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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.क्र. शातंनिपु/ संस्थास्तर _प्रवेश_फेरी/२०२२-२३            दििांक: २२/०९/२०२२  
 

 

ससं्था-स्तरावर राबनवण्यात यणेारी प्रवशे-फेरी  

(Institute Level Vacancy Round) 
 

शैक्षनणक वर्ष २०२२-२३ करीता प्रथम व थेट नितीय वर्ष पिनवका अनियांनिकी अभ्यासक्रमासाठी CAP Round-III 

िंतर ररक्त असलेल्या जागांसाठी संस्थास्तरीय प्रवेश फेरी खालील वेळापिकाप्रमाणे होणार आहे.   

 

अ. क्र. पिनवका वर्ष  दििांक  
०१ प्रथम वर्ष  २४/०९/२०२२ 
०२ प्रथम वर्ष * व थटे नितीय वर्ष  २७/०९/२०२२  

०३ थटे नितीय वर्ष २९/०९/२०२२ 

*प्रथम वर्ाषच्या दििांक २४/०९/२०२२ रोजीच्या संस्थास्तर प्रवेश फेरीमध्ये जागा ररक्त रानहल्यास दििांक 

२७/०९/२०२२ रोजीची फेरी घेण्यात येईल.  

 या प्रवेश-फेरीसाठीची पािता 
 

१] CAP अंतगषत िोंिणी केलेले (यापूवी प्रवेनशत अथवा अ-प्रवनेशत) तसेच  Non-CAP  अंतगषत िोंिणी केललेे सवष  

नवद्याथी  या प्रवेश-फेरीसाठी पाि असतील. 
 

२] अद्याप कोणत्याही प्रकारे िोंिणी ि केलेले इच्छुक नवद्याथीसुधा  वरील दििांकास आयोनजत केलेल्या प्रवेश फेरीसाठी 

पाि असतील. माि अशा इच्छुक नवद्यार्थयाांिा त्यांच ेिावाची िोंिणी गुगल फॉमष ललंक िारे करणे बंधिकारक  असेल. 

(याबाबत सनवस्तर मानहती पुढे िणे्यात आलेली आह.े) 

 

 या प्रवशे-फेरीसाठी ररक्त जागाबंद्दलची व्याख्या 
 

१]  प्रथम वर्ाषसाठी CAP Round-III अंतगषत ज्या नवद्यार्थयाांिा शासकीय तंिनिकेति,पुणे या संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी     

     ऑिलाईि पधतीि ेAllotment घोनर्त झालेल ेहोते तथानप त्यांिी दििांक २२/०९/२०२२ रोजी सायकंाळी             
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    ०५: ०० वाजेपयांत Reporting केलेले िाही, अशा नवद्यार्थयाांच्या ररक्त जागांकररता  दििाकं २४/०९/२०२२  व         

दििाकं २७/०९/२०२२ रोजी   संस्था- स्तरावर प्रवेश-फेरी राबनवण्यात (Institute Level Vacancy Round)  येत 

आह.े  

 

   तसचे थेट नितीय वर्ाषसाठी CAP Round-III अंतगषत ज्या नवद्यार्थयाांिा  शासकीय तंिनिकेति,पुणे या संस्थते प्रवेश  

घेण्यासाठी ऑिलाईि पधतीि े Allotment घोनर्त झालेले होते तथानप  त्यांिी दििांक २४/०९/२०२२ रोजी         

सायंकाळी ०५: ०० वाजपेयांत  Reporting केलेले   िाही, अशा नवद्यार्थयाांच्या ररक्त जागांकररता  दििाकं 

२७/०९/२०२२  व २९/०९/२०२२ रोजी  संस्था- स्तरावर प्रवेश-फेरी राबनवण्यात (Institute Level Vacancy 

Round)  येत आह.े  
 

२]  माि या ररक्त जागा फक्त शाखा-निहाय असलेल्या नियनमत प्रवेश-क्षमता (sanctioned Intake) पैकी ररक्त  

    रानहलेल्या जागा  असतील. (EWS / TFWS अंतगषत यापूवी Allotment घोनर्त झालेले परंतु reporting ि केल्याि े 

    ररक्त  रानहलेल्या जागा ससं्था-स्तरावर राबनवण्यात यणेारी प्रवेश-फेरी  म्हणजेच Institute Level Vacancy  

   Round साठी उपलब्ध  िसतील.) 

 

 या प्रवशे-फेरी अतंगषत प्रवशेीत होणारे नवद्यार्थयाांिा उपलब्ध नशष्यवतृ्ती  
 

१] सिर प्रवेश-फेरी ररक्त जागा िरण्यासाठी असूि या फेरीत प्रवेनशत होणारे नवद्याथी यांिा अल्प-संख्यांक नशष्यवृत्ती 

सारख्या  मोजक्याच प्रकारच्या नशष्यवृत्त्या नमळू शकतात. 
 

२] राजर्ी शाहू महाराज नशष्यवृत्ती तसेच डॉ.पंजाबराव िशेमुख नशष्यवृत्तीस या प्रवेश-फेरीत प्रवेनशत नवद्याथी पाि 

िसतील. 
 

 शनिवार  दििाकं  २४/०९/२०२२  व मगंळवार  दििाकं २७/०९/२०२२ 

रोजीच्या प्रवशे-फेरीसाठी महत्वाच्या सचूिा 
 

१] प्रथम वर्ाषसाठी  दििाकं  २४/०९/२०२२  व दििाकं २७/०९/२०२२  रोजी रोजी संस्था-स्तरावर राबनवण्यात 

येणारी प्रवेश-फेरी म्हणजेच Institute Level Vacancy Round साठी इच्छुक नवद्यार्थयाषिी प्रवेश-फेरीसाठीची 

िोंिणी गुगल फॉमष िारे मानहती  िरूि सबनमट करणे बंधिकारक असेल. गुगल फॉमष िारे  िोंिणी करण्यासाठीची  

कालमयाषिा दििाकं  २४/०९/२०२२  व दििाकं २७/०९/२०२२  रोजी  िपुारी  ११:०० वाजेपयांतच असेल. तसेच 

इच्छुक नवद्यार्थयाांिी प्रवेश फेरी साठी   संस्थेत प्रत्यक्ष  उपनस्थत राहणे अनिवायष आह.े 

 

 मगंळवार  दििाकं २७/०९/२०२२  रोजीच्या प्रवशे-फेरीसाठी महत्वाच्या सचूिा   
 

१] प्रथम व थेट नितीय वर्ाषसाठी दििाकं २७/०९/२०२२  रोजी संस्था-स्तरावर राबनवण्यात येणारी प्रवेश-फेरी  

  म्हणजचे   Institute Level Vacancy Round साठी इच्छुक नवद्यार्थयाषिी या प्रवशे-फेरीसाठीची िोंिणी गुगल  

  फॉमष िारे   मानहती   िरूि सबनमट करणे बंधिकारक असेल. गुगल फॉमष िारे  िोंिणी करण्यासाठीची  कालमयाषिा   

  दििाकं २७/०९/२०२२  रोजी  िपुारी  ११:०० वाजेपयांतच असेल. तसेच इच्छुक नवद्यार्थयाांिी प्रवेश  

  फेरी साठी   संस्थते प्रत्यक्ष  उपनस्थत राहणे अनिवायष आहे. 
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 गुरुवार  दििाकं २९/०९/२०२२  रोजीच्या प्रवशे-फेरीसाठी महत्वाच्या सचूिा   
 

१] प्रथम व थेट नितीय वर्ाषसाठी दििाकं २९/०९/२०२२  रोजी संस्था-स्तरावर राबनवण्यात येणारी प्रवेश-फेरी  

  म्हणजचे   Institute Level Vacancy Round साठी इच्छुक नवद्यार्थयाषिी या प्रवशे-फेरीसाठीची िोंिणी गुगल  

  फॉमष िारे   मानहती   िरूि सबनमट करणे बंधिकारक असेल. गुगल फॉमष िारे  िोंिणी करण्यासाठीची  कालमयाषिा   

  दििाकं २९/०९/२०२२  रोजी  िपुारी  १:०० ते वाजेपयांतच असेल. तसेच इच्छुक नवद्यार्थयाांिी प्रवेश  

  फेरी साठी   संस्थते प्रत्यक्ष  उपनस्थत राहणे अनिवायष आहे. 
 

 

 

 

 

 

यासाठीची गगुल फॉमष ललकं खालीलप्रमाण ेआह.े 
 

 प्रथम वर्ाषसाठी गगुल फॉमष ललकं : https://forms.gle/mHykYdMEqJYVJxWSA  

इच्छुक नवद्याथी खालील  QR- Code  Scan करूि सधुा सिरील मानहती िरू शकतात. 

 

 थटे नितीय  वर्ाषसाठी गगुल फॉमष ललकं :  https://forms.gle/sLsxbdN3GScWbSes9    

इच्छुक नवद्याथी खालील  QR- Code  Scan करूि सधुा सिरील मानहती िरू शकतात. 

 

                                

                  First Year                                                   Direct Second Year 

२] या प्रवेश-फेरीसाठी उपनस्थत राहतांिा इच्छुक नवद्याथी यांिी त्यांचे आवश्यक ते सवष प्रमाणपि,े गुण-पनिका, 

िाखले इ. मूळ प्रत व झेरॉक्स सोबत बाळगणे बंधिकारक आह.े त्यांिा लाग ूअसलेल ेप्रवेश-शुल्क (फी) फक्त online 

पधतीिे स्वीकारण्यात येईल. (फक्त Net-banking, Debit/ Credit Card)  यासाठी कोणत्याही कारणास्तव 

अनतररक्त वेळ िणे्यात येणार िाही. 
 

३ अ] प्रथम वर्ाषसाठी दििाकं २४/०९/२०२२  व  दििाकं २७/०९/२०२२    

 ब] थटे नितीय वर्ाषसाठी  दििाकं २७/०९/२०२२ व दििाकं २९/०९/२०२२  

https://forms.gle/mHykYdMEqJYVJxWSA
https://forms.gle/sLsxbdN3GScWbSes9
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 रोजी सकाळी ९:०० ते िपुारी  १:०० वाजेपयांत इच्छुक नवद्यार्थयाांची   िोंिणी    करण्यात येईल.  (ज्यािंी    

 गुगल फॉमष  िरलेला िाही   असे वेळेवर येणारे नवद्याथी यांचेसाठी ही अनतररक्त   व्यवस्था   असेल.) िपुारी १:३०   

 वाजता  उपनस्थत    असलेल्या सवष इच्छुक नवद्यार्थयाांची तात्पुरती-गुणवत्ता यािी   प्रनसध   करण्यात  येईल. िपुारी   

 १:४५  वाजेपयांत     आक्षेप स्वीकारण्यात यतेील. अंनतम गुणवत्ता यािी िपुारी  २.००   वाजता प्रनसध करण्यात   

 येईल. 
 

४] िपुारी ०२:०० वाजता प्रत्यक्ष प्रवेश-प्रदक्रया सुरु करण्यात येईल. या प्रवेश-फेरीिरम्याि इच्छुक व हजर असललेे  

    नवद्याथी  यांिा  Inter-se-merit िुसार  म्हणजेच त्यांच्या गुणािुक्रमे पाचारण  करण्यात येईल व त्यािंा  

   त्यावेळेस उपलब्ध असलेल्या  ररक्त जागांपैकी त्यांचे पसंतीिसुार जागा हवी असल्यास त्यांचा प्रवेश निनित  

   करण्यात येईल. एकिा प्रवशे  िाकारल्यावर आनण ती जागा गुणािुक्रमे िंतर असलले्या इच्छुक नवद्यार्थयाषला िणे्यात     

   आल्याितंर एकिा प्रवेश  िाकारलेल्या नवद्यार्थयाषस त्याच जागेसाठी कोणत्याही प्रकारे पुि: िावा करता येणार  

   िाही. 

 
 

५ ] ही प्रवेश-फेरी Dynamic असणार आह.े म्हणजचे एखािा नवद्याथी यापूवीच्या प्रवेश फेरीमध्ये प्रवेनशत झालेला  

    असेल आनण  अशा नवद्यार्थयाषस त्याची शाखा बिलूि इतर शाखेत प्रवेश घ्यावयाचा असेल तर त्या नवद्यार्थयाषस या    

    फेरीत अशी संधी  उपलब्ध असेल आनण त्याला शाखा बिलण्यासाठी पूवीची जागा ररक्त करूि िवीि शाखा     

    निवडता येईल. अशा  नवद्यार्थयाषच्या पूवी  घेतलेल्या प्रवेशामुळे त्यावेळेस ररक्त िसलेली जागा प्रवेश-फेरीिरम्याि   

    ररक्त होव ूशकते.  
 

७] अशी ररक्त झालेली जागा त्या वेळेस गुणािुक्रमे हजर असलेल्या पुढील नवद्यार्थयाषस प्रवेश घेण्यासाठी उपलब्ध       

    असेल व  त्याची  मागणी असल्यास त्याला त्या जागेवर प्रवेश घेता येईल. 
 

८] प्रवेश-प्रदक्रयेिरम्याि एका नवद्यार्थयाषसोबत एकच पालक यांिा प्रवेश िणे्यात येईल. 

 

महत्वाच:े या प्रवेश संस्था-स्तरावर राबनवण्यात येणारी प्रवेश-फेरी (Institute Level Vacancy Round)      

िरम्यािच े प्रक्रीयेसाठीचे सनवस्तर नियम २०२२-२३  करीताच्या Full Time Technical Diploma Courses  

Admission Information Brochure मधील मुद्दा क्र. १३ िुसार प्रनसध करण्यात आलेले आहते. (ही  

 पािे संकेत-स्थळावर उपलब्ध करूि िणे्यात आलेली आहते). 

 

 

                                                                                                           --सही--  

  (डॉ.नवठ्ठल श्री.बांिल)  

           प्राचायष  

शासकीय तंिनिकेति,पुणे  
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