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संचालकांचे मनोगत 
 

 
राज्यातील सवग िासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेतिंत प्रवेिासाठी कें द्रीय 

ऑनलाईन प्रवेि प्रणाली उपलब्ध करुन देतांना मनस्वी  आनंद होत आहे. 
 

 िालांत पगरक्षा उत्तीणग होऊन आपल्या भगवतव्याची स्वप्ने पहाणारी ही गपढी जािगतकीकरणानंतर जन्मली आहे. जािगतकीकरण 
आगण संिणकीकरणामळेु तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे व मानवी व्यवहारातही मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. हे बदल आत्मसात 
करुन भगवष्ट्यातील तांगत्रक बदलांना अनकुुल ठरणारी गपढी घडगवण्याचे  काम प्रगिक्षण संस्थांना करावयाचे आहे. भगवष्ट्यातील स्वप्ने साकार 
होण्यासाठी भगवष्ट्यकाळात रोजिार उपयोिी ठरणारे प्रगिक्षण घेणे िरजेचे आहे. सद्यस्स्थतीत पारंपागरक गिक्षणाच्या मयादा स्पष्ट्ट  झाल्या 
आहेत. त्याचबरोबर तांगत्रक व्यावसागयक गिक्षण महािडे सधु्दा झाले आहे. अिा पगरस्स्थतीत औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमधील गवगवध 
व्यवसायांचे कौिल्य गिकगवणारे प्रगिक्षण हे रोजिार व स्वयंरोजिारासाठी वरदानच आहे. 
  

वाढत्या औद्योगिकीकरणामळेु केवळ देिातच नव्हे तर जिभरात गवगवध स्वरुपातील तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात िरज आहे. 
प्रगिगक्षत कुिल मनषु्ट्यबळाचा अभाव सवगत्र जाणवत आहे. उद्योिक्षेत्रातील मनषु्ट्यबळाची वस्तसु्स्थती अिी असताना महाराष्ट्रात प्रत्येक 
तालकु्यात गकमान 01 िासकीय औ.प्र.संस्था (ITI) सरुु करण्यात आलेली आहे. त्यानसुार 358 तालकु्यात 417 िासकीय औ.प्र.संस्था 
कायगरत असनू त्यांची  एकूण वार्षिक प्रवेि क्षमता जवळपास एक लक्ष आहे. त्यामध्ये आगदवासी भािात आगदवासींसाठी 61 संस्था, 
अनसुगूचत जाती व नवबौध्दांच्या मलुामलुींसाठी 04 उच्चस्तर संस्था, अल्पसंखयांकांसाठी स्वतंत्र 02 संस्था व 43 िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये 
स्वतंत्र तुकडया, मगहलांसाठी 15 तर 28 आगदवासी आश्रमिाळा औ.प्र.संस्था अिा संस्थांचा समावेि आहे.  याच बरोबर राज्यात एकूण 
491 खाजिी औ.प्र.संस्था कायगरत असनू त्यांची प्रवेि क्षमता साधारणत: 50000 इतकी आहे. 

 
औ.प्र.संस्थांमध्ये एक व दोन विे कालावधीचे गवगवध व्यवसाय गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत उपलब्ध आहेत. या 

व्यवसायांचा अभ्यासक्रम हा उद्योिधंद्यातील तज्ञांनी बनगवलेला असनू अभ्यासक्रम बनगवताना कारखान्यात वापरल्या जाणा-या कौिल्यांचा 
गवचार करुण्यात आला आहे. प्रगिक्षण अगधक प्रभावी व समयोगचत होण्यासाठी ऑिस्ट 2013 सत्रापासनू सेगमस्टर पध्दत सरुु झाली आहे.  
प्रगिक्षण कालावधीत कारखान्यांना भेटी देणे, उद्योिधंद्यातील तज्ञांचे व्याखयान, कॅम्पस इंटरव्य ूआयोगजत करणे, प्रगिक्षण संपताच गिकाऊ 
उमेदवारी, नोकरी गमळवनू देण्यासाठी मदत करणे या सारखे उपक्रम राज्यातील सवगच संस्थांत केले जातात. 

 
यवुकास आवश्यक असलेले पायाभतू प्रगिक्षण औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये गदल्यानंतर औद्योगिक आस्थापनेत वापरण्यात 

येणारी यंत्रसामगु्री व तंत्र यांचे ज्ञान व कौिल्य प्राप्त करुन सवग दषृ्ट्टीने पणूग कुिल बनावा यासाठी गिकाऊ उमेदवारी योजना अस्स्तत्वात  
आली. गिकाऊ उमेदवारांना कें द्र िासनाने मंजरू केलेल्या दरानसुार प्रगिक्षण कालावधीमध्ये गवद्यावेतन गमळते. या योजने अंतिगत  महाराष्ट्र 
राज्यातील साधारणत: 11,000 औद्योगिक आस्थापनांमध्ये गिकाऊ उमेदवारांच्या एकूण 1 लक्ष जािा स्स्थत करण्यात आलेल्या  आहेत. 
औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधुन उत्तीणग होणा-या उमेदवारांपेक्षा गिकाऊ उमेदवारीसाठी उपलब्ध जािा अगधक असल्याने प्रत्येक उत्तीणग 
उमेदवारांस संधी उपलब्ध आहे.  

 
औ.प्र.संस्थां मधील प्रगिक्षण पणूग केल्यावर उच्च गिक्षण घेऊ इस्च्िणा-या उमेदवारांना पदगवका अभ्यासक्रमाच्या दसु-या विात 

थेट प्रवेि गदला जातो. अिा प्रकारे औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये उत्तीणग झालेल्या उमेदवारांना रोजिार, स्वयंरोजिार, गिकाऊ उमेदवारी 
योजनेतिंत रोजिाराची संधी व उच्च गिक्षणाची संधी उपलब्ध आहे. 

 
औ.प्र.संस्थांमधील प्रवेिाची पारंपागरक पध्दत ही प्रचंड वेळखाऊ आगण मोठ्या संखयेने मनषु्ट्यबळ लािणारी अिी होती. ऑिस्ट 

2013 प्रवेि सत्रापासनू राज्यात िासकीय औ.प्र.संस्थेतील प्रवेि प्रथमत:च ऑनलाईन करण्यात आले. ऑनलाईन प्रवेि प्रगक्रयेमुळे वेळ, 
पैसा आगण मनषु्ट्यबळ यांची बचत झाली असनू त्यामध्ये पारदिगकपणाही आला आहे. प्रवेि कामासाठी गनदेिकांचा वाया जाणारा वेळ आता 
प्रगिक्षणावर कें द्रीत झाला असनू त्याचा उपयोि जनू व जलैु सारखया सवात महत्वाच्या मगहन्यात प्रगिक्षणासाठी व पगरक्षेसाठी मािगदिगन 
करण्यास झाला. तसेच एका तालकु्याचा अजगदार तालकु्याबाहेरच्या कोणत्या औ.प्र.संस्थांमध्ये कोणत्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी पात्र 
आहे ही मागहती एकाच गठकाणी उपलब्ध झाली व त्यांना पात्रतेप्रमाणे उपलब्ध सवग व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी प्राधान्यक्रम देवनू एकच अजग 
भरता आला. या ऑनलाईन पध्दतीमळेु अजगदारांना एकाच कालावधीत वेिवेिळया गठकाणी  प्रवेिासाठी उपस्स्थत राहण्यासारखी संभ्रमाची 
पगरस्स्थती रागहली नाही.  
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२०१३ मध्ये िासकीय औ.प्र.संस्थेतील प्रवेि प्रगक्रया व २०१५ मध्ये खाजिी औ.प्र.संस्थेतील प्रवेि कें द्रीय ऑनलाईन पद्धतीने 
करणारे महाराष्ट्र हे देिातील पगहले राज्य ठरले आहे.  याचा अनभुव व होणारे फायदे लक्षात घेता राज्यातील सवगच िासकीय व खाजिी 
औ.प्र.संस्थांमधील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेतिंत प्रवेिासाठी कें द्रीय ऑनलाईन पद्धत राबगवण्यात येत आहे.  प्रवेिोच्िुक उमेदवारांनी 
व पालकांनी मागहती पसु्स्तकेत देण्यात आलेली मागहती, प्रवेि पध्दती व गनयम तसेच प्रमागणत कायगपद्धती यांचा अभ्यास करुन व सद्सगिवेक 
बदु्धीने ऑन लाईन प्रवेि अजग सादर करावा जेणे करून नंतर अडचणी उद्भवणार नाहीत. 

 
आपल्या उज्ज्वल भगवतव्यासाठी संचालनालया तफे मन:पुवंक िभेुच्िा !! 

 
 

संचालक 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, 

महाराष्ट्र राज्य 
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अनकु्रमाणिका 
 

तपणिल पान क्र. 
कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाबाबत संविप्त माविती 
व्यिसाय वशिण ि प्रवशिण संचालनालयाची ि याअंतगगत येणाऱ्या विविध योजनांची संविप्त माविती 

6 
6 

 
माणिती पसु्ततका भाग – 1 

औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेतील णिल्पकारागीर प्रणिक्षि योजनेंतगगत प्रवेिासाठी  
प्रवेि णनयमावली व प्रवेि पध्दती 

तपणिल पान क्र. 
 

1.0 सवगसामान्य 
1.1 मागहतीपसु्स्तकेत नमदू संगक्षप्त रुपे 
1.2 पगरभािा 
1.3 कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रया माध्यमातनू गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेअंतिगत होणाऱ्या प्रवेि प्रगक्रयेत सक्षम 

अगधकाऱ्याची भगूमका 
1.4 कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेसाठी जािांची उपलब्धता 
1.5 कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेसाठी उपलब्ध जािांचे वाटप 

1.5.1 मळू तालकुा पातळीवरील 70 % जािा 
1.5.2 तालकुाबाय पातळीवरील 30 % जािा 
1.5.3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीयांकगरता जािा 

1.6 औ.प्र.संस्थामधील जािा वाटप आगण आरक्षण 
2.0 णिल्पकारागीर प्रणिक्षि योजनेअंतगगत व्यवसायांच्या प्रवेिाकणर ता पात्रता णनकष 
3.0 उमेदवारांचे प्रकार 

3.1 महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार व  मळू तालकु्यातील उमेदवारांचे प्रकार 
3.2 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार 
3.3 अगनवासी भारतीय उमेदवार 

4.0 चालू प्रणिक्षि वषामध्ये णिल्प कारागीर प्रणिक्षि योजने अंतगगत व्यवसायांचा प्रथम वषग पुनप्रगवेि / नवीन 
प्रवेि घेऊ इस्च्ििारे उमेदवार 

5.0 आरक्षि 
5.1 महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र मंडळाकडून जो उमेदवार तांगत्रक व व्यावसागयक अभ्यासक्रम 

घेऊन माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणग झाला आहे अिा उमेदवारांना 10% आरक्षणाची तरतदू 
5.2 संरक्षण सेवेतील कमगचाऱ्यांच्या मुला/मलुींकगरता आरक्षण 
5.3 अपंित्व असलेल्या उमेदवारांकगरता आरक्षण 
5.4 स्त्री उमेदवाराकगरता आरक्षण 
5.5 स्क्वन्स मेरी खाजिी औ.प्र.संस्था, पणेु येथे संरक्षण सेवा श्रेणीकगर ता आरक्षण 
5.6 मािासविीय उमेदवारांकगरता आरक्षण 
5.7 धार्षमक अल्पसंखयांकांकगरता आरगक्षत जािा 

5.7.1 िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये धार्षमक अल्पसंखयांक उमेदवारांकगरता आरगक्षत तकुडया 
5.7.2 अल्पसंखयांकांकगरता संस्था म्हणनू नोंदगवण्यात आलेल्या खाजिी औ.प्र. संस्था 

5.8 अनसुगूचत जाती कायगक्रम (SCP), आगदवासी उपयोजना (TSP) व आगदवासी सावगगत्रकरण योजनेतिंत 
िासकीय औ.प्र.संस्थामध्ये असलेल्या आरक्षणाचा आकृतीबंध 

6.0 णवणवध प्रकारच्या उमेदवारांकणरता आवश्यक असिारी कागदपते्र 
7.0 भाषांतर 
8.0 गिुवते्तसाठी गिुाणधक्य 
9.0 गिुानकु्रमांक देिे 

9.1 िणुानकु्रम 
9.2 सम िणुवत्ता झाल्यास सापेक्ष िणुवत्ता 
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तपणिल पान क्र. 
9.3 पवूग तपासणी / पवूग मलु्यांकनामळेु िणुातील बदल 
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11.8 टप्पा आठवा - राज्यस्तरीय िणुांकानसुार सवग आरगक्षत उमेदवारांकगरता (मळू तालकुा आगण तालकुाबाय 

जािा एकगत्रत करुन) 
11.9 टप्पा नववा - सवग राज्यस्तरीय उमेदवारांकगरता फक्त िणुक्रमांकानसुार (कोणत्याही प्रकारच्या 

आरक्षणागिवाय) 
12.0 प्रवेि फेरीनसुार जागा वाटपाच्या टप्प्यांची अंमलबजाविी 
13.0 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीचे टप्पे 

13.1 टप्पा क्र. I - मागहती पसु्स्तका 
13.2 टप्पा क्र. II - ऑन लाईन अजग भरणे व अजग स्स्वकृती कें द्रावर अजग गनस्श्चत करणे 
13.3 टप्पा क्र. III – महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांची तात्परुती 

िणुवत्ता यादी प्रगसध्द करणे 
13.4 टप्पा क्र. IV - प्रवेि फेरीसाठी पयाय देणे 
13.5 टप्पा क्र. V - जािा वाटप करणे (Allotment of Seat) 
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13.9 टप्पा क्र. IX - संस्था स्तरावरील प्रवेि 
13.10 टप्पा क्र. X - प्रवेिोत्तर कायगवाही 
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माहिती पसु्ततका भाग – 2 
औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेतील णिल्पकारागीर प्रणिक्षि योजनेंतगगत प्रवेि प्रक्रीयेतील णवणवध ततरावर करावयाच्या 

कायगवािीसाठी प्रमाणित कायगपध्दती 
 

तपणिल पान क्र. 
 

1.0 औद्योवगक प्रवशिण संस्थेतील प्रिेशासाठी ऑन लाईन प्रिेश अजग सादर करणे ि अजग वनश्चचत करण्याच्या 
कायगिािीसाठी प्रमावणत कायगपध्दती 

2.0 औ.प्र.संस्थेतील प्रिेशासाठी औ.प्र. संस्थावनिाय ि व्यिसाय वनिाय विकल्प ि प्राधान्य सादर करण्याच्या 
कायगिािीसाठी प्रमावणत कायगपध्दती 

3.0 प्रिेश अजग वनश्चचत केल्यानंतर अजग ि/िा प्राथवमक गणुित्ता यादी बाबत िरकती नोंदविण्यासाठी (Grievance 
Redressal) अनसुराियाची प्रमावणत कायगपध्दती 

4.0 नोंदणीकृत ि अजग वनश्चचत केलेल्या उमेदिारांसाठी गणुित्ता क्रमांक ि प्रिेशश्स्थती तपासण्यासाठी प्रमावणत 
कायगपध्दती 

5.0 प्रिेश फेरीमध्ये वनिड झालेल्या उमेदिारांसाठी Online वनिडपत्र (Allotment Letter) प्राप्त करण्याची प्रमावणत 
कायगपध्दती 

6.0 प्रिेशवनश्चचती करण्याची प्रमावणत कायगपध्दती 
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कायगपध्दती 
9.0 सिािी प्रिेशफेरी - शासकीय औ.प्र. संस्थांसाठी संस्थास्तरीय समपुदेशन फेरीत प्रिेशाकरव ता उमेदिारांनी 

अिलंबविण्याची प्रमावणत कायगपध्दती 
10.0 प्रिेश रद्द करण्याकरव ता उमेदिारांनी अिलंबविण्याची प्रमावणत कायगपध्दती 
11.0 नोंदणीकृत उमेदिारांसाठी पासिडग बदलणे अथिा पनुस्थावपत (Forgot/ Change/ Reset Password) करण्याच्या 

कायगिािीसाठी प्रमावणत कायगपध्दती  
12.0 संविप्त स्िरुपात प्रिेश प्रवक्रयेतील टप्पे 
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कौशल्य हिकास ि उद्योजकता हिभाग 
 

सन 2014 पासनू मा. पंतप्रधान यांच्या “मेक इन इंवडया” या संकल्पनेस अनसुरुन “स्कील इंवडया” या नािाने कौशल्य विकास या 
कायगक्रमास कें द्र शासनाने सिोच्च प्राधान्य वदले असनू, या कायगक्रमाची प्रभािी अंमलबजािणी करण्याच्या दषृ्टीने राष्रीय स्तरािर कौशल्य 
विकास ि उद्योजकता या स्ितंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आिे. या अनषंुगाने तसेच मा. मखु्यमंत्री यांच्या “मेक इन मिाराष्र” या ध्येयास 
अनसुरुन राज्यात कौशल्य विकास अवभयान अवधक प्रभािीपणे राबविण्यासाठी वदनांक 15.01.2015 च्या शासन वनणगयान्िये पिूीच्या 
रोजगार ि स्ियंरोजगार विभागाचे रुपांतर करुन कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग या स्ितंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली आिे.  

 
सद्य:श्स्थतीत एकीकडे बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे िे शासनासमोर सिात मोठे आव्िान आिे तर 

दसुरीकडे राष्रीय ि आंतरराष्रीय अथगव्यिस्थेच्या विविध िेत्रांमध्ये कुशल मनषु्यबळाची गरज वदिसेंवदिस िाढत आिे. तसेच  मेक इन 
इंवडया, वडजीटल इंवडया, स्िच्छ भारत, स्माटग शिरे, सांसद आदशग ग्रामयोजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादी उपक्रमांना राष्रीय प्राधान्य 
देण्यात आल्याने देखील विविध िेत्रातील रोजगाराच्या संधी मोठया प्रमाणात वनमाण िोत आिेत. यावशिाय सध्या राज्यात शासनाचे विविध 
विभाग ि त्यांच्या अवधपत्याखालील मिामंडळे यांचे माफग त विविध प्रिगातील लाभाथींना िर नमदू विविध प्रकारच्या रोजगार ि 
स्ियंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या दषृ्टीने विविध कें द्र ि राज्य परुस्कृत योजना राबविण्यात येत आिेत. तथावप, यामध्ये समन्ियाचा 
अभाि असनू एकसतू्रता नसल्यामळेु या योजनांच्या फलवनष्पत्तीची माविती एकाच व्यासपीठािर उपलब्ध न िोता या योजनांचे वनयोजन, 
कायान्ियन, संवनयंत्रण, मलू्यमापन इ. बाबींिर खचग िोणाऱ्या साधनांचा अचकू, वकफायतशीर  ि प्रभािी िापर  िोत नव्िता. िी पाचिगभमूी 
लिात घेता राज्यातील मनषु्यबळाचे कौशल्य विकवसत करुन त्यांना मागणी असलेल्या िेत्रात रोजगार/स्ियंरोजगाराच्या संधी उपलब्धतेद्वारे 
पवरिार ि समाजाचा एक उत्पादक सदस्य म्िणनू सन्मानाने आपले भािी आयषु्य समथगपणे घडविता याि,े तसेच विविध विभागांमाफग त 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे एकाश्त्मकवरत्या वनयोजन ि अंमलबजािणीतनू “मेक इन इंवडया” आवण “मेक इन मिाराष्र” यासारख्या 
संकल्पना साकार करुन आपल्या राज्याच्या अथगव्यिस्थेचे बळकटीकरण करता याि,े यासाठी कौशल्य विकासासंबंधी सिग समािेशक 
अवभयान राबविण्याचा शासनाचा मानस िोता.  

 
िरील पाचिगभमूीिर मा.पंतप्रधान यांच्या स्कील इंवडया या संकल्पनेस अनसुरून मिाराष्र राज्याने “कुशल मिाराष्र, रोजगारयकु्त 

मिाराष्र” िे ध्येय (Vision) समोर ठेिले असनू, राज्यातील यिुक-यिुतींचे कौशल्य विकासाद्वारे सिमीकरण करुन त्यांना अवधक मागणी 
असलेल्या उद्योग, सेिा ि तत्सम िेत्रात रोजगार/स्ियंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी “प्रमोद मिाजन कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता विकास अवभयान” राबविण्यात येत आिे. 

 
कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाअंतगगत विविध योजनांची अंमलबजािणी करण्यासाठी िेत्रीय स्तरािर खालील संस्था 

कायान्िीत आिेत.  
 व्यिसाय वशिण ि प्रवशिण संचालनालय 
 मिाराष्र राज्य व्यिसाय वशिण पवरिा मंडळ 
 मिाराष्र राज्य व्यिसाय प्रवशिण पवरषद 
 मिाराष्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी 
 कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संचालनालय 
 अण्णासािेब पाटील आर्थथक विकास मिामंडळ 

 
व्यिसाय हशक्षण ि प्रहशक्षण संचालनालय 
 
 महाराष्ट्र राज्यात सवग स्तरावर तांगत्रक गिक्षण देण्यांची जबाबदारी एकगत्रतगरत्या सोपगवण्याच्या दषृ्ट्टीने 1948 साली तंत्रगिक्षण 
संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर अल्पावधीतच महाराष्ट्र राज्याने औद्योगिक क्षेत्रात मोठी झेप घेतली.  औद्योगिक 
उत्पादनाच्या घटक रचनेत लक्षणीय बदल झाल्यामळेु या औद्योगिक घटकांना गनरगनराळया स्तरावर लािणारे तांगत्रक प्रगिगक्षत मनषु्ट्यबळ व 
त्यांच्याकगर ता पनुप्रगगिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या दषृ्ट्टीने राज्यात प्रगिक्षणाच्या सोईमध्ये प्रचंड वेिाने वाढ झाली.  या गवगवध 
कायगक्रमांचे संचालन व प्रिासन यांची सवांिीण प्रिती होण्याच्या दषृ्ट्टीने तंत्र गिक्षण संचालनालयाचे 1984 साली गवभाजन करुन तंत्रगिक्षण 
संचालनालय व व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय अिी दोन संचालनालये गनमाण करण्यात आली.  यापैकी व्यवसाय गिक्षणांतिगत 
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माध्यगमक व उच्च माध्यगमक स्तरावरील व्यवसाय अभ्यासक्रम राबगवले जातात व व्यवसाय प्रगिक्षणांतिगत कें द्रिासन परुस्कृत गिल्प 
कारािीर प्रगिक्षण योजना व गिकाऊ उमेदवारी योजना या प्रमुख योजना राबगवण्यात येतात. 
संचालनालयाचे ध्येय: 

 औद्योगिक आस्थापनांना लािणाऱ्या कुिल तांगत्रक प्रगिगक्षत मनुष्ट्यबळाचा सातत्याने परुवठा करणे.   
 तंत्रज्ञानात कालानरुूप होणारे बदल गवचारात घेवनू त्यानसुार प्रगिक्षणात सधुारणा करुन प्रगिक्षणाचा दजा अद्ययावत ठेवणे. 
 व्यािसावयक गिक्षण व प्रगिक्षण समाजातील सवग स्तरातील घटकांना उपलब्ध करुन देवनू उमेदवाराला रोजिार व 

स्वयंरोजिारासाठी गसध्द करणे. 
 

व्यिसाय प्रहशक्षणाअंतगगत राबहिल्या जाणाऱ्या योजना 
 

1. हशल्पकारागीर प्रहशक्षण योजनेची ठळक िैहशष्ट्ये: 
1.1 राज्यातील एकूण 417 िासकीय व 491 खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमधनु एकूण 79 प्रकारच्या  व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे 

प्रगिक्षण गदले जाते.  त्यात अगभयांगत्रकी िटातील एक विग कालावधीचे एकूण 23 व्यवसाय अभ्यासक्रम, दोन विग कालावधीचे 
एकूण 32  व्यवसाय अभ्यासक्रम, तसेच गबिर अगभयांगत्रकी िटात एक विग कालावधीचे 24 व्यवसाय अभ्यासक्रमांचा अंतभाव 
आहे. औ.प्र.संस्थेतील 11 व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रवेिासाठी इयत्ता 10 वी अनतु्तीणग व 68 व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रवेिासाठी 
इयत्ता 10 वी उत्तीणग अिी िैक्षगणक अहगता गवहीत करण्यात आली आहे.  या व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे प्रगिक्षण रोजिार 
महासंचालनालय, नवी गदल्ली ने गनधागरत केलेल्या अभ्यासक्रमानसुार गदले जाते. अभ्यासक्रम यिस्वारीत्या पणूग करुन परीक्षा 
उत्तीणग होणाऱ्या उमेवारास रोजगार मिासंचालनालय, निी वदल्ली कडुन राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण परीिदेचे (NCVT) अवखल 
भारतीय व्यिसाय प्रमाणपत्र गदले जाते. सदर प्रमाणपत्रास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त आहे.   

1.2 औद्योवगक प्रवशिण संस्थेतील व्यिसाय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रात्यविक (Practical) भाग 70 टक्के ि  सैध्दांवतक (Theory) भाग 
30 टक्के आिे. प्रवशिण पणूग केल्यािर रोजगार ि स्ियंरोजगाराबरोबरच उच्च वशिण घेऊ इश्च्छणाऱ्या उमेदिारांना पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या दसुऱ्या िगात थेट प्रिेश वदला जातो. 

1.3 राज्यातील सवग समाजघटकांना व्यवसाय गिक्षणाचा लाभ गमळावा या उदे्दिाने सरुू करण्यात आलेल्या औ.प्र.संस्थांचे विीकरण 
खालीलप्रमाणे आहे.  

अ.क्र. औ.प्र.संतथांचे प्रकार िासकीय औ.प्र.संतथा 
1 सवगसाधारण औ.प्र.संस्था 307 
2 आगदवासी उमेदवारांसाठी 61 
3 फक्त मगहलांसाठी 15 
4 आगदवासी आश्रमिाळामध्ये औ.प्र.संस्था 28 
5 अन.ुजाती व नवबौध्द उमेदवारांसाठी 4 
6 अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी 2 
7 Total 417 

 
1.4 औद्योवगक प्रवशिण संस्थेत विविध व्यिसाय अभ्याक्रमात प्रवशिण देताना सदर प्रवशिणासाठी उपलब्ध पायाभुत सवुिधांचा 

मित्तम विवनयोग व्िािा ि कुशल मनषु्यबळाचे प्रमाण िाढािे म्िणनू राज्यात मिापावलका िेत्रातंगगत असलेल्या 41 िासकीय 
औ.प्र. संस्थेत तीन पाळीत, 234 िासकीय औ.प्र. संस्थेत दोन पाळीत ि 142 िासकीय औ.प्र. संस्थेत एका पाळीत प्रवशिण 
वदले जाते.  

1.5 प्रिेश प्रक्रीयेत पारदशगकता ि प्रिेशोच्छुक उमेदिारांच्या सोईसाठी राज्यातील शासकीय औ.प्र.संस्थांची प्रिेशसत्र ऑगस्ट 2013 
सत्राची तथा शासकीय बरोबरच खाजगी औद्योवगक प्रवशिण संस्थांची प्रिेशसत्र ऑगस्ट 2015 पासनूची प्रिेशप्रक्रीया िी कें द्रीय 
ऑनलाईन प्रिेश पध्दतीने राबविण्यात येत असनू याप्रकारे ऑनलाईन स्िरुपात प्रिेश प्रक्रीया राबविणारे मिाराष्र िे देशातील 
प्रथम राज्य ठरले आिे.  

1.6 औ.प्र.संस्थेतील प्रिेशासाठी सिगसाधारण वदनांक 01 जनू पासनू प्रिेश अजग उपलब्ध करुन देण्यात येत असनू प्रिेशाची सिग 
कायगिािी वदनांक 31 ऑगस्ट पयंत पणूग िोिनू वदनांक 01 सप्टेंबर पासनू वनयवमत प्रवशिणास सरुुिात िोते. प्रिेशाबाबत 
तपवशलिार माविती प्रादेवशक कायालय, वजल्िा व्यिसाय वशिण ि प्रवशिण कायालय ि औद्योवगक प्रवशिण संस्था येथे उपलब्ध 
असते. प्रिेशाच्या अवधक मावितीसाठी www.admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यािी. 

1.7 औ.प्र.संस्थेतील सगुवधा प्रगिक्षणासाठी अत्याधगुनक यंत्रसामगु्री व उपकरणांसह ससुज्ज कायगिाळा, प्रात्यगक्षकासाठी हत्यार संच, 
कच्चामाल, ॲपरन आगण स्टेिनरी,  अभ्यासाकगर ता गं्रथालय/पसु्तक पेढी, दररोज ये-जा करणाऱ्या प्रगिक्षणार्थ्यांसाठी  रेल्वे व 
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बस मागसक पासकगरता गिफारसपत्र, िरज ूगवद्यार्थ्यांना वसगतिहृात प्रवेि, आगदवासी मलुा-मलुींकगरता स्वतंत्र वसगतिहृ, अपंि 
गवद्यार्थ्यांसाठी गनयमाप्रमाणे सगुवधा, रोजिार व स्वयंरोजिारासाठी नाव नोंदणी या बाबी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. 

1.8 प्रगिक्षण िलु्क: शासकीय औ.प्र.संस्थांध्मये प्रिेश घेणाऱ्या उमेदिारांसाठी अंत्यत माफक प्रवशिण शलु्क आकारण्यात येते.  
आर्षथकदषृ्ट़्या मािासविीय प्रगिक्षणार्थ्याना (EBC) प्रगिक्षण िलु्कातुन सटु गमळते  तसेच अनसुगूचत जाती, अनसुगूचत जमाती, 
गवमकु्त जाती व भटक्या जमाती या प्रविातील  प्रगिक्षणार्थ्यांना(उन्नत िटातील प्रगिक्षणाथी विळुन)  फी माफी देण्यात येते. 

1.9 गनवाहभत्ता: वसगतिहृात राहणाऱ्या व वसगतिहृाबाहेर राहणाऱ्या अनसुगूचत जमातीच्या (ST) प्रगिक्षणार्थ्यांना आगदवासी 
गवभािाने मंजरू केल्यानसुार प्रगतमाह अनकु्रमे रु. 600/- व रु. 500/- या प्रमाणे गनवाहभत्ता देण्यात येतो.  

1.10 गवद्यावेतन: आर्षथकदषृ्ट्टया मािास असलेल्या (EBC) प्रवेगित प्रगिक्षणार्थ्यांच्या 50 टक्के प्रगिक्षणार्थ्यांना प्रगतमाह रु. 40/- 
गवद्यावेतन मंजरू करण्यात येते. उच्च उत्पन्न िटातील मािासविीय प्रगिक्षणाथी विळून मािासविीय गवद्यार्थ्यांना सदरचे 
गवद्यावेतन रु. 60/- प्रगतमाह या प्रमाणे मंजरू करण्यात येते.  

1.11 गिष्ट्यवतृ्ती: अनसुगूचत जातीच्या (SC) प्रगिक्षणार्थ्यांना तसेच अल्पसंखयांक समाजातील प्रगिक्षणार्थ्यांना (Minority) मगॅरकोत्त्तर 
गिष्ट्यवतृ्ती गनयमाप्रमाणे अनजेु्ञय आहे.   

 
2. हशकाऊ  उमेदिारी  योजना (हशकाऊ  उमेदिारी  अहिहनयम 1961): 

2.1 योजनेंची उगद्दष्ट्ट्ये :  यवुकास आवश्यक असलेले पायाभतू प्रगिक्षण औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये गदल्यानंतर उद्योिात 
असणाऱ्या प्रगक्रयांमध्ये लािणारी यंत्रसामगु्री तसेच नवीन व आधगुनक तंत्रज्ञानानसुार औद्योगिक आस्थापनेत वापरण्यात येणारी 
यंत्रसामगु्री व तंत्र यांचे ज्ञान व कौिल्य प्राप्त करुन सवग दषृ्ट्टीने पणूग  कुिल बनावा यासाठी  गिकाऊ  उमेदवारी  योजना  
अस्स्तत्वात  आली. 

2.2 योजनेचे स्वरुप :  देिातील खाजिी,  गनमिासकीय व िासकीय उद्योिधंद्याच्या िरजाप्रमाणे प्रगिगक्षत मनषु्ट्यबळ  गनमाण 
करण्यासाठी कें द्रिासनाने उद्योिधंद्यामध्ये इंगजगनअरींि , केगमकल, प्रप्रप्रटि, कॅटरींि इत्यादी  39  िटात विीकरण केले असनू 
259 (51 सेंटर ऑफ एक्सलन्स) व्यवसाय गनदेगित  केले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात त्यातील एकूण 181 व्यवसायात प्रगिक्षण 
देण्यात येते. कालमानाप्रमाणे आवश्यकतेनसुार नवीन व्यवसाय गनदेगित  करण्यात येतात व कालबाहय व्यवसाय  विळण्यात 
येतात. गवगवध व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रगिक्षण घेतलेले उमेवारांबरोबरच अप्रगिगक्षत (Freshers) उमेदिारांची वशकाऊ 
उमेदिारी योजनेतगंत वनिड करण्यात येते. 

2.3 महाराष्ट्र  राज्यातील  आस्थापनांची  मागहती  उपलब्ध  करुन  घेणे: महाराष्ट्र  राज्यात विविध गवभािाकडून  त्यांच्याकडे  नोंदी  
असलेल्या  आस्थापनांची  मागहती  उपलब्ध  करुन  घेऊन  ती  संचालनालयाच्या  अखत्यारीत  असलेल्या  प्रादेगिक  कायालय  
व  संबंगधत  मुलभतू  प्रगिक्षण  तथा  अनिंुगिक  सचूना  कें द्र  यांचेकडे  सवेक्षण/ पनुसगवेक्षण  करण्याकगरता   पाठगवली  जाते.  
संबंगधत  मलुभतू  प्रगिक्षण  तथा  अनिंुगिक  सचूना  कें द्राचे  सहाय्यक  प्रगिक्षणाथी  सल्लािार  त्या  आस्थापनेत जाऊन  
गिकाऊ  उमेदवारी  योजना  1961  प्रमाणे  प्रगिक्षण  सगुवधा  व  एकूण  कामिारांच्या 2.5  ते  10 टक्के या  प्रमाणात गिकाऊ  
उमेदवारांची  संखया   गनस्श्चत केली  जाते.  या  गनस्श्चत  केलेल्या  जािांवर  भरती  करण्याकगर ता  कायालयीन  अगधसचूना  
गनिगगमत केली  जाते.   

2.4 गिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतिगत  46  िासकीय  व  157 अिासकीय मलूभतू प्रगिक्षण तथा अनिंुगिक सचूना कें द्रामध्ये 
प्रगिक्षण देण्याची  सोय आहे. 

2.5 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतनू व्यवसाय परीक्षा उत्तीणग झालेल्या उमेदवारांना या योजने खाली गनदेगित  संस्थेतनू व्यवसायामध्ये 
प्रगिाक्षण कालावधीमध्ये सटू गमळते. अिी सटू गमळालेल्या उमेदवारांना मलुभतू प्रगिक्षण घ्यावे लाित नाही. त्यांना आस्थापनेत 
कायगिाळा प्रगिक्षण  सैध्दांगतक  गवियाचे प्रगिक्षण द्यावे लािते. प्रगिक्षण पणूग करणाऱ्या  गिकाऊ उमेदवारांची परीक्षा कें द्र 
िासनाच्या राष्ट्रीय  व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेकडून दरविी एगप्रल व ऑक्टोबर मगहन्यात घेण्यात येते  व उत्तीणग उमेदवारांना 
सदर पगरिदेकडून  प्रमाणपत्र देण्यात येते. 

2.6 गिकाऊ  उमेदवारांची  भरती प्रगक्रया: या योजनेखाली गवहीत अहगता धारक गिकाऊ उमेदवार नेमण्याचे  अगधकार  व जबाबदारी 
संबंगधत आस्थापनेची आहे.  आस्थापनेचे प्रगतगनधी  औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रत्यक्ष जाऊन मलुाखत / लेखी  पगरक्षेिारे  
उमेदवारांची गनवड करतात. आस्थापना / सेवा योजन कायालय जागहरात प्रकवा औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतनू उत्तीणग गवद्यार्थ्यांची 
यादी मािवनू उमेदवारांची गनवड करतात. तसेच औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतनू  उत्तीणग  झालेल्या इच्िुक  उमेदवारांना िासकीय 
मलुभुत प्रगिक्षण तथा अनिंुगिक सचूना कें द्रातनू मुलाखत पत्र देऊन त्यांना गिकाऊ उमेदवारी गमळवनू देण्यासाठी प्रयत्न केले 
जातात.   तसेच  आस्थापना  व  गिकाऊ  उमेदवार  एकाच  गठकाणी  येण्याकगरता  प्रादेगिक  स्तरावर  औद्योगिक  प्रगिक्षण  
संस्थांमध्ये  भरती  मेळाव्याचे  आयोजन  केले  जाते.  सदर  भरती  मेळाव्यात  आस्थापना  अगधकारी  उमेदवारांची  मलुाखत  
घेऊन  त्यांना  गिकाऊ  उमेदवार  म्हणनू   गनयकु्त  करतात. सत्र  गनहाय  भरती  मेळाव्याची  जागहरात  स्थागनक  वतृ्तपत्रामध्ये  
गदली  जाते,  तसेच  भरती  मेळाव्याचे  वेळापत्रक   औद्योगिक  प्रगिक्षण  संस्थाच्या  सचूना  फलकावर लावले  जाते  व सवग  
आस्थापनांना कळगवले  जाते.    
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2.7 गिकाऊ उमेदवारी योजने अंतिगत गिकाऊ  उमेदवार भरतीचा कालावधी: राज्यामध्ये  गिकाऊ उमेदवारांची भरती फेब्रुवारी / 
ऑिस्ट या सत्रात करण्यात येते. फेब्रुवारी सत्रासाठी  16 जानेवारी ते 15 एगप्रल  व  ऑिस्ट  सत्रासाठी 16 जलैु  ते  15 ऑक्टोबर  
या  कालावधीत  भरती  करण्यात  येते. 

2.8 वय व िागरगरक पात्रता: वय :     14 विे पणूग       वजन : 25.4 गकलो  (कमीत  कमी) 
उंची :     137 से.मी (वकमान)       दषृ्ट्टी : चांिली  

उमेदवाराना  िागररीकदषृ्ट्टया  पात्र असल्याचे अगधकृत  वैद्यगकय  अगधकाऱ्यांचे  प्रमाणपत्र सादर करावे लािते. िागररीकदषृ्ट्टया  
अपंि  उमेदवारांचा ठरागवक व्यवसायासाठी  वैद्यगकय अगधकाऱ्यांचे  गिफारिीनसुार  गवचार  करण्यात  येतो.   

2.9 गिकाऊ  उमेदवारांना  गमळणारे गवद्यावेतन: गिकाऊ उमेदवारांना कें द्र िासनाने मंजरू केलेल्या दरानसुार प्रगिक्षण कालावधीमध्ये  
गवद्यावेतन  गमळते.  सद्य:स्स्थतीत  प्रचगलत दर खालील प्रमाणे  आहेत. 
(रोजिार व प्रगिक्षण महागनदेिालय, नवी गदल्ली यांची अगधसचूना जी.एस.आर. 680 (अ), गदनांक 22 सप्टेंबर 2014)   

2.10 औद्योगिक प्रगिक्षण  संस्थेमधून व्यवसाय परीक्षा उत्तीणग  करणाऱ्या उमेदवारांना गिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतिगत प्रगिक्षण 
कालावधीत अनजेु्ञय असलेली सटू गवचारात घेऊन प्रवेि गदला जातो.  त्यांची प्रगिक्षणाची सटू लक्षात घेऊन त्यांना त्या अनिंुिाने 
गवद्यावेतन देय असते. 

2.11 गिकाऊ  उमेदवार  प्रोत्साहन  योजना: ज्या  आस्थापनांचा  व्यवहार  100  कोटी पेक्षा  कमी  आहे  अिा  एम.एस.एम.ई.  
आस्थापनांतील  गिकाऊ  उमेदवारांपैकी  जास्तीत  जास्त  10  गिकाऊ  उमेदवारांच्या   गवद्यावेतनाच्या 50%  रक्कमेची    
प्रगतपतूी  कें द्र  िासनामाफग त  केली  जाते.  सदर  रक्कम  उमेदवाराच्या  बकँ खात्यामध्ये  थेट  जमा  केली  जाते. 

2.12 औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये उत्तीणग झालेल्या उमेदिारांना रोजगार, स्ियंरोजगार, वशकाऊ उमेदिारी योजनेतगंत रोजगाराची 
ि उच्च वशिणाची संधी उपलब्ध असल्याने वशकाऊ उमेदिारी योजनेतगंत प्रवशवित ि अप्रवशावित उमेदिारांसाठी उपलब्ध 
असणाऱ्या जागा वरक्त राित असतात.  

 
3. जागहतक बकँ योजना: 

औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमधनु वदले जाणारे प्रवशिण कारखान्यातील निीन तंत्रज्ञानाच्या गरजेशी ससंुगत िोण्यासाठी ि जागवतक 
दजाचे कुशल मनषु्यबळ वनमाण करण्यासाठी कारखाने / औद्योवगक संघटना यांच्या सिभागाने कें द्रशासनाने सन 2005 या िषापासनू 
पढुील पाच िषामध्ये देशातील एकूण 500 औ.प्र.संस्थांचा दजा उंचािून त्यांना सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये रुपांतरीत करण्यांची योजना 
सरुू केली .  सदर योजनेत राज्यातील 87 औ.प्र.संस्थांचा अंतभाि करण्यात आला आिे.  कें द्र ि राज्य शासन यांचेमधील सामंजस्य 
करारानसुार या योजनेसाठी अनकु्रमे 75% ि 25% अथगसिाय्य प्राप्त िोत आिे.   
 

4. पस्ललक प्रायव्िेट पाटगनरहशप योजना: 
ज्या संस्थांचा जागवतक बकँ प्रकल्पांतगगत समािेश झालेला नािी, अशा देशातील एकूण 1396 शासकीय औ.प्र.संस्थांचा दजािाढ या 
योजनेतगंत करण्यात आला आिे. यात राज्यातील एकूण 250 संस्थांचा अंतभाि करण्यात आला आिे.  या योजनेत सिभागी संस्थांना 
प्रत्येकी 2.50 कोटी रु. एिढी रक्कम व्याजमुक्त कजग रुपाने कें द्रशासनाकडुन देण्यात आलेली आिे.  सदरिू कजाची परतफेड 11 व्या 
िषापासनु 30 व्या िषापयंत समान 20 िप्त्यात कराियाची आिे. 
 

5. प्रगत व्यिसाय प्रहशक्षण योजना:  
प्रगत व्यिसाय प्रवशिण योजना िी नाविन्यपणूग, बिुकौशल्यािर आधारीत योजना कें द्र ि राज्य सरकारांनी सामाईकवरत्या संयकु्त राष्र 
विकास कायगक्रम, आंतरराष्रीय कामगार संघटना ि जागवतक बकँ यांच्या अथगसिाय्याने सन 1977 मध्ये सरुू केली. सदर योजनेतगंत 
औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये औद्योवगक आस्थापनांमध्ये कायगरत मनषु्यबळांस कौशल्यािर आधारीत प्रवशिण कायगक्रम आयोवजत 
केले जातात.   
राज्यात अंबरनाथ, नावशक,औंध-पणेु, अमरािती, नागपरू, औरंगाबाद, कोल्िापरु आवण नांदेड या 8 शासकीय औ.प्र.संस्थांच्या 
आिारात प्रगत व्यिसाय प्रवशिण संस्था स्थापन करण्यात आली असनू सदर संस्थेत एकूण 14 अल्पमदुतीच्या विविध व्यिसायांमध्ये 
8240 प्रवशिण िमता उपलब्ध आिे. 
  

  

विग संबंगधत  राज्य  प्रकवा  संघ  राज्य के्षत्र  यांनी  अगधसचूनेिारे गनस्श्चत केलेल्या अधग  कुिल  मजरुांच्या  गकमान  मजरुीच्या 
प्रथम विग 70% 
गितीय विग 80% 
ततृीय विग 90% 
चतथुग  विग 90% 
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6. िायटेक प्रहशक्षण योजना: 
सदर योजना रोजगार मिासंचालनालयामाफग त जागवतक बकँ प्रकल्पांतगगत 1999 साली उच्च तंत्रज्ञान ि बिुकौशल्यािर आधारीत 
प्रवशिणासाठी सरुू करण्यात आली.  सदर योजनेतगंत शासकीय औ.प्र.संस्था, औंध-पणेु येथे इलेक्रॉवनक्स ि संगणकिेत्रात 
अल्पमदुतीच्या प्रवशिणासाठी िायटेक प्रवशिण योजना सरुू करण्यात आली.   
 

7. िरील प्रमखु प्रहशक्षण योजनांसमिेतच राज्यातील शासकीय औ.प्र.संत्ांमार्ग त खालील योजना राबहिणयांत येतात: 
7.1 आर्थटझन टु टेक्नोकॅट प्रवशिण योजना  
7.2 लोकसेिा कें द्र 
7.3 उत्पादनावभमखु प्रवशिण योजना 
7.4 मागेल त्याला व्यिसाय प्रवशिण योजना 
7.5 अल्पसंख्यांकासाठी प्रवशिण योजना 
 

8. सामंजतय करार (MoU): 
कें द्र शासनाच्या वदनांक 27.02.2014 रोजीच्या अवधसचुनेनसुार कंपनी कायदयाखाली नोंदणीकृत असलेल्या सिग औद्योवगक 
आस्थापनांना त्यांच्या िार्थषक उत्पन्नापैकी कािी वनधी िा Corporate Social Responsibility Policy या अंतगगत  विविध 
समाजोपयोगी कामांसाठी खचग कराियाचा असतो त्या अनषंुगाने उच्च ि तंत्र वशिण विभाग, यांचे शासन वनणगय क्र. पीपीपी 
2013/प्र.क्र.103/13/व्यवश-5, वदनांक 29 म,े 2015 अन्िये Corporate Social Responsibility (CSR) अंतगगत विविध औद्योवगक 
आस्थापनेबरोबर करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारास मान्यता देण्यात आली आिे. 
त्यानसुार व्यिसाय वशिण ि प्रवशिण संचालनालयाने आजपयंत राज्यातील विविध नामांकीत औद्योवगक आस्थापना 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 इत्यादीं समिेत सामंजस्य करार केलेले आिेत.  सद्य:श्स्थतीत 27 नामांकीत औद्योवगक आस्थापनांशी सामंजस्य करार 
करण्यात आलेले असनू त्यांच्याव्दारे एकूण रु. 63.92 कोटी एिढया वनधीचा विवनयोग करुन राज्यातील शासकीय औ.प्र. संस्थांतील 
प्रवशिण सवुिधांचा दजािाढ करण्याची कायगिािी करण्यात येत आिे.  याअंतगगत राज्यातील शासकीय औ.प्र. संस्थेतील प्रवशिणार्थ्यांना 
अल्पमदुतीचे प्रवशिण देणे, On the Job Training, रोजगाराच्या संधी, वनदेशक प्रवशिण कायगक्रम,  अद्ययाित यंत्रसामगु्री ि उपकरणे 
उपलब्ध करुन देणे, इतर आिचयक सोईसवुिधा उपलब्ध करुन देणे यासारख्या बाबी प्रथम प्राधान्याने  राबविण्यात येत आिेत. 
ग्रामीण भागातील प्रवशिणार्थ्यांना औद्योवगक आस्थापनेतील तज्ञांचे मागगदशगन प्राप्त िोण्यासाठी संचालनालय, L&T Ltd ि 
Confederation of Indian Industry यांच्या माफग त प्रत्येक शवनिारी Video Conferencing च्या माध्यमातनू प्रवशिण कायगक्रम 
राबविण्यात येतो.  
 

9. मॉडेल आय.टी.आय: 
राज्यातील शासकीय औ.प्र. संस्थांमाफग त अद्ययाित यंत्रसामुग्री ि उपकरणांिर आधारीत प्रवशिण देणे ि संस्थेत उमेदिारांसाठी 
आिचयक त्या सिग सोईसवुिधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील शासकीय औ.प्र.संस्था यात मॉडेल औ.प्र.संस्था म्िणनू विकवसत 
करण्याचे योवजले आिे.  त्यानसुार  प्रथम टप्प्यामध्ये राज्यातील चंद्रपरू ि लातरू वजल्ियातील खालील प्रत्येकी 06 शासकीय औद्योवगक 
प्रवशिण संस्थांना “Model ITI” म्िणनू विकवसत करण्याची कायगिािी प्रगतीपथािर आिे.  
चंद्रपरू वजल्िा:  1) चंद्रपरू  2) राजरूा 3) मलू 4) नागभीड 5)बल्लारपरू 6)पोंभणूा 
लातरू वजल्िा :  1) लातरू 2) लातरू (म)ु 3) वनलंगा 4) औसा 5) वशरुर-अनंतपाळ 6) देिणी                                            
सदर संस्था “मॉडेल संस्था” म्िणनू विकवसत करण्यासाठी खालील बाबींचा अंतभाि करण्यात आलेला आिे 
9.1 यंत्रसामगु्री, उपकरणे ि ित्यारे यांची 100% त्रटुीपतुगता करणे 
9.2 अद्ययाित िगगखोल्या, कायगशाळा ि संगणक कि तयार करणे 
9.3 निीन प्रशासकीय इमारत बांधणे / अश्स्तत्िात असलेल्या इमारतीचे नतुनीकरण करणे. 
9.4 गं्रथालय,िसवतगिृ, वक्रडांगण, उपािारगिृ, प्रसाधनगिृ, व्िच्युगअल क्लासरुम, CNC Lab, मविला कि, अवभलेख कि, 

भांडारकि इत्यादी सवुिधांची उपलब्धता सदर संस्थांमध्ये करणे िा सदर सवुिधा पिूग अश्स्तत्िात असल्यास त्यांचे नतूनीकरण/ 
दजािाढ करणे. 

9.5 Pre-Fabricated Structure च्या संकल्पनेिर आधारीत आधवुनक तंत्रज्ञान िापरुन कायगशाळेची अल्प कालािधीत वनर्थमती 
करणे. 

9.6 औद्योवगक प्रवशिण संस्थेच्या भुखंडास Wall Compound , Wi-Fi Campus, CCTV सवुिधा उपलब्ध करुन त्यांचे प्रिेपण 
प्रादेवशक कायालय ि संचालनालय स्तरािर पािणे. 
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9.7 कमगचारी ि प्रवशिणाथी यांची Biometric उपश्स्थती घेिून त्याची माविती  प्रादेवशक कायालय ि संचालनालयास उपलब्ध 
करुन देणे. 

9.8 संस्थेस ISO:29990 प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे 
9.9 सरुिेसंबंधी सिग उपाययोजना करणे 
9.10 स्थावनक औद्योवगक आस्थापनांच्या मदतीने  अल्पमुदतीचे व्यिसाय अभ्यासक्रम सरुू करणे 
9.11 Workshop, Seminars, On the job Training, Employment Engagement यासाठी औद्योवगक आस्थापनांशी सामंजस्य 

करार करणे 
9.12 Video Conferencing व्दारे प्रवशिणार्थ्यांसाठी औद्योवगक आस्थापनांतील तज्ञांचे मागगदशगन सत्र आयोवजत करणे 
9.13 संस्थांना DGT, निी वदल्ली कडुन “A” गे्रड ( 5 Star) प्राप्त करुन घेण्यासाठी आिचयक उपाययोजना करणे 
िरील सिग सवुिधांसाठी औद्योवगक प्रवशिण संस्थेच्या स्तरािर “संस्था विकास आराखडा (Institute Development Plan)” तयार 
करण्यात आला असनू त्याप्रमाणे वनयोजन ि अंमलबजािणी करण्यात येत आिे. 
सदर 12 शासकीय औ.प्र. संस्था “मॉडेल आय.टी.आय” म्िणनू विकवसत करण्यासाठी आिचयक रु.30 कोटी इतक्या वनधीपैकी 
आर्थथक िषग 2017-2018 मध्ये रु.15 कोटी प्राप्त झाले असनु त्याव्दारे दजािाढ कराियाची कायगिािी करण्यात आली आिे.   
 

10. मिाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रहशक्षण पहरषद 
(Maharashtra State Council of Vocational Training -MSCVT) 
कौशल्य विकास ि उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या अखत्यारीत प्रवशिण मिासंचालनालय, निी वदल्ली यांचेमाफग त देशात 
व्यिसाय अभ्यासक्रम ि व्यािसावयक प्रवशिण संस्थांना राष्रीय व्यिसाय प्रवशिण पवरषदेची (National Council of Vocational 
Training -NCVT) अनकु्रमे मान्यता ि संलग्नता देण्यात येते.  याच धतीिर राज्यात व्यिसाय अभ्यासक्रम ि व्यािसावयक प्रवशिण 
संस्थांना अनकु्रम ेमान्यता ि संलग्नता देण्यासाठी मिाराष्र राज्य व्यिसाय प्रवशिण पवरषदेची (Maharashtra State Council of 
Vocational Training - MSCVT)  स्थापना करण्यात आली आिे. 
शासन वनणगय क्र. आयटीआय-2014/प्र.क्र.148/व्यवश-3, वद.18 जानेिारी, 2017 अन्िये मिाराष्र राज्य व्यिसाय प्रवशिण पवरषदेची 
(MSCVT) सोसायटी रवजस्रेशन ॲक्ट 1860 अंतगगत वदनांक 29 माचग, 2017 रोजी “सोसायटी” म्िणनू नोंदणी करण्यात आली आिे. 
विविध औद्योवगक आस्थापनांकडून त्यांना आिचयक तंत्रकुशल बळाच्या उपलब्धतेसाठी निीन व्यिसाय अभ्यासक्रम (Customized 
Courses) तयार करुन मिाराष्र राज्य व्यिसाय प्रवशिण पवरषदेच्या मान्यतेसाठी प्राप्त िोत आिेत. या अभ्यासक्रमांना पवरषदेची 
मान्यता देिनू असे अभ्यासक्रम रोजगार ि स्ियंरोजगार वनर्थमतीसाठी वनश्चचतच उपयकु्त ठरतील.  तसेच या अभ्यासक्रमांतगगत प्रवशिण 
देणाऱ्या प्रवशिण संस्थांना पवरषदेची संलग्नता वदल्यास प्रवशिणाची गणुित्ता राखणे ि सिगमान्य प्रमाणपत्र देणे शक्य िोईल. पवरषदेचे 
प्रमाणपत्र वदल्यास पात्र प्रवशिणार्थ्यांना वशकाऊ उमेदिारी प्रवशिण योजनेंतगंत सामािनू घेणे शक्य िोईल.  
देशात NCVT यांचे वशल्पकारागीर प्रवशिण योजनेंतगंत वदघग मदुतीचे मान्यताप्राप्त व्यिसाय अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी संलग्नता 
प्राप्त प्रवशिण देणाऱ्या संस्थांना “औद्योवगक प्रवशिण संस्था (Industrial Training Institute - ITI)” म्िणनू संबोवधले जाते.  याच 
धतीिर MSCVT यांचे अल्प ि वदघग मदुतीचे मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी संलग्नता प्राप्त संस्थांना “व्यिसाय प्रवशिण 
संस्था (Vocational Training Institute- VTI)” म्िणनू संबोवधले जाईल.   MSCVT अंतगगत प्रवशिण पणूग करणाऱ्या 
प्रवशिणार्थ्यांची कौशल्य चाचणी िी बािय चाचणी संस्थांमाफग त घेण्यात येईल.  अशा चाचणी घेण्यास इच्छुक संस्थांना देखील MSCVT 
यांची संलग्नता घेणे अवनिायग असेल ि अशा कौशल्य चाचणी संस्थांना “कौशल्य चाचणी संस्था (Skill Assessment Agency - 
SAA)” म्िणनू संबोवधले जाईल.   
कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, शासन वनणगय क्र.कौविउ-2017/प्र.क्र.237/अवभयान-1 वदनांक 26 वडसेंबर, 2017 अन्िये 
राज्यातील कौशल्य प्रवशिण कायगक्रम राबविण्यासाठी मिाराष्र राज्य व्यिसाय प्रवशिण पवरषदेमाफग त व्यिसाय अभ्यासक्रमांना तसेच 
व्यिसाय प्रवशिण संस्था/ कौशल्य चाचणी संस्थांना संलग्नता देण्याबाबतच्या कायगपध्दतीस मान्यता देण्यात आली आिे. 
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व्यिसाय हशक्षणाअंतगगत राबहिणयात येणाऱ्या योजना 
 

1. माध्यहमक ततरािरील पिूग व्यािसाहयक अभ्यासक्रम: 
1.1 सन 1986 च्या िैक्षगणक धोरणानसुार माध्यगमक स्तरावर कायानभुव आधारीत गविय घेण्यावर भर देण्यात आला होता, 

जेणकरुन भावी आयषु्ट्यात गवद्याथी वल्डग ऑफ वकग साठी तयार होऊ िकतील.  सदर अभ्यासक्रमात गवद्यार्थ्यांना मेकॅगनकल, 
इलेक्रीकल व इलेक्रॉगनक्स अगभयांगत्रकी गवियातील मलुभतू कौिल्ये आत्मसात करता येतात.  त्या कौिल्याचा दैनंवदन 
जीवनात उपयोि करता येतो.  आवश्यकतेनसुार सदर कौिल्यांची व्याप्ती वाढगवण्यासाठी गवद्याथी अगभयांगत्रकी क्षेत्रातील उच्च 
गिक्षणाकडे वळू िकतो अथवा आपल्या आवडीप्रमाणे रोजिार / स्वयंरोजिार गनवडू िकतो.  माध्यगमक स्तरावर कायानभुव 
गवियाऐवजी “तांगत्रक” गवियात उपलब्ध तीन गवियापैकी एक ऐस्च्िक गविय म्हणनू गनवडता येतो. 

1.2 इ. 9 वी व 10 वीमध्ये पवूग व्यावसागयक अभ्यासक्रम गिकगवला जातो.  िासकीय तंत्र माध्यगमक िाळा / कें द्रांच्या 10 गक .मी.  
पगरसरातील सहयोिी िाळांमधील इ. 9वी व 10वी स्तरावरील िालेय गिक्षण घेणाऱ्या गवद्यार्थ्यांना आठवडयात 1 गदवस पवूग 
व्यावसागयक अभ्यासक्रम गिकगवला जातो. 

1.3 सन 2015-16 या िैक्षगणक विापासनू पवूग व्यावसागयक अभ्यासक्रमांतिगत खालील अभ्यासक्रमांचा समावेि करण्यात 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 अगभयांगत्रकी गचत्रकलेची मलुतत्वे, गवद्यतु व इलेक्रॉगनक्स गवियातील सकीट डायग्राम तसेच संिणकाची मलुभतू तत्वे 
गवद्यार्थ्यांना गिकगवण्यात येतात. 

1.5 इ. 10वी उत्तीणग उमेदिारांना तंत्र गनकेतन प्रवेिासाठी 15% जािा राखीव आहेत .इ. 11 वी व्यावसागयक प्रवेिासाठी 40% जािा 
राखीव आहेत   तसेच औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रवेिासाठी 25% जािा राखीव आहेत.  

 
2. + 2 ततरािरील हिलक्षी अभ्यासक्रम:  

2.1 डॉ. कोठारी आयोिाच्या गिफारिीनसुार + 2 स्तरावर व्यवसाय गिक्षणाची जोड देऊन अगधकागधक गवद्यार्थ्यांना व्यावसागयक 
प्रगिक्षण द्यावे व रोजिार / स्वयंरोजिार करण्यास प्रवतृ्त करावे, जेणेकरुन महागवद्यालयीन गिक्षणाकडे जाणारा लोंढा थांबवावा 
या उदे्दिाने राज्यात िैक्षगणक विग 1978-79 पासनू िासन गनणगय क्रमांक Education & Youth Service Department 
Resolution No.VOC/XXXVIII, Dt. 9th August, 1978 अन्वये गिलक्षी अभ्यासक्रम सरुु करण्यात आले आहेत.  इ. 12 
वी उत्तीणग गवद्यार्थ्यांनी स्वयंरोजिार करावा व ते िक्य नसल्यास पढुील गिक्षण सरुु ठेवावे असा दहेुरी हेत ूया योजनेमध्ये आहे 
म्हणनू या योजनेस गिलक्षी अभ्यासक्रम असे संबोधण्यात येते. 

2.2 तांगत्रक, वागणज्य, कृिी  व मत्स्य अिा चार िटांमधनू 13 गिलक्षी अभ्यासक्रम सन 2015-2016 पासनू कायगरत करण्यात आलेले 
आहेत. 

2.3 इ. 11 वी व 12 वी मध्ये आवश्यक 6 गवियांपैकी एक भािा व गवज्ञान िाखेतील एका गवियात सटू देऊन त्या ऐवजी 33% व्याप्ती 
असलेला 200 िणुांचा एक व्यवसाय अभ्यासक्रम गिकगवण्यात येतो. 

2.4 इ. 12 वी उत्तीणग झाल्यानंतर गिकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 अंतिगत गनदेगित अभ्यासक्रमात “व्होकेिनल टेस्क्नगियन” म्हणनू 
1 विाची गिकाऊ उमेदवारी करण्याची संधी असनू प्रगिक्षण काळात प्रगत माह रु.1440/- दराने गवद्यावेतन अनजेु्ञय आहे. 

2.5 इ. 12 वी उत्तीणग गवद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय गिक्षण परीक्षा मंडळाच्या ठरागवक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांना थेट बसण्याची 
मभुा आहे. 
 

3. + 2 ततरािरील उच्च माध्यहमक व्यिसाय अभ्यासक्रम: 
3.1 डॉ. कोठारी आयोिाच्या गिफारिीनसुार कें द्र िासनाने इ.11  वी व इ. 12 वीच्या स्तरावर व्यवसाय गिक्षणाची जोड द्यावी व जास्त 

गवद्यार्थ्यांना व्यावसागयक प्रगिक्षण देऊन रोजिार व स्वयंरोजिार करण्यास प्रवतृ्त करावे व महागवद्यालयीन गिक्षणाकडे जाणारा 
लोंढा थांबवावा या हेतनेू 70% व्याप्ती असेलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम राज्यात सन 1988-89 पासनू गिक्षण व सेवायोजन 
गवभाि िासन गनणगय क्रमांक व्हीओसी- 1088/51518/(703)/तांगि-2 ड, गदनांक 28.10.1988 अन्वये सरुु करण्यात आलेले 
आहेत.  या व्यवसाय अभ्यासक्रमांमध्ये 70% प्रात्यगक्षकांचा व उवगगरत 30% अभ्यासक्रमात दोन भािा गविय व एक पायाभतू 
अभ्यासक्रम (जनरल फाऊंडेिन कोसग) यांचा समावेि आहे. िैक्षगणक विग 2015-16 पासनू हे व्यवसाय अभ्यासक्रम सधुारीत 
करण्यात आलेले आहेत. 
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3.2 तांगत्रक, वागणज्य, कृिी, मत्स्य, अधगवैद्यकीय व िहृिास्त्र अिा 6 िटांमधनू सधुारीत 20 व्यवसाय  अभ्यासक्रम सन 2015-
2016 पासनू सरुु करण्यात आलेले आहेत. 

3.3 इ. 12 वीची अंगतम परीक्षा माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळािारे घेण्यात येते.प्रगिक्षण कालावधीत कारखान्यात / 
उद्योिात प्रत्यक्ष कामाच्या जािी ऑन द जॉब रेप्रनिची सोय असते. 

3.4 इ. 12 वी उत्तीणग झाल्यानंतर गिकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 अंतिगत गनदेगित व्यवसायात “व्होकेिनल टेस्क्नगियन” म्हणनू 
बोट (BOAT) माफग त 1 विाची गिकाऊ उमेदवारी करण्याची संधी असनू प्रगिक्षण काळात रु.1440/- प्रती माह दराने गवद्यावेतन 
अनजेु्ञय आहे . पदगवकेच्या गितीय विात थेट प्रवेिासाठी 2% जािा आरगक्षत आहे. 

3.5 काही अभ्यासक्रमांना औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांिी समकक्षता देण्यात आलेली आहे तसेच D.Ed. प्रवेिास 
पात्र आिे. 
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संदभग : िासन गनणगय क्र. संकीणग-3315/प्र.क्र.17/व्यगि-3, गदनांक: 14 म,े 2015, उच्च व तंत्र गिक्षण गवभाि, मंत्रालय, मुंबई. 
 
1.0 सवगसामान्य: 

प्रस्ततु गनयम गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेतिंत येणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेिासाठी लाि ूराहतील 
अ.  महाराष्ट्र राज्यातील सवग िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 
ब.   महाराष्ट्र राज्यातील सवग खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 

 
1.1 माणितीपसु्ततकेत नमदू संणक्षप्त रुपे: 

ARC  : अजग स्स्वकृती कें द्र 
CAP  : कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया  
CBSE  : कें द्रीय माध्यगमक गिक्षण मंडळ 
CGPA  : एकूण श्रेणी प्रबदचुी सरासरी (Comulative Grade Point Average) 
CTS  : गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजना 
DGT  : प्रगिक्षण महासंचालनालय, नवी गदल्ली 
DVET  : व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
GoI   : भारत सरकार 
GoM  : महाराष्ट्र सरकार 
HT   : मळू तालकुा 
HSC  : उच्च माध्यगमक प्रमाणपत्र 
IMC  : संस्था व्यवस्थापन सगमती 
ITI   : औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 
MSBSHSE  : महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळ 
MSBTE  : महाराष्ट्र राज्य तंत्र गिक्षण मंडळ, मुंबई 
NCVT  : राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद 
NRI   : अगनवासी भारतीय 
OHT  : मळू तालकुाबाहय 
OMS  : महाराष्ट्र राज्याबाहेरील 
PIO   : मळू भारतीय नािगरक 
SCVT  : राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद 
SL   : राज्य पातळी 
SSC  : माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र 

   
1.2 पणरभाषा: 

1.2.1 औद्योणगक प्रणिक्षि संतथा म्हणजे िासनामाफग त चालगवल्या जाणाऱ्या अथवा िासन मान्यताप्राप्त खाजिी 
संस्थांव्दारा गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेतिंत येणाऱ्या व्यवसायांमध्ये प्रगिक्षण देणाऱ्या, राष्ट्रीय व्यवसाय 
प्रगिक्षण पगरिद अथवा राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची संलग्नता प्राप्त असलेल्या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र 
अथवा राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेचे प्रमाणपत्र गनिगगमत करणाऱ्या संस्था. 

1.2.2 िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथा म्हणजे महाराष्ट्र िासनातफे चालगवल्या जाणाऱ्या औद्योगिक प्रगिक्षण 
संस्था. 

1.2.3 खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षि संतथा म्हणजे खाजिी व्यवस्थापनामाफग त कायम गवनाअनदुागनत तत्वावर 
चालगवल्या जाणाऱ्या औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 

1.2.4 व्यवसाय/अभ्यासक्रम  म्हणजे प्रगिक्षण महासंचालनालय, नवी गदल्ली प्रकवा राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्यामाफग त सगुचत केलेले व्यवसाय/अभ्यासक्रम. येथे व्यवसाय व अभ्यासक्रम एकाच अथाने 
असनु त्यांची अदलाबदल होव ुिकते. 

1.2.5 यणुनट म्हणजे गवगिष्ट्ट व्यवसाय अभ्यासक्रमाची तकुडी की ज्यासाठी स्वतंत्र गिल्पगनदेिक गनयकु्त केला आहे. 
1.2.6 णिल्पणनदेिक म्हणजे औ.प्र.संस्थांमध्ये गिक्षण / प्रगिक्षण देणारा कमगचारी 
1.2.7 प्रणिक्षिाथी म्हणजे औ.प्र.संस्थेमध्ये प्रवेगित उमेदवार 
1.2.8 प्रणिक्षि वषग म्हणजे औ.प्र.संस्थेमधनु प्रगिक्षण गदले जाणारा 01 सप्टेंबर ते 31 ऑिस्ट दरम्यानचा कालावधी 
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1.2.9 एनसीव्िीटी व्यवसाय म्हणजे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची संलग्नता प्राप्त औ. प्र. संस्थेत गिकगवले जाणारे 
व्यवसाय अभ्यासक्रम 

1.2.10 एससीव्िीटी व्यवसाय म्हणजे राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची संलग्नता प्राप्त औ.प्र.संस्थेत गिकगवले जाणारे 
व्यवसाय अभ्यासक्रम 

1.2.11 मंजरू प्रवेिक्षमता म्हणजे महासंचालनालय, रोजिार व प्रगिक्षण, नवी गदल्ली यांच्याकडुन मंजरू व्यवसाय तसेच 
राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेकडुन संलस्ग्नत अभ्यासक्रमगनहाय मंजरू जािांची संखया प्रकवा राज्य व्यवसाय 
प्रगिक्षण पगरिदेच्या अभ्यासक्रमगनहाय मंजरू जािांची संखया.  

1.2.12 सपुरन्यमुरी म्हणजे व्यवसाय अभ्याक्रमांच्या तकुडीमधील मंजरू प्रवेिक्षमतेतील िळती रोखण्यासाठी मंजरू 
प्रवेिक्षमतेच्या 30% वा प्रगिक्षण महासंचालनालय, नवी गदल्ली यांनी गनधागरत केल्याप्रमाणे अगधकचे प्रवेि 
करण्यास गदलेली परवानिी 

1.2.13 एकूि प्रवेिक्षमता म्हणजे एका तुकडीची प्रवेिक्षमता = मंजरू जािा म्हणजे मंजरू प्रवेिक्षमता + सपुरन्यमुरी 
1.2.14 राज्य सरकार म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे सरकार 
1.2.15 संचालक म्हणजे संचालक, व्यवसाय णिक्षि व प्रणिक्षि संचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य 
1.2.16 कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया म्हणजे िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांसाठी एकाच ऑनलाईन अजाव्दारे करण्यात येणारी 

कें द्रीय प्रवेि पध्दत 
1.2.17 संकेततथळ म्हणजे http://admission.dvet.gov.in 
1.2.18 प्रवेिअजग स्तवकृती कें द्र म्हणजे औ.प्र.संस्था जेथे उमेदवार ऑनलाईन प्रवेि अजग भरणे, पडताळणी, स्स्वकृती 

आगण गनस्श्चती करु िकतो. सवग िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्था या औ.प्र.संस्थांच्या प्रवेिप्रकीयेत प्रवेि अजग 
स्स्वकृती कें द्र असतील 

1.2.19 उमेदवार म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील िासकीय तसेच खाजिी औ.प्र.संस्थांमधील गिल्पकारािीर  प्रगिक्षण 
योजनेतिंत येणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी अजग स्स्वकृती कें द्रावर प्रवेि अजग भरुन अजग गनस्श्चत करणारा 
प्रवेिोच्िुक अजगदार  

1.2.20 इंटर-से-मेरीट म्हणजे िणुवत्ता क्रमांक 
1.2.21 सक्षम अणधकारी म्हणजे मागहती पसु्स्तकेत उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रवेि अजग मािगवणारा व प्रवेिप्रकीयेची 

अंमलबजावणी करण्यासाठी िासनामाफग त गनयकु्त अगधकारी. सद्यस्स्थतीत संचालक, व्यवसाय णिक्षि व 
प्रणिक्षि संचालनालय यांना िासनातफे सक्षम प्रागधकारी म्हणनू  नेमण्यात आले आहे.  

1.2.22 सक्षम अणधकाऱयाचा प्रणतणनधी म्हणजे प्रवेिप्रकीया सरुळीत पार पाडण्यासाठी सक्षम अगधकाऱ्यास मदतनीस 
म्हणनू सक्षम अगधकाऱ्याकडुन गनयकु्त अगधकारी 

1.2.23 अणनवासी भारतीय म्हणजे भारतीय आयकर कायदा 1961 च्या कलम 6 मध्ये गदलेल्या व्याखयेनसुार असणारे. 
 

1.3 कें द्रीय प्रवेि प्रणक्रया माध्यमातून णिल्पकारागीर प्रणिक्षि योजनेअंतगगत िोिाऱया प्रवेि प्रणक्रयेत सक्षम 
अणधकाऱयाची भणूमका 
1.3.1 सवग िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थानी पढुील प्रगिक्षण विाच्या प्रवेिासाठी उपलब्ध व्यवसाय तुकडयांची 

मागहती संलग्नतेच्या तपगिलासह सक्षम अगधकाऱ्याकडे गदनांक 31 माचग पयंत सादर करावीत. 
1.3.2 खाजिी औ.प्र.संस्था संस्थास्तरावरील जािा सक्षम अगधकाऱ्याकडे कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या माध्यमातनु, 

भरण्यासाठी 15 एणप्रल पयंत  हस्तांतरीत करु िकतात  
1.3.3 अल्पसंखयाक दजा प्राप्त खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांनी, आपल्या संस्थेतील उपलब्ध जािांपैकी 

अल्पसंखयांकासाठी राखीव आरगक्षत जािांची कमाल मयांदा, कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या माध्यमातनु भरण्यासाठी 15 
एणप्रल पयंत  सक्षम अगधकाऱ्याकडे सादर करावीत. 

1.3.4 सक्षम अगधकारी, सवग औ.प्र.संस्थांसाठी, औ.प्र.संस्थागनहाय व व्यवसाय अभ्यासक्रमगनहाय प्रवेिक्षमता 15 एणप्रल 
पयंत प्रकागित करतील 

1.3.5 सवग औ.प्र.संस्था पढुील प्रगिक्षण विा साठीची प्रवेिक्षमता तपासतील व काही त्रटुी असल्यास सक्षम अगधकाऱ्यास 
त्याबाबत 20 एणप्रल पयंत कळवतील. 

1.3.6 सक्षम अगधकारी सवग औ.प्र.संस्थागनहाय व व्यवसाय अभ्यासक्रम गनहाय प्रवेिक्षमता 1 मे पयगत प्रकागित करतील. 
1.3.7 30 एणप्रल रोजी प्रकवा त्या पवूी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद अथवा राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेकडुन 

संलग्नता प्राप्त व्यवसायांच्या तुकडयांच्या संस्थागनहाय व व्यवसायगनहाय जािांचा त्यांच्या प्रवेि क्षमतेमध्ये / 
उपलब्ध जािेमध्ये समावेि केला जाईल व सवग औ.प्र.संस्थांकगर ता 15 मे पयंत व्यवसायगनहाय अंगतम उपलब्ध 
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जािा संकेतस्थळावर जाहीर केल्या जातील.  उपरोक्त गदनांकानंतर संलग्नता प्राप्त करुन घेणाऱ्या कोणत्याही 
व्यवसायाची तकुडी प्रवेिप्रक्रीयेसाठी त्या प्रगिक्षण विात ग्राहय धरली जाणार नाही. 

1.3.8 औ.प्र.संस्थेतील व्यवसाय अभ्यासक्रमांची प्रवेिक्षमतेसह यादी ही प्रवेि पसु्स्तकेतील प्रपत्र-2 म्हणनू एक भाि 
आहे.  मात्र, औ.प्र.संस्थेतील सधुारीत व्यवसाय अभ्यासक्रमगनहाय यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.  दरम्यान 
मागहतीपसु्स्तका अिोदर प्रकागित झाल्यामळेु सक्षम अगधकारी मागहती पसु्तीकेसोबत प्रपत्र 2 स्वतंत्रपणे परुवतील. 

1.3.9 सक्षम अगधकारी ऑनलाइन प्रवेि संकेतस्थळावर उपलब्ध करतील. 
1.3.10 सक्षम अगधकारी औ.प्र.संस्थेतील प्रवेि प्रक्रीयेसाठी मागहती पसु्स्तका व प्रवेिासाठी व प्रवेिानंतर करावयाच्या 

कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दती प्रकागित करतील  
1.3.11 सक्षम अगधकारी कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेस अनसुरून गमळालेल्या व्यवसाय गनहाय जािेवर प्रवेिासाठी व प्रवेि 

गनस्श्चत करण्यासाठी उमेदवारास जािा गमळालेल्या िासकीय अथवा खाजिी औ.प्र.संस्थेत जाण्यासाठी मािगदिगन 
करेल.  

1.3.12 ऑनलाईन प्रवेि संकेतस्थळावर सवग औ.प्र.संस्थांना प्रवेि प्रक्रीया पणूग करण्यासाठी Login परुवेल आगण प्रवेगित 
उमेदवाराची मागहती प्रगिक्षणासाठी व परीक्षेच्या प्रक्रीयेसाठी अगे्रगित करेल. 

1.3.13 सक्षम अगधकाऱ्याने गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेअंतिगत व्यवसायांतील प्रवेिा संबंधात घेतलेले सवग गनणगय 
अंगतम आगण सवग संबंगधतांना बंधनकारक असतील 

1.3.14 कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रया ही सचुकदिी प्रक्रीया असनू सक्षम अगधकारी यात सधुारणा करतील प्रकवा आवश्यकता 
असल्यास जास्तीत जास्त प्रवेि होण्याची खात्री करण्यासांठी प्रवेि प्रगक्रये दरम्यान प्रवेिासंबंधी काही बदल करुन 
संबंगधत मागहती वतृपत्रातनू प्रकागित करतील आगण प्रवेिाच्या  संकेतस्थळावर दशृ्य स्वरुपात उपलब्ध करुन 
देतील. 

1.3.15 िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थांमधील प्रवेगित उमेदवारांकडून प्राप्त तक्रार अजाबाबत देखील सक्षम 
अगधकारी तक्रार गनवारण अगधकारी म्हणनू काम करतील. 

1.3.16 उमेदवारांना प्रवेिप्रक्रीयेसाठी आवश्यक असणाऱ्या दस्तऐवज/ प्रमाणपत्राची यादी माहे माचग मध्ये संकेतस्थळावर 
व वतगमानपत्रात प्रगसध्द करणे. 

 
1.4 कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेसाठी जागांची उपलब्धता: 

सक्षम अगधकाऱ्यामाफग त कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेच्या माध्यमातनू प्रवेिाकगर ता उपलब्ध करुन गदलेल्या  जािांचा तपिील खालील 
तक्त्यात गदला  आहे. 

 
अ.क्र. संस्था कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेकगरता सक्षम 

अगधकाऱ्याकडे उपलब्ध जािा  
(एकूण प्रवेिक्षमतेच्या प्रत्येक तकुडीसाठी 

उपलब्ध जािा (टक्केवारीत)) 

संस्था स्तरावरील प्रवेिासाठी संस्थेत उपलब्ध 
जािा  

(एकूण प्रवेिक्षमतेच्या प्रत्येक तकुडीसाठी 
उपलब्ध जािा (टक्केवारीत) 

1. सवग िासकीय औ.प्र.संस्था  100% 0% 
2. सवग खाजिी औ.प्र.संस्था  80% 20% 

 
1.5 कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेसाठी उपलब्ध जागांचे वाटप: 

प्रवेि अगधकाऱ्याकडून प्रवेिाकगरता उपलब्ध जािांचे वाटप खाली नमदू केलेल्या तपिीलाप्रमाणे होईल.   
 जागा वाटप प्रवेिाकणरता उपलब्ध जागा 

मळू तालकुा पातळीवर 70% जािा 
(Home Taluka Level) 

सवगसामान्य प्रवेि पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नसुार गदलेल्या जािांपैकी 70% जािा हया 
उमेदवाराने ज्या तालकु्यामधुन माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे त्याच 
तालकु्यामधील औ.प्र.संस्थेत प्रवेिासाठी उपलब्ध आहेत. 

तालकुाबाय पातळीवर 30% जािा 
(Outside Home Taluka Level) 

सवगसामान्य प्रवेि पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नसुार गदलेल्या जािांपैकी 30% जािा हया महाराष्ट्र 
राज्यातील उमेदवाराने ज्या तालकु्यामधनु माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली 
आहे त्या तालकु्याव्यगतगर क्त इतर तालकु्यातील औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवेिासाठी आरगक्षत ठेवण्यांत 
आल्या आहेत.   
राज्यस्तरीय िणुवत्ता यादीमधील ज्या उमेदवाराने अिा तालकु्याबाहेरील 30% जािांकगर ता पयाय 
गदला आहे, त्यांना प्रवेि देण्यात येईल.  30% जािांपैकी वरील प्रमाणे प्रवेि देवनू गरक्त असलेल्या 
जािा, 70% जािांकगर ता पयाय गदलेल्या उमेदवारांना पढुील फेरीत प्रवेिाकगर ता उपलब्ध होतील. 
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1.5.1 मळू तालुका पातळीवरील 70% जागा:  
उमेदवाराने माध्यगमक िालांत परीक्षा (SSC) ज्या गठकाणावरुन गदलेली आहे त्यावर तालकुा स्तरावरील 70% 
जािांबाबत उमेदवाराची पात्रता ठरगवली जाते.  
उदािरिाथग: उमेदवाराने धुळे गजल्यातील गिरपरू तालकु्यातनू माध्यगमक िालांत परीक्षा (SSC)  गदलेली असेल 
तर संबंगधत उमेदवार गिरपरु तालकु्यातील सवग औ.प्र.संस्थांतील उपलब्ध जािांचा 70% जािांकगरता पात्र असेल. 
मुंबई िहर आगण मुंबई उपनिर गजल्हयातील उमेदवाराने कोणत्याही एका तालकु्यातनु माध्यगमक िालांत परीक्षा 
(SSC) गदलेली असेल तर उमेदवार मुंबई िहर आगण मुंबई उपनिर गजल्हयातील सवग औ.प्र.संस्थांमधील उपलब्ध 
जािांच्या 70% जािाकगरता पात्र असेल. वरील दोन्ही गजल्यांमधील प्रवेिास अजग करणाऱ्या उमेदवारांचा मळू 
तालकुा म्हणनू मुंबई तालकुा ग्राहय धरण्यात येईल.   

 
1.5.2 तालुकाबाह्य पातळीवरील 30% जागा: 

तालकुाबाय पातळीवरील 30% जािांबाबत, उमेदवाराने ज्या िाळेतनू माध्यगमक िालांत परीक्षा (SSC) गदलेली 
आहे त्यावरुन उमेदवाराची पात्रता ठरगवली जाईल.  
उदािरिाथग: उमेदवाराने माध्यगमक िालांत परीक्षा धळेु गजल्यातील गिरपरू तालकु्यातनू गदलेली असेल तर संबंगधत 
उमेदवार गिरपरु तालकुा सोडून इतर सवग तालकु्यामधील सवग औ.प्र.संस्थांतील उपलब्ध जािांच्या 30% 
जािांकगरता तो पात्र असेल.  
 

1.5.3 मिाराष्ट्र राज्याबािेरील व अणनवासी भारतीयांकणरता जागा: 
महाराष्ट्र राज्यातील सवग िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांमधील िणुवते्तनसुार पात्र उमेदवारांना प्रवेि गदल्यानंतर 
काही  जािा गरक्त राहत असल्यास, अिा जािा महाराष्ट्र राज्याव्यगतगरक्त इतर राज्यातील पात्र उमेदवारांना आगण 
त्यानंतर अगनवासी भारतीय पात्र उमेदवारांना खाली नमदू केलेल्या मािगदिगक तत्वानसुार प्रवेिास देण्यात येतील. 
1.5.3.1 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय अिा सवग उमेदवारांना खलु्या प्रविात ग्राहय धरण्यात 

येईल व त्यांना णनयम क्र. 2.0 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे. 
1.5.3.2 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना अनकु्रमे त्यांच्या िणुवत्ता क्रमानसुार 

प्रवेि गदला जाईल. 
1.5.3.3 महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांमधून जािा भरल्यानंतर, सक्षम अगधकारी या श्रेणी मधील उमेदवारांमधनू 

4र्थ्या फेरीमध्ये जािा वाटप करतील. 
1.5.3.4 प्रथम राज्याबाहेरील उमेदवारांमधून जािा भरण्यात येतील, त्यानंतर जािा गरक्त रागहल्यास अगनवासी 

भारतीय उमेदवारांमधनू जािा भरण्यात येतील. 
1.5.3.5 गनयगमत वेळापत्रकाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना कें द्रीय प्रवेि 

प्रक्रीयेत नोंद करावी लािेल आगण वेळापत्रकामध्ये गदल्याप्रमाणे 4 र्थ्या फेरीसाठी पयाय सादर करावे 
लाितील. 

1.5.3.6 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवार कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पगहल्या, दसुऱ्या व 
गतसऱ्या फेरीसाठी पात्र नाहीत. 

 
1.6 औ.प्र. संतथामधील जागा वाटप आणि आरक्षि: 

कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेनसुार प्रवेिाकगरता उपलब्ध असलेल्या जािांची आगण संस्था स्तरावर उपलब्ध असलेल्या जािांची  सवग 
प्रकारच्या संस्थांमधील विगवारी खाली दिगगवल्याप्रमाणे आहे. 

 
अ. 
क्र. 

संस्थेचे प्रकार सक्षम अगधकाऱ्याकडे उपलब्ध जािा  
(एकूण प्रवेिक्षमतेच्या टक्केवारीत) 

संस्था पातळी वरील जािा 
@  (एकूण प्रवेिक्षमतेच्या 

टक्केवारीत) मळू तालकुा पातळीवरील  
जािा 

तालकुाबाय 
पातळीवरील जािा 

राज्यपातळीवरील 
जािा 

1. िासकीय औ. प्र. संस्था -  
सवगसामान्य 

70% 30% 0% 0% 

2. िासकीय औ. प्र. संस्था - 
मगहला 

0% 0% 100% - फक्त 
मगहलांसाठी 

0% 
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अ. 
क्र. 

संस्थेचे प्रकार सक्षम अगधकाऱ्याकडे उपलब्ध जािा  
(एकूण प्रवेिक्षमतेच्या टक्केवारीत) 

संस्था पातळी वरील जािा 
@  (एकूण प्रवेिक्षमतेच्या 

टक्केवारीत) मळू तालकुा पातळीवरील  
जािा 

तालकुाबाय 
पातळीवरील जािा 

राज्यपातळीवरील 
जािा 

3. िासकीय औ. प्र. संस्था -  
अल्पसंखयांकाकगरता 

अल्पसंखयांका व्यगतगर क्त 
उपलब्ध 30% जािांच्या 

70% 

अल्पसंखयांका 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

30% जािांच्या 30% 
जािा 

70% - फक्त 
अल्पसंखयाकाकगरता 

0% 

4. िासकीय औ. प्र. संस्था - 
अनसुगूचत जाती कगरता 
(SCP) 

अनसुगूचत जाती  
व्यगतगर क्त उपलब्ध 20% 

जािांच्या 70% 

अनसुगूचत जमाती  
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

20% जािांच्या 30% 
जािा 

80% - फक्त अन.ु 
जातीकगरता 

0% 

5. िासकीय औ. प्र. संस्था -  
अनसुगूचत जमाती कगरता 
(TSP) 

अनसुगूचत जमाती  
व्यगतगर क्त उपलब्ध 25% 

जािांच्या 70% 

अनसुगूचत जमाती  
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

25% जािांच्या 30% 
जािा 

75% फक्त 
अनसुगूचत 

जमातीकगरता 

0% 

6. िासकीय औ. प्र. संस्था -  
सावगगत्रकरण  

अनसुगूचत जमाती  
व्यगतगर क्त उपलब्ध 00% 

जािांच्या 70% 

अनसुगूचत जमाती  
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

00% जािांच्या 30% 
जािा 

100% फक्त 
अनसुगूचत 

जमातीकगर ता 

0% 

7. खाजिी औ. प्र. संस्था -  
सवगसामान्य 

एकूण प्रवेि क्षमतेच्या 
उपलब्ध 80% जािेच्या   

70% 

एकूण प्रवेि क्षमतेच्या 
उपलब्ध 80%जािेच्या   

30% जािा 

0% एकूण प्रवेक्षमतेच्या 20% 

8. खाजिी औ.प्र. संस्था - 
अल्पसंखयांकाकगरता # 

कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील 
उपलब्ध जािांच्या 70% 

जािा * 

कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील 
उपलब्ध जािांच्या 30% 

जािा* 

गकमान मयादा 50% 
फक्त गविेि 

अल्पसंखयांकासाठी 

कमाल मयादा 20% 

 
# ज्या खाजिी औ.प्र.संस्थांची अल्पसंखयांक संस्था म्हणनू नोंद आहे अिा संस्था सक्षम अगधकाऱ्यांना कें द्रीय प्रवेि 

प्रक्रीयेतील उपलब्ध जािांमध्ये अल्पसंखयांक उमेदवारांना असलेल्या आरक्षणाच्या कमाल मयादेबाबत 15 एगप्रल पुवी 
कळवतील. 

*    कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील जािा = एकूण प्रवेिक्षमता - (राज्य स्तरावर गवगिष्ट्ट अल्पसंखयांकाकगरता असलेल्या जािा + 
संस्था पातळीवरील जािा) कें द्रीय प्रवेि पध्दतीत जािा हया एकूण प्रवेिक्षमतेच्या 100% पेक्षा जास्त अस ूनयेत.  

@  खाजिी औ.प्र.संस्था, संस्था पातळीवरील जािा कें द्रीय प्रवेि पध्दतीव्दारे भरण्यासाठी सक्षम अगधकाऱ्याकडे देऊ िकतात. 
तथागप, अिी गवनंती 15 एगप्रल पवूी करण्यात यावी. 

 
2.0 णिल्प कारागीर प्रणिक्षि योजने अंतगगत व्यवसायांच्या प्रवेिाकणर ता पात्रता णनकष: 

 
2.1 उमेदवार भारतीय नािगरक असावा 
2.2 उमेदवाराने वयाची 14 विे पणूग केलेली असावी. मेकॅगनक गरपेरींि ॲण्ड मेंटेनन्स ऑफ लाईट ॲण्ड हेवी मोटार व्हेईकल, 

ड्रायव्हर कम मेकॅगनक, लाईट मोटर व्हेगहकल या व्यवसायांकगरता 31 जलैु रोजी उमेदवाराचे वय 18 विे पणूग असले पागहजे. 
2.3 कोणत्याही व्यवसायाच्या प्रवेिाकगरता कमाल वयोमयादेची अट नाही.  
2.4 व्यवसायगनहाय पात्रतेसाठी उमेदवाराने प्रपत्र - 1 चा संदभग घ्यावा. 
2.5 राष्ट्रीय मकु्त िाळेतील गवज्ञान व िगणत हा गविय नसलेले उमेदवार व अपंि िाळेतील उमेदवार अगभयांगत्रकी व्यवसायासाठी 

पात्र नाहीत.  अगभयांगत्रकी व गबिर अगभयांगत्रकी व्यवसायाच्या विगवारीसाठी प्रपत्र - 1 चा संदभग घ्यावा.  
2.6 उमेदवाराचे गनकालपत्र श्रेणीस्वरुपात (Grade System) असल्यास, अिा उमेदवारांनी श्रेणी व िणु यांची समकक्षता असलेले 

संबंगधत मंडळाचे अगधकृत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  
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2.7 उमेदवार माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळ प्रकवा कें द्रीय परीक्षा 
मंडळा व्यगतगरक्त अन्य मंडळाकडुन उत्तीणग झाला असेल तर त्याने महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळाकडून 
(MSBSHSE) तसे समकक्षता प्रमाणपत्र आणावे.  

2.8 अगनवासी भारतीय उमेदवारांनीही महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळाचे (MSBSHSE)  असे समकक्षता 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  
 

3.0 उमेदवारांचे प्रकार: 
 
3.1 मिाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार व  मळू तालुक्यातील उमेदवारांचे प्रकार: 

सक्षम अगधकाऱ्याच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र राज्यातील जािांवर प्रवेिाकगर ता उमेदवारास खालील तक्यांमधील एकातरी 
पात्रतेच्या गनकिाची पतुगता करणे आवश्यक आहे. 

 
अ. 
क्र. 

उमेदवाराचे प्रकार तालुका ततरावरील 70% जागांकणर ता 
उमेदवाराचे पात्रता व तालुकाके्षत्र णनकष 

मळू तालुका 

1. प्रकार - अ 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार 

Type - A 
Maharashtra State Candidates 

उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त 
िाळेतनू माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
(SSC) गदलेली असावी 

आगण 
उमेदवाराचे आई अथवा वडील महाराष्ट्र 
राज्याचे अगधवास असणारे असावेत. 

उमेदवाराचा मळू तालकुा म्हणजे 
उमेदवाराने माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र 
परीक्षा (SSC) परीक्षा जेथनु गदलेली 
असेल ते  गठकाण ज्या तालकुा क्षेत्रात 
येते तो तालकुा. 

2. प्रकार - ब 
महाराष्ट्रात अगधवास असणारे उमेदवार 

Type - B 
Maharashtra Domiciled Candidates 

 

"प्रकार – अ"  ची पतुगता करीत नसल्यास  
आगण 

उमेदवाराचे आई अथवा वडील महाराष्ट्र 
राज्याचे अगधवास असणारे असावेत.  

उमेदवाराचा मळू तालकुा म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास प्रमाणपत्र 
देणारे प्रागधकरण महाराष्ट्र राज्यातील 
ज्या तालकुा क्षेत्रात येते तो तालकुा. 

3. प्रकार - क 
कें द्र िासन अथवा कें द्र िासनाच्या 

उपक्रमामधील कमगचाऱ्याचा मलुिा /  
मलुिी 

Type - C 
Sons and Daughters of Central 

Govt./ Govt. of India Undertaking 
Employee 

 

“प्रकार  – ब” ची पतुगता करीत नसल्यास 
आगण 

अजग भरण्याच्या अंगतम मदुतीपवूी ज्या 
उमेदवाराचे आई/वडील कें द्र िासनाचे / 
कें द्रिासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी असनू 
ज्यांची गनयकु्ती महाराष्ट्र राज्यात झाली आहे 
आगण जे पदावर रुज ुझाले आहेत.  

उमेदवाराचा मळू तालकुा म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या तालकु्याच्या 
कायगकक्षेत उमेदवाराचे आई / वडील हे 
कें द्र िासनाचे / कें द्रिासनाच्या 
उपक्रमामधील कमगचारी असनू त्यांची 
गनयकु्ती झालेली आहे व ते रुज ूझालेले 
आहेत असा तालकुा.  

4. प्रकार - ड 
महाराष्ट्र राज्य िासन अथवा महाराष्ट्र 

राज्य िासनाच्या उपक्रमामधील 
कमगचाऱ्याचा मलुिा / मलुिी 

Type - D 
Sons and Daughters of Maharashtra 

State Govt./ Maharashtra State 
Govt. Undertaking Employee 

“प्रकार – क” प्रमाणे पतूगता करीत नसल्यास 
आगण 

उमेदवाराचे आई/ वडील हे महाराष्ट्र राज्य 
िासन/ महाराष्ट्र राज्य िासनाच्या 
उपक्रमामधील कमगचारी आहेत. 

उमेदवाराचा मळू तालकुा म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्याच्या कायगकक्षेत 
उमेदवाराच्या आई / वडीलांची गनयकु्ती 
महाराष्ट्र राज्य िासन / महा. राज्य 
िासनाच्या उपक्रमामधील कायालयात / 
मखुयालयात झाली असेल असा तालकुा 
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अ. 
क्र. 

उमेदवाराचे प्रकार तालुका ततरावरील 70% जागांकणर ता 
उमेदवाराचे पात्रता व तालुकाके्षत्र णनकष 

मळू तालुका 

5 प्रकार - इ 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार महा. राज्य 

िासन/ महा.राज्य िासनाच्या 
उपक्रमामधील / कें द्र िासन / कें द्र 

िासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी ज्यांची 
बदली दसुऱ्या तालकु्यात झालेली आहे 
अिा उमेदवाराची आई / वडील यांची 
गनयकु्ती झालेल्या तालकु्यात जाण्याची 

इच्िा 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 

महाराष्ट्र राज्यातील मान्यता प्राप्त िाळेतनू 
इ.8 वी, 9 वी व 10 वी परीक्षा गदलेले उमेदवार  

आगण 
ज्या तालकु्यातनू उमेदवाराने माध्यगमक 
िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे 
तेथनू दसुऱ्या तालकु्यात उमेदवाराचे आई / 
वडील जे महा. राज्य िासन/ महा.राज्य 
िासनाच्या उपक्रमामधील/ कें द्र िासन/ कें द्र 
िासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी असनू 
त्यांची अजग स्वीकृतीच्या अंगतम मुदतीपवूी 
बदली झालेली आहे व ते रुज ूझालेले आहेत 
असा तालकुा.  

उमेदवाराचा मळू तालकुा म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या तालकु्याच्या 
कायगकक्षेत उमेदवाराच्या पालकांची 
गनयकु्ती झालेली आहे की जे राज्य 
िासन/ महा. राज्य िासनाच्या 
उपक्रमामधील,/  कें द्र िासन/ कें द्र 
िासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी.  
 
टीप: प्रकार - इ चा पयाय गनवडणारा 
उमेदवार प्रकार अ ची संधी िमावेल. जर 
एखाद्या उमेदवाराने प्रकार अ आगण इ 
दोन्हीकगरता अजग केला असेल तर 
त्याचा/ गतचा प्रकार इ वर हक्क राहून 
त्यानसुार अजाचा मळू तालकु्याच्या 
िणुवत्ता यादीनसुार गवचार केला जाईल.  

 
3.2 मिाराष्ट्र राज्याबािेरील उमेदवार: 

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार भारतीय नािगरक असला पागहजे जो की गनयम 3.1 मधील अनकु्रमे 1,2,3,4 आगण 5 
म्हणजेच प्रकार अ, ब ,क, ड आगण इ ची पतुगता करीत नाही आगण जे देिातील महाराष्ट्र राज्याबाहेरील इतर संस्था अथवा 
िाळेतनू माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहेत.  

 
3.3 अणनवासी भारतीय उमेदवार: 

आयकर कायदा 1961 मधील गवभाि 6 मध्ये नमदू केलेल्या पगरभािेप्रमाणे असणारे उमेदवार. 
 

4.0 चालू प्रणिक्षि वषामध्ये णिल्प कारागीर प्रणिक्षि योजने अंतगगत व्यवसायांचा प्रथम वषग पुनप्रगवेि / नवीन प्रवेि घेऊ 
इस्च्ििारे उमेदवार: 
ज्या उमेदवाराने मािील प्रगिक्षण विात औ.प्र.संस्थामधनू कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेि घेतलेला असेल, तो उमेदवार चाल ुविात 
प्रथम विाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेि घेण्यासाठी पात्र आहे. तथागप त्यांना मािील प्रगिक्षण विात पास झालेल्या कोणत्याही गवियात 
सवलत देण्यात येणार नाही. अिा उमेदवारांना सक्षम अगधकाऱ्याने सगूचत केलेल्या नमनु्याप्रमाणे पढुील प्रवेिासाठी पवुी प्रवेि 
घेतलेल्या संस्थेचे ना - हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लािेल. अिा पनुप्रगवेि घेतलेले उमेदवार कोित्यािी प्रकारची िासकीय 
णिष्ट्यवतृ्ती/ णनवािभत्ता वा इतर सणुवधेसाठी पात्र राििार नािीत तसेच अिा उमेदवारांना प्रणिक्षि िुल्कात कोितीिी 
सवलत णदली जािार नािी. 
 

5.0 आरक्षि:  
सक्षम अगधकरणाच्या कक्षेमध्ये सामान्य प्रवेि पध्दती अंतिगत उपलब्ध जािांकगरता गवगवध प्रकारच्या आरक्षणाचा तपिील 
खालीलप्रमाणे आहे. 
 
5.1 मिाराष्ट्र राज्याच्या माध्यणमक िालांत प्रमािपत्र मंडळाकडून जो उमेदवार तांणत्रक वा व्यावसाणयक अभ्यासक्रम 

घेऊन माध्यणमक िालांत प्रमािपत्र परीक्षा उत्तीिग झाला आिे अिा उमेदवारांना 10% आरक्षिाची तरतूद. 
5.1.1 व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,  यांनी सगूचत केलेले तांगत्रक वा व्यावसागयक गविय 

घेऊन माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) उत्तीणग झालेल्या उमेदवारांना गनयम 1.4 मध्ये सगूचत केलेल्या 



 

औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रवेि पध्दती, गनयमावली व प्रमागणत कायगपध्दती 
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कें द्रीय प्रवेि पध्दतीत उपलब्ध असलेल्या जािा अंतिगत सवग अगभयांगत्रकी व गबिर अगभयांगत्रकी व्यवसायांसाठी 
उपलब्ध असलेल्या जािांपैकी 10%  जािा आरगक्षत जािा म्हणनू उपलब्ध आहेत.   

5.1.2 अिा आरगक्षत जािांमध्ये मािासविीय व मगहला श्रेणी उमेदवारांकगरता गनयमानसुार आरक्षण असेल. 
 

5.2 संरक्षि सेवेतील कमगचारी वा कमगचाऱयांच्या मलुा/ मलुींकणरता आरक्षि: 
5.2.1 संरक्षण सेवेत कायगरत असलेल्या अथवा संरक्षण सेवेतील माजी कमगचारी / कमगचाऱ्यांच्या पाल्यांकगरता गनयम 1.4 

मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे कें द्रीय प्रवेि पध्दती अंतिगत प्रत्येक औ.प्र.संस्थेमध्ये 1%  जािा त्याची कमाल 10 
जािेच्या मयादेपयंत खाली नमदू केलेल्या तक्त्यातील गनवडश्रेणीसाठी उतरत्या प्राधान्य क्रमाने आरगक्षत असतील.   

 
अ.क्र. संरक्षि श्रेिी  तपिील  

1. डी - 1 (D - 1) यधु्दात वीर मरण प्राप्त झालेल्या संरक्षण सेवेतील कमगचारी / अगधकारी यांचे पाल्य  
2. डी - 2 (D - 2) यधु्दात अपंित्व प्राप्त झालेला माजी सैगनक  
3 डी - 3 (D - 3) यधु्दात अपंित्व प्राप्त झालेले संरक्षण सेवेतील कमगचारी / अगधकारी यांचे पाल्य  
4. डी - 4 (D - 4) गकमान 5 विे सेवा झालेला माजी सैगनक  
5. डी - 5 (D - 5) महाराष्ट्र राज्यात अगधवास असलेल्या माजी सैगनकांचे पाल्य  
6. डी - 6 (D - 6) महाराष्ट्र राज्यात अगधवास असलेले व सेवेत असलेल्या सैगनकांचे पाल्य  
7. डी - 7 (D - 7) महाराष्ट्र राज्यात बदली झालेली आहे परंत ु महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास नसणारे संरक्षण सेवेतील 

कमगचाऱ्यांचे / अगधकाऱ्यांचे पाल्य  
8. डी - 8 (D - 8) संरक्षण सेवेतील कायगरत कमगचारी की जे महाराष्ट्र राज्यातील अगधवास नसणारे, परंत ु मलुांच्या 

गिक्षणाच्या कारणास्तव लितपवूीच्या कायालयांतिगत कुटंुब गनवासस्थान ताब्यात ठेवण्याच्या 
तरतदुीनसुार यांचे कुटंुब महाराष्ट्र राज्यात रहात आहे असा पाल्य, परंत ु अिा उमेदवाराने महाराष्ट्र 
राज्यातील मान्यताप्राप्त िाळेतनू माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली पागहजे.  

 
5.2.2 सवग संरक्षण श्रेणी उमेदवारांचा िणुवते्तनसुार एकगत्रतगरत्या गवचार करुन संरक्षण सेवेतील कमगचाऱ्यांच्या पात्रता 

धारक मलुांकगरता या 1% जािा (कमाल 10% जािेच्या मयादेत) देण्यात येतील. हया जािा राज्य स्तरावरील जािा 
म्हणनू उपलब्ध असतील.  

5.2.3 जर दोन उमेदवारांची िणुवत्ता समान असेल तर संरक्षण श्रेणीसाठी वर नमदू केल्याप्रमाणे प्राधान्यक्रम राहील  
5.2.4 भारतीय संरक्षण सेवेत कायगरत आहेत / होते अिा नािरी कमगचाऱ्यांच्या मलुांकगरता ही संरक्षण श्रेणी आरक्षणाची 

तरतदू लाि ूनाही.  
 

5.3 अपंगत्व असलेल्या उमेदवारांकणरता आरक्षि: 
5.3.1 कलम 39 मधील समान संधीच्या,  हक्क संरक्षण व संपणूग सहभाि अगधगनयम 1995 प्रमाणे गनयम 1.4 मध्ये गवहीत 

केलेल्या कें द्रीय प्रवेि पध्दती अंतिगत उपलब्ध जािांच्या 3% जािा प्रत्येक औ.प्र.संस्थामध्ये अपंि उमेदवारांना 
आरगक्षत असतील. 

5.3.2 खाली गदलेल्या प्रकाराप्रमाणे हे आरक्षण अपंि उमेदवारांना लाि ूहोईल.  
 

अ.क्र. अपंगत्वाचे 
प्रकार 

तपिील 

1. PWD - 1 अंध/अल्पदषृ्ट्टी असलेले उमेदवार  
2. PWD - 2 बोलणे आगण श्रवणदोि असलेले उमेदवार (मकू बधीर)  
3. PWD - 3 ऑथोपेगडक गवकार,अपंित्व, वाचन करण्यात प्रकवा वाचायला गिकण्यात अडचण येणे, 

Dyslexia, Dyscalculia, Dysgraphica, Spactic असणारे उमेदवार 
 

5.3.3 गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेतील व्यवसायांचे प्रगिक्षण हे प्रात्यगक्षकागभमुख असल्यामळेु अपंि विातील 
उमेदवारांकगरता व्यवसायानरुुप पात्रता प्रपत्र - 1 मध्ये गदलेली आहे.  

5.3.4 अपंि उमेदवारांना त्यांच्या िागररीक अंपित्वाच्या प्रकारानसुार पात्र असलेल्या व तयार करण्यात आलेल्या िणुवत्ता 
यादी प्रमाणे 3% जािा आरगक्षत ठेवण्यात येतील. मळू गजल्यासाठी असणाऱ्या जािांसाठीच या जािांचे वाटप 
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होईल. प्रत्येक अपंि विगवारीला 1% देणे आवश्यक आहे (सवगसामान्य अपंिांसाठी राखीव असणाऱ्या जािांसाठी 
एकच िणुवत्ता यादी नसुार प्रवेि  समथगनीय नाही) 

5.3.5 अपंि उमेदवाराला गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेतिंत व्यवसायाला प्रवेि गमळाल्यानंतर प्रगिक्षण कायगक्रमात 
कोणतीही सटू/ अगधक सगुवधा गदल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.  

5.3.6 अपंि उमेदवाराला िैक्षगणक पात्रतेत सटू गमळणार नाही.  
5.3.7 अपंिाच्या आरक्षणाच्या दाव्यासाठी सादर केलेले अपंित्वाचे प्रमाणपत्रात अपंित्व कायम स्वरुपी असनू त्याचे 

प्रमाण 40% पेक्षा जास्त आहे असा स्पष्ट्ट उल्लेख असला पागहजे.  
5.3.8 अपंिाच्या आरक्षणाकगरता फक्त वैद्यकीय मंडळाकडून गदलेले प्रमाणपत्र गवचारात घेतले जाईल.  

 
5.4 तत्री उमेदवाराकणरता आरक्षि: 

5.4.1 प्रत्येक औ.प्र.संस्थामध्ये गनयम 1.4 मध्ये गवहीत केलेल्या कें द्रीय प्रवेि पध्दती अंतिगत उपलब्ध जािांपैकी 30% 
जािा मगहला उमेदवारांसाठी आरगक्षत असतील.  

5.4.2 हे आरक्षण सवगसामान्य, अनसुगूचत जाती, अनसुगूचत जमाती, गवमकु्त जाती / भटक्या जमाती-अ, भटक्या जाती-
ब, भटक्या जाती-क, भटक्या जाती-ड आगण इतर मािासविासाठी लाि ूराहील. 

5.4.3 कें द्रीय प्रवेि पध्दती अंतिगत येणाऱ्या मळू तालकु्यात 70%  जािा आगण तालकुाबाय 30% जािा या दोन्ही 
जािांमध्ये मगहला उमेदवारांसाठी जािा आरक्षण उपलब्ध आहेत.  

5.4.4 संरक्षण, अपंि आगण गविेि मािासविग या श्रेणी मध्ये मगहला उमेदवारांना आरक्षण लाि ूराहणार नाही.   
5.4.5 खाजिी औ.प्र.संस्थामध्ये अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी आरगक्षत जािामध्ये मगहला उमेदवारांना आरक्षण नसेल.  

 
5.5 स्क्वन्स मेरी खाजगी औ.प्र.संतथा, पिेु येथे संरक्षि सेवा श्रेिीकणर ता आरक्षि: 

5.5.1 स्क्वन्स मेरी खाजिी औ.प्र.संस्था, पणेुसाठी एकूण प्रवेिक्षमतेपैकी 100 टक्के जािा संरक्षण सेवा श्रेणीतील 
उमेदवारांसाठी आरगक्षत राहतील.  

5.5.2 स्क्वन्स मेरी खाजिी औ.प्र.संस्था, पुणेसाठी एकूण प्रवेिक्षमतेतील संरक्षण सेवा श्रेणीतील उमेदवारांसाठी 100 टक्के 
जािा संस्था पातळीवर भरल्या जातील.  

 
5.6 मागासवगीय उमेदवारांकणरता आरक्षि: 

5.6.1 महाराष्ट्र राज्यातील गवगवध मािासविीय उमेदवारांसाठी गनयम 1.4 मध्ये गवहीत केल्याप्रमाणे कें द्रीय प्रवेि पध्दती 
अंतिगत, उपलब्ध जािांचा तपिील खाली नमदू केलेल्या तक्त्यात गदला आहे. मािासविीय उमेदवार ज्या प्रकारात 
मोडतात त्याबाबतचा दावा त्यांनी अजग करतेवेळी करावा.  

 
अजग करते वेळेस उमेदवाराने मागासवगीय असल्याचा दावा केला नािी आणि त्यानंतर प्रवेिाच्या वेळेस 
आवश्यक ती कागदपते्र सादर करुन आरक्षिावर िक्क सांणगतल्यास असा दावा णवचारात घेतला जािार 
नािी.   

अ.क्र. आरक्षिाची वगगवारी आरक्षिाची टक्केवारी 
1 अनसुगूचत जाती (SC) 13.00 
2 अनसुगूचत जमाती (ST) 7.00 
3 गवमकु्त जाती / भटक्या जमाती-अ (VJ/DT) 3.00 
4 भटक्या जमाती - ब (NT-B) 2.50 
5 भटक्या जमाती -क (NT-C) 3.50 
6 भटक्या जमाती -ड (NT-D) 2.00 
7 इतर मािासविग (OBC) 19.00 

 एकूण आरक्षण * 50.00 
 सामान्य 50.0 
 एकूण 100.00 

   * वरील आरक्षणामध्ये प्रवेि प्रक्रीयेच्या वेळेस प्रचगलत िासन गनयगणानसुार बदल संभवतो 
 

5.6.2 खाजिी अल्पसंखयांक औ.प्र.संस्थामध्ये मािासविग उमेदवारांकगरता आरक्षण उपलब्ध राहणार नाही.  
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5.6.3 सक्षम प्रागधकाऱ्याच्या कक्षेत येणाऱ्या व महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांना उपलब्ध असलेल्या जािांपैकी वाटपाच्या 
दसुऱ्या फेरीच्या अंगतम टप्प्यात जािा गरक्त असल्यास 2 टक्के पयंतचे आरक्षण गविेि मािासप्रविातील (गवमाप्र) 
उमेदवारांना देण्यात येईल. या जािा वाटप प्रगक्रयेच्या दसुऱ्या फेरीमध्ये घेण्यात आल्या असनू त्यासाठी वाटप प्रगक्रया 
सरुु होण्याच्या आधीपासनू वेिळया जािा राखनू ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. सवगसाधारण प्रवेि प्रगक्रयेमध्ये गविेि 
मािासविीय प्रविातील उमेदवारांकगरता एकूण उपलब्ध असलेल्या जािांपैकी 2 टक्के पेक्षा अगधक राखीव जािा 
असणार नाहीत आगण एकूण आरक्षण 50 टक्क्याहून अगधक असणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येईल. 

5.6.4 िणुवते्तच्या आधारे एखाद्या मािास प्रविातील उमेदवाराची खलु्या प्रविातील जािेसाठी गनवड झाल्यास सदर 
उमेदवारास प्रवेि गनस्श्चती साठी मािास प्रविातील उमेदवारासाठी लाि ूअसलेले दस्तऐवज / प्रमाणपते्र सादर 
करणे बंधनकारक राहणार नाही. मात्र उमेदवारांनी मािास प्रविातील उमेदवारांसाठी लाि ूअसलेले दस्तऐवज / 
प्रमाणपत्र सादर केल्यास संबंगधत उमेदवार मािास प्रविातील उमेदवारांसाठी  लाि ूअसलेले सवग प्रकारचे िासकीय 
सवलती  / भते्त गमळण्यासाठी पात्र ठरतील.  

5.6.5 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांना खलु्या प्रविातील उमेदवार समजण्यात येईल आगण 
आरक्षणाचा दावा करण्यास ते पात्र असणार नाहीत. 

 
5.7 धार्ममक अल्पसंखयांकाकणरता आरणक्षत जागा: 

5.7.1 िासकीय औ.प्र.संतथांमध्ये धार्ममक अल्पसंखयांक उमेदवारांकणरता आरणक्षत तकुडया: 
5.7.1.1 िासकीय औ.प्र.संस्थेमधील गनवडक तुकडयांमध्ये 70 टक्के जािा मसु्स्लम, बौध्द, गिश्चन, िीख, 

पारिी व जैन धमातील गवद्यार्थ्यांकगरता आगण 30 टक्के जािा खलु्या व मािासविग श्रेणीमधील 
उमेदवारांकगरता राखनू ठेवलेल्या आहेत.  

5.7.1.2 प्रत्येक अभ्यासक्रमाकगरता वर नमदू केलेल्या धार्षमक अल्पसंखयांक उमेदवाराकगरता 70 टक्के जािा 
राखनू ठेवण्यात येतील (त्यापैकी प्रत्येक अल्पसंखयांक िटामध्ये 30 टक्के जािा मगहलांकगरता राखनू 
ठेवण्यात येतील) व 30 टक्के जािा सवग अन्य खलु्या आगण मािास प्रविातील उमेदवारांकगरता 
उपलब्ध असतील आगण वरील गनयम क्र. 5.6.1 यामध्ये नमदू केलेल्या सवगसामान्य आरक्षणाच्या 
आकृगतबंधाप्रमाणे भरण्यात येतील.  

 
अ. क्र. धार्ममक अल्पसंखयांक 

गट 
धार्ममक अल्पसंखयाकाकणरता राखीव असलेल्या 70 टक्के 

जागांमधील णवतरीत करावयाची टक्केवारी 
1. मसु्स्लम  54.00 
2. बौध्द  31.00 
3. गिश्चन  06.00 
4. िीख  01.00 
5. जैन 07.00 
6 पारिी  01.00 

 एकूण  100.00 
 

5.7.1.3 गवहीत आरक्षणाच्या परेुिा प्रमाणात मगहला उमेदवार उपलब्ध नसल्यास अिा जािा संबंगधत धार्षमक 
अल्पसंखयांक िटातील परुुि उमेदवारांमधनू भरण्यात येतील.  

5.7.1.4 गवगिष्ट्ट अल्पसंखयांक धार्षमक िटामध्ये परेुसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास आगण उपलब्ध जािा 
भरल्या न िेल्यास अिा गरक्त जािा अन्य धार्षमक अल्पसंखयांक िटामधनू िणुवते्तच्या आधारे 
भरण्यात येतील.  

5.7.1.5 अल्पसंखयांक उमेदवारांना गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र.संस्था/व्यवसाय / तकुडी यामध्ये आरक्षण 
उपलब्ध असणार नाही.  गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र. संस्था/ व्यवसायांच्या तकुडीसाठी  अल्पसंखयांक 
उमेदवारांना त्यांच्या प्रविानसुार वा खलु्या प्रविातील उमेदवार समजण्यात येईल.  

5.7.1.6 िाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद असणे आवश्यक आहे. िाळा 
सोडण्याच्या दाखल्यात उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद नसल्यास अिा उमेदवाराला त्याच्या धमाच्या 
पषु्ट्ठ्यथग इतर संबंगधत दस्तऐवजाचे परुावे सादर करावे  लाितील.  

5.7.1.7 अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी राखीव जािांवर प्रवेिासाठी फक्त महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास असलेले 
अल्पसंखयांक उमेदवार पात्र असतील. अिा उमेदवारांनी महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास प्रमाणपत्र अथवा 
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उमेदवाराची आई अथवा वडील महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधन 
कारक आहे. 

5.7.1.8 वरील गनयमांमध्ये अल्पसंखयांक गवकास गवभाि वा िासनाने वेळोवेळी गनिगगमत केलेल्या िासन 
गनणगयांप्रमाणे आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. 

 
5.7.2 अल्पसंखयांकांकणरता संतथा म्ििनू नोंदणवण्यात आलेल्या खाजगी औ.प्र. संतथा: 

5.7.2.1 संबंगधत अल्पसंखयांक प्रविातील उमेदवाराकगरता अिा खाजिी औ.प्र.संस्थेमध्ये गकमान 51 टक्के 
जािा राखीव असतील.  

5.7.2.2 अिा खाजिी औ.प्र.संस्थांनी कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेकगरता उपलब्ध असलेल्या जािांपैकी अल्पसंखयांक 
प्रविातील उमेदवारांसाठी कमाल राखीव आरक्षणाची टक्केवारी 15 एगप्रल पवूी सक्षम अगधकाऱ्यांना 
कळगवणे आवश्यक आहे.  

5.7.2.3 अिा खाजिी औ.प्र.संस्था, संस्था पातळीवर एकूण उपलब्ध जािांच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के 
जािांवर प्रवेि देव ूिकतात.  

5.7.2.4 अल्पसंखयांक उमेदवारांना गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र.संस्था/व्यवसाय /तकुडी यामध्ये आरक्षण 
उपलब्ध असणार नाही. गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र. संस्था/ व्यवसाय तुकडीसाठी अल्पसंखयांक 
उमेदवारांना त्यांच्या प्रविानसुार वा खलु्या प्रविातील उमेदवार समजण्यात येईल.  

5.7.2.5 िाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद असणे आवश्यक आहे. िाळा 
सोडण्याच्या दाखल्यात उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद नसल्यास अिा उमेदवाराला त्याच्या धमाच्या 
पषु्ट्ठ्यथग इतर संबंगधत दस्तऐवजाचे परुावे सादर करावे  लाितील.  

5.7.2.6 वरील गनयमांमध्ये अल्पसंखयांक गवकास गवभाि वा िासनाने वेळोवेळी गनिगगमत केलेल्या िासन 
गनणगयांप्रमाणे आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. 

 
5.8 अनसुणूचत जाती कायगक्रम (SCP), आणदवासी उपयोजना (TSP) व आणदवासी सावगणत्रकरि योजनेतगंत िासकीय 

औ.प्र.संतथामध्ये असलेला आरक्षिाचा आकृतीबंध 
 

अ. 
क्र. 

प्रवगग तकुडीणनिाय आरक्षिाचा आकृतीबंध 
िासकीय औ.प्र.संतथा - 
अनसुणूचत जाती कायगक्रम 

िासकीय औ.प्र.संतथा - 
आणदवासी उपयोजना 

िास. औ.प्र.संतथा - 
सावगणत्रकरि 

ज्याप्रवगासाठी योजना अस्ततत्वात आिे त्या प्रवगाकणरता एकूि जागांच्या आरणक्षत जागा 
1. अनसुगूचत जाती 80.00 0.00 0.00 
2. अनसुगूचत जमाती 0.00 75.00 100.00 
3. सवगसाधारण 20.00 25.00 0.00 
4. एकूि  100.00 100.00 100.00 
ज्याप्रवगासाठी योजना अस्ततत्वात आिे त्या प्रवगाकणरता एकूि जागांच्या आरणक्षत जागांव्यणतणरक्त सवगसाधारि आरक्षि 

आकृणतबंधाप्रमािे भरावयाच्या जागांच्या तपणिल 
1. अनसुगूचत जाती (SC) 0.00 13.00 0.00 
2. अनसुगूचत जमाती (ST) 7.00 0.00 0.00 
3. गवमकु्त जाती / भटक्या जमाती-अ 

(VJ/DT/ NT - A) 
3.00 3.00 0.00 

4. भटक्या जमाती - ब (NT - B) 2.50 2.50 0.00 
5 भटक्या जमाती - क (NT - C)  3.50 3.50 0.00 
6 भटक्या जमाती - ड (NT - D) 2.00 2.00 0.00 
7 इतर मािासविग (OBC) 19.00 19.00 0.00 
8 सामान्य/ खलुा (General/ Open) 63.00 57.00 0.00 
9 एकूि (Total) 100.00 100.00 0.00 
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6.0 णवणवध प्रकारच्या उमेदवारांकणरता आवश्यक असिारे कागदपत्र: 
6.1 अजग स्वीकृती कें द्रामध्ये ऑनलाईन भरण्यात येणाऱ्या अजाच्या वेळेस आगण अजग गनस्श्चतीच्या वेळेस वेिवेिळया उमेदवाराने 

जसे  अ,ब,क,ड व इ ही सादर कराव्या लािणाऱ्या मळू कािदपत्रांची यादी प्रपत्र - 3 मध्ये गदलेली आहेत.  
6.2 अजग स्वीकृती कें द्रावर अजग गनस्श्चतीसाठी व अजातील दाव्याच्या पषृ्ट्टयाथग उमेदवारांना आवश्यक त्या सवग कािदपत्रांच्या मळू 

प्रती दाखगवणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने अजग स्वीकृती कें द्रावर मळू प्रतीच्या िायाप्रतींचा (झेरॉक्स) एक संच, ऑनलाईन 
भरलेल्या प्रवेिअजाची प्रप्रट आऊट व आवश्यक ते अजग िलु्क जमा करावे. 

6.3 उमेदवाराने प्रवेि गनस्श्चतीच्या वेळी गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये सवग मळू कािदपते्र सादर करणे आवश्यक आहे. 
6.4 उमेदवारास िाळा सोडल्याचा मळू दाखला (अंगतम प्रवेगित िाळा/महागवद्यालय), पात्र पगरक्षेची िणुपगत्रका, सवग आवश्यक 

कािदपत्रांच्या िायाप्रतींचा (झेरॉक्स) एक सत्यप्रतीत केलेला संच आगण पासपोटग आकाराचे 2 रंिीत िायागचते्र प्रवेि 
गनस्श्चतीच्या वेळेस गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये सादर करावी लाितील.  

 
7.0 भाषांतर: 

एखाद्या उमेदवाराने मराठी, प्रहदी अथवा इंग्रजी भािेत नसलेले कोणतेही प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्याची अगधकृत मराठी, प्रहदी अथवा 
इंग्रजी भािेत भािांतर केलेली आगण राजपगत्रत अगधकाऱ्याने साक्षांकीत केलेली प्रत अजग स्वीकृती कें द्रावर अजग गनस्श्चतीसाठी तसेच 
गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रवेिगनस्श्चतीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. 
 

8.0 गिुवते्तसाठी गिुाणधक्य: 
अंगतम िणुवत्ता ठरगवण्याकगरता उमेदवारांना खालील प्रकारे काही व्यवसायांना अगतगरक्त िणुांचा लाभ देण्यात येईल.  तथागप सदर 
अगतगर क्त िणुांची मयादा 50 िणु एवढी असेल 
 

अ.क्र. पात्रतेचे विगन गिु 
8.1 इंटरगमडीएट गचत्रकला पगरक्षा उत्तीणग उमेदवार  10 
8.2 एन.सी.सी./एम.सी.सी./स्काऊट िाईड/गसव्हील गडफेन्स सव्हीस यामध्ये सहभाि घेतलेले उमेदवार  10 
8.3 गवगवध स्तरावर गक्रडा प्रकारांमध्ये सहभाि घेतलेला उमेदवार   

 8.3.1 गजल्हा स्तरीय स्पधा  10 
 8.3.2 राज्य स्तरीय स्पधा  15 
 8.3.3 राष्ट्रीय स्तरावर स्पधा  25 

8.4 िासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील बोल्स्टर स्कूलमधनू उत्तीणग झालेले उमेदवार  20 
8.5 िासनमान्य अिासकीय संस्थांच्या महाराष्ट्रातील अनाथ आश्रमात वास्तव्यास असलेले उमेदवार  20 
8.6 2011 च्या जनिणनेमध्ये ग्रामीण भाि म्हणनू नमदू करण्यात आलेल्या भािातनू उमेदवाराने माध्यगमक िालांन्त 

परीक्षा (SSC) गदलेली असल्यास 
10 

वर उल्लेगखल्या प्रमाणे िणुागधक्यासाठी परुाव्यादाखल सादर करावयाची कािदपते्र प्रपत्र - 3 मध्ये गदल्यानसुार आहेत. 
 

9.0 गिुानकु्रमांक देिे: 
 
9.1 गिुानकु्रम: 

गनयम क्र. 2.0 नसुार महाराष्ट्र राज्यातील ज्या पात्र उमेदवारांची गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेतिंत येणाऱ्या व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेिासाठी कें द्रीय प्रवेि पध्दती मधून नेमनू गदलेल्या  िेवटच्या तारखेपयंत ऑनलाईन अजग सादर करुन 
गनस्श्चत केलेला आहे अिा प्रत्येक उमेदवाराला खाली नमदू केलेल्या गनकिानसुार तात्परुता िणुानकु्रम (Provisional Merit 
Number) देण्यात येईल. 
9.1.1 माध्यगमक िालांत पगरक्षा (इयत्ता 10वी) अथवा समतलु्य पात्रता पगरक्षा यामध्ये प्राप्त एकगत्रत िणु हे िणुवत्ता 

ठरगवण्यासाठी पायाभतू िणु मानण्यात येतील. 
9.1.2 गनयम क्र.8 मध्ये नमदू केल्यानसुार कोणत्याही प्रकरणी, अगतगरक्त गमळालेले िणुागधक्य एकूण िणुांमध्ये 

गमळगवण्यात येतील. 
9.1.3 अिा प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांची िणुवत्ता यादी पढुील बाबी दिगगवल. 

9.1.3.1 राज्यस्तरीय सवगसाधारण िणुवत्ताक्रमांक 
9.1.3.2 राज्यस्तरीय प्रविांतिगत िणुवत्ता क्रमांक ( लाि ूअसल्याप्रमाणे ) 
9.1.3.3 मळू तालकुा सवगसाधारण िणुानकु्रमांक 
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9.1.3.4 मळू तालकुा प्रविांतिगत िणुानकु्रमांक (लाि ूअसेल त्याप्रमाणे ) 
9.1.4 राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांची अिाप्रकारे तयार केलेली िणुवत्ता यादी राज्यस्तरीय सवगसाधारण 

िणुवत्ताक्रमांक दिगगवल. 
9.1.5 िणुवत्ता क्रम देण्यात आल्यामळेु कोणत्याही जािेवरील प्रवेिाची हमी गदली असे होत नाही.   

   
9.2 सम गुिवत्ता झाल्यास सापेक्ष गुिवत्ता: 

उमेदवारांची िणुवत्ता एकसारखी आल्यास, म्हणजेच उमेदवारांचे माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र पगरक्षेतील (SSC) एकगत्रत 
िणु अगधक अगतगरक्त बाहय िणुागधक्य गमळून होणारे एकूण िणु  हे समान असल्यास उमेदवारांतील परस्पर िणुवते्तचे पढेु 
नमदू केल्याप्रमाणे पुनमुगल्यमापन करण्यात येईल. 
9.2.1 ज्या उमेदवाराने माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत सवागधक िणु गमळगवले असतील त्याला प्रथम 

प्राधान्य राहील. 
9.2.2 ज्या उमेदवारांने माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत व्यावसागयक / तांगत्रक गवियात अगधक िणु गमळगवले 

असतील, त्यास गितीय प्राधान्य राहील. 
9.2.3 ज्या उमेदवाराने माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत िगणत गवियात अगधक िणु गमळगवले असतील, 

त्यास ततृीय प्राधान्य राहील. 
9.2.4 ज्या उमेदवारास माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत गवज्ञान गवियात अगधक िणु गमळगवले 

असतीलत्यास चतथुग प्राधान्य देण्यात येईल.  
9.2.5 उमेदवाराच्या जन्म तारखेला पाचवे प्राधान्य गदले जाईल (वय जास्त असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य) 

 
9.3 पवूग तपासिी / पवूग मलु्यांकनामळेु गुिातील बदल: 

9.3.1 पवूगतपासणी / पवूग मुल्यांकनामळेु पात्र पगरक्षेच्या िणुांमध्ये बदल झाल्यास आगण असा बदल महाराष्ट्र राज्य 
माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळाने अथवा समतलु्य संस्थेने यथोगचतगरत्या प्रमागणत केल्यास ही बाब तात्काळ 
अजग स्वीकृती कें द्र अगधकाऱ्यांना कळगवण्यात यावी. 

9.3.2 तथागप अिा बदलाची बाब ऑनलाईन अजग सादर करण्याच्या आगण गनस्श्चत करण्याच्या अंगतम गदनांकापवूी 
कळगवण्यात आली असेल तरच गवचारात घेण्यात येईल.  

 
10.0 कें द्रीय प्रवेि प्रणक्रयेच्या फेऱयांमधील प्रवेिाबाबत णनयम: 
 

प्रवेि फेरी िेरा 

प्रथम 
प्रवेि फेरी 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाच्या प्रथम गवकल्पानसुार  जािा गमळाल्यास उमेदवाराला प्रवेि गनस्श्चत करावा 
लािेल. अिा उमेदवाराने प्रवेि गनस्श्चत केला अथवा केला नाही तरीही त्यास कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेच्या पढुील प्रवेि 
फेऱ्यांमध्ये सहभािी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.2 ते 100 मधनु जािा वाटप झाली आहे त्यांची इच्िा असेल तर ते प्रवेि गनस्श्चत करु 
िकतात परंत ुअसे प्रवेि गनस्श्चत केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये म्हणजे फेरी 2 ते 5 
मध्ये सहभािी होव ूिकणार नाहीत.  

णितीय 
प्रवेि फेरी 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाच्या पगहल्या तीन गवकल्पांपैकी पैकी कोणत्याही एका गवकल्पानसुार जािा 
गमळाल्यास प्रवेि गनस्श्चत करावा लािेल. अिा उमेदवाराने प्रवेि गनस्श्चत केला अथवा केला नाही तरीही त्यास 
कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेच्या पढुील प्रवेि फेऱ्यांमध्ये सहभािी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.4 ते 100 मधनु जािा वाटप झाली आहे त्यांची इच्िा असेल तर ते प्रवेि गनस्श्चत करु 
िकतात परंत ुअसे प्रवेि गनस्श्चत केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पढुील फेऱ्यांमध्ये म्हणजे फेरी 3 ते 5 
मध्ये सहभािी होव ूिकणार नाहीत. 

ततृीय 
प्रवेि फेरी 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंती क्रमाच्या पगहल्या पाच गवकल्पांपैकी एका गवकल्पानसुार जािा गमळाल्यास प्रवेि 
गनस्श्चत करावा लािेल. अिा उमेदवाराने प्रवेि गनस्श्चत केला अथवा केला नाही तरीही त्यास कें द्रीय प्रवेि 
प्रक्रीयेच्या पढुील प्रवेि फेऱ्यांमध्ये सहभािी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.6 ते 100 मधनू जािा वाटप झाली आहे त्यांची इच्िा असेल तर ते प्रवेि गनस्श्चत करु 
िकतात. परंत ुअसे प्रवेि गनस्श्चत केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पढुील फेऱ्यांमध्ये म्हणजे फेरी 4 ते 5 
मध्ये सहभािी होव ूिकणार नाहीत. 
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प्रवेि फेरी िेरा 

चतथुग 
प्रवेि फेरी 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाच्या कुठल्याही एका  गवकल्पांपैकी जािा गमळाल्यास प्रवेि गनस्श्चत करावा 
लािेल अिा उमेदवाराने प्रवेि गनस्श्चत केला अथवा केला नाही तरीही त्याला कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेच्या पढुील प्रवेि 
फेरीमध्ये म्हणजेच पाचव्या फेरीमध्ये सहभाि घेता येणार नाही.  

पाचवी 
प्रवेि फेरी 

या फेरीमध्ये उपलब्ध सवग जािा हया सवगसाधारण जािा म्हणनू समजल्या जातील. पाचव्या कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रया 
फेरीमध्ये (समपुदेिन प्रवेि फेरी) सहभािी होण्यास महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणीकृत उमेदवारांमधून ज्या उमेदवारांना 
प्रवेिफेरी 1 ते 4 यामध्ये जािा देण्यात आलेली नाही/अगनवायग गवकल्पागिवाय इतर गवकल्पांपैकी जािा गमळाली 
परंत ुप्रवेि गनस्श्चत केले नाही असे उमेदवार पात्र असतील.  परंत ुप्रवेि फेरी 1 ते 4 यामध्ये प्रवेि गनस्श्चत केले 
असतील/अगनवायग गवकल्पापैकी जािा गमळाली परंत ुप्रवेि गनस्श्चत केले नाहीत असे उमेदवार पात्र नाहीत. 

 
11.0 जागा वाटपाची तकग  पध्दती: 

सक्षम अगधकाऱ्याच्या अगधकारातंिगत येणाऱ्या मळू तालकु्यातील जािा आगण अन्य तालकु्यातील उमेदवारांसाठी  राज्यस्तरीय जािा 
वाटप करण्याची तकग पध्दती.  
 
11.1 टप्पा प्रथम - सवग उमेदवारांकणरता: 

11.1.1 सवग प्रविांमधील म्हणजेच तांगत्रक/अतांगत्रक/खुला/ राखीव/परुुि/मगहला उमेदवारांना िणुवते्तनसुार जािा वाटप 
करण्यात येईल. 

11.1.2 मािासविीय उमेदवारांना त्यांच्या िणुवते्तच्या आधारे प्रथम खलु्या प्रविामध्ये व खलु्या प्रविातील जािा िणुवते्तच्या 
आधारे उपलब्ध नसल्यास राखीव प्रविामध्ये  जािा वाटप करण्यात येईल. 

11.1.3 गविेि मािासविीय प्रविातील उमेदवारांचा त्यांच्या िणुवते्तच्या आधारे प्रथम खलु्या प्रविातील जािा वाटपासाठी 
गवचार करण्यात येईल. िणुवते्तच्या आधारे खलु्या प्रविात जािा उपलब्ध नसल्यास ज्या गविेि मािासविीय 
उमेदवारांचा (SBC) मळू प्रविग इतर मािासविग असा आहे त्यांना त्यांच्या मळू प्रविातील राखीव जािांवर 
िणुते्तनसुार जािा वाटपाचा गवचार करण्यात येईल.  

11.1.4 अपंि प्रविातील उमेदवारांना त्यांच्या िणुते्तच्या आधारे त्यांना प्रथम राखीव असलेल्या जािांसाठी िणुवते्तनसुार 
गवचारात घेण्यात येईल तदनंतर अपंि उमेदवारांसाठी राखीव जािा उपलब्ध नसल्यास, त्यांना िणुवते्तनसुार खलु्या 
प्रविातील जािांसाठी गवचारात घेण्यात येईल.  

11.1.5 संरक्षण प्रविातील उमेदवारांना जािा वाटपासाठी त्यांना प्रथम राखीव असलेल्या जािांसाठी िणुवते्तनसुार गवचारात 
घेण्यात येईल तदनंतर संरक्षण प्रविातील उमेदवारांसाठी राखीव जािा उपलब्ध नसल्यास त्यांना िणुवते्तनसुार खलु्या 
प्रविात गवचारात घेण्यात येईल.  

11.1.6 मगहला उमेदवारांकगरता जािेची उपलब्धता पढेु नमदू केलेल्या पध्दतीनसुार तपासण्यात येईल: 
11.1.6.1 खलु्या प्रविातील मगहलांकगरता राखीव जािा 
11.1.6.2 खलु्या प्रविातील सवगसाधारण जािा  
11.1.6.3 लाि ूअसलेल्या संबंगधत जाती प्रविातील मगहलांकगरता राखीव जािा  
11.1.6.4 लाि ूअसलेल्या संबंगधत जाती प्रविातील सवगसामान्य जािा  

11.1.7 तांगत्रक वा व्यावसागयक गविय घेऊन माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) उत्तीणग झालेले उमेदवार (तांगत्रक 
उमेदवार) कगर ता जािांची उपलब्धता खाली नमदू केल्याप्रमाणे तपासली जाईल.  
11.1.7.1 तांगत्रक गविय घेतलेल्या खलु्या प्रविातील उमेदवारांकगरता  
11.1.7.2 तांगत्रक गविय घेतलेल्या संबंगधत आरगक्षत प्रविातील उमेदवारांकगरता  
11.1.7.3 खलु्या प्रविातील सामान्य उमेदवारांकगरता (तांगत्रक आगण अतांगत्रक उमेदवार) उपलब्ध जािा 
11.1.7.4 संबंगधत आरगक्षत प्रविासाठीसामान्य उमेदवारांकगरता (तांगत्रक आगण अतांगत्रक उमेदवार)  उपलब्ध 

जािा. 
 

11.2 टप्पा दसुरा - संबंणधत खलु्या / मागासवगातील उमेदवार: 
11.2.1 या टप्प्यात सवग खलु्या आगण मािासविातील उमेदवारांचा जािा वाटपाकगरता गवचार केला जाईल.  
11.2.2 गनधारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे, जर खलु्या / मािास प्रविांमधनु तांगत्रक गविय घेतलेल्या मगहला उमेदवार 

आवश्यक त्या प्रमाणात गमळाले नाहीत तर अिा प्रकारे गरक्त असलेल्या जािा संबंगधत खलु्या /आरगक्षत प्रविातील 
तांगत्रक गविय घेतलेल्या सवग पुरुि वा मगहला उमेदवारांमधून भरल्या जातील.   



 

औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रवेि पध्दती, गनयमावली व प्रमागणत कायगपध्दती 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य                                                           पषृ्ट्ठ 28 पैकी 76 

11.2.3 गनधारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे जर मगहला खुल्या/मािास प्रविातनू गमळाल्या नाहीत तर उवगगरत गरक्त जािा 
संबंगधत खलु्या/आरगक्षत प्रविातील परुुि वा मगहला उमेदवारांमधनू भरल्या जातील.   

11.2.4 तांगत्रक गविय घेतलेल्या उमेदवारांसाठी आरगक्षत जािांतनू गनधारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे जर खलु्या आगण 
मािास प्रविातनू आवश्यक उमेदवार गमळाले नाहीत तर, अिा गरक्त जािा संबंगधत खुल्या/ आरगक्षत प्रविामधनू 
तांगत्रक गविय घेतलेले/ तांगत्रक गविय न घेतलेल्या उमेदवारांमधून भरल्या जातील.  

 
11.3 टप्पा णतसरा - णविेष मागास प्रवगातील उमेदवारांकणरता : 

टप्पा 2 पणूग झाल्यानंतर जर वर नमदू करण्यात आलेल्या मािास प्रविांमधील एखादया प्रविांमधील आरक्षणाच्या आवश्यक 
त्या टक्केवारीच्या प्रमाणात जर उमेदवार गमळत नसेल तर अिा गर क्त राहणाऱ्या जािा गविेि मािास प्रविांतील (SBC) 
उमेदवारांमधनू (स्त्री व परुुि एकगत्रतरीत्या) कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेनसुार सक्षम अगधकाऱ्याच्या कायगकक्षेत महाराष्ट्रामधील 
उमेदवारांमधनू कमाल 2% च्या मयादेपयंत त्यांच्या संबंगधत िणुवते्तनसुार भरण्यासाठी गवचार केला जाईल.  हा टप्पा फक्त 
मळू तालकु्यातील जािांसाठी असेल. 

 
11.4 टप्पा चौथा - संबंणधत मागास प्रवगग उमेदवार गटाकणरता: 

11.4.1 या टप्प्यात सवग मािास प्रविग उमेदवार िटांचा जािा वाटपाकगरता खाली नमदू केल्याप्रमाणे गवचार केला जाईल. 
11.4.1.1 गट - 1 

11.4.1.1.1 अनसुगूचत जाती (SC) 
11.4.1.1.2 अनसुगूचत जमाती (ST) 

11.4.1.2 गट- 2 
11.4.1.2.1 गवमकु्त जाती आगण भटक्या जमाती (VJ/DT, NT-A) 
11.4.1.2.2 भटक्या जमाती (NT -B) 

11.4.1.3 गट -3 
11.4.1.3.1 भटक्या जमाती 2 (NT -C) 
11.4.1.3.2 भटक्या जमाती 3 (NT-D) 
11.4.1.3.3 इतर मािासविग (OBC) 

11.4.2 गतसरा टप्पा पणूग झाल्यानंतर ऊवगगरत गर क्त जािांकगरता वर नमदू केल्याप्रमाणे संबंगधत प्रविांच्या िटातील 
उमेदवारांच्या िणुांकानसुार गवचार केला जाईल.  

 
11.5 टप्पा पाचवा - सवग मागास प्रवगातील उमेदवारांकणरता: 

चौथा टप्पा पणूग झाल्यानंतर मािासविीय उमेदवारांसाठी आरगक्षत असलेल्या गरक्त जािांकगरता िणुांकानसुार सवग आरगक्षत 
प्रविातील उमेदवारांचा एकगत्रतगरत्या जािा वाटपासाठी  गवचार केला जाईल.  
 

11.6 टप्पा सिावा - अपंग प्रवगातील उमेदवारांकणरता: 
पाचवा टप्पा पणूग झाल्यानंतर रागहलेल्या गरक्त जािांसाठी उमेदवाराच्या अपंित्वाच्या िणुांकानसुार अपंि प्रविातील (PWD-

1, PWD-2 व PWD-3 एकगत्रत) उमेदवारांचा जािा वाटपासाठी गवचार केला जाईल. 
 

11.7 टप्पा सातवा - धार्ममक अल्पसंखयांक उमेदवारांकणरता: 
6 वा टप्पा पणूग झाल्यानंतर गरक्त जािांसाठी इतर अल्पसंखयाक िटामधनू त्यांच्या िणुांकानसुार उमेदवारांचा गवचार केला 
जाईल. जर परेुसे स्त्री उमेदवार उपलब्ध नसतील तर अिा जािा संबंगधत धार्षमक अल्पसंखयांक पुरुि उमेदवारांना गदल्या 
जातील.  

 
11.8 टप्पा आठवा - राज्यततरीय गुिांकानसुार सवग आरणक्षत उमेदवारांकणरता (मळू णजल्िा आणि णजल्िाबाह्य जागा 

एकणत्रत करुन): 
मळू तालकुा व तालकुाबाय संदभग न घेता (खलुा/आरगक्षत) पात्र उमेदवारांकगरता, फक्त त्यांच्या िणुांकानसुार गरक्त रागहलेल्या 
जािांवर प्रवेि गदले जातील. सातवा टप्पा पणूग झाल्यानंतर गर क्त जािांवर टप्पा 1,2,4 व 5 च्या तकुडीनसुार मळू तालकुा व 
तालकुाबाहय याचा संदभग न घेता फक्त िणुवते्तनसुार जािा वाटपाचा गवचार करण्यात येईल.  
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11.9 टप्पा नववा - सवग राज्यततरीय उमेदवारांकणरता फक्त गुिक्रमांकानसुार (कोित्यािी प्रकारच्या आरक्षिाणिवाय): 
11.9.1 आठवा टप्पा पणूग झाल्यानंतर गरक्त रागहलेल्या जािांसाठी सवग उमेदवारांचा म्हणजेच खलुा/आरगक्षत/परुुि/स्त्री 

त्यांच्या िणुांकानसुार जािा वाटपाकगरता गवचार करण्यात येईल. 
11.9.2 वरील टप्प्याकगरता जािेचे बंधन लाि ूहोणार नाही, म्हणजेच उवगगरत गरक्त जािा सामान्य जािा म्हणनू समजण्यात 

येतील आगण उमेदवाराच्या प्रविाचा कोणताही संदभग न घेता (खलुा/आरगक्षत) प्रकवा गर क्त जािा ज्या संविािी 
संबंगधत आहे (जसे-मािासविीय, अपंि) यांचा संदभग न घेता मळू तालकुा आगण तालकुाबाहय उमेदवारांकगरता 
असलेल्या गर क्त जािांचे फक्त  िणुांकानसुार वाटप केले जाईल.  

11.9.3 मळू तालकुा, तालकुाबाय, मािासविग, अपंि इ. अथवा उमेदवाराच्या कोणत्याही प्रविाचा व खुला /आरगक्षत  या 
बाबींचा संदभग न घेता पात्र उमेदवारांना त्यांच्या िणुानकु्रमाचा आधार घेवनू सवग पात्र उमेदवारांकगरता जािा वाटपाचा 
गवचार केला जाईल.  

11.9.4 वरील सवग बाबींची पतूगता केल्यानंतर जािा गरक्त रागहल्यास महाराष्ट्र राज्याबाहेरील पात्र उमेदवारांच्या िणुवते्तनसुार 
त्यांचा जािा वाटपाकगरता गवचार केला जाईल. महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवारांना जािा वाटप केल्यानंतरही, जािा 
गरक्त रागहल्यास, अगनवासी भारतीय रगहवासी उमेदवारांना त्यांच्या िणुवते्तनसुार जािा वाटप केले जाईल.  

 
12.0 प्रवेि फेरीनसुार जागा वाटपाच्या टप् प्यांची अंमलबजाविी: 

कें द्रीय प्रवेि पध्दती अंतिगत, तालकुाबाय उमेदवारांकगरता 30 टक्के जािा आगण मळू तालकु्याकगरता 70 टक्के जािांचे वाटपासाठी 
खाली नमदू केलेल्या गनयमाप्रमाणे कायगवाही केली जाईल.  
12.1 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील पगहल्या फेरीकगरता, टप्पा 1 ते 3 मधील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही कारणास्तव 

जािा भरल्या न िेल्यास अिा उपलब्ध गरक्त  जािा कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील दसुऱ्या फेरीमध्ये वाटपास उपलब्ध राहतील.  
12.2 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील दसुऱ्या फेरीकगरता टप्पा 1 ते 7 मधील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही कारणास्तव 

जािा भरल्या न िेल्यास अिा उपलब्ध गरक्त जािा कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील गतसऱ्या फेरीमध्ये वाटपास उपलब्ध राहतील. 
12.3 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील गतसऱ्या फेरीकगरता टप्पा 1 ते 9 मधील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही कारणास्तव 

जािा भरल्या न िेल्यास अिा उपलब्ध गरक्त जािा कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील चौर्थ्या फेरीमध्ये वाटपास उपलब्ध राहतील. 
12.4 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील चौर्थ्या फेरीकगरता, फक्त टप्पा 9 मधील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. टप्पा 9 ची 

अंमलबजावणी केल्यानंतरही जािा भरल्या न िेल्यास अिा उपलब्ध गर क्त जािा प्रथम महाराष्ट्र राज्याबाहेरील पात्र आगण 
तदनंतर अगनवासी भारतीय उमेदवारांना देवू केल्या जातील. यानंतरही भरल्या न िेल्यास अिा उपलब्ध गरक्त जािा, कें द्रीय 
प्रवेि पध्दतीतील पाचव्या फेरीकगरता वाटपास उपलब्ध असतील (समपुदेिन फेरी)  

12.5 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील पाचव्या फेरीमधील म्हणजेच समपुदेिन फेरीमधील सवग गरक्त जािा या सामान्य जािा म्हणनू 
समजण्यात येतील आगण राज्य स्तरावरील समपुदेिन कें द्रात म्हणजेच गजल्हास्तरीय िासकीय औ.प्र.संस्थेत उपस्स्थत 
असलेल्या उमेदवारांमधनू त्यांच्या िणुानकु्रमांकानसुार जािा वाटप केले जाईल. 

12.6 खाजिी औ.प्र.संस्थामधील कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील पाचव्या फेरीनंतर उपलब्ध गर क्त जािा संस्था पातळीवर खाजिी औ.प्र. 
संस्थांमाफग त प्रवेिाच्या अंगतम गदनांकापवूी भरल्या जातील.  

12.7 सवगसामान्य सचूना: 
12.7.1 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीमधील प्रथम, गितीय, ततृीय आगण चतथुग फेरीमध्ये, तालकुा स्तरावरील िणुवत्ता यादीतील 

आगण महाराष्ट्र राज्यातील िणुवत्ता यादीतील िणुांकानसुार मळू तालकु्यातील आगण तालकुाबाय जािांकगरता 
जािा वाटपाची कायगवाही केली जाईल. 

12.7.2 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीतील प्रथम, गितीय, ततृीय आगण चतथुग फेऱ्यांसाठी त्याच वेळेस उपलब्ध असलेल्या आगण 
उमेदवाराने भरलेल्या गवकल्पांच्या पसंतीक्रमांकानसुार व त्याच्या िणुवते्तनसुार उमेदवाराला जािा वाटप केले 
जाईल.  

12.7.3 जर उमेदवार एखादया ठरागवक टप् प्यामध्ये जािा गमळणेस पात्र असेल तर त्या उमेदवाराचा जरी पवुीच्या टप्प्यांमध्ये 
त्याला जािा गदली असेल, परंत ुप्रवेि गनस्श्चत केले नसेल अथवा त्याला जािा गदली नसेल तरीही त्याचा या टप्प्यांत 
जािा वाटपात गवचार करण्यात येईल. 

12.7.4 सवग टप्प्यामधील जािा वाटपाकगरता सवग आरगक्षत प्रविातील उमेदवारांना (गविेि मािासप्रविग त्यांच्या मळू 
प्रविासह) गवचारात घेतले जातील (जरी त्यांना यापवूीच्या टप्यांमध्ये प्रवेिासाठी जािा गदली असेल (परंत ुप्रवेि 
गनस्श्चत केला नसेल) अथवा नसेल तरीही)  

12.7.5 अनकु्रमाने भरलेल्या पसंतीक्रमानसुार पयायामधनू प्रथम उपलब्ध पयायास प्रवेि गमळाल्यास तीच अंगतम प्रवेगित 
जािा म्हणनू धरण्यात येईल.  
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12.7.6 जािा वाटप http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर दिगगवले जाईल. जािा वाटप केलेल्या 
यादीमधनू उमेदवाराला देऊ केलेल्या जािा फक्त तात्परुत्या स्वरुपात असतील.  

12.7.7 संकेत स्थळावर जािा वाटपाचे पत्र (Allotment Letter) उपलब्ध असेल आगण संबंगधत उमेदवाराने त्या पत्राची 
Print Out प्रवेिासाठी नेमनू गदलेल्या संस्थेत प्रवेि गनस्श्चती वेळी जमा करावी. अजग स्वीकृती कें द्र संबंगधत 
उमेदवाराला जािा वाटपाच्या प्रतींची प्रप्रट आऊट घेण्यास मदत करेल.  

12.7.8 वर नमदू केलेल्या टप्प्याकगरता सारासार गवचार करता, प्रत्यक्ष प्रवेि जािा वाटपाकगरता संिणक Software व्दारे 
अंमलबजावणी केली जाईल.  

12.7.9 ज्या उमेदवाराला प्रवेि देऊ केला आहे त्याने आपला प्रवेि देऊ केलेल्या संस्थेत स्वत: प्रवेि गनस्श्चतीसाठी 
आवश्यक मळू प्रमाणपते्र सादर करुन व आवश्यक ते िलु्क भरुन यासाठी नेमनू गदलेल्या तारखेपवूी गनस्श्चत 
करावा. याकगर ता उमेदवारास वैयस्क्तकगरत्या कळगवण्यात येणार नाही. 

12.7.10 कािदपत्रांची िाननी व िलु्क अदा केल्यानंतर संबंगधत संस्थेत प्रवेिाची गनस्श्चती ऑनलाईन करण्यात येईल.  
 

13.0 कें द्रीय प्रवेि पध्दतीचे टप्पे: 
 
13.1 टप्पा क्र. I - माणिती पसु्ततका: 

13.1.1 मागहती पसु्स्तका (मराठी भािेमधील) - राज्यातील सवग िासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये गद. 1 
जनू पासनू ते प्रवेिाच्या िेवटच्या तारखेपयंत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सवग इच्िुक उमेदवार प्रवेि मागहती 
पसु्स्तका जवळच्या अजग स्स्वकृती कें द्रामधून रु. 50/- भरुन गवकत घेऊ िकतात. 

13.1.2 प्रादेगिक कायालय गनहाय िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थांची यादी व प्रवेिासाठी उपलब्ध व्यवसाय गनहाय 
जािांचा तपगिल http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

13.1.3 इंग्रजी भािेतील मागहती पसु्स्तका http://admission.dvet.gov.in या संकेत स्थळावर ब्राऊप्रजि,डाऊन 
लोप्रडि व गप्रटींिकगरता गद. 10 जनू पासनू ते प्रवेिाच्या िेवटच्या गदवसापयंत गन:िलु्क उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. 

13.1.4 मागहती पसु्स्तकेमधील मागहती ही सचूकदिी आहे. उमेदवाराने अद्ययावत मागहतीकगरता संकेत स्थळावर उपलब्ध 
मागहतीिी सत्यता पडताळून पहावी. 

13.1.5 मराठी व इंग्रजी माणितीपसु्ततकेतील कोित्यािी माणितीमध्ये तफावत असल्यास वरील संकेततथळार 
उपलब्ध माणिती पसु्ततकेतील माणिती अंणतम समजण्यांत यावी. 

 
13.2 टप्पा क्र. II - ऑन लाईन अजग भरिे व अजग स्तवकृती कें द्रावर अजग णनस्श्चत करिे: 

13.2.1 सवग इच्िुक उमेदवारांनी प्रवेिाच्या प्रथम फेरीकणरता http://admission.dvet.gov.in या संकेत 
तथळावर णविीत वेळापत्रका नसुार नोंदिी करिे व प्रथम फेरीसाठी णवकल्पांच्या पसंती क्रमासि ऑन 
लाईन अजग भरिे आवश्यक आिे. 

13.2.2 ऑन लाईन अजग कुठल्याही स्त्रोतामधनू भरता येईल. अजग स्स्वकृती कें दे्र ही सगुवधा उमेदवाराकडून प्रपत्र -4 मध्ये 
नमदू िलु्क आकारुन उपलब्ध करुन देतील. 

13.2.3 सवग आवश्यक मागहती भरल्यानंतर उमेदवारांचे प्रवेि खाते (Admission Account)  त्यांचा नोंदणीक्रमांक 
(Registration Number) हाच User ID म्हणनू तयार होईल. उमेदवारास पढुील प्रवेि  प्रगक्रयेकगरता या 
खात्यामध्ये त्याचा नोंदणी क्रमांक व पासवडग चा उपयोि करुन प्रवेि ऑन लाईन (Login) करावा लािेल. 

13.2.4 राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांनासधु्दा गवहीत कालावधीमध्येच नोंदणी करणे आवश्यक राहील. 
परंत ुत्यांचा गवचार प्रवेिाच्या 4 र्थ्या फेरीमध्येच होणार असल्यामळेु त्यांना गवहीत  वेळापत्रकानसुार 4 र्थ्या फेरीसाठी 
गवकल्प सादर करावे लाितील. 

13.2.5 उमेदवारांनी अजाचे गप्रटआऊट घेऊन सवग मागहती बरोबर व पणूग भरली आहे याची पडताळणी करावी. 
13.2.6 नोंदणीकृत उमेदवाराने दस्तऐवजांच्या तपासणीकगरता, अजाचे िलु्क भरणेकगरता व अजग गनस्श्चतीकरणासाठी 

कुठल्याही िासकीय अथवा खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेस भेट द्यावी. 
13.2.7 संपणूग प्रवेि प्रगक्रयेमध्ये सवग िासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था अजग स्स्वकृती कें द्र असतील. 
13.2.8 उमेदवारांनी अजात केलेल्या दाव्यांच्या पषु्ट्ठ्यथग सवग मळू दस्तऐवज, लाि ू असलेले अजगिलु्क, व अजाची 

प्रप्रटआऊट संबंगधत अजग स्स्वकृती कें द्रामध्ये जमा करावेत. 
13.2.9 उमेदवाराने प्रपत्र-3 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे सवग आवश्यक कािदपत्रांच्या, सत्यप्रतींचा एक संच तसेच प्रवेिअजग 

िलु्क रोखीने सादर करावे. 
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13.2.10 अजग स्स्वकृती कें द्रामधील अगधकारी भरलेल्या ऑन लाईन अजाच्या प्रप्रटआऊट वरुन व उमेदवारांने गदलेल्या मळू 
दस्तवेजावरुन काळजीपवूगक िाननी करुन तपासणी करेल.  तपासणीनंतर अजग गनस्श्चतीकरण करुन उमेदवारास 
पावतीवजा पोच (Receipt - cum - Acknowledgement) देईल. 

13.2.11 फक्त गनस्श्चत केलेल्या अजांचाच सवग प्रवेि फेऱ्यांकगरता प्रवेिासाठी गवचार करण्यात येईल. गनस्श्चत न केलेले 
अजग प्राप्तच झाले नाहीत असे मानण्यात येईल. 

13.2.12 उमेदवाराने फक्त एकच ऑन लाइन अजग भरुन सादर करावा जो की कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेमाफग त  गिल्पकारािीर 
प्रगिक्षण योजनेतिंत येणाऱ्या कुठल्याही व्यवसायाच्या िासकीय अथवा खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेच्या 
प्रवेिाकगरता उपलब्ध होणाऱ्या जािेकगरता भरता येईल. 

13.2.13 उमेदवाराने एकापेक्षा अगधक अजग भरल्यास / गनस्श्चत केल्यास त्यास नक्कल समजण्यात येईल आगण असे अजग 
उमेदवारािी कुठल्याही प्रकारे संपकग  न साधता रद्द करण्यात येतील व अिा उमेदवारांना कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेमध्ये 
प्रवेिास प्रगतबंध करण्यात येईल. 

13.2.14 ज्या उमेदवारांची खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर प्रवेि घेण्याची इच्िा आहे 
त्यांनाही वरील संकेत स्थळावर नोंदणी करावी लािेल व ज्या खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रवेि घ्यावयाचा 
आहे त्या संस्थेत उमेदवाराने व्यक्तीि: हजर राहून "टप्पा क्र. VI - संबंणधत औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेमध्ये 
व्यक्तीि: िजर रािून कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रवेिाचे णनस्श्चतीकरि करण्यांचे णनयम" मध्ये गविद 
केल्यानसुार प्रवेि प्रक्रीया पणूग करावी. 

कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पणिल्या णदवसापासनू ते प्रवेिाच्या अंणतम णदनांकापयंत खाजगी औद्योणगक 
प्रणिक्षि संतथेमध्ये संतथा ततरावरील जागांवर उमेदवारांना प्रवेि घेता येतील. 

13.2.15 अजगिुल्क 
13.2.15.1 प्रवेिअजग िलु्क अजग स्स्वकृती कें द्रात ऑन लाईन अजग गनस्श्चत करताना रोखीमध्ये भरावे. 
13.2.15.2 अजाचे िलु्क अजग स्स्वकृती कें द्रामध्ये भरल्यागिवाय अजाचे गनस्श्चतीकरण करण्यात येणार नाही. 
13.2.15.3 सवग गनस्श्चत न केलेले अजग प्राप्तच झाले नाहीत असे समजण्यात येईल. 
13.2.15.4 अजग िुल्क: 

अ.क्र. उमेदवाराचा प्रकार प्रवेिअजग िुल्क 
1 मािासविीय उमेदवार रु. 100/- 
2 सवग सामान्य उमेदवार रु. 150/- 
3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार रु. 300/- 
4 अगनवासी भारतीय उमेदवार रु. 500/- 

 
13.2.15.5 या िलु्कामध्ये मळू कािदपते्र तपासणी, ऑन लाईन अजग गनस्श्चत करणे आगण अजग 

गनस्श्चतीकरणाच्या पावती वजा पोचच्या (Receipt - cum - Acknowledgement) 2 प्रती 
प्रप्रटआऊट घेणे समागवष्ट्ट आहे. 

13.2.15.6 ऑन लाईन अजग भरणे, प्रप्रट आऊट काढणे, िणुवत्ता क्रमांक िोधणे / जािा वाटपाची यादी िोधणे 
इत्यादी सेवा अजग स्स्वकृती कें द्रामाफग त उमेदवारांना देण्यात येव ू िकतात.  तथागप या सेवा 
परुगवल्याबद्यल प्रपत्र -4 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे संबंगधत अजग स्स्वकृती कें द्र िलु्क आकारु 
िकतात. 

 
13.3 टप्पा क्र. III - मिाराष्ट्रातील मिाराष्ट्र राज्याबािेरील आणि अणनवासी भारतीय उमेदवारांची तात्परुती गिुवत्ता 

यादी प्रणसध्द करिे: 
13.3.1 महाराष्ट्र राज्यातील /  महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांची गनयम क्र. 9.1 नसुार िणुवत्ता 

क्रमांक दिगगवणारी तात्परुती िणुवत्ता यादी गदलेल्या वेळापत्रकानसुार सवग अजग स्स्वकृती कें द्रावर व ऑन लाईन  
पध्दतीने प्रगसध्द करण्यात येईल. 

13.3.2 तात्परुता िणुवत्ता क्रमांक / यादीमध्ये काही आक्षेप असल्यास तिी तक्रार गवगहत अजामध्ये (Grievance form) 
गवहीत वेळापत्रकानसुार अजग स्स्वकृती कें द्रावर नोंदवावा. उमेदवाराने तक्रारीमधील केलेल्या दाव्याच्या पषु्ट्ठ्यथग 
आवश्यक दस्तावेज सादर करावेत. 

13.3.3 अजग स्स्वकृती कें दे्र त्यांच्या Login मधनू गनस्श्चत झालेल्या उमेदवाराच्या प्रोफाईल मध्ये आवश्यक त्या दरुुस्त्या 
करतील. 
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13.3.4 सवग पात्र उमेदवारांची अंगतम िणुवत्ता यादी गवहीत वेळापत्रकानसुार सवग अजग स्स्वकृती कें द्रावर व ऑनलाईनरीत्या 
प्रगसध्द करण्यात येईल. 

13.3.5 उमेदवारास त्यांच्या Loginव्दारे प्रवेिाची स्स्थती, जािा वाटप, सचूना, पढुील प्रवेि फेरी कगरताची पात्रता जाणनू 
घेता येईल. 

णटप: उमदेवारास िणुवत्ता क्रमांक हा त्यांच्या संबंगधत पात्रतेनसुार प्राप्त झालेला असतो व त्यामळेु त्याची कोणत्याही 
व्यवसायात प्रवेिाची हमी देता येत नाही. 

 
13.4 टप्पा क्र. IV - प्रवेि फेरीसाठी पयाय देिे: 

13.4.1 उमेदवारांनी http://admission.dvet.gov.in या संकेत तथळावर ऑन लाईन प्रवेि अजग करतानाच 
प्रथम फेरीसाठी औ.प्र.संतथा व व्यवसायणनिाय णवकल्प व पसंतीक्रम सादर करावे लागतील. 

13.4.2 सवग पात्र उमेदवारांची अंगतम िणुवत्ता यादी प्रगसध्द करण्यात येईल 
13.4.3 उमेदवारास पढुील प्रवेि फेरींकगर ता त्याच्या प्रवेि खात्यामध्ये Login करुनच दसुऱ्या, गतसऱ्या व चौर्थ्या 

फेरीकगरता गवहीत वेळापत्रकानसुार नव्याने गवकल्प द्यावे लाितील. 
13.4.4 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना चौर्थ्या प्रवेि फेरीसाठी चौर्थ्याफेरीमध्ये द्यावयाचे 

गवकल्प सादर करावयाच्या गवहीत वेळापत्रकानसुार द्यावे लाितील. 
13.4.5 प्रथम, दसुऱ्या, गतसऱ्या व चौर्थ्या प्रवेि फेरीमध्ये नव्याने गवकल्प गदल्यानंतर उमेदवारांना कुठल्याही अजग स्स्वकृती 

कें द्रामध्ये जाऊन अजग गनस्श्चतीकरणाची व कुठल्याही प्रकारचे िलु्क भरण्याची आवश्यकता नाही. 
13.4.6 संबंगधत फेरीमध्ये गवकल्प बदलण्यासाठी गदलेल्या गवहीत वेळापत्रकानसुार उमेदवार त्याला वाटेल गततक्या वेळेस 

त्याच्या Login मधनू गवकल्प बदलव ूिकतो. 
13.4.7 जर उमेदवारास जागा णमळाली नािी व त्याने दसुऱया, णतसऱया व चौर्थ्या प्रवेि फेरीकणरता नव्याने णवकल्प 

सादर केले नािी तर उमेदवाराने पवूीच्या प्रवेि फेरीमध्ये सादर केलेले णवकल्प पढुील प्रवेि फेरीमध्ये 
णवचारात घेण्यात येतील. 

13.4.8 पाचवी व सहावी प्रवेि फेरी म्हणजे समपुदेिन फेरीमध्ये उमेदवारांना त्यांच्या िणुवते्तनसुार बोलागवण्यात येईल व 
त्याच्या मािणीनसुार व उपलब्धतेनसुार जािा देण्यात येईल. 

 
13.5 टप्पा क्र. V - जागा वाटप करिे (Allotment of Seat): 

13.5.1 पगहल्या, दसुऱ्या, गतसऱ्या व चौर्थ्या फेरीमध्ये गनयम क्र. 11, 12 व 13 नसुार जािा देण्यात येतील. 
13.5.2 जािा वाटपाची यादी गवहीत वेळापत्रकानसुार सवग अजग स्स्वकृती कें द्रावर व ऑन लाईन प्रगसध्द करण्यात येईल. 
13.5.3 जािा गमळालेल्या उमेदवारास जािा गमळाल्याचे पत्र (Allotment Letter) त्याच्या प्रवेि खात्यामध्ये तसेच सवग 

अजग स्स्वकृती कें द्रामध्ये उपलब्ध राहील. 
 

13.6 टप्पा क्र. VI - संबंणधत औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेमध्ये व्यक्तीि: िजर रािून कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रवेिाचे 
णनस्श्चतीकरि करण्याचे णनयम: 
13.6.1 जािा गमळालेल्या उमेदवाराने जािा गमळालेल्या पत्राची (Allotment Letter)  प्रप्रट आऊट काढावी व जािा 

गमळालेल्या औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत व्यस्क्ति: हजर व्हावे. 
13.6.2 सोबतच्या प्रपत्र-3 मध्ये गदल्यानसुार पात्रतेच्या व आरक्षणानसुार केलेल्या प्रवेि अजातील दाव्याच्या पषृ्ट्टथग 

उमेदवार सवग मळू कािदपते्र सादर करतील, तसेच सोबत सवग कािदपत्रांची सत्य प्रतींचा 1 संच, 2 रंिीत िायागचते्र 
(Passport size) आगण प्रगिक्षण िलु्क गवहीत कालमयादेमध्ये जािा गमळालेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये जमा करेल.  

13.6.3 प्रपत्र - 2 मध्ये औ.प्र.संस्थागनहाय प्रगिक्षण िलु्काचा तपिील देण्यात आला आहे. 
13.6.4 खाजिी औ.प्र.संस्थाकगरता जमा करावयाचे प्रगिक्षण िलु्क खाजिी औ.प्र.संस्थांनी गवहीत केलेल्या स्वरुपात (रोख, 

धनाकिग वा धनादेि) भरण्यात यावेत. संबंगधत खाजिी औ.प्र.संस्थांच्या परवानिीने प्रगिक्षण िलु्क हप्ते गनहाय 
जमा करता येतील पण िलु्क हप्ते गनहाय जमा करण्याचा गनणगय हा संपणूगत: संबंगधत खासिी औ.प्र.संस्थेचा असेल. 

13.6.5 िासकीय औ.प्र.संस्थेकगरता भरावयाचे प्रगिक्षण िलु्क संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेमध्ये रोखीने एकाच वेळेस 
जमा करावेत.  

13.6.6 उमेदवाराने प्रवेि अजामध्ये केलेल्या दाव्यांच्या पषृ्ट्टथग त्याने जमा  केलेल्या सवग आवश्यक कािदपत्रांची संबंगधत 
औ.प्र.संस्था काळजीपवूगक िाननी करतील.  उमेदवाराचा प्रकार, प्रविग पात्रता इ.च्या दाव्यात अथवा दाव्याच्या 
पषृ्ट्टथग सादर केलेल्या कािदपत्रांमध्ये काही त्रटुी आढळल्यास त्या संबंगधत उमेदवाराच्या नजरेस आणनु देण्यात 
येतील. 
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13.6.7 उमेदवार गवहीत वेळापत्रकानसुार गनयोगजत प्रवेि फेरीकगरता उपलब्ध मदुतीत आवश्यक कािदपते्र अहवाल सादर 
करावयाच्या कालमयादेमध्ये सादर करु िकतील.  

13.6.8 उमेदवाराने एखादया दसुऱ्या संस्थेत प्रवेि घेतल्यामळेु जर तो प्रवेिाच्या वेळेस मळू कािदपते्र सादर करु िकत 
नसेल तर त्याला अिा संस्थेत गवगिष्ट्ट गदनांकास गवगिष्ट्ट अभ्यासक्रमास प्रवेि घेतला असल्यामळेु त्यांची मळू 
कािदपते्र संस्थेत ठेवण्यात आल्याबाबत त्या संस्थेच्या संस्थांप्रमखुांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लािेल.  उमेदवारास 
अिा संस्थेच्या संस्थाप्रमुखाने प्रमाणपत्राच्या सत्यापन केलेल्या सत्यप्रती सादर कराव्या लाितील.  अिा 
उमेदवारांना प्रगिक्षण िलु्क प्रवेिाच्या वेळेसच तात्काळ भरावे लािेल आगण अिा उमेदवारांना िलु्क जमा 
केल्याच्या तारखेपासनु 4 कायालयीन कामकाजांच्या गदवसांच्या आत कािदपते्र जमा करण्याची परवानिी देण्यात 
येईल. 

13.6.9 उमेदवारास प्रवेि गवहीत केल्यानंतर संबंगधत उमेदवाराचा अंगतम िाळा/महागवद्यालय सोडल्याचा मळू दाखला व 
माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) िणुपत्रकाची मळू प्रत संबंगधत संस्थेत जमा करुन घेण्यात येईल.  
एखादया उमेदवाराने संस्थेत अभ्यासक्रमात जर एकदा प्रवेि घेतला तर अिा उमेदवाराने प्रवेि रद्द केल्यागिवाय 
वा प्रगिक्षण पणूग केल्यागिवाय त्याला हा िाळा सोडल्याचा मळू दाखला व माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या 
िणुपत्रकाची मळू प्रत परत करण्यात येणार नाही. इतर सवग प्रमाणपते्र/कािदपते्र प्रवेिाच्या वेळीच मळू प्रतीवरुन 
िाननी करुन उमेदवाराला परत करण्यात येतील.  

13.6.10 जे उमेदवार सवग बाबी पणूग करतील त्यांच्यासाठी संबंगधत औ.प्र.संस्था गदलेल्या संकेतस्थळावर प्रवेिगनस्श्चतीसाठी  
आवश्यक ती सवग प्रगक्रया संस्थेच्या Login मधनु पणूग करतील. 

13.6.11 प्रवेि गनस्श्चत करण्याची Online प्रगक्रया झाल्यानंतर िेवटी प्रवेि गनस्श्चत झाल्याचे पत्र पोचपावती 
(Admission Confirmation Slip) म्हणनू ऑनलाईन प्रवेि प्रणालीव्दारे तयार केली जाईल.  

13.6.12 संबंगधत औ.प्र.संस्था पोच पावतीच्या दोन प्रतींची प्रप्रटआऊट घेतील. यामधील एक प्रत प्राचायांच्या स्वाक्षरीसह 
संबंगधत प्रवेगित उमेदवाराला देण्यात येईल व दसुरी प्रत संस्थेमध्ये ठेवण्यात येईल.  

13.6.13 ऑनलाईन प्रवेि गनस्श्चती करणाची प्रगक्रया राबगवणे व त्यानसुार उमेदवारांची मागहती अद्ययावत करण्याची 
जबाबदारी संबंगधत औ.प्र.संस्थेच्या प्राचायांची राहील. जर गदलेली ऑनलाईन प्रवेि गनस्श्चती प्रगक्रया पार 
पाडण्यास संस्था असमथग ठरली तर अिा अहवाल अप्राप्त प्रवेिाकगरताच्या जािा पढुील कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेमध्ये 
भरल्या जातील.  

13.6.14 जर एखादा उमेदवार प्रवेि देव ूकेलेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रवेिाकगरता गदलेल्या मुदतीमध्ये संबंगधत औ.प्र.संस्थेमध्ये 
हजर राहून अहवाल सादर करणार नाही तर अिा उमेदवाराचा त्याला वाटप झालेल्या जािेवरील प्रवेिाचा दावा 
रद्द होईल.  

13.6.15 अिा प्रकारे गरक्त रागहलेल्या जािा पढुील कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेमध्ये प्रवेिासाठी उपलब्ध केल्या जातील.  
 

13.7 टप्पा क्र. VII - पाचवी प्रवेिफेरी - णजल्िाततरीय समपुदेिन फेरी: 
13.7.1 चौर्थ्या प्रवेि फेरीनंतर गरक्त रागहलेल्या जािा पाचव्या प्रवेि फेरीकगरता उपलब्ध राहतील. 
13.7.2 माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र (SSC) परुवणी परीक्षेत उत्तीणग /अनतु्तीणग व अद्याप पयंत कोठेही प्रवेि न घेतलेल्या 

तसेच औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रवेिासाठी अजग न केलेल्या उमेदवारांसाठी प्रवेिाची संधी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी 5 व्या प्रवेि फेरीपवूी नव्याने अजग करण्याची व/ वा अजात बदल करण्याची सगुवधा उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 

13.7.3 पाचव्या प्रवेि फेरीकगरता उपलब्ध जािांचा तपिील http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रकागित करण्यात येईल.  

13.7.4 औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवेिोच्िुक उमेदवारांनी संबंगधत गजल्हयाच्या गठकाणी असणाऱ्या िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये 
व्यक्तीि: हजर राहून समपुदेिन फेरीकगर ता गदलेल्या वेळापत्रकानसुार नोंदणी करावी.  

13.7.5 गजल्हास्तरीय समपुदेिन फेरी राबगवणाऱ्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची यादी प्रपत्र – 5 मध्ये देण्यात 
येत आहे. 

13.7.6 हजर असलेले व नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना िणुवते्तनसुार क्रमाने समपुदेिनाकगरता बोलागवण्यात येईल.  
13.7.7 प्रवेिाकगरता उपलब्ध जािा, उमेदवाराची मािणी, उमेदवाराची अहगता या आधारावर प्रवेिाच्या जािांचे वाटप 

करण्यात येईल.  
13.7.8 वाटप झालेल्या जािेकगरता प्रवेि घेण्याची प्रगक्रया संबंगधत उमेदवाराने "टप्पा क्र. VI - संबंगधत औद्योगिक 

प्रगिक्षण संस्थेमध्ये व्यक्तीि: हजर राहून कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रवेिाचे गनस्श्चतीकरण करण्याचे गनयम" 
मध्ये गविद केल्यानसुार वेळापत्रकाप्रमाणे पणूग करावी.  
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13.8 टप्पा क्र. VIII - सिावी प्रवेिफेरी - िासकीय औ.प्र. संतथांसाठी संतथाततरीय समपुदेिन फेरी: 

13.8.1 खाजिी औ.प्र.संस्थातील पाचव्या प्रवेि फेरीच्या समाप्तीनंतर गिल्लक रागहलेल्या जािा संबंगधत खाजिी 
औ.प्र.संस्थाना संस्था स्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध राहतील.  

13.8.2 िासकीय औ.प्र.संस्थातील पाचव्या प्रवेि फेरीच्या समाप्तीनंतर गिल्लक रागहलेल्या जािा संबंगधत िासकीय 
औ.प्र.संस्थाना संस्थास्तरीय समपुदेिन फेरीव्दारे भरण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

13.8.3 सहाव्या प्रवेि फेरी कगरता उपलब्ध जािांचा तपिील http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रकागित करण्यात येईल.  

13.8.4 िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवेिोच्िुक उमेदवारांनी संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून 
समपुदेिन फेरीकगर ता गदलेल्या वेळापत्रकानसुार नोंदणी करावी. 

13.8.5 हजर असलेले व नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना िणुवते्तनसुार क्रमाने समपुदेिनाकगरता बोलागवण्यात येईल.  
13.8.6 प्रवेिाकगरता उपलब्ध जािा, उमेदवाराची मािणी, उमेदवाराची अहगता या आधारावर प्रवेिाच्या जािांचे वाटप 

करण्यात येईल.  
13.8.7 वाटप झालेल्या जागेकणरता प्रवेि घेण्याची प्रणक्रया संबंणधत उमेदवाराने "टप्पा क्र. VI - संबंणधत 

औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेमध्ये व्यक्तीि: िजर रािून कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रवेिाचे 
णनस्श्चतीकरि करण्याचे णनयम" मध्ये णविद केल्यानसुार त्याच णदविी पिूग करावी. 

 
13.9 टप्पा क्र. IX - संतथा ततरावरील प्रवेि: 

13.9.1 मदु्दा क्र. 1.4 मध्ये नमदू संस्था स्तरावरील प्रवेिासाठी संस्थेत उपलब्ध जािा व पाचव्या प्रवेि फेरीच्या 
समाप्तीनंतर गिल्लक रागहलेल्या जािा खाजिी औ.प्र.संस्थाना संस्था स्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध राहतील.  

13.9.2 खाजिी औ.प्र.संस्थामधील संस्था स्तरावरील जािांसाठी प्रवेिोच्िुक उमेदवारांना देखील 
http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लािेल. 

13.9.3 नोंदणीकृत उमेदवारांना ज्या खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रवेि घ्यावयाचा आहे त्या संस्थेत उमेदवाराने 
व्यक्तीि: हजर राहून "टप्पा क्र. VI - संबंणधत औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेमध्ये व्यक्तीि: िजर रािून 
कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रवेिाचे णनस्श्चतीकरि करण्याचे णनयम" मध्ये गविद केल्यानसुार प्रवेि 
प्रक्रीया पणूग करावी. 

13.9.4 कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पणिल्या णदवसापासनू ते प्रवेिाच्या अंणतम णदनांकापयंत खाजगी औद्योणगक 
प्रणिक्षि संतथेमध्ये संतथा ततरावरील जागांवर उमेदवारांना प्रवेि घेता येतील.  

 
13.10 टप्पा क्र. X - प्रवेिोत्तर कायगवािी: 

13.10.1 सवग औ.प्र.संस्थांनी प्रवेिाची प्रगक्रया प्रवेिाच्या वेळापत्रकामध्ये स्पष्ट्ट केल्यानसुार प्रवेिाच्या अंगतम तारखेपयंत 
पणूग करणे आवश्यक राहील.  अंगतम गदनांकानंतर कोणत्याही प्रवेिास व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण 
संचालनालयामाफग त मान्यता गदली जाणार नाही. 

13.10.2 ऑनलाईन प्रवेि गनस्श्चती प्रगक्रया संकेतस्थळ प्रवेिाच्या अंगतम तारखेस व वेळेस बंद  केले जाईल.  
13.10.3 सवग िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांचे प्राचायग त्यांच्या संस्थेच्या लॉिइनवरुन "Manage Trainee" या 

पयायावरुन प्रवेगित उमेदवारांना तुकडी व पाळी (Shift) बहाल करतील. तसेच स्वाक्षरी व  िायागचत्र "Upload 
Photo with Signature" या पयायावरुन प्रवेिाच्या अंगतम गदनाकापासनू 15 गदवसापयंत गवनागवलंब िलु्क व 
पढुील 15 गदवसांकगरता गवलंब िलु्कासह अपलोड करतील.  

13.10.4 प्रवेि प्रक्रीया पणूग झाल्यानंतर औ.प्र.संस्थेचे प्राचायग प्रवेगित उमेदवाराच्या याद्यांचे व वरीलप्रमाणे "Manage 
Trainee" बाबत कायगवाहीच्या प्रप्रटआऊट घेतील व त्यावर स्वाक्षरी करुन ती प्रत संबंगधत प्रादेगिक कायालयास 
सादर करतील.  प्रादेगिक सहसंचालक प्रवेगित उमेदवाराने प्रवेि गनस्श्चती प्रक्रीयेच्या वेळेस पात्रतेच्या अटींची 
पतूगता करतात प्रकवा नाही याच्या दाव्यापषृ्ट्ठथग सादर केलेल्या दस्ताऐवजांची तपासणी करुन प्रवेगित उमेदवारांच्या 
यादयांना अंगतम मंजरुी प्रदान करतील. 

  



 

औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रवेि पध्दती, गनयमावली व प्रमागणत कायगपध्दती 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य                                                           पषृ्ट्ठ 35 पैकी 76 

13.10.5 तकुडी/पाळी लाि ूकरणे व स्वाक्षरी व  िायागचत्र गवहीत मदुतीनंतर अपलोड करण्याकगर ता गवलंब िलु्क: 
अ.क्र. तपिील णवलंब िुल्क 

1 प्रवेिाच्या अंगतम तारखेपासनू 15 गदवसांपयंत तकुडी व पाळी लाि ूकरणे  रु. 00 
2 प्रवेिाच्या अंगतम तारखेपासनू 15 गदवसांपयंत स्वाक्षरीत िायागचत्र अपलोड करणे  रु.00 
3 प्रवेिाच्या अंगतम तारखेपासनू 16 वा गदवस ते प्रथम सत्र परीक्षेच्या 15 गदवस अिोदर पयंत तकुडी 

व पाळी लाि ूकरणे  
रु. 100/- प्रगत गदन प्रगत 
प्रगिक्षणाथी 

4 प्रवेिाच्या अंगतम तारखेपासनू 16 वा गदवस ते प्रथम सत्र परीक्षेच्या 15 गदवस अिोदर पयंत 
स्वाक्षरीत िायागचत्र अपलोड करणे  

रु. 100/- प्रगत गदन प्रगत 
प्रगिक्षणाथी 

 
13.10.6 प्रवेगित गवद्यार्थ्यांकडून गवलंब िलु्क जमा करण्यात येणार नसनू गवलंब िलु्क संबंगधत संस्थेच्या प्रवेि प्रमखुांना 

भरावे लािेल.  
णटप:  

वर नमदू कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीया ही सचुक व मािगदिगक आहे.  प्रवेिाचे वेळापत्रक, अजग करण्याची पध्दती, जािावाटप, प्रवेि 
गनस्श्चती करणे व इतर संकीणग कायगवाही इ.चा समावेि असलेली प्रवेिािी व प्रवेिानंतरच्या कायगवाहीिी संबंगधत प्रमागणत कायगपध्दती 
(SOP- Standard Operating Procedure) जाहीर केल्या प्रमाणे प्रवेि प्रक्रीयेच्या 15 गदवस अिोदर संकेतस्थळावर प्रदर्षित करण्यात 
येईल.   

इतर फेऱ्यांमधुन जािा वाटपाची योजना व प्रवेि गनस्श्चती करण्याचे गनयम क्र.1.0 ते 4.0 याची रचना प्रगिक्षणाची हानी थांबगवणे 
आगण कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेमधील प्रत्येक फेरीच्या व मुखयत्वे सवग फेऱ्यांनंतर गिल्लक राहणाऱ्या संचालनालयात उपलब्ध जािांच्या 
आकडेवारी व वस्तसु्स्थती वरुन व संचालनालयाच्या यापवुीच्या अनभुवावरुन कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या फेऱ्या औपचारीक व गनरुपयोिी न 
राहता त्यांना अथगपणूग व पगरणामकारक करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

प्रवेि प्रक्रीयेत पारदिगकता व सलुभता आणण्याच्या हेतुने, जास्तीत जास्त जािा भरणेकगरता, कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेमधील पवूीच्या 
फेऱ्यांमध्ये जािा वाटप झालेल्या गवद्यार्थ्यांनी स्थलांतर केल्यामुळे जािा गर क्त राहू नये म्हणनू प्रवेि फेऱ्यांची मांडणी करण्यात आली आहे. 

सक्षम अगधकारी आवश्यकता पडल्यास जास्तीत जास्त प्रवेि होतील याची खात्री देण्याकगरता प्रवेि प्रक्रीयेदरम्यान अग्रिण्य 
वतृपत्रांमध्ये व प्रवेिाच्या संकेतस्थळावर आधीच प्रगसध्द करुन सधुारणा घडवनु आणणारी कायगवाही करु िकतात. 

 
14.0 मळू प्रमािपते्र ठेवनू घेण्याबाबत: 

एखाद्या उमेदवाराला प्रवेि गदल्यानंतर त्यांचा िाळा सोडल्याचा मळू दाखला व माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) परीक्षेचे मळू 
िणुपत्रक संबंगधत संस्थेमध्ये ठेवण्यात यावे जोपयंत उमेदवार प्रवेि रद्द करीत नाही वा प्रगिक्षण पणूग करीत नाही तोपयंत ही मळू 
प्रमाणपते्र प्रवेि घेतलेल्या प्रगिक्षणार्थ्यांना परत करण्यात येव ूनयेत. 

 
15.0 प्रणिक्षि िुल्क, अनामत रक्कम व सवलत बाबत णववरि: 

 
15.1 िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांसाठी आकारलेले िलु्क गववरण खालीलप्रमाणे आहे 

 
अ. 
क्र. 

तपिील िासकीय औ.प्र.संतथा खाजगी औ.प्र.संतथा * 
सामान्य 
श्रेिी 

राखीव 
श्रेिी 

IMC 
जागा 

OMS NRI MS OMS NRI 

वार्मषक प्रणिक्षि िुल्क 
1 

प्रण
ि

क्ष
ि

 ि
ुल्क

 मिीन िट -  
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1200 - 30000 45000 60000 

खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण 
संस्थांगनहाय एकगत्रत िलु्क तपगिल  

http://admission.dvet.gov.in 
या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1000 - 25000 37500 50000 

गबिर अगभयांगत्रकी व्यवसाय 800 - 20000 20000 40000 
2 ओळखपत्र िलु्क 50 50 50 50 50 
3 गं्रथालय िलु्क 100 100 100 100 100 
4 इंटरनेट सगुवधा िलु्क 100 100 100 100 100 
5 सांस्कृगतक कायग िलु्क 100 100 100 100 100 
6 वसतीिहृ िलु्क 1200 1200 1200 6000 12000 संबंगधत औ. प्र. संस्थांनी गनस्श्चत 

करावे 
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अ. 
क्र. 

तपिील िासकीय औ.प्र.संतथा खाजगी औ.प्र.संतथा * 
सामान्य 
श्रेिी 

राखीव 
श्रेिी 

IMC 
जागा 

OMS NRI MS OMS NRI 

प्रवेिाच्यावेळी जमा करावयाची अनामत रक्कम 
7 प्रगिक्षण अनामत रक्कम 500 500 500 500 500 500 500 500 
8 गं्रथालय अनामत रक्कम 100 100 100 100 100 100 100 100 
9 वसतीिहृ अनामत रक्कम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

* संबंगधत प्रगिक्षण विाकगर ता खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांगनहाय एकगत्रत िलु्क तपगिल 
http://admission.dvet.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. खाजिी औ.प्र.संस्थासाठी आकारावयाचे िलु्क गनधागरत 
केलेल्या िलु्कापेक्षा कमी िलु्क आकारु िकतात. उमेदवारांनी संबंगधत खाजिी औ.प्र. संस्थांिी गवकल्प सादर करण्यापवूी 
व/ वा प्रवेि घेण्यापवूी संपकग  करावा.  

 
15.2 गनधारीत केलेल्या िलु्कापेक्षा खाजिी औ.प्र.संस्था अगधक िलु्काची मािणी करत असल्यास संबंगधत सहसंचालक, प्रादेगिक 

कायालय यांच्या कडे तात्काळ तक्रार करावी. तक्रारीचे गनराकरण न झाल्यास सक्षम अगधकारी म्हणजेच संचालक (प्रगिक्षण), 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय यांच्या कडे तक्रार करावी. 

15.3 िासकीय औ.प्र.संस्थेतील प्रगिक्षणार्थ्यांना प्रगिक्षण िलु्कामध्ये तसेच इतर िलु्कात गदली जाणारी सवलत ही राज्यातील 
रगहवासी असलेल्या व गवहीत पात्रता धारक उमेदवारांना गदली जाईल.  

15.4 िासकीय औ.प्र.संस्थेतील, संस्था व्यवस्थापन सगमती मधील तुकडीकगरता, मंजरू प्रवेिक्षमतेच्या (गनयम क्र. 1.2.12 अन्वये) 
110%जािांकगरता िासकीय औ.प्र.संस्थेचे िलु्क लाि ूहोईल.  प्रगिक्षण विग 2015-16 कगरता खाजिी औ.प्र.संस्थेस जे 
मलूभतू िलु्क आकारले आहे, ते संस्था व्यवस्थापन सगमतीच्या मंजरू उपलब्ध जािांपैकी 20% जािांना लाि ूहोईल. तथागप, 
संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थांच्या संस्था व्यवस्थापन सगमती, वरीलपेक्षा कमी फी आकारु िकतात. जर संस्था व्यवस्थापन 
सगमतीने कमी फी घेण्याचा गनणगय ठरगवला असेल तर तो गनणगय सक्षम अगधकाऱ्याला प्रवेि प्रगक्रया सरुु होण्यापवूी कळवावा 
लािेल.  

15.5 अनामत रक्कम प्रगिक्षणार्थ्यांना प्रगिक्षणादरम्यान प्रवेि रद्द केल्यास प्रकवा प्रगिक्षण पणूग झाल्यानंतर (काही वजावटी लाि ू
असल्यास) परत केली जाईल.   

15.6 खाजिी औ.प्र.संस्थांचे िलु्क हे संबंगधत औ.प्र.संस्थांच्या गवहीत अजात नमदू केल्याप्रमाणे जमा करण्यात यावे. खाजिी 
औ.प्र.संस्थांना हप्त्याने िलु्क घेण्याची मभुा/परवानिी आहे. तथागप, यासंबंधीचा गनणगय सवगतोपरी संबंगधत खाजिी 
औ.प्र.संस्थेचा राहील. 

15.7 िासकीय औ.प्र.संतथेचे िुल्क: 
15.6.1 िासकीय औ.प्र.संस्थेचे िलु्क संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेत रोखीने जमा करावे. िलु्क अदा केल्यानंतरच प्रवेि 

गनस्श्चत करण्यात येईल.  
15.6.2 वरीलप्रमाणे िासकीय औ.प्र.संस्थेत प्रगिक्षणार्थ्यांकडुन घेण्यात येणारे प्रगिक्षण िलु्क हे िासन जमा करण्यात 

येईल.  उवगरीत िलु्क जसे ओळखपत्र िलु्क, गं्रथालय िलु्क, इंटरनेट सगुवधा िलु्क व सांस्कृगतक कायग िलु्क 
संबंगधत संस्थेच्या स्वीय प्रपंची लेखयामध्ये जमा करण्यात येईल.  

15.6.3 स्वीय प्रपंची लेखयामध्ये जमा करण्यात आलेल्या गनधीतनु खालील बाबींवर खचग करण्यात येईल. 
 

अ.क्र 
स्वीय प्रपंची लेखयामध्ये जमा 

करण्यात आलेले िलु्क खचग करावयाची बाब 
खचाची 

टक्केवारी 
1 ओळखपत्र िलु्क प्रवेगित उमेदवारांना ओळखपत्र देणे 100% 
2 गं्रथालय िलु्क अभ्यासक्रमािी संबंगधत पसु्तके/ दकृश्राव्य माध्यम खरेदीसाठी 100% 
3 इंटरनेट सगुवधा िलु्क इंटरनेट सगुवधा परुगवणे 100% 
4 सांस्कृगतक कायग िलु्क सांस्कृगतक कायग / रोजिार मेळावे आयोगजत करणे 100% 

 
15.6.4 वरीलप्रमाणे स्वीय प्रपंची लेखयामध्ये जमा करण्यात आलेला गनधी ज्या उगद्यष्ट्टांसाठी जमा करण्यात 

आलेला आहे त्याच बाबींवर खचग करण्यात यावा व याची मागहती संस्थेच्या सचूनाफलकावर प्रगतविी 
गद.15 एगप्रल पयंत जागहर करण्यात यावी. 
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16.0 प्रवेि रद्द प्रणक्रया व िुल्क परतावा: 
16.1 प्रवेगित उमेदवार आपला प्रवेि संबंगधत औ.प्र.संस्थेस भेट देवनू आपले Login ID वापरुन दोन्हीही प्रवेि Online पध्दतीत 

रद्द करु िकतो.  यासाठी संबंगधत औ.प्र.संस्था व प्रवेगित उमेदवार दोघांना आपल्या Login ID व्दारे प्रवेि रद्द करावा लािेल. 
16.2 ऑनलाईन प्रवेि प्रणालीच्या माध्यमातनूच प्रवेि रद्द करणे अगनवायग आहे.  
16.3 प्रवेि रद्द केल्यानंतर प्रणाली ऑनलाईन प्रवेि रद्द केल्याची पावती (Admission Cancellation Note) गनमाण करेल.  
16.4 औ.प्र.संस्था सदर पावतीच्या दोन प्रतीत प्रप्रटआऊट घेतील. दोन्ही पावतीवर संबंगधत औ.प्र.संस्थेचे प्राचायग व उमेदवार सही 

करतील.  
16.5 प्रवेि रद्द केलेल्या पावतीची 1 प्रत उमेदवाराला देण्यात येईल व दसुरी प्रत संबंगधत औ.प्र. संस्थेकडे राखनू ठेवण्यात येईल.  
16.6 एखाद्या उमेदवाराने प्रवेिप्रक्रीयेच्या कुठल्याही टप्प्यावर प्रवेि रद्द केला तर तो त्यानंतरच्या प्रवेिफेरीसाठी अपात्र ठरेल. 

तथागप, असे उमेदवार खाजिी औ.प्र.संस्थेत संस्थास्तरावरील जािांसाठी प्रवेिाच्या अंगतम तारखेपयंत पात्र राहील.  
16.7 िलु्क परतावा हा खालीलप्रमाणे प्रवेि रद्द िलु्क कपात करुन गदले जाईल. 

 
अ. 
क्र. 

पणरस्तथती िासकीय औ.प्र.संतथेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

खाजगी औ.प्र.संतथेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

1 प्रवेि रद्द गवनंती अजग हा 4 र्थ्या प्रवेिफेरीच्या प्रवेि 
गनस्श्चती करण्याच्या िेवटच्या गदविी व वेळेपवूी प्राप्त 
झाला असल्यास 

पणूग िलु्कातनू रु. 500/- वजा करुन 
ऊवगगरत रक्कम परत करावी. 

पणूग िलु्कातनू रु. 1000/- वजा 
करुन ऊवगगरत रक्कम परत करावी. 

2 प्रवेि रद्द गवनंती अजग हा प्रवेिाच्या अंगतम गदनांका 
नंतर प्राप्त झाले असल्यास व सदर जािा ही संबगधत 
औ.प्र.संस्थेने भरली नसल्यास  

अनामत रक्कमे गिवाय कुठलाही 
परतावा नाही.  

अनामत रक्कमे गिवाय कुठलाही 
परतावा नाही. 

 
17.0 संकीिग: 

17.1 सवग औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये  गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेच्या अभ्यासक्रमासाठी गिक्षणाचे माध्यम हे मराठी आहे. 
17.2 िागर रीक सक्षमता: प्रवेगित उमेदवारांच्या िागररीक तंदरुुस्ती पडताळणीसाठी संस्था प्रमुखांनी प्रवेगित उमेदवारांची 

प्रगिक्षणाच्या आवश्यकतेनसुार तपासणी कगरता वैद्यकीय तपासणी आयोगजत करावी.   
 

18.0 वसतीगिृात रािण्याची सोय:  
प्रवेगित सवग उमेदवारांना त्या संस्थेच्या वसतीिहृातील खोल्या गमळतीलच याची िाश्वती नाही. उमेदवाराने देय वसतीिहृ िुल्क 
इत्यादी िोष्ट्टी बाबत संबंगधत औ.प्र.संस्थेच्या प्राचायाकडून खात्री करुन घ्यावी. प्रवेि घेव ूइस्च्िणाऱ्या उमेदवारांना सगूचत करण्यात 
येते की, त्यांना व्यक्तीि: वसतीिहृात राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध होव ूिकते प्रकवा नाही याकगरता ज्या औ.प्र.संस्थेत ते प्रवेि घेऊ 
इस्च्ितात तेथील प्राचायांिी संपकग  साधावा.  
औ.प्र.संस्थेच्या प्राचायांनी िागररीक अपंित्व असलेल्या उमेदवारांच्या खोली गमळण्यासाठीच्या अजांना प्राथगमकता देवून 
सहानभुतूीपवूगक गवचार करावा.  
 

19.0 आचरि आणि णितत: 
19.1 जर उमेदवार प्रवेि अजामध्ये पगरपणूग व बरोबर गवधान करण्यास अपयिी ठरत असेल / काही मागहती दडवत असेल / खोटे 

कािदपत्र जमा करत असेल तर तो / ती प्रवेिास अपात्र ठरेल.  अिा उमेदवारांवर संपणूग प्रवेि प्रक्रीयेकगरता बंदी घालण्यात 
येईल.  त्यामळेु उमेदवाराने असाच दावा करावा की, तो गसध्द करण्याच्या पषु्ट्ठ्यथग संबंगधत मळू दस्तऐवज आहेत. 

19.2 एखादया औ.प्र.संस्थेत प्रगिक्षणाथी प्रगिक्षण घेताना िासनाने लािू केलेल्या िासनाच्या कायदा व गनयमाच्या गवरुध्द 
राष्ट्रगवरोधी कृत्य करताना प्रकवा गिस्तगनयमाच्या गवरुध्द काही कायगवाही करताना आढळला तर त्यास संस्थेमधनू कुठल्याही 
सचूनेगवना प्राचायांमाफग त गनलंगबत करण्यात येईल व / वा जवळच्या पोलीस ठाण्यास कळगवण्यात येईल.  

19.3 प्रगिक्षणार्थ्याने औ.प्र.संस्थेतील सवग गिस्तगवियी गनयमांचे पालन करावे. उमेदवाराने संस्थेने / एनसीव्हीटी / एससीव्हीटी / 
िासनाने गवहीत केलेल्या आचार व गिस्तीच्या गनयमांचे उल्लंघन केल्यास, त्याला स्पष्ट्टीकरणाची संधी उपलब्ध करुन 
गदल्यानंतर संबंगधत संस्थेच्या प्राचायांना या उमेदवारास गनलंगबत करण्याचा अगधकार आहे.  

19.4 गनयमामध्ये असे असले तरी, िासनाने प्रवेिासंबंधी कोणताही धोरणात्मक गनणगय घेतला असल्यास, िासनाने त्या-त्या वेळेस 
गदलेल्या गनदेिानसुार तो त्या वेळेपासनूच अंमलात येईल. वेळोवेळी त्यामध्ये बदल केल्यास त्यानसुारच गनयमांची 
अंमलबजावणी केली जाईल.  

19.5 जी समस्या वर आली नाही, ती उदभवल्यास त्याबाबत पणूग व अंगतम कायगवाही सक्षम अगधकाऱ्यामाफग त केली जाईल.  
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19.6 अजामध्ये नमदू केलेली मागहती प्रकवा प्रवेिाच्यावेळी प्रकवा प्रवेिानंतर उमेदवाराने प्रवेिािी संबंगधत गदलेली मागहती खोटी 
प्रकवा चकुीची आढळल्यास,  त्याचा प्रकवा गतचा प्रवेि रद्द करण्यात येईल,  िलु्क जमा केले जाईल व त्याला प्रकवा गतला 
औ.प्र.संस्थेतनू प्राचायांकडून गनलंगबत केले जाईल.  

19.7 गनलंबन आदेिागवरोधातील अगपल मात्र 7 गदवसांच्या आत संचालक (प्रगिक्षण) , व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पाठगवण्यात येईल व ज्यांचा या प्रकरणातील गनणगय अंगतम राहील. 

19.8 उमेदवाराने पगरक्षेस बसण्यास पात्र होण्यासाठी प्रत्येक सत्रामध्ये (सेगमस्टरमध्ये) कमीत कमी 80%  उपस्स्थती कायम ठेवावी 
लािेल.  

 
20.0 रगॅगग प्रणतबंधाबाबत कायगवािी: 

मिाराष्ट्र रगॅगग प्रणतबंध कायदा-1999 जो णद.15 मे, 1999 पासनु लाग ूझाला आिे त्यात खालील रगॅगग प्रणतबंध बाबी 
अंतभूगत आिेत. 
20.1 कोणत्याही िैक्षगणक संस्थेच्या आवारात प्रकवा आवाराबाहेर रपॅ्रििला प्रगतबंध करण्यात आला आहे.  
20.2 जो कोणी िैक्षगणक संस्थांच्या आवारात प्रकवा आवाराबाहेर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रपॅ्रिि करेल / भाि घेईल / साथ देईल / 

प्रसार करत असेल त्यास 2 विे कैद आगण/ प्रकवा दहा हजार रुपयांपयंत जाऊ िकतो एवढा दंड आकारण्यात येईल.  
20.3 कुठलाही गवद्याथी रपॅ्रििमध्ये दोिी आढळल्यास त्याची सदर िैक्षगणक संस्थेतनू हकालपट्टी केली जाईल व त्यास गनलंगबत 

केल्याच्या गदनांकापासनु 5 विांसाठी कुठल्याही िैक्षगणक संस्थेत प्रवेिास प्रगतबंध घालण्यात येईल.  
20.4 जेव्हा एखादा गवद्याथी प्रकवा पगरस्स्थतीप्रमाणे पालक अथवा त्याला सांभाळणारे अथवा त्या िैक्षगणक संस्थेतील गिक्षक 

गलगख त स्वरुपात िळवणकुीची तक्रार संस्था प्रमखुाला करेल, तेव्हा संबंगधत िैक्षगणक संस्थेचा प्रमखु यापवूीच्या तरतदूी 
अबागध त ठेवनू, तक्रार आल्यापासनू सात गदवसाच्या आत तक्रारीत उल्लेख केलेल्या बाबींची चौकिी करतील आगण जर 
प्रथमदिगनी त्या तक्रारीत सत्यता आढळल्यास िनु्याचे आरोप झालेल्या गवद्यार्थ्यांला गनलंगबत करतील आगण त्वगरत सदर 
तक्रार पढुील कायगवाहीसाठी ज्यागठकाणी िैक्षगणक संस्था आहे त्या कायगक्षेत्रात येणाऱ्या पोलीस स्टेिनमध्ये नोंदवतील. संस्था 
प्रमखुाकडून केल्या जाणाऱ्या चौकिीमध्ये तक्रारीमध्ये प्रथमदिगनी तर्थ्य न आढळल्यास संस्था प्रमुखाकडून तक्रारदाराला 
लेखी स्वरुपात वस्तसु्स्थती कळगवली जाईल. या प्रकरणात संस्था प्रमुखांनी घेतलेला गनणगय अंगतम असेल.  

20.5 जर िैक्षगणक संस्थेच्या प्रमखुाने वर 20.4 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे रपॅ्रििसंबंधी आलेल्या तक्रारीसंबंधी दलुगक्ष केले असल्यास 
प्रकवा ते प्रकरण हाताळण्यांत तो अपयिी झाल्याप्रकरणी  दोिी आढळल्यास वरील गनयम 20.2 प्रमाणे गिक्षेस पात्र धरले 
जाईल.  

20.6 मा. सवोच्च न्यायालयाने गव.अ.यागचका क्रमांक 24295/2006, गद.16.5.2007 आगण गदवाणी अपील नं.887/2009, 
गद.8.5.2009 यामध्ये गदलेल्या गनदेिानसुार देिातील सवग उच्च िैक्षगणक संस्थांमध्ये सवग गवद्यार्थ्यांचा िागर रीक व मानगसक, 
गनरोिी गवकास प्रदान करणेसाठी अथवा एखादी कृती ज्याचा पगर णाम गखल्ली उडगवणे, नवीन गवद्यार्थ्यांिी अथवा कोणत्या 
गवद्यार्थ्यांिी उध्दटपणे वािणे, अथवा हाताळणे, कुठलाही गवद्याथी प्रकवा गवद्यार्थ्यांकडुन नवीन प्रवेगित गवद्यार्थ्याला प्रकवा इतर 
कुठल्याही गवद्यार्थ्याला दंिलखोर वा बेगिस्त कृत्यांमध्ये िोवणे ज्यामळेु त्रास, द:ुख, िागर रीक व मानगसक क्षती झाली असेल 
अथवा होईल प्रकवा नवीन प्रवेगित गवद्यार्थ्यांमध्ये प्रकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांमध्ये धास्ती, भीती प्रकवा काळजी गनमाण 
होईल प्रकवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांस कुठलेही असे कृत्य करावयास लावणे जो तो सवगसामान्यगरत्या करणार नाही / आगण 
ज्याचा पगर णाम लाजीरवाणी भावना गनमाण होण्यास प्रकवा यातना होण्यास, प्रकवा िोंधळ गनमाण होण्यास कारणीभुत होईल 
ज्याचा पगर णाम गवपरीत अिा नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांच्या िागर रीक अथवा मानगसक स्स्थतीवर होईल.  याचा 
समावेि असलेल्या रिॅींिला कायद्याने प्रतीबंध करण्यात येईल व ही आपत्ती काढुन टाकण्यात येईल. 

20.7 रगॅींग या संकल्पनेमध्ये खालील एक गकवा अणधक बाबींचा समावेि िोईल: 
20.7.1 कुठलाही गवद्याथी प्रकवा गवद्यार्थ्याकडून नवीन प्रवेगित गवद्यार्थ्याला लेखी प्रकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांला िास्ब्दक 

बोलणे अथवा एखादी कृती ज्याचा पगर णाम गखल्ली उडगवणे, नवीन गवद्यार्थ्यांिी अथवा कोणत्याही गवद्यार्थ्यांिी 
उदध्टपणे वािणे अथवा हाताळणे 

20.7.2 कुठलाही गवद्याथी प्रकवा गवद्यार्थ्यांकडून नवीन प्रवेगित गवद्यार्थ्यांला प्रकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांला दंिलखोर वा 
बेगिस्त कृत्यांमध्ये िोवणे ज्यामळेु त्रास, द:ुख, िागर रीक व मानगसक क्षती झाली असेल अथवा होईल प्रकवा नवीन 
प्रवेगित गवद्यार्थ्यांमध्ये प्रकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांमध्ये धास्ती, भीती प्रकवा काळजी गनमाण होईल 

20.7.3 कुठल्याही गवद्यार्थ्यांस कुठलेही असे कृत्य करावयास लावणे जो तो सवगसामान्यगरत्या करणार नाही / आगण ज्याचा 
पगर णाम लागजरवाणी भावना गनमाण होण्यास प्रकवा यातना होण्यास, प्रकवा िोंधळ गनमाण होण्यास कारणीभतू होईल 
ज्याचा पगर णाम गवपरीत अिा नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांच्या िागर रीक अथवा मानगसक स्स्थतीवर होईल. 

20.7.4 वगरष्ट्ठ गवद्यार्थ्यांकडुन अिी कृती की जी नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांच्या गनयगमत प्रगिक्षणामध्ये बाधा, 
अडथळा अथवा प्रगतबंध गनमाण करेल. 
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20.7.5 नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांची सेवा वैयस्क्तक अथवा गवद्यार्थ्यांच्या िटाचे प्रगिक्षणाच्या कायासाठी घेऊन 
िोिण करेल. 

20.7.6 गवद्यार्थ्यांतफे नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांची आर्षथक गपळवणकू प्रकवा जबरदस्तीने खचाचा भार टाकणे. 
20.7.7 िागर रीक िोिणाचे कुठलेही कृत्य ज्यामध्ये लैंगिक िोिण, समलैप्रिक िोिण, नग्नता, अश्लील हावभाव, असभ्य 

कृती करावयास लावणे, िागर रीक इजा पोहचगवणे प्रकवा व्यक्ती अथवा आरोग्यास धोका संभावणारे सवग प्रकार 
सागमल आहेत. 

20.7.8 अश्लील गिवीिाळव्दारे, मेलव्दारे,टपालाव्दारे नवीन तथा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे 
फसित प्रकवा दसुऱ्याची नक्कल प्रकवा दसुऱ्याचा अपमान करणारी कुठलीही कृती. 

20.7.9 गवकृत आनंद गमळण्याच्या प्रकवा सामर्थ्यग / अगधकार  व वगरष्ट्ठपणा दाखगवण्याच्या उदे्दि असो अथवा नसो अिी 
गवद्यार्थ्यांने केलेली कुठलीही कृती ज्याचा नवीन अथवा इतर कुठलीही की ज्यामळेु गवद्यार्थ्याच्या मानगसक स्स्थती व 
आत्मगवश्वासावर पगर णाम होईल 

20.8 औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेमधील रगॅींग करिाऱया व प्रोत्सािन देण्याच्या णवद्यार्थ्यांणवरुध्द कायगवािीबाबत: 
20.8.1 रिॅींि करणाऱ्या व्यक्तीस होणारी गिक्षा ही जरब बसगवल अिी व कठोर असावी ज्यामळेु अिा प्रकाराची पनुरावतृ्ती 

होण्यास प्रगतबंध लािेल. 
20.8.2 रिॅींि च्या प्रत्येक घटनांची संस्थेच्या अगधकाऱ्यांमाफग त जवळच्या पोलीस स्टेिनमध्ये तक्रार नोंद केली पागहजे.  
20.8.3 रिॅींिच्या गिक्षेिी संबंगधत प्रकवा रिॅींिच्या प्रत्येक घटनेतील तर्थ्यावर आधारीत व रिॅींिच्या घटनेचा प्रकार व 

तीव्रता बघनु संस्थेची रिॅींि गवरोधी सगमती योग्य गनणगय घेईल. 
20.8.4 घडलेल्या िनु्याचा प्रकार व तीव्रता बघनू संस्थास्तरावर दोिी आढळलेल्या गवद्यार्थ्यास व्यक्तीस खालीलपैकी एक 

प्रकवा एकापेक्षा जास्त एकगत्रत गिक्षा होईल. 
20.8.4.1 प्रवेि रद्द करणे 
20.8.4.2 विातील उपस्स्थतीपासनू गनलंगबत करणे  
20.8.4.3 गिष्ट्यवतृ्ती / फेलोगिप/ इतर सवलतीपासनू वंगचत करणे / रोखनू धरणे 
20.8.4.4 परीक्षा व/वा इतर मलू्यांकन प्रक्रीयेतील सहभािास प्रगतबंध करणे 
20.8.4.5 गनकाल रोखनू धरणे  
20.8.4.6 कोणत्याही गवभािीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्टीय स्पधेचे, यवुा उत्सवाचे संस्थेचे प्रगतगनधीत्व करण्यापासनू 

हद्दपार करणे 
20.8.4.7 वसतीिहृातनू गनलंगबत करणे./ हकालपटटी करणे. 
20.8.4.8 संस्थेमधनु ठरागवक कालावधीकगर ता गवद्यार्थ्यांला तात्परुते काढुन टाकणे. 
20.8.4.9 संस्थेमधनू हकालपटटी आगण दसुऱ्या कोणत्याही संस्थेत प्रवेिास बंदी घालणे.  
20.8.4.10 सामगुहक गिक्षा: जेव्हा रिॅींि चा िनु्हा करणारा वा प्रोत्साहन देणाऱ्याची ओळख पटणार नाही तेव्हा 

संस्था संभागवत रिॅींि करणाऱ्यांवर सामागजक दबाव आणण्यास सामगुहक गिक्षा करेल. 
 

21.0 िमीपत्र: 
सवग उमेदवार ज्यांनी प्रवेिासाठी Online अजग केलेले आहेत ते खालीलप्रमाणे हमीपत्र भरुन देत आाहेत असे समजण्यात येईल.  
21.1 मी प्रवेिाचे सवग गनयम वाचले आगण सदर गनयमांचे मला पणूगपणे आकलन झाले आहे व तदनंतर मी चालू विाच्या 

प्रवेिाकगर ता ऑनलाईन अजग भरला आहे. 
21.2 माझ्या ऑनलाईन प्रवेि अजात माझ्याकडून गदली िेलेली मागहती ही माझ्या मागहतीनसुार व गवश्वासाप्रमाणे खरी असनू प्रवेि 

अजात गदलेली मागहती प्रकवा माझ्या प्रवेिाबाबत मी परुगवलेली मागहती नंतर प्रकवा कुठल्याही वेळेस खोटी प्रकवा चकुीची 
गसध्द झाल्यास त्याचवेळेस माझा प्रवेि रद्द होईल व मला प्राचायांकडून गनलंगबत करण्यात येईल.  याची मला जाणीव आहे. 

21.3 भारतीय सरकारतफे िठीत प्रकवा वैधागनक परीक्षा मंडळाच्या परीक्षेस बसण्यास मला बंदी घालण्यात आलेली नाही. 
21.4 मला माझ्या अजाच्या िाननीच्या वेळेस उपलब्ध व्यवसाय  व माझ्या  िणुवते्तच्या क्रमानसुार प्रवेिासाठी जािा गमळणार आहे 

याची मला जाणीव राहील.  मी प्रवेि गनस्श्चतीसाठी गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेत गवहीत वेळापत्रकानसुार उपस्स्थत राहून 
ऑनलाईन प्रवेि प्रक्रीया पणूग करेन. 

21.5 मला मागहत आहे की कािदपते्र जमा करण्याच्या िेवटच्या तारखेनंतर माझ्या प्रवेिािी संबंगधत गनयमात उल्लेख 
असल्यागिवाय मला सवलती वा हक्क इ. च्या दाव्यागप्रत्यथग कािदपते्र सादर करता येणार नाहीत. 

21.6 प्रवेिासंबंधी मला प्रवेि प्रागधकरण प्रकवा प्रगतगनधीकडून काहीही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची मला जाणीव आहे. मी 
हेही जाणनू आहे की संस्थेमध्ये मी स्वत: जावनू संस्थेतील सचूना फलकावरील वा http://admission.dvet.gov.in या 
संकेतस्थळावरील सचूना पाहणे ही पणूगपणे माझी जबाबदारी राहील.  
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21.7 मला मागहत आहे की, NCVT/SCVT  च्या परीक्षा प्रागधकरणाने ठरवनू गदलेल्या परीक्षेसंबंधी पगरक्षेस बसण्याच्या संधी, 
प्रत्येक सेगमस्टरसाठी कमीत कमी उपस्स्थती, नकारात्मक िणुपध्दती व असे इतर गनयम जे NCVT/SCVT  यांनी वेळोवेळी 
ठरवनू गदलेले आहेत त्या गनयमांना मी बांधील राहीन. 

21.8 मी हयानसुार मान्य करतो की िासनाकडून लाि ूकरण्यात आलेले गनयम, कायदा आगण प्रिासन माझ्यावर बंधनकारक 
असतील. मी हयानसुार हमी देत आहे की, संस्थेच्या आवारात प्रकवा आवाराबाहेर कायदा व प्रिासन हातात घेणार नाही तसेच 
बेगिस्तपणाची कोणतीही वतगणकू करणार नाही की ज्यामळेु माझ्यावर या गनयमातील गिस्तीगवियक गिक्षा होईल. 

21.9 मी वर हमी गदल्याप्रमाणे संस्था/िासन / SCVT/ NCVT यांनी ठरवनू गदलेली गिस्त व वतगणकू बाबतच्या गनयमांचे 
माझ्याकडून उल्लंघन झाल्यास संस्थेच्या प्राचायांना मला संस्थेतनू गनलंगबत करण्याचे पणूग अगधकार राहतील.  

21.10 प्रत्येक सत्रासाठी सैध्दांगतक व प्रात्यगक्षक परीक्षेसाठी सैध्दांगतक व प्रात्यागक्षक विांमध्ये 80 टक्के पेक्षा कमी उपस्स्थती 
असल्यास मला परीक्षेस बस ूगदले जाणार नाही या अटीची मला पणूगपणे जाणीव आहे. 

21.11 NCVT/SCVT यांनी नेमनू गदलेल्या गवहीत वेळेत िहृपाठ, जॉब, जनगल्स, गचत्रकला इ. सादरीकरण समाधानकारकगरत्या 
करण्यास असमथग ठरल्यास परीक्षेस बसण्यास परवानिी गदली जाणारी नाही याची मला पणूग जाणीव आहे.  

 
22.0 प्रणिक्षिार्थ्याची बदली:  

22.1 संपणूग प्रवेि प्रक्रीयेनंतर एखादया व्यवसायात/ तुकडीत 50% पेक्षा कमी प्रवेि झाल्यास प्रवेगित उमेदवारास त्याच 
औ.प्र.संस्थेत दसुऱ्या व्यवसाय/अभ्यासक्रमात प्रकवा इतर औ.प्र.संस्थेत त्याच व्यवसाय अभ्यासक्रमात बदली करुन गदली 
जाईल. अिी औ.प्र.संस्था प्रथमत: त्याच गजल्यात, त्याच गवभािात, त्याच गवभािाच्या जवळपासच्या गवभािात असली 
पागहजे. अिा बदलीकगरता उमेदवाराचे प्राधान्य गवचारात घेतले जाईल. अिा प्रकारची बदली िासकीय औ.प्र.संस्थांवर 
बंधनकारक व खाजिी औ.प्र.संस्थाना ऐस्च्िक राहील.  

22.2 प्रथम विग परीक्षेपवूी वर उल्लेगखलेल्या गनयम 22.1 व्यगतगरक्त बदलीसाठी परवानिी गदली जाणार नाही.  
22.3 उमेदवारास गवगिष्ट्ट पगरस्स्थतीत स्पष्ट्ट कारणासहीत बदली हवी असल्यास सक्षम अगधकाऱ्याकडे मािील विाच्या 

िणुपत्रकासह प्रवेगित औ.प्र.संस्थेचे व बदली करुन घ्यावयाच्या औ.प.संस्थेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र सहीत गवनंती अजग सादर 
करावा लािेल.  

22.4 प्रगिक्षणाथी पवूीच्या परीक्षेसाठी बसला व सवग गवियात उत्तीणग झालेला असेल तोच प्रगिक्षणाथी बदलीकगरता अजग 
करण्यासाठी पात्र असेल.  

22.5 बदलीसाठी मयागदत जािांकगरता जास्तीचे अजग आल्यास सक्षम प्रागधकारी बदलीकगरता गदलेल्या कारणांची तीव्रता पडताळून 
प्रवेि प्रक्रीयेवेळी उमेदवारांच्या िणुानकु्रमांकानसुार प्राधान्याने ( गनयम क्र.9.1.3.1 ) अन्वये प्रवेि देण्याचे ठरवेल.   
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प्रपत्र - 1 
व्यवसाय तपिीलाची यादी आणि पात्रता 

 

अ.
क्र. व्यवसायाचे नाव व्यवसायाचा प्रकार संलग्नतेचे 

प्राणधकरि कालावधी 
णकमान 
वयो 

मयादा 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता परीके्षतील बंधनकारक 
णवषय 

तकुडीणनिाय 
प्रवेिक्षमता 

(सपुरन्यमुरीसि) 

1 वास्तिुास्त्र सहाय्यक 
(Architectural Assistant) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत  
कमीत कमी प्रत्येकी 40% सह  

26 

2 अटेन्डंन्ट ऑपरेटर केगमकल प्लान्ट 
(Attendant Operator Chemical Plant) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

3 
बेकरी ॲण्ड कन्फेक्िनर 

(Baker & Confectioner) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही  26 

4 
बेगसक कॉस्मॉटोलॉजी 

(Basic Cosmetology (Old Name – Hair & Skin Care)) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही  26 

5 
सतुारकाम 

(Carpenter) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग /अनतु्तीणग लाि ूनाही  26 

6 
कॉम्पटुर हाडगवेअर ॲण्ड नेटवकग  मेन्टेनन्स 

(Computer Hardware & Network Maintenance) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

7 कॉम्प्यटुर ऑपरेटर ॲण्ड प्रोग्रपॅ्रमि अगसस्टंट 
(Computer Operator and Programming Assistant) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  26 

8 सईुंि टेक्नोलॉजी (पवूीचे नाव – कप्रटि ॲण्ड सईुंि) 
(Sewing Technology (Old Name- Cutting & Sewing)) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग /अनतु्तीणग 

लाि ूनाही  21 

9 डेंटल लबॅोरेटरी टेस्क्नगियन  
(Dental Laboratory Technician) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  21 

10 डेस्कटॉप पस्ब्लप्रिि ऑपरेटर 
(Desktop Publishing Operator) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  26 

11 
गडगजटल फोटोग्राफर 

(Digital Photographer) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही  21 

12 
ड्राफ्समन गसस्व्हल 

(Draughtsman Civil) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

13 
ड्राफ्समन मेकॅगनकल 

(Draughtsman Mechanical) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

14 डे्रस मेप्रकि 
(Dress Making) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही  21 
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अ.
क्र. 

व्यवसायाचे नाव व्यवसायाचा प्रकार संलग्नतेचे 
प्राणधकरि 

कालावधी 
णकमान 
वयो 

मयादा 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता परीके्षतील बंधनकारक 
णवषय 

तकुडीणनिाय 
प्रवेिक्षमता 

(सपुरन्यमुरीसि) 

15 गवजतंत्री 
(Electrician) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

16 
इलेक्रॉगनक्स मेकॅगनक 

(Electronics Mechanic) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

17 
इलेक्रोप्लेटर 

(Electroplater) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

18 
सरफेस ऑरनामेंटेिन टेकगनक्स (पवूीचे नाव - इम्ब्रोयडरी ॲण्ड गनडल वकग ) 

(Surface Oranamentation Techniques (Old Name - Embroidery and 
Needle Work)) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग /अनतु्तीणग 

लाि ूनाही  21 

19 
फॅिन गडझाईन टेक्नोलॉजी 

(Fashion Design Technology) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही  21 

20 फायर टेक्नोलोिी ॲण्ड इंडस्रीयल सेफ्टी मनेजमेंट 
Fire Technology and Industrial Safety Management 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 16 एच.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  26 

21 जोडारी  
(Fitter) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

22 फुड ॲण्ड बेव्हरेज िेस्ट सर्व्व्हस अगसस्टंट 
(Food and Beverage Guest Service Assistant (Old Name - Steward))  

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  21 

23 
फुड प्रोडक्िन (जनरल) 

(Food Production (General)) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही  26 

24 
फौंड्रीमन टेस्क्नगियन 

(Foundryman Technician) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

25 
फं्रन्ट ऑगफस अगसस्टंट 

(Front Office Assistant) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही 26 

26 
फु्रट ॲण्ड व्हेजेटेबल प्रोसेप्रसि 

(Fruit and Vegetable Processing) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

27 हेल्थ सनेॅटरी इन्स् पेक्टर 
(Health Sanitary Inspector) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  26 

28 हॉस्पीटल हाऊस प्रकप्रपि 
(Hospital House Keeping) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही 26 

29 
इन्फॉमेिन ॲण्ड कम्यगुनकेिन टेक्नॉलॉजी गसस्स्टम मेन्टेनन्स 

(Information & Communication Technology System Maintenance) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 
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अ.
क्र. 

व्यवसायाचे नाव व्यवसायाचा प्रकार संलग्नतेचे 
प्राणधकरि 

कालावधी 
णकमान 
वयो 

मयादा 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता परीके्षतील बंधनकारक 
णवषय 

तकुडीणनिाय 
प्रवेिक्षमता 

(सपुरन्यमुरीसि) 

30 इन्स्ुमेन्ट मेकॅगनक 
(Instrument Mechanic) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 26 

31 
इन्स्ुमेन्ट मेकॅगनक केगमकल प्लान्ट 

(Instrument Mechanic Chemical Plant) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

32 
इंटीरीअर डेकोरेिन ॲण्ड गडझाईप्रनि 

(Interior Decoration and Designing) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग 
गवज्ञान आगण िगणत  
कमीत कमी प्रत्येकी 40% सह  26 

33 
यंत्रकारािीर 

(Machinist) 
मिीन िट - अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 16 

34 यंत्रकारािीर घिगक 
(Machinist Grinder) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 16 

35 मेन्टेनन्स मेकॅगनक केगमकल प्लांन्ट 
(Maintenance Mechanic Chemical Plant) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

36 िवंडी  
(Mason - Building Constructor) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग /अनतु्तीणग 

लाि ूनाही  26 

37 मेकॅगनक ॲग्रीकल्चरल मगिनरी 
(Mechanic Agricultural Machinery) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

38 
मेकॅगनक ऑटो बॉडी गरपेअर 

(Mechanic Auto Body Repair) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

39 
मेकॅगनक ऑटो बॉडी पेंटींि 

(Mechanic Auto Body Painting) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

40 
मेकॅगनक ऑटो इलेक्रीकल ॲण्ड इलेक्रोगनक्स 
(Mechanic Auto Electrical & Electronics) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 

एस.एस.सी. 
उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

41 
मेकॅगनक कंझमुर इलेक्रोगनक्स अप्लायन्स  

(Mechanic Consumer Electronics Appliances) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

42 मेकॅगनक गडझेल ईंगजन 
(Mechanic Diesel Engine) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

43 मेकॅगनक मेकॅरॉगनक्स 
(Mechanic Machatronics) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

44 मेकॅगनक मगिन टुल मेन्टनन्स 
(Mechanic Machine Tools Maintenance) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

45 
मेकॅगनक मेडीकल इलेक्रोगनक्स 

(Mechanic Medical Electronics) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 
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अ.
क्र. 

व्यवसायाचे नाव व्यवसायाचा प्रकार संलग्नतेचे 
प्राणधकरि 

कालावधी 
णकमान 
वयो 

मयादा 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता परीके्षतील बंधनकारक 
णवषय 

तकुडीणनिाय 
प्रवेिक्षमता 

(सपुरन्यमुरीसि) 

46 मेकॅगनक मोटर वेगहकल 
(Mechanic Motor Vehicle) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

47 
मेकॅगनक मोटर सायकल 

(Mechanic Motor Cycle) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

48 
यांगत्रक प्रगितन व वातानकुुगलत 

(Mechanic Refrigeration & Air Conditioner) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

49 
रॅक्टर मेकॅगनक 

(Mechanic Tractor) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

50 मल्टीगमडीया ॲगनमेिन ॲण्ड स्पेिल इफेक्ट  
(Multimedia Animation & Special Effect) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

51 ऑपरेटर ॲडव्हान्स मगिन टुल्स 
(Operator Advance Machine Tools) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 16 

52 रंिारी 
(Painter General) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग /अनतु्तीणग 

लाि ूनाही  21 

53 फोटोग्राफर 
(Photographer) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही 21 

54 
गफगजओ थेरेपी टेस्क्नगियन 

(Physiotherapy Technician) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान 21 

55 
प्लास्टीक प्रोसेप्रसि ऑपरेटर 

(Plastic Processing Operator) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

56 
नळकारािीर 
(Plumber) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 

एस.एस.सी. 
उत्तीणग  लाि ूनाही  26 

57 
प्री - गप्रपेरेरी स्कुल मनेॅजमेंट 

(Pre-Preparatory School Management) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही 26 

58 पम्प ऑपरेटर कम मेकॅगनक 
(Pump Operator cum Mechanic) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

59 एस.सी.व्ही.टी - रबर टेस्क्नगियन 
(SCVT - Rubber Technician) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

SCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

60 एस.सी.व्ही.टी - आकीटेक्चरल ड्रॉफ्समनगिप 
(SCVT - Architectural Draughtsmanship) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

SCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत  26 

61 
एस.सी.व्ही.टी - कॅगबनेट फर्षनचर मकेर  

(SCVT - Cabinate Furniture Maker) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय SCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग लाि ूनाही  21 
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अ.
क्र. 

व्यवसायाचे नाव व्यवसायाचा प्रकार संलग्नतेचे 
प्राणधकरि 

कालावधी 
णकमान 
वयो 

मयादा 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता परीके्षतील बंधनकारक 
णवषय 

तकुडीणनिाय 
प्रवेिक्षमता 

(सपुरन्यमुरीसि) 

62 एस.सी.व्ही.टी - जनरल गफटर कम मकॅेगनक  
(SCVT - General Fitter cum Mechanic) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

SCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  21 

63 
एस.सी.व्ही.टी - लघलेुखक (मराठी) 
SCVT - Stenography (Marathi) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय SCVT 1 िषग 14 

एस.एस.सी. 
उत्तीणग मराठी 21 

64 

एस.सी.व्ही.टी – फुड ॲण्ड बेव्हरेज िेस्ट सर्व्व्हस अगसस्टंट  
(पवूीचे नाव - स्टीवडग) 

(SCVT - Food and Beverage Guest Service Assistant  
(Old Name - Steward)) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय SCVT 1 िषग 14 

एस.एस.सी. 
उत्तीणग लाि ूनाही  21 

65 
सेके्रटगरयल प्रकॅ्टीस (इंग्रजी)  

(Secretarial Practice - English) 
गबिर अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग इंग्रजी 26 

66 
पते्रकारािीर 

(Sheet Metal Worker) 
मिीन िट - अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 1 िषग 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग /अनतु्तीणग लाि ूनाही  21 

67 स्स्पप्रनि टेस्क्नगियन 
(Spinning Technician) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

68 स्टेनोग्राफी आगण सेके्रटगरयल अगसस्टंट (इंग्रजी) 
Stenography & Secretarial Assistant (English) 

गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

लाि ूनाही  26 

69 सव्हेअर 
(Surveyor) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 26 

70 
टेस्क्नगियन पॉवर इलेक्रोगनक्स गसस्स्टम्स  

(Technician Power Electronic Systems) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 26 

71 
टेक्सटाईल्स वेट प्रोसेप्रसि टेस्क्नगियन  

(Textile Wet Processing Technician) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

72 
टुल ॲण्ड डाय मेकर (डाईझ ॲण्ड मोल्ड)  

(Tool & Die Maker - Dies & Moulds) 
मिीन िट - अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

73 
टुल ॲण्ड डाय मेकर (पे्रस टुल्स, गजग्ज आगण गफक्चर)  

(Tool & Die Maker - Press Tools, Jigs & Fixtures) 
मिीन िट - अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

74 कातारी  
(Turner) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 16 

75 गवव्व्हि टेस्क्नगियन 
(Weaving Technician) 

गबिर मिीन िट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

NCVT 2 िषे 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग 

गवज्ञान आगण िगणत 21 

76 संधाता 
(Welder) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग /अनतु्तीणग 

लाि ूनाही  21 
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अ.
क्र. 

व्यवसायाचे नाव व्यवसायाचा प्रकार संलग्नतेचे 
प्राणधकरि 

कालावधी 
णकमान 
वयो 

मयादा 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता परीके्षतील बंधनकारक 
णवषय 

तकुडीणनिाय 
प्रवेिक्षमता 

(सपुरन्यमुरीसि) 

77 संधाता (GMAW & GTAW) 
(Welder (GMAW & GTAW)) 

मिीन िट - अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

NCVT 1 िषग 14 एस.एस.सी. 
उत्तीणग /अनतु्तीणग 

लाि ूनाही  21 

78 
तारतंत्री 

(Wireman) 
गबिर मिीन िट - 

अगभयांगत्रकी व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग /अनतु्तीणग लाि ूनाही  21 

79 
मरीन गफटर 

(Marine Fitter) 
मिीन िट - अगभयांगत्रकी 

व्यवसाय NCVT 2 िषे 14 
एस.एस.सी. 

उत्तीणग गवज्ञान आगण िगणत 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सचूना: 

1. गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेतील व्यवसायांचे प्रगिक्षण हे प्रात्यगक्षकागभमखु असल्यामुळे अपंि विातील उमेदवारांना संबंगधत व्यवसायातील प्रगिक्षण पणूग करण्यासाठी अपंित्वाच्या प्रकारामळेु कोणतीही 
अडचण येणार नाही या बाबत  पात्रता प्रमाणपत्र सक्षम वैद्यकीय अगधकाऱ्यांकडून प्राप्त करुन त्यानसुार गवकल्प अजात भरण्यात याव.े 

2. व्यवसाय तपिील आगण पात्रतेत प्रगिक्षण महासंचालक, नवी गदल्ली यांच्या सचूनेप्रमाणे बदल होतील (www.dget.nic.in). सक्षम अगधकारी व्यवसाय तपिील आगण पात्रतेत सधुारणा करेल आगण 
कें द्रीय प्रवेि पध्दतीनसुार प्रगक्रया सरुु होण्यापवूी प्रवेि मागहती पसु्स्तकेसह प्रपत्र-1 परुगवतील, तसेच प्रवेि संकेतस्थळावर प्रकागित करतील.  
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प्रपत्र - 2 
िासकीय आणि खाजगी औ.प्र.संतथांची यादी 

सवग िासकीय आणि खाजगी औ.प्र.संतथा अजग तवीकृती कें द्र राितील (ARC) 
 

1. प्रादेगिक कायालय गनहाय िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थांची यादी व प्रवेिासाठी उपलब्ध व्यवसाय गनहाय जािांचा तपगिल 
http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

2. गजल्हा गनहाय िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थांची यादी व प्रवेिासाठी उपलब्ध व्यवसाय गनहाय जािांचा तपगिल संबंगधत 
गजल्यातील सवग  औ.प्र.संस्थांच्या सचूना फलकावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

3. राज्यातील सवग िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्था अजग स्वीकृती कें द्र राहतील व प्रवेिा संबंधी सवग सेवा उपलब्ध करुन देतील. 
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प्रपत्र -3 
प्रवेिाकणरता आवश्यक कागदपत्रांची यादी 

 
अ 3.1  मागासवगीय उमेदवाराच्या आरक्षिाचा दावा करिेकणरता आवश्यक कागदपते्र  
 

उमेदवाराने केलेल्या मािास प्रविातील आरक्षणाच्या दाव्याच्या (गनयम क्र.5.6 मध्ये नमदू केल्यानसुार) पषु्ट्ठ्यथग आवश्यक 
कािदपत्रांचा तपिील खालील तक्त्यात नमदू केल्याप्रमाणे आहे. 

 
अ.क्र. आरक्षिाचा प्रवगग मागासवगाच्या आरक्षिाच्या पषु्ट्यथग आवश्यक कागदपते्र कागदपते्र देिारा प्राणधकारी 

1 अनसुगूचत जाती (SC) 1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात अनसुगूचत जाती 
प्रविा मधील जात म्हणनू मान्यता प्राप्त असल्याचे जातीचे 
प्रमाणपत्र  

महाराष्ट्र राज्यातील कायगकारी 
दंडागधकारी  

2 अनसुगूचत जमाती  
(ST) 

1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात अनसुगूचत जमाती 
प्रविा मधील जात म्हणनू मान्यता प्राप्त असल्याचे जातीचे 
प्रमाणपत्र 

महाराष्ट्र राज्यातील कायगकारी 
दंडागधकारी 

3 गवमकु्त जाती /भटक्या 
जमाती (अ) (VJ/ 
DT(NT-A)) / गविेि 
मािास प्रविग (SBC) 

1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात मािास प्रविा मधील 
जात म्हणनू मान्यता प्राप्त असल्याचे जातीचे प्रमाणपत्र  

महाराष्ट्र राज्यातील कायगकारी 
दंडागधकारी 
 

2. पढुील विी 31 माचग पयंत वैधता असलेले नॉन गक्रमी लेयर 
प्रमाणपत्र 

उपगवभािीय अगधकारी/ 
उपगजल्हागधकारी/ 
गजल्हागधकारी/ महानिर न्याय 
दंडागधकारी 

4 भटक्या जमाती - ब/ क/ 
ड (NT - B, C, D), 
इतर मािास विीय 
(OBC)  

1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात/मािास प्रविा मधील 
जात म्हणनू मान्यता प्राप्त असल्याचे जातीचे प्रमाणपत्र 

महाराष्ट्र राज्यातील कायगकारी 
दंडागधकारी  

2. पढुील विातील 31 माचग पयंत वैधता असलेले नॉन गक्रमी 
लेयर प्रमाणपत्र  

उपगवभािीय अगधकारी/ 
उपगजल्हागधकारी/ 
गजल्हागधकारी/ महानिर न्याय 
दंडागधकारी 

 
अ 3.2  अजग तवीकृती कें द्रामध्ये ऑनलाईन प्रवेिअजग णनस्श्चती आणि संबंणधत औ.प्र.संतथामध्ये प्रवेि णनस्श्चत करताना सादर 

करावयाचे कागदपते्र: 
अ.क्र. उमेदवारांचे प्रकार सादर करावयाचे कागदपते्र 

1 सवग उमेदवारांकगरता 
बंधनकारक असणारी 
कािदपते्र 

1. आधार नोंदणी काडग 
2. भारतीय राष्ट्रीयत् वाचे प्रमाणपत्र * 
3. माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र पगरक्षेची (SSC) िणुपगत्रका  /  
4. िाळा अथवा महागवद्यालय सोडल्याचे प्रमाणपत्र (अलीकडील िाळा / महागवद्यालय गिक्षण 

घेतलेले) 
2 प्रकार - ब उमेदवार  

(Type - B Candidate) 
1. उमेदवाराचे अगधवास प्रमाणपत्र ** अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महाराष्ट्र राज्याचे 

अगधवास असल्याचे प्रमाणपत्र  
3 प्रकार - क उमेदवार   

(Type - C Candidate) 
1. उमेदवाराचे आई/वडील हे कें द्र सरकार / कें द्र सरकारच्या उपक्रमामधील कमगचारी असल्यास 

त्यांची महाराष्ट्र राज्यात गनयकु्ती झाली आहे असे नमदू केलेले कायालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र 
4 प्रकार - ड उमेदवार आगण 

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

1. उमेदवाराचे आई/वडील हे महाराष्ट्र राज्य िासन/ महाराष्ट्र राज्य िासनाच्या उपक्रमामधील 
कमगचारी असल्याचे कायालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र            

5 मािास प्रविात मोडणाऱ्या 
अनसुगूचत जाती/ 
अनसुगूचत जमाती  

1. मदु्दा अ 3.1 मध्ये नमदूप्रमाणे जाती प्रमाणपत्र  
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अ.क्र. उमेदवारांचे प्रकार सादर करावयाचे कागदपते्र 
6 मािास प्रविात मोडणाऱ्या 

गवमकु्त जाती /भटक्या 
जमाती (अ), (ब), (क), 
(ड) इ.मा.व./ गव.मा.व. 
(VJ/ DT/ (A)/ NT(B)/ 
NT(C) / NT(D)/OBC/ 
SBC  

1. मदु्दा अ-3.1 मध्ये नमदूप्रमाणे जाती प्रमाणपत्र 
2. पढुील विी 31 माचग पयंत वैधता असलेले नॉन-गक्रमी-लेयर प्रमाणपत्र  

7 माजी सैगनक 1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र 
2. उमेदवाराचे आई/वडील संरक्षण सेवेत कायगरत होते व ते  महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास 

असल्याचे प्रमाणपत्र 
8 संरक्षण सेवेतील कायगरत 

व्यक्ती  
1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र 
2. उमेदवाराचे आई/वडील  जे संरक्षण सेवेत कायगरत होते व  महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास 

असल्याचे प्रमाणपत्र 
9 महाराष्ट्र राज्यात अगधवास 

नसलेले संरक्षण सेवेतील 
कायगरत कमगचारी   

1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र  
2. उमेदवाराचे आई/वडील संरक्षण सेवेतील कायगरत व्यक्ती असनू सध्या त्यांची गनयकु्ती 

महाराष्ट्र राज्यात झाली असल्याचे कायालय प्रमखुाचे प्रमाणपत्र अथवा 
3. उमेदवाराचे आई/वडील हे संरक्षण सेवेत कायगरत आहेत आगण ते महाराष्ट्रातील पवूीच्या 

गनयकु्तीच्या गनवासस्थानात रहात आहेत असे कायालय प्रमखुाचे प्रमाणे नमदू केलेले 
प्रमाणपत्र  

10 अपंि उमेदवार  
(PWD1/PWD 2/ 
PWD 3) 

1. अपंित्वाचा प्रकार, अपंित्वाची टक्केवारी, कायम स्वरुपी अपंित्व याबाबतचा स्पष्ट्ट 
उल्लेख असलेल्या  वैद्यकीय मंडळाचे  प्रमाणपत्र  

11 अल्पसंखयांक उमेदवार  1. धमाबाबतचे प्रमाणपत्र अथवा उमेदवार मसु्स्लम, बौध्द, गिश्चन, िीख, पारिी आगण जैन 
धमात मोडतो याचा उल्लेख असलेले िाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र  

2. उमेदवाराचे अगधवास प्रमाणपत्र ** अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महाराष्ट्र राज्याचे 
अगधवास असल्याचे प्रमाणपत्र 

12 तांगत्रक गविय घेतलेले 
गवद्याथी  

1. तांगत्रक गवियाचा उल्लेख असलेले माध्यगमक िालांन्त परीक्षा प्रमाणपत्र (SSC)  
 
 

वाढीव गिुांच्या अणधक्यासाठी आवश्यक कागदपते्र (णनयम क्र.8.0 अन्वये) 
13 इंटरगमडीएट गचत्रकला 

परीक्षा  
1. इंटरगमडीएट गचत्रकला श्रेणी परीक्षा उत्तीणग प्रमाणपत्र  

14 एनसीसी/ एमसीसी/ 
स्काउुट िाईड/ गसव्हील 
गडफेन्स िाईड  

1. सक्षम प्रागधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र  

15 गक्रडा 1. सक्षम प्रागधकाऱ्याचे खेळाचे प्रमाणपत्र  
16 बोल्स्टर स्कूल उमेदवार 1. सक्षम प्रागधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र  
17 अनाथाश्रमात वास्तव्य 

असलेले उमेदवार  
1. सक्षम प्रागधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र  
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अ.क्र. उमेदवारांचे प्रकार सादर करावयाचे कागदपते्र 
18 ग्रामीण िालेय गवद्याथी  1. माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेल्या िाळेचा िाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रात, 

िाळा ज्या जािी आहे (िाळेचा पत्ता) त्याचा स्पष्ट्ट उल्लेख असावा.  
2. उमेदवार जेथनू माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र पगरक्षा (SSC) गदली आहे तेथील िाळा 

सोडल्याचे मळू प्रमाणपत्र, जर त्याने उच्च गिक्षणाकगरता जमा केलेले असेल तर अलीकडील 
िाळा/ महागवद्यालय सोडल्याच्या प्रमाणपत्रात, त्याने जेथनू माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र 
पगरक्षा गदली आहे त्या जािेचा स्पष्ट्ट उल्लेख आहे. 

अथवा 
1 उमेदवार ज्या िाळेतनू माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र पगरक्षा (SSC) गदली आहे त्या िाळेच्या 

नावाचा (पत्त्यासह) स्पष्ट्ट उल्लेख असलेले बोनाफाईड प्रमाणपत्र.  
 
उमेदवार माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र पगरक्षा (SSC) गदलेली िाळा, 2011 च्या जनिननेकडून 
जाहीर झाल्याप्रमाणे ग्रामीण भािातील असेल तर त्याला  िणुागधक्य गदले जाईल.   

 
*  भारतीय राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी खालील कािदपते्र मान्य केली जातील: 

1. उमेदवाराचे राष्ट्रीयत्व " भारतीय" म्हणनू दिगगवलेले िाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र  
2. योग्य प्रागधकाऱ्याने उमेदवाराच्या नावाने गदलेले भारतीय पारपत्र  
3. उमेदवाराचे जन्म गठकाण भारतात आहे असे दिगगवलेले जन्म प्रमाणपत्र  

 
** अगधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate): 
महाराष्ट्र राज्यातील योग्य प्रागधकाऱ्याकडून गदलेले अगधवास प्रमाणपत्र वैध म्हणनू गवचारात घेतले जाईल. उमेदवाराच्या आईचे 
अगधवास प्रमाणपत्राच्या पषु्ट्ठ्यथग गववाह प्रमाणपत्र अथवा नावात बदल झालेला कायदेिीर परुावा जोडण्यात यावा. अिा 
उमेदवाराकडून आईच्या नावाचा स्पष्ट्ट उल्लेख असलेले जन्म प्रमाणपत्र जोडावे लािेल.  
 
पात्रतेसाठीचा अंणतम णदनांक: 
कें द्रीय प्रवेि पध्दतीमधील ऑनलाईन अजग भरण्याचा आगण प्रवेि गनस्श्चतीचा अंगतम गदनांक गवचारात घेऊन सवग गनयम आगण अटी 
लाि ूहोण्याच्या सवग उदे्दिांसह, उमेदवाराची पात्रता गनस्श्चत केली जाईल अथवा ठरगवली जाईल. गवस्ततृपणे असे स्पष्ट्ट केले जाते 
की, कें द्रीय प्रवेि पध्दतीमधील ऑनलाईन अजग भरण्याच्या अंगतम गदनांकापवूी या अटी आगण ितींनसुार जर उमेदवार अपात्र 
आढळला आगण अिा अपात्र उमेदवाराने वर उल्लेगखलेल्या अंगतम गदनांकानंतर (म्हणजे ऑनलाईन अजग भरण्याची आगण प्रवेि 
अजग गनस्श्चतीचा अंगतम गदनांक) मािणी केलेली पात्रता गमळवल्यास, अिा अंगतम गदनांकानंतर गमळगवलेली पात्रता, अपात्र 
उमेदवाराला कोणत्याही उदे्दिासाठी अथवा प्रवेिातील कोणत्याही बाबींसाठी पात्र ठरव ूिकत नाही.   
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प्रपत्र - 4 
अजग तवीकृती कें द्राकडून उमेदवारांना णवणवध सेवा परुणवण्याकणरता आकारलेले िुल्क 

 
अ.क्र. कायगवािी िुल्क (रु.) 

1  पगहल्यांदा अजग नोंदणी, ऑनलाईन अजग भरणे, प्रथम प्रवेि फेरीकगरता गवकल्प/ पयाय भरणे, अजाची िापील 
प्रत घेणे (एक संच) 

50/- 

2 अजामध्ये बदल करणे व त्याची िापील प्रत घेणे (एक संच) 25/- 
3 गितीय, ततृीय आगण  चतथुग फेरीकगरता गवकल्प भरणे त्याची िापील प्रत घेणे (एक संच)  25/- 
4 कािदपत्रांचे स्कॅन करणे (एक प्रत)  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) िा.गन.क्र. औप्रसं-1000/(302)/व्यगि-1, गद. 1 फेब्रुवारी, 2002 प्रमाणे िासकीय औ.प्र.संस्था या सेवा उत्पादनागभमखु  प्रगिक्षण 
योजने अंतिगत परुवतील. 

2) खाजिी औ.प्र. संस्था वरील गमळालेल्या महसलूामधील 50% भाि संस्था गवकासाकगर ता वापरतील आगण  ऊवगगरत 50% भाि 
कमगचाऱ्यांना मानधन म्हणनू गवतरीत करतील.  

3) तथागप, औ.प्र. संस्थांकडून उमेदवारांना वरील सेवा परुगवणे बंधनकारक नाही.  
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प्रपत्र – 5 
णजल्िाततरीय समपुदेिन फेरी राबणविाऱया िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची यादी 

उमेदवारांनी प्रवेि प्रणक्रयेसाठी णदलेल्या वेळापत्रका प्रमािे िजर राििे 
 

अ.क्र. णजल्िा णजल्िाततरावरील िासकीय औ.प्र. संतथेचे नांव व पत्ता 

1 मुंबई िहर िासकीय औ.प्र.संस्था, मुंबई-11 
374, साने िरुुजी मािग,आग्रीपाडा पोलीस स्टेिन जवळ, मुंबई 400 011 

2 मुंबई उपनिर िासकीय औ.प्र.संस्था,मलुुंड 
बाळासाहेब ठाकूर वाडी, गमठािर रोड, मलुुंड (पवूग), मुंबई 400 081 

3 ठाणे िासकीय औ.प्र.संस्था,अंबरनाथ 
जनुा भेंडी पाडा, कल्याण बदलापरू रोड, अंबरनाथ (पस्श्चम), गज. ठाणे - 421 501 

4 पालघर िासकीय औ.प्र.संस्था (आगदवासी), वाणिांव 
औ.प्र.संस्था, वाणिांव, ता.डहाण,ू गज. ठाणे 401 103 

5 प्रसधदुिुग िासकीय औ.प्र.संस्था,ओरस 
पो- प्रसधदुिुग निरी, ता. कुडाळ, गज.प्रसधदुिुग 416 812 

6 रायिड िासकीय औ.प्र.संस्था,पनवेल 
जनुा मुंबई पणुा हायवे, बस स्टडँ जवळ, पनवेल, गज. रायिड - 410 206 

7 रत्नागिरी िासकीय औ.प्र.संस्था, रत्नागिरी  
नाचणे रोड, एम.आय.डी.सी., गज. रत्नागिरी- 415 639 

8 नागिक  िासकीय औ.प्र.संस्था, नागिक  
बाबभुाई राठी चौक, प्रत्रबक रोड, सातपरू, नागिक- 422007 

9 धळेु िासकीय औ.प्र.संस्था, धुळे  
एस.एस.व्ही.पी.एस, कॉलेजच्या समोर, गवद्यानिरी, देवपरू, धुळे - 424 005 

10 नंदरुबार िासकीय औ.प्र.संस्था (आगदवासी), नंदरूबार  
िगन मंगदराजवळ, जी.टी.पी. कॉलेज रोड, नंदरुबार - 425 412 

11 जळिांव िासकीय औ.प्र.संस्था, जळिांव 
निॅनल हायवे नं. 6, िासकीय पॉगलटेक्नीक जळिांव च्या समोर, जळिांव - 425 001 

12 अहमदनिर िासकीय औ.प्र.संस्था, अहमदनिर 
बरुुडिाव रोड, अहमदनिर - 414 001 

13 पणेु िासकीय औ.प्र.संस्था, औंध पणेु 
पगरहार चौक जवळ, औंध पणेु -  411 007 

14 सातारा िासकीय औ.प्र.संस्था, सातारा 
मोलाचा ओढा, कारंजे तफग , गज.सातारा- 415 002 

15 कोल्हापरू िासकीय औ.प्र.संस्था, कोल्हापरू 
कळंब रोड, कोल्हापरू 416 007 

16 सांिली िासकीय औ.प्र.संस्था, सांिली 
पद्मभिूण वसंतदादा इंडस्रीयल इस्टेट, सांिली, गज.सांिली- 416 416 

17 सोलापरू िासकीय औ.प्र.संस्था, सोलापरू 
गव जापरू रोड, गज.सोलापरू 413 004 

18 औरंिाबाद िासकीय औ.प्र.संस्था, औरंिाबाद 
रेल्वे स्टेिन जवळ, एम.आय.डी.सी. औरंिाबाद - 431 005 

19 जालना िासकीय औ.प्र.संस्था, जालना 
एम.एस.आर.टी.सी. वकग िॉप जवळ, चंदनगझरा, औरंिाबाद रोड, जालना - 431 203 

20 परभणी िासकीय औ.प्र.संस्था,परभणी 
अंबेडकर निर, प्रजतरू रोड, गज. परभणी - 431 401 
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अ.क्र. णजल्िा णजल्िाततरावरील िासकीय औ.प्र. संतथेचे नांव व पत्ता 

21 उस्मानाबाद िासकीय औ.प्र.संस्था, उस्मानाबाद 
तळुजापरू रोड, आयवेुगदक कॉलेज च्या समोर, उस्मानाबाद - 413 501 

22 लातरू िासकीय औ.प्र.संस्था, लातरू 
पो. बॉक्स नं. 119, गिवाजी चौक, औसा रोड, लातरू - 413 512 

23 प्रहिोली िासकीय औ.प्र.संस्था, प्रहिोली 
आजम कॉलनी, तेल प्रहिोली, गज. प्रहिोली - 431 513 

24 बीड िासकीय औ.प्र.संस्था, बीड 
बीड निर रोड, बीड - 431 542 

25 नांदेड िासकीय औ.प्र.संस्था, नांदेड 
कॉलेज रोड, ता. नांदेड, गज. नांदेड - 431 601 

26 अमरावती िासकीय औ.प्र.संस्था, अमरावती 
इरगवन चौक, मोिी रोड, अमरावती - 444 603 

27 बलुढाणा िासकीय औ.प्र.संस्था, बलुढाणा 
मलकापरू रोड, िणेि निर जवळ, बलुढाणा - 443 001 

28 अकोला िासकीय औ.प्र.संस्था, अकोला 
रतनलाल प्लॉट, अकोला, गज. अकोला - 444 001 

29 वािीम िासकीय औ.प्र.संस्था,वागिम 
नंदनिाव कॉलनी, गज. वागिम - 444 506 

30 यवतमाळ िासकीय औ.प्र.संस्था, यवतमाळ 
धामणिाव रोड, यवतमाळ 445201 

31 नािपरू िासकीय औ.प्र.संस्था, नािपरू 
अंध संस्थेच्या बाजलूा, दगक्षण अंबाझरी रोड, श्रध्दानंद पेठ, नािपरू - 440 022 

32 वधा िासकीय औ.प्र.संस्था, वधा 
म्हाडा कॉलनी, आवी नाक्याच्या मािे, हनमुान टेकडी, वधा - 442 001 

33 भंडारा िासकीय औ.प्र.संस्था, भंडारा 
वराठी रोड, नवी टाकळी, भंडारा - 441 901 

34 िडगचरोली िासकीय औ.प्र.संस्था (आगदवासी),  िडगचरोली, ता. िडगचरोली, गज.िडगचरोली 
कॉम्प्लेक्स एगरया, मलू रोड, गज. िडगचरोली - 442 605 

35 िोंगदया िासकीय औ.प्र.संस्था, िोंगदया 
फूलचरू रोड, िोरेिाव रोड, िोंगदया - 441 601 

36 चंद्रपरू िासकीय औ.प्र.संस्था, चंद्रपरू 
गसव्हील लाईन्स, जनुा वरोरा नाका, गज. चंद्रपरू - 442 401 
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प्रपत्र – 6 
णवणवध योजनेअंतगगत सरुू करण्यात आलेल्या िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची यादी 

मणिलांसाठी सरुू करण्यात आलेल्या िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची नावे (एकूि - 15) : 
01. दादर 02. ठाणे 03. रत्नागिरी 04. सोलापरू 05. औंध पुणे 
06. नागिक 07. जळिांव 08. औरंिाबाद 09. बीड 10. लातरु 
11. अमरावती 12. अकोला 13. नािपरू    14. चंद्रपरु    15. भंडारा 

 
आणदवासी उमेदवारांसाठी सरुू करण्यात आलेल्या िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची नावे (एकूि - 61) : 

अ.क्र. हिभाग हजल्िा संत्ा 

1 मुंबई (10) 
ठाणे (2) 1) शिापरू 2) मरुबाड 
पालघर (7) 1) पालघर 2) विक्रमगड 3) िाणगांि 4) तलासरी 5) िाडा 6) जव्िार 7) मोखाडा 
रायगड (1) 1) कजगत 

2 पणेु (1) पणेु (1) 1) मावणकडोि 

3 नावशक (19) 

नावशक (8) 
1) ददडोरी 2) कळिण 3) सरुगाणा 4) पेठ 5) इगतपरुी  
6) त्र्यंबकेचिर 7) सटाणा (बागलाण) 8) देिळा 

जळगाि (2) 1) यािल 2) चोपडा 
धळेु (2) 1) दपपळनेर 2) वशरपरू 
नंदरुबार (6) 1) नंदरुबार 2) निापरू 3) तळोदा 4) अक्राणी 5) अक्कलकुिा 6) शिादा 
अिमदनगर (1) 1) राजरु 

4 औरंगाबाद (1) नांदेड (1) 1) वकनिट 

5 अमरािती (7) 
अमरािती (2) 1) वचखलदरा 2) धारणी 
यितमाळ (5) 1) पांढरकिडा 2) आर्थण 3) राळेगाि 4) मारेगाि 5) कळंब 

6 नागपरू (23) 

नागपरू (1) 1) पारवशिनी 

चंद्रपरू (8) 1) कोरची 2) भद्रािती 3) वचमरू 4) वजिती 5) राजरुा 6) कोरपणा  
7) पोंभुणा 8) गोडदपपरी 

गडवचरोली (11) 1) गडवचरोली 2) आल्लापल्ली 3) देसाईगंज 4) भामरागड 5) कुरखेडा  
6) आरमोरी 7) चामोशी 8) एटापल्ली 9) धानोरा 10) मलुचेरा 11) वसरोंचा 

गोंवदया (2) 1) देिरी 2) सालेकसा 
भंडारा (1)  1) अजुगनीमोरगांि 

   
राज्यात असलेल्या आणदवासी िासकीय आश्रमिाळा औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची नावे (एकूि - 28) : 

अ.क्र. हिभाग हजल्िा संत्ा 

1 मुंबई (3) 
ठाणे (1) 1) शेणिे 
पालघर (2) 1) कारेगांि 2) डोंगरी 

2 नावशक (11) 

नावशक (4) 1) आसरबारी 2) ननाशी 3) बोरीपाडा 4) आंबपूाडा 
जळगाि (1)  1) जोंधनखेडा 
धळेु (1) 1) निापाडा 

नंदरुबार (3) 1) सकुापरू 2) वशिे 3) मांडिी  
अिमदनगर (2) 1) केळीकोतुळ 2) मिेशी 

3 औरंगाबाद (2) 
नांदेड (1) 1) पाटोदा 
दिगोली (1) 1) जामगव्िाण 

4 अमरािती (4) 
अमरािती (2) 1) वचखलदरा 2) ससुदा 
यितमाळ (2) 1) िषी 2) आंतरगाि  

5 नागपरू (8) 

नागपरू (1) 1) बेलदा 
चंद्रपरू (2) 1) देिडा 2) मंगी 

गडवचरोली (4) 1) कोची 2) जांवबया 3) खमनचेरु 4) रामगड 
गोंवदया (1) 1) वबजेपार 
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अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी असलेल्या िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची नावे (एकूि - 2): 

णज. मुंबई उपनगर 01. कुला (नेहरूनिर) 
णज. मुंबई ििर 02. मांडवी      

 
अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी तवतंत्र तकुडया असलेल्या णवद्यमान िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची नावे (एकूि - 43) : 
णज. नाणिक: 04. मालेिाव 05. नांदिाव णज. जळगांव: 06. चोपडा 07. भुसावळ 
णज. ठािे: 08. प्रभवडी  णज. धळेु: 09. धळेु  
णज. बीड: 10. अंबेजेािाई  णज. औरंगाबाद: 11. औरंिाबाद  
णज. रत्नाणगरी: 12. रत्नागिरी    णज. ठािे: 13. कजगत  
णज. चंद्रपरू: 14. चंद्रपरू   15. बल्लारपरू णज. सातारा: 16. कराड  
णज. अिमदनगर: 17. संिमनेर 18. श्रीरामपरू णज. जालना: 19. जालना  
णज. गिगोली: 20. प्रहिोली   21. बसमतनिर णज. नांदेड: 22. नांदेड  
णज. लातूर: 23. लातरू 24. उदिीर णज. उतमानाबाद: 25.उस्मानाबाद  
णज. अकोला: 26. अकोला 27. अकोट णज. वाणिम: 28.वागिम 29. कारंजालाड 
णज. यवतमाळ: 30. यवतमाळ 31. पसुद   णज. नागपरू: 32. नािपरू 33. कामठी 

णज. पिेु: 
34. औंध 35. औंध (मलुींची) 

णज. अमरावती: 
37. अमरावती 38. अचलपरू   

36. प्रपपरी प्रचचवड  39. अंजनिाव  

णज. बलुढािा: 
40. बलुढाणा 41. खामिाव णज. परभिी: 01. परभणी  
42. मलकापरू 43. िेिाव णज. बीड: 02. परळीवैजनाथ  03.बीड 

 
अनसुणूचत जाती व नवबौध्दांच्या मलुामलुींसाठी सरुु करण्यात आलेल्या उच्चततर िासकीय औद्योणगक प्रणिक्षि संतथांची नावे 

(एकूि - 4) : 
01. नागिक 02. औरंिाबाद 03. अमरावती 04. नािपरू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

उमेदवारांसाठी मित्वाची सचुना 
 

उमेदवारांना प्रवेिाच्या प्रत्येक टप्प्यांवर प्रवेिासंबंधी सखोल मागगदिगन करण्यांसाठी प्रमाणित कायगपध्दती (Standard 
Operating Procedure - SOP) http://admission.dvet.gov.in या प्रवेि संकेततथळावर तसेच सवग औद्योणगक प्रणिक्षि 
संतथांच्या सचूनाफलकावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.   
 
संपिूग प्रवेि प्रणक्रये बाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS व्दारे कळणवण्यात येईल. तथाणप, उमेदवारांनी आपला अद्ययावत 
भ्रमि ध्वनी क्रमांक (Mobile Number) ऑनलाइन प्रवेि अजात “Primary Mobile Number” म्ििनु नोंदणविे 
आवश्यक आिे तसेच सदर भ्रमि ध्वनी क्रमांक प्रवेि प्रणक्रये दरम्यान बदलू नये. 
 
औ.प्र. संत्ेतील प्रिेशह त उमेदिारांना आिार क्रमांक सादर करणे अहनिायग रािील. आिार क्रमांक सादर न करु 
शकल्यास उमेदिारांना अहखल भारतीय व्यिसाय पहरके्षस बसता येणार नािी याची सिग उमेदिारांनी गांहभयाने नोंद 
घ्यािी. 
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भाग – 2 
औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेतील णिल्पकारागीर प्रणिक्षि योजनेंतगगत प्रवेि प्रक्रीयेतील णवणवध ततरावर करावयाच्या कायगवािीसाठी 

प्रमाणित कायगपध्दती 
 
1.0 औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेतील प्रवेिासाठी ऑन लाईन प्रवेि अजग सादर करिे व अजग णनस्श्चत करण्यांच्या कायगवािीसाठी 

प्रमाणित कायगपध्दती 
 
1.1 प्रवेिाची सगवस्तर “माणितीपसु्ततका भाग 1 - प्रवेि पध्दती व णनयमावली” व “माणितीपसु्ततका भाग 2 - प्रवेि प्रक्रीयेतील 

णवणवध ततरावर करावयाच्या कायगवािीसाठी प्रमाणित कायगपध्दती” सवग िासकीय व खाजिी औ.प्र. संस्थांमध्ये गद. 01 जनू पासनू 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

1.2 प्रवेिोच्िुक उमेदवारांनी व पालकांनी मागहती पसु्स्तकेत देण्यात आलेली मागहती, प्रवेिाबाबतच्या पध्दती व गनयमांचा तसेच प्रवेि 
प्रक्रीयेतील गवगवध स्तरावर करावयाच्या कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दतीचे अवलोकन करुनच ऑन लाईन प्रवेि अजग सादर 
करावा. 

1.3 प्रवेि प्रक्रीयेतील सवग स्तर कालबध्द स्वरुपाचे असल्याने उमेदवाराने व पालकांनी प्रवेि वेळापत्रकाचे व सचूनांचे तंतोतंत पालन करावे. 
1.4 राज्यातील औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेि घेव ूइस्च्िणाऱ्या सवग उमेदवारांना प्रवेि प्रक्रीयेबाबत मािगदिगन करण्यासाठी प्रत्येक 

िासकीय व खाजिी औ.प्र. संस्थांमध्ये गद. 15 जनू ते गद. 30 जनू दरम्यान रोज सकाळी 10.00 ते 11.00 या वेळेत गन:िलु्क मािगदिगन 
सत्र आयोगजत करण्यात आलेले आहे. सदर सत्राचा सवग उमेदवारांनी लाभ घ्यावा. सवग सटु्टीच्या गदविी देखील मािगदिगन सत्र व 
प्रवेिप्रक्रीया सरुू राहील. 

1.5 ऑनलाईन प्रवेि अजग भरण्यासाठी http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तद्नंतर खालील वेबपेज प्रकट 
होईल.  

 
 

1.6 वेबपेजवर डाव्याबाजसु खालील  प्रमाणे मागहती/ प्रलक देण्यात येत आहे: 
1.6.1 Home: 

1.6.1.1 List of Government ITI: राज्यातील विभाग वनिाय शासकीय औ. प्र. संस्थांची माविती Pdf स्िरूपात 
Download साठी देण्यात येत आिे. 

1.6.1.2 List of Private ITI: राज्यातील विभाग वनिाय खाजगी औ. प्र. संस्थांची माविती Pdf स्िरूपात Download 
साठी देण्यात येत आिे. 
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1.6.1.3 Trade wise list of ITI: राज्यातील विभाग ि व्यिसाय वनिाय शासकीय ि खाजगी औ. प्र. संस्थांची माविती 
Pdf स्िरूपात Download साठी देण्यात येत आिे. 

1.6.1.4 Search ITI and Trade: उमेदिार औ.प्र.संस्था वनिाय ि/ िा व्यिसाय वनिाय औ.प्र. संस्था शोध ूशकतात ि 
त्या संबंधी माविती Pdf स्िरुपात Download करु शकतात. 

 
 

1.6.1.5 Contact Details: उमेदवार औ.प्र.संस्था गनहाय संपकासंबंधी मागहती िोध ूिकतात व Pdf स्वरुपात Download 
करु िकतात. 

 
 

1.6.2 Help Line: उमेदवारांनी प्रवेि प्रगक्रया, गनयमावली, पध्दती वा पोटगल संबंधी अडचण असल्यास संचालनालयाच्या मदत 
किास 1800 120 1696 या टोल फ्री क्रमांकािर संपकग  साधािा. सदर मदत किास संपकग  साधण्यापिूी मावितीपशु्स्तका 
अभ्यासािी. उमेदवार नजीकच्या औ.प्र.संस्थांना देगखल संपकग  करु िकतात. राज्यातील सिग शासकीय आवण खाजगी 
औ.प्र.संस्थां अजग स्िीकृती कें द्र राितील ि प्रिेशासंबंधी सिग सेिा उपलब्ध करुन देतील. 

1.6.3 ITI Logo: प्रगिक्षण महासंचालक, नवी गदल्ली यांनी औ.प्र.संस्थांसाठीचा गनस्श्चत केलेला आगधकृत लोिो. 
 
 

1.7 वेबपेजवर उजव्याबाजुस खालील प्रमाणे मागहती/ प्रलक देण्यात येत आहे: 
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1.7.1 Admission – August २०१७: 
1.7.1.1 Admission Schedule: प्रिेश िेळापत्रक Pdf स्िरूपात Download साठी देण्यात येत आिे. 
1.7.1.2 Information Brochure: माविती पशु्स्तका Pdf स्िरूपात Download साठी देण्यात येत आिे. 
1.7.1.3 Admission Process: प्रिेश प्रक्रीयेतील विविध स्तरािर कराियाच्या कायगिािीसाठी प्रमावणत कायगपध्दती Pdf 

स्िरूपात Download साठी देण्यात येत आिे. 
1.7.1.4 Trade wise Eligibility Criteria: व्यिसाय वनिाय पात्रतेचे वनकष Pdf स्िरूपात Download साठी देण्यात 

येत आिे. 
1.7.2 Registration & Login: 

1.7.2.1 New Candidate Registration: निीन उमेदिार नोंदणीसाठी येथे श्क्लक करािे ि आिचयक माविती सादर 
करुन नोंदणी क्रमांक प्राप्त करुन घ्यािा 

1.7.2.2 Candidate Login (Existing Candidate): उमेदिाराकडे नोंदणी क्रमांक असल्यास प्रिेशासंबंधी अजग पणूग 
भरणे ि तत्सम कायगिािी करण्यासाठी Login करणे 

1.7.2.3 ITI Login: औ.प्र.संस्थांना Login करण्यासाठी दलक 
1.7.2.4 Administrator Login: प्रादेवशक कायालय ि संचालनालयास Login करण्यासाठी दलक 

1.7.3 प्रहशक्षण मिासंचालक, निी हदल्ली: प्रगिक्षण महासंचालक, नवी गदल्ली, कौिल्य गवकास व उद्योजकता मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे अगधकृत संकेतस्थळ. उमेदवार व्यवसाय पात्रता व व्यवसाय अभ्यासक्रम या गठकाणी तपास ूिकतात. 

1.7.4 NCVT MIS: ज्या औ.प्र.संस्थांतील व्यवसाय तुकडीस राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची (NCVT) संलग्नता प्राप्त आहे, 
केवळ त्याच तुकड्यात प्रवेगित उमेदवारांची अगखल भारतीय व्यवसाय पगरक्षा प्रगिक्षण महासंचालक, नवी गदल्ली यांच्या माफग त 
घेण्यात येते (हजेरीचे मानक पणूग करत असल्यास). सदर पगरक्षा उत्तीणग उमेदवारास राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (National 
Trade Certificate - NTC) बहाल करण्यात येते.  
 

उमेदिारांनी खाजगी औ.प्र.संत्ांमध्ये संत्ाततरािर भराियाच्या जागांसाठी प्रिेश घेणयाअगोदर, उमेदिार ज्या व्यिसाय 
तकुडीत प्रिेश घेत आिेत ती व्यिसाय तकुडी NCVT शी संलग्नह त आिे का? याची खातरजमा NCVT-MIS पोटगल 
िर तपासनू करािी. असंलग्नह त तकुड्ांत प्रिेश घेतलेल्या उमेदिारांची परीक्षा घेणयात येणार नािी. 

निीन उमेदिार नोंदणी 
1.8 जर उमेदवाराने यापवूी ऑनलाईन प्रवेि अजग सादर केला नसेल तर, म्हणजेच उमेदवार जर प्रथमच आपले प्रवेि खाते (Admission 

Account) उघडत असेल तर "New Candidate Registration" या दलक वर स्क्लक करावे. उमेदवाराने यापवूी आपले प्रवेि 
खाते (Admission Account) उघडले असेल व उमेदवारास प्रवेि अजग पणूग / अजात दरुुस्ती (Edit) करावयाची असेल वा प्रवेि 
प्रगक्रयेिी संबंगधत पढुील कायगवाही करावयाची असल्यास "Candidate Login (Existing Candidate)" वर स्क्लक करावे व 
आपल्या प्रवेि खात्यात प्रवेि करुन अजग पणूग / अजात दरुुस्ती (Edit) करण्यासाठी “Application Form” वर स्क्लक करावे. 

1.9 नवीन उमेदवारास नोंदणीसाठी (Registration) प्रिेश संकेत स्थळाच्या Home Page िर "New Candidate Registration" वर 
स्क्लक केल्यानंतर उमेदवाराने आपली वैयस्क्तक मागहती खालील रकान्यात सादर करावी. 
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1.10 संपणूग प्रवेि प्रगक्रयेबाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS व्दारे कळगवण्यात येईल. यासाठी उमेदवारांनी आपला अद्ययावत भ्रमणध्वनी 
क्रमांक (Mobile Number) ऑनलाइन प्रवेि अजात “Primary Mobile Number” म्हणनू नोंदगवणे आवश्यक आहे. 
उमेदिाराने एकदा नोंदविलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक प्रवेि प्रगक्रये दरम्यान बदल ूनये. 

1.11 Email रकान्यात Email Address सादर करावा. या Email Address वर प्रवेि प्रगक्रये दरम्यान सवग मागहती पाठगवण्यात येईल. तथागप  
Email Address सादर करणे अगनवायग नाही. 

1.12 उमेदवाराने आपल्या प्रवेि खात्यासाठी पासवडग (Password) तयार करावा. सदर पासवडग हा 8 ते 15 अक्षरी असावा. त्यात कमीत 
कमी एक अक्षर इंग्रजी पगहल्या गलपीतील (Upper Case Alphabet), एक इंग्रजी दसुऱ्या गलपीतील (Lower Case Alphabet), एक 
अंक (Number) व एक गवगिष्ट्ट अक्षर (Special Character) जसे #, &, % असणे आवश्यक आहे. उदाहरणाथग: Password@123 
उमेदवारांनी सहज लक्षात रहावा असाच पासवडग तयार करावा उदाहरणाथग: Ashish@2000 (नाव@जन्म विग) 

1.13 वरीलप्रमाणे मागहती भरल्यानंतर "Register" या Tab वर स्क्लक करावे, तद्नंतर खालील वेब पेज प्रकट होईल. 

 
 

1.14 उमेदवाराने नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आगण पासवडग (Password)  लक्षात ठेवावा. उमेदवारांना पढुील प्रवेि 
प्रगक्रयेकगरता आपल्या प्रवेि खात्यात हाच नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आगण पासवडग (Password) िारे प्रवेि 
करावा लािेल.  

1.15 प्रवेि अजग पणूग भरण्यासाठी "Candidate Login (Existing Candidate)" वर स्क्लक करावे व आपला नोंदणी क्रमांक व 
पासवडग वापरुन प्रवेि करािा.  

 
 
1.16 खालील  प्रमाणे Candidate Login Home Page प्रकट होईल: 
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1.17 सदर वेब पेजवर उजव्या बाजसु “Application Form” वर स्क्लक करावे. खालील प्रमाणे वेब पेज प्रकट होईल: 
 

 
 
1.18 संपणूग प्रवेि अजग 8 टप्प्यात भरण्यात येईल. 

 
1.19 Step १ – Candidate Profile (उमेदिाराचे प्रोर्ाइल): उमेदवारांनी या पवुी नोंदणी करताना सादर केलेली मागहती Edit 

करण्याची सगुवधा आहे. या वेब पेज वर सवग मागहती भरल्यानंतर “Next Page”  वर स्क्लक करावे. सदर वेब पेज Save िोिनु पढुील 
िेब पेज िर जाता येईल.    

 
1.20 Step २ – Address Detail (पत्त्याचा तपहशल): उमेदवाराने त्यांचा संपकाचा सगवस्तर पत्ता नमदू करावा. Pin Code तपासावा 

व आवश्यक असल्यास त्यात दरुुस्ती करावी. तद्नंतर “Next Page”  वर स्क्लक करावे. 

 
 

1.21 Step ३ – Parent/ Guardian Details (पालकांचा तपहशल):  
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1.21.1 उमेदवार जर अनाथ असेल तर “Orphan Candidate (अनाथ उमेदवार)” या समोर "Yes" पयाय गनवडून अनाथ 
आश्रमाबाबत सगवस्तर मागहती सादर करावी अन्यथा "No" पयाय गनवडून पढुील गवभािात पालकांसंबंधी मागहती सादर 
करावी.  

1.21.2 उमेदवार जर अनाथ नसेल तर खालील गवभािात आपल्या पालकांची सगवस्तर मागहती सादर करावी.  
 

 
उमेदवाराने आपल्या पालकांच्या व्यवसायासंबंधी व अगधवास संबंधी मागहती काळजीपवूगक सादर करावी. याच मागहतीच्या आधारावर 
उमेदवारांचा “मळू तालकुा (Home Taluka)” पयाय अवलंबनू आहे. मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र.1.5 व 3.1 चे अवलोकन 
करावे. 
 

1.22 Step ४ – Additional Weightage Data (गुणाहिक्य): या वेब पेज वर उमेदवारांनी िणुागधक्य प्राप्त करण्यासाठी अगतगर क्त 
अहगतेची मागहती नमदू करावी 
1.22.1 उमेदवार जर संरक्षण श्रेणीतील असेल तर "Yes" पयाय गनवडावा व संरक्षण श्रेणी गनवडावी. अन्यथा "No" पयाय गनवडावा. 

मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र.5.2 चे अवलोकन करावे. 

 
 

1.22.2 अपंित्व प्रविातील उमेदवाराने "Yes" पयाय गनवडून पढुील सगवस्तर मागहती सादर करावी अन्यथा "No" पयाय गनवडावा. 
मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र.5.3 चे अवलोकन करावे. 

 

 
 

1.22.3 उमेदवाराने िैक्षगणकेतर मागहती खालील गवभािात सादर करावी. याच मागहतीच्या आधारे उमेदवारांना िणुागधक्य देण्यात 
येणार असल्याने मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र. 8.0 चे अवलोकन करावे. 
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1.22.4 उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त बोल्स्टर स्कूल (बाल सधुार िह) मधनु इयत्ता 10 वी उत्तीणग असल्यास त्याबाबत 
वरील "Candidate Passed from Government Appproved and Recognized Bolster School from 
Maharashtra” या रकान्यात “YES” पयाय गनवडावा अन्यथा "No" पयाय गनवडावा. 
 

1.23 Step ५ – Entry Qualification Details (प्रिेश पात्रता): 
1.23.1 उमेदवाराने आपल्या इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) िाळेच्या गठकाणाचा तपिील खालील गवभािात सादर करावा. 

 

 
 

1.23.2 उमेदवाराने ग्रामीण भािातील िाळेतनू इयत्ता 10 वी (S.S.C.) केली असल्यास त्यास 10 गणुांचे गणुावधक्य देण्यात येते. 
उमेदिाराची शाळा ग्रामीण विभागात येत असल्यास “R” असे दशगविण्यात येईल अन्यथा “U” असे दशगविण्यात येईल. 

1.23.3 उमेदवार इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) उत्तीणग िा अनतु्तीणग असल्याबाबत माविती नमदू करािी. इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) उत्तीणग 
उमेदिार सिग व्यिसायात प्रिेशासाठी पात्र आिेत तथावप, अनतु्तीणग उमेदिार कािी विवशष्ट व्यिसायातच प्रिेशासाठी पात्र 
आिेत. उमेदिारांनी व्यिसाय वनिाय पात्रतेचे अिलोकन करािे. सदर माविती मावितीपशु्स्तका भाग 1 तसेच प्रिेश संकेत 
स्थळािर देण्यात आली आिे. 

 
1.23.4 उमेदिाराने इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) मध्ये Technical विषय घेतला असल्यास माविती नमदू करुन गवियगनहाय प्राप्त व 

कमाल िणुांच्या तपिीलात तांगत्रक (Technical) गविया संबंधी मागहती नमदू करावी. 
1.23.5 उमेदवाराने आपल्या इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) िाळा प्रकाराचा तपिील खालील गवभािात सादर करावा 

 
1.23.6 उमेदवाराचे इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) चे गिक्षण राष्ट्रीय मकु्त िाळा/ अंध िाळा/ अपंि िाळेमधून झाले असल्यास त्यांनी 

फक्त इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) मध्ये प्राप्त एकूण िणु नमदू करावे. अिा उमेदवारास गवियगनहाय िणु सादर करता येणार 
नाहीत.    

1.23.7 उमेदवाराने इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) परीक्षेतील गवियगनहाय प्राप्त व कमाल िणुांचा तपिील खालील गवभािात सादर करावा.  
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1.23.8 उमेदवार अजग भरतेवेळी इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) उत्तीणग वा अनतु्तीणग आहे याबाबत व उमेदवाराने  इयत्ता 10 वी (S.S.C.) 
मध्ये तांगत्रक गविय (Technical Subject) घेतला असल्यास त्याची नोंद करावी. 

1.23.9 इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) उत्तीणग उमेदवार (राष्ट्रीय मुक्त िाळा/ अंधिाळा/ अपंि िाळा व्यगतगरक्त उमेदवार) सवग व्यवसायांत 
अजग करण्यासाठी पात्र असतील. 

1.23.10 इयत्ता 10 वी (SSC) अनतु्तीणग उमेदवार फक्त त्याच व्यवसायात अजग करण्यासाठी पात्र असतील ज्या व्यवसायासाठी प्रवेिाची 
अहगता 10 वी उत्तीणग / अनतु्तीणग असेल.  

1.23.11 राष्ट्रीय मकु्त िाळा/ अंधिाळा/ अपंि िाळेतील उमेदवार फक्त गबिर अगभयांगत्रकी व्यवसायात अजग करण्यासाठी पात्र 
असतील. 

1.23.12 जर उमेदवाराने वरील गवियातील यादीतील कोणत्याही गवियाची पगरक्षा गदली नसेल तर अिा उमेदवाराने "कमाल िणु " व 
"प्राप्त िणु" या दोन्ही रकान्यात "0 (िनू्य)" असे नमदू करावे. 

1.23.13 उमेदवाराने सादर केलेल्या मागहतीच्या आधारे तो ज्या िणुागधक्यासाठी पात्र होत आहे या बाबत “Additional 
Weightage (अणतणरक्त गिुाणधक्य)” या तकत्यात मागहती दिगगवण्यात येईल. सदर अगतगर क्त िणुांची मित्तम मयादा 
50 एवढी असेल व हे िणुागधक्य उमेदवाराच्या एकूण प्राप्त िणुांमध्ये गमळगवले जाईल व त्यानसुार एकूण टक्केवारीची िणना 
करण्यात येईल. 
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1.23.14 प्राप्त िणु अगधक िणुागधक्य व कमाल िणु या आधारे एकूण टक्केवारीची िणना करण्यात येईल. याच टक्केिारी नसुार 
उमेदिारास गणुित्ता क्रमांक बिाल करण्यात येईल. 

 

 
 

1.23.15 मािील पानावरील मागहती दरुुस्त (Edit) करण्यासाठी "Previous Page" या Tab वर श्क्लक करावे प्रकवा या पानावरील 
मागहती सरुगक्षत (Save) करुन पढुील पानावर जाण्यासाठी "Next Page" या Tab वर श्क्लक करावे 
 

1.24 Step ६ – Previous ITI Details: 
उमेदवाराने यापवूी जर औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रवेि घेतला असल्यास खालील गवभािात मागहती सादर करण्यासाठी "Yes" पयाय 
गनवडून पढुील मागहती सादर करावी अन्यथा "No" पयाय गनवडावा. मािील पानावरील मागहती दरुुस्त (Edit) करण्यासाठी 
"Previous Page" या Tab वर स्क्लक करावे प्रकवा या पानावरील मागहती सरुगक्षत (Save) करुन पढुील पानावर जाण्यासाठी "Next 
Page" या Tab वर श्क्लक करावे. 

 

 
 

1.25 Step ७ – Undertaking by Candidate (उमेदिाराव्दारे िमी): 
1.25.1 उमेदवाराने यापवूी सादर केलेल्या मागहतीच्या आधारे त्याला मळू तालकुा गनवडीसाठी पयाय खालील रकान्यात उपलब्ध 

करुन देण्यात येईल. उमेदवाराने उपलब्ध मळू तालकु्याच्या पयायामधनू 1 मळू तालकुा गनवडणे आवश्यक आहे. 
मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र. 3.1 चे अवलोकन करावे. 

 
1.25.2 तालकु्यामधील औ.प्र.संस्थेत प्रवेिासाठी कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेकगरता उपलब्ध जािांच्या 70% जािा हया त्या उमेदवारांसाठी 

राखीव असतील ज्या उमेदवारांनी तो तालकुा आपला मळू तालकुा घोगित केला आहे. मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा 
क्र.1.5 चे अवलोकन करावे. 

1.25.3 उमेदवाराने हमी पत्रावरील सवग सूचनांचे वाचन करावे व सवग सचूना मान्य असल्यावर “Accept (स्वीकार करा)” स्क्लक 
करावे. 
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1.25.4 मािील पानावरील मागहती दरुुस्त (Edit) करण्यासाठी "Previous Page" या Tab वर श्क्लक करावे प्रकवा या पानावरील 
मागहती सरुगक्षत (Save) करुन पढुील पानावर जाण्यासाठी "Next Page" या Tab वर श्क्लक करावे. 
  

1.26 Step ८ – Instructions for Candidate (उमेदिारांसाठी सचूना): 
1.26.1 उमेदवारांनी संपणूग सचूनांचे वाचन करावे. 

 
 

1.27 उमेदवारास आपला अजग दरुुस्त (Edit) करावयाचा असल्यास "Previous Page" या Tab वर श्क्लक करावे. प्रवेि अजाची िापील 
प्रत (Print out) घेण्यासाठी "Generate PDF & Save" या Tab वर श्क्लक करावे. 

 

 
1.28 प्रवेि अजाची िापील प्रत खालील प्रमाणे तयार होईल. 

 
 



औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रवेि पध्दती, गनयमावली व प्रमागणत कायगपध्दती 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य                                                                                      पषृ्ट्ठ 66 पैकी 76 

1.29 प्रवेिअजग पणूग भरल्यानंतर वरील अजग तात्परुत्या स्वरुपात स्स्वकारलेला आहे त्यामळेु सदर अजावर “Provisional Application 
Form” असे नमदू असेल. 

1.30 सदर तात्परुता प्रिेश अजग वनस्श्चत (Confirm) केल्यावरच उमेदवार प्रवेि प्रगक्रयेत सहभािी होऊ िकतात. अवनस्श्चत प्रिेश अजांचा 
विचार प्रिेश प्रवक्रयेसाठी करण्यात येणार नािी. 

1.31 प्रिेश अजग वनस्श्चत (Confirm) करण्याआिोदर उमेदवार प्रवेि अजग दरुुस्त (Edit) करू िकतात तथागप वनस्श्चत (Confirm) 
केलेल्या प्रिेश अजात िरकती नोंदविण्यासाठी (Grievance Redressal Round) देण्यात आलेल्या मदुतीतच वििीत पध्दतीव्दारे 
दरुुस्ती (Edit) करता येतील. िरकती नोंदविण्यासाठी खाली गदलेल्या प्रमागणत कायगपध्दती नसुार कायगवाही करावी. 

1.32 तात्परुता प्रवेि अजग गनस्श्चत (Confirm) करण्यासाठी: 
1.32.1 प्रवेि अजाची िापील प्रत घेऊन त्यामधील सवग मागहती योग्य 

आगण पणूग भरलेली असल्याची खात्री करावी. 
1.32.2 उमेदवाराने प्रवेि अजाची िापील प्रत तसेच मागहतीपसु्स्तका 

भाि 1 मधील प्रपत्र - 3 प्रमाणे सवग आवश्यक मळू कािदपते्र 
नजीकच्या िासकीय प्रकवा खाजिी औ. प्र. संस्थेत सादर 
करावीत. 

1.32.3 उमेदवारांने मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील प्रपत्र - 3 प्रमाणे 
आवश्यक असलेल्या कािदपत्रांच्या स्ियंसत्यावपत (Self-
Attested) छायांकीत प्रती सादर कराव्यात आगण 
मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र. 13.2.15 प्रमाणे 
आवश्यक असलेले प्रवेि अजग िलु्क रोख भरावे. 

1.32.4 अजग स्स्वकृती केद्रांवर अजग गनस्श्चतीसाठी व अजातील दाव्याच्या 
पषु्ट्ठ्यथग उमेदवारांने सादर केलेल्या कािदपत्राच्या मळू प्रतीवरुन 
ऑनलाईन भरलेल्या प्रवेि अजाची प्रप्रट आऊट तपासनू आगण 
िाननी करुन प्रवेि प्रक्रीया प्रमखुाने अजग गनस्श्चत 
केल्याबाबतची उमेदवारास खालीलप्रमाणे पोहच – पावती 
“Receipt-cum-Acknowledgement” देतील. 

 
 

1.32.5 सदर पोहच-पावती “Receipt-cum-Acknowledgement” दोन भािात तयार होत असनू “Candidate Copy”  
वर गवहीत जािेत औ.प्र.संस्थेतील प्रवेि अजग गनस्श्चत करणारे अगधकारी नाव, स्वाक्षरी व संस्थेचा गिक्का देवनू प्रत 
उमेदवारास देतील आगण दसुरा भाि “ITI Copy ” संस्थेत ठेवनू घेतील. 

1.32.6 याच सोबत गनस्श्चत प्रवेि अजाची प्रत (Confirmed Application Form : ITI Admission २०१७) उमेदवारास देण्यात 
येईल 

 
 

1.33 उमेदवाराने फक्त एकच ऑनलाइन प्रवेि अजग भरून गनस्श्च त करावा. हा अजग कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेअंतिगत िासकीय आगण खाजिी 
आय.टी.आय. मधील उपलब्ध जािा व खाजिी आय.टी.आय. मध्ये संस्थास्तरावरील जािांसाठी ग्राय धरण्यात येईल. 

1.34 उमेदवारांने एकापेक्षा अगधक अजग भरल्यास/ गनस्श्च त केल्यास त्यास नक्कल अजग समजण्यात येईल आगण असे अजग उमेदवारािी 
कुठल्याही प्रकारे संपकग  न साधता रद्द करण्यात येतील व अिा उमेदवारांना कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेमध्ये प्रवेि घेण्यास प्रगतबंध करण्यात 
येईल. 
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1.35 संपणूग प्रवेि प्रगक्रयेबाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS व्दारे कळगवण्यात येईल तथागप उमेदवारांनी आपला अद्ययावत भ्रमणध्वनी 
क्रमांक (Mobile Number) ऑनलाइन प्रवेि अजात “Primary Mobile Number” म्हणनू नोंदगवणे आवश्यक आहे तसेच 
सदर भ्रमणध्वनी क्रमांक प्रवेि प्रगक्रये दरम्यान बदल ूनये. 

1.36 प्रवेिअजग करतानाच उमेदवारांनी प्रथम प्रवेि फेरीसाठी औ.प्र.संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करणे आवश्यक आहे.  यासाठी 
प्रवेिाच्या वेळापत्रकाचे काळजीपवूगक अवलोकन करावे.  सदर गवकल्प व प्राधान्य प्रवेिअजग गनस्श्चत केल्यानंतरच सादर करता 
येतील. तसेच प्रवेि फेरी क्र. दसुरी, गतसरी व चौथी साठी प्रवेि वेळापत्रकानसुार गवहीत मदुतीत उमेदवार गवकल्प व प्राधान्य सादर करु 
िकतात. यासाठी हिकल्प ि प्रािान्य सादर करणयाची प्रमाहणत कायगपध्दती अभ्यासािी. 

1.37 खाजिी औ.प्र.संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जािा (मागहती पसु्स्तकेतील मदु्दा क्र. 1.4 प्रमाणे एकूण प्रवेि क्षमतेच्या व्यवसाय गनहाय 
20% जािा) व पाचव्या प्रवेि फेरीनंतर (गजल्हास्तरीय समपुदेिन फेरी) खाजिी औ.प्र. संस्थांमध्ये गरक्त रागहलेल्या जािा संबंगधत 
खाजिी औ.प्र.संस्थांना संस्थास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत. खाजिी औ.प्र.संस्थाना संस्थास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध जािांचा 
तपिील प्रवेि संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ज्या उमेदवारांची खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर प्रवेि 
घेण्याची इच्िा आहे त्यांनाही प्रवेि संकेत स्थळावर नोंदणी (Registration) करावी लािेल. नोंदणीकृत उमेदवारांनी ज्या खाजिी 
औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रवेि घ्यावावयाचा आहे त्या संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून सवग मळू प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर प्रवेि 
प्रक्रीया पणूग करावी. कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पगहल्या फेरीपासनू ते प्रवेिाच्या अंगतम गदनांकापयंत खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये 
संस्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रवेि घेता येतील. 

1.38 कोित्यािी पणरस्तथतीत ऑनलाईन प्रवेि प्रिाली व्यणतणरक्त प्रवेि घेिाऱया उमेदवारांचे प्रवेि ग्राह्य धरण्यात येिार नािीत 
याची सवग उमेदवार, पालक व औ.प्र.संतथांनी नोंद घ्यावी. 

 
2.0 औ.प्र.संतथेतील प्रवेिासाठी औ.प्र. संतथाणनिाय व व्यवसाय णनिाय णवकल्प व प्राधान्य सादर करण्यांच्या कायगवािीसाठी 

प्रमाणित कायगपध्दती 
 

2.1 उमेदवाराने औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील प्रवेिासाठी ऑनलाईन प्रवेि अजग पणूग भरल्यानंतर सदर प्रवेि अजाची िापील प्रत घ्यावी.  
सदर प्रवेिअजग नजीकच्या औ.प्र.संस्थांमध्ये आवश्यक त्या कािदपत्रांच्या पडताळणीअंती प्रवेिअजग िलु्क भरुन वरील प्रमाणे प्रवेि 
अजग गनस्श्चत करावा.  प्रवेि अजग गनस्श्चत केल्यानंतर उमेदवारांनी प्रथम प्रवेि फेरीसाठी औ.प्र.संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर 
करणे आवश्यक आहे.  यासाठी प्रवेि वेळापत्रकाचे काळजीपवुगक अवलोकन करावे.  सदर गवकल्प व प्राधान्य प्रवेिअजग गनस्श्चत 
करण्यापवूी अथवा प्रवेि अजग गनस्श्चत केल्यानंतर सादर करता येतील.  तथागप, प्रवेिअजग करण्याच्या अंगतम मुदतीनंतर प्रथम प्रवेि 
फेरीसाठी गवकल्प व प्राधान्य सादर करता येणार नाहीत. 

2.2 प्रवेि संकेतस्थळाच्या Home Page वर प्रादेगिक कायालयगनहाय प्रवेिासाठी पात्र असणाऱ्या िासकीय व खाजिी  औ.प्र.संस्थांची 
प्राथगमक तसेच प्रवेिासाठी उपलब्ध व्यवसाय व जािांची मागहती प्रकागित करण्यात आलेली आहे.  तसेच उमेदिार “Search ITI 

and Trade” व्दारे देगखल औ.प्र.संस्था व/वा व्यवसाय िोधू िकतात. आवश्यक असल्यास उमेदवारांनी त्याची  प्रप्रट आऊट घ्यावी.  
तसेच सदर गजल्हागनहाय औ.प्र.संस्थांची मागहती आपल्या नजीकच्या औ.प्र.संस्थांतील सचूनाफलकावर देखील उपलब्ध आहेत.   

2.3 उमेदवारांनी प्रवेि फेरीसाठी गवकल्प व प्राधान्य सादर करताना औ.प्र.संस्था व उपलब्ध व्यवसायगनहाय जािांची सखोल मागह ती करुन 
घ्यावी.  

2.4 मागहतीपसु्स्तकेतील प्रपत्र 1 प्रमाणे देण्यात आलेल्या व्यवसाय तपिीलाची यादी आगण पात्रता याचे अवलोकन करुन उमेदवाराने 
व्यवसायगनहाय गवकल्प ि प्राधान्य सादर करावेत. 

2.5 ऑनलाईन प्रवेि अजग सादर केल्यानंतर उमेदवारांना प्राप्त झालेला नोदणीक्रमांक (Registration Number) व Password चा वापर 
करुन प्रवेि संकेतस्थळावर Login करावे. अजग गनस्श्चत केलेल्या नोंदणीकृत उमेदवारांनाच प्रथम व तद्नंतरच्या प्रवेिफेऱ्यांसाठी 
गवकल्प व प्राधान्य सादर करता येतील. 

2.6 गवकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी “Admission Activities” या मथळयाखाली देण्यात आलेल्या “Submit/ Change 
Options/ Preferences” या Link वर श्क्लक करावे. 
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2.7 खालील  प्रमाणे िेब पेज प्रकट िोईल 

 
 

2.8 Step १– Option Selection (पयाय हनिड): 
2.8.1 उमेदवार औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थागनहाय अथवा व्यवसायगनहाय आपल्या गवकल्पांची गनवड करु िकतात.  यासाठी त्यांनी 

Institute Wise (संत्ाहनिाय) अथवा Trade Wise (व्यिसायहनिाय) या दोन पयायांपैकी एकाची गनवड करावी. 
2.8.2 Institute Wise (संत्ाहनिाय) चा पयाय गनवडल्यास उमेदवारास संस्थेचा प्रकार, वजल्िा ि तालकुा गनवडणे आवश्यक 

आहे.   सदर गनवड केल्यानंतर “Search” या Tab वर श्क्लक करावे. 

 
 

2.8.3 हनिड हनकषांच्या आिारे ि संबंिह त उमेदिाराच्या अिगतेप्रमाणे औ.प्र.संस्थेतील या िषी प्रिेशासाठी उपलब्ध सिग 
व्यिसायांची यादी िरील प्रमाणे प्रकट िोईल. उमेदिाराच्या पसंतीनसुार त्याने व्यिसायांची वनिडीसाठी “Add to 
Preference List” या Tab िर श्क्लक करािे. वनिड केलेल्या विकल्पासमोरील “Add to Preference List” िा 
Tab “Added to Preference List” असा बदलेल ि वनिड केलेला विकल्प Step २ Preference Selection 
(पयाय हनिड) ह्यात समाविष्ट िोईल ि त्याच्या Counter मध्ये त्या प्रमाणात िाढ िोईल 

हिकल्प हनिडणया आगोदर 
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हिकल्प हनिडल्या नंतर 

 

 
 

2.8.4 व्यवसाय गनहाय पयाय गनवडीसाठी “Trade wise” पयाय गनवडुन त्याप्रमाणे प्रवेि घेण्यांस इच्िुक असलेला संस्थेचा 
प्रकार, गजल्हा, तालकुा ि व्यिसाय पयाय गनवडावा. गनवड केलेला व्यवसाय त्या तालकु्यातील जेवढया औ.प्र.संस्थांमध्ये 
याविी प्रवेिास उपलब्ध आहे त्याची यादी खालीलप्रमाणे प्रकट होईल. उमेदवाराच्या पसंतीनसुार विकल्पा समोर “Add to 
Preference List” या Tab वर श्क्लक करावे. 

 
 

2.8.5 उमेदवारास आवश्यकता भासल्यास त्याने गनवड केलेला विकल्प रद्द (Remove) करण्यासाठी पनु:चच “Added to 
Preference List”   िर श्क्लक करािे  

 
2.9 Step २ Preference Selection (पयाय हनिड): 

2.9.1 उमेदिारांनी वनिड केलेले सिग विकल्प ह्यात समाविष्ट िोतात ि त्याच्या Counter मध्ये वनिड केलेल्या विकल्पांची संख्या 
दशगविण्यात येते. 

2.9.2 वनिड केलेले सिग विकल्प यात वनिड केल्याच्या क्रमाने खालील  प्रमाणे दशगविण्यात येतात. 
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2.9.3 वनिड केलेल्या ि दशगविण्यात आलेला प्राधान्य क्रम बदलण्यासाठी त्या पयायािर Mouse ची डािी की दाबनु विकल्प िर/ 
खाली करािेत (Drag and Drop).  

2.9.4 विकल्पाच्या Table मधील स्थानानसुार त्यास प्राधान्य क्रम देण्यात येईल. 

2.9.5 वनिड केलेला विकल्प यादी मधनु काढाियाचा असल्यास त्या विकल्पा समोर च्या    िर श्क्लक करािे. 
2.10 उमेदवार मित्तम 100 गवकल्प व प्राधान्य गनवडु िकतात.  
2.11 पस्ब्लक प्रायव्हेट पाटगनरगिप (PPP) अंतिगत राज्यात असलेल्या 250 औ.प्र.संस्थांमधील ठरागवक अभ्यासक्रमातील 20% जािा या 

मागहती पसु्स्तका भाि 1 मध्ये गदलेले "हिशेष प्रहशक्षण शुल्क" आकारुन िणुवते्तनसुार भरण्यात येतील. त्या जािांसाठी इच्िुकांना 
Online प्रवेि प्रक्रीयेत स्वतंत्र गवकल्प (Option) देण्याची मभुा राहणार आहे. उदा. Fitter - IMC, Welder – IMC etc. उमेदवारांनी 
गवकल्प सादर करण्यापवूी मागहती पसु्स्तका भाि 1 मध्ये देण्यात आलेल्या प्रगिक्षण िलु्काबाबत (मदु्दा क्र. 15.1) मागहती वाचावी 

2.12 उमेदवाराने “Generate and Save Pdf” या Tab वर श्क्लक केल्यास Option Form ची प्रप्रटआऊट घेव ूिकतात. 

 
 

2.13 उमेदवार प्रत्येक प्रवेि फेरी अिोदर गवहीत मदुतीत आवश्यक वाटल्यास सादर केलेले गवकल्प व प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल, पयाय रद्द 
अथवा नवीन पयाय नमदू करु िकतात.   

2.14 उमेदवाराने सादर केलेले गवकल्प (Option Form) औ.प्र.संस्थेत जावनू गनस्श्तच (Confirmation) करण्याची आवश्यकता नाही.   
2.15 प्रवेि अजग करतानाच प्रथम प्रवेि फेरीसाठी गवकल्प सादर करणे आवश्यक आहे.  तसेच प्रवेि फेरी क्र. दसुरी, गतसरी व चौथी साठी 

प्रवेि वेळापत्रकानसुार गवहीत मदुतीत उमेदवार गवकल्प व प्राधान्य सादर करु िकतात. 
2.16 जर उमेदवाराने प्रवेि फेरीत प्रवेि गनस्श्चत केले नसतील व उमेदवार पढुील प्रवेि फेरीसाठी पात्र असल्यास त्याने पुवीच्या प्रवेि 

फेरीसाठी सादर केलेले गवकल्प व प्राधान्य पढुील प्रवेि फेरीमध्ये गवचारात घेण्यात येतील. 
2.17 पाचवी व सहावी प्रवेि फेरी म्हणजे समपुदेिन फेरीमध्ये उमेदवारांना त्यांच्या िणुवते्तनसुार बोलागवण्यात येवनू त्यांच्या मािणीनसुार व 

उपलब्धतेनसुार जािा देण्यात येत असल्याकारणाने या दोन्ही प्रवेि फेऱ्यांसाठी Online गवकल्प नोंदगवण्याची आवश्यकता नाही. 
 

3.0 प्रवेि अजग णनस्श्चत केल्यानंतर अजग ि/िा प्रा्हमक गुणित्ता यादी बाबत िरकती नोंदहिणयासाठी (Grievance 
Redressal) अनसुरावयाची प्रमाणित कायगपध्दती 

 
3.1 प्रवेि अजग गनस्श्चत (Confirm) करण्याअिोदर उमेदवार प्रवेि अजात आवश्यक गततक्या वेळेस दरुुस्त (Edit) करु िकतात तथापी 

एकदा प्रवेि अजग गनस्श्चत केल्यावर उमेदवार प्रवेि अजात कुठलीही दरुुस्ती (Edit) करु िकत नाही 
3.2 तथागप गनस्श्चत केलेल्या अजात कुठल्याही प्रकारची दरुूस्ती करावयाची असल्यास सदर दरुूस्ती िरकत नोंदविण्याच्या फेरीत 

(Grievance Redressal Round) खालीप्रमाणे कायगपध्दती अवलंबवावी. 
3.3 उमेदवारास प्रवेि अजात कोणत्याही प्रकारची दरुूस्ती करावयाची असल्यास प्रवेि संकेतस्थळाच्या मखुपषृ्ट्ठावर (Home Page) 

“Grievance Redressal” या Link वर देण्यात आलेला िरकतीचा अजग प्रवेि वेळापत्रकानसुार नजीकच्या औ.प्र.संस्थेत व्यस्क्ति: 
सादर करावा. 

3.4 सदर िरकतीचा अजग (Grievance Form) सिग औ.प्र.संस्थेमध्ये देखील उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  
3.5 िरकतीच्या अजात देण्यात आलेल्या सचूनांचे पालन करुन उमेदवाराने तक्रार अजात फक्त करावयाचे बदल नोंदवावे. 
3.6 प्रवेि अजात जी मागहती उमेदवाराने बरोबर नोंदगवली आहे व त्यात उमेदवार बदल करु इस्च्ित नसेल अिी मागहती िरकतीच्या अजात 

पनु:चच नमदू करु नये. 
3.7 हरकतीच्या अजाबरोबर मळू प्रवेि अजात करावयाच्या बदलांच्या पषु्ट्ठ्यथग आवश्यक ते कािदपते्र / दस्तऐजव औ.प्र.संस्थेत सादर 

करतील.  
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3.8 उमेदवाराने िरकतीचा अजग सादर केलेली ओ.प्र.संस्था सदर िरकतीचा अजग, उमेदवाराचा मळू अजग व मळू प्रवेि अजात करावयाच्या 
बदलांच्या पषु्ट्ठ्यथग आवश्यक ते कािदपते्र / दस्तऐजव तपासतील व औ.प्र.संस्थांना देण्यात आलेल्या ITI Login मधनू उमेदवाराच्या 
प्रवेि अजात उमेदवारासमक्ष आवश्यक तेथे बदल करतील. 

3.9 तथागप उमेदवाराने मळू अजात उमेदवार मािासविीय असल्याचा दावा केला असल्यास व त्याप्रमाणे मािासविीय उमेदवारांना लाि ू
असलेले प्रवेि अजग िलु्क भरले असेल व सद्यस्स्थतीत उमेदवार तक्रार अजात अराखीव उमेदवार असा बदल करत असल्यास 
उमेदवारास अराखीव उमेदवारासाठी राखीव असलेले प्रवेि अजग िलु्कातील वाढीव प्रवेि अजग िलु्क भरणे (Difference 
Application Form Fee) क्रमप्राप्त राहील.  

3.10 उमेदवाराच्या प्रवेि अजात यानसुार बदल केल्यामळेु उमेदवाराचा मळू तालकुा (Home Taluka) बदलत असल्यास उमेदवाराने 
उपलब्ध मळू तालकु्याच्या पयायापैकी एका मळू तालकु्याची गनवड करावी. 

3.11 अिा प्रकारे िरकती नोंदविण्याच्या फेरीत मळू प्रवेि अजात केलेल्या बदलांसाठी पनु:श्च प्रवेि अजग गनस्श्चत करणे (Confirmation) 
वा प्रवेि अजग िलु्क भरणे आवश्यक नाही. 

3.12 औ.प्र.संस्था िरकती नोंदविण्याच्या फेरीत उमेदवाराच्या अजात केलेल्या बदलानंतर प्रवेि अजाची िापील प्रत (Printout) उमेदवारांना 
गन:िलु्क उपलब्ध करुन देईल. 

 
4.0 नोंदिीकृत व अजग णनस्श्चत केलेल्या उमेदवारांसाठी गुिवत्ता क्रमांक व प्रवेिस्तथती तपासण्यासाठी प्रमाणित कायगपध्दती 

 
4.1 नोंदणीकृत उमेदवाराने आपला नोंदणी क्रमांक व पासवडग वापरुन आपल्या प्रवेि खात्यात (Admission Account) प्रवेि (Login) 

करावा. 
4.2 “Admission Activities” या मथळयाखाली “Application, Merit and Admission Status” या link वर श्क्लक करावे.   
4.3 उमेदवाराचा िणुवत्ता क्रमांक, प्रवेि गनस्श्चत केलेली औ.प्र.संस्था व व्यवसाय, प्रत्येक फेरीत उमेदवारास Allot केलेले व्यवसायगनहाय 

औ.प्र.संस्था व प्राधान्यक्रम, इ. प्रवेिप्रक्रीयेसंबंधी उमेदवाराची सवग इत्यंभतू मागहती प्रकट होईल.  
4.4 उमेदवारास प्रवेि प्रक्रीयेसाठी खालीलप्रमाणे िणुवत्ता क्रम देण्यात येतात: 

4.4.1 राज्यस्तरीय सवगसाधारण िणुवत्ताक्रमांक 
4.4.2 राज्यस्तरीय प्रविांतिगत िणुवत्ता क्रमांक ( लाि ूअसल्याप्रमाणे ) 
4.4.3 मळू तालकुा सवगसाधारण िणुानकु्रमांक 
4.4.4 मळू तालकुा प्रविांतिगत िणुानकु्रमांक (लाि ूअसेल त्याप्रमाणे ) 
मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र. 9.0 चे अवलोकन करावे. 

4.5 “Print Status Report” या Tab वर श्क्लक करुन उमेदवार वरील सवग मागहतीची िापील प्रत (Printout) घेव ूिकतात. 
  

5.0 प्रवेि फेरीमध्ये णनवड झालेल्या उमेदवारांसाठी Online णनवडपत्र (Allotment Letter) प्राप्त करण्याची प्रमाणित 
कायगपध्दती 

 
5.1 प्रवेि फेरीमध्ये उपलब्ध जािा, उमेदवाराने सादर केलेले गवकल्प व प्राधान्यक्रमानसुार आगण मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र. 

11.0 - जािा वाटपाची तकग  पध्दती याप्रमाणे उमेदवाराची गनवड झाल्यास उमेदवाराने प्रवेि अजात “Primary Mobile Number” 
म्हणनू नोंदगवलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर (Mobile Number) एसएमएस (SMS) व्दारे कळगवण्यात येईल.  

5.2 तसेच प्रवेि फेरीमध्ये गनवड झालेल्या उमेदवारांसाठी Online गनवडपत्र (Allotment Letter) उमेदवारांच्या प्रवेि खात्यात 
(Admission Account) उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  

5.3 औ.प्र.संस्थागनहाय व्यवसायांमध्ये गनवड झालेल्या उमेदवारांची यादी औ.प्र.संस्थांच्या Login मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  तसेच 
सवग औ.प्र.संस्था आपल्या सचूनाफलकावर त्या औ.प्र.संस्थेत व्यवसायगनहाय गनवड झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रदर्षित करतील. 

5.4 उमेदवारास Online गनवडपत्र (Allotment Letter) नजीकच्या औ.प्र.संस्थांमधनू देखील प्राप्त करुन घेता येईल. 
5.5 Online गनवडपत्र (Allotment Letter) प्राप्त करण्यासाठी नोंदणीकृत उमेदवाराने आपला नोंदणी क्रमांक व पासवडग वापरुन आपल्या 

प्रवेि खात्यात (Admission Account) प्रवेि (Login) करावा. 
5.6 प्रवेि खात्यात (Admission Account) “Admission Activities” या मथळयाखाली “Allotment Letter” या Link वर 

श्क्लक करुन गनवड पत्र (Allotment Letter) प्राप्त करुन घेणे. 
5.7 उमेदवाराने  “Print Allotment Letter” या Tab वर श्क्लक करुन आपल्या गनवडपत्राची (Allotment Letter) िापील प्रत प्राप्त 

करुन घ्यावी. 
5.8 उमेदवाराने गनवडपत्र (Allotment Letter) वर देण्यात आलेल्या सवग सचूनांचे अवलोकन करावे.  



औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रवेि पध्दती, गनयमावली व प्रमागणत कायगपध्दती 
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5.9 उमेदवाराने प्रवेि फेरीत गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रवेि वेळापत्रकानसुार व्यश्क्तश: उपश्स्थत रािून प्रवेि गनस्श्चती करण्यांची 
कायगवाही करावी.  अगधक मागहतीसाठी प्रवेिगनस्श्चती करण्याच्या प्रमागणत कायगपध्दतीचे अवलोकन करावे.  

 
6.0 प्रवेिणनस्श्चती करिाची प्रमाणित कायगपध्दती 

 
6.1 प्रवेि फेरीमध्ये गनवड झालेल्या उमेदवाराने गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये मागहतीपसु्स्तकेतील प्रपत्र-3 मध्ये गदल्यानसुार पात्रतेच्या व 

आरक्षणानसुार केलेल्या प्रवेि अजातील दाव्याच्या पषु्ट्ठ्यथग सवग मळू कािदपते्र, तसेच सोबत सवग कािदपत्रांचा स्वयंसत्यागपत (Self 
Attested) प्रतींचा 1 संच, 2 अगलकडील रंिीत िायागचते्र (Passport Size) आगण प्रगिक्षण िलु्कासह स्वत: उपस्स्थत रहावे.  

6.2 खाजिी औ.प्र.संस्थेकगरता जमा करावयाचे प्रगिक्षण िलु्क संबंगधत औ.प्र.संस्थेने गवहीत केलेल्या स्वरुपात (रोख, धनाकिग वा धनादेि) 
भरण्यात यावेत. संबंगधत खाजिी औ.प्र.संस्थांच्या परवानिीने प्रगिक्षण िलु्क हप्ते गनहाय जमा करता येईल. परंत,ु प्रगिक्षण िलु्क हफ्ते 
गनहाय जमा करण्याचा गनणगय हा संपणूगत: संबंगधत खाजिी औ.प्र.संस्थेचा असेल. 

6.3 िासकीय औ.प्र.संस्थेकगरता भरावयाचे प्रगिक्षण िलु्क संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेमध्ये रोखीने एकाच वेळेस जमा करावेत.  
िासकीय औ.प्र.संस्थांना लाि ूअसणारे प्रगिक्षण िलु्क हे मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र. 15.0 प्रमाणे आहे.  

6.4 उमेदवाराने प्रवेि अजामध्ये केलेल्या दाव्यांच्या पषु्ट्ठ्यथग त्याने सादर केलेल्या सवग आवश्यक कािदपत्रांची संबंगधत औ.प्र.संस्था 
काळजीपवूगक िाननी करतील. उमेदवाराचा प्रकार, प्रविग, पात्रता इ. च्या दाव्यात अथवा दाव्याच्या पषृ्ट्टथग सादर केलेल्या कािदपत्रांमध्ये 
काही त्रटुी आढळल्यास त्या संबंगधत उमेदवाराच्या लिात आणनू देण्यात येतील. 

6.5 उमेदवार गवहीत वेळापत्रकानसुार गनयोगजत प्रवेि फेरीकगरता उपलब्ध मदुतीत आवश्यक कािदपते्र / दस्तऐवज सादर करु िकतील.  
6.6 उमेदवाराने एखादया दसुऱ्या संस्थेत प्रवेि घेतल्यामुळे जर तो प्रवेिाच्या वेळेस मळू कािदपते्र सादर करु िकत नसेल तर त्याला अिा 

संस्थेत गवगिष्ट्ट गदनांकास गवगिष्ट्ट अभ्यासक्रमास प्रवेि घेतला असल्यामळेु त्याचे मळू कािदपते्र संस्थेत ठेवण्यात आल्याबाबत त्या 
संस्थेच्या संस्थांप्रमखुांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लािेल. उमेदवारास अिा संस्थेच्या संस्थाप्रमखुाने प्रमाणपत्राच्या सत्यापन केलेल्या 
सत्यप्रती सादर कराव्या लाितील. अिा उमेदवारांना प्रगिक्षण िलु्क प्रवेिाच्या वेळेसच तात्काळ भरावे लािेल आगण अिा उमेदवारांना 
िलु्क जमा केल्याच्या तारखेपासनु 4 कायालयीन कामकाजांच्या गदवसांच्या आत कािदपते्र जमा करण्याची परवानिी देण्यात येईल. 

6.7 उमेदवारास प्रवेि गवहीत केल्यानंतर संबंगधत उमेदवाराचा अंगतम िाळा/ महागवद्यालय सोडल्याचा मळू दाखला व माध्यगमक िालांन्त 
प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) िणुपत्रकाची मळू प्रत संबंगधत संस्थेत जमा करुन घेण्यात येईल.  एखादया उमेदवाराने संस्थेत अभ्यासक्रमात 
जर एकदा प्रवेि घेतला तर अिा उमेदवाराने प्रवेि रद्द केल्यागिवाय वा प्रगिक्षण पणूग केल्यागिवाय त्याला हा िाळा सोडल्याचा मळू 
दाखला व माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या िणुपत्रकाची मळू प्रत परत करण्यात येणार नाही. इतर सवग प्रमाणपते्र/कािदपते्र 
प्रवेिाच्या वेळीच मळू प्रतीवरुन िाननी करुन उमेदवाराला परत करण्यात येतील.  

6.8 जे उमेदवार सवग बाबी पणूग करतील त्यांच्यासाठी संबंगधत औ.प्र.संस्था गदलेल्या संकेतस्थळावर प्रवेि गनस्श्चतीसाठी  आवश्यक ती सवग 
प्रगक्रया संस्थेच्या Login मधनु पणूग करतील. 

6.9 प्रवेि गनस्श्चत करण्याची Online प्रगक्रया झाल्यानंतर िेवटी प्रवेि गनस्श्चत झाल्याचे पत्र पोचपावती (Admission Confirmation 
Slip) ऑनलाईन प्रवेि प्रणालीव्दारे दोन प्रतीत तयार केली जाईल.  

6.10 Candidate Copy” या प्रतीवर गवहीत जािेत संबंगधत औ.प्र.संस्थेत प्रवेि प्रक्रीया राबगवणारे अगधकारी आपले नाव, स्वाक्षरी व संस्थेचा 
गिक्का िापनु उमेदवारास प्रवेि गनस्श्चत झाल्याचे पत्र पोचपावती (Admission Confirmation Slip)  देतील.  तसेच औ.प्र.संस्था 
“ITI Copy” आपल्या कायालयात जमा करतील.   

6.11 जर एखादा उमेदवार प्रवेि देव ू केलेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रवेिाकगरता गदलेल्या मदुतीमध्ये संबंगधत औ.प्र.संस्थेमध्ये हजर राहून 
प्रवेिप्रक्रीया पणूग न करुन घेतल्यास अिा उमेदवाराचा त्याला वाटप झालेल्या जािेवरील प्रवेिाचा दावा रद्द होईल. 

6.12 अिा प्रकारे गरक्त रागहलेल्या जािा पढुील कें द्रीय प्रवेि प्रगक्रयेमध्ये प्रवेिासाठी उपलब्ध केल्या जातील.  
 

7.0 खाजगी औद्योणगक प्रणिक्षि संतथेतील संतथा ततरावरील प्रवेि णनस्श्चतीकरिाची प्रमाणित कायगपध्दती 
 

7.1 खाजिी औ.प्र.संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जािा (मागहती पसु्स्तकेतील मदु्दा क्र. 1.4 प्रमाणे एकूण प्रवेि क्षमतेच्या व्यवसाय गनहाय 
20% जािा) व पाचव्या प्रवेि फेरीनंतर (गजल्हास्तरीय समपुदेिन फेरी) खाजिी औ.प्र. संस्थांमध्ये गरक्त रागहलेल्या जािा संबंगधत 
खाजिी औ.प्र.संस्थाना संस्थास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत. 

7.2 खाजिी औ.प्र.संस्थाना संस्थास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध जािांचा तपिील प्रवेि संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
7.3 ज्या उमेदवारांची खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर प्रवेि घेण्यांची इच्िा आहे त्यांनाही प्रवेि संकेत 

स्थळावर नोंदणी (Registration) करावी लािेल. 
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7.4 नोंदणीकृत उमेदवारांनी ज्या खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रवेि घ्यावयाचा आहे त्या संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून सवग मळू 
प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर प्रवेि प्रक्रीया पणूग करावी.कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पगहल्या गदवसापासनू ते प्रवेिाच्या अंगतम गदनांकापयंत 
खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रवेि घेता येतील. 
 

8.0 पाचवी प्रवेिफेरी - णजल्िाततरीय समपुदेिन फेरीत प्रवेिाकणर ता उमेदवारांनी अवलंबणवण्याची प्रमाणित कायगपध्दती 
 
8.1 पाचव्या प्रवेि फेरीकगरता उपलब्ध जािांचा तपिील चौर्थ्या प्रवेि फेरीनंतर संकेतस्थळावर प्रकागित करण्यात येईल. 
8.2 माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र (SSC) परुवणी परीक्षेत उत्तीणग /अनतु्तीणग व अद्याप पयंत कोठेही प्रवेि न घेतलेल्या तसेच औ.प्र.संस्थेत 

प्रवेिासाठी अजग न केलेल्या उमेदवारांसाठी प्रवेिाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 5 व्या प्रवेि फेरीपवूी नव्याने अजग करण्याची व/ 
वा अजात बदल करणे व प्रवेि अजग गनस्श्चत करणे (Confirmation) साठी संधी देण्यात येईल 

8.3 पाचव्या कें द्रीय प्रवेि फेरीमध्ये सहभािी होण्यास महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणीकृत उमेदवारांमधून ज्या उमेदवारांनी प्रवेिफेरी 1 ते 4 मध्ये 
प्रवेि घेतलेला नाही, प्रवेि रद्द केलेला आहे, जािा गमळुन देखील प्रवेि गनस्श्चत केलेले नाहीत अथवा नव्याने अजग केलेले सवग उमेदवार 
पात्र असतील. 

8.4 SSC परुवणी परीक्षेचा गनकाल या दरम्यान घोगित न झाल्यास उमेदवारांना सहाव्या प्रवेि फेरीपवुी नव्याने अजग करण्याची व/ वा अजात 
बदल करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रवेि संकेतस्थळावर अद्ययावत प्रवेि वेळाप्रत्रक प्रकागित करण्यात येईल. 

8.5 सवग नोंदणीकृत, प्रवेि अजग गनस्श्चत केलेले व अप्रवेगित उमेदवारांची िणुवत्ता यादी संकेतस्थळावर वेळापत्रकानसुार प्रगसध्द करणे व 
उमेदवारांना SMS व्दारे कळगव ण्यात येईल. 

8.6 औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवेिोच्िुक व नोंदणीकृत उमेदवारांनी संबंगधत गजल्हयाच्या गठकाणी असणाऱ्या िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये (मागहती 
पसु्स्तकेतील प्रपत्र - 5 प्रमाणे) व्यक्तीि: हजर राहून समपुदेिन फेरीकगर ता सकाळी 8.00 वाजेपासनू दपुारी 3.00 वाजेपयंत हजेरी 
नोंदवावी. 

8.7 दपुारी 3.00 वाजेपयंत हजेरी नोंदगवलेल्या उमेदवारांमधनू िणुवत्ता यादी सायंकाळी 5.00 वाजता संस्थास्तरावर तयार करण्यात येईल. 
उमेदवारांना त्यांच्या िणुवत्ता क्रमांकानसुार समपुदेिनाकगरता दसुऱ्या वदिशी बोलागवण्यात येईल.  

8.8 प्रवेिाकगरता उपलब्ध जािा, उमेदवाराची मािणी, उमेदवाराची अहगता या आधारावर प्रवेिाच्या जािांचे वाटप करण्यात येईल.  
8.9 या फेरीमध्ये उपलब्ध सवग जािा हया सवगसाधारण जािा म्हणनू समजल्या जातील.  
8.10 उपस्स्थत उमेदवारांची संखया अगधक असल्यास उमेदवारांना दसुऱ्या गदविी बोलगवण्यात येईल. 
8.11 पाचव्या प्रवेिफेरीसाठी गनवड झालेल्या संस्थेत उमेदवारांनी गनवड पत्रावर (Allotment Letter) गदलेल्या मदुतीत सवग मळू 

प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी उपस्स्थत राहून प्रवेिाची प्रत्यक्ष कायगवाही करणे. 
 

9.0 सिावी प्रवेिफेरी - िासकीय औ.प्र. संतथांसाठी संतथाततरीय समपुदेिन फेरीत प्रवेिाकणर ता उमेदवारांनी 
अवलंबणवण्यांची प्रमाणित कायगपध्दती 

 
9.1 फक्त िासकीय औ.प्र.संस्थातील पाचव्या प्रवेि फेरीच्या समाप्तीनंतर गिल्लक रागहलेल्या जािा संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थाना 

संस्थास्तरीय समपुदेिन फेरीव्दारे भरण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सहाव्या प्रवेि फेरीकगरता उपलब्ध जािांचा तपिील 
संकेतस्थळावर प्रकागित करण्यात येईल 

9.2 औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवेिोच्िुक व नोंदणीकृत उमेदवारांनी संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून समपुदेिन फेरीकगर ता 
सकाळी 8.00 वाजेपासनू दपुारी 1.00 वाजेपयंत हजेरी नोंदवावी.  

9.3 दपुारी 1.00 िाजेपयंत िजेरी नोंदविलेल्या उमेदवारांमधून पगहली िणुवत्ता यादी दपुारी 3.00 वाजता संस्थास्तरावर तयार करण्यात येईल. 
उमेदवारांना त्यांच्या िणुवत्ता क्रमांकानसुार समपुदेिनाकगरता दसुऱ्या वदिशी बोलगवण्यात येईल.  

9.4 प्रवेिाकगरता उपलब्ध जािा, उमेदवाराची मािणी, उमेदवाराची अहगता या आधारावर प्रवेिाच्या जािांचे वाटप करण्यात येईल.  
9.5 या फेरीमध्ये उपलब्ध सवग जािा हया सवगसाधारण जािा म्हणनू समजल्या जातील.  
9.6 उपस्स्थत उमेदवारांची संखया अगधक असल्यास उमेदवारांना दसुऱ्या गदविी बोलगवण्यात येईल. 
9.7 सहाव्या प्रवेिफेरीसाठी गनवड झालेल्या उमेदवारांनी सवग मळू प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेत त्याच 

गदविी प्रवेिाची प्रत्यक्ष कायगवाही करावी 
9.8 उमेदवारांनी त्याच गदविी प्रवेि गनस्श्चत न केल्यास सदर जािा दसुऱ्या गदविी गरक्त समजनू प्रवेिासाठी खलुी करण्यात येईल. 
 
10.0 प्रवेि रद्द करण्याकणर ता उमेदवारांनी अवलंबणवण्याची प्रमाणित कायगपध्दती 

10.1 ज्या उमेदवारांनी प्रवेि गनस्श्चत केलेला आहे अिा उमेदवारांना कोणत्याही प्रबळ कारणास्तव प्रवेि रद्द करावयाचा असल्यास त्या 
उमेदवाराने प्रवेि घेतलेल्या संस्थेत व्यस्क्ति: उपस्स्थत राहून प्रवेि प्रक्रीया प्रमखु अगधकाऱ्यािी संपकग  साधावा. 
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10.2 संबंगधत औ.प्र.संस्था व प्रवेगित उमेदवार दोघांना आपल्या Login ID ि Password िापरुन प्रवेि रद्द करावा लािेल. 
10.3 ऑनलाईन प्रवेि प्रणालीच्या माध्यमातनूच प्रवेि रद्द करणे अगनवायग आहे.  
10.4 प्रवेि रद्द केल्यानंतर ऑनलाईन प्रणाली प्रवेि रद्द केल्याची पावती (Admission Cancellation Note) गनमाण करेल.  
10.5 औ.प्र.संस्था सदर पावतीच्या दोन प्रतीत प्रप्रटआऊट घेतील. दोन्ही पावतीवर संबंगधत औ.प्र.संस्थेचे प्राचायग व उमेदवार सही करतील. 

प्रवेि रद्द केलेल्या पावतीची 1 प्रत उमेदवाराला देण्यात येईल व दसुरी प्रत संबंगधत औ.प्र. संस्थेकडे राखनू ठेवण्यात येईल.  
10.6 िलु्क परतावा मागहतीपसु्स्तका भाि 1 मधील मदु्दा क्र. 16.7 प्रमाणे असले.  

 
11.0 नोंदिीकृत उमेदवारांसाठी पासवडग बदलिे अथवा पनुत्ाणपत (Forgot/ Change/ Reset Password) करण्यांच्या 

कायगवािीसाठी प्रमाणित कायगपध्दती 
 

उमेदवार पासवडग णवसरल्यास (FORGOT PASSWORD) 
11.1 नोंदणीकृत उमेदवार आपला पासवडग गवसरल्यास “Forgot Password” या Tab वर स्क्लक करावे.  

 

 
 

11.2 नोंदणीकृत उमेदवाराने आपला नोंदणीक्रमांक (Registration Number) व आपली जन्म तारीख (Date of Birth) गवहीत रकान्यात 
नोंदवावी.  

 

 
 

11.3 उमेदवारास “Receive Password on” यात Password प्राप्त करुन घेण्यासाठी खालील  पयायांपैकी एकाची गनवड करता येईल:  
Registered Primary Mobile Number 
Registered Secondary Mobile Number 
EMail 

11.4 उमेदवाराने गनवडलेल्या पयायानसुार त्यास Password तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

 
 

11.5 उमेदवाराने एसएमएसव्दारे (SMS) नव्याने प्राप्त झालेला पासवडग प्रवेि खात्यात प्रवेि करुन अगधक सलुभ व स्मरणात राहील 
याप्रकारचा पासवडग खालील गदलेल्या कायगपध्दतीनसुार बदलनु घ्यावा (Change Password). 

पासवडग बदलिे (CHANGE PASSWORD) 
11.6 पासवडग बदलण्यासाठी उमेदवाराच्या प्रवेि खात्यात Other या मथळयाखाली देण्यात आलेल्या “Change Password” या Link 

वर श्क्लक करावे.  
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11.7 उमेदवारास बदल करावयाचा पासवडग “Old Password” या रकान्यात नोंदवनु नवीन पासवडग “New Password” आगण 
“Confirm Password” या रकान्यात नोंदवावा ि “Save” या Tab िर श्क्लक करािे. 

 

 
 

बदल करावयाचा पासवडग हा 8 ते 15 अक्षरी असावा. त्यात कमीत कमी एक अक्षर इंग्रजी पगहल्या गलपीतील (Upper Case 
Alphabet), एक इंग्रजी दसुऱ्या गलपीतील (Lower Case Alphabet), एक अंक (Number) व एक गवगिष्ट्ट अक्षर (Special 
Character) जसे #, &, % असणे आवश्यक आहे. उदाहरणाथग: Password#123 

11.8 पासवडग यिस्वीगरत्या बदल झाल्याचा संदेि खालीलप्रमाणे प्रकट होईल.  

 
 
11.9 उमेदवारास एसएमएसव्दारे (SMS) नव्याने पासवडग प्राप्त न झाल्यास अथवा  प्रवेि अजात “Primary Mobile Number” साठी 

नोंदगवलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक बंद असल्यास वा अन्य कारणांमुळे उमेदवार आपला पासवडग पनुस्थागपत करु न िकल्यास  उमेदवाराने 
तात्काळ नजीकच्या औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेिी संपकग  साधनु आपला पासवडग पनुगस्थागपत करुन घ्यावा.  
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12. प्रवेि प्रणक्रयेतील टप्पे 

 

माणितीपसु्ततका: 
1. औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत तसेच प्रवेि संकेत स्थळावर “मागहतीपसु्स्तका भाि 1 - प्रवेि पध्दती व गनयमावली” व 

“मागहतीपसु्स्तका भाि 2 - प्रवेि प्रक्रीयेतील गवगवध स्तरावर करावयाच्या कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दती” 

उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे  

 

2. प्रवेिोच्िुक उमेदवारांनी व पालकांनी मागहती पसु्स्तकेत देण्यात आलेली मागहती व प्रवेिाबाबतच्या पध्दती व 
गनयमांचा अभ्यास करुनच ऑन लाईन प्रवेि अजग सादर करावा 

 

प्रवेि अजग: 
3. ऑन लाईन प्रवेि अजासाठी http://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. ऑन लाईन अजात प्राथगमक मागहती 

भरल्यानंतर उमेदवारांचे प्रवेि खाते (Admission Account) त्यांचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) हाच User ID म्हणनू तयार 
होईल. नोंदणी क्रमांक व User ID चा वापर करुन संकेतस्थळावर संपणूग प्रवेि अजग भरल्यानंतर तात्परुत्या प्रवेि अजाची िापील प्रत (Print 
Out) घ्यावी 

प्रवेि अजग णनस्श्चतीकरि: 
4. सदर प्रवेि अजाची िापील प्रत, उमदेवारांनी अजात केलेल्या दाव्यांच्या पषु्ट्ठ्यथग सवग मळू दस्तऐवज, कािदपत्रांचा स्वयं सत्यागपत (Self 

Attested) प्रतींचा एक संच व लाि ूअसलेले अजगिलु्क राज्यातील औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत अजग गनस्श्चतीसाठी सादर करावेत. अजग 
स्स्वकृती कें द्रामधील अगधकारी हे अजाची िापील प्रत व उमेदवारांने गदलेल्या मळू दस्तऐवजावरुन काळजीपवूगक िाननी करुन तपासणी 
करतील.  तपासणीनंतर अजाचे गनस्श्चतीकरण करुन उमेदवारास “अजग गनस्श्चतीकरण पावती” Application Confirmation Slip देतील.  

 

पणिल्या प्रवेि फेरीसाठी णवकल्प सादर करिे: 
5. प्रवेि अजग गनस्श्चत केल्यावरच पगहल्या प्रवेि फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी प्रवेि 

संकेतस्थळावर नोंदणी क्रमांक (Registration No.) व पासवडग (Password) व्दारे प्रवेि (Login) करुन सादर करावेत. 

 

प्राथणमक गुिवत्ता यादी तपासिे व िरकती नोंदणविे: 
6. प्राथगमक िणुवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करण्यात येईल व उमेदवारांना SMS व्दारे कळगवण्यात येईल. 

 

7. उमेदवारास िणुवत्ता यादीबाबत हरकती असल्यास प्रवेि संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या प्रपत्रात लेखी स्वरुपात 
नजीकच्या िासकीय वा खाजिी औ.प्र.संस्थेत हरकत नोंदवावी. 

 

प्रवेि फेरीत णनवड व प्रवेिाची प्रत्यक्ष कायगवािी: 
8. प्रवेि फेरीसाठी संस्था व व्यवसायगनहाय गनवडयादी संकेतस्थळावर प्रगसध्द करण्यात येईल व उमेदवारांना SMS व्दारे 

कळगवण्यात येईल 

 

9. पगहल्या प्रवेिफेरीसाठी गनवड झालेल्या संस्थेत उमेदवारांनी सवग मळू प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी उपस्स्थत राहून 
प्रवेिाची प्रत्यक्ष कायगवाही करणे. 

पढुील प्रवेि फेरीसाठी णवकल्प सादर करिे: 
10. गनवड न झालेल्या वा प्रवेि न घेतलेल्या उमेदवारांनी पढुील प्रवेि फेरीसाठी Online पध्दतीने व्यवसाय व संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य 

सादर करणे. उमेदवाराने नव्याने गवकल्प सादर न केल्यास उमेदवाराने पवूीच्या प्रवेि फेरीमध्ये सादर केलेले जुनेच गवकल्प या प्रवेि फेरीमध्ये 
गवचारात घेण्यात येतील. पढुील कायगवाही 8 ते 10 प्रमाणे. 

 

नव्याने अजग करिे: 
11. माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र (SSC) परुवणी परीके्षत उत्तीणग /अनतु्तीणग व अद्याप पयंत कोठेही प्रवेि न घेतलेल्या तसेच औ.प्र.संस्थेत 

प्रवेिासाठी अजग न केलेल्या उमेदवारांसाठी प्रवेिाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 5 व्या प्रवेि फेरीपवूी नव्याने अजग करण्याची व/ वा 
अजात बदल करणे व प्रवेि अजग गनस्श्चत करणे (Confirmation) साठी संधी 
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समपुदेिन फेरीसाठी नाव नोंदिी: 
12. नोंदणीकृत उमेदवारांनी संबंगधत पाचव्या प्रवेि फेरीसाठी गजल्याच्या गठकाणी असणाऱ्या िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये व 

सहाव्या प्रवेि फेरीसाठी संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून समपुदेिन फेरीकगर ता सकाळी 8.00 
वाजेपासनू दपुारी 3.00 वाजेपयंत हजेरी नोंदवावी. 

समपुदेिन फेरी: 
13. हजर असलेल्या उमेदवारांना राज्यस्तर िणुवत्ता क्रमांकानसुार समपुदेिनाकगरता बोलागवण्यात येईल. प्रवेिाकगरता उपलब्ध 

जािा, उमेदवाराची मािणी, उमेदवाराची अहगता या आधारावर प्रवेिाच्या जािांचे वाटप करण्यात येईल. 
पढुील कायगवाही 8 ते 10 प्रमाणे.  

 

 

संतथा ततरावरील प्रवेि: 
14. खाजिी औ.प्र.संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जािा व पाचव्या प्रवेि फेरीनंतर गरक्त रागहलेल्या जािांवर ज्या उमेदवारांची 

प्रवेि घेण्याची इच्िा आहे त्यांनाही त्यांची तपगिलवार मागहतीसह प्रवेि संकेत स्थळावर नोंदणी करावी लािेल.  
नोंदणीकृत उमेदवारांनी ज्या खाजिी औ.प्र. संस्थेत प्रवेि घ्यावयाचा आहे त्या संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून सवग मळू 
प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर प्रवेि प्रक्रीया पणूग करावी. कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीयेच्या पगहल्या फेरीपासनू ते प्रवेिाच्या अगंतम 
गदनांकापयंत खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रवेि घेता येतील 
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