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शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील ऑग ट 2021 स ासाठी वशे सूचना 
 

रा यातील शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील िश प कारागीर िश ण योजनेतंगत (Craftsman Training Scheme) ऑग ट 2021 
स ातील वशे हे क ीय ऑनलाईन वशे ीया (Centralized Online Admission Process) प दतीने कर यातं येत असून वशेाची सिव तर 
“मािहतीपु तका - वशे प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती” वशे संकेत थळावर Download Section म य ेPdf व पात उपल ध क न दे यात 
आली आहे. 

िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यानंी वेशाची अंितम तारीख िद.18.11.2021 पयत वाढिवली अस याने तसेच िवहीत मुदतीत वशे अज सादर क  
न शकले या उमेदवारानंा समुपदेशन फेरीत संधी उपल ध क न दे यासाठी खालील माणे पुरवणी वेश वळेाप क जािहर कर यात येत आहे. सव शासकीय 
व खाजगी औ. . सं थांतील क ीय वशे ि ये दारे भर यासाठी उपल ध जागांपैकी िर त जागा सं था तरीय समुपदेशन फेरी दारे भर यासाठी उपल ध 
राहतील. सं था तरीय समुपदेशन वशे फेरीकिरता उपल ध जागाचंा तपशील वशे संकेत थळावर “Vacant Seats” म य ेउपल ध आहेत. 

वेशाचे वळेाप क 
अ. . वेश ीयेचा तपशील ारंभ िदनांक अिंतम िदनांक 
१.0 न याने ऑन लाईन वशे अज करणे व वशे अज िनि त करणे : 

१.1 
िवहीत मुदतीत वेश अज सादर क  न शकले या उमेदवारानंा समुपदेशन फेरीत संधी उपल ध 
क ण दे यासाठी ऑन लाईन प दतीने न याने वशे अज भरणे, अज त दु ती (Edit) करणे व 

वशे अज शु क भरणे. 

01 नो हबर, 2021 
स.11.00 वाजपेासून 

07 नो हबर, 2021 
साय.ं5.00 वाजपेयत 

१.2 
या पूव  व न याने अज भरले या सव उमेदवारांची समुपदेशन फेरीसाठी एकि त गुणव ा यादी 

िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे कळिवणे 
08 नो हबर, 2021, दुपारी 3.00 वाजता 

1.3 
न याने अज केले या उमेदवारानंी िद.09 नो हबर, 2021 पासुन खालील माणे सं था तरीय 
समुपदेशन फेरीसाठी संबंधीत सं थेत उप थत रहाव े

 

२.0 सं था तरीय समुपदेशन फेरी 

२.1 
वशेो छुक व न दणीकृत उमेदवारांनी संबंिधत औ ोिगक िश ण सं थेत सकाळी ०८.०० 

वाजपेासून ते ११.०० वाजपेयत य तीश: हजर राहुन समुपदेशन फेरीकरीता दररोज वतं िर या 
हजरेी न दवावी. 

19 ऑ टोबर, 2021 
 

18 नो हबर, 2021 
(सव रिववार व 

िद.04.11.2021 ते 
06.11.2021 वगळता) 

२.२ 
सं थेत या िदनाकंास सकाळी 11.00 वाजपेयत उप थत असले या सव न दणीकृत उमेदारांची 
हजरेी संबंधीत सं थे दारे दुपारी ०१.०० वाजपेयत संकेत थळावर न दिव णे. 

२.३ 
सं था तरीय समुपदेशन फेरीसाठी हजरेी न दिव ले या उमेदवारांमधून याच िदवशी संबंिधत 
सं था तरावर दुपारी ०१.०० वाजता गुणव ा यादी तयार क न कािशत करणे. 

२.४ 
सं था तरावर तयार केले या गुणव ा यादी नुसार उमेदवारानंा समुपदेशनाकिरता बोलािव यात 
येईल. वशेाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर 

वशेा या जागाचंे वाटप कर यात येईल.  

२.५ 

सदर वशेफेरीसाठी िनवड झाले या उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर 
संबंिधत औ ोिगक िश ण सं थेत याच िदवशी वशे िनि तीची य  कायवाही करावी. 
उमेदवारांनी याच िदवशी वेश िनि त न के यास सदर जागा दुस या िदवशी िर त समजुन 

वशेासाठी खुली कर यात येईल. 
३.0 खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील सं था तरावरील वेश 

३.1 
खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांमधील सं था तरावरील जागांवर (मािहती पु तकेतील मु ा 

. 1.4 माणे) संबंिधत खाजगी औ ोिगक िश ण सं था दारे वशे िनि त करणे.  
07 स टबर, 2021 
स.9.00 वाजपेासून 

18 नो हबर, 2021 
रा.11.59 वाजपेयत 

मह वाची सुचना : 
1. रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ. . सं थांतील सव कार या जागासंाठी वेश हे क ीय ऑनलाईन प दतीने होत असून क ीय प दतीत उपल ध 

जागा व सं था तरावरील जागांसाठी ऑनलाईन अज सादर करणे आव यक राहील. कोण याही पिर थतीत ऑनलाईन वशे णाली यितिर त वशे 
घेणा या उमेदवारांचे वशे ा  धर यात येणार नाही याची सव उमेदवार, पालक व औ. . सं थांनी न द यावी.  

2. वशे प दती, िनयमावली, वशे संकेत थळाबाबत तािं क व त नुषंिगक शंका अस यास निजक या शासकीय वा खाजगी औ. . सं थेस संपक साधावा 
अथवा संबंधीत ादेिशक काय लया या मदत क ास वशे संकेत थळावर दे यात आले या दुर वनी माकंावर सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजपेयत 
संपक साधावा. सदर मदत क ास संपक साध यापूव  मािहतीपु तका अ यासावी.      

    -Sd- 
थळ:  मुंबई                       (िद. अं. दळवी) 

िदनाकं:  01 नो हबर, 2021                         संचालक 


