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प -6
िविवध योजनेअत
ं गत सु
मिहलांसाठी सु

कर यात आले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची यादी

कर यात आले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 15) :

01. दादर

02. ठाणे

03. र नािगरी

04. सोलापूर

05. औंध पुणे

06. नािशक

07. जळगांव

08. औरं गाबाद

09. बीड

10. लातुर

11. अमरावती

12. अकोला

13. नागपूर

14. चं पुर

15. भंडारा

आिदवासी उमेदवारांसाठी सु
अ. .

िवभाग

कर यात आले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 61) :

िज हा

सं था

ठाणे (2)
1
2

मुंबई (10)
पुणे (1)

1) शहापूर 2) मुरबाड

पालघर (7)

1) पालघर 2) िव मगड 3) वाणगांव 4) तलासरी 5) वाडा 6) ज हार 7) मोखाडा

रायगड (1)

1) कजत

पुणे (1)

1) मािणकडोह
1) दडोरी 2) कळवण 3) सुरगाणा 4) पेठ 5) इगतपुरी

नािशक (8)
3

नािशक (19)

6) यंबके र 7) सटाणा (बागलाण) 8) दे वळा

जळगाव (2)

1) यावल 2) चोपडा

धुळे (2)

1) पपळनेर 2) िशरपूर

नंदुरबार (6)

1) नंदुरबार 2) नवापूर 3) तळोदा 4) अ ाणी 5) अ कलकुवा 6) शहादा

अहमदनगर (1)
4

औरं गाबाद (1)

5

अमरावती (7)

नांदेड (1)

1) िकनवट

अमरावती (2)

1) िचखलदरा 2) धारणी

यवतमाळ (5)

1) पांढरकवडा 2) आ ण 3) राळे गाव 4) मारे गाव 5) कळं ब

नागपूर (1)

1) पारिशवनी
1) कोरची 2) भ ावती 3) िचमूर 4) िजवती 5) राजुरा 6) कोरपणा

चं पूर (8)
6

नागपूर (23)

1) राजुर

7) प भुण 8) गोड पपरी

गडिचरोली (11)

1) गडिचरोली 2) आ ाप ी 3) दे साईगंज 4) भामरागड 5) कुरखेडा
6) आरमोरी 7) चाम शी 8) एटाप ी 9) धानोरा 10) मुलचेरा 11) िसर चा

ग िदया (2)

1) देवरी 2) सालेकसा

भंडारा (1)

1) अजुनीमोरगांव

रा यात असले या आिदवासी शासकीय आ मशाळा औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 28) :
अ. .

िवभाग

1

मुंबई (3)

2

नािशक (11)

िज हा

सं था

ठाणे (1)

1) शेणवे

पालघर (2)

1) कारे गांव 2) ड गरी

नािशक (4)

1) आसरबारी 2) ननाशी 3) बोरीपाडा 4) आंबूपाडा

जळगाव (1)

1) ज धनखेडा

धुळे (1)

1) नवापाडा

नंदुरबार (3)
अहमदनगर (2)
3

औरं गाबाद (2)

4

अमरावती (4)

1) सुकापूर 2) िशव 3) मांडवी
1) केळीकोतुळ 2) मवेशी

नांदेड (1)

1) पाटोदा

हगोली (1)

1) जामग हाण

अमरावती (2)

1) िचखलदरा 2) सुसद

यवतमाळ (2)

1) हष 2) आंतरगाव
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5

नागपूर (8)

नागपूर (1)

1) बेलदा

चं पूर (2)

1) देवडा 2) मंगी

गडिचरोली (4)

1) कोच 2) जांिबया 3) खमनचे 4) रामगड

ग िदया (1)

1) िबजेपार

अ पसं यांक उमेदवारांसाठी असले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 2):
िज. मुंबई उपनगर

01. कुल (नेह नगर)

िज. मुंबई शहर

02. मांडवी

अ पसं यांक उमेदवारांसाठी वतं
िज. नािशक:

04. मालेगाव

िज. ठाणे:

तुकडया असले या िव मान शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे (एकूण - 43) :
िज. जळगांव:

06. चोपडा

08. भवडी

िज. धुळे:

09. धुळे

िज. बीड:

10. अंबेजेागाई

िज. औरं गाबाद:

11. औरं गाबाद

िज. र नािगरी:

12. र नािगरी

िज. ठाणे:

13. कजत

िज. चं पूर:

14. चं पूर

15. ब ारपूर

िज. सातारा:

16. कराड

िज. अहमदनगर:

17. संगमनेर

18.

िज. जालना:

19. जालना

िज. हगोली:

20. हगोली

21. बसमतनगर

िज. नांदेड:

22. नांदेड

िज. लातूर:

23. लातूर

24. उदगीर

िज. उ मानाबाद:

25.उ मानाबाद

िज. अकोला:

26. अकोला

27. अकोट

िज. वािशम:

28.वािशम

29. कारं जालाड

िज. यवतमाळ:

30. यवतमाळ

31. पुसद

िज. नागपूर:

32. नागपूर

33. कामठी

34. औंध

35. औंध (मुल ची)

37. अमरावती

38. अचलपूर

िज. पुणे:

05. नांदगाव

ीरामपूर

36. पपरी चचवड

िज. बुलढाणा:

िज. अमरावती:

07. भुसावळ

39. अंजनगाव

40. बुलढाणा

41. खामगाव

िज. परभणी:

01. परभणी

42. मलकापूर

43. शेगाव

िज. बीड:

02. परळीवैजनाथ

03.बीड

अनुसूिचत जाती व नवबौ दां या मुलामुल साठी सु कर यात आले या उ च तर शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे
(एकूण - 4) :
01. नािशक

02. औरं गाबाद

03. अमरावती

04. नागपूर

न ली चळवळीतून शरण आले या युवक युवत साठी सु कर यात आले या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची नावे
(एकूण - 2) :
01. पालंदुर, िज. ग िदया

02. िजमलग ा, िज. गडिचरोली (सं थे या बांधकामाची कायवाही सु

अस याने सदर सं था

अलाप ी, िज. गडिचरोली येथे कायरत आहे.)
उमेदवारांसाठी मह वाची सुचना
उमेदवारांना वेशा या

येक ट यावर वेशासंबंधी सखोल मागदशन कर यासाठी मािणत कायप दती (Standard Operating

Procedure - SOP) https://admission.dvet.gov.in या

वेश संकेत थळावर तसेच सव औ ोिगक

िश ण सं थां या

सूचनाफलकावर उपल ध क न दे यात येईल.
संपूण वेश

ीयेबाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS दारे कळिव यात येईल. तथािप, उमेदवारांनी आपला अ यावत मण वनी

मांक (Mobile Number) ऑनलाइन वेश अज त “Primary Mobile Number” हणून न दिवणे आव यक आहे तसेच सदर
मण वनी

मांक वेश

औ. . सं थेतील

ीयेदर यान बदलू नये.

वेिशत उमेदवारांना आधार

मांक सादर करणे अिनवाय राहील. आधार

मांक सादर न क

शक यास

उमेदवारांना अिखल भारतीय यवसाय पिर ेस बसता येणार नाही याची सव उमेदवारांनी गांिभय ने न द यावी.
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