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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जा.क्र :          /२०२२-२३                                                                           ददनाांक: ०८.०६.२०२२    

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.Sc. (Blended Science) / B.Sc. (Cyber &  Digital Science) 

B.Voc(Interior Design) / B.Voc (Printing Technology) / B.Voc (Mass Media) / B.Voc 

(Direct and Indirect Tax) / B.Voc (Dramatics)  online Admission Process: 2022-23 
 

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

इच्छुक दिद्यार्थयाांनी www.kthmcollege.ac.in दकां िा https://mvperp.orgया सांकेत स्थळाला भटे दऊेन आपला मरेरट फॉमष 

भरायचा आह.े 

 ऑनलाईन मरेीट फॉमष भरण्यासाठी ददनाांक ०९ जून २०२२  ते   २२ जून  २०२२ पयंत  सांकेतस्थळ उपलब्ध असेल .  

ऑनलाईन मरेरट फॉमष भरल्यानांतर दिद्यार्थयाषने मरेरट फॉमष दप्रांट काढून जपनू ठेिािी.  

 प्रथम गणुित्तायादी मरेीट फॉमष भरण्याच्या अांदतम तारखनेांतर  दोन ददिसाांनी दद. २४.०६.२०२२  सायांकाळी ०४.००  िाजता 

सांकेतस्थळािर  प्रदसद्ध केली जाईल. 

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

 प्रिशे फॉमष भरताना मळु गणुपदिका , (मळु  गणुपदिका दमळाली नसेल तर ऑनलाईन माकष  स्टेटमेंटची दप्रांट जोडािी)    शाळा 

सोडल्याचा  मळू दाखला, गपॅ सदटषदफकेट, आधार काडष, उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबकु, रदहिाशी दाखला (Domicile), 

जात िधैता प्रमाणपि , नॉन दक्रमीलेअर प्रमाणपि , इत्यादी कागदपिे स्कॅन करून  जोडा िी. (स्कॅन ओरीजनल कागद 

पत्रािरूनच करािे) 

 मरेीट फॉमषची मळू  प्रत गणुपदि केसह शाळा सोडल्याचा दाखला , ि गपॅ सदटषदफकेट  (असल्यास)  इत्यादी कागद पिे 

सांकेतस्थळािर अपलोड कराि.े 

 प्रिशे फॉमष  भरल्यानांतर तो प्रिशे कदमटीकडून प्रमादणत (Approve) झाल्यानांतर सांकेतस्थळला भटे दिेनू  

पेमेंट गेट-िे   पयाषय दनिडून ऑनलाईन  प्रिशे फी भरािी  वकिं िा  प्रत्यक्ष महाविद्यालयात येऊन ऑफलाइन प्रिेि फी 

भरािी.   

 प्रिशे फी भरल्याची ऑनलाईन पािती जपनू ठेिािी. 

 प्रिशे फॉमष भरून आपला फॉमष  महादिद्यालयात कामकाजाच्या िळेेत जमा करतेिळेी मळु गणुपदिका , िाळा सोडल्याचा 

मूळ दाखला(LC), गपॅ सदटषदफकेट , जात प्रमाणपि , उत्पन्नाचा दाखला , रेशन काडष , आधार काडष , जात िधैता प्रमाणपि , 

बँक पासबकु , नॉन दक्रमीलेअर प्रमाणपि , दिद्याथी सरुक्षा फॉमष ि मदेडक्लेम फॉमष इत्यादी कागदपिाांच्या छायाांकीत प्रतीची 

पतूषता सांबांदधत दिद्यार्थयाांनी करािी अन्यथा अपणूष कागदपि असल्या स स्कॉलरदशपचा फॉमष भरता येणार नाही याची 

दिद्यार्थयाांनी नोंद घ्यािी. 

 दिद्यार्थयाषने ऑनलाईन प्रिशे घतेलेला असेल अश्या दिद्यार्थयाांनी प्रिशे फॉमषला आिश्यक ती कागदपिे जोडून 

महादिद्यालयाच्या दखडकीिर जमा करािा. 

 आपला प्रिशे फॉमष महादिद्यालयात जमा करण ेसिष दिद्यार्थयाांना बांधनकारक राहील. अन्यथा  आपला प्रिशे रद्द समजला 

जाईल.  

https://mvperp.org/


  प्रिेि क्षमता  - FYBA-८४०, FYBCom-९६०, FYBSc-४८०, FYBSc(Biotechnology)-४५, FYBSc 

(Computer Science)–१६०, FYBCA-८०, FYBBA-८०, FYBSc(Cyber and Digital Science)-८० 

FYBVoc(Interior Design)-५०, FYBSc (Animation)-३०,  FYBSc(Blended Science)-६४, 

FYBVoc(Printing Technology)-५०,FYBVoc(Mass media)-५०, FYBVoc(Direct and Indirect Taxes)-

५०, FYBVoc (Dramatics)-५०,जागा उपलब्ध आहते. 

अ.न. तपशील कालािधी 

1.  online मरेीट फॉमष भरण्यासाठी 

सांकेतस्थळािरील दलांक उपलब्धता 

ददनाांक  ०९ जनू २०२२ ते   २२ जनू २०२२ सांकेतस्थळ उपलब्ध 

असेल. 

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

ददिसाांनी दद. २४/०६/२०२२  सायांकाळी ०४ िाजता प्रदसद्ध होईल. 

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

(दद. २५/०६/२०२२ ते दद.२८/०६/२०२२ पयांत) 

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

दद. २८/०६/२०२२  सायांकाळी ६.००  िाजता. 

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

(दद.२९/०६/२०२२  ते दद.०१.०७.२०२२) 

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

 दद. ०१.०७.२०२२ सायांकाळी ६.०० िाजता 

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

(दद ०२/०७/२०२२ ते  दद.०५/०७/२०२२) 
सिव विद्यार्थयांना सूवचत करण्यात येते की के.टी.एच.महाविद्यालयात प्रिेि प्रविया  पूर्व करताना खालील सूचनािंचे  पालन 

करािे. 

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

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

 दिद्यार्थयाांनी स्ितःचा ई-मेल ि पासिडष लक्षात ठेिािा ि इतर कोणालाही आपला ई-मेल ि पासिडष दऊे नय े

 प्रथम मेरीट फॉमष महदिद्यालयाने ठरिनू ददलेल्या तारखाांनाच भरािा. 

 मेरीट फॉमष भरण्याची मदुत सांपल्यानांतर गणुित्ता यादी  महादिद्यालयाच्या सांकेतस्थळािर  प्रदसध्द केली जाईल 

 त्यानांतर ज्या दिद्यार्थयाषचा प्रथम गणुित्ता यादीमध्ये नांबर असेल त्याांनीच आपण नोंदणी केलेल्या ई-मेल ि पासिडषच्या आधारे प्रिेश 

फॉमष भरािा. 

 प्रिेश फॉमष भरताना आपली मादहती अचकू असेल याची काळजी घ्यािी. 

 प्रिेश फॉमष भ रून जमा  केल्यानांतर ती मादहती पडताळणी प्रिेश सदमतीकडे जाईल. प्रिेश सदमती त्या प्रिेश फॉमष ला 

Online/Offline मान्यता दईेल.  

 प्रिेश सदमतीकडून मान्यता दमळाल्यानांतर दिद्यार्थयाषने Online/Offline प्रिेश फी भरािी. 

 प्रिेश फी  Online भरलेली असल्यास ऑनलाईन पािती जपनू ठेिािी ि प्रिेश फॉमष ि आिश्यक कागदपिे जोडून  

महादिद्यालयाच्या दखडकीिर जमा करािा. 

 आपला प्रिेश फॉमष Online भरलेला असल्यास महादिद्यालयात जमा  करण ेसिष दिद्यार्थयाांना बांधनकारक रादहल. 
 

 

     डॉ.व्ही.बी.गायकिाड 

         प्राचायव 


