१ जानेवारी, २०२२

Gò.
मह वाची सूचना

शै िणक वष 2021-22 अंतगत वेश ि येसंदभ त कृषी व संल न अ यास मां या
उमे दवार , महािव ालये / सं था यां याकिरता
संदभ:-1. शासन प

मांक संकीण 2021/ . .188/तांिश-4, िदनांक 07

िडसबर,2021
2. आयु त, रा य सामाियक वेश परी ा क
.कृिश . -1321/ . .

/क

यांचक
े डील मह वाची सूचना

/जावै /मुदतवाढ/2021/2071,

िद.7/12/2021
3. सहसिचव, कृषी व पदुम िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचे प

.

मकृप1021/ . .8/7-अे, िद.31/12/2021
4. महासंचालक, महारा

कृषी िश ण व संशोधन पिरषद, पुणे यांचे प

जा. . मकृप/िश ण-2/1321/2655, िद.31/12/2021
5. आयु त, रा य सामाियक

वेश परी ा क

यांचेकडील पिरप क

.रासा पक/ कृषी -1321/शै.व.21-22/3319, िद.31/12/2021
रा यातील चारही कृषी िव ापीठांतगत सन 2021-22 या शै िणक वष तील पदवी
अ यास माची क ीभूत वेश ि या राबिव यात येत असून या अंतगत तीन ऑनलाईन
वेश वाटप फे-या पूण झाले या आहे त. संदभ
सन

2021-22

या

वष या

क ीभूत

. 1 येथील शासन प ा वये शै िणक वष
वेश

ि येकिरता

आव यक

असलेली

EWS/NCL/CVC/TVC बाबतची मूळ माणप े सादर कर यास क ीभूत वेश ि ये या
अंितम िदनांकापयत मुदतवाढ दे यास शासनाने मा यता दान केलेली आहे .
यास अनुस न संदभ

.2 येथील मह वा या सूचने वये पूविनयोिजत तीन

ऑनलाईन वेश वाटप फे-यांचा कालावधी िवचारात घेऊन िद.20 ते 22 िडसबर,2021 या
कालावधीत EWS/NCL/CVC/TVC मूळ
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माणप े सादर करणे बंधनकारक कर यात

आले होते व या कालावधीत अशी मूळ कागदप े सादर न केले या उमेदवारांचे

वेश

र बातल ठरिव यात आले होते.
तथािप, सहसिचव, कृषी व पदु म िवभाग, मं ालय यांचे संदभ
ा त सूचना व यानुसार महासंचालक, कृषी पिरषद यांचे संदभ
िवचारात घेऊन संदभ

. 3 येथील प ा वये

. 4 अ वये ा त

ताव

. 5 अ वये क ीभूत वेश ि यतगत अितिर त चौ या ऑनलाईन

वेश वाटप फेरीचे आयोजन कर यात आलेले आहे . यामुळे क ीभूत

वेश

ि येचा

कालावधी िदनांक 6/1/2022 पयत वाढलेला आहे .
या तव या पिरप का ारे असे सूिचत कर यात येते की, या उमेदवारांना पिह या,
दु स-या, ितस-या ऑनलाईन वेश वाटप फेरी ारे

वेशाचे वाटप झालेले आहे आिण यांनी

EWS/NCL/CVC/TVC ऐवजी या कागदप ां या पाव या जोडले या आहे त, अशा
िव ा य चे र बातल ठरिव यात आलेले वेश िद. 6/1/2022 पयत ता पुरते ा
येत आहे त. तसेच

या उमेदवारांनी

धर यात

वेश अज सोबत EWS/NCL/CVC/TVC

माणप ाऐवजी पाव या अपलोड केले या आहे त, अशा अ वेिशत उमेदवारांना चौ या
ऑनलाईन वेश वाटप फेरीकिरता संदभ
राखीव वग त ा

. 5 येथील पिरप कातील बाबी िवचारात घेऊन

धर यात येत आहे .

जे उमे दवार िद. 6/1/2022 पयत EWS/NCL/CVC/TVC मूळ

माणप े सादर

करणार नाहीत, अशा चारही वेश वाटप फे-यां ारे महािव ालयात ता पुरता वेश िनि त
केले या उमे दवारांचे वेश र कर यात येतील. असे उमे दवार जागेवरील वेश फेरीसाठी
िकमान गुणव े या पा तेनुसार खु या वग तून वेश घे यास पा

राहतील, याची सव

उमे दवार व इतर संबिं धतांनी न द यावी.

(र व जगताप)
आयु त,
रा य सामाईक वेश परी ा क ,
महारा
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रा य, मुंबई

