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

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य        पृ ठ 1 पैकी 95 

संचालकांच ेमनोगत 

रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वशे स  2021 
साठी क ीय ऑनलाईन वशे णाली उपल ध क न देतानंा मन वी आनंद होत आहे.  

शालांत परी ा उ ीण होऊन आप या भिवत याची व ने पाहणारी ही िपढी जागितकीकरणानंतर ज मली आहे. 
जागितकीकरण आिण संगणकीकरणामुळे तं ान झपा ाने बदलत आहे व मानवी यवहारातही मो ा माणात बदल होत 
आहेत. हे बदल आ मसात क न भिव यातील तांि क बदलांना अनुकुल ठरणारी िपढी घडिव याच े काम िश ण सं थांना 
करावयाच े आहे. भिव यातील व ने साकार हो यासाठी भिव यकाळात रोजगार उपयोगी ठरणारे िश ण घेणे गरजेच े आहे. 
स : थतीत पारंपािरक िश णा या मय दा प ट झा या आहेत. याचबरोबर तांि क यावसाियक िश ण महागडे सु दा झाले 
आहे. अशा पिर थतीत औ ोिगक िश ण सं थांमधील िविवध यवसायांच े कौश य िशकिवणारे िश ण हे रोजगार व 
वयंरोजगारासाठी वरदानच आहे. 

वाढ या औ ोिगकीकरणामुळे केवळ देशातच न हे तर जगभरात िविवध व पातील तं ानाची मो ा माणात गरज 
आहे. िशि त कुशल मनु यबळाचा अभाव सव  जाणवत आहे. उ ोग े ातील मनु यबळाची व तु थती अशी असताना 
महारा ात येक तालु यात िकमान 01 शासकीय औ. .सं था (ITI) सु  कर यात आलेली आहे. यानुसार 358 तालु यात 417 
शासकीय औ. .सं था कायरत असून यांची एकूण वा षक वशे मता जवळपास एक ल  आहे. याम ये आिदवासी भागात 
आिदवास साठी 61 सं था, अनुसूिचत जाती व नवबौ दां या मुलामलु साठी 04 उ च तर सं था, अ पसं यांकांसाठी वतं  02 
सं था व 43 शासकीय औ. .सं थांम ये वतं  तुकडया, मिहलांसाठी 15 तर 28 आिदवासी आ मशाळा औ. .सं था अशा 
सं थांचा समावशे आहे. याच बरोबर रा यात एकूण 538 खाजगी औ. .सं था कायरत असून यांची वा षक वशे मता साधारणत: 
५0,000 इतकी आहे. 

औ. .सं थांम ये एक व दोन वष कालावधीच ेिविवध यवसाय िश पकारागीर िश ण योजनतगत उपल ध आहेत. या 
यवसायांचा अ यास म हा उ ोगधं ातील त ांनी बनिवलेला असून अ यास म बनिवताना कारखा यात वापर या जाणा या 

कौश यांचा िवचार कर यात आला आहे. िश ण कालावधीत कारखा यांना भेटी देणे, उ ोगधं ातील त ांचे या यान, कॅ पस 
इंटर ू आयोिजत करणे, िश ण संपताच िशकाऊ उमेदवारी, नोकरी िमळवून दे यासाठी मदत करणे या सारखे उप म 
रा यातील सवच सं थांत केले जातात. 

युवकास आव यक असलेल े पायाभतू िश ण औ ोिगक िश ण सं थेम ये िद यानंतर औ ोिगक आ थापनेत 
वापर यात येणारी यं सामु ी व तं  यांच े ान व कौश य ा त क न सव टीने पूण कुशल बनावा यासाठी िशकाऊ उमेदवारी 
योजना अ त वात आली.  िशकाऊ उमेदवारांना क  शासनाने मंजूर केले या दरानुसार िश ण कालावधीम ये िव ावतेन 
िमळते. या योजनेअंतगत महारा  रा यातील साधारणत: 11,000 औ ोिगक आ थापनांम ये िशकाऊ उमेदवारां या एकूण 1 ल  
जागा थत कर यात आले या आहेत. औ ोिगक िश ण सं थेमधुन उ ीण होणा या उमेदवारांपे ा िशकाऊ उमेदवारीसाठी 
उपल ध जागा अिधक अस याने येक उ ीण उमेदवारास संधी उपल ध आहे. 

इय ा १० वी उ ीण उमेदवारांनी औ. .सं थेतून २ वष कालावधी या यवसाय अ यास मात िश ण पूण के यावर 
महारा  रा य मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण मंडळाने िनध िरत केले या २ भाषा िवषयाचंी परी ा उ ीण के यास 
उमेदवारास इय ा १२ वी ची समक ता दे यात येणार आहे. तसेच इय ा १० वी अनु ीण उमेदवारांनी औ. .सं थेतून २ वष 
कालावधी या यवसाय अ यास मात िश ण पूण के यावर महारा  रा य मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण मंडळाने 
िनध िरत केले या २ भाषा िवषयांची परी ा उ ीण के यास उमेदवारास इय ा १0 वी ची समक ता दे यात येणार आहे. 

रा यातील िविवध नामांकीत औ ोिगक आ थापनांसोबत संचालनालयाने सामंज य करार केलेल ेआहेत. या सामंज य 
करारा या मा यमातनू रा यातील शासकीय औ. . सं थांतील िश ण सुिवधांचा दज वाढ करणे, िश णा य ना अ पमुदतीच े

िश ण देणे, On the Job Training, रोजगारा या संधी, िनदेशक िश ण काय म, अ यावत यं सामु ी व उपकरणे उपल ध 
क न देणे, इतर आव यक सोईसुिवधा उपल ध क न देणे यासार या बाबी थम ाधा याने राबिव यात येत आहेत. 

औ. .सं थांमधील िश ण पूण के यावर उ च िश ण घेऊ इ छणा या उमेदवारांना पदिवका अ यास मा या दुस या 
वग त थेट वशे िदला जातो. अशा कारे औ ोिगक िश ण सं थांम ये उ ीण झाले या उमेदवारांना रोजगार, वयंरोजगार, 
िशकाऊ उमेदवारी योजनतगत रोजगाराची संधी व उ च िश णाची संधी उपल ध आहे. 
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को हीड-19 या िवषाणजू य साथीचा रोग सार रोख यासाठी राबिव यात आले या ितबंधा मक उपाय योजनांचा एक 
भाग हणनु रा यातील सव शाळा व महािव ालये काही कालासाठी बंद ठेव यात आ या हो या. उ वले या पिर थतीत 

िश णा य या मनाम ये असलेली भीती, भिव यातील रोजगार/ वयंरोजगार/ उ च िश णाबाबत चता दूर कर याचा य नही 
क न यांचा आ मिव ास वाढिवणे आव यक आहे. सदर कालावधीत रा यातील औ ोिगक िश ण सं थेमधील िश णा य च े
शै िणक नुकसान होऊ नये, यासाठी िविवध उपाययोजना हाती घे यात आ या. संचालनालयामाफत तं ानाचा भावी वापर 
क न ऑनलाईन मा यमां दारे सैधांितक िश ण (Theoretical Training) पूण कर यात येत आहे. तसेच मय िदत सं येत 

िश णा य ना सं थेत बोलावून ा यि क िश ण (Practical Training) पूण कर यात येत आहे. ऑग ट 2020 म ये िनयोिजत 
परी ा माहे फे ुवारी/ माच 2021 म ये घे यात आ या असुन सदर परी ांचा िनकाल घोिषत कर यात आला आहे. यामुळे 

िश णा य साठी िशकाऊ उमेदवार िश ण योजना, रोजगार, वयंरोजगार व उ च िश णा या सं या उपल ध झा या आहेत.  

सन २०१३ म ये शासकीय औ. .सं थेतील वशे ीया व सन २०१५ म ये खाजगी औ. .सं थेतील वशे क ीय 
ऑनलाईन प तीने करणारे महारा  हे देशातील पिहले रा य ठरले आहे. याचा अनुभव व होणारे फायदे ल ात घेता रा यातील 
सवच शासकीय व खाजगी औ. .सं थांमधील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेशासाठी क ीय ऑनलाईन प त 
राबिव यात येत आहे. वशेो छुक उमेदवारांनी व पालकांनी मािहतीपु तकेत दे यात आलेली मािहती, वशे प दती व िनयम 
तसेच मािणत कायप ती यांचा अ यास क न व स सदिववकेबु ीने ऑनलाईन वशेअज सादर करावा जेणे क न नंतर 
अडचणी उ वणार नाहीत. 

चलीत अज िनि ती या कायप दतीनुसार उमेदवारांना माणप े तपासणे, वशे अज शु क भरणे व वशे अज 
िनि तीसाठी औ. . सं थांम ये जाव े लागत असे. तथािप, करोना िवषाण ू (को हड 19) चा ादुभ व व यामुळे उ वले या 
पिर थती मळेु उमेदवारांना वास करणे गैरसोईचे असुन औ. . सं थांम ये देिखल गद  टाळणे आव यक आहे. यवसाय िश ण 
व िश ण संचालनालय व महारा  रा य मा यिमक आिण उ च मा यिमक िश ण मंडळ, पुणे यां या म ये झाले या सामंज य 
करारामळेु मंडळाकडुन सव परी ा य ची मािहती संचालनालयास उपल ध क न दे यात आली आहे. औ. . सं थेत वशे अज 
भरतांना उमेदवारांनी यांचा इय ा १० वी पिर ेचा बैठक मांक (Seat Number) नमुद के यास यांची वयै तक व इय ा १० वी 
या पिर ेतील गणु या बाबत सव मािहती वशे अज त आपोआप नमुद होईल (Auto Populate). तसेच या उमेदवारानंी इतर 

मंडळांमाफत इय ा 10 वी परी ा िदली असेल यांना यांची सव मािहती वशे अज त नमदु करावी लागेल. वशे अज ितल सव 
मािहती भर यानंतर उमेदवारांना वशे अज शु क ऑनलाईन प दतीने भर याची सुिवधा दे यात येत आहे. वशे अज शु क 
भर यानंतर वशे अज िनि त होईल. सबब, उमेदवारांना माणप े तपासणी, वशे अज शु क भरणे व वशे अज िनि तीसाठी 
कोण याही औ. .सं थांम ये य  जा याची आव यकता नाही. उमेदवारांना वशे अज त भरले या मािहती बदल/ दु ती 
कर यासाठी ाथिमक गणुव ा यादी (Provisional Merit List) कािशत के यानंतर व “हरकती न दिवणे (Grievance 
Redressal)” या फेरीत संधी उपल ध असेल. उमेदवारांनी िनवड झाले या औ. . सं थेत वशे िनि त करतांना वशे अज तील 
मािहती या पृ थ सादर केलेल ेद ताऐवज सं थेमाफत तपास यात येतील व यानुसार वेश िनि त कर यात येतील. यामुळे 
उमेदवारांनी वशे अज तील मािहती बरोबर अस याची खा ी क न यावी. 

वशेासंबंधी िनयम, आव यक द तऐवजांची मािहती व वशे कायप दती या बाबत िव तृत मािहती समािव ट असलेली 
मािहती पु तका वशे संकेत थळ https://admission.dvet.gov.in वर उपल ध क न दे यात येत आहे. रा यातील जा तीस 
जा त उमेदवारांनी कौश य िश णाचा लाभ यावा. 

आप या उ वल भिवत यासाठी संचालनालयातफ मन:पूवक शुभे छा !! 

-sd- 
िदगंबर अंबादास दळवी 

संचालक 
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, 

महारा  रा य 


