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महाराष्ट्र शासन 

व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, 

3, महापाशलका मार्ग, टपाल पेटी क्रमांक 10036, म ंबई - 400 001. 
क्रमांक : व्यशशप्र-2022/आस्था-2/प्र.क्र.23/पदभरती/का-4             जाशहरात स धारणा क्र.2/21-02-2023 

परिपत्रक 
 कौशल्य, रोजर्ार, उद्योजकता व नाशवन्यता शवभार्ाच्या अशधपत्याखालील व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण 
संचालनालयांतर्गत राज्यातील शासकीय औद्योशर्क प्रशशक्षण संस्थांमधील (Govt. ITI) शवशवध व्यवसायातील शशल्प 
शनदेशक (Craft Instructor) (र्ट-क) संवर्ातील पदभरती कशरता ऑनलाईन पद्धतीने अजग मार्शवण्याबाबत 
शद.17/08/2022 रोजी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर जारििात प्रशसद्ध करण्यात आली िोती. 

सदि जारििातीच्या अनुषंगाने श्री.बाळू नामदेव भोसले व इति १२ यांनी मा.मिािाष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायारिकिण, मुंबई खंडपीठ औिंगाबाद येथे Original ApplicationNo.761/2022 अन्वये यारिका दाखल केली 
िोती. सदि यारिके संदभात मा.मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारिकिण, मुंबई खंडपीठ औिंगाबाद यांनी 
रद.03/02/2023 िोजी रदलेल्या न्याय रनणणयाच्या अनषुगंाने संिालनालयाच्या संकेतस्थळावि रद.17/08/2022 
िोजी प्ररसद्ध किण्यात आलेल्या जारििातीमिील तितूदी खालीलप्रमाणे सुिािीत किण्यात येत आिेत.  

१५.२१ सामान्य प्रशासन रवभाग परिपत्रक क्रमांक एसआिव्िी-1012/प्र.क्र.16/12/16-अ, रदनांक 
13/08/2014 व त्या अनुषंगाने िाज्य शासनाने वेळोवेळी रनगणरमत केलेल्या शासन रनणणय/शुद्धीपत्रक/ 
परिपत्रक इत्यादी मिील तितूदीनुसाि उमेदवािांिी गुणवत्ता यादी (Merit List) तयाि किण्यात येईल. 

ऐवजी 
बाळू नामदेव  भोसले व इति १२ रवरुद्ध मिािाष्ट्र शासन व इति यांनी O.A.No.761/2022 अन्वय े
दाखल केलेल्या यारिकेच्या अनषुंगाने मा.मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारिकिण, मुंबई खंडपीठ 
औिंगाबाद यानंी शद.03/02/2023 रोजी शदलेल्या न्यायशनणगयान सार सामारयक पिीक्षा व व्यावसारयक 
िािणीकरिता उपस्स्थत असलेल्या व एकूण 200 गुणांपकैी रकमान ४५ टक्के गणु (90) प्राप्त केलेल्या 
उमेदवािामंिून CITS अिणतािािक उमेदवािांिी गणुवत्ता यादी (Merit List of CITS Candidates) व 
CITS अहगता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांची र् णवत्ता यादी (Merit List of Non-CITS 
Candidates) अशा दोन स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या प्ररसद्ध किण्यात येतील.  

15.22  प्राधान्यक्रम :-  
ज्या पात्र उमेदवारांचे एकूण र् ण समान असतील अशा उमेदवारांचा र् णवत्ता यादीतील प्राधान्यक्रम 
प ढीलप्रमाणे शनशित करण्यात येईल. 

i) CITS प्रशशक्षण पूणग केलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल. 

ii) उपरोक्त (i) न सार एकापेक्षा जास्त उमेदवार असल्यास अथवा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य 
असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य म्हणजे महसूल व वन शवभार् 
शासन शनणगय क्र.एससीवाय-1205/प्र.क्र.189/म-7, शद.23/01/2006 अन्वये र्शित करण्यात 
आलेल्या शजल्हाशधकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील शजल्हास्तरीय सशमतीने ज्या क ट ंबास शेतकऱ्याच्या 
आत्महत्याप्रकरणी मदतीसािी पात्र िरशवले असेल अशा क ट ंबातील मृत शेतकऱ्याचा पाल्य 
(पत्नी/म लर्/ेम लर्ी). 

iii) उपरोक्त (i) व (ii) मधील व अन्य पदांच्या बाबतीत उपरोक्त (ii) मधील अटी देखील समान िरत 
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असल्यास अथवा उमेदवार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य नसल्यास वयान े ज्येष्ट्ि असलेल्या 
उमेदवारास प्राधान्य देण्यात यईेल. 

iv) उपरोक्त (i), (ii) व (iii) मधील व अन्य पदांच्या बाबतीत उपरोक्त (ii) व (iii) मधील अटी देखील समान 
िरत असल्यास अजग सादर करण्याच्या अंशतम शदनांकास उच्चस्तर शैक्षशणक अहगता धारण करणाऱ्या 
उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. 

v) उपरोक्त (i), (ii), (iii) व (iv) मधील अटी देखील समान िरत असल्यास पदाच्या सेवाप्रवेश शनयमामध्य े
शवशहत केलेल्या शकमान शैक्षशणक अहगतेमध्ये उच्चस्तर र् ण प्राप्त केलेल्या उमेदवारास प्राधान्यक्रम 
देण्यात येईल. 

ऐवजी 
* प्राधान्यक्रम :-  
अ) मा.मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारिकिण, मुंबई खंडपीठ औिंगाबाद यांनी शद.03/02/2023 रोजी 

शदलेल्या न्यायशनणगयान सार रनवड यादी तयाि कितांना CITS अहगताधारक उमेदवारांना CITS 
अहगता धारण करीत नसलेल्या उमेदवारांपेक्षा प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानुसाि रनवड यादी तयाि 
कितांना CITS अिणतािािक उमेदवाि पुिेशा प्रमाणात उपलब्ि नसल्यास संबंरित सामारजक/ 
समांति आिक्षणानुसाि CITS अिणता िािण किीत नसलेल्या पात्र उमेदवािांिा CITS अिणता िािण 
किण्याच्या अटीस अरिन िािून सामारजक/समांति आिक्षणानुसाि रनवड यादीत समावेश किण्यात 
येईल. रनवड यादीकरिता पुिेशा प्रमाणात CITS अिणतािािक उमेदवाि उपलब्ि असल्यास CITS 
अिणता िािण किीत नसलेल्या उमेदवािांिा रनवड यादीमध्ये समावेश किण्यात येणाि नािी.  

ब) रनवड यादीत समावेश कितांना एकापेक्षा जास्त पात्र उमेदवारांचे एकूण र् ण समान असल्यास 
र् णवत्ता यादीतील प्राधान्यक्रम प ढीलप्रमाणे शनशित करण्यात येईल. 

i) उमेदवार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल. आत्महत्याग्रस्त 
शेतकऱ्याचा पाल्य म्हणजे महसूल व वन शवभार् शासन शनणगय क्र.एससीवाय-
1205/प्र.क्र.189/म-7, शद.23/01/2006 अन्वये र्शित करण्यात आलेल्या शजल्हाशधकाऱ्यांच्या 
अध्यक्षतेखालील शजल्हास्तरीय सशमतीन े ज्या क ट ंबास शेतकऱ्याच्या आत्महत्याप्रकरणी 
मदतीसािी पात्र िरशवले असेल अशा क ट ंबातील मृत शेतकऱ्याचा पाल्य (पत्नी/म लर्े/म लर्ी). 

ii) उपरोक्त (i) मधील अट देखील समान िरत असल्यास अथवा उमेदवार आत्महत्याग्रस्त 
शेतकऱ्याचा पाल्य नसल्यास वयाने ज्येष्ट्ि असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात यईेल. 

iii) उपरोक्त (i) व (ii) मधील अटी देखील समान िरत असल्यास अजग सादर करण्याच्या अंशतम 
शदनांकास उच्चस्तर शैक्षशणक अहगता धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात यईेल. 

iv) उपरोक्त (i), (ii) व (iii) मधील अटी देखील समान िरत असल्यास पदाच्या सेवाप्रवेश 
शनयमामध्य े शवशहत केलेल्या शकमान शैक्षशणक अहगतेमध्ये उच्चस्तर र् ण प्राप्त केलेल्या 
उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. 

* (सदर पशरपत्रक हे शवशवध याशचकाकत्यांनी दाखल केलेल्या याशचकांवरील सक्षम न्यायालयाच्या न्याय शनणगयाच्या 
अशधन राहून प्रशसद्ध करण्यात येत आहे.)   

तिी उमेदवािांनी यािी नोंद घ्यावी. 
 स् वाक्षिीत/- 

( शद. अं. दळवी ) 
संचालक, 

व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, म ंबई-१.  


