
 प्रिय समन्वयक, 

 सिेम नमस्कार, 

 या मेगा बॅचेस मध्ये कन्फमम न झालेल्या प्रवद्यार्थयाांचे िमाण खूप आह.े ते  जवळपास 

1346 असे आह.े म्हणजेच एप्रिल मप्रहन्यातील एकूण िवेशाच्या 13% आह े तसेच 

साधारणत: 20 ते 30% प्रवद्यार्थी हे चौकशी साठी आपल्या कें द्ाांवर आले पण तयाांनी फॉमम 

भरले नाहीत.  

 या सवाांचे कारण शोधण्याचा बराच ियत्न करण्यात आला व तयात काही 

कारणाांबरोबर मुख्यत: ह्या प्रवद्यार्थयाांचे नीट कोंसेललग न होणे हे कारण पुढे आले.  

 आपल्याकडे आलेल्या चौकशींमधुन तयाांचे िवेशाांमध्ये रूपाांतरण होण्याचे िमाण 

काही ठठकाणी खूपच कमी आढळले तयातून एक गोष्ट लक्षात आली की आपण प्रवद्यार्थयाांना 

कोंसेललग करून कन््हटम करण्यात कमी पडलो.   

 आपले मे मप्रहन्याप्रतल िवेश वाढवावयाचे असल्यास आपल्याला आपल्या कौप्रन्सललग 

चा दजाम वाढवावा लागण्याची अतयांत तातडीची आवश्यकता आह.े हा दजाम वाढवण्यासाठी 

एमकेसीएल तफे आपल्याला कौसलर डेस्क नावाचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यात 

आलेले आह ेआप्रण सदर डी्हीडी आपल्याला टीएलसी / डब्ल्यूएलसी माफम त आप्रण काहींना 

ितयक्ष एलएलसी माफम त प्रवतठरत करण्यात आलेली आह,े परांतू  खुपच कमी कें द्ाांनी आपल्या 

सांगणकावर हे सॉफ्टवेअर लोड केलेले आह.े आता ितयेक कें द्ाने ह ेसॉफ्टवेअर अतयांत 

तातडीने आपल्या कें द्ावरील वोमम सॉफ्टवेअर असलेल्या सांगणकावर लोड करून घ्यावे. या 

कौसलर डेस्क ची सवम माप्रहती आपल्या कोंसेलर आप्रण फॅकप्रल्टसला करून द्यावी आप्रण तया 

माध्यमातून आलेल्या ितयेक चौकशीला अगदी पद्धतशीर आप्रण एमकेसीएल च्या 

प्रनयमाांनुसार असलेली तया तया अभ्यासक्रमाची सवम माप्रहती देण्याचा पुरेपूर ियत्न करावा. 

 आपल्या कौंसेललग चा पठरसर एमकेसीएल च्या सवम कोसेस चे पोस्टर, बॅनर, तसेच 

पुरेशी िकाशाची आप्रण हवेची व्यवस्र्था असलेली सहज साध्य बैठक व्यवस्र्था,चौकशी साठी 

आलेल्या व्यप्रिला देण्यासाठी छान अशी मप्रहतीपुप्रस्तका, तयाांना सदरील  सॉफ्टवेअर  मधून 

माप्रहती देण्यासाठी स्वागत कक्षा मध्ये सांगणक, आलेल्या चौकशी साठी प्रपण्याच्या पाण्याची 

व्यवस्र्था, आलेल्या चौकशी ची सांपूणम माप्रहती आपल्या कडे नोंद करून घेण्यासाठी 



अजम/रप्रजष्टर उपलब्ध आप्रण सवामत महतवाचे म्हणजे कौंसेलर च्या चेहर् यावरील प्रस्मत हास्य 

या सवम गोष्टींनी पठरपूणम आह ेका याची काळजी आप्रण खात्री रोज सकाळी आल्या आल्या 

आपण स्वत: करावी. 

 वरील सवम गोष्टींची आपण स्वत: व्यवप्रस्र्थत काळजी घेतली आप्रण वैयप्रिक लक्ष 

देऊन प्रवद्यार्थयाांच्या  चौकशी मधून िवेशाांमध्ये रूपाांतरण केले तर आपल्याला हे क्नन्हवजमनचे  

िमाण नक्कीच वाढवता येईल यात तीळमात्र शांका नाही. 

 आम्ही आपल्या सोबत सदैव आहोतच.  

 

आपला, 

 

प्रसद्धार्थम पाटील. 


