महाराष्ट्र शासन

शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, (स्िायत्त) अमरािती
नॅक पुनमुलयांवकत ‘अ’ श्रेणी ३.३२ सीजीपीए

प्रिेश प्रविया २०२२-२३
बी.ए. र्ाग -१, बी.एस्सी र्ाग -१, बी.एस्सी र्ाग -१ (गहृ शास्त्र)
सस्ं थेचे सक
ं े तस्थळ (www.gvishamt.org) असनु प्रिेशासबं ध
ं ी सिभ मावहती येथे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
विषय
ऑनलाईन प्रिेश अजभ र्रणे.
सिभसाधारण गुणित्ता यादी जाहीर करणे.
ऑनलाईन / प्रत्यक्षात आक्षेप नोंदिणे.
पवहली गुणित्ता यादी प्रवसद्ध करणे.

वदनांक (पासून)
०१ जुलै २०२२

वदनांक (पयंत)
१० जुलै २०२२ (रात्री १२. ०० पयंत)

११ जुलै २०२२
(दु. १.०० पयंत सस्ं थेच्या सक
ं े तस्थळािर)
----

----

१२ जुलै २०२२ (सकाळी १.०० नंतर)

११ जल
ु ै २०२२ (साय.ं ६.०० पयंत)
---

सिभ गुणित्ता (Merit) यादीत येणाऱ्या विद्याथीनी प्रिेश अजभ (Admission Form) ची प्रत प्रिेशाच्या िेळी सोबत आणािी, तसेच प्रिेशाच्या
िेळी अजाभसोबत जोडलेलया सिभ कागदपत्रांच्या मळ
ू प्रती ि छायांवकत प्रती (दोन प्रती Two Copy) सोबत आणुन आपला प्रिेश वनवित करािा.
विषय
वदनांक (पासून )
वदनांक (पयंत )
पवहली गुणित्ता यादी प्रिेश प्रविया
१३ जुलै २०२२ (सकाळी ११.००)
१४ जुलै २०२२ (साय.ं ५.०० पयंत )
दुसरी गुणित्ता यादी प्रवसद्ध करणे
दुसरी गण
ु ित्ता यादी प्रिेश प्रविया

१५ जुलै २०२२
(सायं. ५.०० पयंत संस्थेच्या सक
ं े तस्थळािर)
१६ जल
ु ै २०२२ (सकाळी ११.००)

---१७ जल
ु ै २०२२ (साय.ं ५.०० पयंत)

दुसरी गण
ु ित्ता ि आरक्षण वनहाय प्रिेशानतं र ररक्त रावहलेलया जागांच्या प्रिेशा बाबत
अ) दिन ांक १८ जल
ु ै २०२२ रोजी गणु वत्त व आरक्षण दनह य ररक्त ज गेसांबांधी य द्य प्रदसध्ि
(बी.ए. र्ाग -1, बी.एस्सी र्ाग -1, बी.एस्सी र्ाग -१ (गृहशास्त्र) [सायंकाळी ५.०० नंतर])
ब) ररक्त र दहलेल्य ज गेवर प्रवेश घेण्य स ठी इच्छुक दवद्य र्थीनी दिन क
ां २२ जुलै २०२२ रोजी
सक ळी १०.३० ते िपु री १२.३० पयंत सांस्र्थेत प्रत्यक्ष हजर र हून (कोदवड -१९ चे दनयम प ळून ) त्य त्य प्रवेश ि लन त आपली उपदस्र्थती नोंिव वी. त्य नांतर
गणु वत्त व आरक्षण दनह य य िी प्रदसध्ि करुन दनयम ांनुस र प्रवेश प्रदिय पणू ण करण्य त येईल.

प्रिेशा संदर्ाभतील महत्िाच्या सूचना
➢
➢
➢
➢
➢

वरील सवण वग णच्य प्रवेश कररत दिन ांक १० जुलै २०२२ (रात्री १२. ०० पयंत) प्रवेश अजण स िर के लेले प्रवेश त ररक्त र दहलेल्य ज गेकररत प त्र र हतील.
सिांनी आपला मोबाईल िमांक ि ई -मेल व्यिवस्थत र्रािा,
प्रिेशाच्या िेळी अजाभसोबत जोडलेलया सिभ कागदपत्राच्या मळ
ू प्रती सोबत आणणे बंधनकारक राहील.
प्रवेश घेतल्य नतां र सांस्र्थेच न म ांकन अजण त बडतोब भरून िेण्य ची जब बि री दवद्य थय ांची र हील
सवण वग णच्य गणु वत्त व आरक्षण दनह य य िय तसेच प्रवेश दवषयक सचू न वेळोवेळी सस्ां र्थेचे सक
ां े तस्र्थळ वर प्रदसध्ि के ल्य ज तील.

प्रिेश अजाभसोबत जोडाियाच्या आिश्यक कागदपत्रांच्या छायांकीत दोन प्रती
1.
3.
5.
7.
9.

मळ
ू दि.सी. / एल. सी.
एच.एस.सी. (HSC) गणु पदत्रक
ज त प्रम णपत्र (Reserved category candidates)
गॅप सदिणदिके ि (आिश्यक असलयास)
आध र क डण

2.

एस.एस.सी. (SSC) प्रम णपत्र
4. नॉन दिदमदलयर प्रम णपत्र (EWS, VJ, NT, OBC, SBC)
6. ज त पडत ळणी प्रम णपत्र (ST Candidates)
8. अद्य वत प सपोिण आक र चे छ य दचत्र
10. स्र्थल ांतर (म यग्रेशन) प्रम णपत्र (इतर बोडाभतील विदयार्थयाभकरीता)
अवधक मावहतीसाठी संपकभ
बी.ए र्ाग -१
बी.एस्सी र्ाग -१
बी.एस्सी र्ाग -१ ( गृहशास्त्र )
डॉ. विशाखा सािजी (प्रर्ारी)
डॉ. राजेश बरडे (प्रर्ारी)
डॉ.अंजली देशमुख (प्रर्ारी)
प्रिेशाचे वठकाण: (:िेळ सकाळी ११.०० ते सायंकाळी ५.०० पयंत )
मजलीस हॉल
मख्
हॉल, गृहशास्त्र विर्ाग
ु य सर्ागहृ
➢ संस्थेत कोणत्याही प्रकारची देणगी, लाच घेतली जात नाही. शुलका व्यवतरीक्त पैसे मावगतलयास ती बाब त्िरीत प्रिेश सवमती /
संचालकांच्या वनदशभनास आणनू दयािी,
➢ प्रिेशासंबधी सिभ व्यिहार रोकडविरवहत आहे .
कायाभलय दूरध्िनी िमांक - (०७२१) -२५३१७०४.
सदर प्रिेश प्रविये मध्ये बदल या दुरुस्ती करण्याचे अंतीम अवधकार माननीय संचालकांकडे असतील ि त्यानुसार सूचना संस्थेच्या संकेत
स्थळािर गरजेनुसार िेळोिेळी प्रवसध्द करण्यात येतील
आदेशान्िये
संचालक
शा.वि. ज्ञा.वि.संस्था, अमरािती.

