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परिपत्रक
विषय:- कृ षी विद्यापीठाांतर्गत पदिी प्रिेश प्रक्रिया २०२०-२०२१
जार्ेििील प्रिेश फे िी (अतिरिक्त फे िीचे) िेळापत्रक ि कायगपद्धती
सांदर्ग: सांकीर्ग १५१४/प्र. ि. १०० (र्ार्-१)/७-अ, क्रदनाांक ९ एवप्रल, २०२१
िाज्यातील चािही कृ षी विद्यापीठाांतर्गत पदिी अभ्यासिमाची प्रिेश प्रक्रिया क्रद. ०९/१२/२०२०
पासून सुरु झालेली आहे. याअांतर्गत सिग ऑनलाईन प्रिेश फे ऱ्या आवर् एक महातिद्यालयीन जार्ेििील प्रिेश
फे िी तसेच सांस्थास्तिीय कोट्यातील प्रिेश फे ऱ्या िाबविण्यात आलेल्या आहेत.
कोिोना महामािीच्या पार्श्वभूमीिि िाजयाांमध्ये दिनाांक १५ एतिल, २०२१ पासून पूर्व लॉक डाऊन
लागण्याची शक्यिा ििविली जाि आहे, असे झाल्यास अतिरिक्त ििेश फे िी िाबतिण्यासाठी खूप तिलांब होऊ
शकिो. त्यामुळे शासनाने मान्यिा दिलेली तिद्यापीठ स्ििाििील जार्ेििील ििेश फे िी (अवतरिक्त ििेश फे िी)
दिनाांक १३ आतर् १४ एतिल, २०२१ िोजी िाबतिर्े आिश्यक आहे.
कृ षी ि पदुम विर्ार्, उपिोक्त सांिर्भवय पत्रानुसाि जार्ेििील ििेश फे िीची (अवतरिक्त ििेश फे िीची)
(Additional SPOT Round) कायगपद्धती सुधारित किण्यात आलेली आहे. सांस्थास्ििीय कोट्यािील जागा
िगळू न के िळ कें दिभूि ििेश िदियेअांिगवि (CAP) रिक्त िातहलेल्या जागा भिण्यासाठी शासनाने मान्यिा
दिलेली आहे. यानुसाि जार्ेििील प्रिेश फे िी (अवतरिक्त ििेश फे िी) (Additional SPOT Round) सांबांवधत
महाविद्यालय स्तिािि न िाबविता ती िाज्यातील चाि कृ षी विद्यापीठ स्तिािि िाबविण्यात येर्ाि आहे.
जार्ेििील प्रिेश फे िी (अवतरिक्त ििेश फे िीच्या) प्रिेशाचे िेळापत्रक खालीलप्रमार्े वनवित किण्यात येत
आहे.
अ. ि.

तपशील

क्रदनाांक

१.

ऑनलाईन प्रिेश फे ऱ्यानांति आवर् जार्ेििील प्रिेश फे िीनांति

१२/०४/२०२१ (िुपािी ४.००

रिक्त

िाजेपयंत)

असलेल्या

जार्ाांचा

तपशील.

अांवतम

प्रिेवशत

विद्यार्थयागच्या र्ुर्ाांचा तपशील तसेच अवतरिक्त जार्ेििील
प्रिेश फे िीकरिता पात्र उमेदिािाांच्या र्ुर्ित्ता यादीची
सांकेतस्थळािि प्रवसद्धी (के िळ कें दिभूि ििेश िदियेअांिगवि
(CAP) रिक्त िातहलेल्या जागा) .

२.

सांबांवधत कृ षी विद्यापीठाच्या रठकार्ी प्रिेश फे िीचा

क्रद.

१३/०४/२०२१

कालािधी

१४/०४/२०२१

(प्रत्येक क्रदिशी जार्ाांच्या रूपाांतिासह प्रिेश प्रक्रिया)

(सायां ६.०० पयंत)

३.

िर्ग सुरु झाल्याचा क्रदनाांक

०१/०४/२०२१

४.

प्रिेश प्रक्रियेचा अांवतम क्रदनाांक

२०/०४/२०२१

आवर्

कृ षी विद्यापीठ स्तिािि जार्ेििील ििेश फे िी (अवतरिक्त ििेश फे िी) बाबत (क्रद. १३/०४/२०२१ आवर्
१४/०४/२०२१) महत्िाच्या बाबी खालीलप्रमार्े आहेत.
१. शैक्षवर्क िषग २०२०-२०२१ साठी मांजूि झालेल्या ऑनलाईन अजागपैकी ज्या विद्यार्थयागना अद्याप प्रिेश
वमळालेला नाही असेच विद्याथी या प्रिेश प्रक्रियेसाठी पात्र ठितील.
२. सदि विद्यार्थयागना वशष्यिृत्ती लार्ू होर्ाि नाही.
३. जे उमेदिाि िाज्यातील कृ षी विद्यापीठातर्गत व्यािसावयक पदिी अभ्यासिमाच्या पवहल्या िषागत प्रिेवशत
आहेत. असे उमेदिाि या प्रिेश फे िीमध्ये समाविष्ठ होण्यास पात्र नाहीत.
३. अवतरिक्त जार्ेििील प्रिेश फे िी िाज्यातील चाि कृ षी विद्यापीठाांर्गत खालील प्रिेश प्रक्रिया कें िाांिि
िाबविण्यात येईल.
अ. ि.
१.

प्रिेश प्रक्रिया कें द्र
कृ षी

अवर्याांवत्रकी

तांत्रज्ञान

प्रिेश प्रक्रिया कें द्राअांतर्गत महाविद्यालये
ि

महाविद्यालय,

१. कृ षी महाविद्यालय, सिळर्ाि, ता. मुिबाड, वज. ठार्े ४२१ ४०१.
२. उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे, ता. कु डाळ, वज. ससांधुदर्
ु ग ४१६

दापोली, वज. ित्नावर्िी

५२०.

४१५

३. उद्यानविद्या महाविद्यालय, सिळर्ाि, ता. मुिबाड, वज. ठार्े ४२१

७१२.

बाळासाहेब

(डॉ.
सािांत

कोकर् कृ षी विद्यापीठ)

४०१.
४. िनशास्त्र महाविद्यालय, दापोली, वज. ित्नावर्िी ४१५ ७१२.
५. मत्स्यमहाविद्यालय, वशिर्ाांि, ता. वज. ित्नावर्िी ४१५७१२.
६. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान

महाविद्यालय, दापोली, वज.

ित्नावर्िी ४१५ ७१२.
७. बुधाजीिाि मुळीक कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान महाविद्यालय,
माांडकी पालािर्, ता. वचपळू र्, वज. ित्नावर्िी ४१५६४१.
८. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान

महाविद्यालय, साांर्ुळिाडी, ता.

िैर्ििाडी, वज. ससांधुदर्
ु ग ४१६६०१.
९. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान

महाविद्यालय, सिळर्ाि, ता.

मुिबाड, वज. ठार्े ४२१ ४०४.
१०. शिदचांद्रजी पिाि अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, खििते दवहिली,
ता. वचपळू र्, वज. ित्नावर्िी ४१५६०६.
११. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, सिळर्ाि, ता. मुिबाड, वज. ठार्े
४२१ ४०१.

१२. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, साांर्ुळिाडी, ता. िैर्ििाडी, वज.
ससांधुदर्
ु ग ४१६८१०.
१३. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, आचळोली, ता. महाड, वज. िायर्ड.
१४. कृ षी जैितांत्रज्ञान महाविद्यालय, खििते दवहिली, ता. वचपळू र्,
वज. ित्नावर्िी ४१५६०६.
१५. कृ षी जैितांत्रज्ञान महाविद्यालय, साांर्ुळिाडी, ता. िैर्ििाडी,
वज. ससांधुदर्
ु ग ४१६८१०.
१६. कृ षी जैितांत्रज्ञान महाविद्यालय, सिळर्ाि, ता. मुिबाड, वज.
ठार्े ४२१ ४०१.
१७. कृ षी जैितांत्रज्ञान

महाविद्यालय, आचळोली, ता. महाड, वज.

िायर्ड.
२.

अन्नतांत्रज्ञान

१. कृ षी महाविद्यालय, वशलाग अांधािे , ता. पातूि, जी. अकोला

महाविद्यालय, यितमाळ

२. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान महाविद्यालय, जळर्ाि जामोद, जी.

(डॉ. पांजाबिाि देशमुख

बुलढार्ा, ४४३४०२.

कृ षी विद्यापीठ)

३. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, यितमाळ
४. सौ. िसुधाताई देशमुख अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, पाळा, िाज्य
िे शीम पाकग जिळ, बडनेिा-अकोला महामार्ग, अमिािती ४४४७०१.
५. िाजषी शाहु महािाज कृ षी व्यिसाय व्यिस्थापन महाविद्यालय, मु.
पो. सडक अजुगनी, वज. र्ोंक्रदया.
६. श्री. वशिाजी कृ षी जैितांत्रज्ञान

महाविद्यालय, वशिाजीनर्ि,

अमिािती ४४४६०३.
३.

कृ षी

महाविद्यालय,

वशिाजीनर्ि,
४११००५.

पुर्े
(महात्मा

फु ले कृ षी विद्यापीठ)

१. कमगयोर्ी दुलाजी सीतािाम पाटील कृ षी महाविद्यालय, उदोजी
मिाठा बोर्डंर् कॅ म्पस, र्ांर्ापूि िोड, नावशक ४२२०१३.
२. कृ षी महाविद्यालय, जळोदे िॉड, िे ल्िे िॉससांर् जिळ, अांमळनेि, जी.
जळर्ाि ४२५४०१.
३. शिद कृ षी महाविद्यालय, जैनापूि, ता. वशिोळ, जी. कोल्हापूि
४१६१०१.
४. डॉ. उल्हास पाटील कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान महाविद्यालय,
डॉ. उल्हास पाटील नर्ि, ऍवडशनल एम. आय. डी. सी., एन एच - ६,
र्ुसािळ िोड, जळर्ाांि, ४२५३०९.
५. के . के . िाघ कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान महाविद्यालय, सिस्िती
नर्ि, मुांबई आग्रा िोड, पांचिटी, वज.नावशक ४२२००३.
६. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान

महाविद्यालय, वमिजर्ाि, ता.

कजगत, वज. अहमदनर्ि ४१४४०१.
७. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान महाविद्यालय, पानीि , माळवशिज ,
वज . सोलापूि.
८. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान महाविद्यालय, मु. मालदाड, ता.
सांर्मनेि, वज. अहमदनर्ि ४२२६०८.

९. श्रमशक्ती अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, मु. मालदाड, ता. सांर्मनेि,
वज. अहमदनर्ि ४२२६०८.
१०. दादासाहेब मोकाशी अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, िाजमाची ता.
किाड, वज. सातािा ४१५१०५.
११. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, क्रदिार्मळा (लळींर् ), ता. वज . धुळे.
१२. जी. डी. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, िाघोली, ता. मोहोळ, वज .
सोलापूि.
१३. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, घािर्ाि, वज. अहमदनर्ि ४१३७२८.
१४. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, डॉ. उल्हास पाटील नर्ि, ऍवडशनल
एम. आय. डी. सी., र्ुसािळ िोड, जळर्ाांि, ४२५३०९.
१५. कृ षी व्यिसाय व्यिस्थापन महाविद्यालय, नािायर्र्ाि, ता.
जुन्नि, वज. पुर्े ४१०५०४.
१६. कृ षी व्यिसाय व्यिस्थापन महाविद्यालय, मु. पो. शािदानर्ि, ता.
बािामती, जी. पुर्े ४११०१५.
१७. मॉडनग कृ षी जैितांत्रज्ञान महाविद्यालय, कु ळे -डांखाने, पौड, ता.
मुळशी, वज. पुर्े ४१२१०८.
१८. कृ षी जैितांत्रज्ञान महाविद्यालय, मु. मदडर्ाि, पो. र्तोडी, ता.
वज. अहमदनर्ि.
४.

कृ षी

अवर्याांवत्रकी

ि

तांत्रज्ञान

महाविद्यालय,

पिर्र्ी

४३१४०२.

(िसांतिाि

नाईक

मिाठिाडा

कृ षी

विद्यापीठ)

१. दादासाहेब पाटील कृ षी महाविद्यालय, दहेर्ाि, ता. िैजापूि, वज
औिां र्ाबाद ४२३७०३.
२. कृ षी महाविद्यालय, नायर्ाि बाजाि, ता. नायर्ाि, वज. नाांदड
े
४३१७०९.
३. कै . िाजीि र्ाांधी कृ षी महाविद्यालय, सजांतूि िोड, वज. पिर्र्ी
४३१ ४०१.
४. एसडीएमव्हीएम कृ षी महाविद्यालय, र्ेििाई ताांडा, पैठर् िोड,
औिां र्ाबाद, ४३१००३.
५. कृ षी महाविद्यालय, महाजन कॉम््लेक्स, नाांदड
े नाका, नाांदड
े िोड,
मु. पो. ता. उदर्ीि, वज. लातूि ४३१५१७.
६. िसांतिाि नाईक ग्रामीर् कृ षी महाविद्यालय, नेहरूनर्ि,
नार्लर्ाि, ता. कां धाि, वज. नाांदड
े ४३१७४२.
७. नेताजी सुर्ाषचांद्र बोस कृ षी महाविद्यालय, मिखेल, ता. देर्लूि,
वज. नाांदड
े ४३१७१८.
८. कृ षी महाविद्यालय, पाथ्री, वज. पिर्र्ी ४३१५०३.
९. कृ षी महाविद्यालय, खांडाळा, िैजापूि, वज. औिां र्ाबाद ४२३७०३.
१०. कै . अांबादासिाि ििपूडकि

कृ षी महाविद्यालय, ििपूड, पो.

वमिखेल, ता. वज. पिर्र्ी.
११. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान
४३१४०२.

महाविद्यालय, पिर्र्ी

१२. सि छोटूिाम कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान महाविद्यालय,
लोदर्ा, ता. औसा वज. लातूि ४१३५३१.
१३. कृ षी अवर्याांवत्रकी ि तांत्रज्ञान

महाविद्यालय, नेहरूनर्ि,

नार्लर्ाि, ता. कां धाि वज . नाांदड
े ४३१७४२.
१४. िाजीि र्ाांधी अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, सजांतिू िोड, वज. पिर्र्ी
४३१ ४०१.
१५. सौ. के शिबाई सोनाजीिाि क्षीिसार्ि उफग काकू अन्नतांत्रज्ञान
महाविद्यालय, निर्र् कॉलेज कॅ म्पस, बीड ४३११२२.
१६. क्वीन्स अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, स. नां. ४३, एम. आय. डी . सी.
एरिया, िे ल्िे स्टेशनच्या मार्े, तरुर् र्ाित प्रेसच्या बाजूला, औिां र्ाबाद
४३१००१.
१७. एमजीएम अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, र्ाांधेली, औिांर्ाबाद.
१८. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, नायर्ाि (बा.), ता. नायर्ाि, वज .
नाांदड
े ४३१७०९.
१९. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, लोर्ी, उदर्ीि, वज. लातूि
४३१५१७.
२०. एम. आय. पी. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, सहांर्ोली िोड, औंढा
(नार्नाथ), वज . सहांर्ोली ४३१७०५.
२१. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, एमआयटी कॅ म्पस, बीड बायपास िोड
, औिां र्ाबाद ४३१०२८.
२२. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, र्ेििाई ताांडा, पैठर् िोड, औिां र्ाबाद.
२३. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, नेहरूनर्ि, नार्लर्ाि ता. कां धाि, जी.
नाांदड
े ४३१७४२.
२४. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, आष्टी ता. आष्टी, वज. बीड ४३११२२.
२५. अन्नतांत्रज्ञान महाविद्यालय, लोदर्ा, ता. औसा वज. लातूि
४१३५३१.
२६. सामुदावयक विज्ञान महाविद्यालय, वज. पिर्र्ी ४३१ ४०२.
२७. कृ षी व्यिसाय व्यिस्थापन महाविद्यालय, ्लॉट ि.

पी-७,

ऍवडशनल एमआयडीसी, हिां र्ुळ िे ल्िे स्टेशन, बाशी िोड, वज. लातूि
४१३५१२.
२८. एस. क्रद. एम. व्ही. मांडळ कृ षी जैितांत्रज्ञान महाविद्यालय, र्ेििाई
ताांडा, पैठर् िोड, औिां र्ाबाद ४३१००३.
२९. कृ षी जैितांत्रज्ञान महाविद्यालय, हट्टा, ता. बसमत, वज. सहांर्ोली
४३१७०१.

४. सांकेतस्थळाििील रिक्त जार्ाांचा तपशील विचािात घेऊन उमेदिािाांना ज्या महाविद्यालयात प्रिेश
घ्यायचा आहे अशा िि नमूद के लेल्या सांबांवधत कृ षी विद्यापीठाच्या प्रिेश प्रक्रियेच्या रठकार्ी अिलांबण्यात
येर्ािी कायगपध््ती खालीलप्रमार्े
अ. ि.

तपशील

१.

उमेदिािाने िि नमूद के लेल्या सांबांवधत रठकार्ी मूळ

सकाळी

कार्दपत्रे आवर् शुल्कासोबत उपवस्थत िाहािे

०१.००

कृ षी विद्यापीठाांनी उपवस्थत उमेदिािाांची र्ुर्ित्ता यादी

दुपािी २.०० िाजेपयंत

२.

कालािधी
१०.००

ते

दुपािी

तयाि किािी ि सूचना फलकािि प्रवसद्ध किािी. (वह
र्ुर्ित्ता यादी फक्त सांबांवधत क्रदिसासाठी ग्राह्य असेल. प्रत्येक
क्रदिसाची स्ितांत्र र्ुर्ित्ता यादी किािी.)
३.

प्रिेश प्रक्रिया पूर्ग झाल्यानांति दििीज प्रिेवशत विद्यार्थयागची

सायांकाळी ०५.३० िाजेपयंत

मावहती कृ षी विद्यापीठ प्रवतवनधींनी त्याांना देण्यात आलेल्या
विवशष्ठ स्ितांत्र लॉर्ईन द्वािे दाखल किािी. (यासाठी मे.
महा आयटी. मुांबई याांनी कृ षी महाविद्यालयाांना देण्यात
येर्ाऱ्या स्ितांत्र लॉर्इन मध्ये आिश्यक ती सुविधा किािी. )
४.

कृ षी विद्यापीठाकडू न प्राप्त झालेल्या मावहतीनुसाि मे. महा

सायांकाळी ७.०० िाजेपयंत

आय टी. मुांबई हे क्रद. १३/०४/२०२१ िोजी जार्ाांचा
तपशील अद्ययाित करून सांकेतस्थळािि प्रवसद्ध कितील.

५. कृ षी ि पदुम विर्ार्. शासन वनर्गय ि. मकृ वि २०१०/प्र. ि. १५५ / ७अ , क्रद. २०.१०.२०११ मधील
प्रिेश कायगपद्धतीनुसाि कृ षी विद्यापीठानी प्रिेश प्रक्रिया िाबिािी.
६. िक्ता ि. १ मध्ये नमूि के ल्या िमार्े महातिद्यालयाांची नािे मे. महा आयटी कडे असलेल्या रिक्त जागाांच्या
िपशीलानुसाि नमूि के लेली आहेि, या व्यतिरिक्त िेखील काही महातिद्यालयाांच्या जागा रिक्त झालेल्या
असल्यास

सांबांतिि

महातिद्यालयाांनी

िात्काळ

मे.

महा

आयटी

याांच्याशी

इमेल

(Manoj.Dhomane@mahait.org) आतर् िुिध्िनी या िोनही माध्यमािून सम्पकव सािािा आतर् आपल्याशी
सांबांतिि कृ षी तिद्यापीठाच्या स्ििािि ििेश फे िी िाबतिण्याच्या रठकार्ी उपतस्थि िहािे.
७. उमेदिािाांनी आिश्यक त्या शुल्का व्यवतरिक्त - जार्ा स्िीकृ ती शुल्क म्हर्ून रु. १०००/- सांबांवधत
माहाविद्यालयाच्या उपवस्थत प्रवतवनधीकडे जमा किािे.

८. सांबांवधत महाविद्यालयाांनी सदि जार्ा स्िीकृ ती शुल्कची एकवत्रत िक्कम क्रद. २०/०४/२०२१ पुिी
महाविद्यालयाच्या लॉर्इन द्वािे जमा किािी. तशी मे. महा. आय. टी. याांनी सांर्र्क प्रर्ालीमध्ये अद्ययाित
तितूद किािी.
९. प्रिेशाविषयक इति कायगपध््ती ि वनयम पदिी प्रिेश मावहती पुवस्तके मध्ये नमूद के ल्यानुसाि असतील.
१०. महाविद्यालयाांना प्रिेश प्रक्रियेसांदर्ागत शांका असल्यास त्याांनी दूिध्िनी ि. ०२२-६१३१६४०१ िि
सांपकग साधािा.
११. सादि परिपत्रक www.mahacet.org, www.mcaer.org,
https://cetcelladmissions.mahait.org या सांकेतस्थळािि उपलब्ध आहे.

-सही/(सचांतामर्ी जोशी)
आयुक्त
िाज्य समाईक प्रिेश पिीक्षा कक्ष, मुांबई

