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शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता तंत्रणशक्षिांतर्षत णवणवध पदवी व पदव्युत्तर पदवी
अभ्यासक्रमांच्या दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर प्रवेश णनश्चित करताना णवद्यार्थ्यी/उमेदवार यांनी
घ्यावयािी काळजी

महत्वाची सुचना
1.

र ज्य स म ईक प्रवेि परीक्ष कक्ष म र्फत शिन ंक 20/01/2021 रोजी संकेतस्थळ वर प्रशसध्ि करण्य त
आलेल्य सूचनेनस
ु र िैक्षशिक वर्फ 2020-21 करीत प्रवेि घे ि ऱ्य पिवी व पिव्युत्तर पिवी
अभ्य सक्रम ंच्य प्रवेि स ठी अजफ करत न ज्य उमेिव र ंनी EWS, NCL आशि CVC/TVC प्रम िपत्र
प्र प्त करुन घे ण्य स ठी प वती स िर केली होती अि सवफ उमेिव र ंन केंद्रीभूत प्रवेि प्रशक्रयेत त्य -त्य
संबंधीत प्रवर्गातून ज र्ग व टप करण्य त येत आहे . अि उमेिव र ंन केंद्रीभूत प्रवेि प्रशक्रयेतन
ू ज्य
प्रवर्गातून ज र्ग व टप करण्य त येईल त्य -त्य प्रवर्गातून संस्थेत प्रवेि िे ण्य त येईल. सिरच प्रवेि ह
त त्पूरत प्रवेि म्हिून ग्र ह्य धरण्य त येईल. संबंधीत अभ्य सक्रम ंची केंद्रीभूत प्रवेि प्रशक्रय संपण्य च्य
अंशतम शिन ंक च्य आत संबंधीत उमेिव र ंनी मुळ प्रम िपत्रे स िर करिे बंधनक रक र हील अन्यथ
अि उमेिव र ंचे प्रवेि रद्द करण्य त येईल.

2.

ज्य उमेिव र ंकडे मुळ प्रम िपत्रे प्र प्त झ लेली आहे त अि उमेिव र ंनी त्य ंच्य लॉर्गीनमधून क र्गिपत्रे
अपलोड कर वी जेिेकरुन ई- पडत ळिी केंद्र छ ििी करुन प त्र उमेिव र संस्थेत प्रवेि शनश्चचत
करतील. तथ पी ज्य उमेिव र ंकडे मुळ प्रम िपत्रे उपलब्ध झ ले ली न हीत असे उमेिव र िैक्षशिक
प त्रतेची शनकर् पुिफ करीत असतील तर संस्थेने त्य ंन त त्पुरत प्रवेि द्य व व त्य ची नोंि संस्थेने त्य ंच्य
लॉर्गीन मधून अपलोड कर वी. परं तू अि उमेिव र ंनी िुसऱ्य र्ेरीच्य अंशतम शिन ंक च्य आत मुळ
प्रम िपत्रे अपलोड केली न हीत तर अि उमेिव र ंच त त्पुरत प्रवेि ह आपोआप प्रि लीद्व रे रद्द
करण्य त येईल असे संबशधत उमेिव र ंन अवर्गत कर वे.

3.

र ज्य स म ईक प्रवेि परीक्ष कक्ष म र्फत वरील सुचन व य संिभांत वेळोवेळी प्रशसध्ि होि ऱ्य सवफ
सुचन ंचे क टे कोरपिे प लन कर वे. ज्य संस्थ सिर सुचन ंचे प लन करि र न ही य ल सवफस्वी संस्थ
व संस्थ प्रमुख जब बि र र हतील.

सही/-

आयुक्त
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष,
महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई

