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इ.11 िी कला, विज्ञान ि िाविज्य शाखा ऑनलाईन प्रिेश प्रवक्रया (िर्ष - 2021-22) 

 
  इ. 11 िी कला शाखेसाठी फक्त ऑनलाईन प्रिेश अर्ष भरािा. ऑनलाईन पेमेंट करून BROUCHER Code घ्यािा. िो 

वमळाल्या नंिरच प्रिेश अर्ष उपलब्ध होईल. परंिु विज्ञान ि िाविज्य या शाखांच्या प्रिेशासाठी इचु्छक विद्यार्थ्ाांनी या महाविद्यालयाचा 

ऑनलाईन गुिित्ता (MERIT) अर्ष भरिे आिश्यक आहे. गुिित्ता यादीनुसार विज्ञान ि िाविज्य शाखांचे प्रिेश होिील.   

ऑनलाईन प्रिेशासाठी िेबसाईट –  vp.vriddhionline.com 
1. कला शाखेसाठी विद्यार्थ्ाांनी स्वःिाची नािनोदंिी ऑनलाईन पद्धिीने िरील िेबसाईटिर करािी. 

2. विज्ञान ि िाविज्य शाखांच्या प्रिेशासाठी इचु्छक विद्यार्थ्ाांनी त्ांचा मेरीट अर्ष भरून त्ाचा नोदंिी क्रमांक ि पासिर्ष नोदं करून 

ठेिािा. याचा त्ांना नंिर िापर करािा लागिो. 

3. प्रते्क विद्यार्थ्ाषने स्वःिाचाच मोबाईल क्रमांक ि ई – मेल आय.र्ी. (या दोन्ही कायमस्वरूपी उपयोगाि येिाऱ्या गोष्टी) यांचाच िापर 

करून िेबसाईटिर ऑनलाईन प्रिेश / मेरीट अर्ष भरािा. याच मोबाईल क्रमांकाची नोदं ऑनलाईन िासांसाठी घेिली र्ाईल.  

4. विद्यार्थ्ाषचा स्वःिाचाच मोबाईल क्रमांक ि ई – मेल आय.र्ी. असािा, र्ो महाविद्यालयाि भविष्याि कायमस्वरूपी विविध कामासाठी 

लागेल. त्ामुळे Mobile no. / E-Mail ID / Vriddhi ID - पासिर्ष लक्षाि ठेििे. 

5. र्र विद्यार्थ्ाषचा नोदंिी ID / पासिर्ष विसरला िर िो त्ांना िरील िेबसाईट िर Forget ID / Password मेनू मधे्य र्ाऊन परि 

वमळििा येिो. 

ऑनलाईन प्रिेश अर्ष भरिे / त्ामध्य काही दुरुस्ती करिे इ. :- 

1. विज्ञान ि िाविज्य या शाखांच्या प्रिेशासाठीचा ऑनलाईन प्रिेश अर्ष गुिित्ता यादीमधे्य ज्यांची नािे गुििते्तनुसार येिील, त्ांनाच 

ऑनलाईन िेबसाईटिर उपलब्ध होईल. (गुिित्ता यादी ही ऑनलाईन िेबसाईटिरच िेळापत्रकानुसारच उपलब्ध होईल) ऑनलाईन पेमेंट 

करून BROUCHER Code घ्यािा. िो वमळाल्या नंिरच प्रिेश अर्ष उपलब्ध होईल. 

2. गुिित्ता यादीनुसार, वदलेल्या िेळेि गुिित्ताधारक विद्यार्थ्ाांनी आपला प्रिेश अर्ष ऑनलाईन पद्धिीने भरािा. 

3. ऑनलाईन अर्ष भरिाना त्ामधे्य आपल्यासाठीच्या सिषच लागू असिाऱ्या योग्य गोष्टीचंी वनिर् करािी.  

4. विद्यार्थ्ाषचा आयकार्ष साईझचा फोटो (50 KB)/ 10 िी गुिपवत्रका / 11 िी CET वनकाल / शाळा सोर्ल्याचा दाखला / आधारकार्ष इ. 

कागदपते्र ऑनलाईन अपलोर् करािीि.  

ऑनलाईन प्रिेश अर्ष सबवमट करिे / फी भरिे / प्रिेश पाििी वमळवििे :- 
1. पूिष भरलेला ऑनलाईन प्रिेश अर्ष, प्रते्क विदार्थ्ाषने सखोल िपासून, स्वि:ची योग्य मावहिी भरल्याची खात्री करून मगच ऑनलाईन 

सबवमट करािा. (यामधे्य इ. 10 िी च्या गुिपवत्रकेिरील से्पवलंगप्रमािे समान इंग्रर्ी नाि िसेच विद्यार्थ्ाषची र्ाि - संिगष / र्न्मवदनांक / 

र्न्मवठकाि ही मावहिी अतं्ि अचूक भरिे आिश्यक आहे) 

2. ऑनलाईन प्रिेश अर्ष महाविद्यालयाने ठरिून वदलेल्या िेळापत्रकाप्रमािे िेळेि भरून, त्ानंिर िो अर्ष महाविद्यालय प्रशासन approve 

करेल, त्ाचा मेसेर् त्ा विद्यार्थ्ाषच्या मोबाईल क्रमांक / E – Mail िर पाठिला र्ाईल. ज्यांच्या प्रिेश अर्ाषि कोििीही चुकीची मावहिी 

भरली असेल, िर असे चुकीचे अर्ष अमान्य होिील ि िसा मेसेर् त्ा विद्यार्थ्ाांना त्ांच्या मोबाईल क्रमांकािर / E – Mail िर पाठिला 

र्ाईल. फी भरण्यासाठी मेसेर् मोबाईलिर पाठिला र्ाईल त्ानंिर वदलेल्या िेळेि ऑनलाईन फी भरािी.    

3. फॉमष Approval चा मेसेर् आल्यानंिर विद्यार्थ्ाांनी त्ांची फी Debit / Credit Card, Internet Banking द्वारे Online भरािी. फी 

भरण्याची ऑनलाईन प्रवक्रया Approval चा मेसेर् आल्यानंिर त्वररि करािी. हा पयाषय िुम्हाला त्ाच िेबसाईटिर पुढील प्रमािे सापरे्ल  

:-  Admission Form – Login with User ID - Password – Go through Online Payment Option   

4. ऑनलाईन फी यशस्वीरीत्ा भरल्यानंिर, हा बँक व्यिहार यशस्वी पूिष झाल्याची खात्री करािी. त्ाची फी पाििी र्ाऊनलोर् करािी. 

त्ानंिरच िुमची प्रिेश प्रवक्रया पूिष झाली असे समर्ािे. 


