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(मषाराष्ट्र ऴाशन) 

 

ऴाशकीय न्याय शषाय्यक वळज्ञान शंस्था  
ननऩटननरंजन नगर, ऱेणी मागग, औरंगाबाद-४३१००४  

ई-मेऱ: gifsa2009@gmail.com दरूध्ळनी क्र. ०२४०-२४०२१९ दरूभाव क्र. ०२४०-२४०२१९ 

शंचाऱक: प्रा. डॉ. एश. एम. देऴऩांडे 
क्र./न्या.श.वळ.शं./अस्था/                                                                  ददनांक: १०/०८/२०२० 

  

प्रळेऴ प्रक्रक्रया बी.एस्शी.[                  ] २०२०-२१ 

प्रस्ततु शसं्थेच्या   .    .[                  ] या अभ्याशक्रमाच्या ऴसैणिक ळवष २०२०-
२१ करीता https://www.gifsa.ac.in या शकेंतस्थलाळर प्रळेऴाकरीता ऑनऱाइन ऩध्दतीने अजष 
मागवळण्यात येत आषेत. शदर प्रळेऴ प्रक्रक्रयेचे ळेलाऩत्रक खाऱीऱप्रमािे आषे. 

ळेलाऩत्रक 
अन ु
क़्र. प्रक्रक्रया 

काऱाळधी 
ऩाशनू ऩयतं 

१. ऑनऱाइन ऩध्दतीने अजष शादर करिे 
१०     २०२०          

(श. १०:०० ळा.) 
२० ऑगष्ट, २०२० 
(शाय ं०५:०० ळा.) 

२. शळषशाधारि ऑनऱाइन गिुळत्ता यादी 
जाषीर करिे 

२१ ऑगष्ट, २०२० (शाय ं०५:०० ळा.) 

३. शळषशाधारि गिुळत्ता यादीशदंर्ाषत 
ऑनऱाइन आसेऩ नोंदवळिे 

२१ ऑगष्ट, २०२० 
(शाय ं०५:०० ळा.) 

२३ ऑगष्ट, २०२० 
(शाय ं०५:०० ळा.) 

४. प्रथम ऑनऱाइन गिुळत्ता यादी जाषीर 
करिे 

२४ ऑगष्ट, २०२० (शाय ं०५:०० ळा.) 

५. प्रथम गिुळत्ता यादी प्रळेऴ प्रक्रक्रया २५ ऑगष्ट, २०२०   

(श. १०:०० ळा.) 
२७ ऑगष्ट, २०२० 
(शाय ं०५:०० ळा.) 

६. व्दद  य ऑनऱाइन गिुळत्ता यादी जाषीर 
करिे 

२८ ऑगष्ट, २०२० (शाय ं०५:०० ळा.) 

७. व्दद  य गिुळत्ता यादी प्रळेऴ प्रक्रक्रया २९ ऑगष्ट, २०२०   

(श. १०:०० ळा.) 
२ शप्टेंबर २०२० (शाय ं

०५:०० ळा.) 

८. ततृीय ऑनऱाइन गिुळत्ता यादी जाषीर 
करिे 

३ शप्टेंबर २०२० (शाय ं०५:०० ळा.) 

९. ततृीय गिुळत्ता यादी प्रळेऴ प्रक्रक्रया ४ शप्टेंबर २०२०     

(श. १०:०० ळा.) 
७ शप्टेंबर २०२० (शाय ं

०५:०० ळा.) 

१०. वळऴवे ऑनऱाइन गिुळत्ता यादी जाषीर 
करिे 

८ शप्टेंबर २०२०  (शाय ं०५:०० ळा.) 

११. वळऴवे ऑनऱाइन गिुळत्ता/अतंतम 
गिुळत्ता यादी प्रळेऴ प्रक्रक्रया 

९ शप्टेंबर २०२०     

(श. १०:०० ळा.) 
११ शप्टेंबर २०२०  
(शाय ं०५:०० ळा.) 
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मषत्ळाच्या शचूना 
१. शळष गिुळत्ता याद्या या गिुळत्ता, मषाराष्र ऴाशनाने ळेलोळेली तनगषममत केऱऱेे शामाव्जक ळ 

शमांतर आरसि तशेच डॉ. बाबाशाषेब आंबेडकर मराठळाडा वळद्याऩीठाच्या मागषदऴषक 
शचूनांनशुार तयार केल्या जातीऱ. 

२. उऩरोक्त प्रळेऴ प्रक्रकयेकररता दद. २० ऑगष्ट २०२० (शा.ं ५.०० ळाजेऩयतं) ऑनऱाईन ऩध्दतीने 
प्रळेऴ अजष शादर केऱेऱे अजषदारच        प्रळेऴ           ऩात्र अशतीऱ. याची शळष उमेदळारांनी 
नोंद घ्याळी. 

३.                                          शळष उमेदळारांकड े प्रळेऴ घेताना 
ऩडतालिीकरीता आळश्यक अशिारी शळष कागदऩत्राचं्या मलू प्रती               अशिे 
बधंनकारक आषे. 

४.                             डॉ. बा. आं. म.                                         
                                      ,                                                
                             /                                                    

                                                                         . 

५.                                                   https://www.gifsa.ac.in    
                                                                         . 

६.                                                                                   . 
७.                                        ,                                      

                                                                          
                                        . 

प्रळेऴ घेतळेेली शादर कराळयाची आळश्यक कागदऩत्रांच्या छायांकीत प्रती 
अन ुक़्र. आळश्यक कागदऩत्रांच्या छायांकीत प्रती 

१. मलू टी. शी./ एऱ. शी.  

२. एच.एश.शी. गिुऩत्रत्रका  

३. एश.एश.शी. गिुऩत्रत्रका  

४. जात प्रमािऩत्र  

५. जात ऩडतालिी प्रमािऩत्र  

६. नॉन क्रक्रमममऱयर प्रमािऩत्र  

७. आधार काडष   ऩारऩत्र आकाराचे अद्याळत छायाचचत्र (दोन) 
८.     (   ) प्रमािऩत्र [आळश्यक अशल्याश] 
९.                 [आळश्यक अशल्याश] 
१०.            (एक्श शवळषशमन) प्रमािऩत्र  [आळश्यक अशल्याश] 
११. वळद्याऩीठ तनकवांनशुार राज्य, राष्रीय क्रकंळा आंतरराष्रीय क्रीडा स्ऩधेत प्रावळण्य 

ममलळल्याच ेप्रमािऩत्र  [आळश्यक अशल्याश] 
१२.                           [             ] 

शदर प्रळेऴ प्रक्रक्रयेमध्ये बदऱ ळा दरुुस्ती करण्याचे अनंतम अधधकार मा. शचंाऱक यांच्याकड ेअशतीऱ 
ळ त्यानशुार शचूना शसं्थेच्या https://www.gifsa.ac.in शकेंतस्थलाळर गरजनेशुार ळेलोळेली प्रसशद्ध 
करण्यात येतीऱ.  
अचधक मादषतीशाठी दषाट्शएऩ क्रमांक:- ९४२३४५१३०३ 

 

शचंाऱक  
ऴाशकीय न्याय शषाय्यक वळहान शसं्था, 

औरंगाबाद 
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