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प्रिेशासाठीचे
२०२1-२2

/767

शदनाांक : 30/09/२०२1

िेळापत्रक
(

)

शैक्षशिक िर्ष २०२1-२2 करीता तीन िर्ष कालािधीच्या, पुिषिळ
े पोस्ट एसएससी (
) पदशिका अशियाांशत्रकी ि तांत्रज्ञान अभ्यासक्रम
राबशििाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदाशनत, शिद्यापीठ सांचाशलत ि खाजगी शिनाअनुदाशनत पदशिका शैक्षशिक
सांस्थाांच्या प्रथम िर्ाच्या प्रिेशप्रशक्रयेसाठी शिकल्प अजष िरुन शनशित करिे , कॅप जागा िाटप, झालेले जागा िाटप स्िीकारण्यापूिी स्ित:
पडताळिी करिे, जागा िाटप स्िीकारिे, जागा िाटप झालेल्या सांस्थेमध्ये
उपस्स्थत राहिे या प्रशक्रयेच्या
माशहतीसाठी ही सूचना प्रशसद्ध करण्यात येत आहे .
अनु.

िेळापत्रक

प्रशक्रया

पशहली तारीख

अांशतम तारीख

केंद्रीिूत प्रिेश प्रशक्रया - फेरी 2
केंद्रीिूत प्रिेश प्रशक्रयेच्या (कॅप) दु सऱ्या फेरीसाठी उमेदिाराने , उमेदिाराच्या लॉशगनमधून पाठयक्रम 25-09-2021 30-09-2021
ि सांस्था याांचा पसांतीक्रम असिारा ऑनलाइन शिकल्प नमुना िरिे ि त्यास शनशित करिे.
02-10-2021
िाटप केलेली सांस्था आशि पाठयक्रम दशषशििारे केंद्रीिूत प्रिेश प्रशक्रयेच्या (कॅप) दु सऱ्या फेरीसाठी

1.
2.

तात्पुरते जागा िाटप प्रदर्शशत करिे

3.

प्रिेश प्रशक्रयेच्या (कॅप) दु सऱ्या फेरीसाठी िाटप करण्यात आलेल्या जागेची, उमेदिाराने त्याच्या/
शतच्या लॉगइनद्वारे स्िीकृती करिे.

03-10-2021

07-10-2021

4.

केंद्रीिूत प्रिेश प्रशक्रयेच्या (कॅप) दु सऱ्या फेरीनांतर जागा िाटप झालेल्या सांस्थेमध्ये उपस्स्थत राहिे
आशि आिश्यक कागदपत्रे ि शुल्क िरुन प्रिेशाची शनशिती करिे.

03-10-2021

07-10-2021

1.

सिष सांस्थाांसाठी शैक्षशिक उपक्रमाांची सुरूिात

01-10-2021

2.

शैक्षशिक िर्ष 2021-22 साठीच्या सिष प्रकारच्या प्रिेशाांसाठी अांशतम

13-10-2021

3.

सांस्थाांसाठी: डे टा अपलोड करण्याची शेिटची तारीख (प्रिेशशत झालेल्या उमेदिाराांचा तपशील)

14-10-2021
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िरील घोशर्त िेळापत्रक हे अस्थायी स्िरुपाचे आहे आशि यामधे अपशरहायष स्स्थतीमधे बदल सांििु शकतो. जर, सुधाशरत िेळापत्रक
घोशर्त झाले तर ते

http://poly21.dtemaharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

येईल. अशधक माशहतीकशरता

सांकेतस्थळािर अथिा सांबांशधत सहसांचालक, तांत्रशशक्षि शििागीय कायालय याांच्या कायालयामध्ये सांपकष साधािा.


मदतकक्ष क्रमाांक 8698742360, 8624895930 सकाळी 10.०0 ते सांध्याकाळी ६.०0 या िेळेत सुरु असतील.
/( डॉ. अिय िाघ )
( .)

सांचालक, तांत्रशशक्षि सांचालनालय
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई

