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महाराष्ट्र शासन 

व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, 

3, महापाशलका मार्ग, टपाल पेटी क्रमांक 10036, म ंबई - 400 001. 
क्रमाकं : व्यशशप्र-2022/आस्था-2/प्र.क्र.23/पदभरती/का-4              शद.08-03-2023 

पशरपत्रक क्र.६ 
 कौशल्य, रोजर्ार, उद्योजकता व नाशवन्यता शवभार्ाच्या अशिपत्याखालील व्यवसाय शशक्षण व 
प्रशशक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील शासकीय औद्योशर्क प्रशशक्षण संस्थांमिील (Govt. ITI) शवशवि 
व्यवसायातील शशल्प शनदेशक (Craft Instructor) (र्ट-क) संवर्ातील 1457 पदे भरण्याकररता 
शद.17/08/2022 रोजी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर जाशहरात प्रशसद्ध करण्यात आली होती.  

सदर जारिरातीच्या अनुषंगाने रद.२८ व २९/०९/२०२२ रोजी झालेल्या सामारयक परीके्षत (CBT-1) 
(Normalization-Mean Standard Deviation Method नुसार) रकमान ४५% गुण प्राप्त करून ४५११३ 
उमेदवार व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) कररता पात्र ठरल्याच े व रकमान ४५% गुण प्राप्त न केल्यामुळे 
व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) तसेच पुढील भरती प्ररक्रयेकररता ५३६१ उमेदवार अपात्र ठरल्याच े
रद.२३/०२/२०२३ रोजी जारिर करण्यात आले असून अपात्र उमेदवारांचे Participant ID घोरषत करण्यात 
आले आिेत. सामारयक परीके्षचा (CBT-1) रनकाल िा उमेदवाराच्या सामारजक/समांतर आरक्षणावर 
आधारीत नसून उमेदवाराच्या पुढील भरती प्ररक्रयेतील पात्र/अपात्रतेबाबत आिे याची उमेदवारांनी नोंद 
घ्यावी. अपात्र उमेदवारांचा रनकाल तयांच्या Login ID मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आला आिे. तसेच पात्र 
उमेदवारांना व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) कररता अजज भरण्यासाठी Link तयांच्या Login ID मध्ये उपलब्ध 
करुन देण्यात आली आिे.  

तरी व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) कररता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी खालील बाबींचे काटेकोर 
पालन करुन रद.०८/०३/२०२३ ते १४/०३/२०२३ (रात्री ११.५९ पयंत) या कालावधीत व्यावसारयक चाचणी 
(CBT-2) कररता ऑनलाईन अजज सादर करावते. 

१) व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) कररता पात्र ठरलले्या उमेदवारांनी ते ज्या पदाकररता शैक्षरणक अिजता/ 
अनुभव धारण करीत असतील तसेच सदर पदांची व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) देण्यास इच्छूक 
असतील तया पदांची रनवड करणे, रवभागरनिाय पसंतीक्रम सादर करणे व रनवड केलेल्या पदांच्या 
प्रमाणात जारिरातीत नमूद केल्यानुसार प्रतयेक पदाकररता स्वतंत्र परीक्षा शुल्क अदा करणे आवश्यक 
रािील. 

२) उमेदवाराने पदाची रनवड न केल्यास/आवश्यक परीक्षा शुल्क न भरल्यास/परीक्षा शुल्क भरुनिी सदर 
पदाच्या व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) कररता उपस्स्ित न रारिल्यास सदर पदाच्या गुणवत्ता 
यादीकररता उमेदवाराच्या नांवाचा रवचार केला जाणार नािी. तसेच या संदभात कोणतयािी 
स्वरुपातील (ऑनलाईन/ऑफलाईन/ई-मेल/SMS/Whatsapp/टपालाने/िस्तदेय) तक्रार/रवनंती 
रवचारात घेतली जाणार नािी याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 
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३) भरती प्ररक्रयेत उमेदवार अंरतम रनवडसूचीकररता पात्र ठरल्यास उमेदवाराने संबंरधत पदाकररता ज्या 
रवभागाचा पसंतीक्रम सादर केला असेल, केवळ तयाच रवभागातील संबंरधत पदाच्या रनवडसूचीकररता 
उमेदवाराचा रवचार करण्यात येईल. उमेदवाराने पसंतीक्रम सादर न केलले्या रवभागातील संबंरधत 
पदाच्या रनवडसूचीकररता उमेदवाराचा रवचार केला जाणार नािी अिवा पसंतीक्रम सादर 
करण्याकररता/पसंतीक्रमात बदल करण्याची संधी उपलब्ध रािणार नािी. तसेच या संदभात 
कोणतयािी स्वरुपातील (ऑनलाईन/ऑफलाईन/ई-मेल/SMS/Whatsapp/टपालाने/िस्तदेय) 
तक्रार/ रवनंती रवचारात घेतली जाणार नािी याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

४) उमेदवाराने परीके्षकररता आवश्यक शुल्क अदा न केल्यास उमेदवार सदर पदाच्या व्यावसारयक चाचणी           
(CBT-2) कररता अजज करण्यास इच्छूक नसल्याचे समजण्यात येईल व सदर पदाच्या पुढील 
भरतीप्ररक्रयेतून उमेदवार बाद िोईल. तद्नंतर या संदभात कोणतयािी स्वरुपातील (ऑनलाईन/ 
ऑफलाईन/ई-मेल/SMS/Whatsapp/टपालाने/िस्तदेय) तक्रार/रवनंती रवचारात घेतली जाणार 
नािी याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

५) उमेदवाराने अजज भरुन आवश्यक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन अदा करुन अजज अंरतम केल्यानंतर 
उमेदवारास तयात कोणतािी बदल करता येणार नािी/बदल करण्याची संधी उपलब्ध रािणार नािी. 
तरी उमेदवारांनी अजज सादर करतांना योग्य ती दक्षता घ्यावी. तसेच या संदभात कोणतयािी 
स्वरुपातील (ऑनलाईन/ऑफलाईन/ई-मेल/SMS/Whatsapp/टपालाने/िस्तदेय) तक्रार/रवनंती 
रवचारात घेतली जाणार नािी याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

६) उमेदवाराने ज्या व्यवसायात CITS प्ररशक्षण यशस्वीररतया पूणज करुन प्रमाणपत्र प्राप्त केल ेअसेल केवळ 
तयाच पदाकररता ऑनलाईन अजात “संबंरधत व्यवसायातील CITS प्ररशक्षण पूणज केल े आिे का ?” 
समोर “Yes” पयायाची रनवड करुन CITS प्रमाणपत्र upload कराव ेकरावी अन्यिा “No” पयायाची 
रनवड करावी. एका व्यवसायात CITS प्ररशक्षण पणूज केल े आिे म्िणनू सवज पदांकररता “संबंरधत 
व्यवसायातील CITS प्ररशक्षण पूणज केल े आिे का ?” समोर “Yes” पयायाची रनवड करु नय.े अस े
केल्याच े रदसून आल्यास चूकीची मारिती रदल्याबद्दल उमेदवारास भरती प्ररक्रयेतून बाद ठररवण्यात 
येईल. उमेदवाराने CITS प्ररशक्षण पूणज केले असेल परंतू अजामध्ये “संबंरधत व्यवसायातील CITS 
प्ररशक्षण पूणज केले आिे का ?” समोर “No” पयायाची रनवड केली असल्यास अिवा CITS प्रमाणपत्र 
upload केल े नसल्यास उमेदवाराने सदर व्यवसायातील CITS प्ररशक्षण पूणज केलेले नािी अस े
समजण्यात येईल. CITS प्रमाणपत्र upload करण्याकररता पुनःश्च संधी उपलब्ध रािणार नािी. तसेच 
या संदभात कोणतयािी स्वरुपातील (ऑनलाईन/ऑफलाईन/ई-मेल/SMS/Whatsapp/टपालाने/ 
िस्तदेय) तक्रार/रवनंती रवचारात घेतली जाणार नािी याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

७) व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) चा Tradewise Syllabus व Industry ४.० Syllabus व्यवसाय रशक्षण व 
प्ररशक्षण संचालनालयाच्या संकेतस्िळावर (www.dvet.gov.in) उपलब्ध आिे. 

८) संबंरधत पदाची कतजव्ये व जबाबदाऱ्या संचालनालयाच्या संकेतस्िळावर उपलब्ध आिेत. 

९) ऑनलाईन अजाची मुदत संपल्यानंतर यिावकाश व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) चे वळेापत्रक जारिर 
करण्यात येईल. 

१०) सामारयक परीक्षा (CBT-१) व व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) अंती (Normalization-Mean Standard 
Deviation Method नुसार) उमेदवाराने प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांची गुणवत्ता यादी 
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प्ररसद्ध करण्यात येणार असून उमेदवाराने सामारयक परीक्षा (CBT-१) व व्यावसारयक चाचणी (CBT-2) 
मध्ये एकूण २०० गुणांपैकी रकमान ४५% (90) गुण (Normalization-Mean Standard Deviation 
Method नुसार) प्राप्त करणे आवश्यक रािील. एकूण २०० गुणांपैकी रकमान ४५% (90) गुण 
(Normalization-Mean Standard Deviation Method नुसार) प्राप्त न केलेल्या उमेदवारांचा गुणवत्ता 
यादीमध्ये समावशे करण्यात येणार नािी. तसेच सदर उमेदवार पुढील भरती प्ररक्रयेतून बाद िोतील. 
Normalization-Mean Standard Deviation Method मुळे उमेदवारांच्या प्रतयक्ष गुणात वाढ/घट 
िोण्याची शक्यता असते. तरी उमेदवारांनी याबाबतची नोंद घ्यावी. 

११) सदर पशरपत्रक हे शवशवि याशचकाकत्यांनी दाखल केलेल्या याशचकांवरील सक्षम न्यायालयाच्या न्याय 
शनणगयाच्या अशिन राहून प्रशसद्ध करण्यात येत आहे. 

 

स्वाक्षरीत/- 
( शद. अं. दळवी )  

संचालक, 
व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, म ंबई-१.  

 


