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                                               महाराष्ट्र शासन 

             शासकीय ततं्रनिकेति, पुणे  
                (महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था) 

                  साववत्रीबाई फुले ववद्यापीठ रस्ता, शशवाजी नगर, पुणे-४११०१६ 
संकेतस्थळ:-www.gppuine.ac.in                                       ई-मेल:-gpphostel@gmail.com 
____________________________________________________________________ 
जा.क्र.शातनिपु/वसती/२०२१/४५९                                     दि.२८/०१/२०२१ 

 
प्रथम, द्वितीय ि ततृीय िर्ष   

मुलाांचे ि मुल ांचे वसतीगहृ प्रवेश ननयमािल  (शै. वर्ष २०२० - २१)  
कोववड -१९ च्या पार्शववभुमीवर शै. वर्व २०२०-२१ साठी वसततगहृ प्रवेश प्रक्रिया खालील प्रमाण े

राबववण्यात येणार आहे. सद्यपररस्स्थतीत वसततगहृ प्रवेश घेऊ इस्च्िणाऱ्या ववद्यार्थयाांकडून प्रवेश अजव 
भरून घेऊन सववसाधारण अतंतम गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार असून शासनाच्या मागवदशवक सूचना 
प्राप्त झालेनंतर वसततगहृात  उपलब्ध जागेनुसार प्रवेश शमळालेल्या ववद्यार्थयाांची यादी संस्थेच्या संकेत 

स्थळावर प्रशसद्ध करण्यात येईल. 

 

वसतीगहृ प्रवेश  (मुलाांचे ि मुल ांचे ) 

ननयमािल :- 
१) प्रथम, द्ववतीय व ततृीय वर्ााच्या ववद्यार्थयाासाठी प्रवेश अजा भरणेसाठी  वेगवेगळी गुगल 

ललिंक दिलेली आहे. 
२) गुगल फॉमामध्ये अचूक व सत्य (खरी) मादहती भरावयाची आहे. खोटी मादहती सािर 

करणाऱ्या ववद्यार्थयाावर नियमािुसार कायावाही केली जाईल याची िोंि घ्यावी. 
३) वसतीगहृ प्रवेश निश्चचत झालेििंतर ववद्यार्थयााचे मुळ कागिपते्र तपासूि व वसतीगहृ शुल्क 

भरले ििंतर राहण्यास परवािगी दिली जाईल. 
४)  वसतीगहृ शुल्क वावर्ाक अ) खुला गट – १०५०/- रु.    ब) राखीव गट- ५५०/- रु. 
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५)  वसतीगहृ प्रवेश निश्चचत झालेल्या ववद्यार्थयाािी Antiragging व वसतीगहृाचे नियम मान्य 
असल्याचे शपथपत्र तसेच कोवीड-१९ सिंिभाात पालकाचे व ववद्यार्थयााचे सहमतीपत्र, स्वाक्षरी 
करूि प्रत्यक्ष प्रवेश  झालेवर वसतीगहृ ववभगात जमा करणे बिंधिकारक राहील. 

६) थेट द्ववतीय वर्ष प्रवेलशत ववद्याथी वसतीगहृ प्रवेशासाठी पात्र िाहीत, त्यािंिी प्रवेश अजा 
भरू िये. 

७) द्ववतीय व ततृीय वर्ाातील ज्या ववद्यार्थयााचे ववर्य राहहलेले आहेत (एक विर्य देखील 

राहहलेला असेल तर  )  ते ववद्याथी वसतीगहृ प्रवेशासाठी पात्र िाहीत, त्यािंिी प्रवेश अजा भरू 
िये.  

८) द्ववतीय व ततृीय वर्ा वसतीगहृ प्रवेशासाठी मागील लगतच्या फक्त दोि सत्राचे गुण 
ग्राह्य धरले जातील.  

९) एखािा ववद्याथी ववर्म सत्रामध्ये कोणत्याही ववर्यामध्ये िापास झाला असेल व त्यािे तो 
ववर्य पुढील समसत्रात सोडववला असेल तर ववर्म सत्रातील त्या ववर्याचे गुण व एकूण 
गुण वजा करूि ववर्म सत्राचे सुधाररत गुण गुगल फॉमा मध्ये भरावेत. 
 उदाहरणाथष – ‘अ’ हा  ववद्याथी ं   इंजीतनअरींग  ग्राक्रफक्स या ववर्यात  ववर्म  सत्रात  नापास झाला 
आहे व त्याला सवव ववर्याचे शमळून एकूण ७५० पैकी ६४८ गुण प्राप्त  झाले  आहेत.  तर त्यान ेएकूण  

गुणामधून व प्राप्त गुणामधून इंजीतनअरींग  ग्राक्रफक्स या ववर्याचे सवव गणु (चाचणी परीक्षा, 
प्रोग्रेशसव्ह असेसमेंट, थेअरी व पॅ्रस्क्टकल ) वजा करावेत.   

जस ेइंजीतनअरींग  ग्राक्रफक्स या ववर्यात प्राप्त गुण - 
 (Test- १३/२०, PA- २१/२५, PR- २०/२५, ESE - ३०/८०)  शमळालेले गुण - ८४/१५०.  

आता अ हा ववद्याथीं नापास असल्यामुळे शमळालेले गुण -  ६४८ - ८४ = ५६४ 

                                                                                                एकूण गुण -  ७५० – १५० = ६०० 

वरील प्रमाण ेअ हा ववद्याथीं गुगल फॉमा मध्ये ववर्म सत्राचे ५६४/६०० गुण भरेल. 

 
१०) प्रवेश अजा भरणेसाठी गुगल ललिंक – 

                   १) प्रथम वर्ा :-      https://forms.gle/RDx7cMaR1WnJDaHA8 

२) द्ववतीय वर्ा :-  https://forms.gle/qtXNGBPw1gbXGTxW9 

३) ततृीय वर्ा :-    https://forms.gle/2a38u3WSoxnbAejk9 

 

https://forms.gle/RDx7cMaR1WnJDaHA8
https://forms.gle/qtXNGBPw1gbXGTxW9
https://forms.gle/2a38u3WSoxnbAejk9
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११) उपरोक्त ललिंकवर श्क्लक केले नंतर  प्रवेश अजा उपलब्ध होईल, ज्या ववद्यार्थयाांिा 
वसतीगहृात प्रवेश हवा आहे फक्त त्या ववद्यार्थयाांिीच हा फॉमा भरावयाचा आहे, इतर 
ववद्यार्थयाांिी हा अजा भरू िये.             

प्रवेश प्रक्रिया िळेापत्रक                                                 

       कायषवाही तपशील                               कालावधी 
१) ववद्यार्थयाािी गुगल फॉमा भरणे                     दि. २९/०१/२०२१ ते ०४/०२/२०२१ 

२) सवासाधारण अिंनतम गुणवत्ता यािी प्रलसध्ि करणे            दि. ०७/०२/२०२१ 

(सिंस्थेच्या सिंकेतस्थळावर- www.gppune.ac.in ) 
३) उपलब्ध जागेिुसार वसतीगहृ प्रवेश लमळालेल्या      शासिाकडूि वसतीगहृ सुरु करण्याचे 

ववद्यार्थयााची यािी प्रलसध्ि करणे                 आिेश प्राप्त झालेििंतर ७ दिवसात    

    (सिंस्थेच्या सिंकेतस्थळावर- www.gppune.ac.in ) 
           यािी प्रलसद्ध केली जाईल.                                             

             
 

                                                     स्वाक्षरीत/- 
                                                        (डॉ. ववठ्ठल श्री. बांदल )  

                                                       प्राचाया 
शासकीय तिंत्रनिकेति, पणेु. 

 

प्रत:- १. सवा ववभाग प्रमखु यािंिा प्रथम, द्ववतीय व ततृीय वर्ा ववद्यार्थयााच्या Whatsapp Group  

       वर पाठववणेसाठी. 
     २. ववभाग प्रमुख सिंगणक यािंिा सिंस्थेच्या सिंकेत स्थळावर प्रलसद्धीसाठी. 

 

http://www.gppune.ac.in/
http://www.gppune.ac.in/

