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.किश /सूचना/२०१९//२२०६

:

022 & 2201 6159

:

http://www.mahacet.org

: maharashtra.cetcell@gmail.com

द.८ ऑग ट २०१९

(मॉप अप फे रीबाबत सूचना)
दृ यकला पदवी थम वष वेशासाठी होणा या सामाईक वेश परी ा
मधील कॅ प फे री-३ नंतर र
भरणेसाठी खालील

या २०१९-२०

रािहले या जागा मॉप अप तथा िवशेष वेश फे री ारे (समुपदेशन)

या राबिव यात येईल.

 दृ यकला पदवी थम वष वेशासाठी होणा या सामाईक वेश परी ा
या २०१९-२०
मधील कॅ प फे री
री-३ नंतर र
रािहले या जागा समुपदेशना ारे भर यासाठी कला
संचालनालया या कायालयाम ये दनांक २२ ऑग ट २०१९ रोजी मॉप अप तथा िवशेष
वेश फे रीचे आयोजन कर यात येईल.
 सदर फे रीसाठी www.mahacet.org (https://cetcell.net/FINE_ART_2019/)
https://cetcell.net/FINE_ART_2019/ या संकेत थळावर
द शत कर यात आले या दृ यकला पदवी थम वष वेशासाठी या महारा रा य व
अिखल भारतीय उमेदवारी असलेले व अंितम गुणव ा यादीम ये समािव असलेले सव
उमेदवार पा असतील
असतील.
 मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीसाठी संबंिधत संकेत थळावर द.२०
२० ऑग ट २०१९ रोजी
शासक य व खाजगी िवनाअनुदािनत कला महािव ालयातील कॅ प फे री ३ नंतर र
रािहले या जागांची यादी द शत करणे तसेच फे रीदर यान ऐनवेळी र झाले या जागा
सु ा ता काळ उपल ध होतील याची उमेदवारांनी न द यावी
यावी.
 मॉप अप फे रीसाठी
साठी दशिवले या र जागा क ीभूत वेश
येदर यान या वगाक रता
राखून ठे वलेली होती
होती, या वगा या उमेदवारामधूनच भर यात येईल, तदनंतरही जागा
र रािह यास,, या जागा अजदारा या पर पर गुणव े या आधारे भर यात येतील.
ील
 मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीसाठी उमेदवारांनी यां या अजावर नमुद के लेली सव मुळ
कागदप े पडताळणीसाठी ता काळ सादर करणे आव यक आहे.
 या उमेदवारांनी यांची मुळ कागदप े कला महािव ालयांम ये वेश
येदर यान
दाखल के ली असतील अशांनी या संबंिधत कला महािव ालयाचे बोनाफाईड माणप
(सं
संबंिधत महािव ालया या लेटरहेडवर कागदप े यादीसह महािव ालयाकडे जमा
अस याबाबत लेखी माणप ) सादर करावे.
 अगोदर वेश घेतले या उमेदवारास फे रीदर यान नवीन कला महािव ालयात जागा
िनयतवाटप झा यास याची जागा मॉप अप फे रीसाठी न दणी के ले या गुणव ा यादीतील
संबंिधत उमेदवारापासुन उतर या माने गुणव ा यादीतील उवरीत उमेदवारांना ता काळ
उपल ध होईल.

 मॉप अप तथा िवशेष वेश फे री ारे वेश घेऊ इि छणा या उमेदवारांनी द.२० ऑग ट
२०१९ रोजी दुपारी २ वाजेनंतर द. २१ ऑग ट २०१९ रोजी रा ी ११.५९ वाजेपयत
आप या न दणीकृ त लॉगीन आयडी व न रिज ेशन फॉर मॉप अप राऊंड या लक ारे
न दणी करावी.
 मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीक रता न दणी के ले या उमेदवारांनी न दणी अजाची पोच
पावती द. २२ ऑग ट २०१९ रोजी दुपारी २ वाजता कॉ फर स हॉल, सर ज. जी.
उपयोिजत कला महािव ालय, सर ज. जी. कला महािव ालय आवार, डॉ. दा. नौ. माग,
मुंबई येथे सादर करतील. सदर पोचपावती सादर के ले या उमेदवारांचाच मॉप अप फे रीम ये
समावेश कर यात येईल.
 अिखल भारतीय उमेदवारांसाठी आरि त असले या जागा मॉप अप फे रीसाठी उपल ध
असतील तर सदर जागा भरणेकरीता अिखल भारतीय उमेदवारी असले या मॉप अप
फे रीसाठी न दणीकृ त उमेदवारांना ाधा य दे यात येईल. अिखल भारतीय उमेदवारी
असलेले मॉप अप फे रीसाठी न दणीकृ त उमेदवार उपल ध न झा यास सदर जागा महारा
रा य उमेदवारांक रता Inter se merit नुसार उपल ध कर यात येईल.
 मॉप अप फे री दर यान

या क ावर उमेदवाराने वतः उपि थत रहाणे अिनवाय आहे.

 मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीक रता उमेदवारांचे पा ता िनकष खालील माणे
1. एमएएच एएसी सीईटी २०१९ वेश परी े या गुणव ा यादीम ये समािव
असलेले सव उमेदवार. (महारा रा य व अिखल भारतीय उमेदवारी असलेले
उमेदवार.)
2. दृ यकला पदवी थम वष वेशासाठी या पिह या ३ कॅ प फे यांम ये कोठे ही वेश न
िमळालेले उमेदवार.
3. एमएएच एएसी सीईटी २०१९ वेश
ये ारे शासक य आिण खाजगी
िवनाअनुदािनत कला महािव ालयात वेश घेतलेले उमेदवार.
 िवशेष वेश फे रीक रता अरि त वगातील उमेदवारजवळ वतःचे जात वैधता माणप
तसेच वगिनहाय आर णाचा दावा के यानुसार आव यक कागदप े असणे अिनवाय
राहील.
 मॉप अप तथा िवशेष वेश फे री द.२२ ऑग ट २०१९ दुपारी २ वाजता सभागृह,
तळमजला, सर ज. जी. उपयोिजत कला महािव ालय, सर ज. जी. कला शाळा आवार, डॉ.
दा. नौ. माग, फोट मुब
ं ई येथे घे यात येईल.
 मॉप अप फे री ारे वेश िमळाले या उमेदवारांनी संबंिधत महािव ालया या फ व सव मूळ
कागदप ांसह द.२३ व २४ ऑग ट २०१९ रोजी वेळाप कातील नमुद के ले या मुदतीत
वेश िमळाले या महािव ालयात हजर होऊन आपला वेश िनि त करावा.
सही/
आनंद रायते. (भा. .से.)
आयु ,
रा य सामाईक वेश परी ा,
महारा रा य, मुब
ं ई

