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शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील ऑग ट 2019 स ासाठी वशे सूचना 

ITI Admission Portal:       http://admission.dvet.gov.in 
रा यातील शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील िश प कारागीर िश ण योजनेतंगत (Craftsman Training Scheme) ऑग ट 2019 स ातील 

वशे हे क ीय ऑनलाईन वशे ीया (Centralized Online Admission Process) प दतीने कर यांत येत असनू वशेाची सिव तर “मािहतीपु तका - वशे प दती, 
िनयमावली व मािणत कायप दती” सव शासकीय व खाजगी औ. . सं थांम ये िद. 03 जून, 2019 पासनू उपल ध क न दे यात येत आहे. ( .60 मा ) तसचे सदर 
मािहतीपु तका वशे सकेंत थळावर Pdf व पात Download साठी उपल ध क न दे यात येत आहे. 

रा यातील औ ोिगक िश ण सं थांम ये वशे घेवू इ छणा या सव उमेदवारांना वशे ीयेबाबत मागदशन कर यासाठी येक शासकीय व खाजगी औ. . 
सं थांम ये िद. 03 ते 30 जून, 2019 दर यान रोज सकाळी 10.00 ते 11.00 या वळेेत िन:शु क मागदशन स  आयोिजत कर यात आल ेआहे. सदर सिुवधेचा सव उमेदवारांनी 
लाभ यावा. सव सु ी या िदवशी देखील मागदशन स  व वशे ीया सु  राहील. 

वशे प दती, िनयमावली, वशे सकेंत थळाबाबत तािं क व त नुषंिगक शंका अस यास सचंालनालया या मदत क ास सकेंत थळावर दे यात आले या दुर वनी 
मांकावर सपंक साधावा. सदर मदत क ास सपंक साध यापवू  मािहतीपु तका अ यासावी.  

अज कर याची प दत 
1. रा यातील सव शासकीय व खाजगी औ ोिगक िश ण सं था वशे ीयेत सहभागी असनू सव सं था हे वशे अज वकृती क  असतील. अज वकृती क ात उमेदवार 

मािहतीपु तका ा त क  शकतील तसचे ऑनलाईन वशे अज भरणे / पडताळणी / वकृती आिण िनि ती क  शकतील 
2. वशेो छुक उमेदवारांनी व पालकांनी मािहती पु तकेत दे यात आललेी मािहती, वशे प दती व िनयमांचा अ यास क नच ऑन लाईन वशे अज सादर करावा 
3. ऑन लाईन वशे अज http://admission.dvet.gov.in या सकेंत थळावर िद. 03 जून, 2019, सकाळी 11.00 वा. पासनू उपल ध क न दे यात येत आहे 
4. अज कोण याही ऑन लाईन ोतामधून भरता येईल. उमेदवारानंा मािहती पु तकेतील प  - 4 म ये नमदू शु क भ न अज वकृती क ामधून ही सिुवधा उपल ध होऊ 

शकेल 
5. ऑन लाईन अज त ाथिमक मािहती भर यानंतर उमेदवारांचे वशे खाते (Admission Account) यांचा न दणी माकं (Registration Number) हाच User ID हणनू 

तयार होईल 
6. उमेदवाराने सपंणु वशे अज भर यानंतर ता परु या वशे अज ची (Provisional Application Form) छापील त (Print Out) यावी व वशे अज िनि त करावा 

(Confirmation) 
7. वशे अज िनि तीसाठी (Application Confirmation) व वशे िनि तीसाठी (Admission Confirmation) उमेदवारांनी अज त केले या दा यां या पु थ आव यक 

द ताऐवज/ माणप े सबंधंीत औ ोिगक िश ण सं थेत सादर करावीत. द ताऐवज/ माणप ांची सिव तर यादी मािहती पु तकेतील प  - ३ म ये दे यात आली 
आहे. 

8. वशे अज िनि त करणे (Confirmation):  
8.1 ता परु या वशे अज ची छापील त (Print Out), उमेदवारानंी अज त केले या दा यां या पृ थ सव मूळ द तऐवज, कागदप ां या वय ंस यािपत छायाकंीत 

त चा (Self-Attested Photocopy) एक सचं व लाग ूअसलेल ेअजशु क रा यातील कोण याही शासकीय वा खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत अज िनि तीसाठी 
सादर करावीत 

8.2 अज वकृती क ामधील अिधकारी हे अज ची छापील त (Print Out) व उमेदवारांने सादर केले या मळू द ताऐवजाव न काळजीपवूक तपासणी करतील. 
तपासणीनंतर अज चे िनि तीकरण क न उमेदवारास “अज िनि तीकरण पावती” (Application Confirmation Slip) व िनि त केले या वशे अज ची (Confirmed 
Application Form) त देतील 

9. िनि त केले या वशे अज चाच सव वशे फे यांकिरता िवचार कर यात येईल. िनि त न केलेल ेअज ा तच झाल ेनाहीत अस ेसमज यात येईल 
10. वशे अज िनि त के यावरच (Confirmation) पिह या वशे फेरीसाठी यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर कर यासाठी वशे सकेंत थळावर न दणी माकं 

(Registration Number) व पासवड (Password) दारे वशे (Login) क न “Submit/ Change Options/ Preferences” दारे सादर करावते. 
11. पिह या वशे फेरीसाठी यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य पणू भर यानंतर Option Form ची छापील त (Print Out) यावी. 
12. उमेदवाराने एकच अज िनि त करावा. एकापे ा जा त अज िनि त के यास या उमेदवाराचे सव अज र  होतील. अशा उमेदवाराची िनवड झा यास वा चकूीने वशे 

दे यात आला अस यास याचा वशे र  कर यात येईल व उमेदवार सपंणू वशे ीयेतुन बाद होईल. 
13. अिनवासी भारतीय व इतर रा यातील रिहवासी असले या उमेदवारांनी देिखल िद. 03 जून, 2019 पासनूच ऑन लाईन वशे अज व चौ या वशे फेरीसाठी यवसाय व 

सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे आव यक आहे.  
14. येक वशे फेरीत िनवड झाले या उमेदवारांना िनवडप  (Allotment Letter) Online उपल ध क न दे यात येईल. यासाठी उमेदवारानंी आप या Account ला Login 

क न िनवडप ाची ट घेवून िनवड झाले या औ. .सं थेत वशेासाठी िदले या वळेाप कानुसार उप थत रहाव.े उमेदवारांना िनवडप ाची (Allotment Letter) छापील 
त (Print Out) या सं थेत याची िनवड झाली या सं थेत देिखल घेता येईल. 

15. वशेअज शु क: 
15.1 अराखीव वग उमेदवार (Unreserved Category):  . 150 15.3 महारा  रा याबाहेरील उमेदवार (Outside Maharashtra State): . 300 
15.2 राखीव वग उमेदवार (Reserved Category):  . 100  15.4 अिनवासी भारतीय उमेदवार (Non Residential Indian):     . 500 

 
 

  



वशेाचे वळेाप क 
अ. . वशे ीयेचा तपशील ारंभ िदनांक अिंतम िदनांक 
1.0 ऑन लाईन वशे अज करणे 
1.1 ऑन लाईन प दतीने वशे अज भरणे, अज त दु ती (Edit) करणे व वशे अज पणु भर यानंतर वशे अज ची छािपल 

त (Print Out) घेणे 
03 जून, 2019 

स. 11.00 वाजेपासनू 
30 जून, 2019  

सायं.5.00 वाजेपयत 
2.0 वशे अज िनि त करणे 
2.1 अज वकृती क ात (रा यातील शासकीय वा खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेत) मळू कागदप ां या तपासणीनंतर 

वशे अज शु क भ न अज िनि त (Confirmation) करणे 
06 जून, 2019 

स. 11.00 वाजेपासनू 
01 जुल,ै 2019 

सायं.5.00 वाजेपयत 
3.0 पिह या वशे फेरीसाठी यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे 
3.1 वशे अज िनि त के यावरच पिह या वशे फेरीसाठी यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर कर यासाठी 

वशे सकेंत थळावर न दणी मांक (Registration No.) व पासवड (Password) दारे वशे (Login) क न सादर 
करावते. 

06 जून, 2016 
स. 11.00 वाजेपासनू 

01 जुल,ै 2019 
सायं.7.00 वाजेपयत 

4.0 ाथिमक गुणव ा यादी 
4.1 ाथिमक गुणव ा यादी सकेंत थळावर िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे कळिवणे 04 जुल,ै 2019, स. 11.00 वाजता 
5.0 गुणव ा यादी बाबत हरकती न दिवणे 
5.1 गुणव ा यादीबाबत हरकती अस यास वशे सकेंत थळावर उपल ध असले या प ात लेखी व पात नजीक या 

शासकीय वा खाजगी औ. .सं थेत य तश: हजर राहुन हरकत न दिवणे 
04 जुल,ै 2019 

स.11.00 वाजेपासनू 
05 जुल,ै 2019 

सायं.5.00 वाजेपयत 
6.0 अिंतम गुणव ा यादी 
6.1 अंितम गुणव ा यादी सकेंत थळावर िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे कळिवणे 09 जुल,ै 2019, सायं.5.00 वाजता 
7.0 पिहली वशे फेरी 
7.1 पिह या वशे फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी सकेंत थळावर िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे 

कळिवणे 
10 जुल,ै 2019, सायं. 5.00 वाजता 

7.2 पिह या वशेफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहुन 
वशेाची य  कायवाही करणे. 

11 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

15 जुल,ै 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

8.0 दुसरी वशे फेरी 
8.1 दुस या वशे फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे. उमेदवाराने न याने 

िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पवू या वशे फेरीम ये सादर केलेले जुनेच िवक प या वशे फेरीम ये िवचारात 
घे यात येतील. 

12 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

16 जुल,ै 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

8.2 दुस या वशे फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी सकेंत थळावर िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे 
कळिवणे 

19 जुल,ै 2019, सायं. 5.00 वाजता 

8.3 दुस या वशेफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहुन 
वशेाची य  कायवाही करणे. 

20 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

24 जुल,ै 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

9.0 ितसरी वशे फेरी 
9.1 ितस या वशे फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे. उमेदवाराने न याने 

िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पवू या वशे फेरीम ये सादर केलेले जुनेच िवक प या वशे फेरीम ये िवचारात 
घे यांत येतील. 

21 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

25 जुल,ै 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

9.2 ितस या वशे फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी सकेंत थळावर िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे 
कळिवणे 

29 जुल,ै 2019, सायं. 5.00 वाजता 

9.3 ितस या वशेफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहून 
वशेाची य  कायवाही करणे. 

30 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

02 ऑग ट, 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

10.0 चौथी वशे फेरी 
10.1 चौ या वशे फेरीसाठी Online प दतीने यवसाय व सं थािनहाय िवक प व ाधा य सादर करणे. उमेदवाराने न याने 

िवक प सादर न के यास उमेदवाराने पवू या वशे फेरीम ये सादर केलेले जुनेच िवक प या वशे फेरीम ये िवचारात 
घे यांत येतील. 

31 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

03 ऑग ट, 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

10.2 चौ या वशे फेरीसाठी सं था व यवसायिनहाय िनवडयादी सकेंत थळावर िस द करणे व उमेदवारानंा SMS दारे 
कळिवणे 

06 ऑग ट, 2019, सायं. 5.00 वाजता 

10.3 चौ या वशेफेरीसाठी िनवड झाले या सं थेत उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीसाठी उप थत राहून 
वशेाची य  कायवाही करणे. 

07 ऑग ट, 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

10 ऑग ट, 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

11.0 न याने ऑन लाईन वशे अज करणे व वशे अज िनि त करणे :   
11.1 िवहीत मुदतीत वशे अज सादर क  न शकले या उमेदवारांना समुपदेशन फेरीत सधंी उपल ध क ण दे यासाठी ऑन 

लाईन प दतीने वशे अज भरणे, अज त दु ती (Edit) करणे व वशे अज पणु भर यानंतर वशे अज ची छािपल त 
(Print Out) घेणे, अज वकृती क ात (रा यातील शासकीय औ. . सं थेत) मूळ कागदप ां या तपासणीनंतर वशे अज 
शु क भ न अज िनि त (Confirmation) करणे 

22 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

10 ऑग ट, 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

11.2 समुपदेशन फेरीसाठी पा  उमेदवार व न याने अज भरले या उमेदवारांची समपुदेशन फेरीसाठी एकि त गणुव ा यादी 
िस द करणे व उमेदवारांना SMS दारे कळिवणे 

13 ऑग ट, 2019, सायं. 5.00 वाजता 

12.0 शासकीय औ. . सं थांसाठी सं था तरीय समुपदेशन फेरी 
12.1 फ त शासकीय औ. .सं थातील चौ या वशे फेरी या समा तीनंतर िश क रािहले या जागा सबंिंधत शासकीय औ. . 

सं थाना सं था तरीय समुपदेशन फेरी दारे भर यासाठी उपल ध क न दे यात येतील. सदर वशे फेरीकिरता उपल ध 
जागांचा तपशील सकेंत थळावर कािशत करणे. 

12 ऑग ट, 2019, सायं. 5.00 वाजता 



अ. . वशे ीयेचा तपशील ारंभ िदनांक अिंतम िदनांक 
12.2 औ. .सं थांम ये वशेो छुक व न दणीकृत उमेदवारांनी सबंिंधत शासकीय औ. .सं थेत य तीश: हजर राहुन समुपदेशन 

फेरीकरीता हजेरी न दवावी. 
14 ऑग ट, 2019 
स.8.00 वाजेपासनू 

14 ऑग ट, 2019 
दु.3.00 वाजेपयत 

12.3 हजेरी न दिवले या उमेदवारांमधून सबंिंधत सं था तरावर गुणव ा यादी तयार क न कािशत करणे. 14 ऑग ट, 2019, सायं.5.00 वाजता 
12.4 सं था तरावर तयार केले या गणुव ा यादी नुसार उमेदवारांना समुपदेशनाकिरता बोलािव यात येईल. वशेाकिरता 

उपल ध जागा, उमेदवाराची मागणी, उमेदवाराची अहता या आधारावर वशेा या जागाचं ेवाटप कर यात येईल.  
16 ऑग ट, 2019 
स.8.00 वाजेपासनू 

18 ऑग ट, 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

12.5 सदर वशेफेरीसाठी िनवड झाले या उमेदवारांनी सव मूळ माणप ां या पडताळणीनंतर सबंिंधत शासकीय 
औ. .सं थेत याच िदवशी वशेाची य  कायवाही करावी. उमेदवारानंी याच िदवशी वशे िनि त न के यास सदर 
जागा दुस या िदवशी िर त समजुन वशेासाठी खुली कर यात येईल. 

16 ऑग ट, 2019 
स.8.00 वाजेपासनू 

18 ऑग ट, 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

13.0 खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील सं था तरावरील वशे 
13.1 खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागा (मािहती पु तकेतील मु ा . 1.4 माणे एकूण वशे मते या यवसाय 

िनहाय 20% जागा) व चौ या वशे फेरीनंतर खाजगी औ. . सं थांम ये िर त रािहले या जागा सबंिंधत खाजगी 
औ. .सं थाना सं था तरावर भर यासाठी उपल ध होतील 

10 जुल,ै 2019 
स.9.00 वाजेपासनू 

31 ऑग ट, 2019 
सायं.5.00 वाजेपयत 

 
मह वाची सचुना : 

1. सपंणू वशे ीयेबाबत उमेदवारांना वळेोवळेी SMS दारे मािहती व OTP (One Time Password) कळिव यात येईल तथािप, उमेदवारांनी आपला अ यावत मण वनी 
मांक (Mobile Number) ऑनलाइन वशे अज त “Primary Mobile Number” हणनू न दिवणे आव यक आहे तसचे सदर मण वनी मांक वशे ि य ेदर यान 

बदल ूनये. 
2. उमेदवाराने या या वशे खा याचा (Admission Account) पासवड (Password) कोणासही देऊ नय ेव यासबंधंी सपंणू गोपनीयता पाळावी. Password िवसर यास तो 

Reset कर याची सिुवधा वशे सकेंत थळावर उपल ध आहे. 
3. प लक ाय हेट पाटनरिशप (PPP) अतंगत रा यात असले या 250 औ. .सं थांमधील सव अ यास मातील 20% जागा या मािहती पु तकेत िदलेले "िवशषे िश ण 

शु क" आका न गुणव नुेसार भर यात येतील. या जागांसाठी इ छुकांना Online वशे ीयेत वतं  िवक प (Option) दे याची मभुा राहणार आहे. उदा. Fitter-IMC, 
Welder-IMC, etc. उमेदवारांनी अशा जागांसाठी िवक प सादर कर यापवू  मािहतीपु तकेत िश ण शु काबाबत (मु ा . 15.1) मािहती वाचावी 

4. वशे ि या पणु झा यानंतर या शासकीय औ. . सं थांमधील यवसायांत एकूण वशे मते या 50% पे ा कमी वशे झाले असतील या यवसायातील विेशत 
उमेदवारांना याच सं थेत इतर यवसायात कवा जवळ या दुस या शासकीय औ. . सं थेतील सबंिंधत यवसायात सामावून घे यात येईल (मािहती पु तकेतील मु ा . 
22.1) 

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

ा  धर यात येणार नाही याची सव उमेदवार, पालक व औ. . सं थांनी न द यावी.  
6. के ीय ऑनलाईन वशे ीयेत सहभागी खाजगी औ. .सं था व यातील यवसाय अ यास मां या तुक ा हया कायम िवनाअनुदािनत त वावर शासन मा यता ा त व 

रा ीय यवसाय िश ण परीषद (NCVT) यांचशेी सलं न आहेत. या यवसाय अ यास मां या तुक ामंधील विेशत व िश ण घेणा या उमेदवारांची परी ा - अिखल 
भारतीय यवसाय माणप  परी ा (AITT) ही शासकीय औ. .सं थांतील उमेदवारां माणेच घे यात यवेनू उ ीण उमेदवारांना रा ीय यवसाय माणप  (NTC) बहाल 
कर यात येते. उमेदवारांनी खाजगी औ. .सं थांम ये सं था तरावरील जागांसाठी वशे घे याअगोदर, ते या यवसाय अ यास मा या तुकडीत वशे घेत आहेत ती 
यवसाय अ यास माची तुकडी NCVT शी सलं नीत आहे का ते NCVT-MIS पोटल www.ncvtmis.gov.in वर ITI Search या मथ या खाली तपासाव.े असलं नीत 
यवसाय अ यास मा या तुकडीत वशे घेतले या उमेदवारांची परी ा सचंालनालयामाफत घे यात येणार नाही. 

7. रा यातील सव शासकीय व मा यता ा त खाजगी औ. . सं था व या सं थेतील सलं न यवसाय अ यास मां या तकु ांची यादी http://admission.dvet.gov.in, 
www.dvet.gov.in तसचे www.ncvtmis.gov.in या सकेंत थळांवर देिखल उपल ध आहे. तरी वशेो छुक सव उमेदवारांनी सदर सकेंत थळानंा एकवळे अव य भेट 
दयावी. 

8. वरील वशे वळेाप क सचूक दशक असनू यात बदल सभंवतो. अ यावत वशे वळेाप क वशे सकेंत थळावर व सव औ ोिगक िश ण सं थांम ये उपल ध क न 
दे यात येईल. तसचे न दणीकृत उमेदवारांना SMS दारे वळेोवळेी कळिव यात येईल. संपणू वशे ि ये दर यान उमेदवारांनी वळेोवळेी वशे सकेंत थळास भटे देणे 
यांचे िहताचे राहील. 

                     Sd/- 
थळ: मुंबई                          ( अिनल म. जाधव )  

िद.: 1 जून, 2019                                       सचंालक 


