महाराष्ट्र शासन

शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान सस्ं था, (स्िायत्त) अमरािती
नॅक पुनमुलयांवकत ' अ श्रेणी ३.३२ सीजीपीए

प्रिेश प्रविया २०२२-२३
एम. ए. र्ाग -१ (CBCS प्रणाली)
(मराठी, इग्रं जी, वहंदी, संस्कृत, उददभ, अथभशास्त्र, राज्यशास्त्र, इवतहास, तत्त्िज्ञान, संगीत, र्दगोल, मानसशास्त्र)
संस्थेचे संकेतस्थळ (www.gvishamt.org) असनद प्रिेशासंबंधी सिभ मावहती येथे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
विषय
ऑनलाईन प्रिेश अजभ र्रणे.

वदनांक (पासनद )
८ ऑगस्ट २०२२

सिभसाधारण गुणित्ता यादी जाहीर करणे.
ऑनलाईन / प्रत्यक्षात आक्षेप नोंदिणे.
पवहली गुणित्ता यादी प्रवसद्ध करणे.

२२ ऑगस्ट २०२२
(दु. १.०० पयंत सस्ं थेच्या सक
ं े तस्थळािर)
---२३ ऑगस्ट २०२२
(स. ११.०० नंतर)

वदनांक (पयंत )
२० ऑगस्ट २०२२
(रात्री १२. ०० पयंत)
---२२ ऑगस्ट २०२२
(सायंकाळी 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 मदळ प्रती ि छायांवकत प्रती (दोन प्रती Two Copy) सोबत आणुन आपला प्रिेश वनवित करािा.

विषय
पवहली गुणित्ता यादी प्रिेश प्रविया
दुसरी गुणित्ता यादी प्रवसद्ध करणे
दुसरी गण
ु ित्ता यादी प्रिेश प्रविया

वदनांक (पासदन )
२३ ऑगस्ट २०२२
(स. ११.००)
२७ ऑगस्ट २०२२
(साय.ं ५.०० पयंत सस्ं थेच्या सक
ं े तस्थळािर)
२९ ऑगस्ट २०२२
(स. ११.००)

वदनांक (पयंत )
२६ ऑगस्ट २०२२
(सायं. ५.०० पयंत )
---३० ऑगस्ट २०२२
(सायं. ५.०० पयंत )

दुसरी गुणित्ता ि आरक्षण वनहाय प्रिेशानंतर ररक्त रावहलेलया जागांच्या प्रिेशा बाबत
अ) दिन क
ां ०१ सप्टेंबर २०२२ रोजी गणु वत्त व आरक्षण दनह य ररक्त ज गेसबां धां ी य द्य प्रदसध्ि
ब) ररक्त र दहलेल्य ज गेवर प्रवेश घेण्य स ठी इच्छुक दवद्य र्थीनी दिन क
ां ०२ सप्टेंबर २०२२ रोजी सक ळी १०.३० ते िपु री १२.३० पयंत सस्ां र्थेत प्रत्यक्ष हजर
र हून (कोदवड -१९ चे दनयम प ळून) त्य त्य दवभ ग त आपली उपदस्र्थती नोंिव वी. त्य नतां र गणु वत्त व आरक्षण दनह य य िी प्रदसध्ि करुन दनयम नां सु र
प्रवेश प्रदिय पणू ण करण्य त येईल.

प्रिेशा संदर्ाभतील महत्त्िाच्या सदचना
➢
➢
➢
➢

सिांनी आपला मोबाईल िमांक ि ई -मेल व्यिवस्थत र्रािा.
प्रिेशाच्या िेळी अजाभसोबत जोडलेलया सिभ कागदपत्राच्या मळ
द 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
मळ
ू दट.सी. / एल. सी.
ज त प्रम णपि (Reserved category)
गॅप सदटणदिके ट (आिश्यक असलयास)
आध र क डण आदण अद्य वत प सपोटण िोटो

पिवी गणु पदिक
नॉन दिदमदलयर प्रम णपि (EWS, VJ, NT, OBC, SBC)
ज त पडत ळणी प्रम णपि (ST)
Migration Certificate (Other University)

प्रिेशाचे वठकाण : संबंवधत विर्ाग प्रमुख कायाभलय
िेळ : सकाळी ११.०० ते सायक
ं ाळी ५.०० पयंत
➢ सस्ं थेत कोणत्याही प्रकारची देणगी, लाच घेतली जात नाही. शलु का व्यवतरीक्त पैसे मावगतलयास ती बाब त्िरीत प्रिेश सवमती / सच
ं ालकाच्ं या
वनदशभनास आणनद दयािी,
➢ प्रिेशासंबधी सिभ व्यिहार रोकडविरवहत आहे .
कायाभलय ददरध्िनी िमांक - (०७२१) २५३१७०४

सदर प्रिेश प्रविये मध्ये बदल या दुरुस्ती करण्याचे अंतीम अवधकार माननीय सच
ु ार सच
द ना सस्ं थेच्या
ं ालकाक
ं डे असतील ि त्यानस
संकेत स्थळािर गरजेनुसार िेळोिेळी प्रवसध्द करण्यात येतील
आदेशान्िये
संचालक
शा.वि. ज्ञा.वि.संस्था, अमरािती

