सव उमेदवारांना सूचना :
कॅ प फे रीसाठी िवक प भर याबाबत अनेक उमेदवारांमाफत आले या त ार ची दखल घेऊन राजप ातील
िनयमानुसार दुस या व ितस या कॅ प फे रीसाठी िवक प नमुना भरायला मुदत दे यासाठी कॅ प फे री २ मधील
िनयतवाटप र क न दुस या व ितस या कॅ प फे रीसाठी िवक प नमुना भरायला कं वा पुव भरलेला िवक प
नमु याम ये बदल कर यास मुभा देऊन नवीन संशोिधत (सुधा रत) वेळाप कानुसार (revised

schedule) MAH AAC CET 2018 वेश

या राबिव यात येत आहे.

यासुचने ारे आपणास असे कळिव यात येते क ि तीय कॅ प फे री ारे झालेले जागांचे ता पुरते िनयतवाटप र
कर यात येत आहे .


सदर
र

या िह पिह या कॅ प फे रीनंतर दुस या कॅ प फे रीसाठी संकेत थळावर दशिव यात आले या
जागां या यादीनुसार पुढील कॅ प संशोिधत कॅ प फे री २ साठी सुरवात कर यात येतील. यानुसार

पिह या कॅ प फे रीम य
वतः या लॉगइन मधून

या उमेदवारांनी यांना झाले या जागेचे ता पुरते िनयतवाटप यां या
ज क न ए.आर.सी. क ावर जाऊन

या या जागांवर महािव ालयात जाऊन वेशाची पुढील


या पूण के लेली आहे अशे उमेदवार

या िविहत मुदतीत पूण क

शकतील.

१) या उमेदवारांना पिह या कॅ प फे रीम ये यांनी दले या िवक पांपैक कु ठ याही िवक पाचे जागा
िनयातवाटप झालेले नाही असे,
२) या उमेदवारांना पिह या कॅ प फे रीम ये यांनी दले या पिह या िवक पा

ित र

खालील

िवक पामधील जागेचे ता पुरते िनयतवाटप झालेले आहे व यांनी यां या वतः या लॉगइन मधून
कु ठलीही

या पूण के लेली नाही असे,

३) या उमेदवारांना पिह या कॅ प फे रीम ये यांनी दले या पिह या िवक पा

ित र

खालील

िवक पामधील जागेचे ता पुरते िनयतवाटप झालेले आहे व यांनी यां या वतः या लॉगइन मधून
या िवक पासाठी नॉट

ज हा पयाय िनवडू न यापुढील ए.आर.सी. क ावर जाऊन

या पूण

के लेली आहे व पुढ या कॅ प फे रीसाठी य करीत आहे असे,
४) तसेच या उमेदवारांनी पिह या कॅ प फे रीसाठी िवक प नमुना भरलेला न हता असे,

वरीलपैक सव उमेदवार हे संशोिधत कॅ प फे री २ कं वा यापुढील सव फे यानसाठी िनयमानुसार पा
असतील.
सदर उमेदवार हे पुढील

येक फे रीसाठी न ाने िवक प नमुना भ

िवक प नमु यात बदल क

शकतील.

शकतील कं वा आधी भरले या

 सदर िनणयानुसार िनयतवाटप र झाले या उमेदवारांनी भरलेले शु क कोणतेही कपात न करता
महािव ालयाने उमेदवारांना त काळ परत करावे तसेच अशा उमेदवारांनी महािव ालयाम ये
सादर के लेली मुळ कागदप े यांना िवनािवलंब परत करावीत.

