सायली ट्रस्ट संचललत ,कॉलेज ऑफ फार्मसी (B. pharmacy )
गट क्र. १४१,१५०,नालिक रोड,लर्टलर्टा औरं गाबाद.
(DTE CODE: 2202)

िैक्षणिक वर्म २०२१-२०२२ साठी प्रवेि घेिाऱ्या ववद्यार्थयाांसाठी र्हत्वाची सच
ू ना
र्हाराष्ट्ट्र िासन व राज्य सार्ाययक कक्ष ,र्ंबई यांचे २४/१२/२०२१ पररपत्रकानसार .

१.

ववद्यार्थयाांना physics, chemistry व biology ककं वा mathematics हे ववर्य अयनवायम आहे त .

२.

खल्या प्रवगामतील ववद्यार्थयाांना ककर्ान ४५% व र्ागास ववद्यार्थयाांना ककर्ान ४०% र्ाकम असिे अयनवायम आहे .

३.

प्रवेि घेण्यासाठी इच्छक ववद्यार्थयाांनी www.mahacet.org या संकेत स्थळावर जाऊन अजम करावा .

४.

ज्या ववद्यार्थयाांनी MHTCET परीक्षा ददली आहे व आवश्यक ते गि आहे त अिा ववद्यार्थयाांना Registration feeनोंदिी फीस भरण्याची गरज नाही.

५.

ज्या ववद्यार्थयाांनी NEET परीक्षा ददली आहे व MHTCET परीक्षा ददली नाही अिा ववद्यार्थयाांना रे जजस्ट्रे िन फी भरिे
अयनवायम आहे .

६.

खल्या प्रवगामतील ववद्यार्थयाांनी रु ८००/- भरून online प्रिाली द्वारे अजम करावा.

७.

इतर प्रवगामतील ववद्यार्थयाांना रु . ५००/- भरून online प्रिाली द्वारे अजम करावा.

ववद्यार्थयाांना िैक्षणिक वर्म २०२१-२२ साठी प्रवेि घेण्यासाठी आवश्यक वेळापत्रक
१.

ऑनलाईन प्रिालीद्वारे संकेतस्थळावर आवश्यक कागदपत्रे

upload करून अजम करिे .
२.

कागदपत्रे पडताळिी करून आपला अजम ऑनलाईन
प्रिालीद्वारे यनजश्चत करिे (E –Scrutiny ).

प्रथर् ददनांक

िेवट ददनांक

12-11-2021

23*-11-2021
(संध्याकाळी ५.०० वाजेपयांत)

12-11-2021

24*-11-2021

(संध्याकाळी ५.०० वाजेपयांत)

ऑनलाइन प्रिालीद्वारे अजम आपल्याकडे असलेल्या स्र्ाटम
फोन द्वारे ,कॉम्प्यटर द्वारे आपि अजम करू िकता. संकेत
स्थळावर आपि केलेला अजम स्वीकारल्यानंतर तसेच कागदपत्रे
पडताळिी झाल्यानंतर (Acknowledgement ) पोचपावती
जरूर पाहून घ्यावी व आपल्याकडे जतन करावी.

•

ज्यांना प्रत्यक्षतः हजर राहून कागदपत्रे पडताळिी
करावयाची असेल अिा ववद्यार्थयाांनी physical

scrutiny हा पयामय यनवडावा. आवश्यक कागदपत्रे
सोबत घेऊन (facilitation centre)सववधा केंद्रावर
जाऊन अजम करावा. अजम यनजश्चत व कागदपत्रे
पडताळिी झाल्यावर पोचपावती
(Acknowledgement receipt) FC कडून घ्यावी.

• र्हत्वाचे
१.

23-11-2021रोजी नंतर केलेले अजम हे केन्द्द्रीयभूत प्रवेि प्रकक्रयेर्ध्ये ग्राह्य धरले जािार नाही (Noncap).

२.

24-11-2021 रोजी नंतर पडताळिी ववभागाने यनजश्चत केलेले अजम केन्द्द्रीयभूत प्रवेि प्रकक्रयेर्ध्ये ग्राह्य धरला जािार नाही
(Noncap).

प्रथर् ददनांक
३.

तात्परती यादी (Provisional merit list ) जाहीर करिे.

४.

वरील यादीत

•

तक्रार दाखल करिे.

ववद्यार्थयामने वरील जाहीर केलेल्या यादीत जर काही
तक्रार असेल तर आपल्या login र्ध्ये जावे. आपली
तक्रार नोंदवावी. आवश्यक कागदपत्रे upload करून
अद्यावत पोचपावती(Latest Acknowledgement

) Print घ्यावी .
•

ज्या ववद्यार्थयाांनी प्रत्यक्ष पडताळिी (Physical

Scrutiny ) हा पयामय यनवडला आहे त्यांनी सववधा केंद्र
(Facilitation centre )वर जाऊन प्रत्यक्ष अजम
करावा .
५.

अंयतर् योग्यता जाहीर करिे(Final Merit list ).

िेवट ददनांक

26-11-2021
27-11-2021

29-11-2021
(संध्याकाळी ५.०० वाजेपयांत)

30-11-2021
६.

प्रवगम नसार Seat matrix जाहीर करिे

30-11-2021

प्रवेि फेरी क्र .१(Cap I )
७.

ऑनलाइन प्रिाली द्वारे केन्द्द्रीयभूत प्रवेि प्रकक्रयेर्ध्ये फेरी क्र .

01-12-2021

03-12-2021

१ साठी अजम करिे.
८.

तात्परत्या स्वरूपाची वाटप यादी जाहीर करिे. (Provisional

05-12-2021

allotment cap –I).
९.

अजमदाराने भरलेल्या जागेची स्वीकृती स्वतःच्या लॉगीन र्धन
करिे.

•

06-12-2021

08-12-2021
(दपारी ३.०० वाजेपयांत )

ववद्यार्थयामने आपल्याला भेटलेली जागा, आपले
र्ाकमस ,प्रवगम तपासावा.

•

आपि भरलेल्या ववकल्पातून पदहला ववकल्पाची
जागा प्रदान झाली असेल तर सदरील ववकल्प

यनजश्चत करिे अयनवायम आहे कारि दह जागा

Autofreeze होऊन जाते . सदरील ववद्यार्थयामला
पढील घेिाऱ्या प्रवेि फेरीत भाग घेता येत नाही.

स्वीकृती फीस (Acceptance fees )भरून प्रवेि
यनजश्चत करावा.

•

ज्या ववद्यार्थयामला प्रथर् क्रर्ांकाच्या ववकल्पाची
जागा भेटली नाही तसेच पढील फेरी र्ध्ये भाग
घ्यावयाचा आहे अिा ववद्यार्थयाांनी स्वीकृती फीस
भरून Not freeze हा ववकल्प यनवडावा.

१०.

ववद्यार्थयाांना भेटलेल्या जागेवर प्रत्यक्ष उपजस्थत राहून व

06-12-2021

08-12-2021
(वेळ - संध्याकाळी ५.००

आवश्यक कागदपत्रे घेऊन आपला प्रवेि यनजश्चत करिे.

वाजेपयांत)

प्रवेि फेरी क्र. २ (Cap II )
११.

प्रवेि फेरी क्र .२ साठी तात्परता स्वरूपाची यादी

09-12-2021

जाहीर करिे .
१२.

केन्द्द्रीयभूत प्रवेि प्रकक्रया फेरी क्र .२(cap II )साठी
ववद्यार्थयामने आपल्या लॉगीन र्ध्ये जाऊन अजम
करून तो यनजश्चत करिे .

10-12-2021

12-12-2021
(संध्याकाळी ५.००वाजेपयांत)

१३.

केन्द्द्रीयभूत प्रवेि प्रकक्रया फेरी क्र .२ (cap II )साठी

14-12-2021

तात्परता स्वरूपाची वाटप यादी (Allotment list

cap II) जाहीर करिे .
१४.

ववद्यार्थयामला आपल्याला भेटलेल्या जागेवर
आपल्या लॉगीन र्ध्ये जाऊन ऑनलाईन

15-12-2021

17-12-2021
(दपारी ३.०० वाजेपयांत )

प्रिालीद्वारे अजम स्वीकृती करिे .

टीप : ज्या ववद्यार्थयाांना केन्द्द्रीयभूत

•

प्रवेि प्रकक्रया फेरी क्र .२ (cap II )साठी
अजम करून त्याला पदहल्यांदा जागा वाटप
झाली असेल अिा ववद्यार्थयाांनी जागा
स्वीकृती फीस (Seat acceptance

fees)भरिे अयनवायम आहे .
१५.

ववद्यार्थयामने आपल्याला भेटलेल्या जागेवर प्रत्यक्ष
हजर राहून प्रवेि यनजश्चत करिे .

१६.

15-12-2021

17-12-2021
(संध्याकाळी ५.००वाजेपयांत)

िासकीय /िासकीय अनदायनत /ववना अनदायनत
र्हाववद्यालये ह्यापैकी ज्या र्हाववद्यालयात
जागा ररक्त आहे त ,त्यांनी सदरील जागेसाठी प्रवेि
प्रकक्रया खाली ददलेल्या प्रर्ािे पूिम करावी.

•

र्हाववद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ररक्त
जागांचा तपिील जाहीर करिे व
त्याबद्दल वतमर्ान पत्रात जादहरात करिे.

•

नोंदिीकृत ववद्यार्थयाांचे अजम र्ागवविे.

18-12-2021

23-12-2021

र्हाववद्यालयाच्या नोटीस बोडम वर तसेच
र्हाववद्यालयाच्या संकेतस्थळावर
योग्यता यादी(Merit list )जाहीर करिे.

१७.

िैक्षणिक वर्म २०२१-२२ सरु करिे .

१८.

िैक्षणिक वर्म २०२१-२२ सवम प्रकारचे प्रवेि करिे .

१९.

र्हाववद्यालयांनी सवम प्रवेि प्रकक्रया पि
ू म करिे .

09-12-2021
23-12-2021
24-12-2021

