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राधाबाई काळे महिला मिाहिद्यालय अिमदनगर मध्ये सिव पदिी आहि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 

ऑनलाईन प्रिेश सुरु करण्यात आलेले आिते.  

 

प्रिशेासाठी मित्त्िाच्या सचूना 
 

 शै. िर्व २०२१ – २०२२ या िर्ावसाठी मिाहिद्यालयाचे प्रिेश ऑनलालन पवतीन ेिािार आिते   

 सिव पदिी आहि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी  प्रिेश घेिाऱ्या हिद्यार्थवनींनी आपले नहिन रहिस्ट्रेशन 

केल्यानंतरच ऑनलाईन लॉगीन करून फॉमव भरािा. 

 ऑनलालन प्रिेश अिव भरण्यापूिी खालील सिव कागदपत्रे आहि आपला पासपार्व साईि फार्ा स्ट्कॅन 

करून ठेिािे. 

 ऑनलाईन अिव भरल्यानंतर सदर अिव मिाहिद्यालयात प्रिेश सहमतीस प्राप्त िाईल. मिाहिद्यालयात 

प्रिेश सहमती ऑनलालन प्रिेश अिाविर छाननी करून पेमेंर् गेर्िे साठी हिद्यार्थयाांना पेमेंर् करण्यासाठी 

ऑप्शन दईेल. 

 हिद्यार्थवनींने प्रिेश हनह चती नंतर अिावची रपं्रर् ि फी भरल्याची पािती ििळ ठेिािी . 

 ऑनलालन प्रिेश अिव ि प्रिेश फी भरल्यानतंर आपला प्रिेश हनहित झाला असं नािी. 

 मिाहिद्यालय हनयहमतपिे सुरू िाईल तेव्िा सदर प्रिेश फ्री ि पािती ि ऑनलाईन अिावची िार्व कॉपी 

ि त्यासाबत आियक असललेी सिव कागदपत्रे सत्यप्रतीसि मिाहिद्यालयात िमा करािेत. 

 प्रिेश फॉमव संबंहधत कागदपत्रासि कायावलयात िमा केल्यानंतरच आपला प्रिेश हनहित केला िाईल. 

त्यानंतर आपिास अंहतम प्रिेश पािती आयर्ेंर्ी कार्व ि लायब्ररी कार्व हमळेल. 

 आियक कागदपत्र:े शाळा सार्ल्याचा दाखला, मागील परीक्षेचे गुिपत्रक, आधार कार्व, िातीच े

प्रमािपत्र, रहििासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (मागील िर्व २०२०-२१), गॅप सर्र्वफफकेर् 

(असल्यास), बँक पासबुक, आपला आधार क्रमाकं बँक खात्याशी रलंक असिे आियक, िरील सिव 

कागदपत्रे स्ट्कॅन करुन अपलार् करािे.  

 

 बी.ए., बी. कॉम, बी.एस.सी.  या िगावत प्रथम येईल त्यास प्रथम प्रिेश या तत्त्िािर ररझिेशन 

नुसार फदला िाईल. अनुदाहनत तकुर्ीतील प्रिेश पूिव झाल्यानंतर हिनाअनुदाहनत तुकर्ी मध्ये 

प्रिेश फदला िाईल. 

 ऑनलालन प्रिेश अिावसाबत साबतच्या यादीनुसार क्रमाने कागदपत्रे िार्ािीत / अपलार् 

करािीत. हिद्याथीनींने प्रिेश रद्द केल्यास त्याची फी परत हमळिार नािी.  

  प्रत्येकाने ऑनलालन प्रिेश अिाविर स्ट्ितःचा अद्ययाित फार्ा अपलार् करािा 

ऑनलालन प्रिेश प्रफक्रया २०२१-२०२२  



  प्रिेशात संबंहधत सचूना, कागदपत्रे यादी याबाबतचे स्ट्ितंत्र नार्ीस िेबसाईर्िर प्रहसव केल े

िाईल. प्रिेशासंदभावत अर्चिी आल्यास कायावलयाशी अथिा प्रिेश कहमर्ी सदस्ट्यांची फानिर 

संपकव  साधािा 

 दबुार (Duplicate) दाखल्यािर प्रिेश फदला िािार नािी याची नोंद घ्यािी 

 िे हिद्याथी एहप्रल 2020 ककंिा त्यापूिी शेिर्ची परीक्षा तत्सम परीक्षा उत्तीिव झाले आिते अशा 

हिद्याथीनींनी स्ट्रॅ्म्प पेपर िर शैक्षहिक खंर् प्रमािपत्र एज्युकेशनल गॅप सर्र्वफफकेर् ओररिनल 

िार्िे / अपलार् करिे आियक आि े

 ऑनलालन प्रिेश फॉमव िर सबंंहधत हिभागाच्या चेअरमन ककंिा कहमर्ीतील सदस्ट्यांनी ऑनलालन 

मान्यता फदल्यानंतरच हिद्यार्थयाांना फी भरण्यासाठी ऑनलालन पेमेंर् गेर्िे / ऑफलालन उपलब्ध 

िाईल 

 ऑनलालन प्रिेश अिव स्ट्िीकारण्याचे िेळापत्रक स्ट्ितंत्र नार्ीस द्वारे लािले आिे. त्यानुसारच 

ऑनलालन प्रिेश फदले  िाईल.  

  प्रिेशासाठी मिाहिद्यालयात िमा केलेले मूळ दाखले मिाहिद्यालयातून परत फदले िािार नािीत 

सदर दाखल यांच्या आियक तेिढ्या झेरॉक्स आपिाकर् ेकाढून ठेिािे.  

  िापयांत हिद्याथीरनंच े ओररिनल कागदपत्रे मिाहिद्यालयात िमा िात नािीत तापयांत 

हिद्याथीरनंचा प्रिेश तात्पुरता असेल. ओररिनल कागदपत्रे मिाहिद्यालयात िमा केल्यानंतर 

हिद्यार्थवनीचा प्रिेश हनयहमत करण्यात येईल याची नोंद घ्यािी 

 सीहनयर कॉलेि मध्ये प्रिेश फॉमव िमा करताना मागासिगीय हिद्याथीनींनी िात प्रमािपत्र ककंिा 

िात पर्ताळिी प्रमािपत्र अपलार् करिे आियक आिे. िात प्रमािपत्र ि िात पर्ताळिी 

नसलेल्या / अपलार् न केलले्या हिद्याथीनींनी खुल्या प्रिगावतील हिद्यार्थवनी म्ििून ग्राह्य धरल े

िाईल सदर हिद्याथीनींनीचा नंबर िात प्रमािपत्र नसल्यामुळे हिनाअनुदाहनत तुकर्ी मध्य े

झाल्यास िािाऱ्या नुकसानीस संबंहधत हिद्यार्थवनी िबाबदार रािील याची नोंद घ्यािी. 

 मिाहिद्यालयात प्रिशेासाठी / प्रिशेासदंभावत चौकशी साठी यतेाना काहिर्-१९ च्या सिव सचूनाचं े

पालन करि ेि मास्ट्क िापरि ेअहनिायव आि े. 

 

आदशेानुसार  

 

 

  प्राचायव  

राधाबाई काळे महिला मिाहिद्यालय, अिमदनगर 

 
 

प्रिशेासाठी रलकं : https://rkmm.rayaterp.in/  
  

https://rkmm.rayaterp.in/
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 Student should read the notice carefully before filling the admission form 

 Student seeking admission for degree course must have passed HSC (XIIth) 

examination conducted by the Maharashtra State board of secondary and higher 

secondary education or an examination recognized as equivalent subject as may be 

specified by the university. 

 Student from other colleges or board should submit TC, migration and statement 

of marks in original along with two true copy at the time of admission 

 The following documents with one photocopy of each are necessary why seeking 

admission 

 Original marksheet: SSC/HSC/ 1st year/ 2nd year/ 3rd year any other etc. 

 Original school leaving certificate, admission will not be given on duplicate 

leaving certificate 

 Original gap certificate (if applicable)  

 Original caste certificate  

 Aadhar card both side 

 Two passport size recent photographs 

 

 Student from other colleges who are interested in seeking admission in this college 

should bring no objection certificate from the principal, the admission will become 

firm only on receipt of TC from their previous college. 

 Student should provide gap certificate if applicable. 

 All admissions are provisional until confirm by the University and Government. 

 Other requirements will be notified on the notice board time to time 

 If you visited the college for enquiry or Admission process, Please follow all the 

guideline of COVID -19. 

 

Online Admission Process 2021-2022  


