महारा

शासन

कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा

रा य

शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील ऑग ट 2017 स ासाठी वेश सुचना
रा यातील शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील िश प कारागीर िश ण योजनेतंगत (Craftsman Training Scheme) ऑग ट 2017 स ातील

वेश हे क ीय ऑनलाईन वेश

क न िवक प व ाधा य

ीया प दतीने (Centralized Online Admission Process) कर यांत येत असून िद. 19 जून, 2017 ते 9 जूल,ै 2017 पयत वेशअज िनि त

वकार यांत आले आहेत. अंितम गुणव ा यादी िद. 15 जूल,ै 2017 रोजी वेश संकेत थळावर कािशत कर यांत आली आहे.

वेश कीयेचे पुढील

वेळाप क खालील माणे दे यांत येत आहे.

वेश ि येचे वेळाप क - वेश फेिरिनहाय िनवड यादी कािशत करणे, वेश िनि ती, िवक प सादर करणे व समुपदेशन फेरी

अ. .

वेश ि येचा तपशील

ारं भ िदनांक

1.0

पिहली वेश फेरी

1.1

पिह या वेश फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी संकेत थळावर िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे

1.2

पिह या वेशफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मुळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहु न

कळिवणे

वेशाची

27 जूल,ै 2017, सांय. 5.00 वाजता

य कायवाही करणे.

उमे दवाराने सादर केले या पंसती मा या पिह या िवक पानुसार जागा िमळा यास उमे दवाराला वेश िनि त करावा
लागेल. अशा उमेदवाराने वेश िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास कि य वेश ि ये या दुस या ते चौ या
वेश फे यांम ये सहभागी होता येणार नाही.

या उमेदवारांना िवक प

. 2 ते 100 मधुन जागा वाटप झाली आहे यांची इ छा असेल तर ते वेश िनि त क

शकतात पण असे वेश िनि त केलेले उमेदवार क ीय वेश
शकणार नाहीत.

28 जूल,ै 2017

स.9.00 वाजेपासून

03 ऑग ट, 2017

सांय.1.00 वाजेपयत

ीये या दुस या ते चौ या वेश फे यांम ये सहभागी होवू

2.0

दुसरी वेश फेरी

2.1

दुस या वेश फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे. उमे दवाराने न याने

िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पूव या वेश फेरीम ये सादर केलेले जूनेच िवक प या वेश फेरीम ये िवचारात
घे यांत येतील.

2.2

दुस या वेश फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी संकेत थळावर िस द करणे व उमे दवारांना SMS दारे

2.3

दुस या वेशफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमे दवारांनी सव मुळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहु न

कळिवणे

वेशाची

अंितम िदनांक

01 ऑग ट, 2017

स.9.00 वाजेपासून

03 ऑग ट, 2017

सांय.5.00 वाजेपयत

06 ऑग ट, 2017, सांय. 5.00 वाजता

य कायवाही करणे

उमे दवाराने सादर केले या पसंती मा या पिह या तीन िवक पांपैकी कोण याही एका िवक पानुसार जागा िमळा यास
वेश िनि त करावा लागेल. अशा उमेदवाराने

वेश िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास कि य

ि ये या ितस या व चौ या वेश फे यांम ये सहभागी होता येणार नाही.
या उमेदवारांना िवक प

वेश

07 ऑग ट, 2017

स.9.00 वाजेपासून

10 ऑग ट, 2017

सांय.5.00 वाजेपयत

. 4 ते 100 मधुन जागा वाटप झाली आहे यांची इ छा असेल तर ते वेश िनि त क

शकतात पण असे वेश िनि त केलेले उमे दवार क ीय वेश

ीये या ितस या व चौ या वेश फे यांम ये सहभागी

होवू शकणार नाहीत.
3.0

ितसरी वेश फेरी

3.1

ितस या वेश फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे. उमेदवाराने न याने

िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पूव या वेश फेरीम ये सादर केलेले जूनेच िवक प या वेश फेरीम ये िवचारात
घे यांत येतील.

3.2

ितस या वेश फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी संकेत थळावर िस द करणे व उमे दवारांना SMS दारे

3.3

ितस या वेशफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमे दवारांनी सव मुळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहु न

कळिवणे

वेशाची

य कायवाही करणे.

उमे दवाराने सादर केले या पसंती

मांका या पिह या पाच िवक पांपैकी एका िवक पांनुसार जागा िमळा यास वेश

िनि त करावा लागेल. अशा उमेदवाराने वेश िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास क ीय वेश

ीये या

चौ या वेश फेरीम ये सहभागी होता येणार नाही.
या उमेदवारांना िवक प

.6 ते 100 मधुन जागा वाटप झाली आहे यांची इ छा असेल तर ते वेश िनि त क

शकतात पण असे वेश िनि त केलेले उमेदवार क ीय वेश
नाहीत.

चौथी वेश फेरी

4.1

चौ या वेश फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे. उमेदवाराने न याने
िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पूव या वेश फेरीम ये सादर केलेले जूनेच िवक प या वेश फेरीम ये िवचारात
घे यांत येतील.

चौ या वेश फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी संकेत थळावर िस द करणे व उमे दवारांना SMS दारे
कळिवणे

10 ऑग ट, 2017
सांय.5.00 वाजेपयत

13 ऑग ट, 2017, सांय. 5.00 वाजता

14 ऑग ट, 2017

17 ऑग ट, 2017

स.9.00 वाजेपासून

सांय.5.00 वाजेपयत

ीये या चौ या वेश फेरीम ये सहभागी होवू शकणार

4.0

4.2

07 ऑग ट, 2017
स.9.00 वाजेपासून

14 ऑग ट, 2017

स.9.00 वाजेपासून

17 ऑग ट, 2017

सांय.5.00 वाजेपयत

20 ऑग ट, 2017, सांय. 5.00 वाजता

अ. .

वेश ि येचा तपशील

4.3

चौ या वेशफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमे दवारांनी सव मुळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहु न
वेशाची

ारं भ िदनांक

य कायवाही करणे.

उमेदवाराने सादर केले या पंसती मा या कुठ याही एका िवक पांनुसार जागा िमळा यास
लागेल.
5.0

शासकीय औ. . सं थांसाठी सं था तरीय समुपदेशन फेरी

5.1

फ त शासकीय औ. .सं थातील चौ या वेश फेरी या समा तीनंतर िश क रािहले या जागा संबंधीत शासकीय औ. .
सं थाना सं था तरीय समुपदेशन फेरी दारे भर यासाठी उपल ध क न दे यात येतील. सदर
उपल ध जागांचा तपशील संकेत थळावर कािशत करणे.

5.2

औ. .सं थांम ये

वेश फेरीकिरता

वेशो छु क व न दणीकृत उमे दवारांनी संबंिधत शासकीय औ. .सं थेत य तीश: हजर राहु न

समुपदेशन फेरीकरीता हजेरी न दवावी.

हजेरी न दवीले या उमे दवारांमधून संबंिधत सं था तरावर गुणव ा यादी तयार क न कािशत करणे.

5.4

सं था तरावर तयार केले या गुणव ा यादी नुसार उमेदवारांना समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल. वेशाकिरता

26 ऑग ट, 2017, स. 11.00 वाजता
28 ऑग ट, 2017

स.८.00 वाजेपासून ते सव उप थत
28 ऑग ट, 2017, सांय.5.00 वाजेनंतर

उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमे दवाराची अहता या आधारावर वेशा या जागांचे वाटप कर यात येईल.
वेशफेरीसाठी िनवड झाले या उमे दवारांनी सव मुळ

औ. .सं थेत याच िदवशी वेशाची

24 ऑग ट, 2017
सांय.5.00 वाजेपयत

उमे दवारांची हजेरी न दिव यापयत

5.3

सदर

21 ऑग ट, 2017

वेश िनि त करावा स.9.00 वाजेपासून

अंितम िदनांक

माणप ां या पडताळणीनंतर संबंिधत शासकीय

य कायवाही करावी. उमे दवारांनी याच िदवशी वेश िनि त न के यास सदर

29 ऑग ट, 2017

स.8.00 वाजेपासून

30 ऑग ट, 2017

सांय.5.00 वाजेपयत

जागा दुस या िदवशी िर त समजुन वेशासाठी खुली कर यात येईल.
5.5

िर त रािहले या जागांसाठी न याने उमे दवारांची हजेरी न दिवणे व सं था तरावर गुणव ा यादी तयार क न कािशत
करणे

5.6

३1 ऑग ट, 2017

गुणव ा यादी नुसार उमेदवारांना समुपदेशनाकिरता बोलिवणे, वेशा या जागांचे वाटप करणे व वेश िनि ती करणे

6.0

खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील सं था तरावरील वेश

6.1

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

. 1.4

माणे एकूण

वेश

३1 ऑग ट, 2017

स.8.00 वाजेपासून स. ११.०० वाजेपयत
दु.१२ वाजेपासून ते अंितम उमे दवारापयत

मते या

यवसाय िनहाय 20% जागा) व चौ या वेश फेरीनंतर खाजगी औ. . सं थांम ये िर त रािहले या जागा संबंधीत खाजगी

औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध होतील
6.2

खाजगी औ. .सं थांना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध जागांचा तपशील वेश संकेत थळावर उपल ध राहील

28 जूलै, 2017

31 ऑग ट, 2017

या उमे दवारांची खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर वेश घे यांची इ छा आहे यांनाही स.9.00 वाजेपासून सांय. 7.00 वाजेपयत

6.3

यांची तपिशलवार मािहतीसह वेश संकेत थळावर न दणी (Registration) करावी लागेल

6.4

न दणीकृत उमेदवारांनी या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत वेश यावावयाचा आहे या सं थेत य तीश: हजर
राहु न सव मुळ माणप ां या पडताळणीनंतर वेश

ीया पूण करावी

िटप :

1. प लक ाय हे ट पाटनरिशप (PPP) अंतगत रा यात असले या 250 औ. .सं थांमधील ठरािवक अ यास मातील 20% जागा या मािहती पु तकेत िदलेले "िवशेष िश ण
शु क" आका न गुणव न
े ुसार भर यांत येतील. या जागांसाठी इ छु कांना Online वेश

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

Welder (IMC) etc. उमेदवारांनी अशा जागांसाठी िवक प सादर कर यापूव मािहतीपु तकेत िश ण शु काबाबत (मु ा
2.

वेश

ि या पुण झ यानंतर या शासकीय औ.

. सं थांमधील यवसायांत एकूण

वेश

मते या 50% पे ा कमी

. 15.1) मािहती वाचावी

वेश झाले असतील या यवसायातील

वेिशत

उमे दवारांना याच सं थेत इतर यवसायात कवा जवळ या दु स या शासकीय औ. . सं थेतील संबिं धत यवसायात सामावून घे यांत येईल (मािहती पु तकेतील मु ा
22.1)

3. संपण वेश ि ये बाबत उमेदवारांना वेळोवेळी SMS दारे कळिव यांत येईल तथािप उमेदवारांनी आपला अ ावत मण वनी
अज त “Primary Mobile Number” हणुन न दिवणे आव यक आहे तसेच सदर मण वनी

4. रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ. . सं थांतील सव

कार या जागांसाठी

.

मांक (Mobile Number) ऑनलाइन वेश

मांक वेश ि ये दर यान बदलू नये.

वेश हे क ीय ऑनलाईन प दतीने होत असून क ीय प दतीत उपल ध जागा व

सं था तरावरील जागांसाठी ऑनलाईन अज सादर करणे आव यक रािहल. कोण याही पिर थतीत ऑनलाईन वेश णाली यितिर त वेश घेणा या उमेदवारांचे वेश
ा

धर यांत येणार नाही याची सव उमेदवार, पालक व औ. . सं थांनी न द यावी.

5. रा यातील सव शासकीय औ. .सं था व मा यता ा त खाजगी औ. .सं थांची यादी http://admission.dvet.gov.in, www.dvet.gov.in तसेच www.ncvtmis.gov.in या
संकेत थळांवर उपल ध आहे. तरी वेशो छु क सव उमे दवारांनी सदर संकेत थळांना एकवेळ अव य भेट दयावी.

6. वरील वेश वेळाप क सुचक दशक असुन या बदल संभवतो. अ ावत वेश वेळाप क वेश संकेत थळावर व सव औ ोिगक िश ण सं थां उपल ध क न दे यात येईल.
तसेच न दणीकृत उमेदवारांना SMS दारे कळिव यात येईल.

7.

िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी िदले या िनदशा माणे सव वेशीत उमेदवारांना परी स
े बस यासाठी आधार

उमेद वारांनी आधार

थळ:

मुंबई

मांक वेशानंतर संबंधीत सं थेत िद. १० स टबर, २०१७ पुव न दवावा.

िदनांक.: 31 जूलै, 2017

http://admission.dvet.gov.in

मांक स तीचा कर यात आलेला अस याने सव

Sd/( अिनल म. जाधव )
. संचालक

