Department of Computer Application
B.C.A. (Science) प्रवेश २०२१-२०२२
प्रवेश प्रक्रिया मार्गदशगक सुचना

Counselling Round Guidelines
Details of Counselling Round: Date ;- Monday 23rd August 2021.
Time :- 10.00 AM
Place :- Matrix Hall, Department of B.C.A. Science,
Ground Floor, Commerce Building,
( Opp. to Boys hostel, Near Playground)
Online प्रवेश अर्ग कालावधी :- १० ऑर्स्ट २०२१ ते २० ऑर्स्ट २०२१
संकेत स्थळ :- newartscollege.com
Counselling Round सुचना :१) महविद्यालयातील संकेतस्थळािरुण ऑनलाईन प्रिेश अर्ज सबवमट केले ल् या सिज विद्यार्थ्ाज नी भरले ल् या प्रिेश
अर्ाज ची वप्रं ट सोबत घे ऊण सोमिार वि. २३ ऑगस्ट २०२१ रोर्ी सकाळी १०.०० िा. महाविद्यालयातील बी.सी.ए. विभाग
(मॅवटि क्स हॉल), तळमर्ला, कॉमसज ईमारत ये थे िेळेिर उपस्स्थत रहािे.
२) ऑनलाईन प्रिेश अर्ज केले ल् या आवण क स्ं िवलं ग राउं डसाठी िेळेिर उपस्स्थत रावहले ल् या प्रिेशाथी विद्यार्थ्ाज चाच
फक्त प्रिेशासाठी विचार केला र्ाईल. गैरहर्र विद्याथी क स्ं िवलं ग राउं ड नंतर प्रिेशाचा िािा करु शकनार नाहीत.
३) प्रिेश प्रविया सिज शासवकय वनयम, आरक्षन तरतु िी प्रमाणे राबविण्यात येईल.
४) क स्ं िवलं ग राउं डसाठी उपस्स्थत असले ल् या विद्यार्थ्ाां मधु न गु णानुिमा प्रमाणे प्रिेश िे ण्यात येईल ( Merit List is
prepared among present students ) राखीि आवण खु ल्या प्रिगाज साठी वनयमाप्रमाणे गु णित्ता यािी ( Merit List
) सिाां ना पाहण्यासाठी सुचना फलकािर वि. २३ ऑगस्ट २०२१ रोर्ी र्ावहर करण्यात येईल.
५) क स्ं िवलं ग राउं ड मध्ये गुणित्तेनुसार प्रिेशपात्र झाले ल् या विद्यार्थ्ाां ना प्रिेश वनस्चचती साठी वि. २३ ऑगस्ट २०२१
रोर्ीच खालील प्रमाणे शु ल्क रोखीने अिा करािे लागेल.
१. खु ला प्रिगायसह OBC/NT/SBC :- रु. ५०००/- ( Non-Refundable )
२ राखीि प्रिगायतील फक्त SC/ST :- रु. ३१००- ( Non-Refundable )
( शासन वशष्यिृत्तीसाठी फक्त SC/ST प्रव्र्गातील विद्यार्थीच पात्र आहे त)
क स्ं िवलं ग राउं डमध्ये प्रिेशपात्र विद्यार्थ्ाां नी आिचयक फी भरुण त्ां चा तत्पु रता प्रिेश वनस्चचत झाल् यानंतर सोमिार
वि. ३० ऑगस्ट २०२१ पु िी उिज रीत िे य फी महाविद्यालयात भरल् यानंतर त्ां चा प्रिेश अंवतम होईल. र्े विद्याथी वि. ३०
ऑगस्ट २०२१ पयांत पु णज शै क्षवनक शु ल्क ( विद्यापीठ परीपत्रकातील आिे शानुसार ) महाविद्यालयाकडे र्मा करणार
नावहत त्ां चा तात्पु रता प्रिेश रद्द करण्यात येईल तसेच तात्पु रत्ा प्रिेशािेळी भरले ल् या रकमेचा परतािा करण्यात
येणार नाही याची नोंि घ्यािी. अंतीम प्रिेशािे ळी आिचयक सिज विहीत कागिपत्र र्मा करणे आिचयकआहे .
६) क स्ं िवलं ग राउं डसाठी िेळेिर उपस्स्थत राहुण सुवचत केले ल् या सिज बाबींची पु तजता करणे विद्यार्थ्ाां ची व्यस्क्तगत
र्बाबिारी आहे याची नोंि घ्यािी.
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