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सीईर्ी ऑनलाईन प्रवेश परीक्षे साठी अजग भरण्याच्या प्रसक्रये स मदतवाढ.
िैक्षशिक वर्ष 2020-21 स ठी ज्य शवद्य र्थ्यांनी ऑनल ईन पद्धतीने सीईटी कशित अर्ष स िि केले
होते पिां तु फी भि वय ची ि शहली होती ककव र्े शवद्य र्थी शवशहत क ल वधीत अर्ष भरू िकले न हीत, अि
शवद्य र्थ्यांचे िैक्षशिक शहत लक्ष त घे त ि ज्य स म ईक प्रवेि पिीक्ष कक्ष म फषत घे ण्य त येि ऱ्य ख लील 12
अभ्य सक्रम च्य सीईटीच्य ऑनल ईन प्रवेि अर्ष किण्य च्य प्रसक्रये स सोमवार सद. 07 सप्र्ें बर 2020
(00.00. Hrs) ते मुंर्ळवार सद. 08 सप्र्ें बर 2020 (23.59. Hrs) पयंत मुितव ढ िे ण्य त येत आहे
व एक शविेर् ब ब म्हिून ऑनल ईन अर्ष किण्य ची िेवटची सांधी िे ण्य त येत आहे .
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उच्च सशक्षण सवभार्
विधी ५ िर्ष
विधी ३ िर्ष
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(एकात्ममक)
बी.एड -एम.एड (एकात्ममक)
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एम.एच.एम.सी.टी
बी.एच.एम.सी.टी
एम.आचष
एम.सी.ए

पासून

पयं त

सोमवार ,
सद. 07 सप्र्ें बर
2020
(00.00. Hrs)

मुंर्ळवार,
सद. 08 सप्र्ें बर
2020
(23.59. Hrs)

1. उमेदवाराुंना सूसचत करण्यात ये ते सक सदर सुंधी सह अुंसतम सुंधी आहे .
2. ज्या उमे दवाराुंनी या आधी प्रवेश अजग सादर केलेले आहे त तयाुंना तयाुंच्या अजात
भरलेल्या मासहतीत बदल करता ये णार नाही.
3. परीक्षा केंद्र बदल करण्याची कोणतीही ससवधा उपलब्ध नाही.
4. ज्या उमेदवाराुंनी आधी आपले अजग सादरकेलेले आहे त ते उमे दवार नवीन अजग भरू
शकतात, परुं त तयाुंनी आधी भरलेल्या अजाचे शल्क तयाुंना परत समळणार नाही.
अशा उमेदवाराुंचे परीक्षे चे प्रवेश पत्र नवीन अजाच्या आधारे तयार करण्यात ये ईल.
5. उमेदवाराुंनी अजग भरण्याच्या आधी मासहतीपस्ततका व अजग भरण्याची सवशेष सूचना
काळजीपूवगक वाचाव्यात. एकदा सादर केलेल्या अजात कोणताही बदल करता ये णार
नाही.
6. केंद्रीय प्रवेश प्रसक्रये त सहभार्ी होणाऱ्या महासवद्यालय व सुंतथा याुंनी उमेदवाराुंना
प्रवेश परीक्षा अजग भरण्यास मदत करावी.
7. सीईर्ीचे नवीन सधासरत वेळापत्रक व परीक्षे चे प्रवेश पत्र समळसवण्यासाठीची सचना
व ललक अभ्यासक्रमाच्या तवतुंत्र सुंकेततथळावर उपलब्ध करून दे ण्यात ये ईल.
सवशेष : काही शुंका असल्यास उमे दवाराुंनी मूळ इुंग्रजी सचना वाचावी.
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