जे-एस-एम-कॉलेज-अललबाग&रायगड
प्रथम वर्ष वगाषतील प्रवेशाबाबत सच
ू ना
• मुंबई विद्यापीठाच्या विनाुंक 18 जलै 2020 च्या परिपत्रकानसाि ि प्रथम िर्ााच्या प्रिेशाच्या
िेळापत्रकानसाि या महाविद्यालयातील प्रथम िर्ाातील प्रिेश पढील प्रमाणे िेण्यात येतील• शैक्षवणक िर्ा 2020&21 मध्ये ज्या विद्यार्थयाांना प्रथम िर्ा म्हणजेच एफ-िाय-बी-ए-@एफ-िाय-बी-एससी-@एफ-िाय-बी-कॉम-@एफ-िाय-बी- एम-एस-@एफ-िाय-बी-एस्सी-कkWम््यटि सायन्स-@एफ-िाय-बीएससी- इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी , ( F.Y.B.A / F.Y.B.Com. / F. Y B.Sc. / F. Y B.M.S. /
F.Y.B.Sc.- Computer Science / F.Y.B.Sc. - Information Technology ) या िर्ाात प्रिेश
घ्यायचा आहे तयाचुं े साठी पढील िेळापत्रकानसाि प्रिेश विला जाईल• कृपया नोंद घ्यावी% महाविद्यालयात प्रिेश अजा भिण्यापिू ी सिा विद्यार्थयाांनी मुंबई विद्यापीठाच्या
सुंकेतस्थळािि जाऊन प्रथम िर्ााच्या प्रिेशासाठी नोंिणी किणे आिश्यक आहे¼fyad% http://www.mum.digitaluniversity.ac/½
• विनाक
ुं 24 जलै 2020 ते 7 ऑर्स्ट 2020%
महाविद्यालयाचा प्रिेश पिू ा अजा ऑनलाइZन पद्धतीने महाविद्यालयाच्या िेबसाईटिि जाऊन भिणे¼fyad% http://www.jsmalibag.edu.in/½
¼प्रिेश पिू ा अजा िेबसाईटिि उपलब्ध असल्याने महाविद्यालयाच्या कायाालयातनू विक्री के ली
जाणाि नाही½

इन हाउस ऍडलमशन

( In House Admissions)

जे-एस-एम-कॉलेज अललबाग मधून बारावी उत्तीर्ष झालेल्या लवद्यार्थयाांना प्रिेश पिू ा अजा
भिल्यानतुं ि ि विद्यापीठामध्ये नोंिणी के ल्यानतुं ि थेट प्रिेश विला जाईल• विनाुंक 27 जलै 2020 ते 7 ऑर्स्ट 2020% या कालािधीत सिि विद्यार्थयाांनी महाविद्यालयाच्या
िेबसाईटिि जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने प्रिेश घ्यािा-¼ऑनलाइन प्रिेश प्रवक्रयेची कायापद्धती स्ितुंत्रिीतया
सविस्तिपणे िेण्यात आली आहे] ती पहािी-½
• इति विद्यार्थयाांसाठी प्रिेशासाठी र्णित्ता यािी ि प्रिेशाचे िेळापत्रक पढीलप्रमाणे असेल➢ पवहली र्णित्ता यािी % विनाुंक 8 ऑर्स्ट 2020 ¼सायुंकाळी 7-00 िाजता½
➢ प्रथम र्णित्ता यािी मधील प्रिेश ि शल्क भिणे % 10 ऑर्स्ट 2020 ते 13 ऑर्स्ट 2020
¼िपािी 3-00 िाजेपयांत½

➢ वितीय र्णित्ता यािी % 13 ऑर्स्ट 2020 ¼सायुंकाळी 7-00 िाजता½
➢ वितीय र्णित्ता यािी मधील प्रिेश ि शल्क भिणे % विनाुंक 14 ऑर्स्ट 2020 ते 18 ऑर्स्ट
2020 ¼िपािी 3-00 िाजेपयांत½
➢ तृतीय ि अुंवतम र्णित्ता यािी% 18 ऑर्स्ट 2020 ¼सायुंकाळी 7-00िाजता½
➢ तृतीय र्णित्ता यािीतील प्रिेश ि शल्क भिणे % विनाक
ुं 19 ऑर्स्ट 2020 ते 21 ऑर्स्ट 2020• सिा र्णित्ता याद्या महाविद्यालयाच्या िेबसाईटिि प्रवसद्ध किण्यात येतील तसेच प्रिेश ऑनलाइन
पद्धतीने पणू ा किण्यात येतील¼महाविद्यालय सरू झाल्यानतुं ि विद्यार्थयाांनी मबुं ई विद्यापीठाच्या नोंिणीची ि महाविद्यालयाच्या प्रिेश अजााची
वप्रुंट महाविद्यालयात आिश्यक कार्िपत्राुंसह सवहत सािि किणे अवनिाया आहे याची नोंि घ्यािी-½

• ऑनलाइन प्रिेश प्रवक्रयेची कायापद्धती स्ितुंत्रिीतया सविस्तिपणे िेण्यात आली आहे] ती पहािी¼ fyad% http://admission.jsmalibag.edu.in/Preadmission.aspx½

विनाुंक 22 जलै 2020

प्राचाया
जे-एस-एम-कॉलेज-अवलबार्-

