श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटीचे

इं दिरा ग्लोबल बबझनेस स्कू ल, परं िवाडी, पुण.े
साबवत्रीबाई फु ले पुणे बवद्यापीठाशी सलंग्न व ए. आय. सी. टी. ई. मान्यताप्राप्त

अं.क्र. ६४,६५, गेट नं. २७६, परं िवाडी, सोमाटणे फाटा (जवळ),
ता. - मावळ, बज. - पुणे ४१० ५०६.
मो. +९१ ९६५७८५६१०३ / फोन नं. – ०२११४ ६६१५६८.

एम.बी.ए. प्रवेश प्रदक्रया - २०२०-२१ (Institute Code - 677710110)
साबवत्रीबाई फु ले पुणे बवद्यापीठाशी सलंग्न असलेली संस्था प्रवेशासाठी खालील जागांसाठी पात्र बवद्यार्थयाांकडू न अजज
मागबवत आहे.
(अ) राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आबण तंत्र बशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मागजिशजक तत्वानुसार
संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश (जागा १२)
(ब) राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आबण तंत्र बशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची प्रवेश प्रदक्रया
संपल्यानंतर रद्द / आबण संभाबवत ररक्त झालेल्या जागांचे प्रवेश.
पात्रता आबण प्रवेश प्रदक्रयासंबंधी अबधक माबहतीसाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आबण तंत्र बशक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र

राज्य,

मुंबई

यांच्या

एम.बी.ए.

बवषयी

https://mba20.mahacet.org.in/cet2020/mba20/index.php?show=home

माबहती

पुस्तक
तसेच

ककं वा
संस्थेच्या

www.indiragbs.edu.in या संकेतस्थळावर संपकज साधावा.

संस्था स्तरावरील जागांसाठीच्या प्रवेशाचा तपशील:
अं. क्र.
१
२
३

तपशील
प्रवेशासाठी अजज करण्याचा शेवटचा दिनांक
गुणवत्ता यािी प्रबसध्ि करण्याचा दिनांक
संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्याचा शेवटचा दिनांक

दिनांक
03-02-2021
04-02-2021
01-02-2021 to 05-02-2021 (Till 4.00 pm)

पात्र बवद्यार्थयाांनी संचालक, इं दिरा ग्लोबल बबझनेस स्कू ल, परं िवाडी, पुण,े यांच्या वरील पत्त्यावर अजज करावेत. ररक्त/रद्द
झालेल्या जागांच्या प्रवेशाच्या सद्य बस्थतीच्या माहीतीसाठी वेळोवेळी कॅ प राउं ड नंतर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच तंत्र बशक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे संकेतस्थळ व संस्थेचे नोटीस बोडज पाहावे.

डॉ बवरें द्र ताटके
संचालक
सुचना : या संस्थेमध्ये रँ गगंगवर पूणजत: बंिी आहे. जर बवद्याथी रँ गगंग करताना आढळला तर तो कायद्याच्या तरतुिीनुसार
बशक्षेस पात्र असेल.
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SHREE CHANAKYA EDUCATION SOCIETY’S

INDIRA GLOBAL BUSINESS SCHOOL
Affiliated to Savitribai Phule Pune University and Approved by AICTE.
‘S No. 64, 65, Gate No. 276, A/P Paranwadi, Near Somatne Phata, Tal.Maval, Dist.- Pune 410 506
Admission Cell No. Mob. - +919657856103 / Tel. – 02114 661 568
MBA ADMISSION 2020-21 – Institute Level Seats/Probable Vacant Seats
(Institute Code - 677710110)
Institute invites applications from eligible candidates for MBA admission to following seats of Savitribai Phule
Pune University affiliated MBA course.
(a) Institute Level Seats- 12 seats (as per guidelines of State CET Cell and Directorate of Technical Education
(DTE), Mumbai),
(b) Against cancellation/Seats remaining vacant after CAP rounds of admission by State CET Cell and DTE.
For eligibility and procedure details refer to the State CET Cell and Directorate of Technical Education (DTE)
Mumbai, information brochure for MBA – 2020 or their website www.mahacet.org,
www.dtemaharashtra.gov.in and Institute’s website www.indiragbs.edu.in
Schedule for Institute Level Seats Admission:
Sr. No. Particulars
1
Time period for application
2
Display of merit list
Reporting to Institute for
3
admission

Date
03-02-2021
04-02-2021
01-02-2021 to 05-02-2021 (Till 4.00 pm)

Eligible candidates may apply to the Director, Indira Global Business School, Parandwadi, Pune at the above
address. For update on vacant seats, refer updates on CET Cell, DTE- Mumbai website and Institute notice
board (after CAP rounds).

Director
IGBS

NOTE: This organization is completely ban on ragging. If student is found in the petition, it will be punishable
under the provisions of the law.
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