

प्रथम िर्ष पििी प्रििेासाठी इच्छुक विद्यार्थयाांनी https://mvperp.org या सांकेत स्थळाला भटे िऊेन 

आपला मेररट फॉमष भरायचा आह.े 

 मेरीट फॉमष भरण्यासाठी दिनाांक ०३ ऑर्स्ट  २०२१ त े २३  ऑर्स्ट २०२१ सांकेतस्थळ उपलब्ध 

असेल. मेररट फॉमष भरल्यानांतर विद्यार्थयाषने मेररट फॉमष प्प्रांट काढून जपून ठेिािी. 

 प्रथम रु्णित्तायािी मेरीट फॉमष भरण्याच्या अांवतम तारखेनांतर  िोन दििसाांनी दि. 

२५.०८.२०२१ सायांकाळी ०४.००  िाजता सांकेतस्थळािर  प्रवसद्ध केली जाईल. 

 वनिड झालेल्या विद्यार्थयाांनी विवहत मुितीतसांकेतस्थळाला भेट ििेून  प्रिेि फॉमष भरािा. 

 प्रिेि फॉमष भरताना मळु रु्णपविका, िाळा सोडल्याचा  मूळ िाखला, रॅ्प सर्टषदफकेट, आधार 

काडष, उत्पन्नाचा िाखला, बँक पासबुक, रवहिािी िाखला(डोवमसाईल),जात िैधता प्रमाणपि 

नॉन दक्रमीलेअर प्रमाणपि,इत्यािीकार्िपिे स्कॅन करून  जोडािी. (स्कॅन ओरीजनल कार्ि 

पिािरूनच करािे) 

 मेरीट फॉमषची मूळ प्रत रु्णपविकेसह िाळा सोडल्याचा िाखला, ि रॅ्प सर्टषदफकेट (असल्यास) 

इत्यािी सांकेतस्थळािर अपलोड करािे. 

 प्रिेिफॉमष  भरल्यानांतर तोप्रिेि कवमटी कडून प्रमावणत झाल्यानांतर सांकेतस्थळला भेट ििेून  

पमेेंट र्टे-ि े  पयाषयवनिडून ऑन लाईन  प्रिेि फी भरािी . 

 प्रिेि फॉमष प्रमावणत करण्यासाठी महाविद्यालयात येण्याची आिश्यकता नाही. 

 प्रिेि फी भरल्याची ऑनलाईन पािती जपून ठेिािी. 

 प्रिेि फॉमष भरून आपला फॉमष  महाविद्यालयात प्रत्यक्षिेळेत जमा करतेिेळी मुळ रु्णपविका, 

िाळा सोडल्याचा मूळ िाखला, रॅ्प सर्टषदफकेट, जात प्रमाणपि, उत्पन्नाचा िाखला, रेिन काडष, 

आधार काडष, जात िैधता प्रमाणपि, बँक पासबुक, नॉन दक्रमीलेअर प्रमाणपि, विद्याथी सुरक्षा 

फॉमष ि मेवडक्लेम फॉमष इत्यािी कार्िपिाांच्या छायाांकीत प्रतीची पूतषता सांबांवधत विद्यार्थयाांनी 

करािी अन्यथा अपूणष कार्िपि असल्यास स्कॉलरविपचा फॉमष भरता येणार नाही याची 

विद्यार्थयाांनी नोंि घ्यािी. 

 प्रिेि फॉमष आिश्यक कार्िपिे जोडून ज्या दिििी महाविद्यालय सुरु होईल त्या दिििी 

महाविद्यालयाच्या वखडकीिर जमा करािा. 

 आपला फॉमष महाविद्यालयात जमा करणे सिष विद्यार्थयाांना बांधनकारक राहील. अन्यथा  आपला 

प्रिेि रद्द समजला जाईल.  

  प्रथम िर्ष कला साठी ८४०,िावणज्य िर्ाषसाठी ९६०,विज्ञान िर्ाषसाठी ४८०, बायोटेक्नॉलॉजी-

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

Animation-३०,  

https://mvperp.org/


B.Voc(Printing technology)-५०,B.Voc(Mass media)-५०,B.Voc(Direct and 

indirect tax)-५०,B.Voc (Dramatics)-५०,जार्ा उपलब्ध आहते. 

  विद्यार्थयाांनी अवधक मावहतीसाठी खालील महाविद्यालयच्या सांकेतस्थळालाभेट द्यािी  

अ.न. तपिील कालािधी 

1.  onlineमेरीट फॉमष भरण्यासाठी 

सांकेतस्थळािरील प्लांक उपलब्धता 

दिन ांक ०३ ऑगस्ट  २०२१ ते  २३  ऑगस्ट २०२१ 

सांकेतस्थळ उपलब्ध असेल. 

2.  पवहली रु्णित्ता यािी प्रवसद्ध होण े प्रथम रु्णित्ता यािी मरेीट  फॉमष भरण्याच्या अांवतम 

तारखेनांतर िोन दििसाांनी दि. २५/०८/२०२१  

सायांकाळी ०४ िाजता प्रवसद्ध होईल. 

3.  पवहल्या रु्णित्ता यािीतील प्रिेि रु्णित्ता यािी प्रवसद्ध झाल्यानांतर पुढील सहा दििस  

(दि. २६/०८/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ परं्यत) 

4.  िसुरी रु्णित्ता यािी प्रवसद्ध पवहल्या रु्णित्ता यािीची  मुित सांपल्यानांतर त्याच 

दिििी   

दि. ३१/०८/२०२१ सायांकाळी ६.००  िाजता. 

5.  िसुऱ्या रु्णित्ता यािीतील प्रिेि िसुरी प्रिेि यािी प्रवसद्ध झाल्यानांतर पुढील चार दििस 

(दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. ०४.०९.२०२१ ) 

6.  वतसऱ्या रु्णित्ता यािी प्रवसद्ध िसुऱ्या रु्णित्ता यािीची मुित सांपल्यानांतर त्याच 

दिििी दि. ०४.०९.२०२१ सायांकाळी ६.०० िाजता 

7.  वतसऱ्या रु्णित्ता यािीतील प्रिेि रु्णित्ता यािी प्रवसद्ध झाल्यापासून पुढील चार दििस  

(दि ०५/०९/२०२१ ते  दि.०८/०९/२०२१ ) 

 

सिष विद्यार्थयाांना सवूचत करण्यात यतेे की के.टी.एच.महाविद्यालयात प्रििे प्रदक्रया  पणूष करतानाखालील 

सचूनाांच े पालन कराि.े 

 विद्यार्थयाांने सिष प्रथम आपली नोंिणी करािी. त्यात िापरललेा ई-मेल हा त्या विद्यार्थयाषचाच असािा. 

 आपला स्ित:चा जीमेल (Gmail) आवण पासिडष िापरािा. 

 विद्यार्थयाांनी स्ितःचा ई-मेल ि पासिडष लक्षात ठेिािा ि इतर कोणाचाही ई-मेल ि पासिडष िऊे नय े

 प्रथम मेरीट फॉमष महविद्यालयाने ठरिून दिलले्या तारखाांनाच भरािेत. 

 मेरीट फॉमष भरण्याची मुित सांपल्यानांतर रु्णित्ता यािी  महाविद्यालयाच्या सांकेतस्थळािर  प्रवसध्ि 

केली जाईल 

 त्यानांतर ज्या विद्यार्थयाषचा प्रथम रु्णित्ता यािीमध्ये नांबर असेल त्याांनीच आपण नोंिणी केलेल्या ई-मेल 

ि पासिडषच्या आधारे प्रिेि फॉमष भरािा. 

 प्रिेि फॉमष भरताना आपली मावहती अचूक असािी. 

 प्रिेि फॉमष भरूनजमा केल्यानांतर ती मावहती पडताळणी प्रिेि सवमती कड ेजाईल. प्रिेि सवमती त्या 

प्रिेि फॉमषला ऑनलाइन मान्यता िईेल.  

 प्रिेि सवमतीकडून मान्यता वमळाल्यानांतर विद्यार्थयाषने ऑनलाईन प्रिेि फी भरािी. 

 प्रिेि फी भरल्याची ऑनलाईन पािती जपून ठेिािी ि प्रिेि फॉमष ि आिश्यक कार्िपि ेजोडून ज्या 

दिििी महाविद्यालय सरुु होईल त्या दिििी महाविद्यालयाच्या वखडकीिर जमा करािा. 

 आपला फॉमष महाविद्यालयात जमा  करणे सिष विद्यार्थयाांना बांधनकारक रावहल. 

 

             डॉ.व्ही.बी.र्ायकिाड 

           प्राचायष 


