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Government of Maharashtra 

 

GOVERNMENT POLYTECHNIC, PUNE 
(An Autonomous Institute of Government of Maharashtra) 

University Road, Shivaji Nagar, Pune - 411016 

Phone: 020-25676818, 25559200                                          Email:  principal.gppune@dtemaharashtra.gov.in         
────────────────────────────────────────────────────────────────── 

जा. . शातंिनपु/ सं था तर _ वेश_फेरी/२०२१-२२            दनांक: ११/१०/२०२१. 
 

 

सं था- तरावर राबिव यात यणेारी वशे-फेरी  
(Institute Level Vacancy Round) 

 

शै िणक वष २०२१-२२ करीता थम पदिवका अिभयांि क  अ यास मासाठी CAP round-II नंतर र  
असले या जागांसाठी सं था तरीय वेश फेरी खालील वळेाप का माण ेहोणार आह.े   

०१  थम वष  सोमवार द.१८ ऑ टोबर २०२१  
 

 या वेश-फेरीसाठीची पा ता 
 

१] CAP अंतगत न दणी केलेले (यापूव  वेिशत अथवा अ- वेिशत) तसेच  Non-CAP  अंतगत न दणी केललेे सव  
िव ाथ   या वेश-फेरीसाठी पा  असतील. 
 

२] अ ाप कोण याही कारे न दणी न केललेे इ छुक िव ाथ सु ा  वरील दनांकास आयोिजत केले या वेश फेरीसाठी 
पा  असतील. मा  अशा इ छुक िव ा याना यांच ेनावाची न दणी गुगल फॉम लक ारे करण ेबंधनकारक  असेल. 
(याबाबत सिव तर मािहती पुढे दे यात आलेली आह.े) 
 

 या वशे-फेरीसाठी र  जागाबं लची ा या 
 

१]  थम वषासाठी CAP round-II अंतगत या िव ा याना शासक य तं िनकेतन,पुणे या सं थेत वेश घे यासाठी     

     ऑनलाईन प तीन ेAllotment घोिषत झालेले होते तथािप यांनी दनांक ११/१०/२०२१ रोजी सायकंाळी  

   ०५: ०० वाजेपयत Reporting केलेले नाही, अशा िव ा या या र  जागांक रता  दनाकं  सोमवार          

द.१८/१०/२०२१ रोजी   सं था- तरावर वेश-फेरी राबिव यात (Institute Level Vacancy Round)  येत आहे.  
    

२]  मा  या र  जागा फ  शाखा-िनहाय असले या िनयिमत वेश- मता (sanctioned Intake) पैक  र   

    रािहले या जागा  असतील. (EWS / TFWS अंतगत यापूव  Allotment घोिषत झालेले परंत ुreporting न के याने  

    र   रािहले या जागा सं था- तरावर राबिव यात यणेारी वेश-फेरी  हणजेच Institute Level Vacancy  

   Round साठी उपल ध नसतील.) 
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 या वशे-फेरी अतंगत वशेीत होणारे िव ा याना उपल ध िश यवृ ी  
 

१] सदर वेश-फेरी र  जागा भर यासाठी असून या फेरीत वेिशत होणारे िव ाथ  यांना अ प-सं यांक िश यवृ ी 
सार या  मोज याच कार या िश यवृ या िमळू शकतात. 
 

२] राजष  शा  महाराज िश यवृ ी तसेच डॉ.पंजाबराव दशेमुख िश यवृ ीस या वेश-फेरीत वेिशत िव ाथ  पा  
नसतील. 
 

सोमवार द.१८/१०/२०२१ 
 रोजी या वशे-फेरीसाठी मह वा या सचूना   

 

१] थम वषासाठी सोमवार द.१८/१०/२०२१ रोजी रोजी सं था- तरावर राबिव यात येणारी वेश-फेरी हणजेच 
Institute Level Vacancy Round साठी इ छुक िव ा यानी वेश-फेरीसाठीची न दणी गुगल फॉम ारे मािहती  भ न 
सबिमट करणे बंधनकारक असेल. गगुल फॉम ारे  न दणी कर यासाठीची  कालमयादा सोमवार द.१८/१०/२०२१ रोजी  
दपुारी  १२:०० वाजेपयतच असेल. तसेच इ छुक िव ा यानी वेश फेरी साठी   सं थेत य   उपि थत राहणे अिनवाय 
आह.े 

 

 

यासाठीची गगुल फॉम लक खालील माण ेआह.े 
 

 थम वषासाठी गगुल फॉम लक : https://forms.gle/AU5cuM6cErnUeTqP8  

इ छुक िव ाथ  खालील  QR- Code  Scan क न सु ा सदरील मािहती भ  शकतात. 

 
. 
 

 
First Year 

२] या वेश-फेरीसाठी उपि थत राहतांना इ छुक िव ाथ  यांनी यांचे आव यक ते सव माणप े, गुण-पि का, 
दाखले इ. मूळ त व झेरॉ स सोबत बाळगण ेबंधनकारक आह.े यांना लागू असलेल े वेश-शु क (फ ) फ  online 

प तीने वीकार यात येईल. (फ  Net-banking, Debit/ Credit Card)  यासाठी कोण याही कारणा तव 
अित र  वेळ दे यात येणार नाही. 
 

३ अ ] थम वषासाठी दनाकं सोमवार द.१८/१०/२०२१   
रोजी सकाळी १०:००    ते दपुारी  १२:०० वाजेपयत इ छुक िव ा याची   न दणी    कर यात येईल.  ( यानंी    



Page 3 of 5 

 

 गुगल फॉम  भरलेला नाही   असे वेळेवर येणारे िव ाथ  यांचेसाठी ही अित र    व था   असेल.) दपुारी ०१:००   
 वाजता  उपि थत    असले या सव इ छुक िव ा याची ता पुरती-गुणव ा यादी   िस    कर यात  येईल. दपुारी   
 ०१:१५  वाजेपयत     आ पे वीकार यात येतील. अंितम गुणव ा यादी दपुारी  ०१:३०   वाजता िस  कर यात   
 येईल. 
 

४] दपुारी ०२:०० वाजता य  वेश- या सु  कर यात येईल. या वेश-फेरीदर यान इ छुक व हजर असललेे  
    िव ाथ   यांना  Inter-se-merit नुसार  हणजेच यां या गुणानु म ेपाचारण  कर यात येईल व यानंा  
   यावेळेस उपल ध असले या  र  जागांपैक  यांचे पसंतीनुसार जागा हवी अस यास यांचा वशे िनि त  
   कर यात येईल. एकदा वशे  नाकार यावर आिण ती जागा गुणानु म ेनंतर असले या इ छुक िव ा याला दे यात     
   आ यानंतर एकदा वेश  नाकारले या िव ा यास याच जागसेाठी कोण याही कारे पुन: दावा करता येणार  
   नाही. 
 

५ ] ही वशे-फेरी Dynamic असणार आह.े हणजचे एखादा िव ाथ  यापूव या वेश फेरीम ये वेिशत झालेला  
    असेल आिण  अशा िव ा यास याची शाखा बदलनू इतर शाखेत वेश यावयाचा असेल तर या िव ा यास या    
    फेरीत अशी संधी  उपल ध असेल आिण याला शाखा बदल यासाठी पूव ची जागा र  क न नवीन शाखा     
    िनवडता येईल. अशा  िव ा या या पूव   घेतले या वेशामुळे यावेळेस र  नसलेली जागा वेश-फेरीदर यान   
    र  होव ूशकत.े  
 

७] अशी र  झालेली जागा या वेळेस गुणानु म ेहजर असले या पुढील िव ा यास वेश घे यासाठी उपल ध       
    असेल व  याची  मागणी अस यास याला या जागेवर वेश घेता येईल. 
 

८] या वेश-फेरीसाठी करावया या कायवाही दर यान उपि थत िव ा यानी व यां या पालकांनी मा क घालनू येणे  
     बंधनकारक असेल. 
 

९] सं थेमाफत राबिव यात येत असले या कोिवड-१९ बाबत या िनयमावलीचे सव उपि थतांनी पालन करणे  
     बंधनकारक  असेल.  
 

         १०] वेश- येदर यान एका िव ा यासोबत एकच पालक यांना वेश दे यात येईल. 
 

मह वाच:े या वेश सं था- तरावर राबिव यात यणेारी वेश-फेरी (Institute Level Vacancy Round)      

दर यानच े येसाठीचे सिव तर िनयम २०२१-२२ करीता या Full Time Technical Diploma Courses  

Admission Information Brochure मधील मु ा . १३ नुसार िस  कर यात आलेले आहते. (ही  
 पान ेसंकेत- थळावर उपल ध क न दे यात आलेली आहते). 
 
 
                                                                                                           --सही--  

  (डॉ.िव ल ी.बांदल)  
           ाचाय  
शासक य तं िनकेतन,पुणे  
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