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मािहतीपु तका भाग - 2
औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश

ीयेतील िविवध तरावर करावया या

कायवाहीसाठी मािणत कायप दती
तपिशल
1.0

औ ोिगक

िश ण सं थेतील

वेशासाठी ऑनलाईन

पान
वेश अज सादर करणे व अज शु क जमा

.

69

कर या या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती
2.0

वेश अज पडताळणी (Verification) व िनि त (Confirmation) कर या या कायवाहीसाठी

मािणत

85

औ. .सं थेतील वेशासाठी औ. . सं थािनहाय व यवसाय िनहाय िवक प व ाधा य सादर कर या या

86

कायप दती
3.0

कायवाहीसाठी मािणत कायप दती
4.0

ाथिमक गुणव ा यादी बाबत हरकती न दिव यासाठी (Grievance Redressal) अनुसरावयाची मािणत

89

कायप दती
5.0

वेश अज शु क भरले या उमेदवारांसाठी गुणव ा

मांक व

वेश थती तपास यासाठी

मािणत

89

(Allotment Letter) ा त कर याची मािणत

90

कायप दती
6.0

वेश फेरीम ये िनवड झाले या उमेदवारांसाठी िनवडप
कायप ती

7.0

90

वेशिनि ती करणाची मािणत कायप दती

91

8.0

खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील सं था तरावरील वेश िनि तीकरणाची मािणत कायप दती

92

9.0

िज हा तरीय समुपदे शन फेरीत वेशाकिरता उमेदवारांनी अवलंबिव याची मािणत कायप दती

92

10.0

वेश र कर याकिरता उमेदवारांनी अवलंबिव याची मािणत कायप दती

11.0 न दणीकृत उमेदवारांसाठी पासवड बदलणे अथवा पुन थ िपत (Forgot/ Change/ Reset Password)
कर या या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती
12.0

93
95

वेश ि येतील ट पे

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य

पृ ठ 6 पैकी 95

औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

भाग - 2
औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश

ीयेतील िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी

मािणत कायप दती
1.0 औ ोिगक िश ण सं थेतील वेशासाठी ऑनलाईन वेश अज सादर करणे व अज शु क जमा कर या या कायवाहीसाठी
मािणत कायप दती
1.1

वेशाची सिव तर “मािहतीपु तका भाग 1 - वेश प दती व िनयमावली” व “मािहतीपु तका भाग 2 - वेश

ीयेतील

िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती” सव वेश संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येत
आहे.
1.2

वेशो छु क उमेदवारांनी व पालकांनी मािहती पु तकेत दे यात आलेली मािहती, वेशाबाबत या प दती व िनयमांचा तसेच
वेश

ीयेतील िविवध तरावर करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दतीचे अवलोकन क नच ऑनलाईन वेश

अज सादर करावा.
1.3

वेश

ीयेतील सव तर कालब द व पाचे अस याने उमेदवाराने व पालकांनी वेश वेळाप काचे व सूचनांचे तं तोतंत

पालन करावे.
1.4

रा यातील औ ोिगक िश ण सं थांम ये वेश घेवू इ छणा या सव उमेदवारांना वेश

ीयेबाबत मागदशन कर यासाठी

येक शासकीय व खाजगी औ. . सं थांम ये वेश अज सादर करावया या कालावधी दर यान रोज सकाळी 10.00 ते
11.00 या वेळेत िन:शु क मागदशन स आयोिजत कर यात आलेले आहे . सदर स ाचा सव उमेदवारांनी लाभ यावा. सव
सु ी या िदवशी दे खील मागदशन स व वेश
1.5

ीया सु

राहील.

ऑनलाईन वेश अज भर यासाठी https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळाला भेट ावी. त नंतर खालील वेबपेज
कट होईल.

1.6

Help Line: उमेदवारां या वेश ि या, िनयमावली, प दती वा पोटल संबंधी अडचण चे समाधान कर यासाठी ादेिशक
काय लय/ िज हा िनहाय मदत क ाचे

मांक दे यात आले आहे त. सदर मदत क ास सकाळी 10 वाजेपासुन ते सायंकाळी

6 वाजेपयत संपक साधता येईल. तथािप, मदत क ास संपक साध यापूव मािहतीपु तका अ यासावी. उमेदवार नजीक या
औ. .सं थांना दे िखल संपक क

शकतात. रा यातील सव शासकीय आिण खाजगी औ. .सं था वेशासंबंधी सव सेवा

उपल ध क न दे तील.
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1.7

Home:
1.7.1

DVET Admission Home: वेश संकेत थळावरील मु य पृ ठावर परत जा यासाठी

1.7.2

Directorate of Vocatioanl Education and Training (DVET): यवसाय िश ण व
महारा

1.7.3

िश ण संचालनालय,

रा य यांचे संकेत थळावरील मु य पृ ठावर जा यासाठी

Directorate General of Training, New Delhi (DGT): िश ण महासंचालक, नवी िद ी, कौश य िवकास व
उ ोजकता मं ालय, भारत सरकार यांचे अिधकृत संकेत थळ. उमेदवार यवसाय पा ता व यवसाय अ यास म
या िठकाणी तपासू शकतात.

1.7.4

National Council of Vocational Training (NCVT): या औ. .सं थांतील यवसाय तुकडीस रा ीय यवसाय
िश ण पिरषदेची (NCVT) संल नता ा त आहे, केवळ याच तुकडीत वेिशत उमेदवारांची अिखल भारतीय
यवसाय परी ा िश ण महासंचालक, नवी िद ी यां या माफत घे यात येते (हजेरीचे मानक पूण करत अस यास).
सदर परी ा उ ीण उमेदवारास रा ीय यवसाय माणप (National Trade Certificate - NTC) बहाल कर यात
येते.
उमेदवारांनी खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावर भरावया या जागांसाठी वेश घे याअगोदर, उमेदवार या
यवसाय तुकडीत वेश घेत आहेत ती यवसाय तुकडी NCVT शी संल नत आहे का? याची खातरजमा NCVTMIS पोटल वर तपासून करावी. असंल नत तुक

1.8

ांत वेश घेतले या उमेदवारांची परी ा घे यात येणार नाही.

Search ITI:
1.8.1

Download List of ITI:
1.8.1.1 List of Government ITI: रा यातील िवभाग िनहाय शासकीय औ. . सं थांची मािहती PDF व पात
Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे .
1.8.1.2 List of Private ITI: रा यातील िवभाग िनहाय खाजगी औ.

. सं थांची मािहती PDF

व पात

Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे .
1.8.2

Download Trade wise list of ITI: रा यातील िवभाग व यवसाय िनहाय शासकीय व खाजगी औ. . सं थांची
मािहती PDF व पात Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे .

1.8.3

Search ITI and Trade: उमेदवार औ. .सं था िनहाय व/ वा यवसाय िनहाय औ. . सं था शोधू शकतात व या
संबंधी मािहती PDF व पात Download क शकतात.
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1.8.4

Contact Details: उमेदवार औ. .सं था िनहाय संपक संबंधी मािहती शोधू शकतात व PDF व पात Download
क शकतात.

1.9

Candidate Login:
1.9.1

New Candidate Registration: नवीन उमेदवार न दणीसाठी येथे
न दणी

1.9.2

लक करावे व आव यक मािहती सादर क न

मांक ा त क न यावा

Existing Candidate Login: उमेदवाराकडे न दणी

मांक अस यास

वेशासंबंधी अज पूण भरणे व त सम

कायवाही कर यासाठी Login करणे
1.10 DVET Login: औ. .सं था, िज हा काय लये, ादे िशक काय लये व मु य काय लय यांना वेश ि येशी संबंधीत कायवाही
कर यासाठी यां या खा यात वेश (Login) कर यासाठी लक
1.11 Important Notices:
वेश ि ये दर यान वेशासंबंधी मह वा या सुचना येथे कािशत कर यात येतात.
1.12 Notification:
सदर Notification म ये खालील मािहती उपल ध क न दे यात येते:
1.12.1 Admission Schedule: वेश वेळाप क PDF व पात Download साठी दे यात येत आहे .
1.12.2

वेश ि येसंबंधी इतर आव यक मािहती

1.13 Downloads:
वेश ि येसंबंधी खालील द तऐवज PDF व पात Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे .
1.13.1 ITI Admission Brochure (आय.टी.आय वेश मािहती पु तका)
1.13.1.1 Complete Brochure (संपूण मािहती पु तका)
1.13.1.2 Selected Sections (िनवडक मािहती)
1.13.1.2.1 Cover Page (मुखपृ ठ)
1.13.1.2.2 Director's Message (संचालकांचे मनोगत)
1.13.1.2.3 Department Information (िवभागाची मािहती)
1.13.1.2.4 Directorate Information (संचालनालयाची मािहती)
1.13.1.2.5 Admission Rules and Process ( वेश िनयमावली व प दती)
1.13.1.2.6 Trade wise Eligibility ( यवसाय िनहाय पा ता)
1.13.1.2.7 List of Document for Admission ( वेशासाठी आव यक द तऐवज)
1.13.1.2.8 Services available at ITI (औ. .सं थेत उपल ध सेवा)
1.13.1.2.9 List of ITI for District Counselling Round (िज हा तरीय समुपदेशन फेरी
राबिवणा या औ. .सं था)
1.13.1.2.10 Schemewise List of Govt ITI (िविवध योजनेअंतगत सु

कर यात आले या शासकीय

औ. .सं था)
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1.13.1.2.11 Stages of Admission ( वेश ि येतील ट पे)
1.13.1.2.12 Summary of Stages of Admission ( वेश ि येतील ट यांची संि

त मािहती)

1.13.2 List of Document for Admission ( वेशासाठी आव यक द तऐवज)
1.13.3 Trade wise cut of for 3 years ( यवसाय िनहाय ३ वष चा कट ऑफ)
1.13.4 List of Hostels at Govt. ITI (शासकीय औ. .सं थेतील वसतीगृहांची यादी)
1.13.5 Admission Related Governmnet Resolutions ( वेशासंबंधी शासन िनणय)
1.13.5.1 उ च व तं िश ण िवभाग, शासन िनणय िद.१४.०६.२०१२
1.13.5.2 उ च व तं िश ण िवभाग, शासन िनणय िद.१४.०५.२०१५
1.13.5.3 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.०५.११.२०१५
1.13.5.4 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.०६.१०.२०१८
1.13.5.5 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.१६.०७.२०२०
1.13.5.6 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.29.06.2021
1.13.5.7 बाल याय (मुलांची काळजी व संर ण) अिधिनयम, २०१५
1.13.5.8 मिहला व बाल िवकास िवभाग शासन िनणय िद.०२.०४.२०१८
1.13.5.9 शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन िनणय िद.२७.०९.२०१८
1.13.5.10 सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, शासन िनणय िद. ०७.१२.२०१८
1.13.5.11 सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय िद.१२.०२.२०१९
1.13.5.12 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016
1.13.5.13 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.29.05.2019
1.13.5.14 सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, शासन िनणय िद.01.08.2019
1.13.5.15 आिदवासी िवकास िवभाग, शासन िनणय िद.29.07.2019
1.13.5.16 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय िद.20.09.2019
1.14 Mobile Application for ITI Admission:
वेश

ीयेम ये सहभागी होणा या वेशो छु क उमेदवारां या सोईसाठी "MahaITI App" नावाचे Android App ची रचना

संचालनालयाकडू न कर यात आली आहे . उमेदवारांनी Google Play Store मधुन सदर App Download क न यावे. सदर
App दारे उमेदवार यांचा अज, िनवडप , वेश िनि तीची पावती इ यादी बाबी Download क शकतात. तसेच उमेदवार
आपला अज तील िवक प दे खील वेळोवेळी सादर क शकतात. सबब, अिधकािधक उमे दवारांनी सदर सुिवधे चा लाभ यावा.
1.15 Related Videos:
वेश अज व िवक प अज भरणे या संबंधी मागदशन कर यासाठी आव यक हिडओ येथे उपल ध क न दे यात येत आहे त.
1.16 Related Website:
खालील संकेत थळांना भेट दे यासाठी लक उपल ध क न दे यात 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 न दणी
1.17 जर उमेदवाराने यापूव ऑनलाईन वेश अज सादर केला नसेल तर, हणजेच उमे दवार जर थमच आपले वेश खाते
(Admission Account) उघडत असेल तर Candidate Login या मथा याखाली "New Candidate Registration" या लक
वर

लक करावे. उमेदवाराने यापूव आपले वेश खाते (Admission Account) उघडले असेल व उमे दवारास वेश अज

पूण/अज त दु

ती (Edit) करावयाची असेल वा

"Registered Candidate Login" वर

वेश

ि येशी संबंिधत पुढील कायवाही करावयाची अस यास

लक करावे व आप या वेश खा यात वेश क न अज पूण/अज त दु

कर यासाठी “Admission Activities” या मथ याखाली “Application Form” वर
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य

ती (Edit)

लक करावे.
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1.18 नवीन उमेदवारास न दणीसाठी (Registration)

वेश संकेत

मथा याखाली "New Candidate Registration" वर

थळा या Home Page वर Candidate Login या

लक के यानंतर खालील खालील वेबपेज कट होईल.

1.19 उमेदवाराने सव थम इय ा 10 परी ा मंडळ िनवडावे

1.20 महारा

रा य मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत पिर ा मंडळ यां या माफत इय ा १० वी परी ेत बसले या उमेदवारांना

यांचा बैठक

मांक, परी ा वष, परी ा स व ज म िदनांक न दिवणे आव यक आहे .

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य
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1.21 उमेदवारांना त नंतर खालील माणे मािहती सादर करणे अिनवाय आहे .

1.22 संपूण

वेश

मण वनी

ि येबाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS दारे कळिव यात येईल. यासाठी उमेदवारांनी आपला अ यावत
मांक (Mobile Number) ऑनलाइन

वेश अज त “Primary Mobile Number ( ाथिमक मोबाईल नंबर)”

हणून न दिवणे आव यक आहे . उमेदवारास Forget Password दारे नवीन Password याच
कळिव यात येईल. उमेदवाराने एकदा न दिवलेला मण वनी

मांक वेश

मण वनी

मांकावर

ीयेदर यान बदलू नये. तसेच एका मोबाईल

मांकावर केवळ एकच वेश अज न दिवता येईल. Primary Mobile Number न दिव यावर या मोबाईल

मांकावर SMS

दारे OTP पाठिव यात येईल. सदर OTP खालील माणे न दके यास Primary Mobile Number न दिवला जाईल.

1.23 उमेदवाराने सादर केलेला मोबाईल यापूव कोणी आपला वेश अज न दिव यासाठी वापरला अस यास या माणे खालील
माणे संदेश कट होईल. एका मोबाईल

मांकावर केवळ एकच वेश अज न दिवता येईल.

1.24 Secondary Mobile Number (दु यम मोबाईल
पुन छ: ा त क न घेणे श य आहे . एकच मोबाईल

मांक): सदर

मांकावर दे िखल उमेदवारास Password िवसर यास

मांक अनेक अज त Secondary Mobile Number हणुन न द करणे

श य आहे .
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य
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1.25 औ ोिगक िश ण सं था वेशासाठी उमेदवारांची िकमान वयोमय दा िद. ३१ जुल,ै २०२2 रोजी १४ वष पूण आहे , सबब
उमेदवाराचा ज म िद. ३१ जुलै, २००8 पूव झालेला असावा. तथािप, वेशासाठी कमाल वयोमय दा िनध िरत कर यात
आलेली नाही.

1.26 Email रका यात Email Address सादर करावा. या Email Address वर वेश

ीयेदर यान सव मािहती पाठिव यात

येईल. तथािप, Email Address सादर करणे अिनवाय नाही.
1.27 उमेदवाराने आप या वेश खा यासाठी पासवड (Password) तयार करावा. सदर पासवड हा 8 ते 15 अ री असावा. यात
कमीत कमी एक अ र इं जी पिह या िलपीतील (Upper Case Alphabet), एक इं जी दु स या िलपीतील (Lower Case
Alphabet), एक अंक (Number) व एक िविश ट अ र (Special Character) जसे @, #, &, % असणे आव यक आहे .
उदाहरणाथ: Password@123
उमेदवारांनी सहज ल ात रहावा असाच पासवड तयार करावा उदाहरणाथ: DVET@2000 (नाव@ज म वष)
1.28 वरील माणे मािहती भर यानंतर "Register" या Tab वर

लक करावे, त नंतर खालील वेब पेज कट होईल. िदले या

सुचनांचे पालन करावे.

1.29 उमेदवाराचा न दणी

मांक व पासवड SMS दारे यांनी Primary Mobile Number हणुन न द केले या मोबाईल

मांकावर पाठिव यात येईल.
1.30 उमेदवाराने न दणी

मांक (Registration Number) आिण पासवड (Password) ल ात ठे वावा. उमेदवारांना पुढील वेश

ीयेकिरता आप या वेश खा यात

ाच न दणी

मांक (Registration Number) आिण पासवड (Password) ारे वेश

करावा लागेल.
1.31

वेश अज पूण भर यासाठी वेश संकेत थळा या Home Page वर Candidate Login या मथा याखाली "Registered
Candidate Login" वर

लक के यानंतर खालील वेबपेज कट होईल. उमेदवाराने User ID हणुन यांचा Registration

Number, Password व िदलेला Code नमुद क न वेश करावा.

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

1.32 खालील माणे Candidate Login Home Page कट होईल:

1.33 सदर वेब पेजवर “Admission Activities” या मथा याखाली “Application Form” वर

लक करावे. खालील माणे वेब

संदेश कट होईल:

1.34 त नंतर खालील माणे वेश अज मािहती भर यासाठी कट होईल. संपूण वेश अज 8 ट यात भर यात येईल.

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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1.35 Step १ - Candidate Profile (उमेदवाराचे

ोफाइल): उमेदवारांनी यापूव न दणी करताना सादर केलेली मािहती Edit

कर याची सुिवधा आहे. या वेब पेज वर सव मािहती भर यानंतर “Next Page” वर

लक करावे. सदर वेब पेज Save होऊन

पुढील वेब पेज वर जाता येईल.
िटप:
1. पालक/पालकांची मािहती नसलेले व धम/जातीचा वग/जात “Not Available” असा पय य िनवडणारे अनाथ उमेदवार
“मिहला व बाल िवकास िवभाग यांचा शासन िनणय

. अमुजा-2011/ . .212/ का-3, िद.02.04.2018” अ वये पा

अनाथ उमेदवारांसाठी राखीव ठे व यात आले या 1% जागांवर वेशास पा असतील.
2. पालक/पालकांची मािहती असलेले व/वा धम/जातीचा वग/जात “Not Available” या पय या यितरी त इतर पय य
िनवडणारे अनाथ उमेदवार २० गुणां या गुणािध यासाठी पा असतील.
3. धम/ जातीचा वग/ जात “Not Available” हा पय य िनवडणारे परं तु अनाथ नसलेले उमेदवार खु या वग तून वेशास
पा असतील.
1.36 Step २ - Address Detail (प याचा तपिशल): उमेदवाराने यांचा संपक चा सिव तर प ा नमूद करावा. Pin Code तपासावा
व आव यक अस यास यात दु

ती करावी. त नंतर “Next Page” वर

लक करावे.

1.37 Step ३ - Parent/Guardian Details (पालकांचा तपिशल):

1.37.1 उमेदवार जर अनाथ असेल तर “Orphan Candidate (अनाथ उमेदवार)” या समोर "Yes" पय य िनवडू न अनाथ
आ माबाबत सिव तर मािहती सादर करावी अ यथा "No" पय य िनवडू न पुढील िवभागात पालकांसंबंधी मािहती
सादर करावी.
1.37.2 पालक/पालकांची मािहती नसलेले व धम/जातीचा वग/जात “Not Available” असा पय य िनवडणारे अनाथ
उमेदवार “मिहला व बालिवकास िवभाग यांचा शासन िनणय

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य
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िद.02.04.2018” अ वये पा

अनाथ उमेदवारांसाठी राखीव ठे व यात आले या 1% जागांवर

वेशास पा

असतील.
1.37.3 बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी मिहला व बाल िवकास िवभागाकडू न दे यात येणारे अनाथ

माणप

असणा या मुलांसाठीच हे आर ण लागू राहील. या मुलां या कागदप ावर कोण याही जातीचा उ ेख नाही व
यांचे आई-वडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व चुलत भावंडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही मािहती
उपल ध नाही, अशा मुलांनाच अनाथ आर ण लागू राहील.
1.37.4 तसेच या मुलांचे आई वडील हयात नसून यां येकडे जातीचे माणप

नाही, अशा मुलां या बाबतीत उपरो त

नमूद शासन िनणय िद.02.04.2018 म ये नमुद ि ये दारे िवभागीय उपायु त, मिहला व बालिवकास यां या
माफत दे यात येणारे माणप सादर करणे आव यक रािहल.
1.37.5 पालक/पालकांची मािहती उपल ध असलेले अनाथ उमेदवार या पालकाची मािहती उपल ध आहे तो पय य
िनवडू न मािहती सादर क शकतात.
1.37.6 उमेदवार जर अनाथ नसेल तर खालील िवभागात आप या पालकांची सिव तर मािहती सादर करावी.

उमेदवाराने आप या पालकां या यवसायासंबंधी व अिधवासासंबंधी मािहती काळजीपूवक सादर करावी. याच मािहती या
आधारावर उमेदवारांचा “मूळ िज हा (Home District)” पय य अवलंबून आहे . मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा

.1.5 व

3.1 चे अवलोकन करावे.
1.38 Step ४ - Additional Weightage Data (गुणािध य): या वेब पेज वर उमेदवारांनी गुणािध य ा त कर यासाठी अितिर त
अहतेची मािहती नमूद करावी
1.38.1 उमेदवार जर संर ण

ेणीतील असेल तर "Yes" पय य िनवडावा व संर ण

िनवडावा. मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा

ेणी िनवडावी. अ यथा "No" पय य

.5.2 चे अवलोकन करावे.

1.38.2 अपंग व वग तील उमेदवाराने "Yes" पय य िनवडू न पुढील सिव तर मािहती सादर करावी अ यथा "No" पय य
िनवडावा. मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य

.5.3 चे अवलोकन करावे.
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

1.38.3 उमेदवाराने शै िणकेतर मािहती खालील िवभागात सादर करावी. याच मािहती या आधारे उमेदवारांना गुणािध य
दे यात येणार अस याने मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा

1.38.4 उमेदवार महारा

रा यातील मा यता ा त बो

. 8.0 चे अवलोकन करावे.

टर कूल (बाल सुधारगृह) मधू न इय ा 10 वी उ ीण अस यास

याबाबत वरील "Candidate Passed from Government Appproved and Recognized Bolster School
from Maharashtra” या रका यात “YES” पय य िनवडावा अ यथा "No" पय य िनवडावा.
1.39 Step ५ - Entry Qualification Details ( वेश पा ता):
1.39.1 महारा

रा य मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत पिर ा मंडळ यां या माफत माच २०१६ व त नंतर घे यात

आले या इय ा १० वी परी ेत बसले या उमेदवारांची मािहती
उमेदवारांनी यांचा बैठक

वेश संकेत थळावर उपल ध आहे . सदर

मांक, परी ा वष, परी ा स व ज म िदनांक न दिव यास यांची वैय तक मािहती व

इय ा 10 वी परी ेतील गुण वेश अज त आपोआप न दिवले जाितल (Auto Populate). तथािप, माच २०१६ पूव
परी ेस बसले या वा अ य परी ा मंडळ माफत घे यात आले या परी ेत बसले या उमेदवारांना सव मािहती सादर
करणे आव यक आहे .
1.39.2 उमेदवाराने आप या इय ा 10 वी ( S.S.C.) शाळे या िठकाणाचा तपशील खालील िवभागात अचूक सादर करावा.

1.39.3 उमेदवार इय ा 10 वी ( S.S.C.) उ ीण वा अनु ीण अस याबाबत मािहती नमूद करावी. इय ा 10 वी ( S.S.C.)
उ ीण उमेदवार सव यवसायात वेशासाठी पा
वेशासाठी पा

आहेत. तथािप, अनु ीण उमेदवार काही िविश ट यवसायातच

आहेत. उमेदवारांनी यवसाय िनहाय पा तेचे अवलोकन करावे. सदर मािहती मािहतीपु तका

भाग 1 तसेच वेश संकेत थळावर दे यात आली आहे .
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

1.39.4 उमेदवाराने इय ा 10 वी ( S.S.C.) म ये Technical िवषय घेतला अस यास मािहती नमूद क न िवषयिनहाय ा त
व कमाल गुणां या तपिशलात तांि क (Technical) िवषयासंबंधी मािहती नमूद करावी.
1.39.5 उमेदवाराने आप या इय ा 10 वी ( S.S.C.) शाळा काराचा तपिशल खालील िवभागात सादर करावा

1.39.6 उमेदवाराचे इय ा 10 वी ( S.S.C.) चे िश ण रा ीय मु त शाळा गिणत व िव ान िवषय घेऊल अथवा गिणत व
िव ान िवषय सोडु न झाले अस यास तसे नमुद करावे.
1.39.7 उमेदवाराचे इय ा 10 वी ( S.S.C.) चे िश ण रा ीय मु त शाळा गिणत व िव ान िवषय सोडु न/ अंध शाळा/ अपंग
शाळे मधून झाले अस यास यांनी फ त इय ा 10 वी ( S.S.C.) म ये ा त एकूण गुण नमूद करावे. अशा उमेदवारास
िवषयिनहाय गुण सादर करता येणार नाहीत.
1.39.8 उमेदवाराने इय ा 10 वी ( S.S.C.) परी ेतील िवषयिनहाय ा त व कमाल गुणांचा तपशील खालील िवभागात
सादर करावा.

1.39.9 उमेदवार अज भरतेवेळी इय ा 10 वी ( S.S.C.) उ ीण वा अनु ीण आहे, याबाबत व उमेदवाराने इय ा 10 वी
(S.S.C.) म ये तांि क िवषय (Technical Subject) घेतला अस यास याची न द करावी.
1.39.10 इय ा 10 वी ( S.S.C.) उ ीण उमेदवार (रा ीय मु त शाळा गिणत व िव ान िवषय सोडु न / अंधशाळा/ अपंग
शाळा यितिर त उमेदवार) सव यवसायांत अज कर यासाठी पा असतील.
1.39.11 इय ा 10 वी (SSC) अनु ीण उमेदवार फ त याच यवसायात अज कर यासाठी पा असतील या यवसायासाठी
वेशाची अहता 10 वी उ ीण/अनु ीण असेल.
1.39.12 रा ीय मु त शाळा गिणत व िव ान िवषय सोडु न / अंधशाळा/ अपंग शाळे तील उमेदवार फ त िबगर अिभयांि की
यवसायात अज कर यासाठी पा असतील.
1.39.13 जर उमेदवाराने वरील िवषयातील यादीतील कोण याही िवषयाची परी ा िदली नसेल तर अशा उमेदवाराने "कमाल
गुण " व " ा त गुण" या दो ही रका यात "0 (शू य)" असे नमूद करावे.
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

1.39.14 उमेदवाराने सादर केले या मािहती या आधारे तो या गुणािध यासाठी पा

होत आहे या बाबत “Additional

Weightage (अितिर त गुणािध य)” या त यात मािहती दशिव यात येईल. सदर अितिर त गुणांची मह म मय दा
50 एवढी असेल व हे गुणािध य उमेदवारा या एकूण

ा त गुणांम ये िमळिवले जाईल व यानुसार एकूण

ट केवारीची गणना कर यात येईल.

1.39.15 ा त गुण अिधक गुणािध य व कमाल गुण या आधारे एकूण ट केवारीची गणना कर यात येईल. याच ट केवारी
नुसार उमेदवारास गुणव ा

मांक बहाल कर यात येईल.

1.39.16 उमेदवाराने धारण केले या उ चतम शै िणक पा ता खालील माणे नमुद करावी. उ चतम शै िणक पा ता
नमुद के याने उमेदवारा या गुणव ा

मांकावर कोणताही पिरणाम होत नाही याची यांनी न द यावी.

1.39.17 उमेदवाराने खालील माणे इय ा ८ वी परी ेचा तपिशल नमुद करावा.

1.39.18 मागील पानावरील मािहती दु

त (Edit) कर यासाठी "Previous Page" या Tab वर

लक करावे कवा या

पानावरील मािहती सुरि त (Save) क न पुढील पानावर जा यासाठी "Next Page" या Tab वर
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

1.40 Step ६ - Previous ITI Details:
उमेदवाराने यापूव जर औ ोिगक िश ण सं थेत वेश घेतला अस यास खालील िवभागात मािहती सादर कर यासाठी
"Yes" पय य िनवडू न पुढील मािहती सादर करावी अ यथा "No" पय य िनवडावा. मागील पानावरील मािहती दु
कर यासाठी "Previous Page" या Tab वर
जा यासाठी "Next Page" या Tab वर

त (Edit)

लक करावे कवा या पानावरील मािहती सुरि त (Save) क न पुढील पानावर

लक करावे.

1.41 Step ७ - Undertaking by Candidate (उमेदवारा दारे हमी):
1.41.1 उमेदवाराने यापूव सादर केले या मािहती या आधारे याला मूळ िज हा िनवडीसाठी पय य खालील रका यात
उपल ध क न दे यात येईल. उमेदवाराने उपल ध मूळ िज
आहे. मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा

1.41.2 िज

ामधील औ. .सं थेत

ा या पय यामधून 1 मूळ िज हा िनवडणे आव यक

. 3.1 चे अवलोकन करावे.

वेशासाठी क ीय

वेश

ीयेकिरता उपल ध जागां या 90% जागा हया या

उमेदवारांसाठी राखीव असतील या उमेदवारांनी तो िज हा आपला मूळ िज हा घोिषत केला आहे . मािहतीपु तका
भाग 1 मधील मु ा

.1.5 चे अवलोकन करावे.

1.41.3 उमेदवाराने हमी प ावरील सव सूचनांचे वाचन करावे व सव सूचना मा य अस यावर “Accept ( वीकार करा)”
लक करावे.

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

1.41.4

वेश अज त न दिवलेली सव मािहती अचूक व पिरपूण अस याची खा ी झा यावरच वेश अज शु क भरावे.
उमेदवाराने सादर केले या मािहती नुसार अनु ेय वेश अज शु क दशिव यात येईल.

1.41.5

वेश अज शु क भर यासाठी “Make Payment” वर

लक करावे.

1.41.6 िदले या Online Payment Gateway माफत िविवध मा यमा दारे उमेदवार वेश अज शु क भ

शकतात.

1.41.7

वेश अज शु क यश वी पणे भरले गे यास या माणे संदेश कट होईल व या बाबत पावती िनगिमत होईल.

1.41.8

वेश अज शु क भरणे अयश वी झा यास या माणे संदेश कट होईल व या बाबत पावती िनगिमत होईल.
उमेदवारांनी वेश अज शु क भर याची कायवाही पुन छ: करावी.

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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1.41.9

वेश अज शु क भरणे अयश वी झा यास परं तू उमेदवारा या खा यातुन र कम वजा झा यास Online Payment
Gateway या णाली माफत िविश ठ कालावधीनंतर वजा झालेली र कम जमा होईल.

1.41.10 या उमेदवारांनी

वेश अज शु क भरलेले आहे तेच

वेश अज औ ोिगक

िश ण सं थेमाफत पडताळणी

(Verification) क न िनि त (Confirmation) कर यात येतील.
1.41.11 वेश अज शु क भर यानंतर व वेश अज िनि त कर यापूव उमेदवारास वेश अज तील कोण याही मािहतीत
बदल करणे (Edit), न याने समावेश करणे (Add) वा गाळणे (Delete) श य आहे .
1.41.12 वेश अज शु क भरतांना उमेदवाराने राखीव
असतील व त नंतर वेश अज त दु

वग (Reserved Category) साठी लागू शु क

.100 भरले

ती क न अराखीव वग (Unreserved Category) असे नमुद के यास

अितरी त वेश अज शु क .50 भरणे आव यक रािहल.
1.41.13 मागील पानावरील मािहती दु

त (Edit) कर यासाठी "Previous Page" या Tab वर

लक करावे कवा या

पानावरील मािहती सुरि त (Save) क न पुढील पानावर जा यासाठी "Next Page" या Tab वर

लक करावे.

1.42 Step ८ - Instructions for Candidate (उमेदवारांसाठी सूचना):
1.42.1 उमेदवारांनी संपूण सूचनांचे वाचन करावे.

1.42.2

वेश अज ची

त खालील

माणे मराठी वा इं जी भाषेत तयार कर यासाठी संबंधीत टॅ ब वर

लक करावे.

उमेदवारांनी आव यक वाट यास याची छािपल त यावी.

1.43 उमेदवाराने फ त एकच ऑनलाइन वेश अज भ न िनि त करावा. हा अज क ीय वेश

ीयेअंतगत शासकीय आिण

खाजगी आय.टी.आय. मधील उपल ध जागा व खाजगी आय.टी.आय. म ये सं था तरावरील जागांसाठी

ा

धर यात

येईल.
1.44 उमेदवारांने एकापे ा अिधक अज भर यास/ अज शु क भर यास यास न कल अज समज यात येईल आिण असे अज
उमेदवाराशी कुठ याही कारे संपक न साधता र कर यात येतील व अशा उमेदवारांना क ीय वेश

ीयेम ये वेश

घे यास ितबंध कर यात येईल.
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

2.0

वेश अज पडताळणी (Verification) व िनि त (Confirmation) कर या या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती

2.1

वेश अज पडताळणी (Verification) व िनि त (Confirmation) कर यासाठी उमेदवाराने वेश अज तील मािहती/ दा यां या
पृ

थ आव यक मुळ द तऐवज/ कागदप े, कागदप ां या छायांकीत त चा (Photocopy) एक संच व ता पुर या वेश

अज ची छापील त (Print Out) निजक या औ. . सं थेत पडताळणीसाठी सादर करावेत. वेशासाठी आव यक द तऐवज/
कागदप ांची यादी वेश संकेत थळावर Download या मथ याखाली तसेच मािहती पु तकेत ( प -3) उपल ध क न
दे यात आली आहे.
2.2

अज

वकृती क ामधील अिधकारी हे उमेदवाराने अज त नमुद केले या मािहतीची उमेदवाराने सादर केले या मूळ

द ताऐवजाव न काळजीपूवक तपासणी करतील. आव यक अस यास उमेदवारास यांनी भरलेली मािहती सादर केले या
द तऐवज/ कागदप ां माणे दु

त कर याचे िनदश दे तील. तपासणीनंतर अज चे िनि तीकरण क न उमेदवारास “अज

िनि तीकरण पावती” (Application Confirmation Slip) व िनि त केले या वेश अज ची (Confirmed Application Form)
त दे तील.
2.3

अज

वकृती क ामधील अिधकारी अज पडताळणी व

वेश अज िनि त के यावर उमेदवारास सव मुळ द तऐवज/

कागदप े परत करतील.
2.4
2.5

उमेदवारास वेश अज िनि त कर यासाठी औ. . सं थेस कोणतेही शु क दे य नाही.
वेश अज िनि त के यानंतर औ. . सं था मुळ द तऐवज/ कागदप े परत करीत नस यास अथवा

वेश िनि त

कर यासाठी शु क आकारत अस यास उमेदवाराने वरीत मदत क ास संपक साधावा.
2.6

िनि त केले या वेश अज चाच सव वेश फे यांकिरता िवचार कर यात येईल. िनि त न केलेले अज ा तच झाले नाहीत
असे समज यात येईल

2.7

वेश अज िनि त के यावर उमेदवारास वेश अज ितल मािहतीत बदल करता येणार नाही. तथािप, उमेदवारास वेश
अज त सादर केले या काही िनवडक मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा अस यास यासाठी ाथिमक गुणव ा
फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वेश खा यात वेश (Login) क न तसा बदल करता येईल. त नंतर
वेश अज त कोण याही कारे बदल करता येणार नाही.

2.8

वेश अज िनि त के यानंतर उमेदवारांनी

थम

वेश फेरीसाठी औ. .सं थािनहाय िवक प व

आव यक आहे. यासाठी वेशा या वेळाप काचे काळजीपूवक अवलोकन करावे. तसेच वेश फेरी
साठी वेश वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत उमेदवार िवक प व ाधा य सादर क

ाधा य सादर करणे

. दु सरी, ितसरी व चौथी

शकतात. यासाठी िवक प व ाधा य

सादर कर याची मािणत कायप दती अ यासावी. तथािप, उमेदवाराने न याने िवक प सादर न के यास पूव या वेश
फेरीम ये सादर केलेले जुनेच िवक प या वेश फेरीम ये िवचारात घे यात येतील.
2.9

खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागा (मािहती पु तकेतील मु ा

. 1.4 माणे एकूण वेश

मते या यवसाय

िनहाय 20% जागा) व िज हा तरीय समुपदे शन फेरीनंतर खाजगी औ. . सं थांम ये िर त रािहले या जागा संबंिधत खाजगी
औ. .सं थांना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध आहे त. खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध
जागांचा तपिशल

वेश संकेत थळावर उपल ध आहे.

तरावरील जागांवर

वेश घे याची इ छा आहे यांनाही

या उमेदवारांची खाजगी औ ोिगक

िश ण सं थेम ये सं था

वेश संकेत थळावर न दणी (Registration) करावी लागेल.

न दणीकृत उमेदवारांनी या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत वेश यावयाचा आहे या सं थेत य तीश: हजर राहू न
सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर वेश

ीया पूण करावी. क ीय वेश

ीये या पिह या फेरीपासून ते वेशा या

अंितम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वेश घेता येतील.
2.10 कोण याही पिर थतीत ऑनलाईन वेश णाली यितिर त वेश घेणा या उमेदवारांचे वेश ा

धर यात येणार नाहीत

याची सव उमेदवार, पालक व औ. .सं थांनी न द यावी.

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

3.0

औ ोिगक िश ण सं थेतील वेशासाठी औ ोिगक िश ण सं थािनहाय व यवसाय िनहाय िवक प व ाधा य सादर
कर या या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती

3.1

उमेदवाराने औ ोिगक िश ण सं थेतील वेशासाठी ऑनलाईन वेश अज पूण भ न वेश अज शु क भर यानंतर थम
वेश फेरीसाठी औ. .सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे आव यक आहे . यासाठी वेश वेळाप काचे काळजीपूवक
अवलोकन करावे. वेशअज कर या या अंितम मुदतीनंतर थम वेश फेरीसाठी िवक प व ाधा य सादर करता येणार
नाहीत.

3.2

वेश संकेत थळा या Home Page वर Search ITI या मथा याखाली ादेिशक काय लयिनहाय वेशासाठी पा असणा या
शासकीय व खाजगी औ. .सं थांची ाथिमक तसेच वेशासाठी उपल ध यवसाय व जागांची मािहती कािशत कर यात
आलेली आहे . तसेच उमेदवार “Search ITI and Trade” ारे देिखल औ. .सं था व/वा यवसाय शोधू शकतात. आव यक
अस यास उमेदवारांनी याची छािपल त यावी. तसेच सदर िज हािनहाय औ. .सं थांची मािहती आप या नजीक या
औ. .सं थांतील सूचनाफलकावर दे खील उपल ध आहे .

3.3

उमेदवारांनी

वेश फेरीसाठी िवक प व

ाधा य सादर करताना औ. .सं था व उपल ध यवसायिनहाय जागांची तसेच

यवसाय िनहाय पा तेची सखोल मािहती क न यावी.
3.4

मािहतीपु तकेतील

प

1

माणे दे यात आले या यवसाय तपिशलाची यादी आिण पा ता याचे अवलोकन क न

उमेदवाराने यवसायिनहाय िवक प व ाधा य सादर करावेत.
3.5

ऑनलाईन वेश अज सादर के यानंतर उमेदवारांना ा त झालेला नोदणी मांक (Registration Number) व Password
चा वापर क न वेश संकेत थळावर Login करावे. अज िनि त केले या न दणीकृत उमेदवारांनाच थम व त नंतर या
वेशफे यांसाठी िवक प व ाधा य सादर करता येतील.

3.6

िवक प व ाधा य सादर कर यासाठी “Admission Activities” या मथळयाखाली दे यात आले या “Submit/ Change
Options/ Preferences” या Link वर

3.7

लक करावे.

खालील माणे वेब पेज कट होईल
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

3.8

Step १ - Option Selection (पय य िनवड):
3.8.1

उमेदवार औ ोिगक

िश ण सं थािनहाय अथवा यवसायिनहाय आप या िवक पांची िनवड क

शकतात.

यासाठी यांनी Institute Wise (सं थािनहाय) अथवा Trade Wise ( यवसायिनहाय) या दोन पय यांपैकी एकाची
िनवड करावी.
3.8.2

Institute Wise (सं थािनहाय) चा पय य िनवड यास उमेदवारास सं थेचा
आव यक आहे . सदर िनवड के यानंतर “Search” या Tab वर

3.8.3

कार, िज हा व िज हा िनवडणे

लक करावे.

िनवड िनकषां या आधारे व संबंिधत उमेदवारा या अहते माणे औ. .सं थेतील या वष

वेशासाठी उपल ध सव

यवसायांची यादी वरील माणे कट होईल. उमेदवारा या पसंतीनुसार याने यवसायां या िनवडीसाठी “Add to
Preference List” या Tab वर

लक करावे. िनवड केले या िवक पासमोरील “Add to Preference List” हा

Tab “Added to Preference List” असा बदलेल व िनवड केलेला िवक प Step २ Preference Selection (पय य
िनवड)

ात समािव ट होईल व या या Counter म ये या माणात वाढ होईल
िवक प िनवड या आगोदर

िवक प िनवड या नंतर

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

3.8.4

यवसायिनहाय पय य िनवडीसाठी “Trade wise” पय य िनवडू न या माणे

वेश घे यास इ छु क असलेला

सं थेचा कार, िज हा, िज हा व यवसाय पय य िनवडावा. िनवड केलेला यवसाय या िज
औ. .सं थांम ये यावष

वेशास उपल ध आहे याची यादी खालील माणे कट होईल. उमेदवारा या पसंतीनुसार

िवक पासमोर “Add to Preference List” या Tab वर

3.8.5

लक करावे.

उमेदवारास आव यकता भास यास याने िनवड केलेला िवक प र (Remove) कर यासाठी पुन:
Preference List” वर

3.9

ातील जेवढया

“Added to

लक करावे

Step २ Preference Selection (पय य िनवड):
3.9.1

उमेदवारांनी िनवड केलेले सव िवक प

ात समािव ट होतात व या या Counter म ये िनवड केले या िवक पांची

सं या दशिव यात येते.
3.9.2

िनवड केलेले सव िवक प यात िनवड के या या

3.9.3

िनवड केले या व दशिव यात आलेला

माने खालील माणे दशिव यात येतात.

ाधा य म बदल यासाठी या पय यावर Mouse ची डावी की दाबून

िवक प वर/खाली करावेत (Drag and Drop).
3.9.4

िवक पा या Table मधील थानानुसार यास ाधा य म दे यात येईल.

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

3.9.5

िनवड केलेला िवक प यादीमधून काढावयाचा अस यास या िवक पासमोर या

वर

लक करावे.

3.10 उमेदवार मह म 100 िवक प व ाधा य िनवडू शकतात.
3.11 प लक ाय हे ट पाटनरिशप (PPP) अंतगत रा यात असले या 250 औ. .सं थांमधील यवसाय अ यास मातील 20%
जागा या मािहती पु तका भाग 1 म ये िदलेले "िवशेष
जागांसाठी इ छु कांना Online

वेश

ीयेत वतं

िश ण शु क" आका न गुणव न
े ुसार भर यात येतील. या

िवक प (Option) दे याची मुभा राहणार आहे . उदा. Fitter - IMC,

Welder - IMC etc. उमेदवारांनी िवक प सादर कर यापूव मािहती पु तका भाग 1 म ये दे यात आले या
शु काबाबत (मु ा

. 15.1) मािहती वाचावी

3.12 उमेदवाराने “Generate and Save PDF” या Tab वर
3.13 उमेदवार

िश ण

लक के यास Option Form ची छािपल त घेऊ शकतात.

येक वेशफेरी अगोदर िवहीत मुदतीत आव यक वाट यास सादर केलेले िवक प व ाधा य मांम ये बदल,

पय य र अथवा नवीन पय य नमूद क शकतात.
3.14 उमेदवाराने सादर केलेले िवक प (Option Form) औ. .सं थेत जाऊन िनि त (Confirmation) कर याची अथवा
कोण याही कारे शु क भर याची आव यकता नाही.
3.15

वेश अज करतानाच थम वेश फेरीसाठी िवक प सादर करणे आव यक आहे . तसेच वेशफेरी

मांक दुसरी, ितसरी व

चौथी साठी वेश वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत उमेदवार िवक प व ाधा य सादर क शकतात.
3.16 जर उमेदवाराने वेश फेरीत वेश िनि त केले नसतील व उमेदवार पुढील वेश फेरीसाठी पा

अस यास याने पूव या

वेश फेरीसाठी सादर केलेले िवक प व ाधा य पुढील वेश फेरीम ये िवचारात घे यात येतील.
3.17 िज हा समुपदे शन फेरीम ये उमेदवारांना यां या गुणव न
े ुसार बोलािव यात येऊन यां या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार
जागा दे यात येत अस याकारणाने या दो ही वेश फे यांसाठी Online िवक प न दिव याची आव यकता नाही.
4.0 ाथिमक गुणव ा यादी बाबत हरकती न दिव यासाठी (Grievance Redressal) अनुसरावयाची मािणत कायप दती
4.1

वेश अज शु क भर याअगोदर उमेदवार वेशअज त आव यक ितत या वेळेस दु

त (Edit) क

शकतात. वेश अज

शु क भर यानंतर वेश अज ितल मािहती गोठिव यात येईल व त नंतर वेश अज तील कोण याही मािहतीत बदल (Edit),
न याने समावेश (Add) वा गाळणे (Delete) श य होणार नाही.
4.2

उमेदवारास वेश अज त सादर केले या काही िनवडक मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा अस यास यासाठी
ाथिमक गुणव ा फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वेश खा यात वेश (Login) क न तसा बदल करता
येईल. त नंतर वेश अज त कोण याही कारे बदल करता येणार नाही.

4.3

उमेदवाराने वेश खा यात वेश (Login) क न यांनी सादर केले या िनवडक मािहतीत बदल क

शकतात.

4.4

उमेदवाराने मूळ अज त उमेदवार मागासवग य अस याचा दावा केला अस यास व या माणे मागासवग य उमेदवारांना लागू
असलेले वेश अज शु क भरले असेल व स : थतीत उमेदवार वेश अज त अराखीव उमेदवार असा बदल करत अस यास
उमेदवारास अराखीव उमेदवारासाठी राखीव असलेले वेश अज शु कातील वाढीव वेश अज शु क Online Payment
Gateway या मा यमातुन भरणे (Difference Application Form Fee) अिनवाय राहील. वाढीव वेश अज शु क न भरले या
वेश अज चा पुढील वेश फे यांसाठी िवचार कर यात येणार नाही.

4.5

उमेदवारा या

वेश अज त यानुसार बदल के यामुळे उमेदवाराचा मूळ िज हा (Home District) बदलत अस यास

उमेदवाराने उपल ध मूळ िज

ा या पय यापैकी एका मूळ िज

5.0

वेश अज शु क भरले या उमेदवारांसाठी गुणव ा

5.1

वेश अज शु क भरले या उमेदवाराने आपला न दणी

ाची िनवड करावी.

मांक व वेश थती तपास यासाठी मािणत कायप दती
मांक व पासवड वाप न आप या वेश खा यात (Admission

Account) वेश (Login) करावा.
5.2

“Admission Activities” या मथळयाखाली “Application, Merit and Admission Status” या link वर

5.3

उमेदवाराचा गुणव ा

मांक,

वेश िनि त केलेली औ. .सं था व यवसाय,

यवसायिनहाय औ. .सं था व ाधा य म, इ यादी वेश
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य

लक करावे.

येक फेरीत उमे दवारास Allot केलेले

ीयेसंबंधी उमेदवाराची सव इ यंभत
ू मािहती कट होईल.
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

5.4

उमेदवारास वेश

ीयेसाठी खालील माणे गुणव ा

मांक दे यात येतात:

5.4.1

रा य तरीय सवसाधारण गुणव ा मांक

5.4.2

रा य तरीय वग तगत गुणव ा

5.4.3

मूळ िज हा सवसाधारण गुणानु मांक

5.4.4

मूळ िज हा वग तगत गुणानु मांक (लागू असेल या माणे )

मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा

मांक (लागू अस या माणे)

. 9.0 चे अवलोकन करावे.

5.5

“Print Status Report” या Tab वर

5.6

उमेदवारास गुणव ा

लक क न उमेदवार वरील सव मािहतीची छापील त (Printout) घेवू शकतात.

मांक यां या “Primary Mobile Number” हणून न दिवले या मण वनी

मांकावर (Mobile

Number) एसएमएस (SMS) दारे कळिव यात येईल.
6.0

वेश फेरीम ये िनवड झाले या उमेदवारांसाठी िनवडप (Allotment Letter) ा त कर याची मािणत कायप ती

6.1

वेश फेरीम ये उपल ध जागा, उमेदवाराने सादर केलेले िवक प व ाधा य मानुसार आिण मािहतीपु तका भाग 1 मधील
मु ा

. 11.0 - जागा वाटपाची तकप दती या माणे उमेदवाराची िनवड झा यास उमेदवाराने

Mobile Number” हणून न दिवले या

मण वनी

वेश अज त “Primary

मांकावर (Mobile Number) एसएमएस (SMS) दारे कळिव यात

येईल.
6.2

तसेच वेश फेरीम ये िनवड झाले या उमेदवारांसाठी Online िनवडप

(Allotment Letter) उमेदवारां या वेश खा यात

(Admission Account) उपल ध क न दे यात येईल.
6.3

औ. .सं थािनहाय यवसायांम ये िनवड झाले या उमेदवारांची यादी औ. .सं थां या Login म ये उपल ध क न दे यात
येईल. तसेच सव औ. .सं था आप या सूचनाफलकावर या औ. .सं थेत यवसायिनहाय िनवड झाले या उमेदवारांची यादी
द शत करतील.

6.4

उमेदवारास Online िनवडप (Allotment Letter) नजीक या औ. .सं थांमधून दे खील ा त क न घेता येईल.

6.5

Online िनवडप

(Allotment Letter) ा त कर यासाठी न दणीकृत उमेदवाराने आपला न दणी

मांक व पासवड वाप न

आप या वेश खा यात (Admission Account) वेश (Login) करावा.
6.6

वेश खा यात (Admission Account) “Admission Activities” या मथळयाखाली “Allotment Letter” या Link वर

लक

क न िनवड प (Allotment Letter) ा त क न घे णे.
6.7

उमेदवाराने “Print Allotment Letter” या Tab वर

लक क न आप या िनवडप ाची (Allotment Letter) छापील त

ा त क न यावी.
6.8

उमेदवाराने िनवडप ा (Allotment Letter) वर दे यात आले या सव सूचनांचे अवलोकन करावे.

6.9

उमेदवाराने

वेश फेरीत िनवड झाले या औ. .सं थेत

वेश वेळाप कानुसार य तश: उप थत राहू न

वेशिनि ती

कर यांची कायवाही करावी. अिधक मािहतीसाठी वेशिनि ती कर या या मािणत कायप दतीचे अवलोकन करावे.
7.0
7.1

वेशिनि ती करणाची मािणत कायप दती
वेश फेरीम ये िनवड झाले या उमेदवाराने िनवड झाले या औ. .सं थेम ये मािहतीपु तकेतील प -3 म ये िद यानुसार
पा ते या व आर णानुसार केले या वेश अज तील दा या या पु

थ सव मूळ कागदप े, तसेच सोबत सव कागदप ांचा

वयंस यािपत (Self Attested) त चा 1 संच, 2 अलीकडील रं गीत छायािच े (Passport Size) आिण िश ण शु कासह
वत: उप थत रहावे.
7.2

खाजगी औ. .सं थेकिरता जमा करावयाचे िश ण शु क संबंिधत औ. .सं थेने िवहीत केले या व पात (रोख, धनाकष
वा धनादे श) भर यात यावेत. संबंिधत खाजगी औ. .सं थां या परवानगीने िश ण शु क ह ते िनहाय जमा करता येईल.
परंत,ु िश ण शु क ह तेिनहाय जमा कर याचा िनणय हा संपूणत: संबंिधत खाजगी औ. .सं थेचा असेल.

7.3

शासकीय औ. .सं थेकिरता भरावयाचे िश ण शु क संबंिधत शासकीय औ. .सं थेम ये रोखीने एकाच वेळेस जमा करावेत.
शासकीय औ. .सं थांना लागू असणारे िश ण शु क हे मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य

. 15.0 माणे आहे .
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

7.4

उमेदवाराने

वेश अज म ये केले या दा यां या पु

थ याने सादर केले या सव आव यक कागदप ांची संबंिधत

औ. .सं था काळजीपूवक छाननी करतील. उमेदवाराचा कार, वग, पा ता इ. या दा यात अथवा दा या या पृ टथ सादर
केले या कागदप ांम ये काही ट
ु ी आढळ यास या संबंिधत उमेदवारा या ल ात आणून दे यात येतील.
7.5

उमेदवार िवहीत वेळाप कानुसार िनयोिजत वेश फेरीकिरता उपल ध मुदतीत आव यक कागदप े/द तऐवज सादर क
शकतील.

7.6

उमेदवाराने एखादया दुस या सं थेत वेश घेत यामुळे जर तो वेशा या वेळेस मूळ कागदप े सादर क
याला अशा सं थेत िविश ट िदनांकास िविश ट अ यास मास

शकत नसेल तर

वेश घेतला अस यामुळे याची मूळ कागदप े सं थेत

ठे व यात आ याबाबत या सं थे या सं थां मुखांचे माणप सादर करावे लागेल. उमेदवारास अशा सं थे या सं था मुखाने
माणप ा या स यापन केले या स य ती सादर करा या लागतील. अशा उमेदवारांना िश ण शु क वेशा या वेळेसच
ता काळ भरावे लागेल आिण अशा उमेदवारांना शु क जमा के या या तारखेपासून 4 काय लयीन कामकाजां या िदवसां या
आत कागदप े जमा कर याची परवानगी दे यात येईल.
7.7

उमेदवारास वेश िवहीत के यानंतर संबंिधत उमेदवाराचा अंितम शाळा/ महािव ालय सोड याचा मूळ दाखला व मा यिमक
शालां त माणप

परी ा (SSC) गुणप काची मूळ त संबंिधत सं थेत जमा क न घे यात येईल. एखादया उमेदवाराने

सं थेत अ यास मात जर एकदा वेश घेतला तर अशा उमे दवाराने वेश र के यािशवाय वा िश ण पूण के यािशवाय
याला हा शाळा सोड याचा मूळ दाखला व मा यिमक शालां त माणप
येणार नाही. इतर सव

माणप े/कागदप े

वेशा या वेळीच मूळ

परी े या गुणप काची मूळ त परत कर यात

तीव न छाननी क न उमेदवाराला परत कर यात

येतील.
7.8

जे उमेदवार सव बाबी पूण करतील यां यासाठी संबंिधत औ. .सं था िदले या संकेत थळावर वेश िनि तीसाठी आव यक
ती सव

7.9

ीया सं थे या Login मधुन पूण करतील.

वेश िनि त कर याची Online

ि या झा यानंतर शेवटी

वेश िनि त झा याचे प

पोचपावती (Admission

Confirmation Slip) ऑनलाईन वेश णाली दारे दोन तीत तयार केली जाईल.
7.10 “Candidate Copy” या तीवर िवहीत जागेत संबंिधत औ. .सं थेत वेश

ीया राबिवणारे अिधकारी आपले नाव, वा री

व सं थेचा िश का छापून उमेदवारास वेश िनि त झा याचे प पोचपावती (Admission Confirmation Slip) दे तील. तसेच
औ. .सं था “ITI Copy” आप या काय लयात जमा करतील.
7.11 जर एखादा उमेदवार वेश दे ऊ केले या औ. .सं थेत वेशाकिरता िदले या मुदतीम ये संबंिधत औ. .सं थेम ये हजर
राहू न वेश

ीया पूण न क न घेत यास अशा उमेदवाराचा याला वाटप झाले या जागेवरील वेशाचा दावा र होईल.

7.12 अशा कारे िर त रािहले या जागा पुढील क ीय वेश ि येम ये वेशासाठी उपल ध के या जातील.
8.0
8.1

खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील सं था तरावरील वेश िनि तीकरणाची मािणत कायप दती
खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागा (मािहती पु तकेतील मु ा

. 1.4 माणे एकूण वेश

मते या यवसाय

िनहाय 20% जागा) व पाच या वेश फेरीनंतर (िज हा तरीय समुपदे शन फेरी) खाजगी औ. . सं थांम ये िर त रािहले या
जागा संबंिधत खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध आहे त.
8.2
8.3

खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध जागांचा तपशील वेश संकेत थळावर उपल ध आहे .
या उमेदवारांची खाजगी औ ोिगक िश ण सं थे म ये सं था तरावरील जागांवर वेश घे यांची इ छा आहे यांनाही वेश
संकेत थळावर न दणी (Registration) करावी लागेल.

8.4

न दणीकृत उमेदवारांनी या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत वेश यावयाचा आहे या सं थेत य तीश: हजर राहू न
सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर वेश

ीया पूण करावी.क ीय वेश

ीये या पिह या िदवसापासून ते वेशा या

अंितम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वेश घेता येतील.

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य
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9.0
9.1

िज हा तरीय समुपदेशन फेरीत वेशाकिरता उमेदवारांनी अवलंबिव याची मािणत कायप दती
िज हा तरीय समुपदेशन फेरीकिरता उपल ध जागांचा तपशील चौ या वेश फेरीनंतर संकेत थळावर कािशत कर यात
येईल.

9.2

मा यिमक शालांत

माणप

(SSC) पुरवणी परी ेत उ ीण/अनु ीण व अ ाप पयत कोठे ही

वेश न घेतले या तसेच

औ. .सं थेत वेशासाठी अज न केले या उमेदवारांसाठी वेशाची संधी उपल ध क न दे यासाठी िज हा तरीय समुपदे शन
फेरीपूव न याने अज कर याची व/वा अज त बदल करणे व वेश अज शु क भरणे साठी संधी दे यात येईल
9.3

िज हा तरीय समुपदे शन फेरीम ये सहभागी हो यास महारा

रा यातील न दणीकृत उमे दवारांमधून या उमेदवारांनी

वेशफेरी 1 ते 4 म ये वेश घेतलेला नाही, वेश र केलेला आहे , जागा िमळू नदे खील वेश िनि त केलेले नाहीत अथवा
न याने अज केलेले सव उमेदवार पा असतील.
9.4
9.5

वेश संकेत थळावर अ यावत वेश वेळा

क कािशत कर यात येईल.

सव न दणीकृत, वेश अज िनि त केलेले व अ वेिशत उमेदवारांची गुणव ा यादी संकेत थळावर वेळाप कानुसार िस द
कर यात येईल व उमेदवारांना SMS दारे कळिव यात येईल.

9.6

न दणीकृत उमेदवारांनी औ. . सं थािनहाय व यवसाय िनहाय िर त जागांचा अ यासक न िज हा तरीय समुपदेशन वेश
फेरीसाठी आप या

वेश खा यात

वेश (Login) क न कोण याही एका िज

ा या समुपदे शन फेरीकिरता िदले या

वेळाप कानुसार न दणी करावी.
9.7

संगणक णाली दारे िज हा तरीय समुपदे शन फेरीसाठी िज हािनहाय गुणव ा यादी कािशत कर यात येईल, समुपदे शन
फेरीसाठी वेळ व िदनांक बहाल कर यात येईल व याबाबत उमेदवारास यां या वेश खा यात व SMS दारे मािहती दे यात
येईल.

9.8

उमेदवारास िदले या वेळ व िदनांकास यांनी संबंधीत िज हा तरीय शासकीय औ. .सं थेत उप थत रहावे. िज हा तरीय
समुपदेशन फेरी राबिवणा या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची यादी वेश मािहतीपु तकेत प -५ म ये दे यात येत
आहे.

9.9

संबंधीत िज हा तरीय औ. . सं थेत िज हा तरीय समुपदे शन फेरीसाठी हजर असले या उमेदवारांना यां या गुणव ा
मांकानुसार समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल.

वेशाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी व उमेदवाराची

अहता या आधारावर वेशा या जागांचे वाटप करणे.
9.10 िज हा तरीय समुपदे शन फेरीम ये उपल ध सव जागा हया सवसाधारण जागा हणून समज या जातील.
9.11 सदर वेशफेरीत जागा बहाल कर यात आले या उमेदवारांनी िनवड प ावर (Allotment Letter) िदले या मुदतीत यांना
बहाल कर यात आले या औ. . सं थेत

य

उप थत राहु न सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर वेश िनि तीची

य कायवाही करावी.
10.0

वेश र कर याकिरता उमेदवारांनी अवलंबिव याची मािणत कायप दती

10.1

या उमेदवारांनी वेश िनि त केलेला आहे अशा उमेदवारांना कोण याही बळ कारणा तव वेश र करावयाचा अस यास
या उमेदवाराने वेश घेतले या सं थेत य तश: उप थत राहू न वेश

ीया मुख अिधका याशी संपक साधावा.

10.2 संबंिधत औ. .सं था व वेिशत उमेदवार दोघांना आप या Login ID व Password वाप न वेश र करावा लागेल.
10.3 ऑनलाईन वेश णाली या मा यमातूनच वेश र करणे अिनवाय आहे .
10.4

वेश र के यानंतर ऑनलाईन णाली वेश र के याची पावती (Admission Cancellation Note) िनम ण करेल.

10.5 औ. .सं था सदर पावती या दोन तीत

टआऊट घेतील. दो ही पावतीवर संबंिधत औ. .सं थेचे ाचाय व उमेदवार सही

करतील. वेश र केले या पावतीची 1 त उमेदवाराला दे यात येईल व दु सरी त संबंिधत औ. . सं थेकडे राखून ठे व यात
येईल.
10.6 शु क परतावा मािहतीपु तका भाग 1 मधील मु ा
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

11.0 न दणीकृत उमेदवारांसाठी पासवड बदलणे अथवा पुन थ िपत (Forgot/ Change/ Reset Password) कर या या
कायवाहीसाठी मािणत कायप दती
उमेदवार पासवड िवसर यास (FORGOT PASSWORD)
11.1 न दणीकृत उमेदवार आपला पासवड िवसर यास “Forgot Password” या Tab वर

लक करावे.

11.2 न दणीकृत उमेदवाराने आपला न दणी मांक (Registration Number) व आपली ज म तारीख (Date of Birth) िवहीत
रका यात न दवावी.

11.3 उमेदवारास “Receive Password on” यात Password ा त क न घे यासाठी खालील पय यांपैकी एकाची िनवड करता
येईल:
Registered Primary Mobile Number
Registered Secondary Mobile Number
EMail
11.4 उमेदवाराने िनवडले या पय यानुसार यास Password ता काळ उपल ध क न दे यात येईल.

11.5 उमेदवाराने एसएमएस दारे (SMS) न याने

ा त झालेला पासवड वेश खा यात वेश क न अिधक सुलभ व मरणात

राहील या कारचा पासवड खालील िदले या कायप दतीनुसार बदलुन यावा (Change Password).
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पासवड बदलणे (CHANGE PASSWORD)
11.6 पासवड बदल यासाठी उमेदवारा या
Password” या Link वर

वेश खा यात Important Links या मथळयाखाली दे यात आले या “Change

लक करावे.

11.7 उमेदवारास बदल करावयाचा पासवड “Old Password” या रका यात न दवून नवीन पासवड “New Password” आिण
“Confirm Password” या रका यात न दवावा व “Save” या Tab वर

लक करावे.

बदल करावयाचा पासवड हा 8 ते 15 अ री असावा. यात कमीत कमी एक अ र इं जी पिह या िलपीतील (Upper Case
Alphabet), एक इं जी दु स या िलपीतील (Lower Case Alphabet), एक अंक (Number) व एक िविश ट अ र (Special
Character) जसे #, &, % असणे आव यक आहे . उदाहरणाथ: Password#123
11.8 पासवड यश वीिर या बदल झा याचा संदेश खालील माणे कट होईल.

11.9 उमेदवारास एसएमएस दारे (SMS) न याने पासवड ा त न झा यास अथवा वेश अज त “Primary Mobile Number”
साठी न दिवलेला

मण वनी

मांक बंद अस यास वा अ य कारणांमळ
ु े उमेदवार आपला पासवड पुन थ िपत क

न

शक यास उमेदवाराने ता काळ नजीक या औ ोिगक िश ण सं थेशी संपक साधून आपला पासवड पुन थ िपत क न
यावा.

वेश

ीयेम ये सहभागी होणा या

वेशो छु क उमेदवारां या सोईसाठी “MAHA ITI” नावाचे

Android App ची रचना यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयाकडू न कर यात आली आहे.
उमेदवारांनी Google Play Store मधुन सदर App Download क न यावे. सदर App दारे
उमेदवार यांचा अज, िनवडप , वेश िनि तीची पावती इ यादी बाबी Download क

शकतात.

तसेच उमेदवार आपला अज तील िवक प देखील वेळोवेळी सादर क शकतात. सबब, अिधकािधक
उमेदवारांनी सदर सुिवधेचा लाभ यावा.
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