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  क्र.उशिप्र-1221/प्र.क्र.017/कें द्रीभतूप्रवेिप्रशक्रया/2021/2056.                    शिनाांक- 06/12/2021 

विषय:- शैक्षविक िषष  2021-22 कविता उच्चवशक्षि विभागाांतगषत विविध पदिी 
ि पदव्यतु्ति पदिी व्यािसावयक अभ्यासक्रमाांच्या ऑनलाईन कें द्रीभतू 
प्रिेश प्रवक्रयेच्या प्रथम/वितीय फेिीचे जागािाटप प्रवसध्द झाल्यानांति 
तात्पिुते प्रिेश पत्र घेिनू प्रिेशाकिीता सांस्थेत आलले्या विद्यार्थ्यांची प्रिेश 
प्रवक्रया हाताळण्यासाठी महाविद्यालये, सांस्थाां आवि विद्यापीठ 
विभागाकिीता महत्िपिुष सचूना 

 

1. जागावाटप नांतर उमेिवार जागावाटप झालेल्या महाशवद्यालय,सांस्था व शवद्यापीठ शवभागा मध्ये 
अभ्यासक्रमाच्या अशिकृत सांकेत स्थळावर प्रशसध्ि वेळापत्रकानसुार उपस्स्थत राहील याांची  
काळजी उमेिवाराने व महाशवद्यालयाांनी घ्यावी. 

2. सांस्थाप्रमखुानी, प्राचायांनी शवभागप्रमखुाांनी आपल्या सांस्थेत प्रवेि पडताळणी व  शनस्चचती करणारी 
सशमती स्थापन करावी व ती सचूना पटावर प्रशसध्ि करावी. 

3. फेरीशनहाय सांस्थेला वाटप झालेल्या उमेिवाराांची यािी सचूना फलकावर लावावी. 
4. प्रवेिासाठी येणाऱ्या प्रत्येक शवद्यार्थ्याची  उमेिवारप्रकार, सांवगग, पात्रता, व अभ्यासक्रमशनहाय 

पात्रता, शनकष माशहती पसु्स्तकेत नमिू केल्याप्रमाणे सवग आवचयक मळु 
प्रमाणपत्र/कागिपत्राांची/िस्तऐवजाांची काळजीपवूगक पडताळणी करतील व सवग सांपणूग समािान 
झाल्यावरच उमेिवाराचा प्रवेि ऑनलाईन प्रणालीत सांस्थेच्या लॉगीनमिनू ताबडतोब अपलोड 
करेल. सिर पडताळणी करताांना काही त्रटुी राशहल्यास सांस्था व सांस्थाप्रमखु जबाबिार राहील. 

5. उमेिवाराांना प्रवेिासाठी अजग सािर करताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र, नॉन शक्रमीलेअर 
प्रमाणपत्र, आर्थथक िषृ्ट्या िबुगल घटक प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्राांची पावती ग्राहय िरण्याचे शनिेि 
प्रथम फेरीच्या अांशतम शिनाांकापयंत मळु प्रमाणपते्र सािर करण्याच्या अटीवर परवानगी िेण्यात 
आली आहे. जे उमेिवार प्रथम फेरीच्या अांशतम शिनाांकापयंत मळु प्रमाणपत्र, जात पडताळणी 
प्रमाणपत्र, नॉन शक्रमीलेअर प्रमाणपत्र, आर्थथक िषृ्ट्या िबुगल घटक प्रमाणपत्र सािर करणार 
नाहीत अिा उमेिवाराांना महाशवद्यालयाने/ सांस्थेने प्रवेि िेऊ नये व त्याांना पढुील फेरीची प्रशक्रया 
समजावून साांगावी. जात पडताळणी प्रमाणपत्र, नॉन शक्रमीलेअर प्रमाणपत्र, आर्थथक िषृ्ट्या िबुगल 
घटक प्रमाणपत्र महाशवद्यालयाला तसेच उमेिवाराला प्रथम प्रवेि फेरीच्या प्रवेिाच्या अांशतम 
शिनाांकापयंत त्याांच्या लॉग इन (LOG IN) मिनू अपलोड करणे आवचयक आहे. 

6. उमेिवारास प्रवेिाच्या पषु्ट्ठीसाठी ऑनलाईन प्रणालीतनू शमळणारी प्रवेि शनस्चचती पावती व 
जागास्वीकृतीिलू्क भरल्याची ऑनलाईन प्रणालीतनू शमळणारी पावती द्यावी. 

7. महाशवद्यालयाने/ सांस्थेने शिक्षण िलु्क अशिकृत िासन/िलु्क समीती मान्यता प्राप्त िराने घ्यावे व 
त्याची अशिकृत पावती द्यावी. शिक्षण िलु्काची सचूना महाशवद्यालयाच्या फलकावर लावावी. 
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8. जर एखाद्या शवद्यार्थ्याने त्याला झालेल्या जागा वाटपाची स्वत: चकुीच्या पध्ितीने पडताळणी 
करुन, जागा स्वीकृती करुन सांबांशित सांस्थेत प्रवेिासाठी हजर झाल्यास अिा शवद्यार्थ्यांचा प्रवेि 
शनस्चचत करण्यात येऊ नये व सिर शवद्यार्थ्याला ताबडतोब तक्रार/हरकत नोंिशवण्या शवषयी 
मागगििगन करावे व िसुऱ्या फेरीत िरुुस्ती करण्याबाबत मागगििगन करावे. 

9. एखाद्या उमेिवारास चकुीचा प्रवेि शिल्यास त्याची जबाबिारी सांस्था व सांस्थाप्रमखुाची राहील. 
त्यातनू न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची सवगस्वी जबाबिारी सांस्थेची राहील 

10. प्रवेि शिल्यानांतर पढुील काळात जर शवद्यार्थ्याने सािर केलेली कोणतीही कागिपते्र ककवा 
प्रमाणपते्र शवशिअग्राहय ककवा खोटी असल्याचे कोणत्याही वेळी सांस्थेस आढळून आल्यास सांस्था 
असा प्रवेि ताबडतोब रद्द करेल. तसेच पढुील कायगवाही सक्षम प्राशिकारी याांना  कळवून करेल. 

11. सवग सांस्थाप्रमखु महाराष्ट्र िासनाकडून वेळोवळेी प्रशसध्िकेलेल्या कोव्हीड-19 च्या सांिभातील 
मागगििगक सचूनाांचे काटेकोरपणे पालन करतील. प्रवेि कें द्रावर सामाशजक अांतर राखणे तसेच 
त्या शठकाणी प्रवेिोच्छुक उमेिवार व पालकाांची गिी टाळण्याचा प्रयत्न करावा. 

12.  सांस्थेत प्रवेि िेण्यापवुी उमेिवाराने जागा स्स्वकृती िलु्क रुपये 1000/- कें द्रीय प्रवेि प्रशक्रयेच्या 
पोटगलवर ऑनलाईन पध्ितीने भरल्याची खातरजमा झाल्यानांतरच प्रवेि शनस्चचत करण्यात यावा. 
कोणत्याही पशरस्स्थतीत जागा स्वीकृती िलु्क िोनिा घेण्यात येऊ नये. 

13. कोणतेही महाशवद्यालय जागावाटप जाहीर झाल्यावर बांि रहाणार नाही, महाशवद्यालय कोणत्याही 
उमेिवाराला प्रमाणपत्र/कागिपत्र/िस्तऐवजामध्ये त्रटुी असल्याशिवाय प्रवेि नाकारणार नाही. 
 

विद्यार्थ्यांचे प्रिेश िद्द कििे ि शुल्काचा पितािा, कागदपते्र पित किण्याबाबत महत्िाच्या सचुना 
 
(अ)  उमेिवार प्रवेि रद्द करण्यासाठी ऑनलाईन पध्ितीने अजग करील आशण प्रवेि रद्द करण्यासाठी 

असलेल्या प्रणाली शनर्थमत अजाची स्वाक्षशरत प्रत सांस्थेला सािर करील.  
 
 उमेिवाराने प्रवेि रद्द करण्यासाठी ऑनलाईन पध्ितीने शवनांती सािर केल्यानांतर उमेिवाराचा 

प्रवेि रद्द झाला असे समजण्यात येईल. 
 
 उमेिवाराने प्रवेि रद्द करण्यासाठी असलेल्या प्रणाली शनर्थमत अजाची स्वाक्षशरत प्रत सांस्थेला 

सािर केली ककवा नाही याबाबत काहीही असले तरी सांस्था उमेिवाराने प्रवेि रद्द करण्यासाठी 
ऑनलाईन पध्ितीने सािर केलेली शवनांती अांशतम मानेल. अिा प्रकारे जागा रद्द झाल्याने उमेिवार 
त्या जागेवरील हक्क गमावेल व ती जागा पढुील वाटपासाठी उपलब्ि होईल. तिनांतर उमेिवार 
िलु्क परताव्याचा िावा करु िकेल व प्रणाली शनर्थमत अजाची स्वाक्षशरत प्रत सांस्थेला सािर 
केल्याच्या िोन शिवसाच्या आत सांस्था प्रशक्रया िलु्क म्हणनू रुपये 1000/- वजा करुन िलु्क 
परतावा आशण सवग मळु प्रमाणपते्र उमेिवारास परत करेल. 

 
(ब)  वरील (अ) मध्ये नमिू असले तरीही जर सक्षम प्राशिकाऱ्याने शनिारीत केलेल्या प्रवेिाच्या 

अांशतम शिनाांकास सांध्याकाळी 05.00 वाजल्यानांतर प्रवेि रद्द करण्यासाठी ऑनलाईन पध्ितीने 
अजग केला असल्यास उमेिवार साविता ठेव व्यशतशरक्त इतर कोणत्याही िलु्क परताव्यास 
उमेिवार पात्र असणार नाही. 
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(क)  कोणतीही सांस्था जयाांच्याकडे उमेिवाराांनी त्याांची प्रमाणपते्र व इतर कागिपते्र त्या सांस्थेमध्ये 

प्रवेिासाठी जमा केलेली असतील व जर उमेिवार अिा सांस्थेमध्ये अभ्यासक्रम पढेु चाल ू
ठेवण्यासाठी ककवा त्या सांस्थेतील सशुविा घेण्यासाठी इच्छुक नसतील अिा प्रसांगी जमा करण्यात 
आलेली प्रमाणपते्र व इतर कागिपते्र उमेिवारास परत करण्यास कोणत्याही प्रकारे शवरोि करणार 
नाहीत ककवा त्यासाठी अिा अभ्यासक्रमाचे ककवा इतर कोणतेही िलु्क अिा करण्यासाठी 
त्याच्यावर िबाव टाकणार नाहीत. अिा प्रकरणात िासनाने वेळोवेळी शिलेल्या शनिेिानसुार 
कायगवाही केली जाईल. 

 
(ड)  शवद्यार्थ्याने कोणत्याही वेळी प्रवेि रद्द केल्यानांतर सांस्थेने पढुील वषांचे िलु्क माग ूनये. 
 
(इ) वरील सचूनाांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. जया सांस्था याांचे पालन करणार नाही अिा 

सांस्थेवर शनयामानसुार कायगवाही करण्यात येईल. 
 
                                                                                                         सही/- 
                                                                िविद्र जगताप.(भा.प्र.से)  

आयकु्त, 
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई 
 


