यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य

औ ोिगक िश ण सं थेसाठी क ीय ऑनलाइन वेश ि या 2022
सं था तरीय समुपदेशन फेरीत वेशाकिरता उमे दवारांनी अवलंबिव याची मािणत कायप दती
सं था तरीय समुपदेशन फेरी पिहला ट पा: िद.29.08.2022 ते िद.05.09.2022
1. सं था तरीय समुपदेशन फेरीसाठी उमेदवारांची पा ता:
1.1.

या उमेदवारांनी वेश अज पिरपूण भ न वेश अज शु क जमा केले आहे .

1.2. तथािप खालील उमेदवार समुपदेशन फेरी साठी अपा असतील:
1.2.1.

या उमेदवारांनी वेश अज पिरपूण भ न वेश अज शु क जमा केलेले नाही.

1.2.2.

या उमेदवारांनी औ ोिगक िश ण सं थेत वेश िनि त केलेले आहेत.

1.2.3.

या उमेदवारांनी खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत सं था तरीय जागेवर (Institute Level Seats) वेश
िनि त केलेले आहेत.

1.2.4.

या उमेदवारांनी खाजगी औ ोिगक

िश ण सं थेम ये सं था तरावर

Seats) न दणी केलेली आहे , हणजेच यां या न दणी

वेशासाठी (Institute Level

मांकात “A” अ रा ऐवजी “P” अ र असेल असे

उमेदवार.
2. सं था तरीय वेशासाठी उपल ध जागा: िद.29.08.2022
2.1. सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक

िश ण सं थांमधील चौ या

वेश फेरीनंतर िर त रािहले या जागा या

सं था तरीय समुपदेशन फेरीसाठी उपल ध राहतील.
2.2. िद.29.08.2022 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजेनंतर उमे दवारांना यां या वेश खा यात वेश क न “Admission
Activities > Vacant Seat Report” या टॅ ब दारे सं थािनहाय िर त जागांचा तपशील पाहता येईल.

3. रा य तरीय सवसाधारण गुणव ा यादी (State General Merit List): िद.29.08.2022
3.1. िद.29.08.2022 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजेनंतर समुपदेशन फेरीसाठी पा

सव उमेदवारांची रा य तरीय

सवसाधारण गुणव ा यादी कािशत कर यात येईल.
3.2. उमेदवारांना यां या वेश खा यात वेश क न “Admission Activities > Application, Merit and Admission
Status” या टॅ ब दारे यांचा रा य तरीय सवसाधारण गुणव ा

मांक (State General Merit Number) पाहता

येईल
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4. सं था तरीय समुपदेशन फेरीसाठी न दणी करणे (Mark Attendance): िद.30.08.2022 ते िद.31.08.2022
4.1. पा उमेदवारांनी यां या वेश खा यात वेश करावा.
4.2. “Admission Activities > Mark Attendance for counselling” या टॅ ब दारे समुपदेशन फेरीसाठी न दणी करावी.

4.3. उमेदवाराने यां या पसंतीची औ ोिगक िश ण सं था िनवडावी व “Mark Attendance” या टे प वर

4.4. उमेदवार यां या पसंती या एकापे ा अिधक औ ोिगक िश ण सं थांची िनवड क

लक करावे

शकतात.

4.5. उमेदवाराने िनवड केले या औ ोिगक िश ण सं थांची यादी “Generate & Save (PDF)” या टॅ बवर

लक क न

न दणी िनि त करावी व आव यक अस यास िनवड केले या औ ोिगक िश ण सं थां या यादीची छापील परत
यावी.
5. औ ोिगक िश ण सं था िनहाय गुणव ा
5.1.

मांक तपासणे: िद.01.09.2022

येक औ ोिगक िश ण सं थेसाठी या सं थेची िनवड केले या उमेदवारां या रा य तरीय सवसाधारण गुणव ा
मांकानुसार (State General Merit Number) समुपदेशन फेरीसाठी औ ोिगक िश ण सं था िनहाय गुणव ा
यादी तयार कर यात येईल.

5.2. उमेदवाराने यांचा वेश खा यात वेश करावा.
5.3. िद.01.09.2022 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजेनंतर उमेदवाराने िनवड केले या सव औ ोिगक िश ण सं थांसाठी
यांचा गुणव ा

मांक पाह यासाठी “Admission Activities > Institute wise merit list counselling” या टॅ बवर

लक करावे.
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5.4. उमेदवाराने िनवड केले या सव औ ोिगक िश ण सं थांसाठी यांचा गुणव ा

मांक व समुपदेशन फेरीसाठी

संबंिधत सं थेत उप थत राह यासाठी िदनांक व वेळ दे यात येईल (Day and Slot Time)

6. समुपदेशन फेरी: िद.02.09.2022 ते िद.05.09.2022
6.1. उमेदवारास िदले या वेळ व िदनांकास यांनी संबंधीत औ ोिगक

िश ण सं थेत िकमान १ तास अगोदर सव

आव यक द तऐवज/ माणप व िश ण शु कासह उप थत रहावे.
6.2. संबंधीत औ ोिगक

िश ण सं थेत समुपदे शन फेरीसाठी हजर असले या उमेदवारांना

मांकानुसार समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल.

यां या गुणव ा

वेशाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी व

उमेदवाराची अहता या आधारावर वेशा या जागांचे वाटप करणे.
6.3. समुपदेशन फेरीम ये उपल ध सव जागा हया सवसाधारण जागा हणून समज या जातील.
6.4. समुपदेशन फेरीसाठी वेळ व िदनांक उपल ध क न िदला असलातरी औ ोिगक िश ण सं थांमधील जागांचे वाटप
हे पूणत: उपल ध िर त जागा व उमेदवाराची पा ता यावर अवलंबून असेल
6.5. सदर वेशफेरीत जागा बहाल कर यात आले या उमेदवारांनी याच िदवशी सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर
वेश िनि तीची

य कायवाही करावी.

6.6. उमेदवार िदले या वेळ व िदनांकास संबंधीत सं थेत उप थत न रािह यास अ य वेळ व िदनांक उपल ध क न
दे यात येणार नाही.
6.7. उमेदवारास िदले या वेळ व िदनांकास यांनी य तश: उप थत राहणे अिनवाय आहे . उमेदवारा या अपरो
नातेवाईक/ पालक/ िम

याचे

व अ य कोणीही य ती समुपदे शन फेरीसाठी उमेदवारा या वतीने उप थत राह यास

परवानगी नाही.
6.8. उमेदवारांनी याच िदवशी वेश िनि त न के यास यांना बहाल कर यात आलेली जागा दु स या िदवशी िर त
समजून वेशासाठी खुली कर यात येईल.

Page 3 of 4

सं था तरीय समुपदे शन फेरी दु सरा ट पा: िद.06.09.2022 ते िद.10.09.2022
7. सं था तरीय वेशासाठी उपल ध जागा:
7.1. सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांमधील सं था तरीय समुपदे शन फेरी पिहला ट यानंतर िर त
रािहले या जागा पुढील सं था तरीय समुपदे शन फेरीसाठी उपल ध राहतील.
7.2. उमेदवारांना यां या वेश खा यात वेश क न “Admission Activities > Vacant Seat Report” या टॅ ब दारे
सं थािनहाय िर त जागांचा अ ावत (Real time) तपशील पाहता येईल.
8. सं था तरीय समुपदे शन फेरीसाठी न दणी करणे (Mark Attendance):
8.1. पा उमेदवारांना सं थांची िनवड क न आगावू (Advance) न दणी कर याची आव यकता नाही.
9. समुपदेशन फेरी: िद.06.09.2022 ते िद.10.09.2022
9.1.

वेशो छु क व न दणीकृत उमेदवारांनी ते वेश घेऊ इ छणा या शासकीय वा खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत
य तीश: हजर राहू न समुपदे शन फेरीकिरता सकाळी 8.00 वाजेपासून दुपारी 12.00 वाजेपयत हजेरी न दवावी.

9.2. दुपारी 12.00 वाजेपयत हजेरी न दिवले या उमेदवारांमधू न पिहली गुणव ा यादी दु पारी 1.00 वाजता
सं था तरावर तयार कर यात येईल व उमेदवारांना सदर यादील यां या गुणव ा

मांकानुसार समुपदे शनाकिरता

याच िदवशी बोलिव यात येईल.
9.3. संबंधीत औ ोिगक

िश ण सं थेत समुपदे शन फेरीसाठी हजर असले या उमेदवारांना

मांकानुसार समुपदे शनाकिरता बोलािव यात येईल.

यां या गुणव ा

वेशाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी व

उमेदवाराची अहता या आधारावर वेशा या जागांचे वाटप करणे.
9.4. समुपदेशन फेरीम ये उपल ध सव जागा हया सवसाधारण जागा हणून समज या जातील.
9.5. समुपदेशन फेरीसाठी हजेरी न दवीली असलीतरी औ ोिगक िश ण सं थांमधील जागांचे वाटप हे पूणत: उपल ध
िर त जागा व उमेदवाराची पा ता यावर अवलंबून असेल
9.6. सदर वेशफेरीत जागा बहाल कर यात आले या उमेदवारांनी याच िदवशी सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर
वेश िनि तीची

य कायवाही करावी.

9.7. उमेदवाराने समुपदे शन फेरीसाठी य तश: उप थत राहणे अिनवाय आहे . उमेदवारा या अपरो

याचे नातेवाईक/

पालक/ िम व अ य कोणीही य ती समुपदे शन फेरीसाठी उमे दवारा या वतीने उप थत राह यास परवानगी नाही.
9.8. उमेदवारांनी याच िदवशी वेश िनि त न के यास सदर जागा दु स या िदवशी िर त समजून वेशासाठी खुली
कर यात येईल.
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