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दु र्ऱ्र्या कॅप फेरीनंिर दहावी, बारावी व थेट मििीर्य वर्ासच्या
मडप्लोिा प्रवेशार्ाठी

पात्रिा : िंत्रमशक्षण र्ंचालनालर्याच्या मनकर्ांनर्
ु ार
टीपः कॅप फेरीर्ाठी आमण नॉन कॅप फेरीर्ाठी अर्स केलेले
उिेदवारच अर्स करू शकिाि.

दहावी नंिरचे मडप्लोिा कोर्स (अनुदामनि) व
बारावी नंिरचे थेट मििीर्य वर्स मडप्लोिा कोर्स (अनुदामनि)
कोर्सचे नाव

कोड

•

ऍडमिमनस्ट्र ेशन र्र्व्हसर्र्
े

302709160

•

अँपरे ल िॅन्युफॅक्चर अँड मडझाईन

302771260

•

इलेक्ट्रॉमनक्स

302737660

•

फूड टे क्नॉलॉमर्

302750360

•

इं मटररर्यर मडझाईन

302703860

•

िेमडकल लॅ बोरे टरी टे क्नॉलॉमर्

302766360

•

ऑप्थॅलिीक टे क्नॉलॉमर्

302766660

प्रवेश वेळापत्रक
• अर्स भरण्यार्ाठी अंमिि िुदि –
६ र्ानेवारी २०२१, र्ंध्याकाळी ५.०० पर्यंि
• गुणवत्ता र्यादी –
७ र्ानेवारी २०२१, र्काळी १०.०० वा.
• गुणवत्ता र्यादीर्ंबधी िक्रारी नोंदमवणे –
७ र्ानेवारी २०२१, र्काळी ११.०० पर्यंि
• अंमिि गुणवत्ता र्यादी –
७ र्ानेवारी २०२१, र्काळी १२.०० वा.
• प्रवेश मनमििी –
७ र्ानेवारी २०२१, र्ंध्याकाळी ५.०० पर्यंि

Link for institution round google form : https://forms.gle/9yvtPba3Aar7BsuK9

बारावी नंिरचा मडप्लोिा कोर्स (अनुदामनि)
कोर्सचे नाव
•

फािसर्ी

कोड
302782310

प्रवेश वेळापत्रक
•
•
•
•
•

अर्स भरण्यार्ाठी अंमिि िुदि - ५ र्ानेवारी २०२१, र्ंध्याकाळी ६.०० पर्यंि
गुणवत्ता र्यादी - ६ र्ानेवारी २०२१, दु पारी २.०० वा.
गुणवत्ता र्यादीर्ंबधी िक्रारी नोंदमवणे - ६ र्ानेवारी २०२१, दु पारी ३.०० वा.पर्यंि
अंमिि गुणवत्ता र्यादी - ६ र्ानेवारी २०२१, दु पारी ३. ३० वा.
प्रवेश मनमििी - ७ र्ानेवारी २०२१,र्काळी १०.०० िे र्ंध्याकाळी ५.०० पर्यंि

* Link for institution round google form : https://forms.gle/2kyqQ6CA4JedTcnn8
• टीप : फी फक्त नेट बँमकंग मकंवा डीिांड डर ाफ्ट िारे च भरिा र्येईल.
For any help contact : Arvind Sir (Post SSC Diploma) 7208780482
Ms Vanita Madam (Diploma in Pharmacy) 9833566146

