दृ यकला पदवी थम वष वेशासाठी होणा या सामाईक वेश परी ा
नंतर र

रािहले या व जात वैधता माणप िवहीत मुदतीत सादर न के याने र

िवशेष वेश फे री ारे (समुपदेशन) भरणेसाठी खालील


या २०१८-१९ मधील कॅ प फे री-३

या राबिव यात येईल.

दृ यकला पदवी थम वष वेशासाठी होणा या सामाईक वेश परी ा
३ नंतर र

झाले या जागा मॉप अप तथा

या २०१८-१९ मधील कॅ प फे री-

रािहले या जागा समुपदेशना ारे भर यासाठी कला संचालनालया या कायालयाम ये दनांक

१४ ऑग ट २०१८ रोजी मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीचे आयोजन कर यात येईल.


सदर फे रीसाठी www.doa.org.in (bfa18.doa.org.in/bfa18) 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.


मॉप अप तथा िवशेष

वेश फे रीसाठी संबंिधत संकेत थळावर द.११ ऑग ट २०१८ रोजी शासक य व

खाजगी िवनाअनुदािनत कला महािव ालयातील कॅ प फे री ३ नंतर र
वैधता माणप िवहीत मुदतीत सादर न के याने र
तसेच फे रीदर यान ऐनवेळी र

रािहले या जागांची तसेच जात

झाले या जागा यांची यादी द शत कर यात येईल

झाले या जागा सु ा ता काळ उपल ध होतील याची उमेदवारांनी न द

यावी.


मॉप अप फे री ही उमेदवारां या Inter se merit नुसार राबिव यात येणार असुन यासाठी जात वैधता
माणप

िवहीत मुदतीत सादर न के याने र

झाले या जागां ितरी

इतर कोण याही जागांम ये

कु ठ याही कारचे आर ण उपल ध नसेल.


जात वैधता माणप िवहीत मुदतीत सादर न के याने र

झाले या जागा या संबिं धत वगातुनच भर यात

येतील, सदर या आरि त वगातील उमेदवार उपल ध न झा यास शासक य वेश िनयमानुसार या जागा
भर यात येतील.


मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीसाठी येतांना उमेदवारांनी यां या अजावर नमुद के लेली सव मुळ कागदप े
पडताळणीसाठी सादर करणे आव यक आहे.



या उमेदवारांनी यांची मुळ कागदप े कला महािव ालयांम ये वेश

येदर यान दाखल के ली असतील

यांनी या संबंिधत कला महािव ालयाचे बोनाफाईड 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.१२ ऑग ट २०१८ रोजी

सकाळी ११ वाजेपासुन द. १३ ऑग ट २०१८ रोजी दुपारी ३ वाजेपयत आप या न दणीकृ त लॉगीन आयडी
व न रिज ेशन फॉर मॉप अप राऊंड या लंक ारे न दणी करावी.



मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीक रता न दणी के ले या उमेदवारांनी न दणी अजाची पोच पावती द. १४
ऑग ट २०१८ रोजी सकाळी १० ते १२ या दर यान सी.ई.टी. कायालय, कला संचालनालय, महारा
रा य,सर ज. जी. कला महािव ालय आवार, डॉ. दा. नौ. माग, मुंबई येथे सादर करावी. सदर पोचपावती
िवहीत मुदतीम ये सादर क न रपोट 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 उपल ध कर यात येईल.



मॉप अप फे री दर यान

या क ावर उमेदवाराने वतः कं वा ािधकृ त के ले या ितिनधीने उपि थत रहाणे

अिनवाय आहे.


जात वैधता

माणप

िवहीत मुदतीत सादर न के याने

वेश वाटप र

झाले या उमेदवारांना खु या

वगातील उमेदवार हणुन मॉप अप फे रीसाठी वर दले या िवहीत मुदतीत न दणी के यास मॉप अप
फे रीम ये समािव के ले जाईल.


मॉप अप तथा िवशेष वेश फे रीक रता उमेदवारांचे पा ता िनकष
1. सीईटी परी े या गुणव ा यादीम ये समािव

असलेले सव उमेदवार. (महारा

रा य व

अिखल भारतीय उमेदवारी असलेले उमेदवार.)
2. पिह या ३ कॅ प फे यांम ये कोठे ही वेश न िमळालेले उमेदवार.
3. सीईटी वेश

ये ारे शासक य आिण खाजगी िवनाअनुदािनत कला महािव ालयात वेश

घेतलेले उमेदवार.




िवशेष वेश फे रीक रता उमेदवाराचे वतःचे जात वैधता माणप असणे अिनवाय आहे.

मॉप अप तथा िवशेष वेश फे री न दणी के लेली पोचपावती सादर करावयाची वेळ द.१४ ऑग ट २०१८ सकाळी
१० ते दुपारी १२
(सी.ई.टी. कायालय, कला संचालनालय, महारा रा य,सर ज. जी. कला महािव ालय आवार, डॉ. दा. नौ. माग,
मुंबई)



मॉप अप तथा िवशेष

वेश फे री द.१४ ऑग ट २०१८ दुपारी २ वाजता सर ज. जी. उपयोिजत कला

महािव ालय, मुब
ं ई येथे घे यात येईल.

