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शासन

कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य
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शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील ऑग ट 2019 स ासाठी वेश सूचना
ITI Admission Portal/ वेश संकेत थळ : http://admission.dvet.gov.in
Admission Notification No. 2019-02, िद. 13 ऑग ट, २०१९
रा यातील शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनेतंगत (Craftsman Training Scheme) ऑग ट
2019 स ातील वेश हे क ीय ऑनलाईन वेश

ीया (Centralized Online Admission Process) प दतीने कर यात येत आहे त.

रा यातील िविवध भागांम ये िनम ण झाले या पुर पिर थतीमुळे स : थतीत चौ या वेश फेरीतील िनवड झालेले उमेदवारांना वेशिनि ती
कर यासाठी संबंिधत सं थेत उप थत राह यास अडचणी िनम ण होत आहे . तसेच िद. १४ ऑग ट, २०१९ पासुन सु होणा या समुपदे शन फेरीसाठी दे खील
वेशो छु क उमेदवारांना औ ोिगक िश ण सं थेत उप थत राह यास अडचणी िनम ण होवू शकतात.

िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी यांचे आदे श िद. 31 जुल,ै २०१९ अ वये रा यातील ४४ नवीन व ४५ अ तवात असले या औ ोिगक

िश ण सं थांमधील न याने संल नीत केले या तुक

ांम ये ऑग ट २०१९ स ापासुन वेशास मंजुरी िदली आहे .

सबब वेश स ऑग ट २०१९ चे सुधारीत वेश वेळाप क खालील माणे राहील.
वेशाचे सुधािरत वेळाप क
अ. .

वेश

ीयेचा तपशील

ारं भ िदनांक

अंितम िदनांक

10.0 चौथी वेश फेरी
10.3 चौ या वेशफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मूळ
उप थत राहू न वेशाची

माणप ां या पडताळणीसाठी

य कायवाही करणे.

07 ऑग ट, 2019

16 ऑग ट, 2019

स.9.00 वाजेपासून

सायं.5.00 वाजेपयत

22 जुलै, 2019

16 ऑग ट, 2019

11.0 न याने ऑन लाईन वेश अज करणे व वेश अज िनि त करणे :
11.1 िवहीत मुदतीत

वेश अज सादर क

न शकले या उमेदवारांना समुपदे शन फेरीत

उपल ध क न दे यासाठी ऑनलाईन प दतीने वेश अज भरणे, अज त दु
अज पुण भर यानंतर वेश अज ची छािपल त (Print Out) घेणे, अज
औ ोिगक

िश ण सं थेत) मूळ कागदप ां या तपासणीनंतर

वेशाची संधी

ती (Edit) करणे व वेश

वकृती क ात (रा यातील सव

वेश अज शु क भ न अज िनि त

स.9.00 वाजेपासून

सायं.5.00 वाजेपयत

(Confirmation) करणे.
11.2 समुपदे शन फेरीसाठी पा

उमेदवार व न याने अज भरले या उमेदवारांची समुपदे शन फेरीसाठी

रा य तरावरील एकि त गुणव ा यादी िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे कळिवणे.

17 ऑग ट, 2019, सायं. 5.00 वाजता

12.0 िज हा तरीय समुपदे शन फेरी
12.1 “मािहतीपु तका - वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती” मधील प
आले या िज हा शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांम ये या िज

५ म ये दे यात

ातील सव शासकीय व खाजगी

औ ोिगक िश ण सं थांतील िर त जागांसाठी िज हा तरीय समुपदे शन फेरी दारे वेशो छु क व पा
उमेदवारांची यां या गुणव ा

मांकानु सार िनवड कर यात येईल.

रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांतील चौ या वेश फेरी या समा तीनंतर

17 ऑग ट, 2019, सायं. 5.00 वाजता

िर त रािहले या जागा िज हा तरीय समुपदे शन फेरी दारे भर यासाठी उपल ध क न दे यात येतील.
सदर िज हा तरीय समुपदे शन वेश फेरीकिरता उपल ध जागांचा तपशील संकेत थळावर कािशत
करणे.
12.2 औ ोिगक

िश ण सं थांम ये

वेशो छु क व न दणीकृत उमेदवारांनी संबंिधत िज हा शासकीय

औ ोिगक िश ण सं थेत य तीश: हजर राहु न समुपदे शन फेरीकरीता हजेरी न दिवणे.

12.3 हजेरी न दिवले या उमेदवारांमधून संबंिधत िज हा तरावर गुणव ा यादी तयार क न संबंिधत िज हा
शासकीय औ ोिगक िश ण सं थेत कािशत करणे.

19 ऑग ट, 2019

स.8.00 वाजेपासून

19 ऑग ट, 2019

सायं.4.00 वाजेपयत

19 ऑग ट, 2019, सायं.5.00 नंतर

12.4 िज हा तरावर तयार केले या गुणव ा यादीनु सार उमेदवारांना समुपदे शनाकिरता बोलिव यात येईल.
वेशाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर वेशा या जागांचे
वाटप करणे
12.4.1 िज हा तरावर गुणव ा

मांक 1 ते 500

20 ऑग ट, 2019; स.8.00 ते सायं ५.००

12.4.2 िज हा तरावर गुणव ा

मांक 501 ते 1000

21 ऑग ट, 2019; स.8.00 ते सायं ५.००

12.4.3 िज हा तरावर गुणव ा

मांक 1001 ते पुढे

22 ऑग ट, 2019; स.8.00 ते सायं ५.००

12.5 सदर वेशफेरीसाठी िनवड झाले या उमेदवारांनी िनवड झाले या औ ोिगक िश ण सं थेत उप थत
राहू न सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर वेशशु क भ न वेश िनि तीची कायवाही करणे.

20 ऑग ट, 2019

23 ऑग ट, 2019

स.8.00 वाजेपासून

सायं.5.00 वाजेपयत

अ. .

वेश

ीयेचा तपशील

ारं भ िदनांक

अंितम िदनांक

13.0 शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांसाठी सं था तरीय समुपदे शन फेरी
13.1 फ त शासकीय औ ोिगक िश ण सं थातील िज हा तरीय समुपदे शन फेरी या समा तीनंतर िश क
रािहले या जागा संबंिधत शासकीय औ ोिगक िश ण सं थाना सं था तरीय समुपदे शन फेरी दारे

भर यासाठी उपल ध क न दे यात येतील. सदर सं था तरीय समुपदे शन फेरीकिरता उपल ध

24 ऑग ट, 2019, सायं. 5.00 वाजता

जागांचा तपशील संकेत थळावर कािशत करणे.
13.2 औ ोिगक िश ण सं थांम ये वेशो छु क व न दणीकृत उमेदवारांनी संबंिधत शासकीय औ ोिगक
िश ण सं थेत य तीश: हजर राहु न समुपदे शन फेरीकरीता हजेरी न दवावी.
13.3 हजेरी न दिवले या उमेदवारांमधून संबंिधत सं था तरावर गुणव ा यादी तयार क न संबंिधत सं थेत
कािशत करणे.
13.4 सं था तरावर तयार केले या गुणव ा यादी नुसार उमेदवारांना समुपदे शनाकिरता बोलािव यात येईल.
वेशाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर वेशा या जागांचे
वाटप करणे
13.5 सदर

वेशफेरीसाठी िनवड झाले या उमेदवारांनी सव मूळ

शासकीय औ ोिगक

िश ण सं थेत याच िदवशी

वेशाची

26 ऑग ट, 2019

26 ऑग ट, 2019

स.8.00 वाजेपासून

दु .3.00 वाजेपयत

26 ऑग ट, 2019, सायं.5.00 नंतर
27 ऑग ट, 2019

28 ऑग ट, 2019

स.8.00 वाजेपासून

सायं.5.00 वाजेपयत

माणप ां या पडताळणीनंतर संबंिधत
य

कायवाही करावी. उमेदवारांनी 27 ऑग ट, 2019

याच िदवशी वेश िनि त न के यास सदर जागा दु स या िदवशी िर त समजुन

वेशासाठी खुली स.8.00 वाजेपासून

28 ऑग ट, 2019
सायं.5.00 वाजेपयत

कर यात येईल.
14.0 खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील सं था तरावरील वेश
14.1 खाजगी औ ोिगक िश ण 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 वेश फेरीनंतर खाजगी

10 जुल,ै 2019

13 स टबर, 2019

औ ोिगक िश ण सं थांम ये िर त रािहले या जागा संबंिधत खाजगी औ ोिगक िश ण सं थाना स.9.00 वाजेपासून

सायं.5.00 वाजेपयत

सं था तरावर भर यासाठी उपल ध होतील
1.

वेशाची सिव तर “मािहतीपु तका - वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती” सव शासकीय व खाजगी औ. . सं थांम ये िद. 03 जून, 2019

पासून उपल ध क न दे यात येत आली आहे . (दर

.60 मा ) तसेच सदर मािहतीपु तका वेश संकेत थळावर Pdf व पात Download साठी

उपल ध क न दे यात येत आहे . उमेदवार व पालकांनी मािहतीपु तकेचे सखोल अवलोकन करावे.
2.

िज हा शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांम ये िज हा तरीय समुपदे शन फेरी घे यात येणार आहे . सदर सं थांची यादी “मािहतीपु तका - वेश प दती,
िनयमावली व मािणत कायप दती” मधील प ५ म ये दे यात आली आहे तसेच वेश संकेत थळावर Pdf व पात Download साठी उपल ध क न
दे यात येत आहे .

3.

रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांतील सव कार या जागांसाठी वेश हे क ीय ऑनलाईन प दतीने होत असून क ीय
प दतीने उपल ध जागा व सं था तरावरील जागांसाठी ऑनलाईन अज सादर करणे आव यक राहील. कोण याही पिर थतीत ऑनलाईन वेश णाली
यितिर त वेश घेणा या उमेदवारांचे वेश ा

4.

क ीय ऑनलाईन वेश

धर यात येणार नाही याची सव उमेदवार, पालक व औ ोिगक िश ण सं थांनी न द यावी.

ीयेत सहभागी खाजगी औ ोिगक िश ण सं था व यातील यवसाय अ यास मां या तुक

ा कायम िवनाअनु दािनत त वावर

शासन मा यता ा त व रा ीय यवसाय िश ण परीषद (NCVT) यांचेशी संल न आहे त. या यवसाय अ यास मां या तुक
घेणा या उमेदवारांची परी ा - अिखल भारतीय यवसाय माणप

ांमधील वेिशत व िश ण

परी ा (AITT) ही शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांतील उमेदवारां माणेच घे यात

येवन
ू उ ीण उमेदवारांना रा ीय यवसाय माणप (NTC) बहाल कर यात येते. उमेदवारांनी खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांम ये सं था तरावरील
जागांसाठी वेश घे यापुव , ते या यवसाय अ यास मा या तुकडीत वेश घेत आहे त ती यवसाय अ यास माची तुकडी NCVT शी संल नीत आहे का
ते NCVT-MIS पोटल www.ncvtmis.gov.in वर ITI Search या मथ याखाली तपासावे. असंल नीत यवसाय अ यास मा या तुकडीत वेश घेतले या
उमेदवारांची परी ा संचालनालयामाफत घे यात येणार नाही.
5.

रा यातील सव शासकीय व मा यता

ा त खाजगी औ ोिगक

िश ण सं था व या सं थेतील संल न यवसाय अ यास मां या तुक

http://admission.dvet.gov.in, www.dvet.gov.in तसेच www.ncvtmis.gov.in या संकेत थळांवर दे खील उपल ध आहे . तरी

ांची यादी

वेशो छु क सव

उमेदवारांनी सदर संकेत थळांना एकवेळ अव य भेट दयावी.
6.

वरील वेश वेळाप क सूचक दशक असून यात बदल संभवतो. अ यावत वेश वेळाप क वेश संकेत थळावर व सव औ ोिगक िश ण सं थांम ये
उपल ध क न दे यात येईल. तसेच न दणीकृत उमेदवारांना SMS दारे वेळोवेळी कळिव यात येईल. संपूण वेश ि ये दर यान उमेदवारांनी वेळोवेळी
वेश संकेत थळास भेट दे णे यांचे िहताचे राहील.

Sd/थळ:
िद.:

मुंबई
13 ऑग ट, 2019

(दीपे

सह कुशवाह, भा. .से )
संचालक

