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12. वशे ि येतील ट पे 

 

मािहतीपु तका: 

 

1. औ ोिगक िश ण सं थेत तसचे वशे सकेंत थळावर “आय.टी.आय. वशे मािहतीपु तका - वशे प दती, िनयमावली 
व वशे ीयेतील िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती” उपल ध क न दे यात येत आहे  

2. वशेो छुक उमेदवारांनी व पालकांनी मािहती पु तकेत दे यात आलेली मािहती व वशेाबाबत या प दती व िनयमांचा 
अ यास क नच ऑनलाईन वशे अज सादर करावा 

 

वशे अज: 
3. ऑनलाईन वशे अज साठी https://admission.dvet.gov.in या सकेंत थळाला भेट ावी. ऑनलाईन वशे अज त ाथिमक मािहती भर यानंतर 

उमेदवारांचे वशे खाते (Admission Account) यांचा न दणी मांक (Registration Number) हाच User ID हणनू तयार होईल. न दणी माकं 
व User ID चा वापर क न उमेदवारांनी यां या कडील द तऐवजा या आधारे वशे अज त सपंणू मािहती काळजीपवूक भरावी. वशे अज पणू 
भर यावर सव मािहती बरोबर अस याची पनु छ: खा ी क न यावी. वशे अज तील मािहती बरोबर अस याची खा ी झा यावरच वशे अज 
शु क ऑनलाईन व पात जमा कराव.े वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज िनि त (Confirm) होईल. उमेदवारांनी आव यक अस यास वशे 
अज ची छािपल त यावी. वशे अज िनि त झा यावर अज तील कोण याच मािहतीत बदल करता येणार नाही याची न द यावी. तथािप, वशे 
अज तील काही िनवडक मािहती बदल कर याची सधंी “हरकती न दिवणे” या कालावधीत उपल ध क न दे यात येईल. 

पिह या वशे फेरीसाठी िवक प सादर करणे: 

 

4. वशे अज िनि त के यावरच पिह या वशे फेरीसाठी यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर कर यासाठी वशे सकेंत थळावर न दणी 
मांक (Registration No.) व पासवड (Password) दारे वशे (Login) क न सादर करावते. 

 

ाथिमक गणुव ा यादी तपासणे व हरकती न दिवणे: 

 

5. ाथिमक गुणव ा यादी सकेंत थळावर िस द कर यात येईल व उमेदवारानंा SMS दारे कळिव यात येईल. 
6. उमेदवारास वशे अज तील काही िनवडक मािहतीत बदल करावयाचा अस यास यांनी वशे सकेंत थळावर आप या 

खा यात वशे (Login) क न वशे अज तील मािहतीत आव यक बदल करावते. सदर कालावधीनंतर वशे अज त कोणताच 
बदल करता येणार नाही. उमेदवारांना वशे िनि त करतांना यांनी वशे अज त सादर केले या मािहती या पृ थ आव यक 
द तऐवज सं थेत सादर करणे अिनवाय रािहल. वशे अज तील मािहती व या पृ थ सादर केले या द तऐवजांतील 
मािहतीत तफावत आढळ यास वशे नाकार यात येईल याची न द यावी. 

 

वशे फेरीत िनवड व वशेाची य  कायवाही: 

 

7. वशे फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी सकेंत थळावर िस द कर यात येईल व उमेदवारांना SMS दारे 
कळिव यात येईल 

8. पिह या वशेफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहून 
वशेाची य  कायवाही करावी. 

पढुील वशे फेरीसाठी िवक प सादर करणे: 

 

9. िनवड न झाले या वा वशे न घेतले या उमेदवारांनी पढुील वशे फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर 
करावते. उमेदवाराने न याने िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पवू या वशे फेरीम ये सादर केलेले जुनेच िवक प या वशे फेरीम ये िवचारात 
घे यात येतील. दुसरी, ितसरी व चौथी वशे फेरी बाबात पढुील कायवाही वरील मु ा . 7 ते 9 माणेच रािहल. 

न याने अज करणे: 
10. मा यिमक शालांत माणप  (SSC) परुवणी परी ते उ ीण/अनु ीण व अ ाप पयत कोठेही वशे न घेतले या तसचे औ. .सं थेत वशेासाठी 

अज न केले या उमेदवारांसाठी वशेाची सधंी उपल ध क न दे यासाठी समुपदेशन फेरीपवू  न याने अज कर याची व वशे अज शु क भ ण 
वशे अज िनि त करणे (Confirmation) साठी सधंी दे यात यईेल. 

 

शासकीय व खाजगी औ. . सं थेसाठी समुपदेशन फेरीसाठी नाव न दणी: 

11. न दणीकृत उमेदवारांनी औ. . सं थािनहाय व यवसाय िनहाय िर त जागांचा अ यासक न समुपदेशन वशे फेरीसाठी वशे घेऊ 
इ छणा या शासकीय अथवा खाजगी औ. .सं थेत य तीश: हजर राहून समुपदेशन फेरीकिर ता सकाळी 08.00 वाजेपासनू दुपारी 
03.00 वाजेपयत हजेरी न दवावी.  

समुपदेशन फेरी: 

 

12. हजर असले या उमेदवारानंा रा य तर गुणव ा मांकानुसार समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल. सबंधंीत सं थेत वशेाकिरता उपल ध 
जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर वशेा या जागांचे वाटप कर यात येईल. िनवड झाले या उमेदवारांनी सव मूळ 

माणप े सबंधंीत सं थेत पडताळणीसाठी सादर क न याच िदवशी वशे िनि त करावा. 

 

सं था तरावरील वशे: 

 

13. खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागा व पाच या वशे फेरीनंतर िर त रािहले या जागांवर या उमेदवारांची वशे 
घे याची इ छा आहे यांनाही यांची तपिशलवार मािहतीसह वशे सकेंत थळावर न दणी करावी लागेल.  
न दणीकृत उमेदवारांनी या खाजगी औ. . सं थेत वशे यावयाचा आहे या सं थेत य तीश: हजर राहून सव मूळ 

माणप ां या पडताळणीनंतर वशे ीया पणू करावी. क ीय वशे ीये या पिह या फेरीपासनू ते वशेा या अंितम 
िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील. 

 


