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जानहरात
शासकीय तंत्रननके तन मालवण या संस्थेमध्ये संस्थास्तरावर शैक्षनणक वषग 2020-21 मधील
प्रथम वषग व थेट नितीय वषग पदनवका अनभयांनत्रकी अभ्यासक्रमाच्या ररक्त असलेल्या जागांमध्ये प्रवेश
घेण्याकररता दुसरी समुपदेशन प्रवेश फे री घेण्यात येत आहे. कें द्रीभूत प्रवेश प्रक्रक्रयेकररता नवनहत
कलावधीत ऑनलाइन रनजस्रेशन के लेले उमेदवार व जे उमेदवार नॉन कॅ प कररता रनजस्रेशन करणार
/ के ले आहेत अशा प्रवेनशत ककवा प्रवेश न नमळालेल्या सवग उमेदवारांकररता ही फे री क्रद.१५ जानेवारी
२०२१ रोजी आयोनजत करण्यात आली आहे. या फे रीसाठी इच्छु क उमेदवारांनी क्रद.१५ जानेवारी २०२१
रोजी सकाळी १०.०० ते १.०० या वेळेत संस्थेमध्ये सवग मूळ प्रमाणपत्रे व प्रवेश फी सह प्रत्यक्ष उपनस्थत

राहून रनजस्रेशन करणे अत्यावश्यक आहे. जयांनी अद्यापपयगन्त अॅप्लीके शन फॉमग भरलेले नाहीत त्यांनी
१५ जानेवारी २०२१ रोजी दु. १.०० वाजेपयंत फॉमग भरून FC सेंटरमधून कन्फमग करायचे आहेत.
या फे रीसाठी शाखाननहाय ररक्त जागा पुढीलप्रमाणे आहेत.
Vacant Seats
Branch

First Year

Direct Second Year

Diploma

Diploma

1

Civil Engineering

0 +*

1+*

2

Computer Engineering

0 +*

0 +*

3

Electrical Engineering

0 +*

0 +*

4

Electronics & Communication Engineering

0 +*

10 +*

5

Food Technology Engineering

0 +*

0 +*

6

Mechanical Engineering

0 +*

0 +*

*ऐनवेळी ररक्त होणार्या जागा
नवशेष नोट- नह फे री Dynamic पद्धतीने होणार असल्याने फे री सुरू असताना ऐन वेळी जागा ररक्त होऊ शकतात.

पात्रता: या फे रीसाठी CAP मधून रनजस्रेशन के लेले, NON CAP मधून रनजस्रेशन के लेले तसेच जयांनी या
अगोदर कोणत्याही पॉनलटेक्रिक मध्ये प्रवेश घेतला आहे असे सवग उमेदवार पात्र असतील.
नवशेष सूचना: या फे री मधील प्रवेशीत नवद्यार्थयांना कोणत्याही प्रकारची नशष्यवृत्ती / फी- सवलत लागू असणार नाही
Sd/( Dr. S. A. Patil )
Principal

वेळापत्रक
अनु.
क्र.

प्रक्रक्रया

क्रद. १५/०१/२०२१ रोजीचे
वेळापत्रक

१

संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष उपनस्थत राहून नाव नोंदणी करणे

सकाळी १०.०० ते दुपारी १.००
पयंत

२

संस्थास्तरावर तात्पुरती गुणवत्ता याक्रद प्रदर्शशत करणे

दुपारी १.३० वाजता

३

गुणवत्ता याक्रदमधील त्रुटींची पूतगता करणे

दुपारी २.०० वाजेपयंत

४

अंनतम गुणवत्ता याक्रद प्रदर्शशत करणे

दुपारी २.०० वाजता

५

प्रवेश प्रक्रक्रयेस सुरुवात

दुपारी २.१५ वाजलेपासून

Sd/( Dr. S. A. Patil )
Principal

