


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

व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य        पृष्ट्ठ 1 पैकी 95 

संचालकांचे मनोित 

राज्यातील सवग िासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रविे सत्र 2021 
साठी कें द्रीय ऑनलाईन प्रविे प्रणाली उपलब्ध करुन देतांना मनस्वी आनंद होत आहे.  

िालांत परीक्षा उत्तीणग होऊन आपल्या भगवतव्याची स्वप्ने पाहणारी ही गपढी जािगतकीकरणानंतर जन्मली आहे. 
जािगतकीकरण आगण संिणकीकरणामुळे तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे व मानवी व्यवहारातही मोठ्या प्रमाणात बदल होत 
आहेत. हे बदल आत्मसात करुन भगवष्ट्यातील तांगत्रक बदलांना अनुकुल ठरणारी गपढी घडगवण्याच े काम प्रगिक्षण संस्थांना 
करावयाच े आहे. भगवष्ट्यातील स्वप्ने साकार होण्यासाठी भगवष्ट्यकाळात रोजिार उपयोिी ठरणारे प्रगिक्षण घेणे िरजेच े आहे. 
सद्य:स्स्थतीत पारंपागरक गिक्षणाच्या मयादा स्पष्ट्ट झाल्या आहेत. त्याचबरोबर तांगत्रक व्यावसागयक गिक्षण महािडे सुध्दा झाले 
आहे. अिा पगरस्स्थतीत औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमधील गवगवध व्यवसायांच े कौिल्य गिकगवणारे प्रगिक्षण हे रोजिार व 
स्वयंरोजिारासाठी वरदानच आहे. 

वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे केवळ देिातच नव्हे तर जिभरात गवगवध स्वरुपातील तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात िरज 
आहे. प्रगिगक्षत कुिल मनुष्ट्यबळाचा अभाव सवगत्र जाणवत आहे. उद्योिक्षेत्रातील मनुष्ट्यबळाची वस्तुस्स्थती अिी असताना 
महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुक्यात गकमान 01 िासकीय औ.प्र.संस्था (ITI) सुरु करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 358 तालुक्यात 417 
िासकीय औ.प्र.संस्था कायगरत असून त्यांची एकूण वार्षिक प्रविे क्षमता जवळपास एक लक्ष आहे. त्यामध्ये आगदवासी भािात 
आगदवासींसाठी 61 संस्था, अनुसूगचत जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींसाठी 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 समाविे आहे. याच बरोबर राज्यात एकूण 538 खाजिी औ.प्र.संस्था कायगरत असून त्यांची वार्षिक प्रविे क्षमता साधारणत: 
५0,000 इतकी आहे. 

औ.प्र.संस्थांमध्ये एक व दोन विे कालावधीच ेगवगवध व्यवसाय गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत उपलब्ध आहेत. या 
व्यवसायांचा अभ्यासक्रम हा उद्योिधंद्यातील तज्ञांनी बनगवलेला असून अभ्यासक्रम बनगवताना कारखान्यात वापरल्या जाणाऱ्या 
कौिल्यांचा गवचार करण्यात आला आहे. प्रगिक्षण कालावधीत कारखान्यांना भेटी देणे, उद्योिधंद्यातील तज्ञांचे व्याखयान, कॅम्पस 
इंटरव्यू आयोगजत करणे, प्रगिक्षण संपताच गिकाऊ उमेदवारी, नोकरी गमळवून देण्यासाठी मदत करणे या सारखे उपक्रम 
राज्यातील सवगच संस्थांत केले जातात. 

युवकास आवश्यक असलेले पायाभतू प्रगिक्षण औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये गदल्यानंतर औद्योगिक आस्थापनेत 
वापरण्यात येणारी यंत्रसामुग्री व तंत्र यांच ेज्ञान व कौिल्य प्राप्त करुन सवग दृष्ट्टीने पूणग कुिल बनावा यासाठी गिकाऊ उमेदवारी 
योजना अस्स्तत्वात आली.  गिकाऊ उमेदवारांना कें द्र िासनाने मंजूर केलेल्या दरानुसार प्रगिक्षण कालावधीमध्ये गवद्यावतेन 
गमळते. या योजनेअंतिगत महाराष्ट्र राज्यातील साधारणत: 11,000 औद्योगिक आस्थापनांमध्ये गिकाऊ उमेदवारांच्या एकूण 1 लक्ष 
जािा स्स्थत करण्यात आलेल्या आहेत. औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधुन उत्तीणग होणाऱ्या उमेदवारांपेक्षा गिकाऊ उमेदवारीसाठी 
उपलब्ध जािा अगधक असल्याने प्रत्येक उत्तीणग उमेदवारास संधी उपलब्ध आहे. 

इयत्ता १० वी उत्तीर्ण उमेदवाराांनी औ.प्र.सांस्थेतून २ वरे्ष कालावधीच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रशिक्षर् पूर्ण केल्यावर 
महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक आशर् उच्च माध्यशमक शिक्षर् मांडळाने शनधाशरत केलेल्या २ भार्षा शवर्षयाांची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यास 
उमेदवारास इयत्ता १२ वी ची समकक्षता देण्यात येर्ार आहे. तसेच इयत्ता १० वी अनुत्तीर्ण उमेदवाराांनी औ.प्र.सांस्थेतून २ वरे्ष 
कालावधीच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रशिक्षर् पूर्ण केल्यावर महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक आशर् उच्च माध्यशमक शिक्षर् मांडळाने 
शनधाशरत केलेल्या २ भार्षा शवर्षयाांची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यास उमेदवारास इयत्ता १0 वी ची समकक्षता देण्यात येर्ार आहे. 

राज्यातील शवशवध नामाांकीत औद्योशिक आस्थापनाांसोबत सांचालनालयाने सामांजस्य करार केलेले आहेत. या सामांजस्य 
कराराच्या माध्यमातून राज्यातील िासकीय औ.प्र. सांस्थाांतील प्रशिक्षर् सुशवधाांचा दजावाढ कररे्, प्रशिक्षर्ार्थ्यांना अल्पमुदतीच े
प्रशिक्षर् देरे्, On the Job Training, रोजिाराच्या सांधी, शनदेिक प्रशिक्षर् कायणक्रम, अद्ययावत यांत्रसामुग्री व उपकररे् उपलब्ध 
करुन देरे्, इतर आवश्यक सोईसुशवधा उपलब्ध करुन देरे् यासारख्या बाबी प्रथम प्राधान्याने राबशवण्यात येत आहेत. 

औ.प्र.संस्थांमधील प्रगिक्षण पूणग केल्यावर उच्च गिक्षण घेऊ इस्च्िणाऱ्या उमेदवारांना पदगवका अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या 
विात थेट प्रविे गदला जातो. अिा प्रकारे औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये उत्तीणग झालेल्या उमेदवारांना रोजिार, स्वयंरोजिार, 
गिकाऊ उमेदवारी योजनेंतिगत रोजिाराची संधी व उच्च गिक्षणाची संधी उपलब्ध आहे. 
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कोव्हीड-19 या शवर्षार्जून्य साथीचा रोि प्रसार रोखण्यासाठी राबशवण्यात आलेल्या प्रशतबांधात्मक उपाय योजनाांचा एक 
भाि म्हर्नु राज्यातील सवण िाळा व महाशवद्यालये काही कालासाठी बांद ठेवण्यात आल्या होत्या. उद्भवलेल्या पशरस्स्थतीत 
प्रशिक्षर्ार्थ्यांच्या मनामध्ये असलेली भीती, भशवष्ट्यातील रोजिार/ स्वयांरोजिार/ उच्च शिक्षर्ाबाबत चचता दूर करण्याचा प्रयत्नही 
करुन त्याांचा आत्मशवश्वास वाढशवरे् आवश्यक आहे. सदर कालावधीत राज्यातील औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेमधील प्रशिक्षर्ार्थ्यांच े
िैक्षशर्क नुकसान होऊ नये, यासाठी शवशवध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या. सांचालनालयामार्ण त तांत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर 
करुन ऑनलाईन माध्यमाांव्दारे सैधाांशतक प्रशिक्षर् (Theoretical Training) पूर्ण करण्यात येत आहे. तसेच मयाशदत सांख्येत 
प्रशिक्षर्ार्थ्यांना सांस्थेत बोलावून प्रात्यशक्षक प्रशिक्षर् (Practical Training) पूर्ण करण्यात येत आहे. ऑिस्ट 2020 मध्ये शनयोशजत 
परीक्षा माहे रे्ब्रुवारी/ माचण 2021 मध्ये घेण्यात आल्या असुन सदर परीक्षाांचा शनकाल घोशर्षत करण्यात आला आहे. त्यामुळे 
प्रशिक्षर्ार्थ्यांसाठी शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षर् योजना, रोजिार, स्वयांरोजिार व उच्च शिक्षर्ाच्या सांध्या उपलब्ध झाल्या आहेत.  

सन २०१३ मध्ये िासकीय औ.प्र.संस्थेतील प्रविेप्रक्रीया व सन २०१५ मध्ये खाजिी औ.प्र.संस्थेतील प्रविे कें द्रीय 
ऑनलाईन पद्धतीने करणारे महाराष्ट्र हे देिातील पगहले राज्य ठरले आहे. याचा अनुभव व होणारे फायदे लक्षात घेता राज्यातील 
सवगच िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांमधील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रवेिासाठी कें द्रीय ऑनलाईन पद्धत 
राबगवण्यात येत आहे. प्रविेोच्िुक उमेदवारांनी व पालकांनी मागहतीपुस्स्तकेत देण्यात आलेली मागहती, प्रविे पध्दती व गनयम 
तसेच प्रमागणत कायगपद्धती यांचा अभ्यास करुन व सद्सदगववकेबुद्धीने ऑनलाईन प्रविेअजग सादर करावा जेणे करून नंतर 
अडचणी उद्भवणार नाहीत. 

प्रचलीत अजण शनशितीच्या कायणपध्दतीनुसार उमेदवाराांना प्रमार्पत्रे तपासरे्, प्रविे अजण िुल्क भररे् व प्रविे अजण 
शनशितीसाठी औ.प्र. सांस्थाांमध्ये जाव े लाित असे. तथाशप, करोना शवर्षार् ू (कोस्व्हड 19) चा प्रादुभाव व त्यामुळे उद्भवलेल्या 
पशरस्स्थती मुळे उमेदवाराांना प्रवास कररे् िैरसोईचे असुन औ.प्र. सांस्थाांमध्ये देशखल िदी टाळरे् आवश्यक आहे. व्यवसाय शिक्षर् 
व प्रशिक्षर् सांचालनालय व महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक आशर् उच्च माध्यशमक शिक्षर् मांडळ, पुरे् याांच्या मध्ये झालेल्या सामांजस्य 
करारामुळे मांडळाकडुन सवण परीक्षार्थ्यांची माशहती सांचालनालयास उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. औ.प्र. सांस्थेत प्रविे अजण 
भरताांना उमेदवाराांनी त्याांचा इयत्ता १० वी पशरक्षेचा बैठक क्रमाांक (Seat Number) नमुद केल्यास त्याांची वयैस्क्तक व इयत्ता १० वी 
च्या पशरक्षेतील िुर् या बाबत सवण माशहती प्रविे अजात आपोआप नमुद होईल (Auto Populate). तसेच ज्या उमेदवाराांनी इतर 
मांडळाांमार्ण त इयत्ता 10 वी परीक्षा शदली असेल त्याांना त्याांची सवण माशहती प्रविे अजात नमुद करावी लािेल. प्रविे अजाशतल सवण 
माशहती भरल्यानांतर उमेदवाराांना प्रविे अजण िुल्क ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याची सुशवधा देण्यात येत आहे. प्रविे अजण िुल्क 
भरल्यानांतर प्रविे अजण शनशित होईल. सबब, उमेदवाराांना प्रमार्पत्रे तपासर्ी, प्रविे अजण िुल्क भररे् व प्रविे अजण शनशितीसाठी 
कोर्त्याही औ.प्र.सांस्थाांमध्ये प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नाही. उमेदवाराांना प्रविे अजात भरलेल्या माशहती बदल/ दुरूस्ती 
करण्यासाठी प्राथशमक िुर्वत्ता यादी (Provisional Merit List) प्रकाशित केल्यानांतर व “हरकती नोंदशवरे् (Grievance 
Redressal)” या रे्रीत सांधी उपलब्ध असेल. उमेदवाराांनी शनवड झालेल्या औ.प्र. सांस्थेत प्रविे शनशित करताांना प्रविे अजातील 
माशहतीच्या पृष्ट्यथण सादर केलेले दस्ताऐवज सांस्थेमार्ण त तपासण्यात येतील व त्यानुसार प्रवेि शनशित करण्यात येतील. त्यामुळे 
उमेदवाराांनी प्रविे अजातील माशहती बरोबर असल्याची खात्री करुन घ्यावी. 

प्रविेासांबांधी शनयम, आवश्यक दस्तऐवजाांची माशहती व प्रविे कायणपध्दती या बाबत शवस्तृत माशहती समाशवष्ट्ट असलेली 
माशहती पुस्स्तका प्रविे सांकेतस्थळ https://admission.dvet.gov.in वर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. राज्यातील जास्तीस 
जास्त उमेदवाराांनी कौिल्य प्रशिक्षर्ाचा लाभ घ्यावा. 

आपल्या उज्ज्वल भगवतव्यासाठी संचालनालयातफे मन:पूवगक िुभेच्िा !! 

-sd- 
शदिांबर अांबादास दळवी 

संचालक 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, 

महाराष्ट्र राज्य  
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अनुक्रमगणका 
 

तपगिल पान क्र. 
कौिल्य शवकास, रोजिार व उद्योजकता शवभािाबाबत सांशक्षप्त माशहती 
व्यवसाय शिक्षर् व प्रशिक्षर् सांचालनालयाची व याअांतिणत येर्ाऱ्या शवशवध योजनाांची सांशक्षप्त माशहती 

7 
8 

 
मागहती पुस्स्तका भाि - 1 

औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रविेासाठी  
प्रविे गनयमावली व प्रविे पध्दती 

तपगिल पान क्र. 
 

1.0 सवगसामान्य 
1.1 मागहतीपुस्स्तकेत नमूद संगक्षप्त रुपे 
1.2 पगरभािा 
1.3 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया माध्यमातून गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेअंतिगत होणाऱ्या प्रविे प्रक्रीयेत सक्षम 

अगधकाऱ्याची भगूमका 
1.4 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेसाठी जािांची उपलब्धता 
1.5 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेसाठी उपलब्ध जािांच ेवाटप 

1.5.1 मूळ गजल्हा पातळीवरील 90 % जािा 
1.5.2 गजल्हाबाय पातळीवरील 10 % जािा 
1.5.3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीयांकगरता जािा 

1.6 औ.प्र.संस्थामधील जािा वाटप आगण आरक्षण 
2.0 गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेअतंिगत व्यवसायांच्या प्रविेाकगर ता पात्रता गनकि 
3.0 उमेदवारांच ेप्रकार 

3.1 महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार व मूळ गजल्यातील उमेदवारांच ेप्रकार 
3.2 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार 
3.3 अगनवासी भारतीय उमेदवार 

4.0 चालू प्रगिक्षण विामध्ये गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेअतंिगत व्यवसायांचा प्रथम विग पुनप्रगविे / नवीन 
प्रविे घेऊ इस्च्िणारे उमेदवार 

5.0 आरक्षण 
5.1 अपंित्व असलेल्या उमेदवारांकगरता आरक्षण 
5.2 अनाथ मुलांना समांतर आरक्षण 
5.3 स्त्री उमेदवारांकगरता आरक्षण 
5.4 शवशिष्ट्ठ समाज घटकाांकरीता स्थापन खाजिी औ.प्र. सांस्थेत त्या घटकाांसाठी प्रविेासाठी उपलब्ध 

जािाांबाबत आरक्षर् 
5.5 मािासविीय उमेदवारांकगरता आरक्षण 
5.6 धार्षमक अल्पसंखयांकांकगरता आरगक्षत जािा 

5.6.1 िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये धार्षमक अल्पसंखयांक उमेदवारांकगरता आरगक्षत तुकडया 
5.6.2 अल्पसंखयांकांकगरता संस्था म्हणनू नोंदगवण्यात आलेल्या खाजिी औ.प्र. संस्था 

5.7 अनुसूगचत जाती कायगक्रम (SCP), आगदवासी उपयोजना (TSP) व आगदवासी सावगगत्रकरण योजनेंतिगत 
िासकीय औ.प्र.संस्थामध्ये असलेल्या आरक्षणाचा आकृतीबंध 

6.0 गवगवध प्रकारच्या उमेदवारांकगरता आवश्यक असणारी कािदपत्रे 
7.0 भािांतर 
8.0 िुणवत्तसेाठी िुणागधक्य 
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तपगिल पान क्र. 
9.0 िुणानुक्रमांक देणे 

9.1 िुणानुक्रम 
9.2 सम िुणवत्ता झाल्यास सापेक्ष िुणवत्ता 
9.3 पूवग तपासणी / पूवग मुल्यांकनामुळे िुणातील बदल 

10.0 कें द्रीय प्रविे प्रगक्रयेच्या फेऱ्यांमधील प्रविेाबाबत गनयम 
11.0 जािा वाटपाची तकग  पध्दती 

11.1 टप्पा प्रथम - सवग उमेदवारांकगरता 
11.2 टप्पा दुसरा - संबंगधत खुल्या/मािासविातील उमेदवार 
11.3 टप्पा गतसरा - गविेि मािास प्रविातील उमेदवारांकगरता  
11.4 टप्पा चौथा - संबंगधत मािास प्रविग उमेदवार िटाकगरता 
11.5 टप्पा पाचवा - सवग मािास प्रविातील उमेदवारांकगरता 
11.6 टप्पा सहावा - अपंि प्रविातील उमेदवारांकगरता 
11.7 टप्पा सातवा - धार्षमक अल्पसंखयांक उमेदवारांकगरता 
11.8 टप्पा आठवा - राज्यस्तरीय िुणांकानुसार सवग आरगक्षत उमेदवारांकगरता (मूळ गजल्हा आगण 

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

आरक्षणागिवाय) 
12.0 प्रविे फेरीनुसार जािा वाटपाच्या टप्प्यांची अंमलबजावणी 
13.0 कें द्रीय प्रविे पध्दतीच ेटप्पे 

13.1 टप्पा क्र. I - मागहती पुस्स्तका 
13.2 टप्पा क्र. II - ऑनलाईन अजग भरणे व अजग िुल्क जमा करणे 
13.3 टप्पा क्र. III - महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांची तात्पुरती 

िुणवत्ता यादी प्रगसध्द करणे 
13.4 टप्पा क्र. IV - प्रविे फेरीसाठी पयाय देणे 
13.5 टप्पा क्र. V - जािा वाटप करणे (Allotment of Seat) 
13.6 टप्पा क्र. VI - संबंगधत औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये व्यक्तीि: हजर राहून कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया 

फेरीमध्ये प्रविेाचे गनगितीकरण करण्याच ेगनयम 
13.7 टप्पा क्र. VII - पाचवी प्रविेफेरी - गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरी 
13.8 टप्पा क्र. VIII - संस्था स्तरावरील प्रविे 
13.9 टप्पा क्र. IX - प्रविेोत्तर कायगवाही 

14.0 मूळ प्रमाणपत्रे ठेवून घेण्याबाबत 
15.0 प्रगिक्षण िुल्क, अनामत रक्कम व सवलती बाबत गववरण 
16.0 प्रविे रद्द प्रक्रीया व िुल्क परतावा 
17.0 व्यवसाय प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती योजना 
18.0 संकीणग 
19.0 वसतीिृहात राहण्याची सोय 
20.0 आचरण आगण गिस्त 
21.0 रॅगिि प्रगतबंधाबाबत कायगवाही 
22.0 हमीपत्र 
23.0 प्रगिक्षणार्थ्याची बदली 
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तपगिल पान क्र. 
प्रपत्र 

प्रपत्र - 1: व्यवसाय तपिीलाची यादी आगण पात्रता 
प्रपत्र - 2: िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थांची यादी 
प्रपत्र - 3: प्रविेाकगरता आवश्यक कािदपत्रांची यादी 
प्रपत्र - 4: अजग स्वीकृती कें द्राकडून उमेदवारांना गवगवध सेवा पुरगवण्याकगरता आकारललेे िुल्क  
प्रपत्र - 5: गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरी राबगवणाऱ्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची यादी 
प्रपत्र - 6: गवगवध योजनेअतंिगत सुरू करण्यात आलले्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची यादी 
प्रपत्र - 7: गवगिष्ट्ठ समाज घटकांकरीता स्थापन खाजिी औ.प्र. संस्थेत त्या घटकांसाठी प्रविेासाठी उपलब्ध 
जािांबाबत आरक्षण 
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माशहतीपुस्स्तका भाि - 2 
औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रविे प्रक्रीयेतील गवगवध स्तरावर करावयाच्या 

कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दती 
 

तपगिल पान क्र. 
 

1.0 औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेतील प्रविेासाठी ऑनलाईन प्रविे अजण सादर कररे् व अजण िुल्क जमा 
करण्याच्या कायणवाहीसाठी प्रमाशर्त कायणपध्दती 

2.0 औ.प्र.सांस्थेतील प्रविेासाठी औ.प्र. सांस्थाशनहाय व व्यवसाय शनहाय शवकल्प व प्राधान्य सादर करण्याच्या 
कायणवाहीसाठी प्रमाशर्त कायणपध्दती 

3.0 प्राथशमक िुर्वत्ता यादी बाबत हरकती नोंदशवण्यासाठी (Grievance Redressal) अनुसरावयाची प्रमाशर्त 
कायणपध्दती 

4.0 प्रविे अजण िुल्क भरलेल्या उमेदवाराांसाठी िुर्वत्ता क्रमाांक व प्रविेस्स्थती तपासण्यासाठी प्रमाशर्त 
कायणपध्दती 

5.0 प्रविे रे्रीमध्ये शनवड झालेल्या उमेदवाराांसाठी शनवडपत्र (Allotment Letter) प्राप्त करण्याची प्रमाशर्त 
कायणपद्धती 

6.0 प्रविेशनशिती करर्ाची प्रमाशर्त कायणपध्दती 
7.0 खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेतील सांस्था स्तरावरील प्रविे शनशितीकरर्ाची प्रमाशर्त कायणपध्दती 
8.0 शजल्हास्तरीय समुपदेिन रे्रीत प्रविेाकशरता उमेदवाराांनी अवलांबशवण्याची प्रमाशर्त कायणपध्दती 
9.0 प्रविे रद्द करण्याकशरता उमेदवाराांनी अवलांबशवण्याची प्रमाशर्त कायणपध्दती 
10.0 नोंदर्ीकृत उमेदवाराांसाठी पासवडण बदलरे् अथवा पुनस्थाशपत (Forgot/ Change/ Reset Password) 

करण्याच्या कायणवाहीसाठी प्रमाशर्त कायणपध्दती 
11.0 प्रविे प्रशक्रयेतील टप्पे 
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सन 2014 पासून मा. पांतप्रधान याांच्या “मेक इन इांशडया” या सांकल्पनेस अनुसरुन “स्कील इांशडया” या नावाने कौिल्य 

शवकास या कायणक्रमास कें द्र िासनाने सवोच्च प्राधान्य शदले असून, या कायणक्रमाची प्रभावी अांमलबजावर्ी करण्याच्या दृष्ट्टीने 
राष्ट्रीय स्तरावर कौिल्य शवकास व उद्योजकता या स्वतांत्र मांत्रालयाची स्थापना केली आहे. या अनुर्षांिाने तसेच मा. मुख्यमांत्री 
याांच्या “मेक इन महाराष्ट्र” या ध्येयास अनुसरुन राज्यात कौिल्य शवकास अशभयान अशधक प्रभावीपरे् राबशवण्यासाठी शदनाांक 
15.01.2015 च्या िासन शनर्णयान्वये पूवीच्या रोजिार व स्वयांरोजिार शवभािाचे रुपाांतर करुन कौिल्य शवकास, रोजिार व 
उद्योजकता शवभाि या स्वतांत्र शवभािाची स्थापना करण्यात आली आहे.  

सद्य:स्स्थतीत एकीकडे बेरोजिार तरुर्ाांना रोजिाराच्या सांधी उपलब्ध करुन देरे् हे िासनासमोर सवात मोठे आव्हान 
आहे तर दुसरीकडे राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय अथणव्यवस्थेच्या शवशवध क्षेत्राांमध्ये कुिल मनुष्ट्यबळाची िरज शदवसेंशदवस वाढत आहे. 
तसेच मेक इन इांशडया, शडजीटल इांशडया, स्वच्छ भारत, स्माटण िहरे, साांसद आदिण ग्रामयोजना, प्रधानमांत्री जन धन योजना इत्यादी 
उपक्रमाांना राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आल्याने देखील शवशवध क्षेत्रातील रोजिाराच्या सांधी मोठया प्रमार्ात शनमार् होत आहेत. 
याशिवाय सध्या राज्यात िासनाच ेशवशवध शवभाि व त्याांच्या अशधपत्याखालील महामांडळे याांचे मार्ण त शवशवध प्रविातील लाभाथींना 
वर नमूद शवशवध प्रकारच्या रोजिार व स्वयांरोजिाराच्या सांधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने शवशवध कें द्र व राज्य पुरस्कृत योजना 
राबशवण्यात येत आहेत. तथाशप, यामध्ये समन्वयाचा अभाव असून एकसूत्रता नसल्यामुळे या योजनाांच्या र्लशनष्ट्पत्तीची माशहती 
एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध न होता या योजनाांच े शनयोजन, कायान्वयन, सांशनयांत्रर्, मूल्यमापन इ. बाबींवर खचण होर्ाऱ्या 
साधनाांचा अचकू, शकर्ायतिीर व प्रभावी वापर होत नव्हता. ही पाश्वणभमूी लक्षात घेता राज्यातील मनुष्ट्यबळाच ेकौिल्य शवकशसत 
करुन त्याांना मािर्ी असलेल्या क्षेत्रात रोजिार/स्वयांरोजिाराच्या सांधी उपलब्धतेद्वारे पशरवार व समाजाचा एक उत्पादक सदस्य 
म्हर्नू सन्मानाने आपल े भावी आयुष्ट्य समथणपरे् घडशवता याव,े तसेच शवशवध शवभािाांमार्ण त राबशवण्यात येर्ाऱ्या योजनाांच े
एकास्त्मकशरत्या शनयोजन व अांमलबजावर्ीतून “मेक इन इांशडया” आशर् “मेक इन महाराष्ट्र” यासारख्या सांकल्पना साकार करुन 
आपल्या राज्याच्या अथणव्यवस्थेच ेबळकटीकरर् करता याव,े यासाठी कौिल्य शवकासासांबांधी सवण समाविेक अशभयान राबशवण्याचा 
िासनाचा मानस आहे.  

वरील पाश्वणभमूीवर मा.पांतप्रधान याांच्या “स्कील इांशडया” या सांकल्पनेस अनुसरून महाराष्ट्र राज्याने “कुिल महाराष्ट्र, 
रोजिारयुक्त महाराष्ट्र” हे ध्येय समोर ठेवले असून, राज्यातील युवक-युवतींचे कौिल्य शवकासाद्वारे सक्षमीकरर् करुन त्याांना 
अशधक मािर्ी असलेल्या उद्योि, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजिार/स्वयांरोजिाराच्या सांधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी “प्रमोद महाजन 
कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवकास अशभयान” राबशवण्यात येत आहे. 

कौिल्य शवकास, रोजिार व उद्योजकता शवभािाअांतिणत शवशवध योजनाांची अांमलबजावर्ी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर 
खालील सांस्था कायान्वीत आहेत.  

प्रगिक्षण िाखा 
1. व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय (DVET) 
2. महाराष्ट्र राज्य कौिल्य गवकास मंडळ (MSSDB) 
3. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद (MSCVT) 
4. महाराष्ट्र राज्य कौिल्य गवकास सोसायटी (MSSDS) 

 
रोजिार िाखा 

5. कौिल्य गवकास, रोजिार व उद्योजकता आयुक्तालय 
 

उद्योजकता िाखा 
6. महाराष्ट्र राज्य नागवन्यता सोसायटी 
 

 कौिल्य गवकास, रोजिार व उद्योजकता गवभाि  
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 महाराष्ट्र राज्यात सवग स्तरावर तांगत्रक गिक्षण देण्याची जबाबदारी एकगत्रतगरत्या सोपगवण्याच्या दृष्ट्टीने 1948 साली 
तंत्रगिक्षण संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर अल्पावधीतच महाराष्ट्र राज्याने औद्योगिक क्षेत्रात मोठी झेप 
घेतली. औद्योगिक उत्पादनाच्या घटक रचनेत लक्षणीय बदल झाल्यामुळे या औद्योगिक घटकांना गनरगनराळया स्तरावर लािणारे 
तांगत्रक प्रगिगक्षत मनुष्ट्यबळ व त्यांच्याकगर ता पुनप्रगगिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यात प्रगिक्षणाच्या सोईमध्ये 
प्रचडं विेाने वाढ झाली. या गवगवध कायगक्रमांच े संचालन व प्रिासन यांची सवांिीण प्रिती होण्याच्या दृष्ट्टीने तंत्र गिक्षण 
संचालनालयाच े1984 साली गवभाजन करुन तंत्रगिक्षण संचालनालय व व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय अिी दोन 
संचालनालये गनमाण करण्यात आली. यापैकी व्यवसाय गिक्षणांतिगत माध्यगमक व उच्च माध्यगमक स्तरावरील व्यवसाय 
अभ्यासक्रम राबगवले जातात व व्यवसाय प्रगिक्षणांतिगत कें द्रिासन पुरस्कृत गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजना व गिकाऊ उमेदवारी 
योजना या प्रमुख योजना राबगवण्यात येतात. 

सांचालनालयाच ेध्येय: 

 औद्योगिक आस्थापनांना लािणाऱ्या कुिल तांगत्रक प्रगिगक्षत मनुष्ट्यबळाचा सातत्याने पुरवठा करणे.  
 तंत्रज्ञानात कालानुरूप होणारे बदल गवचारात घेऊन त्यानुसार प्रगिक्षणात सुधारणा करुन प्रगिक्षणाचा दजा अद्ययावत ठेवणे. 
 व्यावसाशयक गिक्षण व प्रगिक्षण समाजातील सवग स्तरातील घटकांना उपलब्ध करुन देऊन उमेदवाराला रोजिार व 

स्वयंरोजिारासाठी गसध्द करणे. 

व्यवसाय प्रशिक्षर्ाअांतिणत राबशवल्या जार्ाऱ्या योजना 
1. शिल्पकारािीर प्रशिक्षर् योजनेची ठळक वशैिष्ट्य:े 

1.1 राज्यातील एकूण 417 िासकीय व 538 खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमधुन एकूण 79 प्रकारच्या व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांच ेप्रगिक्षण गदले जाते. त्यात अगभयांगत्रकी िटातील एक विग कालावधीच ेएकूण 23 व्यवसाय अभ्यासक्रम, 
दोन विग कालावधीच ेएकूण 32 व्यवसाय अभ्यासक्रम, तसेच गबिर अगभयांगत्रकी िटात एक विग कालावधीच े24 व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांचा अंतभाव आहे. औ.प्र.संस्थेतील 11 व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रविेासाठी इयत्ता 10 वी उत्तीणग/ अनुत्तीणग 
व 68 व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रविेासाठी इयत्ता 10 वी उत्तीणग अिी िैक्षगणक अहगता गवहीत करण्यात आली आहे. 
प्रगिक्षण महासंचालनालय, नवी गदल्ली यांनी गनधागरत केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच ेप्रगिक्षण 
गदले जाते. अभ्यासक्रम यिस्वारीत्या पूणग करुन परीक्षा उत्तीणग होणाऱ्या उमेवारास प्रशिक्षर् महासांचालनालय, नवी 
शदल्ली यांच्या कडून राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेच े (NCVT) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमार्पत्र (National Trade 
Certificate-NTC) गदले जाते.  

1.2 औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेतील व्यवसाय अभ्यासक्रमाांमध्ये प्रात्यशक्षक (Practical) भाि 70 टक्के व सैध्दाांशतक (Theory) 
भाि 30 टक्के आहे. प्रशिक्षर् पूर्ण केल्यावर रोजिार व स्वयांरोजिाराबरोबरच उच्च शिक्षर् घेऊ इस्च्छर्ाऱ्या 
उमेदवाराांना पदशवका अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या विात थेट प्रविे शदला जातो. 

1.3 राज्यातील सवग समाजघटकांना व्यवसाय गिक्षणाचा लाभ गमळावा या उदे्दिाने सुरू करण्यात आलेल्या िासकीय 
औ.प्र.संस्थांच ेविीकरण खालीलप्रमाणे आहे.  

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

व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण सचंालनालय 
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1.4 औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेत शवशवध व्यवसाय अभ्याक्रमात प्रशिक्षर् देताना सदर प्रशिक्षर्ासाठी उपलब्ध पायाभतू 
सुशवधाांचा महत्तम शवशनयोि व्हावा व कुिल मनुष्ट्यबळाच ेप्रमार् वाढाव ेम्हर्नू राज्यात महापाशलका क्षेत्राांतिणत असलेल्या 
41 िासकीय औ.प्र. सांस्थेत तीन पाळीत, 234 िासकीय औ.प्र. सांस्थेत दोन पाळीत व 142 िासकीय औ.प्र. सांस्थेत 
एका पाळीत प्रशिक्षर् शदले जाते.  

1.5 प्रविे प्रक्रीयेत पारदिणकता व प्रविेोच्छुक उमेदवाराांच्या सोईसाठी राज्यातील िासकीय औ.प्र.सांस्थाांची प्रविेसत्र 
ऑिस्ट 2013 सत्राची तथा िासकीय बरोबरच खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांची प्रविेसत्र ऑिस्ट 2015 पासूनची 
प्रविेप्रक्रीया ही कें द्रीय ऑनलाईन प्रविे पध्दतीने राबशवण्यात येत असून याप्रकारे ऑनलाईन स्वरुपात प्रविे प्रक्रीया 
राबशवर्ारे महाराष्ट्र हे देिातील प्रथम राज्य ठरले आहे.  

1.6 औ.प्र.सांस्थेतील प्रविेासाठी सवणसाधारर् शदनाांक 01 जून पासून प्रविे अजण उपलब्ध करुन देण्यात येत असून प्रविेाची 
सवण कायणवाही शदनाांक 31 ऑिस्ट पयंत पूर्ण होऊन शदनाांक 01 सप्टेंबर पासून शनयशमत प्रशिक्षर्ास सुरुवात होते. 
प्रविेाबाबत तपशिलवार माशहती प्रादेशिक कायालय, शजल्हा व्यवसाय शिक्षर् व प्रशिक्षर् कायालय व औद्योशिक 
प्रशिक्षर् सांस्था येथे उपलब्ध असते. प्रविेाच्या अशधक माशहतीसाठी https://admission.dvet.gov.in या 
सांकेतस्थळास भेट द्यावी. 

1.7 औ.प्र.संस्थेतील सुगवधा प्रगिक्षणासाठी अत्याधुगनक यंत्रसामुग्री व उपकरणांसह सुसज्ज कायगिाळा, प्रात्यगक्षकासाठी 
हत्यार संच, कच्चामाल, ॲपरन आगण स्टेिनरी, अभ्यासाकगर ता गं्रथालय/पुस्तक पेढी, दररोज ये-जा करणाऱ्या 
प्रगिक्षणार्थ्यांसाठी रेल्व ेव बस मागसक पासकगरता गिफारसपत्र, िरजू गवद्यार्थ्यांना वसगतिृहात प्रविे, आगदवासी मुला-
मुलींकगरता स्वतंत्र वसगतिृह, अपंि गवद्यार्थ्यांसाठी गनयमाप्रमाणे सुगवधा, रोजिार व स्वयंरोजिारासाठी नाव नोंदणी 
या बाबी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. 

1.8 प्रगिक्षण िुल्क: िासकीय औ.प्र.सांस्थाांमध्ये प्रविे घेर्ाऱ्या उमेदवाराांसाठी अत्यांत मार्क प्रशिक्षर् िुल्क आकारण्यात 
येते. आर्षथकदृष्ट़्या मािासविीय प्रगिक्षणार्थ्याना (EBC) प्रगिक्षण िुल्कातुन सटू गमळते तसेच अनुसूगचत जाती, 
अनुसूगचत जमाती, गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रविातील प्रगिक्षणार्थ्यांना (उन्नत िटातील प्रगिक्षणाथी विळून) 
प्रशिक्षर् िुल्क माफी देण्यात येते. 

1.9 गनवाहभत्ता: वसगतिृहात राहणाऱ्या व वसगतिृहाबाहेर राहणाऱ्या अनुसूगचत जमातीच्या (ST) प्रगिक्षणार्थ्यांना आगदवासी 
गवभािाने मंजूर केल्यानुसार प्रगतमाह अनुक्रमे रु. 600/- व रु. 500/- या प्रमाणे गनवाहभत्ता देण्यात येतो.  

1.10 गवद्यावतेन: आर्षथकदृष्ट्टया मािास असलेल्या (EBC) प्रवगेित प्रगिक्षणार्थ्यांच्या 50 टक्के प्रगिक्षणार्थ्यांना प्रगतमाह रु. 
40/- गवद्यावतेन मंजूर करण्यात येते. उच्च उत्पन्न िटातील मािासविीय प्रगिक्षणाथी विळून मािासविीय गवद्यार्थ्यांना 
सदरचे गवद्यावतेन रु. 60/- प्रगतमाह या प्रमाणे मंजूर करण्यात येते.  

1.11 गिष्ट्यवृत्ती: अनुसूगचत जातीच्या (SC) प्रगिक्षणार्थ्यांना तसेच अल्पसंखयांक समाजातील प्रगिक्षणार्थ्यांना (Minority) 
मॅगरकोत्त्तर गिष्ट्यवृत्ती गनयमाप्रमाणे अनुज्ञेय आहे.  

 

2. शिकाऊ उमेदवारी योजना (शिकाऊ उमेदवारी अशधशनयम 1961): 
2.1 योजनेची उगद्दष्ट्ट्ये : युवकास आवश्यक असलेले पायाभतू प्रगिक्षण औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये गदल्यानंतर उद्योिात 

असणाऱ्या प्रक्रीयांमध्ये लािणारी यंत्रसामुग्री तसेच नवीन व आधुगनक तंत्रज्ञानानुसार औद्योगिक आस्थापनेत वापरण्यात 
येणारी यंत्रसामुग्री व तंत्र यांच ेज्ञान व कौिल्य प्राप्त करुन सवग दृष्ट्टीने पूणग कुिल बनावा यासाठी गिकाऊ उमेदवारी 
योजना अस्स्तत्वात आली. 

2.2 योजनेच ेस्वरुप : देिातील खाजिी, गनमिासकीय व िासकीय उद्योिधंद्याच्या िरजांप्रमाणे प्रगिगक्षत मनुष्ट्यबळ गनमाण 
करण्यासाठी कें द्रिासनाने उद्योिधंद्यामध्ये इंगजगनअरींि , केगमकल, गप्रगटि, कॅटरींि इत्यादी 39 िटात विीकरण केले 
असून 259 व्यवसाय गनदेगित केले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात त्यातील एकूण 181 व्यवसायात प्रगिक्षण देण्यात येते. 
कालमानाप्रमाणे आवश्यकतेनुसार नवीन व्यवसाय गनदेगित करण्यात येतात व कालबाहय व्यवसाय विळण्यात येतात. 
गवगवध व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रगिक्षण घेतलेल्या उमेवारांबरोबरच अप्रगिगक्षत (Freshers) उमेदवाराांची शिकाऊ 
उमेदवारी योजनेंतिणत शनवड करण्यात येते. 

2.3 महाराष्ट्र राज्यातील आस्थापनाचंी मागहती उपलब्ध करुन घेणे: महाराष्ट्र राज्यात शवशवध गवभािांकडून त्यांच्याकडे 
नोंदी असलेल्या आस्थापनांची मागहती उपलब्ध करुन घेऊन ती संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रादेगिक 
कायालय व संबंगधत मूलभतू प्रगिक्षण तथा अनुिंगिक सूचना कें द्र यांचकेडे सवके्षण/पुनसगवके्षण करण्याकगरता पाठगवली 
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जाते. संबंगधत मूलभतू प्रगिक्षण तथा अनुिंगिक सूचना कें द्राच ेसहाय्यक प्रगिक्षणाथी सल्लािार त्या आस्थापनेत जाऊन 
गिकाऊ उमेदवारी योजना 1961 प्रमाणे प्रगिक्षण सुगवधा व एकूण कामिारांच्या 2.5 ते 10 टक्के या प्रमाणात गिकाऊ 
उमेदवारांची संखया गनगित केली जाते. या गनगित केलेल्या जािांवर भरती करण्याकगर ता कायालयीन अगधसूचना 
गनिगगमत केली जाते.  

2.4 गिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतिगत 46 िासकीय व 157 अिासकीय मूलभतू प्रगिक्षण तथा अनुिंगिक सूचना कें द्रामध्ये 
प्रगिक्षण देण्याची सोय आहे. 

2.5 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतून व्यवसाय परीक्षा उत्तीणग झालेल्या उमेदवारांना या योजनेखाली गनदेगित संस्थेतून 
व्यवसायामध्ये प्रगिक्षण कालावधीमध्ये सूट गमळते. सदर सूट गमळालेल्या उमेदवारांना मूलभतू प्रगिक्षण घ्याव ेलाित 
नाही. त्यांना आस्थापनेत कायगिाळा प्रगिक्षण सैध्दांगतक गवियाचे प्रगिक्षण द्यावे लािते. प्रगिक्षण पूणग 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 अहगताधारक गिकाऊ उमेदवार नेमण्याच े अगधकार व 
जबाबदारी संबंगधत आस्थापनेची आहे. आस्थापनेच ेप्रगतगनधी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रत्यक्ष जाऊन मुलाखत/लेखी 
पगरक्षेद्वारे उमेदवारांची गनवड करतात. आस्थापना/ सेवायोजन कायालय जागहरात गकवा औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतून 
उत्तीणग गवद्यार्थ्यांची यादी मािवून उमेदवारांची गनवड करतात. तसेच औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतून उत्तीणग झालेल्या 
इच्िुक उमेदवारांना िासकीय मूलभतू प्रगिक्षण तथा अनुिंगिक सूचना कें द्रातून मुलाखत पत्र देऊन त्यांना गिकाऊ 
उमेदवारी गमळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. तसेच आस्थापना व गिकाऊ उमेदवार एकाच गठकाणी येण्याकगरता 
प्रादेगिक स्तरावर औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये भरती मेळाव्याच े आयोजन केले जाते. सदर भरती मेळाव्यात 
आस्थापना अगधकारी उमेदवारांची मुलाखत घेऊन त्यांना गिकाऊ उमेदवार म्हणनू गनयुक्त करतात. सत्रगनहाय भरती 
मेळाव्याची जागहरात स्थागनक वृत्तपत्रांमध्ये गदली जाते, तसेच भरती मेळाव्याच ेवळेापत्रक औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांच्या 
सूचनाफलकावर लावले जाते व सवग आस्थापनांना कळगवले जाते.  

2.7 गिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतिगत 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 जुल ै
ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत भरती करण्यात येते. 

2.8 वय व िागरगरक पात्रता: वय: 14 विे पूणग   वजन: 25.4 गकलो (कमीत कमी) 
उंची:  137 से.मी (शकमान)  दृष्ट्टी: चांिली  

उमेदवारांना िागररीकदृष्ट्टया पात्र असल्याच े अगधकृत वदै्यकीय अगधकाऱी यांच े प्रमाणपत्र सादर कराव े लािते. 
िागररीकदृष्ट्टया अपंि उमेदवारांचा ठरागवक व्यवसायासाठी वदै्यकीय अगधकाऱी यांच ेगिफारिीनुसार गवचार करण्यात 
येतो.  

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

विग 
संबंगधत राज्य गकवा संघ राज्य क्षेत्र यांनी अगधसूचनेद्वारे 
गनगित केलेल्या अधग कुिल मजुरांच्या गकमान मजुरीच्या 

प्रथम विग 70% 
गद्वतीय विग 80% 
तृतीय विग 90% 
चतुथग विग 90% 

 
2.10 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधून व्यवसाय परीक्षा उत्तीणग करणाऱ्या उमेदवारांना गिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतिगत 

प्रगिक्षण कालावधीत अनुज्ञेय असलेली सूट गवचारात घेऊन प्रवेि गदला जातो. त्यांची प्रगिक्षणाची सूट लक्षात घेऊन 
त्यांना त्या अनुिंिाने गवद्यावतेन देय असते. 
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2.11 गिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना: ज्या आस्थापनांचा व्यवहार 100 कोटी पेक्षा कमी आहे अिा एम.एस.एम.ई. 
आस्थापनांतील गिकाऊ उमेदवारांच्या गवद्यावतेनाच्या 50% रक्कमेची प्रगतपूती कें द्र िासनामाफग त केली जाते. सदर 
रक्कम उमेदवाराच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा केली जाते. 

2.12 औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराांना रोजिार, स्वयांरोजिार, शिकाऊ उमेदवारी योजनेतिंत 
रोजिाराची व उच्च शिक्षर्ाची सांधी उपलब्ध असल्याने शिकाऊ उमेदवारी योजनेतिंत प्रशिशक्षत व अप्रशिशक्षत 
उमेदवाराांसाठी उपलब्ध असर्ाऱ्या जािा शरक्त राहतात.  

 
3. प्रित व्यवसाय प्रशिक्षर् योजना:  

प्रित व्यवसाय प्रशिक्षर् योजना ही नाशवन्यपूर्ण, बहुकौिल्यावर आधारीत योजना कें द्र व राज्य सरकाराांनी सामाईकशरत्या 
सांयुक्त राष्ट्र शवकास कायणक्रम, आांतरराष्ट्रीय कामिार सांघटना व जािशतक बँक याांच्या अथणसहाय्याने सन 1977 मध्ये सुरू 
केली. सदर योजनेंतिणत औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांमध्ये, औद्योशिक आस्थापनाांमध्ये कायणरत मनुष्ट्यबळास कौिल्यावर 
आधारीत प्रशिक्षर् कायणक्रम आयोशजत केले जातात.  
राज्यात अांबरनाथ, नाशिक, औांध-पुरे्, अमरावती, नािपूर, औरांिाबाद, कोल्हापुर आशर् नाांदेड या 8 िासकीय 
औ.प्र.सांस्थाांच्या आवारात प्रित व्यवसाय प्रशिक्षर् सांस्था स्थापन करण्यात आली असून सदर सांस्थेत एकूर् 14 
अल्पमुदतीच्या शवशवध व्यवसायाांमध्ये 8240 प्रशिक्षर् क्षमता उपलब्ध आहे. 
 

4. हायटेक प्रशिक्षर् योजना: 
सदर योजना रोजिार महासांचालनालयामार्ण त जािशतक बँक प्रकल्पाांतिणत 1999 साली उच्च तांत्रज्ञान व बहुकौिल्यावर 
आधारीत प्रशिक्षर्ासाठी सुरू करण्यात आली. सदर योजनेंतिणत िासकीय औ.प्र.सांस्था, औांध-पुरे् येथे इलेक्रॉशनक्स व 
इांडस्स्रयल ऑटोमेिन (पी.एल.शस., मेकॅरॉशनक्स व रोबोशटक्स) क्षेत्रात अल्पमुदतीच्या प्रशिक्षर्ासाठी हायटेक प्रशिक्षर् 
योजना सुरू करण्यात आली.  
 

5. पस्ब्लक प्रायव्हेट पाटणनरशिप योजना: 
ज्या सांस्थाांचा जािशतक बँक प्रकल्पाांतिणत समाविे झालेला नाही, अिा देिातील एकूर् 1396 िासकीय औ.प्र.सांस्थाांचा 
दजावाढ या योजनेंतिणत करण्यात आला आहे. यात राज्यातील एकूर् 250 सांस्थाांचा अांतभाव करण्यात आला आहे. या 
योजनेत सहभािी सांस्थाांना प्रत्येकी रु. 2.50 कोटी रक्कम व्याजमुक्त कजण रुपाने कें द्रिासनाकडून देण्यात आलेली आहे. 
सदरहू कजाची परतरे्ड 11 व्या वर्षापासून 30 व्या वर्षापयंत समान 20 हप्त्यात करावयाची आहे. 
 

6. औद्योशिक मूल्य वर्धधत कौिल्य वाढ (STRIVE) 
सांस्थात्मक प्रशिक्षर् प्रर्ालीमध्ये आवश्यक असलेल्या सांस्थात्मक सुधारर्ाांना प्रोत्साशहत करण्यासाठी भारत सरकारने 
प्रकल्प शवकशसत केला आहे. औ.प्र. सांस्था आशर् शिकाऊ उमेदवारी योजना चार क्षेत्रावर कें शद्रत आहे. 
6.1 क्षेत्र १: प्रशिक्षर् सुशवधा, यांत्र सामग्री िाधन सामग्रीचा दजा वाढ करून आशर् नवीन व्यवसाय अभ्यासक्रम वाढवून 

औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांची कामशिरी सुधाररे्. महाराष्ट्र राज्याने ७३ ते ८१ िासकीय आयटीआयच ेउशद्दष्ट्ट शनशित 
केले असून केली असून आतापयंत ३८ िासकीय आयटीआय आशर् ४ खासिी आयटीआय शनवडल्या िेल्या आहेत. 
प्रशिक्षर् सुशवधाांच्या उन्नतीकशरता सांस्थेतील प्रविेाच्या आधारावर प्रत्येक आयटीआयला रु. १.50 कोटी ते २.50० कोटी 
एवढा शनधी प्राप्त होर्ार आहे. 

6.2 क्षेत्र २:  औ.प्र. सांस्था आशर् शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षर् योजनेस सहाय्य करण्यासाठी राज्य सरकारची वाढीव क्षमता 
आशर् औ.प्र. सांस्थाच्या एकां दर शनयामक व पशरचालन वातावरर्ात सुधारर्ा करण्याकशरता आशर् राज्य स्तरावर 
औद्योशिक समूह (Industry Clusters) स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकाराांना पाठबळ प्रदान कररे् 

6.3 क्षेत्र ३:  िैक्षशर्क साशहत्याच ेआधुशनकीकरर् करून तसेच तांत्रज्ञानाचा वापर करून शिकशवण्याच्या व शिकण्याच्या दजा 
उांचावरे्.  

6.4 क्षेत्र ४:  क्लस्टर अप्रोचच्या माध्यमातून औपचाशरक सुधाशरत व शवस्तृत शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षर्ाद्वारे एमएसएमईांना 
शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षर्ामध्ये सहभािी होण्यासाठी सक्षम बनशवरे्  
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7. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (NAPS) 

उशद्दष्ट्ट:  शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षर् योजनेस चालना देरे् तसेच सन २०२० पयंत भारती झालेल्या शिकाऊ उमेदवाराांची 
सांख्या २.३ लाखावरून ५० लाख कररे्  
सहभाि:  शवशहत शवद्यावतेनाच्या 25% वा जास्तीत जास्त रू. १५०० /- प्रती माह प्रती शिकाऊ उमेदवार याप्रमारे् रोजिार 
दात्यास अदा कररे् आशर् कोर्त्याही प्रकारच ेप्रशिक्षर् न घेता थेट शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षर् घेतलेल्या प्रशिक्षर्ार्थ्यांच्या 
मूलभतू प्रशिक्षर् खचाची वाटर्ी कररे्. ५०० तास ते ३ मशहने कालावधीच्या मुलभतू प्रशिक्षर्ाच ेिुल्क अशधकतम रु. ७५०० 
राहील. 
 

8. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (MAPS) 
िासकीय, शनमिासकीय आशर् खाजिी आस्थापनाांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षर् योजनेंतिणत शिकाऊ उमेदवाराांची भरती 
वाढवून प्रोत्साहीत करण्यासाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (MAPS) राबशवण्यास िासन शनर्णय 
शद.03.06.2021 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षर् योजनेंतिणत प्रशिक्षर् घेर्ाऱ्या शिकाऊ उमेदवारााांना देय शवद्यावतेनाच्या 75% चकवा 
जास्तीत जास्त रु.5000/- रु. यापैकी कमी असलेले शवद्यावतेन शिकाऊ उमेदवारााांना िासनातरे् अनुज्ञेय राहील. तथाशप, 
राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेंतिणत आस्थापनाांना अनुज्ञेय ठरर्ारे शवद्यावतेन प्रशतपूती आशर् महाराष्ट्र शिकाऊ 
उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेंतिणत शिकाऊ उमेदवाराांना अनुज्ञेय ठरर्ारे शवद्यावतेनाचा आर्धथक लाभ एकशत्रतपरे् देय एकूर् 
शवद्यावतेनाच्या 75% पेक्षा अशधक अनुज्ञेय ठरर्ार नाही. सदर योजनेंतिणत मुलभतू प्रशिक्षर् देर्ाऱ्या सांस्थेस (Basic Training 
Provider) रु.20/- प्रशततास या दराने (कें द्र िासनाकडून शमळर्ारी प्रशतपूती रु.15/- प्रशततास वजा करुन) जास्तीत जास्त 
500 तासाांकरीता रु.2,500/- एवढा प्रशिक्षर् खचण प्रशतपूती मूलभतू प्रशिक्षर् देर्ाऱ्या सांस्थेस प्रशत प्रशिक्षर्ाथी अनुज्ञये 
राहील. तसेच ज्या मुलभतू प्रशिक्षर् देर्ाऱ्या सांस्थेस (Basic Training Provider) कें द्र िासनाकडून प्रशिक्षर् प्रशतपूती 
शमळर्ार नाही, अिा सांस्थाांना रु.20/- प्रशततास या दराने जास्तीत जास्त 500 तासाांकरीता रु.10,000/- एवढी प्रशिक्षर् 
खचण रक्कम प्रशतपूती मूलभतू प्रशिक्षर् देर्ाऱ्या सांस्थेस प्रशत प्रशिक्षर्ाथी अनुज्ञेय राहील. 
 

9. राज्यातील िासकीय औ.प्र.सांस्थाांमार्ण त राबशवण्यात येर्ाऱ्या इतर योजना : 
9.1 आर्धटझन टु टेक्नोकॅ्रट प्रशिक्षर् योजना  
9.2 लोकसेवा कें द्र 
9.3 उत्पादनाशभमुख प्रशिक्षर् योजना 
9.4 मािेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षर् योजना 
9.5 अल्पसांख्याांकासाठी प्रशिक्षर् योजना 
 

10. सामांजस्य करार (MoU): 
कें द्र िासनाच्या शदनाांक 27.02.2014 रोजीच्या अशधसुचनेनुसार कां पनी कायदयाखाली नोंदर्ीकृत असलेल्या सवण औद्योशिक 
आस्थापनाांना त्याांच्या वार्धर्षक उत्पन्नापैकी काही शनधी हा Corporate Social Responsibility Policy या अांतिणत शवशवध 
समाजोपयोिी कामाांसाठी खचण करावयाचा असतो त्या अनुर्षांिाने उच्च व तांत्र शिक्षर् शवभाि, याांच ेिासन शनर्णय क्र. पीपीपी 
2013/प्र.क्र.103/13/व्यशि-5, शदनाांक 29 मे, 2015 अन्वये Corporate Social Responsibility (CSR) अांतिणत शवशवध 
औद्योशिक आस्थापनाांबरोबर करण्यात येर्ाऱ्या सामांजस्य करारास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार व्यवसाय शिक्षर् व प्रशिक्षर् सांचालनालयाने आजपयंत राज्यातील शवशवध नामाांकीत औद्योशिक आस्थापना जस े
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 समवते सामांजस्य करार केलेले आहेत. सद्य:स्स्थतीत 37 नामाांकीत 
औद्योशिक आस्थापनाांिी सामांजस्य करार करण्यात आलेले असून त्याांच्याव्दारे साधारर्त: रु. 65 कोटी शनधीचा शवशनयोि 
करुन राज्यातील िासकीय औ.प्र. सांस्थाांतील प्रशिक्षर् सुशवधाांचा दजावाढ करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
याअांतिणत राज्यातील िासकीय औ.प्र.सांस्थेतील प्रशिक्षर्ार्थ्यांना अल्पमुदतीच े प्रशिक्षर् देरे्, On the Job Training, 
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रोजिाराच्या सांधी, शनदेिक प्रशिक्षर् कायणक्रम, अद्ययावत यांत्रसामुग्री व उपकररे् उपलब्ध करुन देरे्, इतर आवश्यक 
सोईसुशवधा उपलब्ध करुन देरे् यासारख्या बाबी प्रथम प्राधान्याने राबशवण्यात येत आहेत. 
ग्रामीर् भािातील प्रशिक्षर्ार्थ्यांना औद्योशिक आस्थापनेतील तज्ञाांच ेमािणदिणन प्राप्त होण्यासाठी सांचालनालय, L&T Ltd व 
Confederation of Indian Industry याांच्या मार्ण त प्रत्येक िशनवारी Video Conferencing च्या माध्यमातून प्रशिक्षर् 
कायणक्रम राबशवण्यात येतो.  
 

11. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षर् पशरर्षद 
(Maharashtra State Council of Vocational Training -MSCVT) 
प्रगिक्षण महागनदेिालय, नवी गदल्ली यांच्या गनदेिानुसार राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेच्या धतीवर संस्था नोंदणी 
अगधगनयम 1860 अंतिगत गद.29 माचग 2017 रोजी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची स्थापना करण्यात आली. 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची काये 
11.1 अभ्यासक्रमांना मान्यता: पगरिदेमाफग त गवगवध अभ्यासक्रम तयार करणे आगण मािणीनुरुप व्यवसाय अभ्यासक्रमांना 

मान्यता देणे. अत्याधुशनक तांत्रज्ञानावर आधारीत ३२ व्यवसाय अभ्यासक्रमाांना पशरर्षदेने अद्यापयंत मान्यता शदलेली 
आहे. 

11.2 गनरीक्षण संस्थांची सुगचबदृधता: िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था, िासकीय तांगत्रक गवद्यालये, तंत्रगनकेतने आगण 
अगभयांगत्रकी महागवद्यालये यानंा थेट गनरीक्षण ससं्था म्हणनू मान्यता प्रगिक्षण संस्थांना संलग्नता प्राप्त करुन 
देण्यासाठी त्यांच ेगनरीक्षण व प्रगिक्षणाच ेसहगनयंत्रण इत्यादी बाबी गनरीक्षण संस्थांमाफग त करण्यात येतात. 

11.3 व्यवसाय प्रगिक्षण संस्था (VTI) यांना संलग्नता देणे: राज्यात मोठया प्रमाणात मान्यता प्रापत नसलेल्या संस्थामाफग त 
कौिल्याधारीत प्रगिक्षण देण्यात येते. तथागप, असे अभ्यासक्रम मान्यता प्राप्त नसतात आगण त्यांना उद्योिांकडून 
देखील मान्तया गमळत नाही. तसेच कौिल्य क्षेत्रामध्ये गवगवध िासकीय आस्थापना काम करत असून त्यांच ेउपक्रम 
एकल स्वरुपात आगण बऱ्याच अंिी त्यामध्ये व्दीरुक्ती गनदगिनास येते व त्यात समन्वयाचा अभाव आढळतो. या सवग 
बाबींचा गवचार करुन गद.26.11.2017 च्या िासन गनणगयान्वये व्यवसाय प्रगिक्षण संस्था (Vocational Training 
Institute - VTI) ही संकल्पना अंमलात आणली.  

11.4 कौिल्य चाचणी संस्थांनी संलग्नता देणे- व्यवसाय गिक्षण प्रगिक्षण संस्थांमाफग त यिस्वीरीत्या प्रगिक्षण पूणग केलेल्या 
उमेदवारांची कौिल्य चाचणी कौिल्य चाचणी संस्थांमाफग त घेण्यात येते.  
Agriculture Skill Council of India, Sector Skill Council for Mining व Electronics Sector Skill Council याांनी 
पशरर्षदेस कौिल्य चाचर्ी सांस्था म्हर्नु मान्यता प्रदान केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक आशर् उच्च 
माध्यशमक शिक्षर् मांडळ, पुरे् याांच्यी कौिल्य चाचर्ी सांस्था म्हर्ुन पशरर्षदेमार्ण त पूवण व्यावसाशयक शवर्षयाांच्या (V1, V2, 
V3 व V4) प्रात्यशक्षक परीक्षा घेण्यात येतात. 
“िट िेती प्रवतगक” या व्यवसाय अभ्यासक्रमाची गद. १५ जुलै, २०१९ रोजी एकाच गदविी 3000 िेतकऱ्यांची कौिल्य 
चाचणी यिस्वीपणे घेवुन India Book of World Records व Asia Books of World Record मध्से नाव नोंदवीले 
आहे. 

 
व्यवसाय शिक्षर् अांतिणत राबशवण्यात येर्ाऱ्या योजना 

 
1. माध्यशमक स्तरावरील पूवण व्यावसाशयक अभ्यासक्रम: 

1.1 सन 1986 च्या िैक्षगणक धोरणानुसार माध्यगमक स्तरावर कायानुभव आधारीत गविय घेण्यावर भर देण्यात आला होता, 
जणेेकरुन भावी आयुष्ट्यात गवद्याथी वल्डग ऑफ वकग साठी तयार होऊ िकतील. सदर अभ्यासक्रमात गवद्यार्थ्यांना 
मेकॅगनकल, इलेक्रीकल व इलेक्रॉगनक्स अगभयांगत्रकी गवियातील मुलभतू कौिल्ये आत्मसात करता येतात. त्या 
कौिल्याचा दैनंशदन जीवनात उपयोि करता येतो. आवश्यकतेनुसार सदर कौिल्यांची व्याप्ती वाढगवण्यासाठी गवद्याथी 
अगभयांगत्रकी क्षेत्रातील उच्च गिक्षणाकडे वळू िकतो अथवा आपल्या आवडीप्रमाणे रोजिार/स्वयंरोजिार गनवडू 
िकतो. माध्यगमक स्तरावर कायानुभव गवियाऐवजी “तांगत्रक” गवियात उपलब्ध तीन गवियांपकैी एक ऐस्च्िक गविय 
म्हणनू गनवडता येतो. 
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1.2 इ. 9 वी व 10 वी मध्ये पूवग व्यावसागयक अभ्यासक्रम गिकगवला जातो. िासकीय तंत्र माध्यगमक िाळा/कें द्रांच्या 10 
गक .मी.  पगरसरातील सहयोिी िाळांमधील इ. 9वी व 10वी स्तरावरील िालेय गिक्षण घेर्ाऱ्या गवद्यार्थ्यांना आठवडयात 
1 गदवस पूवग व्यावसागयक अभ्यासक्रम गिकगवला जातो. 

1.3 सन 2015-16 या िैक्षगणक विापासून पूवग व्यावसागयक अभ्यासक्रमांतिगत खालील अभ्यासक्रमांचा समाविे 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 मुलतत्व,े गवद्यतु व इलेक्रॉगनक्स गवियातील सकीट डायग्राम तसेच संिणकाची मुलभतू तत्व े
गवद्यार्थ्यांना गिकगवण्यात येतात. 

1.5 इ. 10वी उत्तीर्ण उमेदवाराांना तंत्र गनकेतन प्रविेासाठी 15% जािा राखीव आहेत.  इ. 11 वी व्यावसागयक प्रविेासाठी 
40% जािा राखीव आहेत.   

 
2. + 2 स्तरावरील शद्वलक्षी अभ्यासक्रम:  

2.1 डॉ. कोठारी आयोिाच्या गिफारिीनुसार +2 स्तरावर व्यवसाय गिक्षणाची जोड देऊन अगधकागधक गवद्यार्थ्यांना 
व्यावसागयक प्रगिक्षण द्याव ेव रोजिार/स्वयंरोजिार करण्यास प्रवृत्त कराव,े जेणेकरुन महागवद्यालयीन गिक्षणाकडे 
जाणारा लोंढा थांबवावा या उदे्दिाने राज्यात िैक्षगणक विग 1978-79 पासून िासन गनणगय क्रमांक Education & Youth 
Service Department Resolution No.VOC/XXXVIII, Dt. 9th August, 1978 अन्वये “गद्वलक्षी अभ्यासक्रम” सरुु 
करण्यात आल ेआहेत. इ. 12 वी उत्तीणग गवद्यार्थ्यांनी स्वयंरोजिार करावा व ते िक्य नसल्यास पुढील गिक्षण सुरु ठेवाव े
असा दुहेरी हेतू या योजनेमध्ये आहे म्हणनू या योजनेस गद्वलक्षी अभ्यासक्रम असे संबोधण्यात येते. 

2.2 तांगत्रक, वागणज्य, कृिी व मत्स्य अिा चार िटांमधून 13 गद्वलक्षी अभ्यासक्रम सन 2015-2016 पासून 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 िुणांचा 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 असून प्रगिक्षण काळात प्रगत माह गवहीत दराने 
गवद्यावतेन अनुज्ञेय आहे. 

2.5 इ. 12 वी उत्तीणग गवद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय गिक्षण परीक्षा मंडळाच्या ठरागवक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांना थेट 
प्रगवष्ट्ठ होण्याची मुभा आहे. 
 

3. +2 स्तरावरील उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम: 
3.1 डॉ. कोठारी आयोिाच्या गिफारिीनुसार कें द्र िासनाने इ.11 वी व इ. 12 वी च्या स्तरावर व्यवसाय गिक्षणाची जोड 

द्यावी व जास्त गवद्यार्थ्यांना व्यावसागयक प्रगिक्षण देऊन रोजिार व स्वयंरोजिार करण्यास प्रवृत्त कराव े व 
महागवद्यालयीन गिक्षणाकडे जाणारा लोंढा थांबवावा या हेतूने 70% व्याप्ती असेलेले व्यवसाय अभ्यासक्रम राज्यात सन 
1988-89 पासून गिक्षण व सेवायोजन गवभाि िासन गनणगय क्रमांक व्हीओसी-1088/51518/(703)/तांगि-2 ड, 
गदनांक 28.10.1988 अन्वये सुरु करण्यात आलेले आहेत. या व्यवसाय अभ्यासक्रमांमध्ये 70% प्रात्यगक्षकांचा व उवगगरत 
30% अभ्यासक्रमात दोन भािा गविय व एक पायाभतू अभ्यासक्रम (जनरल फाऊंडेिन कोसग) यांचा समाविे आहे. 
िैक्षगणक विग 2015-16 पासून हे व्यवसाय अभ्यासक्रम सुधारीत करण्यात आलेले आहेत. 

3.2 तांगत्रक, वागणज्य, कृिी, मत्स्य, अधगवैद्यकीय व िृहिास्त्र अिा 6 िटांमधून सुधारीत 20 व्यवसाय अभ्यासक्रम सन 
2015-2016 पासून सुरु करण्यात आलेले आहेत. 

3.3 इ.12 वी ची अंगतम परीक्षा माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येते. प्रगिक्षण कालावधीत 
कारखान्यात/उद्योिात प्रत्यक्ष कामाच्या जािी ऑन द जॉब रेगनिची सोय असते. 
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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 असून प्रगिक्षण काळात प्रशतमहा 
गवहीत दराने गवद्यावतेन अनुजे्ञय आहे . पदगवकेच्या गद्वतीय विात थेट प्रविेासाठी 2% जािा आरगक्षत आहे. 

3.5 काही अभ्यासक्रमांना औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांिी समकक्षता देण्यात आलेली आहे तसेच D.Ed. 
प्रविेास पात्र आहे. 
 

4. महाराष्ट्र राज्य कौिल्य शवकास मांडळ (MSSDB) 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षर् परीक्षा मांडळाची स्थापना १९८६ मध्ये झाली व सन 2021 मध्ये मांडळाच ेनामाांतत्रर् महाराष्ट्र 
राज्य कौिल्य शवकास मांडळात झाले. व्यवसाय शिक्षर् व प्रशिक्षर् सांचालनालयातील सहसांचालक दजाच ेअशधकारी याांना 
मांडळाच ेअध्यक्ष म्हर्ुन नेमण्यात येते. 
राज्यात मध्यम व मोठया औद्योशिक आस्थापनाांची तसेच लघुउद्योिाांची वाढ झाल्यामुळे कुिल कामिाराांची िरज शनमार् 
झालेली आहे, त्याचबरोबर स्वयांरोजिाराच्या सांधीसुध्दा उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्या कशरता शवशवध क्षेत्रात कुिल मनुष्ट्यबळ 
उपलब्ध करुन देरे्, हा महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षर् परीक्षा मांडळाचा प्रमुख उदे्दि आहे.  
िालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या तसेच प्राथशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षर् अधणवट सोडलेल्या शवद्यार्थ्यांना ताांशत्रक 
कौिल्ययुक्त करुन रोजिार व स्वयांरोजिाराच्या सांधी उपलब्ध  करुन देण्याांत येतात.  उपरोक्त अभ्यासक्रमाांमध्ये आधुशनक 
तांत्रज्ञानानुसार बदल होत आहेत.  तसेच औद्योशिक व सेवाक्षेत्रामध्ये असलेली ताांशत्रक मनुष्ट्यबळाची मािर्ी पूर्ण करण्यासाठी 
सदर योजनेमध्ये अांतभूणत असलेल्या अभ्यासक्रमाांची व्याप्ती वाढत आहे. मांडळाच्या बऱ्याच अभ्यासक्रमाांना शिकाऊ उमेदवारी 
योजना लािू असल्याने उत्तीर्ण प्रशिक्षर्ार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येतो. 
औद्योशिक आस्थापनाांच्या िरजेप्रमारे् तसेच नशवन तांत्रज्ञानावर आधारीत नव नशवन अभ्यासक्रम मांडळामार्ण त तयार करण्यात 
येत असतात. मांडळाला असर्ाऱ्या स्वायत्तमुेळे त्याांच े सवण अभ्यासक्रम तात्काळ अद्यावत करण्यात येतात. सद्य:स्स्थतीत 
राज्यातील 25 िासकीय तांत्र माध्यशमक िाळा / कें द्राांमधून व 1238 खाजिी शवनाअनुदाशनत सांस्थामधुन 6 मशहने ते 2 वरे्ष 
कालावधीच े 315 शवशवध प्रमार्पत्र अभ्यासक्रम राबशवण्याांत येत आहेत. सद्य:स्स्थतीत मांडळाच्या अभ्यासक्रमाांची प्रशिक्षर् 
क्षमता ६६,385 असुन प्रविे सत्र २०१९ मध्ये 36,007 उमेदवाराांनी प्रविे घेतले आहेत. 
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1.0 सवगसामान्य: 

प्रस्तुत गनयम गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत येणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या प्रविेासाठी लािू राहतील 
अ.   महाराष्ट्र राज्यातील सवग िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 
ब.   महाराष्ट्र राज्यातील सवग खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 
1.1 मागहतीपुस्स्तकेत नमूद संगक्षप्त रुपे: 

ARC  : अजग स्स्वकृती कें द्र 
CAP  : कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया  
CBSE  : कें द्रीय माध्यगमक गिक्षण मंडळ 
CGPA  : एकूण श्रेणी गबदुची सरासरी (Cumulative 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 
HD   : मूळ गजल्हा 
IMC   : संस्था व्यवस्थापन सगमती 
ITI   : औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 
MSBSHSE  : महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळ 
NCVT  : राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद 
NRI   : अगनवासी भारतीय 
OHD  : मूळ गजल्हाबाहय 
OMS  : महाराष्ट्र राज्याबाहेरील 
PIO   : मूळ भारतीय नािगरक 
PPP  : Public Private Partnership 
SCVT  : राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद 
SL   : राज्य पातळी 
SSC  : माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र 
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1.2 पगरभािा: 
1.2.1 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था म्हणजे िासनामाफग त चालगवल्या जाणाऱ्या अथवा िासन मान्यताप्राप्त खाजिी 

संस्थांद्वारा 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 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था म्हणजे महाराष्ट्र िासनातफे चालगवल्या जाणाऱ्या औद्योगिक 
प्रगिक्षण संस्था. 

1.2.3 खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था म्हणजे खाजिी व्यवस्थापनामाफग त कायम गवनाअनुदागनत तत्वावर 
चालगवल्या जाणाऱ्या औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था 

1.2.4 व्यवसाय/अभ्यासक्रम म्हणजे प्रगिक्षण महासंचालनालय, नवी गदल्ली गकवा राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण 
पगरिद, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामाफग त सुगचत केलेले व्यवसाय/अभ्यासक्रम. येथे व्यवसाय व अभ्यासक्रम 
एकाच अथाने असून त्यांची अदलाबदल होऊ िकते. 

1.2.5 युगनट म्हणजे गवगिष्ट्ट व्यवसाय अभ्यासक्रमाची तुकडी की ज्यासाठी स्वतंत्र गिल्पगनदेिक गनयुक्त केला 
आहे. 

1.2.6 गिल्पगनदेिक म्हणजे औ.प्र.संस्थांमध्ये गिक्षण/प्रगिक्षण देणारा कमगचारी 
1.2.7 प्रगिक्षणाथी म्हणजे औ.प्र.संस्थेमध्ये प्रवगेित उमेदवार 
1.2.8 प्रगिक्षण विग म्हणजे औ.प्र.संस्थेमधुन प्रगिक्षण गदले जाणारा 01 सप्टेंबर ते 31 ऑिस्ट दरम्यानचा 

कालावधी 
1.2.9 एनसीव्हीटी (NCVT) व्यवसाय म्हणजे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची संलग्नता प्राप्त औ. प्र. संस्थेत 

गिकगवले जाणारे व्यवसाय अभ्यासक्रम 
1.2.10 एससीव्हीटी (SCVT) व्यवसाय म्हणजे राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेची संलग्नता प्राप्त औ.प्र.संस्थेत 

गिकगवले जाणारे व्यवसाय अभ्यासक्रम 
1.2.11 मंजूर प्रविेक्षमता म्हणजे प्रगिक्षण महासंचालनालय, नवी गदल्ली यांच्याकडून मंजूर व्यवसाय तसेच राष्ट्रीय 

व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिदेकडून संलस्ग्नत अभ्यासक्रमगनहाय मंजूर जािांची संखया गकवा राज्य व्यवसाय 
प्रगिक्षण पगरिदेच्या अभ्यासक्रमगनहाय मंजूर जािांची संखया.  

1.2.12 सुपरन्युमरी म्हणजे व्यवसाय अभ्याक्रमांच्या तुकडीमधील मंजूर प्रविेक्षमतेतील िळती रोखण्यासाठी मंजूर 
प्रविेक्षमतेच्या 30% वा प्रगिक्षण महासंचालनालय, नवी गदल्ली यांनी गनधारीत केल्याप्रमाणे अगधकचे प्रविे 
करण्यास गदलेली परवानिी 

1.2.13 एकूण प्रविेक्षमता म्हणजे एका तुकडीची प्रविेक्षमता = मंजूर जािा म्हणजे मंजूर प्रविेक्षमता + 
सुपरन्युमरी 

1.2.14 राज्य सरकार म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच ेसरकार 
1.2.15 संचालक म्हणजे संचालक, व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
1.2.16 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया म्हणजे िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांसाठी एकाच ऑनलाईन अजाव्दारे करण्यात 

येणारी कें द्रीय प्रविे पध्दत 
1.2.17 संकेतस्थळ म्हणजे https://admission.dvet.gov.in 
1.2.18 प्रविेअजग स्स्वकृती कें द्र म्हणजे औ.प्र.संस्था जेथे उमेदवार ऑनलाईन प्रविे अजग भरणे, अजण िुल्क जमा 

कररे् व  प्रविे प्रशक्रयेसांबांधी इतर सेवा प्राप्त करू िकतो. सवग िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्था या 
औ.प्र.संस्थांच्या प्रविेप्रकीयेत प्रविे अजग स्स्वकृती कें द्र असतील 

1.2.19 उमेदवार म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील िासकीय तसेच खाजिी औ.प्र.संस्थांमधील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण 
योजनेतिंत येणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी प्रविे अजग िुल्क भरुन ऑनलाईन प्रविे अजग सादर 
करणारा प्रविेोच्िुक अजगदार  

1.2.20 इांटर-स-ेमेरीट म्हर्जे िुणवत्ता क्रमांक 
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1.2.21 सक्षम अगधकारी म्हणजे मागहतीपुस्स्तकेत उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रविे अजग मािगवणारा व प्रविेप्रकीयेची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी िासनामाफग त गनयुक्त अगधकारी. सद्यस्स्थतीत संचालक, व्यवसाय गिक्षण व 
प्रगिक्षण संचालनालय यांना िासनातफे सक्षम प्रागधकारी म्हणनू नेमण्यात आले आहे.  

1.2.22 सक्षम अगधकाऱ्याचा प्रगतगनधी म्हणजे प्रविेप्रकीया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सक्षम अगधकाऱ्यास 
मदतनीस म्हणनू सक्षम अगधकाऱ्याकडून गनयुक्त अगधकारी 

1.2.23 अगनवासी भारतीय म्हणजे भारतीय आयकर कायदा 1961 च्या कलम 6 मध्ये गदलेल्या व्याखयेनुसार 
असणारे. 

 
1.3 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया माध्यमातून गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेअतंिगत होणाऱ्या प्रविे प्रक्रीयेत सक्षम अगधकाऱ्याची 

भगूमका 
1.3.1 सवग िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थानी पुढील प्रगिक्षण विाच्या प्रविेासाठी 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 प्रविे प्रक्रीयेच्या माध्यमातून, 

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

अल्पसंखयांकासाठी राखीव आरगक्षत जािांची कमाल मयादा, कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या माध्यमातून 
भरण्यासाठी 15 एगप्रल पयंत सक्षम अगधकाऱ्याकडे सादर करावीत. 

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

1.3.5 सवग औ.प्र.संस्था पुढील प्रगिक्षण विासाठीची प्रविेक्षमता तपासतील व काही त्रटुी असल्यास सक्षम 
अगधकाऱ्यास त्याबाबत 20 एगप्रल पयंत कळवतील. 

1.3.6 सक्षम अगधकारी सवग औ.प्र.संस्थागनहाय व व्यवसाय अभ्यासक्रमगनहाय प्रविेक्षमता 1 मे पयगत प्रकागित 
करतील. 

1.3.7 30 एगप्रल रोजी गकवा त्यापवूी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगिक्षण पगरिद अथवा राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण 
पगरिदेकडून संलग्नता प्राप्त व्यवसायांच्या तुकडयांच्या संस्थागनहाय व व्यवसायगनहाय जािांचा त्यांच्या 
प्रविे क्षमतेमध्ये/उपलब्ध जािेमध्ये समाविे केला जाईल व सवग औ.प्र.संस्थांकगर ता 15 मे पयंत 
व्यवसायगनहाय अंगतम उपलब्ध जािा संकेतस्थळावर जाहीर केल्या जातील. उपरोक्त गदनांकानंतर 
संलग्नता प्राप्त करुन घेणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायाची तुकडी प्रविेप्रक्रीयेसाठी त्या प्रगिक्षण विात ग्राय 
धरली जाणार नाही. 

1.3.8 औ.प्र.संस्थेतील व्यवसाय अभ्यासक्रमांची प्रविेक्षमतेसह यादी ही प्रविे पसु्स्तकेतील प्रपत्र-2 म्हणनू एक 
भाि आहे. मात्र, औ.प्र.संस्थेतील सुधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रमगनहाय यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असेल. दरम्यान मागहतीपुस्स्तका अिोदर प्रकागित झाल्यामुळे सक्षम अगधकारी मागहती पुस्स्तकेसोबत 
प्रपत्र-2 स्वतंत्रपणे पुरवतील. 

1.3.9 सक्षम अगधकारी ऑनलाइन प्रवेि संकेतस्थळावर उपलब्ध करतील. 
1.3.10 सक्षम अगधकारी औ.प्र.संस्थेतील प्रविे प्रक्रीयेसाठी मागहतीपुस्स्तका व प्रविेासाठी व प्रविेानंतर 

करावयाच्या कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दती प्रकागित करतील.  
1.3.11 सक्षम अगधकारी कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेस अनुसरून गमळालेल्या व्यवसायगनहाय जािेवर प्रविेासाठी व प्रविे 

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

1.3.12 ऑनलाईन प्रविे संकेतस्थळावर सवग औ.प्र.संस्थांना प्रविे प्रक्रीया पूणग करण्यासाठी Login पुरवले आगण 
प्रवगेित उमेदवाराची मागहती प्रगिक्षणासाठी व परीक्षेच्या प्रक्रीयेसाठी अगे्रगित करेल. 

1.3.13 सक्षम अगधकाऱ्याने गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेअंतिगत व्यवसायातील प्रविेासंबंधात घेतलेले सवग 
गनणगय अंगतम आगण सवग संबंगधतांना बंधनकारक असतील 
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1.3.14 कें द्रीय प्रविेप्रक्रीया ही सुचकदिी प्रक्रीया असून सक्षम अगधकारी यात सुधारणा करतील गकवा आवश्यकता 
असल्यास जास्तीत जास्त प्रविे होण्याची खात्री करण्यासाठी प्रविेप्रक्रीयेदरम्यान प्रविेासंबंधी काही 
बदल करुन संबंगधत मागहती वृतपत्रातून प्रकागित करतील आगण प्रविेाच्या संकेतस्थळावर दृश्य स्वरुपात 
उपलब्ध करुन देतील. 

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

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

 
1.4 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेसाठी जािांची उपलब्धता: 

सक्षम अगधकाऱ्यामाफग त कें द्रीय प्रविे प्रगक्रयेच्या माध्यमातून प्रविेाकगर ता उपलब्ध करुन गदलेल्या जािांचा तपिील 
खालील तक्त्यात गदला आहे. 

 

अ.क्र. सांस्था 

कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेकरीता सक्षम अशधकाऱ्याकडे उपलब्ध जािा 
(एकूर् प्रविेक्षमतेच्या प्रत्येक तुकडीसाठी उपलब्ध जािा 

(टक्केवारी)) 

सांस्था स्तरावरील प्रविेासाठी 
सांस्थेत उपलब्ध जािा 

(एकूर् प्रविेक्षमतेच्या प्रत्येक 
तुकडीसाठी उपलब्ध जािा 

(टक्केवारीत)) 
िासकीय औ.प्र.सांस्थाांना 

लािू िुल्क 
खाजिी  औ.प्र. सांस्थाांना  

लािू िुल्क 
1 सवग िासकीय औ.प्र. संस्था 100% 0% 0% 

2 
पब्लीक प्रायव्हेट 
पाटणनरशिप योजनेंतिणत 
िासकीय औ.प्र. सांस्था 

80% 20% 0% 

३ सवण खाजिी औ.प्र. सांस्था 0% 80% 20% 
 

1.5 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेसाठी उपलब्ध जािांचे वाटप: 
प्रविे अगधकाऱ्याकडून प्रविेाकगरता उपलब्ध जािांच ेवाटप खाली नमूद केलेल्या तपिीलाप्रमाणे होईल.  
  

 जािा वाटप प्रविेाकगरता उपलब्ध जािा 

मूळ गजल्हा पातळीवर 90% जािा 
(Home District Level) 

सवगसामान्य प्रविे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या जािांपैकी 90% जािा या 
उमेदवाराने ज्या गजल्यामधून माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे 
त्याच गजल्यामधील औ.प्र.संस्थेत प्रविेासाठी उपलब्ध आहेत. 

गजल्हाबाय पातळीवर 10% जािा 
(Outside Home District Level) 

सवगसामान्य प्रविे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या जािांपैकी 10% जािा या 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवाराने ज्या गजल्यामधून माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा 
(SSC) गदलेली आहे त्या गजल्याव्यगतगर क्त इतर गजल्यातील औ.प्र.संस्थांमध्ये 
प्रविेासाठी आरगक्षत ठेवण्यात आल्या आहेत.  
राज्यस्तरीय िुणवत्ता यादीमधील ज्या उमेदवाराने अिा गजल्याबाहेरील 10% 
जािांकगर ता पयाय गदला आहे, त्यांना प्रविे देण्यात येईल. 10% जािांपैकी वरील प्रमाणे 
प्रविे देऊन गरक्त असलेल्या जािा, 90% जािांकगर ता पयाय गदलेल्या उमेदवारांना 
पुढील फेरीत प्रविेाकगर ता उपलब्ध होतील. 

 
1.5.1 मूळ शजल्हा पातळीवरील 90% जािा:  

उमेदवाराने माध्यगमक िालांत परीक्षा (SSC) ज्या गठकाणावरुन गदलेली आहे त्यावर गजल्हा स्तरावरील 
90% जािांबाबत उमेदवाराची पात्रता ठरगवली जाते.  
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उदाहरणाथग:  उमेदवाराने धुळे गजल्यातील माध्यगमक िालांत परीक्षा (SSC) गदलेली असेल तर संबंगधत 
उमेदवार धुळे गजल्यातील सवग औ.प्र.संस्थांतील उपलब्ध जािांच्या 90% जािांकगरता पात्र असेल. 
मंुबई िहर आगण मंुबई उपनिर गजल्यातील उमेदवाराने कोणत्याही एका गजल्यातून माध्यगमक िालांत 
परीक्षा (SSC) गदलेली असेल तर उमेदवार मंुबई िहर आगण मंुबई उपनिर गजल्यातील सवग 
औ.प्र.संस्थांमधील उपलब्ध जािांच्या 90% जािांकगरता पात्र असेल. वरील दोन्ही गजल्यांमधील प्रविेास 
अजग करणाऱ्या उमेदवारांचा मूळ गजल्हा म्हणनू मंुबई गजल्हा ग्राहय धरण्यात येईल.  

 
1.5.2 गजल्हाबाय पातळीवरील 10% जािा: 

गजल्हाबाय पातळीवरील 10% जािांबाबत, उमेदवाराने ज्या िाळेतून माध्यगमक िालांत परीक्षा (SSC) 
गदलेली आहे, त्यावरुन उमेदवाराची पात्रता ठरगवली जाईल.  
 
उदाहरणाथग:  उमेदवाराने माध्यगमक िालांत परीक्षा धुळे गजल्यातून गदलेली असेल तर संबंगधत उमेदवार 
धुळे गजल्हा सोडून इतर सवग गजल्यामधील सवग औ.प्र.संस्थांतील उपलब्ध जािांच्या 10% जािांकगरता तो 
पात्र असेल.  
 

1.5.3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीयांकगरता जािा: 
महाराष्ट्र राज्यातील सवग िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांमधील िुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांना प्रविे 
गदल्यानंतर काही जािा गरक्त राहत असल्यास, अिा जािा महाराष्ट्र राज्याव्यगतगरक्त इतर राज्यातील 
पात्र उमेदवारांना आगण त्यानंतर अगनवासी भारतीय पात्र उमेदवारांना खाली नमूद केलेल्या मािगदिगक 
तत्वानुसार प्रविेास देण्यात येतील. 
 
1.5.3.1 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय अिा सवग उमेदवारांना खुल्या प्रविात ग्राय 

धरण्यात येईल व त्यांना गनयम क्र. 2.0 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पात्रता धारण करणे आवश्यक 
आहे. 

1.5.3.2 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना अनुक्रमे त्यांच्या िुणवत्ता 
क्रमानुसार प्रविे गदला जाईल. 

1.5.3.3 महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांमधून जािा भरल्यानंतर, सक्षम अगधकारी या श्रेणी मधील 
उमेदवारांमधून चौर्थ्या फेरीमध्ये जािा वाटप करतील. 

1.5.3.4 प्रथम राज्याबाहेरील उमेदवारांमधून जािा भरण्यात येतील, त्यानंतर जािा गरक्त रागहल्यास 
अगनवासी भारतीय उमेदवारांमधून जािा भरण्यात येतील. 

1.5.3.5 गनयगमत वळेापत्रकाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना 
कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेत नोंद करावी लािेल आगण वेळापत्रकामध्ये गदल्याप्रमाणे चौर्थ्या फेरीसाठी 
पयाय सादर कराव ेलाितील. 

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

 
1.6 औ.प्र. संस्थामधील जािा वाटप आगण आरक्षण: 

कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेनुसार प्रविेाकगरता उपलब्ध असलेल्या जािांची आगण संस्था स्तरावर उपलब्ध असलेल्या 
जािांची सवग प्रकारच्या संस्थांमधील विगवारी खाली दिगगवल्याप्रमाणे आहे. 
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अ. 
क्र. 

संस्थेच ेप्रकार 

सक्षम अगधकाऱ्याकडे उपलब्ध जािा  
(एकूण प्रविेक्षमतेच्या टक्केवारीत) 

संस्था पातळी 
वरील जािा @ 

(एकूण 
प्रविेक्षमतेच्या 
टक्केवारीत) 

मूळ गजल्हा 
पातळीवरील जािा 

गजल्हाबाय  
पातळीवरील जािा 

राज्यपातळीवरील 
जािा 

1. 
िासकीय औ. प्र. संस्था 
- सवगसामान्य 

90% 10% 0% 0% 

2. 
िासकीय औ. प्र. संस्था 
- मगहला 

0% 0% 
100% - फक्त 
मगहलांसाठी 

0% 

3. 
िासकीय औ. प्र. संस्था 
- अल्पसंखयांकाकगरता 

अल्पसंखयांका 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

30% जािांच्या 90% 

अल्पसंखयांका व्यगतगर क्त 
उपलब्ध 30% जािांच्या 

10% जािा 

70% - फक्त 
अल्पसंखयाकाकगरता 

0% 

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

अनुसूगचत जाती 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

20% जािांच्या 90% 

अनुसूगचत जमाती 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 20% 

जािांच्या 10% जािा 

80% - फक्त 
अनुसूगचत जातीकगरता 

0% 

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

अनुसूगचत जमाती 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

25% जािांच्या 90% 

अनुसूगचत जमाती 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 25% 

जािांच्या 10% जािा 

75% फक्त अनुसूगचत 
जमातीकगरता 

0% 

6. 
िासकीय औ. प्र. ससं्था 
- सावगगत्रकरण  

अनुसूगचत जमाती 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 

00% जािांच्या 90% 

अनुसूगचत जमाती 
व्यगतगर क्त उपलब्ध 00% 

जािांच्या 10% जािा 

100% फक्त 
अनुसूगचत 

जमातीकगर ता 
0% 

7. 
खाजिी औ. प्र. संस्था - 
सवगसामान्य 

एकूण प्रविे क्षमतेच्या 
उपलब्ध 80% जािेच्या 

90% 

एकूण प्रविे क्षमतेच्या 
उपलब्ध 80%जािेच्या 

10% जािा 
0% 

एकूण 
प्रविेक्षमतेच्या 

20% 

8. 
खाजिी औ.प्र. संस्था - 
अल्पसंखयांकाकगरता # 

कें द्रीय प्रविे पध्दतीतील 
उपलब्ध जािांच्या 90% 

जािा * 

कें द्रीय प्रविे पध्दतीतील 
उपलब्ध जािांच्या 10% 

जािा* 

गकमान मयादा 50% 
फक्त गविेि 

अल्पसंखयांकासाठी 

कमाल मयादा 
20% 

9. 
िासकीय औ. प्र. सांस्था 
-  पब्लीक प्रायव्हेट 
पाटणनरशिप योजनेंतिणत 

72% 08% 20% 0% 

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

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

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

@  खाजिी औ.प्र.संस्था, संस्था पातळीवरील जािा कें द्रीय प्रविे पध्दतीद्वारे भरण्यासाठी सक्षम अगधकाऱ्याकडे देऊ 
िकतात. तथागप, अिी गवनंती 15 एगप्रल पूवी करण्यात यावी. 
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2.0 गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेअतंिगत व्यवसायांच्या प्रविेाकगर ता पात्रता गनकि: 
 
2.1 उमेदवार भारतीय नािगरक असावा 
2.2 उमेदवाराने त्याप्रविे विात गद. 31 जुलै रोजी वा तत्पूवी वयाची 14 विे पूणग केलेली असावी. तथागप, प्रगिक्षण 

महासंचालनालय, नवी गदल्ली यांनी काही गवगिष्ट्ट व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी गकमान वयोमयादा गनधागरत केल्यास 
त्याप्रमाणे व्यवसाय गनहाय गकमान वय पात्रतेत बदल करण्यात येईल.  

2.3 कोणत्याही व्यवसायाच्या प्रविेाकगरता कमाल वयोमयादेची अट नाही.  
2.4 व्यवसायगनहाय पात्रतेसाठी उमेदवाराने प्रपत्र - 1 चा संदभग घ्यावा. 
2.5 राष्ट्रीय मुक्त िा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 िुण यांची समकक्षता 
असलेले संबंगधत मंडळाच ेअगधकृत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  

2.7 उमेदवार माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळ गकवा कें द्रीय 
परीक्षा मंडळाव्यगतगरक्त अन्य मंडळाकडून उत्तीणग झाला असेल तर त्याने महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च 
माध्यगमक मंडळाकडून (MSBSHSE) तसे समकक्षता प्रमाणपत्र आणाव.े  

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

3.0 उमेदवारांच ेप्रकार: 
 
3.1 महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार व मूळ गजल्यातील उमेदवारांच ेप्रकार: 

सक्षम अगधकाऱ्याच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र राज्यातील जािांवर प्रविेाकगर ता उमेदवारास खालील तक्त्यांमधील 
एकातरी पात्रतेच्या गनकिाची पूतगता करणे आवश्यक आहे. 

 
अ. 
क्र. 

उमेदवाराचे प्रकार 
गजल्हा स्तरावरील 90% जािांकगर ता 

उमेदवाराचे पात्रता व गजल्हाक्षेत्र गनकि 
मूळ गजल्हा 

1. 

प्रकार - अ 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार 

Type - A 
Maharashtra State Candidates 

उमेदवाराने महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त 
िाळेतून माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
(SSC) गदलेली असावी 

आगण 
उमेदवाराचे आई अथवा वडील महाराष्ट्र 
राज्याचे अगधवास असणारे असावते. 

उमेदवाराचा मूळ गजल्हा म्हणज े
उमेदवाराने माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र 
परीक्षा (SSC) जथूेन गदलेली असेल ते 
गठकाण ज्या गजल्हा क्षेत्रात येते, तो 
गजल्हा. 

2. 

प्रकार - ब 
महाराष्ट्रात अगधवास असणारे उमेदवार 

Type - B 
Maharashtra Domiciled Candidates 

 

"प्रकार - अ" ची पूतगता करीत नसल्यास  
आगण 

उमेदवाराचे आई अथवा वडील महाराष्ट्र 
राज्याचे अगधवास असणारे असावते.  

उमेदवाराचा मूळ गजल्हा म्हणज ेमहाराष्ट्र 
राज्याचे अगधवास प्रमाणपत्र देणारे 
प्रागधकरण महाराष्ट्र राज्यातील ज्या 
गजल्हा क्षेत्रात येते, तो गजल्हा. 

3. 

प्रकार - क 
कें द्र िासन अथवा कें द्र िासनाच्या 

उपक्रमामधील कमगचाऱ्याचा मुलिा / मुलिी 
Type - C 

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

 

“प्रकार - ब” ची पूतगता करीत नसल्यास 
आगण 

अजग भरण्याच्या अंगतम मुदतीपूवी ज्या 
उमेदवाराचे आई/वडील कें द्र िासनाचे / 
कें द्रिासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी असून 
ज्यांची गनयकु्ती महाराष्ट्र राज्यात झाली आहे 
आगण ज ेपदावर रुजु झाले आहेत.  

उमेदवाराचा मूळ गजल्हा म्हणज ेमहाराष्ट्र 
राज्यातील ज्या गजल्याच्या कायगकक्षेत 
उमेदवाराचे आई/वडील हे कें द्र 
िासनाचे/कें द्र िासनाच्या उपक्रमामधील 
कमगचारी असून त्यांची गनयकु्ती झालेली 
आहे व ते रुजू झालेले आहेत असा 
गजल्हा.  
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अ. 
क्र. 

उमेदवाराचे प्रकार 
गजल्हा स्तरावरील 90% जािांकगर ता 

उमेदवाराचे पात्रता व गजल्हाक्षेत्र गनकि 
मूळ गजल्हा 

4. 

प्रकार - ड 
महाराष्ट्र राज्य िासन अथवा महाराष्ट्र 

राज्य िासनाच्या उपक्रमामधील 
कमगचाऱ्याचा मुलिा/मुलिी 

Type - D 
Sons and Daughters of Maharashtra 

State Govt./ Maharashtra State Govt. 
Undertaking Employee 

“प्रकार - क” प्रमाणे पूतगता करीत नसल्यास 
आगण 

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

उमेदवाराचा मूळ गजल्हा म्हणज ेमहाराष्ट्र 
राज्याच्या कायगकक्षेत उमेदवाराच्या 
आई/वडीलांची गनयकु्ती महाराष्ट्र राज्य 
िासन/महाराष्ट्र राज्य िासनाच्या 
उपक्रमामधील कायालयात/मुखयालयात 
झाली असेल असा गजल्हा 

5 

प्रकार - इ 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार महाराष्ट्र 
राज्य िासन/महाराष्ट्र राज्य िासनाच्या 

उपक्रमामधील/कें द्र िासन/ केद्र 
िासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी ज्यांची 
बदली दुसऱ्या गजल्यात झालेली आहे अिा 

उमेदवाराची आई/वडील यांची गनयुक्ती 
झालेल्या गजल्यात 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 िाळेतून इ.8 
वी, 9 वी व 10 वी परीक्षा गदलेले उमेदवार  

आगण 
ज्या गजल्यातून उमेदवाराने माध्यगमक िालांन्त 
प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे तेथून 
दुसऱ्या गजल्यात उमेदवाराचे आई/वडील ज े
महाराष्ट्र राज्य िासन/महाराष्ट्र राज्य 
िासनाच्या उपक्रमामधील/कें द्र िासन/कें द्र 
िासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी असून 
त्यांची अजग स्वीकृतीच्या अंगतम मुदतीपूवी 
बदली झालेली आहे व ते रुजू झालेले आहेत 
असा गजल्हा.  

उमेदवाराचा मूळ गजल्हा म्हणज ेमहाराष्ट्र 
राज्यातील ज्या गजल्याच्या कायगकक्षेत 
उमेदवाराच्या पालकांची गनयकु्ती 
झालेली आहे की ज ेराज्य 
िासन/महाराष्ट्र राज्य िासनाच्या 
उपक्रमामधील/कें द्र िासन/कें द्र 
िासनाच्या उपक्रमामधील कमगचारी.  
 
टीप: प्रकार - इ चा पयाय गनवडणारा 
उमेदवार प्रकार अ ची संधी िमावले. जर 
एखाद्या उमेदवाराने प्रकार अ आगण इ 
दोन्हीकगरता अजग केला असेल तर 
त्याचा/ गतचा प्रकार इ वर हक्क राहून 
त्यानुसार अजाचा मूळ गजल्याच्या 
िुणवत्ता यादीनुसार गवचार केला जाईल.  

 
3.2 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार: 

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

 
3.3 अगनवासी भारतीय उमेदवार: 

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

4.0 चालू प्रगिक्षण विामध्ये गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजने अतंिगत व्यवसायांचा प्रथम विग पुनप्रगविे/नवीन प्रविे घेऊ इस्च्िणारे 
उमेदवार: 
4.1 ज्या उमेदवाराने मािील प्रशिक्षर् वर्षात औ.प्र. सांस्थामधून कोर्त्याही अभ्यासक्रमात प्रविे घेतलेला असेल, तो 

उमेदवार चालू वर्षात प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला प्रविे घेण्यासाठी पात्र आहे. तथाशप, त्याांना मािील प्रशिक्षर् 
वर्षात पास झालेल्या कोर्त्याही शवर्षयात सवलत देण्यात येर्ार नाही. अिा उमेदवाराांना सक्षम अशधकाऱ्याने सूशचत 
केलेल्या नमुन्याप्रमारे् पुढील प्रविेासाठी पूवी प्रविे घेतलेल्या सांस्थेच ेना-हरकत प्रमार्पत्र सादर कराव ेलािेल. 

4.2 ज्या प्रशिक्षर्ार्थ्यांनी औ.प्र. सांस्थेत अांशतम वर्षाची पशरक्षा शदलेली असेल व त्या पशरक्षेचा शनकाल घोशर्षत झाला असेल 
असेच प्रशिक्षर्ाथी पुनप्रणविेास पात्र असतील. 
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4.3 असे पुनप्रणविे घेतलले ेउमेदवार कोर्त्याही प्रकारची िासकीय शिष्ट्यवृत्ती, शनवाहभत्ता, प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती 
योजना वा इतर सुशवधेसाठी पात्र राहर्ार नाहीत. तसेच अिा उमेदवाराांना प्रशिक्षर् िुल्कात कोर्तीही सवलत 
शदली जार्ार नाही. 

 
5.0 आरक्षण:  

सक्षम अगधकरणाच्या कक्षेमध्ये सामान्य प्रविे पध्दती अंतिगत उपलब्ध जािांकगरता गवगवध प्रकारच्या आरक्षणाचा तपिील 
खालीलप्रमाणे आहे. 
 
5.1 अपंित्व असलले्या उमेदवारांकगरता आरक्षण: 

5.3.1 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) तरतुदींच्या अनुर्षांिाने कें द्रीय 
प्रविे पध्दती अंतिगत उपलब्ध जािांच्या 5% जािा प्रत्येक औ.प्र.संस्थामध्ये अपंि उमेदवारांना आरगक्षत 
असतील. 

5.3.2 खाली गदलेल्या प्रकाराप्रमाणे हे आरक्षण अपंि उमेदवारांना लािू होईल.  
 

अ.क्र. 
अपंित्वाचे 

प्रकार 
तपिील 

1. PWD - 1 Blindness and low vision 
2. PWD - 2 Deaf and hard of hearing 

3. PWD - 3 
Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, 
acid attack victims and muscular dystrophy 

4. PWD - 4 
autism, intellectual disability, specific learning disability and mental 
illness 

5. PWD - 5 
Multiple disabilities from amongst persons under clauses PWD - 1 to 
PWD - 5 

 
5.3.3 गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेतील व्यवसायांच ेप्रगिक्षण हे प्रात्यगक्षकागभमुख असल्यामुळे अपंि विातील 

उमेदवारांकगरता व्यवसायानुरुप पात्रता प्रपत्र - 1 मध्ये गदलेली आहे.  
5.3.4 अपंि उमेदवारांना त्यांच्या िागररीक अपंित्वाच्या प्रकारानुसार पात्र असलेल्या व तयार करण्यात आलेल्या 

िुणवत्ता यादीप्रमाणे 5% जािा आरगक्षत ठेवण्यात येतील. मूळ गजल्यासाठी असणाऱ्या जािांसाठीच या 
जािांच ेवाटप होईल. प्रत्येक अपंि विगवारीला 1.0% देणे आवश्यक आहे (सवगसामान्य अपंिांसाठी राखीव 
असणाऱ्या जािांसाठी एकच िुणवत्ता यादीनुसार प्रविे  समथगनीय नाही) 

5.3.5 अपंि उमेदवाराला गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत व्यवसायाला प्रविे गमळाल्यानंतर प्रगिक्षण 
कायगक्रमात कोणतीही सूट/अगधक सुगवधा गदल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.  

5.3.6 अपंि उमेदवाराला िैक्षगणक पात्रतेत सूट गमळणार नाही.  
5.3.7 अपंिाच्या आरक्षणाच्या दाव्यासाठी सादर केलेले अपंित्वाच े प्रमाणपत्रात अपंित्व कायमस्वरुपी असून 

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

 
5.2 अनाथ मुलाांना समाांतर आरक्षर्: 

बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षर्) अशधशनयम, 2015 अन्वये काळजी व सांरक्षर्ाची िरज असलेल्या अनाथ, 
शनराधार बालकाांना सांस्थेतून बाहेर पडल्यानांतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे शवशवध िासकीय लाभाांपासून वांशचत 
रहाव ेलािते.  त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य िासनाच्या शवशवध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता मशहला व बाल 
शवकास शवभाि िासन शनर्णय क्र. अमुजा-2011/प्र.क्र.212/का-3, शद.02.04.2018 अन्वये शिक्षर् व नोकरी याांमध्ये 
खुल्या प्रविातून 1% समाांतर आरक्षर् लािू करण्यात आल ेआहे.  
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त्यानुसार गनयम 1.4 मध्ये गवहीत केलेल्या कें द्रीय प्रविे पध्दती अंतिगत उपलब्ध जािांच्या १% जािा अनाथ मुलाांना 
आरशक्षत असतील. त्यासाठी उमेदवाराांनी खालील अटी व ितींची पूतणता कररे् आवश्यक राहील. 
5.4.1 बालिृहातील व इतर अनाथ मुलाांपैकी  मशहला व बालशवकास शवभािाकडून देण्यात येर्ारे अनाथ प्रमार्पत्र 

असर्ाऱ्या मुलाांसाठीच हे आरक्षर् लािू राहील.   
5.4.2 ज्या मुलाांच्या कािदपत्रावर कोर्त्याही जातीचा उल्लेख नाही व ज्याांचे आईवडील, काका-काकू, आजी-

आजोबा व इतर नातेवाईक यापैकी कोर्ाबाबतही माशहती उपलब्ध नाही, अिा मुलाांनाच अनाथ आरक्षर् 
लािू राहील. 

5.4.3 संबंगधत प्रविेप्रगक्रयेत अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा अनुिेि पुढे न ओढता खुल्या 
प्रविातून िुणवत्तनुेसार इतर उमेदवार प्रविेास पात्र ठरतील. 

5.4.4 गिक्षणांतिगत गिष्ट्यवृत्ती, वसगतिृह व व्यावसागयक गिक्षणांतिगत िैक्षगणक िुल्क प्रगतपूती योजनेमध्ये सदर 
आरक्षण लािू राहील. 
 

5.3 स्त्री उमेदवाराकगरता आरक्षण: 
5.3.1 प्रत्येक औ.प्र.संस्थेमध्ये गनयम 1.4 मध्ये गवहीत केलेल्या कें द्रीय प्रविे पध्दती अंतिगत उपलब्ध जािांपैकी 

30% जािा मगहला उमेदवारांसाठी आरगक्षत असतील.  
5.3.2 हे आरक्षण सवगसामान्य, अनुसूगचत जाती, अनुसूगचत जमाती, गवमुक्त जाती-अ, भटक्या जमाती-ब, 

भटक्या जमाती-क, भटक्या जमाती-ड आगण इतर मािासविासाठी लािू राहील. 
5.3.3 कें द्रीय प्रविे पध्दती अंतिगत येणाऱ्या मूळ गजल्यात 90% जािा आगण गजल्हाबाय 10% जािा या दोन्ही 

जािांमध्ये मगहला उमेदवारांसाठी जािा आरक्षण उपलब्ध आहेत.  
5.3.4 संरक्षण, अपंि आगण गविेि मािासविग या श्रेणीमध्ये मगहला उमेदवारांना आरक्षण लािू राहणार नाही. 
5.3.5 खाजिी औ.प्र.संस्थामध्ये अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी आरगक्षत जािांमध्ये मगहला उमेदवारांना आरक्षण 

नसेल. 
 

5.4 शवशिष्ट्ठ समाज घटकाांकरीता स्थापन खाजिी औ.प्र. सांस्थेत त्या घटकाांसाठी प्रविेासाठी उपलब्ध जािाांबाबत 
आरक्षर्: 
5.4.1 काही शवशिष्ट्ट समाज घटकाांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या खाजिी औ.प्र. सांस्था जसेकी सांरक्षर् सेवतेील 

शनवृत्त कमणचारी, अपांि उमेदवार, मशहला उमेदवार, अनाथ उमेदवार, प्रकल्प ग्रस्त उमेदवार, बाल 
िुन्हेिार, कमणचारी पाल्य उमेदवार, इत्यादींसाठी काही प्रमार्ात जािा राशखव ठेवतात. अिा खाजिी 
औ.प्र. सांस्थाांनी त्याबाबतची माशहती सांचालनालयास प्रविे प्रशक्रये पूवी सादर करावी. 

5.4.2 प्रविे सक्षम अशधकारी अिा खाजिी औ.प्र. सांस्थाांची यादी व शवशिष्ट्ट समाजघटकाांसाठी आरशक्षत जािाांची 
टक्केवारी पे्रवि माशहती पुस्स्तकेत “प्रपत्र - ७” म्हर्नु प्रकाशित करतील. 

5.4.3 शवशिष्ट्ट समाज घटकाांतील उमेदवाराांसाठी राशखव जािाांवरील प्रविे त्या पात्र उमेदवाराांमधुन वधैाशनक 
आरक्षर्ाच्या प्रमार्ात भरण्यात येतील. 

 
5.5 मािासविीय उमेदवारांकगरता आरक्षण: 

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

 
अजग करतेवळेी उमेदवाराने मािासविीय असल्याचा दावा केला नाही आगण त्यानंतर प्रविेाच्या वळेेस 
आवश्यक ती कािदपत्रे सादर करुन आरक्षणावर हक्क सांगितल्यास असा दावा गवचारात घेतला जाणार 
नाही.   
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अ.क्र. आरक्षणाची विगवारी आरक्षणाची टक्केवारी 
1 अनुसूगचत जाती (SC) 13.00 
2 अनुसूगचत जमाती (ST) 7.00 
3 गवमुक्त जाती -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 
8 खुल्या प्रविातील आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटकाांसाठी 10.00 

 एकूण आरक्षण * 60.00 
 सामान्य 40.00 
 एकूण 100.00 

* वरील आरक्षणामध्ये प्रविे प्रक्रीयेच्या वळेेस प्रचगलत िासन गनयगणानुसार बदल संभवतो 
 

5.5.2 खाजिी अल्पसंखयांक औ.प्र.संस्थामध्ये मािासविग उमेदवारांकगरता आरक्षण उपलब्ध राहणार नाही.  
5.5.3 सक्षम प्रागधकाऱ्याच्या कक्षेत येणाऱ्या व महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांना उपलब्ध असलेल्या जािांपैकी 

वाटपाच्या दुसऱ्या फेरीच्या अंगतम टप्प्यात जािा गरक्त असल्यास 2 टक्के पयंतचे आरक्षण गविेि 
मािासप्रविातील (गव.मा.प्र.) उमेदवारांना देण्यात येईल. या जािा वाटप प्रगक्रयेच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये 
घेण्यात आल्या असून त्यासाठी वाटप प्रगक्रया सुरु होण्याच्या आधीपासून विेळया जािा राखून ठेवण्यात 
आलले्या नाहीत. सवगसाधारण प्रविे प्रगक्रयेमध्ये गविेि मािासविीय प्रविातील उमेदवारांकगरता एकूण 
उपलब्ध असलेल्या जािांपैकी 2 टक्के पेक्षा अगधक राखीव जािा असणार नाहीत आगण एकूण आरक्षण 50 
टक्क्यांहून अगधक असणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येईल. 

5.5.4 िुणवत्तेच्या आधारे एखाद्या मािास प्रविातील उमेदवाराची खुल्या प्रविातील जािेसाठी गनवड झाल्यास 
सदर उमेदवारास प्रविे गनगिती साठी मािास प्रविातील उमेदवारासाठी लािू असलेले 
दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहणार नाही. मात्र उमेदवारांनी मािास प्रविातील 
उमेदवारांसाठी लािू असलेले दस्तऐवज/प्रमाणपत्र सादर केल्यास संबंगधत उमेदवार मािास प्रविातील 
उमेदवारांसाठी लािू असलेले सवग प्रकारच्या िासकीय सवलती/भत्त ेगमळण्यासाठी पात्र ठरतील.  

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

 
5.6 धार्षमक अल्पसंखयांकाकगरता आरगक्षत जािा: 

 
5.6.1 िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये धार्षमक अल्पसंखयांक उमेदवारांकगरता आरगक्षत तुकडया: 

5.6.1.1 िासकीय औ.प्र.संस्थेमधील गनवडक तुकडयांमध्ये 70 टक्के जािा मुस्स्लम, बौध्द, गििन, 
िीख, पारिी व जैन धमातील गवद्यार्थ्यांकगरता आगण 30 टक्के जािा खुल्या व मािासविग 
श्रेणीमधील उमेदवारांकगरता राखून ठेवलेल्या आहेत.  
 

5.6.1.2 प्रत्येक अभ्यासक्रमाकगरता वर नमूद केलेल्या धार्षमक अल्पसंखयांक उमेदवारांकगरता 70 
टक्के जािा राखून ठेवण्यात येतील (त्यापैकी प्रत्येक अल्पसंखयाकं िटामध्ये 30 टक्के जािा 
मगहलांकगरता राखून ठेवण्यात येतील) व 30 टक्के जािा सवग अन्य खुल्या आगण मािास 
प्रविातील उमेदवारांकगरता उपलब्ध असतील आगण वरील गनयम क्र. 5.6.1 यामध्ये नमूद 
केलेल्या सवगसामान्य आरक्षणाच्या आकृगतबंधाप्रमाणे भरण्यात येतील.  
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अ. क्र. धार्षमक अल्पसंखयांक 
िट 

धार्षमक अल्पसंखयाकाकगरता राखीव असलले्या 70 टक्के 
जािांमधील गवतरीत करावयाची टक्केवारी 

1. मुस्स्लम  54.00 
2. बौध्द  31.00 
3. गििन  06.00 
4. िीख  01.00 
5. जैन 07.00 
6 पारिी  01.00 

 एकूण  100.00 
 

5.6.1.3 गवहीत आरक्षणाच्या पुरेिा प्रमाणात मगहला उमेदवार उपलब्ध नसल्यास अिा जािा संबंगधत 
धार्षमक अल्पसंखयांक िटातील पुरुि उमेदवारांमधून भरण्यात येतील.  

5.6.1.4 गवगिष्ट्ट अल्पसंखयांक धार्षमक िटामध्ये पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास आगण उपलब्ध 
जािा भरल्या न िेल्यास अिा गरक्त जािा अन्य धार्षमक अल्पसंखयांक िटामधून िुणवत्तचे्या 
आधारे भरण्यात येतील.  

5.6.1.5 अल्पसंखयांक उमेदवारांना गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र.संस्था/व्यवसाय/तुकडी यामध्ये 
आरक्षण उपलब्ध असणार नाही. गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र. संस्था/ व्यवसायांच्या 
तुकडीसाठी अल्पसंखयांक उमेदवारांना त्यांच्या प्रविानुसार वा खुल्या प्रविातील उमेदवार 
समजण्यात येईल.  

5.6.1.6 िाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद असणे आवश्यक आहे. 
िाळा सोडण्याच्या दाखल्यात उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद नसल्यास अिा उमेदवाराला 
त्याच्या धमाच्या पुष्ट्ठ्यथग इतर संबंगधत दस्तऐवजाच ेपुराव ेसादर कराव ेलाितील.  

5.6.1.7 अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी राखीव जािांवर प्रविेासाठी फक्त महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास 
असलेले अल्पसंखयांक उमेदवार पात्र असतील. अिा उमेदवारांनी महाराष्ट्र राज्याच े
अगधवास प्रमाणपत्र अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महाराष्ट्र राज्याच े अगधवास 
असल्याच ेप्रमाणपत्र सादर करणे बंधन कारक आहे. 

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

 
5.6.2 अल्पसंखयांकांकगरता संस्था म्हणून नोंदगवण्यात आलले्या खाजिी औ.प्र. संस्था: 

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

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

5.6.2.3 अिा खाजिी औ.प्र.संस्था, संस्था पातळीवर एकूण उपलब्ध जािांच्या जास्तीत जास्त 20 
टक्के जािांवर प्रविे देवू िकतात.  

5.6.2.4 अल्पसंखयांक उमेदवारांना गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र.संस्था/व्यवसाय/तुकडी यामध्ये 
आरक्षण उपलब्ध असणार नाही. गबिर अल्पसंखयांक औ.प्र.संस्था/ व्यवसाय तुकडीसाठी 
अल्पसंखयांक उमेदवारांना त्यांच्या प्रविानुसार वा खुल्या प्रविातील उमेदवार समजण्यात 
येईल.  

5.6.2.5 िाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद असणे आवश्यक आहे. 
िाळा सोडण्याच्या दाखल्यात उमेदवाराच्या धमाची स्पष्ट्ट नोंद नसल्यास अिा उमेदवाराला 
त्याच्या धमाच्या पुष्ट्ठ्यथग इतर संबंगधत दस्तऐवजाच ेपुराव ेसादर कराव ेलाितील.  
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5.6.2.6 वरील गनयमांमध्ये अल्पसंखयांक गवकास गवभाि वा िासनाने वळेोवेळी गनिगगमत केलेल्या 
िासन गनणगयांप्रमाणे आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. 
 

5.7 अनुसूगचत जाती कायगक्रम (SCP), आगदवासी उपयोजना (TSP) व आगदवासी सावगगत्रकरण योजनेंतिगत िासकीय 
औ.प्र.संस्थामध्ये असललेा आरक्षणाचा आकृतीबंध 

 
अ. 
क्र. 

प्रविग तुकडीगनहाय आरक्षणाचा आकृतीबंध 
िासकीय औ.प्र.संस्था - 

अनुसूगचत जाती कायगक्रम 
िासकीय औ.प्र.संस्था - 
आगदवासी उपयोजना 

िास. औ.प्र.ससं्था 
- सावगगत्रकरण 

ज्या प्रविासाठी योजना अस्स्तत्वात आहे त्या प्रविाकगरता एकूण जािांचा आरगक्षत जािा 
1. अनुसूगचत जाती 80.00 0.00 0.00 
2. अनुसूगचत जमाती 0.00 75.00 100.00 
3. सवगसाधारण 20.00 25.00 0.00 
4. एकूण  100.00 100.00 100.00 

ज्या प्रविासाठी योजना अस्स्तत्वात आहे त्या प्रविाकगरता एकूण जािांच्या आरगक्षत जािांव्यगतगरक्त सवगसाधारण आरक्षण 
आकृगतबंधाप्रमाणे भरावयाच्या जािांचा तपगिल 

1. अनुसूगचत जाती (SC) 0.00 13.00 0.00 
2. अनुसूगचत जमाती (ST) 7.00 0.00 0.00 
3. गवमुक्त जाती-अ (VJ/DT - 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 खुल्या प्रविातील आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटकाांसाठी 10.00 10.00 0.00 
9 सामान्य/ खुला (General/ Open) 53.00 47.00 0.00 

10 एकूण (Total) 100.00 100.00 0.00 
 

6 गवगवध प्रकारच्या उमेदवारांकगरता आवश्यक असणारे कािदपत्र: 
6.1 प्रविे गनगितीच्या वळेेस वेिविेळया उमेदवाराने जसे अ,ब,क,ड व इ सादर कराव्या लािणाऱ्या मूळ कािदपत्रांची 

यादी प्रपत्र - 3 मध्ये गदलेली आहे.  
6.2 उमेदवाराने प्रविे गनगितीच्या वेळी गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये सवग मूळ कािदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. 
6.3 उमेदवारास िाळा सोडल्याचा मूळ दाखला (अंगतम प्रवगेित िाळा/महागवद्यालय), पात्र पगरक्षचेी िुणपगत्रका, सवग 

आवश्यक कािदपत्रांच्या िायाप्रतींचा (झेरॉक्स) एक सत्यप्रतीत केलेला संच आगण पासपोटग आकाराच े 2 रंिीत 
िायागचत्रे प्रविे गनगितीच्या वळेेस गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये सादर करावी लाितील.  

 
7 भािांतर: 

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

8 िुणवत्तसेाठी िुणागधक्य: 
अंगतम िुणवत्ता ठरगवण्याकगरता उमेदवारांना खालील प्रकारे काही व्यवसायांना अगतगरक्त िुणांचा लाभ देण्यात येईल. 
तथागप, सदर अगतगर क्त िुणांची मयादा 50 िुण एवढी असेल 
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अ.क्र. पात्रतेचे वणगन िुण 
8.1 इंटरगमडीएट गचत्रकला परीक्षा उत्तीणग उमेदवार  10 
8.२ गवगवध स्तरावर गक्रडा प्रकारांमध्ये सहभाि घेतलेला उमेदवार   

 8.२.1 गजल्हा स्तरीय स्पधा  10 
 8.२.2 राज्य स्तरीय स्पधा  15 
 8.२.3 राष्ट्रीय स्तरावर स्पधा  25 

8.३ िासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील बोल्स्टर स्कूलमधून उत्तीणग झालेले उमेदवार  20 
8.4 ताांशत्रक वा व्यावसाशयक अभ्यासक्रम घेऊन माध्यशमक िालाांत प्रमार्पत्र परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार 10 

8.5 

सांरक्षर् सेवतेील खालील कमणचारी वा कमणचाऱ्याांचे पाल्य 
8.5.1 यधु्दात वीर मरर् प्राप्त झालेल्या सांरक्षर् सेवतेील कमणचारी/अशधकारी याांचे पाल्य  
8.5.2 यधु्दात अपांित्व प्राप्त झाललेा माजी सैशनक  
8.5.3 यधु्दात अपांित्व प्राप्त झाललेे सांरक्षर् सेवतेील कमणचारी/अशधकारी याांचे पाल्य  
8.5.4 शकमान 5 वरे्ष सेवा झालेला माजी सैशनक  
8.5.5 महाराष्ट्र राज्यात अशधवास असलेल्या माजी सैशनकाांचे पाल्य  
8.5.6 महाराष्ट्र राज्यात अशधवास असलेले व सेवते असलेल्या सैशनकाांचे पाल्य  
8.5.7 महाराष्ट्र राज्यात बदली झालेली आहे परांतु महाराष्ट्र राज्याचे अशधवास नसर्ारे सांरक्षर् सेवतेील 
कमणचाऱ्याांचे/अशधकाऱ्याांचे पाल्य  
8.5.8 सांरक्षर् सेवतेील कायणरत कमणचारी की जे महाराष्ट्र राज्यातील अशधवास नसर्ारे, परांतु मुलाांच्या शिक्षर्ाच्या 
कारर्ास्तव लितपूवीच्या कायालयाांतिणत कुटुांब शनवासस्थान ताब्यात ठेवण्याच्या तरतुदीनुसार याांचे कुटुांब महाराष्ट्र 
राज्यात राहत आहे असा पाल्य, परांतु अिा उमेदवाराने महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त िाळेतून माध्यशमक िालाांत 
प्रमार्पत्र परीक्षा (SSC) शदलेली पाशहज.े 

10 

 
वर उल्लेगखल्याप्रमाणे िुणागधक्यासाठी पुराव्यादाखल सादर करावयाची कािदपत्रे प्रपत्र - 3 मध्ये गदल्यानुसार आहेत. 

 
9 िुणानुक्रमांक देणे: 

 
9.1 िुणानुक्रम: 

गनयम क्र. 2.0 नुसार महाराष्ट्र राज्यातील ज्या पात्र उमेदवारांची गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत येणाऱ्या 
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या प्रविेासाठी कें द्रीय प्रविे पध्दतीमधून नेमून गदलेल्या िेवटच्या तारखेपयंत ऑनलाईन 
अजग सादर करुन गनगित केलेला आहे अिा प्रत्येक उमेदवाराला खाली नमूद केलेल्या गनकिानुसार तात्पुरता 
िुणानुक्रम (Provisional Merit Number) देण्यात येईल. 
9.1.1 माध्यगमक िालांत परीक्षा (इयत्ता 10वी) अथवा समतुल्य पात्रता परीक्षा यामध्ये प्राप्त एकगत्रत िुण हे 

िुणवत्ता ठरगवण्यासाठी पायाभतू िुण मानण्यात येतील. 
9.1.2 गनयम क्र.8 मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणत्याही प्रकरणी, अगतगरक्त गमळालेले िुणागधक्य एकूण िुणांमध्ये 

गमळगवण्यात येतील. 
9.1.3 अिा प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांची िुणवत्ता यादी पुढील बाबी 

दिगगवल. 
9.1.3.1 राज्यस्तरीय सवगसाधारण िुणवत्ताक्रमांक 
9.1.3.2 राज्यस्तरीय प्रविांतिगत िुणवत्ता क्रमांक ( लािू असल्याप्रमाणे ) 
9.1.3.3 मूळ गजल्हा सवगसाधारण िुणानुक्रमांक 
9.1.3.4 मूळ गजल्हा प्रविांतिगत िुणानुक्रमांक (लािू असेल त्याप्रमाणे ) 

9.1.4 राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांची अिाप्रकारे तयार केलेली िुणवत्ता यादी राज्यस्तरीय 
सवगसाधारण िुणवत्ताक्रमांक दिगगवल. 

9.1.5 िुणवत्ता क्रम देण्यात आल्यामुळे कोणत्याही जािेवरील प्रविेाची हमी गदली असे होत नाही.   
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9.2 सम िुणवत्ता झाल्यास सापेक्ष िुणवत्ता: 
उमेदवारांची िुणवत्ता एकसारखी आल्यास, म्हणजेच उमेदवारांच ेमाध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र पगरक्षेतील (SSC) 
एकगत्रत िुण अगधक अगतगरक्त बाहय िुणागधक्य गमळून होणारे एकूण िुण हे समान असल्यास उमेदवारांतील परस्पर 
िुणवत्तेच ेपुढे नमूद केल्याप्रमाणे पुनमुगल्यमापन करण्यात येईल. 
9.2.1 ज्या उमेदवाराने माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत सवागधक िुण गमळगवले असतील त्याला 

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

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

असतील, त्यास तृतीय प्राधान्य राहील. 
9.2.4 ज्या उमेदवारास माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत गवज्ञान गवियात अगधक िुण गमळगवले 

असतील त्यास चतुथग प्राधान्य देण्यात येईल.  
9.2.5 उमेदवाराच्या जन्मतारखेला पाचव ेप्राधान्य गदले जाईल. (वय जास्त असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य) 
 

9.3 पूवग तपासणी/ पूवग मुल्यांकनामुळे िुणातील बदल: 
9.3.1 पूवग तपासणी/पवूग मुल्यांकनामुळे पात्र पगरक्षेच्या िुणांमध्ये बदल झाल्यास आगण असा बदल महाराष्ट्र राज्य 

माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळाने अथवा समतुल्य संस्थेने यथोगचतगरत्या प्रमागणत केल्यास त्याप्रमाणे 
प्रविे अजात तात्काळ बदल करण्यात यावा. 

9.3.2 तथागप, अिा प्रकारे िुणांमधील बदल ऑनलाईन अजग िुल्क जमा करण्याच्या वा हरकती नोंदवीणे या 
फेरीच्या अंगतम गदनांकापूवी करणे आवश्यक राहील. तद्नंतर प्रविे अजात कोणत्याही प्रकारे बदल करणे 
िक्य होणार नाही.  

 
10 कें द्रीय प्रविे प्रगक्रयेच्या फेऱ्यांमधील प्रविेाबाबत गनयम: 
 

प्रविे फेरी िेरा 

प्रथम 
प्रविे फेरी 

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

गद्वतीय 
प्रविे फेरी 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाच्या पगहल्या तीन गवकल्पांपैकी कोणत्याही एका गवकल्पानुसार जािा 
गमळाल्यास प्रविे गनगित करावा लािेल. अिा उमेदवाराने प्रविे गनगित केला अथवा केला नाही तरीही त्यास 
कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या पुढील प्रविे फेऱ्यांमध्ये सहभािी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.4 ते 100 मधुन जािा वाटप झाली आहे त्यांची इच्िा असेल तर ते प्रविे गनगित 
करु िकतात. परंतु,  असे प्रवेि गनगित केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये म्हणजे 
फेरी 3 ते 5 मध्ये सहभािी होऊ िकणार नाहीत.  

तृतीय 
प्रविे फेरी 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंती क्रमाच्या पगहल्या पाच गवकल्पांपैकी एका गवकल्पानुसार जािा गमळाल्यास 
प्रविे गनगित करावा लािेल. अिा उमेदवाराने प्रविे गनगित केला अथवा केला नाही तरीही त्यास कें द्रीय 
प्रविे प्रक्रीयेच्या पुढील प्रविे फेऱ्यांमध्ये सहभािी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.6 ते 100 मधून जािा वाटप झाली आहे.   त्यांची इच्िा असेल तर ते प्रविे गनगित 
करु िकतात. परंतु असे प्रविे गनगित केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये म्हणजे फेरी 
4 ते 5 मध्ये सहभािी होऊ िकणार नाहीत. 
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प्रविे फेरी िेरा 

चतुथग 
प्रविे फेरी 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाच्या कुठल्याही एका गवकल्पांपैकी जािा गमळाल्यास प्रविे गनगित 
करावा लािेल अिा उमेदवाराने प्रविे गनगित केला अथवा केला नाही तरीही त्याला कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या 
पुढील प्रविे फेरीमध्ये म्हणजेच पाचव्या फेरीमध्ये सहभाि घेता येणार नाही.  

पाचवी 
प्रविे फेरी 

या फेरीमध्ये उपलब्ध सवग जािा हया सवगसाधारण जािा म्हणून समजल्या जातील. पाचव्या कें द्रीय प्रविे 
प्रगक्रया फेरीमध्ये (गजल्हास्तरीय समुपदेिन प्रविे फेरी) सहभािी होण्यास महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणीकृत 
उमेदवारांमधून ज्या उमेदवारांना प्रविेफेरी 1 ते 4 यामध्ये जािा देण्यात आलेली नाही/ अगनवायग 
गवकल्पागिवाय इतर गवकल्पांपकैी जािा गमळाली परंतु प्रविे गनगित केले नाही असे उमेदवार पात्र असतील. 
परंतु,  प्रविे फेरी 1 ते 4 यामध्ये प्रविे गनगित केले असतील/ अगनवायग गवकल्पापैकी जािा गमळाली परंतु 
प्रविे गनगित केले नाहीत असे उमेदवार पात्र नाहीत. 

 
11 जािा वाटपाची तकग  पध्दती: 

सक्षम अगधकाऱ्याच्या अगधकारातंिगत येणाऱ्या मूळ गजल्यातील जािा आगण अन्य गजल्यातील उमेदवारांसाठी राज्यस्तरीय 
जािा वाटप करण्याची तकग पध्दती.  
 
11.1 टप्पा प्रथम - सवग उमेदवारांकगरता: 

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

11.1.2 मािासविीय उमेदवारांना त्यांच्या िुणवत्तचे्या आधारे प्रथम खुल्या प्रविामध्ये व खुल्या प्रविातील जािा 
िुणवत्तेच्या आधारे उपलब्ध नसल्यास राखीव प्रविामध्ये जािा वाटप करण्यात येईल. 

11.1.3 गविेि मािासविीय प्रविातील उमेदवारांचा त्यांच्या िुणवत्तेच्या आधारे प्रथम खुल्या प्रविातील जािा 
वाटपासाठी गवचार करण्यात येईल. िुणवत्तचे्या आधारे खुल्या प्रविात जािा उपलब्ध नसल्यास ज्या गविेि 
मािासविीय उमेदवारांचा (SBC) मूळ प्रविग इतर मािासविग असा आहे त्यांना त्यांच्या मूळ प्रविातील 
राखीव जािांवर िुणवत्तनुेसार जािा वाटपाचा गवचार करण्यात येईल.  

11.1.4 अपंि प्रविातील उमेदवारांना त्यांच्या िुणवत्तेच्या आधारे त्यांना प्रथम राखीव असलेल्या जािांसाठी 
िुणवत्तेनुसार गवचारात घेण्यात येईल.  तदनंतर अपंि उमेदवारांसाठी राखीव जािा उपलब्ध नसल्यास, 
त्यांना िुणवत्तनुेसार खुल्या प्रविातील जािांसाठी गवचारात घेण्यात येईल.  

11.1.5 मगहला उमेदवारांकगरता जािेची उपलब्धता पुढे नमूद केलेल्या पध्दतीनुसार तपासण्यात येईल: 
11.1.5.1 खुल्या प्रविातील मगहलांकगरता राखीव जािा 
11.1.5.2 खुल्या प्रविातील सवगसाधारण जािा  
11.1.5.3 लािू असलेल्या संबंगधत जाती प्रविातील मगहलांकगरता राखीव जािा  
11.1.5.4 लािू असलेल्या संबंगधत जाती प्रविातील सवगसामान्य जािा  

 
11.2 टप्पा दुसरा - संबंगधत खुल्या/मािासविातील उमेदवार: 

11.2.1 या टप्प्यात सवग खुल्या आगण मािासविातील उमेदवारांचा जािा वाटपाकगरता गवचार केला जाईल.  
11.2.2 गनधारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे, जर खुल्या/मािास प्रविांमधुन तांगत्रक गविय घेतलेल्या मगहला 

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

11.2.3 गनधारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे जर मगहला खुल्या/मािास प्रविातून गमळाल्या नाहीत तर उवगगरत 
गरक्त जािा संबंगधत खुल्या/आरगक्षत प्रविातील पुरुि वा मगहला उमेदवारांमधून भरल्या जातील.  

 
11.3 टप्पा गतसरा - गविेि मािास प्रविातील उमेदवारांकगरता : 

टप्पा 2 पूणग झाल्यानंतर जर वर नमूद करण्यात आलेल्या मािास प्रविांमधील एखादया प्रविांमधील आरक्षणाच्या 
आवश्यक त्या टक्केवारीच्या प्रमाणात जर उमेदवार गमळत नसेल तर अिा गर क्त राहणाऱ्या जािा गविेि मािास 
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प्रविांतील (SBC) उमेदवारांमधून (स्त्री व पुरुि एकगत्रतरीत्या) कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेनुसार सक्षम अगधकाऱ्याच्या 
कायगकक्षेत महाराष्ट्रामधील उमेदवारांमधून कमाल 2% च्या मयादेपयंत त्यांच्या संबंगधत िुणवत्तेनुसार भरण्यासाठी 
गवचार केला जाईल. हा टप्पा फक्त मूळ गजल्यातील जािांसाठी असेल. 

 
11.4 टप्पा चौथा - संबंगधत मािास प्रविग उमेदवार िटाकगरता: 

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

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

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

11.4.1.3 िट -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 पूणग झाल्यानंतर ऊवगगरत गर क्त जािांकगरता वर नमूद केल्याप्रमाणे संबंगधत प्रविांच्या 
िटातील उमेदवारांच्या िुणांकानुसार गवचार केला जाईल.  

 
11.5 टप्पा पाचवा - सवग मािास प्रविातील उमेदवारांकगरता: 

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

11.6 टप्पा सहावा - अपंि प्रविातील उमेदवारांकगरता: 
पाचवा टप्पा पूणग झाल्यानंतर रागहलेल्या गरक्त जािांसाठी उमेदवाराच्या अपंित्वाच्या िुणांकानुसार अपंि प्रविातील 
(PWD-1, PWD-2, PWD-3, PWD-४ व PWD-५ एकगत्रत) उमेदवारांचा जािा वाटपासाठी गवचार केला जाईल. 
 

11.7 टप्पा सातवा - धार्षमक अल्पसंखयांक उमेदवारांकगरता: 
सहावा टप्पा पूणग झाल्यानंतर गरक्त जािांसाठी इतर अल्पसंखयाक िटामधून त्यांच्या िुणांकानुसार उमेदवारांचा 
गवचार केला जाईल. जर पुरेसे स्त्री उमेदवार उपलब्ध नसतील तर अिा जािा संबंगधत धार्षमक अल्पसंखयांक पुरुि 
उमेदवारांना गदल्या जातील.  
 

11.8 टप्पा आठवा - राज्यस्तरीय िुणांकानुसार सवग आरगक्षत उमेदवारांकगरता (मूळ गजल्हा आगण गजल्हाबाय जािा 
एकगत्रत करुन): 
मूळ गजल्हा व गजल्हाबाय संदभग न घेता (खुला/आरगक्षत) पात्र उमेदवारांकगरता, फक्त त्यांच्या िुणांकानुसार गरक्त 
रागहलेल्या जािांवर प्रवेि गदले जातील. सातवा टप्पा पूणग झाल्यानंतर गर क्त जािांवर टप्पा 1,2,4 व 5 च्या 
तुकडीनुसार मूळ गजल्हा व गजल्हाबाहय याचा संदभग न घेता फक्त िुणवत्तनुेसार जािा वाटपाचा गवचार करण्यात 
येईल.  

 
11.9 टप्पा नववा - सवग राज्यस्तरीय उमेदवारांकगरता फक्त िुणक्रमांकानुसार (कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणागिवाय): 

11.9.1 आठवा टप्पा पूणग झाल्यानंतर गरक्त रागहलेल्या जािांसाठी सवग उमेदवारांचा म्हणजेच खुला/ आरगक्षत/ 
पुरुि/ स्त्री त्यांच्या िुणांकानुसार जािा वाटपाकगरता गवचार करण्यात येईल. 
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11.9.2 वरील टप्प्याकगरता जािेच ेबंधन लािू होणार नाही, म्हणजेच उवगगरत गरक्त जािा सामान्य जािा म्हणनू 
समजण्यात येतील आगण उमेदवाराच्या प्रविाचा कोणताही संदभग न घेता (खुला/आरगक्षत) गकवा गर क्त 
जािा ज्या संविािी संबंगधत आहे (जसे-मािासविीय, अपंि) यांचा संदभग न घेता मूळ गजल्हा आगण 
गजल्हाबाहय उमेदवारांकगरता असलेल्या गर क्त जािांच ेफक्त िुणांकानुसार वाटप केले जाईल.  

11.9.3 मूळ गजल्हा, गजल्हाबाय, मािासविग, अपंि इ. अथवा उमेदवाराच्या कोणत्याही प्रविाचा व खुला /आरगक्षत 
या बाबींचा संदभग न घेता पात्र उमेदवारांना त्यांच्या िुणानुक्रमाचा आधार घेवून सवग पात्र उमेदवारांकगरता 
जािा वाटपाचा गवचार केला जाईल.  

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

 
12 प्रविे फेरीनुसार जािा वाटपाच्या टप् प्यांची अंमलबजावणी: 

कें द्रीय प्रविे पध्दती अंतिगत, गजल्हाबाय उमेदवारांकगरता 10 टक्के जािा आगण मूळ गजल्याकगरता 90 टक्के जािांच े
वाटपासाठी खाली नमूद केलेल्या गनयमाप्रमाणे कायगवाही केली जाईल.  
12.1 कें द्रीय प्रविे पध्दतीतील पगहल्या फेरीकगरता, टप्पा 1 ते 3 मधील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 

कारणास्तव जािा भरल्या न िेल्यास अिा उपलब्ध गरक्त जािा कें द्रीय प्रविे पध्दतीतील दुसऱ्या फेरीमध्ये वाटपास 
उपलब्ध राहतील.  

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

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

12.4 कें द्रीय प्रविे 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 देऊ केल्या जातील. यानंतरही भरल्या न िेल्यास अिा उपलब्ध 
गरक्त जािा, कें द्रीय प्रविे पध्दतीतील पाचव्या फेरीकगरता वाटपास उपलब्ध असतील (समुपदेिन फेरी)  

12.5 कें द्रीय प्रविे पध्दतीतील पाचव्या फेरीमधील म्हणजेच गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीमधील सवग गरक्त जािा या 
सामान्य जािा म्हणनू समजण्यात येतील आगण राज्य स्तरावरील समुपदेिन कें द्रात म्हणजेच गजल्हास्तरीय 
िासकीय औ.प्र.संस्थेत उपस्स्थत असलेल्या उमेदवारांमधून त्यांच्या िुणानुक्रमांकानुसार जािा वाटप केले जाईल. 

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

12.7 सवगसामान्य सूचना: 
12.7.1 कें द्रीय प्रविे पध्दतीमधील प्रथम, गद्वतीय, तृतीय आगण चतुथग फेरीमध्ये, गजल्हा स्तरावरील िुणवत्ता 

यादीतील आगण महाराष्ट्र राज्यातील िुणवत्ता यादीतील िुणांकानुसार मूळ गजल्यातील आगण गजल्हाबाय 
जािांकगरता जािा वाटपाची कायगवाही केली जाईल. 

12.7.2 कें द्रीय प्रविे पध्दतीतील प्रथम, गद्वतीय, तृतीय आगण चतुथग फेऱ्यांसाठी त्याच वळेेस उपलब्ध असलेल्या 
आगण उमेदवाराने भरलेल्या गवकल्पांच्या पसंतीक्रमांकानुसार व त्याच्या िुणवत्तेनुसार उमेदवाराला जािा 
वाटप केले जाईल.  

12.7.3 जर उमेदवार एखाद्या ठरागवक टप् प्यामध्ये जािा गमळणेस पात्र असेल तर त्या उमेदवाराचा जरी पूवीच्या 
टप्प्यांमध्ये त्याला जािा गदली असेल, परंतु प्रविे गनगित केले नसेल अथवा त्याला जािा गदली नसेल 
तरीही त्याचा या टप्प्यांत जािा वाटपात गवचार करण्यात येईल. 
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12.7.4 सवग टप्प्यामधील जािा वाटपाकगरता सवग आरगक्षत प्रविातील उमेदवारांना (गविेि मािासप्रविग त्यांच्या मूळ 
प्रविासह) गवचारात घेतले जातील (जरी त्यांना यापूवीच्या टप्यामंध्ये प्रविेासाठी जािा गदली असेल (परंतु 
प्रविे गनगित केला नसेल) अथवा नसेल तरीही)  

12.7.5 अनुक्रमाने भरलेल्या पसंतीक्रमानुसार पयायामधून प्रथम उपलब्ध पयायास प्रविे गमळाल्यास तीच अंगतम 
प्रवगेित जािा म्हणनू धरण्यात येईल.  

12.7.6 जािा वाटप https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर दिगगवले जाईल. जािा वाटप केलेल्या 
यादीमधून उमेदवाराला देऊ केलेल्या जािा फक्त तात्पुरत्या स्वरुपात असतील.  

12.7.7 संकेत स्थळावर जािा वाटपाच ेपत्र (Allotment Letter) उपलब्ध असेल आगण संबंगधत उमेदवाराने त्या 
पत्राची Print Out प्रविेासाठी नेमून गदलेल्या संस्थेत प्रविे गनगिती वळेी जमा करावी. अजग स्वीकृती कें द्र 
संबंगधत उमेदवाराला जािा वाटपाच्या प्रतींची गप्रट आऊट घेण्यास मदत करेल.  

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

12.7.9 ज्या उमेदवाराला प्रविे देऊ केला आहे त्याने आपला प्रविे देऊ केलेल्या संस्थेत स्वत: प्रविे गनगितीसाठी 
आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करुन व आवश्यक ते िुल्क भरुन यासाठी नेमून गदलेल्या तारखेपूवी गनगित 
करावा. याकगर ता उमेदवारास वयैस्क्तकगरत्या कळगवण्यात येणार नाही. 

12.7.10 कािदपत्रांची िाननी व िुल्क अदा केल्यानंतर संबंगधत संस्थेत प्रविेाची गनगिती ऑनलाईन करण्यात 
येईल.  
 

13 कें द्रीय प्रविे पध्दतीच ेटप्पे: 
 
13.1 टप्पा क्र. I - मागहती पुस्स्तका: 

13.1.1 मागहती पुस्स्तका (मराठी भािेमधील) - राज्यातील सवग िासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये 
गद. 1 जून पासून ते प्रविेाच्या िेवटच्या तारखेपयंत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सवग इच्िुक उमेदवार 
प्रविे मागहती पुस्स्तका जवळच्या अजग स्स्वकृती कें द्रामधून रु. --------/- भरुन गवकत घेऊ िकतात. 

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

13.1.3 इंग्रजी भािेतील मागहती पुस्स्तका https://admission.dvet.gov.in या संकेत स्थळावर ब्राऊगजि, डाऊन 
लोगडि व गप्रटींिकगरता गद. 10 जून पासून ते प्रविेाच्या िेवटच्या गदवसापयंत गन:िुल्क उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

13.1.4 मागहती पुस्स्तकेमधील मागहती ही सूचकदिी आहे. उमेदवाराने अद्ययावत मागहतीकगरता संकेत स्थळावर 
उपलब्ध मागहतीिी सत्यता पडताळून पहावी. 

13.1.5 मराठी व इगं्रजी मागहतीपुस्स्तकेतील कोणत्याही मागहतीमध्ये तफावत असल्यास वरील संकेतस्थळार 
उपलब्ध मागहती पुस्स्तकेतील मागहती अगंतम समजण्यात यावी. 
 

13.2 टप्पा क्र. II - ऑनलाईन अजग भरणे व अजग िुल्क जमा करणे: 
13.2.1 सवग इच्िुक उमेदवारांनी प्रविेाच्या प्रथम फेरीकगरता https://admission.dvet.gov.in या संकेत 

स्थळावर गवहीत वेळापत्रका नुसार नोंदणी करणे व प्रथम फेरीसाठी गवकल्पांच्या पसंती क्रमासह ऑनलाईन 
अजग भरणे आवश्यक आहे. 

13.2.2 ऑनलाईन अजग कुठल्याही स्त्रोतामधून भरता येईल. अजग स्स्वकृती कें दे्र ही सुगवधा उमेदवाराकडून प्रपत्र -
4 मध्ये नमूद िुल्क आकारुन उपलब्ध करुन देतील. 

13.2.3 सवग आवश्यक मागहती भरल्यानंतर उमेदवारांचे प्रविे खाते (Admission Account) त्यांचा नोंदणीक्रमांक 
(Registration Number) हाच User ID म्हणून तयार होईल. उमेदवारास पुढील प्रविे प्रगक्रयेकगरता या 
खात्यामध्ये त्याचा नोंदणी क्रमांक व पासवडग चा उपयोि करुन प्रविे ऑनलाईन (Login) करावा लािेल. 
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13.2.4 राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांनासुध्दा गवहीत कालावधीमध्येच नोंदणी करणे आवश्यक 
राहील. परंतु त्यांचा गवचार प्रविेाच्या चौर्थ्या फेरीमध्येच होणार असल्यामुळे त्यांना गवहीत वळेापत्रकानुसार 
चौर्थ्या फेरीसाठी गवकल्प सादर कराव ेलाितील. 

13.2.5 उमेदवारांनी सांपुर्ण प्रविे अजण भरल्यानांतर ऑनलाईन पेमेंट िेटव ेच्या माध्यमातुन  प्रविे अजण िुल्क जमा 
कराव.े प्रविे अजण िुल्क भरल्यानांतर प्रविे अजण शनशित (Confirm) होईल 

13.2.6 प्रविे अजण िुल्क हे केवळ प्रविे सांकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या ऑनलाईन पेमेंट िेटवचे्या माध्यमातुनच 
जमा करावते. इतर कोर्त्याही माध्यमातुन प्रविे अजण िुल्काचा स्स्वकार केला जार्ार नाही. 

13.2.7 प्रविे अजण िुल्क भरल्यानांतर प्रविे अजात कोर्त्याही प्रकारे बदल कररे् िक्य नाही. 
13.2.8 तथाशप, उमेदवारास प्रविे अजात सादर केलेल्या माशहतीत कोर्त्याही प्रकारे बदल करावयाचा असल्यास 

त्यासाठी प्राथशमक िुर्वत्ता रे्री नांतर “हरकती नोंदशवरे्” या रे्रीत आपल्या प्रविे खात्यात Login करुन 
तसा बदल करावा. तद्नांतर कोर्त्याही प्रकारे प्रविे अजात बदल करता येर्ार नाही. 

13.2.9 ज्या उमेदवाराांनी प्रविे अजण िुल्क भरलेले आहे त्याच प्रविे अजाचा पुढील प्रविे प्रक्रीयेसाठी शवचार केला 
जाईल. ज्या उमेदवाराांनी प्रविे अजण िुल्क भरलेले नसतील असे अजण प्राप्तच झाले नाहीत असे समजण्यात 
येईल. 

13.2.10 उमेदवाराने फक्त एकच ऑनलाइन अजग भरुन सादर करावा जो की कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेमाफग त 
गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत येणाऱ्या कुठल्याही व्यवसायाच्या िासकीय अथवा खाजिी औद्योगिक 
प्रगिक्षण संस्थेच्या प्रविेाकगरता उपलब्ध होणाऱ्या जािेकगरता भरता येईल. 

13.2.11 उमेदवाराांने एकापेक्षा अशधक अजण भरल्यास/ सादर केल्यास त्यास नक्कल अजण समजण्यात येईल आशर् 
असे अजण उमेदवारािी कुठल्याही प्रकारे सांपकण  न साधता रद्द करण्यात येतील व अिा उमेदवाराांना कें द्रीय 
प्रविे प्रक्रीयेमध्ये प्रविे घेण्यास प्रचतबांध करण्याांत येईल. 

13.2.12 ज्या उमेदवारांची खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर प्रविे घेण्याची इच्िा 
आहे त्यांनाही वरील संकेत स्थळावर नोंदणी करावी लािेल व ज्या खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत 
प्रविे घ्यावयाचा आहे त्या संस्थेत उमेदवाराने व्यक्तीि: हजर राहून "टप्पा क्र. VI - संबंगधत औद्योगिक 
प्रगिक्षण संस्थेमध्ये व्यक्तीि: हजर राहून कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रविेाच ेगनगितीकरण करण्याच े
गनयम" मध्ये गविद केल्यानुसार प्रविे प्रक्रीया पूणग करावी. 
कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या पगहल्या गदवसापासून ते प्रविेाच्या अगंतम गदनांकापयंत खाजिी औद्योगिक 
प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रविे घेता येतील. 

13.2.13 अजगिुल्क 
13.2.13.1 प्रविे अजण िुल्क हे केवळ प्रविे सांकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या ऑनलाईन पेमेंट िेटवचे्या 

माध्यमातुनच जमा करावते. इतर कोर्त्याही माध्यमातुन प्रविे अजण िुल्काचा स्स्वकार केला 
जार्ार नाही. 

13.2.13.2 प्रविे अजाचे िुल्क भरल्याशिवाय अजग गनगित होणार नाही. 
13.2.13.3 प्रविे अजाचे िुल्क जमा न केलेले अजग प्राप्तच झाले नाहीत असे समजण्यात येईल. 
13.2.13.4 अजग िुल्क: 

 
अ.क्र. उमेदवाराचा प्रकार प्रविेअजग िुल्क 

1 मािासविीय उमेदवार रु. 100/- 
2 सवगसामान्य उमेदवार रु. 150/- 
3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार रु. 300/- 
4 अगनवासी भारतीय उमेदवार रु. 500/- 

 
13.2.13.5 ऑनलाईन अजग भरणे, गप्रट आऊट काढणे, िुणवत्ता क्रमांक िोधणे/ जािा वाटपाची यादी 

िोधणे इत्यादी सेवा अजग स्स्वकृती कें द्रामाफग त उमेदवारांना देण्यात येवू िकतात. तथागप या 
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सेवा पुरगवल्याबद्यल प्रपत्र-4 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंगधत अजग स्स्वकृती कें द्र िुल्क आकारु 
िकतात. 

 
13.3 टप्पा क्र. III - महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांची तात्पुरती िुणवत्ता यादी 

प्रगसध्द करणे: 
13.3.1 महाराष्ट्र राज्यातील, महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांची गनयम क्र. 9.1 नुसार 

िुणवत्ता क्रमांक दिगगवणारी तात्पुरती िुणवत्ता यादी गदलेल्या वेळापत्रकानुसार सवग अजग स्स्वकृती कें द्रावर 
व ऑनलाईन पध्दतीने प्रगसध्द करण्यात येईल. 

13.3.2 उमेदवारास प्रविे अजात सादर केलेल्या माशहतीत कोर्त्याही प्रकारे बदल करावयाचा असल्यास 
त्यासाठी प्राथशमक िुर्वत्ता रे्री नांतर “हरकती नोंदशवरे्” या रे्रीत आपल्या प्रविे खात्यात Login करुन 
तसा बदल करावा. तद्नांतर कोर्त्याही प्रकारे प्रविे अजात बदल करता येर्ार नाही. 

13.3.3 सवग पात्र उमेदवारांची अंगतम िुणवत्ता यादी गवहीत वेळापत्रकानुसार सवग अजग स्स्वकृती कें द्रावर व 
ऑनलाईनरीत्या प्रगसध्द करण्यात येईल. 

13.3.4 उमेदवारास त्यांच्या Login व्दारे प्रविेाची स्स्थती, जािा वाटप, सूचना, पुढील प्रविे फेरी कगरताची पात्रता 
जाणनू घेता येईल. 

गटप: उमेदवारास िुणवत्ता क्रमांक हा त्याच्या संबंगधत पात्रतेनुसार प्राप्त झालेला असतो व त्यामुळे त्याची 
कोणत्याही व्यवसायात प्रविेाची हमी देता येत नाही. 

 
13.4 टप्पा क्र. IV - प्रविे फेरीसाठी पयाय देणे: 

13.4.1 उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन प्रविे अजग िुल्क 
भरल्यानांतर प्रथम फेरीसाठी औ.प्र.संस्था व व्यवसायगनहाय गवकल्प व पसंतीक्रम सादर करावे लाितील. 

13.4.2 सवग पात्र उमेदवारांची अंगतम िुणवत्ता यादी प्रगसध्द करण्यात येईल 
13.4.3 उमेदवारास पुढील प्रविे फेरींकगर ता त्याच्या प्रविे खात्यामध्ये Login करुनच दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौर्थ्या 

फेरीकगरता गवहीत वळेापत्रकानुसार नव्याने गवकल्प द्यावे लाितील. 
13.4.4 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना चौर्थ्या प्रविे फेरीसाठी चौर्थ्या फेरीमध्ये 

द्यावयाच ेगवकल्प सादर करावयाच्या गवहीत वळेापत्रकानुसार द्याव ेलाितील. 
13.4.5 प्रथम, दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौर्थ्या प्रविे फेरीमध्ये नव्याने गवकल्प गदल्यानंतर उमेदवारांना कुठल्याही अजग 

स्स्वकृती कें द्रामध्ये जाऊन अजग गनगितीकरणाची व कुठल्याही प्रकारच ेिुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. 
13.4.6 संबंगधत फेरीमध्ये गवकल्प बदलण्यासाठी गदलेल्या गवहीत वळेापत्रकानुसार उमेदवार त्याला वाटेल 

गततक्या वळेेस त्याच्या Login मधून गवकल्प बदलवू िकतो. 
13.4.7 जर उमेदवारास जािा गमळाली नाही व त्याने दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौर्थ्या प्रविे फेरीकगरता नव्याने गवकल्प 

सादर केले नाही तर उमेदवाराने पूवीच्या प्रविे फेरीमध्ये सादर केललेे गवकल्प पुढील प्रविे फेरीमध्ये 
गवचारात घेण्यात येतील. 

13.4.8 पाचवी व सहावी प्रविे फेरी म्हणजे समुपदेिन फेरीमध्ये उमेदवारांना त्यांच्या िुणवत्तनुेसार बोलागवण्यात 
येईल व त्याच्या मािणीनुसार व उपलब्धतेनुसार जािा देण्यात येईल. 
 

13.5 टप्पा क्र. V - जािा वाटप करणे (Allotment of Seat): 
13.5.1 पगहल्या, दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौर्थ्या फेरीमध्ये गनयम क्र. 11, 12 व 13 नुसार जािा देण्यात येतील. 
13.5.2 जािा वाटपाची यादी गवहीत वळेापत्रकानुसार सवग अजग स्स्वकृती कें द्रावर व ऑनलाईन प्रगसध्द करण्यात 

येईल. 
13.5.3 जािा गमळालेल्या उमेदवारास जािा गमळाल्याच ेपत्र (Allotment Letter) त्याच्या प्रविे खात्यामध्ये तसेच 

सवग अजग स्स्वकृती कें द्रामध्ये उपलब्ध राहील. 
 



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

व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य        पृष्ट्ठ 37 पैकी 95 

13.6 टप्पा क्र. VI - संबंगधत औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये व्यक्तीि: हजर राहून कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रविेाच े
गनगितीकरण करण्याच ेगनयम: 
13.6.1 जािा गमळालेल्या उमेदवाराने जािा गमळालेल्या पत्राची (Allotment Letter) गप्रट आऊट काढावी व जािा 

गमळालेल्या औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत व्यस्क्ति: हजर व्हाव.े 
13.6.2 सोबतच्या प्रपत्र-3 मध्ये गदल्यानुसार पात्रतेच्या व आरक्षणानुसार केलेल्या प्रविे अजातील दाव्याच्या 

पषु्ट्ट्यथग उमेदवार सवग मूळ कािदपत्रे सादर करतील, तसेच सोबत सवग कािदपत्रांची सत्य प्रतींचा 1 संच, 
2 रंिीत िायागचत्रे (Passport size) आगण प्रगिक्षण िुल्क गवहीत कालमयादेमध्ये जािा गमळालेल्या 
औ.प्र.संस्थेमध्ये जमा करेल.  

13.6.3 प्रपत्र - 2 मध्ये औ.प्र.संस्थागनहाय प्रगिक्षण िुल्काचा तपिील देण्यात आला आहे. 
13.6.4 खाजिी औ.प्र.संस्थाकगरता जमा करावयाच े प्रगिक्षण िुल्क खाजिी औ.प्र.संस्थांनी गवहीत केलेल्या 

स्वरुपात (रोख, धनाकिग वा धनादेि) भरण्यात यावते. संबंगधत खाजिी औ.प्र.संस्थांच्या परवानिीने 
प्रगिक्षण िुल्क हप्ते गनहाय जमा करता येतील पण िुल्क हप्ते गनहाय जमा करण्याचा गनणगय हा संपूणगत: 
संबंगधत खासिी औ.प्र.संस्थेचा असेल. 

13.6.5 िासकीय औ.प्र.संस्थेकगरता भरावयाच ेप्रगिक्षण िुल्क संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेमध्ये रोखीने एकाच 
वळेेस जमा कराव.े   

13.6.6 उमेदवाराने प्रविे अजामध्ये केलेल्या दाव्यांच्या पुष्ट्ट्यथग त्याने जमा केलेल्या सवग आवश्यक कािदपत्रांची 
संबंगधत औ.प्र.संस्था काळजीपूवगक िाननी करतील. उमेदवाराचा प्रकार, प्रविग पात्रता इ. च्या दाव्यात 
अथवा दाव्याच्या पषु्ट्ट्यथग सादर केलेल्या कािदपत्रांमध्ये काही त्रटुी आढळल्यास त्या संबंगधत 
उमेदवाराच्या नजरेस आणुन देण्यात येतील.  

13.6.7 उमेदवार गवहीत वळेापत्रकानुसार गनयोगजत प्रविे फेरीकगरता उपलब्ध मुदतीत आवश्यक कािदपत्रे 
अहवाल सादर करावयाच्या कालमयादेमध्ये सादर करु िकतील.  

13.6.8 उमेदवाराने एखाद्या दुसऱ्या संस्थेत प्रविे घेतल्यामुळे जर तो प्रविेाच्या वेळेस मूळ कािदपत्रे सादर करु 
िकत नसेल तर त्याला अिा संस्थेत गवगिष्ट्ट गदनांकास गवगिष्ट्ट अभ्यासक्रमास प्रविे घेतला असल्यामुळे 
त्यांची मूळ कािदपत्रे संस्थेत ठेवण्यात आल्याबाबत त्या संस्थेच्या संस्थांप्रमुखांचे प्रमाणपत्र सादर कराव े
लािेल. उमेदवारास अिा संस्थेच्या संस्थाप्रमुखाने प्रमाणपत्राच्या सत्यापन केलेल्या सत्यप्रती सादर 
कराव्या लाितील. अिा उमेदवारांना प्रगिक्षण िुल्क प्रविेाच्या वेळेसच तात्काळ भरावे लािेल आगण अिा 
उमेदवारांना िुल्क जमा केल्याच्या तारखेपासून 4 कायालयीन कामकाजांच्या गदवसांच्या आत कािदपत्रे 
जमा करण्याची परवानिी देण्यात येईल. 

13.6.9 उमेदवारास प्रविे गवहीत केल्यानंतर संबंगधत उमेदवाराचा अंगतम िाळा/ महागवद्यालय सोडल्याचा मूळ 
दाखला व माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) िुणपत्रकाची मूळ प्रत संबंगधत संस्थेत जमा करुन 
घेण्यात येईल. एखादया उमेदवाराने संस्थेत अभ्यासक्रमात जर एकदा प्रविे घेतला तर अिा उमेदवाराने 
प्रविे रद्द केल्यागिवाय वा प्रगिक्षण पूणग केल्यागिवाय त्याला हा िाळा सोडल्याचा मूळ दाखला व माध्यगमक 
िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या िुणपत्रकाची मूळ प्रत परत करण्यात येणार नाही. इतर सवग प्रमाणपत्रे/ 
कािदपत्रे प्रविेाच्या वळेीच मूळ प्रतीवरुन िाननी करुन उमेदवाराला परत करण्यात येतील.  

13.6.10 जे उमेदवार सवग बाबी पूणग करतील त्यांच्यासाठी संबगंधत औ.प्र. संस्था गदलेल्या संकेतस्थळावर प्रविे 
गनगितीसाठी आवश्यक ती सवग प्रगक्रया संस्थेच्या Login मधुन पूणग करतील. 

13.6.11 प्रविे गनगित करण्याची Online प्रगक्रया झाल्यानंतर िेवटी प्रविे गनगित झाल्याच े पत्र पोचपावती 
(Admission Confirmation Slip) म्हणनू ऑनलाईन प्रविे प्रणालीव्दारे तयार केली जाईल.  

13.6.12 संबंगधत औ.प्र.संस्था पोच पावतीच्या दोन प्रतींची गप्रटआऊट घेतील. यामधील एक प्रत प्राचायांच्या 
स्वाक्षरीसह संबंगधत प्रवगेित उमेदवाराला देण्यात येईल व दुसरी प्रत संस्थेमध्ये ठेवण्यात येईल.  

13.6.13 ऑनलाईन प्रविे गनगिती करणाची प्रगक्रया राबगवणे व त्यानुसार उमेदवारांची मागहती अद्ययावत करण्याची 
जबाबदारी संबंगधत औ.प्र.संस्थेच्या प्राचायांची राहील. जर गदलेली ऑनलाईन प्रविे गनगिती प्रगक्रया पार 
पाडण्यास संस्था असमथग ठरली तर अिा अहवाल अप्राप्त प्रविेाकगरताच्या जािा पुढील कें द्रीय प्रविे 
प्रगक्रयेमध्ये भरल्या जातील.  
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13.6.14 जर एखादा उमेदवार प्रविे देऊ केलेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रविेाकगरता गदलेल्या मुदतीमध्ये संबंगधत 
औ.प्र.संस्थेमध्ये हजर राहून अहवाल सादर करणार नाही तर अिा उमेदवाराचा त्याला वाटप झालेल्या 
जािेवरील प्रविेाचा दावा रद्द होईल.  

13.6.15 अिा प्रकारे गरक्त रागहलेल्या जािा पुढील कें द्रीय प्रविे प्रगक्रयेमध्ये प्रविेासाठी उपलब्ध केल्या जातील.  
 

13.7 टप्पा क्र. VII - पाचवी प्रविेफेरी - गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरी: 
13.7.1 चौर्थ्या प्रविे फेरीनंतर गरक्त रागहलेल्या जािा पाचव्या प्रविे फेरीकगरता उपलब्ध राहतील. 
13.7.2 माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र (SSC) पुरवणी परीक्षेत उत्तीणग/अनुत्तीणग व अद्यापपयंत कोठेही प्रविे न 

घेतलेल्या तसेच औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रविेासाठी अजग न केलेल्या उमेदवारांसाठी प्रविेाची संधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाचव्या प्रविे फेरीपूवी नव्याने अजग करण्याची व/वा अजात बदल करण्याची 
सुगवधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

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

13.7.4 औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रविेोच्िुक उमेदवारांनी आपल्या प्रविे खात्यात Login करुन कोणत्याही एका 
गजल्याच्या समुपदेिन फेरीकगर ता गदलेल्या वळेापत्रकानुसार नोंदणी करावी.  

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

13.7.6 संिणक प्रणालीव्दारे गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीसाठी गजल्हा गनहाय िुणवत्ता यादी प्रकागित करण्यात 
येईल तसेच उमेदवारांना समुपदेिन फेरीसाठी वळे व गदनांक बहाल करण्यात येईल. 

13.7.7 गदलेल्या वळे व गदनांकास उमेदवारांना िुणवत्तनुेसार क्रमाने समुपदेिनाकगरता बोलागवण्यात येईल.  
13.7.8 प्रविेाकगरता उपलब्ध जािा, उमेदवाराची मािणी, उमेदवाराची अहगता या आधारावर त्या गजल्यातील सवग 

िासकीय व खाजिी औ.प्र. संस्थांगतल प्रविेाच्या जािांच ेवाटप करण्यात येईल.  
13.7.9 वाटप झालेल्या जािेकगरता प्रविे घेण्याची प्रक्रीया संबगंधत उमेदवाराने "टप्पा क्र. VI - संबगंधत औद्योगिक 

प्रगिक्षण संस्थेमध्ये व्यक्तीि: हजर राहून कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रविेाच ेगनगितीकरण करण्याच े
गनयम" मध्ये गविद केल्यानुसार गनवड पत्रावर (Allotment Letter) गदलेल्या वळेापत्रकाप्रमाणे पूणग करावी.   

 
13.8 टप्पा क्र.VIII - संस्था स्तरावरील प्रविे: 

13.8.1 मुद्दा क्र. 1.4 मध्ये नमूद संस्था स्तरावरील प्रविेासाठी संस्थेत उपलब्ध जािा व पाचव्या प्रविे फेरीच्या 
समाप्तीनंतर गिल्लक रागहलेल्या जािा खाजिी औ.प्र.संस्थाना संस्था स्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध 
राहतील.  

13.8.2 खाजिी औ.प्र.संस्थामधील संस्था स्तरावरील जािांसाठी प्रविेोच्िुक उमेदवारांना देखील 
https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लािेल. 

13.8.3 नोंदणीकृत उमेदवारांना ज्या खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रविे घ्यावयाचा आहे त्या संस्थेत 
उमेदवाराने व्यक्तीि: हजर राहून "टप्पा क्र. VI - संबंगधत औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये व्यक्तीि: हजर 
राहून कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया फेरीमध्ये प्रविेाचे गनगितीकरण करण्याचे गनयम" मध्ये गविद केल्यानुसार प्रविे 
प्रक्रीया पूणग करावी. 

13.8.4 कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या पगहल्या गदवसापासून ते प्रविेाच्या अगंतम गदनांकापयंत खाजिी औद्योगिक 
प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रविे घेता येतील.  
 

13.9 टप्पा क्र. IX - प्रविेोत्तर कायगवाही: 
13.9.1 सवग औ.प्र.संस्थांनी प्रविेाची प्रक्रीया प्रविेाच्या वळेापत्रकामध्ये स्पष्ट्ट केल्यानुसार प्रविेाच्या अंगतम 

तारखेपयंत पूणग करणे आवश्यक राहील. अंगतम गदनांकानंतर कोणत्याही प्रविेास व्यवसाय गिक्षण व 
प्रगिक्षण संचालनालयामाफग त मान्यता गदली जाणार नाही. 

13.9.2 ऑनलाईन प्रविे गनगिती प्रक्रीया संकेतस्थळ प्रविेाच्या अंगतम तारखेस व वळेेस बंद केले जाईल.  
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13.9.3 सवग िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांच ेप्राचायग त्यांच्या संस्थेच्या लॉिइनवरुन "Manage Trainee" या 
पयायावरुन प्रवगेित उमेदवारांना तुकडी व पाळी (Shift) बहाल करतील. तसेच स्वाक्षरी व िायागचत्र 
"Upload Photo with Signature" या पयायावरुन प्रविेाच्या अंगतम गदनांकापासून 15 गदवसांपयंत 
गवनागवलंब िुल्क व पुढील 15 गदवसांकगरता गवलंब िुल्कासह अपलोड करतील.  

13.9.4 प्रविे प्रक्रीया पणूग झाल्यानंतर औ.प्र.संस्थेचे प्राचायग प्रवगेित उमेदवारांच्या याद्यांचे व वरीलप्रमाणे 
"Manage Trainee" बाबत कायगवाहीच्या गप्रटआऊट घेतील व त्यावर स्वाक्षरी करुन ती प्रत संबंगधत 
प्रादेगिक कायालयास सादर करतील. प्रादेगिक सहसंचालक प्रवगेित उमेदवाराने प्रवेि गनगिती 
प्रक्रीयेच्या वळेेस पात्रतेच्या अटींची पूतगता करतात गकवा नाही याच्या दाव्यापषु्ट्ट्यथग सादर केलेल्या 
दस्तऐवजांची तपासणी करुन प्रवगेित उमेदवारांच्या याद्यांना अंगतम मंजुरी प्रदान करतील. 

13.9.5 तुकडी/पाळी लािू करणे व स्वाक्षरी व िायागचत्र गवहीत मुदतीनंतर अपलोड करण्याकगर ता गवलंब िुल्क: 
 

अ.क्र. तपिील गवलबं िुल्क 
1 प्रविेाच्या अंगतम तारखेपासून 15 गदवसांपयंत तुकडी व पाळी लािू करणे  रु. 00 
2 प्रविेाच्या अंगतम तारखेपासून 15 गदवसांपयंत स्वाक्षरीत िायागचत्र अपलोड करणे  रु.00 
3 प्रविेाच्या अंगतम तारखेपासून 16 वा गदवस ते प्रथम सत्र परीक्षेच्या 15 गदवस अिोदर पयंत 

तुकडी व पाळी लािू करणे  
रु. 100/- प्रगत गदन प्रगत 
प्रगिक्षणाथी 

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

रु. 100/- प्रगत गदन प्रगत 
प्रगिक्षणाथी 

 
13.9.6 प्रवगेित गवद्यार्थ्यांकडून गवलंब िुल्क जमा करण्यात येणार नसून गवलंब िुल्क संबंगधत संस्थेच्या प्रविे 

प्रमुखांना भरावे लािेल.  
गटप:  

वर नमूद कें द्रीय प्रविे प्रक्रीया ही सूचक व मािगदिगक आहे. प्रविेाच ेवळेापत्रक, अजग करण्याची पध्दती, जािावाटप, 
प्रविे गनगिती करणे व इतर संकीणग कायगवाही इ.चा समाविे असलेली प्रविेािी व प्रविेानंतरच्या कायगवाहीिी संबंगधत प्रमागणत 
कायगपध्दती (SOP- Standard Operating Procedure) जाहीर केल्याप्रमाणे प्रविे प्रक्रीयेच्या 15 गदवस अिोदर संकेतस्थळावर 
प्रदर्षित करण्यात येईल.  

इतर फेऱ्यांमधुन जािा वाटपाची योजना व प्रविे गनगिती करण्याच ेगनयम क्र.1.0 ते 4.0 याची रचना प्रगिक्षणाची हानी 
थांबगवणे आगण कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेमधील प्रत्येक फेरीच्या व मुखयत्व ेसवग फेऱ्यांनंतर गिल्लक राहणाऱ्या संचालनालयात उपलब्ध 
जािांच्या आकडेवारी व वस्तुस्स्थतीवरुन व संचालनालयाच्या यापूवीच्या अनुभवावरुन कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या फेऱ्या औपचारीक 
व गनरुपयोिी न राहता त्यांना अथगपूणग व पगरणामकारक करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

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

सक्षम अगधकारी आवश्यकता पडल्यास जास्तीत जास्त प्रविे होतील याची खात्री देण्याकगरता प्रविे प्रक्रीयेदरम्यान 
अग्रिण्य वृतपत्रांमध्ये व प्रविेाच्या संकेतस्थळावर आधीच प्रगसध्द करुन सुधारणा घडवुन आणणारी कायगवाही करु िकतात. 

 
14 मूळ प्रमाणपत्रे ठेवून घेण्याबाबत: 

एखाद्या उमेदवाराला प्रविे गदल्यानंतर त्यांचा िाळा सोडल्याचा मूळ दाखला व माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) 
परीक्षेच ेमूळ िुणपत्रक संबंगधत संस्थेमध्ये ठेवण्यात यावे.  जोपयंत उमेदवार प्रविे रद्द करीत नाही वा प्रगिक्षण पूणग करीत 
नाही तोपयंत ही मूळ प्रमाणपत्रे प्रविे घेतलेल्या प्रगिक्षणार्थ्यांना परत करण्यात येऊ नयेत. 
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15 प्रगिक्षण िुल्क, अनामत रक्कम व सवलत बाबत गववरण: 
 
15.1 िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांसाठी आकारलेले िुल्क गववरण खालीलप्रमाणे आहे 

 
 
अ. 
क्र. 

तपिील 
िासकीय औ.प्र.संस्था खाजिी औ.प्र.संस्था * 

सामान्य 
श्रणेी 

राखीव 
श्रणेी 

IMC 
जािा 

OMS NRI MS OMS NRI 

वार्षिक प्रगिक्षण िुल्क 

1 

प्रग
ि

क्षण
 िु

ल्क
 

मिीन िट -  
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1200 - 30000 45000 60000 

खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण 
संस्थांगनहाय एकगत्रत िुल्क 

तपगिल  
https://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 िुल्क 50 50 50 50 50 
3 गं्रथालय िुल्क 100 100 100 100 100 
4 इंटरनेट सुगवधा िुल्क 100 100 100 100 100 
5 सांस्कृगतक कायग िुल्क 100 100 100 100 100 

6 वसतीिृह िुल्क 1200 1200 1200 6000 12000 
संबंगधत औ. प्र. संस्थांनी गनगित 

कराव े
प्रविेाच्यावळेी 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 वसतीिृह अनामत रक्कम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

* संबंगधत प्रगिक्षण विाकगर ता खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांगनहाय एकगत्रत िुल्क तपगिल 
https://admission.dvet.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. खाजिी औ.प्र.संस्थासाठी आकारावयाच े
िुल्क गनधागरत केलेल्या िुल्कापेक्षा कमी िुल्क आकारु िकतात. उमेदवारांनी संबंगधत खाजिी औ.प्र. संस्थांिी 
गवकल्प सादर करण्यापूवी व/वा प्रविे घेण्यापूवी संपकग  करावा.  

 
15.2 गनधारीत केलेल्या िुल्कापेक्षा खाजिी औ.प्र.संस्था अगधक िुल्काची मािणी करत असल्यास संबंगधत सहसंचालक, 

प्रादेगिक कायालय यांच्या कडे तात्काळ तक्रार करावी. तक्रारीच े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 िुल्कामध्ये तसेच इतर िुल्कात गदली जाणारी सवलत ही 
राज्यातील रगहवासी असलेल्या व गवहीत पात्रता धारक उमेदवारांना गदली जाईल.  

15.4 िासकीय औ.प्र. सांस्थेतील सांस्था व्यवस्थापन सशमतीच्या जािा: 
15.4.1 कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभाि, िासन शनर्णय क्रमाांक : पीपीपी-2018/ प्र.क्र.89/ 18/ व्यशि-5, 

शद.06.10.2018 अन्वये कें द्रिासन पुरस्कृत “पस्ब्लक प्रायव्हेट पाटणनरशिप” योजनेंतिणत शनवड करण्यात 
आलेल्या िासकीय औ.प्र. सांस्थाांमधील सवण व्यवसाय/तुकड्ाांमधील २०% जािा ह्या सांस्था व्यवस्थापन 
सशमतीच्या जािा शनधारीत करण्यात आलेल्या आहेत.  

15.4.2 प्रशिक्षर् वर्षण 2015-16 कशरता खाजिी औ.प्र.सांस्थाांसाठी जे मूलभतू प्रशिक्षर् िुल्क शनधाशरत करण्यात 
आल ेआहे,  ते प्रशिक्षर् िुल्क लािू होईल.  

15.4.3 सांबांशधत िासकीय औ.प्र.सांस्थाांच्या सांस्था व्यवस्थापन सशमती, वरीलपेक्षा कमी र्ी आकारु िकतात. जर 
सांस्था व्यवस्थापन सशमतीने कमी र्ी घेण्याचा शनर्णय ठरशवला असेल तर तो शनर्णय सक्षम अशधकाऱ्याला 
प्रविे प्रक्रीया सुरु होण्यापूवी कळवावा लािेल.  
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15.4.4 सदर औ.प्र.सांस्थेतील उवणशरत ८०% जािाांसाठी िासकीय औ.प्र.सांस्थाांकरीता लािू असलेले प्रशिक्षर् 
िुल्क आकारण्यात येईल.  

15.4.5 संस्था व्यवस्थापन सगमतीच्या २०% जािांवर प्रविेासाठी इच्छुक उमेदवाराांना प्रविे प्रक्रीयेत स्वतांत्र 
शवकल्प (Option) देण्याची सुशवधा उपलब्ध  करुन देण्यात येत आहे. उदा. Fitter - IMC, Welder - IMC 
etc. 

15.4.6 सदर २०% जािा या राज्यपातळीवरील सवगसाधारण जािा असतील व राज्यतील कोणत्याही IMC 
जािेसाठी उमेदवार गवकल्प सादर करु िकतात. 

15.5 अनामत रक्कम प्रगिक्षणार्थ्यांना प्रगिक्षणादरम्यान प्रविे रद्द केल्यास गकवा प्रगिक्षण पूणग झाल्यानंतर (काही वजावटी 
लािू असल्यास त्या वजा करुन) परत केली जाईल.  

15.6 खाजिी औ.प्र.संस्थांच े िुल्क हे संबंगधत औ.प्र.संस्थांच्या गवहीत अजात नमूद केल्याप्रमाणे जमा करण्यात याव.े 
खाजिी औ.प्र.संस्थांना हप्त्याने िुल्क घेण्याची मुभा/परवानिी आहे. तथागप, यासंबंधीचा गनणगय सवगतोपरी संबंगधत 
खाजिी औ.प्र.संस्थेचा राहील. 

15.7 िासकीय औ.प्र.संस्थेचे िुल्क: 
15.6.1 िासकीय औ.प्र.संस्थेच े िुल्क संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेत रोखीने जमा कराव.े िुल्क अदा 

केल्यानंतरच प्रविे गनगित करण्यात येईल.  
15.6.2 वरीलप्रमाणे िासकीय औ.प्र.संस्थेत प्रगिक्षणार्थ्यांकडुन घेण्यात येणारे प्रगिक्षण िुल्क हे िासन जमा 

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

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

अ.क्र. 
स्वीय प्रपांची लखे्यामध्ये जमा 

करण्यात आलले ेिुल्क 
खचण करावयाची बाब 

खचाची 
टक्केवारी 

1 ओळखपत्र िुल्क प्रवगेित उमेदवारांना ओळखपत्र देणे 100% 
2 गं्रथालय िुल्क अभ्यासक्रमािी संबंगधत पुस्तके/दृकश्राव्य माध्यम खरेदीसाठी 100% 
3 इंटरनेट सुगवधा िुल्क इंटरनेट सुगवधा पुरगवणे 100% 
4 सांस्कृगतक कायग िुल्क सांस्कृगतक कायग/रोजिार मेळाव ेआयोगजत करणे 100% 

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

आलेला आहे त्याच बाबींवर खचग करण्यात यावा व याची मागहती संस्थेच्या सूचनाफलकावर प्रगतविी गद.15 
एगप्रल पयंत जागहर करण्यात यावी. 

 
16 प्रविे रद्द प्रक्रीया व िुल्क परतावा: 

16.1 प्रवगेित उमेदवार आपला प्रविे संबंगधत औ.प्र.संस्थेस भेट देवून आपले Login ID वापरुन प्रवेि Online पध्दतीत 
रद्द करु िकतो. यासाठी संबंगधत औ.प्र.संस्था व प्रवगेित उमेदवार दोघांना आपल्या Login ID व्दारे प्रविे रद्द करावा 
लािेल. 

16.2 ऑनलाईन प्रविे प्रणालीच्या माध्यमातूनच प्रविे रद्द करणे अगनवायग आहे.  
16.3 प्रविे रद्द केल्यानंतर प्रणाली ऑनलाईन प्रविे रद्द केल्याची पावती (Admission Cancellation Note) गनमाण करेल.  
16.4 औ.प्र.संस्था सदर पावतीच्या दोन प्रतीत गप्रटआऊट घेतील. दोन्ही पावत्यांवर संबंगधत औ.प्र.संस्थेच े प्राचायग व 

उमेदवार सही करतील.  
16.5 प्रविे रद्द केलेल्या पावतीची 1 प्रत उमेदवाराला देण्यात येईल व दुसरी प्रत संबंगधत औ.प्र. संस्थेकडे राखून ठेवण्यात 

येईल.  
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16.6 एखाद्या उमेदवाराने प्रविेप्रक्रीयेच्या कुठल्याही टप्प्यावर प्रविे रद्द केला तर तो त्यानंतरच्या प्रविेफेरीसाठी अपात्र 
ठरेल. तथागप, असे उमेदवार खाजिी औ.प्र.संस्थेत संस्थास्तरावरील जािांसाठी प्रविेाच्या अंगतम तारखेपयंत पात्र 
राहील.  

16.7 िुल्क परतावा हा खालीलप्रमाणे प्रविे रद्द िुल्क कपात करुन गदले जाईल. 
 

अ. 
क्र. 

पगरस्स्थती 
िासकीय औ.प्र.संस्थेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

खाजिी औ.प्र.संस्थेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

1 प्रविे रद्द गवनंती अजग हा चौर्थ्या प्रविेफेरीच्या 
प्रविे गनगिती करण्याच्या िेवटच्या गदविी व 
वळेेपूवी प्राप्त झाला असल्यास 

पूणग िुल्कातून रु. 500/- वजा 
करुन ऊवगगरत रक्कम परत 
करावी. 

पूणग िुल्कातून रु. 1000/- वजा 
करुन ऊवगगरत रक्कम परत 
करावी. 

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

अनामत रक्कमेगिवाय कुठलाही 
परतावा नाही.  

अनामत रक्कमेगिवाय कुठलाही 
परतावा नाही. 

 
17 व्यवसाय प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती योजना: 

17.1 सांबांधीत िासन शनर्णय: 
17.1.1 सामागजक व िैक्षगणक दृष्ट्टया मािास आगण खुल्या प्रविातील आर्षथकदृष्ट्ट्या दुबगल घटकातील 

प्रगिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रगिक्षण िुल्क प्रगतपुतीचा लाभ देण्यास कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि, 
िासन गनणगय क्र. आयटीसी-2217/ प्र.क्र.99/ व्यगि-3, शद.29.05.2019 अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे.  

17.1.2 अनुसुगचत जाती प्रविातील प्रगिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रगिक्षण िुल्क प्रगतपुतीचा लाभ देण्यास  सामागजक 
न्याय व गविेि सहाय्य गवभाि, िासन गनणगय क्र. व्यप्रिु-2019/ प्र.क्र.173/ गिक्षण-1, शद.01.08.2019 
अन्वये  मान्यता देण्यात आली आहे.  

17.1.3 अनुसुगचत जमातीच्या प्रविातील प्रगिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रगिक्षण िुल्क प्रगतपुतीचा लाभ देण्यास 
आगदवासी गवकास गवभाि, िासन गनणगय क्र. आगवगव-2019/ प्र.क्र.74/ का-12, शद.29.07.2019 अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

17.1.4 शदव्याांि प्रविातील प्रगिक्षणार्थ्यांना व्यवसाय प्रगिक्षण िुल्क प्रगतपुतीचा लाभ देण्यास कौिल्य गवकास व 
उद्योजकता गवभाि, िासन गनणगय क्र. आयशटआय-2019/प्र.क्र.57/व्यगि-3, शद.20.09.2019 अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

17.1.5 गवमुक्त जाती आगण भटक्या जमातीए इतर मािास विण, व गविेि मािास प्रविातील प्रगिक्षणार्थ्यांना 
व्यवसाय प्रगिक्षण िुल्क प्रगतपुतीचा लाभ देण्यास इतर मािास बहुजन कल्यार् शवभाि, िासन शनर्णय क्र. 
आयटीआय 2019/प्र.क्र.68(भाि-1)/शिक्षर्, शद. ०२.०८.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

 
17.2 पात्रता:  

17.2.1 शिल्प काराशिर प्रशिक्षर् योजनेंतिंत अभ्यासक्रमाांसाठी िासकीय औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांमधील 
पस्ब्लक प्रायव्हेट पाटणनरशिप योजनेंतिंत (पीपीपी) प्रविेासाठी उपलब्ध जािा व खाजिी औद्योशिक 
प्रशिक्षर् सांस्थाांमध्ये प्रविेासाठी उपलब्ध जािाांवर कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीने (Centralized Online 
Admission Process) प्रविे घेतलेले प्रशिक्षर्ाथी पात्रतेच ेइतर शनकर्ष पूर्ण करीत असल्यास पात्र आहेत. 

17.2.2 खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांमध्ये व्यवस्थापन कोयातील जािाांवर (Management Seats) व 
सांस्थास्तरावर भरण्यात येर्ाऱ्या जािाांवर (Institute Level Seats) प्रविे घेर्ारे प्रशिक्षर्ाथी सदर 
योजनेंतिणत लाभास पात्र नाहीत. 

17.2.3 प्रविे घेतलेल्या तुकड्ाांना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षर् पशरर्षद (NCVT) अथवा राज्य व्यवसाय प्रगिक्षण 
पगरिद (SCVT) यांची संलग्नता (Affiliation) आवश्यक आहे. 
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17.2.4 प्रशिक्षर्ार्थ्याने यापूवी िासकीय अथवा खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेमध्ये कोर्त्याही अभ्यासक्रमात 
प्रविे घेतलेला नसावा. म्हर्जेच औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेत प्रथमच प्रविे घेर्ारे प्रशिक्षर्ाथी पात्र आहेत. 

17.2.5 प्रशिक्षर्ार्थ्याने कें द्र अथवा राज्य िासनाच्या अथवा त्याांच्या अशधपत्याखालील स्थाशनक प्राशधकरर्/ 
कां पन्या/ महामांडळे याांनी पूरस्कृत केलेल्या कोर्त्याही प्रशिक्षर् कायणक्रमाांचा या पूवी लाभ घेतलेला 
नसावा.  

17.2.6 प्रशिक्षर्ाथी हा महाराष्ट्र राज्याचा अशधवास प्रमार्पत्र धारक असावा.  
17.2.7 योजनेचा लाभ हा कुटुांबातील केवळ 2 अपत्याांपयणत मयाशदत राहील. 

 
17.3 योजनेअांतिणत शदल ेजार्ारे लाभ: 

 
17.3.1 सामाशजक व िैक्षशर्क दृष्ट्टया मािास आशर् खुल्या प्रविातील आर्षथकदृष्ट्ट्या दृबणल घटकातील प्रशिक्षर्ाथी 

ज्याांच्या कुटुांबाांचे एकशत्रत वार्धर्षक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी असल्यास त्याांना खाजिी औद्योशिक 
प्रशिक्षर् सांस्थाांना शवशहत केलेल्या प्रशिक्षर् िुल्कामधून िासकीय औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेतील 
अभ्यासक्रमाांसाठी शनशित केलेले प्रशिक्षर् िुल्क वजा जाता उवणशरत प्रशिक्षर् िुल्काच्या 100 टक्के इतक्या 
रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती अनुज्ञेय राहील. 

17.3.2 सामाशजक व िैक्षशर्क दृष्ट्टया मािास आशर् खुल्या प्रविातील आर्षथकदृष्ट्ट्या दृबणल घटकातील प्रशिक्षर्ाथी 
ज्याांच्या कुटुांबाांच ेएकशत्रत वार्धर्षक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त व रु. ८ लाखापयणत असल्यास त्याांना 
खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांना शवशहत केलेल्या प्रशिक्षर् िुल्कामधून िासकीय औद्योशिक प्रशिक्षर् 
सांस्थेतील अभ्यासक्रमाांसाठी शनशित केलेले प्रशिक्षर् िुल्क वजा जाता उवणशरत प्रशिक्षर् िुल्काच्या 80 
टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती अनुज्ञेय राहील. 

17.3.3 इयत्ता 10 वी अनुतीर्ण प्रविे पात्रता असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाांत प्रशिक्षर् घेर्ारे अनुसूशचत जाती व 
अनुसूशचत जमाती प्रविातील प्रशिक्षर्ाथी ज्याांच्या कुटुांबाांच ेएकशत्रत वार्धर्षक उत्पन्न रु. 8 लाखापयणत आहे 
व इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण प्रविे पात्रता असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाांत प्रशिक्षर् घेर्ारे अनुसूशचत जाती व 
अनुसूशचत जमाती प्रविातील प्रशिक्षर्ाथी ज्याांच्या कुटुांबाांच ेएकशत्रत वार्धर्षक उत्पन्न रु. 2.51 लाख ते रु. ८ 
लाखापयंत असल्यास त्याांना खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांना शवशहत केलेल्या प्रशिक्षर् िुल्कामधून 
िासकीय औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेतील अभ्यासक्रमाांसाठी शनशित केलेले प्रशिक्षर् िुल्क वजा जाता 
उवणशरत प्रशिक्षर् िुल्काच्या 100 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती अनुज्ञेय 
राहील. 

17.3.4 इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण प्रविे पात्रता असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाांत प्रशिक्षर् घेर्ारे अनुसूशचत जाती व 
अनुसूशचत जमाती प्रविातील प्रशिक्षर्ाथी कें द्र िासनाच्या पोस्ट मॅशरक स्कॉलरशिप योजनेस पात्र आहेत. 

17.3.5 शदव्याांि प्रविातील प्रशिक्षर्ाथींना प्रशिक्षर् िुल्काच्या 100 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षर् 
िुल्क प्रशतपूती अनुज्ञेय राहील. 

17.3.6 गवमुक्त जाती आगण भटक्या जमाती, इतर मािास विण व गविेि मािास प्रविातील प्रशिक्षर्ाथी ज्याांच्या 
कुटुांबाांच ेएकशत्रत वार्धर्षक उत्पन्न रु. 8 लाखापयणत आहे त्याांना खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांना शवशहत 
केलेल्या प्रशिक्षर् िुल्कामधून िासकीय औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेतील अभ्यासक्रमाांसाठी शनशित केलेले 
प्रशिक्षर् िुल्क वजा जाता उवणशरत प्रशिक्षर् िुल्काच्या 80 टक्के इतक्या रक्कमेची व्यवसाय प्रशिक्षर् 
िुल्क प्रशतपूती अनुज्ञेय राहील.  
 

अ.क्र. प्रशिक्षर्ार्थ्याचा प्रविण कुटुांबाच ेवार्धर्षक उपन्न मयादा 
प्रविे 

पात्रता 
व्यवसाय 

व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रकार 
मिीन िट - 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट - 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी 

१ िासकीय औ.प्र. सांस्थाांसाठी शनधाशरत कमाल प्रशिक्षर् िुल्क 1,200 1,000 800 
२ खाजिी औ.प्र. सांस्थाांसाठी शनधाशरत कमाल प्रशिक्षर् िुल्क 30,000 25,000 20,000 
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अ.क्र. प्रशिक्षर्ार्थ्याचा प्रविण कुटुांबाच ेवार्धर्षक उपन्न मयादा 
प्रविे 

पात्रता 
व्यवसाय 

व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रकार 
मिीन िट - 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट - 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी 

अनुज्ञेय प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती 
३ सामाशजक व िैक्षशर्क दृष्ट्टया मािास रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी सवण 28,800 24,000 19,200 
4 सामाशजक व िैक्षशर्क दृष्ट्टया मािास रु. 2.50 लाख ते रु. ८ लाख सवण 23,040 19,200 15,360 
5 खुल्या प्रविातील आर्षथकदृष्ट्ट्या दृबणल रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी सवण 28,800 24,000 19,200 
६ खुल्या प्रविातील आर्षथकदृष्ट्ट्या दृबणल रु. 2.50 लाख ते रु. ८ लाख सवण 23,040 19,200 15,360 

७ अनुसूशचत जाती व अनुसूशचत जमाती रु. 8.00 लाखापेक्षा कमी 
इ.10 वी 
अनुत्तीर्ण 

28,800 24,000 19,200 

८ अनुसूशचत जाती व अनुसूशचत जमाती रु. 2.51 लाख ते रु. ८ लाख 
इ.10 वी 
उत्तीर्ण 

28,800 24,000 19,200 

९ अनुसूशचत जाती व अनुसूशचत जमाती रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी 
इ.10 वी 
उत्तीर्ण 

कें द्र िासनाच्या पोस्ट मॅशरक स्कॉलरशिप 
प्रमारे् 

10 शदव्याांि प्रविण लािू नाही सवण 30,000 25,000 20,000 

11 
गवमुक्त जाती आगण भटक्या जमाती, 
इतर मािास विण व गविेि मािास 
प्रविातील प्रशिक्षर्ाथी 

रु. 8.00 लाखापेक्षा कमी सवण 23,040 19,200 15,360 

 
17.4 आवश्यक कािदपत्रे: 

औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थेतील शिल्पकारािीर प्रशिक्षर् योजनेंतिणत प्रविे पध्दती, शनयमावली व प्रमाशर्त 
कायणपध्दती माशहती पुस्स्तकेतील प्रपत्र - ३ “प्रविेाकशरता आवश्यक कािदपत्राांची यादी” या मध्ये देण्यात आलेले व 
सांबांधीत प्रशिक्षर्ार्थ्यांच्या प्रविानुसार आवश्यक सवण कािदपत्रे व त्या व्यशतशरक्त खालील कािदपत्रे आवश्यक 
आहेत: 
17.4.1 आधार नोंदर्ी काडण 
17.4.2 प्रशिक्षर्ार्थ्यांच ेनाव समाशवष्ट्ट असलेले रेिनकाडण  
17.4.3 महाराष्ट्र अशधवास प्रमार्पत्र (Domicile Certificate) 
17.4.4 पालकाांचा उत्पन्नाचा दाखला  
17.4.5 जातीचा दाखला 
17.4.6 जात वधैता प्रमार्पत्र - र्क्त अनुसुशचत जमाती प्रविातील प्रशिक्षर्ार्थ्यांकरीता लािू 
17.4.7 आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटक (EWS) प्रमार्पत्र - र्क्त खुल्या प्रविातील आर्षथकदृष्ट्ट्या दुबगल घटकातील 

प्रगिक्षणार्थ्यांकरीता लािू 
17.4.8 शदव्याांि प्रविाशतल प्रशिक्षर्ार्थ्याकरीता वदै्यकीय मांडळाकडून शदलेले अपांित्वाचे प्रमार्पत्र ज्यात अपांित्व 

कायमस्वरुपी असून त्याचे प्रमार् 40% पेक्षा जास्त आहे असा स्पष्ट्ट उल्लेख आहे. 
17.4.9 पुढील वर्षातील 31 माचण पयंत वधैता असलेले नॉन शक्रमी लेयर प्रमार्पत्र - गवमुक्त जाती आगण भटक्या 

जमाती, इतर मािास विण व गविेि मािास प्रविातील प्रशिक्षर्ाथी 
 

18 संकीणग: 
18.1 सवग औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेच्या अभ्यासक्रमासाठी गिक्षणाच ेमाध्यम हे मराठी 

आहे. 
18.2 िागर रीक सक्षमता: प्रवगेित उमेदवारांच्या िागररीक तंदुरुस्ती पडताळणीसाठी संस्था प्रमुखांनी प्रवगेित उमेदवारांची 

प्रगिक्षणाच्या आवश्यकतेनुसार तपासणीकगरता वदै्यकीय तपासणी आयोगजत करावी.  
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19 वसतीिृहात राहण्याची सोय:  
प्रवगेित सवग उमेदवारांना त्या ससं्थेच्या वसतीिृहातील खोल्या गमळतीलच याची िाश्वती नाही. उमेदवाराने देय वसतीिृह 
िुल्क, इत्यादी िोष्ट्टींबाबत संबंगधत औ.प्र.संस्थेच्या प्राचायाकडून खात्री करुन घ्यावी. प्रविे घेऊ इस्च्िणाऱ्या उमेदवारांना 
सूगचत करण्यात येते की, त्यांना व्यक्तीि: वसतीिृहात राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध होऊ िकते गकवा नाही याकगरता ज्या 
औ.प्र.संस्थेत ते प्रविे घेऊ इस्च्ितात तेथील प्राचायांिी संपकग  साधावा.  
औ.प्र.संस्थेच्या प्राचायांनी िागररीक अपंित्व असलेल्या उमेदवारांच्या खोली गमळण्यासाठीच्या अजांना प्राथगमकता देवून 
सहानुभतूीपूवगक गवचार करावा. ज्या िासकीय औ.प्र.संस्थांमध्ये वसतीिृहाची व्यवस्था आहे त्या संस्थांची यादी प्रविे 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
 

20 आचरण आगण गिस्त: 
20.1 जर उमेदवार प्रविे अजामध्ये पगरपूणग व बरोबर गवधान करण्यास अपयिी ठरत असेल/काही मागहती दडवत असेल 

/खोटे कािदपत्र जमा करत असेल तर तो/ती प्रविेास अपात्र ठरेल. अिा उमेदवारांवर संपूणग प्रविे प्रक्रीयेकगरता 
बंदी घालण्यात येईल. त्यामुळे उमेदवाराने असाच दावा करावा की, तो गसध्द करण्याच्या पुष्ट्ठ्यथग संबंगधत मूळ 
दस्तऐवज आहेत. 

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

20.3 प्रगिक्षणार्थ्याने औ.प्र.संस्थेतील सवग गिस्तगवियी गनयमांच े पालन कराव.े 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.  

20.4 गनयमामध्ये असे असले तरी, िासनाने प्रविेासंबंधी कोणताही धोरणात्मक गनणगय घेतला असल्यास, िासनाने त्या-
त्या वळेेस गदलेल्या गनदेिानुसार तो त्या वळेेपासूनच अंमलात येईल. वळेोवळेी त्यामध्ये बदल केल्यास त्यानुसारच 
गनयमांची अंमलबजावणी केली जाईल.  

20.5 जी समस्या वर आली नाही, ती उदभवल्यास त्याबाबत पूणग व अंगतम कायगवाही सक्षम अगधकाऱ्यामाफग त केली जाईल.  
20.6 अजामध्ये नमूद केलेली मागहती गकवा प्रविेाच्या वळेी गकवा प्रविेानंतर उमेदवाराने प्रविेािी संबंगधत गदलेली 

मागहती खोटी गकवा चकुीची आढळल्यास, त्याचा गकवा गतचा प्रविे रद्द करण्यात येईल, िुल्क जमा केले जाईल व 
त्याला गकवा गतला औ.प्र.संस्थेतून प्राचायांकडून गनलंगबत केले जाईल.  

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

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

 
21 रॅगिि प्रगतबंधाबाबत कायगवाही: 

महाराष्ट्र रॅगिि प्रगतबंध कायदा-1999 जो गद.15 मे, 1999 पासून लािू झाला आहे त्यात खालील रॅगिि प्रगतबंध बाबी 
अतंभूगत आहेत. 
21.1 कोणत्याही िैक्षगणक संस्थेच्या आवारात गकवा आवाराबाहेर रॅगििला प्रगतबंध करण्यात आला आहे.  
21.2 जो कोणी िैक्षगणक संस्थांच्या आवारात गकवा आवाराबाहेर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रॅगिि करेल/भाि घेईल/साथ 

देईल/प्रसार करत असेल त्यास 2 विे कैद आगण/गकवा दहा हजार रुपयांपयंत जाऊ िकतो एवढा दंड आकारण्यात 
येईल.  

21.3 कुठलाही गवद्याथी रॅगििमध्ये दोिी आढळल्यास त्याची सदर िैक्षगणक संस्थेतून हकालपट्टी केली जाईल व त्यास 
गनलंगबत केल्याच्या गदनांकापासून 5 विांसाठी कुठल्याही िैक्षगणक संस्थेत प्रविेास प्रगतबंध घालण्यात येईल.  

21.4 जेव्हा एखादा गवद्याथी गकवा पगरस्स्थतीप्रमाणे पालक अथवा त्याला सांभाळणारे अथवा त्या िैक्षगणक संस्थेतील 
गिक्षक गलगख त स्वरुपात िळवणकुीची तक्रार संस्था प्रमुखाला करेल, तेव्हा संबंगधत िैक्षगणक संस्थेचा प्रमुख 
यापूवीच्या तरतुदी अबागध त ठेवून, तक्रार आल्यापासून सात गदवसांच्या आत तक्रारीत उल्लेख केलेल्या बाबींची 
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चौकिी करतील आगण जर प्रथमदिगनी त्या तक्रारीत सत्यता आढळल्यास िुन्याच ेआरोप झालेल्या गवद्यार्थ्यांला 
गनलंगबत करतील आगण त्वगरत सदर तक्रार पुढील कायगवाहीसाठी ज्यागठकाणी िैक्षगणक संस्था आहे त्या कायगक्षेत्रात 
येणाऱ्या पोलीस स्टेिनमध्ये नोंदवतील. संस्था प्रमुखाकडून केल्या जाणाऱ्या चौकिीमध्ये तक्रारीमध्ये प्रथमदिगनी 
तर्थ्य न आढळल्यास संस्था प्रमुखाकडून तक्रारदाराला लेखी स्वरुपात वस्तुस्स्थती कळगवली जाईल. या प्रकरणात 
संस्था प्रमुखांनी घेतलेला गनणगय अंगतम असेल.  

21.5 जर िैक्षगणक संस्थेच्या प्रमुखाने वर 20.4 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रॅगििसंबंधी आलेल्या तक्रारीसंबंधी दुलगक्ष केले 
असल्यास गकवा ते प्रकरण हाताळण्यात तो अपयिी झाल्याप्रकरणी दोिी आढळल्यास वरील गनयम 20.2 प्रमाणे 
गिक्षेस पात्र धरले जाईल.  

21.6 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 गनदेिानुसार 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 गकवा 
गवद्यार्थ्यांकडून नवीन प्रवगेित गवद्यार्थ्याला गकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्याला दंिलखोर वा बेगिस्त कृत्यांमध्ये 
िोवणे ज्यामुळे त्रास, दु:ख, िागर रीक व मानगसक क्षती झाली असेल अथवा होईल गकवा नवीन प्रवगेित गवद्यार्थ्यांमध्ये 
गकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांमध्ये धास्ती, भीती गकवा काळजी गनमाण होईल गकवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांस कुठलेही 
असे कृत्य करावयास लावणे, जो तो सवगसामान्यगरत्या करणार नाही/आगण ज्याचा पगर णाम लाजीरवाणी भावना 
गनमाण होण्यास गकवा यातना होण्यास गकवा िोंधळ गनमाण होण्यास कारणीभतू होईल ज्याचा पगर णाम गवपरीत अिा 
नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांच्या िागर रीक अथवा मानगसक स्स्थतीवर होईल. याचा समाविे असलेल्या 
रॅिींिला कायद्याने प्रगतबधं करण्यात येईल व ही आपत्ती काढून टाकण्यात येईल. 
 

21.7 रॅिींि या संकल्पनेमध्ये खालील एक गकवा अगधक बाबींचा समाविे होईल: 
20.7.1 कुठलाही गवद्याथी गकवा गवद्यार्थ्याकडून नवीन प्रवगेित गवद्यार्थ्याला लेखी गकवा 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 गकवा गवद्यार्थ्यांकडून नवीन प्रवगेित गवद्यार्थ्यांला गकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांला 
दंिलखोर वा बेगिस्त कृत्यांमध्ये िोवणे ज्यामुळे त्रास, दु:ख, िागर रीक व मानगसक क्षती झाली असेल 
अथवा होईल गकवा नवीन प्रवगेित गवद्यार्थ्यांमध्ये गकवा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांमध्ये धास्ती, भीती गकवा 
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 गकवा यातना होण्यास, गकवा िोंधळ गनमाण होण्यास 
कारणीभतू होईल ज्याचा पगर णाम गवपरीत अिा नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांच्या िागर रीक अथवा 
मानगसक स्स्थतीवर होईल. 

20.7.4 वगरष्ट्ठ गवद्यार्थ्यांकडून अिी कृती की जी नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांच्या गनयगमत प्रगिक्षणामध्ये 
बाधा, अडथळा अथवा प्रगतबंध गनमाण करेल. 

20.7.5 नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांची सेवा वैयस्क्तक अथवा गवद्यार्थ्यांच्या िटाच ेप्रगिक्षणाच्या कायासाठी 
घेऊन िोिण करेल. 

20.7.6 गवद्यार्थ्यांतफे नवीन अथवा कुठल्याही गवद्यार्थ्यांची आर्षथक गपळवणकू गकवा जबरदस्तीने खचाचा भार 
टाकणे. 

20.7.7 िागर रीक िोिणाच ेकुठलेही कृत्य ज्यामध्ये लैंगिक िोिण, समलैगिक िोिण, नग्नता, अश्लील हावभाव, 
असभ्य कृती करावयास लावणे, िागर रीक इजा पोहचगवणे गकवा व्यक्ती अथवा आरोग्यास धोका संभावणारे 
सवग प्रकार सामील आहेत. 

20.7.8 अश्लील गिवीिाळव्दारे, मेलव्दारे, टपालाव्दारे नवीन तथा इतर कुठल्याही गवद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्षपणे फसित गकवा दुसऱ्याची नक्कल गकवा दुसऱ्याचा अपमान करणारी कुठलीही कृती. 



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

व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य        पृष्ट्ठ 47 पैकी 95 

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

21.8 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधील रॅिींि करणाऱ्या व प्रोत्साहन देण्याच्या गवद्यार्थ्यांगवरुध्द कायगवाहीबाबत: 
20.8.1 रॅिींि करणाऱ्या व्यक्तीस होणारी गिक्षा ही जरब बसगवल अिी व कठोर असावी ज्यामुळे अिा प्रकाराची 

पुनरावृत्ती होण्यास प्रगतबंध लािेल. 
20.8.2 रॅिींि च्या प्रत्येक घटनांची संस्थेच्या अगधकाऱ्यांमाफग त जवळच्या पोलीस स्टेिनमध्ये तक्रार नोंद केली 

पागहजे.  
20.8.3 रॅिींिच्या गिक्षेिी संबंगधत गकवा रॅिींिच्या प्रत्येक घटनेतील तर्थ्यावर आधारीत व रॅिींिच्या घटनेचा प्रकार 

व तीव्रता बघून संस्थेची रॅिींि गवरोधी सगमती योग्य गनणगय घेईल. 
20.8.4 घडलेल्या िुन्याचा प्रकार व तीव्रता बघून संस्थास्तरावर दोिी आढळलेल्या गवद्यार्थ्यास व्यक्तीस 

खालीलपैकी एक गकवा एकापेक्षा जास्त एकगत्रत गिक्षा होईल. 
20.8.4.1 प्रविे रद्द करणे 
20.8.4.2 विातील उपस्स्थतीपासून गनलंगबत करणे  
20.8.4.3 गिष्ट्यवृत्ती/फेलोगिप/इतर सवलतीपासनू वगंचत करणे/रोखून धरणे 
20.8.4.4 परीक्षा व/वा इतर मूल्यांकन प्रक्रीयेतील सहभािास प्रगतबंध करणे 
20.8.4.5 गनकाल रोखून धरणे  
20.8.4.6 कोणत्याही गवभािीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्टीय स्पधेच,े युवा उत्सवाच े संस्थेचे प्रगतगनधीत्व 

करण्यापासून हद्दपार करणे 
20.8.4.7 वसतीिृहातून गनलंगबत करणे/हकालपटटी करणे. 
20.8.4.8 संस्थेमधून ठरागवक कालावधीकगर ता गवद्यार्थ्यांला तात्पुरते काढून टाकणे. 
20.8.4.9 संस्थेमधून हकालपट्टी आगण दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेत प्रविेास बंदी घालणे.  
20.8.4.10 सामुगहक गिक्षा: जवे्हा रॅिींि चा िुन्हा करणारा वा प्रोत्साहन देणाऱ्याची ओळख पटणार नाही 

तेव्हा संस्था संभागवत रॅिींि करणाऱ्यांवर सामागजक दबाव आणण्यास सामुगहक गिक्षा करेल. 
 

22 हमीपत्र: 
सवग उमेदवार ज्यांनी प्रविेासाठी Online अजग केलेले आहेत ते खालीलप्रमाणे हमीपत्र भरुन देत आाहेत असे समजण्यात 
येईल.  
22.1 मी प्रविेाचे सवग गनयम वाचले आगण सदर गनयमांच ेमला पूणगपणे आकलन झाले आहे व तदनंतर मी चालू विाच्या 

प्रविेाकगर ता ऑनलाईन अजग भरला आहे. 
22.2 माझ्या ऑनलाईन प्रविे अजात माझ्याकडून गदली िेलेली मागहती ही माझ्या मागहतीनुसार व गवश्वासाप्रमाणे खरी 

असून प्रविे अजात गदलेली मागहती गकवा माझ्या प्रविेाबाबत मी पुरगवलेली मागहती नंतर गकवा कुठल्याही वळेेस 
खोटी गकवा चकुीची गसध्द झाल्यास त्याचवळेेस माझा प्रविे रद्द होईल व मला प्राचायांकडून गनलंगबत करण्यात 
येईल, याची मला जाणीव आहे. 

22.3 भारतीय सरकारतफे िठीत गकवा वधैागनक परीक्षा मंडळाच्या परीक्षेस बसण्यास मला बंदी घालण्यात आलेली नाही. 
22.4 मला माझ्या अजाच्या िाननीच्या वळेेस उपलब्ध व्यवसाय व माझ्या िुणवत्तेच्या क्रमानुसार प्रविेासाठी जािा गमळणार 

आहे याची मला जाणीव राहील. मी प्रविे गनगितीसाठी गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेत गवहीत वळेापत्रकानुसार 
उपस्स्थत राहून ऑनलाईन प्रविे प्रक्रीया पूणग करेन. 

22.5 मला मागहत आहे की, कािदपत्रे जमा करण्याच्या िेवटच्या तारखेनंतर माझ्या प्रविेािी संबंगधत गनयमात उल्लेख 
असल्यागिवाय मला सवलती वा हक्क इ. च्या दाव्यागप्रत्यथग कािदपत्रे सादर करता येणार नाहीत. 

22.6 प्रविेासंबंधी मला प्रविे प्रागधकरण गकवा प्रगतगनधीकडून काहीही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची मला जाणीव 
आहे. मी हेही जाणनू आहे की, संस्थेमध्ये मी स्वत: जावून संस्थेतील सूचना फलकावरील वा 
https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावरील सूचना पाहणे ही पूणगपणे माझी जबाबदारी राहील.  
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22.7 मला मागहत आहे की, NCVT/SCVT च्या परीक्षा प्रागधकरणाने ठरवून गदलेल्या परीक्षेसंबंधी पगरक्षेस बसण्याच्या 
संधी, प्रत्येक सेगमस्टरसाठी कमीत कमी उपस्स्थती, नकारात्मक िुणपध्दती व असे इतर गनयम जे NCVT/SCVT 
यांनी वळेोवळेी ठरवून गदलेले आहेत त्या गनयमांना मी बांधील राहीन. 

22.8 मी यानुसार मान्य करतो की िासनाकडून लािू करण्यात आलेले गनयम, कायदा आगण प्रिासन माझ्यावर 
बंधनकारक असतील. मी यानुसार हमी देत आहे की, संस्थेच्या आवारात गकवा आवाराबाहेर कायदा व प्रिासन 
हातात घेणार नाही तसेच बेगिस्तपणाची कोणतीही वतगणकू करणार नाही की ज्यामुळे माझ्यावर या गनयमातील 
गिस्तगवियक गिक्षा होईल. 

22.9 मी वर हमी गदल्याप्रमाणे संस्था/िासन/SCVT/NCVT यांनी ठरवून गदलेली गिस्त व वतगणकू बाबतच्या गनयमांच े
माझ्याकडून उल्लंघन झाल्यास संस्थेच्या प्राचायांना मला संस्थेतून गनलंगबत करण्याच ेपूणग अगधकार राहतील.  

22.10 प्रत्येक सत्रासाठी सैध्दांगतक व प्रात्यगक्षक परीक्षेसाठी सैध्दांगतक व प्रात्यगक्षक विांमध्ये 80 टक्के पेक्षा कमी उपस्स्थती 
असल्यास मला परीक्षेस बसू गदले जाणार नाही या अटीची मला पूणगपणे जाणीव आहे. 

22.11 NCVT/SCVT यांनी नेमून गदलेल्या गवहीत वळेेत िृहपाठ, जॉब, जनगल्स, गचत्रकला इ. सादरीकरण 
समाधानकारकगरत्या करण्यास असमथग ठरल्यास परीक्षेस बसण्यास परवानिी गदली जाणार नाही याची मला पूणग 
जाणीव आहे.  

 
23 प्रगिक्षणार्थ्याची बदली:  

23.1 सपंूणग प्रविे प्रक्रीयेनंतर एखादया व्यवसायात/तुकडीत 50% पेक्षा कमी प्रविे झाल्यास प्रवगेित उमेदवारास त्याच 
औ.प्र.संस्थेत दुसऱ्या व्यवसाय/अभ्यासक्रमात गकवा 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 उमेदवाराच ेप्राधान्य गवचारात घेतले जाईल. अिा प्रकारची बदली िासकीय 
औ.प्र.संस्थांवर बंधनकारक व खाजिी औ.प्र.संस्थाना ऐस्च्िक राहील.  

23.2 प्रथम विग परीक्षेपूवी वर उल्लेगखलेल्या गनयम 22.1 व्यगतगरक्त बदलीसाठी परवानिी गदली जाणार नाही.  
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प्रपत्र - 1 : व्यवसाय तपिीलाची यादी आगण पात्रता 

 

अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

1 
ड्रेस मेचकि 

Dress Making 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण 

इ. १० वी 
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 

लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

HH, AUTISM, ID, SLD 
14 20 

2 
रॅ्िन शडझाईन ॲन्ड टेक्नोलॉजी 

Fashion Design and Technology 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 20 

3 
सुईांि टेक्नोलॉजी 

Sewing Technology 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण 

इ. १० वी 
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 

लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

HH, AUTISM, ID, SLD 
14 20 

4 
सररे्स ऑरनामेंटेिन टेकशनक्स (भरतकाम) 

Surface Ornamentation Techniques 
(Embroidery) 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण 
इ. १० वी 

उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 
लािू नाही 

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

14 20 

5 
मेकॅशनक ॲग्रीकल्चरल मशिनरी 

Mechanic Agricultural Machinery 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

6 
मेकॅशनक ऑटो बॉडी पेंटींि 

Mechanic Auto Body Painting 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

7 
मेकॅशनक ऑटो बॉडी शरपेअर 

Mechanic Auto Body Repair 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

8 
मेकॅशनक ऑटो इलेक्रीकल ॲण्ड इलेक्रोशनक्स 
Mechanic Auto Electrical and Electronics 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

9 
मेकॅशनक शडझेल 

Mechanic Diesel 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

10 
मेकॅशनक मोटर वशेहकल 

Mechanic Motor Vehicle 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

11 
मेकॅशनक रॅक्टर 

Mechanic Tractor 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

12 
मेकॅशनक टू ॲण्ड थ्री स्व्हलर 

Mechanic Two and Three Wheeler 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 
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अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

13 
पम्प ऑपरेटर कम मेकॅशनक 

Pump Operator cum Mechanic 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

14 
बेशसक कॉस्मॉटोलॉजी 
Basic Cosmetology 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, HH, DEAF, 

OH(LL) 
14 24 

15 
प्रशितन व वातानुकुशलत टेस्क्नशियन 

Refrigeration and Air Conditioner Technician 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, CP, LC, DW, AA, , LV, DEAF, 
HH 

14 24 

16 
वमैाशनकी रचना व उपकररे् सांधाता 

Aeronautical Structure and Equipment Fitter 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, HH 14 20 

17 
ड्राफ्समन मेकॅशनकल 

Draughtsman Mechanical 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM, SLD, MD 

14 20 

18 
जोडारी 
Fitter 

अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

19 
र्ौंड्रीमन 

Foundryman 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

20 
यांत्रकारािीर 
Machinist 

अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

21 
यांत्रकारािीर घर्षणक 
Machinist Grinder 

अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

22 
मरीन शर्टर 

Marine Fitter 
अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

23 
मेकॅशनक मशिन टुल मेन्टनन्स 

Mechanic Machine Tools Maintenance 
अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, 

DEAF, HH, AUTISM, ID, SLD 
14 24 

24 
ऑपरेटर ॲडव्हान्स मशिन टुल्स 

Operator Advance Machine Tool 
अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 16 

25 
पत्रेकारािीर 

Sheet Metal Worker 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 3 2019 1 वर्षण 

इ. १० वी 
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 

लािू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

26 
टेस्क्नशियन मेकॅरॉशनक्स 

Technician Mechatronics 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 
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अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

27 
टेक्सटाईल्स मेकॅरॉशनक्स 
Textile Mechatronics 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD,LC,DW,AA,LV,DEAF 14 24 

28 
टुल ॲण्ड डाय मेकर (डाईझ ॲण्ड मोल्ड) 

Tool and Die Maker (Dies and Moulds) 
अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

29 

टुल ॲण्ड डाय मेकर (पे्रस टुल्स, शजग्ज आशर् 
शर्क्चर) 

Tool and Die Maker (Press Tools, Jigs and 
Fixtures) 

अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

30 
कातारी 
Turner 

अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

31 
सांधाता 
Welder 

अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण 
इ. १० वी 

उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 
लािू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

32 
सांधाता (GMAW & GTAW) 

Welder (GMAW and GTAW) 
अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

NCVT 3 2019 1 वर्षण 
इ. १० वी 

उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 
लािू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

33 
अटेन्डांन्ट ऑपरेट (केशमकल प्लान्ट) 

Attendant Operator (Chemical Plant) 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 24 

34 
इलेक्रोप्लेटर 
Electroplater 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

35 
इन्स्ुमेन्ट मेकॅशनक (केशमकल प्लाांन्ट) 

Instrument Mechanic (Chemical Plant) 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM 

14 20 

36 
प्रयोििाळा सहाय्यक (केशमकल प्लाांन्ट) 

Laboratory Assistant (Chemical Plant) 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 20 

37 
मेन्टेनन्स मेकॅशनक (केशमकल प्लाांन्ट) 

Maintenance Mechanic (Chemical Plant) 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM 

14 20 

38 
प्लास्टीक प्रोसेचसि ऑपरेटर 

Plastic Processing Operator 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 20 

39 
आकीटेक्चरल ड्रॉफ्समन 

Architectural Draughtsman 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM, SLD, MD 

14 24 
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अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

40 
सुतारकाम 
Carpenter 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण 
इ. १० वी 

उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 
लािू नाही 

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

14 24 

41 
ड्राफ्समन शसस्व्हल 

Draughtsman Civil 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM, MD 

14 24 

42 
इांटीरीअर शडझाईन ॲण्ड डेकोरेिन 
Interior Design and Decoration 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD, MD 
14 24 

43 
िवांडी 

Mason (Building Constructor) 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण 

इ. १० वी 
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 

लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD, MD 
14 24 

44 
रांिारी (जनरल) 

Painter (General) 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष 

इ. १० वी 
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 

लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

HH, AUTISM, ID, SLD, MI 
14 20 

45 
सव्हेअर 

Surveyor 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM, SLD, MD 

14 24 

46 

बाल्यावस्था पूवण सांिोपन शिक्षक (प्री - शप्रपेरेरी स्कुल 
मॅनेजमेंट) 

Early Childhood Educator (Pre-Preparatory 
School Management) 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

AUTISM 
14 24 

47 
इलेक्रॉशनक्स मेकॅशनक 

Electronics Mechanic 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM, SLD 

14 24 

48 
मेकॅशनक कां झुमर इलेक्रोशनक्स अप्लायन्स 

Mechanic Consumer Electronic Appliances 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM, SLD 

14 24 

49 
टेस्क्नशियन पॉवर इलेक्रोशनक्स शसस्स्टम्स 
Technician Power Electronic Systems 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD 
14 24 

50 
इन्स्ुमेन्ट मेकॅशनक 

Instrument Mechanic 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM 

14 24 

51 
टेक्नीशिअन मेडीकल इलेक्रोशनक्स 
Technician Medical Electronics 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD 
14 24 

52 
बेकर ॲण्ड कन्रे्क्िनर 

Baker and Confectioner 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 24 
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अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

53 
रु्ड प्रोडक्िन (जनरल) 

Food Production (General) 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 24 

54 
फु्रट ॲण्ड व्हेजटेेबल प्रोसेचसि 

Fruit and Vegetable Processing 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 24 

55 
डेंटल लॅबोरेटरी इस्क्वपमेंट टेस्क्नशियन 

Dental Laboratory Equipment Technician 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही NA 14 24 

56 
हेल्थ सॅनेटरी इन्स् पेक्टर 

Health Sanitary Inspector 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 24 

57 
शर्शजओथेरेपी टेस्क्नशियन 

Physiotherapy Technician 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही Not Applicable 14 24 

58 
कॉम्पुटर हाडणवअेर ॲण्ड नेटवकण  मेन्टेनन्स 

Computer Hardware and Network 
Maintenance 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, 

AUTISM, SLD 
14 24 

59 
कॉम्प्यटुर ऑपरेटर ॲण्ड प्रोगॅ्रचमि अशसस्टांट 
Computer Operator and Programming 

Assistant 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, HH, 

AUTISM, SLD 
14 24 

60 
डेस्कटॉप पस्ब्लचिि ऑपरेटर 

Desktop Publishing Operator 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 24 

61 

इन्र्ॉमेिन ॲण्ड कम्यशुनकेिन टेक्नॉलॉजी शसस्स्टम 
मेन्टेनन्स 

Information and Communication Technology 
System Maintenance 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, CP, LC, DW, AA, LV 14 24 

62 
आय.ओ.टी. टेस्क्नशियन (स्माटण शसटी) 

IoT Technician (Smart City) 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF, 
AUTISM, SLD 

14 24 
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अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

63 
मल्टीशमडीया ॲशनमेिन ॲण्ड स्पेिल इरे्क्ट 

Multimedia, Animation and Special Effects 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, LV, 
AUTISM, SLD 

14 24 

64 
शडशजटल र्ोटोग्रार्र 

Digital Photographer 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH, 
AUTISM 

14 24 

65 
र्ोटोग्रार्र 

Photographer 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH, 
AUTISM 

14 24 

66 
सेके्रटशरयल पॅ्रक्टीस (इांग्रजी) 

Secretarial Practice (English) 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

LD, CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, 
AUTISM 

14 24 

67 
स्टेनोग्रार्र सेके्रटशरयल अशसस्टांट (इांग्रजी) 

Stenographer Secretarial Assistant (English) 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

LD(LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, 
LV, AUTISM 

14 24 

68 
नळकारािीर 

Plumber 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण 

इ. १० वी 
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 

लािू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

69 
शवजतांत्री 

Electrician 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

70 
शलफ्ट ॲण्ड एस्कलेटर मेकॅशनक 
Lift and Escalator Mechanic 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, DEAF, LV 14 24 

71 
तारतांत्री 

Wireman 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 2 वरे्ष 

इ. १० वी 
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 

लािू नाही LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 

72 
रबर टेस्क्नशियन 

Rubber Technician 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 24 

73 
र्ायर टेक्नोलोिी ॲण्ड इांडस्रीयल सेफ्टी मनेजमेंट 

Fire Technology and Industrial Safety 
Management 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 
िाशररीक 
क्षमता# 

LD 14 24 

74 
स्स्पचनि टेस्क्नशियन 

Spinning Technician 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 20 

75 
टेक्सटाईल्स वटे प्रोसेचसि टेस्क्नशियन 
Textile Wet Processing Technician 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

HH, AUTISM, ID, SLD 
14 20 
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अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

76 
शवव्व्हि टेस्क्नशियन 

Weaving Technician 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
NCVT 5 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 24 

77 
रु्ड ॲण्ड बेव्हरेज सर्व्व्हस अशसस्टांट 

Food and Beverages Services Assistant 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 20 

78 
फ्रां न्ट ऑशर्स अशसस्टांट 
Front Office Assistant 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही LD, CP, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 24 

79 
हॉस्पीटल हाऊस चकचपि 

Hospital Housekeeping 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 24 

80 
हाऊसशकपर 

Housekeeper 
शबिर 

अशभयाांशत्रकी िट 
NCVT 4 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 

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

14 24 

81 
एस.सी.व्ही.टी - मेकॅशनक ऑटो बॉडी पेंटींि 
SCVT - Mechanic Auto Body Painting 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

SCVT NA 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

82 
एस.सी.व्ही.टी - मेकॅशनक ऑटो बॉडी शरपेअर 

SCVT - Mechanic Auto Body Repair 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
SCVT NA 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

83 
एस.सी.व्ही.टी - मेकॅशनक शडझेल 

SCVT - Mechanic Diesel 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
SCVT NA 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 24 

84 
एस.सी.व्ही.टी - जोडारी 

SCVT - Fitter 
अशभयाांशत्रकी 
मिीन िट 

SCVT NA 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

85 
एस.सी.व्ही.टी - जनरल शर्टर कम मेकॅशनक 

SCVT - General Fitter cum Mechanic 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
SCVT NA 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही LD, LC, DW, AA, LV, DEAF 14 20 

86 
एस.सी.व्ही.टी - आकीटेक्चरल ड्रॉफ्समन 
SCVT - Architectural Draughtsman 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

SCVT NA 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 
शवज्ञान आशर् 

िशर्त 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, DEAF, 

AUTISM, SLD, MD 
14 24 

87 
एस.सी.व्ही.टी - कॅशबनेट र्र्धनचर मेकर 
SCVT - Cabinate Furniture Maker 

अशभयाांशत्रकी 
शबिर मिीन िट 

SCVT NA 2019 1 वर्षण 
इ. १० वी 

उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण 
लािू नाही 

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

14 24 

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

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

SCVT NA 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 
LD(LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, 

LV, AUTISM 
14 20 

89 
एस.सी.व्ही.टी - शवजतांत्री 

SCVT - Electrician 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
SCVT NA 2019 2 वरे्ष इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

LD, LC, DW, AA, DEAF, HH 14 20 



 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य                         पृष्ट्ठ 56 पैकी 95 

अ.क्र. व्यवसायाचे नाव 
व्यवसायाचा 

प्रकार 
सांलग्नतेचे 
प्राशधकरर् 

NSQF 
स्तर 

अभ्यासक्रम 
अद्यावत 

वर्षण 
कालावधी 

प्रवेिासाठी 
पात्रता 

पात्रता 
परीक्षेतील 
बांधनकारक 

शवर्षय 

Eligibility for PwD 
अपांित्वाचा प्रकार @ 

शकमान 
वयोमयादा 

प्रती 
तुकडी 
प्रवेि 
क्षमता 

90 
एस.सी.व्ही.टी - रबर टेस्क्नशियन 

SCVT - Rubber Technician 
अशभयाांशत्रकी 

शबिर मिीन िट 
SCVT NA 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण 

शवज्ञान आशर् 
िशर्त 

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

14 24 

91 

एस.सी.व्ही.टी - रु्ड ॲण्ड बेव्हरेज सर्व्व्हस 
अशसस्टांट 

SCVT - Food and Beverages Services 
Assistant 

शबिर 
अशभयाांशत्रकी िट 

SCVT NA 2019 1 वर्षण इ. १० वी उत्तीर्ण लािू नाही 
LD, CP, LC, DW, AA, LV, HH, 

DEAF, AUTISM, SLD, ID 
14 20 

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

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

 
# गकमान िागररीक क्षमता: उंची -  165 सें.शम. वजन -   52 शक.गॅ्र. 

छाती -  सामान्य -  81 सें.शम. रु्िवून -  85 सें.शम. 
उमेदवार सदर व्यवसायात प्रशिक्षर् घेण्यास िाशररीक दृष्ट्या सक्षम असल्याबाबत नोंदशर्कृत एम.शब.शब.एस. डॉक्टर याांचे प्रमार्पत्र सादर कररे् आवश्यक आहे. 

 
सूचना: 

1. गिल्प कारािीर प्रगिक्षण योजनेतील व्यवसायांच ेप्रगिक्षण हे प्रात्यगक्षकागभमुख असल्यामुळे शदव्याांि प्रविाशतल उमेदवारांना संबंगधत व्यवसायातील प्रगिक्षण पूणग करण्यासाठी अपंित्वाच्या 
प्रकारामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही या बाबत पात्रता प्रमाणपत्र सक्षम वैद्यकीय अगधकाऱ्याकंडून प्राप्त करुन त्यानुसारच गवकल्प अजग भरण्यात याव.े 

2. व्यवसाय तपिील आगण पात्रतेत प्रगिक्षण महासंचालक, नवी गदल्ली यांच्या सूचनेप्रमाणे बदल होतील (https://dgt.gov.in/cts_details). त्याप्रमाणे सक्षम अगधकारी व्यवसाय तपिील 
आगण पात्रतेत सुधारणा करतील आगण कें द्रीय प्रविे पध्दतीनुसार प्रगक्रया सुरु होण्यापूवी प्रविे मागहती पुस्स्तकेसह प्रपत्र-1 पुरगवतील, तसेच प्रविे संकेतस्थळावर प्रकागित करतील.  
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प्रपत्र - 2 
िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थांची यादी 

सवग िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्था अजग स्वीकृती कें द्र राहतील (ARC) 
 

1. प्रादेगिक कायालय गनहाय िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्थांची यादी व प्रविेासाठी उपलब्ध व्यवसाय गनहाय जािांचा 
तपगिल https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर “Search ITI” या मथाळ्याखाली उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 

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

3. राज्यातील सवग िासकीय आगण खाजिी औ.प्र.संस्था अजग स्वीकृती कें द्र राहतील व प्रविेासंबंधी सवग सेवा उपलब्ध करुन 
देतील. 
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प्रपत्र -3 
प्रविेाकगरता आवश्यक कािदपत्रांची यादी 

 
अ 3.1  मािासविीय उमेदवाराच्या आरक्षणाचा दावा करणेकगरता आवश्यक कािदपत्रे  
 

उमेदवाराने केलेल्या मािास प्रविातील आरक्षणाच्या दाव्याच्या (गनयम क्र.5.7 मध्ये नमूद केल्यानुसार) पुष्ट्ठ्यथग आवश्यक 
कािदपत्रांचा तपिील खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आहे. 

 
अ.क्र. आरक्षणाचा प्रविग मािासविाच्या आरक्षणाच्या पुष्ट्ठ्यथग आवश्यक कािदपत्रे कािदपत्रे देणारा प्रागधकारी 

1 अनुसूगचत जाती (SC) 
1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात अनुसूगचत जाती प्रविामधील 

जात म्हणनू मान्यता प्राप्त असल्याचे जातीच ेप्रमाणपत्र  
महाराष्ट्र राज्यातील कायगकारी 
दंडागधकारी  

2 अनुसूगचत जमाती (ST) 
1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात अनुसूगचत जमाती 

प्रविामधील जात म्हणनू मान्यता प्राप्त असल्याचे जातीच ेप्रमाणपत्र 
महाराष्ट्र राज्यातील कायगकारी 
दंडागधकारी 

3 

गवमुक्त 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. पुढील विी 31 माचग पयंत वधैता 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. पुढील विातील 31 माचग पयंत वधैता असलेले नॉन गक्रमी लेयर 
प्रमाणपत्र 

उपगवभािीय अगधकारी/ 
उपगजल्हागधकारी/ 
गजल्हागधकारी/ महानिर न्याय 
दंडागधकारी 

5 
खुल्या प्रविातील 
आर्धथकदृष्ट्या दुबणल 
घटकाांसाठी 

1. सामान्य प्रिासन शवभाि याांचे शद.12.02.2019 च्या िासन 
शनर्णयासह आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटकाच्या पात्रतेसाठी देण्यात 
आलेले प्रमार्पत्राचा नमुना. आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटकाच्या 
पात्रतेच्या प्रमार्पत्राचा मराठी व इांग्रजी नमुना अनुक्रमे पृष्ट्ठ क्र. 61 
व 62 वर देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील कायगकारी 
दंडागधकारी 

2. पुढील विातील 31 माचग पयंत वधैता असलेले नॉन गक्रमी लेयर 
प्रमाणपत्र 

उपगवभािीय अगधकारी/ 
उपगजल्हागधकारी/ 
गजल्हागधकारी/ महानिर न्याय 
दंडागधकारी 

 
अ 3.2  अजग स्स्वकृती कें द्रामध्ये ऑनलाईन प्रवेिअजग गनगिती आगण संबंगधत औ.प्र.संस्थामध्ये प्रविे गनगित करताना सादर 

करावयाच ेकािदपत्रे: 
अ.क्र. उमेदवारांचे प्रकार सादर करावयाचे कािदपत्रे 

1 सवग उमेदवारांकगरता 
बंधनकारक असणारी 
कािदपत्रे 

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

घेतलेले) 
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अ.क्र. उमेदवारांचे प्रकार सादर करावयाचे कािदपत्रे 
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 नमूद 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 
अनुसूगचत जाती/ अनुसूगचत 
जमाती  

1. मुद्दा अ 3.1 मध्ये नमूदप्रमाणे जाती प्रमाणपत्र  

6 मािास प्रविात मोडणाऱ्या 
गवमुक्त 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. मुद्दा अ-3.1 मध्ये नमूदप्रमाणे जाती प्रमाणपत्र 
2. पुढील विी 31 माचग पयंत वधैता असलेले नॉन-गक्रमी-लेयर प्रमाणपत्र  

7 खुल्या प्रविातील 
आर्धथकदृष्ट्या दुबणल 
घटकाांसाठी 

1. मुद्दा अ-3.1 मध्ये नमूदप्रमाणे  प्रमाणपत्र 
2. पुढील विी 31 माचग पयंत वधैता असलेले नॉन-गक्रमी-लेयर प्रमाणपत्र 

8 महाराष्ट्र राज्यात अगधवास 
नसलेले संरक्षण सेवतेील 
कायगरत कमगचारी  

1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र  
2. उमेदवाराचे आई/वडील संरक्षण सवेतेील कायगरत व्यक्ती असून सध्या त्यांची गनयकु्ती महाराष्ट्र 

राज्यात झाली असल्याचे कायालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र अथवा 
3. उमेदवाराचे आई/वडील हे संरक्षण सेवते कायगरत आहेत आगण ते महाराष्ट्रातील पूवीच्या 

गनयकु्तीच्या गनवासस्थानात रहात आहेत असे कायालय प्रमुखाचे नमूद केलेले प्रमाणपत्र  
9 अपंि उमेदवार  

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

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

10 अल्पसंखयांक उमेदवार  1. धमाबाबतचे प्रमाणपत्र अथवा उमेदवार मुस्स्लम, बौध्द, गििन, िीख, पारिी आगण जनै धमात 
मोडतो याचा उल्लेख असलेले िाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र  

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

 
वाढीव िुणांच्या अगधक्यासाठी आवश्यक कािदपत्रे (गनयम क्र.8.0 अन्वये) 

11 इंटरगमडीएट गचत्रकला 
परीक्षा  

1. इंटरगमडीएट गचत्रकला श्रेणी परीक्षा उत्तीणग प्रमाणपत्र  

12 गक्रडा 1. सक्षम प्रागधकाऱ्याचे खेळाचे प्रमाणपत्र  

13 बोल्स्टर स्कूल उमेदवार 1. सक्षम प्रागधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र  

14 तांगत्रक गविय घेतलेले 
गवद्याथी 

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

15 माजी सैगनक 1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र 
2. उमेदवाराचे आई/वडील संरक्षण सवेते कायगरत होते व ते महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास असल्याचे 

प्रमाणपत्र 
16 संरक्षण सेवतेील कायगरत 

व्यक्ती  
1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र 
2. उमेदवाराचे आई/वडील ज ेसंरक्षण सेवते कायगरत होते व महाराष्ट्र राज्याचे अगधवास असल्याचे 

प्रमाणपत्र 
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अ.क्र. उमेदवारांचे प्रकार सादर करावयाचे कािदपत्रे 
व्यवसाय प्रशिक्षर् िुल्क प्रशतपूती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कािदपत्रे (शनयम क्र. 17 अन्वये) 

 सवग उमेदवारांकगरता 1. आधार नोंदर्ी काडण 
2. प्रशिक्षर्ार्थ्यांचे नाव समाशवष्ट्ट असलेले रेिनकाडण  
3. महाराष्ट्र अशधवास प्रमार्पत्र (Domicile Certificate) 
4. पालकाांचा उत्पन्नाचा दाखला  
5. जातीचा दाखला 
6. जात वधैता प्रमार्पत्र - र्क्त अनुसुशचत जमाती प्रविातील प्रशिक्षर्ार्थ्यांकरीता लािू 
7. आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटक (EWS) प्रमार्पत्र - र्क्त खुल्या प्रविातील आर्धथकदृष्ट्या दुबणल 

घटकातील प्रशिक्षर्ार्थ्यांकरीता लािू 
8. शदव्याांि प्रविाशतल प्रशिक्षर्ार्थ्याकरीता वदै्यकीय मांडळाकडून शदलेले अपांित्वाचे प्रमार्पत्र 

ज्यात अपांित्व कायमस्वरुपी असून त्याचे प्रमार् 40% पेक्षा जास्त आहे असा स्पष्ट्ट उल्लेख आहे. 
9. पुढील वर्षातील 31 माचण पयंत वधैता असलेले नॉन शक्रमी लेयर प्रमार्पत्र - शवमुक्त जाती आशर् 

भटक्या जमाती, इतर मािास विण व शविेर्ष मािास प्रविातील प्रशिक्षर्ाथी 
 
* भारतीय राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी खालील कािदपत्रे मान्य केली जातील: 

1. उमेदवाराचे राष्ट्रीयत्व " भारतीय" म्हणनू दिगगवलेले िाळा सोडल्याच े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 वधै म्हणनू गवचारात घेतले जाईल. उमेदवाराच्या 
आईच ेअगधवास प्रमाणपत्राच्या पुष्ट्ठ्यथग गववाह प्रमाणपत्र अथवा नावात बदल झालेला कायदेिीर पुरावा जोडण्यात यावा. 
अिा उमेदवाराकडून आईच्या नावाचा स्पष्ट्ट उल्लेख असलेले जन्म प्रमाणपत्र जोडावे लािेल.  
 
पात्रतेसाठीचा अगंतम गदनांक: 
कें द्रीय प्रविे पध्दतीमधील ऑनलाईन अजग भरण्याचा आगण प्रवेि गनगितीचा अंगतम गदनांक गवचारात घेऊन सवग गनयम 
आगण अटी लािू होण्याच्या सवग उदे्दिांसह, उमेदवाराची पात्रता गनगित केली जाईल अथवा ठरगवली जाईल. गवस्तृतपणे 
असे स्पष्ट्ट केले जाते की, कें द्रीय प्रविे पध्दतीमधील ऑनलाईन अजग भरण्याच्या अंगतम गदनांकापूवी या अटी आगण 
ितींनुसार जर उमेदवार अपात्र आढळला आगण अिा अपात्र उमेदवाराने वर उल्लेगखलेल्या अंगतम गदनांकानंतर (म्हणजे 
ऑनलाईन अजग भरण्याची आगण प्रविे अजग गनगितीचा अंगतम गदनांक) मािणी केलेली पात्रता गमळवल्यास, अिा अंगतम 
गदनांकानंतर गमळगवलेली पात्रता, अपात्र उमेदवाराला कोणत्याही उदे्दिासाठी अथवा प्रविेातील कोणत्याही बाबींसाठी 
पात्र ठरवू िकत नाही.   



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

व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य        पृष्ट्ठ 61 पैकी 95 

“खुल्या प्रविातील आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटक” या प्रविांतिणत आरक्षर्ाच्या पुष्ट्यथण सामान्य प्रिासन शवभाि याांचे 
शद.12.02.2019 च्या िासन शनर्णयासह आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटकाच्या पात्रतेसाठी देण्यात आलले ेप्रमार्पत्राचा मराठी नमुना 
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“खुल्या प्रविातील आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटक” या प्रविांतिणत आरक्षर्ाच्या पुष्ट्यथण सामान्य प्रिासन शवभाि याांचे 
शद.12.02.2019 च्या िासन शनर्णयासह आर्धथकदृष्ट्या दुबणल घटकाच्या पात्रतेसाठी देण्यात आलले ेप्रमार्पत्राचा मराठी नमुना 
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प्रपत्र - 4 
अजग स्वीकृती कें द्राकडून उमेदवारांना गवगवध सेवा पुरगवण्याकगरता आकारलले ेिुल्क 

 
अ.क्र. कायगवाही िुल्क (रु.) 

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

50/- 

2 अजामध्ये बदल करणे व त्याची िापील प्रत घेणे (एक संच) 25/- 
3 गद्वतीय, तृतीय आगण चतुथग फेरीकगरता गवकल्प भरणे त्याची िापील प्रत घेणे (एक संच)  25/- 
4 कािदपत्रांच े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 उत्पादनागभमुख 
प्रगिक्षण योजने अंतिगत पुरवतील. 

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

3) तथागप, औ.प्र. संस्थांकडून उमेदवारांना वरील सेवा पुरगवणे बंधनकारक नाही.  
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प्रपत्र - 5 
 

गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरी राबगवणाऱ्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची यादी 
उमेदवारांनी प्रविे प्रक्रीयेसाठी गदलले्या वळेापत्रकाप्रमाणे हजर राहणे 

 
अ.क्र. गजल्हा गजल्हास्तरावरील िासकीय औ.प्र. संस्थेचे नांव व पत्ता 

मुांबई शवभाि 

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

2 मंुबई उपनिर 
िासकीय औ.प्र.संस्था, मुलुंड 
बाळासाहेब ठाकूरवाडी, गमठािर रोड, मुलुंड (पूवग), मंुबई 400 081 

3 ठाणे 
िासकीय औ.प्र.संस्था, अंबरनाथ 
जुना भेंडी पाडा, कल्याण बदलापूर रोड, अंबरनाथ (पगिम), गज. ठाणे - 421 501 

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

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

6 रायिड 
िासकीय औ.प्र.संस्था, पनवले 
जुना मंुबई पुणा हायव,े बस स्टँड जवळ, पनवले, गज. रायिड - 410 206 

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

नाशिक शवभाि 

8 नागिक  
िासकीय औ.प्र.संस्था, नागिक  
बाबुभाई राठी चौक, गत्रबक रोड, सातपूर, नागिक- 422007 

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

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

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

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

पुरे् शवभाि 

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

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

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

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

17 सोलापूर 
िासकीय औ.प्र.संस्था, सोलापरू 
गव जापूर रोड, गज.सोलापूर 413 004 
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अ.क्र. गजल्हा गजल्हास्तरावरील िासकीय औ.प्र. संस्थेचे नांव व पत्ता 
औरांिाबाद शवभाि 

18 औरांिाबाद 
िासकीय औ.प्र.संस्था, औरंिाबाद 
रेल्व े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, गजतूर रोड, गज. परभणी - 431 401 

21 उस्मानाबाद 
िासकीय औ.प्र.संस्था, उस्मानाबाद 
तुळजापूर रोड, आयुवगेदक कॉलेज च्या समोर, उस्मानाबाद - 413 501 

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

23 गहिोली 
िासकीय औ.प्र.संस्था, गहिोली 
आजम कॉलनी, तेल गहिोली, गज. गहिोली - 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 

अमरावती शवभाि 

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

27 बुलढाणा 
िासकीय औ.प्र.संस्था, बुलढाणा 
मलकापूर रोड, िणेि निर जवळ, बुलढाणा - 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 

नािपूर शवभाि 

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

32 वधा 
िासकीय औ.प्र.संस्था, वधा 
म्हाडा कॉलनी, आवी नाक्याच्या मािे, हनुमान 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, मूल रोड, गज. िडगचरोली - 442 605 

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

36 चदं्रपूर 
िासकीय औ.प्र.संस्था, चदं्रपूर 
गसव्हील लाईन्स, जुना वरोरा नाका, गज. चदं्रपूर - 442 401 
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प्रपत्र - 6 
गवगवध योजनेअतंिगत सुरू करण्यात आलले्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची यादी 

मगहलांसाठी सुरू करण्यात आलले्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची नाव े(एकूण - 15) : 
01. दादर 02. ठाणे 03. रत्नागिरी 04. सोलापूर 05. औंध पुणे 
06. नागिक 07. जळिांव 08. औरंिाबाद 09. बीड 10. लातुर 
11. अमरावती 12. अकोला 13. नािपूर  14. चदं्रपुर  15. भंडारा 

 
आगदवासी उमेदवारांसाठी सुरू करण्यात आलले्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची नावे (एकूण - 61) : 

अ.क्र. शवभाि शजल्हा सांस्था 

1 मुांबई (10) 
ठारे् (2) 1) िहापूर 2) मुरबाड 

पालघर (7) 1) पालघर 2) शवक्रमिड 3) वार्िाांव 4) तलासरी 5) वाडा 6) जव्हार 7) मोखाडा 
रायिड (1) 1) कजणत 

2 पुरे् (1) पुरे् (1) 1) माशर्कडोह 

3 नाशिक (19) 

नाशिक (8) 
1) चदडोरी 2) कळवर् 3) सुरिार्ा 4) पेठ 5) इितपुरी  
6) त्र्यांबकेश्वर 7) सटार्ा (बािलार्) 8) देवळा 

जळिाव (2) 1) यावल 2) चोपडा 
धुळे (2) 1) चपपळनेर 2) शिरपूर 

नांदुरबार (6) 1) नांदुरबार 2) नवापूर 3) तळोदा 4) अक्रार्ी 5) अक्कलकुवा 6) िहादा 
अहमदनिर (1) 1) राजुर 

4 औरांिाबाद (1) नाांदेड (1) 1) शकनवट 

5 अमरावती (7) 
अमरावती (2) 1) शचखलदरा 2) धारर्ी 
यवतमाळ (5) 1) पाांढरकवडा 2) आर्धर् 3) राळेिाव 4) मारेिाव 5) कळांब 

6 नािपूर (23) 

नािपूर (1) 1) पारशिवनी 

चांद्रपूर (8) 
1) कोरची 2) भद्रावती 3) शचमूर 4) शजवती 5) राजुरा 6) कोरपर्ा  
7) पोंभरु्ा 8) िोडचपपरी 

िडशचरोली (11) 
1) िडशचरोली 2) आल्लापल्ली 3) देसाईिांज 4) भामरािड 5) कुरखेडा  
6) आरमोरी 7) चामोिी 8) एटापल्ली 9) धानोरा 10) मुलचेरा 11) शसरोंचा 

िोंशदया (2) 1) देवरी 2) सालेकसा 
भांडारा (1)  1) अजुणनीमोरिाांव 

   
राज्यात असलले्या आगदवासी िासकीय आश्रमिाळा औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची नावे (एकूण - 28) : 

अ.क्र. शवभाि शजल्हा सांस्था 

1 मुांबई (3) 
ठारे् (1) 1) िेर्वे 

पालघर (2) 1) कारेिाांव 2) डोंिरी 

2 नाशिक (11) 

नाशिक (4) 1) आसरबारी 2) ननािी 3) बोरीपाडा 4) आांबूपाडा 
जळिाव (1)  1) जोंधनखेडा 

धुळे (1) 1) नवापाडा 
नांदुरबार (3) 1) सुकापूर 2) शिव े3) माांडवी  

अहमदनिर (2) 1) केळीकोतुळ 2) मविेी 

3 औरांिाबाद (2) 
नाांदेड (1) 1) पाटोदा 

चहिोली (1) 1) जामिव्हार् 

4 अमरावती (4) 
अमरावती (2) 1) शचखलदरा 2) सुसदा 
यवतमाळ (2) 1) हर्षी 2) आांतरिाव  
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5 नािपूर (8) 

नािपूर (1) 1) बेलदा 
चांद्रपूर (2) 1) देवडा 2) मांिी 

िडशचरोली (4) 1) कोची 2) जाांशबया 3) खमनचेरु 4) रामिड 
िोंशदया (1) 1) शबजेपार 

     
अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी असलले्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची नाव े(एकूण - 2): 

गज. मंुबई उपनिर 01. कुला (नेहरूनिर) 
गज. मंुबई िहर 02. मांडवी  

 
अल्पसंखयांक उमेदवारांसाठी स्वतंत्र तुकडया असलले्या गवद्यमान िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण ससं्थांची नावे (एकूण - 43) : 

गज. नागिक: 04. मालेिाव 05. नांदिाव गज. जळिांव: 06. चोपडा 07. भसुावळ 
गज. ठाणे: 08. गभवडी  गज. धुळे: 09. धुळे  
गज. बीड: 10. अंबेजेािाई  गज. औरंिाबाद: 11. औरंिाबाद  
गज. रत्नागिरी: 12. रत्नागिरी   गज. ठाणे: 13. कजगत  
गज. चदं्रपूर: 14. चदं्रपूर  15. बल्लारपूर गज. सातारा: 16. कराड  
गज. अहमदनिर: 17. संिमनेर 18. श्रीरामपूर गज. जालना: 19. जालना  
गज. गहिोली: 20. गहिोली  21. बसमतनिर गज. नांदेड: 22. नांदेड  
गज. लातूर: 23. लातूर 24. उदिीर गज. उस्मानाबाद: 25.उस्मानाबाद  
गज. अकोला: 26. अकोला 27. अकोट गज. वागिम: 28.वागिम 29. कारंजालाड 
गज. यवतमाळ: 30. यवतमाळ 31. पुसद  गज. नािपूर: 32. नािपूर 33. कामठी 

गज. पुणे: 
34. औंध 35. औंध (मुलींची) 

गज. अमरावती: 
37. अमरावती 38. अचलपूर  

36. गपपरी गचचवड  39. अंजनिाव  

गज. बुलढाणा: 
40. बुलढाणा 41. खामिाव गज. परभणी: 01. परभणी  
42. मलकापूर 43. िेिाव गज. बीड: 02. परळीवजैनाथ  03.बीड 

 
अनुसूगचत जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींसाठी सुरु करण्यात आलले्या उच्चस्तर िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांची नावे 

(एकूण - 4) : 
01. नागिक 02. औरंिाबाद 03. अमरावती 04. नािपूर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना 
 

उमेदवारांना प्रविेाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रविेासंबंधी सखोल मािगदिगन करण्यासाठी प्रमागणत कायगपध्दती (Standard Operating 
Procedure - SOP) https://admission.dvet.gov.in या प्रविे संकेतस्थळावर तसेच सवग औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांच्या 
सूचनाफलकावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
 
संपूणग प्रविे प्रक्रीयेबाबत उमेदवारांना वळेोवेळी SMS व्दारे कळगवण्यात येईल. तथागप, उमेदवारांनी आपला अद्ययावत भ्रमणध्वनी 
क्रमांक (Mobile Number) ऑनलाइन प्रविे अजात “Primary Mobile Number” म्हणनू नोंदगवणे आवश्यक आहे तसेच सदर 
भ्रमणध्वनी क्रमांक प्रविे प्रक्रीयेदरम्यान बदल ूनये. 
 
औ.प्र. सांस्थेतील प्रवशेित उमेदवाराांना आधार क्रमाांक सादर कररे् अशनवायण राहील. आधार क्रमाांक सादर न करु िकल्यास 
उमेदवाराांना अशखल भारतीय व्यवसाय पशरक्षेस बसता येर्ार नाही याची सवण उमेदवाराांनी िाांशभयाने नोंद घ्यावी. 
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प्रपत्र - 7 
शवशिष्ट्ठ समाज घटकाांकरीता स्थापन खाजिी औ.प्र. सांस्थेत त्या घटकाांसाठी प्रविेासाठी उपलब्ध जािाांबाबत आरक्षर्: 

 
1. स्क्वन्स मेरी खाजिी औ.प्र. सांस्था, पुरे्, शजल्हा पुरे् (PR27000007) 

एकूर् प्रविेक्षमतेपैकी 100 टक्के जािा सांरक्षर् सेवा श्रेर्ीतील उमेदवाराांसाठी आरशक्षत राहतील व त्या जािा सांस्था 
पातळीवर भरल्या जातील. 
 

2. श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज खाजिी औ.प्र. सांस्था, पुरे्, ता. पुरे्, शज. पुरे् (PR27000035) 
एकूर् प्रविेक्षमतेपैकी 80 टक्के जािा पुरे् महानिर पाशलका क्षेत्रात वास्तव्यास असलेले उमेदवाराांसाठी आरशक्षत. प्रविे 
शनशित करताांना रशहवासी दाखला सादर कररे् अशनवायण. 
 

3. चपपरी चचचवड महानिर पाशलका खाजिी औ.प्र. सांस्था, मोरवाडी, ता. हवलेी, शज. पुरे् (PR27000194) 
एकूर् प्रविेक्षमतेपैकी 100 टक्के जािा चपपरी चचचवड महानिर पाशलका क्षेत्रात वास्तव्यास असलेले उमेदवाराांसाठी 
आरशक्षत. प्रविे शनशित करताांना रशहवासी दाखला सादर कररे् अशनवायण. 
 

4. चपपरी चचचवड महानिर पाशलका खाजिी औ.प्र. सांस्था (मशहला), कासारवाडी, ता. हवलेी, शज. पुरे् (PR27000550) 
एकूर् प्रविेक्षमतेपैकी 100 टक्के जािा चपपरी चचचवड महानिर पाशलका क्षेत्रात वास्तव्यास असलेले मशहला 
उमेदवाराांसाठी आरशक्षत. प्रविे शनशित करताांना रशहवासी दाखला सादर कररे् अशनवायण. 
 

5. द शचल्ड्रने्स एड सोसायटी खाजिी औ.प्र. सांस्था, मानखुदण, ता. कुला, शज. मुांबई उपनिर (PR27000166) 
एकूर् प्रविेक्षमतेपैकी 100 टक्के जािा ह्या अनाथ उमेदवाराांसाठी आरशक्षत. प्रविे शनशित करताांना अनाथ असल्याबाबत 
दाखला. 

 
6. द लपे्रसी शमिन खाजिी औ.प्र. सांस्था, पांचवटी, ता. नाशिक, शज. नाशिक (PR27000071)  

एकूर् प्रविेक्षमतेपैकी 100 टक्के जािा कुष्ट्टरोिग्रस्त उमेदवाराांसाठी आरशक्षत राहतील व त्या जािा सांस्था पातळीवर 
भरल्या जातील. 
 

7. िासकीय औ.प्र. सांस्था, शदव्याांि उमेदवाराांकरीता, वधा, ता. वधा, शज. वधा (PR27000169) 
एकूर् प्रविेक्षमतेपैकी 100 टक्के जािा शदव्याांि उमेदवाराांसाठी आरशक्षत राहतील व त्या जािा सांस्था पातळीवर भरल्या 
जातील. 
 

 
 
  



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

व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य        पृष्ट्ठ 69 पैकी 95 

भाि - 2 
औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील गिल्पकारािीर प्रगिक्षण योजनेंतिगत प्रविे प्रक्रीयेतील गवगवध स्तरावर करावयाच्या कायगवाहीसाठी 

प्रमागणत कायगपध्दती 
 
1.0 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील प्रविेासाठी ऑनलाईन प्रविे अजग सादर करणे व अजग िुल्क जमा करण्याच्या कायगवाहीसाठी 

प्रमागणत कायगपध्दती 
 
1.1 प्रविेाची सगवस्तर “मागहतीपसु्स्तका भाि 1 - प्रविे पध्दती व गनयमावली” व “मागहतीपसु्स्तका भाि 2 - प्रविे प्रक्रीयेतील 

गवगवध स्तरावर करावयाच्या कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दती” सवग प्रविे सांकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. 

1.2 प्रविेोच्िुक उमेदवारांनी व पालकांनी मागहती पुस्स्तकेत देण्यात आलेली मागहती, प्रविेाबाबतच्या पध्दती व गनयमांचा तसेच 
प्रविे प्रक्रीयेतील गवगवध स्तरावर करावयाच्या कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दतीच ेअवलोकन करुनच ऑनलाईन प्रविे 
अजग सादर करावा. 

1.3 प्रविे प्रक्रीयेतील सवग स्तर कालबध्द स्वरुपाचे असल्याने उमेदवाराने व पालकांनी प्रविे वेळापत्रकाच ेव सचूनांचे तंतोतंत 
पालन कराव.े 

1.4 राज्यातील औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये प्रविे घेवू इस्च्िणाऱ्या सवग उमेदवारांना प्रविे प्रक्रीयेबाबत मािगदिगन करण्यासाठी 
प्रत्येक िासकीय व खाजिी औ.प्र. संस्थांमध्ये प्रविे अजण सादर करावयाच्या कालावधी दरम्यान रोज सकाळी 10.00 ते 
11.00 या वेळेत गन:िुल्क मािगदिगन सत्र आयोगजत करण्यात आलेले आहे. सदर सत्राचा सवग उमेदवारांनी लाभ घ्यावा. सवग 
सुट्टीच्या गदविी देखील मािगदिगन सत्र व प्रविेप्रक्रीया सुरू राहील. 

1.5 ऑनलाईन प्रविे अजग भरण्यासाठी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तद्नंतर खालील वबेपेज 
प्रकट होईल.  
 

 
 

1.6 Help Line: उमेदवारांच्या प्रविे प्रगक्रया, गनयमावली, पध्दती वा पोटगल संबंधी अडचणींच ेसमाधान करण्यासाठी प्रादेगिक 
कायालय गनहाय मदत कक्षाचे क्रमांक देण्यात आले आहेत. सदर मदत कक्षास सकाळी 10 वाजेपासुन ते सायांकाळी 6 
वाजेपयंत सांपकण  साधता येईल. तथाशप, मदत कक्षास सांपकण  साधण्यापूवी माशहतीपुस्स्तका अभ्यासावी. उमेदवार नजीकच्या 
औ.प्र.संस्थांना देगखल संपकग  करु िकतात. राज्यातील सवण िासकीय आशर् खाजिी औ.प्र.सांस्था प्रविेासांबांधी सवण सेवा 
उपलब्ध करुन देतील. 
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1.7 Home:  

1.7.1 DVET Admission Home: प्रविे सांकेतस्थळावरील मुख्य पृष्ट्ठावर परत जाण्यासाठी 
1.7.2 Directorate of Vocatioanl Education and Training (DVET): व्यवसाय शिक्षर् व प्रशिक्षर् सांचालनालय, 

महाराष्ट्र राज्य याांच ेसांकेतस्थळावरील मुख्य पृष्ट्ठावर जाण्यासाठी 
1.7.3 Directorate General of Training, New Delhi (DGT): प्रगिक्षण महासंचालक, नवी गदल्ली, कौिल्य गवकास व 

उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार यांचे अगधकृत संकेतस्थळ. उमेदवार व्यवसाय पात्रता व व्यवसाय अभ्यासक्रम 
या गठकाणी तपासू िकतात. 

1.7.4 National Council of Vocational Training (NCVT): ज्या औ.प्र.संस्थांतील व्यवसाय तुकडीस राष्ट्रीय व्यवसाय 
प्रगिक्षण पगरिदेची (NCVT) संलग्नता प्राप्त आहे, केवळ त्याच तुकडीत प्रवगेित उमेदवारांची अगखल भारतीय 
व्यवसाय परीक्षा प्रगिक्षण महासचंालक, नवी गदल्ली यांच्या माफग त घेण्यात येते (हजेरीच ेमानक पूणग करत असल्यास). 
सदर परीक्षा उत्तीणग उमेदवारास राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (National Trade Certificate - NTC) बहाल करण्यात 
येते. 
उमेदवाराांनी खाजिी औ.प्र.सांस्थाांमध्ये सांस्थास्तरावर भरावयाच्या जािाांसाठी प्रविे घेण्याअिोदर, उमेदवार ज्या 
व्यवसाय तुकडीत प्रविे घेत आहेत ती व्यवसाय तुकडी NCVT िी सांलस्ग्नत आहे का? याची खातरजमा NCVT-
MIS पोटणल वर तपासून करावी. असांलस्ग्नत तुकड्ाांत प्रविे घेतलले्या उमेदवाराांची परीक्षा घेण्यात येर्ार नाही. 

1.8 Search ITI: 
1.8.1 Download List of ITI: 

1.8.1.1 List of Government ITI: राज्यातील शवभाि शनहाय िासकीय औ. प्र. सांस्थाांची माशहती PDF स्वरूपात 
Download साठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

1.8.1.2 List of Private ITI: राज्यातील शवभाि शनहाय खाजिी औ. प्र. सांस्थाांची माशहती PDF स्वरूपात 
Download साठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

1.8.2 Download Trade wise list of ITI: राज्यातील शवभाि व व्यवसाय शनहाय िासकीय व खाजिी औ. प्र. सांस्थाांची 
माशहती PDF स्वरूपात Download साठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

1.8.3 Search ITI and Trade: उमेदवार औ.प्र.सांस्था शनहाय व/ वा व्यवसाय शनहाय औ.प्र. सांस्था िोधू िकतात व त्या 
सांबांधी माशहती PDF स्वरुपात Download करु िकतात. 
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1.8.4 Contact Details: उमेदवार औ.प्र.संस्था गनहाय संपकासंबंधी मागहती िोधू िकतात व PDF स्वरुपात Download 
करु िकतात. 
 

 
 

1.9 Candidate Login: 
1.9.1 New Candidate Registration: नवीन उमेदवार नोंदर्ीसाठी येथे स्क्लक कराव ेव आवश्यक माशहती सादर करुन 

नोंदर्ी क्रमाांक प्राप्त करुन घ्यावा 
1.9.2 Existing Candidate Login: उमेदवाराकडे नोंदर्ी क्रमाांक असल्यास प्रविेासांबांधी अजण परू्ण भररे् व तत्सम 

कायणवाही करण्यासाठी Login कररे् 
1.10 DVET Login: औ.प्र.सांस्था, शजल्हा कायालये, प्रादेशिक कायालये व मुख्य कायालय याांना प्रविे प्रशक्रयेिी सांबांधीत कायणवाही 

करण्यासाठी त्याांच्या खात्यात प्रविे (Login) करण्यासाठी चलक 
1.11 Important Notices: 

प्रविे प्रशक्रये दरम्यान प्रविेासांबांधी महत्वाच्या सुचना येथे प्रकाशित करण्यात येतात.  
1.12 Notification: 

सदर Notification मध्ये खालील मागहती उपलब्ध करुन देण्यात येते: 
1.12.1 Admission Schedule: प्रविे वळेापत्रक PDF स्वरूपात Download साठी देण्यात येत आहे. 
1.12.2 प्रविे प्रशक्रयेसांबांधी इतर आवश्यक माशहती 

1.13 Downloads: 
प्रविे प्रशक्रयेसांबांधी खालील दस्तऐवज PDF स्वरूपात Download साठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
1.13.1 ITI Admission Brochure (आय.टी.आय प्रविे माशहती पुस्स्तका) 

1.13.1.1 Complete Brochure (सांपूर्ण माशहती पुस्स्तका) 
1.13.1.2 Selected Sections (शनवडक माशहती) 

1.13.1.2.1 Cover Page (मुखपृष्ट्ठ) 
1.13.1.2.2 Director's Message (सांचालकाांच ेमनोित) 
1.13.1.2.3 Department Information (शवभािाची माशहती) 
1.13.1.2.4 Directorate Information (सांचालनालयाची माशहती) 
1.13.1.2.5 Admission Rules and Process (प्रविे शनयमावली व पध्दती) 
1.13.1.2.6 Trade wise Eligibility (व्यवसाय शनहाय पात्रता) 
1.13.1.2.7 List of Document for Admission (प्रविेासाठी आवश्यक दस्तऐवज) 
1.13.1.2.8 Services available at ITI (औ.प्र.सांस्थेत उपलब्ध सेवा) 
1.13.1.2.9 List of ITI for District Counselling Round (शजल्हास्तरीय समुपदेिन रे्री 

राबशवर्ाऱ्या औ.प्र.सांस्था) 
1.13.1.2.10 Schemewise List of Govt ITI (शवशवध योजनेअांतिणत सुरू करण्यात आलेल्या िासकीय 

औ.प्र.सांस्था) 
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1.13.1.2.11 Stages of Admission (प्रविे प्रशक्रयेतील टप्पे) 
1.13.1.2.12 Summary of Stages of Admission (प्रविे प्रशक्रयेतील टप्प्याांची सांशक्षप्त माशहती) 

1.13.2 List of Document for Admission (प्रविेासाठी आवश्यक दस्तऐवज) 
1.13.3 Trade wise cut of for 3 years (व्यवसाय शनहाय ३ वर्षांचा कट ऑर्) 
1.13.4 List of Hostels at Govt. ITI (िासकीय औ.प्र.सांस्थेतील वसतीिृहाांची यादी) 
1.13.5 Admission Related Governmnet Resolutions (प्रविेासांबांधी िासन शनर्णय) 

1.13.5.1 उच्च व तांत्र शिक्षर् शवभाि, िासन शनर्णय शद.१४.०६.२०१२ 
1.13.5.2 उच्च व तांत्र शिक्षर् शवभाि, िासन शनर्णय शद.१४.०५.२०१५ 
1.13.5.3 कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभाि, िासन शनर्णय शद.०५.११.२०१५ 
1.13.5.4 कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभाि, िासन शनर्णय शद.०६.१०.२०१८ 
1.13.5.5 कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभाि, िासन शनर्णय शद.१६.०७.२०२० 
1.13.5.6 कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभाि, िासन शनर्णय शद.29.06.2021 
1.13.5.7 बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षर्) अशधशनयम, २०१५ 
1.13.5.8 मशहला व बाल शवकास शवभाि िासन शनर्णय शद.०२.०४.२०१८ 
1.13.5.9 िालेय शिक्षर् व शक्रडा शवभाि, िासन शनर्णय शद.२७.०९.२०१८ 
1.13.5.10 सामाशजक न्याय व शविेर्ष सहाय्य शवभाि, िासन शनर्णय शद. ०७.१२.२०१८ 
1.13.5.11 सामान्य प्रिासन शवभाि, िासन शनर्णय शद.१२.०२.२०१९ 
1.13.5.12 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 
1.13.5.13 कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभाि, िासन शनर्णय शद.29.05.2019  
1.13.5.14 सामाशजक न्याय व शविेर्ष सहाय्य शवभाि, िासन शनर्णय शद.01.08.2019 
1.13.5.15 आशदवासी शवकास शवभाि, िासन शनर्णय शद.29.07.2019 
1.13.5.16 कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभाि, िासन शनर्णय शद.20.09.2019 

1.14 Mobile Application for ITI Admission: 
प्रविेप्रक्रीयेमध्ये सहभािी होर्ाऱ्या प्रविेोच्छुक उमेदवाराांच्या सोईसाठी "MahaITI App" नावाच ेAndroid App ची रचना 
सांचालनालयाकडून करण्यात आली आहे. उमेदवाराांनी Google Play Store मधुन सदर App Download करुन घ्याव.े सदर 
App व्दारे उमेदवार त्याांचा अजण, शनवडपत्र, प्रविे शनशितीची पावती इत्यादी बाबी Download करु िकतात. तसेच उमेदवार 
आपला अजातील शवकल्प देखील वळेोवेळी सादर करु िकतात. सबब, अशधकाशधक उमेदवाराांनी सदर सुशवधेचा लाभ घ्यावा. 

1.15 Related Videos: 
प्रविे अजण व शवकल्प अजण भररे् या सांबांधी मािणदिणन करण्यासाठी आवश्यक स्व्हशडओ येथे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.  

1.16 Related Website: 
खालील सांकेतस्थळाांना भेट देण्यासाठी चलक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
1.16.1 Directorate of Vocational Education and Training (DVET) 
1.16.2 Directorate General of Training (DGT) 
1.16.3 National Council of Vocational Training (NCVT-MIS) 
1.16.4 Apprentice Training Portal 
 

नवीन उमेदवार नोंदर्ी 
 

1.17 जर उमेदवाराने यापूवी ऑनलाईन प्रविे अजग सादर केला नसेल तर, म्हणजेच उमेदवार जर प्रथमच आपले प्रविे खाते 
(Admission Account) उघडत असेल तर Candidate Login या मथाळ्याखाली "New Candidate Registration" या चलक 
वर स्क्लक कराव.े उमेदवाराने यापूवी आपले प्रविे खाते (Admission Account) उघडले असेल व उमेदवारास प्रविे अजग 
पूणग/अजात दुरुस्ती (Edit) करावयाची असेल वा प्रविे प्रगक्रयेिी संबंगधत पुढील कायगवाही करावयाची असल्यास 
"Registered Candidate Login" वर स्क्लक करावे व आपल्या प्रविे खात्यात प्रविे करुन अजग पूणग/अजात दुरुस्ती (Edit) 
करण्यासाठी “Admission Activities” या मथळ्याखाली “Application Form” वर स्क्लक कराव.े 
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1.18 नवीन उमेदवारास नोंदणीसाठी (Registration) प्रविे सांकेत स्थळाच्या Home Page वर Candidate Login या 
मथाळ्याखाली "New Candidate Registration" वर स्क्लक केल्यानंतर खालील खालील वबेपेज प्रकट होईल. 
 

 
 

1.19 उमेदवाराने सवण प्रथम इयत्ता 10 परीक्षा मांडळ शनवडावे 

 
 

1.20 महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक िालाांत पशरक्षा मांडळ याांच्या मार्ण त माचण २०१६ व तद्नांतर घेण्यात आलेल्या 
इयत्ता १० वी परीक्षेत बसलेल्या उमेदवाराांची माशहती प्रविे सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर उमेदवाराांनी त्याांचा बैठक 
क्रमाांक, परीक्षा वर्षण, परीक्षा सत्र व जन्म शदनाांक नोंदशवल्यास त्याांची वयैस्क्तक माशहती व इयत्ता 10 वी परीक्षेतील िुर् प्रविे 
अजात आपोआप खालील प्रमारे् नोंदशवले जाशतल (Auto Populate).  
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1.21 तथाशप, माचण २०१६ पूवी परीक्षेस बसलेल्या वा अन्य परीक्षा मांडळ मार्ण त घेण्यात आलेल्या परीक्षेत बसलेल्या उमेदवाराांना 
सवण माशहती सादर कररे् आवश्यक आहे. सवण उमेदवाराांना खालील प्रमारे् माशहती सादर कररे् अशनवायण आहे. 

 
 

1.22 सपंूणग प्रविे प्रगक्रयेबाबत उमेदवारांना वळेोवळेी SMS व्दारे कळगवण्यात येईल. यासाठी उमेदवारांनी आपला अद्ययावत 
भ्रमणध्वनी क्रमांक (Mobile Number) ऑनलाइन प्रविे अजात “Primary Mobile Number (प्राथशमक मोबाईल नांबर)” 
म्हणनू नोंदगवणे आवश्यक आहे. उमेदवारास Forget Password व्दारे नवीन Password याच भ्रमणध्वनी क्रमांकावर 
कळगवण्यात येईल. उमेदवाराने एकदा नोंदशवलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक प्रविे प्रक्रीयेदरम्यान बदलू नये. तसेच एका मोबाईल 
क्रमाांकावर केवळ एकच प्रविे अजण नोंदशवता येईल. Primary Mobile Number नोंदशवल्यावर त्या मोबाईल क्रमाांकावर SMS 
व्दारे OTP पाठशवण्यात येईल. सदर OTP खालील प्रमारे् नोंदकेल्यास Primary Mobile Number नोंदशवला जाईल. 

 

 
 

1.23 उमेदवाराने सादर केलेला मोबाईल यापूवी कोणी आपला प्रविे अजग नोंदगवण्यासाठी वापरला असल्यास त्याप्रमाणे खालील 
प्रमाणे संदेि प्रकट होईल. एका मोबाईल क्रमाांकावर केवळ एकच प्रविे अजण नोंदशवता येईल. 

 
 

1.24 Secondary Mobile Number (दुय्यम मोबाईल क्रमांक): सदर क्रमांकावर देगखल उमेदवारास Password गवसरल्यास 
पुनच्ि: प्राप्त करुन घेणे िक्य आहे. एकच मोबाईल क्रमांक अनेक अजात Secondary Mobile Number म्हणनु नोंद करणे 
िक्य आहे. 
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1.25 औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्था प्रविेासाठी उमेदवाराांची शकमान वयोमयादा शद. ३१ जुलै, २०२० रोजी १४ वरे्ष पूर्ण आहे, सबब 
उमेदवाराचा जन्म शद. ३१ जुलै, २००६ पूवी झालेला असावा. तथाशप, प्रविेासाठी कमाल वयोमयादा शनधाशरत करण्यात 
आलेली नाही. 

 
 

1.26 Email रकान्यात Email Address सादर करावा. या Email Address वर प्रविे प्रक्रीयेदरम्यान सवग मागहती पाठगवण्यात 
येईल. तथागप , Email Address सादर करणे अगनवायग नाही. 

1.27 उमेदवाराने आपल्या प्रविे 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 दुसऱ्या 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: DVET@2000 (नाव@जन्म विग) 

1.28 वरीलप्रमाणे मागहती भरल्यानंतर "Register" या Tab वर स्क्लक कराव,े तद्नंतर खालील वबे पेज प्रकट होईल. गदलेल्या 
सुचनांचे पालन कराव.े 

 
 

1.29 उमेदवाराचा नोंदणी क्रमांक व पासवडग SMS व्दारे त्यांनी Primary Mobile Number म्हणनु नोंद केलेल्या मोबाईल 
क्रमांकावर पाठगवण्यात येईल. 

1.30 उमेदवाराने नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आगण पासवडग (Password) लक्षात ठेवावा. उमेदवारांना पुढील प्रविे 
प्रक्रीयेकगरता आपल्या प्रविे खात्यात याच नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आगण पासवडग (Password) द्वारे प्रविे 
करावा लािेल.  

1.31 प्रविे अजग पूणग भरण्यासाठी प्रवेि सांकेत स्थळाच्या Home Page वर Candidate Login या मथाळ्याखाली "Registered 
Candidate Login" वर स्क्लक केल्यानांतर खालील वबेपेज प्रकट होईल. उमेदवाराने User ID म्हर्नु त्याांचा Registration 
Number, Password व शदलेला Code नमुद करुन प्रविे करावा. 
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1.32 खालील प्रमाणे Candidate Login Home Page प्रकट होईल: 

 
 
1.33 सदर वबे पेजवर “Admission Activities” या मथाळ्याखाली “Application Form” वर स्क्लक कराव.े खालील प्रमाणे वबे 

सदेंि प्रकट होईल: 

 
 
1.34 तद्नांतर खालील प्रमारे् प्रविे अजण माशहती भरण्यासाठी प्रकट होईल. संपूणग प्रविे अजग 8 टप्प्यात भरण्यात येईल. 
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1.35 Step १ - Candidate Profile (उमेदवाराच ेप्रोर्ाइल): उमेदवारांनी यापूवी नोंदणी करताना सादर केलेली मागहती Edit 
करण्याची सुगवधा आहे. या वबे पेज वर सवग मागहती भरल्यानंतर “Next Page” वर स्क्लक कराव.े सदर वबे पेज Save होऊन 
पुढील वबे पेज वर जाता येईल. 
शटप:  
1. पालक/पालकाांची माशहती नसलेले व धमण/जातीचा विण/जात “Not Available” असा पयाय शनवडर्ारे अनाथ उमेदवार 
“मशहला  व बाल शवकास शवभाि याांचा िासन शनर्णय क्र. अमुजा-2011/ प्र.क्र.212/ का-3, शद.02.04.2018” अन्वये पात्र 
अनाथ उमेदवाराांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या 1% जािाांवर प्रविेास पात्र असतील. 
2. पालक/पालकाांची माशहती असलेले व/वा धमण/जातीचा विण/जात “Not Available” या पयायाव्यशतरीक्त इतर पयाय 
शनवडर्ारे अनाथ उमेदवार २० िुर्ाांच्या िुर्ाशधक्यासाठी पात्र असतील. 
3. धमण/ जातीचा विण/ जात “Not Available” हा पयाय शनवडर्ारे परांतु अनाथ नसलेले उमेदवार खुल्या प्रविातून प्रविेास 
पात्र असतील. 

 
1.36 Step २ - Address Detail (पत्त्याचा तपशिल): उमेदवाराने त्यांचा संपकाचा सगवस्तर पत्ता नमूद करावा. Pin Code तपासावा 

व आवश्यक असल्यास त्यात दुरुस्ती करावी. तद्नंतर “Next Page” वर स्क्लक कराव.े 

 
 

1.37 Step ३ - Parent/Guardian Details (पालकाांचा तपशिल):  

 
 

1.37.1 उमेदवार जर अनाथ असेल तर “Orphan Candidate (अनाथ उमेदवार)” या समोर "Yes" पयाय गनवडून अनाथ 
आश्रमाबाबत सगवस्तर मागहती सादर करावी अन्यथा "No" पयाय गनवडून पुढील गवभािात पालकांसंबंधी मागहती 
सादर करावी.  

1.37.2 पालक/पालकाांची माशहती नसलेले व धमण/जातीचा विण/जात “Not Available” असा पयाय शनवडर्ारे अनाथ 
उमेदवार “मशहला व बालशवकास शवभाि याांचा िासन शनर्णय क्र. अमुजा-2011/ प्र.क्र.212/ का-3, 
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शद.02.04.2018” अन्वये पात्र अनाथ उमेदवाराांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या 1% जािाांवर प्रविेास पात्र 
असतील. 

1.37.3 बालिृहातील व इतर अनाथ मुलाांपैकी मशहला व बाल शवकास शवभािाकडून देण्यात येर्ारे अनाथ प्रमार्पत्र 
असर्ाऱ्या मुलाांसाठीच हे आरक्षर् लािू राहील. ज्या मुलाांच्या कािदपत्रावर कोर्त्याही जातीचा उल्लेख नाही व 
ज्याांच ेआई-वडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व चलुत भावांडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोर्ाबाबतही माशहती 
उपलब्ध नाही, अिा मुलाांनाच अनाथ आरक्षर् लािू राहील. 

1.37.4 तसेच ज्या मुलाांचे आई वडील हयात नसून त्याांच्येकडे जातीचे प्रमार्पत्र नाही, अिा मुलाांच्या बाबतीत उपरोक्त 
नमूद िासन शनर्णय शद.02.04.2018 मध्ये नमुद प्रशक्रयेव्दारे शवभािीय उपायुक्त, मशहला व बालशवकास याांच्या 
मार्ण त देण्यात येर्ारे प्रमार्पत्र सादर कररे् आवश्यक राशहल. 

1.37.5 पालक/पालकाांची माशहती उपलब्ध असलेले अनाथ उमेदवार ज्या पालकाची माशहती उपलब्ध आहे तो पयाय 
शनवडून माशहती सादर करु िकतात. 

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

 
 
उमेदवाराने आपल्या पालकांच्या व्यवसायासंबंधी व अगधवासासबंंधी मागहती काळजीपूवगक सादर करावी. याच मागहतीच्या 
आधारावर उमेदवारांचा “मूळ गजल्हा (Home District)” पयाय अवलंबून आहे. मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र.1.5 व 
3.1 च ेअवलोकन कराव.े 
 

1.38 Step ४ - Additional Weightage Data (िुर्ाशधक्य): या वबे पेज वर उमेदवारांनी िुणागधक्य प्राप्त करण्यासाठी अगतगर क्त 
अहगतेची मागहती नमूद करावी 
1.38.1 उमेदवार जर संरक्षण श्रेणीतील असेल तर "Yes" पयाय गनवडावा व संरक्षण श्रेणी गनवडावी. अन्यथा "No" पयाय 

गनवडावा. मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र.5.2 च ेअवलोकन कराव.े 

 
 

1.38.2 अपंित्व प्रविातील उमेदवाराने "Yes" पयाय गनवडून पुढील सगवस्तर मागहती सादर करावी अन्यथा "No" पयाय 
गनवडावा. मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र.5.3 च ेअवलोकन कराव.े 
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1.38.3 उमेदवाराने िैक्षगणकेतर मागहती खालील गवभािात सादर करावी. याच मागहतीच्या आधारे उमेदवारांना िुणागधक्य 

देण्यात येणार असल्याने मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र. 8.0 च ेअवलोकन कराव.े 

 
 

1.38.4 उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त बोल्स्टर स्कूल (बाल सुधारिृह) मधून 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. 
 

1.39 Step ५ - Entry Qualification Details (प्रविे पात्रता): 
1.39.1 महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक िालाांत पशरक्षा मांडळ याांच्या मार्ण त माचण २०१६ व तद्नांतर घेण्यात 

आलेल्या इयत्ता १० वी परीक्षेत बसलेल्या उमेदवाराांची माशहती प्रविे सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर 
उमेदवाराांनी त्याांचा बैठक क्रमाांक, परीक्षा वर्षण, परीक्षा सत्र व जन्म शदनाांक नोंदशवल्यास त्याांची वयैस्क्तक माशहती व 
इयत्ता 10 वी परीक्षेतील िुर् प्रवेि अजात आपोआप नोंदशवले जाशतल (Auto Populate). तथाशप, माचण २०१६ पूवी 
परीक्षेस बसलेल्या वा अन्य परीक्षा मांडळ मार्ण त घेण्यात आलेल्या परीक्षेत बसलेल्या उमेदवाराांना सवण माशहती सादर 
कररे् आवश्यक आहे. 

1.39.2 उमेदवाराने आपल्या इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) िाळेच्या गठकाणाचा तपिील खालील गवभािात अचकू सादर करावा. 
 

 
 

1.39.3 उमेदवार इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण असल्याबाबत माशहती नमूद करावी. इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) 
उत्तीर्ण उमेदवार सवण व्यवसायात प्रविेासाठी पात्र आहेत. तथाशप, अनुत्तीर्ण उमेदवार काही शवशिष्ट्ट व्यवसायातच 
प्रविेासाठी पात्र आहेत. उमेदवाराांनी व्यवसाय शनहाय पात्रतेच ेअवलोकन कराव.े सदर माशहती माशहतीपुस्स्तका 
भाि 1 तसेच प्रविे सांकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. 
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1.39.4 उमेदवाराने इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) मध्ये Technical शवर्षय घेतला असल्यास माशहती नमूद करुन गवियगनहाय प्राप्त 

व कमाल िुणांच्या तपगिलात तांगत्रक (Technical) गवियासंबंधी मागहती नमूद करावी. 
1.39.5 उमेदवाराने आपल्या इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) िाळा प्रकाराचा तपगिल खालील गवभािात सादर करावा 

 
1.39.6 उमेदवाराचे इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) च ेगिक्षण राष्ट्रीय मुक्त िाळा िगणत व गवज्ञान गविय घेऊल अथवा िगणत व 

गवज्ञान गविय सोडुन झाले असल्यास तसे नमुद कराव.े 
1.39.7 उमेदवाराच ेइयत्ता 10 वी ( S.S.C.) च ेगिक्षण राष्ट्रीय मुक्त िाळा िगणत व गवज्ञान गविय सोडुन/ अंध िाळा/ अपंि 

िाळेमधून झाले असल्यास त्यांनी फक्त इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) मध्ये प्राप्त एकूण िुण नमूद कराव.े अिा उमेदवारास 
गवियगनहाय िुण सादर करता येणार नाहीत.  

1.39.8 उमेदवाराने इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) परीक्षेतील गवियगनहाय प्राप्त व कमाल िुणांचा तपिील खालील गवभािात 
सादर करावा.  

 
 

1.39.9 उमेदवार अजग भरतेवेळी इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) उत्तीणग वा अनुत्तीणग आहे, याबाबत व उमेदवाराने इयत्ता 10 वी 
(S.S.C.) मध्ये तांगत्रक गविय (Technical Subject) घेतला असल्यास त्याची नोंद करावी. 

1.39.10 इयत्ता 10 वी ( S.S.C.) उत्तीणग उमेदवार (राष्ट्रीय मुक्त िाळा िशर्त व शवज्ञान शवर्षय सोडुन / अंधिाळा/ अपंि 
िाळा व्यगतगरक्त उमेदवार) सवग व्यवसायांत अजग करण्यासाठी पात्र असतील. 

1.39.11 इयत्ता 10 वी (SSC) अनुत्तीणग उमेदवार फक्त त्याच व्यवसायात अजग करण्यासाठी पात्र असतील ज्या व्यवसायासाठी 
प्रविेाची अहगता 10 वी उत्तीणग/अनुत्तीणग असेल.  

1.39.12 राष्ट्रीय मुक्त िाळा िगणत व गवज्ञान गविय सोडुन / अंधिाळा/ अपंि िाळेतील उमेदवार फक्त गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसायात अजग करण्यासाठी पात्र असतील. 

1.39.13 जर उमेदवाराने वरील गवियातील यादीतील कोणत्याही गवियाची परीक्षा गदली नसेल तर अिा उमेदवाराने "कमाल 
िुण " व "प्राप्त िुण" या दोन्ही रकान्यात "0 (िून्य)" असे नमूद कराव.े 
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1.39.14 उमेदवाराने सादर केलेल्या मागहतीच्या आधारे तो ज्या िुणागधक्यासाठी पात्र होत आहे या बाबत “Additional 
Weightage (अगतगरक्त िुणागधक्य)” या तक्त्यात मागहती दिगगवण्यात येईल. सदर अगतगर क्त िुणांची महत्तम मयादा 
50 एवढी असेल व हे िुणागधक्य उमेदवाराच्या एकूण प्राप्त िुणांमध्ये गमळगवले जाईल व त्यानुसार एकूण 
टक्केवारीची िणना करण्यात येईल. 

 
 

1.39.15 प्राप्त िुण अगधक िुणागधक्य व कमाल िुण या आधारे एकूण टक्केवारीची िणना करण्यात येईल. याच टक्केवारी 
नुसार उमेदवारास िुर्वत्ता क्रमाांक बहाल करण्यात येईल. 

 

 
 

1.39.16 उमेदवाराने धारर् केलेल्या उच्चतम िैक्षशर्क पात्रता खालील प्रमारे् नमुद करावी. उच्चतम िैक्षशर्क पात्रता 
नमुद केल्याने उमेदवाराच्या िुर्वत्ता क्रमाांकावर कोर्ताही पशरर्ाम होत नाही याची त्याांनी नोंद घ्यावी. 

 
 

1.39.17 मािील पानावरील मागहती दुरुस्त (Edit) करण्यासाठी "Previous Page" या Tab वर स्क्लक कराव े गकवा या 
पानावरील मागहती सुरगक्षत (Save) करुन पुढील पानावर जाण्यासाठी "Next Page" या Tab वर स्क्लक कराव े
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1.40 Step ६ - Previous ITI Details: 
उमेदवाराने यापूवी जर औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रविे घेतला असल्यास खालील गवभािात मागहती सादर करण्यासाठी 
"Yes" पयाय गनवडून पुढील मागहती सादर करावी अन्यथा "No" पयाय गनवडावा. मािील पानावरील मागहती दुरुस्त (Edit) 
करण्यासाठी "Previous Page" या Tab वर स्क्लक करावे गकवा या पानावरील मागहती सुरगक्षत (Save) करुन पुढील पानावर 
जाण्यासाठी "Next Page" या Tab वर स्क्लक कराव.े 

 

 
 

1.41 Step ७ - Undertaking by Candidate (उमेदवाराव्दारे हमी): 
1.41.1 उमेदवाराने यापूवी सादर केलेल्या मागहतीच्या आधारे त्याला मूळ गजल्हा गनवडीसाठी पयाय खालील रकान्यात 

उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उमेदवाराने उपलब्ध मूळ गजल्याच्या पयायामधून 1 मूळ गजल्हा गनवडणे आवश्यक 
आहे. मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र. 3.1 च ेअवलोकन कराव.े 

 

 
 

1.41.2 गजल्यामधील औ.प्र.संस्थेत प्रविेासाठी कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेकगरता उपलब्ध जािांच्या 90% जािा हया त्या 
उमेदवारांसाठी राखीव असतील ज्या उमेदवारांनी तो गजल्हा आपला मूळ गजल्हा घोगित केला आहे. मागहतीपुस्स्तका 
भाि 1 मधील मुद्दा क्र.1.5 च ेअवलोकन कराव.े 

1.41.3 उमेदवाराने हमी पत्रावरील सवग सूचनांच ेवाचन करावे व सवग सूचना मान्य असल्यावर “Accept (स्वीकार करा)” 
स्क्लक कराव.े 
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1.41.4 प्रविे अजात नोंदगवलेली सवग मागहती अचकू व पगरपूणग असल्याची खात्री झाल्यावरच प्रविे अजग िुल्क भराव.े 

उमेदवाराने सादर केलेल्या मागहती नुसार अनुज्ञ प्रविे अजग िुल्क दिगगवण्यात येईल. 
1.41.5 प्रविे अजग िुल्क भरण्यासाठी “Make Payment” वर स्क्लक कराव.े  

 
 

1.41.6 गदलेल्या Online Payment Gateway माफग त गवगवध माध्यमाव्दारे उमेदवार प्रविे अजग िुल्क भरू िकतात. 
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1.41.7 प्रविे अजग िुल्क यिस्वी पणे भरले िेल्यास त्या प्रमाणे संदेि प्रकट होईल व त्या बाबत पावती गनिगगमत होईल. 
 

 
 

1.41.8 प्रविे अजग िुल्क भरणे अयिस्वी झाल्यास त्याप्रमाणे संदेि प्रकट होईल व त्या बाबत पावती गनिगगमत होईल. 
उमेदवारांनी प्रविे अजग िुल्क भरण्याची कायगवाही पुनच्ि: करावी.  
 

 
 

1.41.9 प्रविे अजग िुल्क भरणे अयिस्वी झाल्यास परंतू उमेदवाराच्या खात्यातुन रक्कम वजा झाल्यास Online Payment 
Gateway च्या प्रणाली माफग त गवगिष्ट्ठ कालावधीनंतर वजा झालेली रक्कम जमा होईल. 

1.41.10 ज्या उमेदवाराांनी प्रविे अजण िुल्क भरलेले आहे त्याच प्रविे अजाचा पुढील प्रविे प्रक्रीयेसाठी शवचार केला जाईल. 
ज्या उमेदवाराांनी प्रविे अजण िुल्क भरलेले नसतील असे अजण प्राप्तच झाले नाहीत असे समजण्यात येईल. 

1.41.11 प्रविे अजण िुल्क भरल्यावरच पशहल्या प्रविे रे्रीसाठी व्यवसाय व सांस्थाशनहाय शवकल्प व प्राधान्य सादर करता 
येतील. 

1.41.12 प्रविे अजण िुल्क भरल्यानांतर प्रविे अजाशतल माशहती िोठशवण्यात येईल व तद्नांतर प्रविे अजातील कोर्त्याही 
माशहतीत बदल (Edit), नव्याने समाविे (Add) वा िाळरे् (Delete) िक्य होर्ार नाही. 

1.41.13 तथाशप, उमेदवारास प्रविे अजात सादर केलेल्या काही शनवडक माशहतीत कोर्त्याही प्रकारे बदल करावयाचा 
असल्यास त्यासाठी प्राथशमक िुर्वत्ता रे्री नांतर “हरकती नोंदशवरे्” या रे्रीत आपल्या प्रविे खात्यात प्रविे 
(Login) करुन तसा बदल करता येईल. तद्नांतर प्रविे अजात कोर्त्याही प्रकारे बदल करता येर्ार नाही. 

1.41.14 मािील पानावरील मागहती दुरुस्त (Edit) करण्यासाठी "Previous Page" या Tab वर स्क्लक कराव े गकवा या 
पानावरील मागहती सुरगक्षत (Save) करुन पुढील पानावर जाण्यासाठी "Next Page" या Tab वर स्क्लक कराव.े 
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1.42 Step ८ - Instructions for Candidate (उमेदवाराांसाठी सूचना): 
1.42.1 उमेदवारांनी संपूणग सूचनांच ेवाचन कराव.े 

 

 
 

1.42.2 प्रविे अजाची प्रत खालील प्रमाणे मराठी वा इंग्रजी भािेत तयार करण्यासाठी संबंधीत टॅब वर स्क्लक कराव.े 
उमेदवारांनी आवश्यक वाटल्यास त्याची िागपल प्रत घ्यावी. 
 

 
 

1.43 उमेदवाराने फक्त एकच ऑनलाइन प्रविे अजग भरून गनगि त करावा. हा अजग कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेअंतिगत िासकीय आगण 
खाजिी आय.टी.आय. मधील उपलब्ध जािा व खाजिी आय.टी.आय. मध्ये संस्थास्तरावरील जािांसाठी ग्राय धरण्यात 
येईल. 

1.44 उमेदवारांने एकापेक्षा अगधक अजग भरल्यास/अजण िुल्क भरल्यास त्यास नक्कल अजग समजण्यात येईल आगण असे अजग 
उमेदवारािी कुठल्याही प्रकारे संपकग  न साधता रद्द करण्यात येतील व अिा उमेदवारांना कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेमध्ये प्रविे 
घेण्यास प्रगतबंध करण्यात येईल. 

1.45 सपंूणग प्रविे प्रगक्रयेबाबत उमेदवारांना वळेोवळेी SMS व्दारे कळगवण्यात येईल तथागप, उमेदवारांनी आपला अद्ययावत 
भ्रमणध्वनी क्रमांक (Mobile Number) ऑनलाइन प्रविे अजात “Primary Mobile Number” म्हणनू नोंदगवणे आवश्यक आहे 
तसेच सदर भ्रमणध्वनी क्रमांक प्रविे प्रक्रीयेदरम्यान बदलू नये. 

1.46 प्रविेअजग िुल्क भरल्यानांतर उमेदवारांनी प्रथम प्रविे फेरीसाठी औ.प्र.संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करणे आवश्यक 
आहे. यासाठी प्रविेाच्या वेळापत्रकाच ेकाळजीपूवगक अवलोकन कराव.े तसेच प्रविे फेरी क्र. दुसरी, गतसरी व चौथी साठी 
प्रविे वळेापत्रकानुसार गवहीत मुदतीत उमेदवार गवकल्प व प्राधान्य सादर करु िकतात. यासाठी शवकल्प व प्राधान्य सादर 
करण्याची प्रमाशर्त कायणपध्दती अभ्यासावी. तथाशप, उमेदवाराने नव्याने शवकल्प सादर न केल्यास पूवीच्या प्रविे रे्रीमध्ये 
सादर केलेले जुनेच शवकल्प या प्रविे रे्रीमध्ये शवचारात घेण्यात येतील. 

1.47 खाजिी औ.प्र.संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जािा (मागहती पुस्स्तकेतील मुद्दा क्र. 1.4 प्रमाणे एकूण प्रविे क्षमतेच्या व्यवसाय 
गनहाय 20% जािा) व गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीनंतर खाजिी औ.प्र. संस्थांमध्ये गरक्त रागहलेल्या जािा संबंगधत खाजिी 
औ.प्र.संस्थांना संस्थास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत. खाजिी औ.प्र.संस्थाना संस्थास्तरावर भरण्यासाठी उपलब्ध 
जािांचा तपगिल प्रविे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ज्या उमेदवारांची खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था 
स्तरावरील जािांवर प्रविे घेण्याची इच्िा आहे त्यांनाही प्रविे संकेत स्थळावर नोंदणी (Registration) करावी लािेल. 
नोंदणीकृत उमेदवारांनी ज्या खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रविे घ्यावयाचा आहे त्या संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून 
सवग मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर प्रविे प्रक्रीया पूणग करावी. कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या पगहल्या रे्रीपासून ते प्रविेाच्या 
अंगतम गदनांकापयंत खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रविे घेता येतील. 

1.48 कोणत्याही पगरस्स्थतीत ऑनलाईन प्रविे प्रणाली व्यगतगरक्त प्रविे घेणाऱ्या उमेदवारांच ेप्रविे ग्राय धरण्यात येणार नाहीत 
याची सवग उमेदवार, पालक व औ.प्र.संस्थांनी नोंद घ्यावी. 
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2.0 औ.प्र.संस्थेतील प्रविेासाठी औ.प्र. संस्थागनहाय व व्यवसाय गनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करण्याच्या कायगवाहीसाठी 
प्रमागणत कायगपध्दती 

 
2.1 उमेदवाराने औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील प्रविेासाठी ऑनलाईन प्रविे अजग पूणग भरुन प्रविे अजग िुल्क भरल्यानंतर प्रथम 

प्रविे फेरीसाठी औ.प्र.संस्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रविे वळेापत्रकाच ेकाळजीपूवगक 
अवलोकन कराव.े प्रविेअजग करण्याच्या अंगतम मुदतीनंतर प्रथम प्रविे फेरीसाठी गवकल्प व प्राधान्य सादर करता येणार 
नाहीत. 

2.2 प्रविे संकेतस्थळाच्या Home Page वर Search ITI या मथाळ्याखाली प्रादेगिक कायालयगनहाय प्रविेासाठी पात्र असणाऱ्या 
िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांची प्राथगमक तसेच प्रविेासाठी उपलब्ध व्यवसाय व जािांची मागहती प्रकागित करण्यात 
आलेली आहे. तसेच उमेदवार “Search ITI and Trade” द्वारेदेगखल औ.प्र.संस्था व/वा व्यवसाय िोधू िकतात. आवश्यक 
असल्यास उमेदवारांनी त्याची िागपल प्रत घ्यावी. तसेच सदर गजल्हागनहाय औ.प्र.संस्थांची मागहती आपल्या नजीकच्या 
औ.प्र.संस्थांतील सूचनाफलकावर देखील उपलब्ध आहे.  

2.3 उमेदवारांनी प्रविे फेरीसाठी गवकल्प व प्राधान्य सादर करताना औ.प्र.संस्था व उपलब्ध व्यवसायगनहाय जािांची तसेच 
व्यवसाय गनहाय पात्रतेची सखोल मागह ती करुन घ्यावी.  

2.4 मागहतीपुस्स्तकेतील प्रपत्र 1 प्रमाणे देण्यात आलेल्या व्यवसाय तपगिलाची यादी आगण पात्रता याच े अवलोकन करुन 
उमेदवाराने व्यवसायगनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करावते. 

2.5 ऑनलाईन प्रविे अजग सादर केल्यानंतर उमेदवारांना प्राप्त झालेला नोदणीक्रमांक (Registration Number) व Password 
चा वापर करुन प्रविे संकेतस्थळावर Login कराव.े अजग गनगित केलेल्या नोंदणीकृत उमेदवारांनाच प्रथम व तद्नंतरच्या 
प्रविेफेऱ्यांसाठी 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 स्क्लक कराव.े 

 
 

2.7 खालील प्रमारे् वबे पेज प्रकट होईल 
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2.8 Step १ - Option Selection (पयाय शनवड): 
2.8.1 उमेदवार औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थागनहाय अथवा व्यवसायगनहाय आपल्या गवकल्पांची गनवड करु िकतात. 

यासाठी त्यांनी Institute Wise (सांस्थाशनहाय) अथवा Trade Wise (व्यवसायशनहाय) या दोन पयायांपैकी एकाची 
गनवड करावी. 

2.8.2 Institute Wise (सांस्थाशनहाय) चा पयाय गनवडल्यास उमेदवारास सांस्थेचा प्रकार, शजल्हा व गजल्हा गनवडणे 
आवश्यक आहे. सदर गनवड केल्यानंतर “Search” या Tab वर स्क्लक कराव.े 

 
 

2.8.3 शनवड शनकर्षाांच्या आधारे व सांबांशधत उमेदवाराच्या अहणतेप्रमारे् औ.प्र.संस्थेतील या वर्षी प्रविेासाठी उपलब्ध सवण 
व्यवसायाांची यादी वरील प्रमारे् प्रकट होईल. उमेदवाराच्या पसांतीनुसार त्याने व्यवसायाांच्या शनवडीसाठी “Add to 
Preference List” या Tab वर स्क्लक कराव.े शनवड केलेल्या शवकल्पासमोरील “Add to Preference List” हा 
Tab “Added to Preference List” असा बदलेल व शनवड केलेला शवकल्प Step २ Preference Selection (पयाय 
शनवड) ह्यात समाशवष्ट्ट होईल व त्याच्या Counter मध्ये त्या प्रमार्ात वाढ होईल 

शवकल्प शनवडण्या आिोदर 

 

 
 

शवकल्प शनवडल्या नांतर 
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2.8.4 व्यवसायगनहाय पयाय गनवडीसाठी “Trade wise” पयाय गनवडून त्याप्रमाणे प्रविे घेण्यास इच्िुक असलेला 
सांस्थेचा प्रकार, गजल्हा, शजल्हा व व्यवसाय पयाय गनवडावा. गनवड केलेला व्यवसाय त्या शजल्ह्यातील जेवढया 
औ.प्र.संस्थांमध्ये याविी प्रविेास उपलब्ध आहे त्याची यादी खालीलप्रमाणे प्रकट होईल. उमेदवाराच्या पसंतीनुसार 
शवकल्पासमोर “Add to Preference List” या Tab वर स्क्लक कराव.े 
 

 
 

2.8.5 उमेदवारास आवश्यकता भासल्यास त्याने गनवड केलेला शवकल्प रद्द (Remove) करण्यासाठी पुन:ि “Added to 
Preference List” वर स्क्लक कराव े 
 

2.9 Step २ Preference Selection (पयाय शनवड): 
2.9.1 उमेदवाराांनी शनवड केलेले सवण शवकल्प ह्यात समाशवष्ट्ट होतात व त्याच्या Counter मध्ये शनवड केलेल्या शवकल्पाांची 

सांख्या दिणशवण्यात येते. 
2.9.2 शनवड केलेले सवण शवकल्प यात शनवड केल्याच्या क्रमाने खालील प्रमारे् दिणशवण्यात येतात. 

 

 
 

2.9.3 शनवड केलेल्या व दिणशवण्यात आलेला प्राधान्यक्रम बदलण्यासाठी त्या पयायावर Mouse ची डावी की दाबून 
शवकल्प वर/खाली करावते (Drag and Drop).  

2.9.4 शवकल्पाच्या Table मधील स्थानानुसार त्यास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. 
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2.9.5 शनवड केलेला शवकल्प यादीमधून काढावयाचा असल्यास त्या शवकल्पासमोरच्या  वर स्क्लक कराव.े 
2.10 उमेदवार महत्तम 100 गवकल्प व प्राधान्य गनवडू िकतात.  
2.11 पस्ब्लक प्रायव्हेट पाटगनरगिप (PPP) अंतिगत राज्यात असलेल्या 250 औ.प्र.संस्थांमधील व्यवसाय अभ्यासक्रमातील 20% 

जािा या मागहती पुस्स्तका भाि 1 मध्ये गदलेले "शविेर्ष प्रशिक्षर् िुल्क" आकारुन िुणवत्तनुेसार भरण्यात येतील. त्या 
जािांसाठी इच्िुकांना Online प्रविे प्रक्रीयेत स्वतंत्र गवकल्प (Option) देण्याची मुभा राहणार आहे. उदा. Fitter - IMC, 
Welder - IMC etc. उमेदवारांनी गवकल्प सादर करण्यापूवी मागहती पुस्स्तका भाि 1 मध्ये देण्यात आलेल्या प्रगिक्षण 
िुल्काबाबत (मुद्दा क्र. 15.1) मागहती वाचावी 

2.12 उमेदवाराने “Generate and Save PDF” या Tab वर स्क्लक केल्यास Option Form ची िागपल प्रत घेऊ िकतात. 
2.13 उमेदवार प्रत्येक प्रविेफेरी अिोदर गवहीत मुदतीत आवश्यक वाटल्यास सादर केलेले गवकल्प व प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल, 

पयाय रद्द अथवा नवीन पयाय नमूद करु िकतात.  
2.14 उमेदवाराने सादर केलेले गवकल्प (Option Form) औ.प्र.संस्थेत जाऊन गनगित (Confirmation) करण्याची अथवा 

कोणत्याही प्रकारे िुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही.  
2.15 प्रविे अजग करतानाच प्रथम प्रवेि फेरीसाठी गवकल्प सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रविेफेरी क्रमांक दुसरी, गतसरी व 

चौथी साठी प्रविे वळेापत्रकानुसार गवहीत मुदतीत उमेदवार गवकल्प व प्राधान्य सादर करु िकतात. 
2.16 जर उमेदवाराने प्रविे फेरीत प्रविे गनगित केले नसतील व उमेदवार पुढील प्रविे फेरीसाठी पात्र असल्यास त्याने पूवीच्या 

प्रविे फेरीसाठी सादर केलेले गवकल्प व प्राधान्य पुढील प्रविे फेरीमध्ये गवचारात घेण्यात येतील. 
2.17 गजल्हा समुपदेिन फेरीमध्ये उमेदवारांना त्यांच्या िुणवत्तनुेसार बोलागवण्यात येऊन त्यांच्या मािणीनुसार व उपलब्धतेनुसार 

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

3.0 प्राथशमक िुर्वत्ता यादी बाबत हरकती नोंदशवण्यासाठी (Grievance Redressal) अनुसरावयाची प्रमागणत कायगपध्दती 
 
3.1 प्रविे अजग िुल्क भरण्याअिोदर उमेदवार प्रविेअजात आवश्यक गततक्या वळेेस दुरुस्त (Edit) करु िकतात. प्रविे अजण 

िुल्क भरल्यानांतर प्रविे अजाशतल माशहती िोठशवण्यात येईल व तद्नांतर प्रविे अजातील कोर्त्याही माशहतीत बदल (Edit), 
नव्याने समाविे (Add) वा िाळरे् (Delete) िक्य होर्ार नाही. 

3.2 उमेदवारास प्रविे अजात सादर केलेल्या काही शनवडक माशहतीत कोर्त्याही प्रकारे बदल करावयाचा असल्यास त्यासाठी 
प्राथशमक िुर्वत्ता रे्री नांतर “हरकती नोंदशवरे्” या रे्रीत आपल्या प्रविे खात्यात प्रविे (Login) करुन तसा बदल करता 
येईल. तद्नांतर प्रविे अजात कोर्त्याही प्रकारे बदल करता येर्ार नाही. 

3.3 उमेदवाराने प्रविे खात्यात प्रवेि (Login) करुन त्याांनी सादर केलेल्या शनवडक माशहतीत बदल करू िकतात. 
3.4 उमेदवाराने मूळ अजात उमेदवार मािासविीय असल्याचा दावा केला असल्यास व त्याप्रमाणे मािासविीय उमेदवारांना लािू 

असलेले प्रविे अजग िुल्क भरले असेल व सद्य:स्स्थतीत उमेदवार प्रविे अजात अराखीव उमेदवार असा बदल करत असल्यास 
उमेदवारास अराखीव उमेदवारासाठी राखीव असलेले प्रविे अजग िुल्कातील वाढीव प्रविे अजग िुल्क Online Payment 
Gateway च्या माध्यमातुन भरणे (Difference Application Form Fee) अशनवायण राहील. वाढीव प्रविे अजण िुल्क न भरलेल्या 
प्रविे अजांचा पुढील प्रविे रे्ऱ्याांसाठी शवचार करण्यात येर्ार नाही. 

3.5 उमेदवाराच्या प्रविे अजात यानुसार बदल केल्यामुळे उमेदवाराचा मूळ गजल्हा (Home District) बदलत असल्यास 
उमेदवाराने उपलब्ध मूळ गजल्याच्या पयायापैकी एका मूळ गजल्याची गनवड करावी. 

 
4.0 प्रविे अजग िुल्क भरलले्या उमेदवारांसाठी िुणवत्ता क्रमांक व प्रविेस्स्थती तपासण्यासाठी प्रमागणत कायगपध्दती 

 
4.1 प्रविे अजग िुल्क भरलेल्या उमेदवाराने आपला नोंदणी क्रमांक व पासवडग वापरुन आपल्या प्रवेि खात्यात (Admission 

Account) प्रविे (Login) करावा. 
4.2 “Admission Activities” या मथळयाखाली “Application, Merit and Admission Status” या link वर स्क्लक करावे.  
4.3 उमेदवाराचा िुणवत्ता क्रमांक, प्रविे गनगित केलेली औ.प्र.संस्था व व्यवसाय, प्रत्येक फेरीत उमेदवारास Allot केलेले 

व्यवसायगनहाय औ.प्र.संस्था व प्राधान्यक्रम, इत्यादी प्रविेप्रक्रीयेसंबंधी उमेदवाराची सवग इत्यंभतू मागहती प्रकट होईल.  
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4.4 उमेदवारास प्रविे प्रक्रीयेसाठी खालीलप्रमाणे िुणवत्ता क्रमांक देण्यात येतात: 
4.4.1 राज्यस्तरीय सवगसाधारण िुणवत्ताक्रमांक 
4.4.2 राज्यस्तरीय प्रविांतिगत िुणवत्ता क्रमांक (लािू असल्याप्रमाणे) 
4.4.3 मूळ गजल्हा सवगसाधारण िुणानुक्रमांक 
4.4.4 मूळ गजल्हा प्रविांतिगत िुणानुक्रमांक (लािू असेल त्याप्रमाणे ) 
मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र. 9.0 च ेअवलोकन कराव.े 

4.5 “Print Status Report” या Tab वर स्क्लक करुन उमेदवार वरील सवग मागहतीची िापील प्रत (Printout) घेवू िकतात. 
4.6 उमेदवारास िुर्वत्ता क्रमांक त्यांच्या “Primary Mobile Number” म्हणनू नोंदगवलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर (Mobile 

Number) एसएमएस (SMS) व्दारे कळगवण्यात येईल. 
 

5.0 प्रविे फेरीमध्ये गनवड झालले्या उमेदवारांसाठी गनवडपत्र (Allotment Letter) प्राप्त करण्याची प्रमागणत कायगपद्धती 
 

5.1 प्रविे फेरीमध्ये उपलब्ध जािा, उमेदवाराने सादर केलेले गवकल्प व प्राधान्यक्रमानुसार आगण मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील 
मुद्दा क्र. 11.0 - जािा वाटपाची तकग पध्दती याप्रमाणे उमेदवाराची गनवड झाल्यास उमेदवाराने प्रविे अजात “Primary 
Mobile Number” म्हणनू नोंदगवलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर (Mobile Number) एसएमएस (SMS) व्दारे कळगवण्यात 
येईल. 

5.2 तसेच प्रविे फेरीमध्ये गनवड झालेल्या उमेदवारांसाठी Online गनवडपत्र (Allotment Letter) उमेदवारांच्या प्रविे 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 सूचनाफलकावर त्या औ.प्र.संस्थेत व्यवसायगनहाय गनवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 
प्रदर्षित करतील. 

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

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

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

प्राप्त करुन घ्यावी. 
5.8 उमेदवाराने गनवडपत्रा (Allotment Letter) वर देण्यात आलेल्या सवग सचूनांच ेअवलोकन कराव.े  
5.9 उमेदवाराने प्रविे फेरीत गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रवेि वळेापत्रकानुसार व्यस्क्ति: उपस्स्थत राहून प्रविेगनगिती 

करण्यांची कायगवाही करावी. अगधक मागहतीसाठी प्रविेगनगिती करण्याच्या प्रमागणत कायगपध्दतीच ेअवलोकन कराव.े  
 

6.0 प्रविेगनगिती करणाची प्रमागणत कायगपध्दती 
 

6.1 प्रविे फेरीमध्ये गनवड झालेल्या उमेदवाराने गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये मागहतीपुस्स्तकेतील प्रपत्र-3 मध्ये गदल्यानुसार 
पात्रतेच्या व आरक्षणानुसार केलेल्या प्रविे अजातील दाव्याच्या पषु्ट्ठ्यथग सवग मूळ कािदपत्रे, तसेच सोबत सवग कािदपत्रांचा 
स्वयंसत्यागपत (Self Attested) प्रतींचा 1 संच, 2 अलीकडील रंिीत िायागचत्रे (Passport Size) आगण प्रगिक्षण िुल्कासह 
स्वत: उपस्स्थत रहाव.े  

6.2 खाजिी औ.प्र.संस्थेकगरता जमा करावयाचे प्रगिक्षण िुल्क संबंगधत औ.प्र.संस्थेने गवहीत केलेल्या स्वरुपात (रोख, धनाकिग 
वा धनादेि) भरण्यात यावते. संबंगधत खाजिी औ.प्र.संस्थांच्या परवानिीने प्रगिक्षण िुल्क हप्तेगनहाय जमा करता येईल. 
परंतु, प्रगिक्षण िुल्क हप्तेगनहाय जमा करण्याचा गनणगय हा सपंूणगत: संबंगधत खाजिी औ.प्र.संस्थेचा असेल. 

6.3 िासकीय औ.प्र.संस्थेकगरता भरावयाच ेप्रगिक्षण िुल्क संबंगधत िासकीय औ.प्र.संस्थेमध्ये रोखीने एकाच वळेेस जमा करावते. 
िासकीय औ.प्र.संस्थांना लािू असणारे प्रगिक्षण िुल्क हे मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र. 15.0 प्रमाणे आहे.  
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6.4 उमेदवाराने प्रविे अजामध्ये केलेल्या दाव्यांच्या पुष्ट्ठ्यथग त्याने सादर केलेल्या सवग आवश्यक कािदपत्रांची संबंगधत 
औ.प्र.संस्था काळजीपूवगक िाननी करतील. उमेदवाराचा प्रकार, प्रविग, पात्रता इ. च्या दाव्यात अथवा दाव्याच्या पृष्ट्टथग सादर 
केलेल्या कािदपत्रांमध्ये काही त्रटुी आढळल्यास त्या संबंगधत उमेदवाराच्या लक्षात आणनू देण्यात येतील. 

6.5 उमेदवार गवहीत वळेापत्रकानुसार गनयोगजत प्रविे फेरीकगरता उपलब्ध मुदतीत आवश्यक कािदपत्रे/दस्तऐवज सादर करु 
िकतील.  

6.6 उमेदवाराने एखादया दुसऱ्या संस्थेत प्रविे घेतल्यामुळे जर तो प्रविेाच्या वळेेस मूळ कािदपत्रे सादर करु िकत नसेल तर 
त्याला अिा संस्थेत गवगिष्ट्ट गदनांकास गवगिष्ट्ट अभ्यासक्रमास प्रविे घेतला असल्यामुळे त्याची मूळ कािदपत्रे संस्थेत 
ठेवण्यात आल्याबाबत त्या संस्थेच्या संस्थांप्रमुखांचे प्रमाणपत्र सादर कराव ेलािेल. उमेदवारास अिा संस्थेच्या संस्थाप्रमुखाने 
प्रमाणपत्राच्या सत्यापन केलेल्या सत्यप्रती सादर कराव्या लाितील. अिा उमेदवारांना प्रगिक्षण िुल्क प्रविेाच्या वळेेसच 
तात्काळ भरावे लािेल आगण अिा उमेदवारांना िुल्क जमा केल्याच्या तारखेपासून 4 कायालयीन कामकाजांच्या गदवसांच्या 
आत कािदपत्रे जमा करण्याची परवानिी देण्यात येईल. 

6.7 उमेदवारास प्रविे गवहीत केल्यानंतर संबंगधत उमेदवाराचा अंगतम िाळा/ महागवद्यालय सोडल्याचा मूळ दाखला व माध्यगमक 
िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) िुणपत्रकाची मूळ प्रत संबंगधत संस्थेत जमा करुन घेण्यात येईल. एखादया उमेदवाराने 
संस्थेत अभ्यासक्रमात जर एकदा प्रविे घेतला तर अिा उमेदवाराने प्रविे रद्द केल्यागिवाय वा प्रगिक्षण पूणग केल्यागिवाय 
त्याला हा िाळा सोडल्याचा मूळ दाखला व माध्यगमक िालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या िुणपत्रकाची मूळ प्रत परत करण्यात 
येणार नाही. इतर सवग प्रमाणपत्रे/कािदपत्रे प्रविेाच्या वेळीच मूळ प्रतीवरुन िाननी करुन उमेदवाराला परत करण्यात 
येतील.  

6.8 जे उमेदवार सवग बाबी पूणग करतील त्यांच्यासाठी संबंगधत औ.प्र.संस्था गदलेल्या संकेतस्थळावर प्रविे गनगितीसाठी आवश्यक 
ती सवग प्रक्रीया संस्थेच्या Login मधुन पूणग करतील. 

6.9 प्रविे गनगित करण्याची Online प्रगक्रया झाल्यानंतर िेवटी प्रविे गनगित झाल्याच े पत्र पोचपावती (Admission 
Confirmation Slip) ऑनलाईन प्रविे प्रणालीव्दारे दोन प्रतीत तयार केली जाईल.  

6.10 “Candidate Copy” या प्रतीवर गवहीत जािेत संबंगधत औ.प्र.संस्थेत प्रविे प्रक्रीया राबगवणारे अगधकारी आपल ेनाव, स्वाक्षरी 
व संस्थेचा गिक्का िापून उमेदवारास प्रविे गनगित झाल्याच ेपत्र पोचपावती (Admission Confirmation Slip) देतील. तसेच 
औ.प्र.संस्था “ITI Copy” आपल्या कायालयात जमा करतील.  

6.11 जर एखादा उमेदवार प्रविे देऊ केलेल्या औ.प्र.संस्थेत प्रविेाकगरता गदलेल्या मुदतीमध्ये संबंगधत औ.प्र.संस्थेमध्ये हजर 
राहून प्रविेप्रक्रीया पूणग न करुन घेतल्यास अिा उमेदवाराचा त्याला वाटप झालेल्या जािेवरील प्रविेाचा दावा रद्द होईल. 

6.12 अिा प्रकारे गरक्त रागहलेल्या जािा पुढील कें द्रीय प्रविे प्रगक्रयेमध्ये प्रविेासाठी उपलब्ध केल्या जातील.  
 

7.0 खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील संस्था स्तरावरील प्रविे गनगितीकरणाची प्रमागणत कायगपध्दती 
 

7.1 खाजिी औ.प्र.संस्थांमध्ये संस्थास्तरावरील जािा (मागहती पुस्स्तकेतील मुद्दा क्र. 1.4 प्रमाणे एकूण प्रविे क्षमतेच्या व्यवसाय 
गनहाय 20% जािा) व पाचव्या प्रविे फेरीनंतर (गजल्हास्तरीय समुपदेिन 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 प्रविे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
7.3 ज्या उमेदवारांची खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर प्रविे घेण्यांची इच्िा आहे त्यांनाही प्रविे 

संकेत स्थळावर नोंदणी (Registration) करावी लािेल. 
7.4 नोंदणीकृत उमेदवारांनी ज्या खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेत प्रविे घ्यावयाचा आहे त्या संस्थेत व्यक्तीि: हजर राहून 

सवग मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर प्रविे प्रक्रीया पूणग करावी.कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयेच्या पगहल्या गदवसापासून ते प्रविेाच्या 
अंगतम गदनांकापयंत खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये संस्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रविे घेता येतील. 
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8.0 गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीत प्रविेाकगर ता उमेदवारांनी अवलबंगवण्याची प्रमागणत कायगपध्दती 
 
8.1 शजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीकगरता उपलब्ध जािांचा तपिील चौर्थ्या प्रविे फेरीनंतर संकेतस्थळावर प्रकागित करण्यात 

येईल. 
8.2 माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र (SSC) पुरवणी परीक्षेत उत्तीणग/अनुत्तीणग व अद्याप पयंत कोठेही प्रविे न घेतलेल्या तसेच 

औ.प्र.संस्थेत प्रविेासाठी अजग न केलेल्या उमेदवारांसाठी प्रविेाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शजल्हास्तरीय समुपदेिन 
फेरीपूवी नव्याने अजग करण्याची व/वा अजात बदल करणे व प्रवेि अजग िुल्क भरणे साठी संधी देण्यात येईल 

8.3 गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीमध्ये सहभािी होण्यास महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणीकृत उमेदवारांमधून ज्या उमेदवारांनी 
प्रविेफेरी 1 ते 4 मध्ये प्रविे घेतलेला नाही, प्रविे रद्द केलेला आहे, जािा गमळूनदेखील प्रविे गनगित केलेले नाहीत अथवा 
नव्याने अजग केलेले सवग उमेदवार पात्र असतील. 

8.4 प्रविे संकेतस्थळावर अद्ययावत प्रविे वळेाप्रत्रक प्रकागित करण्यात येईल. 
8.5 सवग नोंदणीकृत, प्रविे अजग गनगित केलेले व अप्रवगेित उमेदवारांची िुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर वेळापत्रकानुसार प्रगसध्द 

करण्यात येईल व उमेदवारांना SMS व्दारे कळगव ण्यात येईल. 
8.6 नोंदर्ीकृत उमेदवाराांनी औ.प्र. सांस्थाशनहाय व व्यवसाय शनहाय शरक्त जािाांचा अभ्यासकरुन शजल्हास्तरीय समुपदेिन प्रविे 

रे्रीसाठी आपल्या प्रविे खात्यात प्रविे (Login) करुन कोर्त्याही एका शजल्ह्याच्या समुपदेिन रे्रीकशरता शदलेल्या 
वळेापत्रकानुसार नोंदर्ी करावी. 

8.7 सांिर्क प्रर्ालीव्दारे शजल्हास्तरीय समुपदेिन रे्रीसाठी शजल्हाशनहाय िुर्वत्ता यादी प्रकाशित करण्यात येईल, समुपदेिन 
रे्रीसाठी वळे व शदनाांक बहाल करण्यात येईल व याबाबत उमेदवारास त्याांच्या प्रविे खात्यात व SMS व्दारे माशहती देण्यात 
येईल. 

8.8 उमेदवारास शदलेल्या वळे व शदनाांकास त्याांनी सांबांधीत शजल्हास्तरीय िासकीय औ.प्र.सांस्थेत उपस्स्थत रहाव.े शजल्हास्तरीय 
समुपदेिन रे्री राबशवर्ाऱ्या िासकीय औद्योशिक प्रशिक्षर् सांस्थाांची यादी प्रविे माशहतीपुस्स्तकेत प्रपत्र-५ मध्ये देण्यात येत 
आहे. 

8.9 सांबांधीत शजल्हास्तरीय औ.प्र. सांस्थेत शजल्हास्तरीय समुपदेिन रे्रीसाठी हजर असलेल्या उमेदवाराांना त्याांच्या िुर्वत्ता 
क्रमाांकानुसार समुपदेिनाकशरता बोलाशवण्यात येईल. प्रविेाकशरता उपलब्ध जािा, उमेदवाराची मािर्ी व उमेदवाराची 
अहणता या आधारावर प्रविेाच्या जािाांच ेवाटप कररे्. 

8.10 शजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीमध्ये उपलब्ध सवग जािा हया सवगसाधारण जािा म्हणनू समजल्या जातील. 
8.11 सदर प्रविेरे्रीत जािा बहाल करण्यात आलेल्या उमेदवाराांनी गनवड पत्रावर (Allotment Letter) शदलेल्या मुदतीत त्याांना 

बहाल करण्यात आलेल्या औ.प्र. सांस्थेत प्रत्यक्ष उपस्स्थत राहुन सवण मूळ प्रमार्पत्राांच्या पडताळर्ीनांतर प्रविे शनशितीची 
प्रत्यक्ष कायणवाही करावी. 

 
9.0 प्रविे रद्द करण्याकगर ता उमेदवारांनी अवलबंगवण्याची प्रमागणत कायगपध्दती 

 
9.1 ज्या उमेदवारांनी प्रविे गनगित केलेला आहे अिा उमेदवारांना कोणत्याही प्रबळ कारणास्तव प्रविे रद्द करावयाचा असल्यास 

त्या उमेदवाराने प्रविे घेतलेल्या संस्थेत व्यस्क्ति: उपस्स्थत राहून प्रविेप्रक्रीयाप्रमुख अगधकाऱ्यािी संपकग  साधावा. 
9.2 संबंगधत औ.प्र.संस्था व प्रवगेित उमेदवार दोघांना आपल्या Login ID व Password वापरुन प्रवेि रद्द करावा लािेल. 
9.3 ऑनलाईन प्रविे प्रणालीच्या माध्यमातूनच प्रविे रद्द करणे अगनवायग आहे.  
9.4 प्रविे रद्द केल्यानंतर ऑनलाईन प्रणाली प्रविे रद्द केल्याची पावती (Admission Cancellation Note) गनमाण करेल.  
9.5 औ.प्र.संस्था सदर पावतीच्या दोन प्रतीत गप्रटआऊट घेतील. दोन्ही पावतीवर संबंगधत औ.प्र.संस्थेच ेप्राचायग व उमेदवार सही 

करतील. प्रविे रद्द केलेल्या पावतीची 1 प्रत उमेदवाराला देण्यात येईल व दुसरी प्रत संबंगधत औ.प्र. संस्थेकडे राखून ठेवण्यात 
येईल.  

9.6 िुल्क परतावा मागहतीपुस्स्तका भाि 1 मधील मुद्दा क्र. 16.7 प्रमाणे असले.  
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10.0 नोंदणीकृत उमेदवारांसाठी पासवडग बदलणे अथवा पुनस्थागपत (Forgot/ Change/ Reset Password) करण्याच्या 
कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दती 

 
उमेदवार पासवडग गवसरल्यास (FORGOT PASSWORD) 

10.1 नोंदणीकृत उमेदवार आपला पासवडग गवसरल्यास “Forgot Password” या Tab वर स्क्लक कराव.े  

 
10.2 नोंदणीकृत उमेदवाराने आपला नोंदणीक्रमांक (Registration Number) व आपली जन्म तारीख (Date of Birth) गवहीत 

रकान्यात नोंदवावी.  

 
 

10.3 उमेदवारास “Receive Password on” यात Password प्राप्त करुन घेण्यासाठी खालील पयायांपैकी एकाची गनवड करता 
येईल:  

Registered Primary Mobile Number 
Registered Secondary Mobile Number 
EMail 

10.4 उमेदवाराने गनवडलेल्या पयायानुसार त्यास Password तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

 
 

10.5 उमेदवाराने एसएमएसव्दारे (SMS) नव्याने प्राप्त झालेला पासवडग प्रविे खात्यात प्रविे करुन अगधक सुलभ व स्मरणात 
राहील याप्रकारचा पासवडग खालील गदलेल्या कायगपध्दतीनुसार बदलुन घ्यावा (Change Password). 

 
पासवडग बदलणे (CHANGE PASSWORD) 
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10.6 पासवडग बदलण्यासाठी उमेदवाराच्या प्रविे खात्यात Important Links या मथळयाखाली देण्यात आलेल्या “Change 

Password” या Link वर स्क्लक कराव.े  

 
10.7 उमेदवारास बदल करावयाचा पासवडग “Old Password” या रकान्यात नोंदवनू नवीन पासवडग “New Password” आगण 

“Confirm Password” या रकान्यात नोंदवावा व “Save” या Tab वर स्क्लक कराव.े 

 
 

बदल करावयाचा पासवडग हा 8 ते 15 अक्षरी असावा. त्यात कमीत कमी एक अक्षर इंग्रजी पगहल्या गलपीतील (Upper Case 
Alphabet), एक इंग्रजी दुसऱ्या गलपीतील (Lower Case Alphabet), एक अंक (Number) व एक गवगिष्ट्ट अक्षर (Special 
Character) जसे #, &, % असणे आवश्यक आहे. उदाहरणाथग: Password#123 

10.8 पासवडग यिस्वीगरत्या बदल झाल्याचा संदेि खालीलप्रमाणे प्रकट होईल.  

 
 

10.9 उमेदवारास एसएमएसव्दारे (SMS) नव्याने पासवडग प्राप्त न झाल्यास अथवा प्रविे 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  साधून आपला पासवडग पुनस्थागपत करुन 
घ्यावा.  

 
 
 

 

प्रविेप्रक्रीयेमध्ये सहभािी होर्ाऱ्या प्रविेोच्छुक उमेदवाराांच्या सोईसाठी “MAHA ITI” नावाच े
Android App ची रचना व्यवसाय शिक्षर् व प्रशिक्षर् सांचालनालयाकडून करण्यात आली आहे. 
उमेदवाराांनी Google Play Store मधुन सदर App Download करुन घ्याव.े सदर App व्दारे 
उमेदवार त्याांचा अजण, शनवडपत्र, प्रविे शनशितीची पावती इत्यादी बाबी Download करु िकतात. 
तसेच उमेदवार आपला अजातील शवकल्प देखील वळेोवेळी सादर करु िकतात. सबब, अशधकाशधक 
उमेदवाराांनी सदर सुशवधेचा लाभ घ्यावा. 
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1१. प्रविे प्रगक्रयेतील टप्पे 

 

मागहतीपसु्स्तका: 

 

1. औद्योगिक प्रगिक्षण ससं्थेत तसचे प्रविे सकेंत स्थळावर “आय.टी.आय. प्रविे मागहतीपसु्स्तका - प्रविे पध्दती, गनयमावली 
व प्रविे प्रक्रीयेतील गवगवध स्तरावर करावयाच्या कायगवाहीसाठी प्रमागणत कायगपध्दती” उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे  

2. प्रविेोच्िुक उमेदवारांनी व पालकांनी मागहती पसु्स्तकेत देण्यात आलेली मागहती व प्रविेाबाबतच्या पध्दती व गनयमांचा 
अभ्यास करुनच ऑनलाईन प्रविे अजग सादर करावा 

 

प्रविे अजग: 
3. ऑनलाईन प्रविे अजासाठी https://admission.dvet.gov.in या सकेंतस्थळाला भेट द्यावी. ऑनलाईन प्रविे अजात प्राथगमक मागहती भरल्यानंतर 

उमेदवारांचे प्रविे खाते (Admission Account) त्यांचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) हाच User ID म्हणनू तयार होईल. नोंदणी क्रमांक 
व User ID चा वापर करुन उमेदवारांनी त्यांच्या कडील दस्तऐवजाच्या आधारे प्रविे अजात सपंणूग मागहती काळजीपवूगक भरावी. प्रविे अजग पणूग 
भरल्यावर सवग मागहती बरोबर असल्याची पनुच्ि: खात्री करुन घ्यावी. प्रवेि अजातील मागहती बरोबर असल्याची खात्री झाल्यावरच प्रविे अजग िलु्क 
ऑनलाईन स्वरुपात जमा कराव.े प्रविे अजग िलु्क भरल्यानंतर प्रविे अजग गनगित (Confirm) होईल. उमेदवारांनी आवश्यक असल्यास प्रविे अजाची 
िागपल प्रत घ्यावी. प्रविे अजग गनगित झाल्यावर अजातील कोणत्याच मागहतीत बदल करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी. तथागप, प्रविे अजातील 
काही गनवडक मागहती बदल करण्याची सधंी “हरकती नोंदगवणे” या कालावधीत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

पगहल्या प्रविे फेरीसाठी गवकल्प सादर करणे: 

 

4. प्रविे अजग गनगित केल्यावरच पगहल्या प्रविे फेरीसाठी व्यवसाय व ससं्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर करण्यासाठी प्रविे सकेंतस्थळावर नोंदणी 
क्रमांक (Registration No.) व पासवडग (Password) व्दारे प्रविे (Login) करुन सादर करावते. 

 

प्राथगमक िुणवत्ता यादी तपासणे व हरकती नोंदगवणे: 
5. प्राथगमक िुणवत्ता यादी सकेंतस्थळावर प्रगसध्द करण्यात येईल व उमेदवारानंा SMS व्दारे कळगवण्यात येईल. 

 

6. उमेदवारास प्रविे अजातील काही गनवडक मागहतीत बदल करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रविे सकेंतस्थळावर आपल्या 
खात्यात प्रविे (Login) करुन प्रविे अजातील मागहतीत आवश्यक बदल करावते. सदर कालावधीनंतर प्रविे अजात कोणताच 
बदल करता येणार नाही. उमेदवारांना प्रविे गनगित करतांना त्यांनी प्रविे अजात सादर केलेल्या मागहतीच्या पषृ्ट्ठ्यथग आवश्यक 
दस्तऐवज गनवड झालले्या ससं्थेत सादर करणे अगनवायग रागहल. प्रविे अजातील मागहती व त्या पषृ्ट्ठ्यथग सादर केलेल्या 
दस्तऐवजांतील मागहतीत तफावत आढळल्यास प्रविे नाकारण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

 

प्रविे फेरीत गनवड व प्रविेाची प्रत्यक्ष कायगवाही: 

 

7. प्रविे फेरीसाठी ससं्था व व्यवसायगनहाय गनवडयादी सकेंतस्थळावर प्रगसध्द करण्यात येईल व उमेदवारांना SMS व्दारे 
कळगवण्यात येईल 

8. पगहल्या प्रविेफेरीसाठी गनवड झालले्या ससं्थेत उमेदवारांनी सवग मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी उपस्स्थत राहून 
प्रविेाची प्रत्यक्ष कायगवाही करावी. 

पढुील प्रविे फेरीसाठी गवकल्प सादर करणे: 

 

9. गनवड न झालेल्या वा प्रविे न घेतलेल्या उमेदवारांनी पढुील प्रविे फेरीसाठी Online पध्दतीने व्यवसाय व ससं्थागनहाय गवकल्प व प्राधान्य सादर 
करावते. उमेदवाराने नव्याने गवकल्प सादर न केल्यास उमेदवाराने पवूीच्या प्रविे फेरीमध्ये सादर केलेले जुनेच गवकल्प या प्रविे फेरीमध्ये गवचारात 
घेण्यात येतील. दुसरी, शतसरी व चौथी प्रविे रे्री बाबात पढुील कायगवाही वरील मुद्दा क्र. 7 ते 8 प्रमाणेच रागहल. 

नव्याने अजग करणे: 
10. माध्यगमक िालांत प्रमाणपत्र (SSC) परुवणी परीक्षते उत्तीणग/अनुत्तीणग व अद्याप पयंत कोठेही प्रविे न घेतलेल्या तसचे औ.प्र.ससं्थेत प्रविेासाठी 

अजग न केलले्या उमेदवारांसाठी प्रविेाची सधंी उपलब्ध करुन देण्यासाठी गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीपवूी नव्याने अजग करण्याची व प्रविे अजग 
िुल्क भरुणी सधंी देण्यात येईल. 

 

िासकीय व खाजिी औ.प्र. गजल्हास्तरीय समुपदेिन फेरीसाठी नाव नोंदणी: 
11. नोंदणीकृत उमेदवारांनी औ.प्र. ससं्थागनहाय व व्यवसाय गनहाय गरक्त जािाचंा अभ्यासकरुन गजल्हास्तरीय समुपदेिन प्रविे फेरीसाठी 

आपल्या प्रविे खात्यात प्रविे (Login) करुन कोर्त्याही एका शजल्ह्याच्या समुपदेिन रे्रीकशरता शदलले्या वळेापत्रकानुसार नोंदर्ी करावी. 
12. सांिर्क प्रर्ालीव्दारे शजल्हास्तरीय समुपदेिन रे्रीसाठी शजल्हाशनहाय िुर्वत्ता यादी प्रकाशित करण्यात येईल, समुपदेिन रे्रीसाठी वळे 

व शदनाांक बहाल करण्यात येईल व याबाबत उमेदवारास त्याांच्या प्रविे खात्यात व SMS व्दारे माशहती देण्यात येईल. 
समुपदेिन फेरी: 

 

13. शदलले्या वळे व शदनाांकास हजर असलेल्या उमेदवाराांना त्याांच्या िुर्वत्ता क्रमाांकानुसार समुपदेिनाकशरता बोलाशवण्यात येईल व प्रविेाकशरता 
उपलब्ध जािा, उमेदवाराची मािर्ी, उमेदवाराची अहणता या आधारावर प्रविेाच्या जािाांचे वाटप कररे्.  

14. सदर प्रविेरे्रीत जािा बहाल करण्यात आलेल्या उमेदवाराांनी सवण मूळ प्रमार्पत्राांच्या पडताळर्ीनांतर सांबांशधत औ.प्र.सांस्थेत शदलले्या मुदतीत 
प्रविेाची प्रत्यक्ष कायणवाही करावी. 

 

ससं्था स्तरावरील प्रविे: 

 

15.  खाजिी औ.प्र.ससं्थांमध्ये ससं्थास्तरावरील जािा व पाचव्या प्रविे फेरीनंतर गरक्त रागहलेल्या जािांवर ज्या उमेदवारांची प्रवेि  
        घेण्याची इच्िा आहे त्यानंाही त्यांची तपगिलवार मागहतीसह प्रविे सकेंत स्थळावर नोंदणी करावी लािेल.  

नोंदणीकृत उमेदवारांनी ज्या खाजिी औ.प्र. ससं्थेत प्रविे घ्यावयाचा आहे त्या ससं्थेत व्यक्तीि: हजर राहून सवग मूळ 
प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर प्रविे प्रक्रीया पणूग करावी. कें द्रीय प्रविे प्रक्रीयचे्या पगहल्या फेरीपासनू ते प्रविेाच्या अंगतम 
गदनांकापयंत खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण ससं्थेमध्ये ससं्था स्तरावरील जािांवर उमेदवारांना प्रविे घेता येतील. 

A 




