फुले आंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वकक, गडचिरोली

एम.एस.डब्ल्यू. सेममस्टर- 1 प्रवेशाबाबत सूिना
(शैक्षणिक सत्र:- 2020-21)

एम.एस.डब्ल्य.ू भाग-1 (सेममस्टर-1) कररता सत्र 2020 21 मध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या

ववद्यार्थयाांना सुचित करण्यात येते की, प्रथम वर्ष प्रवेश याबाबत पुढील प्रमाणे वेळापत्रक जाहीर
करण्यात येत आहे.
अ. क्र.

वववरि

तारीख व वेळ

01

प्रवेश अजष सादर करण्यािी मलिंक

https://forms.gle/c3rucMt87hryiYX7A

02

प्रवेश अजष नोंदणी (Registration)

07 नोव्हें बर, 2020

करण्यािी अिंततम तारीख
03

04

05

प्रवेश पात्रता परीक्षा (Entrance Test)

09 नोव्हें बर, 2020

तारीख व वेळ

वेळ:- सकाळी 9.00 ते 11.00

प्रवेश पात्र ववद्यार्थयाांिी अिंततम यादी

10 नोव्हें बर, 2020

(Merit List) प्रमसद्ध तारीख

वेळ:- सकाळी 11.00 वाजता

प्रवेश (Admission) तनच्चित

10 नोव्हें बर ते 12 नोव्हें बर,2020

करण्यािी तारीख

दप
ु ारी:- 02.00 वा.पयांत

प्रवेशाबाबत आवश्यक सूिना-

1. पात्रता परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. तसेि सदर परीक्षा MCQ पद्धतीने 50 प्रचनािंिी
राहील व प्रत्येक प्रचनाला 02 गुण राहतील.

2. प्रचनपत्रत्रका सोडवण्याछया कालावधी 60 ममतनटाछया राहील.
3. पात्रता परीक्षेबाबत िी मलिंक परीक्षेछया ददवशी सकाळी 9.00 वाजता महाववद्यालयाछया वेबसाईटवर व
प्रवेशाबाबतछया व्हाट्सअप ग्रुप वर प्रमसद्ध करण्यात येईल.

4. ऑनलाइन नोंदणी केले्या ववद्यार्थयाांनी नोंदणी शु्क (Registration Fee) 300/- रुपये ददनािंक 7
नोव्हें बर, 2020 पूवी महाववद्यालयाछया खालील बँक खात्यािंमध्ये जमा करून पावती ऑनलाइन फॉमष
ला Attachment करावे.
Account Name :- Principal, Fule-Ambedkar College of Social Work, Gadchiroli
Account Number:- 964020100003308
Bank Name :- Baank of India, Branch- Gadchiroli
IFSC Code:- BKID0009640
जे ववद्याथी सदर शु्क जमा करणार नाही, अशा ववद्यार्थयाांना पात्रता परीक्षेबाबत िी मलिंक
पाठवली जाणार नाही.

5. यापूवी ऑनलाइन फॉमष भरले्या ववद्यार्थयाांनी नोंदणी शु्क (Registration Fee) भरलेले नाही अशा
ववद्यार्थयाांनी वरील खाते क्रमािंकामध्ये श्
ु क भरून त्यासिंबिंधीिे पावती खालील व्हाट्सअप ग्रप
ु वर
पाठवावे.
6. प्रवेश

अजष

सादर

के्यानिंतर

ववद्यार्थयाांनी

प्रवेशाबाबत

आवचयक

सूिनेसाठी https://chat.whatsapp.com/CUmqIzVuoCk3KHiOTcYBec या व्हाट्सअप मलिंकद्वारे
ग्रुप वर जॉईन व्हावे.

7. महाववद्यालयातील बी.एसड.ब्ल्यू. उत्तीणष ववद्यार्थयाांना पात्रता परीक्षेत 10 गुण प्रोत्साहनपर दे ण्यात
येईल.

8. एखाद्या ववद्यार्थयाषला नेटवकषछया अडिणीमुळे पात्रता परीक्षा मलिंक ओपन न झा्यास सिंबचिं धत

ववद्यार्थयाांनी महाववद्यालयाशी सिंपकष करावा, अशा च्स्थतीत त्याि ददवशी स्वतिंत्र मलिंक दे ऊन नवीन
प्रचनपत्रत्रका दे ण्यात येईल. त्यानिंतरही अडिण आ्यास महाववद्यालय जबाबदार जाणार नाही.

9. प्रवेश पात्र ववद्यार्थयाांनी प्रवेश घेत असताना सवष आवचयक मूळ कागदपत्रे सादर करणे अतनवायष राहील.

10. ज्या ववद्यार्थयाांिे अिंततम वर्ाषिे तनकाल लागलेले नाहीत अशा ववद्यार्थयाांना तदथष (तात्पुरता) स्वरूपात
प्रवेश अजष भरता येईल.

11. प्रवेश ददनािंकापयांत तनकाल घोवर्त न झा्यास सिंबिंचधत ववद्याथी प्रवेशाकररता अपात्र राहील व
गण
ु वत्तेनस
ु ार इतर ववद्यार्थयाांना प्रवेश दे ण्यात येईल.

12. एम.एस.डब्ल्य.ू प्रथम वर्ाषिे तनयममत तामसका शासन तनदे शािंछया अचधन राहून ददनािंक 18 नोव्हें बर,
2020 पासन
ू सरू
ु करण्यात येईल.
13. ज्या ववद्यार्थयाांनी यापव
ु ी प्रवेशाकररता ऑनलाईन अजष सादर केले्या आहे त्यािंना पन्
ु हा अजष सादर
करणे आवचयक नाही.

14. ज्या ववद्यार्थयाांनी महाववद्यालय ऑफलाईन अजष सादर केलेले आहे त्या ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन नोंदणी
करणे अतनवायष आहे त.
15. प्रिमलत सामाच्जक आरक्षण पद्धतीप्रमाणे गुणवत्तेनुसार ववद्यार्थयाांना प्रवेश दे ण्यात येईल.

16. ऑनलाइन प्रवेशाबाबत ववद्यार्थयाांना अडिण अस्यास त्यािंनी खालील क्रमािंकावर सकाळी दहा ते पाि
या वेळेत सिंपकष साधावा.

अचिक माहिती कररता संपककश्री. पी.एस. शेंडे

:- 9420145715

श्री. एि.ए. धानोरकर :- 9404782822

श्री. एस.के. इिंदल
ु कर

:- 9881385826

प्रा. व्ही.एस. गोलाषवर :- 9423422204

प्रा. डॉ. आर. आय. गौर :- 9403416669

डॉ एस.के. खंगार
प्रािायक
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