
शासकीय तंत्रनिकेति , यवतमाळ 

प्रथम वर्ष व थेट नितीय वर्ष पदनवका प्रवेश  २०२२-२३ 

शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२०२३ मधील प्रथम वर्ष व थेट णितीय वर्ष पदणवका  अणियाांणिकी अभ्यासक्रमातील सांिाव्य रिक्त 

जागाांसाठी सांस्था स्तिाविील अणतरिक्त प्रवेश फेिी णद . २७/०९/२०२२ िोजी होिाि आहे  

1) Registration Time :- 10.30 AM to 01.00  PM at Institute on 27/09/2022. 

2) Provisional Merit List :- 01.15PM 

3) Grievance Period :-  01.15 PM to 01.30 PM 

4) Final Merit List :- 1.45 PM  

5) First Year Allotment Starts :- 02.00 PM 

6) Direct Second Year Allotment Starts :- 02.15 PM 

आज रोजी ररक्त जागा:-  

प्रथम वर्ष :- Civil – 05, Computer – 01, Electrical – 01, Mechanical – 01. 

थेट णितीय वर्ष :- Electronics and Telecommunication – 01. 
 

Note:  

समुपदेशि प्रवेश प्रनिया खालील प्रमाणे राबनवण्यात येईल 

१) ज्या णवद्यार्थ्ाांनी CAP व Non-CAP प्रवेश्यासाठी www.dtemaharashtra.gov.in या सांकेतस्थळाविनोांदिी 

केलेली आहे, असे सवष णवद्याथी या फेिीसाठी पाि समजण्यात  येतील . 

२) ज्या णवद्यार्थ्ाांनी नोांदिी केली नसेल अश्या णवद्यार्थ्ाांना प्रवेश फेिीत िाग घेण्यासाठी नोांदिी  कििे बांधनकािक 

िाहील.  

३ ) सदिहू प्रवेश प्रक्रीये करिता उपलबद्ध रिक्त जागेवि शासन णनयमानुसाि प्रवेश फेिीसाठी णनवड झालेल्या 

णवद्यार्थ्ाांना त्याच णदवसी म्हिजेच २७/०९/२०२२ सांस्थेत प्रवेश णनश्श्चत किावा लागेल. विील णदनाांकास दुपािी ०१ .०० 

वाजेनांति येिाऱ्या णवद्यार्थ्ाांना प्रवेश प्रणक्रयेत सहिागी होता येिाि नाही. 

४) सदिहू प्रवेश प्रक्रीये करिता उपलब्द्द्ध रिक्त जागेवि शासन णनयमानुसाि प्रवेश फेिीसाठी णनवड झालेल्या 

णवद्यार्थ्ाांना त्याच णदवसी म्हिजेच २७/०९/२०२२ सांस्थेत प्रवेश णनश्श्चत किावा लागेल .  त्यासाठी णवद्यार्थ्ाांना केवळ 

ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश शुल्क ििावा लागेल व सोबत आवश्यक ती मूळ कागदपिे आिावीत. 

५ ) रिक्त असलेल्या जागाांची माणहती www.gpyavatmal.ac.inया सांकेतस्थळावि उपलब्द्द्ध आहे. 

६ ) या फेिीनांति रिक्त झालेल्या / िाणहलेल्या जागाांसाठी णदनाांक २९/०९/२०२२ िोजी प्रवेश णनयम माणहती पुश्स्तका 

२०२२ -२३ मधील णनयम क्रमाांक. १३ प्रमािे गिज पडल्यास पुन्हा प्रवेश प्रणक्रया प्रथम वर्ष व थेट  णितीय वर्ाषकरिता 

िाबणवण्या येईल.   

    ७) अणधक माणहतीसाठी सांस्थेच्या www.gpyavatmal.ac in या सांकेतस्थळाला िेट द्यावी   

        अथवा  प्रा.केशव बेले(९४२३९४००८१) व प्रा.वैिव येंडे (९५०३७४६४९६) याांचेशी  

        सांपकष  साधावा. 
 

                                                                                          प्राचायष , 

                                                                                 शासकीय तांिणनकेतन , 

                                                                                        यवतमाळ  
 

 

http://www.dtemaharashtra.gov.in/
http://www.gpyavatmal.ac.inया/
http://www.gpyavatmal.ac/





