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शासकीय व खाजगी औद्योशगक प्रशशक्षण संस्थेतील ऑगस्ट 2018 सत्रासाठी प्रवेश सचूना 
GOVERNMENT & PRIVATE ITI ADMISSION NOTIFICATION FOR AUGUST 2018 SESSION 

(Admission Notification No.: 2018/02 Dated 17th June, 2018) 

http://admission.dvet.gov.in 
राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थेतील गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजनेतंगगत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट 2018 

सत्रातील प्रवेश हे कें द्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया (Centralized Online Admission Process) पध्दतीने करण्यात येत असनू प्रवेशाची सववस्तर “मावितीपसु्स्तका - 
प्रवेश पध्दती, वियमावली व प्रमावित काययपध्दती”सवय शासकीय व खाजगी औ. प्र. संस््ांमध्ये वद. 1 जिू, 2018 पासिू उपलब्ध करुि देण्यात येत आिे. (रु.60 मात्र) 
तसेच सदर मावितीपसु्स्तका प्रवेश संकेत स््ळावर Pdf स्वरुपात Download साठी उपलब्ध करुि देण्यात येत आिे. 

राज्यातील औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेव ूइच्छिणाऱ्या सवग उमेदवारांना प्रवेश प्रक्रीयेबाबत मागगदशगन करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय व खाजगी 
औ.प्र. संस्थांमध्ये गद. 1 ते 30 जनू, 2018 दरम्यान रोज सकाळी 10.00 ते 11.00 या वेळेत गन:शलु्क मागगदशगन सत्र आयोगजत करण्यात आलेले आहे. सदर सगुवधेचा 
सवग उमेदवारांनी लाभ घ्यावा. सवय सटु्टीच्या वदवशी देखील मागयदशयि सत्र व प्रवेशप्रक्रीया सरुू रािील. 

प्रवेश पध्दती, वियमावली, प्रवेश संकेतस््ळाबाबत तांवत्रक व तद्िषंुवगक शंका असल्यास संचालिालयाच्या मदत कक्षास संकेतस््ळावर देण्यात आलेल्या 
टोल फ्री क्रमांकावर संपकय  साधावा. सदर मदत कक्षास संपकय  साधण्यापवूी मावितीपसु्स्तका अभ्यासावी.  

अजज करण्याची पध्दत 
1. राज्यातील सवग शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्था प्रवेश प्रक्रीयेत सहभागी असनू सवय संस््ा प्रवेश अजग च्स्वकृती कें द्र असतील. अजग च्स्वकृती कें द्रात 

उमेदवार मागहतीपचु्स्तका प्राप्त करु शकतील तसेच ऑनलाईन प्रवेश अजग भरणे / पडताळणी / च्स्वकृती आगण गनच्चचती करु शकतील 
2. प्रवेशोछिुक उमेदवारांनी व पालकांनी मागहती पचु्स्तकेत देण्यात आलेली मागहती, प्रवेश पध्दती व गनयमांचा अभ्यास करुनच ऑन लाईन प्रवेश अजग सादर करावा 
3. ऑन लाईन प्रवेश अजग http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर गद. 1 जनू, 2018, सकाळी 11.00 वा. पासनू उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे 
4. अजग कोणत्याही ऑन लाईन स्त्रोतामधनू भरता येईल. उमेदवारांना मागहती पचु्स्तकेतील प्रपत्र - 4 मध्ये नमदू शलु्क भरुि अजय च्स्वकृती कें द्रामधनू ही सगुवधा 

उपलब्ध िोऊ शकेल 
5. ऑन लाईन अजात प्रा्वमक मागहती भरल्यानंतर उमेदवारांचे प्रवेश खाते (Admission Account) त्यांचा नोंदणीक्रमांक (Registration Number) हाच User 

ID म्हणनू तयार होईल 
6. उमेदवाराने संपणुग प्रवेश अजग भरल्यानंतर तात्परुत्या प्रवेश अजाची (Provisional Application Form) िापील प्रत (Print Out) घ्यावी व प्रवेश अजय विस्चचत 

करावा (Confirmation) 
7. प्रवेश अजय विस्चचतीसाठी (Application Confirmation) व प्रवेश विस्चचतीसाठी (Admission Confirmation) उमेदवारांिी अजात केलेल्या दावयांच्या पषु्ट्य य् 

सवयसाधारिपिे खालील दस्तऐवज/ प्रमािपत्रांची आवचयकता भासिार आिे.  
7.1 माध्यवमक शालांन्त प्रमािपत्र पवरके्षची (SSC) गिुपवत्रका, अलीकडील वशक्षि घेतलेले शाळा अ्वा मिाववद्यालय सोडल्याचे प्रमािपत्र आवि आधार 

काडय – सवय उमेदवारांसाठी अविवायय 
7.2 मागास प्रवगातील सवय उमेदवारांसाठी जात प्रमािपत्र व वद. 31 माचय, 2019 पयंत वैध असलेले िॉि वक्रमी लेयर प्रमािपत्र (अिसुवूचत जाती व अिसुवूचत 

जमाती वगळूि)  
7.3 उमेदवार / उमेदवाराची आई / उमेदवाराचे वडील मिाराष्ट्र राज्याचे अवधवासी असल्याचे प्रमािपत्र (लाग ूअसल्यास) 
7.4 उमेदवाराचे आई / वडील कें द्र शासिाचे / कें द्रशासिाच्या उपक्रमामधील / मिाराष्ट्र राज्य शासि/ मिाराष्ट्र राज्य शासिाच्या उपक्रमामधील कमयचारी 

असल्याचे कायालय प्रमखुाचे प्रमािपत्र (लाग ूअसल्यास)  
7.5 उमेदवार/ उमेदवाराची आई / उमेदवाराचे वडील संरक्षि सेवेत काययरत असल्याचे प्रमािपत्र (लाग ूअसल्यास) 
7.6 उमेदवाराच्या अपंगत्वाचा प्रकार, अपंगत्वाची टक्केवारी, कायम स्वरुपी अपंगत्व याबाबतचा स्पष्ट्ट उल्लेख असलेल्या वैद्यकीय मंडळाचे प्रमािपत्र (लाग ू

असल्यास) 
7.7 अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी धमाबाबतचे प्रमािपत्र अ्वा उमेदवार मसु्स्लम, बौध्द, विचचि, शीख, पारशी आवि जैि धमात मोडतो ह्याचा उल्लेख 

असलेले शाळा सोडल्याचे प्रमािपत्र (लाग ूअसल्यास) 
7.8 गिुावधक्य पषु्ट्य य् इतर प्रमािपत्र जसे इंटरवमडीएट वचत्रकला श्रेिी परीक्षा उत्तीिय प्रमािपत्र, एिसीसी/ एमसीसी/ स्काऊट गाईड/ वसविील वडफेन्स गाईड, 

सक्षम प्रावधकाऱ्याचे खेळाचे प्रमािपत्र, बोल्स्टर स्कूल उमेदवार असल्याबाबत प्रमािपत्र, अिा्ाश्रमात वास्तवय असल्याबाबत प्रमािपत्र (लाग ूअसल्यास) 
8. प्रवेश अजज शनश्चचत करणे (Confirmation):  

8.1 तात्परुत्या प्रवेश अजाची िापील प्रत (Print Out), उमेदवारांनी अजात केलेल्या दावयांछया पषृ्ट्यथग सवग मळू दस्तऐवज, कागदपत्रांचा स्वयं सत्यागपत 
िायांकीत प्रतींचा (Self-Attested Photocopy) एक संच व लाग ूअसलेले अजगशलु्क राज्यातील कोणत्याही शासकीय वा खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण 
संस्थेत अजग गनच्चचतीसाठी सादर करावीत 

8.2 अजग च्स्वकृती कें द्रामधील अगधकारी हे अजाची िापील प्रत (Print Out) व उमेदवारांने सादर केलेल्या मळू दस्तऐवजावरुन काळजीपवूगक तपासणी 
करतील. तपासणीनंतर अजाचे गनच्चचतीकरण करुन उमेदवारास “अजय विस्चचतीकरि पावती” (Application Confirmation Slip) व विस्चचत केलेल्या 
प्रवेश अजाची (Confirmed Application Form) प्रत देतील 

9. विस्चचत केलेल्या प्रवेश अजांचाच सवय प्रवेश फेऱ्यांकवरता ववचार करण्यात येईल. विस्चचत ि केलेले अजय प्राप्तच झाले िािीत असे समजण्यात येईल 
10. प्रवेश अजय विस्चचत केल्यावरच (Confirmation) पविल्या प्रवेश फेरीसाठी वयवसाय व संस््ावििाय ववकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी प्रवेश संकेतस्थळावर 

नोंदणी क्रमांक (Registration Number) व पासवडग (Password) वदारे प्रवेश (Login) करुि “Submit/ Change Options/ Preferences” वदारे सादर करावेत. 
11. पगहल्या प्रवेश फेरीसाठी वयवसाय व संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य पणूग भरल्यानंतर Option Form ची िापील प्रत (Print Out) घ्यावी. 
12. उमेदवाराने एकच अजग गनच्चचत करावा. एकापेक्षा जास्त अजग गनच्चचत केल्यास त्या उमेदवाराचे सवग अजग रद्द होतील. अशा उमेदवाराची गनवड झाल्यास वा चकुीने 

प्रवेश देण्यात आला असल्यास त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल व उमेदवार संपणूग प्रवेशप्रक्रीयेतुन बाद होईल. 



13. अगनवासी भारतीय व इतर राज्यातील रगहवासी असलेल्या उमेदवारांनी देगखल गद. 1 जनू, 2018 पासिूच ऑन लाईन प्रवेश अजग व चौथ्या प्रवेश फेरीसाठी वयवसाय 
व संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करणे आवचयक आहे.  

14. प्रत्येक प्रवेश फेरीत गनवड झालेल्या उमेदवारांना गनवडपत्र (Allotment Letter) Online उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी उमेदवारांनी आपल्या Account 
ला Login करुन गनवडपत्राची प्रप्रट घेवनू गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रवेशासाठी गदलेल्या वेळापत्रकानसुार उपच्स्थत रहावे. उमेदवारांना गनवडपत्राची 
(Allotment Letter) िापील प्रत (Print Out) ज्या संस्थेत त्याची गनवड झाली त्या संस्थेत देगखल घेता येईल. 

15. प्रवेशअजज शुल्क: 
15.1 अराखीव प्रवगग उमेदवार (Unreserved Category) = रु. 150     15.3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार (Outside Maharashtra State) = रु. 300 
15.2 राखीव प्रवगग उमेदवार (Reserved Category) = रु. 100    15.4 अगनवासी भारतीय उमेदवार (Non Residential Indian) = रु. 500 

प्रवेशाचे वेळापत्रक 
अ.क्र. प्रवेश प्रक्रीयेचा तपशील प्रारंभ शदनाकं अंशतम शदनाकं 
1.0 ऑन लाईन प्रवेश अजज करणे 
1.1 ऑन लाईन पध्दतीने प्रवेश अजग भरणे, अजात दरुूस्ती (Edit) करणे व प्रवेश अजग पणुग भरल्यानंतर प्रवेश अजाची िागपल प्रत 

(Print Out) घेणे 
01 जनू, 2018 

स. 11.00 वाजेपासनू 
30 जनू, 2018  

सायं.5.00 वाजेपयंत 
2.0 प्रवेश अजज शनश्चचत करणे 
2.1 अजग च्स्वकृती कें द्रात (राज्यातील शासकीय वा खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थेत) मळू कागदपत्रांछया तपासणीनंतर प्रवेश अजग 

शलु्क भरुन अजग गनच्चचत (Confirmation) करणे 
04 जनू, 2018 

स. 11.00 वाजेपासनू 
02 जलैु, 2018 

सायं.5.00 वाजेपयंत 
3.0 पविल्या प्रिेश फेरीसाठी व्यिसाय ि संस्थावििाय विकल्प ि प्राधान्य सादर करणे 
3.1 प्रवेश अजय विस्चचत केल्यावरच पविल्या प्रवेश फेरीसाठी वयवसाय व संस््ावििाय ववकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी प्रवेश 

संकेतस््ळावर िोंदिी क्रमांक (Registration No.) व पासवडय (Password) वदारे प्रवेश (Login) करुि सादर करावेत. 
04 जनू, 2018 

स. 11.00 वाजेपासनू 
03 जलैु, 2018 

सायं.5.00 वाजेपयंत 
4.0 प्राथशमक गणुवत्ता यादी 
4.1 प्राथगमक गणुवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करणे व उमेदवारांना SMS वदारे कळवविे 05 जलैु, 2018, स. 11.00 वाजता 
5.0 गुणवत्ता यादी बाबत हरकती नोंदशवणे 
5.1 गणुवत्ता यादीबाबत हरकती असल्यास प्रवेश संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या प्रपत्रात लेखी स्वरुपात नजीकछया शासकीय वा 

खाजगी औ.प्र.संस्थेत वयस्क्तश: िजर रािुि हरकत नोंदगवणे 
05 जलैु, 2018 

स.11.00 वाजेपासनू 
06 जलैु, 2018 

सायं.5.00 वाजेपयंत 
6.0 अंवतम गुणवत्ता यादी 
6.1 अंवतम गणुवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करणे व उमदेवारांना SMS वदारे कळवविे 10 जलैु, 2018, सायं.5.00 वाजता 
7.0 पविली प्रवेश फेरी 
7.1 पगहल्या प्रवेश फेरीसाठी संस्था व वयवसायगनहाय गनवडयादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करणे व उमेदवारांना SMS वदारे कळवविे 10 जलैु, 2018, सायं. 5.00 वाजता 
7.2 पगहल्या प्रवेशफेरीसाठी गनवड झालेल्या संस्थेत उमेदवारांनी सवग मळू प्रमाणपत्रांछया पडताळणीसाठी उपच्स्थत राहुन प्रवेशाची 

प्रत्यक्ष कायगवाही करणे. 
उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाछया पशहल्या शवकल्पानसुार जागा गमळाल्यास उमेदवाराला प्रवेश गनच्चचत करावा लागेल. 
अशा उमेदवाराने प्रवेश गनच्चचत केला अथवा केला नाही तरीही त्यास कें द्रीय प्रवेश प्रगक्रयेछया दसुऱ्या ते चौथ्या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये 
सहभागी होता येणार नाही.  
ज्या उमदेवारांना गवकल्प क्र. 2 ते 100 मधनु जागा वाटप झाली आहे त्यांची इछिा असेल तर ते प्रवेश गनच्चचत करु शकतात पण 
असे प्रवेश गनच्चचत केलेले उमदेवार कें द्रीय प्रवेश प्रक्रीयेछया दसुऱ्या ते चौथ्या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये सहभागी होव ूशकणार नाहीत. 

11 जलैु, 2018 
स.9.00 वाजेपासनू 

15 जलैु, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

8.0 दसुरी प्रवेश फेरी 
8.1 दसुऱ्या प्रवेश फेरीसाठी Online पध्दतीने वयवसाय व संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करणे. उमदेवारािे िवयािे ववकल्प 

सादर ि केल्यास उमेदवारािे पवूीच्या प्रवेश फेरीमध्ये सादर केलेले जिेुच ववकल्प या प्रवेश फेरीमध्ये ववचारात घेण्यात येतील. 
11 जलैु, 2018 

स.9.00 वाजेपासनू 
16 जलैु, 2018 

सायं.5.00 वाजेपयंत 
8.2 दसुऱ्या प्रवेश फेरीसाठी संस्था व वयवसायगनहाय गनवडयादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करणे व उमेदवारांना SMS वदारे कळवविे 20 जलैु, 2018, सायं. 5.00 वाजता 
8.3 दसुऱ्या प्रवेशफेरीसाठी गनवड झालेल्या संस्थेत उमेदवारांनी सवग मळू प्रमाणपत्रांछया पडताळणीसाठी उपच्स्थत राहुन प्रवेशाची 

प्रत्यक्ष कायगवाही करणे 
उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाछया पशहल्या तीन शवकल्पांपैकी कोणत्याही एका गवकल्पानसुार जागा गमळाल्यास प्रवेश 
गनच्चचत करावा लागेल. अशा उमदेवाराने प्रवेश गनच्चचत केला अथवा केला नाही तरीही त्यास कें गद्रय प्रवेश प्रगक्रयेछया वतसऱ्या 
व चौथ्या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये सहभागी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र. 4 ते 100 मधनु जागा वाटप झाली आहे त्यांची इछिा असेल तर ते प्रवेश गनच्चचत करु शकतात पण 
असे प्रवेश गनच्चचत केलेले उमदेवार कें द्रीय प्रवेश प्रक्रीयेछया वतसऱ्या व चौथ्या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये सहभागी होव ूशकणार नाहीत. 

21 जलैु, 2018 
स.9.00 वाजेपासनू 

25 जलैु, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

9.0 शतसरी प्रवेश फेरी 
9.1 गतसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी Online पध्दतीने वयवसाय व संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करणे. उमेदवारािे िवयािे ववकल्प 

सादर ि केल्यास उमेदवारािे पवूीच्या प्रवेश फेरीमध्ये सादर केलेले जिेुच ववकल्प या प्रवेश फेरीमध्ये ववचारात घेण्यांत येतील. 
21 जलैु, 2018 

स.9.00 वाजेपासनू 
26 जलैु, 2018 

सायं.5.00 वाजेपयंत 
9.2 गतसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी संस्था व वयवसायगनहाय गनवडयादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करणे व उमेदवारांना SMS वदारे कळवविे 30 जलैु, 2018, सायं. 5.00 वाजता 
9.3 गतसऱ्या प्रवेशफेरीसाठी गनवड झालेल्या संस्थेत उमेदवारांनी सवग मळू प्रमाणपत्रांछया पडताळणीसाठी उपच्स्थत राहून प्रवेशाची 

प्रत्यक्ष कायगवाही करणे. 
उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमांकाछया पशहल्या पाच शवकल्पांपैकी एका गवकल्पानसुार जागा गमळाल्यास प्रवेश गनच्चचत 
करावा लागेल. अशा उमेदवाराने प्रवेश गनच्चचत केला अथवा केला नाही तरीही त्यास कें द्रीय प्रवेश प्रक्रीयेछया चौथ्या प्रवेश 
फेरीमध्ये सहभागी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.6 ते 100 मधनु जागा वाटप झाली आहे त्यांची इछिा असेल तर ते प्रवेश गनच्चचत करु शकतात पण 
असे प्रवेश गनच्चचत केलेले उमदेवार कें द्रीय प्रवेश प्रक्रीयेछया चौथ्या प्रवेश फेरीमध्ये सहभागी होव ूशकणार नाहीत. 

31 जलैु, 2018 
स.9.00 वाजेपासनू 

03 ऑगस्ट, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

10.0 चौथी प्रवेश फेरी 
10.1 चौथ्या प्रवेश फेरीसाठी Online पध्दतीने वयवसाय व संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करणे. उमेदवारािे िवयािे ववकल्प 

सादर ि केल्यास उमेदवारािे पवूीच्या प्रवेश फेरीमध्ये सादर केलेले जिेुच ववकल्प या प्रवेश फेरीमध्ये ववचारात घेण्यांत येतील. 
31 जलैु, 2018 

स.9.00 वाजेपासनू 
04 ऑगस्ट, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

10.2 चौथ्या प्रवेश फेरीसाठी संस्था व वयवसायगनहाय गनवडयादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करणे व उमेदवारांना SMS वदारे कळवविे 07 ऑगस्ट, 2018, सायं. 5.00 वाजता 
10.3 चौथ्या प्रवेशफेरीसाठी गनवड झालेल्या संस्थेत उमदेवारांनी सवग मळू प्रमाणपत्रांछया पडताळणीसाठी उपच्स्थत राहून प्रवेशाची प्रत्यक्ष 

कायगवाही करणे. 
उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाछया कुठल्याही एका शवकल्पानसुार जागा गमळाल्यास प्रवेश गनच्चचत करावा लागेल.  
 

08 ऑगस्ट, 2018 
स.9.00 वाजेपासनू 

11 ऑगस्ट, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 



अ.क्र. प्रवेश प्रक्रीयेचा तपशील प्रारंभ शदनाकं अंशतम शदनाकं 
11.0 िव्यािे ऑि लाईि प्रिेश अजज करणे ि प्रिेश अजज विश्चचत करणे :   
11.1 वविीत मदुतीत प्रवेश अजय सादर करु ि शकलेल्या उमेदवारांिा समपुदेशि फेरीत संधी उपलब्ध करुि देण्यासाठी ऑन लाईन 

पध्दतीने प्रवेश अजग भरणे, अजात दरुूस्ती (Edit) करणे व प्रवेश अजग पणुग भरल्यानंतर प्रवेश अजाची िागपल प्रत (Print Out) 
घेणे, अजग च्स्वकृती कें द्रात (राज्यातील शासकीय औ.प्र. संस्थेत) मळू कागदपत्रांछया तपासणीनंतर प्रवेश अजग शलु्क भरुन अजग 
गनच्चचत (Confirmation) करणे 

25 जलैु, 2018  
स.9.00 वाजेपासनू 

11 ऑगस्ट, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

11.2 समपुदेशि फेरीसाठी पात्र उमदेवार व िवयािे अजय भरलेल्या उमेदवारांची समपुदेशि फेरीसाठी एकवत्रत गिुवत्ता यादी प्रवसध्द 
करिे व उमेदवारांिा SMS वदारे कळवविे 13 ऑगस्ट, 2018, सायं. 5.00 वाजता 

12.0 शासकीय औ.प्र. संस्थांसाठी संस्थास्तरीय समपुदेशि फेरी 
12.1 फक्त शासकीय औ.प्र.संस्थातील चौथ्या प्रवेश फेरीच्या समाप्तीिंतर वशल्लक राविलेल्या जागा संबंवधत शासकीय औ.प्र. 

संस््ािा संस््ास्तरीय समपुदेशि फेरीवदारे भरण्यासाठी उपलब्ध करुि देण्यात येतील. सदर प्रवेश फेरीकगरता उपलब्ध जागांचा 
तपशील संकेतस्थळावर प्रकागशत करणे. 

13 ऑगस्ट, 2018, सायं. 5.00 वाजता 

12.2 औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवेशोछिुक व िोंदिीकृत उमेदवारांनी संबंगधत शासकीय औ.प्र.संस््ेत वयक्तीश: हजर राहुन समपुदेशन 
फेरीकरीता िजेरी नोंदवावी. 

14 ऑगस्ट, 2018 
स.8.00 वाजेपासनू 

14 ऑगस्ट, 2018 
द.ु3.00 वाजेपयंत 

12.3 िजेरी नोंदगवलेल्या उमदेवारांमधिू संबंवधत संस््ास्तरावर गिुवत्ता यादी तयार करुि प्रकावशत करिे. 14 ऑगस्ट, 2018, सायं.5.00 वाजता 
12.4 संस्थास्तरावर तयार केलेल्या गणुवत्ता यादी नसुार उमेदवारांना समपुदेशनाकगरता बोलागवण्यात येईल. प्रवेशाकगरता उपलब्ध 

जागा, उमदेवाराची मागणी, उमदेवाराची अहगता या आधारावर प्रवेशाछया जागांचे वाटप करण्यात येईल.  
16 ऑगस्ट, 2018 
स.8.00 वाजेपासनू 

18 ऑगस्ट, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

12.5 सदर प्रवेशफेरीसाठी गनवड झालेल्या उमेदवारांनी सवग मळू प्रमाणपत्रांछया पडताळणीनंतर संबंगधत शासकीय औ.प्र.संस््ेत त्याच 
वदिशी प्रिेशाची प्रत्यक्ष कायजिािी करािी. 
उमेदवारांनी त्याच वदवशी प्रवेश विस्चचत ि केल्यास सदर जागा दसुऱ्या गदवशी गरक्त समजनु प्रवेशासाठी खलुी करण्यात येईल. 

16 ऑगस्ट, 2018 
स.8.00 वाजेपासनू 

18 ऑगस्ट, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

13.0 खाजगी औद्योवगक प्रवशक्षण संस्थेतील संस्था स्तरावरील प्रवेश 
13.1 खाजगी औ.प्र.संस््ांमध्ये संस््ास्तरावरील जागा (माविती पसु्स्तकेतील मदु्दा क्र. 1.4 प्रमािे एकूि प्रवेश क्षमतेच्या वयवसाय वििाय 

20% जागा) व चौथ्या प्रवेश फेरीिंतर खाजगी औ.प्र. संस््ांमध्ये वरक्त राविलेल्या जागा संबंवधत खाजगी औ.प्र.संस््ािा 
संस््ास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध िोतील 

11 जलैु, 2018 
स.9.00 वाजेपासनू 

31 ऑगस्ट, 2018 
सायं.5.00 वाजेपयंत 

13.2 खाजगी औ.प्र.संस््ांिा संस््ास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध जागांचा तपशील प्रवेश संकेतस््ळावर उपलब्ध रािील 
13.3 ज्या उमेदवारांची खाजगी औद्योवगक प्रवशक्षि संस््ेमध्ये संस््ा स्तरावरील जागांवर प्रवेश घेण्यांची इच्छा आिे त्यांिािी त्यांची 

तपवशलवार मावितीसि प्रवेश संकेत स््ळावर िोंदिी (Registration) करावी लागेल 
13.4 नोंदणीकृत उमेदवारांिी ज्या खाजगी औद्योवगक प्रवशक्षि संस््ेत प्रवेश घ्यावावयाचा आिे त्या संस््ेत वयक्तीश: िजर रािुि सवग 

मळू प्रमाणपत्रांछया पडताळणीनंतर प्रवेश प्रक्रीया पिूय करावी 
 
महत्वाची सचुना : 
1. संपिूय प्रवेश प्रक्रीयेबाबत उमेदवारांिा वेळोवेळी SMS वदारे माविती व OTP (One Time Password) कळववण्यात येईल त्ावप, उमेदवारांिी आपला अद्ययावत 

भ्रमिध्विी क्रमांक (Mobile Number) ऑिलाइि प्रवेश अजात “Primary Mobile Number” म्िििू िोंदवविे आवचयक आिे तसेच सदर भ्रमिध्विी क्रमांक 
प्रवेश प्रवक्रये दरम्याि बदल ूिये. 

2. उमेदवाराने त्याछया प्रवेश खात्याचा (Admission Account) पासवडय (Password) कोिासिी देऊ िये व त्यासंबंधी संपिूय गोपिीयता पाळावी. Password 
ववसरल्यास तो Reset करण्याची सवुवधा प्रवेश संकेतस््ळावर उपलब्ध आिे. 

3. पच्ब्लक प्रायवहेट पाटगनरगशप (PPP) अंतगगत राज्यात असलेल्या 250 औ.प्र.संस्थांमधील ठरागवक अभ्यासक्रमातील 20% जागा या मागहती पचु्स्तकेत गदलेले "गवशेष 
प्रगशक्षण शलु्क" आकारुन गणुवते्तनसुार भरण्यात येतील. त्या जागांसाठी इछिुकांना Online प्रवेश प्रक्रीयेत स्वतंत्र गवकल्प (Option) देण्याची मभुा राहणार आहे. 
उदा. Fitter-IMC, Welder-IMC, etc. उमेदवारांिी अशा जागांसाठी ववकल्प सादर करण्यापवूी मावितीपसु्स्तकेत प्रवशक्षि शलु्काबाबत (मदु्दा क्र. 15.1) माविती 
वाचावी 

4. प्रवेश प्रगक्रया पणुग झाल्यानंतर ज्या शासकीय औ. प्र. संस्थांमधील वयवसायांत एकूण प्रवेश क्षमतेछया 50% पेक्षा कमी प्रवेश झाले असतील त्या वयवसायातील 
प्रवेगशत उमेदवारांना त्याच संस्थेत इतर वयवसायात प्रकवा जवळछया दसुऱ्या शासकीय औ.प्र. संस्थेतील संबंगधत वयवसायात सामावनू घेण्यांत येईल (माविती 
पसु्स्तकेतील मदु्दा क्र. 22.1) 

5. राज्यातील सवग शासकीय व खाजगी औ.प्र. संस्थांतील सवय प्रकारच्या जागांसाठी प्रवेश हे कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीने होत असनू कें द्रीय पध्दतीत उपलब्ध जागा व 
संस्थास्तरावरील जागांसाठी ऑनलाईन अजग सादर करणे आवचयक राहील. कोणत्याही पगरच्स्थतीत ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली वयगतगरक्त प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांचे 
प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही याची सवग उमेदवार, पालक व औ.प्र. संस्थांनी नोंद घ्यावी.  

6. केद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेत सिभागी खाजगी औ.प्र.संस््ा व त्यातील वयवसाय अभ्यासक्रमांच्या तकुड्या िया कायम वविाअिदुावित तत्वावर शासि 
मान्यताप्राप्त व राष्ट्रीय वयवसाय प्रवशक्षि पवरषद (NCVT) यांचेशी संलग्ि आिेत. या वयवसाय अभ्यासक्रमांच्या तकुड्यांमधील प्रवेवशत व प्रवशक्षि घेिाऱ्या 
उमेदवारांची परीक्षा - अवखल भारतीय वयवसाय प्रमािपत्र परीक्षा (AITT) िी शासकीय औ.प्र.संस््ांतील उमेदवारांप्रमािेच घेण्यात येविू उत्तीिय उमेदवारांिा राष्ट्रीय 
वयवसाय प्रमािपत्र (NTC) बिाल करण्यात येते. उमेदवारांिी खाजगी औ.प्र.संस््ांमध्ये संस््ास्तरावरील जागांसाठी प्रवेश घेण्याअगोदर, ते ज्या वयवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या तकुडीत प्रवेश घेत आिेत ती वयवसाय अभ्यासक्रमाची तकुडी NCVT शी संलस्ग्ित आिे का ते NCVT-MIS पोटयल www.ncvtmis.gov.in वर 
ITI Search या म्ळ्या खाली तपासावे. असंलस्ग्ित वयवसाय अभ्यासक्रमाच्या तकुडीत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांची परीक्षा संचालिालया माफय त घेण्यात येिार 
िािी. 

7. राज्यातील सवय शासकीय व मान्यता प्राप्त खाजगी औ.प्र. संस््ा व या संस््ेतील संलग्ि वयवसाय अभ्यासक्रमांच्या तकुड्यांची यादी http://admission.dvet.gov.in, 
www.dvet.gov.in तसेच www.ncvtmis.gov.in या संकेतस््ळांवर देवखल उपलब्ध आिे. तरी प्रवेशोच्छुक सवय उमेदवारांिी सदर संकेतस््ळांिा एकवेळ अवचय 
भेट दयावी. 

8. िरील प्रिेश िेळापत्रक सचूक दशजक असिू त्यात बदल संभितो. अद्ययाित प्रिेश िेळापत्रक प्रिेश संकेतस्थळािर ि सिज औद्योवगक प्रवशक्षण संस्थांमध्ये 
उपलब्ध करुि देण्यात येईल. तसेच िोंदणीकृत उमेदिारांिा SMS व्दारे िेळोिेळी कळविण्यात येईल तसेच संपणूज प्रिेश प्रवक्रये दरम्याि उमेदिारांिी 
िेळोिेळी प्रिेश संकेतस्थळास भेट देणे त्यांचे विताचे रािील. 

            Sd/- 
स्थळ: मुंबई                  ( ई. रववद्रि, भा.प्र.से.)  
गद.: 17 जनू, 2018                         संचालक 


