
*�व�ा ��त�ान कला �व�ान व वा�ण�य महा�व�ालय*
शै��णक वष� 2020 -21ट� वाय बी एस सी �वेश ���या
1. सव� �व�ा�या�नी �दले�या मुदतीत पसंती�म अज� महा�व�ालयात सादर करावेत (22 ते 27 July 2020).
2. ��येक �व�ा�या�ने तीन वेगवेग�या �वषयांना १,२, ३ असे पसंती�म �ावेत.
3.  संबं�धत �वषयाला �वेश देताना एफवाय बीए�सीचे मा�स� व  एसवाय बीएससी �या Sem I चे मा�स� �वचारात घेतले
जातील. 
4. एफ वाय  व  एस वाय बी एस सी पास असणा-या �व�ा�या�स मेरीटनुसार �थम �ाधा�याने �वेश �दला जाईल,  �य़ानंतर एफ
वाय बीए�सी पास व एस वाय बी एस सी  एट�केट� असणा-या �व�ा�या�स मेरीटनुसार �वेश �दला जाईल व जागा �श�लक
राही�यास 
*एफ वाय बीए�सी एट�केट�* (�व�ापीठाने �ा� धर�यास  Provisional Admission हेईल.) व  एस वाय बी एस सी एट�केट�
असणा-या �व�ा�या�स मेरीटनुसार �वेश �दला जाईल. 
5. तसेच संबं�धत �वषयाला �वेश देताना �या�वषयाचे Sem I चे एसवाय बीएससी चे १०० पैक� गुण मेरीट साठ� �ा� धर�यात
येतील.

6. जो �व�ाथ� सव� �वषयात पास असेल �यास गुणव� ेनुसार �ाधा�य दे�यात येईल.
7. जो �वषय ट� वाय बी एस सी ला �नवडायचा आहे �या �वषयात तो �व�ाथ� उ�ीण� असावा. अनु�ीण� असणा�या �व�ा�या�ना
जागा नस�यास सदर �वषय �मळणार नाही.
8. पसंती�मानुसार उपल� असणा�या एकूण जागा व आलेले अज� या�माणे �व�ा�या�ना �वेश �दले जातील. 
9.संबं�धत �व�ा�या�नी  �दले�या मुदतीत (�दनांक 29 जुलै ते 1 ऑग�ट 2020) �वेश �यावेत �यानंतर  �वेश �मळणार नाहीत.
जागा �श�लक रा�ह�यास �ती�ा याद�तील �व�ा�या�ना �नयमा�माणे �वेश �दले जातील.
10.�या �वषयासाठ� �दलेला कोटा संपेल �यानंतर पसंती�मानुसार �व�ा�या�ना �सरा �वषय �यावा लागेल.
11. रसायनशा�� (36 -45),  सू�मजीवशा�� (24-31) व पदाथ��व�ान (24-28) या �वषया�या प�ास ट�के जागा अनुदा�नत
�व�ा�या�ना व प�ास ट�के जागा  �वना अनुदा�नत �व�ा�या�ना मेरीटनुसारदे�यात येतील.
12. जे �व�ाथ� एफ वाय  व एस वाय बी एस सी ला अनुदा�नत तुकडी म�ये होते �यांनाच वरील �वषया�या अनुदा�नत जागांवर
�वेश �मळेल. 
13. जे �व�ाथ� एफ वाय  व एस वाय बी एस सी ला �वनाअनुदा�नत तुकडी म�ये होते �यांना वरील �वषया�या �वनाअनुदा�नत
जागांवर �वेश �मळेल.
14. जे �व�ाथ� एफ वाय व एस वाय बी एस सी ला अनुदा�नत तुकडी म�ये होते परंतु �यांना �वनाअनुदा�नत �वषय
(वन��तशा�� १८-२४ �ा�णशा�� १८-२४,  ग�णत १८-२४ व सं�याशा�� ३०-३६) �नवडायचे असतील �यांना �वनाअनुदा�नत
�वषयाची पूण� फ� भरावी लागेल.
15. इतर महा�व�ालयातील �व�ा�या�ना �वनाअनुदा�नत तुकडी म�ये जागा �श�लक अस�यास �वेश �यावा लागेल.
16. एफ वाय बीए�सी म�ये �या �व�ा�या�ना गुणव� ेनुसार अनुदा�नत तुकडी म�ये �वेश �मळालेला असेल �याच �व�ा�या�ना एस
वाय बी एस सी म�ये अनुदा�नत तुकडी म�ये �वेश �दला जातो तसेच याच �नयमा�माणे ट� वाय बी एस सी �या तीन �वषया�या
अनुदा�नत जागा वर �वेश �दला जाईल.
17. �वनाअनुदा�नत तुकडी मधून अनुदा�नत तुकडीत �वेश �मळणार नाही.
18. �व�ा�या�नी �दले�या मुदतीमधे �वेश �यावेत �यानंतर केण�यीही सबबीवर �वेश �मळणार नाहीत. 
19. संबं�धत �व�ा�या�ना काही अडचण अस�यास खालील इमेलवर संपक�  साधावा. vpasc_college@yahoo.co.in 


