थेट द्वितीय िर्ष ताांत्रिक व्यािसाययक पदिी अभ्यासक्रम प्रिेश
२०१६-१७
चौथ्या फेरी मध्ये भाग घेण्यासाठीच्या सूचना ( दद. २४/०८/२०१६)

.

१ विद्यार्थयाांनी चौर्थया
पूिीचाच
केलेल्या

.

फेरी मध्ये भाग घेण्यासाठी

निीन विकल्प अर्ज भरािा

ककिं िा

विकल्प अर्ज विचारात घेण्याबाबतची कायजिाही ऑनलाईन पद्धतीने घोवित
कालािधी मध्ये करािी. चौथ्या फेरीमध्ये भाग घेण्यासाठी दि कायषिािी

अयनिायष आिे .

२ या फेरीमध्ये भाग घेण्यासाठी, या पूिीच्या कोणत्याही फेरीमध्ये र्र उमेदिाराने Freeze
पयाजय ननिडलेला असेल तर तो प्रिेश ननश्चचती केंद्रािर स्ितः उपश्स्ित राहून बदलून
घेणे आिचयक आहे . त्यानिंतरच असे विद्यािी विकल्प अर्ज सादर करू शकतील.

.
४. या

३ पदविका ि B.Sc उमेदिार या फेरीमध्ये विकल्प अर्ज भरण्यासाठी पात्र आहे त.
फेरीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील उमेदिारािंकररता माहहती पुश्स्तकेत ननयम क्रमािंक ११

मध्ये नमूद केल्यानस
ु ार र्ागा िाटप करण्यात येईल [11(d) For the CAP Round-

.

IV, the Stage-I to VIII of rule 10 of these rules shall be executed]

५ उमेदिार र्री TFWS असला तरी त्याला TFWS व्यनतररक्त इतर ककिं िा अल्पसिंखयािंक
प्रिगाजचा असला तरी त्याला बबगर अल्पसिंखयािंक सिंस्िािंमधील Choice Code ननिडता
येतील.

.

६ चौर्थया फेरीमध्ये भाग घेतल्यानिंतर उमेदिारास र्र िरील प्राधान्यक्रमाचे र्ागािाटप
झाले तरच त्याचा पूिी िाटप करण्यात आलेला प्रिेश रद्द होतो परिं तु र्र निीन

.

जागािाटप झाले नािी तर त्याचा पूिीचा प्रिेश अबाधित राितो.

७ या फेरीपूिी विविध सिंस्िा/अभ्यासक्रमािंमध्ये उपलब्ध असलेल्या ररक्त र्ागािंची माहहती
सिंकेतस्िळािर प्रससद्ध केली र्ाईल. विकल्प अर्ज भरतेिेळी या र्ागािंची माहहती
घ्यािी

तिावप

अभ्यासक्रमासाठी

हह

फेरी

र्ागा

dynamic पद्धतीने
उपलब्ध

नाहीत

घेतली

अशा

र्ाणार

असल्याने

अभ्यासक्रमािंचासुद्धा

ज्या

विकल्प

अर्ाजमध्ये समािेश करािा कारण या फेरीमध्ये िेगिेगळ्या टप्पप्पयािर र्ागा ररक्त
होत असतात ि त्या र्ागेसाठी गुणित्तेनुसार पात्र उमेदिारािंना िाटप करण्यात येतात.

उमेदिारािंनी ररक्त र्ागािंचाच विचार न करता त्यािंना पाहहर्े असलेल्या अभ्यासक्रम /
सिंस्िा यािंची यादी तयार करून ि त्यािंचा गुणित्ता क्रमािंक विचारात घेऊन विकल्प
अर्ज भरािा ि ननश्चचत करािा.
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.

८ ज्या उमेदिारािंचे नाि महाराष्ट्र राज्य गुणित्ता यादी मध्ये आहे , अशा उमेदिारािंना
विकल्प अर्ज भरता येईल, परिं तु Freeze पयाजय ननिडलेल्या उमेदिारािंना या फेरीमध्ये

भाग घेण्यासाठी प्रिेश ननश्चचती केंद्राकडे र्ाऊन Un-Freeze करून घेणे आिचयक
आहे .

.

९ ज्या विद्यार्थयाांना या पूिीच्या कॅप-१, कॅप-२ आणण / ककिं िा
ननश्चचत

झालेले होते ि त्यािंना कॅप-४

कॅप-३

फेरीमध्ये प्रिे श

मध्ये िरील प्राधान्याच्या क्रमािंकािर

(Betterment ) र्ागािाटप झालेले आहे / नाही त्यािंनी प्रिेश ननश्चचती केंद्रािर
र्ाण्याची आिचयकता नाही.

.

१० ज्या विद्यार्थयाांनी पहहल्या/ दस
ु ऱ्या/ नतसऱ्या फेरीमधील प्रिेश ननश्चचत केलेला आहे
आणण

चौर्थया फेरीमध्ये भाग घेतलेला आहे ि

त्यािंना चौर्थया फेरीमध्ये र्ागािाटप

(Betterment) झालेले नाही तर त्यािंचा पि
ू ी समळालेला (कॅप फेरी-१ / कॅप फेरी-२ /
कॅप फेरी-३ या पैकी अिंनतम असा) प्रिेश अबाधधत राहतो.

.

११ या फेरीमधील र्ागािाटप हे अिंनतम असल्यामळ
ु े त्यानिंतर उमेदिारािंनी सिंबिंधधत
सिंस्िेमध्ये विहहत कालािधीमध्ये र्ाऊन उिजररत आिचयक शल्
ु क भरून ि आिचयक

.

कागदपत्रे सादर करून प्रिेशाची सिज कायजिाही पूणज करणे आिचयक आहे .

१२ ज्या उमेदिारािंनी यापूिीच्या फेरीमध्ये Float / Slide असा पयाजय ननिडलेला आहे ि
ज्यािंना

चौर्थया

फेरीमध्ये

भाग

घ्याियाचा

नाही

, अशा

विद्यार्थयाांनी

चौर्थया

फेरीसाठीचा विकल्प अर्ज भरू नये . अचया उमेदिारािंचा पूिी समळालेला (कॅप फेरी-१ /
कॅप फेरी-२ / कॅप फेरी-३ या पैकी अिंनतम असा) प्रिेश अबाधधत राहतो.

.

१३ ज्या विद्यार्थयाांना या फेरीमध्ये प्रथमच जागेचे िाटप झालेले असेल त्यािंनी प्रिेश
ननश्चचती केंद्रािर र्ाऊन प्रिेश ननश्चचती करणे आिचयक आहे . त्यासाठी त्यािंना

आिचयक रकमेचा डी.डी. सादर करणे ि सिज मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी सादर

करणे आिचयक आहे . प्रिेश ननश्चचती केंद्रािर कागदपत्रािंची तपासणी केल्यानिंतर ि
विद्यािी पात्रता ननकि

पूणज करत असल्याची खात्री करून

घेऊन

अधधकारी

ऑनलाईन प्रिेश ननश्चचती करून त्याची पोच पािती दे तील. हह पािती विद्यार्थयाजने
सािंभाळून ठे िािी.

अशा प्रकारे प्रिे श यनश्चचती केली नािी तर अशा विद्याथ्याांचा या फेरीतील प्रिेश

.

रद्द िोतो.

१४ प्रिेश ननश्चचतीसाठी डी डी रु. ५०००/- (एस सी / एस टी िगळून इतर सिज प्रिगाजसाठी
) ि रु. १०००/- (एस सी / एस टी साठी) र्मा करणे आिचयक आहे . डी डी
“Commissioner, State CET Cell, Maharashtra State, Mumbai” यािंचे नािाने
Payable at “Mumbai” असा काढलेला असािा.
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