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वेश िकर्येसंदभार्तील महत्त्वाची सचूना 
 

शासकीय ज्ञान िवज्ञान महािव ालय शैक्षिणक वषर् 2020-21 साठी संपणूर् वेश िकर्या 
ऑनलाईन पध्दतीने राबिवणार अस यामळेु वेश िकर्येकिरता महािव ालयात त्यक्ष 

येण्याची गरज नाही. 
 
शासकीय ज्ञान िवज्ञान महािव ालयामध्ये ऑनलाईन वेश अजर् भरण्याकिरता 
मागर्दशर्क सचूना खालील माणे -   

 
 
1. सवर् थम आपण वेशासंदभार्त महािव ालयाचे मािहतीपु तक काळजीपवूर्क 
वाचावे जे आप याला महािव ालयाच्या संकेत थळावर (www.gasca.ac.in) 
उपल ध आहे. 

2. आपण ज्या वगार्त वेश घेण्याकिरता अजर् करणार आहात त्या वगार्साठी िवषयांची 
िनवड आिण वेश शु क यासंदभार्त मािहती अवगत करुन घ्या, यासंदभार्त 
आप याला काही शंका अस यास महािव ालयातील वेश स लागार सिमतीच्या 
सद यांशी आपण फोन वरुन िनरसन करुन घेऊ शकता. स लागार सिमतीच्या 
सद यांची यादी फोन नंबरसिहत मािहतीपु तकात उपल ध आहे. त्याच माणे ज्या 
वगार्ला आपण वेश घेण्यास इच्छूक असाल त्या वगार्च्या वेश सिमती सद यांची 
यादी देिखल फोन नंबर सिहत मािहतीपु तकात उपल ध आहे. आपण संबंधीत 
ाध्यापकांना संपकर्  करणे अपेिक्षत आहे. 

3. ऑनलाईन वेश अजर् हा गगुल फॉमर्च्या माध्यमातनू भरावयाचा आहे. त्याची िंलक 
महािव ालयाच्या संकेत थळावर वगर्िनहाय िदलेली आहे. कॄपया आपण ज्या वगार्त 
वेश घेऊ इिच्छता त्या वगार्चीच िंलक िनवडा. 

 



4. अजार्सोबत आप याला वेश घेण्याऱ्या िव ाथ्यार्चा माकर् मेमो कॅन करुन अपलोड 
करावयाचा आहे. समजा कॅन कागदपतर् जर Sachin Patil यांचा माकर् मेमो असेल 
तर त्या फाईलला Sachin_Patil_MarkMemo असे नांव ावे. कॅन कागदपतर् 
pdf, png, jpeg, bmp या फॉरमटॅ मध्ये असावे. 

5. आपला वेश अजर् महािव ालयाकडे जमा झा यानंतर जर आपण वेशास पातर् 
ठरलात तर आप याला वतःचा रंगीत फोटो, िव ाथ्यार्ची आिण पालकांची वाक्षरी, 
अपंग माणपतर्, जातीचे माणपतर्, LC/TC/Migration certificate, Gap 
Certificate, Online allotment letter, Online admission fee receipt  
इत्यादींपैकी लाग ू असणारी कागदपतेर् कॅन करुन वेश सिमतीच्या ईमेलवर 
पाठवायची आहेत (जी आपण गगुल फॉमर् मध्ये न दिवलेली आहेत). वेश सिमतीचे 
ई-मेल महािव ालयाच्या संकेत थळावर उपल ध आहेत. सवर् कागदपतेर् कॅन करुन 
त्याची एकच pdf करावी व त्याला तमुचे वतःचे नाव ावे. जोपयत आपला मळू 
दाखला (LC/TC) महािव ालयात जमा होत नाही तोपयत आपला वेश िनि चत 
होणार नाही याची िव ाथ्यार्ंनी न द घ्यावी. 

6. आपला वेश अजर् महािव ालयात सादर के यानंतर वेश सिमती आप या वेश 
अजार्ची पडताळणी करुन पातर् अस यास वेशासंदभार्तील पढुील िकर्येच्या 
अनषंुगाने आप या अजार्मध्ये दाखल केले या फोन नंबरवर/ई-मेलवर संपकर्  
साधणार आहे. तसेच महािव ालय मा. महारा टर् शासन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा िव ापीठ व उच्च माध्यिमक मंडळ, यांच्या वेळोवेळी िनगर्िमत केले या 
िनदशानसुार ऑनलाईन िशक्षण णाली राबिवणार आहे. सबब आपण अजार्मध्ये 
आपला Whatsapp फोन नंबर व ई-मेल अचकू न दवावा. काही तांितर्क 
अडचणीमळेु िव ाथ्यार्चा संपकर्  होऊ शकत नसेल तर पालकांशी संपकर्  साधणे 
अपिरहायर् ठरेल त्यामळेु पालकांचे संपकर्  कर्मांक देिखल अचकू न दिवणे आव यक 
आहे. आपण वेश अजर् दाखल के यानंतर आप याला त्या वगार्च्या Whatsapp गर्पु 
मध्ये सामील होण्याकिरता िंलक गगुल फॉमर् वेश अजार्मध्ये िदलेली आहे त्या गर्पुला 
जॉईन हावे हणजे आप याला पढुील सवर् सचूना ा त होतील. 

 
(डॉ. रोिहणी कुलकणीर्-पांढरे) 
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