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1.0 सवसामा य: 

तुत िनयम िश पकारागीर िश ण योजनतगत येणा या यवसाय अ यास मां या वशेासाठी लाग ूराहतील 
अ.  महारा  रा यातील सव शासकीय औ ोिगक िश ण सं था 
ब.  महारा  रा यातील सव खाजगी औ ोिगक िश ण सं था 
 
1.1 मािहतीपु तकेत नमूद संि त पे: 

ARC  : अज वकृती क  
CAP  : क ीय वशे ीया  
CBSE  : क ीय मा यिमक िश ण मंडळ 
CGPA  : एकूण ेणी बदुची सरासरी (Cumulative Grade Point Average) 
CTS  : िश पकारागीर िश ण योजना 
DGT  : िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी 
DVET  : यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य 
GoI   : भारत सरकार 
GoM  : महारा  सरकार 
HD   : मळू िज हा 
HSC  : उ च मा यिमक माणप  
IMC   : सं था यव थापन सिमती 
ITI   : औ ोिगक िश ण सं था 
MSBSHSE  : महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळ 
NCVT  : रा ीय यवसाय िश ण पिरषद 
NRI   : अिनवासी भारतीय 
OHD  : मूळ िज हाबाहय 
OMS  : महारा  रा याबाहेरील 
PIO   : मळू भारतीय नागिरक 
PPP  : Public Private Partnership 
SCVT  : रा य यवसाय िश ण पिरषद 
SL   : रा य पातळी 
SSC  : मा यिमक शालां त माणप  
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1.2 पिरभाषा: 
1.2.1 औ ोिगक िश ण सं था हणजे शासनामाफत चालिव या जाणा या अथवा शासन मा यता ा त खाजगी 

सं थां ारा िश पकारागीर िश ण योजनेतगत येणा या यवसायांम ये िश ण देणा या, रा ीय यवसाय 
िश ण पिरषद अथवा रा य यवसाय िश ण पिरषदेची संल नता ा त असले या रा ीय यवसाय 
माणप  अथवा रा य यवसाय िश ण पिरषदेचे माणप  िनगिमत करणा या सं था. 

1.2.2 शासकीय औ ोिगक िश ण सं था हणजे महारा  शासनातफ चालिव या जाणा या औ ोिगक 
िश ण सं था. 

1.2.3 खाजगी औ ोिगक िश ण सं था हणजे खाजगी यव थापनामाफत कायम िवनाअनुदािनत त वावर 
चालिव या जाणा या औ ोिगक िश ण सं था 

1.2.4 यवसाय/अ यास म हणजे िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी कवा रा य यवसाय िश ण 
पिरषद, महारा  रा य यां यामाफत सुिचत केलेले यवसाय/अ यास म. येथे यवसाय व अ यास म 
एकाच अथ ने असनू यांची अदलाबदल होऊ शकते. 

1.2.5 युिनट हणजे िविश ट यवसाय अ यास माची तुकडी की यासाठी वतं  िश पिनदेशक िनयु त केला 
आहे. 

1.2.6 िश पिनदेशक हणजे औ. .सं थांम ये िश ण/ िश ण देणारा कमचारी 
1.2.7 िश णाथ  हणजे औ. .सं थेम ये विेशत उमेदवार 
1.2.8 िश ण वष हणजे औ. .सं थेमधुन िश ण िदले जाणारा 01 स टबर ते 31 ऑग ट दर यानचा 

कालावधी 
1.2.9 एनसी हीटी (NCVT) यवसाय हणजे रा ीय यवसाय िश ण पिरषदेची संल नता ा त औ. . सं थेत 

िशकिवले जाणारे यवसाय अ यास म 
1.2.10 एससी हीटी (SCVT) यवसाय हणजे रा य यवसाय िश ण पिरषदेची संल नता ा त औ. .सं थेत 

िशकिवल ेजाणारे यवसाय अ यास म 
1.2.11 मंजूर वशे मता हणजे िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यां याकडून मंजूर यवसाय तसेच रा ीय 

यवसाय िश ण पिरषदेकडून संल नत अ यास मिनहाय मंजूर जागांची सं या कवा रा य यवसाय 
िश ण पिरषदे या अ यास मिनहाय मंजूर जागांची सं या.  

1.2.12 सुपर युमरी हणजे यवसाय अ या मां या तुकडीमधील मंजूर वशे मतेतील गळती रोख यासाठी मंजूर 
वशे मते या 30% वा िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी िनध रीत के या माणे अिधकचे वशे 

कर यास िदलेली परवानगी 
1.2.13 एकूण वशे मता हणजे एका तुकडीची वशे मता = मंजूर जागा हणजे मंजूर वशे मता + 

सुपर युमरी 
1.2.14 रा य सरकार हणजे महारा  रा याच ेसरकार 
1.2.15 संचालक हणजे संचालक, यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य 
1.2.16 क ीय वशे ीया हणजे शासकीय व खाजगी औ. .सं थांसाठी एकाच ऑनलाईन अज दारे कर यात 

येणारी क ीय वशे प दत 
1.2.17 संकेत थळ हणजे https://admission.dvet.gov.in 
1.2.18 वशेअज वकृती क  हणजे औ. .सं था जेथे उमेदवार ऑनलाईन वशे अज भरणे, अज शु क जमा 

करणे व  वशे ि येसंबंधी इतर सेवा ा त क  शकतो. सव शासकीय व खाजगी औ. .सं था या 
औ. .सं थां या वशे कीयेत वशे अज वकृती क  असतील 

1.2.19 उमेदवार हणजे महारा  रा यातील शासकीय तसेच खाजगी औ. .सं थांमधील िश पकारागीर िश ण 
योजनेतगत येणा या यवसाय अ यास मांसाठी वशे अज शु क भ न ऑनलाईन वशे अज सादर 
करणारा वशेो छुक अजदार  

1.2.20 इटंर-से-मेरीट हणज ेगुणव ा मांक 
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1.2.21 स म अिधकारी हणज े मािहतीपु तकेत उ ेख के या माणे वशे अज मागिवणारा व वशे कीयेची 
अंमलबजावणी कर यासाठी शासनामाफत िनयु त अिधकारी. स थतीत संचालक, यवसाय िश ण व 

िश ण संचालनालय यांना शासनातफ स म ािधकारी हणनू नेम यात आले आहे.  
1.2.22 स म अिधका याचा ितिनधी हणजे वशे कीया सुरळीत पार पाड यासाठी स म अिधका यास 

मदतनीस हणनू स म अिधका याकडून िनयु त अिधकारी 
1.2.23 अिनवासी भारतीय हणजे भारतीय आयकर कायदा 1961 या कलम 6 म ये िदले या या येनुसार 

असणारे. 
 

1.3 क ीय वशे ीया मा यमातून िश पकारागीर िश ण योजनेअतंगत होणा या वशे ीयेत स म अिधका याची 
भिूमका 
1.3.1 सव शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थानी पुढील िश ण वष या वशेासाठी उपल ध यवसाय 

तुकडयांची मािहती संल नते या तपिशलासह स म अिधका याकडे िदनांक 31 माच पयत सादर करावीत. 
1.3.2 खाजगी औ. .सं था सं था तरावरील जागा स म अिधका याकडे क ीय वशे ीये या मा यमातनू, 

भर यासाठी 15 एि ल पयत ह तांतरीत क  शकतात  
1.3.3 अ पसं याक दज  ा त खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांनी, आप या सं थेतील उपल ध जागांपैकी 

अ पसं यांकासाठी राखीव आरि त जागांची कमाल मय दा, क ीय वशे ीये या मा यमातनू 
भर यासाठी 15 एि ल पयत स म अिधका याकडे सादर करावीत. 

1.3.4 स म अिधकारी, सव औ. .सं थांसाठी, औ. .सं थािनहाय व यवसाय अ यास मिनहाय वशे मता 15 
एि ल पयत कािशत करतील 

1.3.5 सव औ. .सं था पुढील िश ण वष साठीची वशे मता तपासतील व काही टुी अस यास स म 
अिधका यास याबाबत 20 एि ल पयत कळवतील. 

1.3.6 स म अिधकारी सव औ. .सं थािनहाय व यवसाय अ यास मिनहाय वशे मता 1 मे पयत कािशत 
करतील. 

1.3.7 30 एि ल रोजी कवा यापूव  रा ीय यवसाय िश ण पिरषद अथवा रा य यवसाय िश ण 
पिरषदेकडून संल नता ा त यवसायां या तुकडयां या सं थािनहाय व यवसायिनहाय जागांचा यां या 

वशे मतेम ये/उपल ध जागेम ये समावशे केला जाईल व सव औ. .सं थांकिर ता 15 मे पयत 
यवसायिनहाय अंितम उपल ध जागा संकेत थळावर जाहीर के या जातील. उपरो त िदनांकानंतर 

संल नता ा त क न घेणा या कोण याही यवसायाची तुकडी वशे ीयेसाठी या िश ण वष त ा  
धरली जाणार नाही. 

1.3.8 औ. .सं थेतील यवसाय अ यास मांची वशे मतेसह यादी ही वशे पु तकेतील प -2 हणनू एक 
भाग आहे. मा , औ. .सं थेतील सुधारीत यवसाय अ यास मिनहाय यादी संकेत थळावर उपल ध 
असेल. दर यान मािहतीपु तका अगोदर कािशत झा यामुळे स म अिधकारी मािहती पु तकेसोबत 

प -2 वतं पणे पुरवतील. 
1.3.9 स म अिधकारी ऑनलाइन वेश संकेत थळावर उपल ध करतील. 
1.3.10 स म अिधकारी औ. .सं थेतील वशे ीयेसाठी मािहतीपु तका व वशेासाठी व वशेानंतर 

करावया या कायवाहीसाठी मािणत कायप दती कािशत करतील.  
1.3.11 स म अिधकारी क ीय वशे ीयेस अनुस न िमळाले या यवसायिनहाय जागेवर वशेासाठी व वशे 

िनि त कर यासाठी उमेदवारास जागा िमळाले या शासकीय अथवा खाजगी औ. .सं थेत जा यासाठी 
मागदशन करेल.  

1.3.12 ऑनलाईन वशे संकेत थळावर सव औ. .सं थांना वशे ीया पूण कर यासाठी Login पुरवले आिण 
विेशत उमेदवाराची मािहती िश णासाठी व परी े या ीयेसाठी अ ेिषत करेल. 

1.3.13 स म अिधका याने िश पकारागीर िश ण योजनेअंतगत यवसायातील वशेासंबंधात घेतलेले सव 
िनणय अंितम आिण सव संबंिधतांना बंधनकारक असतील 
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1.3.14 क ीय वशे ीया ही सुचकदश  ीया असून स म अिधकारी यात सुधारणा करतील कवा आव यकता 
अस यास जा तीत जा त वशे हो याची खा ी कर यासाठी वशे ीयेदर यान वशेासंबंधी काही 
बदल क न संबंिधत मािहती वृतप ातून कािशत करतील आिण वशेा या संकेत थळावर य व पात 
उपल ध क न देतील. 

1.3.15 शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थांमधील विेशत उमेदवारांकडून ा त त ार अज बाबत देखील स म 
अिधकारी त ार िनवारण अिधकारी हणनू काम करतील. 

1.3.16 उमेदवारांना वशे ीयेसाठी आव यक असणा या द तऐवज/ माणप ाचंी यादी माहे माच म ये 
संकेत थळावर व वतमानप ात िस द करणे. 

 
1.4 क ीय वशे ीयेसाठी जागांची उपल धता: 

स म अिधका यामाफत क ीय वशे ि ये या मा यमातून वशेाकिर ता उपल ध क न िदले या जागांचा तपशील 
खालील त यात िदला आहे. 

 

अ. . सं था 

क ीय वशे ीयेकरीता स म अिधका याकडे उपल ध जागा 
(एकूण वशे मते या येक तुकडीसाठी उपल ध जागा 

(ट केवारी)) 

सं था तरावरील वशेासाठी 
सं थेत उपल ध जागा 

(एकूण वशे मते या येक 
तुकडीसाठी उपल ध जागा 

(ट केवारीत)) 
शासकीय औ. .सं थांना 

लाग ूशु क 
खाजगी  औ. . सं थांना  

लाग ूशु क 
1 सव शासकीय औ. . सं था 100% 0% 0% 

2 
प लीक ाय हेट 
पाटनरिशप योजनतगत 
शासकीय औ. . सं था 

80% 20% 0% 

३ सव खाजगी औ. . सं था 0% 80% 20% 

 
1.5 क ीय वशे ीयेसाठी उपल ध जागांचे वाटप: 

वशे अिधका याकडून वशेाकिरता उपल ध जागांच ेवाटप खाली नमदू केले या तपशीला माणे होईल.  
  

 जागा वाटप वशेाकिरता उपल ध जागा 

मळू िज हा पातळीवर 70% जागा 
(Home District Level) 

सवसामा य वशे प दतीम ये िनयम .1.4 नुसार िदले या जागांपैकी 70% जागा हया 
उमेदवाराने या िज ामधून मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली आहे 
याच िज ामधील औ. .सं थेत वशेासाठी उपल ध आहेत. 

िज हाबा  पातळीवर 30% जागा 
(Outside Home District Level) 

सवसामा य वशे प दतीम ये िनयम .1.4 नुसार िदले या जागांपैकी 30% जागा हया 
महारा  रा यातील उमेदवाराने या िज ामधून मा यिमक शालां त माणप  परी ा 
(SSC) िदलेली आहे या िज ा यितिर त इतर िज ातील औ. .सं थांम ये 

वशेासाठी आरि त ठेव यात आ या आहेत.  
रा य तरीय गणुव ा यादीमधील या उमेदवाराने अशा िज ाबाहेरील 30% 
जागांकिर ता पय य िदला आहे, यांना वशे दे यात येईल. 30% जागांपैकी वरील माणे 

वशे देऊन िर त असले या जागा, 70% जागाकंिर ता पय य िदले या उमेदवारांना 
पुढील फेरीत वशेाकिर ता उपल ध होतील. 

 
1.5.1 मूळ िज हा पातळीवरील 70% जागा:  

उमेदवाराने मा यिमक शालांत परी ा (SSC) या िठकाणाव न िदलेली आहे यावर िज हा तरावरील 
70% जागांबाबत उमेदवाराची पा ता ठरिवली जाते.  
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उदाहरणाथ:  उमेदवाराने धुळे िज ातील मा यिमक शालांत परी ा (SSC) िदलेली असेल तर संबंिधत 
उमेदवार धुळे िज ातील सव औ. .सं थांतील उपल ध जागां या 70% जागांकिरता पा  असेल. 
मुंबई शहर आिण मुंबई उपनगर िज ातील उमेदवाराने कोण याही एका िज ातून मा यिमक शालांत 
परी ा (SSC) िदलेली असेल तर उमेदवार मुंबई शहर आिण मंुबई उपनगर िज ातील सव 
औ. .सं थांमधील उपल ध जागां या 70% जागांकिरता पा  असेल. वरील दो ही िज ामंधील वशेास 
अज करणा या उमेदवारांचा मळू िज हा हणनू मुंबई िज हा ाहय धर यात येईल.  

 
1.5.2 िज हाबा  पातळीवरील 30% जागा: 

िज हाबा  पातळीवरील 30% जागांबाबत, उमेदवाराने या शाळेतून मा यिमक शालांत परी ा (SSC) 
िदलेली आहे, याव न उमेदवाराची पा ता ठरिवली जाईल.  
 
उदाहरणाथ:  उमेदवाराने मा यिमक शालांत परी ा धुळे िज ातून िदलेली असेल तर संबंिधत उमेदवार 
धुळे िज हा सोडून इतर सव िज ामधील सव औ. .सं थांतील उपल ध जागां या 30% जागांकिरता तो 
पा  असेल.  
 

1.5.3 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीयांकिरता जागा: 
महारा  रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ. .सं थांमधील गुणव ेनुसार पा  उमेदवारांना वशे 
िद यानंतर काही जागा िर त राहत अस यास, अशा जागा महारा  रा या यितिर त इतर रा यातील 
पा  उमेदवारांना आिण यानंतर अिनवासी भारतीय पा  उमेदवारांना खाली नमदू केले या मागदशक 
त वानुसार वशेास दे यात येतील. 
 
1.5.3.1 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय अशा सव उमेदवारांना खु या वग त ा  

धर यात येईल व यांना िनयम . 2.0 म ये नमदू के या माणे पा ता धारण करणे आव यक 
आहे. 

1.5.3.2 महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांना अनु मे यां या गुणव ा 
मानुसार वशे िदला जाईल. 

1.5.3.3 महारा  रा यातील उमेदवारांमधून जागा भर यानंतर, स म अिधकारी या ेणी मधील 
उमेदवारांमधून चौ या फेरीम ये जागा वाटप करतील. 

1.5.3.4 थम रा याबाहेरील उमेदवारांमधून जागा भर यात येतील, यानंतर जागा िर त रािह यास 
अिनवासी भारतीय उमेदवारांमधून जागा भर यात येतील. 

1.5.3.5 िनयिमत वळेाप का माणे महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांना 
क ीय वशे ीयेत न द करावी लागेल आिण वेळाप काम ये िद या माणे चौ या फेरीसाठी 
पय य सादर कराव ेलागतील. 

1.5.3.6 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवार क ीय वशे ीये या पिह या, 
दुस या व ितस या फेरीसाठी पा  नाहीत. 

 
1.6 औ. . सं थामधील जागा वाटप आिण आर ण: 

क ीय वशे ीयेनुसार वशेाकिरता उपल ध असले या जागांची आिण सं था तरावर उपल ध असले या 
जागांची सव कार या सं थांमधील वगवारी खाली दशिव या माणे आहे. 
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अ. 
. 

सं थेच े कार 

स म अिधका याकडे उपल ध जागा  
(एकूण वशे मते या ट केवारीत) 

सं था पातळी 
वरील जागा @ 

(एकूण 
वशे मते या 

ट केवारीत) 

मळू िज हा 
पातळीवरील जागा 

िज हाबा   
पातळीवरील जागा 

रा यपातळीवरील 
जागा 

1. 
शासकीय औ. . सं था 
- सवसामा य 

70% 30% 0% 0% 

2. 
शासकीय औ. . सं था 
- मिहला 

0% 0% 
100% - फ त 
मिहलांसाठी 

0% 

3. 
शासकीय औ. . सं था 
- अ पसं यांकाकिरता 

अ पसं यांका 
यितिर त उपल ध 

30% जागां या 70% 

अ पसं यांका यितिर त 
उपल ध 30% जागां या 

30% जागा 

70% - फ त 
अ पसं याकाकिरता 

0% 

4. 
शासकीय औ. . सं था 
- अनुसूिचत जाती 
किरता (SCP) 

अनुसूिचत जाती 
यितिर त उपल ध 

20% जागां या 70% 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 20% 
जागां या 30% जागा 

80% - फ त 
अनुसूिचत जातीकिरता 

0% 

5. 
शासकीय औ. . सं था 
- अनुसूिचत जमाती 
किरता (TSP) 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 

25% जागां या 70% 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 25% 
जागां या 30% जागा 

75% फ त अनुसूिचत 
जमातीकिरता 

0% 

6. 
शासकीय औ. . सं था 
- सावि करण  

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 

00% जागां या 70% 

अनुसूिचत जमाती 
यितिर त उपल ध 00% 
जागां या 30% जागा 

100% फ त 
अनुसूिचत 

जमातीकिर ता 
0% 

7. 
खाजगी औ. . सं था - 
सवसामा य 

एकूण वशे मते या 
उपल ध 80% जागे या 

70% 

एकूण वशे मते या 
उपल ध 80%जागे या 

30% जागा 
0% 

एकूण 
वशे मते या 

20% 

8. 
खाजगी औ. . सं था - 
अ पसं यांकाकिरता # 

क ीय वशे प दतीतील 
उपल ध जागां या 70% 

जागा * 

क ीय वशे प दतीतील 
उपल ध जागां या 30% 

जागा* 

िकमान मय दा 50% 
फ त िवशेष 

अ पसं यांकासाठी 

कमाल मय दा 
20% 

9. 
शासकीय औ. . सं था 
-  प लीक ाय हेट 
पाटनरिशप योजनतगत 

56% 24% 20% 0% 

 
# या खाजगी औ. .सं थांची अ पसं यांक सं था हणनू न द आहे अशा सं था स म अिधका यांना क ीय वशे 

ीयेतील उपल ध जागांम ये अ पसं यांक उमेदवारांना असले या आर णा या कमाल मय देबाबत 15 एि ल 
पूव  कळवतील. 

*  क ीय वशे प दतीतील जागा = एकूण वशे मता - (रा य तरावर िविश ट अ पसं यांकाकिरता असले या 
जागा + सं था पातळीवरील जागा) क ीय वशे प दतीत जागा हया एकूण वशे मते या 100% पे ा जा त अस ू
नयेत.  

@  खाजगी औ. .सं था, सं था पातळीवरील जागा क ीय वशे प दती ारे भर यासाठी स म अिधका याकडे देऊ 
शकतात. तथािप, अशी िवनंती 15 एि ल पूव  कर यात यावी. 
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2.0 िश प कारागीर िश ण योजनेअतंगत यवसायां या वशेाकिर ता पा ता िनकष: 
 
2.1 उमेदवार भारतीय नागिरक असावा 
2.2 उमेदवाराने या वशे वष त िद. 31 जुलै रोजी वा त पूव  वयाची 14 वष पूण केलेली असावी. तथािप, िश ण 

महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी काही िविश ट यवसाय अ यास मांसाठी िकमान वयोमय दा िनध िरत के यास 
या माणे यवसाय िनहाय िकमान वय पा तेत बदल कर यात येईल.  

2.3 कोण याही यवसाया या वशेाकिरता कमाल वयोमय देची अट नाही.  
2.4 यवसायिनहाय पा तेसाठी उमेदवाराने प  - 1 चा संदभ यावा. 
2.5 रा ीय मु त शाळेतील िव ान व गिणत हा िवषय नसलेले उमेदवार व अपंग शाळेतील उमेदवार अिभयांि की 

यवसायासाठी पा  नाहीत. अिभयांि की व िबगर अिभयांि की यवसाया या वगवारीसाठी प  - 1 चा संदभ 
यावा.  

2.6 उमेदवाराचे िनकालप  ेणी व पात (Grade System) अस यास, अशा उमेदवारांनी ेणी व गुण यांची समक ता 
असलेले संबंिधत मंडळाच ेअिधकृत माणप  सादर करणे आव यक आहे.  

2.7 उमेदवार मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक मंडळ कवा क ीय 
परी ा मंडळा यितिर त अ य मंडळाकडून उ ीण झाला असेल तर याने महारा  रा य मा यिमक व उ च 
मा यिमक मंडळाकडून (MSBSHSE) तसे समक ता माणप  आणाव.े  

2.8 अिनवासी भारतीय उमेदवारांनीही महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक मंडळाच े (MSBSHSE) असे 
समक ता माणप  सादर करणे आव यक आहे.  
 

3.0 उमेदवारांच े कार: 
 
3.1 महारा  रा यातील उमेदवार व मूळ िज ातील उमेदवारांच े कार: 

स म अिधका या या अख यारीतील महारा  रा यातील जागांवर वशेाकिर ता उमेदवारास खालील त यांमधील 
एकातरी पा ते या िनकषाची पूतता करणे आव यक आहे. 

 
अ. 

. 
उमेदवाराचे कार 

िज हा तरावरील 70% जागांकिर ता 
उमेदवाराचे पा ता व िज हा े  िनकष 

मूळ िज हा 

1. 

कार - अ 
महारा  रा यातील उमेदवार 

Type - A 
Maharashtra State Candidates 

उमेदवाराने महारा  रा यातील मा यता ा त 
शाळेतून मा यिमक शालांत माणप  परी ा 
(SSC) िदलेली असावी 

आिण 
उमेदवाराचे आई अथवा वडील महारा  
रा याचे अिधवास असणारे असावते. 

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज े
उमेदवाराने मा यिमक शालां त माणप  
परी ा (SSC) जथूेन िदलेली असेल ते 
िठकाण या िज हा े ात येते, तो 
िज हा. 

2. 

कार - ब 
महारा ात अिधवास असणारे उमेदवार 

Type - B 
Maharashtra Domiciled Candidates 

 

" कार - अ" ची पूतता करीत नस यास  
आिण 

उमेदवाराचे आई अथवा वडील महारा  
रा याचे अिधवास असणारे असावते.  

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा याचे अिधवास माणप  देणारे 

ािधकरण महारा  रा यातील या 
िज हा े ात येते, तो िज हा. 

3. 

कार - क 
क  शासन अथवा क  शासना या 

उप मामधील कमचा याचा मुलगा / मुलगी 
Type - C 

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

 

“ कार - ब” ची पूतता करीत नस यास 
आिण 

अज भर या या अंितम मुदतीपूव  या 
उमेदवाराचे आई/वडील क  शासनाचे / 
क शासना या उप मामधील कमचारी असून 

याचंी िनयु ती महारा  रा यात झाली आहे 
आिण ज ेपदावर जु झाले आहेत.  

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा यातील या िज ा या कायक ेत 
उमेदवाराचे आई/वडील हे क  
शासनाचे/क  शासना या उप मामधील 
कमचारी असून याचंी िनयु ती झालेली 
आहे व ते जू झाललेे आहेत असा 
िज हा.  
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अ. 
. 

उमेदवाराचे कार 
िज हा तरावरील 70% जागांकिर ता 

उमेदवाराचे पा ता व िज हा े  िनकष 
मूळ िज हा 

4. 

कार - ड 
महारा  रा य शासन अथवा महारा  

रा य शासना या उप मामधील 
कमचा याचा मुलगा/मलुगी 

Type - D 
Sons and Daughters of Maharashtra 

State Govt./ Maharashtra State Govt. 
Undertaking Employee 

“ कार - क” माणे पूतता करीत नस यास 
आिण 

उमेदवाराचे आई/वडील हे महारा  रा य 
शासन/महारा  रा य शासना या 
उप मामधील कमचारी आहेत. 

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा या या कायक ेत उमेदवारा या 
आई/वडीलांची िनयु ती महारा  रा य 
शासन/महारा  रा य शासना या 
उप मामधील काय लयात/मु यालयात 
झाली असेल असा िज हा 

5 

कार - इ 
महारा  रा यातील उमेदवार महारा  
रा य शासन/महारा  रा य शासना या 

उप मामधील/क  शासन/ के  
शासना या उप मामधील कमचारी याचंी 
बदली दुस या िज ात झाललेी आहे अशा 

उमेदवाराची आई/वडील यांची िनयु ती 
झाले या िज ात जा याची इ छा 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 

महारा  रा यातील मा यता ा त शाळेतून इ.8 
वी, 9 वी व 10 वी परी ा िदलेले उमेदवार  

आिण 
या िज ातून उमेदवाराने मा यिमक शालां त 
माणप  परी ा (SSC) िदलेली आहे तेथून 

दुस या िज ात उमेदवाराचे आई/वडील ज े
महारा  रा य शासन/महारा  रा य 
शासना या उप मामधील/क  शासन/क  
शासना या उप मामधील कमचारी असून 
याचंी अज वीकृती या अंितम मुदतीपूव  

बदली झालेली आहे व ते जू झालेले आहेत 
असा िज हा.  

उमेदवाराचा मूळ िज हा हणज ेमहारा  
रा यातील या िज ा या कायक ेत 
उमेदवारा या पालकांची िनयु ती 
झाललेी आहे की ज ेरा य 
शासन/महारा  रा य शासना या 
उप मामधील/क  शासन/क  
शासना या उप मामधील कमचारी.  
 
टीप: कार - इ चा पय य िनवडणारा 
उमेदवार कार अ ची संधी गमावले. जर 
एखा ा उमेदवाराने कार अ आिण इ 
दो हीकिरता अज केला असेल तर 
याचा/ ितचा कार इ वर ह क राहून 
यानुसार अज चा मूळ िज ा या 

गुणव ा यादीनुसार िवचार केला जाईल.  

 
3.2 महारा  रा याबाहेरील उमेदवार: 

महारा  रा याबाहेरील उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे जो की िनयम 3.1 मधील अनु मे 1,2,3,4 आिण 
5 हणजेच कार अ, ब ,क, ड आिण इ ची पूतता करीत नाही आिण जे देशातील महारा  रा याबाहेरील इतर 
सं था अथवा शाळेतून मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली आहेत.  

 
3.3 अिनवासी भारतीय उमेदवार: 

आयकर कायदा 1961 मधील िवभाग 6 म ये नमूद केले या पिरभाषे माणे असणारे उमेदवार. 
 

4.0 चालू िश ण वष म ये िश प कारागीर िश ण योजने अतंगत यवसायांचा थम वष पनु वशे/नवीन वशे घेऊ इ छणारे 
उमेदवार: 

या उमेदवाराने मागील िश ण वष त औ. .सं थामधून कोण याही अ यास मात वशे घेतलेला असेल, तो उमेदवार 
चाल ूवष त थम वष या अ यास माला वशे घे यासाठी पा  आहे. तथािप, यांना मागील िश ण वष त पास झाले या 
कोण याही िवषयात सवलत दे यात येणार नाही. अशा उमेदवारांना स म अिधका याने सिूचत केले या नमु या माणे 
पुढील वशेासाठी पूव  वशे घेतले या सं थेच ेना-हरकत माणप  सादर कराव ेलागेल. असे पुन वशे घेतलेले उमेदवार 
कोण याही कारची शासकीय िश यवृ ी/िनव हभ ा वा इतर सुिवधेसाठी पा  राहणार नाहीत. तसेच अशा उमेदवारांना 

िश ण शु कात कोणतीही सवलत िदली जाणार नाही. 
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5.0 आर ण:  
स म अिधकरणा या क ेम ये सामा य वशे प दती अंतगत उपल ध जागांकिरता िविवध कार या आर णाचा तपशील 
खालील माणे आहे. 
 
5.1 महारा  रा या या मा यिमक शालांत माणप  मंडळाकडून जो उमेदवार तांि क वा यावसाियक अ यास म 

घेऊन मा यिमक शालांत माणप  परी ा उ ीण झाला आहे अशा उमेदवारांना 10% आर णाची तरतूद. 
5.1.1 यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य यांनी सूिचत केलेले तांि क वा यावसाियक 

िवषय घेऊन मा यिमक शालां त माणप  परी ा (SSC) उ ीण झाले या उमेदवारांना िनयम 1.4 म ये 
सूिचत केले या क ीय वशे प दतीत उपल ध असले या जागा अंतगत सव अिभयांि की व िबगर 
अिभयांि की यवसायांसाठी उपल ध असले या जागांपैकी 10% जागा आरि त जागा हणून उपल ध 
आहेत.  

5.1.2 अशा आरि त जागांम ये मागासवग य व मिहला ेणी उमेदवारांकिरता िनयमानुसार आर ण असेल. 
 

5.2 संर ण सेवतेील कमचारी वा कमचा यां या मुला/ मुल किरता आर ण: 
5.2.1 संर ण सेवते कायरत असले या अथवा संर ण सेवतेील माजी कमचारी/कमचा यां या पा यांकिरता 

िनयम 1.4 म ये उ ेख के या माणे क ीय वशे प दती अंतगत येक औ. .सं थेम ये 1% जागा याची 
कमाल 10 जागां या मय देपयत खाली नमदू केले या त यातील िनवड ेणीसाठी उतर या ाधा य 

माने आरि त असतील.  
अ. . संर ण णेी तपशील 

1. डी - 1 (D - 1) यु दात वीर मरण ा त झाले या संर ण सेवतेील कमचारी/अिधकारी यांच ेपा य  
2. डी - 2 (D - 2) यु दात अपंग व ा त झालेला माजी सैिनक  
3 डी - 3 (D - 3) यु दात अपंग व ा त झालेले संर ण सेवतेील कमचारी/अिधकारी यांच ेपा य  
4. डी - 4 (D - 4) िकमान 5 वष सेवा झालेला माजी सैिनक  
5. डी - 5 (D - 5) महारा  रा यात अिधवास असले या माजी सैिनकांच ेपा य  
6. डी - 6 (D - 6) महारा  रा यात अिधवास असलेले व सेवते असले या सैिनकांच ेपा य  

7. डी - 7 (D - 7) 
महारा  रा यात बदली झालेली आहे परंतु महारा  रा याच े अिधवास नसणारे संर ण सेवतेील 
कमचा यांच/ेअिधका यांच ेपा य  

8. डी - 8 (D - 8) 

संर ण सेवतेील कायरत कमचारी की जे महारा  रा यातील अिधवास नसणारे, परंतु मुलां या 
िश णा या कारणा तव लगतपूव या काय लयांतगत कुटंुब िनवास थान ता यात ठेव या या 
तरतुदीनुसार यांचे कुटंुब महारा  रा यात राहत आहे असा पा य, परंतु अशा उमेदवाराने महारा  
रा यातील मा यता ा त शाळेतून मा यिमक शालांत माणप  परी ा (SSC) िदलेली पािहजे.  

 
5.2.2 सव संर ण ेणी उमेदवारांचा गुणव ेनुसार एकि तिर या िवचार क न संर ण सेवतेील कमचा यां या 

पा ता धारक मलुांकिरता ा 1% जागा (कमाल 10 जागां या मय देत) दे यात येतील. सदर जागा रा य 
तरावरील जागा हणनू उपल ध असतील.  

5.2.3 जर दोन उमेदवारांची गुणव ा समान असेल तर संर ण ेणीसाठी वर नमूद के या माणे ाधा य म 
राहील  

5.2.4 भारतीय संर ण सेवते कायरत आहेत/होते अशा नागरी कमचा यां या मुलांकिरता ही संर ण ेणी 
आर णाची तरतूद लागू नाही.  

 
5.3 अपंग व असले या उमेदवारांकिरता आर ण: 

5.3.1 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) तरतुद या अनुषंगाने क ीय 
वशे प दती अंतगत उपल ध जागां या 5% जागा येक औ. .सं थाम ये अपंग उमेदवारांना आरि त 

असतील. 
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5.3.2 खाली िदले या कारा माणे हे आर ण अपंग उमेदवारांना लाग ूहोईल.  
 

अ. . 
अपंग वाचे 

कार 
तपशील 

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 िश प कारागीर िश ण योजनेतील यवसायांच े िश ण हे ा यि कािभमुख अस यामुळे अपंग वग तील 

उमेदवारांकिरता यवसायानु प पा ता प  - 1 म ये िदलेली आहे.  
5.3.4 अपंग उमेदवारांना यां या शािररीक अपंग वा या कारानुसार पा  असले या व तयार कर यात आले या 

गुणव ा यादी माणे 5% जागा आरि त ठेव यात येतील. मळू िज ासाठी असणा या जागांसाठीच या 
जागांचे वाटप होईल. येक अपंग वगवारीला 1.0% देणे आव यक आहे (सवसामा य अपंगांसाठी राखीव 
असणा या जागांसाठी एकच गणुव ा यादीनुसार वशे  समथनीय नाही) 

5.3.5 अपंग उमेदवाराला िश प कारागीर िश ण योजनतगत यवसायाला वशे िमळा यानंतर िश ण 
काय मात कोणतीही सूट/अिधक सुिवधा िद या जाणार नाहीत याची न द यावी.  

5.3.6 अपंग उमेदवाराला शै िणक पा तेत सूट िमळणार नाही.  
5.3.7 अपंगा या आर णा या दा यासाठी सादर केलेले अपंग वाच े माणप ात अपंग व कायम व पी असून 

याच े माण 40% पे ा जा त आहे असा प ट उ ेख असला पािहजे.  
5.3.8 अपंगा या आर णाकिरता फ त वै कीय मंडळाकडून िदलेले माणप  िवचारात घेतले जाईल. 

 
5.4 अनाथ मुलांना समांतर आर ण: 

बाल याय (मलुांची काळजी व संर ण) अिधिनयम, 2015 अ वये काळजी व संर णाची गरज असले या अनाथ, 
िनराधार बालकांना सं थेतून बाहेर पड यानंतर जातीचा दाखला नस यामुळे िविवध शासकीय लाभांपासून विंचत 
रहाव ेलागते.  यामुळे अनाथ मुलांना रा य शासना या िविवध सवलत चा लाभ घेता यावा, याकरीता मिहला व बाल 
िवकास िवभाग शासन िनणय . अमजुा-2011/ . .212/का-3, िद.02.04.2018 अ वये िश ण व नोकरी यांम ये 
खु या वग तून 1% समांतर आर ण लाग ूकर यात आल ेआहे.  
यानुसार िनयम 1.4 म ये िवहीत केले या क ीय वशे प दती अंतगत उपल ध जागां या १% जागा अनाथ मलुांना 

आरि त असतील. यासाठी उमेदवारांनी खालील अटी व शत ची पूतता करणे आव यक राहील. 
5.4.1 बालगहृातील व इतर अनाथ मुलांपैकी  मिहला व बालिवकास िवभागाकडून दे यात येणारे अनाथ माणप  

असणा या मुलांसाठीच हे आर ण लाग ूराहील.   
5.4.2 या मलुां या कागदप ावर कोण याही जातीचा उ ेख नाही व यांच ेआईवडील, काका-काकू, आजी-

आजोबा व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही मािहती उपल ध नाही, अशा मुलांनाच अनाथ आर ण 
लाग ूराहील. 

5.4.3 संबंिधत वशे ि येत अनाथ उमेदवार उपल ध न झा यास आर णाचा अनुशेष पुढे न ओढता खु या 
वग तून गणुव नुेसार इतर उमेदवार वशेास पा  ठरतील. 

5.4.4 िश णांतगत िश यवृ ी, वसितगृह व यावसाियक िश णांतगत शै िणक शु क ितपूत  योजनेम ये सदर 
आर ण लाग ूराहील. 

5.4.5 अनाथ मलुांसाठी लागू असलेले १% आर णासाठी िवहीत कर यात आलेली पा ता पणू करणा या  व या 
आर णाचा लाभ घे यासाठी अज करणा या अनाथ उमेदवारांना िनयम मांक “८.० गुणव सेाठी 
गुणािध य” माणे गुणािध य लाग ू राहणार नाही. 
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5.4.6 तथािप, अनाथ मलुांसाठी लाग ू असलेले १% आर ाणासाठी िविष द कर यात आलेली पा ता पुण न 
करणा या अनाथ उमेदवारांना िनयम मांक “८.० गुणव सेाठी गुणािध य” माणे गुणािध य लागू राहील. 
 

5.5 ी उमेदवाराकिरता आर ण: 
5.5.1 येक औ. .सं थेम ये िनयम 1.4 म ये िवहीत केले या क ीय वशे प दती अंतगत उपल ध जागांपैकी 

30% जागा मिहला उमेदवारांसाठी आरि त असतील.  
5.5.2 हे आर ण सवसामा य, अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िवमु त जाती-अ, भट या जमाती-ब, 

भट या जमाती-क, भट या जमाती-ड आिण इतर मागासवग साठी लागू राहील. 
5.5.3 क ीय वशे प दती अंतगत येणा या मूळ िज ात 70% जागा आिण िज हाबा  30% जागा या दो ही 

जागांम ये मिहला उमेदवारांसाठी जागा आर ण उपल ध आहेत.  
5.5.4 संर ण, अपंग आिण िवशेष मागासवग या ेणीम ये मिहला उमेदवारांना आर ण लाग ूराहणार नाही. 
5.5.5 खाजगी औ. .सं थाम ये अ पसं यांक उमेदवारांसाठी आरि त जागामं ये मिहला उमेदवारांना आर ण 

नसेल. 
 

5.6 व स मेरी खाजगी औ. .सं था, पुणे येथे संर ण सेवा णेीकिर ता आर ण: 
5.6.1 व स मेरी खाजगी औ. .सं था, पुणेसाठी एकूण वशे मतेपैकी 100 ट के जागा संर ण सेवा ेणीतील 

उमेदवारांसाठी आरि त राहतील.  
5.6.2 व स मेरी खाजगी औ. .सं था, पुणेसाठी एकूण वशे मतेतील संर ण सेवा ेणीतील उमेदवारांसाठी 

100 ट के जागा सं था पातळीवर भर या जातील.  
 

5.7 मागासवग य उमेदवारांकिरता आर ण: 
5.7.1 महारा  रा यातील िविवध मागासवग य उमेदवारांसाठी िनयम 1.4 म ये िवहीत के या माणे क ीय वशे 

प दती अंतगत, उपल ध जागांचा तपशील खाली नमदू केले या त यात िदला आहे. मागासवग य 
उमेदवार या कारात मोडतात याबाबतचा दावा यांनी अज करतेवळेी करावा.  

 
अज करतेवळेी उमेदवाराने मागासवग य अस याचा दावा केला नाही आिण यानंतर वशेा या वळेेस 
आव यक ती कागदप े सादर क न आर णावर ह क सांिगत यास असा दावा िवचारात घेतला जाणार 
नाही.     

अ. . आर णाची वगवारी आर णाची ट केवारी 
1 अनुसूिचत जाती (SC) 13.00 
2 अनुसूिचत जमाती (ST) 7.00 
3 िवमु त जाती -अ (VJ/DT) 3.00 
4 भट या जमाती - ब (NT-B) 2.50 
5 भट या जमाती -क (NT-C) 3.50 
6 भट या जमाती -ड (NT-D) 2.00 
7 इतर मागासवग (OBC) 19.00 
8 खु या वग तील आ थक ा दुबल घटकांसाठी 10.00 

 एकूण आर ण * 60.00 
 सामा य 40.00 
 एकूण 100.00 

* मा. सव च यायालय यां या िदनांक 09.09.2020 रोजी या िनणया वये आर ीत जागांम ये बदल 
कर यात आला आहे. 
 

5.7.2 खाजगी अ पसं यांक औ. .सं थाम ये मागासवग उमेदवारांकिरता आर ण उपल ध राहणार नाही.  
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5.7.3 स म ािधका या या क ेत येणा या व महारा  रा यातील उमेदवारांना उपल ध असले या जागांपैकी 
वाटपा या दुस या फेरी या अंितम ट यात जागा िर त अस यास 2 ट के पयतचे आर ण िवशेष 
मागास वग तील (िव.मा. .) उमेदवारांना दे यात येईल. या जागा वाटप ि ये या दुस या फेरीम ये 
घे यात आ या असून यासाठी वाटप ि या सु  हो या या आधीपासून वगेळया जागा राखून ठेव यात 
आले या नाहीत. सवसाधारण वशे ि येम ये िवशेष मागासवग य वग तील उमेदवारांकिरता एकूण 
उपल ध असले या जागांपैकी 2 ट के पे ा अिधक राखीव जागा असणार नाहीत आिण एकूण आर ण 50 
ट यांहून अिधक असणार नाही याची खबरदारी घे यात येईल. 

5.7.4 गुणव े या आधारे एखा ा मागास वग तील उमेदवाराची खु या वग तील जागेसाठी िनवड झा यास 
सदर उमेदवारास वशे िनि ती साठी मागास वग तील उमेदवारासाठी लागू असलेले 
द तऐवज/ माणप े सादर करणे बंधनकारक राहणार नाही. मा  उमेदवारांनी मागास वग तील 
उमेदवारांसाठी लाग ूअसलेल ेद तऐवज/ माणप  सादर के यास संबंिधत उमेदवार मागास वग तील 
उमेदवारांसाठी लाग ूअसलेल ेसव कार या शासकीय सवलती/भ  ेिमळ यासाठी पा  ठरतील.  

5.7.5 महारा  रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवारांना खु या वग तील उमेदवार समज यात येईल 
आिण आर णाचा दावा कर यास ते पा  असणार नाहीत. 

 
5.8 धा मक अ पसं यांकाकिरता आरि त जागा: 

 
5.8.1 शासकीय औ. .सं थांम ये धा मक अ पसं यांक उमेदवारांकिरता आरि त तुकडया: 

5.8.1.1 शासकीय औ. .सं थेमधील िनवडक तुकडयांम ये 70 ट के जागा मु लम, बौ द, ि न, 
शीख, पारशी व जैन धम तील िव ा य किरता आिण 30 ट के जागा खु या व मागासवग 

ेणीमधील उमेदवारांकिरता राखून ठेवले या आहेत.  
5.8.1.2 येक अ यास माकिरता वर नमूद केले या धा मक अ पसं यांक उमेदवाराकंिरता 70 

ट के जागा राखून ठेव यात येतील ( यापैकी येक अ पसं याकं गटाम ये 30 ट के जागा 
मिहलांकिरता राखून ठेव यात येतील) व 30 ट के जागा सव अ य खु या आिण मागास 

वग तील उमेदवारांकिरता उपल ध असतील आिण वरील िनयम . 5.6.1 याम ये नमूद 
केले या सवसामा य आर णा या आकृितबंधा माणे भर यात येतील.  

 
अ. . धा मक अ पसं यांक 

गट 
धा मक अ पसं याकाकिरता राखीव असले या 70 ट के 

जागांमधील िवतरीत करावयाची ट केवारी 
1. मु लम  54.00 
2. बौ द  31.00 
3. ि न  06.00 
4. शीख  01.00 
5. जैन 07.00 
6 पारशी  01.00 

 एकूण  100.00 
 

5.8.1.3 िवहीत आर णा या पुरेशा माणात मिहला उमेदवार उपल ध नस यास अशा जागा संबंिधत 
धा मक अ पसं यांक गटातील पु ष उमेदवारांमधून भर यात येतील.  

5.8.1.4 िविश ट अ पसं यांक धा मक गटाम ये पुरेसे उमेदवार उपल ध नस यास आिण उपल ध 
जागा भर या न गे यास अशा िर त जागा अ य धा मक अ पसं यांक गटामधून गुणव े या 
आधारे भर यात येतील.  

5.8.1.5 अ पसं यांक उमेदवारांना िबगर अ पसं यांक औ. .सं था/ यवसाय/तुकडी याम ये 
आर ण उपल ध असणार नाही. िबगर अ पसं यांक औ. . सं था/ यवसायां या 
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तुकडीसाठी अ पसं यांक उमेदवारांना यां या वग नुसार वा खु या वग तील उमेदवार 
समज यात येईल.  

5.8.1.6 शाळा सोड या या दाख याम ये उमेदवारा या धम ची प ट न द असणे आव यक आहे. 
शाळा सोड या या दाख यात उमेदवारा या धम ची प ट न द नस यास अशा उमेदवाराला 
या या धम या पु थ इतर संबंिधत द तऐवजाच ेपुराव ेसादर कराव ेलागतील.  

5.8.1.7 अ पसं यांक उमेदवारांसाठी राखीव जागांवर वशेासाठी फ त महारा  रा याच ेअिधवास 
असलेले अ पसं यांक उमेदवार पा  असतील. अशा उमेदवारांनी महारा  रा याच े
अिधवास माणप  अथवा उमेदवाराची आई अथवा वडील महारा  रा याच े अिधवास 
अस याच े माणप  सादर करणे बंधन कारक आहे. 

5.8.1.8 वरील िनयमांम ये अ पसं यांक िवकास िवभाग वा शासनाने वळेोवेळी िनगिमत केले या 
शासन िनणयां माणे आव यक ते बदल कर यात येतील. 

 
5.8.2 अ पसं यांकांकिरता सं था हणून न दिव यात आले या खाजगी औ. . सं था: 

5.8.2.1 संबंिधत अ पसं यांक वग तील उमेदवाराकिरता अशा खाजगी औ. . सं थेम ये िकमान 
51 ट के जागा राखीव असतील.  

5.8.2.2 अशा खाजगी औ. .सं थांनी क ीय वशे ि येकिरता उपल ध असले या जागांपैकी 
अ पसं यांक वग तील उमेदवारांसाठी कमाल राखीव आर णाची ट केवारी 15 एि ल 
पूव  स म अिधका यांना कळिवणे आव यक आहे.  

5.8.2.3 अशा खाजगी औ. .सं था, सं था पातळीवर एकूण उपल ध जागां या जा तीत जा त 20 
ट के जागांवर वशे देवू शकतात.  

5.8.2.4 अ पसं यांक उमेदवारांना िबगर अ पसं यांक औ. .सं था/ यवसाय/तुकडी याम ये 
आर ण उपल ध असणार नाही. िबगर अ पसं यांक औ. .सं था/ यवसाय तकुडीसाठी 
अ पसं यांक उमेदवारांना यां या वग नुसार वा खु या वग तील उमेदवार समज यात 
येईल.  

5.8.2.5 शाळा सोड या या दाख याम ये उमेदवारा या धम ची प ट न द असणे आव यक आहे. 
शाळा सोड या या दाख यात उमेदवारा या धम ची प ट न द नस यास अशा उमेदवाराला 
या या धम या पु थ इतर संबंिधत द तऐवजाच ेपुराव ेसादर कराव ेलागतील.  

5.8.2.6 वरील िनयमांम ये अ पसं यांक िवकास िवभाग वा शासनाने वळेोवेळी िनगिमत केले या 
शासन िनणयां माणे आव यक ते बदल कर यात येतील. 
 

5.9 अनुसूिचत जाती काय म (SCP), आिदवासी उपयोजना (TSP) व आिदवासी सावि करण योजनतगत शासकीय 
औ. .सं थाम ये असललेा आर णाचा आकृतीबंध 

 
अ. 

. 
वग तुकडीिनहाय आर णाचा आकृतीबंध 

शासकीय औ. .सं था - 
अनुसूिचत जाती काय म 

शासकीय औ. .सं था - 
आिदवासी उपयोजना 

शास. औ. .सं था 
- सावि करण 

या वग साठी योजना अ त वात आहे या वग किरता एकूण जागांचा आरि त जागा 
1. अनुसूिचत जाती 80.00 0.00 0.00 
2. अनुसूिचत जमाती 0.00 75.00 100.00 
3. सवसाधारण 20.00 25.00 0.00 
4. एकूण  100.00 100.00 100.00 

या वग साठी योजना अ त वात आहे या वग किरता एकूण जागां या आरि त जागां यितिर त सवसाधारण आर ण 
आकृितबंधा माणे भरावया या जागांचा तपिशल 

1. अनुसूिचत जाती (SC) 0.00 13.00 0.00 
2. अनुसूिचत जमाती (ST) 7.00 0.00 0.00 
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अ. 
. 

वग तुकडीिनहाय आर णाचा आकृतीबंध 
शासकीय औ. .सं था - 

अनुसूिचत जाती काय म 
शासकीय औ. .सं था - 
आिदवासी उपयोजना 

शास. औ. .सं था 
- सावि करण 

3. िवमु त जाती-अ (VJ/DT - A) 3.00 3.00 0.00 
4. भट या जमाती - ब (NT - B) 2.50 2.50 0.00 
5 भट या जमाती - क (NT - C)  3.50 3.50 0.00 
6 भट या जमाती - ड (NT - D) 2.00 2.00 0.00 
7 इतर मागासवग (OBC) 19.00 19.00 0.00 
8 खु या वग तील आ थक ा दुबल घटकांसाठी 10.00 10.00 0.00 
9 सामा य/ खुला (General/ Open) 53.00 47.00 0.00 

10 एकूण (Total) 100.00 100.00 0.00 

 
6 िविवध कार या उमेदवारांकिरता आव यक असणारे कागदप : 

6.1 वशे िनि ती या वळेेस वेगवगेळया उमेदवाराने जसे अ,ब,क,ड व इ सादर करा या लागणा या मूळ कागदप ांची 
यादी प  - 3 म ये िदलेली आहे.  

6.2 उमेदवाराने वशे िनि ती या वेळी िनवड झाले या औ. .सं थेम ये सव मळू कागदप े सादर करणे आव यक आहे. 
6.3 उमेदवारास शाळा सोड याचा मळू दाखला (अंितम विेशत शाळा/महािव ालय), पा  पिर चेी गणुपि का, सव 

आव यक कागदप ां या छाया त चा (झेरॉ स) एक स य तीत केलेला संच आिण पासपोट आकाराच े 2 रंगीत 
छायािच े वशे िनि ती या वळेेस िनवड झाले या औ. .सं थेम ये सादर करावी लागतील.  

 
7 भाषांतर: 

एखा ा उमेदवाराने मराठी, हदी अथवा इं जी भाषेत नसलेले कोणतेही माणप  सादर के यास याची अिधकृत मराठी, 
हदी अथवा इं जी भाषेत भाषांतर केलेली आिण राजपि त अिधका याने सा ांकीत केलेली त अज वीकृती क ावर अज 

िनि तीसाठी तसेच िनवड झाले या औ. .सं थेत वशेिनि तीसाठी सादर करणे आव यक आहे. 
 

8 गुणव सेाठी गुणािध य: 
अंितम गणुव ा ठरिव याकिरता उमेदवारांना खालील कारे काही यवसायांना अितिर त गुणांचा लाभ दे यात येईल. 
तथािप, सदर अितिर त गुणांची मय दा 50 गणु एवढी असेल 

अ. . पा तेचे वणन गुण 
8.1 इंटरिमडीएट िच कला परी ा उ ीण उमेदवार  10 
8.2 एन.सी.सी./एम.सी.सी./ काऊट गाईड/िस हील िडफे स स ह स याम ये सहभाग घेतलेले उमेदवार  10 
8.3 िविवध तरावर ि डा कारांम ये सहभाग घेतलेला उमेदवार   

 8.3.1 िज हा तरीय पध   10 
 8.3.2 रा य तरीय पध   15 
 8.3.3 रा ीय तरावर पध   25 

8.4 शासन मा यता ा त महारा ातील बो टर कूलमधून उ ीण झालेले उमेदवार  20 

8.5 

शासनमा य अशासकीय सं थां या महारा ातील अनाथ आ मात वा त यास असलेले उमेदवार 
तथािप, मिहला  व बाल िवकास िवभाग, शासन िनणय . अमजुा-2011/ . .212/का-3, िद.02.04.2018 अ वये 
बालगृहातील व इतर अनाथ मलुांपैकी  मिहला व बालिवकास िवभागाकडून दे यात येणारे अनाथ माणप  असणा या 
मुलासंाठीच खु या वग तून 1% समांतर आर ण लाग ू कर यात आले आहे. या मुलां या कागदप ावर कोण याही 
जातीचा उ ेख नाही व याचंे आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही मािहती 
उपल ध नाही, अशा मुलानंाच अनाथ आर ण लाग ू राहील. सदर आर णाचा लाभ घे यासाठी अज करणा या अनाथ 
उमेदवारांना “शासनमा य अशासकीय सं थां या महारा ातील अनाथ आ मात वा त यास असलेल ेउमेदवार” यांसाठी 
अनु ेय गुणािध य लाग ू राहणार नाही. 

20 

8.6 
2011 या जनगणनेम ये ामीण भाग हणनू नमूद कर यात आले या भागातून उमेदवाराने मा यिमक शालां त परी ा 
(SSC) िदलेली अस यास 

10 
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वर उ ेिख या माणे गुणािध यासाठी पुरा यादाखल सादर करावयाची कागदप े प  - 3 म ये िद यानुसार आहेत. 
 

9 गुणानु मांक देणे: 
 

9.1 गुणानु म: 
िनयम . 2.0 नुसार महारा  रा यातील या पा  उमेदवारांची िश प कारागीर िश ण योजनतगत येणा या 
यवसाय अ यास मा या वशेासाठी क ीय वशे प दतीमधून नेमून िदले या शेवट या तारखेपयत ऑनलाईन 

अज सादर क न िनि त केलेला आहे अशा येक उमेदवाराला खाली नमूद केले या िनकषानुसार ता पुरता 
गुणानु म (Provisional Merit Number) दे यात येईल. 
9.1.1 मा यिमक शालांत परी ा (इय ा 10वी) अथवा समतु य पा ता परी ा याम ये ा त एकि त गुण हे 

गुणव ा ठरिव यासाठी पायाभतू गुण मान यात येतील. 
9.1.2 िनयम .8 म ये नमूद के यानुसार कोण याही करणी, अितिर त िमळालेले गुणािध य एकूण गुणांम ये 

िमळिव यात येतील. 
9.1.3 अशा कारे तयार कर यात आले या महारा  रा यातील उमेदवारांची गुणव ा यादी पुढील बाबी 

दशिवल. 
9.1.3.1 रा य तरीय सवसाधारण गुणव ा मांक 
9.1.3.2 रा य तरीय वग तगत गुणव ा मांक ( लागू अस या माणे ) 
9.1.3.3 मळू िज हा सवसाधारण गुणानु मांक 
9.1.3.4 मळू िज हा वग तगत गुणानु मांक (लाग ूअसेल या माणे ) 

9.1.4 रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवारांची अशा कारे तयार केलेली गुणव ा यादी रा य तरीय 
सवसाधारण गुणव ा मांक दशिवल. 

9.1.5 गुणव ा म दे यात आ यामुळे कोण याही जागेवरील वशेाची हमी िदली असे होत नाही.   
 

9.2 सम गुणव ा झा यास सापे  गुणव ा: 
उमेदवारांची गुणव ा एकसारखी आ यास, हणजेच उमेदवारांच ेमा यिमक शालां त माणप  पिर ेतील (SSC) 
एकि त गणु अिधक अितिर त बाहय गणुािध य िमळून होणारे एकूण गुण हे समान अस यास उमेदवारांतील पर पर 
गुणव ेचे पुढे नमूद के या माणे पुनमु यमापन कर यात येईल. 
9.2.1 या उमेदवाराने मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत सव िधक गुण िमळिवले असतील याला 

थम ाधा य राहील. 
9.2.2 या उमेदवारांने मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत यावसाियक/तांि क िवषयात अिधक गुण 

िमळिवले असतील, यास ि तीय ाधा य राहील. 
9.2.3 या उमेदवाराने मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत गिणत िवषयात अिधक गणु िमळिवले 

असतील, यास तृतीय ाधा य राहील. 
9.2.4 या उमेदवारास मा यिमक शालां त माणप  (SSC) पिर ेत िव ान िवषयात अिधक गुण िमळिवले 

असतील यास चतुथ ाधा य दे यात येईल.  
9.2.5 उमेदवारा या ज मतारखेला पाचव े ाधा य िदले जाईल. (वय जा त असले या उमेदवाराला ाधा य) 
 

9.3 पूव तपासणी/ पूव मु यांकनामुळे गुणातील बदल: 
9.3.1 पूव तपासणी/पूव मु यांकनामुळे पा  पिर े या गुणांम ये बदल झा यास आिण असा बदल महारा  रा य 

मा यिमक व उ च मा यिमक मंडळाने अथवा समतु य सं थेने यथोिचतिर या मािणत के यास या माणे 
वशे अज त ता काळ बदल कर यात यावा. 

9.3.2 तथािप, अशा कारे गुणांमधील बदल ऑनलाईन अज शु क जमा कर या या वा हरकती न दवीणे या 
फेरी या अंितम िदनांकापूव  करणे आव यक राहील. त नंतर वशे अज त कोण याही कारे बदल करणे 
श य होणार नाही.  
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10 क ीय वशे ि ये या फे यांमधील वशेाबाबत िनयम: 
 

वशे फेरी शेरा 

थम 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसतंी मा या थम िवक पानुसार जागा िमळा यास उमेदवाराला वशे िनि त 
करावा लागेल. अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास क ीय वशे ि ये या 
पुढील वशे 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 वशे िनि त 
क  शकतात.  परंत,ु असे वेश िनि त केलेले उमेदवार क ीय वशे ीये या पुढील फे यांम ये हणजे 
फेरी 2 ते 5 म ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत.  

ि तीय 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसंती मा या पिह या तीन िवक पांपैकी कोण याही एका िवक पानुसार जागा 
िमळा यास वशे िनि त करावा लागेल. अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास 
क ीय वशे ीये या पुढील वशे फे यांम ये सहभागी होता येणार नाही.  

या उमेदवारांना िवक प .4 ते 100 मधुन जागा वाटप झाली आहे यांची इ छा असेल तर ते वशे िनि त 
क  शकतात. परंत,ु  असे वेश िनि त केलेले उमेदवार क ीय वशे ीये या पुढील फे यांम ये हणजे 
फेरी 3 ते 5 म ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत.  

तृतीय 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसंती मा या पिह या पाच िवक पांपैकी एका िवक पानुसार जागा िमळा यास 
वशे िनि त करावा लागेल. अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही यास क ीय 
वशे ीये या पुढील वशे फे यांम ये सहभागी होता येणार नाही.  
या उमेदवारांना िवक प .6 ते 100 मधून जागा वाटप झाली आहे.   यांची इ छा असेल तर ते वशे िनि त 

क  शकतात. परंत ुअसे वशे िनि त केलेले उमेदवार क ीय वशे ीये या पुढील फे यांम ये हणजे फेरी 
4 ते 5 म ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत. 

चतुथ 
वशे फेरी 

उमेदवाराने सादर केले या पसंती मा या कुठ याही एका िवक पांपैकी जागा िमळा यास वशे िनि त 
करावा लागेल अशा उमेदवाराने वशे िनि त केला अथवा केला नाही तरीही याला क ीय वशे ीये या 
पुढील वशे फेरीम ये हणजेच पाच या फेरीम ये सहभाग घेता येणार नाही.  

पाचवी 
वशे फेरी 

या फेरीम ये उपल ध सव जागा हया सवसाधारण जागा हणून समज या जातील. पाच या क ीय वशे 
ि या फेरीम ये (िज हा तरीय समपुदेशन वशे फेरी) सहभागी हो यास महारा  रा यातील न दणीकृत 

उमेदवारांमधून या उमेदवारांना वशेफेरी 1 ते 4 याम ये जागा दे यात आलेली नाही/ अिनवाय 
िवक पािशवाय इतर िवक पांपकैी जागा िमळाली परंतु वशे िनि त केले नाही असे उमेदवार पा  असतील. 
परंत,ु  वशे फेरी 1 ते 4 याम ये वशे िनि त केले असतील/ अिनवाय िवक पापैकी जागा िमळाली परंतु 

वशे िनि त केले नाहीत असे उमेदवार पा  नाहीत. 
11 जागा वाटपाची तक प दती: 

स म अिधका या या अिधकारातंगत येणा या मळू िज ातील जागा आिण अ य िज ातील उमेदवारांसाठी रा य तरीय 
जागा वाटप कर याची तकप दती.  
 
11.1 ट पा थम - सव उमेदवारांकिरता: 

11.1.1 सव वग मधील हणजेच तांि क/ अतांि क/ खुला/ राखीव/ पु ष/ मिहला उमेदवारांना गुणव नुेसार 
जागा वाटप कर यात येईल. 

11.1.2 मागासवग य उमेदवारांना यां या गणुव े या आधारे थम खु या वग म ये व खु या वग तील जागा 
गुणव े या आधारे उपल ध नस यास राखीव वग म ये जागा वाटप कर यात येईल. 

11.1.3 िवशेष मागासवग य वग तील उमेदवारांचा यां या गुणव े या आधारे थम खु या वग तील जागा 
वाटपासाठी िवचार कर यात येईल. गणुव े या आधारे खु या वग त जागा उपल ध नस यास या िवशेष 
मागासवग य उमेदवारांचा (SBC) मळू वग इतर मागासवग असा आहे यांना यां या मूळ वग तील 
राखीव जागांवर गणुव नुेसार जागा वाटपाचा िवचार कर यात येईल.  
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11.1.4 अपंग वग तील उमेदवारांना यां या गणुव े या आधारे यांना थम राखीव असले या जागांसाठी 
गुणव ेनुसार िवचारात घे यात येईल.  तदनंतर अपंग उमेदवारांसाठी राखीव जागा उपल ध नस यास, 
यांना गुणव नुेसार खु या वग तील जागांसाठी िवचारात घे यात येईल.  

11.1.5 संर ण वग तील उमेदवारांना जागा वाटपासाठी यांना थम राखीव असले या जागांसाठी गुणव नुेसार 
िवचारात घे यात येईल. तदनंतर संर ण वग तील उमेदवारांसाठी राखीव जागा उपल ध नस यास 
यांना गुणव नुेसार खु या वग त िवचारात घे यात येईल.  

11.1.6 मिहला उमेदवारांकिरता जागेची उपल धता पुढे नमूद केले या प दतीनुसार तपास यात येईल: 
11.1.6.1 खु या वग तील मिहलांकिरता राखीव जागा 
11.1.6.2 खु या वग तील सवसाधारण जागा  
11.1.6.3 लागू असले या संबंिधत जाती वग तील मिहलांकिरता राखीव जागा  
11.1.6.4 लागू असले या संबंिधत जाती वग तील सवसामा य जागा  

11.1.7 तांि क वा यावसाियक िवषय घेऊन मा यिमक शालां त माणप  परी ा (SSC) उ ीण झालेले उमेदवार 
(तांि क उमेदवार) किर ता जागांची उपल धता खाली नमूद के या माणे तपासली जाईल.  
11.1.7.1 तांि क िवषय घेतले या खु या वग तील उमेदवारांकिरता  
11.1.7.2 तांि क िवषय घेतले या संबंिधत आरि त वग तील उमेदवारांकिरता  
11.1.7.3 खु या वग तील सामा य उमेदवारांकिरता (तांि क आिण अतांि क उमेदवार) उपल ध जागा 
11.1.7.4 संबंिधत आरि त वग साठी सामा य उमेदवारांकिरता (तांि क आिण अतांि क उमेदवार) 

उपल ध जागा. 
 

11.2 ट पा दुसरा - संबंिधत खु या/मागासवग तील उमेदवार: 
11.2.1 या ट यात सव खु या आिण मागासवग तील उमेदवारांचा जागा वाटपाकिरता िवचार केला जाईल.  
11.2.2 िनध रीत केले या ट केवारी माणे, जर खु या/मागास वग मधुन तांि क िवषय घेतले या मिहला 

उमेदवार आव यक या माणात िमळाले नाहीत तर अशा कारे िर त असले या जागा संबंिधत खु या 
/आरि त वग तील तांि क िवषय घेतले या सव पु ष वा मिहला उमेदवारांमधून भर या जातील.  

11.2.3 िनध रीत केले या ट केवारी माणे जर मिहला खु या/मागास वग तून िमळा या नाहीत तर उविरत 
िर त जागा संबंिधत खु या/आरि त वग तील पु ष वा मिहला उमेदवारांमधून भर या जातील.  

11.2.4 तांि क िवषय घेतले या उमेदवारांसाठी आरि त जागांतून िनध रीत केले या ट केवारी माणे जर खु या 
आिण मागास वग तून आव यक उमेदवार िमळाले नाहीत तर, अशा िर त जागा संबंिधत खु या/आरि त 

वग मधून तांि क िवषय घेतलेले/तांि क िवषय न घेतले या उमेदवारांमधून भर या जातील.  
 

11.3 ट पा ितसरा - िवशेष मागास वग तील उमेदवारांकिरता : 
ट पा 2 पूण झा यानंतर जर वर नमदू कर यात आले या मागास वग मधील एखादया वग मधील आर णा या 
आव यक या ट केवारी या माणात जर उमेदवार िमळत नसेल तर अशा िर त राहणा या जागा िवशेष मागास 

वग तील (SBC) उमेदवारांमधून ( ी व पु ष एकि तरी या) क ीय वशे ीयेनुसार स म अिधका या या 
कायक ेत महारा ामधील उमेदवारांमधून कमाल 2% या मय देपयत यां या संबंिधत गुणव ेनुसार भर यासाठी 
िवचार केला जाईल. हा ट पा फ त मळू िज ातील जागांसाठी असेल. 

 
11.4 ट पा चौथा - संबंिधत मागास वग उमेदवार गटाकिरता: 

11.4.1 या ट यात सव मागास वग उमेदवार गटांचा जागा वाटपाकिरता खाली नमदू के या माणे िवचार केला 
जाईल. 
11.4.1.1 गट - 1 

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

11.4.1.2 गट- 2 
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11.4.1.2.1 िवमु त जाती आिण भट या जमाती (VJ/DT, NT-A) 
11.4.1.2.2 भट या जमाती (NT -B) 

11.4.1.3 गट -3 
11.4.1.3.1 भट या जमाती 2 (NT -C) 
11.4.1.3.2 भट या जमाती 3 (NT-D) 
11.4.1.3.3 इतर मागासवग (OBC) 

11.4.2 ितसरा ट पा पूण झा यानंतर ऊविरत िर त जागांकिरता वर नमदू के या माणे संबंिधत वग या 
गटातील उमेदवारां या गणुांकानुसार िवचार केला जाईल.  

 
11.5 ट पा पाचवा - सव मागास वग तील उमेदवारांकिरता: 

चौथा ट पा पूण झा यानंतर मागासवग य उमेदवारांसाठी आरि त असले या िर त जागांकिरता गुणांकानुसार सव 
आरि त वग तील उमेदवारांचा एकि तिर या जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल.  
 

11.6 ट पा सहावा - अपंग वग तील उमेदवारांकिरता: 
पाचवा ट पा पूण झा यानंतर रािहले या िर त जागांसाठी उमेदवारा या अपंग वा या गणुांकानुसार अपंग वग तील 
(PWD-1, PWD-2, PWD-3, PWD-४ व PWD-५ एकि त) उमेदवारांचा जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल. 
 

11.7 ट पा सातवा - धा मक अ पसं यांक उमेदवारांकिरता: 
सहावा ट पा पूण झा यानंतर िर त जागांसाठी इतर अ पसं याक गटामधून यां या गणुांकानुसार उमेदवारांचा 
िवचार केला जाईल. जर पुरेसे ी उमेदवार उपल ध नसतील तर अशा जागा संबंिधत धा मक अ पसं यांक पु ष 
उमेदवारांना िद या जातील.  
 

11.8 ट पा आठवा - रा य तरीय गुणांकानुसार सव आरि त उमेदवारांकिरता (मूळ िज हा आिण िज हाबा  जागा 
एकि त क न): 
मळू िज हा व िज हाबा  संदभ न घेता (खुला/आरि त) पा  उमेदवारांकिरता, फ त यां या गुणांकानुसार िर त 
रािहले या जागांवर वशे िदले जातील. सातवा ट पा पूण झा यानंतर िर त जागांवर ट पा 1,2,4 व 5 या 
तुकडीनुसार मळू िज हा व िज हाबाहय याचा संदभ न घेता फ त गणुव नुेसार जागा वाटपाचा िवचार कर यात 
येईल.  

 
11.9 ट पा नववा - सव रा य तरीय उमेदवारांकिरता फ त गुण मांकानुसार (कोण याही कार या आर णािशवाय): 

11.9.1 आठवा ट पा पूण झा यानंतर िर त रािहले या जागांसाठी सव उमेदवारांचा हणजेच खुला/ आरि त/ 
पु ष/ ी यां या गणुांकानुसार जागा वाटपाकिरता िवचार कर यात येईल. 

11.9.2 वरील ट याकिरता जागेच ेबंधन लागू होणार नाही, हणजेच उविरत िर त जागा सामा य जागा हणनू 
समज यात येतील आिण उमेदवारा या वग चा कोणताही संदभ न घेता (खुला/आरि त) कवा िर त 
जागा या संवग शी संबंिधत आहे (जसे-मागासवग य, अपंग) यांचा संदभ न घेता मूळ िज हा आिण 
िज हाबाहय उमेदवारांकिरता असले या िर त जागांच ेफ त गणुांकानुसार वाटप केले जाईल.  

11.9.3 मळू िज हा, िज हाबा , मागासवग, अपंग इ. अथवा उमेदवारा या कोण याही वग चा व खुला /आरि त 
या बाब चा संदभ न घेता पा  उमेदवारांना यां या गुणानु माचा आधार घेवून सव पा  उमेदवारांकिरता 
जागा वाटपाचा िवचार केला जाईल.  

11.9.4 वरील सव बाब ची पूतता के यानंतर जागा िर त रािह यास महारा  रा याबाहेरील पा  उमेदवारां या 
गुणव ेनुसार यांचा जागा वाटपाकिरता िवचार केला जाईल. महारा  रा याबाहेरील उमेदवारांना जागा 
वाटप के यानंतरही, जागा िर त रािह यास, अिनवासी भारतीय रिहवासी उमेदवारांना यां या 
गुणव ेनुसार जागा वाटप केले जाईल.  
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12 वशे फेरीनुसार जागा वाटपा या ट  यांची अंमलबजावणी: 
क ीय वशे प दती अंतगत, िज हाबा  उमेदवारांकिरता 30 ट के जागा आिण मूळ िज ाकिरता 70 ट के जागांचे 
वाटपासाठी खाली नमदू केले या िनयमा माणे कायवाही केली जाईल.  
12.1 क ीय वशे प दतीतील पिह या फेरीकिरता, ट पा 1 ते 3 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 

कारणा तव जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा क ीय वशे प दतीतील दुस या फेरीम ये वाटपास 
उपल ध राहतील.  

12.2 क ीय वशे प दतीतील दुस या फेरीकिरता ट पा 1 ते 7 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 
कारणा तव जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा क ीय वशे प दतीतील ितस या फेरीम ये वाटपास 
उपल ध राहतील. 

12.3 क ीय वशे प दतीतील ितस या फेरीकिरता ट पा 1 ते 9 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 
कारणा तव जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा क ीय वशे प दतीतील चौ या फेरीम ये वाटपास 
उपल ध राहतील. 

12.4 क ीय वशे प दतीतील चौ या फेरीकिरता, फ त ट पा 9 मधील िनयमां माणे अंमलबजावणी केली जाईल. ट पा 
9 ची अंमलबजावणी के यानंतरही जागा भर या न गे यास अशा उपल ध िर त जागा थम महारा  रा याबाहेरील 
पा  आिण तदनंतर अिनवासी भारतीय उमेदवारांना देऊ के या जातील. यानंतरही भर या न गे यास अशा उपल ध 
िर त जागा, क ीय वशे प दतीतील पाच या फेरीकिरता वाटपास उपल ध असतील (समपुदेशन फेरी)  

12.5 क ीय वशे प दतीतील पाच या फेरीमधील हणजेच िज हा तरीय समपुदेशन फेरीमधील सव िर त जागा ा 
सामा य जागा हणनू समज यात येतील आिण रा य तरावरील समुपदेशन क ात हणजेच िज हा तरीय 
शासकीय औ. .सं थेत उप थत असले या उमेदवारांमधून यां या गुणानु मांकानुसार जागा वाटप केले जाईल. 

12.6 खाजगी औ. .सं थामधील क ीय वशे प दतीतील पाच या फेरीनंतर उपल ध िर त जागा सं था पातळीवर 
खाजगी औ. . सं थांमाफत वेशा या अंितम िदनांकापूव  भर या जातील.  

12.7 सवसामा य सूचना: 
12.7.1 क ीय वशे प दतीमधील थम, ि तीय, तृतीय आिण चतुथ फेरीम ये, िज हा तरावरील गुणव ा 

यादीतील आिण महारा  रा यातील गणुव ा यादीतील गुणांकानुसार मूळ िज ातील आिण िज हाबा  
जागांकिरता जागा वाटपाची कायवाही केली जाईल. 

12.7.2 क ीय वशे प दतीतील थम, ि तीय, तृतीय आिण चतुथ फे यांसाठी याच वळेेस उपल ध असले या 
आिण उमेदवाराने भरले या िवक पां या पसंती मांकानुसार व या या गुणव नुेसार उमेदवाराला जागा 
वाटप केले जाईल.  

12.7.3 जर उमेदवार एखा ा ठरािवक ट  याम ये जागा िमळणेस पा  असेल तर या उमेदवाराचा जरी पूव या 
ट यांम ये याला जागा िदली असेल, परंतु वशे िनि त केले नसेल अथवा याला जागा िदली नसेल 
तरीही याचा या ट यांत जागा वाटपात िवचार कर यात येईल. 

12.7.4 सव ट यामधील जागा वाटपाकिरता सव आरि त वग तील उमेदवारांना (िवशेष मागास वग यां या मूळ 
वग सह) िवचारात घेतले जातील (जरी यांना यापूव या ट यामं ये वशेासाठी जागा िदली असेल (परंतु 
वशे िनि त केला नसेल) अथवा नसेल तरीही)  

12.7.5 अनु माने भरले या पसंती मानुसार पय यामधून थम उपल ध पय यास वशे िमळा यास तीच अंितम 
विेशत जागा हणनू धर यात येईल.  

12.7.6 जागा वाटप https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर दशिवले जाईल. जागा वाटप केले या 
यादीमधून उमेदवाराला देऊ केले या जागा फ त ता पुर या व पात असतील.  

12.7.7 संकेत थळावर जागा वाटपाच ेप  (Allotment Letter) उपल ध असेल आिण संबंिधत उमेदवाराने या 
प ाची Print Out वशेासाठी नेमनू िदले या सं थेत वशे िनि ती वळेी जमा करावी. अज वीकृती क  
संबंिधत उमेदवाराला जागा वाटपा या त ची ट आऊट घे यास मदत करेल.  

12.7.8 वर नमदू केले या ट याकिरता सारासार िवचार करता, य  वशे जागा वाटपाकिरता संगणक 
Software दारे अंमलबजावणी केली जाईल.  
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12.7.9 या उमेदवाराला वशे देऊ केला आहे याने आपला वशे देऊ केले या सं थेत वत: वशे िनि तीसाठी 
आव यक मूळ माणप े सादर क न व आव यक ते शु क भ न यासाठी नेमून िदले या तारखेपूव  िनि त 
करावा. याकिर ता उमेदवारास वयै तकिर या कळिव यात येणार नाही. 

12.7.10 कागदप ांची छाननी व शु क अदा के यानंतर संबंिधत सं थेत वशेाची िनि ती ऑनलाईन कर यात 
येईल.  
 

13 क ीय वशे प दतीचे ट पे: 
 
13.1 ट पा . I - मािहती पु तका: 

13.1.1 मािहती पु तका (मराठी भाषेमधील) - रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांम ये 
िद. 1 जून पासून ते वशेा या शेवट या तारखेपयत उपल ध क न दे यात येईल. सव इ छुक उमेदवार 

वशे मािहती पु तका जवळ या अज वकृती क ामधून . --------/- भ न िवकत घेऊ शकतात. 
13.1.2 ादेिशक काय लय िनहाय शासकीय आिण खाजगी औ. .सं थांची यादी व वशेासाठी उपल ध यवसाय 

िनहाय जागांचा तपिशल https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येत 
आहे. 

13.1.3 इं जी भाषेतील मािहती पु तका https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर ाऊ जग, डाऊन 
लो डग व ि ट गकिरता िद. 10 जून पासून ते वशेा या शेवट या िदवसापयत िन:शु क उपल ध क न 
दे यात येईल. 

13.1.4 मािहती पु तकेमधील मािहती ही सूचकदश  आहे. उमेदवाराने अ यावत मािहतीकिरता संकेत थळावर 
उपल ध मािहतीशी स यता पडताळून पहावी. 

13.1.5 मराठी व इं जी मािहतीपु तकेतील कोण याही मािहतीम ये तफावत अस यास वरील संकेत थळार 
उपल ध मािहती पु तकेतील मािहती अिंतम समज यात यावी. 
 

13.2 ट पा . II - ऑनलाईन अज भरणे व अज शु क जमा करणे: 
13.2.1 सव इ छुक उमेदवारांनी वशेा या थम फेरीकिरता https://admission.dvet.gov.in या संकेत 

थळावर िवहीत वेळाप का नुसार न दणी करणे व थम फेरीसाठी िवक पां या पसंती मासह ऑनलाईन 
अज भरणे आव यक आहे. 

13.2.2 ऑनलाईन अज कुठ याही ोतामधून भरता येईल. अज वकृती क े ही सुिवधा उमेदवाराकडून प  -
4 म ये नमूद शु क आका न उपल ध क न देतील. 

13.2.3 सव आव यक मािहती भर यानंतर उमेदवारांचे वशे खाते (Admission Account) यांचा न दणी मांक 
(Registration Number) हाच User ID हणून तयार होईल. उमेदवारास पुढील वशे ि येकिरता या 
खा याम ये याचा न दणी मांक व पासवड चा उपयोग क न वशे ऑनलाईन (Login) करावा लागेल. 

13.2.4 रा याबाहेरील व अिनवासी भारतीय उमेदवारांनासु दा िवहीत कालावधीम येच न दणी करणे आव यक 
राहील. परंत ु यांचा िवचार वशेा या चौ या फेरीम येच होणार अस यामुळे यांना िवहीत वळेाप कानुसार 
चौ या फेरीसाठी िवक प सादर कराव ेलागतील. 

13.2.5 उमेदवारानंी संपुण वशे अज भर यानंतर ऑनलाईन पेमट गेटव े या मा यमातुन  वशे अज शु क जमा 
कराव.े वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज िनि त (Confirm) होईल 

13.2.6 वशे अज शु क हे केवळ वशे संकेत थळावर दे यात आले या ऑनलाईन पेमट गेटवे या मा यमातुनच 
जमा करावते. इतर कोण याही मा यमातुन वशे अज शु काचा वकार केला जाणार नाही. 

13.2.7 वशे अज शु क भर यानंतर वशे अज त कोण याही कारे बदल करणे श य नाही. 
13.2.8 तथािप, उमेदवारास वशे अज त सादर केले या मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा अस यास 

यासाठी ाथिमक गुणव ा फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वशे खा यात Login क न 
तसा बदल करावा. त नंतर कोण याही कारे वशे अज त बदल करता येणार नाही. 
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13.2.9 या उमेदवारांनी वशे अज शु क भरलेले आहे याच वशे अज चा पुढील वशे ीयेसाठी िवचार केला 
जाईल. या उमेदवारांनी वशे अज शु क भरलेले नसतील असे अज ा तच झाले नाहीत असे समज यात 
येईल. 

13.2.10 उमेदवाराने फ त एकच ऑनलाइन अज भ न सादर करावा जो की क ीय वशे ीयेमाफत 
िश पकारागीर िश ण योजनतगत येणा या कुठ याही यवसाया या शासकीय अथवा खाजगी औ ोिगक 

िश ण सं थे या वशेाकिरता उपल ध होणा या जागेकिरता भरता येईल. 
13.2.11 उमेदवारांने एकापे ा अिधक अज भर यास/ सादर के 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 
वशे ीयेम ये वशे घे यास तबंध कर यांत येईल. 

13.2.12 या उमेदवारांची खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर वशे घे याची इ छा 
आहे यांनाही वरील संकेत थळावर न दणी करावी लागेल व या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत 

वशे यावयाचा आहे या सं थेत उमेदवाराने य तीश: हजर राहून "ट पा . VI - संबंिधत औ ोिगक 
िश ण सं थेम ये य तीश: हजर राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाच ेिनि तीकरण कर याच े

िनयम" म ये िवशद के यानुसार वशे ीया पूण करावी. 
क ीय वशे ीये या पिह या िदवसापासून ते वशेा या अिंतम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक 

िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील. 
13.2.13 अजशु क 

13.2.13.1 वशे अज शु क हे केवळ वशे संकेत थळावर दे यात आले या ऑनलाईन पेमट गेटवे या 
मा यमातुनच जमा करावते. इतर कोण याही मा यमातुन वशे अज शु काचा वकार केला 
जाणार नाही. 

13.2.13.2 वशे अज चे शु क भर यािशवाय अज िनि त होणार नाही. 
13.2.13.3 वशे अज चे शु क जमा न केलेल ेअज ा तच झाले नाहीत असे समज यात येईल. 
13.2.13.4 अज शु क: 

अ. . उमेदवाराचा कार वशेअज शु क 
1 मागासवग य उमेदवार . 100/- 
2 सवसामा य उमेदवार . 150/- 
3 महारा  रा याबाहेरील उमेदवार . 300/- 
4 अिनवासी भारतीय उमेदवार . 500/- 

 
13.2.13.5 ऑनलाईन अज भरणे, ट आऊट काढणे, गुणव ा मांक शोधणे/ जागा वाटपाची यादी 

शोधणे इ यादी सेवा अज वकृती क ामाफत उमेदवारांना दे यात येवू शकतात. तथािप या 
सेवा पुरिव याब ल प -4 म ये नमदू के या माणे संबंिधत अज वकृती क  शु क आका  
शकतात. 

 
13.3 ट पा . III - महारा ातील, महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांची ता पुरती गुणव ा यादी 

िस द करणे: 
13.3.1 महारा  रा यातील, महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांची िनयम . 9.1 नुसार 

गुणव ा मांक दशिवणारी ता पुरती गुणव ा यादी िदले या वेळाप कानुसार सव अज वकृती क ावर 
व ऑनलाईन प दतीने िस द कर यात येईल. 

13.3.2 उमेदवारास वशे अज त सादर केले या मािहतीत कोण याही कारे बदल करावयाचा अस यास 
यासाठी ाथिमक गुणव ा फेरी नंतर “हरकती न दिवणे” या फेरीत आप या वशे खा यात Login क न 

तसा बदल करावा. त नंतर कोण याही कारे वशे अज त बदल करता येणार नाही. 
13.3.3 सव पा  उमेदवारांची अंितम गुणव ा यादी िवहीत वेळाप कानुसार सव अज वकृती क ावर व 

ऑनलाईनरी या िस द कर यात येईल. 
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13.3.4 उमेदवारास यां या Login दारे वशेाची थती, जागा वाटप, सूचना, पुढील वशे फेरी किरताची पा ता 
जाणनू घेता येईल. 

िटप: उमेदवारास गुणव ा माकं हा या या संबंिधत पा तेनुसार ा त झालेला असतो व यामुळे याची 
कोण याही यवसायात वशेाची हमी देता येत नाही. 

 
13.4 ट पा . IV - वशे फेरीसाठी पय य देणे: 

13.4.1 उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन वशे अज शु क 
भर यानंतर थम फेरीसाठी औ. .सं था व यवसायिनहाय िवक प व पसंती म सादर करावे लागतील. 

13.4.2 सव पा  उमेदवारांची अंितम गुणव ा यादी िस द कर यात येईल 
13.4.3 उमेदवारास पुढील वशे फेर किर ता या या वशे खा याम ये Login क नच दुस या, ितस या व चौ या 

फेरीकिरता िवहीत वळेाप कानुसार न याने िवक प ावे लागतील. 
13.4.4 महारा  रा याबाहेरील आिण अिनवासी भारतीय उमेदवारांना चौ या वशे फेरीसाठी चौ या फेरीम ये 

ावयाच ेिवक प सादर करावया या िवहीत वळेाप कानुसार ाव ेलागतील. 
13.4.5 थम, दुस या, ितस या व चौ या वशे फेरीम ये न याने िवक प िद यानंतर उमेदवारांना कुठ याही अज 

वकृती क ाम ये जाऊन अज िनि तीकरणाची व कुठ याही कारच ेशु क भर याची आव यकता नाही. 
13.4.6 संबंिधत फेरीम ये िवक प बदल यासाठी िदले या िवहीत वळेाप कानुसार उमेदवार याला वाटेल 

ितत या वळेेस या या Login मधून िवक प बदलव ूशकतो. 
13.4.7 जर उमेदवारास जागा िमळाली नाही व याने दुस या, ितस या व चौ या वशे फेरीकिरता न याने िवक प 

सादर केले नाही तर उमेदवाराने पूव या वशे फेरीम ये सादर केललेे िवक प पुढील वशे फेरीम ये 
िवचारात घे यात येतील. 

13.4.8 पाचवी व सहावी वशे फेरी हणज ेसमपुदेशन फेरीम ये उमेदवारांना यां या गुणव नुेसार बोलािव यात 
येईल व या या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार जागा दे यात येईल. 
 

13.5 ट पा . V - जागा वाटप करणे (Allotment of Seat): 
13.5.1 पिह या, दुस या, ितस या व चौ या फेरीम ये िनयम . 11, 12 व 13 नुसार जागा दे यात येतील. 
13.5.2 जागा वाटपाची यादी िवहीत वळेाप कानुसार सव अज वकृती क ावर व ऑनलाईन िस द कर यात 

येईल. 
13.5.3 जागा िमळाले या उमेदवारास जागा िमळा याच ेप  (Allotment Letter) या या वशे खा याम ये तसेच 

सव अज वकृती क ाम ये उपल ध राहील. 
 

13.6 ट पा . VI - संबंिधत औ ोिगक िश ण सं थेम ये य तीश: हजर राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाच े
िनि तीकरण कर याच ेिनयम: 
13.6.1 जागा िमळाले या उमेदवाराने जागा िमळाले या प ाची (Allotment Letter) ट आऊट काढावी व जागा 

िमळाले या औ ोिगक िश ण सं थेत य तश: हजर हाव.े 
13.6.2 सोबत या प -3 म ये िद यानुसार पा ते या व आर णानुसार केले या वशे अज तील दा या या 

पु थ उमेदवार सव मूळ कागदप े सादर करतील, तसेच सोबत सव कागदप ांची स य त चा 1 संच, 
2 रंगीत छायािच े (Passport size) आिण िश ण शु क िवहीत कालमय देम ये जागा िमळाले या 
औ. .सं थेम ये जमा करेल.  

13.6.3 प  - 2 म ये औ. .सं थािनहाय िश ण शु काचा तपशील दे यात आला आहे. 
13.6.4 खाजगी औ. .सं थाकिरता जमा करावयाचे िश ण शु क खाजगी औ. .सं थांनी िवहीत केले या 

व पात (रोख, धनाकष वा धनादेश) भर यात यावते. संबंिधत खाजगी औ. .सं थां या परवानगीने 
िश ण शु क ह ते िनहाय जमा करता येतील पण शु क ह ते िनहाय जमा कर याचा िनणय हा सपंूणत: 

संबंिधत खासगी औ. .सं थेचा असेल. 
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13.6.5 शासकीय औ. .सं थेकिरता भरावयाचे िश ण शु क संबंिधत शासकीय औ. .सं थेम ये रोखीने एकाच 
वळेेस जमा कराव.े   

13.6.6 उमेदवाराने वशे अज म ये केले या दा यां या पु थ याने जमा 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 पु थ सादर केले या कागदप ांम ये काही टुी आढळ यास या संबंिधत 
उमेदवारा या नजरेस आणुन दे यात येतील.  

13.6.7 उमेदवार िवहीत वळेाप कानुसार िनयोिजत वशे फेरीकिरता उपल ध मुदतीत आव यक कागदप े 
अहवाल सादर करावया या कालमय देम ये सादर क  शकतील.  

13.6.8 उमेदवाराने एखा ा दुस या सं थेत वशे घेत यामुळे जर तो वशेा या वेळेस मूळ कागदप े सादर क  
शकत नसेल तर याला अशा सं थेत िविश ट िदनांकास िविश ट अ यास मास वशे घेतला अस यामुळे 
यांची मूळ कागदप े सं थेत ठेव यात आ याबाबत या सं थे या सं थां मखुांचे माणप  सादर कराव े

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 वशेा या वेळेसच ता काळ भरावे लागेल आिण अशा 
उमेदवारांना शु क जमा के या या तारखेपासनू 4 काय लयीन कामकाजां या िदवसां या आत कागदप े 
जमा कर याची परवानगी दे यात येईल. 

13.6.9 उमेदवारास वशे ि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 वशे घेतला तर अशा उमेदवाराने 

वशे र  के यािशवाय वा िश ण पूण के यािशवाय याला हा शाळा सोड याचा मळू दाखला व मा यिमक 
शालां त माणप  परी े या गुणप काची मळू त परत कर यात येणार नाही. इतर सव माणप े/ 
कागदप े वशेा या वळेीच मूळ तीव न छाननी क न उमेदवाराला परत कर यात येतील.  

13.6.10 जे उमेदवार सव बाबी पूण करतील यां यासाठी संबंिधत औ. . सं था िदले या संकेत थळावर वशे 
िनि तीसाठी आव यक ती सव ि या सं थे या Login मधुन पूण करतील. 

13.6.11 वशे िनि त कर याची Online ि या झा यानंतर शेवटी वशे िनि त झा याच े प  पोचपावती 
(Admission Confirmation Slip) हणनू ऑनलाईन वशे णाली दारे तयार केली जाईल.  

13.6.12 संबंिधत औ. .सं था पोच पावती या दोन त ची टआऊट घेतील. यामधील एक त ाचाय या 
वा रीसह संबंिधत विेशत उमेदवाराला दे यात येईल व दुसरी त सं थेम ये ठेव यात येईल.  

13.6.13 ऑनलाईन वशे िनि ती करणाची ि या राबिवणे व यानुसार उमेदवारांची मािहती अ यावत 
कर याची जबाबदारी संबंिधत औ. .सं थे या ाचाय ची राहील. जर िदलेली ऑनलाईन वशे िनि ती 

ि या पार पाड यास सं था असमथ ठरली तर अशा अहवाल अ ा त वशेाकिरता या जागा पुढील 
क ीय वशे ि येम ये भर या जातील.  

13.6.14 जर एखादा उमेदवार वशे देऊ केले या औ. .सं थेत वेशाकिरता िदले या मुदतीम ये संबंिधत 
औ. .सं थेम ये हजर राहून अहवाल सादर करणार नाही तर अशा उमेदवाराचा याला वाटप झाले या 
जागेवरील वशेाचा दावा र  होईल.  

13.6.15 अशा कारे िर त रािहले या जागा पुढील क ीय वशे ि येम ये वशेासाठी उपल ध के या जातील.  
 

13.7 ट पा . VII - पाचवी वशेफेरी - िज हा तरीय समुपदेशन फेरी: 
13.7.1 चौ या वशे फेरीनंतर िर त रािहले या जागा पाच या वशे फेरीकिरता उपल ध राहतील. 
13.7.2 मा यिमक शालांत माणप  (SSC) पुरवणी परी ेत उ ीण/अनु ीण व अ ापपयत कोठेही वशे न 

घेतले या तसेच औ ोिगक िश ण सं थेत वशेासाठी अज न केले या उमेदवारांसाठी वशेाची संधी 
उपल ध क न दे यासाठी पाच या वशे फेरीपूव  न याने अज कर याची व/वा अज त बदल कर याची 
सुिवधा उपल ध क न दे यात येईल. 

13.7.3 पाच या वशे फेरीकिरता उपल ध जागांचा तपशील https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर 
कािशत कर यात येईल.  
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13.7.4 औ. .सं थांम ये वशेो छुक उमेदवारांनी आप या वशे खा यात Login क न कोण याही एका 
िज ा या समुपदेशन फेरीकिर ता िदले या वळेाप कानुसार न दणी करावी.  

13.7.5 िज हा तरीय समुपदेशन फेरी राबिवणा या शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांची यादी प  - 5 म ये 
दे यात येत आहे. 

13.7.6 संगणक णाली दारे िज हा तरीय समुपदेशन फेरीसाठी िज हा िनहाय गुणव ा यादी कािशत कर यात 
येईल तसेच उमेदवारांना समुपदेशन फेरीसाठी वळे व िदनांक बहाल कर यात येईल. 

13.7.7 िदले या वळे व िदनांकास उमेदवारांना गणुव नुेसार माने समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल.  
13.7.8 वशेाकिरता उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर या िज ातील सव 

शासकीय व खाजगी औ. . सं थांितल वशेा या जागांचे वाटप कर यात येईल.  
13.7.9 वाटप झाले या जागेकिरता वशे घे याची ीया संबिंधत उमेदवाराने "ट पा . VI - संबिंधत औ ोिगक 

िश ण सं थेम ये य तीश: हजर राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाच ेिनि तीकरण कर याचे 
िनयम" म ये िवशद के यानुसार िनवड प ावर (Allotment Letter) िदले या वळेाप का माणे पूण करावी.   

 
13.8 ट पा .VIII - सं था तरावरील वशे: 

13.8.1 मु ा . 1.4 म ये नमूद सं था तरावरील वशेासाठी सं थेत उपल ध जागा व पाच या वशे फेरी या 
समा तीनंतर िश क रािहले या जागा खाजगी औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध 
राहतील.  

13.8.2 खाजगी औ. .सं थामधील सं था तरावरील जागांसाठी वशेो छुक उमेदवारांना देखील 
https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर न दणी करावी लागेल. 

13.8.3 न दणीकृत उमेदवारांना या खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत वशे यावयाचा आहे या सं थेत 
उमेदवाराने य तीश: हजर राहून "ट पा . VI - संबंिधत औ ोिगक िश ण सं थेम ये य तीश: हजर 
राहून क ीय वशे ीया फेरीम ये वशेाचे िनि तीकरण कर याचे िनयम" म ये िवशद के यानुसार वशे 

ीया पूण करावी. 
13.8.4 क ीय वशे ीये या पिह या िदवसापासून ते वशेा या अिंतम िदनांकापयत खाजगी औ ोिगक 

िश ण सं थेम ये सं था तरावरील जागांवर उमेदवारांना वशे घेता येतील.  
 

13.9 ट पा . IX - वशेो र कायवाही: 
13.9.1 सव औ. .सं थांनी वशेाची ीया वशेा या वळेाप काम ये प ट के यानुसार वशेा या अंितम 

तारखेपयत पूण करणे आव यक राहील. अंितम िदनांकानंतर कोण याही वशेास यवसाय िश ण व 
िश ण संचालनालयामाफत मा यता िदली जाणार नाही. 

13.9.2 ऑनलाईन वशे िनि ती ीया संकेत थळ वशेा या अंितम तारखेस व वळेेस बंद केले जाईल.  
13.9.3 सव शासकीय व खाजगी औ. .सं थांचे ाचाय यां या सं थे या लॉगइनव न "Manage Trainee" या 

पय याव न विेशत उमेदवारांना तुकडी व पाळी (Shift) बहाल करतील. तसेच वा री व छायािच  
"Upload Photo with Signature" या पय याव न वशेा या अंितम िदनाकंापासून 15 िदवसापंयत 
िवनािवलंब शु क व पुढील 15 िदवसांकिरता िवलंब शु कासह अपलोड करतील.  

13.9.4 वशे ीया पूण झा यानंतर औ. .सं थेचे ाचाय विेशत उमेदवारां या या ांचे व वरील माणे 
"Manage Trainee" बाबत कायवाही या टआऊट घेतील व यावर वा री क न ती त संबंिधत 

ादेिशक काय लयास सादर करतील. ादेिशक सहसंचालक विेशत उमेदवाराने वशे िनि ती 
ीये या वळेेस पा ते या अट ची पूतता करतात कवा नाही या या दा यापु थ सादर केले या 

द तऐवजांची तपासणी क न विेशत उमेदवारां या या ानंा अंितम मंजुरी दान करतील. 
13.9.5 तुकडी/पाळी लागू करणे व वा री व छायािच  िवहीत मुदतीनंतर अपलोड कर याकिर ता िवलंब शु क: 

अ. . तपशील िवलबं शु क 
1 वशेा या अंितम तारखेपासून 15 िदवसांपयत तुकडी व पाळी लाग ूकरणे  . 00 
2 वशेा या अंितम तारखेपासून 15 िदवसांपयत वा रीत छायािच  अपलोड करणे  . 00 
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अ. . तपशील िवलबं शु क 
3 वशेा या अंितम तारखेपासून 16 वा िदवस ते थम स  परी े या 15 िदवस अगोदर पयत 

तुकडी व पाळी लागू करणे  
. 100/- ित िदन ित 
िश णाथ  

4 वशेा या अंितम तारखेपासून 16 वा िदवस ते थम स  परी े या 15 िदवस अगोदर पयत 
वा रीत छायािच  अपलोड करणे  

. 100/- ित िदन ित 
िश णाथ  

 
13.9.6 विेशत िव ा य कडून िवलंब शु क जमा कर यात येणार नसून िवलंब शु क संबंिधत सं थे या वशे 

मखुांना भरावे लागेल.  
िटप:  

वर नमूद क ीय वशे ीया ही सूचक व मागदशक आहे. वशेाच ेवळेाप क, अज कर याची प दती, जागावाटप, 
वशे िनि ती करणे व इतर संकीण कायवाही इ.चा समावशे असलेली वशेाशी व वशेानंतर या कायवाहीशी संबंिधत मािणत 

कायप दती (SOP- Standard Operating Procedure) जाहीर के या माणे वशे ीये या 15 िदवस अगोदर संकेत थळावर 
द शत कर यात येईल.  

इतर फे यांमधुन जागा वाटपाची योजना व वशे िनि ती कर याच ेिनयम .1.0 ते 4.0 याची रचना िश णाची हानी 
थांबिवणे आिण क ीय वशे ीयेमधील येक फेरी या व मु य व ेसव फे यांनंतर िश क राहणा या संचालनालयात उपल ध 
जागां या आकडेवारी व व तु थतीव न व संचालनालया या यापवू या अनुभवाव न क ीय वशे ीये या फे या औपचारीक 
व िन पयोगी न राहता यांना अथपूण व पिरणामकारक कर यासाठी कर यात आली आहे. 

वशे ीयेत पारदशकता व सुलभता आण या या हेतुने, जा तीत जा त जागा भरणेकिरता, क ीय वशे ीयेमधील 
पूव या फे यांम ये जागा वाटप झाले या िव ा य नी थलातंर के यामुळे जागा िर त राहू नये हणनू वशे फे यांची माडंणी 
कर यात आली आहे. 

स म अिधकारी आव यकता पड यास जा तीत जा त वशे होतील याची खा ी दे याकिरता वशे ीयेदर यान 
अ ग य वृतप ांम ये व वशेा या संकेत थळावर आधीच िस द क न सुधारणा घडवुन आणणारी कायवाही क  शकतात. 

 
14 मूळ माणप े ठेवून घे याबाबत: 

एखा ा उमेदवाराला वशे िद यानंतर यांचा शाळा सोड याचा मळू दाखला व मा यिमक शालां त माणप  (SSC) 
परी ेचे मूळ गुणप क संबंिधत सं थेम ये ठेव यात याव.े  जोपयत उमेदवार वशे र  करीत नाही वा िश ण पूण करीत 
नाही तोपयत ही मूळ माणप े वशे घेतले या िश णा य ना परत कर यात येऊ नयेत. 
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15 िश ण शु क, अनामत र कम व सवलत बाबत िववरण: 
15.1 शासकीय व खाजगी औ. .सं थांसाठी आकारलेले शु क िववरण खालील माणे आहे 

 
अ. 

. 
तपशील 

शासकीय औ. .सं था खाजगी औ. .सं था * 
सामा य 

णेी 
राखीव 

णेी 
IMC 
जागा 

OMS NRI MS OMS NRI 

वा षक िश ण शु क 

1 

िश
ण

 शु
क

 

मशीन गट -  
अिभयांि की यवसाय 

1200 - 30000 45000 60000 

खाजगी औ ोिगक िश ण 
सं थांिनहाय एकि त शु क 

तपिशल  
https://admission.dvet.gov.in 
या संकेत थळावर उपल ध आहे 

िबगर मशीन गट - 
अिभयांि की यवसाय 

1000 - 25000 37500 50000 

िबगर अिभयांि की यवसाय 800 - 20000 20000 40000 
2 ओळखप  शु क 50 50 50 50 50 
3 ंथालय शु क 100 100 100 100 100 
4 इंटरनेट सुिवधा शु क 100 100 100 100 100 
5 सां कृितक काय शु क 100 100 100 100 100 

6 वसतीगृह शु क 1200 1200 1200 6000 12000 
संबंिधत औ. . सं थांनी िनि त 

कराव े
वशेा यावळेी जमा करावयाची अनामत र कम 

7 िश ण अनामत र कम 500 500 500 500 500 500 500 500 
8 ंथालय अनामत र कम 100 100 100 100 100 100 100 100 
9 वसतीगृह अनामत र कम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

* संबंिधत िश ण वष किर ता खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांिनहाय एकि त शु क तपिशल 
https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. खाजगी औ. .सं थासाठी आकारावयाच े
शु क िनध िरत केले या शु कापे ा कमी शु क आका  शकतात. उमेदवारांनी संबंिधत खाजगी औ. . सं थांशी 
िवक प सादर कर यापूव  व/वा वशे घे यापूव  संपक करावा.  

 
15.2 िनध रीत केले या शु कापे ा खाजगी औ. .सं था अिधक शु काची मागणी करत अस यास संबंिधत सहसंचालक, 

ादेिशक काय लय यां या कडे ता काळ त ार करावी. त ारीच ेिनराकरण न झा यास स म अिधकारी हणजेच 
संचालक ( िश ण), यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय यां या कडे त ार करावी. 

15.3 शासकीय औ. .सं थेतील िश णा य ना िश ण शु काम ये तसेच इतर शु कात िदली जाणारी सवलत ही 
रा यातील रिहवासी असले या व िवहीत पा ता धारक उमेदवारांना िदली जाईल.  

15.4 शासकीय औ. . सं थेतील सं था यव थापन सिमती या जागा: 
15.4.1 कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय मांक : पीपीपी-2018/ . .89/ 18/ यिश-5, 

िद.06.10.2018 अ वये क शासन पुर कृत “प लक ाय हेट पाटनरिशप” योजनतगत िनवड कर यात 
आले या शासकीय औ. . सं थांमधील सव यवसाय/तुक ांमधील २०% जागा ा सं था यव थापन 
सिमती या जागा िनध रीत कर यात आले या आहेत.  

15.4.2 िश ण वष 2015-16 किरता खाजगी औ. .सं थांसाठी ज ेमूलभतू िश ण शु क िनध िरत कर यात 
आले आहे,  ते िश ण शु क लाग ूहोईल.  

15.4.3 संबंिधत शासकीय औ. .सं थां या सं था यव थापन सिमती, वरीलपे ा कमी फी आका  शकतात. जर 
सं था यव थापन सिमतीने कमी फी घे याचा िनणय ठरिवला असेल तर तो िनणय स म अिधका याला 

वशे ीया सु  हो यापूव  कळवावा लागेल.  
15.4.4 सदर औ. .सं थेतील उविरत ८०% जागांसाठी शासकीय औ. .सं थांकरीता लाग ू असलेले िश ण 

शु क आकार यात येईल.  
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15.4.5 सं था यव थापन सिमती या २०% जागांवर वशेासाठी इ छुक उमेदवारांना वशे ीयेत वतं  
िवक प (Option) दे याची सुिवधा उपल ध  क न दे यात येत आहे. उदा. Fitter - IMC, Welder - IMC 
etc. 

15.4.6 सदर २०% जागा ा रा यपातळीवरील सवसाधारण जागा असतील व रा यतील कोण याही IMC 
जागेसाठी उमेदवार िवक प सादर क  शकतात. 

15.5 अनामत र कम िश णा य ना िश णादर यान वशे र  के यास कवा िश ण पूण झा यानंतर (काही वजावटी 
लागू अस यास या वजा क न) परत केली जाईल.  

15.6 खाजगी औ. .सं थांचे शु क हे संबंिधत औ. .सं थां या िवहीत अज त नमूद के या माणे जमा कर यात याव.े 
खाजगी औ. .सं थांना ह याने शु क घे याची मभुा/परवानगी आहे. तथािप, यासंबंधीचा िनणय सवतोपरी संबंिधत 
खाजगी औ. .सं थेचा राहील. 

15.7 शासकीय औ. .सं थेचे शु क: 
15.6.1 शासकीय औ. .सं थेच े शु क संबंिधत शासकीय औ. .सं थेत रोखीने जमा कराव.े शु क अदा 

के यानंतरच वशे िनि त कर यात येईल.  
15.6.2 वरील माणे शासकीय औ. .सं थेत िश णा य कडुन घे यात येणारे िश ण शु क हे शासन जमा 

कर यात येईल. उवरीत शु क जसे ओळखप  शु क, ंथालय शु क, इंटरनेट सुिवधा शु क व 
सां कृितक काय शु क संबंिधत सं थे या वीय पंची ले याम ये जमा कर यात येईल.  

15.6.3 वीय पंची ले याम ये जमा कर यात आले या िनधीतनू खालील बाब वर खच कर यात येईल. 
 

अ. . 
वीय पंची ले याम ये जमा 
कर यात आललेे शु क 

खच करावयाची बाब 
खच ची 

ट केवारी 
1 ओळखप  शु क विेशत उमेदवारांना ओळखप  देणे 100% 
2 ंथालय शु क अ यास माशी संबंिधत पु तके/ क ा य मा यम खरेदीसाठी 100% 
3 इंटरनेट सुिवधा शु क इंटरनेट सुिवधा पुरिवणे 100% 
4 सां कृितक काय शु क सां कृितक काय/रोजगार मेळाव ेआयोिजत करणे 100% 

 
15.6.4 वरील माणे वीय पंची ले याम ये जमा कर यात आलेला िनधी या उि टांसाठी जमा कर यात 

आलेला आहे याच बाब वर खच कर यात यावा व याची मािहती सं थे या सूचनाफलकावर ितवष  िद.15 
एि ल पयत जािहर कर यात यावी. 

 
16 वशे र  ीया व शु क परतावा: 

16.1 विेशत उमेदवार आपला वशे संबंिधत औ. .सं थेस भेट देवून आपले Login ID वाप न वेश Online प दतीत 
र  क  शकतो. यासाठी संबंिधत औ. .सं था व विेशत उमेदवार दोघांना आप या Login ID दारे वशे र  करावा 
लागेल. 

16.2 ऑनलाईन वशे णाली या मा यमातूनच वशे र  करणे अिनवाय आहे.  
16.3 वशे र  के यानंतर णाली ऑनलाईन वशे र  के याची पावती (Admission Cancellation Note) िनम ण करेल.  
16.4 औ. .सं था सदर पावती या दोन तीत टआऊट घेतील. दो ही पाव यांवर संबंिधत औ. .सं थेच े ाचाय व 

उमेदवार सही करतील.  
16.5 वशे र  केले या पावतीची 1 त उमेदवाराला दे यात येईल व दुसरी त संबंिधत औ. . सं थेकडे राखून ठेव यात 

येईल.  
16.6 एखा ा उमेदवाराने वशे ीये या कुठ याही ट यावर वशे र  केला तर तो यानंतर या वशेफेरीसाठी अपा  

ठरेल. तथािप, असे उमेदवार खाजगी औ. .सं थेत सं था तरावरील जागांसाठी वशेा या अंितम तारखेपयत पा  
राहील.  
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16.7 शु क परतावा हा खालील माणे वशे र  शु क कपात क न िदले जाईल. 
 

अ. 
. 

पिर थती 
शासकीय औ. .सं थेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

खाजगी औ. .सं थेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

1 वशे र  िवनंती अज हा चौ या वशेफेरी या 
वशे िनि ती कर या या शेवट या िदवशी व 

वळेेपूव  ा त झाला अस यास 

पूण शु कातून . 500/- वजा 
क न ऊविरत र कम परत 
करावी. 

पूण शु कातून . 1000/- वजा 
क न ऊविरत र कम परत 
करावी. 

2 वशे र  िवनंती अज हा वशेा या अंितम िदनांका 
नंतर ा त झाले अस यास व सदर जागा ही 
संबिधत औ. .सं थेने भरली नस यास  

अनामत र कमेिशवाय कुठलाही 
परतावा नाही.  

अनामत र कमेिशवाय कुठलाही 
परतावा नाही. 

 
17 संकीण: 

17.1 सव औ ोिगक िश ण सं थांम ये िश प कारागीर िश ण योजने या अ यास मासाठी िश णाच ेमा यम हे मराठी 
आहे. 

17.2 शािर रीक स मता: विेशत उमेदवारां या शािररीक तंदु ती पडताळणीसाठी सं था मखुांनी विेशत उमेदवारांची 
िश णा या आव यकतेनुसार तपासणीकिरता वै कीय तपासणी आयोिजत करावी.  

 
18 वसतीगृहात राह याची सोय:  

विेशत सव उमेदवारांना या सं थे या वसतीगृहातील खो या िमळतीलच याची शा ती नाही. उमेदवाराने देय वसतीगहृ 
शु क, इ यादी गो ट बाबत संबंिधत औ. .सं थे या ाचाय कडून खा ी क न यावी. वशे घेऊ इ छणा या उमेदवारानंा 
सूिचत कर यात येते की, यांना य तीश: वसतीगृहात राह याची यव था उपल ध होऊ शकते कवा नाही याकिरता या 
औ. .सं थेत ते वशे घेऊ इ छतात तेथील ाचाय शी संपक साधावा.  
औ. .सं थे या ाचाय नी शािररीक अपंग व असले या उमेदवारां या खोली िमळ यासाठी या अज ना ाथिमकता देवून 
सहानुभतूीपूवक िवचार करावा. या शासकीय औ. .सं थांम ये वसतीगृहाची यव था आहे या सं थांची यादी वशे 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 
 

19 आचरण आिण िश त: 
19.1 जर उमेदवार वशे अज म ये पिरपूण व बरोबर िवधान कर यास अपयशी ठरत असेल/काही मािहती दडवत असेल 

/खोटे कागदप  जमा करत असेल तर तो/ती वशेास अपा  ठरेल. अशा उमेदवारांवर सपंूण वशे ीयेकिरता 
बंदी घाल यात येईल. यामुळे उमेदवाराने असाच दावा करावा की, तो िस द कर या या पु थ संबंिधत मूळ 
द तऐवज आहेत. 

19.2 एखादया औ. .सं थेत िश णाथ  िश ण घेताना शासनाने लाग ूकेले या शासना या कायदा व िनयमा या िव द 
रा िवरोधी कृ य करताना कवा िश तिनयमा या िव द काही कायवाही करताना आढळला तर यास सं थेमधून 
कुठ याही सूचनेिवना ाचाय माफत िनलंिबत कर यात येईल व/वा जवळ या पोलीस ठा यास कळिव यात येईल.  

19.3 िश णा य ने औ. .सं थेतील सव िश तिवषयी िनयमांच े पालन कराव.े उमेदवाराने सं थेने/एनसी हीटी/ 
एससी हीटी/शासनाने िवहीत केले या आचार व िश ती या िनयमांचे उ ंघन के यास, याला प टीकरणाची संधी 
उपल ध क न िद यानंतर संबंिधत सं थे या ाचाय ना या उमेदवारास िनलंिबत कर याचा अिधकार आहे.  

19.4 िनयमाम ये असे असले तरी, शासनाने वशेासंबंधी कोणताही धोरणा मक िनणय घेतला अस यास, शासनाने या-
या वळेेस िदले या िनदशानुसार तो या वळेेपासूनच अंमलात येईल. वळेोवळेी याम ये बदल के यास यानुसारच 

िनयमांची अंमलबजावणी केली जाईल.  
19.5 जी सम या वर आली नाही, ती उदभव यास याबाबत पूण व अंितम कायवाही स म अिधका यामाफत केली जाईल.  
19.6 अज म ये नमूद केलेली मािहती कवा वशेा या वळेी कवा वशेानंतर उमेदवाराने वशेाशी संबंिधत िदलेली 

मािहती खोटी कवा चकुीची आढळ यास, याचा कवा ितचा वशे र  कर यात येईल, शु क जमा केले जाईल व 
याला कवा ितला औ. .सं थेतून ाचाय कडून िनलंिबत केले जाईल.  
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19.7 िनलंबन आदेशािवरोधातील अिपल मा  7 िदवसां या आत संचालक ( िश ण), यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय, महारा  रा य, मुंबई यांना पाठिव यात येईल व यांचा या करणातील िनणय अंितम राहील. 

19.8 उमेदवाराने पिर ेस बस यास पा  हो यासाठी येक स ाम ये (सेिम टरम ये) कमीत कमी 80% उप थती कायम 
ठेवावी लागेल.  

 
20 रॅ गग ितबंधाबाबत कायवाही: 

महारा  रॅ गग ितबंध कायदा-1999 जो िद.15 मे, 1999 पासून लागू झाला आहे यात खालील रॅ गग ितबंध बाबी 
अतंभतू आहेत. 
20.1 कोण याही शै िणक सं थे या आवारात कवा आवाराबाहेर रॅ गगला ितबंध कर यात आला आहे.  
20.2 जो कोणी शै िणक सं थां या आवारात कवा आवाराबाहेर य  व अ य री या रॅ गग करेल/भाग घेईल/साथ 

देईल/ सार करत असेल यास 2 वष कैद आिण/ कवा दहा हजार पयापंयत जाऊ शकतो एवढा दंड आकार यात 
येईल.  

20.3 कुठलाही िव ाथ  रॅ गगम ये दोषी आढळ यास याची सदर शै िणक सं थेतून हकालप ी केली जाईल व यास 
िनलंिबत के या या िदनांकापासून 5 वष साठी कुठ याही शै िणक सं थेत वशेास ितबंध घाल यात येईल.  

20.4 जे हा एखादा िव ाथ  कवा पिर थती माणे पालक अथवा याला सांभाळणारे अथवा या शै िणक सं थेतील 
िश क िलिख त व पात छळवणकुीची त ार सं था मखुाला करेल, ते हा संबंिधत शै िणक सं थेचा मुख 
यापूव या तरतदुी अबािध त ठेवनू, त ार आ यापासून सात िदवसां या आत त ारीत उ ेख केले या बाब ची 
चौकशी करतील आिण जर थमदशनी या त ारीत स यता आढळ यास गु ाच ेआरोप झाले या िव ा य ला 
िनलंिबत करतील आिण विरत सदर त ार पुढील कायवाहीसाठी यािठकाणी शै िणक सं था आहे या काय े ात 
येणा या पोलीस टेशनम ये न दवतील. सं था मुखाकडून के या जाणा या चौकशीम ये त ारीम ये थमदशनी 
त य न आढळ यास सं था मुखाकडून त ारदाराला लेखी व पात व तु थती कळिवली जाईल. या करणात 
सं था मखुांनी घेतलेला िनणय अंितम असेल.  

20.5 जर शै िणक सं थे या मखुाने वर 20.4 म ये नमूद के या माणे रॅ गगसंबंधी आले या त ारीसंबंधी दुल  केले 
अस यास कवा ते करण हाताळ यात तो अपयशी झा या करणी दोषी आढळ यास वरील िनयम 20.2 माणे 
िश ेस पा  धरले जाईल.  

20.6 मा. सव च यायालयाने िव.अ.यािचका मांक 24295/2006, िद.16.5.2007 आिण िदवाणी अपील 
नं.887/2009, िद.8.5.2009 याम ये िदले या िनदशानुसार देशातील सव उ च शै िणक सं थांम ये सव 
िव ा य चा शािर रीक व मानिसक, िनरोगी िवकास दान करणेसाठी अथवा एखादी कृती याचा पिर णाम िख ी 
उडिवणे, नवीन िव ा य शी अथवा कोण या िव ा य शी उ दटपणे वागणे अथवा हाताळणे, कुठलाही िव ाथ  कवा 
िव ा य कडून नवीन विेशत िव ा य ला कवा इतर कुठ याही िव ा य ला दंगलखोर वा बेिश त कृ यांम ये 
गोवणे यामुळे ास, दु:ख, शािर रीक व मानिसक ती झाली असेल अथवा होईल कवा नवीन विेशत िव ा य म ये 
कवा इतर कुठ याही िव ा य म ये धा ती, भीती कवा काळजी िनम ण होईल कवा कुठ याही िव ा य स कुठलहेी 

असे कृ य करावयास लावणे, जो तो सवसामा यिर या करणार नाही/आिण याचा पिर णाम लाजीरवाणी भावना 
िनम ण हो यास कवा यातना हो यास कवा ग धळ िनम ण हो यास कारणीभतू होईल याचा पिर णाम िवपरीत अशा 
नवीन अथवा कुठ याही िव ा य या शािर रीक अथवा मानिसक थतीवर होईल. याचा समावशे असले या 
रॅग गला काय ाने ितबंध कर यात येईल व ही आप ी काढून टाक यात येईल. 

20.7 रॅग ग या संक पनेम ये खालील एक कवा अिधक बाब चा समावशे होईल: 
20.7.1 कुठलाही िव ाथ  कवा िव ा य कडून नवीन विेशत िव ा य ला लेखी कवा इतर कुठ याही 

िव ा य ला शा दक बोलणे अथवा एखादी कृती याचा पिर णाम िख ी उडिवणे, नवीन िव ा य शी अथवा 
कोण याही िव ा य शी उद टपणे वागणे अथवा हाताळणे 

20.7.2 कुठलाही िव ाथ  कवा िव ा य कडून नवीन विेशत िव ा य ला कवा इतर कुठ याही िव ा य ला 
दंगलखोर वा बेिश त कृ यांम ये गोवणे यामुळे ास, दु:ख, शािर रीक व मानिसक ती झाली असेल 
अथवा होईल कवा नवीन विेशत िव ा य म ये कवा इतर कुठ याही िव ा य म ये धा ती, भीती कवा 
काळजी िनम ण होईल 
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20.7.3 कुठ याही िव ा य स कुठलेही असे कृ य करावयास लावणे जो तो सवसामा यिर या करणार नाही / आिण 
याचा पिर णाम लािजरवाणी भावना िनम ण हो यास कवा यातना हो यास, कवा ग धळ िनम ण हो यास 

कारणीभतू होईल याचा पिर णाम िवपरीत अशा नवीन अथवा कुठ याही िव ा य या शािर रीक अथवा 
मानिसक थतीवर होईल. 

20.7.4 विर ठ िव ा य कडून अशी कृती की जी नवीन अथवा कुठ याही िव ा य या िनयिमत िश णाम ये 
बाधा, अडथळा अथवा ितबंध िनम ण करेल. 

20.7.5 नवीन अथवा कुठ याही िव ा य ची सेवा वयै तक अथवा िव ा य या गटाच े िश णा या काय साठी 
घेऊन शोषण करेल. 

20.7.6 िव ा य तफ नवीन अथवा कुठ याही िव ा य ची आ थक िपळवणकू कवा जबरद तीने खच चा भार 
टाकणे. 

20.7.7 शािर रीक शोषणाचे कुठलेही कृ य याम ये लिगक शोषण, समलै गक शोषण, न नता, अ ील हावभाव, 
अस य कृती करावयास लावणे, शािर रीक इजा पोहचिवणे कवा य ती अथवा आरो यास धोका संभावणारे 
सव कार सामील आहेत. 

20.7.8 अ ील िशवीगाळ दारे, मेल दारे, टपाला दारे नवीन तथा इतर कुठ याही िव ा य ची य  व 
अ य पणे फसगत कवा दुस याची न कल कवा दुस याचा अपमान करणारी कुठलीही कृती. 

20.7.9 िवकृत आनंद िमळ या या कवा साम य/अिधकार व विर ठपणा दाखिव या या उ ेश असो अथवा नसो 
अशी िव ा य ने केलेली कुठलीही कृती याचा नवीन अथवा इतर कुठलीही की यामुळे िव ा य या 
मानिसक थती व आ मिव ासावर पिर णाम होईल 

20.8 औ ोिगक िश ण सं थेमधील रॅग ग करणा या व ो साहन दे या या िव ा य िव द कायवाहीबाबत: 
20.8.1 रॅग ग करणा या य तीस होणारी िश ा ही जरब बसिवल अशी व कठोर असावी यामुळे अशा काराची 

पुनरावृ ी हो यास ितबंध लागेल. 
20.8.2 रॅग ग या येक घटनांची सं थे या अिधका यांमाफत जवळ या पोलीस टेशनम ये त ार न द केली 

पािहजे.  
20.8.3 रॅग ग या िश ेशी संबंिधत कवा रॅग ग या येक घटनेतील त यावर आधारीत व रॅग ग या घटनेचा कार 

व ती ता बघून सं थेची रॅग ग िवरोधी सिमती यो य िनणय घेईल. 
20.8.4 घडले या गु ाचा कार व ती ता बघून सं था तरावर दोषी आढळले या िव ा य स य तीस 

खालीलपैकी एक कवा एकापे ा जा त एकि त िश ा होईल. 
20.8.4.1 वशे र  करणे 
20.8.4.2 वग तील उप थतीपासून िनलंिबत करणे  
20.8.4.3 िश यवृ ी/फेलोिशप/इतर सवलतीपासून विंचत करणे/रोखून धरणे 
20.8.4.4 परी ा व/वा इतर मू यांकन ीयेतील सहभागास ितबंध करणे 
20.8.4.5 िनकाल रोखून धरणे  
20.8.4.6 कोण याही िवभागीय, रा ीय, आंतररा टीय पधचे, युवा उ सवाचे सं थेच े ितिनधी व 

कर यापासून ह पार करणे 
20.8.4.7 वसतीगृहातून िनलंिबत करणे/हकालपटटी करणे. 
20.8.4.8 सं थेमधून ठरािवक कालावधीकिर ता िव ा य ला ता पुरते काढून टाकणे. 
20.8.4.9 सं थेमधून हकालप ी आिण दुस या कोण याही सं थेत वशेास बंदी घालणे.  
20.8.4.10 सामुिहक िश ा: जे हा रॅग ग चा गु हा करणारा वा ो साहन देणा याची ओळख पटणार नाही 

ते हा सं था संभािवत रॅग ग करणा यांवर सामािजक दबाव आण यास सामुिहक िश ा करेल. 
 

21 हमीप : 
सव उमेदवार यांनी वशेासाठी Online अज केलेले आहेत ते खालील माणे हमीप  भ न देत आाहेत असे समज यात 
येईल.  
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21.1 मी वशेाचे सव िनयम वाचले आिण सदर िनयमांच ेमला पूणपणे आकलन झाले आहे व तदनंतर मी चालू वष या 
वशेाकिर ता ऑनलाईन अज भरला आहे. 

21.2 मा या ऑनलाईन वशे अज त मा याकडून िदली गेलेली मािहती ही मा या मािहतीनुसार व िव ासा माणे खरी 
असून वशे अज त िदलेली मािहती कवा मा या वशेाबाबत मी पुरिवलेली मािहती नंतर कवा कुठ याही वळेेस 
खोटी कवा चकुीची िस द झा यास याचवळेेस माझा वशे र  होईल व मला ाचाय कडून िनलंिबत कर यात 
येईल, याची मला जाणीव आहे. 

21.3 भारतीय सरकारतफ गठीत कवा वधैािनक परी ा मंडळा या परी ेस बस यास मला बंदी घाल यात आलेली नाही. 
21.4 मला मा या अज या छाननी या वळेेस उपल ध यवसाय व मा या गुणव े या मानुसार वशेासाठी जागा िमळणार 

आहे याची मला जाणीव राहील. मी वशे िनि तीसाठी िनवड झाले या औ. .सं थेत िवहीत वळेाप कानुसार 
उप थत राहून ऑनलाईन वशे ीया पूण करेन. 

21.5 मला मािहत आहे की, कागदप े जमा कर या या शेवट या तारखेनंतर मा या वशेाशी संबंिधत िनयमात उ ेख 
अस यािशवाय मला सवलती वा ह क इ. या दा याि यथ कागदप े सादर करता येणार नाहीत. 

21.6 वशेासंबंधी मला वशे ािधकरण कवा ितिनधीकडून काहीही प यवहार केला जाणार नाही याची मला जाणीव 
आहे. मी हेही जाणनू आहे की, सं थेम ये मी वत: जावनू सं थेतील सूचना फलकावरील वा 
https://admission.dvet.gov.in या संकेत थळावरील सूचना पाहणे ही पूणपणे माझी जबाबदारी राहील.  

21.7 मला मािहत आहे की, NCVT/SCVT या परी ा ािधकरणाने ठरवून िदले या परी ेसंबंधी पिर ेस बस या या 
संधी, येक सेिम टरसाठी कमीत कमी उप थती, नकारा मक गुणप दती व असे इतर िनयम जे NCVT/SCVT 
यांनी वळेोवळेी ठरवून िदलेले आहेत या िनयमांना मी बांधील राहीन. 

21.8 मी ानुसार मा य करतो की शासनाकडून लाग ू कर यात आलेल े िनयम, कायदा आिण शासन मा यावर 
बंधनकारक असतील. मी ानुसार हमी देत आहे की, सं थे या आवारात कवा आवाराबाहेर कायदा व शासन 
हातात घेणार नाही तसेच बेिश तपणाची कोणतीही वतणकू करणार नाही की यामुळे मा यावर या िनयमातील 
िश तिवषयक िश ा होईल. 

21.9 मी वर हमी िद या माणे सं था/शासन/SCVT/NCVT यांनी ठरवून िदलेली िश त व वतणकू बाबत या िनयमांच े
मा याकडून उ ंघन झा यास सं थे या ाचाय ना मला सं थेतून िनलंिबत कर याच ेपूण अिधकार राहतील.  

21.10 येक स ासाठी सै दांितक व ा यि क परी ेसाठी सै दांितक व ा यि क वग म ये 80 ट के पे ा कमी उप थती 
अस यास मला परी ेस बसू िदले जाणार नाही या अटीची मला पूणपणे जाणीव आहे. 

21.11 NCVT/SCVT यांनी नेमून िदले या िवहीत वळेेत गृहपाठ, जॉब, जन स, िच कला इ. सादरीकरण 
समाधानकारकिर या कर यास असमथ ठर यास परी ेस बस यास परवानगी िदली जाणार नाही याची मला पूण 
जाणीव आहे.  

 
22 िश णा य ची बदली:  

22.1 संपूण वशे ीयेनंतर एखादया यवसायात/तुकडीत 50% पे ा कमी वशे झा यास विेशत उमेदवारास याच 
औ. .सं थेत दुस या यवसाय/अ यास मात कवा इतर औ. .सं थेत याच यवसाय अ यास मात बदली क न 
िदली जाईल. अशी औ. .सं था थमत: याच िज ात, याच िवभागात, याच िवभागा या जवळपास या िवभागात 
असली पािहजे. अशा बदलीकिरता उमेदवाराच े ाधा य िवचारात घेतले जाईल. अशा कारची बदली शासकीय 
औ. .सं थांवर बंधनकारक व खाजगी औ. .सं थाना ऐ छक राहील.  

22.2 थम वष परी ेपूव  वर उ ेिखले या िनयम 22.1 यितिर त बदलीसाठी परवानगी िदली जाणार नाही.  


