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शासकीय व खाजगी औद्योशगक प्रशशक्षण संस्थेतील ऑगस्ट 2020 सत्रासाठी प्रवेश सूचना
राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योशगक प्रशशक्षण संस्थेतील शशल्प कारागीर प्रशशक्षण योजनेतंगगत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट
2020 सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया (Centralized Online Admission Process) पध्दतीने करणयांत येत असून प्रिेशाची सविस्तर
“मावितीपुस्स्तका - प्रिेश पध्दती, वियमािली ि प्रमावित काययपध्दती” प्रिेश संकेत स्थळािर Download Section मध्ये Pdf स्िरुपात उपलब्ध करुि देण्यात
आली आिे.
राज्यातील सिय शासकीय ि खाजगी औद्योवगक प्रवशक्षि संस्थेतील प्रिेश पूिय क्षमतेिे िोिे, प्रिेश अजात दुरुस्ती करिे ि इ. १० िी च्या पुरििी
परीक्षेत उत्तीिय झालेल्या उमेदिारांसाठी प्रिेशाची संधी उपलब्ध करुि देण्यासाठी प्रिेश अजय सादर करिे ि प्रिेश अजात दुरूस्ती करण्याची सुविधा वद.
03.02.2021 पासुि पुिश्च: उपलब्ध करुि देण्यात येत आिे. प्रिेशाचे पुढील िेळापत्रक खालील प्रमािे असेल.
प्रवेशाचे वेळापत्रक
अ.क्र.
1.0
1.1
2.0
2.1
3.0

प्रवेश प्रक्रीयेचा तपशील

प्रारं भ शदनांक

अंशतम शदनांक

शासकीय औ.प्र. संस्थेत प्रवेशासाठी ऑन लाईन पध्दतीने प्रवेश अजग भरणे, अजात दुरूस्ती (Edit)

03 फेब्रुवारी, 2021

07 फेब्रुवारी, 2021

सायं. 05.00 वाजेपासून

सायं.5.00 वाजेपयंत

ऑन लाईन प्रवेश अजग करणे
करणे व प्रवेश अजग पूणग भरल्यानंतर प्रवेश अजग शुल्क जमा करणे.
गुणवत्ता यादी प्रशसध्द करणे
शासकीय औ.प्र. संस्थेत प्रवेशासाठी गुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रशसध्द करणे व उमेदवारांना
SMS व्दारे कळवििे.

08 फेब्रुवारी, 2021, सायं.5.00 वाजता

संसथास्तरीय समुपदे शि फेरी
सिय शासकीय औ.प्र. संस्थांतील वरक्त जागा संस्थास्तरीय समुपदेशि फेरीव्दारे भरण्यासाठी

3.1

उपलब्ध राितील. समुपदेशि प्रवेश फेरीकशरता उपलब्ध जागांचा तपशील संकेतस्थळावर

03 फेब्रुवारी, 2021, सायं. 5.00 िाजता

प्रकाशशत करणे.
औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवेशोच्छु क ि िोंदिीकृत उमेदवारांनी संबंशधत औ. प्र. संस्थेत सकाळी ०८.००
3.2

िाजेपासूि ते ११.०० िाजेपयंत व्यक्तीश: हजर राहु न समुपदेशन फेरीकरीता दररोज स्ितंत्रवरत्या
िजेरी नोंदिािी.

3.3
3.4

संस्थेत त्या वदिांकास सकाळी 11.00 िाजेपयंत उपस्स्थत असलेल्या सिय िोंदिीकृत उमेदारांची
िजेरी संबंधीत संस्थेव्दारे दुपारी ०१.०० िाजेपयंत संकेतस्थळािर नोंदशवणे.
संस्थास्तरीय समुपदेशन फेरीसाठी हजेरी नोंदशवलेल्या उमेदिारांमधूि त्याच वदिशी संबंवधत
संस्थास्तरािर दुपारी ०१.०० िाजता गुिित्ता यादी तयार करुि प्रकावशत करिे.
संस्थास्तरावर तयार केलेल्या गुणवत्ता यादी नुसार उमेदवारांना समुपदेशनाकशरता बोलाशवणयात

3.5

09 फेब्रुवारी, 2021

15 फेब्रुवारी, 2021

येईल. प्रवेशाकशरता उपलब्ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहगता या आधारावर
प्रवेशाच्या जागांचे वाटप करणयात येईल.
सदर प्रवेशफेरीसाठी शनवड झालेल्या उमेदवारांनी सवग मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर संबंशधत

3.6

औ.प्र. संस्थेत त्याच वदिशी प्रिेश विवश्चतीची प्रत्यक्ष काययिािी करािी. उमेदवारांनी त्याच वदिशी
प्रिेश विवश्चत ि केल्यास सदर जागा दुसऱ्या शदवशी शरक्त समजुन प्रवेशासाठी खुली करणयात
येईल.

4.0
4.1

खाजगी औद्योवगक प्रवशक्षि संस्थेतील संस्था स्तरावरील प्रवेश
खाजगी औ. प्र.संस्थांमधील संस्थास्तरािरील जागांिर (माविती पुस्स्तकेतील मुद्दा क्र. 1.4 प्रमािे)

15 फेब्रुवारी, 2021

संबंवधत खाजगी औ. प्र. संस्थाव्दारे प्रिेश विवश्चत करिे.

रा.11.59 वाजेपयंत

महत्वाची सुचना :
1. राज्यातील सवग शासकीय व खाजगी औ.प्र. संस्थांतील सिय प्रकारच्या जागांसाठी प्रवेश हे केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने होत असून केंद्रीय पध्दतीत उपलब्ध
जागा व संस्थास्तरावरील जागांसाठी ऑनलाईन अजग सादर करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही पशरस्स्थतीत ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली व्यशतशरक्त प्रवेश
घेणाऱ्या उमेदवारांचे प्रवेश ग्राह्य धरणयात येणार नाही याची सवग उमेदवार, पालक व औ.प्र. संस्थांनी नोंद घ्यावी.
2. प्रिेश पध्दती, वियमािली, प्रिेश संकेतस्थळाबाबत तांवत्रक ि तद्िुषंवगक शंका असल्यास िवजकच्या शासकीय िा खाजगी औ.प्र. संस्थेस संपकय साधािा
अथिा संबंधीत प्रादेवशक कायालयाच्या मदत कक्षास प्रिेश संकेतस्थळािर देण्यात आलेल्या दुरध्ििी क्रमांकािर सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 िाजेपयंत
संपकय साधािा. सदर मदत कक्षास संपकय साधण्यापूिी मावितीपुस्स्तका अभ्यासािी.
-Sdस्थळ:

मुंबई

शदनांक:

03 फेब्रुिारी, 2021

(दीपेन्द्र ससि कुशिाि, भा.प्र.से.)
संचालक

