शालाांत परीक्षा (SSC) उत्तीर्ण विद्यार्थयाांसाठी
प्रिेश सच
ू ना

श्री साईबाबा सांस्थान वििस्तव्यिस्था शशर्डी सांचशलत,
श्री.साईबाबा औद्योगिक प्रशशक्षर् सांस्था,
शशर्डी.ता.राहाता, जि.अहमदनिर. फोन (०२४२३)२५८८५८/७७२००७७२७८
प्रिेशासाठी शासनाची िेबसाईट : http://admission.dvet.gov.in
औ.प्र.संस्था, (आय.टी.आय.) चे प्रवेश फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून Online (ऑनलाईन) पद्धतीने

सुरु आहे .वरील वेबसाईटवर जाऊन Online form दद.३१/०८/२०२०,सायां.५.००िािेपयांत पढ
ु ील प्रर्ाणे भरावे.
रजिष्टरे शन करर्े -

१) http://admission.dvet.gov.in या Web Site वर Click करावे. २) Candidate login या Menu वर ‘New

Candidate Registration’ वर
‘REGISTER’ वर

Click करावे. ‘Password (पासवडम)’व ‘RETYPE

CAPTCHA’ करून

Click करावे. ३) त्या नंतर Registration नंबर व Password र्ोबाईलवर प्राप्त होईल.तो

टाकून फॉर्म ओपन करावा व Step १ ते ८ पयमत सवम र्ाहहती भरावी,सवम भरलेल्या र्ाहहतीची PDF स्वरूपात Print

Out घ्यावी.स र रिंप्रंट आ ट पाने तपासन
ू त्यात चक
ु ा लसल्यास पु हा Grivenances र्ध्ये लेल्यानंतर प्राप्त
होणारा OTP टाकून Edit वर जाऊन

रु स्ती करावी.

विकल्प (Option)भरर्े – (श्री.साईबाबा औद्योगिक प्रशशक्षर् सांस्था, शशर्डीचा विकल्प िनिर्डायचा असल्यास)

Home page वरील Candidate login Menu र्धील Registration Candidate login या ऑपशन वर

जावन
ु

Registration Number व Password टाकुन त्यानंतर Admission activity Menu

र्धील

Submmit/change/option/preferances यावर Click करुन District ,Taluka यावर Click करून ननवडल्यानंतर

Govt./Private या पैकी Private वर Click करून सचम र्ध्ये Shri Saibaba Pvt. Industrial Training
Institute Shirdi ननवडून Click करावे. व सचम करून या संस्थेतील लालील प्रर्ाणे हवे तेवढे ट्रे डचे रिंवकल्प भरावे.
१)मेकॅिनक

रॅ क्टर,२)िेल्र्डर,३)कॉम्पट
ु र

व्हे ईकल,५)इलेक्रीशशयन,६)रे फ्रीिरे शन

अॅर्ड

रपरे टर
एअर

अॅर्ड

प्रोरामामीांि

कांर्डीशिनांि

असीस्टां ट(कोपा)४)मेकॅिनक

टे क्नीशशयन,७)मशशिनष्टट

मोटर

रामांडर्डर,८)फीटर९)

टनणर,१०)इन्फॉरमनशन अॅर्ड कम्यिु नकेशन टे क्नॉलॉिी शसजस्टम में टनन्स ११)टूल अॅर्ड र्डाय मेकर(प्रेस टूल्स,जिग्ि अॅर्ड
फफक्चर). प्रिेश अिण रनलाईल ३१ रिष्टट २०२० सायांकाळी ५.०० पयणत भरता येतील.
सांस्थेमध्येही मािणदशणन ि मदत केंद्र सुरू आहे .

* अगिक मादहतीसाठी सांपकण *

श्री.आर.डी.चौधरी(लटनन े शक)
र्ो.ि. ९९२१७६६५७७

श्री.डी.एन.जांभळ
ु कर(लटनन े शक)
र्ो.ि.९४०४०६५६९६

श्री.व्ही.बी.पाटील (नन े शक)

सांस्थेची ठळक िैशशष्ट्ये :- १) त्कृष्ट ननकालाची परं परा.२) सात प्रशशक्षणाथी

र्ो.ि.९८६०६१३२२७

े शात सवम प्रथर् ३)संस्थेला कद्र

शासनाचा सात वेळा वेलवेलळया ट्रे डर्ध्ये सव्त्कृष्ट संस्था परु स्कार.४) सन २०१९ र्ध्ये राज्य शासनाकडून नाशशक
रिंवभागलय

त्कृष्ट औ.प्र.संस्था परु स्कार.५)आतापयमत संस्थेचे २३ प्रशशक्षणाथी राज्यात प्रथर् िर्ांकावर.६) नार्ांक्रकत

कंपयार्ध्ये शशकाऊ

र्े वारी/नोकरीसाठी र्ालम शमन.

प्राचायम
श्री साईबाबा औ.प्र.संस्था,शशडी

Admission

