जे-एस-एम-कॉलेज-अललबाग&रायगड
izFke o’kZ izos”kk laca/kh lwpuk
¼ijhi=d dz- No.Enrol./Elig./Admission/(2021-22)/373/of 2021.½

inohP;k izFke o"kkZrhy izos’kkps osGki=d
 मुंबई विद्यापीठाच्या वदनाुंक 04 vkWxLV 2021 च्या पररपत्रकानसार या महाविद्यालयातील प्रथम
िर्ाातील प्रिेश पढील osGki=dkizek.ks प्रमाणे देण्यात येतील शैक्षवणक िर्ा 2021&22 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-कkWम््यटर 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 तयाुंचे साठी पढील िेळापत्रकानसार प्रिेश वदला जाईल- loZ izos’k izfdz;k vkWuykbZu
i/nrhus gksbZy कृपया नोंद घ्यावी% महाविद्यालयात प्रिेश अजा भरण्यापिू ी सिा विद्यार्थयाांनी मुंबई विद्यापीठाच्या
सुंकेतस्थळािर जाऊन प्रथम िर्ााच्या प्रिेशासाठी नोंदणी करणे आिश्यक आहे¼fyad% http://www.mum.digitaluniversity.ac/½ lnj uksan.kh QDr fn- 5 vkWxLV 2021
rs fn- 14 vkWxLV 2021 nq- 1-00 ok- i;Zar½
 वदनाुंक 05 ऑर्स्ट 2021 ते 14 ऑर्स्ट 2021% ¼nq- 1-00 ok- i;Zar½
महाविद्यालयाचा प्रिेश पिू ा अजा ऑनलाइZन पद्धतीने महाविद्यालयाच्या िेबसाईटिर जाऊन
भरणे-

 izos’kklaca/kh fyad [kkyhyizek.ks %&
fyad%&( https://enrollonline.co.in/Registration/Apply/JSM )
lnj fyad egkfo|ky;kP;k osclkbZVoj (http://www.jsmalibag.edu.in) lq/nk miyC/k
vkgs- ¼प्रिेश पिू ा अजा िेबसाईटिर उपलब्ध असल्याने महाविद्यालयाच्या कायाालयातनू विक्री के ली

जाणार नाही ½
-

 वदनाक
ुं 05 ऑर्स्ट 2021 ते 14 ऑर्स्ट 2021% या कालािधीत सदर विद्यार्थयाांनी
महाविद्यालयाच्या िेबसाईटिर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने प्रिेश uksan.kh djkoh¼ऑनलाइन प्रिेश प्रवक्रयेची कायापद्धती स्ितुंत्ररीतया सविस्तरपणे देण्यात आली आहे] ती पहािी-½
R;kuarj iq<hy osGki=dkuqlkj xq.koÙkk ;knh tkfgj d:u izos’k fnys tkrhy-

 bu gkml ¼J.S.M.

College e/kwu ikl >kysys fo|kFkhZ½ fo|kF;kZauk xq.koÙkk ;kn;k ykx.;kiwohZp

fn- 6 vkWxLV 2021 rs 14 vkWxLV 2021 ;k dkyko/khr izos’k ns.;kr ;sbZy - rjh ts-,l-,e- P;k dfu"B
egkfo|ky;krwu ikl >kysY;k fo|kF;kZauh ;kph uksan ?;koh-

 पलिली गण
ु वत्ता यादी % वदनाक
ुं 17 ऑर्स्ट 2021 ¼सdkGh 11-00 िाजता½
 प्रथम र्णित्ता यादी मधील प्रिेश ि शल्क भरणे % 18 ऑर्स्ट 2021 ते 25 ऑर्स्ट 2021
¼दपारी 3-00 िाजेपयांत½
 लितीय गुणवत्ता यादी % 25 ऑर्स्ट 2021 ¼सायुंकाळी 7-00 िाजता½
 वितीय र्णित्ता यादी मधील प्रिेश ि शल्क भरणे % वदनाुंक 26 ऑर्स्ट 2021 ते 30 ऑर्स्ट
2021 ¼दपारी 3-00 िाजेपयांत½
 तृतीय व अंलतम गुणवत्ता यादी% 30 ऑर्स्ट 2021 ¼सायक
ुं ाळी 7-00िाजता½
 तृतीय र्णित्ता यादीतील प्रिेश ि शल्क भरणे % वदनाुंक 01 lIVsacj 2021 ते 04 lIVsacj 2021  सवव गण
ु वत्ता याद्या मिालवद्यालयाच्या वेबसाईटवर प्रलसद्ध करण्यात येतील तसेच प्रवेश
ऑनलाइन पद्धतीने पूणव करण्यात येतील- xq.koÙkk ;knhr uacj ykxysY;k fo|kF;kZaps QkWeZ
vkWuykbZu i/nrhus iMrkG.kh d:u izos’kkl ekU;rk ns.;kr ;sbZy- o Qh Hkj.;klkBh xsV&os
vksiu gksbZy- R;ke/kwu vkWuykbZu Qh Hkjkoh o izos’k iw.kZ djkok¼मिालवद्यालय सुरू झाल्यानंतर लवद्यार्थयाांनी मुंबई लवद्यापीठाच्या नोंदणीची व मिालवद्यालयाच्या प्रवेश
अजावची लप्रंट o vaMjVsfdaxph fizaV मिालवद्यालयात आवश्यक कागदपत्ांसलित सादर करणे अलनवायव
आिे याची नोंद घ्यावी-½

 ऑनलाइन प्रिेश प्रवक्रयेची कायापद्धती स्ितुंत्ररीतया सविस्तरपणे देण्यात आली आहे] R;klkBh
ekxZn’kZ lwpuk ¼xkbZMykbZUl½ o izos’k izfdz;sph ekfgrh tksMyh vkgs rh ikgkoh egkfo|ky;krhy fo|kFkhZ lgk¸;rk dsanzkr fo|kihBkpk rlsp egkfo|ky;kpk vkWuykbZu vtZ
Hkj.;kl enr dsyh tkbZy-

वदनाुंक 05 vkWxLV 2021

प्राचाया
जे-एस-एम-कॉलेज-अवलबार्-

