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प्रसतावना 
 

राज्य शासनाच्या अगिपत्याखालील संचालक (प्रगशक्षण), व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय यांच्या 
माध्यमातून शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमिील सन 2013-14 या शैक्षगणक वषातील प्रवशे प्रगक्रया Online 
पध्दतीने आयोगजत करण्यात आली हेाती. सदर प्रगक्रया ही अत्यंत पारदशणक, समांतर व विैागनक आरक्षण गवचारात 
घेऊन तसेच शासकीय गनयमांचा काटेकोरपणे पालन करुन यशसवीगरत्या पार पाडण्यात आली आहे.  अशा पध्दतीने 
शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमिील प्रवशे प्रगक्रया Online पध्दतीने यशसवीगरत्या राबगवणारे महाराष्ट्र हे 
देशातील प्र्म राज्य ठरले आहे.  त्यामुळे सदर गवशेष  Online प्रवशे मोगहम राबगवल्यामुळे याबाबत संपणूण देश 
पातळीवरुन आपल्या राज्याचे अगभनंदन करण्यात आले आहे.  ही राज्यासाठी अगभमानाची बाब आहे. सन 2013-
14 या वषाच्या Online प्रवशे प्रगक्रयेचा अनुभवाचा आिार घेऊन सन 2014-15 या शैक्षगणक वषापासनू राज्यातील 
सवण शासकीय औ.प्र.संस्ामंिील प्रवशे प्रगक्रया Online पध्दतीने राबगवण्यास सदंभीय (11) ये्ील शासन 
गनणणयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच डी.जी.ई.टी., नवी गदल्ली यांच्या सचुनांनुसार खाजगी औ. प्र. 
संस्ांसाठी प्रवशे गनयमावली व प्रगशक्षण शुल्क गनगचितत करण्यासाठी संदभीय (12) ये्ील शासन गनणणयान्वये 
सगमती गगठत करण्यास शासनाने मान्यता गदलेली आहे.  सदर सगमतीने राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगगक 
प्रगशक्षण संस्ासंाठी ऑगसट 2015 या सत्रापासनू होणाऱ्या प्रवशेासाठी प्रवशे गनयमावली व खाजगी औद्योगगक 
प्रगशक्षण संस्ांसाठी लागू करावयाच्या प्रगशक्षण शुल्क गनयमावली शासनास सादर केली आहे. सद्यस्स्तीत 
संदभीय (9) ये्ील शासन गनणणयान्वये खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ासंाठी सिुागरत प्रगशक्षण लागू करण्यात 
आले आहे. सगमतीने सादर केलेल्या प्रवशे व प्रगशक्षण शुल्क गनयमावली गवचारात घेवून सचंालक (प्रगशक्षण), 
व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय यांनी संदभीय (13) ते (16 ) ये्ील पत्रांन्वये प्रसताव मान्यतेसाठी सादर 
केला आहे. त्यानुसार प्रसतावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या गवचारागिन होती.    

शासन गनणणय   
 

राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ांसाठी ऑगसट 2015 या सत्रापासनू होणाऱ्या 
प्रवशेासाठी सगमतीने शासनास सादर केलेली प्रवशे गनयमावली तसेच खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ासंाठी 
लागू करावयाच्या प्रगशक्षण शुल्क गनयमावली गवचारात घेवून संचालनालयाने प्रसतागवत केल्याप्रमाणे सोबतच्या              
“पगरगशष्ट्ट-1” मिील ऑगसट 2015 पासून राज्यातील सवण शासकीय व खाजगी औ. प्र. संस्ांमिील ऑनलाईन 
प्रवशेासाठीच्या प्रवशे गनयमावलीस तसेच सोबतच्या “पगरगशष्ट्ट - 2 ” मिील खाजगी औ. प्र. संस्ांसाठी प्रगशक्षण 
शुल्क गनयमावलीस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. संदभीय (11) ये्ील शासन गनणणयात नमुद केलेल्या 
पध्दतीनुसार प्रवशे प्रगक्रया Online पध्दतीने राबगवण्याची जबाबदारी संचालक (प्रगशक्षण), व्यवसाय गशक्षण व 
प्रगशक्षण सचंालनालय, मंुबई यांची राहील.  

सदर Online प्रवशे प्रगक्रयेवरील होणाऱ्या खचाचा भार प्रत्यक्ष शासनावर पडणार नसल्यामुळे सदर 
प्रसतावास गनयोजन व गवत्त गवभागाची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. 

सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंतांक  201505141602186508 असा आहे. हा आदेश गडजीटल सवाक्षरीने 
साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
  
 

(रा.गो.जािव)  
 सह सगचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रगत, 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई याचंे खाजगी सगचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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२) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई याचंे खाजगी सगचव 
३) मा.प्रिान सगचव उच्च व तंत्र गशक्षण मंत्रालय, मंुबई यांच ेसवीय सहायक, 
४) सह सगचव (व्यगश) उच्च व तंत्र गशक्षण मंत्रालय, मंुबई याचंे सवीय सहायक  
५) संचालक (व्यवसाय गशक्षण) व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण सचंालनालय, मंुबई  
६) संचालक (प्रगशक्षण) व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण सचंालनालय, मंुबई  
७) सह संचालक, प्रादेगशक कायालय, मंुबई/ पणेु/ नागशक/ औरंगाबाद/अमरावती/ नागपरू 
८) प्राचायण, शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा (सवण संचालनालयामार्ण त) 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/2 मंुबई/ नागपरू 
१०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/2 मंुबई/ नागपरू 
११) अगिदान व लेखा अगिकारी, मंुबई 
१२) गजल्हा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण अगिकारी (सवण गजल्हे) (संचालनालयामार्ण त) 
१३) गनवडनसती (व्यगश-३) उच्च व तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई 
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शासन गनणणय, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाग, क्र. संकीणण-3315/प्र.क्र. 17/व्यगश-3, गद. 14  मे,  2015 च ेसहपत्र 
 

“पगरगशष्ट्ट-1” 
 

राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ासंाठी ऑगसट 2015 या सत्रापासून होणाऱ्या 
प्रवशेासाठी प्रवशे गनयमावली 

 
1.0 सवणसामान्य: 

प्रसतुत गनयम गशल्पकारागीर प्रगशक्षण योजनेतंगणत येणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या प्रवशेासाठी लागु राहतील. 
अ. महाराष्ट्र राज्यातील सवण शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा. 
ब. महाराष्ट्र राज्यातील सवण खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा. 
 

1.1 मागहतीपुस्सतकेत नमुद संगक्षप्त रुपे: 
ARC  : अजण स्सवकृती कें द्र 

  CAP  : कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीया  
  CBSE  : कें द्रीय माध्यगमक गशक्षण मंडळ 
  CGPA  : एकूण श्रेणी बबदुची सरासरी (Comulative Grade Point Average) 
  CTS  : गशल्पकारागीर प्रगशक्षण योजना 
  DGET  : महासंचालनालय, रोजगार व प्रगशक्षण, नवी गदल्ली 
  DVET  : व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
  GOI  : भारत सरकार 
  GOM  : महाराष्ट्र सरकार 
  HT  : मूळ तालुका 
  HSC  : उच्च माध्यगमक प्रमाणपत्र 
  ICSE  : माध्यगमक गशक्षणाच ेभारत सरकारच ेप्रमाणपत्र 
  IMC  : संस्ा व्यवस्ापन सगमती 
  ITI  : औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा 
  MSBSHSE : महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गशक्षण मंडळ 
  MSBTE  : महाराष्ट्र राज्य तंत्र गशक्षण मंडळ, मंुबई 
  NCVT  : राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगशक्षण परीषद 
  NRI  : अगनवासी भारतीय 
  OHT  : मूळ तालुकाबाहय 
  OMS  : महाराष्ट्र राज्याबाहेरील 
  PIO  : मुळ भारतीय नागरीक 
  SCVT  : राज्य व्यवसाय प्रगशक्षण परीषद 
  SL  : राज्य पातळी 
  SSC  : माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र 

 
1.2 परीभाषा: 

1.2.1 औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा म्हणजे शासनामार्ण त चालगवल्या जाणाऱ्या अ्वा शासन मान्यताप्राप्त खाजगी 
संस्ांव्दारा गशल्पकारागीर प्रगशक्षण योजनेतंगणत येणाऱ्या व्यवसायांमध्ये प्रगशक्षण देणाऱ्या, राष्ट्रीय 
व्यवसाय प्रगशक्षण परीषद अ्वा राज्य व्यवसाय प्रगशक्षण परीषदेची संलग्नता प्राप्त असलेल्या राष्ट्रीय 
व्यवसाय प्रमाणपत्र अ्वा राज्य व्यवसाय प्रगशक्षण परीषदेचे प्रमाणपत्र गनगणगमत करणाऱ्या संस्ा. 

1.2.2 शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा म्हणजे महाराष्ट्र शासनातरे् चालगवल्या जाणाऱ्या औद्योगगक 
प्रगशक्षण संस्ा. 

1.2.3 खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा म्हणजे खाजगी व्यवस्ापनामार्ण त कायम गवनाअनुदागनत तत्वावर 
चालगवल्या जाणाऱ्या औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा 
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1.2.4 व्यवसाय/अभ्यासक्रम  म्हणजे महासंचालनालय, रोजगार व प्रगशक्षण नवी गदल्ली बकवा राज्य व्यवसाय 
प्रगशक्षण परीषद, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्ण त सुगचत केलेले व्यवसाय/अभ्यासक्रम.  ये्े व्यवसाय व 
अभ्यासक्रम एकाच अ्ाने असुन त्यांची अदलाबदल होवु शकते. 

1.2.5 युगनट म्हणजे गवगशष्ट्ट व्यवसाय अभ्यासक्रमाची तुकडी की ज्यासाठी सवतंत्र गशल्पगनदेशक गनयुक्त केला 
आहे. 

1.2.6 गशल्पगनदेशक म्हणजे औ.प्र.संस्ांमध्ये गशक्षण/ प्रगशक्षण देणारा कमणचारी 
1.2.7 प्रगशक्षणा्ी म्हणजे औ.प्र.संस्ेमध्ये प्रवगेशत उमेदवार 
1.2.8 प्रगशक्षण वषण म्हणजे औ.प्र.संस्ेमिुन प्रगशक्षण गदले जाणारा 01 ऑगसट ते 31 जूलै दरम्यानचा कालाविी 
1.2.9 एनसीव्हीटी व्यवसाय म्हणजे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगशक्षण परीषदेची संलग्नता प्राप्त औ.प्र.संस्ेत गशकगवले 

जाणारे व्यवसाय अभ्यासक्रम 
1.2.10 एसटीव्हीटी व्यवसाय म्हणजे राज्य व्यवसाय प्रगशक्षण परीषदेची संलग्नता प्राप्त औ.प्र.संस्ेत गशकगवले 

जाणारे व्यवसाय अभ्यासक्रम 
1.2.11 मंजूर प्रवशेक्षमता म्हणजे महासंचालनालय, रोजगार व प्रगशक्षण, नवी गदल्ली यांच्याकडुन मंजुर व्यवसाय 

तसेच राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगशक्षण परीषदेकडुन संलस्ग्नत अभ्यासक्रमगनहाय मंजूर जागांची संख्या बकवा 
राज्य व्यवसाय प्रगशक्षण परीषदेच्या अभ्यासक्रमगनहाय मंजूर जागांची संख्या.  

1.2.12 सुपरन्युमरी म्हणजे व्यवसाय अभ्याक्रमांच्या तुकडीमिील मंजूर प्रवशेक्षमतेतील गळती रोखण्यासाठी 
मंजूर प्रवशेक्षमतेच्या 30% वा महासंचालनालय, रोजगार व सवयंरोजगार यांनी गनिागरत केल्याप्रमाणे 
अगिकच ेप्रवशे करण्यास गदलेली परवानगी 

1.2.13 एकुण प्रवशेक्षमता म्हणजे एका तुकडीची प्रवशेक्षमता = मंजुर जागा म्हणजे मंजुर प्रवेशक्षमता + 
सुपरन्युमरी 

1.2.14 राज्य सरकार म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच ेसरकार 
1.2.15 संचालक म्हणजे संचालक (प्रगशक्षण), व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
1.2.16 कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीया म्हणजे शासकीय व खाजगी औ.प्र.संस्ांसाठी एकाच ऑनलाईन अजाव्दारे 

करण्यांत येणारी कें द्रीय प्रवशे पध्दत 
1.2.17 संकेतस्ळ म्हणजे www.admission.dvet.gov.in 
1.2.18 प्रवशेअजण स्सवकृती कें द्र म्हणजे औ.प्र.संस्ा जे्े उमेदवार ऑनलाईन प्रवशे अजण भरणे, पडताळणी, 

स्सवकृती आगण गनगचितती करु शकतो.  सवण शासकीय व खाजगी औ.प्र.संस्ा या औ.प्र.संस्ांच्या 
प्रवशेप्रकीयेत प्रवशेअजण स्सवकृती कें द्र असतील 

1.2.19 उमेदवार म्हणजे  महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय तसेच खाजगी औ.प्र.संस्ांमिील गशल्पकारागीर  
प्रगशक्षण योजनेतंगणत येणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी अजण स्सवकृती कें द्रावर प्रवशे अजण भरुन अजण 
गनगचितत करणारा प्रवशेोच्छुक अजणदार  

1.2.20 इटंर-से-मेरीट म्हणजे गुणवत्ता क्रमांक 
1.2.21 सक्षम अगिकारी म्हणजे मागहती पुस्सतकेत उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रवशे अजण मागगवणारा व प्रवशेप्रकीयेची 

अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्ण त गनयुक्त अगिकारी. सद्यस्स्तीत संचालक 
(प्रगशक्षण)व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय यांना शासनातरे् सक्षम प्रागिकारी म्हणनू  नेमण्यात 
आले आहे.  

1.2.22 सक्षम अगिकाऱ्याचा प्रगतगनिी म्हणजे प्रवशेप्रकीया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सक्षम अगिकाऱ्यास 
मदतनीस म्हणनु सक्षम अगिकाऱ्याकडुन गनयुक्त अगिकारी 

1.2.23 अगनवासी भारतीय म्हणजे भारतीय आयकर कायदा 1961 च्या कलम 6 मध्ये गदलेल्या व्याख्येनुसार 
असणारे. 
 

1.3 कें द्रीय प्रवशे प्रगक्रया माध्यमातून गशल्पकारागीर प्रगशक्षण योजनेअंतगणत होणाऱ्या प्रवशे प्रगक्रयेत सक्षम 
अगिकाऱ्याची भगूमका 
1.3.1 सवण शासकीय आगण खाजगी औ.प्र.संस्ानी पुढील प्रगशक्षण वषाच्या प्रवशेासाठी उपलब्ि व्यवसाय 

तुकडयांची मागहती संलग्नतेच्या तपगशलासह सक्षम अगिकाऱ्याकडे गदनांक 31 माचण पयंत सादर 
करावीत. 
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1.3.2 खाजगी औ.प्र.संस्ा संस्ासतरावरील जागा सक्षम अगिकाऱ्याकडे कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या माध्यमातुन , 
भरण्यासाठी 15 एगप्रल पयंत  हसतांतरीत करु शकतात  

1.3.3 अल्पसंख्याक दजा प्राप्त खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ांनी, आपल्या संस्ेतील उपलब्ि जागांपैकी 
अल्पसंख्यांकासाठी राखीव आरक्षीत जागांची कमाल मयांदा, कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या माध्यमातुन 
भरण्यासाठी 15 एगप्रल पयंत  सक्षम अगिकाऱ्याकडे सादर करावीत. 

1.3.4 सक्षम अगिकारी, सवण औ.प्र.संस्ांसाठी, औ.प्र.संस्ागनहाय व व्यवसाय अभ्यासक्रम गनहाय प्रवशेक्षमता 
15 एगप्रल पयंत प्रकागशत करतील 

1.3.5 सवण औ.प्र.संस्ा पुढील प्रगशक्षण वषा साठीची प्रवशेक्षमता तपासतील व काही त्रटुी असल्यास सक्षम 
अगिकाऱ्यास त्याबाबत 20 एगप्रल पयंत कळवतील. 

1.3.6 सक्षम अगिकारी सवण औ.प्र.संस्ागनहाय व व्यवसाय अभ्यासक्रम गनहाय प्रवशेक्षमता 1 मे पयणत प्रकागशत 
करतील. 

1.3.7 30 एगप्रल रोजी बकवा त्या पुवी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रगशक्षण परीषद अ्वा राज्य व्यवसाय प्रगशक्षण 
परीषदेकडुन संलग्नता प्राप्त व्यवसायांच्या तुकडयांच्या संस्ागनहाय व व्यवसायगनहाय जागांचा त्यांच्या 
प्रवशे क्षमतेमध्ये/ उपलब्ि जागेमध्ये समावशे केला जाईल व सवण औ.प्र.संस्ांकरीता 15 मे पयंत 
व्यवसायगनहाय अंगतम उपलब्ि जागा संकेतस्ळावर जाहीर केल्या जातील.  उपरोक्त गदनांकानंतर 
संलग्नता प्राप्त करुन घेणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायाची तुकडी प्रवशेप्रक्रीयेसाठी त्या प्रगशक्षण वषात ग्राहय 
िरली जाणार नाही. 

1.3.8 औ.प्र.संस्ेतील व्यवसाय अभ्यासक्रमांची प्रवशेक्षमेसह यादी ही प्रवशेपुसतेकील प्रपत्र-2 म्हणनू एक भाग 
आहे.  मात्र, औ.प्र.संस्ेतील सुिारीत व्यवसाय अभ्यासक्रमगनहाय यादी संकेतस्ळावर उपलब्ि असेल.  
दरम्यान मागहतीपुस्सतका अगोदर प्रकागशत झाल्यामुळे सक्षम अगिकारी मागहती पुसतीकेसोबत प्रपत्र 2 
सवतंत्रपणे पुरवतील. 

1.3.9 सक्षम अगिकारी ऑनलाइन प्रवेश संकेतस्ळावर उपलब्ि करतील. 
1.3.10 सक्षम अगिकारी औ.प्र.संस्ेतील प्रवशे प्रक्रीयेसाठी मागहती पुस्सतका व प्रवशेासाठी व प्रवेशानंतर 

करावयाच्या कायणवाहीसाठी प्रमागणत कायणपध्दती प्रकागशत करतील  
1.3.11 सक्षम अगिकारी कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेस अनुसन न गमळालेल्या व्यवसाय गनहाय जागेवर प्रवशेासाठी व 

प्रवशे गनगचितत करण्यासाठी उमेदवारास जागा गमळालेल्या शासकीय अ्वा खाजगी औ.प्र.संस्ेत 
जाण्यासाठी मागणदशणन करेल.  

1.3.12 ऑनलाईन प्रवशे संकेतस्ळावर सवण औ.प्र.संस्ांना प्रवशे प्रक्रीया पुणण करण्यासाठी Login पुरवेल आगण 
प्रवगेशत उमेदवाराची मागहती प्रगशक्षणासाठी व परीक्षेच्या प्रक्रीयेसाठी अगे्रगषत करेल. 

1.3.13 सक्षम अगिकाऱ्याने गशल्पकारागीर प्रगशक्षण योजनेअंतगणत व्यवसायांतील प्रवशेा संबंिात घेतलेले सवण 
गनणणय अंगतम आगण सवण संबंगितांना बंिनकारक असतील 

1.3.14 कें द्रीय प्रवशे प्रगक्रया ही सुचकदशी प्रक्रीया असून सक्षम अगिकारी यात सुिारणा करतील/ बकवा 
आवश्यकता असल्यास जासतीत जासत प्रवशे होण्याची खात्री करण्यासांठी प्रवशे प्रगक्रये दरम्यान 
प्रवशेासंबंिीची काही बदल करुन संबंिीत मागहती वृतपत्रातुन प्रकागशत करतील आगण प्रवशेाच्या  
संकेतस्ळावर दृश्य सवरुपात उपलब्ि करुन देतील. 

1.3.15 शासकीय आगण खाजगी औ.प्र.संस्ांमिील प्रवगेशत उमेदवारांकडून प्राप्त तक्रार अजाबाबत देखील 
सक्षम अगिकारी तक्रार गनवारण अगिकारी म्हणनू काम करतील 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन गनणणय क्रमांकः संकीणण-3315/प्र.क्र. 17/व्यगश-3 

 

पषृ्ठ 52 पैकी 7 

1.4 कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेसाठी जागांची उपलब्िता: 
सक्षम अगिकाऱ्यामार्ण त कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेच्या माध्यमातून प्रवशेाकरीता उपलब्ि करुन गदलेल्या  जागांचा 
तपशील खालील तक्त्यात गदला  आहे. 
 

अ.क्र. संस्ा कें गद्रय प्रवशे प्रक्रीयेकगरता सक्षम 
अगिकाऱ्याकडे उपलब्ि जागा 
(एकुण प्रवशेक्षमतेच्या प्रत्येक 
तुकडीसाठी उपलब्ि जागा 

(टक्केवारीत)) 

संस्ा सतरावरील प्रवशेासाठी 
संस्ेत उपलब्ित जागा 

(एकुण प्रवशेक्षमतेच्या प्रत्येक 
तुकडीसाठी उपलब्ि जागा 

(टक्केवारीत) 
1. सवण शासकीय औ.प्र.संस्ा 100% 0% 
2. सवण खाजगी औ.प्र.संस्ा 80% 20% 

 
1.5 कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेसाठी उपलब्ि जागांचे वाटप: 

प्रवशे अगिकाऱ्याकडून प्रवशेाकगरता उपलब्ि जागांच ेवाटप खाली नमूद केलेल्या तपशीलाप्रमाणे होईल.    
जागा वाटप प्रवशेाकगरता उपलब्ि जागा 

मूळ तालुका पातळीवर 70% जागा 
(Home Taluka Level) 

सवणसामान्य प्रवशे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या जागांपैकी 70% 
जागा हया उमेदवाराने ज्या तालुक्यामिुन माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
(SSC) गदलेली आहे त्याच तालकु्यामिील औ.प्र.संस्ेत प्रवशेासाठी उपलब्ि 
आहेत. 

तालुकाबाह्य पातळीवर 30% जागा 
(Outside Home Taluka Level) 

सवणसामान्य प्रवशे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या जागांपैकी 30% 
जागा हया महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवाराने ज्या तालुक्यामिुन माध्यगमक 
शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे त्या तालुक्याव्यगतरीक्त इतर 
तालुक्यातील औ.प्र.संस्ांमध्ये प्रवशेासाठी आरगक्षत ठेवण्यांत आल्या आहेत.   
राज्यसतरीय गुणवत्ता यादीमिील ज्या उमेदवाराने अशा तालुक्याबाहेरील 
30% जागांकरीता पयाय गदला आहे, त्यांना प्रवशे देण्यांत येईल.  30% 
जागांपैकी वरील प्रमाणे प्रवशे देवून गरक्त असलेल्या जागा, 70% जागांकरीता 
पयाय गदलेल्या उमेदवारांना पुढील रे्रीत प्रवशेाकरीता उपलब्ि होतील. 

 
1.5.1 मूळ तालकुा पातळीवरील 70% जागा:  

उमेदवाराने माध्यगमक शालांत परीक्षा (SSC) ज्या गठकाणावरुन गदलेली आहे त्यावर तालुका सतरावरील 
70% जागांबाबत उमेदवाराची पात्रता ठरगवली जाते.  
उदाहरणा ण्: उमेदवाराने िुळे गजल्ह्यातील गशरपूर तालुक्यातून माध्यगमक शालांत परीक्षा (SSC)  
गदलेली असेल तर संबंगित उमेदवार गशरपुर तालुक्यातील सवण औ.प्र.संस्ांतील उपलब्ि जागाचंा 70% 
जागांकगरता पात्र असेल. 
 

मंुबई उपनगर गजल्हयातील उमेदवाराने कोणत्याही एका तालुक्यातुन माध्यगमक शालांत परीक्षा (SSC) 
गदलेली असेल तर उमेदवार मंुबई शहर आगण मंुबई उपनगर गजल्हयातील सवण औ.प्र.संस्ांमिील 
उपलब्ि जागांच्या 70% जागाकगरता पात्र असेल. वरील दोन्ही गजल्यांमिील प्रवशेास अजण करणाऱ्या 
उमेदवारांचा मुळ तालुका म्हणून मंुबई तालुका ग्राहय िरण्यांत येईल.   
 

1.5.2 तालकुाबाह्य पातळीवरील 30% जागा: 
तालुकाबाह्य पातळीवरील 30% जागांबाबत, उमेदवाराने ज्या शाळेतून माध्यगमक शालांत परीक्षा (SSC) 
गदलेली आहे त्यावरुन उमेदवाराची पात्रता ठरगवली जाईल.  
उदाहरणा ण्: उमेदवाराने माध्यगमक शालांत परीक्षा िुळे गजल्ह्यातील गशरपूर तालुक्यातून गदलेली 
असेल तर संबंगित उमेदवार गशरपुर तालुका सोडून इतर सवण तालुक्यामिील सवण औ.प्र.संस्ांतील 
उपलब्ि जागांच्या 30% जागांकगरता तो पात्र असेल.  
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1.5.3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीयांकगरता जागा: 
महाराष्ट्र राज्यातील सवण शासकीय व खाजगी औ.प्र.संस्ांमिील गुणवत्तनुेसार पात्र उमेदवारांना प्रवशे 
गदल्यानंतर काही  जागा गरक्त राहत असल्यास, अशा जागा महाराष्ट्र राज्याव्यगतगरक्त इतर राज्यातील 
पात्र उमेदवारांना आगण त्यानंतर अगनवासी भारतीय पात्र उमेदवारांना खाली नमूद केलेल्या मागणदशणक 
तत्वानुसार प्रवशेास देण्यांत येतील. 
1.5.3.1 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय अशा सवण उमेदवारांना खुल्या प्रवगात ग्राहय 

िरण्यात येईल व त्यांना गनयम क्र. 2.0 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे पात्रता िारण करणे आवश्यक 
आहे. 

1.5.3.2 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना अनुक्रमे त्यांच्या गुणवत्ता 
क्रमानुसार प्रवशे गदला जाईल. 

1.5.3.3 महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांमिुन जागा भरल्यानंतर, सक्षम अगिकारी या श्रेणी मिील 
उमेदवारांमिुन 4थ्या रे्रीमध्ये जागा वाटप करतील. 

1.5.3.4 प्र्म राज्याबाहेरील उमेदवारांमिुन जागा भरण्यांत येतील, त्यानंतर जागा गरक्त रागहल्यास 
अगनवासी भारतीय उमेदवारांमिुन जागा भरण्यांत येतील. 

1.5.3.5 गनयगमत वळेापत्रकाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना 
कें गद्रय प्रवशे प्रक्रीयेत नोंद करावी लागेल आगण वळेापत्रकामध्ये गदल्याप्रमाणे 4 थ्या रे्रीसाठी 
पयाय सादर कराव ेलागतील. 

1.5.3.6 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवार कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या पगहल्या, 
दुसऱ्या व गतसऱ्या रे्रीसाठी पात्र नाहीत. 
 

1.6 औ.प्र. संस्ामिील जागा वाटप आगण आरक्षण: 
कें गद्रय प्रवशे प्रक्रीयेनुसार प्रवशेाकगरता उपलब्ि असलेल्या जागांची आगण संस्ा सतरावर उपलब्ि असलेल्या 
जागांची  सवण प्रकारच्या संस्ांमिील वगणवारी खाली दशणगवल्याप्रमाणे आहे. 

 
अ. 
क्र. 

संस्ेच ेप्रकार सक्षम अगिकाऱ्याकडे उपलब्ि जागा  
(एकूण प्रवशेक्षमतेच्या टक्केवारीत) 

संस्ा पातळी 
वरील जागा@ 

(एकुण 
प्रवशेक्षमतेच्या 
टक्केवारीत) 

मूळ तालुका 
पातळीवरील  

जागा 

तालुकाबाह्य 
पातळीवरील 

जागा 

राज्यपातळीवरील 
जागा 

1. शासकीय औ. प्र. संस्ा 
-  सवणसामान्य 

70%  30% 0% 0% 

2. शासकीय औ. प्र. संस्ा 
- मगहला 

0% 0% 100% - र्क्त 
मगहलांसाठी 

0% 

3. शासकीय औ. प्र. संस्ा 
-  अल्पसंख्यांकाकगरता 

अल्पसंख्यांका 
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 30% 
जागांच्या 70% 

अल्पसंख्यांका 
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 30% 
जागांच्या 30% 
जागा 

70% - र्क्त 
अल्पसंख्याकाकगरत
ाा 

0% 

4. शासकीय औ. प्र. संस्ा 
- अनुसूगचत जाती 
कगरता (SCP) 

अनुसूगचत जाती  
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 20% 
जागांच्या 70% 

अनुसूगचत 
जमाती  
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 20% 
जागांच्या 30% 
जागा 

80% - र्क्त अनु. 
जातीकगरता   

0% 
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अ. 
क्र. 

संस्ेच ेप्रकार सक्षम अगिकाऱ्याकडे उपलब्ि जागा  
(एकूण प्रवशेक्षमतेच्या टक्केवारीत) 

संस्ा पातळी 
वरील जागा@ 

(एकुण 
प्रवशेक्षमतेच्या 
टक्केवारीत) 

मूळ तालुका 
पातळीवरील  

जागा 

तालुकाबाह्य 
पातळीवरील 

जागा 

राज्यपातळीवरील 
जागा 

5. शासकीय औ. प्र. संस्ा 
-  अनुसूगचत जमाती 
कगरता (TSP) 

अनुसूगचत 
जमाती  
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 25% 
जागांच्या 70% 

अनुसूगचत 
जमाती  
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 25% 
जागांच्या 30% 
जागा 

75% र्क्त 
अनुसुगचत 
जमातीकगरता  

0% 

6. शासकीय औ. प्र. संस्ा 
-  सावणगत्रकरण  

अनुसूगचत 
जमाती  
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 00% 
जागांच्या 70% 

अनुसूगचत 
जमाती  
व्यगतरीक्त 
उपलब्ि 00% 
जागांच्या 30% 
जागा 

100% र्क्त 
अनुसुगचत 
जमातीकरीता 

0% 

7. खाजगी औ. प्र. संस्ा -  
सवणसामान्य 

एकूण प्रवशे 
क्षमतेच्या 
उपलब्ि 80% 
जागेच्या   70%  

एकूण प्रवशे 
क्षमतेच्या 
उपलब्ि 
80%जागेच्या   
30% जागा   

0% एकूण प्रवके्षमतेच्या 
20% 

8. खाजगी औ.प्र. संस्ा - 
अल्पसंख्यांकाकगरता# 

कें द्रीय प्रवशे 
पध्दतीतील 
उपलब्ि 
जागांच्या 70% 
जागा * 

कें द्रीय प्रवशे 
पध्दतीतील 
उपलब्ि 
जागांच्या 30% 
जागा* 

गकमान मयादा 50% 
र्क्त गवशेष 
अल्पसंख्यांकासाठी  

कमाल मयादा 
20% 

 
# ज्या खाजगी औ.प्र.संस्ांची अल्पसंख्यांक संस्ा म्हणनु नोंद आहे अशा संस्ा सक्षम अगिकाऱ्यानंा 

कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेतील उपलब्ि जागांमध्ये अल्पसंख्यांक उमेदवारांना असलेल्या आरक्षणाच्या 
कमाल मयादेबाबत 15 एगप्रल पुवी कळवतील. 

*    कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील जागा = एकूण प्रवशेक्षमता - (राज्य सतरावर गवगशष्ट्ट 
अल्पसंख्यांकाकगरता असलेल्या जागा + संस्ा पातळीवरील जागा) कें द्रीय प्रवशे पध्दतीत जागा 
हया एकुण प्रवशेक्षमतेच्या 100% पेक्षा जासत असू नयेत.  

@  खाजगी औ.प्र.संस्ा, संस्ा पातळीवरील जागा कें गद्रय प्रवशे पध्दतीव्दारे भरण्यासाठी सक्षम 
अगिकाऱ्याकडे देऊ शकतात. त्ागप, अशी गवनंती 15 एगप्रल पूवी करण्यांत यावी. 

 
2.0 कुशल कारागीर प्रगशक्षण योजने अतंगणत व्यवसायांच्या प्रवशेाकरीता पात्रता गनकष: 

2.1 उमेदवार भारतीय नागरीक असावा 
2.2 उमेदवाराचे वयाची 14 वषे पूणण केलेली असावी. मेकॅगनक रीपेरींग ॲण्ड मेंटेनन्स ऑर् लाईट ॲण्ड हेवी मोटार 

व्हेगहकल, ड्रायव्हर कम मेकॅगनक, लाईट मोटर व्हेगहकल या व्यवसायांकगरता 31 जुलै रोजी उमेदवाराच ेवय 18 
वषे पूणण असले पागहजे. 

2.3 कोणत्याही व्यवसायाच्या प्रवशेाकगरता कमाल वयोमयादेची अट नाही.  
2.4 व्यवसायगनहाय पात्रतेसाठी उमेदवाराने प्रपत्र - 1 चा संदभण घ्यावा. 
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2.5 राष्ट्रीय मुक्त शाळेतील गवज्ञान व गगणत हा गवषय नसलेले उमेदवार व अपंग शाळेतील उमेदवार अगभयांगत्रकी 
व्यवसायासाठी पात्र नाहीत.  अगभयांगत्रकी व गबगर अगभयांगत्रकी व्यवसायाच्या वगणवारीसाठी प्रपत्र - 1 चा संदभण 
घ्यावा.  

2.6 उमेदवाराचे गनकालपत्र श्रेणीसवरुपात (Grade System) असल्यास, अशा उमेदवारांनी श्रेणी व गुण यांची 
समकक्षता असलेले संबंगित संस्ेच ेअ्वा मंडळाच ेअगिकृत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  

2.7 उमेदवार माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळ बकवा 
कें द्रीय परीक्षा मंडळा व्यगतरीक अन्य मंडळाकडुन उत्तीणण झाला असेल तर त्याने महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च 
माध्यगमक मंडळाकडून (MSBSHSE) तसे समकक्षता प्रमाणपत्र आणाव.े  

2.8 अगनवासी भारतीय उमेदवारांनीही महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळाच े (MSBSHSE)  असे 
समकक्षता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.  

 
3.0 उमेदवारांच ेप्रकार: 

3.1 महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार व  मुळ तालकु्यातील उमेदवाराचंे प्रकार: 
सक्षम अगिकाऱ्याच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र राज्यातील जागांवर प्रवशेाकरीता उमेदवारास खालील 
तक्यांमिील एकातरी पात्रतेच्या गनकषाची पुतणता करणे आवश्यक आहे. 
 

अ. 
क्र. 

उमेदवाराच ेप्रकार तालकुा सतरावरील 70% जागांकरीता 
उमेदवाराच ेपात्रता व तालकुाक्षते्र 

गनकष 

मूळ तालकुा 

1. प्रकार - अ 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार 

Type - A 
Maharashtra State 

Candidates 

उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील 
मान्यताप्राप्त शाळेतून माध्यगमक 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
गदलेली असावी 

आगण 
उमेदवाराच े आई अ्वा वडील 
महाराष्ट्र राज्याच े अगिवास असणारे 
असावते. 

उमेदवाराचा मुळ तालुका म्हणजे 
उमेदवाराने माध्यगमक शालांन्त 
प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) परीक्षा जे्ुन 
गदलेली असेल ते  गठकाण ज्या 
तालुका क्षेत्रात येते तो तालुका. 

2. प्रकार - ब 
महाराष्ट्रात अगिवास असणारे 

उमेदवार 
Type - B 

Maharashtra Domiciled 
Candidates 

"प्रकार - अ"  ची पुतणता करीत नसल्यास  
आगण 

उमेदवाराच े आई अ्वा वडील 
महाराष्ट्र राज्याच े अगिवास असणारे 
असावते.  

उमेदवाराचा मुळ तालुका म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्याच ेअगिवास प्रमाणपत्र 
देणारे प्रागिकरण महाराष्ट्र राज्यातील 
ज्या तालुका क्षेत्रात येते तो तालुका. 

3. प्रकार - क 
कें द्र शासन अ्वा कें द्र शासनाच्या 

उपक्रमामगिल कमणचाऱ्याचा 
मुलगा/  मुलगी 

Type - C 
Sons and Daughters of 

Central Govt./ Govt. of India 
Undertaking Employee 

“प्रकार - ब” ची पुतणता करीत नसल्यास 
आगण 

अजण भरण्याच्या अंगतम मुदतीपूवी ज्या 
उमेदवाराच े आई/वडील कें द्र 
शासनाच/े कें द्रशासनाच्या 
उपक्रमामिील कमणचारी असून ज्यांची 
गनयुक्ती महाराष्ट्र राज्यात झाली आहे 
आगण जे पदावर रुजु झाले आहेत.  

उमेदवाराचा मुळ तालुका म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या तालुक्याच्या 
कायणकक्षेत उमेदवाराच े आई/ वडील 
हे कें द्र शासनाच/े कें द्रशासनाच्या 
उपक्रमामिील कमणचारी असून त्यांची 
गनयुक्ती झालेली आहे व ते रुजू 
झालेले आहेत असा तालुका.  
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अ. 
क्र. 

उमेदवाराच ेप्रकार तालकुा सतरावरील 70% जागांकरीता 
उमेदवाराच ेपात्रता व तालकुाक्षते्र 

गनकष 

मूळ तालकुा 

4. प्रकार - ड 
महाराष्ट्र राज्य शासन अ्वा 
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या 
उपक्रमामगिल कमणचाऱ्याचा 

मुलगा/ मुलगी 
Type - D 

Sons and Daughters of 
Maharashtra State Govt./ 
Maharashtra State Govt. 
Undertaking Employee 

“प्रकार - क” प्रमाणे पूतणता करीत 
नसल्यास 

आगण 
उमेदवाराचे आई/ वडील हे महाराष्ट्र 
राज्य शासन/ महाराष्ट्र राज्य 
शासनाच्या उपक्रमामगिल कमणचारी 
आहेत. 

उमेदवाराचा मुळ तालुका म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्याच्या कायणकक्षेत 
उमेदवाराच्या आई/ वडीलांची 
गनयुक्ती महाराष्ट्र राज्य शासन/ महा. 
राज्य शासनाच्या उपक्रमामगिल 
कायालयात/ मुख्यालयात झाली 
असेल असा तालुका 

5 प्रकार - इ 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार 
महा. राज्य शासन/ महा.राज्य 

शासनाच्या उपक्रमामगिल/ कें द्र 
शासन/ कें द्र शासनाच्या 

उपक्रमामगिल कमणचारी ज्यांची 
बदली दुसऱ्या गजल्ह्यात झालेली 

आहे अशा उमेदवाराची आई/ 
वडील यांची गनयुक्ती झालेल्या 

गजल्हयात जाण्याची इच्छा 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 

महाराष्ट्र राज्यातील मान्यता प्राप्त 
शाळेतून इ.8 वी, 9 वी व 10 वी परीक्षा 
गदलेले उमेदवार  

आगण 
ज्या तालुक्यातून उमेदवाराने माध्यगमक 
शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
गदलेली आहे ते्ून दुसऱ्या तालुक्यात 
उमेदवाराच ेआई/ वडील जे महा. राज्य 
शासन/ महा.राज्य शासनाच्या 
उपक्रमामगिल/ कें द्र शासन/ कें द्र 
शासनाच्या उपक्रमामगिल कमणचारी 
असून त्यांची अजण सवीकृतीच्या अंगतम 
मुदतीपूवी बदली झालेली आहे व ते रुजू 
झालेले आहेत असा तालुका.  

उमेदवाराचा मुळ तालुका म्हणजे 
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या तालुक्याच्या 
कायणकक्षेत उमेदवाराच्या पालकांची 
गनयुक्ती झालेली आहे की ज े राज्य 
शासन/ महा. राज्य शासनाच्या 
उपक्रमामगिल,/  कें द्र शासन/ कें द्र 
शासनाच्या उपक्रमामगिल कमणचारी.  
 
टीप: प्रकार - इ चा पयाय गनवडणारा 
उमेदवार प्रकार अ ची संिी गमावले. 
जर एखाद्या उमेदवाराने प्रकार अ 
आगण इ दोन्हीकगरता अजण केला 
असेल तर त्याचा/ गतचा प्रकार इ वर 
हक्क राहून त्यानुसार अजाचा मूळ 
तालुक्याच्या गुणवत्ता यादीनुसार 
गवचार केला जाईल.  

 
3.2 महाराष्ट्र राज्याबाहरील उमेदवार: 

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार भारतीय नागरीक असला पागहजे जो की गनयम 3.1 मगिल अनुक्रमे 1,2,3,4 
आगण 5 म्हणजेच प्रकार अ, ब ,क, ड आगण इ ची पुतणता करीत नाही आगण जे देशातील महाराष्ट्र राज्याबाहेरील 
इतर संस्ा अ्वा शाळेतून माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहेत.  

 
3.3 अगनवासी भारतीय उमेदवार: 

आयकर कायदा 1961 मिील गवभाग 6 मध्ये नमूद केलेल्या पगरभाषेप्रमाणे असणारे उमेदवार. 
 

4.0 चालू प्रगशक्षण वषामध्ये गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजने अतंगणत व्यवसायांचा प्र्म वषण पुनणप्रवशे/ नगवन प्रवशे घेऊ 
इस्च्छणारे उमेदवार: 
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ज्या उमेदवाराने मागील प्रगशक्षण वषात औ.प्र.संस्ामिून कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवशे घेतलेला असेल, तो 
उमेदवार चालु वषात प्र्म वषाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवशे घेण्यासाठी पात्र आहे. त्ागप त्यांना व मागील प्रगशक्षण वषात 
पास झालेल्या कोणत्याही गवषयात सवलत देण्यांत येणार नाही. अशा उमेदवारांना सक्षम अगिकाऱ्याने सूगचत केलेल्या 
नमुन्याप्रमाणे पुढील प्रवशेासाठी पुवी प्रवशे घेतलेल्या संस्ेचे ना - हरकत प्रमाणपत्र सादर कराव े लागेल. अशा 
पुनणप्रवशे घेतललेे उमेदवार कोणत्याही प्रकारची शासकीय गशष्ट्यवृत्ती/ गनवाहभत्ता वा इतर सुगविेसाठी पात्र राहणार 
नाही तसेच अशा उमेदवारांना प्रगशक्षण शुल्कात कोणतीही सवलत गदली जाणार नाही. 
 

5.0 आरक्षण:  
सक्षम अगिकरणाच्या कक्षेमध्ये सामान्य प्रवशे पध्दती अंतगणत उपलब्ि जागांकगरता गवगवि प्रकारच्या आरक्षणाचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
 
5.1 महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र मंडळाकडून जो उमेदवार तांगत्रक वा व्यावसागयक अभ्यासक्रम 

घेऊन माध्यगमक शालांत प्रमाणत्र परीक्षा उत्तीणण झाला आहे अशा उमेदवारांना 10% आरक्षणाची तरतूद. 
5.1.1 व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,  यांनी सूगचत केलेले तांगत्रक वा व्यावसागयक 

गवषय घेऊन माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) उत्तीणण झालेल्या उमेदवारांना गनयम 1.4 मध्ये 
सूगचत केलेल्या कें द्रीय प्रवशे पध्दतीत उपलब्ि असलेल्या जागा अंतगणत सवण अगभयांगत्रकी व गबगर 
अगभयांगत्रकी व्यवसायांसाठी उपलब्ि असलेल्या जागांपैकी 10%  जागा आरगक्षत जागा म्हणनू उपलब्ि 
आहेत.   

5.1.2 अशा आरगक्षत जागांमध्ये मागासवगीय व मगहला श्रेणी उमेदवारांकगरता गनयमानुसार आरक्षण असेल. 
 

5.2 संरक्षण सेवतेील कमणचारी वा कमणचाऱ्यांच्या मुला/ मुलींकगरता आरक्षण: 
5.2.1 संरक्षण सेवते कायणरत असलेल्या अ्वा संरक्षण सेवतेील माजी कमणचारी/ कमणचाऱ्याचा पाल्यांकगरता 

गनयम 1.4 मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे कें द्रीय प्रवशे पध्दती अंतगणत प्रत्येक औ.प्र.संस्ेमध्ये 1%  जागा त्याची 
कमाल 10 जागेच्या मयादेपयंत खाली नमूद केलेल्या तक्त्यातील गनवडश्रेणीसाठी उतरत्या प्रािान्य 
क्रमाने आरगक्षत असतील.   
 

अ.क्र. संरक्षण श्रणेी तपशील  
1. डी - 1 (D - 1) युध्दात वीर मरण प्राप्त झालेल्या संरक्षण सेवतेील कमणचारी/ अगिकारी यांच ेपाल्य  
2. डी - 2 (D - 2) युध्दात अपंगत्व प्राप्त झालेला माजी सैगनक  
3 डी - 3 (D - 3) युध्दात अपंगत्व प्राप्त झालेले संरक्षण सेवतेील कमणचारी/ अगिकारी यांच ेपाल्य  
4. डी - 4 (D - 4) गकमान 5 वषे सेवा झालेला माजी सैगनक  
5. डी - 5 (D - 5) महाराष्ट्र राज्यात अगिवास असलेल्या माजी सैगनकांच ेपाल्य  
6. डी - 6 (D - 6) महाराष्ट्र राज्यात अगिवास असलेले व सेवते असलेल्या सैगनकांच ेपाल्य  
7. डी - 7 (D - 7) महाराष्ट्र राज्यात बदली झालेली आहे परतु महाराष्ट्र राज्याच ेअगिवास नसणारे 

संरक्षण सेवतेील कमणचाऱ्यांचे/ अगिकाऱ्यांच ेपाल्य  
8. डी - 8 (D - 8) संरक्षण सेवतेील कायणरत कमणचारी की जे महाराष्ट्र राज्यातील अगिवास नसणारे, 

परंतु मुलांच्या गशक्षणाच्या कारणासतव लगतपूवीच्या कायालयांतगणत कुटंुब 
गनवासस्ान ताब्यात ठेवण्याच्या तरतूदीनुसार यांच ेकुटंुब महाराष्ट्र राज्यात रहात 
आहे असा पाल्य, परंतु अशा उमेदवाराने महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतुन 
माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली पागहजे.  

 
5.2.2 सवण संरक्षण श्रेणी उमेदवारांचा गुणवत्तनुेसार एकगत्रतगरत्या गवचार करुन संरक्षण सेवतेील कमणचाऱ्यांच्या 

पात्रता िारक मुलांकगरता ह्या 1% जागा (कमाल 10% जागेच्या मयादेत) देण्यांत येतील. हया जागा राज्य 
सतरावरील जागा म्हणनु उपलब्ि असतील.  

5.2.3 जर दोन उमेदवारांची गुणवत्ता समान असेल तर संरक्षण श्रेणीसाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रािान्यक्रम 
राहील  
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5.2.4 भारतीय संरक्षण सेवते कायणरत आहेत/ होते अशा नागरी कमणचाऱ्यांच्या मुलांकगरता ही संरक्षण श्रेणी 
आरक्षणाची तरतूद लागू नाही.  

 
5.3 अपंगत्व असलले्या उमेदवारांकगरता आरक्षण: 

5.3.1 कलम 39 मिील समान संिीच्या,  हक्क संरक्षण व संपूणण सहभाग अगिगनयम 1995 प्रमाणे गनयम 1.4 
मध्ये गवहीत केलेल्या कें द्रीय प्रवेश पध्दती अंतगणत उपलब्ि जागांच्या 3% जागा प्रत्येक औ.प्र.संस्ामध्ये 
अपंग उमेदवारांना आरगक्षत असतील. 

5.3.2 खाली गदलेल्या प्रकाराप्रमाणे हे आरक्षण अपंग उमेदवारांना लागू होईल.  
 

अ.क्र. अपंगत्वाचे प्रकार तपशील 
1. PWD - 1 अंि/अल्पदृष्ट्टी असलेले उमेदवार  
2. PWD - 2 बोलणे आगण श्रवणदोष असलेले उमेदवार (मूक बिीर)  
3. PWD - 3 ऑ्ोपेगडक गवकार,अपंगत्व, वाचन करण्यात बकवा वाचायला गशकण्यात 

अडचण येणे, Dyslexia, Dyscalculia, Dysgraphica, Spactic असणारे 
उमेदवार 

 
5.3.3 गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजनेतील व्यवसायांच े प्रगशक्षण हे प्रात्यगक्षकागभमुख असल्यामुळे अपंग 

वगातील उमेदवारांकगरता व्यवसायानुरुप पात्रता प्रपत्र - 1 मध्ये गदलेली आहे.  
5.3.4 अपंग उमेदवारांना त्यांच्या शारीरीक अंपगत्वाच्या प्रकारानुसार पात्र असलेल्या व तयार करण्यातं 

आलेल्या गुणवत्ता यादी प्रमाणे 3% जागा आरगक्षत ठेवण्यांत येतील. मूळ गजल्ह्यासाठी असणाऱ्या 
जागांसाठीच या जागांच ेवाटप होईल. प्रत्येक अपंग वगणवारीला 1% देणे आवश्यक आहे (सवणसामान्य 
अपंगांसाठी राखीव असणाऱ्या जागांसाठी एकच गुणवत्ता यादी नुसार प्रवशे  सम ण्नीय नाही) 

5.3.5 अपंग उमेदवाराला गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजनेतंगणत व्यवसायाला प्रवशे गमळाल्यानंतर प्रगशक्षण 
कायणक्रमात कोणतीही सूट/ अगिक सुगविा गदल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.  

5.3.6 अपंग उमेदवाराला शैक्षगणक पात्रतेत सूट गमळणार नाही.  
5.3.7 अपंगाच्या आरक्षणाच्या दाव्यासाठी सादर केलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रात अपंगत्व कायम सवरुपी असून 

त्याच ेप्रमाण 40% पेक्षा जासत आहे असा सपष्ट्ट उल्लेख असला पागहजे.  
5.3.8 अपंगाच्या आरक्षणाकगरता र्क्त वदै्यकीय मंडळाकडून गदलेले प्रमाणपत्र गवचारात घेतले जाईल.  

 
5.4 स्त्री उमेदवाराकगरता आरक्षण: 

5.4.1 प्रत्येक औ.प्र.संस्ामध्ये गनयम 1.4 मध्ये गवगहत केलेल्या कें द्रीय प्रवशे पध्दती अंतगणत उपलब्ि जागांपैकी 
30% जागा मगहला उमेदवारांसाठी आरगक्षत असतील.  

5.4.2 हे आरक्षण सवणसामान्य, अनुसुगचत जाती, अनुसुगचत जमाती, गवमुक्त जाती/ भटक्या जमाती-अ, 
भटक्या जाती-ब, भटक्या जाती-क, भटक्या जाती-ड आगण इतर मागासवगासाठी लागू राहील. 

5.4.3 कें गद्रय प्रवशे पध्दती अंतगणत येणाऱ्या मूळ गजल्ह्यातील 70%  जागा आगण गजल्हाबाह्य 30% जागा या 
दोन्ही जागांमध्ये मगहला उमेदवारांसाठी जागा आरक्षण उपलब्ि आहेत.  

5.4.4 संरक्षण, अपंग आगण गवशेष मागासवगण या श्रेणी मध्ये मगहला उमेदवारांना आरक्षण लागु राहणार नाही.   
5.4.5 खाजगी औ.प्र.संस्ामध्ये अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी आरगक्षत जागामध्ये मगहला उमेदवारांना 

आरक्षण नसेल.  
5.5 स्क्वन्स मेरी खाजगी औ.प्र.संस्ा, पुणे ये्े संरक्षण सेवा श्रणेीकरीता आरक्षण: 

5.5.1 स्क्वन्स मेरी खाजगी औ.प्र.संस्ा, पुणेसाठी एकूण प्रवशेक्षमतेपैकी 100 टक्के जागा संरक्षण सेवा 
श्रेणीतील उमेदवारांसाठी आरगक्षत राहतील.  

5.5.2 स्क्वन्स मेरी खाजगी औ.प्र.संस्ा, पुणेसाठी एकूण प्रवेशक्षमतेतील संरक्षण सेवा श्रेणीतील 
उमेदवारांसाठी 100 टक्के जागा संस्ा पातळीवर भरल्या जातील.  
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5.6 मागासवगीय उमेदवारांकगरता आरक्षण:. 
 
5.6.1 महाराष्ट्र राज्यातील गवगवि मागासवगीय उमेदवारांसाठी गनयम 1.4 मध्ये गवगहत केल्याप्रमाणे कें द्रीय 

प्रवशे पध्दती अंतगणत, उपलब्ि जागांचा तपशील खाली नमूद केलेल्या तक्त्यात गदला आहे. 
मागासवगीय उमेदवार ज्या प्रकारात मोडतात त्याबाबतचा दावा त्यांनी अजण करतेवेळी करावा.  
अजण करते वळेेस उमेदवाराने मागासवगीय असल्याचा दावा केला नाही आगण त्यानंतर प्रवशेाच्या वळेेस 
आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करुन आरक्षणावर हक्क सांगगतल्यास असा दावा गवचारात घेतला जाणार 
नाही.   
 

अ.क्र. आरक्षणाची वगणवारी आरक्षणाची टक्केवारी 
1 अनुसूगचत जाती (SC) 13.00 
2 अनुसूगचत जमाती (ST) 7.00 
3 गवमुक्त जाती/ भटक्या जमाती-अ (VJ/DT) 3.00 
4 भटक्या जमाती - ब (NT-B) 2.50 
5 भटक्या जमाती -क (NT-C) 3.50 
6 भटक्या जमाती -ड (NT-D) 2.00 
7 इतर मागासवगण (OBC) 19.00 

 एकूण आरक्षण * 50.00 
 सामान्य 50.0 
 एकूण 100.00 

      * वरील आरक्षणामध्ये प्रवशे प्रक्रीयेच्या वळेेस प्रचलीत शासन गनयणणानुसार बदल संभवतो 
 

5.6.2 खाजगी अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्ामध्ये मागासवगण उमेदवारांकगरता आरक्षण उपलब्ि राहणार नाही.  
5.6.3 सक्षम प्रागिकाऱ्याच्या कक्षेत येणाऱ्या व महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांना उपलब्ि असलेल्या जागांपैकी 

वाटपाच्या दुसऱ्या रे्रीच्या अंगतम टप्प्यात जागा गरक्त असल्यास 2 टक्के पयंतच े आरक्षण गवशेष 
मागासवगातील (गवमाव) उमेदवारांना देण्यात येईल. या जागा वाटप प्रगक्रयेच्या दुसऱ्या रे्रीमध्ये घेण्यात 
आल्या असून त्यासाठी वाटप प्रगक्रया सुरु होण्याच्या आिीपासून वगेळया जागा राखून ठेवण्यात 
आलेल्या नाहीत. सवणसािारण प्रवशे प्रगक्रयेमध्ये गवशेष मागासवगीय उमेदवारांकगरता एकूण उपलब्ि 
असलेल्या जागांपैकी 2 टक्के पेक्षा अगिक राखीव जागा असणार नाहीत आगण एकूण आरक्षण 50 
टक्क्याहून अगिक असणार नाही याची खबरदारी घेण्यांत येईल. 

5.6.4 गुणवत्तेच्या आिारे जरी एखाद्या मागास प्रवगातील उमेदवाराला खुल्या प्रवगातील जागेवर प्रवशे 
गमळाला तरीही अशा उमेदवारास त्याने दावा केलेल्या प्रवगाच्या पुष्ट्टया ण् आवश्यक ते सवण कागदपत्र 
कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेमगिल अजण गनगचितती आगण प्रवेश गनगचितती अशा दोन्ही वळेेस सादर कराव ेलागतील.  

5.6.5 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांना खुल्या प्रवगातील उमेदवार समजण्यात 
येईल आगण आरक्षणाचा दावा करण्यास ते पात्र असणार नाहीत. 

 
 

5.7 िार्ममक अल्पसंख्यांकाकगरता आरगक्षत जागा: 
 

5.7.1 शासकीय औ.प्र.संस्ांमध्ये िार्ममक अल्पसंख्यांक उमेदवारांकगरता आरगक्षत तुकडया: 
5.7.1.1 शासकीय औ.प्र.संस्ेमिील गनवडक तुकडयांमध्ये 70 टक्के जागा मुस्सलम, बौध्द, गिचितन, 

शीख, पारशी व जैन िमातील गवद्याथ्यांकगरता आगण 30 टक्के जागा खुल्या व मागासवगण 
श्रेणीमिील उमेदवारांकगरता राखून ठेवलेल्या आहेत.  

5.7.1.2 प्रत्येक अभ्यासक्रमाकगरता वर नमूद केलेल्या िार्ममक अल्पसंख्यांक उमेदवाराकगरता 70 टक्के 
जागा राखून ठेवण्यात येतील (त्यापैकी प्रत्येक अल्पसंख्याकं गटामध्ये 30 टक्के जागा 
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मगहलांकगरता राखून ठेवण्यात येतील) व 30 टक्के जागा सवण अन्य खुल्या आगण मागास 
प्रवगातील उमेदवारांकगरता उपलब्ि असतील आगण वरील गनयम क्र. 5.6.1 यामध्ये नमूद 
केलेल्या सवणसामान्य आरक्षणाच्या आकृगतबंिाप्रमाणे भरण्यात येतील.  

अ. क्र. िार्ममक अल्पसंख्यांक 
गट 

िार्ममक अल्पसंख्याकाकगरता राखीव असलले्या 70 टक्के 
जागांमिील गवतगरत करावयाची टक्केवारी 

1. मुस्सलम 54.00 
2. बौध्द 31.00 
3. गिचितन 06.00 
4. शीख 01.00 
5. जैन 07.00 
6 पारशी 01.00 
 एकूण 100.00 

 
5.7.1.3 गवगहत आरक्षणाच्या पुरेशा प्रमाणात मगहला उमेदवार उपलब्ि नसल्यास अशा जागा संबंगित 

िार्ममक अल्पसंख्यांक गटातील पुरुष उमेदवारतुन भरण्यांत येतील.  
5.7.1.4 गवगशष्ट्ट अल्पसंख्यांक िार्ममक गटामध्ये पुरेसे उमेदवार उपलब्ि नसल्यास आगण उपलब्ि 

जागा भरल्या न गेल्यास अशा गरक्त जागा अन्य िार्ममक अल्पसंख्यांक गटामिून गुणवत्तचे्या 
आिारे भरण्यात येतील.  

5.7.1.5 अल्पसंख्यांक उमेदवारांना गबगर अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्ा/व्यवसाय/ तुकडी यामध्ये आरक्षण 
उपलब्ि असणार नाही.  गबगर अल्पसंख्यांक औ.प्र. संस्ा/ व्यवसायांच्या तुकडीसाठी  
अल्पसंख्यांक उमेदवारांना त्यांच्या प्रवगानुसार वा खुल्या प्रवगातील उमेदवार समजण्यात 
येईल.  

5.7.1.6 शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये उमेदवाराच्या िमाची सपष्ट्ट नोंद असणे आवश्यक आहे. शाळा 
सोडण्याच्या दाखल्यात उमेदवाराच्या िमाची सपष्ट्ट नोंद नसल्यास अशा उमेदवाराला त्याच्या 
िमाच्या पृष्ट्या ण् इतर संबंगित दसताऐवजाचे पुराव ेसादर कराव े लागतील.  

5.7.1.7 वरील गनयमांन मध्ये अल्पसंख्यांक गवकास गवभाग वा शासनाने वळेोवेळी गनगणगमत केलेल्या 
शासन गनणणयांप्रमाणे आवश्यकते बदल करण्यात येतील. 

 
5.7.2 अल्पसंख्यांकाकगरता संस्ा म्हणून नोंदगवण्यात आलले्या खाजगी औ.प्र. संस्ा: 

5.7.2.1 संबंगित अल्पसंख्यांक प्रवगातील उमेदवाराकगरता अशा खाजगी औ.प्र.संस्ेमध्ये गकमान 51 
टक्के जागा राखीव असतील.  

5.7.2.2 अशा खाजगी औ.प्र.संस्ांनी कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेकगरता उपलब्ि असलेल्या जागांपैकी 
अल्पसंख्यांक प्रवगातील उमेदवारांसाठी कमाल राखीव आरक्षणाची टक्केवारी 15 एगप्रल पूवी 
सक्षम अगिकाऱ्यांना कळगवणे आवश्यक आहे.  

5.7.2.3 अशा खाजगी औ.प्र.संस्ा, संस्ा पातळीवर एकूण उपलब्ि जागांच्या जासतीत जासत 20 टक्के 
जागांवर प्रवशे देवू शकतात.  

5.7.2.4 अल्पसंख्यांक उमेदवारांना गबगर अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्ा/व्यवसाय/तुकडी यामध्ये आरक्षण 
उपलब्ि असणार नाही. गबगर अल्पसंख्यांक औ.प्र. संस्ा/ व्यवसाय तुकडीसाठी अल्पसंख्यांक 
उमेदवारांना त्यांच्या प्रवगानुसार वा खुल्या प्रवगातील उमेदवार समजण्यात येईल.  

5.7.2.5 शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये उमेदवाराच्या िमाची सपष्ट्ट नोंद असणे आवश्यक आहे. शाळा 
सोडण्याच्या दाखल्यात उमेदवाराच्या िमाची सपष्ट्ट नोंद नसल्यास अशा उमेदवाराला त्याच्या 
िमाच्या पृष्ट्या ण् इतर संबंगित दसताऐवजाचे पुराव ेसादर कराव े लागतील.  

5.7.2.6 वरील गनयमांन मध्ये अल्पसंख्यांक गवकास गवभाग वा शासनाने वळेोवेळी गनगणगमत केलेल्या 
शासन गनणणयांप्रमाणे आवश्यकते बदल करण्यात येतील. 
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5.8 अनुसुगचत जाती कायणक्रम (SCP), आगदवासी उपयोजना (TSP) व आगदवासी सावणगत्रकरण योजनेतंगणत शासकीय 
औ.प्र.संस्ामध्ये असललेा आरक्षणचा आकृगतबंि 

 
 

6.0 गवगवि प्रकारच्या उमेदवारांकगरता आवश्यक असणारे कागदपत्र: 
6.1 अजण सवीकृती कें द्रामध्ये ऑनलाईन भरण्यात येणाऱ्या अजाच्या वळेेस आगण अजण गनगचिततीच्या वेळेस वेगवेगळया 

उमेदवाराने जसे  अ,ब,क,ड व इ ही सादर कराव्या लागणाऱ्या मूळ कागदपत्रांची यादी प्रपत्र - 3 मध्ये गदलेली 
आहेत.  

6.2 अजण सवीकृती कें द्रावर अजण गनगचिततीसाठी व अजातील दाव्याच्या पृष्ट्टया ण् उमेदवारांना आवश्यक त्या सवण 
कागदपत्रांच्या मूळ प्रती दाखगवणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने अजण सवीकृती कें द्रावर मुळ प्रतीच्या छायाप्रतींचा 
(झेरॉक्स) एक संच, ऑनलाईन भरलेल्या प्रवशेअजाची बप्रट आऊट व आवश्यक ती अजण शुल्क जमा कराव.े 

6.3 उमेदवाराने प्रवशे गनगचिततीच्या वेळी गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्ेमध्ये सवण मुळ कागदपत्रे दाखगवणे आवश्यक आहे. 
6.4 उमेदवारास शाळा सोडल्याचा मुळ दाखला (अंगतम प्रवगेशत शाळा/महागवद्यालय), पात्र पगरक्षेची गुणपगत्रका, सवण 

आवश्यक कागदपत्रांच्या छायाप्रतींचां (झेरॉक्स) एक सत्यप्रतीत केलेला संच आगण पासपोटण आकाराच े2 रंगीत 
छायागचत्रे प्रवशे गनगचिततीच्या वळेेस गनवड झालेल्या गदलेल्या औ.प्र.संस्ेमध्ये सादर करावी लागतील.  
 

7.0 भाषांतर: 
एखाद्या उमेदवाराने मराठी, बहदी अ्वा इंग्रजी भाषेत नसलेले कोणतेही प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्याची अगिकृत 
मराठी, बहदी अ्वा इंग्रजी भाषेत भाषांतर केलेली आगण राजपगत्रत अगिकाऱ्याने साक्षांगकत केलेली प्रत अजण सवीकृती 
कें द्रावर अजण गनगचिततीसाठी तसेच गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्ेत प्रवशेगनगचिततीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. 
 
 
 

अ. 
क्र. 

प्रवगण तुकडीगनहाय आरक्षणाचा आकृतीबंि 
शासकीय औ.प्र.संस्ा - 

अनुसुगचत जाती कायणक्रम 
शासकीय औ.प्र.संस्ा - 
आगदवासी उपयोजना 

शास. औ.प्र.संस्ा - 
सावणगत्रकरण 

ज्याप्रवगासाठी योजना अस्सतत्वात आहे त्या प्रवगाकगरता एकुण जागांच्या आरगक्षत जागा 
1. अनुसूगचत जाती 80.00 0.00 0.00 
2. अनुसूगचत जमाती 0.00 75.00 100.00 
3. सवणसािारण 20.00 25.00 0.00 
3. एकूण  100.00 100.00 100.00 

ज्याप्रवगासाठी योजना अस्सतत्वात आहे त्या प्रवगाकगरता एकुण जागांच्या आरगक्षत जागांव्यगतगरक्त सवणसािारण 
आरक्षण आकृगतबंिाप्रमाणे भरवयाच्या जागांच्या तपगशल 

1. अनुसूगचत जाती (SC) 0.00 13.00 0.00 
2. अनुसूगचत जमाती (ST) 7.00 0.00 0.00 
3. गवमुक्त जाती/  

भटक्या जमाती-अ 
(VJ/DT/ NT - A) 

3.00 3.00 0.00 

4. भटक्या जमाती - ब (NT - B) 2.50 2.50 0.00 
5 भटक्या जमाती - क (NT - C)  3.50 3.50 0.00 
6 भटक्या जमाती - ड (NT - D) 2.00 2.00 0.00 
7 इतर मागासवगण (OBC) 19.00 19.00 0.00 
8 सामान्य/ खुला (General/ 

Open) 
63.00 57.00 0.00 

9 एकूण (Total) 100.00 100.00 0.00 
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8.0 गुणवत्तसेाठी गुणागिक्य: 
अंगतम गुणवत्ता ठरगवण्याकगरता उमेदवारांना खालील प्रकारे काही व्यवसायांना अगतगरक्त गुणांचा लाभ देण्यात येईल.  
त्ागप सदर अगतरीक्त गुणांची मयादा 50 गुण एवढी असेल. 

अ.क्र. पात्रतेचे वणणन गुण 
8.1 इंटरगमडीएट गचत्रकला पगरक्षा उत्तीणण उमेदवार  10 
8.2 एन.सी.सी./एम.सी.सी./सकाऊट गाईड/गसव्हील गडरे्न्स सव्हीस यामध्ये सहभाग घेतलेले 

उमेदवार  
10  

8.3 गवगवि सतरावर गक्रडा प्रकारांमध्ये सहभाग घेतलेला उमेदवार   
 8.3.1 गजल्हा सतरीय सपिा  10 
 8.3.2 राज्य सतरीय सपिा  15 
 8.3.3 राष्ट्रीय सतरावर सपिा  25  
8.4 शासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील बोल्सटर सकूलमिून उत्तीणण झालेले उमेदवार  20 
8.5 शासनमान्य अशासकीय संस्ांच्या महाराष्ट्रातील अना् आश्रमात वासतव्यास असलेले उमेदवार  20  
8.6 2011 च्या जनगणनेमध्ये ग्रामीण भाग म्हणनू नमुद करण्यांत आलेल्या भागातुन उमेदवाराने 

माध्यगमक शालांन्त परीक्षा (SSC) गदलेली असल्यास 
10 

वर उल्लेगखलेल्या प्रमाणे गुणागिक्यासाठी पुराव्यादाखल सादर करावयाची कागदपत्रे प्रपत्र - 3 मध्ये गदल्यानुसार 
आहेत. 

 
9.0 गुणानुक्रमांक देणे: 

9.1 गुणानुक्रम: 
गनयम क्र. 2.0 नुसार महाराष्ट्र राज्यातील ज्या पात्र उमेदवारांची गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजनेतंगणत येणाऱ्या 
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या प्रवशेासाठी कें द्रीय प्रवशे पध्दती मिून नेमून गदलेल्या  शेवटच्या तारखेपयंत ऑनलाईन 
अजण सादर करुन गनगचितत केलेला आहे अशा प्रत्येक उमेदवाराला खाली नमूद केलेल्या गनकषानुसार तात्पुरता 
गुणानुक्रम (Provisional Merit Number) देण्यांत येईल. 
9.1.1 माध्यगमक शालांत पगरक्षा (इयत्ता 10वी) अ्वा समतुल्य पात्रता पगरक्षा यामध्ये प्राप्त एकगत्रत गुण हे 

गुणवत्ता ठगरवण्यासाठी पायाभतू गुण मानण्यांत येतील. 
9.1.2 गनयम क्र.8 मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणत्याही प्रकरणी, अगतगरक्त गमळालेले गुणागिक्य एकूण गुणांमध्ये 

गमळगवण्यांत येतील. 
9.1.3 अशा प्रकारे तयार करण्यांत आलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांची गुणवत्ता यादी पुढील बाबी 

दशणगवल. 
9.1.3.1 राज्यसतरीय सवणसािारण गुणवत्ताक्रमांक 
9.1.3.2 राज्यसतरीय प्रवगांतंगणत गुणवत्ता क्रमांक ( लागू असल्याप्रमाणे ) 
9.1.3.3 मुळ तालुका सवणसािारण गुणानुक्रमांक 
9.1.3.4 मुळ तालुका प्रवगांतगणत गुणानुक्रमांक (लागू असेल त्याप्रमाणे ) 

9.1.4 राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांची अशाप्रकारे तयार केलेली गुणवत्ता यादी राज्यसतरीय 
सवणसािारण गुणवत्ताक्रमांक दशणगवल. 

9.1.5 गुणवत्ता क्रम देण्यांत आल्यामुळे कोणत्याही जागेवरील प्रवशेाची हमी गदली असे होत नाही.   
   

9.2 सम गुणवत्ता झाल्यास सापेक्ष गुणवत्ता: 
उमेदवारांची गुणवत्ता एकसारखी आल्यास, म्हणजेच उमेदवारांच ेमाध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र पगरक्षेतील (SSC) 
एकगत्रत गुण अगिक अगतगरक्त बाहय गुणागिक्य गमळून होणारे एकुण गुण  हे समान असल्यास उमेदवारांतील 
परसपर गुणवत्तचेे पुढे नमूद केल्याप्रमाणे पुनमुणल्यमापन करण्यांत येईल. 
9.2.1 ज्या उमेदवाराने माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत सवागिक गुण गमळगवले असतील त्याला 

प्र्म प्रािान्य रागहल. 
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9.2.2 ज्या उमेदवारांने माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत व्यावसागयक/ तांगत्रक गवषयात अगिक 
गुण गमळगवले असतील, त्यास गितीय प्रािान्य रागहल. 

9.2.3 ज्या उमेदवाराने माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत गगणत गवषयात अगिक गुण गमळगवले 
असतील, त्यास तृतीय प्रािान्य रागहल. 

9.2.4 ज्या उमेदवारास माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) पगरक्षेत गवज्ञान गवषयात अगिक गुण गमळगवले 
त्यास चतु ण् प्रािान्य देण्यांत येईल.  

9.2.5 उमेदवाराच्या जन्म तारखेला पाचव ेप्रािान्य गदले जाईल (वय जासत असलेल्या उमेदवाराला प्रािान्य) 
 

9.3 पूवण तपासणी/ पूवण मुल्यांकनामुळे गुणातील बदल: 
9.3.1 पूवणतपासणी/ पुवण मुल्यांकनामुळे पात्र पगरक्षेच्या गुणांमध्ये बदल झाल्यास आगण असा बदल महाराष्ट्र 

राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक मंडळाने अ्वा समतुल्य संस्ेने य्ोगचतगरत्या प्रमागणत केल्यास ही 
बाब तात्काळ अजण सवीकृती कें द्र अगिका-यांना कळगवण्यांत यावी. 

9.3.2 त्ागप अशा बदलाची बाब ऑनलाईन अजण सादर करण्याच्या आगण गनगचितत करण्याच्या अंगतम 
गदनांकापूवी कळगवण्यात आली असेल तरच गवचारात घेण्यात येईल.  
 

10.0 कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेच्या रे्ऱ्यांमिील प्रवशेाबाबत गनयम: 
 

प्रवशे रे्री शेरा 
प्र्म 

प्रवशे रे्री 
उमेदवाराने सादर केलेल्या पंसतीक्रमाच्या प्र्म गवकल्पानुसार  जागा गमळाल्यास उमेदवाराला 
प्रवशे गनगचितत करावा लागेल. अशा उमेदवाराने प्रवशे गनगचितत केला अ्वा केला नाही तरीही 
त्यास कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेच्या पुढील प्रवशे रे्ऱ्यांमध्ये सहभागी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.2 ते 100 मिुन जागा वाटप झाली आहे त्यांची इच्छा असेल तर ते 
प्रवशे गनगचितत करु शकतात पण असे प्रवशे गनगचितत केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या 
पुढील रे्ऱ्यांमध्ये म्हणजे रे्री 2 ते 5 मध्ये सहभागी होवू शकणार नाहीत.  

गितीय 
प्रवशे रे्री 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंतीक्रमाच्या पगहल्या तीन गवकल्पांपैकी पैकी कोणत्याही एका 
गवकल्पानुसार जागा गमळाल्यास प्रवशे गनगचितत करावा लागेल. अशा उमेदवाराने प्रवशे गनगचितत 
केला अ्वा केला नाही तरीही त्यास कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेच्या पुढील प्रवेश रे्ऱ्यांमध्ये सहभागी 
होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.4 ते 100 मिुन जागा वाटप झाली आहे त्यांची इच्छा असेल तर ते 
प्रवशे गनगचितत करु शकतात पण असे प्रवशे गनगचितत केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या 
पुढील रे्ऱ्यांमध्ये म्हणजे रे्री 3 ते 5 मध्ये सहभागी होवू शकणार नाहीत. 

तृगतय 
प्रवशे रे्री 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पसंती क्रमांकाच्या पगहल्या पाच गवकल्पांपैकी एका गवकल्पांनुसार 
जागा गमळाल्यास प्रवशे गनगचितत करावा लागेल. अशा उमेदवाराने प्रवशे गनगचितत केला अ्वा केला 
नाही तरीही त्यास कें द्रीय प्रवेश प्रक्रीयेच्या पुढील प्रवशे रे्ऱ्यांमध्ये सहभागी होता येणार नाही.  
ज्या उमेदवारांना गवकल्प क्र.6 ते 100 मिुन जागा वाटप झाली आहे त्यांची इच्छा असेल तर ते 
प्रवशे गनगचितत करु शकतात पण असे प्रवशे गनगचितत केलेले उमेदवार कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या 
पुढील रे्ऱ्यांमध्ये म्हणजे रे्री 4 ते 5 मध्ये सहभागी होवू शकणार नाहीत. 

चतु ण् 
प्रवशे रे्री 

उमेदवाराने सादर केलेल्या पंसतीक्रमाच्या कुठल्याही एका  गवकल्पांपैकी जागा गमळाल्यास 
प्रवशे गनगचितत करावा लागेल अशा उमेदवाराने प्रवशे गनगचितत केला अ्वा केला नाही तरीही 
त्याला कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेच्या पुढील प्रवशे रे्रीमध्ये म्हणजेच पाचव्या रे्रीमध्ये सहभाग घेता 
येणार नाही.  
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प्रवशे रे्री शेरा 
पाचवी 

प्रवशे रे्री 
या रे्रीमध्ये उपलब्ि सवण जागा हया सवणसािारण जागा म्हणून समजल्या जातील. पाचव्या 
कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रया रे्रीमध्ये (समुपदेशन प्रवशे रे्री) सहभागी होण्यास महाराष्ट्र राज्यातील 
नोंदणीकृत उमेदवारांमिुन ज्या उमेदवारांना प्रवशेरे्री 1 ते 4 यामध्ये जागा देण्यात आलेली 
नाही/अगनवायण गवकल्पागशवाय इतर गवकल्पांपैकी जागा गमळाली परंतु प्रवशे गनगचितत केले नाही 
असे उमेदवार पात्र असतील.  परंतु प्रवशे रे्री 1 ते 4 यामध्ये प्रवशे गनगचितत केले 
असतील/अगनवायण गवकल्पापैकी जागा गमळाली परंतु प्रवशे गनगचितत केले नाहीत असे उमेदवार 
पात्र नाहीत. 

 
11.0 जागा वाटपाची तकण  पध्दती: 

सक्षम अगिकाऱ्याच्या अगिकारातंगणत येणाऱ्या मूळ तालुक्यातील जागा आगण अन्य तालुक्यातील उमेदवारांसाठी  
राज्यसतरीय जागा वाटप करण्याची तकण पध्दती.  
 
11.1 टप्पा प्र्म - सवण उमेदवारांकगरता: 

11.1.1 सवण प्रवगांमिील म्हणजेच तांगत्रक/अतांगत्रक/खुला/ राखीव/पुरुष/मगहला उमेदवारांचा गुणवत्तनुेसार 
जागा वाटप करण्यांत येईल. 

11.1.2 मागासवगीय उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तचे्या आिारे प्र्म खुल्या प्रवगामध्ये व खुल्या प्रवगातील जागा 
गुणत्तेच्या आिारे उपलब्ि नसल्यास राखीव प्रवगामध्ये  जागा वाटप करण्यात येईल. 

11.1.3 गवशेष मागासवगीय उमेदवारांचा त्यांच्या गुणवत्तेच्या आिारे प्र्म खुल्या प्रवगातील जागा वाटपासाठी 
गवचार करण्यात येईल. गुणवत्तचे्या आिारे खुल्या प्रवगात जागा उपलब्ि नसल्यास ज्या गवशेष 
मागासवगीय उमेदवारांचा (SBC) मूळ प्रवगण इतर मागासवगण असा आहे त्यांना त्यांच्या मूळ प्रवगातील 
राखीव जागांवर गुणत्तनुेसार जागा वाटपाचा गवचार करण्यांत येईल.  

11.1.4 अपंग प्रवगातील उमेदवारांना त्यांच्या गुणत्तेच्या आिारे त्यांना प्र्म राखीव असलेल्या जागांसाठी 
गुणवत्तेनुसार गवचारात घेण्यांत येईल तदनंतर अपंग उमेदवारांसाठी राखीव जागा उपलब्ि नसल्यास, 
त्यांना गुणवत्तनुेसार खुल्या प्रवगातील जागांसाठी गवचारत घेण्यात येईल.  

11.1.5 संरक्षण प्रवगातील उमेदवारांना जागा वाटपासाठी त्यांना प्र्म राखीव असलेल्या जागांसाठी 
गुणवत्तेनुसार गवचारात घेण्यांत येईल तदनंतर संरक्षण प्रवगातील उमेदवारांसाठी राखीव जागा उपलब्ि 
नसल्यास त्यांना गुणवत्तनुेसार खुल्या प्रवगात गवचारात घेण्यांत येईल.  

11.1.6 मगहला उमेदवारांकगरता जागेची उपलब्िता पुढे नमूद केलेल्या पध्दतीनुसार तपासण्यात येईल: 
11.1.6.1 खुल्या प्रवगातील मगहलांकगरता राखीव जागा 
11.1.6.2 खुल्या प्रवगातील सवणसािारण जागा  
11.1.6.3 लागू असलेल्या संबंगित जाती प्रवगातील मगहलांकगरता राखीव जागा  
11.1.6.4 लागू असलेल्या संबंगित जाती प्रवगातील सवणसामान्य जागा  

11.1.7 तांगत्रक वा व्यावसागयक गवषय घेऊन माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) उत्तीणण झालेल े
उमेदवार (तांगत्रक उमेदवार) करीता जागांची उपलब्िता खाली नमूद केल्याप्रमाणे तपासली जाईल.  
11.1.7.1 तांगत्रक गवषय घेतलेल्या खुल्या प्रवगातील उमेदवारांकगरता  
11.1.7.2 तांगत्रक गवषय घेतलेल्या संबंगित आरगक्षत प्रवगातील उमेदवारांकगरता  
11.1.7.3 खुल्या प्रवगातील सामान्य उमेदवारांकगरता (तांगत्रक आगण अतांगत्रक उमेदवार) उपलब्ि 

जागा 
11.1.7.4 संबंगित आरगक्षत प्रवगासाठीसामान्य उमेदवारांकगरता (तांगत्रक आगण अतांगत्रक उमेदवारा)  

उपलब्ि जागा. 
 

11.2 टप्पा दुसरा - संबंगित खुल्या/ मागासवगातील उमेदवार: 
11.2.1 या टप्प्यात सवण खुल्या आगण मागासवगातील उमेदवारांचा जागा वाटपाकगरता गवचार केला जाईल.  
11.2.2 गनिारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे, जर खुल्या/ मागास प्रवगांमिुन तांगत्रक गवषय घेतलेल्या मगहला 

उमेदवार आवश्यक त्या प्रमाणात गमळाले नाहीत तर अशा प्रकारे गरक्त असलेल्या जागा संबंगित 
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खुल्या/आरगक्षत प्रवगातील तांगत्रक गवषय घेतलेल्या सवण पुरुष वा मगहला उमेदवारांमिून भरल्या 
जातील.   

11.2.3 गनिारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे जर मगहला खुल्या/मागास प्रवगातून गमळाले नाहीत तर उवणगरत 
गरक्त जागा संबंगित खुल्या/आरगक्षत प्रवगातील पुरुष वा मगहला उमेदवारांमिून भरल्या जातील.   

11.2.4 तांगत्रक गवषय घेतलेल्या उमेदवारांसाठी आरगक्षत जागांतून गनिारीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे जर 
खुल्या आगण मागास प्रवगातून आवश्यक उमेदवार गमळाले नाहीत तर, अशा गरक्त जागा संबंगित खुल्या/ 
आरगक्षत प्रवगामिून तांगत्रक गवषय घेतलेले/ तांगत्रक गवषय न घेतलेल्या उमेदवारांमिून भरल्या 
जातील.  
 

11.3 टप्पा गतसरा - गवशेष मागास प्रवगातील उमेदवारांकगरता : 
टप्पा 2 पुणण झाल्यानंतर जर वर नमुद करण्यांत आलेल्या मागास प्रवगांमिील एखादया 

प्रवगांमिील आरक्षणाच्या आवश्यक त्या टक्केवारीच्या प्रमाणात जर उमेदवार गमळत नसेल तर 
अशा रीक्त राहणाऱ्या जागा गवशेष मागास प्रवगांतील (SBC) उमेदवारांमिुन (स्त्री व पुरुष 
एकगत्रतरीत्या) कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेनुसार सक्षम अगिकाऱ्याच्या कायणकक्षेत महाराष्ट्रामिील 
उमेदवारांमिुन कमाल 2% च्या मयादेपयंत त्यांच्या संबंगित गुणवत्तेनुसार भरण्यासाठी गवचार 
केला जाईल.  हा टप्पा र्क्त मुळ गजल्हयातील जागांसाठी असेल. 

 
11.4 टप्पा चौ्ा - संबंगित मागास प्रवगण उमेदवार गटाकगरता: 

11.4.1 या टप्प्यात सवण मागास प्रवगण उमेदवार गटांचा जागा वाटपाकगरता खाली नमूद केल्याप्रमाणे गवचार केला 
जाईल.  
 
11.4.1.1 गट - 1 

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

11.4.1.2 गट- 2 
11.4.1.2.1 गवमुक्त जाती आगण भटक्या जमाती (VJ/DT, NT-A) 
11.4.1.2.2 भटक्या जमाती (NT -B) 

11.4.1.3 गट -3 
11.4.1.3.1 भटक्या जमाती 2 (NT -C) 
11.4.1.3.2 भटक्या जमाती 3 (NT-D) 
11.4.1.3.3 इतर मागासवगण (OBC) 

11.4.2 गतसरा टप्पा पुणण झाल्यानंतर ऊवणगरत रीक्त जागांकगरता वर नमूद केल्याप्रमाणे संबंगित प्रवगांच्या 
गटातील उमेदवारांच्या गुणांकानुसार गवचार केला जाईल.  

11.5 टप्पा पाचवा - सवण मागास प्रवगातील उमेदवारांकगरता: 
चौ्ा टप्पा पूणण झाल्यानंतर मागासवगीय उमेदवारांसाठी आरगक्षत असलेल्या गरक्त जागांकगरता गुणांकानुसार 
सवण आरगक्षत प्रवगातील उमेदवारांचा एकगत्रतरीत्या जागा वाटपासाठी  गवचार केला जाईल.  
 

11.6 टप्पा सहावा - अपंग प्रवगातील उमेदवारांकगरता: 
पाचवा टप्पा पूणण झाल्यानंतर रागहलेल्या गरक्त जागांसाठी उमेदवाराच्या अपंगत्वाच्या गुणांकानुसार अपंग 
प्रवगातील (PWD-1, PWD-2 व PWD-3 एकगत्रत) उमेदवारांचा जागा वाटपासाठी गवचार केला जाईल. 
 

11.7 टप्पा सातवा - िार्ममक अल्पसंख्यांक उमेदवारांकगरता: 
6 वा टप्पा पूणण झाल्यानंतर गरक्त जागांसाठी इतर अल्पसंख्याक गटामिून त्यांच्या गुणांकानुसार उमेदवारांचा 
गवचार केला जाईल. जर पुरेसे स्त्री उमेदवार उपलब्ि नसतील तर अशा जागा संबंगित िार्ममक अल्पसंख्यांक पुरुष 
उमेदवारांना गदल्या जातील.  
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11.8 टप्पा आठवा - राज्यसतरीय गुणांकानुसार सवण आरगक्षत उमेदवारांकगरता (मूळ तालकुा आगण तालकुाबाह्य जागा 
एकगत्रत करुन): 
मूळ तालुका व तालुकाबाह्य हृयांच्या संदभण न घेता (खुला/आरगक्षत) पात्र उमेदवारांकगरता, र्क्त त्यांच्या 
गुणांकानुसार गरक्त रागहलेल्या जागांवर प्रवशे गदले जातील. सातवा टप्पा पूणण झाल्यानंतर रीक्त जागांवर टप्पा 
1,2,4 व 5 च्या तुकडीनुसार मुळ तालुका व तालुकाबाहय याचा संदभण न घेता र्क्त गुणवत्तेनुसार जागा वाटपाचा 
गवचार करण्यांत येईल.  

 
11.9 टप्पा नववा - सवण राज्यसतरीय उमेदवारांकगरता र्क्त गुणक्रमांकानुसार (कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणागशवाय): 

11.9.1 आठवा टप्पा पूणण झाल्यानंतर गरक्त रागहलेल्या जागांसाठी सवण उमेदवारांचा म्हणजेच 
खुला/आरगक्षत/पुरुष/स्त्री त्यांच्या गुणांकानुसार जागा वाटपाकगरता गवचार करण्यांत येईल. 

11.9.2 वरील टप्प्याकगरता जागेच ेबंिन लागू होणार नाही, म्हणजेच उवणगरत गरक्त जागा सामान्य जागा म्हणनू 
समजण्यात येतील आगण उमेदवाराच्या प्रवगाचा कोणताही संदभण न घेता (खुला/आरगक्षत) बकवा रीक्त 
जागा ज्या संवगाशी संबंगित आहे (जसे-मागासवगीय, अपंग) यांचा संदभण न घेता मूळ गजल्हा आगण 
गजल्हाबाहय उमेदवारांकगरता असलेल्या रीक्त जागांच ेर्क्त  गुणांकानुसार वाटप केले जाईल.  

11.9.3 मूळ तालुका, तालुकाबाह्य, मागासवगण, अपंग इ. अ्वा उमेदवाराच्या कोणत्याही प्रवगाचा व 
खुला/आरगक्षत  या बाबींचा संदभण न घेता पात्र उमेदवारांना त्यांच्या गुणांनुक्रमाचा आिार घेवून सवण पात्र 
उमेदवारांकगरता जागा वाटपाचा गवचार केला जाईल.  

11.9.4 वरील सवण बाबींची पूतणता केल्यानंतर जागा गरक्त रागहल्यास महाराष्ट्र राज्याबाहेरील पात्र उमेदवारांच्या 
गुणवत्तेनुसार त्यांचा जागा वाटपाकगरता गवचार केला जाईल. महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवारांना 
जागा वाटप केल्यानंतरही, जागा गरक्त रागहल्यास, अगनवासी भारतीय रगहवासी उमेदवारांना त्यांच्या 
गुणवत्तेनुसार जागा वाटप केले जाईल.  
 

12.0 प्रवशे रे्रीनुसार जागा वाटपाच्या टप्पांची अंमलबजावणी: 
कें गद्रय प्रवशे पध्दती अंतगणत, तालुकाबाह्य उमेदवारांकगरता 30 टक्के जागा आगण मूळ तालुक्याकगरता 70 टक्के 
जागांच ेवाटपासाठी खाली नमूद केलेल्या गनयमाप्रमाणे कायणवाही केली जाईल.  
12.1 कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील पगहल्या रे्रीकगरता, टप्पा 1 ते 3 मिील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. 

काही कारणासतव जागा भरल्या न गेल्यास अशा उपलब्ि गरक्त  जागा कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील दुसऱ्या रे्रीमध्ये 
वाटपास उपलब्ि राहतील.  

12.2 कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील दुसऱ्या रे्रीकगरता टप्पा 1 ते 7 मिील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 
कारणासतव जागा भरल्या न गेल्यास अशा उपलब्ि गरक्त जागा कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील गतसऱ्या रे्रीमध्ये 
वाटपास उपलब्ि राहतील. 

12.3 कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील गतसऱ्या रे्रीकगरता टप्पा 1 ते 9 मिील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. काही 
कारणासतव जागा भरल्या न गेल्यास अशा उपलब्ि गरक्त जागा कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील चौथ्या रे्रीमध्ये वाटपास 
उपलब्ि राहतील. 

12.4 कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील चौथ्या रे्रीकगरता, र्क्त टप्पा 9 मिील गनयमांप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. 
टप्पा 9 ची अंमलबजावणी केल्यानंतरही जागा भरल्या न गेल्यास अशा उपलब्ित रीक्त जागा प्र्म महाराष्ट्र 
राज्याबाहेरील पात्र आगण तदनंतर अगनवासी भारतीय उमेदवारांना देवू केल्या जातील. यानंतरही भरल्या न 
गेल्यास अशा उपलब्ि गरक्त जागा, कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील पाचव्या रे्रीकगरता वाटपास उपलब्ि असतील 
(समुदपदेशन रे्री)  

12.5 कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील पाचव्या रे्रीमिील म्हणजेच समुपदेशन रे्रीमिील सवण गरक्त जागा ह्या सामान्य जागा 
म्हणनू समजण्यात येतील आगण राज्य सतरावरील समुपदेशन कें द्रात म्हणजेच गजल्हासतरीय शासकीय 
औ.प्र.संस्ेत उपस्स्त असलेल्या उमेदवारांमिून त्यांच्या गुणानुक्रमांकानुसार जागा वाटप केले जाईल. 

12.6 खाजगी औ.प्र.संस्ामिील कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील पाचव्या रे्रीनंतर उपलब्ि रीक्त जागा संस्ा पातळीवर 
खाजगी औ.प्र. संस्ांमार्ण त प्रवेशाच्या अंगतम गदनांकापूवी भरल्या जातील.  
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12.7 सवणसामान्य सूचना: 
12.7.1 कें गद्रय प्रवशे पध्दतीमिील प्र्म, गितीय, तृगतय आगण चतु ण् रे्रीमध्ये, गजल्हा सतरावरील गुणवत्ता 

यादीतील आगण महाराष्ट्र राज्यातील गुणवत्ता यादीतील गुणांकानुसार मूळ तालुक्यातील आगण 
तालुकाबाह्य जागांकगरता जागा वाटपाची कायणवाही केली जाईल. 

12.7.2 कें गद्रय प्रवशे पध्दतीतील प्र्म, गितीय, तृगतय आगण चतु ण् रे्ऱ्यांसाठी त्याच वळेेस उपलब्ि असलेल्या 
आगण उमेदवाराने भरलेल्या गवकल्पांच्या पसंतीक्रमांकानुसार व त्याच्या गुणवत्तनुेसार उमेदवाराला 
जागा वाटप केले जाईल.  

12.7.3 जर उमेदवार एखादया ठरागवक टप्पामध्ये जागा गमळणेस पात्र असेल तर त्या उमेदवाराचा जरी पुवीच्या 
टप्प्यांमध्ये त्याला जागा गदली असेल, परंतु प्रवशे गनगचितत केले नसेल अ्वा त्याला जागा गदली नसेल 
तरीही त्याचा या टप्प्यांत जागा वाटपात गवचार करण्यांत येईल. 

12.7.4 सवण टप्प्यामिील जागा वाटपाकगरता सवण आरगक्षत प्रवगातील उमेदवारांना (गवशेष मागासवगण त्यांच्या 
मूळ प्रवगासह) गवचारात घेतले जाईल (जरी त्यांना यापूवीच्या टप्पांमध्ये प्रवशेासाठी जागा गदली असेल 
(परंतु प्रवशे गनगचितत केले नसेल) अ्वा नसेल तरीही)  

12.7.5 अनुक्रमाने भरलेल्या पसंतीक्रमानुसार पयायामिून प्र्म उपलब्ि पयायास प्रवशे गमळाल्यास तीच अंगतम 
प्रवगेशत जागा म्हणनू िरण्यात येईल.  

12.7.6 जागा वाटप www.admission.dvet.gov.in या संकेतस्ळावर दशणगवल्या जातील. जागा वाटप 
केलेल्या यादीमिून उमेदवाराला देऊ केलेल्या जागा र्क्त तात्पुरत्या सवरुपात असतील.  

12.7.7 संकेत स्ळावर जागा वाटपाच ेपत्र (Allotment Letter) उपलब्ि असेल आगण संबंगित उमेदवाराने त्या 
पत्राची Print Out प्रवशेासाठी नेमून गदलेल्या संस्ेत प्रवशे गनगचितती वळेी जमा करावी. अजण सवीकृती 
कें द्र संबंगित उमेदवाराला जागा वाटपाच्या प्रतींची बप्रट आऊट घेण्यास मदत करेल.  

12.7.8 वर नमूद केलेल्या टप्प्याकगरता सारासार गवचार करता, प्रत्यक्ष प्रवशे जागा वाटपाकगरता संगणक 
Software व्दारे अंमलबजावणी केली जाईल.  

12.7.9 ज्या उमेदवाराला प्रवशे देऊ केला आहे त्याने आपला प्रवशे देऊ केलेल्या संस्ेत सवत: प्रवशे 
गनगचिततीसाठी आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करुन व आवश्यक ते शुल्क भरुन यासाठी नेमून गदलेल्या 
तारखेपूवी गनगचितत करावा. याकरीता उमेदवारास वयैस्क्तक रीत्या कळगवण्यांत येणार नाही. 

12.7.10 कागदपत्रांची छाननी व शुल्क अदा केल्यानंतर संबंगित संस्ेत प्रवशेाची गनगचितती ऑनलाईन करण्यांत 
येईल.  
 

13.0 कें द्रीय प्रवशे पध्दतीचे टप्पे: 
 
13.1 टप्पा क्र. I - मागहती पुस्सतका: 

13.1.1 मागहती पुस्सतका (मराठी भाषेमिील) राज्यातील सवण शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ांमध्ये 
गद. 01 जून पासून ते प्रवेशाच्या शेवटच्या तारखेपयंत उपलब्ि करुन देण्यांत येईल. सवण इच्छुक 
उमेदवार प्रवशे मागहती पुस्सतका जवळच्या अजण स्सवकृती कें द्रामिून रु. 100/- भरुन गवकत घेऊ 
शकतात. 

13.1.2 इंग्रजी भाषेतील मागहती पुस्सतका www.admission.dvet.gov.in या संकेत स्ळावर ब्राऊबजग,डाऊन 
लोबडग व गप्रटींगकगरता गद. 01 जून पासून ते प्रवशेाच्या शेवटच्या गदवसापयंत गनशुल्क उपलब्ि करुन 
देण्यांत येईल. 

13.1.3 मागहती पुस्सतकेमिील मागहती ही सूचकदशी आहे. उमेदवाराने अद्यावत मागहतीकगरता संकेत स्ळावर 
उपलब्ि मागहतीशी सत्यता पडताळून पहावी. 

13.1.4 मराठी व इगं्रजी मागहतीपुस्सतकेतील कोणत्याही मागहतीमध्ये तर्ावत असल्यास वरील संकेतस्ळार 
उपलब्ि इगं्रजी मागहती पुस्सतकेतील मागहती अगंतम समजण्यांत यावी. 
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13.2 टप्पा क्र. II - ऑन लाईन अजण भरणे व अजण स्सवकृती कें द्रावर अजण गनगचितत करणे: 
13.2.1 सवण इच्छूक उमेदवारांनी प्रवेशाच्या प्र्म रे्रीकगरता www.admission.dvet.gov.in या संकेत 

स्ळावर गवगहत वळेापत्रकानुसार नोंदणी करणे व प्र्म रे्रीसाठी गवकल्पांच्या पसंती क्रमासह ऑन 
लाईन अजण भरणे आवश्यक आहे. 

13.2.2 ऑन लाईन अजण कुठल्याही स्त्रोतामिून भरता येईल. अजण स्सवकृती कें दे्र ही सुगविा उमेदवाराकडून  
प्रपत्र-4 मध्ये नमूद शुल्क आकारुन उपलब्ि करुन देईल. 

13.2.3 सवण आवश्यक मागहती भरल्यानंतर उमेदवारांचे प्रवशे खाते (Admission Account)  त्यांचा 
नोंदणीक्रमांक हाच User ID म्हणनू तयार होईल. उमेदवारास पुढील प्रवशे  प्रगक्रयेकगरता या खात्यामध्ये 
त्याच्या नोंदणी क्रमांक व पासवडण चा उपयोग करुन प्रवशे ऑन लाईन (Login) कराव ेलागेल. 

13.2.4 राज्याबाहेरील व अगनवासी भारतीय उमेदवारांनासुध्दा गवगहत कालाविीमध्येच नोंदणी करणे आवश्यक 
राहील. परंतु त्यांचा गवचार प्रवशेाच्या चौथ्या रे्रीमध्येच होणार असल्यामुळे त्यांना गवगहत  
वळेापत्रकानुसार चौथ्या रे्रीसाठी गवकल्प सादर कराव ेलागतील. 

13.2.5 उमेदवार अजाच ेगप्रटआऊट घेऊन सवण मागहती बरोबर व पूणण भरली आहे याची पडताळणी करावी. 
13.2.6 नोंदणीकृत उमेदवार दसतावजेाच्या तपासणीकगरता, अजाच े शुल्क भरणेकगरता व अजण 

गनगचिततीकरणासाठी कुठल्याही शासकीय अ्वा खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेस भेट द्यावी. 
13.2.7 संपूणण प्रवशे प्रगक्रयेमध्ये सवण शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा अजण स्सवकृती कें द्र असतील. 
13.2.8 उमेदवारांनी अजात केलेल्या दाव्यांच्या पषृ्ट्ट ण् सवण मूळ दसतावेज, लागू असलेले अजणशुल्क, व अजाची 

बप्रटआऊट संबंगित अजण स्सवकृती कें द्र मध्ये जमा करावते. 
13.2.9 उमेदवाराने प्रपत्र-3 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सवण आवश्यक कागदपत्रांच्या, सत्यप्रतींचा एक संच तसेच 

प्रवशेअजण शुल्क रोखीने सादर कराव.े 
13.2.10 अजण स्सवकृती कें द्रामगिल अगिकारी भरलेल्या ऑन लाईन अजाच्या बप्रटआऊट वरुन व उमेदवारांने 

गदलेल्या मूळ दसतावजेावरुन काळजीपूवणक छाननी करुन तपासणी करेल.  तपासणीनंतर अजाच े
गनगचिततीकरण करुन उमेदवारास पावतीवजा पोच (Receipt - cum - Acknowledgement) देईल. 

13.2.11 र्क्त गनगचितत केलेल्या अजांचाच सवण प्रवशे रे्ऱ्यांकगरता प्रवशेासाठी गवचार करण्यांत येईल. गनगचितत न 
केलेले अजण प्राप्तच झाले नाहीत असे मानण्यात येईल. 

13.2.12 उमेदवाराने र्क्त एकच ऑन लाइन अजण भरुन सादर करावा जो की कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेमार्ण त  
गशल्पकारागीर प्रगशक्षण योजनेतंगणत येणाऱ्या कुठल्याही व्यवसायाच्या शासकीय अ्वा खाजगी 
औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेच्या प्रवशेाकगरता उपलब्ि होणाऱ्या जागेकगरता भरता येईल. 

13.2.13 उमेदवाराने एकापेक्षा अगिक अजण भरल्यास/ गनगचितत केल्यास त्यास नक्कल समजण्यांत येईल आगण 
असे अजण उमेदवाराशी कुठल्याही प्रकारे संपकण  न सािता रद्द करण्यांत येतील व अशा उमेदवारांना 
कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेमध्ये प्रवशेास प्रगतबंि करण्यांत येईल. 

13.2.14 ज्या उमेदवारांची खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये संस्ा सतरावरील जागांवर प्रवशे घेण्यांची 
इच्छा आहे त्यांनाही वरील संकेत स्ळावर नोंदणी करावी लागेल व ज्या खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण 
संस्ेत प्रवशे घ्यावावयाचा आहे त्या संस्ेस सवतंत्रगरत्या या संकेतस्ळावरील उपलब्ि गवगहत 
नमुन्यामध्ये अजण करावा जागेल. हा अजण कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या पहील्या गदवसापासून ते संस्ा 
सतरावरील प्रवशेाच्याअंगतम गदनांकापयंत उपलब्ि राहील. 

13.2.15 अजणशुल्क 
13.2.15.1 प्रवशेअजण शुल्क अजण स्सवकृती कें द्रात ऑन लाईन अजण गनगचितत करतांना रोखीमध्ये भरावे. 
13.2.15.2 अजाच ेशुल्क अजण स्सवकृती कें द्रामध्ये भरल्यागशवाय अजाच ेगनगचिततीकरण करण्यांत येणार 

नाही. 
13.2.15.3 सवण गनगचितत न केलेले अजण प्राप्तच झाले नाहीत असे समजण्यांत येईल. 
13.2.15.4 अजण शुल्क: 

अ.क्र. उमेदवाराचा प्रकार प्रवशेअजण शुल्क 
1 मागासवगीय उमेदवार रु. 100/- 
2 सवण सामान्य उमेदवार रु. 150/- 
3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार रु. 300/- 
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4 अगनवासी भारतीय उमेदवार रु. 500/- 
13.2.15.5 या शुल्कामध्ये मूळ कागदपत्रे तपासणी, ऑन लाईन अजण गनगचितत करणे आगण अजण 

गनगचिततीकरणाच्या पावती वजा पोचच्या (Receipt - cum - Acknowledgement) 2 प्रती 
बप्रटआऊट घेणे समागवष्ट्ट आहे. 

13.2.15.6 ऑन लाईन अजण भरणे, बप्रट आऊट काढणे, गुणवत्ता क्रमांक शोिणे/ जागा वाटपाची 
यादी शोिणे इत्यादी सेवा अजण स्सवकृती कें द्रामार्ण त उमेदवारांना देण्यांत येवू शकतात.  
त्ागप या सेवा पुरगवल्याबद्यल प्रपत्र -4 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे संबंगित अजण स्सवकृती 
कें द्र शुल्क आकारु शकतात. 

 
13.3 टप्पा क्र. III - महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता 

यादी प्रगसध्द करणे: 
13.3.1 महाराष्ट्र राज्यातील/  महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांची गनयम क्र. 9.1 

नुसार गुणवत्ता क्रमांक दशणगवणारी तात्पुरती गुणवत्ता यादी गदलेल्या वळेापत्रकानुसार सवण अजण स्सवकृती 
कें द्रावर व ऑन लाईन  पध्दतीने प्रगसध्द करण्यांत येईल. 

13.3.2 तात्पुरत्ता गुणवत्ता क्रमांक/ यादीमध्ये काही आक्षेप असल्यास तशी तक्रार गवगहत अजांमध्ये (Grievance 
form) गवगहत वळेापत्रकानुसार अजण स्सवकृती कें द्रावर नोंदवावा. उमेदवाराने तक्रारीमिील केलेल्या 
दाव्याच्या पृष्ट्ट ण् आवश्यक दसतावजे सादर करावते. 

13.3.3 अजण स्सवकृती कें दे्र त्यांच्या लॉगीन मिून गनगचितत झालेल्या उमेदवाराच्या प्रोर्ाईल मध्ये आवश्यक त्या 
दुरुसत्या करतील. 

13.3.4 सवण पात्र उमेदवारांची अंगतम गुणवत्ता यादी गवगहत वेळापत्रकानुसार सवण अजण स्सवकृती कें द्रावर व ऑन 
लाईनरीत्या प्रगसध्द करण्यांत येईल. 

13.3.5 उमेदवारास त्यांच्या लॉगीनव्दारे प्रवशेाची स्स्ती, जागा वाटप, सुचना, पुढील प्रवशे रे्री कगरताची 
पात्रता जाणनू घेता येईल. 

 
गटप:  उमदेवारास गुणवत्ता कं्रमाक हा त्यांच्या संबंगित पात्रतेनुसार प्राप्त झालेला असतो व 

त्यामुळे त्याची कोणत्याही व्यवसायात प्रवशेाची हमी देता येत नाही. 
13.4 टप्पा क्र. IV - प्रवशे रे्रीसाठी पयाय देणे: 

13.4.1 सवण पात्र उमेदवारांची अंगतम गुणवत्ता यादी प्रगसध्द झाल्यानंतर गवगहत वळेापत्रकानुसार उमेदवारास 
त्याच्या प्रवशे खात्यामध्ये लॉगीन करुनच प्र्म प्रवशेरे्रीसाठी औ.प्र.संस्ा व व्यवसायगनहाय गवकल्प 
व पंसतीक्रम सादर कराव ेलागतील.  

13.4.2 उमेदवारास त्याच्या प्रवशे खात्यामध्ये लॉगीन करुनच दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौथ्या रे्रीकगरता गवगहत 
वळेापत्रकानुसार नव्याने गवकल्प द्याव ेलागतील. 

13.4.3 महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आगण अगनवासी भारतीय उमेदवारांना चौथ्या प्रवशे रे्रीसाठी चौथ्यारे्रीमध्ये 
द्यावयाच्या गवकल्प सादर करावयाच्या गवगहत वळेापत्रकानुसार द्याव ेलागतील. 

13.4.4 प्र्म, दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौथ्या प्रवशे रे्रीमध्ये नव्याने गवकल्प गदल्यानंतर उमेदवारांना कुठल्याही 
अजण स्सवकृती कें द्रामध्ये जाऊन अजण गनगचिततीकरणाची व कुठल्याही प्रकारच े शुल्क भरण्याची 
आवश्यकता नाही. 

13.4.5 संबंगित रे्रीमध्ये गवकल्प बदलण्यासाठी गदलेल्या गवगहत वळेापत्रकानुसार उमेदवार त्याला वाटेल 
गततक्या वळेेस त्याच्या लॉगईन मिून गवकल्प बदलवू शकतो. 

13.4.6 जर उमेदवारास जागा गमळाली नाही व त्याने दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौथ्या प्रवशे रे्रीकगरता नव्याने गवकल्प 
सादर केले गदले नाही तर उमेदवाराने पूवीच्या प्रवशे रे्रीमध्ये सादर केलेले गवकल्प पुढील प्रवशे 
रे्रीमध्ये गवचारात घेण्यांत येतील. 

13.4.7 पाचवी प्रवशे रे्री म्हणजे समुपदेश रे्रीमध्ये उमेदवाराला त्याच्या गुणवत्तनुेसार बोलागवण्यांत येईल व 
त्याच्या मागणीनुसार व उपलब्ितेनुसार जागा देण्यांत येईल. 
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13.5 टप्पा क्र. V - जागा वाटप करणे (Allotment of Seat): 
13.5.1 पहील्या, दुसऱ्या, गतसऱ्या व चौथ्या रे्रीमध्ये गनयम क्र.12,13 व 14 नुसार जागा देण्यांत येतील. 
13.5.2 जागा वाटपाची यादी गवगहत वेळापत्रकानुसार सवण अजण स्सवकृती कें द्रावर व ऑन लाईन प्रगसध्द करण्यातं 

येईल. 
13.5.3 जागा गमळालेल्या उमेदवारास जागा गमळाल्याच े पत्र (Allotment Letter) त्याच्या प्रवशे खात्यामध्ये 

तसेच सवण अजण स्सवकृती कें द्रामध्ये उपलब्ि राहील. 
 

13.6 टप्पा क्र. VI - संबंगित औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये व्यक्तीश: हजर राहुन कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीया रे्रीमध्ये प्रवशेाच े
गनगचिततीकरण करण्यांचे गनयम: 
13.6.1 जागा गमळालेल्या उमेदवाराने जागा गमळालेल्या पत्राची (Allotment Letter)  बप्रट आऊट काढावी व 

जागा गमळालेल्या औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेत व्यस्क्तश: हजर व्हाव.े 
13.6.2 सोबतच्या प्रपत्र-3 मध्ये गदल्यानुसार पात्रतेच्या व आरक्षणानुसार केलेल्या प्रवशे अजातील दाव्याच्या 

पृष्ट्ट ण् उमेदवार सवण मूळ कागदपत्रे सादर करतील, तसेच सोबत सवण कागदपत्रांची सत्य प्रतींचा 1 संच, 
2 रंगीत छायागचत्रे ( Passport size) आगण प्रगशक्षण शुल्क गवगहत कालमयादेमध्ये जागा गमळालेल्या 
औ.प्र.संस्ेमध्ये जमा करेल.  

13.6.3 प्रपत्र - 2 मध्ये औ.प्र.संस्ागनहाय प्रगशक्षण शुल्काचा तपशील देण्यात आला आहे. 
13.6.4 खाजगी औ.प्र.संस्ाकगरता जमा करावयाच े प्रगशक्षण शुल्क खाजगी औ.प्र.संस्ांनी गवगहत केलेल्या 

सवरुपात (रोख, िनाकषण वा िनादेश) भरण्यात यावते. संबंगित खाजगी औ.प्र.संस्ांच्या परवानगीने 
प्रगशक्षण शुल्क हप्ते गनहाय जमा करता येतील पण शुल्क हप्ते गनहाय जमा करण्याचा गनणणय हा संपुणणत:  
संबंिीत खासगी औ.प्र.संस्ेचा असेल. 

13.6.5 शासकीय औ.प्र.संस्ेकगरता भरावयाच ेप्रगशक्षण शुल्क संबंगित शासकीय औ.प्र.संस्ेमध्ये रोखीने जमा 
करावते.  

13.6.6 उमेदवाराने प्रवशे अजामध्ये केलेल्या दाव्यांच्या पृष्ट्ट ण् त्याने जमा  केलेल्या सवण आवश्यक कागदपत्रांची 
संबंगित औ.प्र.संस्ा काळजीपूवणक छानणी करतील.  उमेदवाराचा प्रकार, प्रवगण पात्रता इ.च्या दाव्यात 
अ्वा दाव्याच्या पृष्ट्ट ण् सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रटुी आढळल्यास त्या संबंगित 
उमेदवाराच्या नजरेस आणुन देण्यांत येतील. 

13.6.7 उमेदवार गवहीत वळेापत्रकानुसार गनयोगजत प्रवशे रे्रीकगरता उपलब्ि मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे 
अहवाल सादर करावयाच्या कालमयादेमध्ये सादर करु शकतील.  

13.6.8 उमेदवाराने एखादया दुसऱ्या संस्ेत प्रवशे घेतल्यामुळे जर तो प्रवशेाच्या वळेेस मुळ कागदपत्रे सादर 
करु शकत नसेल तर त्याला अशा संस्ेत गवगशष्ट्ट गदनांकास गवगशष्ट्ट अभ्यासक्रमास प्रवशे घेतला 
असल्यामुळे त्याच ेमुळ कागदपत्रे संस्ेत ठेवण्यांत आल्याबाबत त्या संस्ेच्या संस्ांप्रमुखांच ेप्रमाणपत्र 
सादर कराव े लागेल.  उमेदवारास अशा संस्ेच्या संस्ांप्रमुखाने प्रमाणपत्राच्या सत्यापन केलेल्या 
सत्यप्रती सादर कराव्या लागतील.  अशा उमेदवारांना प्रगशक्षण शुल्क प्रवशेाच्या वळेेसच तात्काळ भराव े
लागेल आगण अशा उमेदवारांना शुल्क जमा केल्याच्या तारखेपासुन 4 कायालयीन कामकाजांच्या 
गदवसांच्या आत कागदपत्रे जमा करण्याची परवानगी देण्यांत येईल. 

13.6.9 उमेदवारास प्रवशे गवगहत केल्यानंतर संबंगित उमेदवाराचा अंगतम शाळा/महागवद्यालय सोडल्याचा मुळ 
दाखला व माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गुणपत्रकाची मूळ प्रत संबंगित संस्ेत जमा करुन 
घेण्यात येईल.  एखादया उमेदवाराने संस्ेत अभ्यासक्रमात जर एकदा प्रवशे घेतला तर अशा 
उमेदवाराने प्रवशे रद्य केल्यागशवाय वा प्रगशक्षण पुणण केल्यागशवाय त्याला हा शाळा सोडल्याचा मुळ 
दाखला व माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या गुणपत्रकाची मुळ प्रत परत करण्यांत येणार नाही. 
इतर सवण प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे प्रवशेाच्या वळेीच मूळ प्रतीवरुन छानणी करुन उमेदवाराला परत 
करण्यात येतील.  

13.6.10 जे उमेदवार सवण बाबी पुणण करतील त्यांच्यासाठी संबंिीत औ.प्र.संस्ा गदलेल्या संकेतस्ळावर 
प्रवशेगनगचिततीसाठी  आवश्यक ती सवण प्रगक्रया संस्ेच्या लॉगीन मिुन पूणण करतील. 

13.6.11 प्रवशे गनगचितत करण्याची Online प्रगक्रया झाल्यानंतर शेवटी प्रवशे गनगचितत झाल्याच े पत्र पोचपावती 
(Admission Confirmation Slip) म्हणनू ऑनलाईन प्रवशे प्रणालीव्दारे तयार केली जाईल.  
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13.6.12 संबंिीत औ.प्र.संस्ा पोच पावतीच्या दोन प्रतीची गप्रटंआऊट घेतील. यामिील एक प्रत प्राचायांच्या 
सवाक्षरीसह संबंगित प्रवगेशत उमेदवाराला देण्यात येईल व दुसरी प्रत संस्ेमध्ये ठेवण्यांत येईल.  

13.6.13 ऑनलाईन प्रवशे गनगचितती करणाची प्रगक्रया राबगवणे व त्यानुसार उमेदवारांची मागहती अद्ययावत 
करण्याची जबाबदारी संबंगित औ.प्र.संस्ेच्या प्राचायांची राहील. जर गदलेल्या  ऑनलाईन प्रवशे 
गनगचितती प्रगक्रया पार पाडण्यांस संस्ा असम ण् ठरली तर अशा अहवाल अप्राप्त प्रवशेाकगरताच्या जागा 
पुढील कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेमध्ये भरल्या जातील.  

13.6.14 जर एखादा उमेदवार प्रवशे देवू केलेल्या औ.प्र.संस्ेत प्रवशेाकगरता गदलेल्या मुदतीमध्ये संबंगित 
औ.प्र.संस्ेमध्ये हजर राहून अहवाल सादर करणार नाही तर अशा उमेदवाराचा त्याला वाटप झालेल्या 
जागेवरील प्रवशेाचा दावा रद्द होईल.  

13.6.15 अशा प्रकारे गरक्त रागहलेल्या जागा पुढील कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेमध्ये प्रवशेासाठी उपलब्ि केल्या जातील.  
 

13.7 टप्पा क्र. VII - पाचवी प्रवशेरे्री - समुपदेशन रे्री: 
13.7.1 चौथ्या प्रवशे रे्रीनंतर गरक्त रागहलेल्या जागा पाचव्या प्रवशे रे्रीकगरता उपलब्ि राहतील. 
13.7.2 पाचव्या प्रवशे रे्रीकगरता उपलब्ि जागांचा तपशील www.admission.dvet.gov.in या संकेतस्ळावर 

प्रकागशत करण्यांत येईल.  
13.7.3 औ.प्र.संस्ांमध्ये प्रवशेोच्छुक उमेदवारांनी संबंगित गजल्हयाच्या गठकाणी असणाऱ्या शासकीय 

औ.प्र.संस्ांमध्ये व्यक्तीश: हजर राहुन समुपदेशन रे्रीकरीता गदलेल्या वळेापत्रकानुसार नोंदणी 
करावी. 

13.7.4 हजर असलेले व नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना गुणत्तनुेसार क्रमाने समुपदेशनाकगरता बोलागवण्यात 
येईल.  

13.7.5 प्रवशेाकगरता उपलब्ि जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहणता या आिारावर प्रवशेाच्या जागांचे 
वाटप करण्यात येईल.  

13.7.6 वाटप झालेल्या जागेकगरता प्रवशे घेण्याची प्रगक्रया संबंगित उमेदवाराने "टप्पा क्र. VI - संबंगित 
औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये व्यक्तीश: हजर राहुन कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीया रे्रीमध्ये प्रवशेाच े
गनगचिततीकरण करण्यांच ेगनयम" मध्ये गवशद केल्यानुसार वळेापत्रकाप्रमाणे पूणण करावी.  

13.8 टप्पा क्र. VIII - संस्ा सतरावरील प्रवशे: 
13.8.1 खाजगी औ.प्र.संस्ामिील संस्ा सतरावरील जागांसाठी प्रवशेोच्छुक उमेदवारांनी देखील 

www.admission. dvet. gov.in या संकेतस्ळावर नोंदणी करावयाची असून संबंगित खाजगी 
औ.प्र.संस्ेकगरता गवगहत केलेल्या प्रवशे अजामध्ये सवतंत्रपणे या संकेतस्ळावर अजण करावयाचा आहे. 
हा प्रवशे अजण कें गद्रय प्रवशे प्रगक्रयेच्या पगहल्या गदवसापासून ते संस्ा सतरावरील प्रवशेाच्या अंगतम 
गदनांकापयंत उपलब्ि राहील.  

13.8.2 ज्या खाजगी औ.प्र.संस्ेमध्ये प्रवेश हवा आहे अशा संस्ेमध्ये प्रत्यक्ष जावून उमेदवाराने प्रवशेाच्या संबंिी 
सवण प्रगक्रया पूणण कराव्या लागतील.  

13.8.3 पाचव्या प्रवशे रे्रीच्या समाप्तीनंतर गशल्लक रागहलेल्या जागा खाजगी औ.प्र.संस्ाना संस्ा सतरावर 
भरण्यासाठी उपलब्ि राहतील.  

13.8.4 संबंगित खाजगी औ.प्र.संस्ेच ेप्राचायण "टप्पा क्र. VI - संबंगित औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये व्यक्तीश: 
हजर राहुन कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीया रे्रीमध्ये प्रवशेाच ेगनगचिततीकरण करण्यांच ेगनयम" नुसार प्रवशे प्रक्रीया 
पुणण करतील. 

13.8.5 प्रवशेाच्या अंगतम गदनांकापयंत प्रवशेाची सवण प्रगक्रया पूणण करणे बंिनकारक राहील.  
 

13.9 टप्पा क्र. IX - प्रवशेोत्तर कायणवाही: 
13.9.1 सवण औ.प्र.संस्ांनी प्रवशेाची प्रगक्रया प्रवशेाच्या वेळापत्रकामध्ये सपष्ट्ट केल्यानुसार प्रवशेाच्या अंगतम 

तारखेपयंत पूणण करणे आवश्यक राहील.  अंगतम गदनांकानंतर कोणत्याही प्रवशेास व्यवसाय गशक्षण व 
प्रगशक्षण संचालनालयामार्ण त मान्यता गदली जाणार नाही. 

13.9.2 ऑनलाईन प्रवशे गनगचितती प्रगक्रया संकेतस्ळ प्रवशेाच्या अंगतम तारखेस व वळेेस बंद  केले जाईल.  
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13.9.3 सवण शासकीय व खाजगी औ.प्र.संस्ांच ेप्राचायण त्यांच्या संस्ेच्या लॉगइनवरुन "Manage Trainee" या 
पयायावरुन प्रवगेशत उमेदवारांना तुकडीत व पाळी (Shift) बहाल करतील. तसेच सवाक्षरी व  छायागचत्र 
"Upload Photo with Signature" या पयायावरुन प्रवशेाच्या अंगतम गदनाकापासून 15 गदवसापयंत 
गवनागवलंब शुल्क व पुढील 15 गदवसांकगरता गवलंब शुल्कासह अपलोड करतील.  

13.9.4 प्रवशे प्रक्रीया पुणण झाल्यानंतर औ.प्र.संस्ेच े प्राचायण प्रवगेशत उमेदवाराच्या याद्यांचे व वरीलप्रमाणे 
"Manage Trainee" बाबत कायणवाहीच्या बप्रटआऊट घेतील व त्यावर सवाक्षरी करुन ती प्रत संबंगित 
प्रादेगशक कायालयास सादर करतील.  प्रादेगशक सहसंचालक प्रवगेशत उमेदवाराने प्रवेश गनगचितती 
प्रक्रीयेच्या वळेेस पात्रतेच्या अटींची पूतणता करतात बकवा नाही याच्या दाव्यापृष्ट्ठ ण् सादर केलेल्या 
दसताऐवजाच्या तपासणी करुन प्रवगेशत उमेदवारांच्या यादयांना अंगतम मंजूरी प्रदान करतील. 

13.9.5 तुकडी/पाळी लागू करणे व सवाक्षरी व  छायागचत्र गवगहत मुदतीनंतर अपलोड करण्याकरीता गवलंब 
शुल्क: 

अ.क्र. तपशील गवलबं शुल्क 
1 प्रवशेाच्या अंगतम तारखेपासून 15 गदवसापयंत तुकडी व पाळी 

लागू करणे  
रु. 00 

2 प्रवशेाच्या अंगतम तारखेपासून 15 गदवसापयंत सवाक्षगरत 
छायागचत्र अपलोड करणे  

रु.00 

3 प्रवशेाच्या अंगतम तारखेपासून 16 वा गदवस ते प्र्म सत्र 
परीक्षेच्या 15 गदवस अगोदर पयंत तुकडी व पाळी लागू करणे  

रु. 100/- प्रगत गदन 
प्रती प्रगशक्षणा्ी 

4 प्रवशेाच्या अंगतम तारखेपासून 16 वा गदवस ते प्र्म सत्र 
परीक्षेच्या 15 गदवस अगोदर पयंत सवाक्षगरत छायागचत्र अपलोड 
करणे  

रु. 100/- प्रगत गदन 
प्रती प्रगशक्षणा्ी 

 
13.9.6 प्रवगेशत गवद्याथ्यांकडून गवलंब शुल्क जमा करण्यांत येणार नसुन गवलंब शुल्क संबंगित संस्ेच्या प्रवशे 

प्रमुखांना भरावे लागेल.  
 

गटप: वर नमुद कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीया ही सुचक व मागणदशणक आहे.  प्रवशेाच ेवळेापत्रक, अजण करण्याची पध्दती, जागावाटप, 
प्रवशे गनगचितती करणे व इतर संकीणण कायणवाही इ.चा समावशे असलेली प्रवशेाशी व प्रवशेानंतरच्या कायणवाहीशी 
संबंगित प्रमागणत कायणपध्दती (SOP- Standard Operating Process) जाहीर केल्या प्रमाणे प्रवशे प्रक्रीयेच्या 15 
गदवस अगोदर संकेतस्ळावर प्रदर्मशत करण्यांत येईल.   

इतर रे्ऱ्यांमिुन जागा वाटपाची योजना व प्रवशे गनगचितती करण्याच े गनयम क्र.1.0 ते 4.0 याची रचना 
प्रगशक्षणाची हानी ्ांबगवणे आगण कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेमगिल प्रत्येक रे्रीच्या व मुख्यत्व े सवण रे्ऱ्यांनंतर गशल्लक 
राहणाऱ्या संचालनालयात उपलब्ि जागांच्या आकडेवारी व वसतुस्स्ती वरुन व संचालनालयाच्या यापुवीच्या 
अनुभवावरुन कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेच्या रे्ऱ्या औपचारीक व गनरुपयोगी न राहता त्यांना अ ण्पुणण व परीणामकारक 
करण्यासाठी करण्यांत आली आहे. 

प्रवशे प्रक्रीयेत पारदशणकता व सुलभता आणण्याच्या हेतुने, जासतीत जासत जागा भरणेकगरता, कें द्रीय प्रवशे 
प्रक्रीयेमगिल पूर्मवच्या रे्ऱ्यांमध्ये जागा वाटप झालेल्या गवद्याथ्यांनी स्ंलातर केल्यामुळे जागा रीक्त राहु नये म्हणनू 
प्रवशे रे्ऱ्यांची मांडणी करण्यांत आली आहे. 

सक्षम अगिकारी आवश्यकता पडल्यास जासतीत जासत प्रवशे होतील याची खात्री देण्याकगरता प्रवशे 
प्रक्रीयेदरम्यान अग्रगण्य वृतपत्रांमध्ये व प्रवशेाच्या संकेतस्ळावर आगिच प्रगसध्द करुन सुिारणा घडवुन आणणारी 
कायणवाही करु शकतात. 

 
14.0 मुळ प्रमाणपत्रे ठेवून घेण्याबाबत: 

एखाद्या उमेदवाराला प्रवशे गदल्यानंतर त्यांचा शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला व माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र (SSC) 
परीक्षेच ेमूळ गुणपत्रक संबंगित संस्ेमध्ये ठेवण्यात याव ेजोपयंत उमेदवार प्रवशे रद्द करीत नाही वा प्रगशक्षण पुणण करीत 
नाही तोपयंत ही मूळ प्रमाणपत्रे प्रवशे घेतलेल्या प्रगशक्षणाथ्यांना परत करण्यात येवू नयेत. 
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15.0 प्रगशक्षण शुल्क, अनामत रक्कम व सवलत बाबत गववरण: 
15.1 शासकीय व खाजगी औ.प्र.संस्ांसाठी आकारलेले शुल्क गववरण खालीलप्रमाणे  

 
अ. 
क्र. 

तपशील शासकीय औ.प्र.संस्ा खाजगी औ.प्र.संस्ा 
सामान्य 
श्रणेी 

राखीव 
श्रणेी 

IMC 
जागा 

OMS NRI MS OMS NRI 

वार्मषक प्रगशक्षण शुल्क 
1 

प्रग
श

क्षण
 शु

ल्क
 मशीन गट -  

अगभयांगत्रकी व्यवसाय 
1200 - 30000 45000 60000  

 
महाराष्ट्र शासनाने 

ठरगवलले्या शुल्कानुसार 
व प्रपत्र - 2 मध्ये 

गदल्याप्रमाणे 

गबगर मशीन गट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1000 - 25000 37500 50000 

गबगर अगभयांगत्रकी व्यवसाय 800 - 20000 20000 40000 
2 संस्ा गवकास शुल्क 1000 1000 1000 1000 1000 
3 ओळखपत्र शुल्क 50 50 50 50 50 
4 गं्र्ालय शुल्क 100 100 100 100 100 
5 इंटरनेट सुगविा शुल्क 100 100 100 100 100 
6 सांसकृगतक कायण शुल्क 100 100 100 100 100 
7 वसतीगृह शुल्क 1200 1200 1200 1200 1200 संबंगित औ. प्र. संस्ांनी 

गनगचितत कराव े
प्रवशेाच्यावळेी जमा करावयाची अनामत रक्कम 

8 प्रगशक्षण अनामत रक्कम 500 500 500 500 500 500 500 500 
9 गं्र्ालय अनामत रक्कम 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 वसतीगृह अनामत रक्कम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
15.2 शासकीय औ.प्र.संस्ेतील प्रगशक्षणाथ्यांना प्रगशक्षण शुल्कामध्ये तसेच इतर शुल्कात गदली जाणारी सवलत ही 

राज्यातील रगहवासी असलेल्या व गवगहत पात्रता िारक उमेदवारांना गदली जाईल.  
15.3 शासकीय औ.प्र.संस्ेतील, संस्ा व्यवस्ापन सगमती मिील तुकडीकगरता, मंजूर प्रवशेक्षमतेच्या (गनयम क्र. 

1.2.12 अन्वये) 110%जागांकगरता शासकीय औ.प्र.संस्ेचे शुल्क लागू होईल.  प्रगशक्षण वषण 2015-16 कगरता 
खाजगी औ.प्र.संस्ेस जे मूलभतू शुल्क आकारले आहे, ते संस्ा व्यवस्ापन सगमतीच्या मंजूर उपलब्ि 
जागांपैकी 20% जागांना लागू होईल. त्ागप, संबंगित शासकीय औ.प्र.संस्ांच्या संस्ा व्यवस्ापन सगमती, 
वरीलपेक्षा कमी र्ी आकारु शकतात. जर संस्ा व्यवस्ापन सगमतीने कमी र्ी घेण्याचा गनणणय ठरगवला असेल 
तर तो गनणणय सक्षम अगिकाऱ्याला प्रवशे प्रगक्रया सुरु होण्यापूवी कळवावा लागेल.  

15.4 अनामत रक्कम प्रगशक्षणाथ्यांना प्रगशक्षणादरम्यान प्रवशे रद्द केल्यास बकवा प्रगशक्षण पूणण झाल्यानंतर (काही 
वजावटी लागू असल्यास) परत केली जाईल.   

15.5 खाजगी औ.प्र.संस्ांच ेशुल्क हे संबंगित औ.प्र.संस्ांच्या गवगहत अजात नमूद केल्याप्रमाणे जमा करण्यात याव.े  
खाजगी औ.प्र.संस्ांना हप्त्याने शुल्क घेण्याची मुभा/परवानगी आहे. त्ागप, यासंबंगिचा गनणणय सवणतोपरी 
संबंगित खाजगी औ.प्र.संस्ेचा राहील.  

15.6 शासकीय औ.प्र.संस्ेच ेशुल्क 
15.6.1 शासकीय औ.प्र.संस्ेच े शुल्क संबंगित शासकीय औ.प्र.संस्ेत रोखीने जमा कराव.े शुल्क अदा 

केल्यानंतरच प्रवशे गनगचितत करण्यात येईल.  
15.6.2 वरीलप्रमाणे शासकीय औ.प्र.संस्ेत प्रगशक्षणाथ्यांकडुन घेण्यांत येणारे प्रगशक्षण शुल्क हे शासन जमा 

करण्यांत येईल.  उवणरीत शुल्क जसे संस्ा गवकास शुल्क, ओळखपत्र शुल्क, गं्र्ालय शुल्क, इंटरनेट 
सुगविा शुल्क व सांसकृगतक कायण शुल्क  संबंिीत संस्ेच्या सवीय प्रपंची लेख्यामध्ये जमा करण्यातं 
येईल.  

15.6.3 सवीय प्रपंची लेख्यामध्ये जमा करण्यांत आलेल्या गनिीतुन खालील बाबींवर खचण करण्यांत येईल. 
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अ.क्र 
सवीय प्रपंची लखे्यामध्ये जमा 

करण्यांत आलले ेशुल्क 
खचण करावयाची बाब 

खचाची 
टक्केवारी 

1 संस्ा गवकास शुल्क 

कच्चा माल 70% 
यंत्रसामुग्री दुन सती 10% 
तांगत्रक गं्र्ालय/लॅबोरेटरी/कायणशाळा गवकास 
(तांगत्रक पुसतके, व्यवसायासंबंिीची पुसतके इ.) 

10% 

सेमी कन्झुमेबल्स हॅण्ड टुल्स 10% 
2 ओळखपत्र शुल्क प्रवगेशत उमेदवारांना ओळखपत्र देणे 100% 

3 गं्र्ालय शुल्क 
अभ्यासक्रमाशी संबंिीत पुसतके/ दृकश्राव्य माध्यम 
खरेदीसाठी 

100% 

4 इंटरनेट सुगविा शुल्क इंटरनेट सुगविा पुरगवणे 100% 
5 सांसकृगतक कायण शुल्क सांसकृगतक कायण/ रोजगार मेळाव ेआयोगजत करणे 100% 

 
15.6.4 वरीलप्रमाणे सवीय प्रपंची लेख्यामध्ये जमा करण्यांत आलेला गनिी ज्या उगद्यष्ट्टांसाठी जमा करण्यांत 

आलेला आहे त्याच बाबीवर खचण करण्यांत यावा. कच्च्या मालावर खचण हा व्यवसायगनहाय समप्रमाणात 
करण्यांत यावा व याची मागहती  संस्ेच्या सुचनार्लकावर प्रगतवषी गद.15 एगप्रल पयंत जागहर 
करण्यांत यावी. 

 
16.0 प्रवशे रद्द प्रगक्रया व शुल्क परतावा: 

16.1 प्रवगेशत उमेदवार आपला प्रवशे संबंगित औ.प्र.संस्ेस भेट देवून आपले Login ID वापरुन दोन्हीही प्रवशे Online 
पध्दतीत रद्य करु शकतो.  यासाठी संबंगित औ.प्र.संस्ा व प्रवगेशत उमेदवार दोघांना आपल्या Login ID व्दारे 
प्रवशे रद्य करावा लागेल. 

16.2 ऑनलाईन प्रवशे प्रणालीच्या माध्यमातूनच प्रवशे रद्द करणे अगनवायण आहे.  
16.3 प्रवशे रद्द केल्यानंतर प्रणाली ऑनलाईन प्रवशे रद्य केल्याची पावती गनमाण करेल.  
16.4 औ.प्र.संस्ा सदर पावतीच्या दोन प्रतीत बप्रटआऊट घेतील. दोन्ही पावतीवर संबंगित औ.प्र.संस्ेच ेप्राचायण व 

उमेदवार सही करतील.  
16.5 प्रवशे रद्द केलेल्या पावतीची 1 प्रत उमेदवाराला देण्यात येईल व दुसरी प्रत संबंगित औ.प्र. संस्ेकडे राखुन 

ठेवण्यांत येईल.  
16.6 एखाद्या उमेदवाराने प्रवशेप्रक्रीयेच्या कुठल्याही टप्प्यावर प्रवशे रद्द केला तर तो त्यांनतरच्या प्रवशेरे्रीसाठी 

अपात्र ठरेल. त्ागप, असे उमेदवार खाजगी औ.प्र.संस्ेत संस्ासतरावरील जागांसाठी प्रवशेाच्या अंगतम 
तारखेपयंत पात्र राहील.  

16.7 शुल्क परतावा हा खालीलप्रमाणे प्रवशे रद्द शुल्क कपात करुन गदले जाईल. 
 

अ. 
क्र. 

पगरस्स्ती शासकीय औ.प्र.संस्ेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

खाजगी औ.प्र.संस्ेतील 
उमेदवारांसाठी परतावा 

1 प्रवशे रद्द गवनंती अजण हा 4 थ्या 
प्रवशेरे्रीच्या प्रवशे गनगचितती 
करण्याच्या शेवटच्या गदवशी व 
वळेेपूवी प्राप्त झाला असल्यास 

पूणण शुल्कातून रु. 500/- वजा 
करुन ऊवणगरत रक्कम परत करावी. 

पूणण शुल्कातून रु. 1000/- 
वजा करुन ऊवणगरत रक्कम 
परत करावी. 

2 प्रवशे रद्द गवनंती अजण हा प्रवशेाच्या 
अंगतम गदनांका नंतर प्राप्त झाले 
असल्यास व सदर जागा ही संबगित 
औ.प्र.संस्ेने भरली नसल्यास  

अनामत रकमे गशवाय कुठलाही 
परतावा नाही.  

अनामत रकमे गशवाय 
कुठलाही परतावा नाही. 
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17.0 संगकणण: 
17.1 सवण औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ांमध्ये  गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजनेच्या अभ्यासक्रमासाठी गशक्षणाच ेमाध्यम हे 

मराठी आहे. 
17.2 शारीगरक सक्षमता: प्रवगेशत उमेदवारांच्या शागररीक तंदुरुसती पडताळणीसाठी संस्ा प्रमुखांनी प्रवगेशत 

उमेदवारांची प्रगशक्षणाच्या आवश्यकतेनुसार तपासणी कगरता वदै्यकीय तपासणी आयोगजत करावी.  शागररीक 
अपंगत्व असलेल्या उमेदवाराला संबंगित व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या प्रगशक्षणासाठी अगिकच्या सुगविा प्रदान 
करण्यात येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

 
18.0 वसतीगृहात राहण्याची सोय:  

प्रवगेशत सवण उमेदवारांना त्या संस्ेच्या वसतीगृहातील खोल्या गमळतीलच याची शाश्वती नाही. उमेदवाराने देय 
वसतीगृह शुल्क इत्यादी गोष्ट्टी बाबत संबंिीत औ.प्र.संस्ेच्या प्राचायाकडून खात्री करुन घ्यावी. प्रवशे घेवू इस्च्छणाऱ्या 
उमेदवारांना सूगचत करण्यात येते की, त्यांनी व्यक्तीश: वसतीगृहात राहण्याची व्यवस्ा उपलब्ि होवू शकते बकवा नाही 
याकगरता ज्या औ.प्र.संस्ेत ते प्रवशे घेऊ इस्च्छतात ते्ील प्राचायांशी संपकण  सािावा.  
औ.प्र.संस्ेच्या प्राचायांनी शागररीक अपंगत्व असलेल्या उमेदवारांच्या खोली गमळण्यासाठीच्या अजांना प्रा्गमकता 
देवून सहानभगूतपूवणक गवचार करावा.  
 

19.0 आचरण आगण गशसत: 
19.1 जर उमेदवार प्रवशे अजामध्ये परीपुणण व बरोबर गविान करण्यास अपयशी ठरत असले/ काही मागहती दडवत 

असेल/ खोटे कागदपत्र जमा करत असेल तर तो/ ती प्रवशेास अपात्र ठरेल.  अशा उमेदवारांवर संपुणण प्रवशे 
प्रक्रीयेकगरता बंदी घालण्यांत येईल.  त्यामुळे उमेदवाराने असाच दावा करावा की, तो गसध्द करण्याच्या पृष्ट्ठया ण् 
संबंगित मुळ दसताऐवज आहेत. 

19.2 एखादया औ.प्र.संस्ेत प्रगशक्षणा्ी प्रगशक्षण घेतांना शासनाने लागु केलेल्या शासनाच्या कायदा व गनयमाच्या 
गवरुध्द राष्ट्रगवरोिी कृत्य करतांना बकवा गशसतगनयमाच्या गवरुध्द काही कायणवाही करतांना आढळला तर त्यास 
संस्ेमिुन कुठल्याही सुचनेगवना प्राचायांमार्ण त गनलंगबत करण्यांत येईल व/ वा जवळच्या पोलीस ठाण्यास 
कळगवण्यांत येईल.  

19.3 प्रगशक्षणाथ्याने औ.प्र.संस्ेतील सवण गशसत गवषयी गनयमांचे पालन कराव.े उमेदवाराने संस्ेने/ एनसीव्हीटी/ 
एससीव्हीटी/ शासनाने गवगहत केलेल्या आचार व गशसतीच्या गनयमांच ेउल्लंघन केल्यास, त्याला सपष्ट्टीकरणाची 
संिी उपलब्ि करुन गदल्यानंतर संबंगित संस्ेच्या प्राचायांना या उमेदवारास गनलंगबत करण्याचा अगिकारी आहे.  

19.4 गनयमामध्ये असे असले तरी,  शासनाने प्रवशेासंबंिी कोणताही िोरणात्मक गनणणय घेतला असल्यास, शासनाने 
त्या-त्या वळेेस गदलेल्या गनदेशानुसार तो त्या वेळेपासूनच अमलात येईल. वेळोवळेी त्यामध्ये बदल केल्यास 
त्यानुसाररच गनयमांची अंमलबजावणी केली जाईल.  

19.5 जी समसया वर आली नाही, ती उदभवल्यास त्याबाबत पुणण व अंगतम कायणवाही सक्षम अगिकाऱ्यामार्ण त केली 
जाईल.  

19.6 अजामध्ये नमुद केलेली मागहती बकवा प्रवशेाच्यावळेी बकवा प्रवेशानंतर उमेदवाराने प्रवशेाशी संबंगित गदलेली 
मागहती खोटी बकवा चकुीची आढळल्यास,  त्याचा बकवा गतचा प्रवशे रद्द करण्यात येईल,  शुल्क जमा केले जाईल 
व त्याला बकवा गतला औ.प्र.संस्ेतून प्राचायांकडून गनलंगबत केले जाईल.  

19.7 गनलंबन आदेशागवरोिातील अगपल मात्र 7 गदवसांच्या आत संचालक (प्रगशक्षण) , व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यांना पाठगवण्यांत येईल व ज्यांचा या प्रकरणातील गनणणय अंगतम राहील. 

19.8 उमेदवाराने पगरक्षेस बसण्यास पात्र होण्यासाठी प्रत्येक सत्रामध्ये (सेगमसटरमध्ये) कमीत कमी 80%  उपस्स्ती 
कायम ठेवावी लागेल.  

 
20.0 रॅबगग प्रगतबंिाबाबत कायणवाही: 

महाराष्ट्र रॅबगग प्रगतबंि कायदा-1999 जो गद.15 मे, 1999 पासुन लागु झाला आहे त्यात खालील रॅबगग प्रगतबंि बाबी 
अतंभूणत आहेत. 
20.1 कोणत्याही शैक्षगणक संस्ेच्या आवारात बकवा आवाराबाहेर रॅबगगला प्रगतबंि करण्यात आला आहे.  
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20.2 जो कोणी शैक्षगणक संस्ांच्या आवारात बकवा आवाराबाहेर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रॅबगग करेल/ भाग घेईल/ 
सा् देईल/ प्रसार करत असेल त्यास 2 वषण कैद आगण/ बकवा दहा हजार रुपयापयंत जाऊ शकतो एवढा दंड 
आकारण्यात येईल.  

20.3 कुठलाही गवद्या्ी रॅबगगमध्ये दोषी आढळल्यास त्याची सदर शैक्षगणक संस्ेतून हकालपट्टी केली जाईल व त्यास 
गनलंगबत केल्याच्या गदनांकापासुन 5 वषासाठी कुठल्याही शैक्षगणक संस्ेत प्रवशेास प्रगतबंि घालण्यात येईल.  

20.4 जेंव्हा एखादा गवद्या्ी बकवा पगरस्स्तीप्रमाणे पालक अ्वा त्याला सांभाळणारे अ्वा त्या शैक्षगणत संस्ेतील 
गशक्षक गलखीत सवरुपात छळवणकूीची तक्रार संस्ा प्रमुखाला करेल, तेंव्हा संबंगित शैक्षगणक संस्ेचा प्रमुख 
यापूवीच्या तरतूदी अबािीत ठेवून, तक्रार आल्यापासून सात गदवसाच्या आत तक्रारीत उल्लेख केलेल्या बाबींची 
चौकशी करतील आगण जर प्र्मदशणनी त्या तक्रारीत सत्यता आढळल्यास गुन्हाच ेआरोप झालेल्या गवद्याथ्यांला 
गनलंगबत करतील आगण त्वगरत सदर तक्रार पुढील कायणवाहीसाठी ज्यागठकाणी शैक्षगणक संस्ा आहे त्या 
कायणक्षेत्रात येणाऱ्या पोलीस सटेशनमध्ये नोंदवतील. संस्ा प्रमुखाकडून केल्या जाणाऱ्या चौकशीमध्ये तक्रारीमध्ये 
प्र्मदशणनी तथ्य न आढळल्यास संस्ा प्रमुखाकडून तक्रारदाराला लेखी सवरुपात वसतुस्स्ती कळगवली जाईल. 
या प्रकरणात संस्ा प्रमुखांनी घेतलेला गनणणय अंगतम असेल.  

20.5 जर शैक्षगणक संस्ेच्या प्रमुखाने वर 20.4 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रॅबगगसंबंिी आलेल्या तक्रारीसंबंिी दुलणक्ष केल े
असल्यास बकवा ते प्रकरण हाताळण्यांत तो अपयशी झाल्याप्रकरणी  दोषी आढळल्यास वरील गनयम 20.2 प्रमाणे 
गशक्षेस पात्र िरले जाईल.  

20.6 मा. सवोच्च न्यायालयाने गव.अ.यागचका क्रमांक 24295/2006, गद.16.5.2007 आगण गदवाणी अपील 
नं.887/2009, गद.8.5.2009 यामध्ये गदलेल्या गनदेशानुसार देशातील सवण उच्च शैक्षगणक संस्ांमध्ये सवण 
गवद्याथ्यांचा शारीगरक व मानगसक, गनरोगी गवकास प्रदान करणेसाठी अ्वा एखादी कृती ज्याचा परीणाम गखल्ली 
उडगवणे, नवीन गवद्याथ्यांशी अ्वा कोणत्या गवद्याथ्यांशी उदध्टपणे वागणे, अ्वा हाताळणे, कुठलाही गवद्या्ी 
बकवा गवद्याथ्यांकडुन नवीन प्रवगेशत गवद्याथ्यांला बकवा इतर कुठल्याही गवद्याथ्यांला दंगलखोर वा बेगशसत 
कृत्यांमध्ये गोवणे ज्यामुळे त्रास, दु:ख, शारीगरक व मानगसक क्षती झाली असेल अ्वा होईल बकवा नवीन प्रवगेशत 
गवद्याथ्यांमध्ये बकवा इतर कुठल्याही गवद्याथ्यांमध्ये िासती, गभती बकवा काळजी गनमाण होईल बकवा कुठल्हयाही 
गवद्याथ्यांस कुठलेही असे कृत्य करावयास लावणे जो तो सवणसामान्यगरत्या करणार नाही/ आगण ज्याचा परीणाम 
लाजीरवाणी भावना गनमाण होण्यास बकवा यातना होण्यास, बकव गोंिळ गनमाण होण्यास कारणीभतु होईल ज्याचा 
परीणाम गवपरीत अशा नगवन अ्वा कुठल्याही गवद्याथ्यांच्या शारीगरक अ्वा मानगसक स्स्तीवर होईल.  याचा 
समावशे असलेल्या रँगीगला कायद्याने प्रतीबंि करण्यात येईल व ही आपत्ती काढुन टाकण्यांत येईल. 

20.7 रॅगींग या संकल्पनेमध्ये खालील एक बकवा अगिक बाबींचा समावशे होईल: 
20.7.1 कुठलाही गवद्या्ी बकवा गवद्याथ्याकडून नवीन प्रवगेशत गवद्याथ्याला लेखी बकवा इतर कुठल्याही 

गवद्याथ्यांला शाब्दीक बोलणे अ्वा एखादी कृती ज्याचा परीणाम गखल्ली उडगवणे, नवीन गवद्याथ्यांशी 
अ्वा कोणत्या गवद्याथ्यांशी उदध्टपणे वागणे अ्वा हाताळणे 

20.7.2 कुठलाही गवद्या्ी बकवा गवद्याथ्यांकडुन नवीन प्रवगेशत गवद्याथ्यांला बकवा इतर कुठल्याही गवद्याथ्यांला 
दंगलखोर वा बेगशसत कृत्यांमध्ये गोवणे ज्यामुळे त्रास, दु:ख, शारीगरक व मानगसक क्षती झाली असेल 
अ्वा होईल बकवा नवीन प्रवगेशत गवद्याथ्यांमध्ये बकवा इतर कुठल्याही गवद्याथ्यांमध्ये िासती, गभती बकवा 
काळजी गनमाण होईल 

20.7.3 कुठल्याही गवद्याथ्यांस कुठलेही असे कृत्य करावयास लावणे जो तो सवणसामान्यगरत्या करणार नाही/ 
आगण ज्याचा परीणाम लाजीरवाणी भावना गनमाण होण्यास बकवा यातना होण्यास, बकव गोंिळ गनमाण 
होण्यास कारणीभतु होईल ज्याचा परीणाम गवपरीत अशा नगवन अ्वा कुठल्याही गवद्याथ्यांच्या शारीगरक 
अ्वा मानगसक स्स्तीवर होईल. 

20.7.4 वरीष्ट्ठ गवद्याथ्यांकडुन अशी कृती की जी नगवन अ्वा कुठल्याही गवद्याथ्यांच्या गनयगमत प्रगशक्षणामध्ये 
बािा, अड्ळा अ्वा प्रगतबंि गनमाण करेल. 

20.7.5 नगवन अ्वा कुठल्याही गवद्याथ्यांची सेवा वयैस्क्तक अ्वा गवद्याथ्यांच्या गटाच ेप्रगशक्षणाच्या कायासाठी 
घेऊन शोषन करेल. 

20.7.6 गवद्याथ्यांतरे् नगवन अ्वा कुठल्याही गवद्याथ्यांची आर्म्क गपळवणकू बकवा जबरदसतीने खचाचा भार 
टाकणे. 
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20.7.7 शारीगरक शोषनाच ेकुठलेही कृत्य ज्यामध्ये लैंगगक शोषण, समलैबगक शोषण, नग्नता, अश्लीन हावभाव, 
असभ्य कृती करावयास लावणे, शारीगरक इजा पोहचगवणे बकवा व्यक्ती अ्वा आरोग्यास िोका 
संभावणारे सवण प्रकार सागमल आहेत. 

20.7.8 अश्लील गशवीगाळव्दारे, मेलव्दारे,टपालाव्दारे नगवन त्ा इतर कुठल्याही गवद्याथ्यांची प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्षपणे र्सगत बकवा दुसऱ्याची नक्कल बकवा दुसऱ्याचा अपमान करणारी कुठलीही कृती. 

20.7.9 गवकृत आनंद गमळण्याच्या बकवा सामथ्यण/ अगिकार  व वरीष्ट्ठपणा दाखगवण्याच्या उद्यशे असो अ्वा 
नसो अशी गवद्याथ्यांने केलेली कुठलीही कृती ज्याचा नगवन अ्वा इतर कुठलीही गवद्याथ्याचा मानगसक 
स्स्ती व आत्मगवश्वासावर परीणाम होईल 

20.8 औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमिील रँगीग करणाऱ्या व प्रोत्साहन देण्याचा गवद्याथ्यांगवरुध्द कायणवाहीबाबत: 
20.8.1 रँगीग करणाऱ्या व्यक्तीस होणारी गशक्षा ही जरब बसगवल अशी व कठोर असागव ज्यामुळे अशा प्रकाराची 

पुनरावृत्ती होण्यास प्रगतबंि लागेल. 
20.8.2 रँगगग च्या प्रत्येक घटनांची संस्ेच्या अगिकाऱ्यांमार्ण त जवळच्या पोलीस सटेशनमध्ये एर् आय आर 

देवून नोंद केली पागहजे.  
20.8.3 रॅगींगच्या गशक्षेशी संबंगित बकवा रँगीगच्या प्रत्येक घटनेतील तथ्यावर आिागरत व रँगीगच्या घटनेचा 

प्रकार व त्रीवता बघुन संस्ेची रँगीग गवरोिी सगमती योग्य गनणणय घेईल. 
20.8.4 घडलेल्या गुन्हाचा प्रकार व त्रीवता बघुन संस्ांसतरावर दोषी आढळलेल्या गवद्याथ्यांस व्यक्तीस 

खालीलपैकी एक बकवा एकापेक्षा जासत एकत्रीक गशक्षा होईल. 
20.8.4.1 प्रवशे रद्द करणे 
20.8.4.2 वगातील उपस्स्तीपासून गनलंगबत करणे  
20.8.4.3 गशष्ट्यवृत्ती/ रे्लोगशप/ इतर सवलतीपासुन वगंचत करणे/ रोखुन िरणे 
20.8.4.4 परीक्षा व/वा इतर मुल्यांकन प्रक्रीयेतील सहभागास प्रगतबंि करणे 
20.8.4.5 गनकाल रोखून िरणे  
20.8.4.6 कोणत्याही गवभागीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्टीय सपिेचे, युवा उत्सवाच ेसंस्ेच ेप्रगतगनिीत्व 

करण्यापासून हद्दपार करणे 
20.8.4.7 वसतीगृहातून गनलंगबत करणे./ हकालपटटी करणे. 
20.8.4.8 संस्ेमिुन एक ते चार सेगमसटरपयंतच्या कालाविीकरीता गवद्याथ्यांला तात्पुरते काढुन 

टाकणे. 
20.8.4.9 संस्ेमिून हकालपटटी आगण दुसऱ्या कोणत्याही संस्ेत प्रवशेास बंदी घालणे.  
20.8.4.10 सामुगहक गशक्षा: जेव्हा रँगीग चा गुन्हा करणारा वा प्रोत्साहन देणाऱ्याची ओळख पटणार 

नाही तेव्हा संस्ा संभागवत रँगीग करणाऱ्यांवर सामागजक दबाव आणण्यास सामुगहक 
गशक्षा करेल. 

21.0 हमीपत्र: 
सवण उमेदवार ज्यांनी प्रवशेासाठी Online अजण केलेले आहेत ते खालीलप्रमाणे हमीपत्र भरुन देत आाहेत असे 
समजण्यात येईल.  
21.1 मी प्रवशेाचे सवण गनयम वाचले आगण सदर गनयमांचे मला पूणणपणे आकलन झाले आहे व तदनंतर मी चालु वषाच्या 

प्रवशेाकरीता ऑनलाईन अजण भरला आहे. 
21.2 माझ्या ऑनलाईन प्रवशे अजात माझ्याकडून गदली गेलेली मागहती ही माझ्या मागहतीनुसार व गवश्वासाप्रमाणे खरी 

असून प्रवशे अजात गदलेली मागहती बकवा माझ्या प्रवशेाबाबत मी पुरगवलेली मागहती नंतर बकवा कुठल्याही वळेेस 
खोटी बकवा चकुीची गसध्द झाल्यास त्याचवळेेस माझा प्रवशे रद्द होईल व मला प्राचायांकडून गनलंगबत करण्यात 
येईल.  याची मला जाणीव आहे. 

21.3 भारतीय सरकारतरे् गठीत बकवा विैागनक परीक्षा मंडळाच्या परीक्षेस बसण्यास मला बंदी घालण्यांत आलेली 
नाही. 

21.4 मला माझ्या अजाच्या छाननीच्या वळेेस उपलब्ि व्यवसाय  व माझ्या  गुणवत्तचे्या क्रमानुसार प्रवशेासाठी जागा 
गमळणार आहे याची मला जाणीव राहील.  मी प्रवशे गनगचिततीसाठी गनवड झालेल्या औ.प्र.संस्ेत गवगहत 
वळेापत्रकानुसार उपस्स्त राहुन ऑनलाईन प्रवशे प्रक्रीया पुणण करेल. 
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21.5 मला मागहत आहे की कागदपत्रे जमा करण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर माझ्या प्रवशेाशी संबंगित गनयमात उल्लेख 
असल्यागशवाय मला सवलती वा हक्क इ. च्या दाव्यागप्रत्य ण् कागदपत्रे सादर करता येणार नाही. 

21.6 प्रवशेासंबंिी मला प्रवशे प्रागिकरण बकवा प्रगतगनिीकडून काहीही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची मला 
जाणीव आहे. मी हेही जाणनू आहे की संस्ेमध्ये मी सवत: जावून संस्ेतील सूचना र्लकावरील वा 
www.admission.dvet.gov.in या संकेतस्ावरील सूचना पाहणे ही पूणणपणे माझी जबाबदारी राहील.  

21.7 मला मागहत आहे की, NCVT/SCVT  च्या परीक्षा प्रागिकरणाने ठरवून गदलेल्या परीक्षेसंबंिी पगरक्षेस बसण्याच्या 
संिी, प्रत्येक सेगमसटरसाठी कमीत कमी उपस्स्त, नकारात्मक गुणपध्दती व असे इतर गनयम जे NCVT/SCVT  
यांनी वळेोवळेी ठरवून गदलेले आहेत त्या गनयमांना मी बांिील राहील. 

21.8 मी हयानुसार मान्य करतो की शासनाकडून लागू करण्यात आलेल्या गनयम, कायदा आगण प्रशासन माझ्यावर 
बंिनकारक असतील. मी हयानुसार हमी देत आहे की, संस्ेच्या आवारात बकवा आवाराबाहेर कायदा व प्रशासन 
हातात घेणार नाही तसेच बेगशसतपणाची कोणतीही वतणणकू करणार नाही की ज्यामुळे माझ्यावर या गनयमातील 
गशसतीगवषयक गशक्षा होईल. 

21.9 मी वर हमी गदल्याप्रमाणे संस्ा/शासन/ SCVT/ NCVT यांनी ठरवून गदलेली गशसत व वतणणकू बाबतच्या गनयमांच े
माझ्याकडून उल्लंघन झाल्यास संस्ेच्या प्राचायांना मला संस्ेतून गनलंगबत करण्याच ेपूणण अगिकार राहतील.  

21.10 प्रत्येक सत्रासाठी सैध्दागंतक व प्रात्यगक्षक परीक्षेसाठी सैध्दागंतक व प्रात्यागक्षक वगांमध्ये 80 टक्के पेक्षा कमी 
उपस्स्ती असल्यास मला परीक्षेस बसू गदले जाणार नाही या अटीची मला पूणणपणे जाणीव आहे. 

21.11 NCVT/SCVT यांनी नेमून गदलेल्या गवगहत वळेेत गृहपाठ, जॉब, जनणल्स, गचत्रकला इ. सादरीकरण 
समािानकारकगरत्या करण्यास असम ण् ठरल्यास परीक्षेस बसण्यास परवानगी गदली जाणारी नाही याची मला 
पुणण जाणीव आहे.  

 
22.0 प्रगशक्षणाथ्याची बदली:  

22.1 संपुणण प्रवशे प्रक्रीयेनंतर एखादया व्यवसायात/ तुकडीत 50% पेक्षा कमी प्रवशे झाल्यास प्रवगेशत  उमेदवारास 
त्याच औ.प्र.संस्ेत दुसऱ्या व्यवसाय/अभ्यासक्रमात बकवा इतर औ.प्र.संस्ेत त्याच व्यवसाय अभ्यासक्रमात 
बदली करुन गदली जाईल. अशी औ.प्र.संस्ा प्र्मत: त्याच गजल्ह्यात, त्याच गवभागात, त्याच गवभागाच्या 
जवळपासच्या गवभागात असली पागहजे. अशा बदलीकगरता उमेदवाराच ेप्रािान्य गवचारात घेतले जाईल. अशा 
प्रकारची बदली शासकीय औ.प्र.संस्ांवर बंिनकारक व खाजगी औ.प्र.संस्ाना ऐस्च्छक राहील.  

22.2 प्र्म सत्र परीक्षेपूवी वर उल्लेगखलेल्या गनयम 22.1 व्यगतगरक्त बदलीसाठी परवानगी गदली जाणार नाही.  
22.3 उमेदवारास गवगशष्ट्ठ पगरस्स्तीत सपष्ट्ट कारणासहीत बदली हवी असल्यास सक्षम अगिकाऱ्याकडे मागील 

सत्राच्या गुणपत्रकासह प्रवगेशत औ.प्र.संस्ेच ेव बदली करुन घ्यावयाच्या औ.प.संस्ेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र 
सहीत गवनंती अजण सादर करावा लागेल.  

22.4 प्रगशक्षणा्ी पूवीच्या परीक्षेसाठी बसला व सवण गवषयात उत्तीणण झालेला असेल तोच प्रगशक्षणा्ी बदलीकगरता अजण 
करण्यासाठी पात्र असेल.  

22.5 बदलीसाठी मयागदत जागांकगरता जासतीच े अजण आल्यास सक्षम प्रागिकारी बदलीकगरता गदलेल्या कारणांची 
तीव्रता पडताळून प्रवशे प्रक्रीयेवळेी उमेदवारांच्या गुणाकं्रमांकानुसार प्रािान्याने ( गनयम क्र.9.1.3.1 ) अन्वये प्रवशे 
देण्याच ेठरवले.   
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प्रपत्र - 1 
व्यवसाय तपशीलाची यादी आगण पात्रता 
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सूचना: 
व्यवसाय तपशील आगण पात्रतेत महासंचालक, रोजगार आगण प्रगशक्षण यांच्या सूचनेप्रमाणे बदल होतील. सक्षम अगिकारी 
व्यवसाय तपशील आगण पात्रतेत सुिारणा करेल आगण कें गद्रय प्रवशे पध्दतीनुसार प्रगक्रया सुरु होण्यापूवी प्रवशे मागहती 
पुस्सतकेसह प्रपत्र-1 पुरगवतील, तसेच संकेतस्ळावर प्रकागशत करतील. 
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प्रपत्र - 2 
शासकीय आगण खाजगी औ.प्र.संस्ांची यादी 

सवण शासकीय आगण खाजगी औ.प्र.संस्ां अजण सवीकृती कें द्र राहतील (ARC) 
नमुना : 

औ.प्र.संस्ांच े
प्रकार: 

शासकीय औ.प्र.संस्ा औ.प्र.संस्ा कोड: 0001 

गवभाग: अमरावती गजल्हा: अमरावती तालुका: अमरावती 
औ. प्र. संस्ेचे नांव: शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा 
दूरध्वनी क्र. 07212665240 ई मेल आयडी : iti.amravati @dvet.maharashtra.gov.in 
मुलांच्या वसतीगृहाची क्षमता:  मुलींच्या वसतीगृहाची क्षमता:  
अ.क्र. व्यवसायाच ेनांव  अल्पसंख्यांक एससीपी टीएसपी आगदवासी 

सावणगत्रकरण 
स्त्रीयां 
कगरता 

सामान्य एकूण एकूण 
जागा  

1 सुतारकाम -- -- -- -- -- 2 2 42 
2 कटींग ॲण्ड गशवींग -- -- -- -- 2 -- 2 52 
3 आरेखक (यांगत्रकी)  -- -- -- -- -- 1 1 26 

 एकूण      2 8 10 235 
 

अ. 
क्र. 

तपशील शासकीय औ.प्र.संस्ा खाजगी औ.प्र.संस्ा 
सामान्य 
श्रणेी 

राखीव 
श्रणेी 

IMC 
जागा 

OMS NRI MS OMS NRI 

वार्मषक प्रगशक्षण शुल्क 
1 

प्रग
श

क्षण
 शु

ल्क
 

मशीन गट -  
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1200 - 30000 45000 60000    

गबगर मशीन गट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1000 - 25000 37500 50000    

गबगर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

800 - 20000 20000 40000    

2 संस्ा गवकास शुल्क 1000 1000 1000 1000 1000    
3 ओळखपत्र शुल्क 50 50 50 50 50    
4 गं्र्ालय शुल्क 100 100 100 100 100    
5 इंटरनेट सुगविा शुल्क 100 100 100 100 100    
6 सांसकृगतक कायण शुल्क 100 100 100 100 100    
7 वसतीगृह शुल्क 1200 1200 1200 1200 1200    

प्रवशेाच्यावळेी जमा करावयाची अनामत रक्कम 
8 प्रगशक्षण अनामत रक्कम 500 500 500 500 500 500 500 500 
9 गं्र्ालय अनामत रक्कम 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 वसतीगृह अनामत रक्कम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
गटप:  

1. वरील मागहती 15 मे  पूवी अंगतम केली जाईल. त्ागप, अद्ययावत मागहती www.admission. dvet.govt.in या 
संकेतस्ळावर दशणगवली जाईल. संकेतस्ळावर उपलब्ि झालेली मागहती, अद्ययावत आगण बरोबर असल्याच े
समजण्यात येईल.  

2. औ.प्र.संस्ेतील व्यवसाय अभ्यासक्रमांची प्रवशेक्षमेसह यादी ही प्रवशेपुसतेकील प्रपत्र-2 म्हणनू एक भाग आहे.  मात्र, 
औ.प्र.संस्ेतील सुिारीत व्यवसाय अभ्यासक्रमगनहाय यादी संकेतस्ळावर उपलब्ि असेल.  दरम्यान 
मागहतीपुस्सतका अगोदर प्रकागशत झाल्यामुळे सक्षम अगिकारी मागहती पुसतीकेसोबत प्रपत्र 2 सवतंत्रपणे पुरवतील. 
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प्रपत्र -3 
प्रवशेाकगरता आवश्यक कागदपत्रांची यादी 

 
अ 3.1  मागासवगीय उमेदवाराच्या आरक्षणाचा दावा करणेकगरता आवश्यक कागदपत्रे  
 

उमेदवाराने केलेल्या मागास प्रवगातील आरक्षाच्या दाव्याच्या (गनयम क्र.5.6 मध्ये नमुद केल्यानुसार) 
पृष्ट्टया ण् आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. आरक्षणाचा प्रवगण मागासवगाच्या आरक्षणाच्या पुष्ट्या ण् आवश्यक 
कागदपत्रे 

कागदपत्रे देणारा 
प्रागिकारी 

1 अनुसुगचत जाती (SC) 1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात अनुसुगचत 
जाती प्रवगा मगिल जात म्हणून मान्यता प्राप्त 
असल्याच ेजातीच ेप्रमाणपत्र  

महाराष्ट्र राज्यातील 
कायणकारी दंडागिकारी  

2 अनुसुगचत जमाती  
(ST) 

1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात अनुसुगचत 
जमाती प्रवगा मगिल जात म्हणून मान्यता प्राप्त 
असल्याच ेजातीच ेप्रमाणपत्र 

महाराष्ट्र राज्यातील 
कायणकारी दंडागिकारी 

3 गवमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती 
(अ) (VJ/ DT(NT-
A))/ गवशेष मागास 
प्रवगण (SBC) 

1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात मागास 
प्रवगा मगिल जात म्हणून मान्यता प्राप्त असल्याच े
जातीच ेप्रमाणपत्र  

महाराष्ट्र राज्यातील 
कायणकारी दंडागिकारी 
 

2. पुढील वषी 31 माचण पयंत विैता असलेले नॉन 
गक्रमी लेयर प्रमाणपत्र 

उपगवभागीय अगिकारी/ 
उपगजल्हागिकारी/ 
गजल्हागिकारी/ महानगर 
न्याय दंडागिकारी 

4 भटक्या जमाती - ब/ 
क/ ड (NT - A, B, 
C), इतर मागास 
वगीय (OBC)  

1. महाराष्ट्र राज्यामध्ये उमेदवाराची जात/मागास 
प्रवगा मगिल जात म्हणून मान्यता प्राप्त असल्याच े
जातीच ेप्रमाणपत्र 

महाराष्ट्र राज्यातील 
कायणकारी दंडागिकारी  

2. पुढील वषातील 31 माचण पयंत वैिता असलेले नॉन 
गक्रमी लेयर प्रमाणपत्र  

उपगवभागीय अगिकारी/ 
उपगजल्हागिकारी/ 
गजल्हागिकारी/ महानगर 
न्याय दंडागिकारी 

 
अ 3.2  अजण सवीकृती कें द्रामध्ये ऑनलाईन प्रवशेअजण गनगचितती आगण संबंगित औ.प्र.संस्ामध्ये प्रवशे गनगचितत करतांना सादर 

करावयाच ेकागदपत्रे: 
 

अ.क्र. उमेदवारांच ेप्रकार सादर करावयाच ेकागदपत्रे 
1 सवण उमेदवारांकगरता 

बंिनकारक असणारी 
कागदपत्रे 

1. भारतीय राष्ट्रीयत् वाच ेप्रमाणपत्र * 
2. माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र पगरक्षेची (SSC) गुणपगत्रका /  
3. शाळा अ्वा महागवद्यालय सोडल्याच े प्रमाणपत्र (अगलकडील शाळा/ 

महागवद्यालय गशक्षण घेतलेले) 
2 प्रकार - ब उमेदवार  

(Type - B Candidate) 
1. उमेदवाराचे अगिवास प्रमाणपत्र ** अ्वा उमेदवाराची आई अ्वा वडील 

महाराष्ट्र राज्याच ेअगिवास असल्याच ेप्रमाणपत्र  
3 प्रकार - क उमेदवार   

(Type - C Candidate) 
1. उमेदवाराचे आई/वडील हे कें द्र सरकार/ कें द्र सरकारच्या उपक्रमामिील 

कमणचारी असल्यास त्यांची महाराष्ट्र राज्यात गनयुक्ती झाली आहे असे नमूद 
केलेले कायालय प्रमुखाच ेप्रमाणपत्र 
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अ.क्र. उमेदवारांच ेप्रकार सादर करावयाच ेकागदपत्रे 
4 प्रकार - ड उमेदवार 

आगण प्रकार - इ 
उमेदवार  
(Type - D and E 
Candidate) 

1. उमेदवाराचे आई/वडील हे महाराष्ट्र राज्य शासन/ महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या 
उपक्रमामिील कमणचारी असल्याच ेकायालय प्रमुखाच ेप्रमाणपत्र            

5 मागास प्रवगात 
मोडणाऱ्या अनुसुगचत 
जाती/ अनुसुगचत 
जमाती  

1. मुद्दा अ 3.1 मध्ये नमुदप्रमाणे जाती प्रमाणपत्र  

6 मागास प्रवगात 
मोडणाऱ्या गवमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती 
(अ), (ब), (क), (ड) 
इ.मा.व./ गव.मा.व. 
(VJ/ DT/ NT(A)/ 
NT(B)/ NT(C)/ 
NT(D)/OBC/ SBC  

1. मुद्दा अ-3.1 मध्ये नमुदप्रमाणे जाती प्रमाणपत्र 
2. पुढील वषी 31 माचण पयंत विैता असलेले नॉन-गक्रमी-लेयर प्रमाणपत्र  

7 माजी सैगनक 1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र 
2. उमेदवाराच े आई/वडील संरक्षण सेवते कायणरत होते व ते  महाराष्ट्र राज्याच े

अगिवास असल्याच ेप्रमाणपत्र 
8 संरक्षण सेवतेील 

कायणरत व्यक्ती  
1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र 
2. उमेदवाराचे आई/वडील  जे संरक्षण सेवते कायणरत होते व  महाराष्ट्र राज्याच े

अगिवास असल्याच ेप्रमाणपत्र 
9 महाराष्ट्र राज्यात 

अगिवास नसलेले 
संरक्षण सेवतेील 
कायणरत कमणचारी   

1. संरक्षण सेवा प्रमाणपत्र  
2. उमेदवाराचे आई/वडील संरक्षण सेवतेील कायणरत व्यक्ती असून सध्या त्यांची 

गनयुक्ती महाराष्ट्र राज्यात झाली असल्याच ेकायालय प्रमुखाच ेप्रमाणपत्र अ्वा 
3. उमेदवाराचे आई/वडील हे संरक्षण सेवत कायणरत आहेत आगण ते महाराष्ट्रातील 

पूवीच्या गनयुक्तीच्या गनवासस्ानात रहात आहेत असे कायालय प्रमुखाच ेप्रमाणे 
नमूद केलेले प्रमाणपत्र  

10 अपंग उमेदवार  
(PWD 1/ PWD 2/ 
PWD 3) 

1. अपंगत्वाचा प्रकार, अपंगत्वाची टक्केवारी, कायम सवरुपी अपंगत्व याबाबतचा 
सपष्ट्ट उल्लेख असलेल्या  वैद्यकीय मंडळाच े प्रमाणपत्र  

11 अल्पसंख्यांक उमेदवार  1. िमाबाबतच े प्रमाणपत्र अ्वा उमेदवार मुस्सलम, बौध्द, गिचितन, गशख, पारशी 
आगण जैन िमात मोडतो ह्याचा उल्लेख असलेले शाळा सोडल्याच ेप्रमाणपत्र  

12 तांगत्रक गवषय घेतलेले 
गवद्या्ी  
 

1. तांगत्रक गवषयाचा उल्लेख असलेले माध्यगमक शालांन्त परीक्षा प्रमाणपत्र (SSC)  

वाढीव गुणांच्या आगिक्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे (गनयम क्र.8.0 अन्वये) 
13 इंटरगमडीएट गचत्रकला 

परीक्षा  
1. इंटरगमडीएट गचत्रकला श्रेणी परीक्षा उत्तीणण प्रमाणपत्र  

14 एनसीसी/ एमसीसी/ 
सकाउुट गाईड/ गसव्हील 
गडरे्न्स गाईड  

1. सक्षम प्रागिकाऱ्याच ेप्रमाणपत्र  

15 गक्रडा 1. सक्षम प्रागिकाऱ्याच ेखेळाचे प्रमाणपत्र  
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अ.क्र. उमेदवारांच ेप्रकार सादर करावयाच ेकागदपत्रे 
16 बोल्सटर सकूल उमेदवार 1. सक्षम प्रागिकाऱ्याच ेप्रमाणपत्र  
17 अना्ाश्रमात वासतव्य 

असलेले उमेदवार  
1. सक्षम प्रागिकाऱ्याच ेप्रमाणपत्र  

18 ग्रामीण शालेय गवद्या्ी  1. माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेल्या शाळेचा शाळा सोडल्याच्या 
प्रमाणपत्रात, शाळा ज्या जागी आहे (शाळेचा पत्ता) त्याचा सपष्ट्ट उल्लेख असावा.  

2. उमेदवार जे्ून माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र पगरक्षा (SSC) गदली आहे ते्ील 
शाळा सोडल्याच े मूळ प्रमाणपत्र, जर त्याने उच्च गशक्षणाकगरता जमा केलेले 
असेल तर अगलकडील शाळा/ महागवद्यालय सोडल्याच्या प्रमाणपत्रात, त्याने 
जे्ून माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र पगरक्षा गदली आहे त्या जागेचा सपष्ट्ट उल्लेख 
आहे. 

अ्वा 
1 उमेदवार ज्या शाळेतून माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र पगरक्षा (SSC) गदली आहे 

त्या शाळेच्या नावाचा (पत्त्यासह) सपष्ट्ट उल्लेख असलेले बोनार्ाईड प्रमाणपत्र.  
 

उमेदवार माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र पगरक्षा (SSC) गदलेली शाळा, 2011 च्या 
जनगननेकडून जाहीर झाल्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील असेल तर त्याला  गुणागिक्य 
गदले जाईल.   

 
*  भारतीय राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी खालील कागदपत्रे मान्य केली जातील: 

1. उमेदवाराचे राष्ट्रीयत्व " भारतीय" म्हणनू दशणगवलेले शाळा सोडल्याच ेप्रमाणपत्र  
2. योग्य प्रागिकाऱ्याने उमेदवाराच्या नावाने गदलेले भारतीय पारपत्र  
3. उमेदवाराचे जन्म गठकाण भारतात आहे असे दशणगवलेले जन्म प्रमाणपत्र  

 
** अगिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate): 
महाराष्ट्र राज्यातील योग्य प्रागिकाऱ्याकडून गदलेले अगिवास प्रमाणपत्र विै म्हणनू गवचारात घेतले जाईल. 
उमेदवाराच्या आईचे अगिवास प्रमाणपत्राच्या पुष्ट्य ण् गववाह प्रमाणपत्र अ्वा नावात बदल झालेला 
कायदेशीर पुरावा जोडण्यांत यावा. अशा उमेदवाराकडून आईच्या नावाचा सपष्ट्ट उल्लेख असलेले जन्म 
प्रमाणपत्र जोडाव ेलागेल.  
 
पात्रतेसाठीचा अगंतम गदनांक: 
कें गद्रय प्रवशे पध्दतीमिील ऑनलाईन अजण भरण्याचा आगण प्रवेश गनगचिततीचा अंगतम गदनांक गवचारात घेऊन 
सवण गनयम आगण अटी लागू होण्याच्या सवण उदे्दशांसह, उमेदवाराची पात्रता गनगचितत केली जाईल अ्वा 
ठरगवली जाईल. गवसतृतपणे असे सपष्ट्ट केले जाते की, कें गद्रय प्रवशे पध्दतीमिील ऑनलाईन अजण 
भरण्याच्या अंगतम गदनांकापूवी या अटी आगण शतींनुसार जर उमेदवार अपात्र आढळला आगण अशा अपात्र 
उमेदवाराने वर उल्लेगखलेल्या अंगतम गदनांकानंतर (म्हणजे ऑनलाईन अजण भरण्याची आगण प्रवशे अजण 
गनगचिततीचा अंगतम गदनांक) मागणी केलेली पात्रता गमळवल्यास, अशा अंगतम गदनांकानंतर गमळगवलेली 
पात्रता, अपात्र उमेदवाराला कोणत्याही उदे्दशासाठी अ्वा प्रवशेातील कोणत्याही बाबींसाठी पात्र ठरवू 
शकत नाही.  
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प्रपत्र - 4 
अजण सवीकृती कें द्राकडून उमेदवारांना गवगवि सेवा पुरगवण्याकगरता आकारलले ेशुल्क 

 
अ.क्र. कायणवाही शुल्क (रु.) 

1  पगहल्यांदा अजण नोंदणी, ऑनलाईन अजण भरणे, प्र्म प्रवशे रे्रीकगरता गवकल्प/ पयाय भरणे, 
अजाची छापील प्रत घेणे (एक संच) 

50/- 

2 अजामध्ये बदल करणे व त्याची छापील प्रत घेणे (एक संच) 25/- 
3 गितीय, तृतीय आगण  चतु ण् रे्रीकगरता गवकल्प भरणे त्याची छापील प्रत घेणे (एक संच)  25/- 
4 कागदपत्रांच ेसकॅन करणे (एक प्रत)  5/-  
5 Single side A4/ Legal Printing - 1 Number 2/- 
6 Double side A4/ Legal Printing - 1 Number 4/- 
7 Single side A4/ Legal Photocopy - 1 Number 2/- 
8 Double side A4/ Legal Photocopy - 1 Number 4/- 

 
टीप: 
1) शा.गन.क्र. औप्रसं-1000/(302)/व्यगश-1, गद. 1 रे्ब्रुवारी, 2002 प्रमाणे शासकीय औ.प्र.संस्ा  हृया सेवा 

उत्पादनागभमूख  प्रगशक्षण योजने अंतगणत पुरवतील. 
2) खाजगी औ.प्र. संस्ा वरील गमळालेल्या महसूलामिील 50%  भाग संस्ा गवकासाकरीता वापरतील आगण  

ऊवणगरत 50% भाग कमणचाऱ्यांना मानिन म्हणनू गवतरीत करतील.  
3) त्ागप औ.प्र. संस्ांकडून उमेदवारांना वरील सेवा पुरगवणे बंिनकारक नाही.  
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शासन गनणणय, उच्च व तंत्र गशक्षणगवभाग, क्र. संकीणण-3315/प्र.क्र. 17/व्यगश-3, 

दिन ांक 14 मे, 2015 चे सहपत्र 
 

“पदिदिष्ट-2” 
 

राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ासंाठी ऑगसट 2015 या सत्रापासून लागू 
करावयाच्या प्रगशक्षण शुल्कासंबिंी गनयमावली 

 

सांदिप्त रुपे: 

CTS  :  शिल्पकाराशिर प्रशिक्षण योजना 
DGET  : महासंचालक, रोजिार व प्रशिक्षण, नवी शिल्ली 
DVET  : व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
GOI  : भारत सरकार 
GOM  : महाराष्ट्र सरकार 
ITI  : औद्योशिक प्रशिक्षण योजना 
NCVT  : राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परीषि 
SCVT  : राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परीषि 
PITI  : खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था 
MS  : महाराष्ट्र राज्यातील उमेिवार 
NRI  : अशनवासी भारतीय उमेिवार 
OMS  : महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेिवार 
 

1.0 व्य ख्य  : 
1.1.1 औद्योदिक प्रदििण सांस्थ  म्हणजे िासनामार्फ त चालशवल्या जाणाऱ्या अथवा िासन मान्यताप्राप्त खाजिी 

संस्थांव्िारा शिल्पकारािीर प्रशिक्षण योजनेतंिफत येणाऱ्या व्यवसायांमध्ये प्रशिक्षण िेणाऱ्या, राष्ट्रीय व्यवसाय 
प्रशिक्षण परीषि अथवा राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परीषिेची संलग्नता प्राप्त असलेल्या राष्ट्रीय व्यवसाय 
प्रमाणपत्र अथवा राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परीषिेचे प्रमाणपत्र शनिफशमत करणाऱ्या संस्था. 

1.1.2 ि सकीय औद्योदिक प्रदििण सांस्थ  म्हणजे महाराष्ट्र िासनातरे् चालशवल्या जाणाऱ्या औद्योशिक 
प्रशिक्षण संस्था. 

1.1.3 ख जिी औद्योदिक प्रदििण सांस्थ  म्हणजे खाजिी व्यवस्थापनामार्फ त कायम शवनाअनिुाशनत तत्वावर 
चालशवल्या जाणाऱ्या औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था 

1.1.4 व्यवस य/अभ्य सक्रम  म्हणजे महासंचालनालय, रोजिार व प्रशिक्षण नवी शिल्ली ककवा राज्य व्यवसाय 
प्रशिक्षण परीषि, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फ त सशुचत केलेले व्यवसाय/अभ्यासक्रम.  येथे व्यवसाय व 
अभ्यासक्रम एकाच अथाने असनु त्यांची अिलाबिल होव ुिकते. 

1.1.5 यदुनट म्हणजे शवशिष्ट्ट व्यवसाय अभ्यासक्रमाची तकुडी की ज्यासाठी स्वतंत्र शिल्पशनिेिक शनयकु्त केला 
आहे. 

1.1.6 दिल्पदनिेिक म्हणजे औ.प्र.संस्थांमध्ये शिक्षण / प्रशिक्षण िेणारा कमफचारी 
1.1.7 प्रदििण थी म्हणजे औ.प्र.संस्थेमध्ये प्रवेशित उमेिवार 
1.1.8 प्रदििण वर्ष म्हणजे औ.प्र.संस्थेमधनु प्रशिक्षण शिले जाणारा 01 ऑिस्ट ते 31 जलैू िरम्यानचा कालावधी 
1.1.9 एनसीव्हीटी व्यवसाय म्हणजे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परीषिेची संलग्नता प्राप्त औ.प्र.संस्थेत शिकशवले 

जाणारे व्यवसाय अभ्यासक्रम 
1.1.10 एसटीव्हीटी व्यवसाय म्हणजे राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परीषिेची संलग्नता प्राप्त औ.प्र.संस्थेत शिकशवले 

जाणारे व्यवसाय अभ्यासक्रम 
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1.1.11 मांजिू प्रवेििमत  म्हणजे महासंचालनालय, रोजिार व प्रशिक्षण, नवी शिल्ली यांच्याकडुन मंजरु व्यवसाय 
तसेच राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परीषिेकडुन संलग्ग्नत अभ्यासक्रमशनहाय मंजरू जािांची संख्या ककवा राज्य 
व्यवसाय प्रशिक्षण परीषिेच्या अभ्यासक्रमशनहाय मंजरू जािांची संख्या.  

1.1.12 सपुिन्यमुिी म्हणजे व्यवसाय अभ्याक्रमांच्या तकुडीमधील मंजरू प्रवेिक्षमतेतील िळती रोखण्यासाठी मंजरू 
प्रवेिक्षमतेच्या 30% वा महासंचालनालय, रोजिार व स्वयंरोजिार यांनी शनधाशरत केल्याप्रमाणे अशधकचे 
प्रवेि करण्यास शिलेली परवानिी 

1.1.13 एकुण प्रवेििमत  म्हणजे एका तुकडीची प्रवेिक्षमता = मंजरु जािा म्हणजे मंजरु प्रवेिक्षमता + सपुरन्यमुरी 
1.1.14 ि ज्य सिक ि म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे सरकार 
1.1.15 सांच लक म्हणजे सांच लक (प्रदििण), व्यवस य दििण व प्रदििण सांच लन लय, मह ि ष्र ि ज्य 
1.1.16 कें द्रीय प्रवेि प्रक्रीय  म्हणजे िासकीय व खाजिी औ.प्र.संस्थांसाठी एकाच ऑनलाईन अजाव्िारे करण्यांत 

येणारी कें द्रीय प्रवेि पध्ित 
1.1.17 सिम अदिक िी म्हणजे सांच लक (प्रदििण)व्यवस य दििण व प्रदििण सांच लन लय 
1.1.18 अदनव सी भ ितीय म्हणजे भारतीय आयकर कायिा 1961 च्या कलम 6 मध्ये शिलेल्या व्याख्येनसुार 

असणारे. 
 

2.0 सत्र 2015 - 16 कदित  प्रदििण िुल्क: 
 
एकदत्रकृत मलूभतू प्रदििण िुल्क (Consolidated Basic Training Fees) :- सत्र ऑिस्ट-2015-16 प सनू ख जिी 
औद्योदिक प्रदििण सांस्थ ांस ठी प्रदििण िुल्क मांजिू किणे. 

 
2.1 सन 2015-16 मध्ये सत्र ऑिस्ट, 2015 मध्ये प्रवेि शमळण्यासाठी एकशत्रकृत मलूभतू प्रशिक्षण िलु्क 

खालीलप्रमाणे जमा करण्यात यावे.  
2.1.1 मशिनिट- अशभयांशत्रकी व्यवसाय  = रु. 30,000  

(रुपये तीस हजार) प्रशत प्रशिक्षणाथी प्रती प्रशिक्षण वषफ  
2.1.2 शबिर मशिनिट- अशभयांशत्रकी व्यवसाय  = रु. 25,000  

(रुपये पंचवीस हजार) प्रशत प्रशिक्षणाथी प्रती प्रशिक्षण वषफ 
2.1.3 शबिर अशभयांशत्रकी व्यवसाय   = रु. 20,000  

(रुपये वीस हजार मात्र) प्रशत प्रशिक्षणाथी प्रती प्रशिक्षण वषफ 
2.2 वरीलप्रमाणे अभ्यासिट  / व्यवसाय शनहाय अभ्यासक्रमांची यािी प्रपत्र-1 मध्ये सहपशत्रत करण्यात आली आहे.  
2.3 खाजिी औ.प्र.संस्थांना एकशत्रकृत मलूभतू प्रशिक्षण िलु्कापेक्षा कमी िलु्क आकारण्याची मभुा िेण्यात येत आहे. 

तथाशप कोणत्याही पशरग्स्थतीत अथवा अन्य कुठल्याही लेखा शिषांतिफत खाजिी औ.प्र.संस्थांना डी.जी.ई.टी. नवी 
शिल्ली व संचालनालयाने शवशहत केलेल्या मलूभतू प्रशिक्षण िलु्कापेक्षा अशधकचे िलु्क आकारता येणार नाही.  

2.4 सत्र 2015-16 कशरताचे एकशत्रकृत मलूभतू प्रशिक्षण िलु्क संचालनालयाचे संकेतस्थळ, ऑनलाईन प्रवेि 
संकेतस्थळ, संबंशधत खाजिी औ.प्र.संस्थेचे संकेतस्थळ, प्रवेिाची माशहती पगु्स्तका तसेच सवफ औ.प्र.संस्थेंच्या 
सचूना र्लकावर प्रिर्शित करण्यात येईल.  

 
3.0 सत्र 2016-17 व त्य  पढुील वर्ांकदित  दनश्चचत कि वय चे प्रदििण िुल्क: 

 
3.1 लेख  पदििण मांडळ ची स्थ पन  किणे  

3.1.1 संचालनालयाकडून शवशहत पध्ितीने लेखा पशरक्षण मंडळाची स्थापना करण्यात येईल.  
3.1.2 सवफ खाजिी औ.प्र.संस्थांनी वरील लेखा पशरक्षण मंडळाकडून िरवषी 30 जनू पवूी संस्थेचे लेखा पशरक्षण 

करुन घेईल.  चाल ूवषाकशरता प्रशिक्षण िलु्क मंजरू करुन घ्यावे. 
3.1.3 खाजिी औ.प्र.संस्थेमध्ये मािील वषी प्रशत प्रशिक्षणाथी प्रत्यक्ष खचफ शकती झाला आहे तो लेखा पशरक्षक 

प्रमाशणत करुन िेईल. 
3.1.4 पढुील वषाकशरता प्रशिक्षण िलु्क संचालनालयामार्फ त मंजरू करण्यात येईल. हे प्रशिक्षण िलु्क 

कुठल्याही पशरग्स्थतीमध्ये लेखा पशरक्षकाने प्रमाशणत केलेल्या प्रशत प्रशिक्षणाथी प्रत्यक्ष खचाच्या 110 
टक्केपेक्षा अशधक नसेल.  
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3.1.5 वरील लेखा पशरक्षणांकशरता खाजिी औ.प्र.संस्थांनी लेखा पशरक्षकांना अिा करावयाचे िलु्क अनजेु्ञय 
खचामध्ये समाशवष्ट्ठ होतील.  
 

3.2 अनजेु्ञय खचष, दवन अनजेु्ञय खचष व महसलु दनर्ममती: 
 
3.2.1 िासकीय औ.प्र.संस्थामधील कमफचाऱ्यांच्या आकृशतबंधानसुार खाजिी औ.प्र.संस्थामधील 

कमफचाऱ्यांचा आकृशतबंध राहील. 
3.2.2 खाजिी औ.प्र.संस्था सरुु करण्यापवूी शवशहत मानकानसुार खाजिी औ.प्र.संस्थांकशरता आवश्यक 

मलूभतू साधन सशुवधा जसे इमारत, यंत्रसामगु्री व उपकरणे इत्यािीची उभारणी खाजिी 
आस्थापना/व्यवस्थापन यांनी करावी. यामळेु मलूभतू साधन सशुवधांचा व तद्नंतरच्या इतर खचाचा भार 
प्रशिक्षणार्थ्यांवर पडणार नाही. बांधकाम, यंत्रसामगु्री/उपकरणे खरेिी अथवा इतर कामाकशरता घेण्यात 
आलेल्या कजावरील व्याज हे अनजेु्ञय खचफ म्हणनू शवचारात घेण्यात येणार नाही.  

3.2.3 अनजेु्ञय खचष: 
3.2.3.1 वरील मानकानसुार कमफचाऱ्यांच्या वेतनावरील खचफ  

 
3.2.3.2 प्रदििण विील खचष जसे 

 
3.2.3.2.1 कच्चा माल  
3.2.3.2.2 कायफिाळा, प्रयोििाळा, गं्रथालय, विफखोल्या इत्यािीकशरताचे शवद्यतु िेयके. 
3.2.3.2.3 कायफिाळा, प्रयोििाळा, गं्रथालय, विफखोल्या इत्यािीकशरताचे पाण्याचे िेयक. 
3.2.3.2.4 कायफिाळा, प्रयोििाळा, गं्रथालय, विफखोल्या इत्यािीकशरताचे स्थाशनक 

प्राशधकरणास भरावयाचे कर. 
3.2.3.2.5 प्रशिक्षणाकशरता आवश्यक इंटरनेट सशुवधा. 
3.2.3.2.6 प्रशिक्षण साधान सामगु्रीचे िेखभाल  
3.2.3.2.7 लेखनसामगु्री  
3.2.3.2.8 िणवेि  
3.2.3.2.9 आरोग्य तपासणी 
3.2.3.2.10 पाहुणे अशधव्याख्यातांकशरता मानधन  
3.2.3.2.11 संस्था स्तरावरील भरती मेळावे, सामाशजक उपक्रम, स्नेहसंम्मेलन इत्यािी  
3.2.3.2.12 खाजिी आस्थापनांना भेटी/िैक्षशणक सहल इत्यािीं  
3.2.3.2.13 प्रशिक्षणार्थ्यांकशरता रोजिार व सेवायोजन उपक्रम 
3.2.3.2.14 क्रीडा उपक्रम 
3.2.3.2.15 संस्थेतील यंत्रसामगु्री, कमफचारी व प्रशिक्षणाथी यांचा शवमा. 
3.2.3.2.16 शवशवध आयोजने तसेच स्पधांमध्ये सहभाि   
3.2.3.2.17 यंत्रसामगु्री, उपकरणे, हत्यारे, र्र्शनचर, संिणक, संिणकाची उपकरणे, 

सॉफ्टवेअर, पसु्तके इत्यािीवरील घसारा 
3.2.3.2.18 िासन, शड.जी.ई.टी. आशण संचालनालय यांच्या शनिेिानसुार केलेले खचफ 
3.2.3.2.19 प्रशिक्षणािी थेट संबंध असलेल्या इतर बाबींवरील खचफ 

 
3.2.3.3 क यालयीन खचष :- 

 
3.2.3.3.1 प्रिासकीय इमारत आशण आवाराकशरताचे शवद्यतु िेयक 
3.2.3.3.2 प्रिासकीय इमारत आशण आवाराकशरताचे पाण्याचे िेयक 
3.2.3.3.3 प्रिासकीय इमारत  आशण आवाराकशरताचे स्थाशनक प्राशधकरणाकडे जमा 

करावयाचे कर 
3.2.3.3.4 कायालयीन लेखन सामगु्री  
3.2.3.3.5 शविेष आमंशत्रतांकशरता मानधन व भते्त 
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3.2.3.3.6 िरूध्वनी व टपालसेवावरील खचफ 
3.2.3.3.7 प्रिासकीय खचफ 
3.2.3.3.8 छपाईवरील खचफ  
3.2.3.3.9 कायालयीन उपयोिाकशरता इंटरनेट सशुवधवेरील खचफ 
3.2.3.3.10 लेखा पशरक्षणाकशरता लेखा पशरक्षकांना अिा करावयाचे िलु्क 
3.2.3.3.11 इतर कायालयीन खचफ 

 
3.2.4 दवन  अनजेु्ञय खचष : 

 
3.2.4.1 िासनाच्या मानका व्यशतशरक्त अशतशरक्त नेमलेल्या कमफचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यावरील खचफ 
3.2.4.2 शनधाशरत मानकापेक्षा अशधकच्या शनमाण केलेल्या पायाभतू सशुवधांवरील खचफ 
3.2.4.3 इमारतीच्या घसाऱ्याचा खचफ 
3.2.4.4 इमारतीचे भाडे  
3.2.4.5 अनजेु्ञय खचामध्ये समाशवष्ट्ठ नसलेल्या संस्थेच्या इतर मालमते्तवरील घसाऱ्याचा खचफ 
3.2.4.6 िासन तथा संचालनालयाकडे व्यवसाय / तुकडी वाढ करण्यास अिा केलेले िलु्क 
3.2.4.7 संस्थेवरील कजाचे हप्ते व व्याज 
3.2.4.8 शवधीवत िलु्क 
3.2.4.9 िंडाची रक्कम 
3.2.4.10 जाशहरातीवरील खचफ 

 
3.2.5 घस ऱ्य स ठी म नके: 

 
3.2.5.1 अनजेु्ञय घस ऱ्य स ठीचे िि ख लीलप्रम णे ि हतील 

3.2.5.1.1 यंत्रसामगु्री: िहा वषफ वयोमयािा, घसऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 10 टक्के 
3.2.5.1.2 उपकरणे:  िहा वषफ वयोमयािा, घसऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 10 टक्के 
3.2.5.1.3 र्र्शनचर: िहा वषफ वयोमयािा, घसऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 10 टक्के 
3.2.5.1.4 हत्त्यारे: चार वषफ वयोमयािा, घसाऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 25 टक्के 
3.2.5.1.5 संिणक: चार वषफ वयोमयािा, घसाऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 25 टक्के 
3.2.5.1.6 संिणकीय उपकरणे: चार वषफ वयोमयािा, घसाऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 25 

टक्के 
3.2.5.1.7 सॉफ्टवेअर:चार वषफ वयोमयािा, घसाऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 25 टक्के 
3.2.5.1.8 पसु्तके: चार वषफ वयोमयािा, घसाऱ्याचा िर मळू ककमतीच्या 25  टक्के 

3.2.5.2 वरील िर स्रटे लाईन बेशसस (Straight Line Basis) पध्ितीने लाि ूकरावे. 
3.2.5.3 पवूी खरेिी केलेल्या व वरीलप्रमाणे शवशहत वयोमयािा पणूफ केलेल्या मते्तच्या घसाऱ्याची 

पशरिणना करण्यात येव ूनये. 
3.2.5.4 पवूी खरेिी केलेल्या व वरीलप्रमाणे शवशहत वयोमयािा पणूफ न केलेल्या मते्तचे उवफशरत 

वषांकशरता घसाऱ्याची पशरिणना िेय राहील. 
3.2.5.5 भशवष्ट्यात खरेिी करण्यात येणाऱ्या मते्तकशरता वरीलप्रमाणे शवशहत वयोमयािेपयंत घसाऱ्याची 

परीिणना िेय राहील. 
3.2.5.6 मते्तच्या एकूण ककमत व वसलूी रकमे एवढीच घसाऱ्याची रक्कम घसारा अंतिफत अनजेु्ञय 

राहील.  
3.2.6 महसलू दनर्ममती: 

3.2.6.1 खाजिी औ.प्र.संस्थांनी संस्थेच्या मालमत्ता व सोई सशुवधांचा वापर करुन प्राप्त केलेल्या 
शमळकतीचा तपिील स्वतंत्रपणे द्यावा 
3.2.6.1.1 सल्ला/ शवचार शवशनमय (Consultation) िलु्क  
3.2.6.1.2 प्रत्यक्ष कामातनू  शमळालेले उत्पन्न 
3.2.6.1.3 संस्थेच्या उत्पािनाच्या शवक्रीतनू आलेले उत्पन्न 
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3.2.6.1.4 मते्तची शवक्री/ शनलेखन  
3.2.6.1.5 शनरुपयोिी साशहत्याची शवक्री 
3.2.6.1.6 संस्थेची मत्ता भाड्याने वापरावयास शिल्यास त्यातनू शमळणारे उत्पन्न 
3.2.6.1.7 िेणग्या  
3.2.6.1.8 अनिुाने 
3.2.6.1.9 अन्य मािाने येणारे उत्पन्न/ महसलू 

3.2.7 संस्थेचा अनजेु्ञय खचफ व संस्थेचे एकूण महसलूी उत्पन्न यामधील र्रकाच्या आधारावर संस्थेचा 
प्रत्यक्षात येणारा प्रती शवद्याथी खचाची पशरिणीत होईल.  

3.2.8 संस्थेच्या एकूण मंजरू प्रवेि क्षमतेपेक्षा कमी प्रवेि झाल्यास संस्थेच्या उपलब्ध सोई सशुवधांचा वापर 
पणूफपणे होणार नाही, पशरणामी न वापरात आलेल्या सोई सशुवधांच्या खचाचा अशतशरक्त भार प्रवेशित 
प्रशिक्षणार्थ्यांवर पडू नये याकशरता अंशतमप्रशिक्षण िलु्काची पशरिणना संस्थेच्या एकूण प्रवेि क्षमता 
(शनयम क्र 2.14 नसुार) करण्यात येईल.  

 
3.3 सन 2016-17 व त्य पढुील वर्ांकदित  प्रदििण िुल्क स म न्यत  िेणे: 

3.3.1 खाजिी औ.प्र.संस्थांनी लेखा पशरक्षण मंडळाकडे सवफ आवश्यक िस्तऐवज/ काििपते्र सािर करुन 
लेखा पशरक्षण पणूफ करुन घ्यावे. 

3.3.2 लेखा पशरक्षणाकशरता िस्तावेज स्वखचाने सािर करण्याची संपणूफ जबाबिारी खाजिी औ.प्र.संस्थांची 
राहील. 

3.3.3 लेखा पशरक्षण मंडळ अनजेु्ञय व  शवनाअनजेु्ञय खचाची शनग्श्चती करुन संबंशधत खाजिी 
औ.प्र.संस्थेकशरता प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ शनग्श्चत करेल.  

3.3.4 संचालनालय खालीलप्रमाणे वेिवेिळे प्रशिक्षण िलु्क जाहीर करेल.  
3.3.4.1 मशिनिट अशभयांशत्रकी व्यवसाय  
3.3.4.2 शबिर मशिनिट अशभयांशत्रकी व्यवसाय  
3.3.4.3 शबिर अशभयांशत्रकी िट 

3.3.5 वरीलप्रमाणे अभ्यासिट /व्यवसाय शनहाय अभ्यासक्रमांची यािी संचालनालयामार्फ त वेळोवेळी 
अद्ययावत करुन जाहीर करण्यात येईल. सन 2015-16 कशरता व्यवसायांची यािी सोबत प्रपत्र - 1 मध्ये 
सहपशत्रत करण्यात आली आहे. 
 

ख जिी औ.प्र.सांस्थ कदित  प्रदििण िुल्क ची पदििणन  कित न  येण ऱ्य  दवसांिती तसेच वेिवेिळय  
पदिश्स्थतीमध्ये प्रदििण िुल्क ची पदििणन  कि वय ची पध्िती ख लीलप्रम णे उि हिण सह स िि किण्य त येत 
आहेत. 

 
3.3.6 जेंव्ह  सांस्थेच  प्रदत प्रदििण थी प्रत्यि त येण ि  खचष मांजिू प्रदििण िुल्क पेि  ज स्त असतो: 

खाजिी औ.प्र.संस्थेचा मािील वषीचा प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ हा शनधाशरत केलेल्या िलु्कापेक्षा जास्त 
असेल तेंव्हा त्यापढुील वषासाठी प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत करताना मािील वषी शनधाशरत केलेल्या 
िलु्काच्या 10 टक्के रक्कम मािील वषीच्या प्रशिक्षण िलु्कात शमळवून येणारी एकूण रक्कम अथवा 
संस्थेच्या प्रत्यक्ष प्रशत प्रशिक्षणाथी खचाच्या 10 टक्के रक्कम प्रत्यक्ष खचामध्ये शमळवून येणारी एकूण 
रक्कम यापैकी जी कमी असेल ती प्रशिक्षण िलु्क म्हणनू घेण्यात यावी.  
 
जसे: 
शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क = जी  शकमान रक्कम असेल ती 
अ) प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचफ +  प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचाच्या 10% 
रक्कम 
ब) शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क + शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्काच्या 10% रक्कम 
उिाहरणाथफ: 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता शनधाशरत प्रती प्रशिक्षणाथी प्रशिक्षण िलु्क = रु.100 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचफ = रु.120 
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तर सत्र 2016-17 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेचे प्रती प्रशिक्षणाथी प्रशिक्षण िलु्क खालीलप्रमाणे 
शनग्श्चत होईल.  
=  शकमान रक्कम (प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचफ + प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी 

खचाच्या 10% रक्कम अथवा शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क + शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्काच्या 10%  
रक्कम)  

= शकमान रक्कम (रु. 120 + रु.12.00) अथवा (रु.100 + रु.10.00) 
= शकमान रक्कम (रु.132 अथवा रु.110) 
= रु.110 

 
3.3.7 जेंव्ह  सांस्थेच  प्रदत प्रदििण थी प्रत्यि त येण ि  खचष दनिादित ü प्रदििण िुल्क पेि  कमी 

असतो: 
खाजिी औ.प्र.संस्थेचा प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ हा शनधाशरत केलेल्या िलु्कापेक्षा कमी असेल तेंव्हा 
त्यापढुील वषासाठी प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत करताना (प्रत्यक्षात आलेला प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ + 
प्रत्यक्षात आलेला प्रशत प्रशिक्षणाथी खचाच्या 10% रक्कम - मािील वषीची प्रशत प्रशिक्षणाथी िलु्काची 
बचत) अिाप्रकारे प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत करण्यात यावेत.  
जसे  
शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क=  प्रत्यक्षात आलेला प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ + प्रत्यक्षात आलेला प्रशत  

प्रशिक्षणाथी खचाच्या 10% रक्कम - मािील वषीची प्रशत प्रशिक्षणाथी 
िलु्काची बचत 

उिाहरणाथफ: 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता शनधाशरत प्रती प्रशिक्षणाथी प्रशिक्षण िलु्क = रु.100 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता प्रती प्रशिक्षणाथी प्रत्यक्षात आलेला = रु.90 
तरी सत्र 2015-16 कशरता प्रशत प्रशिक्षणाथी िलु्काची बचत  
=  शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क - प्रत्यक्षात आलेला प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ 
= रु.100 - रु.90  
= रु. 10 
म्हणनू सत्र 2016-17 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेचे प्रशिक्षण िलु्क खालीलप्रमाणे शनग्श्चत होईल.  
= (प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचफ + प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचाच्या 10% 

रक्कम - मािील वषीची प्रशत प्रशिक्षणाथी िलु्काची बचत) 
= रु. 90 + रु.(0.10 X 90) - रु.10 
= रु. 90 + रु.9 - रु.10 
= रु.89 
 

3.3.8 जेंव्ह  दनिादित िुल्क व प्रत्यि त येण ि  प्रदत प्रदििण थी खचष सम न असतो: 
जेंव्हा शनधाशरत िलु्क व प्रत्यक्षात येणारा प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ समान असतो तेंव्हा त्या पढुील वषीचे 
प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत करताना (प्रत्यक्षात आलेला प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ + प्रत्यक्षात आलेला प्रशत 
प्रशिक्षणाथी खचाच्या 10% रक्कम शमळवून प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत करण्यात येतील.  
जसे  
शनधाशरत िलु्क = प्रत्यक्षात आलेला प्रशत प्रशिक्षणाथी खचफ + प्रत्यक्ष आलेल्या प्रशत प्रशिक्षणाथी 

खचाच्या 10% रक्कम 
उिाहरणाथफ: 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता शनधाशरत प्रती प्रशिक्षणाथी प्रशिक्षण िलु्क = रु.100 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता प्रती प्रशिक्षणाथी प्रत्यक्षात आलेला = रु.100 
तरी सत्र 2016-17 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेचे प्रती प्रशिक्षणाथी प्रशिक्षण िलु्क खालीलप्रमाणे 
शनग्श्चत होईल.  
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= प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचफ +  प्रत्यक्षात आलेला प्रती प्रशिक्षणाथी खचाच्या 10 %  
रक्कम  
= रु.100 + रु.10 
= रु. 110 

 
3.3.9 जेंव्ह  ख जिी औ.प्र.सांस्थेचे 30 जनू पवूी लेख  पदििण न झ ल्य ने प्रदििण िुल्क दनिादित न 

होणे: 
3.3.9.1 अांतदिम िुल्क: 

जर एखाद्या खाजिी औ.प्र.संस्थेचे 30 जनू पवूी लेखा पशरक्षण केले नाही व प्रशिक्षण िलु्क 
शनधाशरत केले नाही तर त्या पढुील सत्राकशरता संस्था अंतशरम िलु्क लाि ूकरण्यास पात्र ठरेल, 
तथाशप सिरचे अंतशरम िलु्क मािील वषाच्या शनधाशरत िलु्काच्या 50% पेक्षा जास्त राहणार 
नाही. सिरचे अंतशरम िलु्क शनयम क्र.4.3.15 मध्ये नमिू केल्यानसुार प्रवेि सत्रामध्ये जाहीर 
करण्यात येतील.  
जसे: 
अंतशरम िलु्क = मािील वषाच्या शनधाशरत िलु्काच्या 50% रक्कम 
उिाहरणाथफ: 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क = रु.100 
जर क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेने सत्र 2015-16 कशरता लेखा पशरक्षण पणूफ करुन घेतले नाही व  30 
जनू, 2016 पयंत प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत करण्यात आले नाही तर सत्र 2016-17 कशरता क्ष 
खाजिी औ.प्र.संस्थेचे खालीलप्रमाणे अंतशरम िलु्क शनग्श्चत करण्यात येतील.  
= सत्र 2015-16 कशरता शनधाशरत िलु्काच्या 50 % रक्कम  
= रु. 100 च्या 50% रक्कम 
= रु.50 
 

3.3.9.2 खाजिी औ.प्र.संस्था प्रवेि िेतेवेळी वरीलप्रमाणे अंतशरम िलु्क जमा करु िकते. सिरचे 
िलु्क अंतशरम िलु्क असल्याचे तसेच भशवष्ट्यात अंशतम िलु्क शनधाशरत झाल्यावर उवफशरत 
प्रशिक्षण िलु्क प्रशिक्षणार्थ्यांकडून िेय राहील असे सिर िलु्काच्या पावतीमध्ये शविेषत: नमिू 
करणे आवश्यक राहील. सिरचे अंशतम िलु्क मािील वषाच्या शनधाशरत िलु्काच्या 110 
टक्क्यापेक्षा जास्तीचे राहणार नाही असेही त्यात नमिु करावे. 
 

3.3.10 जेंव्ह  ख जिी औ.प्र.सांस्थेचे लेख  पदििण 31 दडसेंबि पवूी किण्य त येते: 
ज्या खाजिी औ.प्र.संस्था 31 शडसेंबर पवूी संस्थेचे लेखा पशरक्षण पणूफ करुन घेईल अिी संस्था शनधाशरत 
िलु्क लाि ूकरण्यास पात्र ठरेल. ज्या खाजिी औ.प्र.संस्था अंतशरम िलु्काच्या स्वरुपात प्रशिक्षण िलु्क 
जमा करतील व संस्थेचे लेखा पशरक्षण 31 शडसेंबरपवूी पणूफ करतील व त्यांचे प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत 
करतील अिा संस्था उवफशरत प्रशिक्षण िलु्क प्रशिक्षणार्थ्यांकडून भरणा करुन घेतील, तथाशप सिरचे 
एकूण िलु्क शनधाशरत िलु्कापेक्षा जास्त राहणार नाही याची खबरिारी घेतील.  
जसे: 
शनधाशरत िलु्क  =  अंतशरम िलु्क + शनधाशरत िलु्काची उवफशरत अशतशरक्त रक्कम   
उिाहरणाथफ: 
सत्र 2016-17 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता अंतशरम िलु्क = रु.50 
सत्र 2016-17 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता शनधाशरत = रु.90 
प्रशिक्षण िलु्क (1 जलैु, 2016 ते 16 शडसेंबर, 2016 पयंत मंजरू केलेले िलु्क) 
तरी 2016-17 सत्राकशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेसाठी अशधकचे िलु्क खालीलप्रमाणे राहतील.  
=  शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क - अंतशरम िलु्क 
= रु.90 - रु.50  
= रु. 40  
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3.3.11 जेंव्ह  ख जिी औ.प्र.सांस्थेचे लेख  पदििण केल ेज त न ही : 
3.3.11.1 जर खाजिी औ.प्र.संस्थेने संस्थेचे लेखा पशरक्षण 31 शडसेंबर पयंत करुन न घेतल्याने िलु्क 

शनधाशरत होव ू िकले नाही तर ती खाजिी औ.प्र.संस्था पवूी घेतलेल्या अंतशरम िलु्का 
व्यशतशरक्त कोणत्याही प्रकारचे अशधकचे िलु्क घेण्यास पात्र ठरणार नाही. त्या सत्राकशरता 
सिरची संस्था र्क्त अंतशरम िलु्क लाि ूकरेल.  
जसे: 
शनधाशरत िलु्क  =  अंतशरम िलु्क  
उिाहरणाथफ: 
सत्र 2015-16 कशरता क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेकशरता शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क = रु.100 
जर क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेने सन 2015-16 चे लेखा पशरक्षण पणूफ करुन घेतले नाही त्यामळेु 
प्रशिक्षण िलु्क 30 जनू 2016 पयंत शनधाशरत होव ून िकल्याने सत्र 2016-17 मध्ये प्रवेि 
िेतेवेळी क्ष खाजिी औ.प्र.संस्था खालीलप्रमाणे अंतशरम िलु्क लाि ूकरेल. 
= सत्र 20115-16 च्या शनधाशरत िलु्काच्या 50% रक्कम 
= रु. 100 च्या 50% रक्कम 
= रु. 50 
जर क्ष खाजिी औ.प्र.संस्थेने सन 2015-16 चे लेखा पशरक्षण करुन न घेतल्याने प्रशिक्षण िलु्क 
31 शडसेंबर, 2016 पयंत अंशतम न झाल्यास सत्र 2016-17 कशरता खालीलप्रमाणे िलु्क 
शनधाशरत होतील.  
= अंतशरम िलु्क  
=  रु. 50   

3.3.11.2 अिा खाजिी औ.प्र.संस्था त्या प्रशिक्षण वषामध्ये र्क्त अंतशरम िलु्क प्रशिक्षणार्थ्यांकडून 
वसलू करतील. या व्यशतशरक्त कोणत्याही प्रकारचे अशधकचे िलु्क प्रशिक्षणार्थ्यांकडून वसलू 
करणार नाहीत.  

3.3.11.3 अिा खाजिी औ.प्र.संस्थांना जर कांही आर्शथक तोटा आला तर त्याची संपणूफत: जबाबिारी 
संबंशधत संस्थेची राहील. अिा खाजिी औ.प्र.संस्था कोणत्याही पशरग्स्थतीत सिरचा आर्शथक 
तोटा चाल ूवषी व त्यापढुील वषीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांकडून जमा करणार नाही.  

3.3.11.4 अिा प्रकारे एका लेखा वषामध्ये झालेला आर्शथक तोटा त्या पढुील आर्शथक वषात िशृहत 
धरण्यात येणार नाही.  

3.3.11.5 जोपयंत खाजिी औ.प्र.संस्था आपले लेखा पशरक्षण पणूफ करुन िलु्क शनधाशरत करीत नाही 
तोपयंत त्या खाजिी औ.प्र.संस्थेस र्क्त अंतशरम िलु्क लाि ूकरता येतील. 

3.3.11.6 ज्य  ख जिी औ.प्र.सांस्थ  ल िोप ठ 2 प्रदििण वर्ष लेख  पदििण पणूष किण ि न ही 
अि  सांस्थ ांकदित  

3.3.11.6.1 संचालनालयाकडून लेखा पशरक्षक नेमण्यात येईल व संबंशधत खाजिी 
औ.प्र.संस्थेचे लेखा पशरक्षण पणूफ करुन घेऊन प्रशिक्षण िलु्क शनधाशरत करेल.  

3.3.11.6.2 सिर लेखा पशरक्षणाकशरताचा खचफ संबंशधत खाजिी औ.प्र.संस्थेने करणे 
आवश्यक राहील.  

3.3.11.6.3 जर संबशधत खाजिी औ.प्र.संस्था संचानलायाकडून होणाऱ्या लेखा 
पशरक्षणासाठी सहकायफ करणार नाही अथवा यास शवरोध करतील अिा खाजिी 
औ.प्र.संस्थांच्या लेखा पशरक्षण न झालेल्या शतसऱ्या वषापासनूच्या प्रवेिावर 
बंिी घालण्यात येईल. सिरची प्रवेि बंिी जोवर संस्था प्रस्थाशपत लेखा पशरक्षण  
मंडळाकडून िलु्क शनधाशरत करुन घेत नाही तोवर कायम राहील.  

3.3.12 प्रोत्स हन िुल्क: 
 
3.3.12.1 ज्या खाजिी औ.प्र.संस्था डी.जी.ई.टी. नवी शिल्ली यांच्या िजात्मक विीकरणास सामोरे 

जावून "अ" िजा प्राप्त करतील अिा खाजिी औ.प्र.संस्थाना प्रशत प्रशिक्षणाथी  प्रत्यक्ष 
खचाच्या 5% रक्कम अशधकचे प्रोत्साहन िलु्क घेण्यास पात्र ठरतील. जर संस्था "ब" 
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िजा प्राप्त करेल तर अिा खाजिी औ.प्र.संस्था प्रशत प्रशिक्षणाथी  प्रत्यक्ष खचाच्या 3% 
रक्कम अशधकचे प्रोत्साहन िलु्क घेण्यास पात्र ठरतील.  सिर वाढीव प्रोत्साहन िलु्क 
िजा लाि ुअसलेल्या वषापयंत लाि ुराहील.  िजा संपषु्ट्टात आल्यास हे प्रोत्साहन िलु्क 
िेखील संपषु्ट्टात येईल. 

3.3.12.2 ज्या खाजिी औ.प्र.संस्थांचे प्रशिक्षणाथी अशखल भारतीय कौिल्य स्पधेमध्ये प्रथम 
क्रमांकाचे मानकरी होतील अिा खाजिी औ.प्र.संस्थांना शनधाशरत िलु्काच्या 0.5 % 
रक्कम अशधकचे िलु्क प्रशत मानकरीशनहाय त्यापढुील वषी प्रोत्साहन िलु्क म्हणनू लाि ू
करण्यास परवानिी िेण्यात येईल.  सिर वाढीव प्रोत्साहन िलु्क र्क्त त्या संबंधीत 
प्रशिक्षण वषाकशरताच लाि ुअसले. 

3.3.12.3 वरीलप्रमाणे वसलू करण्यात आलेले प्रोत्साहन िलु्क स्वतंत्र शनधी म्हणनू ठेवण्यात 
यावे. या शनधीचा शवशनयोि केवळ संिोधनात्मक तथा नवशनर्शमती कायफपतूीसाठी 
करण्यात यावा.  
 

3.3.13 अन मत िक्कम: 
3.3.13.1 खाजिी औ.प्र.संस्थांनी प्रशत शवद्याथी रु.500/- अनामत रक्कम म्हणनू वसलू 

करण्यास परवानिी िेण्यात येते.  
3.3.13.2 सिरची अनामत रक्कम प्रशिक्षण यिस्वीरीत्या पणूफ केल्यानंतर काही वजावटी 

(Breakage) असल्यास कमी करुन तात्काळ परत करण्यात यावी.  
3.3.13.3 परतावा न केलेल्या अनामत रकमेचा व्यय इतर कोणत्याही खचाकशरता करता येणार 

नाही. 
 

3.3.14 खाजिी औ.प्र.संस्थांचे लेखा पशरक्षण अहवाल संचालनालय तसेच संबंशधत खाजिी औ.प्र.संस्थेचे  
संकेतस्थळ व   प्रवेिाच्या संकेतस्थळावर प्रिर्शित केले जातील. 

3.3.15 खाजिी औ.प्र.संस्थाकशरता शनधाशरत केलेल्या िलु्काची माशहती संचालनालय तसेच संबंशधत  खाजिी 
औ.प्र.संस्थेचे संकेतस्थळ व  प्रवेिाचे संकेतस्थळ, प्रवेि माशहती पगु्स्तका व सवफ  औ.प्र.संस्थांच्या 
सचूना र्लकावर प्रिर्शित केली जाईल. 

 
3.3.16 अदिकचे िुल्क वसलू किण्य स प्रदतबांि  

 
3.3.16.1 संचालनालयातरे् शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क ककवा मंजरू िलु्कामध्ये प्रशिक्षण िलु्क, 

शवकास िलु्क व प्रशिक्षणािी संबंशधत इतर खचाच्या रकमेचा समावेि आहे.  
3.3.16.2 िासन, संचालनालय, डी.जी.ई.टी. नवी शिल्ली यांनी आकारलेल्या िलु्का व्यशतशरक्त 

कुठल्याही शिषांतिफत कोणत्याही प्रकारचे अशधकचे िलु्क/आकार वसलू करण्यास 
खाजिी औ.प्र.संस्थांना प्रशतबंध करण्यात येत आहे.  

3.3.16.3 िासन, संचालनालय, डी.जी.ई.टी. नवी शिल्ली यांच्या शनिेिांचे/अटी व ितींचे उल्लंघन 
करणाऱ्या खाजिी औ.प्र.संस्थांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. ज्या संस्था अटी व 
ितींच उल्लंघन करतील अिा संस्थावर त्या पढुील वषी  50 टक्क्यापयंतचे िलु्क कमी 
करण्याची शिक्षा होईल.  

3.3.16.4 िसुऱ्यांिा अटी व ितींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांना अट क्र. 4.3.16.3 मध्ये नमिू 
केल्याप्रमाणे िलु्क वसलू करण्याची शिक्षा करण्यात येईल. तसेच त्यापढुील वषी प्रवेि 
करण्यास परवानिी िेण्यात येणार नाही.  

3.3.16.5 शतसऱ्यांिा अटी व ितींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेस अट क्र. 4.3.16.4 मध्ये नमिू 
वरीलप्रमाणे शिक्षा करण्यात येईल व त्यापढुील वषीचे प्रवेि करण्यास बंिी घालण्यात 
येईल व संबंशधत संस्था शनसलग्ग्नत करण्यासाठी डी.जी.ई.टी. नवी शिल्ली यांच्याकडे 
शिर्ारस करण्यात येईल. अिा संस्थेचे डी.जी.ई.टी. नवी शिल्ली यांच्याकडून 
पनुफसंलग्ग्नकरण झाल्यानंतरच प्रवेि करण्यास परवानिी िेण्यात येईल.  
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3.3.17 दनिादित िुल्क ची सिु िण : 
 
3.3.17.1 शनधाशरत िलु्कामध्ये सधुारणा करावयाची असल्यास खाजिी औ.प्र.संस्था, प्रशिक्षणाथी 

अथवा प्रशिक्षणार्थ्यांचे पालक संचालनालयाकडे शलखीत स्वरुपात योग्य त्या बिलाच्या 
कारणासह अजफ करु िकतात.  

3.3.17.2 सिरचा अजफ शनधाशरत िलु्क जाहीर झाल्याच्या शिनांकापासनू 30 शिवसाचे आतं 
करण्यात यावा.  

3.3.17.3 जर शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्कातील अपेशक्षत सधुारणा ही प्रशिक्षण वषाच्या शनधाशरत 
िलु्कामध्ये मािील वषीच्या प्रशिक्षण िलु्कात 20 टक्केपेक्षा कमी अथवा जास्त बिल 
करीत असेल तरच अजफ करावा.  

3.3.17.4 संचालनालय िलु्क सधुारणेबाबतचा शवनंती अजफ स्वीकारेल. संचालक (प्रशिक्षण) 
िलु्क सधुारणेकशरता सशमतीची नेमणकू करेल. सशमती  खालीलप्रमाणे असेल- 
3.3.17.4.1 संचालक (प्रशिक्षण)   - अध्यक्ष  
3.3.17.4.2 उद्योि धंद्यामधील तज्ञ   -  सिस्य  
3.3.17.4.3 शवत्त सल्लािार   -  सिस्य  
3.3.17.4.4 प्रािेशिक सहसंचालक    -  सिस्य  
3.3.17.4.5 सहसंचालक, मखु्य कायालय, मुंबई  -  सिस्य 

3.3.17.5 वरील सशमती संस्थाशनहाय व प्रकरणशनहाय िर शतमाही बैठकीमध्ये शनणफय घेईल. 
3.3.17.6 शनधाशरत िलु्कामधील सधुारणेस काही खचफ आल्यास तो सधुारणेकशरता अजफ करणारी  

संस्था करेल. 
 

3.4 2 वर्ष व त्य पेि  अदिक मिुतीच्य  व्यवस य ांकदित  िसुऱ्य  वर्ाप सनु दनिादित कि वय चे  प्रदििण 
िुल्क: 
 
3.4.1 िोन वषे व त्यापेक्षा जास्त मिुतीच्या व्यवसायाकशरता िसुऱ्या वषी व त्यापढुील वषाकशरता त्या 

उमेिवाराने प्रथम वषी घेतलेल्या प्रशिक्षण वषाकरीता लाि ूअसलेले प्रशिक्षण िलु्कच लाि ूराहील. 
3.4.2 एखािा प्रशिक्षणार्थ्याचे सत्र प्रशिक्षणामध्ये खंड पडला आशण त्याने पनु:श्च प्रशिक्षण सरुु केले तर अिा, 

यापवूीच प्रशिक्षण िलु्क जमा केलेल्या प्रशिक्षणाथीकडून पनु्हा प्रशिक्षण िलु्क वसलू करण्यात येव ू
नये. 

3.4.3 तथाशप, अिा पनुश्च: प्रशिक्षण सरुू केलेल्या उमेिवाराला पढुील वषी (िोन व त्यापेक्षा अशधक 
कालावधीच्या व्यवसायाकशरता) त्या वषी लाि ूअसलेले प्रशिक्षण िलु्क लाि ूअसेल. 
 

3.5 िुल्क वसलूी व व्यय: 
 
3.5.1 संचालनालयातरे् शनधाशरत प्रशिक्षण िलु्क व िासन, संचालनालय व डी.जीी्.ई.टी. यांच्या 

शनिेिानसुार वसलू केलेले इतर िलु्क खाजिी संस्थेच्या नावे असलेल्या बकेँच्या खात्यात जमा 
करण्यात यावे.   

3.5.2 कमफचाऱ्यांच्या आकृतीबंधांनसुार कमफचाऱ्यांच्या वेतनाची प्रशिक्षण वषातील एकूण रक्कम स्वतंत्रपणे 
ठेवण्यात यावी. या रकमेतनू वेतनाच्या व्यशतशरक्त संस्थेचे इतर खचफ करण्यात येव ूनयेत.  

3.5.3 उवफशरत रकमेतनू वेतनेतर खचफ भािशवण्यात यावा.  
3.5.4 कमफचाऱ्यांच्या वेतनाकशरता राखनू ठेवलेल्या शनधीतनू काही रक्कम शिल्लक राशहल्यास सिर रक्कम 

प्राधान्यक्रमाने त्यापढुील वषीच्या वेतनावर व िरज पडल्यास वेतनेतर खचावर खची घालण्यात यावा. 
 

4.0 प्रदििण ची िणुवत्त  जोप सण्य स ठी दनिीिण: 
 

4.1 संचालनालयाने प्रशिक्षणाचा िजा जोपासण्यासाठी व साधन सशुवधा मानकानसुार आहेत ककवा  नाहीत याची 
खात्री करण्यासाठी सवफ औ.प्र.संस्थांचे वषातनू शकमान एक वेळा शवशहत पध्ितीनसुार  शनरीक्षण  करावे. 
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4.2 ज्या संस्था िणुात्मक िजा राखत नाहीत अिा संस्थांना संचालनालयाकडून िजा उंचावण्यासाठी तीन ते बारा 
मशहन्याचा कालावधी िेण्यात यावा.  

4.3 ज्या संस्था लािोपाठ तीन शनरीक्षणानंतर आपला िजा उंचावणार नाहीत अिा संस्थांना संचालनालयाकडून 
डी.जी.ई.टी. नवी शिल्ली यांच्याकडे शनसलग्ग्नकशरता पाठशवण्यात येईल. तसेच पनुफसलग्ग्नकरण  शमळेपयंत 
प्रवेिास बंिी ठेवण्यात येईल. 

4.4 ज्या संस्था शनरीक्षणास सामोऱ्या जाणार नाहीत अथवा शनरीक्षण अमान्य करतील अिा संस्थांना 
संचालनालयाकडून डी.जी.ई.टी. नवी शिल्ली यांच्याकडे शनसंलग्नशतेकशरता पाठशवण्यात येईल. तसेच 
पनुफसलग्ग्नकरण शमळेपयंत प्रवेिास बंिी ठेवण्यात येईल. 
 

5.0 मह ि ष्र ि ज्य ब हेिील उमेिव ि ांकडुन घ्य वय चे प्रदििण िलु्क: 
 
खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था वरील शनयम क्र.3.0 आशण शनयम क्र.4.0 मध्ये शिल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यामधील 
उमेिवारांकडुन आकारावयाच्या िलु्काच्या िपु्पट िलु्क महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेिवाराकडुन आकारण्यास पात्र 
ठरतात. 

 
6.0 अदनव सी भ ितीय उमेिव ि ांकडुन आक ि वय चे िलु्क: 

 
खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था वरील शनयम क्र.3.0 आशण शनयम क्र.4.0 मध्ये शिल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यामधील 
उमेिवारांकडुन आकारावयाच्या िलु्काच्या पाच पट िलु्क आकारण्यास पात्र ठरतात. 

 
17)  

7.0 प्रत्येक प च वर्ानी मलुभतु िुल्क मध्ये (Base Fees) सिु िण  किणे: 
 
7.1 वषफ 2015-16 करीता ठरशवण्यांत आलेल्या मलुभुत िलु्कामध्ये प्रशिक्षण वषफ 2020-21 मध्ये सधुारणा करण्यांत 

येईल. 
7.2 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय अिा सधुारणांकशरता खाजिी औ.प्र.संस्थांच्या परेुिा प्रशतशनधीत्वासह 

जनू 2019 पयंत सशमतीची नेमणकु करेल. 
7.3 िलु्क मंजरू करण्याची वरील प्रक्रीया पढुील सधुारणेपयंत सरुू राहील. 
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प्रपत्र - 1 
व्यवसाय तपशीलाची यादी आगण पात्रता 
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सूचना: 
व्यवसाय तपशील आगण पात्रतेत महासंचालक, रोजगार आगण प्रगशक्षण यांच्या सूचनेप्रमाणे बदल होतील. सक्षम अगिकारी 
व्यवसाय तपशील आगण पात्रतेत सुिारणा करेल आगण कें गद्रय प्रवशे पध्दतीनुसार प्रगक्रया सुरु होण्यापूवी प्रवशे मागहती 
पुस्सतकेसह प्रपत्र-1 पुरगवतील, तसेच संकेतस्ळावर प्रकागशत करतील. 
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प्रपत्र - 2 
ख जिी औ.प्र.सांस्थ ांची य िी - मांजिू िलु्क सह 

नमुना : 
औ.प्र.संस्ांच े
प्रकार: 

शासकीय औ.प्र.संस्ा औ.प्र.संस्ा कोड: 0001 

गवभाग: अमरावती गजल्हा: अमरावती तालुका: अमरावती 
औ. प्र. संस्ेचे नांव: शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा 
दूरध्वनी क्र. 07212665240 ई मेल आयडी : iti.amravati @dvet.maharashtra.gov.in 
मुलांच्या वसतीगृहाची क्षमता:  मुलींच्या वसतीगृहाची क्षमता:  
अ.क्र. व्यवसायाच ेनांव  अल्पसंख्यांक एससीपी टीएसपी आगदवासी 

सावणगत्रकरण 
स्त्रीयां 
कगरता 

सामान्य एकूण एकूण 
जागा  

1 सुतारकाम -- -- -- -- -- 2 2 42 
2 कटींग ॲण्ड 

गशवींग 
-- -- -- -- 2 -- 2 52 

3 आरेखक 
(यांगत्रकी)  

-- -- -- -- -- 1 1 26 

 एकूण      2 8 10 235 
 

अ. 
क्र. 

तपशील शासकीय औ.प्र.संस्ा खाजगी औ.प्र.संस्ा 
सामान्य 
श्रणेी 

राखीव 
श्रणेी 

IMC 
जागा 

OMS NRI MS OMS NRI 

वार्मषक प्रगशक्षण शुल्क 
1 

प्रग
श

क्षण
 शु

ल्क
 

मशीन गट -  
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1200 - 30000 45000 60000    

गबगर मशीन गट - 
अगभयांगत्रकी व्यवसाय 

1000 - 25000 37500 50000    

गबगर अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय 

800 - 20000 20000 40000    

2 संस्ा गवकास शुल्क 1000 1000 1000 1000 1000    
3 ओळखपत्र शुल्क 50 50 50 50 50    
4 गं्र्ालय शुल्क 100 100 100 100 100    
5 इंटरनेट सुगविा शुल्क 100 100 100 100 100    
6 सांसकृगतक कायण शुल्क 100 100 100 100 100    
7 वसतीगृह शुल्क 1200 1200 1200 1200 1200    

प्रवशेाच्यावळेी जमा करावयाची अनामत रक्कम 
8 प्रगशक्षण अनामत रक्कम 500 500 500 500 500 500 500 500 
9 गं्र्ालय अनामत रक्कम 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 वसतीगृह अनामत रक्कम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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