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क्र.कशिप्र१४२० /सूचना/२०२०/२५६        दि.०१/०२/२०२१ 

   (मॉप अप फेरीबाबत सचूना) 
 

 दृष्यकला पिवी प्रथम वर्ष प्रवेिासाठी होणाऱ्या सामाईक प्रवेि परीक्षा प्रक्रीया 
२०२०-२१ मधील कॅप फेरी-२ नंतर ररक्त रादहलेल्या जागा मॉप अप तथा वविेर् प्रवेि 

फेरीद्वारे (समुपिेिन) भरणेसाठी खालीलप्रमाणे प्रक्रीया राबववण्यात येईल. 

• दृष्यकला पिवी प्रथम वर्ष प्रवेिासाठी होणाऱ्या सामाईक प्रवेि परीक्षा प्रक्रीया 
२०२०-२१ मधील कॅप फेरी-२ नंतर ररक्त रादहलेल्या जागा समुपिेिनाद्वारे 
भरण्यासाठी मान्यता घेण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार दिनांक ८ व ९ 

(राखीव) फेब्रुवारी २०२१ रोजी मॉप अप तथा वविेर् प्रवेि फेरीच े आयोजन 

करण्यात येईल. 

• सिर फेरीसाठी www.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रिशिषत करण्यात 

आलेल्या दृष्यकला पिवी प्रथम वर्ष (२०२०-२१) प्रवेिासाठीच्या महाराष्र 

राज्य व अखखल भारतीय उमेिवारी असलेले व अतंतम गुणवत्ता यािीमध्ये 

समाववष्ट असलेले सवष उमेिवार पात्र असतील. 

• मॉप अप तथा वविेर् प्रवेि फेरीसाठी संबंधधत संकेतस्थळावर दि.०३ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजी िासकीय व खाजगी ववनाअनुिातनत कला महाववद्यालयातील कॅप 

फेरी २ नंतर ररक्त रादहलेल्या जागांची प्रवगषतनहाय यािी प्रिशिषत करण्यात 

येईल तसेच फेरीिरम्यान ऐनवेळी ररक्त झालेल्या जागा सुद्धा भरण्यात 

येतील. 

• मॉप अप फेरीसाठी ििषववलेल्या ररक्त जागा कें द्रीभूत प्रवेि प्रक्रक्रयेिरम्यान 

ज्या प्रवगाषकररता राखून ठेवलेली होती, त्या प्रवगाषच्या उमेिवारामधूनच 

भरण्यात येतील, तिनंतरही जागा ररक्त रादहल्यास, त्या जागा अजषिाराच्या 
परस्पर गुणवते्तच्या आधारे भरण्यात येतील. 

• मॉप अप तथा वविेर् प्रवेि फेरीसाठी उमेिवारांनी त्यांच्या अजाषवर नमुि 

केलेली सवष मुळ कागिपत्र े पडताळणीसाठी तात्काळ सािर करणे आवश्यक 

असतील. 
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• ज्या उमेिवारांनी त्यांची मुळ कागिपत्र े कला महाववद्यालयांमध्ये प्रवेि 

प्रक्रीयेिरम्यान िाखल केली असतील अिांनी त्या संबंधधत कला 
महाववद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र (संबंधित महाविद्यालयाच्या 
लेटरहेडिर कागदपत्र े (कागदपत्रांच्या नािाननशी) महाविद्यालयाकड े जमा 
असल्याबाबत लेखी प्रमाणपत्र ) सािर करणे आवश्यक असेल. 

• अगोिर प्रवेि घेतलेल्या उमेिवारास मॉप अप फेरीिरम्यान नवीन कला 
महाववद्यालयात जागा तनयतवाटप झाल्यास त्याची जागा मॉप अप फेरीसाठी 
नोंिणी केलेल्या गुणवत्ता यािीतील संबंधधत उमेिवारापासुन उतरत्या क्रमाने 
गुणवत्ता यािीतील उवषरीत उमेिवारांना उपलब्ध करण्यात येईल. 

• मॉप अप तथा वविेर् प्रवेि फेरीद्वारे प्रवेि घेऊ इच्च्िणाऱ्या उमेिवारांनी 
दि.०४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ०७ वाजेनंतर दि.०५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी 
रात्री ११.५९ वाजेपयतं आपल्या नोंिणीकृत लॉगीन आयडी वरून रच्जस्रेिन 

फॉर मॉप अप राऊंड या शलकं द्वारे नोंिणी प्रक्रीया पुणष करुन ऑनलाईन पोच 

पावती प्राप्त करणे आवश्यक आहे. 

• मॉप अप तथा वविेर् प्रवेि फेरीकररता नोंिणी केलेल्या उमेिवारांनी नोंिणी 
अजाषची ऑनलाईन पोच पावतीसह समुपदेशन फेरीसाठी ननयुक्त कें द्र सर ज. 

जी. कॉलेज ऑफ आर्कि टेक्चर, मुंबई येथे वेळापत्रकातील दिलेल्या तनयोच्जत 

वेळेनुसारच उमेिवारास प्रवेि दिला जाईल. सिर मॉप-अप फेरीस आिेदनपत्र 

सादर केलेल्या ि पोचपािती ममळालेल्याच केलेल्या उमेिवारांचाच मॉप अप 

फेरीमध्ये समावेि करण्यात येईल. 

• अखखल भारतीय उमेिवारांसाठी आरक्षक्षत असलेल्या जागा मॉप अप फेरीसाठी 
उपलब्ध करणे, सिर जागा भरणेकरीता अखखल भारतीय उमेिवारी असलेल्या 
मॉप अप फेरीसाठी नोंिणीकृत उमेिवारांना प्राधान्य िेण्यात येईल. अखखल 

भारतीय उमेिवारी असलेले मॉप अप फेरीसाठी नोंिणीकृत उमेिवार उपलब्ध 

न झाल्यास सिर जागा महाराष्र राज्य उमेिवारांकररता Inter se merit 

नुसार उपलब्ध करण्यात येतील. 

मॉप अप तथा विशेष प्रिेश फेरीकररता उमेदिारांचे पात्रता ननकष (दृष्यकला पदिी 
प्रथम िषि प्रिेशासाठी महाराष्र शासनामाफि त तयार करण्यात आलेल्या महाराष्र 

विनाअनुदाननत खाजगी व्यािसानयक शकै्षणणक संस्था( प्रिेश ि शुल्क यांचे 
विननयमन )अधिननयम ,२०१५, सुिाररत २०१९ ि २०२० यांस अिीन राहुन) खालील 

प्रमाणे लागु असतील 

1. एमएएच एएसी सीईटी २०२० प्रवेि परीके्षच्या अतंतम गुणवत्ता 
यािीमध्ये समाववष्ट असलेले सवष उमेिवार. (महाराष्र राज्य व अखखल 

भारतीय उमेिवारी असलेले उमेिवार.) 



2. दृष्यकला पिवी प्रथम वर्ष प्रवेिासाठीच्या पदहल्या २ कॅप फेऱ्यांमध्ये 

कोठेही प्रवेि न शमळालेले उमेिवार. 

3. एमएएच एएसी सीईटी २०२० प्रवेि प्रक्रीयेद्वारे िासकीय आखण 

खाजगी ववनाअनुिातनत कला महाववद्यालयात प्रवेि घेतलेले 

उमेिवार.  

• मॉप अप तथा विशेष प्रिेश फेरीकररता अरक्षक्षत प्रिगाितील उमेदिाराजिळ 

स्ितःचे जात िैिता प्रमाणपत्र तसेच प्रिगिननहाय आरक्षणाचा दािा 
केल्यानुसार आिश्यक कागदपत्र ेअसणे अननिायि असेल. 

• मॉप अप तथा विशेष प्रिेश फेरी दद.०८ ि ०९ फेब्रुिारी २०२० रोजी सर ज. जी. 
कॉलेज ऑफ आर्कि टेक्चर, मुंबई येथे संचमलत करण्यात येईल. 

• मॉप अप फेरीद्िारे प्रिेश ममळालेल्या उमेदिारांनी संबंधित महाविद्यालयाच्या 
फी ि सिि मूळ कागदपत्रांसह दद.०८ ते ११ फेब्रुिारी २०२० रोजी िेळापत्रकातील 

नमुद केलेल्या मुदतीत प्रिेश ममळालेल्या महाविद्यालयात हजर होऊन 

आपला प्रिेश ननश्श्चत करािा. 
• उमेदिारांनी िेळापत्रकातील ददलेल्या ननयोश्जत िेळेचे पालन करणे 

बंिनकारक असेल तदनंतर आलेल्या उमेदिारांना प्रिेश ददला जाणार नाही. 
(अणखल भारतीय उमेदिार दद.०८ फेब्रुिारी २०२१ िेळःदपुारी १२.३० िाजता, 
महाराष्र राज्य उमेदिारी असलेले उमेदिार दद.०८ फेब्रुिारी २०२१ िेळःदपुारी 
०२.०० िाजता) 

• मॉप तथा विशेष प्रिेश फेरीस उपश्स्थत सिि उमेदिार ि पालकांनी कोविड-१९ 

या संसगिजन्य आजाराचा प्रादभुािि होउ नये यासाठी आिारात शासनाद्िारे 

देण्यात आलेल्या सुचनांचे पालन करणे ि पुणि प्रर्ियेदरम्यान मास्क 

(मुखपट्टी) चा िापर करणे बंिनकारक असेल. 

 

सही/- 
मा. आयुक्त, 

राज्य सामाईक प्रिेश परीक्षा, 
महाराष्र राज्य, मुंबई 

 

 


