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संचालकांच ेमनोगत 
रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वशेासाठी 

क ीय ऑनलाईन वशे णाली उपल ध क न देतानंा मन वी आनंद होत आहे.  
शालांत परी ा उ ीण होऊन आप या भिवत याची व ने पाहणारी ही िपढी जागितकीकरणानंतर ज मली आहे. 

जागितकीकरण आिण संगणकीकरणामुळे तं ान झपा ाने बदलत आहे व मानवी यवहारातही मो ा माणात बदल होत 
आहेत. हे बदल आ मसात क न भिव यातील तांि क बदलांना अनुकुल ठरणारी िपढी घडिव याच े काम िश ण सं थांना 
करावयाच े आहे. भिव यातील व ने साकार हो यासाठी भिव यकाळात रोजगार उपयोगी ठरणारे िश ण घेणे गरजेचे आहे. 
स : थतीत पारंपािरक िश णा या मय दा प ट झा या आहेत. याचबरोबर तांि क यावसाियक िश ण महागडे सु दा झाले 
आहे. अशा पिर थतीत औ ोिगक िश ण सं थांमधील िविवध यवसायांचे कौश य िशकिवणारे िश ण हे रोजगार व 
वयंरोजगारासाठी वरदानच आहे. 

वाढ या औ ोिगकीकरणामुळे केवळ देशातच न हे तर जगभरात िविवध व पातील तं ानाची मो ा माणात गरज 
आहे. िशि त कुशल मनु यबळाचा अभाव सव  जाणवत आहे. उ ोग े ातील मनु यबळाची व तु थती अशी असताना 
महारा ात येक तालु यात िकमान 01 शासकीय औ. .सं था (ITI) सु  कर यात आलेली आहे. यानुसार 358 तालु यात 417 
शासकीय औ. .सं था कायरत असून यांची एकूण वा षक वशे मता जवळपास एक ल  आहे. याम ये आिदवासी भागात 
आिदवास साठी 61 सं था, अनुसूिचत जाती व नवबौ दां या मुलामुल साठी 04 उ च तर सं था, अ पसं यांकांसाठी वतं  02 
सं था व 43 शासकीय औ. .सं थांम ये वतं  तुकडया, मिहलांसाठी 15 तर 28 आिदवासी आ मशाळा औ. .सं था अशा 
सं थांचा समावशे आहे. याच बरोबर रा यात एकूण 538 खाजगी औ. .सं था कायरत असून यांची वा षक वशे मता साधारणत: 
५0,000 इतकी आहे. 

औ. .सं थांम ये एक व दोन वष कालावधीच ेिविवध यवसाय िश पकारागीर िश ण योजनतगत उपल ध आहेत. या 
यवसायांचा अ यास म हा उ ोगधं ातील त ांनी बनिवलेला असून अ यास म बनिवताना कारखा यात वापर या जाणा या 

कौश यांचा िवचार कर यात आला आहे. िश ण कालावधीत कारखा यांना भेटी देणे, उ ोगधं ातील त ांचे या यान, कॅ पस 
इंटर ू आयोिजत करणे, िश ण संपताच िशकाऊ उमेदवारी, नोकरी िमळवून दे यासाठी मदत करणे या सारखे उप म 
रा यातील सवच सं थांत केले जातात. 

युवकास आव यक असलेल े पायाभतू िश ण औ ोिगक िश ण सं थेम ये िद यानंतर औ ोिगक आ थापनेत 
वापर यात येणारी यं सामु ी व तं  यांचे ान व कौश य ा त क न सव टीने पूण कुशल बनावा यासाठी िशकाऊ उमेदवारी 
योजना अ त वात आली.  िशकाऊ उमेदवारांना क  शासनाने मंजूर केले या दरानुसार िश ण कालावधीम ये िव ावतेन 
िमळते. या योजनेअंतगत महारा  रा यातील साधारणत: 11,000 औ ोिगक आ थापनांम ये िशकाऊ उमेदवारां या एकूण 1 ल  
जागा थत कर यात आले या आहेत. औ ोिगक िश ण सं थेमधुन उ ीण होणा या उमेदवारांपे ा िशकाऊ उमेदवारीसाठी 
उपल ध जागा अिधक अस याने येक उ ीण उमेदवारास संधी उपल ध आहे.  

इय ा १० वी उ ीण उमेदवारांनी औ. .सं थेतून २ वष कालावधी या यवसाय अ यास मात िश ण पूण के यावर 
महारा  रा य मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण मंडळाने िनध िरत केले या २ भाषा िवषयाचंी परी ा उ ीण के यास 
उमेदवारास इय ा १२ वी ची समक ता दे यात येणार आहे. तसेच इय ा १० वी अनु ीण उमेदवारांनी औ. .सं थेतून २ वष 
कालावधी या यवसाय अ यास मात िश ण पूण के यावर महारा  रा य मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण मंडळाने 
िनध िरत केले या २ भाषा िवषयांची परी ा उ ीण के यास उमेदवारास इय ा १0 वी ची समक ता दे यात येणार आहे. 

रा यातील िविवध नामांकीत औ ोिगक आ थापनांसोबत संचालनालयाने सामंज य करार केलेल ेआहेत. या सामंज य 
करारा या मा यमातून रा यातील शासकीय औ. . सं थांतील िश ण सुिवधांचा दज वाढ करणे, िश णा य ना अ पमुदतीचे 

िश ण देणे, On the Job Training, रोजगारा या संधी, िनदेशक िश ण काय म, अ यावत यं सामु ी व उपकरणे उपल ध 
क न देणे, इतर आव यक सोईसुिवधा उपल ध क न देणे यासार या बाबी थम ाधा याने राबिव यात येत आहेत. 

ामीण भागातील िश णा य ना औ ोिगक आ थापनेतील त ांचे मागदशन ा त हो यासाठी संचालनालय, L&T Ltd 
व Confederation of Indian Industry यां या माफत येक शिनवारी Video Conferencing या मा यमातून िश ण काय म 
राबिव यात येतो. औ. .सं थांमधील िश ण पूण के यावर उ च िश ण घेऊ इ छणा या उमेदवारांना पदिवका अ यास मा या 
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दुस या वग त थेट वशे िदला जातो. अशा कारे औ ोिगक िश ण सं थांम ये उ ीण झाले या उमेदवारांना रोजगार, 
वयंरोजगार, िशकाऊ उमेदवारी योजनतगत रोजगाराची संधी व उ च िश णाची संधी उपल ध आहे. 

औ. .सं थांमधील वशेाची पारंपािरक प दत ही चंड वेळखाऊ आिण मो ा सं येने मनु यबळ लागणारी होती. ऑग ट 
2013 वशे स ापासून रा यात शासकीय औ. .सं थेतील वशे थमत:च ऑनलाईन कर यात आले. ऑनलाईन वशे ि येमुळे 
वळे, पैसा आिण मनु यबळ यांची बचत झाली असून याम ये पारदशकताही आली आहे. वशे कामासाठी िनदेशकांचा वाया जाणारा 
वळे आता िश णावर क ीत झाला असून याचा उपयोग जून व जुलै सार या सव त मह वा या मिह यात िश णासाठी व 
पिर ेसाठी मागदशन कर यास झाला. तसेच एका िज ाचा अजदार िज ाबाहेर या कोण या औ. .सं थांम ये कोण या 
यवसाय अ यास मांसाठी पा  आहे ही मािहती एकाच िठकाणी उपल ध झाली व यांना पा ते माणे उपल ध सव यवसाय 

अ यास मांसाठी ाधा य म देऊन एकच अज भरता आला. या ऑनलाईन प दतीमुळे अजदारांना एकाच कालावधीत वेगवगेळया 
िठकाणी वशेासाठी उप थत राह यासारखी सं माची पिर थती रािहली नाही.  

सन २०१३ म ये शासकीय औ. .सं थेतील वशे ीया व सन २०१५ म ये खाजगी औ. .सं थेतील वशे क ीय 
ऑनलाईन प तीने करणारे महारा  हे देशातील पिहले रा य ठरले आहे. याचा अनुभव व होणारे फायदे ल ात घेता रा यातील 
सवच शासकीय व खाजगी औ. .सं थांमधील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेशासाठी क ीय ऑनलाईन प त 
राबिव यात येत आहे. वशेो छुक उमेदवारांनी व पालकांनी मािहतीपु तकेत दे यात आलेली मािहती, वशे प दती व िनयम 
तसेच मािणत कायप ती यांचा अ यास क न व स सदिववकेबु ीने ऑनलाईन वशेअज सादर करावा जेणे क न नंतर 
अडचणी उ वणार नाहीत. 

चलीत अज िनि ती या कायप दतीनुसार उमेदवारांना माणप े तपासणे, वशे अज शु क भरणे व वशे अज 
िनि तीसाठी औ. . सं थांम ये जाव े लागत असे. तथािप, करोना िवषाण ू (को हड 19) चा ादुभ व व यामुळे उ वले या 
पिर थती मुळे उमेदवारांना वास करणे गैरसोईचे असनु औ. . सं थांम ये देिखल गद  टाळणे आव यक आहे. तसेच औ. . 
सं थांम ये वशेासाठी इय ा १० वी उ ीण/ अनु ीण अशी अहता अस याने वशेासाठी अज करणारे बहुतांश उमेदवार हे 
महारा  रा य मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण मंडळ, पुणे यां या माफत घे यात येणा या इय ा १० वी चे परी ाथ  आहेत. 
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय व महारा  रा य मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण मंडळ, पुणे यां या म ये 

झाले या सामंज य करारामुळे मंडळाकडुन सव परी ा य ची मािहती संचालनालयास उपल ध क न दे यात आली आहे. या 
वष पासुन औ. . सं थेत वशे अज भरतांना उमेदवारांनी यांचा इय ा १० वी पिर ेचा बैठक मांक (Seat Number) नमुद 
के यास यांची वयै तक व इय ा १० वी या पिर ेतील गुण या बाबत सव मािहती वशे अज त आपोआप नमुद होईल (Auto 
Populate). तसेच या उमेदवारांनी इतर मंडळांमाफत इय ा 10 वी परी ा िदली असेल यांना यांची सव मािहती वशे अज त 
नमुद करावी लागेल. वशे अज ितल सव मािहती भर यानंतर उमेदवारांना वशे अज शु क ऑनलाईन प दतीने भर याची सुिवधा 
दे यात येत आहे. वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज िनि त होईल. सबब, उमेदवारांना माणप े तपासणी, वशे अज 
शु क भरणे व वशे अज िनि तीसाठी कोण याही औ. .सं थांम ये य  जा याची आव यकता नाही. उमेदवारांना वशे अज 
शु क भर यापूव  यां या अज तील मािहतीत बदल करता येतील, तथािप, वशे अज शु क भर यानंतर अज त बदल करणे 
श य होणार नाही. ाथिमक गुणव ा यादी (Provisional Merit List) कािशत के यानंतर उमेदवारांना यां या अज तील काही 
िनवडक मािहतीत बदल कर याची सुिवधा “हरकती न दिवणे (Grievance Redressal)” या फेरीत ऑनलाईल व पातच 
उपल ध क न दे यात येईल व यासाठी देिखल उमेदवारांना औ. .सं थांम ये य  जा याची आव यकता नाही. उमेदवारांनी 
िनवड झाले या औ. . सं थेत वशे िनि त करतांना वशे अज तील मािहती या पृ थ सादर केलेले द ताऐवज सं थेमाफत 
तपास यात येतील व यानुसार वशे िनि त कर यात येतील. यामुळे उमेदवारांनी वशे अज शु क भ न वशे अज िनि त 
कर यापूव  वशे अज तील मािहती बरोबर अस याची खा ी क न यावी. 

आप या उ वल भिवत यासाठी संचालनालयातफ मन:पूवक शुभे छा !! 
 

दीपे  सह कुशवाह, भा. .से. 
संचालक 

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, 
महारा  रा य 
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अनु मिणका 
 

तपिशल पान . 
कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता िवभागाबाबत संि त मािहती 
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयाची व याअंतगत येणा या िविवध योजनांची संि त मािहती 

7 
8 

 
मािहती पु तका भाग - 1 

औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वशेासाठी  
वशे िनयमावली व वशे प दती 

तपिशल पान . 
 

1.0 सवसामा य 
1.1 मािहतीपु तकेत नमूद संि त पे 
1.2 पिरभाषा 
1.3 क ीय वशे ीया मा यमातून िश पकारागीर िश ण योजनेअंतगत होणा या वशे ीयेत स म 
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5.0 आर ण 
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अ यास म घेऊन मा यिमक शालांत माणप  परी ा उ ीण झाला आहे अशा उमेदवारांना 10% 
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5.4 अनाथ मुलांना समांतर आर ण 
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5.6 व स मेरी खाजगी औ. .सं था, पुणे येथे संर ण सेवा ेणीकिर ता आर ण 
5.7 मागासवग य उमेदवारांकिरता आर ण 
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5.8.1 शासकीय औ. .सं थांम ये धा मक अ पसं यांक उमेदवारांकिरता आरि त तुकडया 
5.8.2 अ पसं यांकांकिरता सं था हणनू न दिव यात आले या खाजगी औ. . सं था 

5.9 अनुसूिचत जाती काय म (SCP), आिदवासी उपयोजना (TSP) व आिदवासी सावि करण योजनतगत 
शासकीय औ. .सं थाम ये असले या आर णाचा आकृतीबंध 
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मािहतीपु तका भाग - 2 
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सन 2014 पासून मा. पंत धान यां या “मेक इन इिंडया” या संक पनेस अनुस न “ कील इिंडया” या नावाने कौश य 

िवकास या काय मास क  शासनाने सव च ाधा य िदल े असून, या काय माची भावी अंमलबजावणी कर या या टीने 
रा ीय तरावर कौश य िवकास व उ ोजकता या वतं  मं ालयाची थापना केली आहे. या अनुषंगाने तसेच मा. मु यमं ी 
यां या “मेक इन महारा ” या येयास अनुस न रा यात कौश य िवकास अिभयान अिधक भावीपणे राबिव यासाठी िदनाकं 
15.01.2015 या शासन िनणया वये पूव या रोजगार व वयंरोजगार िवभागाचे पांतर क न कौश य िवकास, रोजगार व 
उ ोजकता िवभाग या वतं  िवभागाची थापना कर यात आली आहे.  

स : थतीत एकीकडे बेरोजगार त णांना रोजगारा या संधी उपल ध क न देणे हे शासनासमोर सव त मोठे आ हान 
आहे तर दुसरीकडे रा ीय व आंतररा ीय अथ यव थे या िविवध े ांम ये कुशल मनु यबळाची गरज िदवसिदवस वाढत आहे. 
तसेच मेक इन इंिडया, िडजीटल इंिडया, व छ भारत, माट शहरे, सांसद आदश ामयोजना, धानमं ी जन धन योजना इ यादी 
उप मांना रा ीय ाधा य दे यात आ याने देखील िविवध े ातील रोजगारा या संधी मोठया माणात िनम ण होत आहेत. 
यािशवाय स या रा यात शासनाचे िविवध िवभाग व यां या अिधप याखालील महामंडळे यांच ेमाफत िविवध वग तील लाभाथ ना 
वर नमूद िविवध कार या रोजगार व वयंरोजगारा या संधी उपल ध कर या या टीने िविवध क  व रा य पुर कृत योजना 
राबिव यात येत आहेत. तथािप, याम ये सम वयाचा अभाव असून एकसू ता नस यामुळे या योजनां या फलिन प ीची मािहती 
एकाच यासपीठावर उपल ध न होता या योजनांचे िनयोजन, काय वयन, संिनयं ण, मू यमापन इ. बाब वर खच होणा या 
साधनांचा अचूक, िकफायतशीर व भावी वापर होत न हता. ही पा भमूी ल ात घेता रा यातील मनु यबळाच ेकौश य िवकिसत 
क न यांना मागणी असले या े ात रोजगार/ वयंरोजगारा या संधी उपल धते ारे पिरवार व समाजाचा एक उ पादक सद य 
हणनू स मानाने आपल े भावी आयु य समथपणे घडिवता याव,े तसेच िविवध िवभागांमाफत राबिव यात येणा या योजनांचे 

एका मकिर या िनयोजन व अंमलबजावणीतून “मेक इन इंिडया” आिण “मेक इन महारा ” यासार या संक पना साकार क न 
आप या रा या या अथ यव थेच ेबळकटीकरण करता याव,े यासाठी कौश य िवकासासंबंधी सव समावशेक अिभयान राबिव याचा 
शासनाचा मानस आहे.  

वरील पा भमूीवर मा.पंत धान यां या “ कील इंिडया” या संक पनेस अनुस न महारा  रा याने “कुशल महारा , 
रोजगारयु त महारा ” हे येय समोर ठेवले असून, रा यातील युवक-युवत चे कौश य िवकासा ारे स मीकरण क न यांना 
अिधक मागणी असले या उ ोग, सेवा व त सम े ात रोजगार/ वयंरोजगारा या संधी उपल ध क न दे यासाठी “ मोद महाजन 
कौश य िवकास व उ ोजकता िवकास अिभयान” राबिव यात येत आहे. 

कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता िवभागाअंतगत िविवध योजनांची अंमलबजावणी कर यासाठी े ीय तरावर 
खालील सं था काय वीत आहेत.  

िश ण शाखा 
1. यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय (DVET) 
2. महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळ (MSBVE) 
3. महारा  रा य यवसाय िश ण पिरषद (MSCVT) 
4. महारा  रा य कौश य िवकास सोसायटी (MSSDS) 

 
रोजगार शाखा 

5. कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता आयु तालय 
 

उ ोजकता शाखा 
6. अ णासाहेब पाटील आ थक िवकास महामंडळ 
7. महारा  रा य नािव यता सोसायटी 
 

 कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता िवभाग  
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 महारा  रा यात सव तरावर तांि क िश ण दे याची जबाबदारी एकि तिर या सोपिव या या टीने 1948 साली 
तं िश ण संचालनालयाची थापना कर यात आली. वातं यानंतर अ पावधीतच महारा  रा याने औ ोिगक े ात मोठी झेप 
घेतली. औ ोिगक उ पादना या घटक रचनेत ल णीय बदल झा यामुळे या औ ोिगक घटकांना िनरिनराळया तरावर लागणारे 
तांि क िशि त मनु यबळ व यां याकिर ता पुन िश णा या सोयी उपल ध कर या या टीने रा यात िश णा या सोईम ये 

चंड वगेाने वाढ झाली. या िविवध काय मांचे संचालन व शासन यांची सव गीण गती हो या या टीने तं  िश ण 
संचालनालयाचे 1984 साली िवभाजन क न तं िश ण संचालनालय व यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय अशी दोन 
संचालनालये िनम ण कर यात आली. यापैकी यवसाय िश णातंगत मा यिमक व उ च मा यिमक तरावरील यवसाय 
अ यास म राबिवले जातात व यवसाय िश णांतगत क शासन पुर कृत िश प कारागीर िश ण योजना व िशकाऊ उमेदवारी 
योजना या मुख योजना राबिव यात येतात. 
संचालनालयाच े येय: 
 औ ोिगक आ थापनांना लागणा या कुशल तांि क िशि त मनु यबळाचा सात याने पुरवठा करणे.  
 तं ानात कालानु प होणारे बदल िवचारात घेऊन यानुसार िश णात सुधारणा क न िश णाचा दज  अ यावत ठेवणे. 
 यावसाियक िश ण व िश ण समाजातील सव तरातील घटकांना उपल ध क न देऊन उमेदवाराला रोजगार व 

वयंरोजगारासाठी िस द करणे. 
यवसाय िश णाअंतगत राबिव या जाणा या योजना 

1. िश पकारागीर िश ण योजनेची ठळक विैश :े 
1.1 रा यातील एकूण 417 शासकीय व 538 खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांमधुन एकूण 79 कार या यवसाय 

अ यास मांचे िश ण िदले जाते. यात अिभयांि की गटातील एक वष कालावधीच ेएकूण 23 यवसाय अ यास म, 
दोन वष कालावधीचे एकूण 32 यवसाय अ यास म, तसेच िबगर अिभयांि की गटात एक वष कालावधीच े24 यवसाय 
अ यास मांचा अंतभ व आहे. औ. .सं थेतील 11 यवसाय अ यास मात वशेासाठी इय ा 10 वी उ ीण/ अनु ीण 
व 68 यवसाय अ यास मात वशेासाठी इय ा 10 वी उ ीण अशी शै िणक अहता िवहीत कर यात आली आहे. 

िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी िनध िरत केले या अ यास मानुसार या यवसाय अ यास मांचे िश ण 
िदले जाते. अ यास म यश वारी या पूण क न परी ा उ ीण होणा या उमेवारास िश ण महासंचालनालय, नवी 
िद ी यां या कडून रा ीय यवसाय िश ण पिरषदेचे (NCVT) रा ीय यवसाय माणप  (National Trade 
Certificate-NTC) िदले जाते.  

1.2 औ ोिगक िश ण सं थेतील यवसाय अ यास मांम ये ा यि क (Practical) भाग 70 ट के व सै दांितक (Theory) 
भाग 30 ट के आहे. िश ण पूण के यावर रोजगार व वयंरोजगाराबरोबरच उ च िश ण घेऊ इ छणा या 
उमेदवारांना पदिवका अ यास मा या दुस या वग त थेट वशे िदला जातो. 

1.3 रा यातील सव समाजघटकांना यवसाय िश णाचा लाभ िमळावा या उ ेशाने सु  कर यात आले या शासकीय 
औ. .सं थांचे वग करण खालील माणे आहे.  

अ. . औ. .सं थांचे कार शासकीय औ. .सं था 
1 सवसाधारण औ. .सं था 307 
2 आिदवासी उमेदवारांसाठी 61 
3 फ त मिहलांसाठी 15 
4 आिदवासी आ मशाळाम ये औ. .सं था 28 
5 अनु.जाती व नवबौ द उमेदवारांसाठी 4 
6 अ पसं यांक उमेदवारांसाठी 2 
7 Total 417 

यवसाय िश ण व िश ण सचंालनालय 
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1.4 औ ोिगक िश ण सं थेत िविवध यवसाय अ या मात िश ण देताना सदर िश णासाठी उपल ध पायाभतू 
सुिवधांचा मह म िविनयोग हावा व कुशल मनु यबळाच े माण वाढाव े हणनू रा यात महापािलका े ातंगत असले या 
41 शासकीय औ. . सं थेत तीन पाळीत, 234 शासकीय औ. . सं थेत दोन पाळीत व 142 शासकीय औ. . सं थेत 
एका पाळीत िश ण िदले जाते.  

1.5 वशे ीयेत पारदशकता व वशेो छुक उमेदवारां या सोईसाठी रा यातील शासकीय औ. .सं थांची वशेस  
ऑग ट 2013 स ाची तथा शासकीय बरोबरच खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांची वशेस  ऑग ट 2015 पासूनची 

वशे ीया ही क ीय ऑनलाईन वशे प दतीने राबिव यात येत असून या कारे ऑनलाईन व पात वशे ीया 
राबिवणारे महारा  हे देशातील थम रा य ठरले आहे.  

1.6 औ. .सं थेतील वशेासाठी सवसाधारण िदनांक 01 जून पासून वशे अज उपल ध क न दे यात येत असून वशेाची 
सव कायवाही िदनांक 31 ऑग ट पयत पूण होऊन िदनांक 01 स टबर पासून िनयिमत िश णास सु वात होते. 

वशेाबाबत तपिशलवार मािहती ादेिशक काय लय, िज हा यवसाय िश ण व िश ण काय लय व औ ोिगक 
िश ण सं था येथे उपल ध असते. वशेा या अिधक मािहतीसाठी https://admission.dvet.gov.in या 

संकेत थळास भेट ावी. 
1.7 औ. .सं थेतील सुिवधा िश णासाठी अ याधुिनक यं सामु ी व उपकरणांसह सुस ज कायशाळा, ा यि कासाठी 

ह यार संच, क चामाल, ॲपरन आिण टेशनरी, अ यासाकिर ता ंथालय/पु तक पेढी, दररोज ये-जा करणा या 
िश णा य साठी रे व ेव बस मािसक पासकिरता िशफारसप , गरजू िव ा य ना वसितगृहात वशे, आिदवासी मुला-

मुल किरता वतं  वसितगहृ, अपंग िव ा य साठी िनयमा माणे सुिवधा, रोजगार व वयंरोजगारासाठी नाव न दणी 
या बाबी उपल ध क न दे यात आले या आहेत. 

1.8 िश ण शु क: शासकीय औ. .सं थांम ये वशे घेणा या उमेदवारांसाठी अ यंत माफक िश ण शु क आकार यात 
येते. आ थक या मागासवग य िश णा य ना (EBC) िश ण शु कातुन सूट िमळते तसेच अनुसूिचत जाती, 
अनुसूिचत जमाती, िवमु त जाती व भट या जमाती या वग तील िश णा य ना (उ त गटातील िश णाथ  वगळून) 

िश ण शु क माफी दे यात येते. 
1.9 िनव हभ ा: वसितगहृात राहणा या व वसितगृहाबाहेर राहणा या अनुसूिचत जमाती या (ST) िश णा य ना आिदवासी 

िवभागाने मंजूर के यानुसार ितमाह अनु मे . 600/- व . 500/- या माणे िनव हभ ा दे यात येतो.  
1.10 िव ावतेन: आ थक टया मागास असले या (EBC) विेशत िश णा य या 50 ट के िश णा य ना ितमाह . 

40/- िव ावतेन मंजूर कर यात येते. उ च उ प  गटातील मागासवग य िश णाथ  वगळून मागासवग य िव ा य ना 
सदरचे िव ावतेन . 60/- ितमाह या माणे मंजूर कर यात येते.  

1.11 िश यवृ ी: अनुसूिचत जाती या (SC) िश णा य ना तसेच अ पसं यांक समाजातील िश णा य ना (Minority) 
मॅि को तर िश यवृ ी िनयमा माणे अनु ेय आहे.  

 

2. िशकाऊ उमेदवारी योजना (िशकाऊ उमेदवारी अिधिनयम 1961): 
2.1 योजनेची उि े : युवकास आव यक असलेले पायाभतू िश ण औ ोिगक िश ण सं थेम ये िद यानंतर उ ोगात 

असणा या ीयांम ये लागणारी यं सामु ी तसेच नवीन व आधुिनक तं ानानुसार औ ोिगक आ थापनेत वापर यात 
येणारी यं सामु ी व तं  यांचे ान व कौश य ा त क न सव टीने पूण कुशल बनावा यासाठी िशकाऊ उमेदवारी 
योजना अ त वात आली. 

2.2 योजनेच े व प : देशातील खाजगी, िनमशासकीय व शासकीय उ ोगधं ा या गरजां माणे िशि त मनु यबळ िनम ण 
कर यासाठी क शासनाने उ ोगधं ाम ये इंिजिनअर ग , केिमकल, टग, कॅटर ग इ यादी 39 गटात वग करण केल े
असून 259 यवसाय िनदिशत केल ेआहेत. महारा  रा यात यातील एकूण 181 यवसायात िश ण दे यात येते. 
कालमाना माणे आव यकतेनुसार नवीन यवसाय िनदिशत कर यात येतात व कालबाहय यवसाय वगळ यात येतात. 
िविवध यवसाय अ यास मात िश ण घेतले या उमेवारांबरोबरच अ िशि त (Freshers) उमेदवारांची िशकाऊ 
उमेदवारी योजनतगत िनवड कर यात येते. 

2.3 महारा  रा यातील आ थापनाचंी मािहती उपल ध क न घेणे: महारा  रा यात िविवध िवभागांकडून यां याकडे 
न दी असले या आ थापनांची मािहती उपल ध क न घेऊन ती संचालनालया या अख यारीत असले या ादेिशक 
काय लय व संबंिधत मूलभतू िश ण तथा अनुषंिगक सूचना क  यांचेकडे सव ण/पुनसव ण कर याकिरता पाठिवली 
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जाते. संबंिधत मूलभतू िश ण तथा अनुषंिगक सूचना क ाचे सहा यक िश णाथ  स ागार या आ थापनेत जाऊन 
िशकाऊ उमेदवारी योजना 1961 माणे िश ण सुिवधा व एकूण कामगारां या 2.5 ते 10 ट के या माणात िशकाऊ 
उमेदवारांची सं या िनि त केली जाते. या िनि त केले या जागांवर भरती कर याकिर ता काय लयीन अिधसूचना 
िनगिमत केली जाते.  

2.4 िशकाऊ उमेदवारी योजनेअंतगत 46 शासकीय व 157 अशासकीय मूलभतू िश ण तथा अनुषंिगक सूचना क ाम ये 
िश ण दे याची सोय आहे. 

2.5 औ ोिगक िश ण सं थेतून यवसाय परी ा उ ीण झाले या उमेदवारांना या योजनेखाली िनदिशत सं थेतून 
यवसायाम ये िश ण कालावधीम ये सूट िमळते. सदर सूट िमळाले या उमेदवारांना मूलभतू िश ण याव ेलागत 

नाही. यांना आ थापनेत कायशाळा िश ण सै दांितक िवषयाचे िश ण ावे लागते. िश ण पूण करणा या िशकाऊ 
उमेदवारांची परी ा क  शासना या रा ीय यवसाय िश ण पिरषदेकडून दरवष  एि ल व ऑ टोबर मिह यात 
घे यात येते व उ ीण उमेदवारांना सदर पिरषदेकडून माणप  दे यात येते. 

2.6 िशकाऊ उमेदवारांची भरती ि या: या योजनेखाली िवहीत अहताधारक िशकाऊ उमेदवार नेम याच े अिधकार व 
जबाबदारी संबंिधत आ थापनेची आहे. आ थापनेचे ितिनधी औ ोिगक िश ण सं थेत य  जाऊन मुलाखत/लेखी 
पिर े ारे उमेदवारांची िनवड करतात. आ थापना/ सेवायोजन काय लय जािहरात कवा औ ोिगक िश ण सं थेतून 
उ ीण िव ा य ची यादी मागवून उमेदवारांची िनवड करतात. तसेच औ ोिगक िश ण सं थेतून उ ीण झाले या 
इ छुक उमेदवारांना शासकीय मूलभतू िश ण तथा अनुषंिगक सूचना क ातून मुलाखत प  देऊन यांना िशकाऊ 
उमेदवारी िमळवून दे यासाठी य न केल ेजातात. तसेच आ थापना व िशकाऊ उमेदवार एकाच िठकाणी ये याकिरता 

ादेिशक तरावर औ ोिगक िश ण सं थांम ये भरती मेळा याच े आयोजन केल े जाते. सदर भरती मेळा यात 
आ थापना अिधकारी उमेदवारांची मुलाखत घेऊन यांना िशकाऊ उमेदवार हणनू िनयु त करतात. स िनहाय भरती 
मेळा याची जािहरात थािनक वृ प ामं ये िदली जाते, तसेच भरती मेळा याच ेवळेाप क औ ोिगक िश ण सं थां या 
सूचनाफलकावर लावले जाते व सव आ थापनांना कळिवले जाते.  

2.7 िशकाऊ उमेदवारी योजनेअंतगत िशकाऊ उमेदवार भरतीचा कालावधी: रा याम ये िशकाऊ उमेदवारांची भरती 
फे ुवारी/ऑग ट या स ात कर यात येते. फे ुवारी स ासाठी 16 जानेवारी ते 15 एि ल व ऑग ट स ासाठी 16 जुल ै
ते 15 ऑ टोबर या कालावधीत भरती कर यात येते. 

2.8 वय व शािरिरक पा ता: वय: 14 वष पूण   वजन: 25.4 िकलो (कमीत कमी) 
उंची:  137 से.मी (िकमान)  टी: चांगली  

उमेदवारानंा शािररीक टया पा  अस याच े अिधकृत वै कीय अिधकाऱी यांचे माणप  सादर कराव े लागते. 
शािररीक टया अपंग उमेदवारांचा ठरािवक यवसायासाठी वै कीय अिधकाऱी यांचे िशफारशीनुसार िवचार कर यात 
येतो.  

2.9 िशकाऊ उमेदवारांना िमळणारे िव ावतेन: िशकाऊ उमेदवारांना क  शासनाने मंजूर केले या दरानुसार िश ण 
कालावधीम ये िव ावतेन िमळते. स : थतीत चिलत दर खालील माणे आहेत. 
(रोजगार व िश ण महािनदेशालय, नवी िद ी यांची अिधसूचना जी.एस.आर. 680 (अ), िदनांक 22 स टबर 2014) 
 

वष संबंिधत रा य कवा संघ रा य े  यांनी अिधसूचने ारे 
िनि त केले या अध कुशल मजुरां या िकमान मजुरी या 

थम वष 70% 
ि तीय वष 80% 
तृतीय वष 90% 
चतुथ वष 90% 

 
2.10 औ ोिगक िश ण सं थेमधून यवसाय परी ा उ ीण करणा या उमेदवारांना िशकाऊ उमेदवारी योजनेअंतगत 

िश ण कालावधीत अनु ेय असलेली सूट िवचारात घेऊन वेश िदला जातो. यांची िश णाची सूट ल ात घेऊन 
यांना या अनुषंगाने िव ावतेन देय असते. 



औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती 

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य        पृ ठ 11 पैकी 94 

2.11 िशकाऊ उमेदवार ो साहन योजना: या आ थापनांचा यवहार 100 कोटी पे ा कमी आहे अशा एम.एस.एम.ई. 
आ थापनांतील िशकाऊ उमेदवारां या िव ावतेना या 50% र कमेची ितपूत  क  शासनामाफत केली जाते. सदर 
र कम उमेदवारा या बँक खा याम ये थेट जमा केली जाते. 

2.12 औ ोिगक िश ण सं थांम ये उ ीण झाले या उमेदवारांना रोजगार, वयंरोजगार, िशकाऊ उमेदवारी योजनेतगत 
रोजगाराची व उ च िश णाची संधी उपल ध अस याने िशकाऊ उमेदवारी योजनेतगत िशि त व अ िशि त 
उमेदवारांसाठी उपल ध असणा या जागा िर त राहतात.  

 
3. गत यवसाय िश ण योजना:  

गत यवसाय िश ण योजना ही नािव यपूण, बहुकौश यावर आधारीत योजना क  व रा य सरकारांनी सामाईकिर या 
संयु त रा  िवकास काय म, आंतररा ीय कामगार संघटना व जागितक बँक यां या अथसहा याने सन 1977 म ये सु  
केली. सदर योजनतगत औ ोिगक िश ण सं थांम ये, औ ोिगक आ थापनांम ये कायरत मनु यबळास कौश यावर 
आधारीत िश ण काय म आयोिजत केल ेजातात.  
रा यात अंबरनाथ, नािशक, औंध-पुणे, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, को हापुर आिण नांदेड या 8 शासकीय 
औ. .सं थां या आवारात गत यवसाय िश ण सं था थापन कर यात आली असून सदर सं थेत एकूण 14 
अ पमुदती या िविवध यवसायांम ये 8240 िश ण मता उपल ध आहे. 
 

4. हायटेक िश ण योजना: 
सदर योजना रोजगार महासंचालनालयामाफत जागितक बँक क पांतगत 1999 साली उ च तं ान व बहुकौश यावर 
आधारीत िश णासाठी सु  कर यात आली. सदर योजनतगत शासकीय औ. .सं था, औंध-पुणे येथे इले ॉिन स व 
संगणक े ात अ पमुदती या िश णासाठी हायटेक िश ण योजना सु  कर यात आली.  
 

5. प लक ाय हेट पाटनरिशप योजना: 
या सं थांचा जागितक बँक क पांतगत समावशे झालेला नाही, अशा देशातील एकूण 1396 शासकीय औ. .सं थांचा 

दज वाढ या योजनतगत कर यात आला आहे. यात रा यातील एकूण 250 सं थांचा अंतभ व कर यात आला आहे. या 
योजनेत सहभागी सं थांना येकी . 2.50 कोटी र कम याजमु त कज पाने क शासनाकडून दे यात आलेली आहे. 
सदरहू कज ची परतफेड 11 या वष पासून 30 या वष पयत समान 20 ह यात करावयाची आहे. 
 

6. औ ोिगक मू य व धत कौश य वाढ (STRIVE) 
सं था मक िश ण णालीम ये आव यक असले या सं था मक सुधारणांना ो सािहत कर यासाठी भारत सरकारने 

क प िवकिसत केला आहे. औ. . सं था आिण िशकाऊ उमेदवारी योजना चार े ावर कि त आहे. 
6.1 े  १: िश ण सुिवधा, यं  साम ी शाधन साम ीचा दज  वाढ क न आिण नवीन यवसाय अ यास म वाढवून 

औ ोिगक िश ण सं थांची कामिगरी सुधारणे. महारा  रा याने ७३ ते ८१ शासकीय आयटीआयचे उि ट िनि त 
केले असून केली असून आतापयत ३८ शासकीय आयटीआय आिण ४ खासगी आयटीआय िनवड या गे या आहेत. 

िश ण सुिवधां या उ तीकिरता सं थेतील वशेा या आधारावर येक आयटीआयला . १.50 कोटी ते २.50० कोटी 
एवढा िनधी ा त होणार आहे. 

6.2 े  २:  औ. . सं था आिण िशकाऊ उमेदवारी िश ण योजनेस सहा य कर यासाठी रा य सरकारची वाढीव मता 
आिण औ. . सं था या एकंदर िनयामक व पिरचालन वातावरणात सुधारणा कर याकिरता आिण रा य तरावर 
औ ोिगक समूह (Industry Clusters) थापन कर यासाठी रा य सरकारांना पाठबळ दान करणे 

6.3 े  ३:  शै िणक सािह याचे आधुिनकीकरण क न तसेच तं ानाचा वापर क न िशकिव या या व िशक या या दज  
उंचावणे.  

6.4 े  ४:  ल टर अ ोच या मा यमातून औपचािरक सुधािरत व िव तृत िशकाऊ उमेदवारी िश णा ारे एमएसएमईंना 
िशकाऊ उमेदवारी िश णाम ये सहभागी हो यासाठी स म बनिवणे  
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7. रा ीय िशकाऊ उमेदवारी ो साहन योजना (NAPS) 
उि ट:  िशकाऊ उमेदवारी िश ण योजनेस चालना देणे तसेच सन २०२० पयत भारती झाले या िशकाऊ उमेदवारांची 
सं या २.३ लाखाव न ५० लाख करणे  
सहभाग:  िविहत िव ावतेना या 25% वा जा तीत जा त . १५०० /- ती माह ती िशकाऊ उमेदवार या माणे रोजगार 
दा यास अदा करणे आिण कोण याही कारचे िश ण न घेता थेट िशकाऊ उमेदवारी िश ण घेतले या िश णा य या 
मूलभतू िश ण खच ची वाटणी करणे. ५०० तास ते ३ मिहने कालावधी या मुलभतू िश णाचे शु क अिधकतम . ७५०० 
राहील. 
 

8. रा यातील शासकीय औ. .सं थांमाफत राबिव यात येणा या इतर योजना : 
8.1 आ टझन टु टे नो ॅ ट िश ण योजना  
8.2 लोकसेवा क  
8.3 उ पादनािभमुख िश ण योजना 
8.4 मागेल याला यवसाय िश ण योजना 
8.5 अ पसं यांकासाठी िश ण योजना 
 

9. सामंज य करार (MoU): 
क  शासना या िदनांक 27.02.2014 रोजी या अिधसुचनेनुसार कंपनी कायदयाखाली न दणीकृत असले या सव औ ोिगक 
आ थापनांना यां या वा षक उ प ापैकी काही िनधी हा Corporate Social Responsibility Policy या अंतगत िविवध 
समाजोपयोगी कामांसाठी खच करावयाचा असतो या अनुषंगाने उ च व तं  िश ण िवभाग, यांच ेशासन िनणय . पीपीपी 
2013/ . .103/13/ यिश-5, िदनांक 29 मे, 2015 अ वये Corporate Social Responsibility (CSR) अंतगत िविवध 
औ ोिगक आ थापनांबरोबर कर यात येणा या सामंज य करारास मा यता दे यात आली आहे. 
यानुसार यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयाने आजपयत रा यातील िविवध नामांकीत औ ोिगक आ थापना जसे 

Tata Motors, Tata Power, Mahindra & Mahindra, Samsung, Maruti Suzuki, Siemens, Tata Trust, Bosch, 
Volkswagen, Bharat Forge, Sandvik, Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics Ltd., Mazgaon Dock, 
Loreal, Konkan Railway, Schindler इ याद  समवते सामंज य करार केलेल े आहेत. स : थतीत 27 नामांकीत 
औ ोिगक आ थापनांशी सामंज य करार कर यात आलेल ेअसून यां या दारे एकूण . 63.92 कोटी िनधीचा िविनयोग 
क न रा यातील शासकीय औ. . सं थांतील िश ण सुिवधांचा दज वाढ कर याची कायवाही कर यात येत आहे. 
याअंतगत रा यातील शासकीय औ. .सं थेतील िश णा य ना अ पमुदतीचे िश ण देणे, On the Job Training, 
रोजगारा या संधी, िनदेशक िश ण काय म, अ यावत यं सामु ी व उपकरणे उपल ध क न देणे, इतर आव यक 
सोईसुिवधा उपल ध क न देणे यासार या बाबी थम ाधा याने राबिव यात येत आहेत. 

ामीण भागातील िश णा य ना औ ोिगक आ थापनेतील त ांचे मागदशन ा त हो यासाठी संचालनालय, L&T Ltd व 
Confederation of Indian Industry यां या माफत येक शिनवारी Video Conferencing या मा यमातून िश ण 
काय म राबिव यात येतो.  
 

10. महारा  रा य यवसाय िश ण पिरषद 
(Maharashtra State Council of Vocational Training -MSCVT) 

िश ण महािनदेशालय, नवी िद ी यां या िनदेशानुसार रा ीय यवसाय िश ण पिरषदे या धत वर सं था न दणी 
अिधिनयम 1860 अंतगत िद.29 माच 2017 रोजी महारा  रा य यवसाय िश ण पिरषदेची थापना कर यात आली. 
महारा  रा य यवसाय िश ण पिरषदेची काय 
10.1 अ यास मांना मा यता: पिरषदेमाफत िविवध अ यास म तयार करणे आिण मागणीनु प यवसाय अ यास मांना 

मा यता देणे. अ याधुिनक तं ानावर आधारीत ३२ यवसाय अ यास मांना पिरषदेने अ ापयत मा यता िदलेली 
आहे. 
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10.2 िनरी ण सं थांची सुिचब धता: शासकीय औ ोिगक िश ण सं था, शासकीय तांि क िव ालये, तं िनकेतने आिण 
अिभयांि की महािव ालये यानंा थेट िनरी ण सं था हणनू मा यता िश ण सं थांना संल नता ा त क न 
दे यासाठी यांच ेिनरी ण व िश णाचे सहिनयं ण इ यादी बाबी िनरी ण सं थांमाफत कर यात येतात. 

10.3 यवसाय िश ण सं था (VTI) यांना संल नता देणे: रा यात मोठया माणात मा यता ापत नसले या सं थामाफत 
कौश याधारीत िश ण दे यात येते. तथािप, असे अ यास म मा यता ा त नसतात आिण यांना उ ोगांकडून 
देखील मा तया िमळत नाही. तसेच कौश य े ाम ये िविवध शासकीय आ थापना काम करत असून यांच ेउप म 
एकल व पात आिण ब याच अंशी याम ये दी ती िनदशनास येते व यात सम वयाचा अभाव आढळतो. या सव 
बाब चा िवचार क न िद.26.11.2017 या शासन िनणया वये यवसाय िश ण सं था (Vocational Training 
Institute - VTI) ही संक पना अंमलात आणली.  

10.4 कौश य चाचणी सं थांनी संल नता देणे- यवसाय िश ण िश ण सं थांमाफत यश वीरी या िश ण पूण केले या 
उमेदवारांची कौश य चाचणी कौश य चाचणी सं थांमाफत घे यात येते.  
Agriculture Skill Council of India, Sector Skill Council for Mining व Electronics Sector Skill Council यांनी 
पिरषदेस कौश य चाचणी सं था हणनु मा यता दान केलेली आहे. तसेच महारा  रा य मा यिमक आिण उ च 
मा यिमक िश ण मंडळ, पुणे यां यी कौश य चाचणी सं था हणुन पिरषदेमाफत पूव यावसाियक िवषयां या (V1, V2, 
V3 व V4) ा यि क परी ा घे यात येतात. 
“गट शेती वतक” या यवसाय अ यास माची िद. १५ जुलै, २०१९ रोजी एकाच िदवशी 3000 शेतक यांची कौश य 
चाचणी यश वीपणे घेवुन India Book of World Records व Asia Books of World Record म से नाव न दवीले 
आहे. 

 
यवसाय िश ण अतंगत राबिव यात येणा या योजना 

 
1. मा यिमक तरावरील पूव यावसाियक अ यास म: 

1.1 सन 1986 या शै िणक धोरणानुसार मा यिमक तरावर काय नुभव आधारीत िवषय घे यावर भर दे यात आला होता, 
जेणेक न भावी आयु यात िव ाथ  व ड ऑफ वकसाठी तयार होऊ शकतील. सदर अ यास मात िव ा य ना 
मेकॅिनकल, इले ीकल व इले ॉिन स अिभयांि की िवषयातील मुलभतू कौश ये आ मसात करता येतात. या 
कौश याचा दैनंिदन जीवनात उपयोग करता येतो. आव यकतेनुसार सदर कौश यांची या ती वाढिव यासाठी िव ाथ  
अिभयांि की े ातील उ च िश णाकडे वळू शकतो अथवा आप या आवडी माणे रोजगार/ वयंरोजगार िनवडू 
शकतो. मा यिमक तरावर काय नुभव िवषयाऐवजी “तांि क” िवषयात उपल ध तीन िवषयापंकैी एक ऐ छक िवषय 
हणनू िनवडता येतो. 

1.2 इ. 9 वी व 10 वी म ये पूव यावसाियक अ यास म िशकिवला जातो. शासकीय तं  मा यिमक शाळा/क ां या 10 
िक .मी.  पिरसरातील सहयोगी शाळांमधील इ. 9वी व 10वी तरावरील शालेय िश ण घेणा या िव ा य ना आठवडयात 
1 िदवस पूव यावसाियक अ यास म िशकिवला जातो. 

1.3 सन 2015-16 या शै िणक वष पासून पूव यावसाियक अ यास मांतगत खालील अ यास मांचा समावशे कर यात 
आलेला आहे. 

V1 : Multi Skill Foundation Course  V2: Mechanical Technology    
V3: Electrical Technology   V4: Electronics Technology  
V5: Automobile Service Technician  V6: General Duty Assistant 
V7: Private Security    V8: Retail Business 

1.4 अिभयांि की िच कलेची मुलत व,े िव तु व इले ॉिन स िवषयातील सक ट डाय ाम तसेच संगणकाची मुलभतू त व े
िव ा य ना िशकिव यात येतात. 

1.5 इ. 10वी उ ीण उमेदवारांना तं  िनकेतन वशेासाठी 15% जागा राखीव आहेत.  इ. 11 वी यावसाियक वशेासाठी 
40% जागा राखीव आहेत.  तसेच, औ ोिगक िश ण सं थेत वशेासाठी 10% जागा राखीव आहेत.  
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2. + 2 तरावरील ि ल ी अ यास म:  
2.1 डॉ. कोठारी आयोगा या िशफारशीनुसार +2 तरावर यवसाय िश णाची जोड देऊन अिधकािधक िव ा य ना 

यावसाियक िश ण ाव ेव रोजगार/ वयंरोजगार कर यास वृ  कराव,े जेणेक न महािव ालयीन िश णाकडे 
जाणारा ल ढा थांबवावा या उ ेशाने रा यात शै िणक वष 1978-79 पासून शासन िनणय मांक Education & Youth 
Service Department Resolution No.VOC/XXXVIII, Dt. 9th August, 1978 अ वये “ि ल ी अ यास म” सु  
कर यात आले आहेत. इ. 12 वी उ ीण िव ा य नी वयंरोजगार करावा व ते श य नस यास पुढील िश ण सु  ठेवाव े
असा दुहेरी हेतू या योजनेम ये आहे हणनू या योजनेस ि ल ी अ यास म असे संबोध यात येते. 

2.2 तांि क, वािण य, कृषी व म य अशा चार गटांमधून 13 ि ल ी अ यास म सन 2015-2016 पासून कायरत कर यात 
आलेल ेआहेत. 

2.3 इ. 11 वी व 12 वी म ये आव यक 6 िवषयांपैकी एक भाषा व िव ान शाखेतील एका िवषयात सूट देऊन या ऐवजी 
33% या ती असलेला 200 गुणांचा एक यवसाय अ यास म िशकिव यात येतो. 

2.4 इ. 12 वी उ ीण झा यानंतर िशकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 अंतगत िनदिशत अ यास मात “ होकेशनल 
टे निशयन” हणनू 1 वष ची िशकाऊ उमेदवारी कर याची संधी असून िश ण काळात ित माह िवहीत दराने 
िव ावतेन अनु ेय आहे. 

2.5 इ. 12 वी उ ीण िव ा य ना महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळा या ठरािवक माणप  अ यास मांना थेट 
िव ठ हो याची मुभा आहे. 

 
3. +2 तरावरील उ च मा यिमक यवसाय अ यास म: 

3.1 डॉ. कोठारी आयोगा या िशफारशीनुसार क  शासनाने इ.11 वी व इ. 12 वी या तरावर यवसाय िश णाची जोड 
ावी व जा त िव ा य ना यावसाियक िश ण देऊन रोजगार व वयंरोजगार कर यास वृ  कराव े व 

महािव ालयीन िश णाकडे जाणारा ल ढा थांबवावा या हेतूने 70% या ती असेलेले यवसाय अ यास म रा यात सन 
1988-89 पासून िश ण व सेवायोजन िवभाग शासन िनणय मांक हीओसी-1088/51518/(703)/तांिश-2 ड, 
िदनांक 28.10.1988 अ वये सु  कर यात आलेले आहेत. या यवसाय अ यास मांम ये 70% ा यि कांचा व उविरत 
30% अ यास मात दोन भाषा िवषय व एक पायाभतू अ यास म (जनरल फाऊंडेशन कोस) यांचा समावशे आहे. 
शै िणक वष 2015-16 पासून हे यवसाय अ यास म सुधारीत कर यात आलेले आहेत. 

3.2 तांि क, वािण य, कृषी, म य, अधवै कीय व गृहशा  अशा 6 गटांमधून सुधारीत 20 यवसाय अ यास म सन 
2015-2016 पासून सु  कर यात आलेले आहेत. 

3.3 इ.12 वी ची अंितम परी ा मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळा ारे घे यात येते. िश ण कालावधीत 
कारखा यात/उ ोगात य  कामा या जागी ऑन द जॉब े नगची सोय असते. 

3.4 इ. 12 वी उ ीण झा यानंतर िशकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 अंतगत िनदिशत यवसायात “ होकेशनल 
टे निशयन” हणनू बोट (BOAT) माफत 1 वष ची िशकाऊ उमेदवारी कर याची संधी असून िश ण काळात ितमहा 
िवहीत दराने िव ावतेन अनु ेय आहे . पदिवके या ि तीय वष त थेट वशेासाठी 2% जागा आरि त आहे. 

3.5 काही अ यास मांना औ ोिगक िश ण सं थेतील अ यास मांशी समक ता दे यात आलेली आहे तसेच D.Ed. 
वशेास पा  आहे. 

 
4. महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळ (MSBVE) 

महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळाची थापना १९८६ म ये झाली. यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयातील 
सहसंचालक दज चे अिधकारी यांना मंडळाच ेअ य  हणनु नेम यात येते. 
रा यात म यम व मोठया औ ोिगक आ थापनांची तसेच लघुउ ोगांची वाढ झा यामुळे कुशल कामगारांची गरज िनम ण 
झालेली आहे, याचबरोबर वयंरोजगारा या संधीसु दा उपल ध झाले या आहेत. या किरता िविवध े ात कुशल मनु यबळ 
उपल ध क न देणे, हा महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळाचा मुख उ ेश आहे.  
शाला त परी ा उ ीण झाले या तसेच ाथिमक व उ च मा यिमक िश ण अधवट सोडले या िव ा य ना तांि क 
कौश ययु त क न रोजगार व वयंरोजगारा या संधी उपल ध  क न दे यांत येतात.  उपरो त अ यास मांम ये आधुिनक 
तं ानानुसार बदल होत आहेत.  तसेच औ ोिगक व सेवा े ाम ये असलेली तांि क मनु यबळाची मागणी पूण कर यासाठी 
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सदर योजनेम ये अंतभतू असले या अ यास मांची या ती वाढत आहे. मंडळा या ब याच अ यास मांना िशकाऊ उमेदवारी 
योजना लाग ूअस याने उ ीण िश णा य ना याचा लाभ घेता येतो. 
औ ोिगक आ थापनां या गरजे माणे तसेच निवन तं ानावर आधारीत नव निवन अ यास म मंडळामाफत तयार कर यात 
येत असतात. मंडळाला असणा या वाय मुेळे यांच े सव अ यास म ता काळ अ ावत कर यात येतात. स : थतीत 
रा यातील 25 शासकीय तं  मा यिमक शाळा / क ांमधून व 1238 खाजगी िवनाअनुदािनत सं थामधुन 6 मिहने ते 2 वष 
कालावधीच े 315 िविवध माणप  अ यास म राबिव यांत येत आहेत. स : थतीत मंडळा या अ यास मांची िश ण 

मता ६६,385 असुन वशे स  २०१९ म ये 36,007 उमेदवारांनी वशे घेतले आहेत. 
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संदभ:  
१. उ च व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय मांक: आयटीआय-2012/ . .97/ यिश-3, िद.14.06.2012 
२. उ च व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय मांक: संकीण-3315/ . .17/ यिश-3, िद.14.05.2015 
३. कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय मांक: बैठक-3415/ . .248/ यिश-3, िद.05.11.2015 
४. कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय मांक: पीपीपी-2018/ . .89/18/ यिश-5, िद.06.10.2018 
५. कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय माकं: सिमती-२०२०/ . .१२८/ यिश-३, िद.16.07.२०२० 
६. बाल याय (मुलांची काळजी व संर ण) अिधिनयम, 2015 
७. मिहला व बाल िवकास िवभाग, शासन िनणय . अमुजा-2011/ . .212/का-3, िद.02.04.2018  
८. शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन िनणय मांक: औ िश-2018/ . .110/एस.डी.2, िद.27.09.2018 
९. सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, शासन िनणय मांक: सीबीसी-10/2018/ . .130/मावक, िद. 07.12.2018 
१०. सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय मांक : राआधो-4019/ . .31/16-अ, िद.12.02.2019 
११. THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 

 
1.0 सवसामा य: 

तुत िनयम िश पकारागीर िश ण योजनतगत येणा या यवसाय अ यास मां या वशेासाठी लाग ूराहतील 
अ.  महारा  रा यातील सव शासकीय औ ोिगक िश ण सं था 
ब.  महारा  रा यातील सव खाजगी औ ोिगक िश ण सं था 
 
1.1 मािहतीपु तकेत नमूद संि त पे: 

ARC  : अज वकृती क  
CAP  : क ीय वशे ीया  
CBSE  : क ीय मा यिमक िश ण मंडळ 
CGPA  : एकूण ेणी बदुची सरासरी (Cumulative Grade Point Average) 
CTS  : िश पकारागीर िश ण योजना 
DGT  : िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी 
DVET  : यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य 
GoI   : भारत सरकार 
GoM  : महारा  सरकार 
HD   : मूळ िज हा 
HSC  : उ च मा यिमक माणप  
IMC   : सं था यव थापन सिमती 
ITI   : औ ोिगक िश ण सं था 
MSBSHSE  : महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळ 
MSBTE  : महारा  रा य तं  िश ण मंडळ, मंुबई 
NCVT  : रा ीय यवसाय िश ण पिरषद 
NRI   : अिनवासी भारतीय 
OHD  : मूळ िज हाबाहय 
OMS  : महारा  रा याबाहेरील 
PIO   : मूळ भारतीय नागिरक 
PPP  : Public Private Partnership 
SCVT  : रा य यवसाय िश ण पिरषद 
SL   : रा य पातळी 
SSC  : मा यिमक शालां त माणप  
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1.2 पिरभाषा: 
1.2.1 औ ोिगक िश ण सं था हणजे शासनामाफत चालिव या जाणा या अथवा शासन मा यता ा त खाजगी 

सं थां ारा िश पकारागीर िश ण योजनेतगत येणा या यवसायांम ये िश ण देणा या, रा ीय यवसाय 
िश ण पिरषद अथवा रा य यवसाय िश ण पिरषदेची संल नता ा त असले या रा ीय यवसाय 
माणप  अथवा रा य यवसाय िश ण पिरषदेचे माणप  िनगिमत करणा या सं था. 

1.2.2 शासकीय औ ोिगक िश ण सं था हणजे महारा  शासनातफ चालिव या जाणा या औ ोिगक 
िश ण सं था. 

1.2.3 खाजगी औ ोिगक िश ण सं था हणजे खाजगी यव थापनामाफत कायम िवनाअनुदािनत त वावर 
चालिव या जाणा या औ ोिगक िश ण सं था 

1.2.4 यवसाय/अ यास म हणजे िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी कवा रा य यवसाय िश ण 
पिरषद, महारा  रा य यां यामाफत सुिचत केलेले यवसाय/अ यास म. येथे यवसाय व अ यास म 
एकाच अथ ने असनू यांची अदलाबदल होऊ शकते. 

1.2.5 युिनट हणजे िविश ट यवसाय अ यास माची तुकडी की यासाठी वतं  िश पिनदेशक िनयु त केला 
आहे. 

1.2.6 िश पिनदेशक हणजे औ. .सं थांम ये िश ण/ िश ण देणारा कमचारी 
1.2.7 िश णाथ  हणजे औ. .सं थेम ये विेशत उमेदवार 
1.2.8 िश ण वष हणजे औ. .सं थेमधुन िश ण िदले जाणारा 01 स टबर ते 31 ऑग ट दर यानचा 

कालावधी 
1.2.9 एनसी हीटी (NCVT) यवसाय हणजे रा ीय यवसाय िश ण पिरषदेची संल नता ा त औ. . सं थेत 

िशकिवले जाणारे यवसाय अ यास म 
1.2.10 एससी हीटी (SCVT) यवसाय हणजे रा य यवसाय िश ण पिरषदेची संल नता ा त औ. .सं थेत 

िशकिवल ेजाणारे यवसाय अ यास म 
1.2.11 मंजूर वशे मता हणजे िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यां याकडून मंजूर यवसाय तसेच रा ीय 

यवसाय िश ण पिरषदेकडून संल नत अ यास मिनहाय मंजूर जागांची सं या कवा रा य यवसाय 
िश ण पिरषदे या अ यास मिनहाय मंजूर जागांची सं या.  

1.2.12 सुपर युमरी हणजे यवसाय अ या मां या तुकडीमधील मंजूर वशे मतेतील गळती रोख यासाठी मंजूर 
वशे मते या 30% वा िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी िनध रीत के या माणे अिधकचे वशे 

कर यास िदलेली परवानगी 
1.2.13 एकूण वशे मता हणजे एका तुकडीची वशे मता = मंजूर जागा हणजे मंजूर वशे मता + 

सुपर युमरी 
1.2.14 रा य सरकार हणजे महारा  रा याच ेसरकार 
1.2.15 संचालक हणज ेसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य 
1.2.16 क ीय वशे ीया हणजे शासकीय व खाजगी औ. .सं थांसाठी एकाच ऑनलाईन अज दारे कर यात 

येणारी क ीय वशे प दत 
1.2.17 संकेत थळ हणजे https://admission.dvet.gov.in 
1.2.18 वशेअज वकृती क  हणजे औ. .सं था जेथे उमेदवार ऑनलाईन वशे अज भरणे, अज शु क जमा 

करणे व  वशे ि येसंबंधी इतर सेवा ा त क  शकतो. सव शासकीय व खाजगी औ. .सं था या 
औ. .सं थां या वशे कीयेत वशे अज वकृती क  असतील 

1.2.19 उमेदवार हणज ेमहारा  रा यातील शासकीय तसेच खाजगी औ. .सं थांमधील िश पकारागीर िश ण 
योजनेतगत येणा या यवसाय अ यास मांसाठी वशे अज शु क भ न ऑनलाईन वशे अज सादर 
करणारा वशेो छुक अजदार  

1.2.20 इटंर-से-मेरीट हणज ेगुणव ा मांक 
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1.2.21 स म अिधकारी हणज े मािहतीपु तकेत उ ेख के या माणे वशे अज मागिवणारा व वशे कीयेची 
अंमलबजावणी कर यासाठी शासनामाफत िनयु त अिधकारी. स थतीत संचालक, यवसाय िश ण व 

िश ण संचालनालय यांना शासनातफ स म ािधकारी हणनू नेम यात आले आहे.  
1.2.22 स म अिधका याचा ितिनधी हणजे वशे कीया सुरळीत पार पाड यासाठी स म अिधका यास 

मदतनीस हणनू स म अिधका याकडून िनयु त अिधकारी 
1.2.23 अिनवासी भारतीय हणजे भारतीय आयकर कायदा 1961 या कलम 6 म ये िदले या या येनुसार 

असणारे. 
 

1.3 क ीय वशे ीया मा यमातून िश पकारागीर िश ण योजनेअंतगत होणा या वशे ीयेत स म अिधका याची 
भिूमका 
1.3.1 सव शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थानी पुढील िश ण वष या वशेासाठी उपल ध यवसाय 

तुकडयांची मािहती संल नते या तपिशलासह स म अिधका याकडे िदनांक 31 माच पयत सादर करावीत. 
1.3.2 खाजगी औ. .सं था सं था तरावरील जागा स म अिधका याकडे क ीय वशे ीये या मा यमातून, 

भर यासाठी 15 एि ल पयत ह तांतरीत क  शकतात  
1.3.3 अ पसं याक दज  ा त खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांनी, आप या सं थेतील उपल ध जागांपैकी 

अ पसं यांकासाठी राखीव आरि त जागांची कमाल मय दा, क ीय वशे ीये या मा यमातून 
भर यासाठी 15 एि ल पयत स म अिधका याकडे सादर करावीत. 

1.3.4 स म अिधकारी, सव औ. .सं थांसाठी, औ. .सं थािनहाय व यवसाय अ यास मिनहाय वशे मता 15 
एि ल पयत कािशत करतील 

1.3.5 सव औ. .सं था पुढील िश ण वष साठीची वशे मता तपासतील व काही टुी अस यास स म 
अिधका यास याबाबत 20 एि ल पयत कळवतील. 

1.3.6 स म अिधकारी सव औ. .सं थािनहाय व यवसाय अ यास मिनहाय वशे मता 1 मे पयत कािशत 
करतील. 

1.3.7 30 एि ल रोजी कवा यापूव  रा ीय यवसाय िश ण पिरषद अथवा रा य यवसाय िश ण 
पिरषदेकडून संल नता ा त यवसायां या तुकडयां या सं थािनहाय व यवसायिनहाय जागांचा यां या 

वशे मतेम ये/उपल ध जागेम ये समावशे केला जाईल व सव औ. .सं थांकिर ता 15 मे पयत 
यवसायिनहाय अंितम उपल ध जागा संकेत थळावर जाहीर के या जातील. उपरो त िदनांकानंतर 

संल नता ा त क न घेणा या कोण याही यवसायाची तुकडी वशे ीयेसाठी या िश ण वष त ा  
धरली जाणार नाही. 

1.3.8 औ. .सं थेतील यवसाय अ यास मांची वशे मतेसह यादी ही वशे पु तकेतील प -2 हणनू एक 
भाग आहे. मा , औ. .सं थेतील सुधारीत यवसाय अ यास मिनहाय यादी संकेत थळावर उपल ध 
असेल. दर यान मािहतीपु तका अगोदर कािशत झा यामुळे स म अिधकारी मािहती पु तकेसोबत 

प -2 वतं पणे पुरवतील. 
1.3.9 स म अिधकारी ऑनलाइन वेश संकेत थळावर उपल ध करतील. 
1.3.10 स म अिधकारी औ. .सं थेतील वशे ीयेसाठी मािहतीपु तका व वशेासाठी व वशेानंतर 

करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती कािशत करतील.  
1.3.11 स म अिधकारी क ीय वशे ीयेस अनुस न िमळाले या यवसायिनहाय जागेवर वशेासाठी व वशे 

िनि त कर यासाठी उमेदवारास जागा िमळाले या शासकीय अथवा खाजगी औ. .सं थेत जा यासाठी 
मागदशन करेल.  

1.3.12 ऑनलाईन वशे संकेत थळावर सव औ. .सं थांना वशे ीया पूण कर यासाठी Login पुरवले आिण 
विेशत उमेदवाराची मािहती िश णासाठी व परी े या ीयेसाठी अ ेिषत करेल. 

1.3.13 स म अिधका याने िश पकारागीर िश ण योजनेअंतगत यवसायातील वशेासंबंधात घेतलेले सव 
िनणय अंितम आिण सव संबंिधतांना बंधनकारक असतील 
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1.3.14 क ीय वशे ीया ही सुचकदश  ीया असून स म अिधकारी यात सुधारणा करतील कवा आव यकता 
अस यास जा तीत जा त वशे हो याची खा ी कर यासाठी वशे ीयेदर यान वशेासंबंधी काही 
बदल क न संबंिधत मािहती वृतप ातून कािशत करतील आिण वशेा या संकेत थळावर य व पात 
उपल ध क न देतील. 

1.3.15 शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थांमधील विेशत उमेदवारांकडून ा त त ार अज बाबत देखील स म 
अिधकारी त ार िनवारण अिधकारी हणनू काम करतील. 

1.3.16 उमेदवारांना वशे ीयेसाठी आव यक असणा या द तऐवज/ माणप ाचंी यादी माहे माच म ये 
संकेत थळावर व वतमानप ात िस द करणे. 

 
1.4 क ीय वशे ीयेसाठी जागांची उपल धता: 

स म अिधका यामाफत क ीय वशे ि ये या मा यमातून वशेाकिर ता उपल ध क न िदले या जागांचा तपशील 
खालील त यात िदला आहे. 

 

अ. . सं था 

क ीय वशे ीयेकरीता स म अिधका याकडे उपल ध जागा 
(एकूण वशे मते या येक तुकडीसाठी उपल ध जागा 

(ट केवारी)) 

सं था तरावरील वशेासाठी 
सं थेत उपल ध जागा 

(एकूण वशे मते या येक 
तुकडीसाठी उपल ध जागा 

(ट केवारीत)) 
शासकीय औ. .सं थांना 

लाग ूशु क 
खाजगी  औ. . सं थांना  

लाग ूशु क 
1 सव शासकीय औ. . सं था 100% 0% 0% 

2 
प लीक ाय हेट 
पाटनरिशप योजनतगत 
शासकीय औ. . सं था 

80% 20% 0% 

३ सव खाजगी औ. . सं था 0% 80% 20% 
 

1.5 क ीय वशे ीयेसाठी उपल ध जागांचे वाटप: 
वशे अिधका याकडून वशेाकिरता उपल ध जागांचे वाटप खाली नमूद केले या तपशीला माणे होईल.  

  
 जागा वाटप वशेाकिरता उपल ध जागा 

मूळ िज हा पातळीवर 70% जागा 
(Home District Level) 

सवसामा य वशे प दतीम ये िनयम .1.4 नुसार िदले या जागांपैकी 70% जागा हया 
उमेदवाराने या िज ामधून मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली आहे 
याच िज ामधील औ. .सं थेत वशेासाठी उपल ध आहेत. 

िज हाबा  पातळीवर 30% जागा 
(Outside Home District Level) 

सवसामा य वशे प दतीम ये िनयम .1.4 नुसार िदले या जागांपैकी 30% जागा हया 
महारा  रा यातील उमेदवाराने या िज ामधून मा यिमक शालां त माणप  परी ा 
(SSC) िदलेली आहे या िज ा यितिर त इतर िज ातील औ. .सं थांम ये 

वशेासाठी आरि त ठेव यात आ या आहेत.  
रा य तरीय गणुव ा यादीमधील या उमेदवाराने अशा िज ाबाहेरील 30% 
जागांकिर ता पय य िदला आहे, यांना वशे दे यात येईल. 30% जागांपैकी वरील माणे 

वशे देऊन िर त असले या जागा, 70% जागांकिर ता पय य िदले या उमेदवारांना 
पुढील फेरीत वशेाकिर ता उपल ध होतील. 

 
1.5.1 मूळ िज हा पातळीवरील 70% जागा:  

उमेदवाराने मा यिमक शालांत परी ा (SSC) या िठकाणाव न िदलेली आहे यावर िज हा तरावरील 
70% जागांबाबत उमेदवाराची पा ता ठरिवली जाते.  
 



औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती 

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य        पृ ठ 20 पैकी 94 

उदाहरणाथ:  उमेदवाराने धुळे िज ातील मा यिमक शालांत परी ा (SSC) िदलेली असेल तर संबंिधत 
उमेदवार धुळे िज ातील सव औ. .सं थांतील उपल ध जागां या 70% जागांकिरता पा  असेल. 
मंुबई शहर आिण मंुबई उपनगर िज ातील उमेदवाराने कोण याही एका िज ातून मा यिमक शालांत 
परी ा (SSC) िदलेली असेल तर उमेदवार मंुबई शहर आिण मंुबई उपनगर िज ातील सव 
औ. .सं थांमधील उपल ध जागां या 70% जागांकिरता पा  असेल. वरील दो ही िज ामंधील वशेास 
अज करणा या उमेदवारांचा मूळ िज हा हणनू मंुबई िज हा ाहय धर यात येईल.  

 
1.5.2 िज हाबा  पातळीवरील 30% जागा: 

िज हाबा  पातळीवरील 30% जागांबाबत, उमेदवाराने या शाळेतून मा यिमक शालांत परी ा (SSC) 
िदलेली आहे, याव न उमेदवाराची पा ता ठरिवली जाईल.  
 
उदाहरणाथ:  उमेदवाराने मा यिमक शालांत परी ा धुळे िज ातून िदलेली असेल तर संबंिधत उमेदवार 
धुळे िज हा सोडून इतर सव िज ामधील सव औ. .सं थांतील उपल ध जागां या 30% जागांकिरता तो 
पा  असेल.  
 

1.5.3 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीयांकिरता जागा: 
महारा  रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ. .सं थांमधील गुणव ेनुसार पा  उमेदवारांना वशे 
िद यानंतर काही जागा िर त राहत अस यास, अशा जागा महारा  रा या यितिर त इतर रा यातील 
पा  उमेदवारांना आिण यानंतर अिनवासी भारतीय पा  उमेदवारांना खाली नमूद केले या मागदशक 
त वानुसार वशेास दे यात येतील. 
 
1.5.3.1 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय अशा सव उमेदवारांना खु या वग त ा  

धर यात येईल व यांना िनयम . 2.0 म ये नमूद के या माणे पा ता धारण करणे आव यक 
आहे. 

1.5.3.2 महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांना अनु मे यां या गुणव ा 
मानुसार वशे िदला जाईल. 

1.5.3.3 महारा  रा यातील उमेदवारांमधून जागा भर यानंतर, स म अिधकारी या ेणी मधील 
उमेदवारांमधून चौ या फेरीम ये जागा वाटप करतील. 

1.5.3.4 थम रा याबाहेरील उमेदवारांमधून जागा भर यात येतील, यानंतर जागा िर त रािह यास 
अिनवासी भारतीय उमेदवारांमधून जागा भर यात येतील. 

1.5.3.5 िनयिमत वळेाप का माणे महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांना 
क ीय वशे ीयेत न द करावी लागेल आिण वेळाप काम ये िद या माणे चौ या फेरीसाठी 
पय य सादर कराव ेलागतील. 

1.5.3.6 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवार क ीय वशे ीये या पिह या, 
दुस या व ितस या फेरीसाठी पा  नाहीत. 

 
1.6 औ. . सं थामधील जागा वाटप आिण आर ण: 

क ीय वशे ीयेनुसार वशेाकिरता उपल ध असले या जागांची आिण सं था तरावर उपल ध असले या 
जागांची सव कार या सं थांमधील वगवारी खाली दशिव या माणे आहे. 
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अ. 
. सं थेच े कार 

स म अिधका याकडे उपल ध जागा  
(एकूण वशे मते या ट केवारीत) 

सं था पातळी 
वरील जागा @ 

(एकूण 
वशे मते या 

ट केवारीत) 
मूळ िज हा 

पातळीवरील जागा 
िज हाबा   

पातळीवरील जागा 
रा यपातळीवरील 

जागा 

1. शासकीय औ. . सं था 
- सवसामा य 70% 30% 0% 0% 

2. शासकीय औ. . सं था 
- मिहला 0% 0% 100% - फ त 

मिहलांसाठी 0% 

3. शासकीय औ. . सं था 
- अ पसं यांकाकिरता 

अ पसं यांका 
यितिर त उपल ध 

30% जागां या 70% 

अ पसं यांका यितिर त 
उपल ध 30% जागां या 

30% जागा 
70% - फ त 

अ पसं याकाकिरता 0% 

4. 
शासकीय औ. . सं था 
- अनुसूिचत जाती 
किरता (SCP) 

अनुसूिचत जाती 
यितिर त उपल ध 

20% जागां या 70% 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 20% 
जागां या 30% जागा 

80% - फ त 
अनुसूिचत जातीकिरता 0% 

5. 
शासकीय औ. . सं था 
- अनुसूिचत जमाती 
किरता (TSP) 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 

25% जागां या 70% 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 25% 
जागां या 30% जागा 

75% फ त अनुसूिचत 
जमातीकिरता 0% 

6. शासकीय औ. . सं था 
- सावि करण  

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 

00% जागां या 70% 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 00% 
जागां या 30% जागा 

100% फ त 
अनुसूिचत 

जमातीकिर ता 
0% 

7. खाजगी औ. . सं था - 
सवसामा य 

एकूण वशे मते या 
उपल ध 80% जागे या 

70% 

एकूण वशे मते या 
उपल ध 80%जागे या 

30% जागा 
0% 

एकूण 
वशे मते या 

20% 

8. खाजगी औ. . सं था - 
अ पसं यांकाकिरता # 

क ीय वशे प दतीतील 
उपल ध जागां या 70% 

जागा * 

क ीय वशे प दतीतील 
उपल ध जागां या 30% 

जागा* 

िकमान मय दा 50% 
फ त िवशेष 

अ पसं यांकासाठी 
कमाल मय दा 

20% 

9. 
शासकीय औ. . सं था 
-  प लीक ाय हेट 
पाटनरिशप योजनतगत 

56% 24% 20% 0% 

 
# या खाजगी औ. .सं थांची अ पसं यांक सं था हणनू न द आहे अशा सं था स म अिधका यांना क ीय वशे 

ीयेतील उपल ध जागांम ये अ पसं यांक उमेदवारांना असले या आर णा या कमाल मय देबाबत 15 एि ल 
पूव  कळवतील. 

*  क ीय वशे प दतीतील जागा = एकूण वशे मता - (रा य तरावर िविश ट अ पसं यांकाकिरता असले या 
जागा + सं था पातळीवरील जागा) क ीय वशे प दतीत जागा हया एकूण वशे मते या 100% पे ा जा त असू 
नयेत.  

@  खाजगी औ. .सं था, सं था पातळीवरील जागा क ीय वशे प दती ारे भर यासाठी स म अिधका याकडे देऊ 
शकतात. तथािप, अशी िवनंती 15 एि ल पूव  कर यात यावी. 
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2.0 िश प कारागीर िश ण योजनेअतंगत यवसायां या वशेाकिर ता पा ता िनकष: 
 
2.1 उमेदवार भारतीय नागिरक असावा 
2.2 उमेदवाराने या वशे वष त िद. 31 जुलै रोजी वा त पूव  वयाची 14 वष पूण केलेली असावी. तथािप, िश ण 

महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी काही िविश ट यवसाय अ यास मांसाठी िकमान वयोमय दा िनध िरत के यास 
या माणे यवसाय िनहाय िकमान वय पा तेत बदल कर यात येईल.  

2.3 कोण याही यवसाया या वशेाकिरता कमाल वयोमय देची अट नाही.  
2.4 यवसायिनहाय पा तेसाठी उमेदवाराने प  - 1 चा संदभ यावा. 
2.5 रा ीय मु त शाळेतील िव ान व गिणत हा िवषय नसलेले उमेदवार व अपंग शाळेतील उमेदवार अिभयांि की 

यवसायासाठी पा  नाहीत. अिभयांि की व िबगर अिभयांि की यवसाया या वगवारीसाठी प  - 1 चा संदभ 
यावा.  

2.6 उमेदवाराचे िनकालप  ेणी व पात (Grade System) अस यास, अशा उमेदवारांनी ेणी व गुण यांची समक ता 
असलेले संबंिधत मंडळाचे अिधकृत माणप  सादर करणे आव यक आहे.  

2.7 उमेदवार मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक मंडळ कवा क ीय 
परी ा मंडळा यितिर त अ य मंडळाकडून उ ीण झाला असेल तर याने महारा  रा य मा यिमक व उ च 
मा यिमक मंडळाकडून (MSBSHSE) तसे समक ता माणप  आणाव.े  

2.8 अिनवासी भारतीय उमेदवारांनीही महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक मंडळाचे (MSBSHSE) असे 
समक ता माणप  सादर करणे आव यक आहे.  
 

3.0 उमेदवारांच े कार: 
 
3.1 महारा  रा यातील उमेदवार व मूळ िज ातील उमेदवारांच े कार: 

स म अिधका या या अख यारीतील महारा  रा यातील जागांवर वशेाकिर ता उमेदवारास खालील त यांमधील 
एकातरी पा ते या िनकषाची पूतता करणे आव यक आहे. 

 
अ. 

. उमेदवाराचे कार िज हा तरावरील 70% जागांकिर ता 
उमेदवाराचे पा ता व िज हा े  िनकष मूळ िज हा 

1. 
कार - अ 

महारा  रा यातील उमेदवार 
Type - A 

Maharashtra State Candidates 

उमेदवाराने महारा  रा यातील मा यता ा त 
शाळेतून मा यिमक शालांत माणप  परी ा 
(SSC) िदलेली असावी 

आिण 
उमेदवाराचे आई अथवा वडील महारा  
रा याचे अिधवास असणारे असावते. 

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज े
उमेदवाराने मा यिमक शालां त माणप  
परी ा (SSC) जथूेन िदलेली असेल ते 
िठकाण या िज हा े ात येते, तो 
िज हा. 

2. 

कार - ब 
महारा ात अिधवास असणारे उमेदवार 

Type - B 
Maharashtra Domiciled Candidates 

 

" कार - अ" ची पूतता करीत नस यास  
आिण 

उमेदवाराचे आई अथवा वडील महारा  
रा याचे अिधवास असणारे असावते.  

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा याचे अिधवास माणप  देणारे 

ािधकरण महारा  रा यातील या 
िज हा े ात येते, तो िज हा. 

3. 

कार - क 
क  शासन अथवा क  शासना या 

उप मामधील कमचा याचा मुलगा / मुलगी 
Type - C 

Sons and Daughters of Central Govt./ 
Govt. of India Undertaking Employee 

 

“ कार - ब” ची पूतता करीत नस यास 
आिण 

अज भर या या अंितम मुदतीपूव  या 
उमेदवाराचे आई/वडील क  शासनाचे / 
क शासना या उप मामधील कमचारी असून 

यांची िनयु ती महारा  रा यात झाली आहे 
आिण ज ेपदावर जु झाले आहेत.  

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा यातील या िज ा या कायक ेत 
उमेदवाराचे आई/वडील हे क  
शासनाचे/क  शासना या उप मामधील 
कमचारी असून यांची िनयु ती झालेली 
आहे व ते जू झालेले आहेत असा 
िज हा.  
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अ. 
. उमेदवाराचे कार िज हा तरावरील 70% जागांकिर ता 

उमेदवाराचे पा ता व िज हा े  िनकष मूळ िज हा 

4. 

कार - ड 
महारा  रा य शासन अथवा महारा  

रा य शासना या उप मामधील 
कमचा याचा मुलगा/मुलगी 

Type - D 
Sons and Daughters of Maharashtra 

State Govt./ Maharashtra State Govt. 
Undertaking Employee 

“ कार - क” माणे पूतता करीत नस यास 
आिण 

उमेदवाराचे आई/वडील हे महारा  रा य 
शासन/महारा  रा य शासना या 
उप मामधील कमचारी आहेत. 

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा या या कायक ेत उमेदवारा या 
आई/वडीलांची िनयु ती महारा  रा य 
शासन/महारा  रा य शासना या 
उप मामधील काय लयात/मु यालयात 
झाली असेल असा िज हा 

5 

कार - इ 
महारा  रा यातील उमेदवार महारा  
रा य शासन/महारा  रा य शासना या 

उप मामधील/क  शासन/ के  
शासना या उप मामधील कमचारी यांची 
बदली दुस या िज ात झालेली आहे अशा 

उमेदवाराची आई/वडील यांची िनयु ती 
झाले या िज ात जा याची इ छा आहे. 

Type - E 
Maharashtra State Candidate, Sons & 
Daughters of Maharashtra State Govt. 

/Maharashtra State Govt. 
Undertaking/Central Govt./Govt. of 
India Undertaking Employee who is 

transferred to a place in another 
District and the Candidate intends to 

shift to the District where the 
Father/Mother is posted 

महारा  रा यातील मा यता ा त शाळेतून इ.8 
वी, 9 वी व 10 वी परी ा िदलेले उमेदवार  

आिण 
या िज ातून उमेदवाराने मा यिमक शालां त 
माणप  परी ा (SSC) िदलेली आहे तेथून 

दुस या िज ात उमेदवाराचे आई/वडील ज े
महारा  रा य शासन/महारा  रा य 
शासना या उप मामधील/क  शासन/क  
शासना या उप मामधील कमचारी असून 
यांची अज वीकृती या अंितम मुदतीपूव  

बदली झालेली आहे व ते जू झालेले आहेत 
असा िज हा.  

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा यातील या िज ा या कायक ेत 
उमेदवारा या पालकांची िनयु ती 
झालेली आहे की ज ेरा य 
शासन/महारा  रा य शासना या 
उप मामधील/क  शासन/क  
शासना या उप मामधील कमचारी.  
 
टीप: कार - इ चा पय य िनवडणारा 
उमेदवार कार अ ची संधी गमावले. जर 
एखा ा उमेदवाराने कार अ आिण इ 
दो हीकिरता अज केला असेल तर 
याचा/ ितचा कार इ वर ह क राहून 
यानुसार अज चा मूळ िज ा या 

गुणव ा यादीनुसार िवचार केला जाईल.  

 
3.2 महारा  रा याबाहेरील उमेदवार: 

महारा  रा याबाहेरील उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे जो की िनयम 3.1 मधील अनु मे 1,2,3,4 आिण 
5 हणजेच कार अ, ब ,क, ड आिण इ ची पूतता करीत नाही आिण जे देशातील महारा  रा याबाहेरील इतर 
सं था अथवा शाळेतून मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली आहेत.  

 
3.3 अिनवासी भारतीय उमेदवार: 

आयकर कायदा 1961 मधील िवभाग 6 म ये नमूद केले या पिरभाषे माणे असणारे उमेदवार. 
 

4.0 चालू िश ण वष म ये िश प कारागीर िश ण योजने अतंगत यवसायांचा थम वष पनु वशे/नवीन वशे घेऊ इ छणारे 
उमेदवार: 

या उमेदवाराने मागील िश ण वष त औ. .सं थामधून कोण याही अ यास मात वशे घेतलेला असेल, तो उमेदवार 
चाल ूवष त थम वष या अ यास माला वशे घे यासाठी पा  आहे. तथािप, यांना मागील िश ण वष त पास झाले या 
कोण याही िवषयात सवलत दे यात येणार नाही. अशा उमेदवारांना स म अिधका याने सूिचत केले या नमु या माणे 
पुढील वशेासाठी पूव  वशे घेतले या सं थेच ेना-हरकत माणप  सादर कराव ेलागेल. असे पुन वशे घेतलेले उमेदवार 
कोण याही कारची शासकीय िश यवृ ी/िनव हभ ा वा इतर सुिवधेसाठी पा  राहणार नाहीत. तसेच अशा उमेदवारांना 

िश ण शु कात कोणतीही सवलत िदली जाणार नाही. 
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5.0 आर ण:  
स म अिधकरणा या क ेम ये सामा य वशे प दती अंतगत उपल ध जागांकिरता िविवध कार या आर णाचा तपशील 
खालील माणे आहे. 
 
5.1 महारा  रा या या मा यिमक शालांत माणप  मंडळाकडून जो उमेदवार तांि क वा यावसाियक अ यास म 

घेऊन मा यिमक शालांत माणप  परी ा उ ीण झाला आहे अशा उमेदवारांना 10% आर णाची तरतूद. 
5.1.1 यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य यांनी सूिचत केलेले तािं क वा यावसाियक 

िवषय घेऊन मा यिमक शालां त माणप  परी ा (SSC) उ ीण झाले या उमेदवारांना िनयम 1.4 म ये 
सूिचत केले या क ीय वशे प दतीत उपल ध असले या जागा अंतगत सव अिभयांि की व िबगर 
अिभयांि की यवसायांसाठी उपल ध असले या जागांपैकी 10% जागा आरि त जागा हणून उपल ध 
आहेत.  

5.1.2 अशा आरि त जागांम ये मागासवग य व मिहला ेणी उमेदवारांकिरता िनयमानुसार आर ण असेल. 
 

5.2 संर ण सेवतेील कमचारी वा कमचा यां या मुला/ मुल किरता आर ण: 
5.2.1 संर ण सेवते कायरत असले या अथवा संर ण सेवतेील माजी कमचारी/कमचा यां या पा यांकिरता 

िनयम 1.4 म ये उ ेख के या माणे क ीय वशे प दती अंतगत येक औ. .सं थेम ये 1% जागा याची 
कमाल 10 जागां या मय देपयत खाली नमूद केले या त यातील िनवड ेणीसाठी उतर या ाधा य 

माने आरि त असतील.  
अ. . संर ण णेी तपशील 

1. डी - 1 (D - 1) यु दात वीर मरण ा त झाले या संर ण सेवतेील कमचारी/अिधकारी यांच ेपा य  
2. डी - 2 (D - 2) यु दात अपंग व ा त झालेला माजी सैिनक  
3 डी - 3 (D - 3) यु दात अपंग व ा त झाललेे संर ण सेवतेील कमचारी/अिधकारी यांच ेपा य  
4. डी - 4 (D - 4) िकमान 5 वष सेवा झालेला माजी सैिनक  
5. डी - 5 (D - 5) महारा  रा यात अिधवास असले या माजी सैिनकांच ेपा य  
6. डी - 6 (D - 6) महारा  रा यात अिधवास असलेले व सेवते असले या सैिनकांच ेपा य  
7. डी - 7 (D - 7) महारा  रा यात बदली झालेली आहे परंतु महारा  रा याच े अिधवास नसणारे संर ण सेवतेील 

कमचा यांच/ेअिधका यांच ेपा य  

8. डी - 8 (D - 8) 
संर ण सेवतेील कायरत कमचारी की जे महारा  रा यातील अिधवास नसणारे, परंतु मुलां या 
िश णा या कारणा तव लगतपूव या काय लयांतगत कुटंुब िनवास थान ता यात ठेव या या 
तरतुदीनुसार यांचे कुटंुब महारा  रा यात राहत आहे असा पा य, परंतु अशा उमेदवाराने महारा  
रा यातील मा यता ा त शाळेतून मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली पािहजे.  

 
5.2.2 सव संर ण ेणी उमेदवारांचा गुणव ेनुसार एकि तिर या िवचार क न संर ण सेवतेील कमचा यां या 

पा ता धारक मुलांकिरता ा 1% जागा (कमाल 10 जागां या मय देत) दे यात येतील. सदर जागा रा य 
तरावरील जागा हणनू उपल ध असतील.  

5.2.3 जर दोन उमेदवारांची गुणव ा समान असेल तर संर ण ेणीसाठी वर नमूद के या माणे ाधा य म 
राहील  

5.2.4 भारतीय संर ण सेवते कायरत आहेत/होते अशा नागरी कमचा यां या मुलांकिरता ही संर ण ेणी 
आर णाची तरतूद लागू नाही.  

 
5.3 अपंग व असले या उमेदवारांकिरता आर ण: 

5.3.1 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) तरतुद या अनुषंगाने क ीय 
वशे प दती अंतगत उपल ध जागां या 5% जागा येक औ. .सं थाम ये अपंग उमेदवारांना आरि त 

असतील. 
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5.3.2 खाली िदले या कारा माणे हे आर ण अपंग उमेदवारांना लाग ूहोईल.  
 

अ. . अपंग वाचे 
कार तपशील 

1. PWD - 1 Blindness and low vision 
2. PWD - 2 Deaf and hard of hearing 
3. PWD - 3 Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims 

and muscular dystrophy 
4. PWD - 4 autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness 
5. PWD - 5 Multiple disabilities from amongst persons under clauses PWD - 1 to PWD - 5 

 
5.3.3 िश प कारागीर िश ण योजनेतील यवसायांचे िश ण हे ा यि कािभमुख अस यामुळे अपंग वग तील 

उमेदवारांकिरता यवसायानु प पा ता प  - 1 म ये िदलेली आहे.  
5.3.4 अपंग उमेदवारांना यां या शािररीक अपंग वा या कारानुसार पा  असले या व तयार कर यात आले या 

गुणव ा यादी माणे 5% जागा आरि त ठेव यात येतील. मूळ िज ासाठी असणा या जागांसाठीच या 
जागांचे वाटप होईल. येक अपंग वगवारीला 1.0% देणे आव यक आहे (सवसामा य अपंगांसाठी राखीव 
असणा या जागांसाठी एकच गणुव ा यादीनुसार वशे  समथनीय नाही) 

5.3.5 अपंग उमेदवाराला िश प कारागीर िश ण योजनतगत यवसायाला वशे िमळा यानंतर िश ण 
काय मात कोणतीही सूट/अिधक सुिवधा िद या जाणार नाहीत याची न द यावी.  

5.3.6 अपंग उमेदवाराला शै िणक पा तेत सूट िमळणार नाही.  
5.3.7 अपंगा या आर णा या दा यासाठी सादर केलेले अपंग वाचे माणप ात अपंग व कायम व पी असून 

याच े माण 40% पे ा जा त आहे असा प ट उ ेख असला पािहजे.  
5.3.8 अपंगा या आर णाकिरता फ त वै कीय मंडळाकडून िदलेले माणप  िवचारात घेतले जाईल. 

 
5.4 अनाथ मुलांना समांतर आर ण: 

बाल याय (मुलांची काळजी व संर ण) अिधिनयम, 2015 अ वये काळजी व संर णाची गरज असले या अनाथ, 
िनराधार बालकांना सं थेतून बाहेर पड यानंतर जातीचा दाखला नस यामुळे िविवध शासकीय लाभांपासून विंचत 
रहाव ेलागते.  यामुळे अनाथ मुलांना रा य शासना या िविवध सवलत चा लाभ घेता यावा, याकरीता मिहला व बाल 
िवकास िवभाग शासन िनणय . अमुजा-2011/ . .212/का-3, िद.02.04.2018 अ वये िश ण व नोकरी यांम ये 
खु या वग तून 1% समांतर आर ण लाग ूकर यात आल ेआहे.  
यानुसार िनयम 1.4 म ये िवहीत केले या क ीय वशे प दती अंतगत उपल ध जागां या १% जागा अनाथ मुलांना 

आरि त असतील. यासाठी उमेदवारांनी खालील अटी व शत ची पूतता करणे आव यक राहील. 
5.4.1 बालगहृातील व इतर अनाथ मुलांपैकी  मिहला व बालिवकास िवभागाकडून दे यात येणारे अनाथ माणप  

असणा या मुलांसाठीच हे आर ण लाग ूराहील.   
5.4.2 या मुलां या कागदप ावर कोण याही जातीचा उ ेख नाही व यांच ेआईवडील, काका-काकू, आजी-

आजोबा व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही मािहती उपल ध नाही, अशा मुलांनाच अनाथ आर ण 
लाग ूराहील. 

5.4.3 संबंिधत वशे ि येत अनाथ उमेदवार उपल ध न झा यास आर णाचा अनुशेष पुढे न ओढता खु या 
वग तून गणुव नुेसार इतर उमेदवार वशेास पा  ठरतील. 

5.4.4 िश णांतगत िश यवृ ी, वसितगृह व यावसाियक िश णांतगत शै िणक शु क ितपूत  योजनेम ये सदर 
आर ण लाग ूराहील. 

5.4.5 अनाथ मुलांसाठी लागू असलेले १% आर णासाठी िवहीत कर यात आलेली पा ता पणू करणा या  व या 
आर णाचा लाभ घे यासाठी अज करणा या अनाथ उमेदवारांना िनयम मांक “८.० गुणव सेाठी 
गुणािध य” माणे गुणािध य लाग ू राहणार नाही. 
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5.4.6 तथािप, अनाथ मुलांसाठी लाग ू असलेले १% आर ाणासाठी िविष द कर यात आलेली पा ता पुण न 
करणा या अनाथ उमेदवारांना िनयम मांक “८.० गुणव सेाठी गुणािध य” माणे गुणािध य लागू राहील. 
 

5.5 ी उमेदवाराकिरता आर ण: 
5.5.1 येक औ. .सं थेम ये िनयम 1.4 म ये िवहीत केले या क ीय वशे प दती अंतगत उपल ध जागांपैकी 

30% जागा मिहला उमेदवारांसाठी आरि त असतील.  
5.5.2 हे आर ण सवसामा य, अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िवमु त जाती-अ, भट या जमाती-ब, 

भट या जमाती-क, भट या जमाती-ड आिण इतर मागासवग साठी लागू राहील. 
5.5.3 क ीय वशे प दती अंतगत येणा या मूळ िज ात 70% जागा आिण िज हाबा  30% जागा या दो ही 

जागांम ये मिहला उमेदवारासंाठी जागा आर ण उपल ध आहेत.  
5.5.4 संर ण, अपंग आिण िवशेष मागासवग या ेणीम ये मिहला उमेदवारांना आर ण लाग ूराहणार नाही. 
5.5.5 खाजगी औ. .सं थाम ये अ पसं यांक उमेदवारांसाठी आरि त जागामं ये मिहला उमेदवारांना आर ण 

नसेल. 
 

5.6 व स मेरी खाजगी औ. .सं था, पुणे येथे संर ण सेवा णेीकिर ता आर ण: 
5.6.1 व स मेरी खाजगी औ. .सं था, पुणेसाठी एकूण वशे मतेपैकी 100 ट के जागा संर ण सेवा ेणीतील 

उमेदवारांसाठी आरि त राहतील.  
5.6.2 व स मेरी खाजगी औ. .सं था, पुणेसाठी एकूण वशे मतेतील संर ण सेवा ेणीतील उमेदवारांसाठी 

100 ट के जागा सं था पातळीवर भर या जातील.  
 

5.7 मागासवग य उमेदवारांकिरता आर ण: 
5.7.1 महारा  रा यातील िविवध मागासवग य उमेदवारांसाठी िनयम 1.4 म ये िवहीत के या माणे क ीय वशे 

प दती अंतगत, उपल ध जागांचा तपशील खाली नमूद केले या त यात िदला आहे. मागासवग य 
उमेदवार या कारात मोडतात याबाबतचा दावा यांनी अज करतेवळेी करावा.  

 
अज करतेवळेी उमेदवाराने मागासवग य अस याचा दावा केला नाही आिण यानंतर वशेा या वेळेस 
आव यक ती कागदप े सादर क न आर णावर ह क सांिगत यास असा दावा िवचारात घेतला जाणार 
नाही.     

अ. . आर णाची वगवारी आर णाची ट केवारी 
1 अनुसूिचत जाती (SC) 13.00 
2 अनुसूिचत जमाती (ST) 7.00 
3 िवमु त जाती -अ (VJ/DT) 3.00 
4 भट या जमाती - ब (NT-B) 2.50 
5 भट या जमाती -क (NT-C) 3.50 
6 भट या जमाती -ड (NT-D) 2.00 
7 इतर मागासवग (OBC) 19.00 
8 सामािजक आिण शै िणक ा मागास (SEBC) 16.00 
9 खु या वग तील आ थक ा दुबल घटकांसाठी 10.00 

 एकूण आर ण * 76.00 
 सामा य 24.00 
 एकूण 100.00 

* वरील आर णाम ये वशे ीये या वळेेस चिलत शासन िनयणानुसार बदल संभवतो 
 

5.7.2 खाजगी अ पसं यांक औ. .सं थाम ये मागासवग उमेदवारांकिरता आर ण उपल ध राहणार नाही.  
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5.7.3 स म ािधका या या क ेत येणा या व महारा  रा यातील उमेदवारांना उपल ध असले या जागांपैकी 
वाटपा या दुस या फेरी या अंितम ट यात जागा िर त अस यास 2 ट के पयतचे आर ण िवशेष 
मागास वग तील (िव.मा. .) उमेदवारांना दे यात येईल. या जागा वाटप ि ये या दुस या फेरीम ये 
घे यात आ या असून यासाठी वाटप ि या सु  हो या या आधीपासून वगेळया जागा राखून ठेव यात 
आले या नाहीत. सवसाधारण वशे ि येम ये िवशेष मागासवग य वग तील उमेदवारांकिरता एकूण 
उपल ध असले या जागांपैकी 2 ट के पे ा अिधक राखीव जागा असणार नाहीत आिण एकूण आर ण 50 
ट यांहून अिधक असणार नाही याची खबरदारी घे यात येईल. 

5.7.4 गुणव े या आधारे एखा ा मागास वग तील उमेदवाराची खु या वग तील जागेसाठी िनवड झा यास 
सदर उमेदवारास वशे िनि ती साठी मागास वग तील उमेदवारासाठी लागू असलेले 
द तऐवज/ माणप े सादर करणे बंधनकारक राहणार नाही. मा  उमेदवारांनी मागास वग तील 
उमेदवारांसाठी लाग ूअसलेल ेद तऐवज/ माणप  सादर के यास संबंिधत उमेदवार मागास वग तील 
उमेदवारांसाठी लाग ूअसलेल ेसव कार या शासकीय सवलती/भ  ेिमळ यासाठी पा  ठरतील.  

5.7.5 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवारांना खु या वग तील उमेदवार समज यात येईल 
आिण आर णाचा दावा कर यास ते पा  असणार नाहीत. 

 
5.8 धा मक अ पसं यांकाकिरता आरि त जागा: 

 
5.8.1 शासकीय औ. .सं थांम ये धा मक अ पसं यांक उमेदवारांकिरता आरि त तुकडया: 

5.8.1.1 शासकीय औ. .सं थेमधील िनवडक तुकडयांम ये 70 ट के जागा मु लम, बौ द, ि न, 
शीख, पारशी व जैन धम तील िव ा य किरता आिण 30 ट के जागा खु या व मागासवग 

ेणीमधील उमेदवारांकिरता राखून ठेवले या आहेत.  
5.8.1.2 येक अ यास माकिरता वर नमूद केले या धा मक अ पसं यांक उमेदवाराकंिरता 70 

ट के जागा राखून ठेव यात येतील ( यापैकी येक अ पसं याकं गटाम ये 30 ट के जागा 
मिहलांकिरता राखून ठेव यात येतील) व 30 ट के जागा सव अ य खु या आिण मागास 

वग तील उमेदवारांकिरता उपल ध असतील आिण वरील िनयम . 5.6.1 याम ये नमूद 
केले या सवसामा य आर णा या आकृितबंधा माणे भर यात येतील.  

 
अ. . धा मक अ पसं यांक 

गट 
धा मक अ पसं याकाकिरता राखीव असले या 70 ट के 

जागांमधील िवतरीत करावयाची ट केवारी 
1. मु लम  54.00 
2. बौ द  31.00 
3. ि न  06.00 
4. शीख  01.00 
5. जैन 07.00 
6 पारशी  01.00 

 एकूण  100.00 
 

5.8.1.3 िवहीत आर णा या पुरेशा माणात मिहला उमेदवार उपल ध नस यास अशा जागा संबंिधत 
धा मक अ पसं यांक गटातील पु ष उमेदवारांमधून भर यात येतील.  

5.8.1.4 िविश ट अ पसं यांक धा मक गटाम ये पुरेसे उमेदवार उपल ध नस यास आिण उपल ध 
जागा भर या न गे यास अशा िर त जागा अ य धा मक अ पसं यांक गटामधून गुणव े या 
आधारे भर यात येतील.  

5.8.1.5 अ पसं यांक उमेदवारांना िबगर अ पसं यांक औ. .सं था/ यवसाय/तुकडी याम ये 
आर ण उपल ध असणार नाही. िबगर अ पसं यांक औ. . सं था/ यवसायां या 
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तुकडीसाठी अ पसं यांक उमेदवारांना यां या वग नुसार वा खु या वग तील उमेदवार 
समज यात येईल.  

5.8.1.6 शाळा सोड या या दाख याम ये उमेदवारा या धम ची प ट न द असणे आव यक आहे. 
शाळा सोड या या दाख यात उमेदवारा या धम ची प ट न द नस यास अशा उमेदवाराला 
या या धम या पु थ इतर संबंिधत द तऐवजाचे पुराव ेसादर कराव ेलागतील.  

5.8.1.7 अ पसं यांक उमेदवारांसाठी राखीव जागांवर वशेासाठी फ त महारा  रा याच ेअिधवास 
असलेले अ पसं यांक उमेदवार पा  असतील. अशा उमेदवारांनी महारा  रा याच े
अिधवास माणप  अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महारा  रा याच े अिधवास 
अस याच े माणप  सादर करणे बंधन कारक आहे. 

5.8.1.8 वरील िनयमांम ये अ पसं यांक िवकास िवभाग वा शासनाने वळेोवेळी िनगिमत केले या 
शासन िनणयां माणे आव यक ते बदल कर यात येतील. 

 
5.8.2 अ पसं यांकांकिरता सं था हणून न दिव यात आले या खाजगी औ. . सं था: 

5.8.2.1 संबंिधत अ पसं यांक वग तील उमेदवाराकिरता अशा खाजगी औ. . सं थेम ये िकमान 
51 ट के जागा राखीव असतील.  

5.8.2.2 अशा खाजगी औ. .सं थांनी क ीय वशे ि येकिरता उपल ध असले या जागांपैकी 
अ पसं यांक वग तील उमेदवारांसाठी कमाल राखीव आर णाची ट केवारी 15 एि ल 
पूव  स म अिधका यांना कळिवणे आव यक आहे.  

5.8.2.3 अशा खाजगी औ. .सं था, सं था पातळीवर एकूण उपल ध जागां या जा तीत जा त 20 
ट के जागांवर वशे देवू शकतात.  

5.8.2.4 अ पसं यांक उमेदवारांना िबगर अ पसं यांक औ. .सं था/ यवसाय/तुकडी याम ये 
आर ण उपल ध असणार नाही. िबगर अ पसं यांक औ. .सं था/ यवसाय तुकडीसाठी 
अ पसं यांक उमेदवारांना यां या वग नुसार वा खु या वग तील उमेदवार समज यात 
येईल.  

5.8.2.5 शाळा सोड या या दाख याम ये उमेदवारा या धम ची प ट न द असणे आव यक आहे. 
शाळा सोड या या दाख यात उमेदवारा या धम ची प ट न द नस यास अशा उमेदवाराला 
या या धम या पु थ इतर संबंिधत द तऐवजाचे पुराव ेसादर कराव ेलागतील.  

5.8.2.6 वरील िनयमांम ये अ पसं यांक िवकास िवभाग वा शासनाने वळेोवेळी िनगिमत केले या 
शासन िनणयां माणे आव यक ते बदल कर यात येतील. 
 

5.9 अनुसूिचत जाती काय म (SCP), आिदवासी उपयोजना (TSP) व आिदवासी सावि करण योजनतगत शासकीय 
औ. .सं थाम ये असलेला आर णाचा आकृतीबंध 

 
अ. 

. 
वग तुकडीिनहाय आर णाचा आकृतीबंध 

शासकीय औ. .सं था - 
अनुसूिचत जाती काय म 

शासकीय औ. .सं था - 
आिदवासी उपयोजना 

शास. औ. .सं था 
- सावि करण 

या वग साठी योजना अ त वात आहे या वग किरता एकूण जागांचा आरि त जागा 
1. अनुसूिचत जाती 80.00 0.00 0.00 
2. अनुसूिचत जमाती 0.00 75.00 100.00 
3. सवसाधारण 20.00 25.00 0.00 
4. एकूण  100.00 100.00 100.00 

या वग साठी योजना अ त वात आहे या वग किरता एकूण जागां या आरि त जागां यितिर त सवसाधारण आर ण 
आकृितबंधा माणे भरावया या जागांचा तपिशल 

1. अनुसूिचत जाती (SC) 0.00 13.00 0.00 
2. अनुसूिचत जमाती (ST) 7.00 0.00 0.00 
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अ. 
. 

वग तुकडीिनहाय आर णाचा आकृतीबंध 
शासकीय औ. .सं था - 

अनुसूिचत जाती काय म 
शासकीय औ. .सं था - 
आिदवासी उपयोजना 

शास. औ. .सं था 
- सावि करण 

3. िवमु त जाती-अ (VJ/DT - A) 3.00 3.00 0.00 
4. भट या जमाती - ब (NT - B) 2.50 2.50 0.00 
5 भट या जमाती - क (NT - C)  3.50 3.50 0.00 
6 भट या जमाती - ड (NT - D) 2.00 2.00 0.00 
7 इतर मागासवग (OBC) 19.00 19.00 0.00 
8 सामािजक आिण शै िणक ा मागास (SEBC) 16.00 16.00 0.00 
9 खु या वग तील आ थक ा दुबल घटकांसाठी 10.00 10.00 0.00 

10 सामा य/ खुला (General/ Open) 37.00 31.00 0.00 
11 एकूण (Total) 100.00 100.00 0.00 

 
6 िविवध कार या उमेदवारांकिरता आव यक असणारे कागदप : 

6.1 वशे िनि ती या वळेेस वेगवगेळया उमेदवाराने जसे अ,ब,क,ड व इ सादर करा या लागणा या मूळ कागदप ांची 
यादी प  - 3 म ये िदलेली आहे.  

6.2 उमेदवाराने वशे िनि ती या वेळी िनवड झाले या औ. .सं थेम ये सव मूळ कागदप े सादर करणे आव यक आहे. 
6.3 उमेदवारास शाळा सोड याचा मूळ दाखला (अंितम विेशत शाळा/महािव ालय), पा  पिर चेी गणुपि का, सव 

आव यक कागदप ां या छाया त चा (झेरॉ स) एक स य तीत केलेला संच आिण पासपोट आकाराच े 2 रंगीत 
छायािच े वशे िनि ती या वळेेस िनवड झाले या औ. .सं थेम ये सादर करावी लागतील.  

 
7 भाषांतर: 

एखा ा उमेदवाराने मराठी, हदी अथवा इं जी भाषेत नसलेले कोणतेही माणप  सादर के यास याची अिधकृत मराठी, 
हदी अथवा इं जी भाषेत भाषांतर केलेली आिण राजपि त अिधका याने सा ांकीत केलेली त अज वीकृती क ावर अज 

िनि तीसाठी तसेच िनवड झाले या औ. .सं थेत वशेिनि तीसाठी सादर करणे आव यक आहे. 
 

8 गुणव सेाठी गुणािध य: 
अंितम गणुव ा ठरिव याकिरता उमेदवारांना खालील कारे काही यवसायांना अितिर त गुणांचा लाभ दे यात येईल. 
तथािप, सदर अितिर त गुणांची मय दा 50 गणु एवढी असेल 

अ. . पा तेचे वणन गुण 
8.1 इंटरिमडीएट िच कला परी ा उ ीण उमेदवार  10 
8.2 एन.सी.सी./एम.सी.सी./ काऊट गाईड/िस हील िडफे स स ह स याम ये सहभाग घेतलेले उमेदवार  10 
8.3 िविवध तरावर ि डा कारांम ये सहभाग घेतलेला उमेदवार   

 8.3.1 िज हा तरीय पध   10 
 8.3.2 रा य तरीय पध   15 
 8.3.3 रा ीय तरावर पध   25 

8.4 शासन मा यता ा त महारा ातील बो टर कूलमधून उ ीण झालेले उमेदवार  20 

8.5 

शासनमा य अशासकीय सं थां या महारा ातील अनाथ आ मात वा त यास असलेले उमेदवार 
तथािप, मिहला  व बाल िवकास िवभाग, शासन िनणय . अमुजा-2011/ . .212/का-3, िद.02.04.2018 अ वये 
बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी  मिहला व बालिवकास िवभागाकडून दे यात येणारे अनाथ माणप  असणा या 
मुलांसाठीच खु या वग तून 1% समांतर आर ण लाग ू कर यात आले आहे. या मुलां या कागदप ावर कोण याही 
जातीचा उ ेख नाही व यांचे आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही मािहती 
उपल ध नाही, अशा मुलांनाच अनाथ आर ण लाग ू राहील. सदर आर णाचा लाभ घे यासाठी अज करणा या अनाथ 
उमेदवारांना “शासनमा य अशासकीय सं थां या महारा ातील अनाथ आ मात वा त यास असलेल ेउमेदवार” यांसाठी 
अनु ेय गुणािध य लाग ू राहणार नाही. 

20 
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अ. . पा तेचे वणन गुण 
8.6 2011 या जनगणनेम ये ामीण भाग हणनू नमूद कर यात आले या भागातून उमेदवाराने मा यिमक शालां त परी ा 

(SSC) िदलेली अस यास 10 

वर उ ेिख या माणे गुणािध यासाठी पुरा यादाखल सादर करावयाची कागदप े प  - 3 म ये िद यानुसार आहेत. 
 

9 गुणानु मांक देणे: 
 

9.1 गुणानु म: 
िनयम . 2.0 नुसार महारा  रा यातील या पा  उमेदवारांची िश प कारागीर िश ण योजनतगत येणा या 
यवसाय अ यास मा या वशेासाठी क ीय वशे प दतीमधून नेमून िदले या शेवट या तारखेपयत ऑनलाईन 

अज सादर क न िनि त केलेला आहे अशा येक उमेदवाराला खाली नमूद केले या िनकषानुसार ता पुरता 
गुणानु म (Provisional Merit Number) दे यात येईल. 
9.1.1 मा यिमक शालांत परी ा (इय ा 10वी) अथवा समतु य पा ता परी ा याम ये ा त एकि त गुण हे 

गुणव ा ठरिव यासाठी पायाभतू गुण मान यात येतील. 
9.1.2 िनयम .8 म ये नमूद के यानुसार कोण याही करणी, अितिर त िमळालेले गुणािध य एकूण गुणांम ये 

िमळिव यात येतील. 
9.1.3 अशा कारे तयार कर यात आले या महारा  रा यातील उमेदवारांची गुणव ा यादी पुढील बाबी 

दशिवल. 
9.1.3.1 रा य तरीय सवसाधारण गुणव ा मांक 
9.1.3.2 रा य तरीय वग तगत गुणव ा मांक ( लागू अस या माणे ) 
9.1.3.3 मूळ िज हा सवसाधारण गुणानु मांक 
9.1.3.4 मूळ िज हा वग तगत गुणानु मांक (लाग ूअसेल या माणे ) 

9.1.4 रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवारांची अशा कारे तयार केलेली गुणव ा यादी रा य तरीय 
सवसाधारण गुणव ा मांक दशिवल. 

9.1.5 गुणव ा म दे यात आ यामुळे कोण याही जागेवरील वशेाची हमी िदली असे होत नाही.   
 

9.2 सम गुणव ा झा यास सापे  गुणव ा: 
उमेदवारांची गुणव ा एकसारखी आ यास, हणजेच उमेदवारांचे मा यिमक शालां त माणप  पिर ेतील (SSC) 
एकि त गणु अिधक अितिर त बाहय गणुािध य िमळून होणारे एकूण गुण हे समान अस यास उमेदवारांतील पर पर 
गुणव ेचे पुढे नमूद के या माणे पुनमु यमापन कर यात येईल. 
9.2.1 या उमेदवाराने मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत सव िधक गुण िमळिवले असतील याला 

थम ाधा य राहील. 
9.2.2 या उमेदवारांने मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत यावसाियक/तांि क िवषयात अिधक गुण 

िमळिवले असतील, यास ि तीय ाधा य राहील. 
9.2.3 या उमेदवाराने मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत गिणत िवषयात अिधक गणु िमळिवले 

असतील, यास तृतीय ाधा य राहील. 
9.2.4 या उमेदवारास मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत िव ान िवषयात अिधक गुण िमळिवले 

असतील यास चतुथ ाधा य दे यात येईल.  
9.2.5 उमेदवारा या ज मतारखेला पाचव े ाधा य िदले जाईल. (वय जा त असले या उमेदवाराला ाधा य) 
 

9.3 पूव तपासणी/ पूव मु यांकनामुळे गुणातील बदल: 
9.3.1 पूव तपासणी/पूव मु यांकनामुळे पा  पिर े या गुणांम ये बदल झा यास आिण असा बदल महारा  रा य 

मा यिमक व उ च मा यिमक मंडळाने अथवा समतु य सं थेने यथोिचतिर या मािणत के यास या माणे 
वशे अज त ता काळ बदल कर यात यावा. 
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9.3.2 तथािप, अशा कारे गुणांमधील बदल ऑनलाईन अज शु क जमा कर या या वा हरकती न दवीणे या 
फेरी या अंितम िदनांकापूव  करणे आव यक राहील. त नंतर वशे अज त कोण याही कारे बदल करणे 
श य होणार नाही.  

 
10 क ीय वशे ि ये या फे यांमधील वशेाबाबत िनयम: 
 

वशे फेरी शेरा 

थम 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसतंी मा या थम िवक पानुसार जागा िमळा यास उमेदवाराला वशे िनि त 
करावा लागेल. अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास क ीय वशे ि ये या 
पुढील वशे फे यांम ये सहभागी होता येणार नाही.  

या उमेदवारांना िवक प .2 ते 100 मधुन जागा वाटप झाली आहे, यांची इ छा असेल तर ते वशे िनि त 
क  शकतात.  परंतु, असे वेश िनि त केलेले उमेदवार क ीय वशे ीये या पुढील फे यांम ये हणजे 
फेरी 2 ते 5 म ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत.  

ि तीय 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसंती मा या पिह या तीन िवक पांपैकी कोण याही एका िवक पानुसार जागा 
िमळा यास वशे िनि त करावा लागेल. अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास 
क ीय वशे ीये या पुढील वशे फे यांम ये सहभागी होता येणार नाही.  

या उमेदवारांना िवक प .4 ते 100 मधुन जागा वाटप झाली आहे यांची इ छा असेल तर ते वशे िनि त 
क  शकतात. परंतु,  असे वेश िनि त केलेले उमेदवार क ीय वशे ीये या पुढील फे यांम ये हणजे 
फेरी 3 ते 5 म ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत.  

तृतीय 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसंती मा या पिह या पाच िवक पांपैकी एका िवक पानुसार जागा िमळा यास 
वशे िनि त करावा लागेल. अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास क ीय 
वशे ीये या पुढील वशे फे यांम ये सहभागी होता येणार नाही.  
या उमेदवारांना िवक प .6 ते 100 मधून जागा वाटप झाली आहे.   यांची इ छा असेल तर ते वशे िनि त 

क  शकतात. परंत ुअसे वशे िनि त केलेले उमेदवार क ीय वशे ीये या पुढील फे यांम ये हणजे फेरी 
4 ते 5 म ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत. 

चतुथ 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसंती मा या कुठ याही एका िवक पांपैकी जागा िमळा यास वशे िनि त 
करावा लागेल अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही याला क ीय वशे ीये या 
पुढील वशे फेरीम ये हणजेच पाच या फेरीम ये सहभाग घेता येणार नाही.  

पाचवी 
वशे फेरी 

या फेरीम ये उपल ध सव जागा हया सवसाधारण जागा हणून समज या जातील. पाच या क ीय वशे 
ि या फेरीम ये (िज हा तरीय समुपदेशन वशे फेरी) सहभागी हो यास महारा  रा यातील न दणीकृत 

उमेदवारांमधून या उमेदवारांना वशेफेरी 1 ते 4 याम ये जागा दे यात आलेली नाही/ अिनवाय 
िवक पािशवाय इतर िवक पांपकैी जागा िमळाली परंतु वशे िनि त केले नाही असे उमेदवार पा  असतील. 
परंत,ु  वशे फेरी 1 ते 4 याम ये वशे िनि त केले असतील/ अिनवाय िवक पापैकी जागा िमळाली परंतु 

वशे िनि त केले नाहीत असे उमेदवार पा  नाहीत. 
11 जागा वाटपाची तक प दती: 

स म अिधका या या अिधकारातंगत येणा या मूळ िज ातील जागा आिण अ य िज ातील उमेदवारांसाठी रा य तरीय 
जागा वाटप कर याची तकप दती.  
 
11.1 ट पा थम - सव उमेदवारांकिरता: 

11.1.1 सव वग मधील हणजेच तांि क/ अतांि क/ खुला/ राखीव/ पु ष/ मिहला उमेदवारानंा गुणव नुेसार 
जागा वाटप कर यात येईल. 

11.1.2 मागासवग य उमेदवारांना यां या गणुव े या आधारे थम खु या वग म ये व खु या वग तील जागा 
गुणव े या आधारे उपल ध नस यास राखीव वग म ये जागा वाटप कर यात येईल. 
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11.1.3 िवशेष मागासवग य वग तील उमेदवारांचा यां या गुणव े या आधारे थम खु या वग तील जागा 
वाटपासाठी िवचार कर यात येईल. गणुव े या आधारे खु या वग त जागा उपल ध नस यास या िवशेष 
मागासवग य उमेदवारांचा (SBC) मूळ वग इतर मागासवग असा आहे यांना यां या मूळ वग तील 
राखीव जागांवर गणुव नुेसार जागा वाटपाचा िवचार कर यात येईल.  

11.1.4 अपंग वग तील उमेदवारांना यां या गणुव े या आधारे यांना थम राखीव असले या जागांसाठी 
गुणव ेनुसार िवचारात घे यात येईल.  तदनंतर अपंग उमेदवारांसाठी राखीव जागा उपल ध नस यास, 
यांना गुणव नुेसार खु या वग तील जागांसाठी िवचारात घे यात येईल.  

11.1.5 संर ण वग तील उमेदवारांना जागा वाटपासाठी यांना थम राखीव असले या जागांसाठी गुणव नुेसार 
िवचारात घे यात येईल. तदनंतर संर ण वग तील उमेदवारांसाठी राखीव जागा उपल ध नस यास 
यांना गुणव नुेसार खु या वग त िवचारात घे यात येईल.  

11.1.6 मिहला उमेदवारांकिरता जागेची उपल धता पुढे नमूद केले या प दतीनुसार तपास यात येईल: 
11.1.6.1 खु या वग तील मिहलांकिरता राखीव जागा 
11.1.6.2 खु या वग तील सवसाधारण जागा  
11.1.6.3 लागू असले या संबंिधत जाती वग तील मिहलांकिरता राखीव जागा  
11.1.6.4 लागू असले या संबंिधत जाती वग तील सवसामा य जागा  

11.1.7 तांि क वा यावसाियक िवषय घेऊन मा यिमक शालां त माणप  परी ा (SSC) उ ीण झालेले उमेदवार 
(तांि क उमेदवार) किर ता जागांची उपल धता खाली नमूद के या माणे तपासली जाईल.  
11.1.7.1 तांि क िवषय घेतले या खु या वग तील उमेदवारांकिरता  
11.1.7.2 तांि क िवषय घेतले या संबंिधत आरि त वग तील उमेदवारांकिरता  
11.1.7.3 खु या वग तील सामा य उमेदवारांकिरता (तांि क आिण अतांि क उमेदवार) उपल ध जागा 
11.1.7.4 संबंिधत आरि त वग साठी सामा य उमेदवारांकिरता (तांि क आिण अतांि क उमेदवार) 

उपल ध जागा. 
 

11.2 ट पा दुसरा - संबंिधत खु या/मागासवग तील उमेदवार: 
11.2.1 या ट यात सव खु या आिण मागासवग तील उमेदवारांचा जागा वाटपाकिरता िवचार केला जाईल.  
11.2.2 िनध रीत केले या ट केवारी माणे, जर खु या/मागास वग मधुन तांि क िवषय घेतले या मिहला 

उमेदवार आव यक या माणात िमळाले नाहीत तर अशा कारे िर त असले या जागा संबंिधत खु या 
/आरि त वग तील तांि क िवषय घेतले या सव पु ष वा मिहला उमेदवारांमधून भर या जातील.  

11.2.3 िनध रीत केले या ट केवारी माणे जर मिहला खु या/मागास वग तून िमळा या नाहीत तर उविरत 
िर त जागा संबंिधत खु या/आरि त वग तील पु ष वा मिहला उमेदवारांमधून भर या जातील.  

11.2.4 तांि क िवषय घेतले या उमेदवारांसाठी आरि त जागांतून िनध रीत केले या ट केवारी माणे जर खु या 
आिण मागास वग तून आव यक उमेदवार िमळाले नाहीत तर, अशा िर त जागा संबंिधत खु या/आरि त 

वग मधून तांि क िवषय घेतलेले/तांि क िवषय न घेतले या उमेदवारांमधून भर या जातील.  
 

11.3 ट पा ितसरा - िवशेष मागास वग तील उमेदवारांकिरता : 
ट पा 2 पूण झा यानंतर जर वर नमूद कर यात आले या मागास वग मधील एखादया वग मधील आर णा या 
आव यक या ट केवारी या माणात जर उमेदवार िमळत नसेल तर अशा िर त राहणा या जागा िवशेष मागास 

वग तील (SBC) उमेदवारांमधून ( ी व पु ष एकि तरी या) क ीय वशे ीयेनुसार स म अिधका या या 
कायक ेत महारा ामधील उमेदवारांमधून कमाल 2% या मय देपयत यां या संबंिधत गुणव ेनुसार भर यासाठी 
िवचार केला जाईल. हा ट पा फ त मूळ िज ातील जागांसाठी असेल. 

 
11.4 ट पा चौथा - संबंिधत मागास वग उमेदवार गटाकिरता: 

11.4.1 या ट यात सव मागास वग उमेदवार गटांचा जागा वाटपाकिरता खाली नमूद के या माणे िवचार केला 
जाईल. 
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11.4.1.1 गट - 1 
11.4.1.1.1 अनुसूिचत जाती (SC) 
11.4.1.1.2 अनुसूिचत जमाती (ST) 

11.4.1.2 गट- 2 
11.4.1.2.1 िवमु त जाती आिण भट या जमाती (VJ/DT, NT-A) 
11.4.1.2.2 भट या जमाती (NT -B) 

11.4.1.3 गट -3 
11.4.1.3.1 भट या जमाती 2 (NT -C) 
11.4.1.3.2 भट या जमाती 3 (NT-D) 
11.4.1.3.3 इतर मागासवग (OBC) 

11.4.2 ितसरा ट पा पूण झा यानंतर ऊविरत िर त जागांकिरता वर नमूद के या माणे संबंिधत वग या 
गटातील उमेदवारां या गणुांकानुसार िवचार केला जाईल.  

 
11.5 ट पा पाचवा - सव मागास वग तील उमेदवारांकिरता: 

चौथा ट पा पूण झा यानंतर मागासवग य उमेदवारांसाठी आरि त असले या िर त जागांकिरता गुणांकानुसार सव 
आरि त वग तील उमेदवारांचा एकि तिर या जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल.  
 

11.6 ट पा सहावा - अपंग वग तील उमेदवारांकिरता: 
पाचवा ट पा पूण झा यानंतर रािहले या िर त जागांसाठी उमेदवारा या अपंग वा या गणुांकानुसार अपंग वग तील 
(PWD-1, PWD-2, PWD-3, PWD-४ व PWD-५ एकि त) उमेदवारांचा जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल. 
 

11.7 ट पा सातवा - धा मक अ पसं यांक उमेदवारांकिरता: 
सहावा ट पा पूण झा यानंतर िर त जागांसाठी इतर अ पसं याक गटामधून यां या गणुांकानुसार उमेदवारांचा 
िवचार केला जाईल. जर पुरेसे ी उमेदवार उपल ध नसतील तर अशा जागा संबंिधत धा मक अ पसं यांक पु ष 
उमेदवारांना िद या जातील.  
 

11.8 ट पा आठवा - रा य तरीय गुणांकानुसार सव आरि त उमेदवारांकिरता (मूळ िज हा आिण िज हाबा  जागा 
एकि त क न): 
मूळ िज हा व िज हाबा  संदभ न घेता (खुला/आरि त) पा  उमेदवारांकिरता, फ त यां या गुणांकानुसार िर त 
रािहले या जागांवर वशे िदले जातील. सातवा ट पा पूण झा यानंतर िर त जागांवर ट पा 1,2,4 व 5 या 
तुकडीनुसार मूळ िज हा व िज हाबाहय याचा संदभ न घेता फ त गणुव नुेसार जागा वाटपाचा िवचार कर यात 
येईल.  

 
11.9 ट पा नववा - सव रा य तरीय उमेदवारांकिरता फ त गुण मांकानुसार (कोण याही कार या आर णािशवाय): 

11.9.1 आठवा ट पा पूण झा यानंतर िर त रािहले या जागांसाठी सव उमेदवारांचा हणजेच खुला/ आरि त/ 
पु ष/ ी यां या गणुांकानुसार जागा वाटपाकिरता िवचार कर यात येईल. 

11.9.2 वरील ट याकिरता जागेचे बंधन लागू होणार नाही, हणजेच उविरत िर त जागा सामा य जागा हणनू 
समज यात येतील आिण उमेदवारा या वग चा कोणताही संदभ न घेता (खुला/आरि त) कवा िर त 
जागा या संवग शी संबंिधत आहे (जसे-मागासवग य, अपंग) यांचा संदभ न घेता मूळ िज हा आिण 
िज हाबाहय उमेदवारांकिरता असले या िर त जागांचे फ त गणुांकानुसार वाटप केले जाईल.  

11.9.3 मूळ िज हा, िज हाबा , मागासवग, अपंग इ. अथवा उमेदवारा या कोण याही वग चा व खुला /आरि त 
या बाब चा संदभ न घेता पा  उमेदवारांना यां या गुणानु माचा आधार घेवून सव पा  उमेदवारांकिरता 
जागा वाटपाचा िवचार केला जाईल.  
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11.9.4 वरील सव बाब ची पूतता के यानंतर जागा िर त रािह यास महारा  रा याबाहेरील पा  उमेदवारां या 
गुणव ेनुसार यांचा जागा वाटपाकिरता िवचार केला जाईल. महारा  रा याबाहेरील उमेदवारांना जागा 
वाटप के यानंतरही, जागा िर त रािह यास, अिनवासी भारतीय रिहवासी उमेदवारांना यां या 
गुणव ेनुसार जागा वाटप केले जाईल.  

 
12 वशे फेरीनुसार जागा वाटपा या ट  यांची अंमलबजावणी: 

क ीय वशे प दती अंतगत, िज हाबा  उमेदवारांकिरता 30 ट के जागा आिण मूळ िज ाकिरता 70 ट के जागांचे 
वाटपासाठी खाली नमूद केले या िनयमा माणे कायवाही केली जाईल.  
12.1 क ीय वशे प दतीतील पिह या फेरीकिरता, ट पा 1 ते 3 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 

कारणा तव जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा क ीय वशे प दतीतील दुस या फेरीम ये वाटपास 
उपल ध राहतील.  

12.2 क ीय वशे प दतीतील दुस या फेरीकिरता ट पा 1 ते 7 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 
कारणा तव जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा क ीय वशे प दतीतील ितस या फेरीम ये वाटपास 
उपल ध राहतील. 

12.3 क ीय वशे प दतीतील ितस या फेरीकिरता ट पा 1 ते 9 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 
कारणा तव जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा क ीय वशे प दतीतील चौ या फेरीम ये वाटपास 
उपल ध राहतील. 

12.4 क ीय वशे प दतीतील चौ या फेरीकिरता, फ त ट पा 9 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. ट पा 
9 ची अंमलबजावणी के यानंतरही जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा थम महारा  रा याबाहेरील 
पा  आिण तदनंतर अिनवासी भारतीय उमेदवारांना देऊ के या जातील. यानंतरही भर या न गे यास अशा उपल ध 
िर त जागा, क ीय वशे प दतीतील पाच या फेरीकिरता वाटपास उपल ध असतील (समुपदेशन फेरी)  

12.5 क ीय वशे प दतीतील पाच या फेरीमधील हणजेच िज हा तरीय समुपदेशन फेरीमधील सव िर त जागा ा 
सामा य जागा हणनू समज यात येतील आिण रा य तरावरील समुपदेशन क ात हणजेच िज हा तरीय 
शासकीय औ. .सं थेत उप थत असले या उमेदवारांमधून यां या गुणानु मांकानुसार जागा वाटप केले जाईल. 

12.6 खाजगी औ. .सं थामधील क ीय वशे प दतीतील पाच या फेरीनंतर उपल ध िर त जागा सं था पातळीवर 
खाजगी औ. . सं थांमाफत वेशा या अंितम िदनांकापूव  भर या जातील.  

12.7 सवसामा य सूचना: 
12.7.1 क ीय वशे प दतीमधील थम, ि तीय, तृतीय आिण चतुथ फेरीम ये, िज हा तरावरील गुणव ा 

यादीतील आिण महारा  रा यातील गणुव ा यादीतील गुणांकानुसार मूळ िज ातील आिण िज हाबा  
जागांकिरता जागा वाटपाची कायवाही केली जाईल. 

12.7.2 क ीय वशे प दतीतील थम, ि तीय, तृतीय आिण चतुथ फे यांसाठी याच वळेेस उपल ध असले या 
आिण उमेदवाराने भरले या िवक पां या पसंती मांकानुसार व या या गुणव नुेसार उमेदवाराला जागा 
वाटप केले जाईल.  

12.7.3 जर उमेदवार एखा ा ठरािवक ट  याम ये जागा िमळणेस पा  असेल तर या उमेदवाराचा जरी पूव या 
ट यांम ये याला जागा िदली असेल, परंतु वशे िनि त केले नसेल अथवा याला जागा िदली नसेल 
तरीही याचा या ट यांत जागा वाटपात िवचार कर यात येईल. 

12.7.4 सव ट यामधील जागा वाटपाकिरता सव आरि त वग तील उमेदवारांना (िवशेष मागास वग यां या मूळ 
वग सह) िवचारात घेतले जातील (जरी यांना यापूव या ट यामं ये वशेासाठी जागा िदली असेल (परंतु 
वशे िनि त केला नसेल) अथवा नसेल तरीही)  

12.7.5 अनु माने भरले या पसंती मानुसार पय यामधून थम उपल ध पय यास वशे िमळा यास तीच अंितम 
विेशत जागा हणनू धर यात येईल.  

12.7.6 जागा वाटप https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर दशिवले जाईल. जागा वाटप केले या 
यादीमधून उमेदवाराला देऊ केले या जागा फ त ता पुर या व पात असतील.  
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12.7.7 संकेत थळावर जागा वाटपाचे प  (Allotment Letter) उपल ध असेल आिण संबंिधत उमेदवाराने या 
प ाची Print Out वशेासाठी नेमून िदले या सं थेत वशे िनि ती वळेी जमा करावी. अज वीकृती क  
संबंिधत उमेदवाराला जागा वाटपा या त ची ट आऊट घे यास मदत करेल.  

12.7.8 वर नमूद केले या ट याकिरता सारासार िवचार करता, य  वशे जागा वाटपाकिरता संगणक 
Software दारे अंमलबजावणी केली जाईल.  

12.7.9 या उमेदवाराला वशे देऊ केला आहे याने आपला वशे देऊ केले या सं थेत वत: वशे िनि तीसाठी 
आव यक मूळ माणप े सादर क न व आव यक ते शु क भ न यासाठी नेमून िदले या तारखेपूव  िनि त 
करावा. याकिर ता उमेदवारास वयै तकिर या कळिव यात येणार नाही. 

12.7.10 कागदप ांची छाननी व शु क अदा के यानंतर संबंिधत सं थेत वशेाची िनि ती ऑनलाईन कर यात 
येईल.  
 

13 क ीय वशे प दतीचे ट पे: 
 
13.1 ट पा . I - मािहती पु तका: 

13.1.1 मािहती पु तका (मराठी भाषेमधील) - रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांम ये 
िद. 1 जून पासून ते वशेा या शेवट या तारखेपयत उपल ध क न दे यात येईल. सव इ छुक उमेदवार 

वशे मािहती पु तका जवळ या अज वकृती क ामधून . --------/- भ न िवकत घेऊ शकतात. 
13.1.2 ादेिशक काय लय िनहाय शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थांची यादी व वशेासाठी उपल ध यवसाय 

िनहाय जागांचा तपिशल https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येत 
आहे. 

13.1.3 इं जी भाषेतील मािहती पु तका https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर ाऊ जग, डाऊन 
लो डग व ि ट गकिरता िद. 10 जून पासून ते वशेा या शेवट या िदवसापयत िन:शु क उपल ध क न 
दे यात येईल. 

13.1.4 मािहती पु तकेमधील मािहती ही सूचकदश  आहे. उमेदवाराने अ यावत मािहतीकिरता संकेत थळावर 
उपल ध मािहतीशी स यता पडताळून पहावी. 

13.1.5 मराठी व इं जी मािहतीपु तकेतील कोण याही मािहतीम ये तफावत अस यास वरील संकेत थळार 
उपल ध मािहती पु तकेतील मािहती अिंतम समज यात यावी. 
 

13.2 ट पा . II - ऑनलाईन अज भरणे व अज शु क जमा करणे: 
13.2.1 सव इ छुक उमेदवारांनी वशेा या थम फेरीकिरता https://admission.dvet.gov.in या संकेत 

थळावर िवहीत वेळाप का नुसार न दणी करणे व थम फेरीसाठी िवक पां या पसंती मासह ऑनलाईन 
अज भरणे आव यक आहे. 

13.2.2 ऑनलाईन अज कुठ याही ोतामधून भरता येईल. अज वकृती क े ही सुिवधा उमेदवाराकडून प  -
4 म ये नमूद शु क आका न उपल ध क न देतील. 

13.2.3 सव आव यक मािहती भर यानंतर उमेदवारांचे वशे खाते (Admission Account) यांचा न दणी मांक 
(Registration Number) हाच User ID हणून तयार होईल. उमेदवारास पुढील वशे ि येकिरता या 
खा याम ये याचा न दणी मांक व पासवड चा उपयोग क न वशे ऑनलाईन (Login) करावा लागेल. 

13.2.4 रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवारानंासु दा िवहीत कालावधीम येच न दणी करणे आव यक 
राहील. परंतु यांचा िवचार वशेा या चौ या फेरीम येच होणार अस यामुळे यांना िवहीत वळेाप कानुसार 
चौ या फेरीसाठी िवक प सादर कराव ेलागतील. 

13.2.5 उमेदवारानंी संपुण वशे अज भर यानंतर ऑनलाईन पेमट गेटव े या मा यमातुन  वशे अज शु क जमा 
कराव.े वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज िनि त (Confirm) होईल 

13.2.6 वशे अज शु क हे केवळ वशे संकेत थळावर दे यात आले या ऑनलाईन पेमट गेटवे या मा यमातुनच 
जमा करावते. इतर कोण याही मा यमातुन वशे अज शु काचा वकार केला जाणार नाही. 
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13.2.7 वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज त कोण याही कारे बदल करणे श य नाही. 
13.2.8 तथािप, उमेदवारास वशे अज त सादर केले या मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा अस यास 

यासाठी ाथिमक गुणव ा फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वशे खा यात Login क न 
तसा बदल करावा. त नंतर कोण याही कारे वशे अज त बदल करता येणार नाही. 

13.2.9 या उमेदवारांनी वशे अज शु क भरलेले आहे याच वशे अज चा पुढील वशे ीयेसाठी िवचार केला 
जाईल. या उमेदवारांनी वशे अज शु क भरलेले नसतील असे अज ा तच झाले नाहीत असे समज यात 
येईल. 

13.2.10 उमेदवाराने फ त एकच ऑनलाइन अज भ न सादर करावा जो की क ीय वशे ीयेमाफत 
िश पकारागीर िश ण योजनतगत येणा या कुठ याही यवसाया या शासकीय अथवा खाजगी औ ोिगक 

िश ण सं थे या वशेाकिरता उपल ध होणा या जागेकिरता भरता येईल. 
13.2.11 उमेदवारांने एकापे ा अिधक अज भर यास/ सादर के यास यास न कल अज समज यात येईल आिण 

असे अज उमेदवाराशी कुठ याही कारे संपक न साधता र  कर यात येतील व अशा उमेदवारांना क ीय 
वशे ीयेम ये वशे घे यास तबंध कर यांत येईल. 

13.2.12 या उमेदवारांची खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर वशे घे याची इ छा 
आहे यांनाही वरील संकेत थळावर न दणी करावी लागेल व या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत 

वशे यावयाचा आहे या सं थेत उमेदवाराने य तीश: हजर राहून "ट पा . VI - संबंिधत औ ोिगक 
िश ण सं थेम ये य तीश: हजर राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाच ेिनि तीकरण कर याच े

िनयम" म ये िवशद के यानुसार वशे ीया पूण करावी. 
क ीय वशे ीये या पिह या िदवसापासून ते वशेा या अिंतम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक 

िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील. 
13.2.13 अजशु क 

13.2.13.1 वशे अज शु क हे केवळ वशे संकेत थळावर दे यात आले या ऑनलाईन पेमट गेटवे या 
मा यमातुनच जमा करावते. इतर कोण याही मा यमातुन वशे अज शु काचा वकार केला 
जाणार नाही. 

13.2.13.2 वशे अज चे शु क भर यािशवाय अज िनि त होणार नाही. 
13.2.13.3 वशे अज चे शु क जमा न केलेल ेअज ा तच झाले नाहीत असे समज यात येईल. 
13.2.13.4 अज शु क: 

अ. . उमेदवाराचा कार वशेअज शु क 
1 मागासवग य उमेदवार . 100/- 
2 सवसामा य उमेदवार . 150/- 
3 महारा  रा याबाहेरील उमेदवार . 300/- 
4 अिनवासी भारतीय उमेदवार . 500/- 

 
13.2.13.5 ऑनलाईन अज भरणे, ट आऊट काढणे, गुणव ा मांक शोधणे/ जागा वाटपाची यादी 

शोधणे इ यादी सेवा अज वकृती क ामाफत उमेदवारांना दे यात येवू शकतात. तथािप या 
सेवा पुरिव याब ल प -4 म ये नमूद के या माणे संबंिधत अज वकृती क  शु क आका  
शकतात. 

 
13.3 ट पा . III - महारा ातील, महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांची ता पुरती गुणव ा यादी 

िस द करणे: 
13.3.1 महारा  रा यातील, महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांची िनयम . 9.1 नुसार 

गुणव ा मांक दशिवणारी ता पुरती गुणव ा यादी िदले या वळेाप कानुसार सव अज वकृती क ावर 
व ऑनलाईन प दतीने िस द कर यात येईल. 
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13.3.2 उमेदवारास वशे अज त सादर केले या मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा अस यास 
यासाठी ाथिमक गुणव ा फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वशे खा यात Login क न 

तसा बदल करावा. त नंतर कोण याही कारे वशे अज त बदल करता येणार नाही. 
13.3.3 सव पा  उमेदवारांची अंितम गुणव ा यादी िवहीत वेळाप कानुसार सव अज वकृती क ावर व 

ऑनलाईनरी या िस द कर यात येईल. 
13.3.4 उमेदवारास यां या Login दारे वशेाची थती, जागा वाटप, सूचना, पुढील वशे फेरी किरताची पा ता 

जाणनू घेता येईल. 
िटप: उमेदवारास गुणव ा मांक हा या या संबंिधत पा तेनुसार ा त झालेला असतो व यामुळे याची 

कोण याही यवसायात वशेाची हमी देता येत नाही. 
 

13.4 ट पा . IV - वशे फेरीसाठी पय य देणे: 
13.4.1 उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन वशे अज शु क 

भर यानंतर थम फेरीसाठी औ. .सं था व यवसायिनहाय िवक प व पसंती म सादर करावे लागतील. 
13.4.2 सव पा  उमेदवारांची अंितम गुणव ा यादी िस द कर यात येईल 
13.4.3 उमेदवारास पुढील वशे फेर किर ता या या वशे खा याम ये Login क नच दुस या, ितस या व चौ या 

फेरीकिरता िवहीत वळेाप कानुसार न याने िवक प ावे लागतील. 
13.4.4 महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांना चौ या वशे फेरीसाठी चौ या फेरीम ये 

ावयाचे िवक प सादर करावया या िवहीत वळेाप कानुसार ाव ेलागतील. 
13.4.5 थम, दुस या, ितस या व चौ या वशे फेरीम ये न याने िवक प िद यानंतर उमेदवारांना कुठ याही अज 

वकृती क ाम ये जाऊन अज िनि तीकरणाची व कुठ याही कारचे शु क भर याची आव यकता नाही. 
13.4.6 संबंिधत फेरीम ये िवक प बदल यासाठी िदले या िवहीत वळेाप कानुसार उमेदवार याला वाटेल 

ितत या वळेेस या या Login मधून िवक प बदलव ूशकतो. 
13.4.7 जर उमेदवारास जागा िमळाली नाही व याने दुस या, ितस या व चौ या वशे फेरीकिरता न याने िवक प 

सादर केले नाही तर उमेदवाराने पूव या वशे फेरीम ये सादर केलेले िवक प पुढील वशे फेरीम ये 
िवचारात घे यात येतील. 

13.4.8 पाचवी व सहावी वशे फेरी हणज ेसमुपदेशन फेरीम ये उमेदवारांना यां या गुणव नुेसार बोलािव यात 
येईल व या या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार जागा दे यात येईल. 
 

13.5 ट पा . V - जागा वाटप करणे (Allotment of Seat): 
13.5.1 पिह या, दुस या, ितस या व चौ या फेरीम ये िनयम . 11, 12 व 13 नुसार जागा दे यात येतील. 
13.5.2 जागा वाटपाची यादी िवहीत वळेाप कानुसार सव अज वकृती क ावर व ऑनलाईन िस द कर यात 

येईल. 
13.5.3 जागा िमळाले या उमेदवारास जागा िमळा याच ेप  (Allotment Letter) या या वशे खा याम ये तसेच 

सव अज वकृती क ाम ये उपल ध राहील. 
 

13.6 ट पा . VI - संबंिधत औ ोिगक िश ण सं थेम ये य तीश: हजर राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाच े
िनि तीकरण कर याच ेिनयम: 
13.6.1 जागा िमळाले या उमेदवाराने जागा िमळाले या प ाची (Allotment Letter) ट आऊट काढावी व जागा 

िमळाले या औ ोिगक िश ण सं थेत य तश: हजर हाव.े 
13.6.2 सोबत या प -3 म ये िद यानुसार पा ते या व आर णानुसार केले या वशे अज तील दा या या 

पु थ उमेदवार सव मूळ कागदप े सादर करतील, तसेच सोबत सव कागदप ांची स य त चा 1 संच, 
2 रंगीत छायािच े (Passport size) आिण िश ण शु क िवहीत कालमय देम ये जागा िमळाले या 
औ. .सं थेम ये जमा करेल.  

13.6.3 प  - 2 म ये औ. .सं थािनहाय िश ण शु काचा तपशील दे यात आला आहे. 



औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती 

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य        पृ ठ 38 पैकी 94 

13.6.4 खाजगी औ. .सं थाकिरता जमा करावयाचे िश ण शु क खाजगी औ. .सं थांनी िवहीत केले या 
व पात (रोख, धनाकष वा धनादेश) भर यात यावते. संबंिधत खाजगी औ. .सं थां या परवानगीने 
िश ण शु क ह ते िनहाय जमा करता येतील पण शु क ह ते िनहाय जमा कर याचा िनणय हा संपूणत: 

संबंिधत खासगी औ. .सं थेचा असेल. 
13.6.5 शासकीय औ. .सं थेकिरता भरावयाचे िश ण शु क संबंिधत शासकीय औ. .सं थेम ये रोखीने एकाच 

वळेेस जमा कराव.े   
13.6.6 उमेदवाराने वशे अज म ये केले या दा यां या पु थ याने जमा केले या सव आव यक कागदप ांची 

संबंिधत औ. .सं था काळजीपूवक छाननी करतील. उमेदवाराचा कार, वग पा ता इ. या दा यात 
अथवा दा या या पु थ सादर केले या कागदप ांम ये काही टुी आढळ यास या संबंिधत 
उमेदवारा या नजरेस आणुन दे यात येतील.  

13.6.7 उमेदवार िवहीत वळेाप कानुसार िनयोिजत वशे फेरीकिरता उपल ध मुदतीत आव यक कागदप े 
अहवाल सादर करावया या कालमय देम ये सादर क  शकतील.  

13.6.8 उमेदवाराने एखा ा दुस या सं थेत वशे घेत यामुळे जर तो वशेा या वेळेस मूळ कागदप े सादर क  
शकत नसेल तर याला अशा सं थेत िविश ट िदनांकास िविश ट अ यास मास वशे घेतला अस यामुळे 
यांची मूळ कागदप े सं थेत ठेव यात आ याबाबत या सं थे या सं थां मुखांचे माणप  सादर कराव े

लागेल. उमेदवारास अशा सं थे या सं था मुखाने माणप ा या स यापन केले या स य ती सादर 
करा या लागतील. अशा उमेदवारांना िश ण शु क वशेा या वेळेसच ता काळ भरावे लागेल आिण अशा 
उमेदवारांना शु क जमा के या या तारखेपासून 4 काय लयीन कामकाजां या िदवसां या आत कागदप े 
जमा कर याची परवानगी दे यात येईल. 

13.6.9 उमेदवारास वशे िवहीत के यानंतर संबंिधत उमेदवाराचा अंितम शाळा/ महािव ालय सोड याचा मूळ 
दाखला व मा यिमक शालां त माणप  परी ा (SSC) गुणप काची मूळ त संबंिधत सं थेत जमा क न 
घे यात येईल. एखादया उमेदवाराने सं थेत अ यास मात जर एकदा वशे घेतला तर अशा उमेदवाराने 

वशे र  के यािशवाय वा िश ण पूण के यािशवाय याला हा शाळा सोड याचा मूळ दाखला व मा यिमक 
शालां त माणप  परी े या गुणप काची मूळ त परत कर यात येणार नाही. इतर सव माणप े/ 
कागदप े वशेा या वळेीच मूळ तीव न छाननी क न उमेदवाराला परत कर यात येतील.  

13.6.10 जे उमेदवार सव बाबी पूण करतील यां यासाठी संबंिधत औ. . सं था िदले या संकेत थळावर वशे 
िनि तीसाठी आव यक ती सव ि या सं थे या Login मधुन पूण करतील. 

13.6.11 वशे िनि त कर याची Online ि या झा यानंतर शेवटी वशे िनि त झा याच े प  पोचपावती 
(Admission Confirmation Slip) हणनू ऑनलाईन वशे णाली दारे तयार केली जाईल.  

13.6.12 संबंिधत औ. .सं था पोच पावती या दोन त ची टआऊट घेतील. यामधील एक त ाचाय या 
वा रीसह संबंिधत विेशत उमेदवाराला दे यात येईल व दुसरी त सं थेम ये ठेव यात येईल.  

13.6.13 ऑनलाईन वशे िनि ती करणाची ि या राबिवणे व यानुसार उमेदवारांची मािहती अ यावत 
कर याची जबाबदारी संबंिधत औ. .सं थे या ाचाय ची राहील. जर िदलेली ऑनलाईन वशे िनि ती 

ि या पार पाड यास सं था असमथ ठरली तर अशा अहवाल अ ा त वशेाकिरता या जागा पुढील 
क ीय वशे ि येम ये भर या जातील.  

13.6.14 जर एखादा उमेदवार वशे देऊ केले या औ. .सं थेत वेशाकिरता िदले या मुदतीम ये संबंिधत 
औ. .सं थेम ये हजर राहून अहवाल सादर करणार नाही तर अशा उमेदवाराचा याला वाटप झाले या 
जागेवरील वशेाचा दावा र  होईल.  

13.6.15 अशा कारे िर त रािहले या जागा पुढील क ीय वशे ि येम ये वशेासाठी उपल ध के या जातील.  
 

13.7 ट पा . VII - पाचवी वशेफेरी - िज हा तरीय समुपदेशन फेरी: 
13.7.1 चौ या वशे फेरीनंतर िर त रािहले या जागा पाच या वशे फेरीकिरता उपल ध राहतील. 
13.7.2 मा यिमक शालांत माणप  (SSC) पुरवणी परी ेत उ ीण/अनु ीण व अ ापपयत कोठेही वशे न 

घेतले या तसेच औ ोिगक िश ण सं थेत वशेासाठी अज न केले या उमेदवारांसाठी वशेाची संधी 
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उपल ध क न दे यासाठी पाच या वशे फेरीपूव  न याने अज कर याची व/वा अज त बदल कर याची 
सुिवधा उपल ध क न दे यात येईल. 

13.7.3 पाच या वशे फेरीकिरता उपल ध जागांचा तपशील https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर 
कािशत कर यात येईल.  

13.7.4 औ. .सं थांम ये वशेो छुक उमेदवारांनी आप या वशे खा यात Login क न कोण याही एका 
िज ा या समुपदेशन फेरीकिर ता िदले या वळेाप कानुसार न दणी करावी.  

13.7.5 िज हा तरीय समुपदेशन फेरी राबिवणा या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची यादी प  - 5 म ये 
दे यात येत आहे. 

13.7.6 संगणक णाली दारे िज हा तरीय समुपदेशन फेरीसाठी िज हा िनहाय गुणव ा यादी कािशत कर यात 
येईल तसेच उमेदवारांना समुपदेशन फेरीसाठी वळे व िदनांक बहाल कर यात येईल. 

13.7.7 िदले या वळे व िदनांकास उमेदवारांना गणुव नुेसार माने समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल.  
13.7.8 वशेाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर या िज ातील सव 

शासकीय व खाजगी औ. . सं थांितल वशेा या जागांचे वाटप कर यात येईल.  
13.7.9 वाटप झाले या जागेकिरता वशे घे याची ीया संबिंधत उमेदवाराने "ट पा . VI - संबिंधत औ ोिगक 

िश ण सं थेम ये य तीश: हजर राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाचे िनि तीकरण कर याचे 
िनयम" म ये िवशद के यानुसार िनवड प ावर (Allotment Letter) िदले या वळेाप का माणे पूण करावी.   

 
13.8 ट पा .VIII - सं था तरावरील वशे: 

13.8.1 मु ा . 1.4 म ये नमूद सं था तरावरील वशेासाठी सं थेत उपल ध जागा व पाच या वशे फेरी या 
समा तीनंतर िश क रािहले या जागा खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध 
राहतील.  

13.8.2 खाजगी औ. .सं थामधील सं था तरावरील जागांसाठी वशेो छुक उमेदवारांना देखील 
https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर न दणी करावी लागेल. 

13.8.3 न दणीकृत उमेदवारांना या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत वशे यावयाचा आहे या सं थेत 
उमेदवाराने य तीश: हजर राहून "ट पा . VI - संबंिधत औ ोिगक िश ण सं थेम ये य तीश: हजर 
राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाचे िनि तीकरण कर याचे िनयम" म ये िवशद के यानुसार वशे 

ीया पूण करावी. 
13.8.4 क ीय वशे ीये या पिह या िदवसापासून ते वशेा या अिंतम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक 

िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील.  
 

13.9 ट पा . IX - वशेो र कायवाही: 
13.9.1 सव औ. .सं थांनी वशेाची ीया वशेा या वळेाप काम ये प ट के यानुसार वशेा या अंितम 

तारखेपयत पूण करणे आव यक राहील. अंितम िदनांकानंतर कोण याही वशेास यवसाय िश ण व 
िश ण संचालनालयामाफत मा यता िदली जाणार नाही. 

13.9.2 ऑनलाईन वशे िनि ती ीया संकेत थळ वशेा या अंितम तारखेस व वळेेस बंद केले जाईल.  
13.9.3 सव शासकीय व खाजगी औ. .सं थांचे ाचाय यां या सं थे या लॉगइनव न "Manage Trainee" या 

पय याव न विेशत उमेदवारांना तुकडी व पाळी (Shift) बहाल करतील. तसेच वा री व छायािच  
"Upload Photo with Signature" या पय याव न वशेा या अंितम िदनाकंापासून 15 िदवसापंयत 
िवनािवलंब शु क व पुढील 15 िदवसांकिरता िवलंब शु कासह अपलोड करतील.  

13.9.4 वशे ीया पूण झा यानंतर औ. .सं थेचे ाचाय विेशत उमेदवारां या या ांचे व वरील माणे 
"Manage Trainee" बाबत कायवाही या टआऊट घेतील व यावर वा री क न ती त संबंिधत 

ादेिशक काय लयास सादर करतील. ादेिशक सहसंचालक विेशत उमेदवाराने वशे िनि ती 
ीये या वळेेस पा ते या अट ची पूतता करतात कवा नाही या या दा यापु थ सादर केले या 

द तऐवजांची तपासणी क न विेशत उमेदवारां या या ानंा अंितम मंजुरी दान करतील. 
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13.9.5 तुकडी/पाळी लागू करणे व वा री व छायािच  िवहीत मुदतीनंतर अपलोड कर याकिर ता िवलंब शु क: 
अ. . तपशील िवलंब शु क 

1 वशेा या अंितम तारखेपासून 15 िदवसांपयत तुकडी व पाळी लाग ूकरणे  . 00 
2 वशेा या अंितम तारखेपासून 15 िदवसांपयत वा रीत छायािच  अपलोड करणे  .00 
3 वशेा या अंितम तारखेपासून 16 वा िदवस ते थम स  परी े या 15 िदवस अगोदर पयत 

तुकडी व पाळी लागू करणे  
. 100/- ित िदन ित 
िश णाथ  

4 वशेा या अंितम तारखेपासून 16 वा िदवस ते थम स  परी े या 15 िदवस अगोदर पयत 
वा रीत छायािच  अपलोड करणे  

. 100/- ित िदन ित 
िश णाथ  

 
13.9.6 विेशत िव ा य कडून िवलंब शु क जमा कर यात येणार नसून िवलंब शु क संबंिधत सं थे या वशे 

मुखांना भरावे लागेल.  
िटप:  

वर नमूद क ीय वशे ीया ही सूचक व मागदशक आहे. वशेाचे वळेाप क, अज कर याची प दती, जागावाटप, 
वशे िनि ती करणे व इतर संकीण कायवाही इ.चा समावशे असलेली वशेाशी व वशेानंतर या कायवाहीशी संबंिधत मािणत 

कायप दती (SOP- Standard Operating Procedure) जाहीर के या माणे वशे ीये या 15 िदवस अगोदर संकेत थळावर 
द शत कर यात येईल.  

इतर फे यांमधुन जागा वाटपाची योजना व वशे िनि ती कर याचे िनयम .1.0 ते 4.0 याची रचना िश णाची हानी 
थांबिवणे आिण क ीय वशे ीयेमधील येक फेरी या व मु य व ेसव फे यांनंतर िश क राहणा या संचालनालयात उपल ध 
जागां या आकडेवारी व व तु थतीव न व संचालनालया या यापवू या अनुभवाव न क ीय वशे ीये या फे या औपचारीक 
व िन पयोगी न राहता यांना अथपूण व पिरणामकारक कर यासाठी कर यात आली आहे. 

वशे ीयेत पारदशकता व सुलभता आण या या हेतुने, जा तीत जा त जागा भरणेकिरता, क ीय वशे ीयेमधील 
पूव या फे यांम ये जागा वाटप झाले या िव ा य नी थलातंर के यामुळे जागा िर त राहू नये हणनू वशे फे यांची मांडणी 
कर यात आली आहे. 

स म अिधकारी आव यकता पड यास जा तीत जा त वशे होतील याची खा ी दे याकिरता वशे ीयेदर यान 
अ ग य वृतप ांम ये व वशेा या संकेत थळावर आधीच िस द क न सुधारणा घडवुन आणणारी कायवाही क  शकतात. 

 
14 मूळ माणप े ठेवून घे याबाबत: 

एखा ा उमेदवाराला वशे िद यानंतर यांचा शाळा सोड याचा मूळ दाखला व मा यिमक शालां त माणप  (SSC) 
परी ेचे मूळ गुणप क संबंिधत सं थेम ये ठेव यात याव.े  जोपयत उमेदवार वशे र  करीत नाही वा िश ण पूण करीत 
नाही तोपयत ही मूळ माणप े वशे घेतले या िश णा य ना परत कर यात येऊ नयेत. 
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15 िश ण शु क, अनामत र कम व सवलत बाबत िववरण: 
15.1 शासकीय व खाजगी औ. .सं थांसाठी आकारलेले शु क िववरण खालील माणे आहे 

 
अ. 

. 
तपशील 

शासकीय औ. .सं था खाजगी औ. .सं था * 
सामा य 

णेी 
राखीव 

णेी 
IMC 
जागा OMS NRI MS OMS NRI 

वा षक िश ण शु क 

1 

िश
ण शु

क 

मशीन गट -  
अिभयांि की यवसाय 1200 - 30000 45000 60000 

खाजगी औ ोिगक िश ण 
सं थांिनहाय एकि त शु क 

तपिशल  
https://admission.dvet.gov.in 
या संकेत थळावर उपल ध आहे 

िबगर मशीन गट - 
अिभयांि की यवसाय 1000 - 25000 37500 50000 
िबगर अिभयांि की यवसाय 800 - 20000 20000 40000 

2 ओळखप  शु क 50 50 50 50 50 
3 ंथालय शु क 100 100 100 100 100 
4 इंटरनेट सुिवधा शु क 100 100 100 100 100 
5 सां कृितक काय शु क 100 100 100 100 100 
6 वसतीगृह शु क 1200 1200 1200 6000 12000 संबंिधत औ. . सं थांनी िनि त 

कराव े
वशेा यावेळी जमा करावयाची अनामत र कम 

7 िश ण अनामत र कम 500 500 500 500 500 500 500 500 
8 ंथालय अनामत र कम 100 100 100 100 100 100 100 100 
9 वसतीगृह अनामत र कम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

* संबंिधत िश ण वष किर ता खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांिनहाय एकि त शु क तपिशल 
https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. खाजगी औ. .सं थासाठी आकारावयाच े
शु क िनध िरत केले या शु कापे ा कमी शु क आका  शकतात. उमेदवारांनी संबंिधत खाजगी औ. . सं थांशी 
िवक प सादर कर यापूव  व/वा वशे घे यापूव  संपक करावा.  

 
15.2 िनध रीत केले या शु कापे ा खाजगी औ. .सं था अिधक शु काची मागणी करत अस यास संबंिधत सहसंचालक, 

ादेिशक काय लय यां या कडे ता काळ त ार करावी. त ारीचे िनराकरण न झा यास स म अिधकारी हणजेच 
संचालक ( िश ण), यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय यां या कडे त ार करावी. 

15.3 शासकीय औ. .सं थेतील िश णा य ना िश ण शु काम ये तसेच इतर शु कात िदली जाणारी सवलत ही 
रा यातील रिहवासी असले या व िवहीत पा ता धारक उमेदवारांना िदली जाईल.  

15.4 शासकीय औ. . सं थेतील सं था यव थापन सिमती या जागा: 
15.4.1 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय मांक : पीपीपी-2018/ . .89/ 18/ यिश-5, 

िद.06.10.2018 अ वये क शासन पुर कृत “प लक ाय हेट पाटनरिशप” योजनतगत िनवड कर यात 
आले या शासकीय औ. . सं थांमधील सव यवसाय/तुक ांमधील २०% जागा ा सं था यव थापन 
सिमती या जागा िनध रीत कर यात आले या आहेत.  

15.4.2 िश ण वष 2015-16 किरता खाजगी औ. .सं थांसाठी ज ेमूलभतू िश ण शु क िनध िरत कर यात 
आले आहे,  ते िश ण शु क लाग ूहोईल.  

15.4.3 संबंिधत शासकीय औ. .सं थां या सं था यव थापन सिमती, वरीलपे ा कमी फी आका  शकतात. जर 
सं था यव थापन सिमतीने कमी फी घे याचा िनणय ठरिवला असेल तर तो िनणय स म अिधका याला 

वशे ीया सु  हो यापूव  कळवावा लागेल.  
15.4.4 सदर औ. .सं थेतील उविरत ८०% जागांसाठी शासकीय औ. .सं थांकरीता लाग ू असलेले िश ण 

शु क आकार यात येईल.  
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15.4.5 सं था यव थापन सिमती या २०% जागांवर वशेासाठी इ छुक उमेदवारांना वशे ीयेत वतं  
िवक प (Option) दे याची सुिवधा उपल ध  क न दे यात येत आहे. उदा. Fitter - IMC, Welder - IMC 
etc. 

15.4.6 सदर २०% जागा ा रा यपातळीवरील सवसाधारण जागा असतील व रा यतील कोण याही IMC 
जागेसाठी उमेदवार िवक प सादर क  शकतात. 

15.5 अनामत र कम िश णा य ना िश णादर यान वशे र  के यास कवा िश ण पूण झा यानंतर (काही वजावटी 
लागू अस यास या वजा क न) परत केली जाईल.  

15.6 खाजगी औ. .सं थांचे शु क हे संबंिधत औ. .सं थां या िवहीत अज त नमूद के या माणे जमा कर यात याव.े 
खाजगी औ. .सं थांना ह याने शु क घे याची मुभा/परवानगी आहे. तथािप, यासंबंधीचा िनणय सवतोपरी संबंिधत 
खाजगी औ. .सं थेचा राहील. 

15.7 शासकीय औ. .सं थेचे शु क: 
15.6.1 शासकीय औ. .सं थेच े शु क संबंिधत शासकीय औ. .सं थेत रोखीने जमा कराव.े शु क अदा 

के यानंतरच वशे िनि त कर यात येईल.  
15.6.2 वरील माणे शासकीय औ. .सं थेत िश णा य कडुन घे यात येणारे िश ण शु क हे शासन जमा 

कर यात येईल. उवरीत शु क जसे ओळखप  शु क, ंथालय शु क, इंटरनेट सुिवधा शु क व 
सां कृितक काय शु क संबंिधत सं थे या वीय पंची ले याम ये जमा कर यात येईल.  

15.6.3 वीय पंची ले याम ये जमा कर यात आले या िनधीतनू खालील बाब वर खच कर यात येईल. 
 

अ. . वीय पंची ले याम ये जमा 
कर यात आलेले शु क खच करावयाची बाब खच ची 

ट केवारी 
1 ओळखप  शु क विेशत उमेदवारानंा ओळखप  देणे 100% 
2 ंथालय शु क अ यास माशी संबंिधत पु तके/ क ा य मा यम खरेदीसाठी 100% 
3 इंटरनेट सुिवधा शु क इंटरनेट सुिवधा पुरिवणे 100% 
4 सां कृितक काय शु क सां कृितक काय/रोजगार मेळाव ेआयोिजत करणे 100% 

 
15.6.4 वरील माणे वीय पंची ले याम ये जमा कर यात आलेला िनधी या उि टांसाठी जमा कर यात 

आलेला आहे याच बाब वर खच कर यात यावा व याची मािहती सं थे या सूचनाफलकावर ितवष  िद.15 
एि ल पयत जािहर कर यात यावी. 

 
16 वशे र  ीया व शु क परतावा: 

16.1 विेशत उमेदवार आपला वशे संबंिधत औ. .सं थेस भेट देवून आपले Login ID वाप न वेश Online प दतीत 
र  क  शकतो. यासाठी संबंिधत औ. .सं था व विेशत उमेदवार दोघांना आप या Login ID दारे वशे र  करावा 
लागेल. 

16.2 ऑनलाईन वशे णाली या मा यमातूनच वशे र  करणे अिनवाय आहे.  
16.3 वशे र  के यानंतर णाली ऑनलाईन वशे र  के याची पावती (Admission Cancellation Note) िनम ण करेल.  
16.4 औ. .सं था सदर पावती या दोन तीत टआऊट घेतील. दो ही पाव यांवर संबंिधत औ. .सं थेच े ाचाय व 

उमेदवार सही करतील.  
16.5 वशे र  केले या पावतीची 1 त उमेदवाराला दे यात येईल व दुसरी त संबंिधत औ. . सं थेकडे राखून ठेव यात 

येईल.  
16.6 एखा ा उमेदवाराने वशे ीये या कुठ याही ट यावर वशे र  केला तर तो यानंतर या वशेफेरीसाठी अपा  

ठरेल. तथािप, असे उमेदवार खाजगी औ. .सं थेत सं था तरावरील जागांसाठी वशेा या अंितम तारखेपयत पा  
राहील.  
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16.7 शु क परतावा हा खालील माणे वशे र  शु क कपात क न िदले जाईल. 
 

अ. 
. पिर थती शासकीय औ. .सं थेतील 

उमेदवारांसाठी परतावा 
खाजगी औ. .सं थेतील 
उमेदवारासंाठी परतावा 

1 वशे र  िवनंती अज हा चौ या वशेफेरी या 
वशे िनि ती कर या या शेवट या िदवशी व 

वळेेपूव  ा त झाला अस यास 

पूण शु कातून . 500/- वजा 
क न ऊविरत र कम परत 
करावी. 

पूण शु कातून . 1000/- वजा 
क न ऊविरत र कम परत 
करावी. 

2 वशे र  िवनंती अज हा वशेा या अंितम िदनांका 
नंतर ा त झाले अस यास व सदर जागा ही 
संबिधत औ. .सं थेने भरली नस यास  

अनामत र कमेिशवाय कुठलाही 
परतावा नाही.  

अनामत र कमेिशवाय कुठलाही 
परतावा नाही. 

 
17 संकीण: 

17.1 सव औ ोिगक िश ण सं थांम ये िश प कारागीर िश ण योजने या अ यास मासाठी िश णाचे मा यम हे मराठी 
आहे. 

17.2 शािर रीक स मता: विेशत उमेदवारां या शािररीक तंदु ती पडताळणीसाठी सं था मुखांनी विेशत उमेदवारांची 
िश णा या आव यकतेनुसार तपासणीकिरता वै कीय तपासणी आयोिजत करावी.  

 
18 वसतीगृहात राह याची सोय:  

विेशत सव उमेदवारांना या सं थे या वसतीगृहातील खो या िमळतीलच याची शा ती नाही. उमेदवाराने देय वसतीगहृ 
शु क, इ यादी गो ट बाबत संबंिधत औ. .सं थे या ाचाय कडून खा ी क न यावी. वशे घेऊ इ छणा या उमेदवारानंा 
सूिचत कर यात येते की, यांना य तीश: वसतीगृहात राह याची यव था उपल ध होऊ शकते कवा नाही याकिरता या 
औ. .सं थेत ते वशे घेऊ इ छतात तेथील ाचाय शी संपक साधावा.  
औ. .सं थे या ाचाय नी शािररीक अपंग व असले या उमेदवारां या खोली िमळ यासाठी या अज ना ाथिमकता देवून 
सहानुभतूीपूवक िवचार करावा. या शासकीय औ. .सं थांम ये वसतीगृहाची यव था आहे या सं थांची यादी वशे 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 
 

19 आचरण आिण िश त: 
19.1 जर उमेदवार वशे अज म ये पिरपूण व बरोबर िवधान कर यास अपयशी ठरत असेल/काही मािहती दडवत असेल 

/खोटे कागदप  जमा करत असेल तर तो/ती वशेास अपा  ठरेल. अशा उमेदवारांवर संपूण वशे ीयेकिरता 
बंदी घाल यात येईल. यामुळे उमेदवाराने असाच दावा करावा की, तो िस द कर या या पु थ संबंिधत मूळ 
द तऐवज आहेत. 

19.2 एखादया औ. .सं थेत िश णाथ  िश ण घेताना शासनाने लाग ूकेले या शासना या कायदा व िनयमा या िव द 
रा िवरोधी कृ य करताना कवा िश तिनयमा या िव द काही कायवाही करताना आढळला तर यास सं थेमधून 
कुठ याही सूचनेिवना ाचाय माफत िनलंिबत कर यात येईल व/वा जवळ या पोलीस ठा यास कळिव यात येईल.  

19.3 िश णा य ने औ. .सं थेतील सव िश तिवषयी िनयमांच े पालन कराव.े उमेदवाराने सं थेने/एनसी हीटी/ 
एससी हीटी/शासनाने िवहीत केले या आचार व िश ती या िनयमांचे उ ंघन के यास, याला प टीकरणाची संधी 
उपल ध क न िद यानंतर संबंिधत सं थे या ाचाय ना या उमेदवारास िनलंिबत कर याचा अिधकार आहे.  

19.4 िनयमाम ये असे असले तरी, शासनाने वशेासंबंधी कोणताही धोरणा मक िनणय घेतला अस यास, शासनाने या-
या वळेेस िदले या िनदशानुसार तो या वळेेपासूनच अंमलात येईल. वळेोवळेी याम ये बदल के यास यानुसारच 

िनयमांची अंमलबजावणी केली जाईल.  
19.5 जी सम या वर आली नाही, ती उदभव यास याबाबत पूण व अंितम कायवाही स म अिधका यामाफत केली जाईल.  
19.6 अज म ये नमूद केलेली मािहती कवा वशेा या वळेी कवा वशेानंतर उमेदवाराने वशेाशी संबंिधत िदलेली 

मािहती खोटी कवा चकुीची आढळ यास, याचा कवा ितचा वशे र  कर यात येईल, शु क जमा केले जाईल व 
याला कवा ितला औ. .सं थेतून ाचाय कडून िनलंिबत केले जाईल.  
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19.7 िनलंबन आदेशािवरोधातील अिपल मा  7 िदवसां या आत संचालक ( िश ण), यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय, महारा  रा य, मंुबई यांना पाठिव यात येईल व यांचा या करणातील िनणय अंितम राहील. 

19.8 उमेदवाराने पिर ेस बस यास पा  हो यासाठी येक स ाम ये (सेिम टरम ये) कमीत कमी 80% उप थती कायम 
ठेवावी लागेल.  

 
20 रॅ गग ितबंधाबाबत कायवाही: 

महारा  रॅ गग ितबंध कायदा-1999 जो िद.15 मे, 1999 पासून लागू झाला आहे यात खालील रॅ गग ितबंध बाबी 
अतंभूत आहेत. 
20.1 कोण याही शै िणक सं थे या आवारात कवा आवाराबाहेर रॅ गगला ितबंध कर यात आला आहे.  
20.2 जो कोणी शै िणक सं थां या आवारात कवा आवाराबाहेर य  व अ य री या रॅ गग करेल/भाग घेईल/साथ 

देईल/ सार करत असेल यास 2 वष कैद आिण/ कवा दहा हजार पयापंयत जाऊ शकतो एवढा दंड आकार यात 
येईल.  

20.3 कुठलाही िव ाथ  रॅ गगम ये दोषी आढळ यास याची सदर शै िणक सं थेतून हकालप ी केली जाईल व यास 
िनलंिबत के या या िदनांकापासून 5 वष साठी कुठ याही शै िणक सं थेत वशेास ितबंध घाल यात येईल.  

20.4 जे हा एखादा िव ाथ  कवा पिर थती माणे पालक अथवा याला सांभाळणारे अथवा या शै िणक सं थेतील 
िश क िलिख त व पात छळवणकुीची त ार सं था मुखाला करेल, ते हा संबंिधत शै िणक सं थेचा मुख 
यापूव या तरतदुी अबािध त ठेवनू, त ार आ यापासून सात िदवसां या आत त ारीत उ ेख केले या बाब ची 
चौकशी करतील आिण जर थमदशनी या त ारीत स यता आढळ यास गु ाचे आरोप झाले या िव ा य ला 
िनलंिबत करतील आिण विरत सदर त ार पुढील कायवाहीसाठी यािठकाणी शै िणक सं था आहे या काय े ात 
येणा या पोलीस टेशनम ये न दवतील. सं था मुखाकडून के या जाणा या चौकशीम ये त ारीम ये थमदशनी 
त य न आढळ यास सं था मुखाकडून त ारदाराला लेखी व पात व तु थती कळिवली जाईल. या करणात 
सं था मुखांनी घेतलेला िनणय अंितम असेल.  

20.5 जर शै िणक सं थे या मुखाने वर 20.4 म ये नमूद के या माणे रॅ गगसंबंधी आले या त ारीसंबंधी दुल  केले 
अस यास कवा ते करण हाताळ यात तो अपयशी झा या करणी दोषी आढळ यास वरील िनयम 20.2 माणे 
िश ेस पा  धरले जाईल.  

20.6 मा. सव च यायालयाने िव.अ.यािचका मांक 24295/2006, िद.16.5.2007 आिण िदवाणी अपील 
नं.887/2009, िद.8.5.2009 याम ये िदले या िनदशानुसार देशातील सव उ च शै िणक सं थांम ये सव 
िव ा य चा शािर रीक व मानिसक, िनरोगी िवकास दान करणेसाठी अथवा एखादी कृती याचा पिर णाम िख ी 
उडिवणे, नवीन िव ा य शी अथवा कोण या िव ा य शी उ दटपणे वागणे अथवा हाताळणे, कुठलाही िव ाथ  कवा 
िव ा य कडून नवीन विेशत िव ा य ला कवा इतर कुठ याही िव ा य ला दंगलखोर वा बेिश त कृ यांम ये 
गोवणे यामुळे ास, दु:ख, शािर रीक व मानिसक ती झाली असेल अथवा होईल कवा नवीन विेशत िव ा य म ये 
कवा इतर कुठ याही िव ा य म ये धा ती, भीती कवा काळजी िनम ण होईल कवा कुठ याही िव ा य स कुठलेही 

असे कृ य करावयास लावणे, जो तो सवसामा यिर या करणार नाही/आिण याचा पिर णाम लाजीरवाणी भावना 
िनम ण हो यास कवा यातना हो यास कवा ग धळ िनम ण हो यास कारणीभतू होईल याचा पिर णाम िवपरीत अशा 
नवीन अथवा कुठ याही िव ा य या शािर रीक अथवा मानिसक थतीवर होईल. याचा समावशे असले या 
रॅग गला काय ाने ितबंध कर यात येईल व ही आप ी काढून टाक यात येईल. 

20.7 रॅग ग या संक पनेम ये खालील एक कवा अिधक बाब चा समावेश होईल: 
20.7.1 कुठलाही िव ाथ  कवा िव ा य कडून नवीन विेशत िव ा य ला लेखी कवा इतर कुठ याही 

िव ा य ला शा दक बोलणे अथवा एखादी कृती याचा पिर णाम िख ी उडिवणे, नवीन िव ा य शी अथवा 
कोण याही िव ा य शी उद टपणे वागणे अथवा हाताळणे 

20.7.2 कुठलाही िव ाथ  कवा िव ा य कडून नवीन विेशत िव ा य ला कवा इतर कुठ याही िव ा य ला 
दंगलखोर वा बेिश त कृ यांम ये गोवणे यामुळे ास, दु:ख, शािर रीक व मानिसक ती झाली असेल 
अथवा होईल कवा नवीन विेशत िव ा य म ये कवा इतर कुठ याही िव ा य म ये धा ती, भीती कवा 
काळजी िनम ण होईल 
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20.7.3 कुठ याही िव ा य स कुठलेही असे कृ य करावयास लावणे जो तो सवसामा यिर या करणार नाही / आिण 
याचा पिर णाम लािजरवाणी भावना िनम ण हो यास कवा यातना हो यास, कवा ग धळ िनम ण हो यास 

कारणीभतू होईल याचा पिर णाम िवपरीत अशा नवीन अथवा कुठ याही िव ा य या शािर रीक अथवा 
मानिसक थतीवर होईल. 

20.7.4 विर ठ िव ा य कडून अशी कृती की जी नवीन अथवा कुठ याही िव ा य या िनयिमत िश णाम ये 
बाधा, अडथळा अथवा ितबंध िनम ण करेल. 

20.7.5 नवीन अथवा कुठ याही िव ा य ची सेवा वयै तक अथवा िव ा य या गटाचे िश णा या काय साठी 
घेऊन शोषण करेल. 

20.7.6 िव ा य तफ नवीन अथवा कुठ याही िव ा य ची आ थक िपळवणकू कवा जबरद तीने खच चा भार 
टाकणे. 

20.7.7 शािर रीक शोषणाचे कुठलेही कृ य याम ये लिगक शोषण, समलै गक शोषण, न नता, अ ील हावभाव, 
अस य कृती करावयास लावणे, शािर रीक इजा पोहचिवणे कवा य ती अथवा आरो यास धोका संभावणारे 
सव कार सामील आहेत. 

20.7.8 अ ील िशवीगाळ दारे, मेल दारे, टपाला दारे नवीन तथा इतर कुठ याही िव ा य ची य  व 
अ य पणे फसगत कवा दुस याची न कल कवा दुस याचा अपमान करणारी कुठलीही कृती. 

20.7.9 िवकृत आनंद िमळ या या कवा साम य/अिधकार व विर ठपणा दाखिव या या उ ेश असो अथवा नसो 
अशी िव ा य ने केलेली कुठलीही कृती याचा नवीन अथवा इतर कुठलीही की यामुळे िव ा य या 
मानिसक थती व आ मिव ासावर पिर णाम होईल 

20.8 औ ोिगक िश ण सं थेमधील रॅग ग करणा या व ो साहन दे या या िव ा य िव द कायवाहीबाबत: 
20.8.1 रॅग ग करणा या य तीस होणारी िश ा ही जरब बसिवल अशी व कठोर असावी यामुळे अशा काराची 

पुनरावृ ी हो यास ितबंध लागेल. 
20.8.2 रॅग ग या येक घटनांची सं थे या अिधका यांमाफत जवळ या पोलीस टेशनम ये त ार न द केली 

पािहजे.  
20.8.3 रॅग ग या िश ेशी संबंिधत कवा रॅग ग या येक घटनेतील त यावर आधारीत व रॅग ग या घटनेचा कार 

व ती ता बघून सं थेची रॅग ग िवरोधी सिमती यो य िनणय घेईल. 
20.8.4 घडले या गु ाचा कार व ती ता बघून सं था तरावर दोषी आढळले या िव ा य स य तीस 

खालीलपैकी एक कवा एकापे ा जा त एकि त िश ा होईल. 
20.8.4.1 वशे र  करणे 
20.8.4.2 वग तील उप थतीपासून िनलंिबत करणे  
20.8.4.3 िश यवृ ी/फेलोिशप/इतर सवलतीपासून विंचत करणे/रोखून धरणे 
20.8.4.4 परी ा व/वा इतर मू यांकन ीयेतील सहभागास ितबंध करणे 
20.8.4.5 िनकाल रोखून धरणे  
20.8.4.6 कोण याही िवभागीय, रा ीय, आंतररा टीय पधचे, युवा उ सवाचे सं थेच े ितिनधी व 

कर यापासून ह पार करणे 
20.8.4.7 वसतीगृहातून िनलंिबत करणे/हकालपटटी करणे. 
20.8.4.8 सं थेमधून ठरािवक कालावधीकिर ता िव ा य ला ता पुरते काढून टाकणे. 
20.8.4.9 सं थेमधून हकालप ी आिण दुस या कोण याही सं थेत वशेास बंदी घालणे.  
20.8.4.10 सामुिहक िश ा: जे हा रॅग ग चा गु हा करणारा वा ो साहन देणा याची ओळख पटणार नाही 

ते हा सं था संभािवत रॅग ग करणा यांवर सामािजक दबाव आण यास सामुिहक िश ा करेल. 
 

21 हमीप : 
सव उमेदवार यांनी वशेासाठी Online अज केलेले आहेत ते खालील माणे हमीप  भ न देत आाहेत असे समज यात 
येईल.  
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21.1 मी वशेाचे सव िनयम वाचले आिण सदर िनयमांचे मला पूणपणे आकलन झाले आहे व तदनंतर मी चालू वष या 
वशेाकिर ता ऑनलाईन अज भरला आहे. 

21.2 मा या ऑनलाईन वशे अज त मा याकडून िदली गेलेली मािहती ही मा या मािहतीनुसार व िव ासा माणे खरी 
असून वशे अज त िदलेली मािहती कवा मा या वशेाबाबत मी पुरिवलेली मािहती नंतर कवा कुठ याही वळेेस 
खोटी कवा चुकीची िस द झा यास याचवळेेस माझा वशे र  होईल व मला ाचाय कडून िनलंिबत कर यात 
येईल, याची मला जाणीव आहे. 

21.3 भारतीय सरकारतफ गठीत कवा वधैािनक परी ा मंडळा या परी ेस बस यास मला बंदी घाल यात आलेली नाही. 
21.4 मला मा या अज या छाननी या वळेेस उपल ध यवसाय व मा या गुणव े या मानुसार वशेासाठी जागा िमळणार 

आहे याची मला जाणीव राहील. मी वशे िनि तीसाठी िनवड झाले या औ. .सं थेत िवहीत वळेाप कानुसार 
उप थत राहून ऑनलाईन वशे ीया पूण करेन. 

21.5 मला मािहत आहे की, कागदप े जमा कर या या शेवट या तारखेनंतर मा या वशेाशी संबंिधत िनयमात उ ेख 
अस यािशवाय मला सवलती वा ह क इ. या दा याि यथ कागदप े सादर करता येणार नाहीत. 

21.6 वशेासंबंधी मला वशे ािधकरण कवा ितिनधीकडून काहीही प यवहार केला जाणार नाही याची मला जाणीव 
आहे. मी हेही जाणनू आहे की, सं थेम ये मी वत: जावनू सं थेतील सूचना फलकावरील वा 
https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावरील सूचना पाहणे ही पूणपणे माझी जबाबदारी राहील.  

21.7 मला मािहत आहे की, NCVT/SCVT या परी ा ािधकरणाने ठरवून िदले या परी ेसंबंधी पिर ेस बस या या 
संधी, येक सेिम टरसाठी कमीत कमी उप थती, नकारा मक गुणप दती व असे इतर िनयम जे NCVT/SCVT 
यांनी वळेोवळेी ठरवून िदलेले आहेत या िनयमांना मी बांधील राहीन. 

21.8 मी ानुसार मा य करतो की शासनाकडून लाग ू कर यात आलेल े िनयम, कायदा आिण शासन मा यावर 
बंधनकारक असतील. मी ानुसार हमी देत आहे की, सं थे या आवारात कवा आवाराबाहेर कायदा व शासन 
हातात घेणार नाही तसेच बेिश तपणाची कोणतीही वतणकू करणार नाही की यामुळे मा यावर या िनयमातील 
िश तिवषयक िश ा होईल. 

21.9 मी वर हमी िद या माणे सं था/शासन/SCVT/NCVT यांनी ठरवून िदलेली िश त व वतणकू बाबत या िनयमांचे 
मा याकडून उ ंघन झा यास सं थे या ाचाय ना मला सं थेतून िनलंिबत कर याच ेपूण अिधकार राहतील.  

21.10 येक स ासाठी सै दांितक व ा यि क परी ेसाठी सै दांितक व ा यि क वग म ये 80 ट के पे ा कमी उप थती 
अस यास मला परी ेस बसू िदले जाणार नाही या अटीची मला पूणपणे जाणीव आहे. 

21.11 NCVT/SCVT यांनी नेमून िदले या िवहीत वळेेत गृहपाठ, जॉब, जन स, िच कला इ. सादरीकरण 
समाधानकारकिर या कर यास असमथ ठर यास परी ेस बस यास परवानगी िदली जाणार नाही याची मला पूण 
जाणीव आहे.  

 
22 िश णा य ची बदली:  

22.1 संपूण वशे ीयेनंतर एखादया यवसायात/तुकडीत 50% पे ा कमी वशे झा यास विेशत उमेदवारास याच 
औ. .सं थेत दुस या यवसाय/अ यास मात कवा इतर औ. .सं थेत याच यवसाय अ यास मात बदली क न 
िदली जाईल. अशी औ. .सं था थमत: याच िज ात, याच िवभागात, याच िवभागा या जवळपास या िवभागात 
असली पािहजे. अशा बदलीकिरता उमेदवाराचे ाधा य िवचारात घेतले जाईल. अशा कारची बदली शासकीय 
औ. .सं थांवर बंधनकारक व खाजगी औ. .सं थाना ऐ छक राहील.  

22.2 थम वष परी ेपूव  वर उ ेिखले या िनयम 22.1 यितिर त बदलीसाठी परवानगी िदली जाणार नाही.  
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प  - 1 : यवसाय तपशीलाची यादी आिण पा ता 
 

अ. . यवसायाचे नाव यवसायाचा 
कार 

संल नतेचे 
ािधकरण 

NSQF 
तर 

अ यास म 
अ ावत 

वष 
कालावधी वेशासाठी 

पा ता 

पा ता 
परी ेतील 
बंधनकारक 

िवषय 

Eligibility for PwD 
अपंग वाचा कार @ 

िकमान 
वयोमय दा 

ती 
तुकडी 

वेश 
मता 

1 ेस मे कग 
Dress Making 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 14 20 

2 फॅशन िडझाईन ॲ ड टे नोलॉजी 
Fashion Design and Technology 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 14 20 

3 सुईंग टे नोलॉजी 
Sewing Technology 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 14 20 

4 
सरफेस ऑरनामटेशन टेकिन स (भरतकाम) 

Surface Ornamentation Techniques 
(Embroidery) 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 14 20 

5 मेकॅिनक ॲ ीक चरल मिशनरी 
Mechanic Agricultural Machinery 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

6 मेकॅिनक ऑटो बॉडी पट ग 
Mechanic Auto Body Painting 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

7 मेकॅिनक ऑटो बॉडी िरपेअर 
Mechanic Auto Body Repair 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

8 मेकॅिनक ऑटो इले ीकल ॲ ड इले ोिन स 
Mechanic Auto Electrical and Electronics 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

9 मेकॅिनक िडझेल 
Mechanic Diesel 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

10 मेकॅिनक मोटर विेहकल 
Mechanic Motor Vehicle 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

11 मेकॅिनक ॅ टर 
Mechanic Tractor 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

12 मेकॅिनक टू ॲ ड ी हलर 
Mechanic Two and Three Wheeler 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 
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अ. . यवसायाचे नाव यवसायाचा 
कार 

संल नतेचे 
ािधकरण 

NSQF 
तर 

अ यास म 
अ ावत 

वष 
कालावधी वेशासाठी 

पा ता 

पा ता 
परी ेतील 
बंधनकारक 

िवषय 

Eligibility for PwD 
अपंग वाचा कार @ 

िकमान 
वयोमय दा 

ती 
तुकडी 

वेश 
मता 

13 प प ऑपरेटर कम मेकॅिनक 
Pump Operator cum Mechanic 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

14 बेिसक कॉ मॉटोलॉजी 
Basic Cosmetology 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, HH, 

DEAF, OH(LL) 14 24 

15 िशतन व वातानुकुिलत टे निशयन 
Refrigeration and Air Conditioner Technician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, , LV, 

DEAF, HH 14 24 

16 वमैािनकी रचना व उपकरणे संधाता 
Aeronautical Structure and Equipment Fitter 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, HH 14 20 

17 ा समन मेकॅिनकल 
Draughtsman Mechanical 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, AUTISM, SLD, MD 14 20 

18 जोडारी 
Fitter 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

19 फ ीमन 
Foundryman 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

20 यं कारागीर 
Machinist 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

21 यं कारागीर घषक 
Machinist Grinder 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

22 मरीन िफटर 
Marine Fitter 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

23 मेकॅिनक मिशन टुल मे टन स 
Mechanic Machine Tools Maintenance 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, 
LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, 

SLD 
14 24 

24 ऑपरेटर ॲड हा स मिशन टु स 
Operator Advance Machine Tool 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 16 

25 प ेकारागीर 
Sheet Metal Worker 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 3 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 
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अ. . यवसायाचे नाव यवसायाचा 
कार 

संल नतेचे 
ािधकरण 

NSQF 
तर 

अ यास म 
अ ावत 

वष 
कालावधी वेशासाठी 

पा ता 

पा ता 
परी ेतील 
बंधनकारक 

िवषय 

Eligibility for PwD 
अपंग वाचा कार @ 

िकमान 
वयोमय दा 

ती 
तुकडी 

वेश 
मता 

26 टे निशयन मेकॅ ॉिन स 
Technician Mechatronics 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

27 टे सटाई स मेकॅ ॉिन स 
Textile Mechatronics 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD,LC,DW,AA,LV,DEAF 14 24 

28 टुल ॲ ड डाय मेकर (डाईझ ॲ ड मो ड) 
Tool and Die Maker (Dies and Moulds) 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

29 
टुल ॲ ड डाय मेकर ( ेस टु स, िज ज आिण 

िफ चर) 
Tool and Die Maker (Press Tools, Jigs and 

Fixtures) 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

30 कातारी 
Turner 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

31 संधाता 
Welder 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

32 संधाता (GMAW & GTAW) 
Welder (GMAW and GTAW) 

अिभयांि की 
मशीन गट NCVT 3 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

33 अटे डं ट ऑपरेट (केिमकल ला ट) 
Attendant Operator (Chemical Plant) 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, 

HH, AUTISM, ID, SLD, MI 14 24 

34 इले ो लेटर 
Electroplater 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

35 इ मे ट मेकॅिनक (केिमकल लां ट) 
Instrument Mechanic (Chemical Plant) 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM 14 20 

36 योगशाळा सहा यक (केिमकल लां ट) 
Laboratory Assistant (Chemical Plant) 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, 
LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, 

SLD 
14 20 

37 मे टेन स मेकॅिनक (केिमकल लां ट) 
Maintenance Mechanic (Chemical Plant) 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM 14 20 
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अ. . यवसायाचे नाव यवसायाचा 
कार 

संल नतेचे 
ािधकरण 

NSQF 
तर 

अ यास म 
अ ावत 

वष 
कालावधी वेशासाठी 

पा ता 

पा ता 
परी ेतील 
बंधनकारक 

िवषय 

Eligibility for PwD 
अपंग वाचा कार @ 

िकमान 
वयोमय दा 

ती 
तुकडी 

वेश 
मता 

38 ला टीक ोसे सग ऑपरेटर 
Plastic Processing Operator 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, 
MI 

14 20 

39 आक टे चरल ॉ समन 
Architectural Draughtsman 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, AUTISM, SLD, MD 14 24 

40 सुतारकाम 
Carpenter 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, 
HH, AUTISM, ID, SLD 14 24 

41 ा समन िस हल 
Draughtsman Civil 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, AUTISM, MD 14 24 

42 इंटीरीअर िडझाईन ॲ ड डेकोरेशन 
Interior Design and Decoration 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, AUTISM, SLD, MD 14 24 

43 गवडंी 
Mason (Building Constructor) 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, AUTISM, SLD, MD 14 24 

44 रंगारी (जनरल) 
Painter (General) 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, 

MI 
14 20 

45 स हअर 
Surveyor 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, AUTISM, SLD, MD 14 24 

46 
बा याव था पूव संगोपन िश क ( ी - ि पेरे ी कुल 

मॅनेजमट) 
Early Childhood Educator (Pre-Preparatory 

School Management) 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

AUTISM 14 24 

47 इले ॉिन स मेकॅिनक 
Electronics Mechanic 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD 14 24 

48 मेकॅिनक कंझुमर इले ोिन स अ लाय स 
Mechanic Consumer Electronic Appliances 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD 14 24 

49 टे निशयन पॉवर इले ोिन स िस ट स 
Technician Power Electronic Systems 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD 14 24 
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अ. . यवसायाचे नाव यवसायाचा 
कार 

संल नतेचे 
ािधकरण 

NSQF 
तर 

अ यास म 
अ ावत 

वष 
कालावधी वेशासाठी 

पा ता 

पा ता 
परी ेतील 
बंधनकारक 

िवषय 

Eligibility for PwD 
अपंग वाचा कार @ 

िकमान 
वयोमय दा 

ती 
तुकडी 

वेश 
मता 

50 इ मे ट मेकॅिनक 
Instrument Mechanic 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM 14 24 

51 टे नीिशअन मेडीकल इले ोिन स 
Technician Medical Electronics 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD 14 24 

52 बेकर ॲ ड क फे शनर 
Baker and Confectioner 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID 14 24 

53 फुड ोड शन (जनरल) 
Food Production (General) 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID 14 24 

54 ु ट ॲ ड हेजटेेबल ोसे सग 
Fruit and Vegetable Processing 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID 14 24 

55 डटल लॅबोरेटरी इ वपमट टे निशयन 
Dental Laboratory Equipment Technician 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही NA 14 24 

56 हे थ सॅनेटरी इ  पे टर 
Health Sanitary Inspector 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, LV, HH, 

DEAF, AUTISM, SLD, ID 14 24 

57 िफिजओथेरेपी टे निशयन 
Physiotherapy Technician 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही NotApplicable 14 24 

58 
कॉ पुटर हाडवअेर ॲ ड नेटवक मे टेन स 

Computer Hardware and Network 
Maintenance 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

AUTISM, SLD 14 24 

59 
कॉ यटुर ऑपरेटर ॲ ड ो ॅ मग अिस टंट 
Computer Operator and Programming 

Assistant 
िबगर 

अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
HH, AUTISM, SLD 14 24 

60 डे कटॉप प ल शग ऑपरेटर 
Desktop Publishing Operator 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, 
LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, 

SLD 
14 24 

61 इ फॉमशन ॲ ड क यिुनकेशन टे नॉलॉजी िस टम 
मे टेन स 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, CP, LC, DW, AA, LV 14 24 
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अ. . यवसायाचे नाव यवसायाचा 
कार 

संल नतेचे 
ािधकरण 

NSQF 
तर 

अ यास म 
अ ावत 

वष 
कालावधी वेशासाठी 

पा ता 

पा ता 
परी ेतील 
बंधनकारक 

िवषय 

Eligibility for PwD 
अपंग वाचा कार @ 

िकमान 
वयोमय दा 

ती 
तुकडी 

वेश 
मता 

Information and Communication Technology 
System Maintenance 

62 आय.ओ.टी. टे निशयन ( माट िसटी) 
IoT Technician (Smart City) 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD 14 24 

63 म टीिमडीया ॲिनमेशन ॲ ड पेशल इफे ट 
Multimedia, Animation and Special Effects 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

AUTISM, SLD 14 24 

64 िडिजटल फोटो ाफर 
Digital Photographer 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, 

HH, AUTISM 14 24 

65 फोटो ाफर 
Photographer 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, 

HH, AUTISM 14 24 

66 से े टिरयल ॅ टीस (इं जी) 
Secretarial Practice (English) 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, 

LV, AUTISM 14 24 

67 टेनो ाफर से े टिरयल अिस टंट (इं जी) 
Stenographer Secretarial Assistant (English) 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD(LL), CP, LC, DW, AA, 

BLIND, LV, AUTISM 14 24 

68 नळकारागीर 
Plumber 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

69 िवजतं ी 
Electrician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

70 िल ट ॲ ड ए कलेटर मेकॅिनक 
Lift and Escalator Mechanic 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, DEAF, LV 14 24 

71 तारतं ी 
Wireman 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 2 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

72 रबर टे निशयन 
Rubber Technician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, 
MI 

14 24 

73 
फायर टे नोलोगी ॲ ड इंड ीयल से टी मनेजमट 

Fire Technology and Industrial Safety 
Management 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण शािररीक 

मता# LD 14 24 
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ती 
तुकडी 

वेश 
मता 

74 प नग टे निशयन 
Spinning Technician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 14 20 

75 टे सटाई स वटे ोसे सग टे निशयन 
Textile Wet Processing Technician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 14 20 

76 िव हग टे निशयन 
Weaving Technician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट NCVT 5 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 14 24 

77 फुड ॲ ड बे हरेज स हस अिस टंट 
Food and Beverages Services Assistant 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID 14 20 

78 ं ट ऑिफस अिस टंट 
Front Office Assistant 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, 

HH 14 24 

79 हॉ पीटल हाऊस क पग 
Hospital Housekeeping 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, 
LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, 

SLD 
14 24 

80 हाऊसिकपर 
Housekeeper 

िबगर 
अिभयांि की गट NCVT 4 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, 
LV, DEAF, HH, AUTISM, ID, 

SLD 
14 24 

81 एस.सी. ही.टी - मेकॅिनक ऑटो बॉडी पट ग 
SCVT - Mechanic Auto Body Painting 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

82 एस.सी. ही.टी - मेकॅिनक ऑटो बॉडी िरपेअर 
SCVT - Mechanic Auto Body Repair 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

83 एस.सी. ही.टी - मेकॅिनक िडझेल 
SCVT - Mechanic Diesel 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

84 एस.सी. ही.टी – जोडारी 
SCVT - Fitter 

अिभयांि की 
मशीन गट SCVT NA 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

85 एस.सी. ही.टी - जनरल िफटर कम मेकॅिनक 
SCVT - General Fitter cum Mechanic 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA - 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

86 एस.सी. ही.टी - आक टे चरल ॉ समन 
SCVT - Architectural Draughtsman 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
DEAF, AUTISM, SLD, MD 14 24 
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87 एस.सी. ही.टी - कॅिबनेट फ नचर मेकर 
SCVT - Cabinate Furniture Maker 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA - 1 वष इ. १० वी 

उ ीण/अनु ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, 
HH, AUTISM, ID, SLD 14 24 

88 एस.सी. ही.टी - लघुलेखक (मराठी) 
SCVT - Stenography (Marathi) 

िबगर 
अिभयांि की गट SCVT NA - 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD(LL), CP, LC, DW, AA, 

BLIND, LV, AUTISM 14 20 

89 एस.सी. ही.टी - िवजतं ी 
SCVT - Electrician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA 2019 2 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

90 एस.सी. ही.टी - रबर टे निशयन 
SCVT - Rubber Technician 

अिभयांि की 
िबगर मशीन गट SCVT NA 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण िव ान आिण 

गिणत 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD, 
MI 

14 24 

91 
एस.सी. ही.टी - फुड ॲ ड बे हरेज स हस 

अिस टंट 
SCVT - Food and Beverages Services 

Assistant 

िबगर 
अिभयांि की गट SCVT NA 2019 1 वष इ. १० वी उ ीण लागू नाही LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

HH, DEAF, AUTISM, SLD, ID 14 20 

 
@ LD:  Locomotor Disability   CP:  Cerebral Palsy    MD:  Multiple Disabilities   LV:  Low Vision   

HH:  Hard of Hearing    ID:  Intellectual Disabilities   LC:  Leprosy Cured    DW:  Dwarfism  
MI:  Mental Illness    AA:  Acid Attack    SLD:  Specific Learning Disabilities  

 
# िकमान शािररीक मता: उंची -  165 स.िम. वजन -   52 िक. ॅ. 

छाती -  सामा य -  81 स.िम. फुगवनू -  85 स.िम. 
उमेदवार सदर यवसायात िश ण घे यास शािररीक ा स म अस याबाबत न दिणकृत एम.िब.िब.एस. डॉ टर यांचे माणप  सादर करणे आव यक आहे. 

 
सूचना: 

1. िश प कारागीर िश ण योजनेतील यवसायांचे िश ण हे ा यि कािभमुख अस यामुळे अपंग वग तील उमेदवारांना संबंिधत यवसायातील िश ण पूण कर यासाठी अपंग वा या 
कारामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही या बाबत पा ता माणप  स म वै कीय अिधका याकंडून ा त क न यानुसारच िवक प अज भर यात याव.े 

2. यवसाय तपशील आिण पा तेत िश ण महासंचालक, नवी िद ी यां या सूचने माणे बदल होतील (https://dgt.gov.in/cts_details). या माणे स म अिधकारी यवसाय तपशील 
आिण पा तेत सुधारणा करतील आिण क ीय वशे प दतीनुसार ि या सु  हो यापूव  वशे मािहती पु तकेसह प -1 पुरिवतील, तसेच वशे संकेत थळावर कािशत करतील.  
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प  - 2 
शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थांची यादी 

सव शासकीय आिण खाजगी औ. .सं था अज वीकृती क  राहतील (ARC) 
 

1. ादेिशक काय लय िनहाय शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थांची यादी व वशेासाठी उपल ध यवसाय िनहाय जागांचा 
तपिशल https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर “Search ITI” या मथा याखाली उपल ध क न दे यात 
येत आहे. 

2. िज हा िनहाय शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थांची यादी व वशेासाठी उपल ध यवसाय िनहाय जागांचा तपिशल 
संबंिधत िज ातील सव औ. .सं थां या सूचना फलकावर देिखल उपल ध क न दे यात येत आहे. 

3. रा यातील सव शासकीय आिण खाजगी औ. .सं था अज वीकृती क  राहतील व वशेासंबंधी सव सेवा उपल ध क न 
देतील. 
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प  -3 
वशेाकिरता आव यक कागदप ांची यादी 

 
अ 3.1  मागासवग य उमेदवारा या आर णाचा दावा करणेकिरता आव यक कागदप े  
 

उमेदवाराने केले या मागास वग तील आर णा या दा या या (िनयम .5.7 म ये नमूद के यानुसार) पु थ आव यक 
कागदप ांचा तपशील खालील त यात नमूद के या माणे आहे. 

 
अ. . आर णाचा वग मागासवग या आर णा या पु थ आव यक कागदप े कागदप े देणारा ािधकारी 

1 अनुसूिचत जाती (SC) 1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात अनुसूिचत जाती वग मधील 
जात हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप   

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी  

2 अनुसूिचत जमाती (ST) 1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात अनुसूिचत जमाती 
वग मधील जात हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप  

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

3 
िवमु त जाती /भट या 
जमाती (अ) (VJ/ 
DT(NT-A)) / िवशेष 
मागास वग (SBC) 

1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात मागास वग  मधील जात 
हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप   

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 
 

2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर माणप  
उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 

4 
भट या जमाती - ब/ क/ 
ड (NT - B, C, D), इतर 
मागास वग य (OBC) 

1. महारा  रा याम ये उमेदवाराची जात/मागास वग  मधील जात 
हणनू मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप  

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

2. पुढील वष तील 31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर 
माणप  

उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 

५ 
सामािजक आिण 
शै िणक ा मागास 
(SEBC) 

1. सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग यांचे िद.07.12.2018 या 
शासन िनणयासह दे यात आलेले माणप ाचा नमुना. सदर जात 

माणप ाचा मराठी व इं जी नमुना अनु मे पृ ठ . 59 व 60 वर 
दे यात येत आहे. 

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

2. पुढील वष तील 31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर 
माणप  

उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 

6 
खु या वग तील 
आ थक ा दुबल 
घटकांसाठी 

1. सामा य शासन िवभाग यांचे िद.12.02.2019 या शासन 
िनणयासह आ थक ा दुबल घटका या पा तेसाठी दे यात 
आलेले माणप ाचा नमुना. आ थक ा दुबल घटका या 
पा ते या माणप ाचा मराठी व इं जी नमुना अनु मे पृ ठ . 61 
व 62 वर दे यात येत आहे. 

महारा  रा यातील कायकारी 
दंडािधकारी 

2. पुढील वष तील 31 माच पयत वधैता असलेले नॉन ि मी लेयर 
माणप  

उपिवभागीय अिधकारी/ 
उपिज हािधकारी/ 
िज हािधकारी/ महानगर याय 
दंडािधकारी 
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अ 3.2  अज वकृती क ाम ये ऑनलाईन वशेअज िनि ती आिण संबंिधत औ. .सं थाम ये वशे िनि त करताना सादर 
करावयाच ेकागदप े: 

अ. . उमेदवारांचे कार सादर करावयाचे कागदप े 
1 सव उमेदवारांकिरता 

बंधनकारक असणारी 
कागदप े 

1. आधार न दणी काड 
2. भारतीय रा ीय  वाचे माणप  * 
3. मा यिमक शालां त माणप  पिर ेची (SSC) गुणपि का   
4. शाळा अथवा महािव ालय सोड याचे माणप  (अलीकडील शाळा/महािव ालय िश ण 

घेतलेले) 
2 कार - ब उमेदवार  

(Type - B Candidate) 
1. उमेदवाराचे अिधवास माणप  ** अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महारा  रा याचे 

अिधवास अस याचे माणप   
3 कार - क उमेदवार  

(Type - C Candidate) 
1. उमेदवाराचे आई/वडील हे क  सरकार/क  सरकार या उप मामधील कमचारी अस यास 

यांची महारा  रा यात िनयु ती झाली आहे असे नमूद केलेले काय लय मुखाचे माणप  
4 कार - ड उमेदवार आिण 

कार - इ उमेदवार  
(Type - D and E 
Candidate) 

1. उमेदवाराचे आई/वडील हे महारा  रा य शासन/महारा  रा य शासना या उप मामधील 
कमचारी अस याचे काय लय मुखाचे माणप   

5 मागास वग त मोडणा या 
अनुसूिचत जाती/ अनुसूिचत 
जमाती  

1. मु ा अ 3.1 म ये नमूद माणे जाती माणप   

6 मागास वग त मोडणा या 
िवमु त जाती /भट या 
जमाती (अ), (ब), (क), (ड) 
इ.मा.व./ िव.मा.व. 
(VJ/ DT/ (A)/ NT(B)/ NT(C) 
/ NT(D)/OBC/ SBC  

1. मु ा अ-3.1 म ये नमूद माणे जाती माणप  
2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन-ि मी-लेयर माणप   

7 सामािजक आिण शै िणक 
ा मागास (SEBC) 

1. मु ा अ-3.1 म ये नमूद माणे  माणप  
2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन-ि मी-लेयर माणप  

8 खु या वग तील 
आ थक ा दुबल 
घटकांसाठी 

1. मु ा अ-3.1 म ये नमूद माणे  माणप  
2. पुढील वष  31 माच पयत वधैता असलेले नॉन-ि मी-लेयर माणप  

9 माजी सैिनक 1. संर ण सेवा माणप  
2. उमेदवाराचे आई/वडील संर ण सेवते कायरत होते व ते महारा  रा याचे अिधवास अस याचे 

माणप  
10 संर ण सेवतेील कायरत 

य ती  
1. संर ण सेवा माणप  
2. उमेदवाराचे आई/वडील ज ेसंर ण सेवते कायरत होते व महारा  रा याचे अिधवास अस याचे 

माणप  
11 महारा  रा यात अिधवास 

नसलेले संर ण सेवतेील 
कायरत कमचारी  

1. संर ण सेवा माणप   
2. उमेदवाराचे आई/वडील संर ण सवेतेील कायरत य ती असून स या यांची िनयु ती महारा  

रा यात झाली अस याचे काय लय मुखाचे माणप  अथवा 
3. उमेदवाराचे आई/वडील हे संर ण सेवते कायरत आहेत आिण ते महारा ातील पूव या 

िनयु ती या िनवास थानात रहात आहेत असे काय लय मुखाचे नमूद केलेले माणप   
12 अपंग उमेदवार  

(PWD1/ PWD 2/PWD 
3/PWD 4/ PWD 5) 

1. अपंग वाचा कार, अपंग वाची ट केवारी, कायम व पी अपंग व याबाबतचा प ट उ ेख 
असले या वै कीय मंडळाचे माणप   

13 अ पसं यांक उमेदवार  1. धम बाबतचे माणप  अथवा उमेदवार मु लम, बौ द, ि न, शीख, पारशी आिण जनै धम त 
मोडतो ाचा उ ेख असलेले शाळा सोड याचे माणप   

2. उमेदवाराचे अिधवास माणप  ** अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महारा  रा याचे 
अिधवास अस याचे माणप  
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अ. . उमेदवारांचे कार सादर करावयाचे कागदप े 
14 तांि क िवषय घेतलेले 

िव ाथ   
1. तांि क िवषयाचा उ ेख असलेले मा यिमक शालां त परी ा माणप  (SSC)  
 
 

वाढीव गुणां या अिध यासाठी आव यक कागदप े (िनयम .8.0 अ वये) 
15 इंटरिमडीएट िच कला 

परी ा  
1. इंटरिमडीएट िच कला ेणी परी ा उ ीण माणप   

16 एनसीसी/ एमसीसी/ काउुट 
गाईड/िस हील िडफे स गाईड  

1. स म ािधका याचे माणप   

17 ि डा 1. स म ािधका याचे खेळाचे माणप   
18 बो टर कूल उमेदवार 1. स म ािधका याचे माणप   
19 अनाथा मात वा त य 

असलेले उमेदवार  
1. स म ािधका याचे माणप   

20 ामीण शालेय िव ाथ   1. मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदले या शाळेचा शाळा सोड या या माणप ात, 
शाळा या जागी आहे (शाळेचा प ा) याचा प ट उ ेख असावा.  

2. उमेदवार जथूेन मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदली आहे तेथील शाळा सोड याचे 
मूळ माणप , जर याने उ च िश णाकिरता जमा केलेले असेल तर अलीकडील शाळा/ 
महािव ालय सोड या या माणप ात, याने जथूेन मा यिमक शालांत माणप  परी ा िदली 
आहे या जागेचा प ट उ ेख आहे. 

अथवा 
1 उमेदवार या शाळेतून मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदली आहे या शाळे या 

नावाचा (प यासह) प ट उ ेख असलेले बोनाफाईड माणप .  
 
उमेदवार मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली शाळा, 2011 या जनगनणेकडून 
जाहीर झा या माणे ामीण भागातील असेल तर याला गुणािध य िदले जाईल.  

 
* भारतीय रा ीय व माणप  दे यासाठी खालील कागदप े मा य केली जातील: 

1. उमेदवाराचे रा ीय व " भारतीय" हणनू दशिवलेले शाळा सोड याच े माणप   
2. यो य ािधका याने उमेदवारा या नावाने िदलेले भारतीय पारप   
3. उमेदवाराचे ज म िठकाण भारतात आहे असे दशिवलेले ज म माणप   

 
** अिधवास माणप  (Domicile Certificate): 
महारा  रा यातील यो य ािधका याकडून िदलेले अिधवास माणप  वधै हणनू िवचारात घेतले जाईल. उमेदवारा या 
आईचे अिधवास माणप ा या पु थ िववाह माणप  अथवा नावात बदल झालेला कायदेशीर पुरावा जोड यात यावा. 
अशा उमेदवाराकडून आई या नावाचा प ट उ ेख असलेले ज म माणप  जोडाव ेलागेल.  
 
पा तेसाठीचा अिंतम िदनांक: 
क ीय वशे प दतीमधील ऑनलाईन अज भर याचा आिण वेश िनि तीचा अंितम िदनांक िवचारात घेऊन सव िनयम 
आिण अटी लागू हो या या सव उ ेशांसह, उमेदवाराची पा ता िनि त केली जाईल अथवा ठरिवली जाईल. िव तृतपणे 
असे प ट केले जाते की, क ीय वशे प दतीमधील ऑनलाईन अज भर या या अंितम िदनांकापूव  या अटी आिण 
शत नुसार जर उमेदवार अपा  आढळला आिण अशा अपा  उमेदवाराने वर उ ेिखले या अंितम िदनांकानंतर ( हणजे 
ऑनलाईन अज भर याची आिण वशे अज िनि तीचा अंितम िदनांक) मागणी केलेली पा ता िमळव यास, अशा अंितम 
िदनांकानंतर िमळिवलेली पा ता, अपा  उमेदवाराला कोण याही उ ेशासाठी अथवा वशेातील कोण याही बाब साठी 
पा  ठरवू शकत नाही.   
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“सामािजक आिण शै िणक ा मागास (SEBC)” वग तगत आर णा या पु थ सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग 
यांच ेिद. 07.12.2018 या शासन िनणयासह दे यात आलेले माणप ाचा मराठी नमुना  
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“सामािजक आिण शै िणक ा मागास (SEBC)” वग तगत आर णा या पु थ सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग 
यांच ेिद. 07.12.2018 या शासन िनणयासह दे यात आलेले माणप ाचा इं जी नमुना 
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“खु या वग तील आ थक ा दुबल घटक” या वग तगत आर णा या पु थ सामा य शासन िवभाग यांच े
िद.12.02.2019 या शासन िनणयासह आ थक ा दुबल घटका या पा तेसाठी दे यात आलेले माणप ाचा मराठी नमुना 
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“खु या वग तील आ थक ा दुबल घटक” या वग तगत आर णा या पु थ सामा य शासन िवभाग यांच े
िद.12.02.2019 या शासन िनणयासह आ थक ा दुबल घटका या पा तेसाठी दे यात आलेले माणप ाचा मराठी नमुना 
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प  - 4 
अज वीकृती क ाकडून उमेदवारांना िविवध सेवा पुरिव याकिरता आकारलेल ेशु क 

 
अ. . कायवाही शु क ( .) 

1 थम अज न दणी, ऑनलाईन अज भरणे, थम वशे फेरीकिरता िवक प/पय य भरणे, अज ची छापील 
त घेणे (एक संच) 

50/- 

2 अज म ये बदल करणे व याची छापील त घेणे (एक संच) 25/- 
3 ि तीय, तृतीय आिण चतुथ फेरीकिरता िवक प भरणे याची छापील त घेणे (एक संच)  25/- 
4 कागदप ांचे कॅन करणे (एक त)  5/- 
5 Single side A4/ Legal Printing - 1 Number 2/- 
6 Double side A4/ Legal Printing - 1 Number 4/- 
7 Single side A4/ Legal Photocopy - 1 Number 2/- 
8 Double side A4/ Legal Photocopy - 1 Number 4/- 

 
टीप: 

1) शा.िन. . औ सं-1000/(302)/ यिश-1, िद. 1 फे ुवारी, 2002 माणे शासकीय औ. .सं था या सेवा उ पादनािभमुख 
िश ण योजने अंतगत पुरवतील. 

2) खाजगी औ. . सं था वरील िमळाले या महसूलामधील 50% भाग सं था िवकासाकिर ता वापरतील आिण ऊविरत 
50% भाग कमचा यांना मानधन हणनू िवतरीत करतील.  

3) तथािप, औ. . सं थांकडून उमेदवारांना वरील सेवा पुरिवणे बंधनकारक नाही.  
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प  - 5 
 

िज हा तरीय समुपदेशन फेरी राबिवणा या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची यादी 
उमेदवारांनी वशे ीयेसाठी िदले या वळेाप का माणे हजर राहणे 

 
अ. . िज हा िज हा तरावरील शासकीय औ. . सं थेचे नांव व प ा 

मंुबई िवभाग 
1 मंुबई शहर शासकीय औ. .सं था, मंुबई-11 

374, साने गु जी माग, आ ीपाडा पोलीस टेशन जवळ, मंुबई 400 011 
2 मंुबई उपनगर शासकीय औ. .सं था, मुलुंड 

बाळासाहेब ठाकूरवाडी, िमठागर रोड, मुलंुड (पूव), मंुबई 400 081 
3 ठाणे शासकीय औ. .सं था, अंबरनाथ 

जुना भडी पाडा, क याण बदलापूर रोड, अंबरनाथ (पि म), िज. ठाणे - 421 501 
4 पालघर शासकीय औ. .सं था (आिदवासी), वाणगांव 

औ. .सं था, वाणगांव, ता.डहाण,ू िज. ठाणे 401 103 
5 सधुदुग शासकीय औ. .सं था, ओरस 

पो- सधुदुग नगरी, ता. कुडाळ, िज. सधुदुग 416 812 
6 रायगड शासकीय औ. .सं था, पनवले 

जुना मंुबई पुणा हायव,े बस टँड जवळ, पनवले, िज. रायगड - 410 206 
7 र नािगरी शासकीय औ. .सं था, र नािगरी  

नाचणे रोड, एम.आय.डी.सी., िज. र नािगरी- 415 639 
नािशक िवभाग 

8 नािशक  शासकीय औ. .सं था, नािशक  
बाबुभाई राठी चौक, बक रोड, सातपूर, नािशक- 422007 

9 धुळे शासकीय औ. .सं था, धुळे  
एस.एस. ही.पी.एस, कॉलेज या समोर, िव ानगरी, देवपूर, धुळे - 424 005 

10 नंदुरबार शासकीय औ. .सं था (आिदवासी), नंदूरबार  
शिन मंिदराजवळ, जी.टी.पी. कॉलेज रोड, नंदुरबार - 425 412 

11 जळगांव शासकीय औ. .सं था, जळगांव 
नॅशनल हायव ेनं. 6, शासकीय पॉिलटे नीक जळगांव या समोर, जळगांव - 425 001 

12 अहमदनगर शासकीय औ. .सं था, अहमदनगर 
बु डगाव रोड, अहमदनगर - 414 001 

पुणे िवभाग 
13 पुणे शासकीय औ. .सं था, औंध पुणे 

पिरहार चौक जवळ, औंध पुणे - 411 007 
14 सातारा शासकीय औ. .सं था, सातारा 

मोलाचा ओढा, कारंजे तफ, िज.सातारा- 415 002 
15 को हापूर शासकीय औ. .सं था, को हापरू 

कळंब रोड, को हापूर 416 007 
16 सांगली शासकीय औ. .सं था, सांगली 

प भषूण वसंतदादा इंड ीयल इ टेट, सांगली, िज.सांगली- 416 416 
17 सोलापूर शासकीय औ. .सं था, सोलापरू 

िव जापूर रोड, िज.सोलापूर 413 004 
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अ. . िज हा िज हा तरावरील शासकीय औ. . सं थेचे नांव व प ा 
औरंगाबाद िवभाग 

18 औरंगाबाद शासकीय औ. .सं था, औरंगाबाद 
रे व े टेशन जवळ, एम.आय.डी.सी. औरंगाबाद - 431 005 

19 जालना शासकीय औ. .सं था, जालना 
एम.एस.आर.टी.सी. वकशॉप जवळ, चंदनिझरा, औरंगाबाद रोड, जालना - 431 203 

20 परभणी शासकीय औ. .सं था,परभणी 
अंबेडकर नगर, जतूर रोड, िज. परभणी - 431 401 

21 उ मानाबाद शासकीय औ. .सं था, उ मानाबाद 
तुळजापूर रोड, आयुविदक कॉलेज या समोर, उ मानाबाद - 413 501 

22 लातूर शासकीय औ. .सं था, लातूर 
पो. बॉ स नं. 119, िशवाजी चौक, औसा रोड, लातूर - 413 512 

23 हगोली शासकीय औ. .सं था, हगोली 
आजम कॉलनी, तेल हगोली, िज. हगोली - 431 513 

24 बीड शासकीय औ. .सं था, बीड 
बीड नगर रोड, बीड - 431 542 

25 नांदेड शासकीय औ. .सं था, नांदेड 
कॉलेज रोड, ता. नांदेड, िज. नांदेड - 431 601 

अमरावती िवभाग 
26 अमरावती शासकीय औ. .सं था, अमरावती 

इरिवन चौक, मोश  रोड, अमरावती - 444 603 
27 बुलढाणा शासकीय औ. .सं था, बुलढाणा 

मलकापूर रोड, गणेश नगर जवळ, बुलढाणा - 443 001 
28 अकोला शासकीय औ. .सं था, अकोला 

रतनलाल लॉट, अकोला, िज. अकोला - 444 001 
29 वाशीम शासकीय औ. .सं था,वािशम 

नंदनगाव कॉलनी, िज. वािशम - 444 506 
30 यवतमाळ शासकीय औ. .सं था, यवतमाळ 

धामणगाव रोड, यवतमाळ 445201 
नागपूर िवभाग 

31 नागपूर शासकीय औ. .सं था, नागपूर 
अंध सं थे या बाजूला, दि ण अंबाझरी रोड, दानंद पेठ, नागपूर - 440 022 

32 वध  शासकीय औ. .सं था, वध  
हाडा कॉलनी, आव  ना या या मागे, हनुमान टेकडी, वध  - 442 001 

33 भंडारा शासकीय औ. .सं था, भंडारा 
वराठी रोड, नवी टाकळी, भंडारा - 441 901 

34 गडिचरोली शासकीय औ. .सं था (आिदवासी), गडिचरोली, ता. गडिचरोली, िज.गडिचरोली 
कॉ ले स एिरया, मूल रोड, िज. गडिचरोली - 442 605 

35 ग िदया शासकीय औ. .सं था, ग िदया 
फूलचूर रोड, गोरेगाव रोड, ग िदया - 441 601 

36 चं पूर शासकीय औ. .सं था, चं पूर 
िस हील लाई स, जुना वरोरा नाका, िज. चं पूर - 442 401 
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प  - 6 
िविवध योजनेअतंगत सु  कर यात आले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची यादी 

मिहलांसाठी सु  कर यात आले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नाव े(एकूण - 15) : 
01. दादर 02. ठाणे 03. र नािगरी 04. सोलापूर 05. औधं पुणे 
06. नािशक 07. जळगांव 08. औरंगाबाद 09. बीड 10. लातुर 
11. अमरावती 12. अकोला 13. नागपूर  14. चं पुर  15. भंडारा 

 
आिदवासी उमेदवारांसाठी सु  कर यात आले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 61) : 

अ. . िवभाग िज हा सं था 

1 मंुबई (10) 
ठाणे (2) 1) शहापूर 2) मुरबाड 

पालघर (7) 1) पालघर 2) िव मगड 3) वाणगांव 4) तलासरी 5) वाडा 6) ज हार 7) मोखाडा 
रायगड (1) 1) कजत 

2 पुणे (1) पुणे (1) 1) मािणकडोह 

3 नािशक (19) 

नािशक (8) 1) दडोरी 2) कळवण 3) सुरगाणा 4) पेठ 5) इगतपुरी  
6) यंबके र 7) सटाणा (बागलाण) 8) देवळा 

जळगाव (2) 1) यावल 2) चोपडा 
धुळे (2) 1) पपळनेर 2) िशरपूर 

नंदुरबार (6) 1) नंदुरबार 2) नवापूर 3) तळोदा 4) अ ाणी 5) अ कलकुवा 6) शहादा 
अहमदनगर (1) 1) राजुर 

4 औरंगाबाद (1) नांदेड (1) 1) िकनवट 
5 अमरावती (7) अमरावती (2) 1) िचखलदरा 2) धारणी 

यवतमाळ (5) 1) पांढरकवडा 2) आ ण 3) राळेगाव 4) मारेगाव 5) कळंब 

6 नागपूर (23) 

नागपूर (1) 1) पारिशवनी 
चं पूर (8) 1) कोरची 2) भ ावती 3) िचमूर 4) िजवती 5) राजुरा 6) कोरपणा  

7) प भणु  8) गोड पपरी 
गडिचरोली (11) 1) गडिचरोली 2) आ ाप ी 3) देसाईगंज 4) भामरागड 5) कुरखेडा  

6) आरमोरी 7) चाम शी 8) एटाप ी 9) धानोरा 10) मुलचेरा 11) िसर चा 
ग िदया (2) 1) देवरी 2) सालेकसा 
भंडारा (1)  1) अजुनीमोरगांव 

   
रा यात असले या आिदवासी शासकीय आ मशाळा औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 28) : 

अ. . िवभाग िज हा सं था 
1 मंुबई (3) ठाणे (1) 1) शेणव े

पालघर (2) 1) कारेगांव 2) ड गरी 

2 नािशक (11) 

नािशक (4) 1) आसरबारी 2) ननाशी 3) बोरीपाडा 4) आंबूपाडा 
जळगाव (1)  1) ज धनखेडा 

धुळे (1) 1) नवापाडा 
नंदुरबार (3) 1) सुकापूर 2) िशव 3) मांडवी  

अहमदनगर (2) 1) केळीकोतुळ 2) मवशेी 
3 औरंगाबाद (2) नांदेड (1) 1) पाटोदा 

हगोली (1) 1) जामग हाण 
4 अमरावती (4) अमरावती (2) 1) िचखलदरा 2) सुसद  

यवतमाळ (2) 1) हष  2) आंतरगाव  
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5 नागपूर (8) 
नागपूर (1) 1) बेलदा 
चं पूर (2) 1) देवडा 2) मंगी 

गडिचरोली (4) 1) कोच  2) जांिबया 3) खमनचे  4) रामगड 
ग िदया (1) 1) िबजेपार 

     
अ पसं यांक उमेदवारांसाठी असले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नाव े(एकूण - 2): 

िज. मंुबई उपनगर 01. कुल  (नेह नगर) 
िज. मंुबई शहर 02. मांडवी  

 
अ पसं यांक उमेदवारांसाठी वतं  तुकडया असले या िव मान शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 43) : 

िज. नािशक: 04. मालेगाव 05. नांदगाव िज. जळगांव: 06. चोपडा 07. भसुावळ 
िज. ठाणे: 08. भवडी  िज. धुळे: 09. धुळे  
िज. बीड: 10. अंबेजेागाई  िज. औरंगाबाद: 11. औरंगाबाद  
िज. र नािगरी: 12. र नािगरी   िज. ठाणे: 13. कजत  
िज. चं पूर: 14. चं पूर  15. ब ारपूर िज. सातारा: 16. कराड  
िज. अहमदनगर: 17. संगमनेर 18. ीरामपूर िज. जालना: 19. जालना  
िज. हगोली: 20. हगोली  21. बसमतनगर िज. नांदेड: 22. नांदेड  
िज. लातूर: 23. लातूर 24. उदगीर िज. उ मानाबाद: 25.उ मानाबाद  
िज. अकोला: 26. अकोला 27. अकोट िज. वािशम: 28.वािशम 29. कारंजालाड 
िज. यवतमाळ: 30. यवतमाळ 31. पुसद  िज. नागपूर: 32. नागपूर 33. कामठी 
िज. पुणे: 34. औंध 35. औधं (मुल ची) िज. अमरावती: 37. अमरावती 38. अचलपूर  

36. पपरी चचवड  39. अंजनगाव  
िज. बुलढाणा: 40. बुलढाणा 41. खामगाव िज. परभणी: 01. परभणी  

42. मलकापूर 43. शेगाव िज. बीड: 02. परळीवजैनाथ  03.बीड 
 

अनुसूिचत जाती व नवबौ दां या मुलामुल साठी सु  कर यात आले या उ च तर शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे 
(एकूण - 4) : 

01. नािशक 02. औरंगाबाद 03. अमरावती 04. नागपूर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उमेदवारांसाठी मह वाची सुचना 
 

उमेदवारांना वशेा या येक ट यावर वशेासंबंधी सखोल मागदशन कर यासाठी मािणत कायप दती (Standard Operating 
Procedure - SOP) https://admission.dvet.gov.in या वशे संकेत थळावर तसेच सव औ ोिगक िश ण सं थां या 
सूचनाफलकावर उपल ध क न दे यात येईल.  
 
संपूण वशे ीयेबाबत उमेदवारांना वळेोवेळी SMS दारे कळिव यात येईल. तथािप, उमेदवारांनी आपला अ यावत मण वनी 

मांक (Mobile Number) ऑनलाइन वशे अज त “Primary Mobile Number” हणनू न दिवणे आव यक आहे तसेच सदर 
मण वनी मांक वशे ीयेदर यान बदल ूनये. 

 
औ. . सं थेतील विेशत उमेदवारांना आधार मांक सादर करणे अिनवाय राहील. आधार मांक सादर न क  शक यास 
उमेदवारांना अिखल भारतीय यवसाय पिर ेस बसता येणार नाही याची सव उमेदवारांनी गांिभय ने न द यावी. 
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भाग - 2 
औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वशे ीयेतील िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी 

मािणत कायप दती 
 
1.0 औ ोिगक िश ण सं थेतील वशेासाठी ऑनलाईन वशे अज सादर करणे व अज शु क जमा कर या या कायवाहीसाठी 

मािणत कायप दती 
 
1.1 वशेाची सिव तर “मािहतीपु तका भाग 1 - वशे प दती व िनयमावली” व “मािहतीपु तका भाग 2 - वशे ीयेतील 

िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती” सव वशे संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येत 
आहे. 

1.2 वशेो छुक उमेदवारांनी व पालकांनी मािहती पु तकेत दे यात आलेली मािहती, वशेाबाबत या प दती व िनयमांचा तसेच 
वशे ीयेतील िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दतीचे अवलोकन क नच ऑनलाईन वशे 

अज सादर करावा. 
1.3 वशे ीयेतील सव तर कालब द व पाचे अस याने उमेदवाराने व पालकांनी वशे वेळाप काचे व सूचनांचे तंतोतंत 

पालन कराव.े 
1.4 रा यातील औ ोिगक िश ण सं थांम ये वशे घेव ूइ छणा या सव उमेदवारांना वशे ीयेबाबत मागदशन कर यासाठी 

येक शासकीय व खाजगी औ. . सं थांम ये वशे अज सादर करावया या कालावधी दर यान रोज सकाळी 10.00 ते 
11.00 या वेळेत िन:शु क मागदशन स  आयोिजत कर यात आलेले आहे. सदर स ाचा सव उमेदवारांनी लाभ यावा. सव 
सु ी या िदवशी देखील मागदशन स  व वशे ीया सु  राहील. 

1.5 ऑनलाईन वशे अज भर यासाठी https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळाला भेट ावी. त नंतर खालील वबेपेज 
कट होईल.  

 

 
 

1.6 Help Line: उमेदवारां या वशे ि या, िनयमावली, प दती वा पोटल संबंधी अडचण चे समाधान कर यासाठी ादेिशक 
काय लय िनहाय मदत क ाचे मांक दे यात आले आहेत. सदर मदत क ास सकाळी 10 वाजेपासुन ते सायंकाळी 6 
वाजेपयत संपक साधता येईल. तथािप, मदत क ास संपक साध यापूव  मािहतीपु तका अ यासावी. उमेदवार नजीक या 
औ. .सं थांना देिखल संपक क  शकतात. रा यातील सव शासकीय आिण खाजगी औ. .सं था वशेासंबंधी सव सेवा 
उपल ध क न देतील. 
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1.7 Home:  

1.7.1 DVET Admission Home: वशे संकेत थळावरील मु य पृ ठावर परत जा यासाठी 
1.7.2 Directorate of Vocatioanl Education and Training (DVET): यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, 

महारा  रा य यांच ेसंकेत थळावरील मु य पृ ठावर जा यासाठी 
1.7.3 Directorate General of Training, New Delhi (DGT): िश ण महासंचालक, नवी िद ी, कौश य िवकास व 

उ ोजकता मं ालय, भारत सरकार यांचे अिधकृत संकेत थळ. उमेदवार यवसाय पा ता व यवसाय अ यास म 
या िठकाणी तपासू शकतात. 

1.7.4 National Council of Vocational Training (NCVT): या औ. .सं थांतील यवसाय तुकडीस रा ीय यवसाय 
िश ण पिरषदेची (NCVT) संल नता ा त आहे, केवळ याच तुकडीत विेशत उमेदवारांची अिखल भारतीय 

यवसाय परी ा िश ण महासंचालक, नवी िद ी यां या माफत घे यात येते (हजेरीचे मानक पूण करत अस यास). 
सदर परी ा उ ीण उमेदवारास रा ीय यवसाय माणप  (National Trade Certificate - NTC) बहाल कर यात 
येते. 
उमेदवारांनी खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावर भरावया या जागांसाठी वशे घे याअगोदर, उमेदवार या 
यवसाय तुकडीत वशे घेत आहेत ती यवसाय तुकडी NCVT शी संल नत आहे का? याची खातरजमा NCVT-

MIS पोटल वर तपासून करावी. असंल नत तुक ांत वशे घेतले या उमेदवारांची परी ा घे यात येणार नाही. 
1.8 Search ITI: 

1.8.1 Download List of ITI: 
1.8.1.1 List of Government ITI: रा यातील िवभाग िनहाय शासकीय औ. . सं थांची मािहती PDF व पात 

Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे. 
1.8.1.2 List of Private ITI: रा यातील िवभाग िनहाय खाजगी औ. . सं थांची मािहती PDF व पात 

Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे. 
1.8.2 Download Trade wise list of ITI: रा यातील िवभाग व यवसाय िनहाय शासकीय व खाजगी औ. . सं थांची 

मािहती PDF व पात Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे. 
1.8.3 Search ITI and Trade: उमेदवार औ. .सं था िनहाय व/ वा यवसाय िनहाय औ. . सं था शोधू शकतात व या 

संबंधी मािहती PDF व पात Download क  शकतात. 
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1.8.4 Contact Details: उमेदवार औ. .सं था िनहाय संपक संबंधी मािहती शोधू शकतात व PDF व पात Download 
क  शकतात. 
 

 
 

1.9 Candidate Login: 
1.9.1 New Candidate Registration: नवीन उमेदवार न दणीसाठी येथे लक कराव ेव आव यक मािहती सादर क न 

न दणी मांक ा त क न यावा 
1.9.2 Existing Candidate Login: उमेदवाराकडे न दणी मांक अस यास वशेासंबंधी अज पणू भरणे व त सम 

कायवाही कर यासाठी Login करणे 
1.10 DVET Login: औ. .सं था, िज हा काय लये, ादेिशक काय लये व मु य काय लय यांना वशे ि येशी संबंधीत कायवाही 

कर यासाठी यां या खा यात वशे (Login) कर यासाठी लक 
1.11 Important Notices: 

वशे ि ये दर यान वशेासंबंधी मह वा या सुचना येथे कािशत कर यात येतात.  
1.12 Notification: 

सदर Notification म ये खालील मािहती उपल ध क न दे यात येते: 
1.12.1 Admission Schedule: वशे वळेाप क PDF व पात Download साठी दे यात येत आहे. 
1.12.2 वशे ि येसंबंधी इतर आव यक मािहती 

1.13 Downloads: 
वशे ि येसंबंधी खालील द तऐवज PDF व पात Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे. 

1.13.1 ITI Admission Brochure (आय.टी.आय वशे मािहती पु तका) 
1.13.1.1 Complete Brochure (संपूण मािहती पु तका) 
1.13.1.2 Selected Sections (िनवडक मािहती) 

1.13.1.2.1 Cover Page (मुखपृ ठ) 
1.13.1.2.2 Director's Message (संचालकांचे मनोगत) 
1.13.1.2.3 Department Information (िवभागाची मािहती) 
1.13.1.2.4 Directorate Information (संचालनालयाची मािहती) 
1.13.1.2.5 Admission Rules and Process ( वशे िनयमावली व प दती) 
1.13.1.2.6 Trade wise Eligibility ( यवसाय िनहाय पा ता) 
1.13.1.2.7 List of Document for Admission ( वशेासाठी आव यक द तऐवज) 
1.13.1.2.8 Services available at ITI (औ. .सं थेत उपल ध सेवा) 
1.13.1.2.9 List of ITI for District Counselling Round (िज हा तरीय समुपदेशन फेरी 

राबिवणा या औ. .सं था) 
1.13.1.2.10 Schemewise List of Govt ITI (िविवध योजनेअंतगत सु  कर यात आले या शासकीय 

औ. .सं था) 
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1.13.1.2.11 Stages of Admission ( वशे ि येतील ट पे) 
1.13.1.2.12 Summary of Stages of Admission ( वशे ि येतील ट यांची संि त मािहती) 

1.13.2 List of Document for Admission ( वशेासाठी आव यक द तऐवज) 
1.13.3 Trade wise cut of for 3 years ( यवसाय िनहाय ३ वष चा कट ऑफ) 
1.13.4 List of Hostels at Govt. ITI (शासकीय औ. .सं थेतील वसतीगृहांची यादी) 
1.13.5 Admission Related Governmnet Resolutions ( वशेासंबंधी शासन िनणय) 

1.13.5.1 उ च व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय िद.१४.०६.२०१२ 
1.13.5.2 उ च व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय िद.१४.०५.२०१५ 
1.13.5.3 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.०५.११.२०१५ 
1.13.5.4 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.०६.१०.२०१८ 
1.13.5.5 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.१६.०७.२०२० 
1.13.5.6 बाल याय (मुलांची काळजी व संर ण) अिधिनयम, २०१५ 
1.13.5.7 मिहला व बाल िवकास िवभाग शासन िनणय िद.०२.०४.२०१८ 
1.13.5.8 शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन िनणय िद.२७.०९.२०१८ 
1.13.5.9 सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, शासन िनणय िद. ०७.१२.२०१८ 
1.13.5.10 सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय िद.१२.०२.२०१९ 
1.13.5.11 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 

1.14 Mobile Application for ITI Admission: 
वशे ीयेम ये सहभागी होणा या वशेो छुक उमेदवारां या सोईसाठी "MahaITI App" नावाचे Android App ची रचना 

संचालनालयाकडून कर यात आली आहे. उमेदवारांनी Google Play Store मधुन सदर App Download क न याव.े सदर 
App दारे उमेदवार यांचा अज, िनवडप , वशे िनि तीची पावती इ यादी बाबी Download क  शकतात. तसेच उमेदवार 
आपला अज तील िवक प देखील वळेोवेळी सादर क  शकतात. सबब, अिधकािधक उमेदवारांनी सदर सुिवधेचा लाभ यावा. 

1.15 Related Videos: 
वशे अज व िवक प अज भरणे या संबंधी मागदशन कर यासाठी आव यक हिडओ येथे उपल ध क न दे यात येत आहेत.  

1.16 Related Website: 
खालील संकेत थळांना भेट दे यासाठी लक उपल ध क न दे यात येत आहे. 
1.16.1 Directorate of Vocational Education and Training (DVET) 
1.16.2 Directorate General of Training (DGT) 
1.16.3 National Council of Vocational Training (NCVT-MIS) 
1.16.4 Apprentice Training Portal 
 

नवीन उमेदवार न दणी 
 

1.17 जर उमेदवाराने यापूव  ऑनलाईन वशे अज सादर केला नसेल तर, हणजेच उमेदवार जर थमच आपले वशे खाते 
(Admission Account) उघडत असेल तर Candidate Login या मथा याखाली "New Candidate Registration" या लक 
वर लक कराव.े उमेदवाराने यापूव  आपले वशे खाते (Admission Account) उघडले असेल व उमेदवारास वशे अज 
पूण/अज त दु ती (Edit) करावयाची असेल वा वशे ि येशी संबंिधत पुढील कायवाही करावयाची अस यास 
"Registered Candidate Login" वर लक करावे व आप या वशे खा यात वशे क न अज पूण/अज त दु ती (Edit) 
कर यासाठी “Admission Activities” या मथ याखाली “Application Form” वर लक कराव.े 

1.18 नवीन उमेदवारास न दणीसाठी (Registration) वशे संकेत थळा या Home Page वर Candidate Login या 
मथा याखाली "New Candidate Registration" वर लक के यानंतर खालील खालील वबेपेज कट होईल. 
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1.19 उमेदवाराने सव थम इय ा 10 परी ा मंडळ िनवडावे 

 
 

1.20 महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत पिर ा मंडळ यां या माफत माच २०१६ व त नंतर घे यात आले या 
इय ा १० वी परी ेत बसले या उमेदवारांची मािहती वशे संकेत थळावर उपल ध आहे. सदर उमेदवारांनी यांचा बैठक 

मांक, परी ा वष, परी ा स  व ज म िदनांक न दिव यास यांची वयै तक मािहती व इय ा 10 वी परी ेतील गणु वशे 
अज त आपोआप खालील माणे न दिवल ेजाितल (Auto Populate).  

 
 
1.21 तथािप, माच २०१६ पूव  परी ेस बसले या वा अ य परी ा मंडळ माफत घे यात आले या परी ेत बसले या उमेदवारांना 

सव मािहती सादर करणे आव यक आहे. सव उमेदवारांना खालील माणे मािहती सादर करणे अिनवाय आहे. 
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1.22 संपूण वशे ि येबाबत उमेदवारांना वळेोवळेी SMS दारे कळिव यात येईल. यासाठी उमेदवारांनी आपला अ यावत 
मण वनी मांक (Mobile Number) ऑनलाइन वशे अज त “Primary Mobile Number ( ाथिमक मोबाईल नंबर)” 

हणनू न दिवणे आव यक आहे. उमेदवारास Forget Password दारे नवीन Password याच मण वनी मांकावर 
कळिव यात येईल. उमेदवाराने एकदा न दिवलेला मण वनी मांक वशे ीयेदर यान बदलू नये. तसेच एका मोबाईल 

मांकावर केवळ एकच वशे अज न दिवता येईल. Primary Mobile Number न दिव यावर या मोबाईल मांकावर SMS 
दारे OTP पाठिव यात येईल. सदर OTP खालील माणे न दके यास Primary Mobile Number न दिवला जाईल. 

 

 
 

1.23 उमेदवाराने सादर केलेला मोबाईल यापूव  कोणी आपला वशे अज न दिव यासाठी वापरला अस यास या माणे खालील 
माणे संदेश कट होईल. एका मोबाईल मांकावर केवळ एकच वशे अज न दिवता येईल. 

 
 

1.24 Secondary Mobile Number (दु यम मोबाईल मांक): सदर मांकावर देिखल उमेदवारास Password िवसर यास 
पुन छ: ा त क न घेणे श य आहे. एकच मोबाईल मांक अनेक अज त Secondary Mobile Number हणनु न द करणे 
श य आहे. 

1.25 औ ोिगक िश ण सं था वशेासाठी उमेदवारांची िकमान वयोमय दा िद. ३१ जुलै, २०२० रोजी १४ वष पूण आहे, सबब 
उमेदवाराचा ज म िद. ३१ जुलै, २००६ पूव  झालेला असावा. तथािप, वशेासाठी कमाल वयोमय दा िनध िरत कर यात 
आलेली नाही. 
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1.26 Email रका यात Email Address सादर करावा. या Email Address वर वशे ीयेदर यान सव मािहती पाठिव यात 
येईल. तथािप , Email Address सादर करणे अिनवाय नाही. 

1.27 उमेदवाराने आप या वशे खा यासाठी पासवड (Password) तयार करावा. सदर पासवड हा 8 ते 15 अ री असावा. यात 
कमीत कमी एक अ र इं जी पिह या िलपीतील (Upper Case Alphabet), एक इं जी दुस या िलपीतील (Lower Case 
Alphabet), एक अंक (Number) व एक िविश ट अ र (Special Character) जसे @, #, &, % असणे आव यक आहे. 
उदाहरणाथ: Password@123 
उमेदवारांनी सहज ल ात रहावा असाच पासवड तयार करावा उदाहरणाथ: DVET@2000 (नाव@ज म वष) 

1.28 वरील माणे मािहती भर यानंतर "Register" या Tab वर लक कराव,े त नंतर खालील वबे पेज कट होईल. िदले या 
सुचनांचे पालन कराव.े 
 

 
 

1.29 उमेदवाराचा न दणी मांक व पासवड SMS दारे यांनी Primary Mobile Number हणनु न द केले या मोबाईल 
मांकावर पाठिव यात येईल. 

1.30 उमेदवाराने न दणी मांक (Registration Number) आिण पासवड (Password) ल ात ठेवावा. उमेदवारांना पुढील वशे 
ीयेकिरता आप या वशे खा यात ाच न दणी मांक (Registration Number) आिण पासवड (Password) ारे वशे 

करावा लागेल.  
1.31 वशे अज पूण भर यासाठी वेश संकेत थळा या Home Page वर Candidate Login या मथा याखाली "Registered 

Candidate Login" वर लक के यानंतर खालील वबेपेज कट होईल. उमेदवाराने User ID हणनु यांचा Registration 
Number, Password व िदलेला Code नमुद क न वशे करावा. 
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1.32 खालील माणे Candidate Login Home Page कट होईल: 

 
 
1.33 सदर वबे पेजवर “Admission Activities” या मथा याखाली “Application Form” वर लक कराव.े खालील माणे वबे 

संदेश कट होईल: 

 
 
1.34 त नंतर खालील माणे वशे अज मािहती भर यासाठी कट होईल. संपूण वशे अज 8 ट यात भर यात येईल. 
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1.35 Step १ - Candidate Profile (उमेदवाराचे ोफाइल): उमेदवारांनी यापवू  न दणी करताना सादर केलेली मािहती Edit 
कर याची सुिवधा आहे. या वबे पेज वर सव मािहती भर यानंतर “Next Page” वर लक कराव.े सदर वबे पेज Save होऊन 
पुढील वबे पेज वर जाता येईल. 
िटप:  
1. पालक/पालकांची मािहती नसलेले व धम/जातीचा वग/जात “Not Available” असा पय य िनवडणारे अनाथ उमेदवार 
“मिहला  व बाल िवकास िवभाग यांचा शासन िनणय . अमुजा-2011/ . .212/ का-3, िद.02.04.2018” अ वये पा  
अनाथ उमेदवारांसाठी राखीव ठेव यात आले या 1% जागांवर वशेास पा  असतील. 
2. पालक/पालकांची मािहती असलेले व/वा धम/जातीचा वग/जात “Not Available” या पय या यितरी त इतर पय य 
िनवडणारे अनाथ उमेदवार २० गुणां या गुणािध यासाठी पा  असतील. 
3. धम/ जातीचा वग/ जात “Not Available” हा पय य िनवडणारे परंत ुअनाथ नसलेले उमेदवार खु या वग तून वशेास 
पा  असतील. 

 
1.36 Step २ - Address Detail (प याचा तपिशल): उमेदवाराने यांचा संपक चा सिव तर प ा नमूद करावा. Pin Code तपासावा 

व आव यक अस यास यात दु ती करावी. त नंतर “Next Page” वर लक कराव.े 

 
 

1.37 Step ३ - Parent/Guardian Details (पालकांचा तपिशल):  

 
 

1.37.1 उमेदवार जर अनाथ असेल तर “Orphan Candidate (अनाथ उमेदवार)” या समोर "Yes" पय य िनवडून अनाथ 
आ माबाबत सिव तर मािहती सादर करावी अ यथा "No" पय य िनवडून पुढील िवभागात पालकांसंबंधी मािहती 
सादर करावी.  

1.37.2 पालक/पालकांची मािहती नसलेले व धम/जातीचा वग/जात “Not Available” असा पय य िनवडणारे अनाथ 
उमेदवार “मिहला व बालिवकास िवभाग यांचा शासन िनणय . अमुजा-2011/ . .212/ का-3, 
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िद.02.04.2018” अ वये पा  अनाथ उमेदवारांसाठी राखीव ठेव यात आले या 1% जागांवर वशेास पा  
असतील. 

1.37.3 पालक/पालकांची मािहती असलेले व/वा धम/जातीचा वग/जात “Not Available” या पय या यितिर त इतर 
पय य िनवडणारे अनाथ उमेदवार २० गुणां या गुणािध यासाठी पा  असतील. 

1.37.4 पालक/पालकांची मािहती असलेले अनाथ उमेदवार या पालकाची मािहती उपल ध आहे तो पय य िनवडून मािहती 
सादर क  शकतात. 

1.37.5 उमेदवार जर अनाथ नसेल तर खालील िवभागात आप या पालकांची सिव तर मािहती सादर करावी.  

 
 
उमेदवाराने आप या पालकां या यवसायासंबंधी व अिधवासासंबंधी मािहती काळजीपूवक सादर करावी. याच मािहती या 
आधारावर उमेदवारांचा “मूळ िज हा (Home District)” पय य अवलंबून आहे. मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा .1.5 व 
3.1 चे अवलोकन कराव.े 
 

1.38 Step ४ - Additional Weightage Data ( गुणािध य): या वबे पेज वर उमेदवारांनी गुणािध य ा त कर यासाठी अितिर त 
अहतेची मािहती नमूद करावी 
1.38.1 उमेदवार जर संर ण ेणीतील असेल तर "Yes" पय य िनवडावा व संर ण ेणी िनवडावी. अ यथा "No" पय य 

िनवडावा. मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा .5.2 चे अवलोकन कराव.े 

 
 

1.38.2 अपंग व वग तील उमेदवाराने "Yes" पय य िनवडून पुढील सिव तर मािहती सादर करावी अ यथा "No" पय य 
िनवडावा. मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा .5.3 चे अवलोकन कराव.े 
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1.38.3 उमेदवाराने शै िणकेतर मािहती खालील िवभागात सादर करावी. याच मािहती या आधारे उमेदवारांना गुणािध य 
दे यात येणार अस याने मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा . 8.0 चे अवलोकन कराव.े 

 
 

1.38.4 उमेदवार महारा  रा यातील मा यता ा त बो टर कूल (बाल सुधारगृह) मधून इय ा 10 वी उ ीण अस यास 
याबाबत वरील "Candidate Passed from Government Appproved and Recognized Bolster School 

from Maharashtra” या रका यात “YES” पय य िनवडावा अ यथा "No" पय य िनवडावा. 
 

1.39 Step ५ - Entry Qualification Details ( वशे पा ता): 
1.39.1 महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत पिर ा मंडळ यां या माफत माच २०१६ व त नंतर घे यात 

आले या इय ा १० वी परी ेत बसले या उमेदवारांची मािहती वशे संकेत थळावर उपल ध आहे. सदर 
उमेदवारांनी यांचा बैठक मांक, परी ा वष, परी ा स  व ज म िदनांक न दिव यास यांची वयै तक मािहती व 
इय ा 10 वी परी ेतील गुण वेश अज त आपोआप न दिवल ेजाितल (Auto Populate). तथािप, माच २०१६ पूव  
परी ेस बसले या वा अ य परी ा मंडळ माफत घे यात आले या परी ेत बसले या उमेदवारांना सव मािहती सादर 
करणे आव यक आहे. 

1.39.2 उमेदवाराने आप या इय ा 10 वी ( S.S.C.) शाळे या िठकाणाचा तपशील खालील िवभागात अचूक सादर करावा. 

 
1.39.3 उमेदवाराने ामीण भागातील शाळेतून इय ा 10 वी (S.S.C.) केली अस यास यास 10 गुणांचे गुणािध य दे यात 

येते. उमेदवाराची शाळा ामीण िवभागात येत अस यास “R” असे दशिव यात येईल अ यथा “U” असे दशिव यात 
येईल. 

1.39.4 उमेदवार इय ा 10 वी ( S.S.C.) उ ीण वा अनु ीण अस याबाबत मािहती नमूद करावी. इय ा 10 वी ( S.S.C.) 
उ ीण उमेदवार सव यवसायात वशेासाठी पा  आहेत. तथािप, अनु ीण उमेदवार काही िविश ट यवसायातच 

वशेासाठी पा  आहेत. उमेदवारांनी यवसाय िनहाय पा तेच ेअवलोकन कराव.े सदर मािहती मािहतीपु तका 
भाग 1 तसेच वशे संकेत थळावर दे यात आली आहे. 
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1.39.5 उमेदवाराने इय ा 10 वी ( S.S.C.) म ये Technical िवषय घेतला अस यास मािहती नमूद क न िवषयिनहाय ा त 
व कमाल गुणां या तपिशलात तांि क (Technical) िवषयासंबंधी मािहती नमूद करावी. 

1.39.6 उमेदवाराने आप या इय ा 10 वी ( S.S.C.) शाळा काराचा तपिशल खालील िवभागात सादर करावा 

 
1.39.7 उमेदवाराचे इय ा 10 वी ( S.S.C.) चे िश ण रा ीय मु त शाळा/ अंध शाळा/ अपंग शाळेमधून झाले अस यास 

यांनी फ त इय ा 10 वी ( S.S.C.) म ये ा त एकूण गुण नमूद कराव.े अशा उमेदवारास िवषयिनहाय गणु सादर 
करता येणार नाहीत.    

1.39.8 उमेदवाराने इय ा 10 वी ( S.S.C.) परी ेतील िवषयिनहाय ा त व कमाल गणुांचा तपशील खालील िवभागात 
सादर करावा.  

 
 

1.39.9 उमेदवार अज भरतेवेळी इय ा 10 वी ( S.S.C.) उ ीण वा अनु ीण आहे, याबाबत व उमेदवाराने इय ा 10 वी 
(S.S.C.) म ये तांि क िवषय (Technical Subject) घेतला अस यास याची न द करावी. 

1.39.10 इय ा 10 वी ( S.S.C.) उ ीण उमेदवार (रा ीय मु त शाळा/ अंधशाळा/ अपंग शाळा यितिर त उमेदवार) सव 
यवसायांत अज कर यासाठी पा  असतील. 

1.39.11 इय ा 10 वी (SSC) अनु ीण उमेदवार फ त याच यवसायात अज कर यासाठी पा  असतील या यवसायासाठी 
वशेाची अहता 10 वी उ ीण/अनु ीण असेल.  

1.39.12 रा ीय मु त शाळा/ अंधशाळा/ अपंग शाळेतील उमेदवार फ त िबगर अिभयांि की यवसायात अज कर यासाठी 
पा  असतील. 

1.39.13 जर उमेदवाराने वरील िवषयातील यादीतील कोण याही िवषयाची परी ा िदली नसेल तर अशा उमेदवाराने "कमाल 
गुण " व " ा त गुण" या दो ही रका यात "0 (शू य)" असे नमूद कराव.े 

1.39.14 उमेदवाराने सादर केले या मािहती या आधारे तो या गुणािध यासाठी पा  होत आहे या बाबत “Additional 
Weightage (अितिर त गुणािध य)” या त यात मािहती दशिव यात येईल. सदर अितिर त गुणांची मह म मय दा 
50 एवढी असेल व हे गुणािध य उमेदवारा या एकूण ा त गुणांम ये िमळिवले जाईल व यानुसार एकूण 
ट केवारीची गणना कर यात येईल. 
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1.39.15 ा त गुण अिधक गणुािध य व कमाल गुण या आधारे एकूण ट केवारीची गणना कर यात येईल. याच ट केवारी 
नुसार उमेदवारास गुणव ा मांक बहाल कर यात येईल. 

 

 
 

1.39.16 उमेदवाराने धारण केले या उ चतम शै िणक पा ता खालील माणे नमुद करावी. उ चतम शै िणक पा ता 
नमुद के याने उमेदवारा या गुणव ा मांकावर कोणताही पिरणाम होत नाही याची यांनी न द यावी. 

 
 

1.39.17 मागील पानावरील मािहती दु त (Edit) कर यासाठी "Previous Page" या Tab वर लक कराव े कवा या 
पानावरील मािहती सुरि त (Save) क न पुढील पानावर जा यासाठी "Next Page" या Tab वर लक कराव े
 

1.40 Step ६ - Previous ITI Details: 
उमेदवाराने यापूव  जर औ ोिगक िश ण सं थेत वशे घेतला अस यास खालील िवभागात मािहती सादर कर यासाठी 
"Yes" पय य िनवडून पुढील मािहती सादर करावी अ यथा "No" पय य िनवडावा. मागील पानावरील मािहती दु त (Edit) 
कर यासाठी "Previous Page" या Tab वर लक करावे कवा या पानावरील मािहती सुरि त (Save) क न पुढील पानावर 
जा यासाठी "Next Page" या Tab वर लक कराव.े 
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1.41 Step ७ - Undertaking by Candidate (उमेदवारा दारे हमी): 
1.41.1 उमेदवाराने यापूव  सादर केले या मािहती या आधारे याला मूळ िज हा िनवडीसाठी पय य खालील रका यात 

उपल ध क न दे यात येईल. उमेदवाराने उपल ध मूळ िज ा या पय यामधून 1 मूळ िज हा िनवडणे आव यक 
आहे. मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा . 3.1 च ेअवलोकन कराव.े 

 

 
 

1.41.2 िज ामधील औ. .सं थेत वशेासाठी क ीय वशे ीयेकिरता उपल ध जागां या 70% जागा हया या 
उमेदवारांसाठी राखीव असतील या उमेदवारांनी तो िज हा आपला मूळ िज हा घोिषत केला आहे. मािहतीपु तका 
भाग 1 मधील मु ा .1.5 च ेअवलोकन कराव.े 

1.41.3 उमेदवाराने हमी प ावरील सव सूचनांच ेवाचन करावे व सव सूचना मा य अस यावर “Accept ( वीकार करा)” 
लक कराव.े 
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1.41.4 वशे अज त न दिवलेली सव मािहती अचूक व पिरपूण अस याची खा ी झा यावरच वशे अज शु क भराव.े 
उमेदवाराने सादर केले या मािहती नुसार अनु  वशे अज शु क दशिव यात येईल. 

1.41.5 वशे अज शु क भर यासाठी “Make Payment” वर लक कराव.े  

 
 

1.41.6 िदले या Online Payment Gateway माफत िविवध मा यमा दारे उमेदवार वशे अज शु क भ  शकतात. 

 
 

1.41.7 वशे अज शु क यश वी पणे भरले गे यास या माणे संदेश कट होईल व या बाबत पावती िनगिमत होईल. 

 
 

1.41.8 वशे अज शु क भरणे अयश वी झा यास या माणे संदेश कट होईल व या बाबत पावती िनगिमत होईल. 
उमेदवारांनी वशे अज शु क भर याची कायवाही पुन छ: करावी.  
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1.41.9 वशे अज शु क भरणे अयश वी झा यास परंतू उमेदवारा या खा यातुन र कम वजा झा यास Online Payment 
Gateway या णाली माफत िविश ठ कालावधीनंतर वजा झालेली र कम जमा होईल. 

1.41.10 या उमेदवारांनी वशे अज शु क भरलेले आहे याच वशे अज चा पुढील वशे ीयेसाठी िवचार केला जाईल. 
या उमेदवारांनी वशे अज शु क भरलेल ेनसतील असे अज ा तच झाले नाहीत असे समज यात येईल. 

1.41.11 वशे अज शु क भर यावरच पिह या वशे फेरीसाठी यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करता 
येतील. 

1.41.12 वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज ितल मािहती गोठिव यात येईल व त नंतर वशे अज तील कोण याही 
मािहतीत बदल (Edit), न याने समावशे (Add) वा गाळणे (Delete) श य होणार नाही. 

1.41.13 तथािप, उमेदवारास वशे अज त सादर केले या काही िनवडक मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा 
अस यास यासाठी ाथिमक गुणव ा फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वशे खा यात वशे 
(Login) क न तसा बदल करता येईल. त नंतर वशे अज त कोण याही कारे बदल करता येणार नाही. 

1.41.14 मागील पानावरील मािहती दु त (Edit) कर यासाठी "Previous Page" या Tab वर लक कराव े कवा या 
पानावरील मािहती सुरि त (Save) क न पुढील पानावर जा यासाठी "Next Page" या Tab वर लक कराव.े 
  

1.42 Step ८ - Instructions for Candidate (उमेदवारांसाठी सूचना): 
1.42.1 उमेदवारांनी संपूण सूचनांचे वाचन कराव.े 

 
 

1.42.2 वशे अज ची त खालील माणे मराठी वा इं जी भाषेत तयार कर यासाठी संबंधीत टॅब वर लक कराव.े 
उमेदवारांनी आव यक वाट यास याची छािपल त यावी. 

 
 

1.43 उमेदवाराने फ त एकच ऑनलाइन वशे अज भ न िनि  त करावा. हा अज क ीय वशे ीयेअंतगत शासकीय आिण 
खाजगी आय.टी.आय. मधील उपल ध जागा व खाजगी आय.टी.आय. म ये सं था तरावरील जागांसाठी ा  धर यात 
येईल. 
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1.44 उमेदवारांने एकापे ा अिधक अज भर यास/अज शु क भर यास यास न कल अज समज यात येईल आिण असे अज 
उमेदवाराशी कुठ याही कारे संपक न साधता र  कर यात येतील व अशा उमेदवारांना क ीय वशे ीयेम ये वशे 
घे यास ितबंध कर यात येईल. 

1.45 संपूण वशे ि येबाबत उमेदवारांना वळेोवळेी SMS दारे कळिव यात येईल तथािप, उमेदवारांनी आपला अ यावत 
मण वनी मांक (Mobile Number) ऑनलाइन वशे अज त “Primary Mobile Number” हणनू न दिवणे आव यक आहे 

तसेच सदर मण वनी मांक वशे ीयेदर यान बदलू नये. 
1.46 वशेअज शु क भर यानंतर उमेदवारांनी थम वशे फेरीसाठी औ. .सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे आव यक 

आहे. यासाठी वशेा या वेळाप काचे काळजीपूवक अवलोकन कराव.े तसेच वशे फेरी . दुसरी, ितसरी व चौथी साठी 
वशे वळेाप कानुसार िवहीत मुदतीत उमेदवार िवक प व ाधा य सादर क  शकतात. यासाठी िवक प व ाधा य सादर 

कर याची मािणत कायप दती अ यासावी. तथािप, उमेदवाराने न याने िवक प सादर न के यास पूव या वशे फेरीम ये 
सादर केलेल ेजुनेच िवक प या वशे फेरीम ये िवचारात घे यात येतील. 

1.47 खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागा (मािहती पु तकेतील मु ा . 1.4 माणे एकूण वशे मते या यवसाय 
िनहाय 20% जागा) व िज हा तरीय समुपदेशन फेरीनंतर खाजगी औ. . सं थांम ये िर त रािहले या जागा संबंिधत खाजगी 
औ. .सं थांना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध आहेत. खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध 
जागांचा तपिशल वशे संकेत थळावर उपल ध आहे. या उमेदवारांची खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था 
तरावरील जागांवर वशे घे याची इ छा आहे यांनाही वशे संकेत थळावर न दणी (Registration) करावी लागेल. 

न दणीकृत उमेदवारांनी या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत वशे यावयाचा आहे या सं थेत य तीश: हजर राहून 
सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर वशे ीया पूण करावी. क ीय वशे ीये या पिह या फेरीपासून ते वशेा या 
अंितम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील. 

1.48 कोण याही पिर थतीत ऑनलाईन वशे णाली यितिर त वशे घेणा या उमेदवारांचे वशे ा  धर यात येणार नाहीत 
याची सव उमेदवार, पालक व औ. .सं थांनी न द यावी. 

 
2.0 औ. .सं थेतील वशेासाठी औ. . सं थािनहाय व यवसाय िनहाय िवक प व ाधा य सादर कर या या कायवाहीसाठी 

मािणत कायप दती 
 

2.1 उमेदवाराने औ ोिगक िश ण सं थेतील वशेासाठी ऑनलाईन वशे अज पूण भ न वशे अज शु क भर यानंतर थम 
वशे फेरीसाठी औ. .सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे आव यक आहे. यासाठी वशे वळेाप काचे काळजीपूवक 

अवलोकन कराव.े वशेअज कर या या अंितम मुदतीनंतर थम वशे फेरीसाठी िवक प व ाधा य सादर करता येणार 
नाहीत. 

2.2 वशे संकेत थळा या Home Page वर Search ITI या मथा याखाली ादेिशक काय लयिनहाय वशेासाठी पा  असणा या 
शासकीय व खाजगी औ. .सं थांची ाथिमक तसेच वशेासाठी उपल ध यवसाय व जागांची मािहती कािशत कर यात 
आलेली आहे. तसेच उमेदवार “Search ITI and Trade” ारेदेिखल औ. .सं था व/वा यवसाय शोधू शकतात. आव यक 
अस यास उमेदवारांनी याची छािपल त यावी. तसेच सदर िज हािनहाय औ. .सं थांची मािहती आप या नजीक या 
औ. .सं थांतील सूचनाफलकावर देखील उपल ध आहे.  

2.3 उमेदवारांनी वशे फेरीसाठी िवक प व ाधा य सादर करताना औ. .सं था व उपल ध यवसायिनहाय जागांची तसेच 
यवसाय िनहाय पा तेची सखोल मािह ती क न यावी.  

2.4 मािहतीपु तकेतील प  1 माणे दे यात आले या यवसाय तपिशलाची यादी आिण पा ता याच े अवलोकन क न 
उमेदवाराने यवसायिनहाय िवक प व ाधा य सादर करावते. 

2.5 ऑनलाईन वशे अज सादर के यानंतर उमेदवारांना ा त झालेला नोदणी मांक (Registration Number) व Password 
चा वापर क न वशे संकेत थळावर Login कराव.े अज िनि त केले या न दणीकृत उमेदवारांनाच थम व त नंतर या 

वशेफे यांसाठी िवक प व ाधा य सादर करता येतील. 
2.6 िवक प व ाधा य सादर कर यासाठी “Admission Activities” या मथळयाखाली दे यात आले या “Submit/ Change 

Options/ Preferences” या Link वर लक कराव.े 
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2.7 खालील माणे वबे पेज कट होईल 

 
 

2.8 Step १ - Option Selection (पय य िनवड): 
2.8.1 उमेदवार औ ोिगक िश ण सं थािनहाय अथवा यवसायिनहाय आप या िवक पांची िनवड क  शकतात. 

यासाठी यांनी Institute Wise (सं थािनहाय) अथवा Trade Wise ( यवसायिनहाय) या दोन पय यांपैकी एकाची 
िनवड करावी. 

2.8.2 Institute Wise (सं थािनहाय) चा पय य िनवड यास उमेदवारास सं थेचा कार, िज हा व िज हा िनवडणे 
आव यक आहे. सदर िनवड के यानंतर “Search” या Tab वर लक कराव.े 

 
 

2.8.3 िनवड िनकषां या आधारे व संबंिधत उमेदवारा या अहते माणे औ. .सं थेतील या वष  वशेासाठी उपल ध सव 
यवसायांची यादी वरील माणे कट होईल. उमेदवारा या पसंतीनुसार याने यवसायां या िनवडीसाठी “Add to 

Preference List” या Tab वर लक कराव.े िनवड केले या िवक पासमोरील “Add to Preference List” हा 
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Tab “Added to Preference List” असा बदलेल व िनवड केलेला िवक प Step २ Preference Selection (पय य 
िनवड) ात समािव ट होईल व या या Counter म ये या माणात वाढ होईल 

िवक प िनवड या आगोदर 

 

 
 

िवक प िनवड या नंतर 

 

 
 

2.8.4 यवसायिनहाय पय य िनवडीसाठी “Trade wise” पय य िनवडून या माणे वशे घे यास इ छुक असलेला 
सं थेचा कार, िज हा, िज हा व यवसाय पय य िनवडावा. िनवड केलेला यवसाय या िज ातील जेवढया 
औ. .सं थांम ये यावष  वशेास उपल ध आहे याची यादी खालील माणे कट होईल. उमेदवारा या पसंतीनुसार 
िवक पासमोर “Add to Preference List” या Tab वर लक कराव.े 

 
 

2.8.5 उमेदवारास आव यकता भास यास याने िनवड केलेला िवक प र  (Remove) कर यासाठी पुन:  “Added to 
Preference List” वर लक कराव े 
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2.9 Step २ Preference Selection (पय य िनवड): 
2.9.1 उमेदवारांनी िनवड केलेले सव िवक प ात समािव ट होतात व या या Counter म ये िनवड केले या िवक पांची 

सं या दशिव यात येते. 
2.9.2 िनवड केलेले सव िवक प यात िनवड के या या माने खालील माणे दशिव यात येतात. 

 

 
 

2.9.3 िनवड केले या व दशिव यात आलेला ाधा य म बदल यासाठी या पय यावर Mouse ची डावी की दाबून 
िवक प वर/खाली करावते (Drag and Drop).  

2.9.4 िवक पा या Table मधील थानानुसार यास ाधा य म दे यात येईल. 
2.9.5 िनवड केलेला िवक प यादीमधून काढावयाचा अस यास या िवक पासमोर या  वर लक कराव.े 

2.10 उमेदवार मह म 100 िवक प व ाधा य िनवडू शकतात.  
2.11 प लक ाय हेट पाटनरिशप (PPP) अंतगत रा यात असले या 250 औ. .सं थांमधील यवसाय अ यास मातील 20% 

जागा या मािहती पु तका भाग 1 म ये िदलेले "िवशेष िश ण शु क" आका न गुणव नुेसार भर यात येतील. या 
जागांसाठी इ छुकांना Online वशे ीयेत वतं  िवक प (Option) दे याची मुभा राहणार आहे. उदा. Fitter - IMC, 
Welder - IMC etc. उमेदवारांनी िवक प सादर कर यापूव  मािहती पु तका भाग 1 म ये दे यात आले या िश ण 
शु काबाबत (मु ा . 15.1) मािहती वाचावी 

2.12 उमेदवाराने “Generate and Save PDF” या Tab वर लक के यास Option Form ची छािपल त घेऊ शकतात. 
2.13 उमेदवार येक वशेफेरी अगोदर िवहीत मुदतीत आव यक वाट यास सादर केलेले िवक प व ाधा य मांम ये बदल, 

पय य र  अथवा नवीन पय य नमूद क  शकतात.  
2.14 उमेदवाराने सादर केलेले िवक प (Option Form) औ. .सं थेत जाऊन िनि त (Confirmation) कर याची अथवा 

कोण याही कारे शु क भर याची आव यकता नाही.  
2.15 वशे अज करतानाच थम वेश फेरीसाठी िवक प सादर करणे आव यक आहे. तसेच वशेफेरी मांक दुसरी, ितसरी व 

चौथी साठी वशे वळेाप कानुसार िवहीत मुदतीत उमेदवार िवक प व ाधा य सादर क  शकतात. 
2.16 जर उमेदवाराने वशे फेरीत वशे िनि त केले नसतील व उमेदवार पुढील वशे फेरीसाठी पा  अस यास याने पूव या 

वशे फेरीसाठी सादर केलेले िवक प व ाधा य पुढील वशे फेरीम ये िवचारात घे यात येतील. 
2.17 िज हा समुपदेशन फेरीम ये उमेदवारांना यां या गणुव नुेसार बोलािव यात येऊन यां या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार 

जागा दे यात येत अस याकारणाने या दो ही वशे फे यांसाठी Online िवक प न दिव याची आव यकता नाही. 
 

3.0 ाथिमक गुणव ा यादी बाबत हरकती न दिव यासाठी (Grievance Redressal) अनुसरावयाची मािणत कायप दती 
 
3.1 वशे अज शु क भर याअगोदर उमेदवार वशेअज त आव यक ितत या वळेेस दु त (Edit) क  शकतात. वशे अज 

शु क भर यानंतर वशे अज ितल मािहती गोठिव यात येईल व त नंतर वशे अज तील कोण याही मािहतीत बदल (Edit), 
न याने समावशे (Add) वा गाळणे (Delete) श य होणार नाही. 
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3.2 उमेदवारास वशे अज त सादर केले या काही िनवडक मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा अस यास यासाठी 
ाथिमक गुणव ा फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वशे खा यात वशे (Login) क न तसा बदल करता 

येईल. त नंतर वशे अज त कोण याही कारे बदल करता येणार नाही. 
3.3 उमेदवाराने वशे खा यात वेश (Login) क न यांनी सादर केले या िनवडक मािहतीत बदल क  शकतात. 
3.4 उमेदवाराने मूळ अज त उमेदवार मागासवग य अस याचा दावा केला अस यास व या माणे मागासवग य उमेदवारांना लाग ू

असलेले वशे अज शु क भरले असेल व स : थतीत उमेदवार वशे अज त अराखीव उमेदवार असा बदल करत अस यास 
उमेदवारास अराखीव उमेदवारासाठी राखीव असलेले वशे अज शु कातील वाढीव वशे अज शु क Online Payment 
Gateway या मा यमातुन भरणे (Difference Application Form Fee) अिनवाय राहील. वाढीव वशे अज शु क न भरले या 

वशे अज चा पुढील वशे फे यांसाठी िवचार कर यात येणार नाही. 
3.5 उमेदवारा या वशे अज त यानुसार बदल के यामुळे उमेदवाराचा मूळ िज हा (Home District) बदलत अस यास 

उमेदवाराने उपल ध मूळ िज ा या पय यापैकी एका मूळ िज ाची िनवड करावी. 
 

4.0 वशे अज शु क भरले या उमेदवारांसाठी गुणव ा मांक व वशे थती तपास यासाठी मािणत कायप दती 
 

4.1 वशे अज शु क भरले या उमेदवाराने आपला न दणी मांक व पासवड वाप न आप या वेश खा यात (Admission 
Account) वशे (Login) करावा. 

4.2 “Admission Activities” या मथळयाखाली “Application, Merit and Admission Status” या link वर लक कराव.े  
4.3 उमेदवाराचा गुणव ा मांक, वशे िनि त केलेली औ. .सं था व यवसाय, येक फेरीत उमेदवारास Allot केलेले 

यवसायिनहाय औ. .सं था व ाधा य म, इ यादी वशे ीयेसंबंधी उमेदवाराची सव इ यंभतू मािहती कट होईल.  
4.4 उमेदवारास वशे ीयेसाठी खालील माणे गुणव ा मांक दे यात येतात: 

4.4.1 रा य तरीय सवसाधारण गुणव ा मांक 
4.4.2 रा य तरीय वग तगत गुणव ा मांक (लाग ूअस या माणे) 
4.4.3 मूळ िज हा सवसाधारण गुणानु मांक 
4.4.4 मूळ िज हा वग तगत गुणानु मांक (लाग ूअसेल या माणे ) 
मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा . 9.0 चे अवलोकन कराव.े 

4.5 “Print Status Report” या Tab वर लक क न उमेदवार वरील सव मािहतीची छापील त (Printout) घेव ूशकतात. 
4.6 उमेदवारास गुणव ा मांक यां या “Primary Mobile Number” हणनू न दिवले या मण वनी मांकावर (Mobile 

Number) एसएमएस (SMS) दारे कळिव यात येईल. 
 

5.0 वशे फेरीम ये िनवड झाले या उमेदवारांसाठी िनवडप  (Allotment Letter) ा त कर याची मािणत कायप ती 
 

5.1 वशे फेरीम ये उपल ध जागा, उमेदवाराने सादर केलेले िवक प व ाधा य मानुसार आिण मािहतीपु तका भाग 1 मधील 
मु ा . 11.0 - जागा वाटपाची तकप दती या माणे उमेदवाराची िनवड झा यास उमेदवाराने वशे अज त “Primary 
Mobile Number” हणनू न दिवले या मण वनी मांकावर (Mobile Number) एसएमएस (SMS) दारे कळिव यात 
येईल. 

5.2 तसेच वशे फेरीम ये िनवड झाले या उमेदवारांसाठी Online िनवडप  (Allotment Letter) उमेदवारां या वशे खा यात 
(Admission Account) उपल ध क न दे यात येईल.  

5.3 औ. .सं थािनहाय यवसायांम ये िनवड झाले या उमेदवारांची यादी औ. .सं थां या Login म ये उपल ध क न दे यात 
येईल. तसेच सव औ. .सं था आप या सूचनाफलकावर या औ. .सं थेत यवसायिनहाय िनवड झाले या उमेदवारांची यादी 

द शत करतील. 
5.4 उमेदवारास Online िनवडप  (Allotment Letter) नजीक या औ. .सं थांमधून देखील ा त क न घेता येईल. 
5.5 Online िनवडप  (Allotment Letter) ा त कर यासाठी न दणीकृत उमेदवाराने आपला न दणी मांक व पासवड वाप न 

आप या वशे खा यात (Admission Account) वशे (Login) करावा. 
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5.6 वशे खा यात (Admission Account) “Admission Activities” या मथळयाखाली “Allotment Letter” या Link वर लक 
क न िनवड प  (Allotment Letter) ा त क न घेणे. 

5.7 उमेदवाराने “Print Allotment Letter” या Tab वर लक क न आप या िनवडप ाची (Allotment Letter) छापील त 
ा त क न यावी. 

5.8 उमेदवाराने िनवडप ा (Allotment Letter) वर दे यात आले या सव सूचनांचे अवलोकन कराव.े  
5.9 उमेदवाराने वशे फेरीत िनवड झाले या औ. .सं थेत वेश वळेाप कानुसार य तश: उप थत राहून वशेिनि ती 

कर यांची कायवाही करावी. अिधक मािहतीसाठी वशेिनि ती कर या या मािणत कायप दतीचे अवलोकन कराव.े  
 

6.0 वशेिनि ती करणाची मािणत कायप दती 
 

6.1 वशे फेरीम ये िनवड झाले या उमेदवाराने िनवड झाले या औ. .सं थेम ये मािहतीपु तकेतील प -3 म ये िद यानुसार 
पा ते या व आर णानुसार केले या वशे अज तील दा या या पु थ सव मूळ कागदप े, तसेच सोबत सव कागदप ांचा 
वयंस यािपत (Self Attested) त चा 1 संच, 2 अलीकडील रंगीत छायािच े (Passport Size) आिण िश ण शु कासह 
वत: उप थत रहाव.े  

6.2 खाजगी औ. .सं थेकिरता जमा करावयाच े िश ण शु क संबंिधत औ. .सं थेने िवहीत केले या व पात (रोख, धनाकष 
वा धनादेश) भर यात यावते. संबंिधत खाजगी औ. .सं थां या परवानगीने िश ण शु क ह तेिनहाय जमा करता येईल. 
परंत,ु िश ण शु क ह तेिनहाय जमा कर याचा िनणय हा संपूणत: संबंिधत खाजगी औ. .सं थेचा असेल. 

6.3 शासकीय औ. .सं थेकिरता भरावयाचे िश ण शु क संबंिधत शासकीय औ. .सं थेम ये रोखीने एकाच वळेेस जमा करावते. 
शासकीय औ. .सं थांना लाग ूअसणारे िश ण शु क हे मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा . 15.0 माणे आहे.  

6.4 उमेदवाराने वशे अज म ये केले या दा यां या पु थ याने सादर केले या सव आव यक कागदप ांची संबंिधत 
औ. .सं था काळजीपूवक छाननी करतील. उमेदवाराचा कार, वग, पा ता इ. या दा यात अथवा दा या या पृ टथ सादर 
केले या कागदप ांम ये काही टुी आढळ यास या संबंिधत उमेदवारा या ल ात आणनू दे यात येतील. 

6.5 उमेदवार िवहीत वळेाप कानुसार िनयोिजत वशे फेरीकिरता उपल ध मुदतीत आव यक कागदप े/द तऐवज सादर क  
शकतील.  

6.6 उमेदवाराने एखादया दुस या सं थेत वशे घेत यामुळे जर तो वशेा या वळेेस मूळ कागदप े सादर क  शकत नसेल तर 
याला अशा सं थेत िविश ट िदनांकास िविश ट अ यास मास वशे घेतला अस यामुळे याची मूळ कागदप े सं थेत 

ठेव यात आ याबाबत या सं थे या सं थां मुखांचे माणप  सादर कराव ेलागेल. उमेदवारास अशा सं थे या सं था मुखाने 
माणप ा या स यापन केले या स य ती सादर करा या लागतील. अशा उमेदवारांना िश ण शु क वशेा या वळेेसच 

ता काळ भरावे लागेल आिण अशा उमेदवारांना शु क जमा के या या तारखेपासून 4 काय लयीन कामकाजां या िदवसां या 
आत कागदप े जमा कर याची परवानगी दे यात येईल. 

6.7 उमेदवारास वशे िवहीत के यानंतर संबंिधत उमेदवाराचा अंितम शाळा/ महािव ालय सोड याचा मूळ दाखला व मा यिमक 
शालां त माणप  परी ा (SSC) गुणप काची मूळ त संबंिधत सं थेत जमा क न घे यात येईल. एखादया उमेदवाराने 
सं थेत अ यास मात जर एकदा वशे घेतला तर अशा उमेदवाराने वशे र  के यािशवाय वा िश ण पूण के यािशवाय 
याला हा शाळा सोड याचा मूळ दाखला व मा यिमक शालां त माणप  परी े या गुणप काची मूळ त परत कर यात 

येणार नाही. इतर सव माणप े/कागदप े वशेा या वेळीच मूळ तीव न छाननी क न उमेदवाराला परत कर यात 
येतील.  

6.8 जे उमेदवार सव बाबी पूण करतील यां यासाठी संबंिधत औ. .सं था िदले या संकेत थळावर वशे िनि तीसाठी आव यक 
ती सव ीया सं थे या Login मधुन पूण करतील. 

6.9 वशे िनि त कर याची Online ि या झा यानंतर शेवटी वशे िनि त झा याच े प  पोचपावती (Admission 
Confirmation Slip) ऑनलाईन वशे णाली दारे दोन तीत तयार केली जाईल.  

6.10 “Candidate Copy” या तीवर िवहीत जागेत संबंिधत औ. .सं थेत वशे ीया राबिवणारे अिधकारी आपल ेनाव, वा री 
व सं थेचा िश का छापून उमेदवारास वशे िनि त झा याच ेप  पोचपावती (Admission Confirmation Slip) देतील. तसेच 
औ. .सं था “ITI Copy” आप या काय लयात जमा करतील.  
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6.11 जर एखादा उमेदवार वशे देऊ केले या औ. .सं थेत वशेाकिरता िदले या मुदतीम ये संबंिधत औ. .सं थेम ये हजर 
राहून वशे ीया पूण न क न घेत यास अशा उमेदवाराचा याला वाटप झाले या जागेवरील वशेाचा दावा र  होईल. 

6.12 अशा कारे िर त रािहले या जागा पुढील क ीय वशे ि येम ये वशेासाठी उपल ध के या जातील.  
 

7.0 खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील सं था तरावरील वशे िनि तीकरणाची मािणत कायप दती 
 

7.1 खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागा (मािहती पु तकेतील मु ा . 1.4 माणे एकूण वशे मते या यवसाय 
िनहाय 20% जागा) व पाच या वशे फेरीनंतर (िज हा तरीय समुपदेशन फेरी) खाजगी औ. . सं थांम ये िर त रािहले या 
जागा संबंिधत खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध आहेत. 

7.2 खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध जागांचा तपशील वशे संकेत थळावर उपल ध आहे. 
7.3 या उमेदवारांची खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर वशे घे यांची इ छा आहे यांनाही वशे 

संकेत थळावर न दणी (Registration) करावी लागेल. 
7.4 न दणीकृत उमेदवारांनी या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत वशे यावयाचा आहे या सं थेत य तीश: हजर राहून 

सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर वशे ीया पूण करावी.क ीय वशे ीये या पिह या िदवसापासून ते वशेा या 
अंितम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील. 
 

8.0 िज हा तरीय समुपदेशन फेरीत वशेाकिर ता उमेदवारांनी अवलबंिव याची मािणत कायप दती 
 
8.1 िज हा तरीय समुपदेशन फेरीकिरता उपल ध जागांचा तपशील चौ या वशे फेरीनंतर संकेत थळावर कािशत कर यात 

येईल. 
8.2 मा यिमक शालांत माणप  (SSC) पुरवणी परी ेत उ ीण/अनु ीण व अ ाप पयत कोठेही वशे न घेतले या तसेच 

औ. .सं थेत वशेासाठी अज न केले या उमेदवारांसाठी वशेाची संधी उपल ध क न दे यासाठी िज हा तरीय समुपदेशन 
फेरीपूव  न याने अज कर याची व/वा अज त बदल करणे व वेश अज शु क भरणे साठी संधी दे यात येईल 

8.3 िज हा तरीय समुपदेशन फेरीम ये सहभागी हो यास महारा  रा यातील न दणीकृत उमेदवारांमधून या उमेदवारांनी 
वशेफेरी 1 ते 4 म ये वशे घेतलेला नाही, वशे र  केलेला आहे, जागा िमळूनदेखील वशे िनि त केलेले नाहीत अथवा 

न याने अज केलेले सव उमेदवार पा  असतील. 
8.4 वशे संकेत थळावर अ यावत वशे वळेा क कािशत कर यात येईल. 
8.5 सव न दणीकृत, वशे अज िनि त केलेले व अ विेशत उमेदवारांची गणुव ा यादी संकेत थळावर वेळाप कानुसार िस द 

कर यात येईल व उमेदवारांना SMS दारे कळिव यात येईल. 
8.6 न दणीकृत उमेदवारांनी औ. . सं थािनहाय व यवसाय िनहाय िर त जागांचा अ यासक न िज हा तरीय समुपदेशन वशे 

फेरीसाठी आप या वशे खा यात वशे (Login) क न कोण याही एका िज ा या समुपदेशन फेरीकिरता िदले या 
वळेाप कानुसार न दणी करावी. 

8.7 संगणक णाली दारे िज हा तरीय समुपदेशन फेरीसाठी िज हािनहाय गुणव ा यादी कािशत कर यात येईल, समुपदेशन 
फेरीसाठी वळे व िदनांक बहाल कर यात येईल व याबाबत उमेदवारास यां या वशे खा यात व SMS दारे मािहती दे यात 
येईल. 

8.8 उमेदवारास िदले या वळे व िदनांकास यांनी संबंधीत िज हा तरीय शासकीय औ. .सं थेत उप थत रहाव.े िज हा तरीय 
समुपदेशन फेरी राबिवणा या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची यादी वशे मािहतीपु तकेत प -५ म ये दे यात येत 
आहे. 

8.9 संबंधीत िज हा तरीय औ. . सं थेत िज हा तरीय समुपदेशन फेरीसाठी हजर असले या उमेदवारांना यां या गुणव ा 
मांकानुसार समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल. वशेाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी व उमेदवाराची 

अहता या आधारावर वशेा या जागांचे वाटप करणे. 
8.10 िज हा तरीय समुपदेशन फेरीम ये उपल ध सव जागा हया सवसाधारण जागा हणनू समज या जातील. 
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8.11 सदर वशेफेरीत जागा बहाल कर यात आले या उमेदवारांनी िनवड प ावर (Allotment Letter) िदले या मुदतीत यांना 
बहाल कर यात आले या औ. . सं थेत य  उप थत राहुन सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर वशे िनि तीची 

य  कायवाही करावी. 
 
9.0 वशे र  कर याकिर ता उमेदवारांनी अवलबंिव याची मािणत कायप दती 

 
9.1 या उमेदवारांनी वशे िनि त केलेला आहे अशा उमेदवारांना कोण याही बळ कारणा तव वशे र  करावयाचा अस यास 

या उमेदवाराने वशे घेतले या सं थेत य तश: उप थत राहून वशे ीया मुख अिधका याशी संपक साधावा. 
9.2 संबंिधत औ. .सं था व विेशत उमेदवार दोघांना आप या Login ID व Password वाप न वेश र  करावा लागेल. 
9.3 ऑनलाईन वशे णाली या मा यमातूनच वशे र  करणे अिनवाय आहे.  
9.4 वशे र  के यानंतर ऑनलाईन णाली वशे र  के याची पावती (Admission Cancellation Note) िनम ण करेल.  
9.5 औ. .सं था सदर पावती या दोन तीत टआऊट घेतील. दो ही पावतीवर संबंिधत औ. .सं थेच े ाचाय व उमेदवार सही 

करतील. वशे र  केले या पावतीची 1 त उमेदवाराला दे यात येईल व दुसरी त संबंिधत औ. . सं थेकडे राखून ठेव यात 
येईल.  

9.6 शु क परतावा मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा . 16.7 माणे असले.  
 

10.0 न दणीकृत उमेदवारांसाठी पासवड बदलणे अथवा पुन थ िपत (Forgot/ Change/ Reset Password) कर या या 
कायवाहीसाठी मािणत कायप दती 

 
उमेदवार पासवड िवसर यास (FORGOT PASSWORD) 

10.1 न दणीकृत उमेदवार आपला पासवड िवसर यास “Forgot Password” या Tab वर लक कराव.े  
 

 
 

10.2 न दणीकृत उमेदवाराने आपला न दणी मांक (Registration Number) व आपली ज म तारीख (Date of Birth) िवहीत 
रका यात न दवावी.  
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10.3 उमेदवारास “Receive Password on” यात Password ा त क न घे यासाठी खालील पय यांपैकी एकाची िनवड करता 
येईल:  

Registered Primary Mobile Number 
Registered Secondary Mobile Number 
EMail 

10.4 उमेदवाराने िनवडले या पय यानुसार यास Password ता काळ उपल ध क न दे यात येईल. 

 
 

10.5 उमेदवाराने एसएमएस दारे (SMS) न याने ा त झालेला पासवड वशे खा यात वशे क न अिधक सुलभ व मरणात 
राहील या कारचा पासवड खालील िदले या कायप दतीनुसार बदलुन यावा (Change Password). 

 
पासवड बदलणे (CHANGE PASSWORD) 

 
10.6 पासवड बदल यासाठी उमेदवारा या वशे खा यात Important Links या मथळयाखाली दे यात आले या “Change 

Password” या Link वर लक कराव.े  

 
10.7 उमेदवारास बदल करावयाचा पासवड “Old Password” या रका यात न दवनू नवीन पासवड “New Password” आिण 

“Confirm Password” या रका यात न दवावा व “Save” या Tab वर लक कराव.े 
 

 
 

बदल करावयाचा पासवड हा 8 ते 15 अ री असावा. यात कमीत कमी एक अ र इं जी पिह या िलपीतील (Upper Case 
Alphabet), एक इं जी दुस या िलपीतील (Lower Case Alphabet), एक अंक (Number) व एक िविश ट अ र (Special 
Character) जसे #, &, % असणे आव यक आहे. उदाहरणाथ: Password#123 

10.8 पासवड यश वीिर या बदल झा याचा संदेश खालील माणे कट होईल.  
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10.9 उमेदवारास एसएमएस दारे (SMS) न याने पासवड ा त न झा यास अथवा वशे अज त “Primary Mobile Number” 
साठी न दिवललेा मण वनी मांक बंद अस यास वा अ य कारणांमुळे उमेदवार आपला पासवड पुन थ िपत क  न 
शक यास उमेदवाराने ता काळ नजीक या औ ोिगक िश ण सं थेशी संपक साधून आपला पासवड पुन थ िपत क न 
यावा.  

 
 
 
 
 
 
 

 

वशे ीयेम ये सहभागी होणा या वशेो छुक उमेदवारां या सोईसाठी “MAHA ITI” नावाचे 
Android App ची रचना यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयाकडून कर यात आली आहे. 
उमेदवारांनी Google Play Store मधुन सदर App Download क न याव.े सदर App दारे 
उमेदवार यांचा अज, िनवडप , वशे िनि तीची पावती इ यादी बाबी Download क  शकतात. 
तसेच उमेदवार आपला अज तील िवक प देखील वळेोवेळी सादर क  शकतात. सबब, अिधकािधक 
उमेदवारांनी सदर सुिवधेचा लाभ यावा. 
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1१. वशे ि येतील ट पे 

 

मािहतीपु तका: 

 

1. औ ोिगक िश ण सं थेत तसेच वशे सकेंत थळावर “आय.टी.आय. वशे मािहतीपु तका - वशे प दती, िनयमावली 
व वशे ीयेतील िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती” उपल ध क न दे यात येत आहे  

2. वशेो छुक उमेदवारांनी व पालकांनी मािहती पु तकेत दे यात आलेली मािहती व वशेाबाबत या प दती व िनयमांचा 
अ यास क नच ऑनलाईन वशे अज सादर करावा 

 

वशे अज: 
3. ऑनलाईन वशे अज साठी https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळाला भेट ावी. ऑनलाईन वशे अज त ाथिमक मािहती भर यानंतर 

उमेदवारांचे वशे खाते (Admission Account) यांचा न दणी मांक (Registration Number) हाच User ID हणनू तयार होईल. न दणी मांक 
व User ID चा वापर क न उमेदवारांनी यां या कडील द तऐवजा या आधारे वशे अज त संपणू मािहती काळजीपवूक भरावी. वशे अज पणू 
भर यावर सव मािहती बरोबर अस याची पनु छ: खा ी क न यावी. वशे अज तील मािहती बरोबर अस याची खा ी झा यावरच वशे अज शु क 
ऑनलाईन व पात जमा कराव.े वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज िनि त (Confirm) होईल. उमेदवारांनी आव यक अस यास वशे अज ची 
छािपल त यावी. वशे अज िनि त झा यावर अज तील कोण याच मािहतीत बदल करता येणार नाही याची न द यावी. तथािप, वशे अज तील 
काही िनवडक मािहती बदल कर याची सधंी “हरकती न दिवणे” या कालावधीत उपल ध क न दे यात येईल. 

पिह या वशे फेरीसाठी िवक प सादर करणे: 

 

4. वशे अज िनि त के यावरच पिह या वशे फेरीसाठी यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर कर यासाठी वशे सकेंत थळावर न दणी 
मांक (Registration No.) व पासवड (Password) दारे वशे (Login) क न सादर करावते. 

 

ाथिमक गुणव ा यादी तपासणे व हरकती न दिवणे: 
5. ाथिमक गुणव ा यादी सकेंत थळावर िस द कर यात येईल व उमेदवारानंा SMS दारे कळिव यात येईल. 

 

6. उमेदवारास वशे अज तील काही िनवडक मािहतीत बदल करावयाचा अस यास यांनी वशे सकेंत थळावर आप या 
खा यात वशे (Login) क न वशे अज तील मािहतीत आव यक बदल करावते. सदर कालावधीनंतर वशे अज त कोणताच 
बदल करता येणार नाही. उमेदवारांना वशे िनि त करतांना यांनी वशे अज त सादर केले या मािहती या पृ थ आव यक 
द तऐवज िनवड झाले या सं थेत सादर करणे अिनवाय रािहल. वशे अज तील मािहती व या पृ थ सादर केले या 
द तऐवजांतील मािहतीत तफावत आढळ यास वशे नाकार यात येईल याची न द यावी. 

 

वशे फेरीत िनवड व वशेाची य  कायवाही: 

 

7. वशे फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी सकेंत थळावर िस द कर यात येईल व उमेदवारांना SMS दारे 
कळिव यात येईल 

8. पिह या वशेफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहून 
वशेाची य  कायवाही करावी. 

पढुील वशे फेरीसाठी िवक प सादर करणे: 

 

9. िनवड न झाले या वा वशे न घेतले या उमेदवारांनी पढुील वशे फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर 
करावते. उमेदवाराने न याने िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पवू या वशे फेरीम ये सादर केलेले जुनेच िवक प या वशे फेरीम ये िवचारात 
घे यात येतील. दुसरी, ितसरी व चौथी वशे फेरी बाबात पढुील कायवाही वरील मु ा . 7 ते 8 माणेच रािहल. 

न याने अज करणे: 
10. मा यिमक शालांत माणप  (SSC) परुवणी परी ते उ ीण/अनु ीण व अ ाप पयत कोठेही वशे न घेतले या तसेच औ. .सं थेत वशेासाठी 

अज न केले या उमेदवारांसाठी वशेाची सधंी उपल ध क न दे यासाठी िज हा तरीय समुपदेशन फेरीपवू  न याने अज कर याची व वशे अज 
शु क भ णी सधंी दे यात येईल. 

 

शासकीय व खाजगी औ. . िज हा तरीय समुपदेशन फेरीसाठी नाव न दणी: 
11. न दणीकृत उमेदवारांनी औ. . सं थािनहाय व यवसाय िनहाय िर त जागांचा अ यासक न िज हा तरीय समुपदेशन वशे फेरीसाठी 

आप या वशे खा यात वशे (Login) क न कोण याही एका िज ा या समुपदेशन फेरीकिरता िदले या वळेाप कानुसार न दणी करावी. 
12. सगंणक णाली दारे िज हा तरीय समुपदेशन फेरीसाठी िज हािनहाय गणुव ा यादी कािशत कर यात येईल, समुपदेशन फेरीसाठी वळे 

व िदनांक बहाल कर यात येईल व याबाबत उमेदवारास यां या वशे खा यात व SMS दारे मािहती दे यात येईल. 
समुपदेशन फेरी: 

 

13. िदले या वळे व िदनांकास हजर असले या उमेदवारानंा यां या गुणव ा मांकानुसार समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल व वशेाकिरता 
उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर वशेा या जागांच ेवाटप करणे.  

14. सदर वशेफेरीत जागा बहाल कर यात आले या उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर संबिंधत औ. .सं थेत िदले या मदुतीत 
वशेाची य  कायवाही करावी. 

 

सं था तरावरील वशे: 

 

15.  खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागा व पाच या वशे फेरीनंतर िर त रािहले या जागांवर या उमेदवारांची वशे  
        घे याची इ छा आहे यांनाही यांची तपिशलवार मािहतीसह वशे सकेंत थळावर न दणी करावी लागेल.  

न दणीकृत उमेदवारांनी या खाजगी औ. . सं थेत वशे यावयाचा आहे या सं थेत य तीश: हजर राहून सव मूळ 
माणप ां या पडताळणीनंतर वशे ीया पणू करावी. क ीय वशे ीये या पिह या फेरीपासनू ते वशेा या अंितम 

िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील. 
A 



औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वशे प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य 

 
 
 
 

 
 

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालया या अिधप याखालील 
िवभागीय काय लयांची नाव,े दूर वनी मांक व ई- मेल 

अ. . काय लयाचे नाव व प ा दूर वनी मांक िज  े

1 
संचालक ( िश ण),  
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय,  

3, महापािलका माग, टपाल पेटी . 
10036, मंुबई 

फोन: 022-22620603 
फॅ स: 022-2265 9235 
ई-मेल: itiadmission@dvet.gov.in 

 

2 
सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण,  

ादेिशक काय लय, मंुबई,  
49, अिलयावर जगं माग, खेरवाडी,  
वां े (पूव ), मंुबई 

फोन: 022-26471354 
फॅ स: 022-26470216 (फॅ स) 
ई-मेल: jtdir.mumbai@dvet.gov.in 

मंुबई शहर      मंुबई उपनगर 
ठाणे              पालघर 
सधुदुग          रायगड 

र नािगरी 

3 सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण,  
ादेिशक काय लय, पुणे, घोले रोड, पुणे 

फोन: 020-25535415 
फॅ स: 020-25533502(फॅ स) 
ई-मेल: jtdir.pune@dvet.gov.in 

पणेु               सातारा 
को हापूर       सांगली 
सोलापूर 

4 
सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण,  

ादेिशक काय लय, नािशक,  
जुना आ ा रोड,  नािशक 

फोन: 0253-2579410 
फॅ स: 0253-2597213 (फॅ स) 
ई-मेल: jtdir.nashik@dvet.gov.in 

नािशक          धुळे 
नंदुरबार         जळगांव 
अहमदनगर 

5 
सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण,  

ादेिशक काय लय, औरंगाबाद, 
भडकल गेट जवळ, औरंगाबाद 

फोन: 0240-2331583 
फॅ स: 0240-2337078(फॅ स) 
ई-मेल: jtdir.aurangabad@dvet.gov.in 

औरंगाबाद      जालना 
परभणी          उ मानाबाद 
लातूर            हगोली 
बीड              नांदेड 

6 
सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण,  

ादेिशक काय लय, अमरावती,  
मोश  रोड, अमरावती  

फोन: 0721-2660588 
फॅ स: 0721-2660506(फॅ स) 
ई-मेल: jtdir.amravati@dvet.gov.in 

अमरावती        बुलढाणा 
अकोला          वाशीम 
यवतमाळ     

7 
सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण,  

ादेिशक काय लय, नागपूर,  
िस हल लाईन, वे ट हायकोट रोड, 
नागपूर 

फोन: 0712-2561403 
फॅ स: 0712-2560823(फॅ स) 
ई-मेल: jtdir.nagpur@dvet.gov.in 

नागपूर            वध  
भंडारा            गडिचरोली 
ग िदया           चं पूर 

https://admission.dvet.gov.in 
www.facebook.com/dvetms/ DVET E-Learning YouTube Channel 


