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गट क भरतीच्या यावसायीक चाचणी (Skill Test) परीके्षसाठी पातर् उमेदवारांना सचुना. 
 

यवसाय िशक्षण व िशक्षण संचालनालय माफर् त िदनांक 29/08/2014 व 13/09/2014 रोजी आिण 
रोजगार व वयंरोजगार संचालनालय यांची जािहरात कर्.रो वसं-2/आ था/अराप/(03/10अ)/(1/2014) 
िद.26/08/2014 रोजी कािशत झाले या िविवध पदांच्या जािहरातीस अनुसरून उमेदवाराने सादर 
केले या ऑनलाईन अजार्च्या संदभार्त िदनांक 22/11/2015 रोजी आयोजीत केले या लेखी परीके्षमध्ये 
पातर् गुणांच्या आधारे पातर् उमेदवारांना वेशपतर्ामध्ये नमुद िदनांक, सतर्, वेळ व िनि चत केले या परीक्षा 
कदर्ावर यावसायीक चाचणी (Skill Test) परीके्षस बसण्यांसाठी सुिचत करण्यांत येत आहे.  सदर 
यावसाियक चाचणी (Skill Test) परीके्षचे वेशपतर् www.dvet.gov.in या संकेत थळावर 
उमेदवारांना डाऊनलोड करण्यांसाठी उपल ध करुन देण्यांत आलेले आहे.   

आपणास कळिवण्यांत येते की, खाली िदले या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन न चुकता आपण ज्या 
पदासाठी अजर् केलेला आहे त्या पदाच्या सतर्ाच्या यावसायीक चाचणी (Skill Test) परीके्षसाठी खाली 
नमुद िदनांक व वेळेत परीक्षाकदर्ावर ३० िमिनटे अगोदर उपि थत रहावे. 

 
अ.कर्. िदनांक वेळ यवसाय गटाचे 

नाव 
यवसाय गटामध्ये समािव ट 
पदाचे नाव 

1  03‐04‐2016  10.00‐11.00  Mechanical‐14  Mathematic Instructor 

2  03‐04‐2016  12.00‐13.00  Mechanical‐3  Craft Instructor‐Fitter,  
Craft Instructor‐Turner 

3  03‐04‐2016  14.30‐15.30  Mechanical‐5  Craft Instructor‐Mechanic 
Agricultural Machinery, Craft 
Instructor‐Mechanic Motor 
Vehicle, Craft Instructor‐
Mechanic Tractor 

4  03‐04‐2016  16.30‐17.30  Store  Assistant Store Keeper/ 
Store Clerk, Store 
Superintendent 

5  09‐04‐2016  10.00‐11.00  Mechanical‐10  Craft Instructor‐Sheet Metal 
Worker 

6  09‐04‐2016  10.00‐11.00  Painter  Craft Instructor‐Painter 
General 

7  09‐04‐2016  12.00‐13.00  Mechanical‐12  Drawing Instructor 

8  09‐04‐2016  14.30‐15.30  Mechanical‐1  Craft Instructor‐Draftsman 
(Mechanical) 

9  09‐04‐2016  16.30‐17.30  Apparel  Craft Instructor‐Cutting & 
Sewing, Craft Instructor‐



Dress Making, Craft 
Instructor‐Fashion 
Technology 

10  09‐04‐2016  16.30‐17.30  Mechanical‐8  Craft Instructor‐Moulder 

11  16‐04‐2016  10.00‐11.00  Civil‐1  Craft Instructor‐Draftsman 
(Civil), Craft Instructor‐
Surveyor 

12  16‐04‐2016  10.00‐11.00  Computer  Craft Instructor‐Computer 
Operator & Programming 
Assistant 

13  16‐04‐2016  10.00‐11.00  Electrical  Craft Instructor‐Electrician, 
Craft Instructor‐Wireman 

14  16‐04‐2016  10.00‐11.00  Health and Skin 
Care 

Craft Instructor‐Hair and Skin 
Care 

15  16‐04‐2016  12.00‐13.00  Civil‐2  Craft Instructor‐Plumber 

16  16‐04‐2016  12.00‐13.00  Heath Sanitary 
Inspector 

Craft Instructor‐Health 
Sanitary Inspector 

17  16‐04‐2016  12.00‐13.00  Hospital House 
keeping 

Craft Instructor‐Hospital 
House Keeping 

18  16‐04‐2016  12.00‐13.00  Instrumentation  Craft Instructor‐Instrument 
Mechanic 

19  16‐04‐2016  12.00‐13.00  SECRETARIAL 
PRACTICE 

Craft Instructor‐Secretarial 
Practice 

20  16‐04‐2016  14.30‐15.30  Mechanical‐4  Craft Instructor‐Machinist,  
Craft Instructor‐Machinist‐
Grinder 

21  16‐04‐2016  16.30‐17.30  Steno‐Marathi  Craft Instructor‐
Stenographer(Marathi),  
Steno Typist, Steno Typist 
(Marathi), 
Stenographer(Lower Grade) 

22  18‐04‐2016  10.00‐11.00  Mechanical‐13  Craft Instructor‐Mechanic 
Diesel, Craft Instructor‐Pump 
Operator Cum Mechanic 

23  18‐04‐2016  12.00‐13.00  Mechanical‐6  Craft Instructor‐Mechanic 
Machine Tool Maintenance,  
Craft Instructor‐Tool & Die 
Maker(Jigs & Fixture) 

24  18‐04‐2016  14.30‐15.30  Mechanical‐7  Craft Instructor‐Mechanic 
Refrigeration & Air 
Conditioning 

25  18‐04‐2016  16.30‐17.30  Mechanical‐11  Craft Instructor‐Welder 

26  20‐04‐2016  10.00‐11.00  Mechanical‐9  Craft Instructor‐Plastic 
Processing Operator 

27  20‐04‐2016  12.00‐13.00  Mechanical‐2  Craft Instructor‐Electroplater 

 
 
 
 



-: उमेदवारांसाठी आव यक सचुना:- 

 उमेदवाराने मुळ परीक्षा वेशपतर्ावर  िविहत थळी आपला फोटो िचटकवून त्यावर  राजपितर्त 
अिधकारी/मुख्याध्यापक/ ाचायर् यांच्या दारे सांक्षािकत करून त्याच्या छाया तीसह सोबत घेवून येणे 
आव यक आहे. तसेच अ ावत फोटो असलेले मुळ ओळखपतर् व त्याची छायांिकत त इत्यादी सोबत 
आणणे अिनवायर् आहे. 

 उपरोक्त विर्णत मुळ वेशपतर् व मुळ ओळखपतर्ाची छायांिकत त समवेक्षकाकडे जमा करावी.  
अ ावत फोटो असले या वैध ओळखपतर्ात पॅन काडर् / पासपोटर् / डर्ायिं हग लायसेन्स / मतदान काडर् 
/ फोटो असलेले बँक पासबुक/ लोक ितिनधींनी त्यांच्या कायार्लयीन लेटरहेडवर िनगर्िमत केलेले 
ओळखपतर् / शासन मान्यता ा त महािव ालय, िव ापीठ यांनी िनगर्िमत केलेले वैध ओळखपतर् / 
आधारकाडर् / शासकीय कायार्लयीन ओळखपतर् / बारकौिन्सलचे ओळखपतर् इत्यादी ि वकारण्यांत 
येईल. 

 उपरोक्त नमुद मुळ परीक्षा वेश पतर् व त्याची छाया त आिण अ ावत वैध फोटो ओळखपतर् तसेच 
त्याची छायांिकत त सोबत आण या िशवाय उमेदवारास परीके्षस बसण्यांची परवानगी िदली जाणार 
नाही.   

 वेशपतर्ामध्ये नमुद असलेले उमेदवाराचे नाव सादर केले या ओळखपतर्ातील नावाशी जुळणारे 
असले पािहजे अन्यथा सदर उमेदवारास परीके्षस बसण्याची परवानगी िदली जाणार नाही.  जर 
उमेदवाराच्या नावात बदल झालेला अस यास त्याने त्यापृ ठथर् राजपतर् / िववाह न दणी माणपतर् / 
ितज्ञापतर् सादर करणे आव यक राहील याची उमेदवाराने न द घ्यावी. 

 उमेदवाराने या वेशपतर्ावर नमुद करण्यांत आले या परीक्षा थळी व िविहत वेळेच्या 30 िमिनटे अगोदर 
उपि थत राहणे आव यक आहे अन्यथा सदर उमेदवारास यावसाियक चाचणी (Skill Test) परीके्षस 
बसण्याची कोणत्याही कारणा तव परवानगी िदली जाणार नाही. 

 परीक्षा सुरु झा यानंतर ते परीक्षा कालावधी संपेपयत उमेदवारास कोणत्याही कारणा तव परीक्षा 
कक्षाबाहेर जाण्याची परवानगी िदली जाणार नाही. 

 उमेदवाराला पदभरती संदभार्त कोणत्याही कारची अडचण उदभव यास िंकवा मदत 
आव यक वाट यास त्यांनी सोमवार ते शिनवार (दसुरा व चौथा शिनवार आिण सावर्जिनक 
सटुया वगळून) स. 10.00 ते सां. 5.30 वाजेपयत दरुध्वनी कर्. 022-22620603/604, 
िव तार कर्. 3112 वर संपकर्  साधावा. 

सही/- 
अध्यक्ष 

गट क व ड पदभरती सिनयंतर्ण सिमती, 
यवसाय िशक्षण व िशक्षण संचालनालय व  

कौश य िवकास,रोजगार व उ ोजकता संचालनालय 
 

 

 

 


