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क्रमाांक: तांशशसां/पदशिका प्रिशे िळेापत्रक/2021/               पदशिका /        /769            शदनाांक : 30/09/२०२1 

प्रिशेासाठीच े        िळेापत्रक 
           २०२1-२2                                                        

शैक्षशिक िर्ष २०२1-२2 करीता पुिषिळे                                                                 महाराष्ट्र राज्यातील 
शासकीय, अशासकीय अनुदाशनत, शिद्यापीठ सांचाशलत ि खाजगी शिनाअनुदाशनत पदशिका शैक्षशिक सांस्ाांच्या प्रिशेप्रशक्रयेसाठी शिकल्प अजष 
भरुन शनशित करिे, कॅप जागा िाटप, झालेले जागा िाटप सिीकारण्यापूिी सित: पडताळिी करिे, जागा िाटप सिीकारिे, जागा िाटप 
झालेल्या सांस्ेमध्ये             उपस्स्त राहिे या प्रशक्रयेच्या                       माशहतीसाठी ही सूचना प्रशसद्ध करण्यात येत आहे. 

अनु.क्र प्रशक्रया पशहली तारीख अांशतम तारीख 

कें द्रीभतू प्रिशे प्रशक्रया - फेरी १ 
1. प्रिशे प्रशक्रयेच्या (कॅप) पशहल्या फेरीसाठी िाटप करण्यात आलेल्या जागेची, उमेदिाराने त्याच्या/ 

शतच्या लॉगइनद्वारे सिीकृती करिे; 
27-09-2021 02-10-2021 

2. कें द्रीभतू प्रिशे प्रशक्रयेच्या (कॅप) पशहल्या फेरीनांतर जागा िाटप झालेल्या सांस्ेमध्ये उपस्स्त राहिे 
आशि आिश्यक कागदपत्रे ि शुल्क भरुन प्रिशेाची शनशिती करिे. 

27-09-2021 02-10-2021 

कें द्रीभतू प्रिशे प्रशक्रया - फेरी 2 

3. कें द्रीभतू प्रिशे प्रशक्रयेच्या (कॅप) दुसऱ्या फेरीसाठी शरक्त जागा प्रदर्शशत करिे. 03-10-2021 

4. कें द्रीभतू प्रिशे प्रशक्रयेच्या (कॅप) दुसऱ्या फेरीसाठी उमेदिाराने, उमेदिाराच्या लॉशगनमधून पाठयक्रम 
ि सांस्ा याांचा पसांतीक्रम असिारा ऑनलाइन शिकल्प नमुना भरिे ि त्यास शनशित करिे. 

04-10-2021 06-10-2021 

5. िाटप केलेली सांस्ा आशि पाठयक्रम दशषशििारे कें द्रीभतू प्रिशे प्रशक्रयेच्या (कॅप) दुसऱ्या फेरीसाठी 
तात्पुरते जागा िाटप प्रदर्शशत करिे 

08-10-2021 

6. प्रिशे प्रशक्रयेच्या (कॅप) दुसऱ्या फेरीसाठी िाटप करण्यात आलेल्या जागेची, उमेदिाराने त्याच्या/ 

शतच्या लॉगइनद्वारे सिीकृती करिे; 
09-10-2021 12-10-2021 

7. 
कें द्रीभतू प्रिशे प्रशक्रयेच्या (कॅप) दुसऱ्या फेरीनांतर जागा िाटप झालेल्या सांस्ेमध्ये उपस्स्त राहिे 
आशि आिश्यक कागदपत्रे ि शुल्क भरुन प्रिशेाची शनशिती करिे. 

09-10-2021 12-10-2021 

*** 
1. शैक्षशिक िर्ष 2021-22 साठीच्या सिष प्रकारच्या प्रिशेाांसाठी अांशतम        20-10-2021 
2. सांस्ाांसाठी: डेटा अपलोड करण्याची शेिटची तारीख (प्रिशेशत झालेल्या उमेदिाराांचा तपशील) 21-10-2021 
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                        : तांशशसां/पदशिका प्रिशे िळेापत्रक/2021/              पदशिका /527,        : 12/०7/२०२1     
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            : तांशशसां/पदशिका प्रिशे िळेापत्रक/2021/               पदशिका/        /691,       : 06/०9/२०२1     
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 िरील घोशर्त िळेापत्रक हे अस्ायी  सिरुपाचे आहे आशि यामधे अपशरहायष स्स्तीमधे बदल सांभि ु शकतो. जर, सुधाशरत िळेापत्रक 
घोशर्त झाले तर ते https://dsd21.dtemaharashtra.gov.in या सांकेतस्ळािर           येईल. अशधक माशहतीकशरता  
सांकेतस्ळािर अ्िा सांबांशधत सहसांचालक, तांत्रशशक्षि शिभागीय कायालय याांच्या कायालयामध्ये सांपकष  साधािा. 

 मदतकक्ष क्रमाांक 8624895931, 8624895943  सकाळी 10.०0 ते सांध्याकाळी ६.०0 या िळेेत सुरु असतील. 
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 ( डॉ. अभय िाघ )  
सांचालक, तांत्रशशक्षि सांचालनालय 

महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 

तांत्रशशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

3, महापाशलका मागष, पत्र पेटी क्र.1967, मुांबई 400 001. 
दूरध्िनी क्र. ०२२-68597410/465/492  
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