FAQs
1) डिप्लोमा (तंत्रशिक्षणाचे) कोणकोणते फायदे आहे ?
#

इंिस्ट्रीमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध.

#

कमीत कमी कालावधीत रोजगार संधी.

#

स्ट्वतःच्या पायावर उभे राहू िकतात.
कमीत कमी खचाात शिक्षण पण
ू ा करण्याची संधी.

#
#
#
2)

कुठल्याही प्रवेि परीक्षेशिवाय प्रवेि.

पदववका अशभयांत्रत्रकी शिक्षणाचा पाया भक्कम होतो.

पदववका तंत्र शिक्षणासाठी िासकीय तंत्रनिकेति िांदेि मध्ये कोण कोणत्या िाखा

उपलब्ध आहे त?
#

MECHANICAL ENGINEERING(मॉनििंग शिफ्ट )

(60)

code 201761200

#

MECHANICAL ENGINEERING(आफ्टरिूि शिफ्ट)

(60)

code 201761210

#

CIVIL ENGINEERING (मॉनििंग शिफ्ट )

(60)

code 201719100

#

CIVIL ENGINEERING (आफ्टरिूि शिफ्ट )

(60)

code 201719110

PRODUCTION ENGINEERING
ELECTRICAL ENGINEERING

(60)

MEDICAL ELECTRONICS

(60)

code 201760610

(40)

code 201746710

#
#
#
#

3)

INFORMATION TECHNOLOGY

प्रवेि प्रक्रियेसाठी साठी कोण कोणती कागदपत्रे लागतात?
#

माका मेमो,

#

िाळा सोिल्याचे प्रमाणपत्र,

#

राखीव प्रवगाासाठी:जातीचे प्रमाणपत्र,
िॉि क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास),

उत्पन्िाचा दाखला प्रमाणपत्र (लागू असल्यास),

(60)

code 201729310
code 201724610

#

EWS (ECONOMICAL WEAKER SECTION) आर्थाक दृष्ट्या मागास गट

प्रमाणपत्र (लागू असल्यास),
4)

TFWS काय आहे ?
#

TUITION FEE WAIVER SCHEME (TFWS) सवा प्रवगाासाठी

असूि यासाठी

5% जागा राखीव असतात या स्ट्कीमचा फायदा आठ लाख वावषाक उत्पन्ि

गटापयिंत होऊ िकतो. या स्ट्कीम च्या अंतगात प्रवेि घेणार
या ववद्यार्थयािंचे
शिक्षण िुल्क माफ राहील.
5)

2020-21 तंत्रशिक्षण प्रवेि प्रक्रियेची अंनतम गण
ु वत्ता यादी कधी जाहीर होणार आहे ?
#

6)

12 डिसेंबर 2020.

केंद्रीभत
ू प्रवेि प्रक्रियेची (CAP) पहहली फेरी केव्हा आहे ?
#

केंद्रीभूत प्रवेि प्रक्रियेची (CAP) पहहल्या फेरीसाठी
LOGIN मधि
ू पाठ्यिम व

उमेदवारािे उमेदवाराच्या

संस्ट्था यांच्या पसंतीिमांक असणारा ऑिलाइि

ववकल्प िमुिा भरणे व त्यास निश्चचत करण्याचा कालावधी हदिांक 12/12/2020

ते 14/12/2020पयिंत राहील.
#
#

पहहल्या फेरीसाठी तात्पुरते जागावाटप प्रदशिात करण्याचा हदिांक 16/ 12 /2020.
केंद्रीभूत प्रवेि प्रक्रियेच्या

(CAP) पहहल्या फेरीसाठी वाटप करण्यात आलेल्या

जागेचे उमेदवारािे त्याच्या LOGIN द्वारे स्ट्वीकृती करण्याचा हदिांक
17/12/2020 ते हदिांक 18/12/2020 असा राहील.
#

पहहल्या फेरीमध्ये पसंतीिमािुसार शमळालेल्या

संस्ट्थेमध्ये उपश्स्ट्थत राहूि प्रवेि
निश्चचत करणे हदिांक 17 /12 /2020 ते 19/12 /2020 सायंकाळी 05.00
वाजेपयिंत राहील.

7)

मागील वषााच्या
#

प्रत्येक िाखेच्या संस्ट्थेचा CUT-OFF किा प्रकारे उपलब्ध करता येईल?

www.gpnanded.org.in या संकेतस्ट्थळावर उपलब्ध आहे .

8)

िासकीय तंत्रनिकेति िांदेि येथे कोण कोणत्या शिष्टयवत्ृ ती उपलब्ध आहे त?
#
#
#
#
#

9)

EBC,

िॉ. पंजाबराव दे िमुख वसनतगह
ृ निवााह भत्ता योजिा
अल्पसंखयांक शिष्टयवत
ृ ी योजिा
FREESHIP

िासिामाफात राबववण्यात येणार
या सवा शिष्टयवत
ृ ी योजिा

िासकीय तंत्रनिकेति िांदेि संस्ट्थेची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहे त?
#
#
#
#
#
#
#

िासकीय तंत्रनिकेति िांदेि ही संस्ट्था िांदेि िहराच्या मध्यभागी असूि या

संस्ट्थेत मुलांचे व मुलींचे सवा सोयींिी सुसज्ज असे स्ट्वतंत्र वसनतगह
ृ आहे.
डिश्जटल ग्रंथालयाची सुववधा उपलब्ध आहे .
आधनु िक प्रयोगिाळा उपलब्ध आहे त.

ववद्यार्थयाासाठी वायफाय इंटरिेटची सुववधा वविामूल्य उपलब्ध आहे .
अिुभवी व तज्ञ प्राध्यापकवगा संस्ट्थेत कायारत आहे .
आधनु िक संगणक प्रयोगिाळा उपलब्ध आहे .

या संस्ट्थे अंतगात अंनतम वषाात शिकत असलेल्या ववद्यार्थयािंसाठी CAMPUS
INTERVIEW चे आयोजि करूि ववववध कंपिीमध्ये िोकरीच्या संधी उपलब्ध

करूि दे ण्यात येत.े

