जेएसपीएम / टीएसएसएम तर्फे महाराष्ट्रभर २० इंजजनिअररंग प्रवेश प्रक्रिया मदत केंद्रे
जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडळ पुणे व द िेतकरी शिक्षण मंडळ, सांगली यांच्या संयुक्त ववद्यमाने

महाराष्ट्रातील १२ जजल्हयांमध्ये इंजजननअररंग प्रवेि प्रक्रिया मदत केंद्रे चालू करण्यात आलेली आहेत.

या मदत केंद्रांमध्ये पसंती अजज भरणे व त्यासाठी घ्यावयाची काळजी, पहहल्याच राउं डला चांगले

कॉलेज कसे शमळे ल, कॉलेज कसे ननवडावेत तसेच उपलब्ध जागांची माहहती, अभ्यासिमाची व्याप्ती,
रे ननंग प्लेसमें ट, सध्याची उद्योगांची अपेक्षा व अशभयांत्रिकी का? अश्या ववववध प्रश्न व िंकांचे ननवारण
केले जाईल.
हह सवज मदत केंद्रे हे सामाजजक जबाबदारी या भावनेतून व पालक आणण ववद्यार्थी यांच्यासाठी

सुरु करण्यात आलेली आहे त. हह सवज केंद्रे महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद, लातूर, बािी, सोलापूर, बीड,

इंदापूर, नगर, कराड, सातारा, यवतमाळ, नागपूर, धळ
ु े या हठकाणी सुरु करण्यात आलेली आहे त. तसेच
पुण्यातही सात हठकाणी जेएसपीएम व टीएसएसएम च्या िैक्षणणक संकुलात हह केंद्रे चालू करण्यात
आलेली आहे त.

तरी याचा फायदा त्या त्या भागातील ववद्यार्थी व पालकांनी घ्यावा असे आवाहन संस्र्थेचे
संस्र्थापक प्रा. तानाजीराव सावंत सर यांनी केले आहे .
या सवज मदत केंद्राचे पत्ते हे खालील प्रमाणे आहे त,
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