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महाराष्ट्र शासन 

व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, 

3, महापाशलका मार्ग, टपाल पेटी क्रमाकं 10036, म ंबई - 400 001. 
क्रमाकं : व्यशशप्र-2022/आस्था-2/प्र.क्र.23/पदभरती/का-4              शद.17-११-2022 

पशरपत्रक क्र. 4 
 कौशल्य, रोजर्ार, उद्योजकता व नाशवन्यता शवभार्ाच्या अशिपत्याखालील व्यवसाय शशक्षण व 
प्रशशक्षण संचालनालयातंर्गत राज्यातील शासकीय औद्योशर्क प्रशशक्षण संस्थामंिील (Govt. ITI) शवशवि 
व्यवसायातील शशल्प शनदेशक (Craft Instructor) (र्ट-क) संवर्ातील पदभरती संदभात शद.17/08/2022 
रोजी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर जाशहरात प्रशसद्ध करण्यात आली होती. सदर जाशहरातीच्या 
अन षंर्ाने शद.28 व 29/09/2022 रोजी झालेल्या सामाशयक परीक्षचेी उत्तरताशलका (Answer key) 
उमेदवारानंा उपलब्ि करुन देऊन उत्तरताशलकेबाबत हरकती असल्यास त्या शद.0४ ते 0६/10/2022 या 
कालाविीत Online पद्धतीने सादर करण्याबाबत उमेदवारानंा कळशवण्यात आले होते.  

सदर कालाविीत उमेदवाराकंडून प्राप्त झालेल्या हरकतींच्या अन षंर्ाने केलेल्या खालील शनणगय 
घेण्यात आला आहे. 

१) खालील तक्तत्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद एकूण ६ चकूीच्या प्रश्ाबंाबत संबंधित Shift मिील सर्व 
उमेदर्ारानंा सदर प्रश्ाकंधरता असलले ेपूर्व गुर् देण्यात येतील.  

२) खालील तक्तत्यात स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद एकूण ३ प्रश्ाचंी उत्तरताशलका (Answer Key) स िारीत 
करण्यात आली असून सुिारीत उत्तरताधलकेतील (Revised Answer Key) पयायाची धनर्ड केलले्या 
उमेदर्ारानंाच सदर प्रश्ाकंधरता असलले ेपूर्व गुर् देण्यात येतील.  

Sr. 
No. 

Date of 
Examination 

Shift Objections 
Received 

Valid 
Objections 

Wrong 
Questions 

(Question ID)    

Answer Key 
Changed 

(Question ID)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 28/09/2022 Shift-1 183 1 65789532 -- 

Shift-2 252 1 657895110 -- 

Shift-3 47 -- -- -- 

Shift-4 142 2 657895218 
657895221 

-- 

2 29/09/2022 Shift-1 116 1 -- 657895296 

Shift-2 453 3 657895368 657895358 
657895371 

Shift-3 218 1 657895424 -- 

Shift-4 58 -- -- -- 

 Total  1469 9 6 3 
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सुिारीत उत्तरताशलकेन सार प्राप्त केलेल्या र् र्ाचं्या आिारे सोबत जोडलेल्या Mean Standard 
Deviation Method नुसार उमेदर्ाराचंे सामाधयक परीक्षचेे गुर् धनधित करुन उमेदर्ाराचंा सामाधयक 
परीक्षचेा धनकाल लर्करच जाधिर करण्यात येईल. कौशल्य चाचर्ी कधरता पात्र ठरधर्तानंा तसेच 
पदभरतीच्या पुढील प्रधक्रयेत उमेदर्ाराने Mean Standard Deviation Method नुसार प्राप्त केलेले गुर् 
धर्चारात घेण्यात येतील. तरी संबंधित सर्व उमेदर्ारानंी याची नोंद घ्यार्ी. 

 

 स्र्ाक्षरीत/- 
( शद. अं. दळवी )  

संचालक, 
व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, म ंबई-१.  
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Mean Standard Deviation Method 

 

 

 

 

 

 


