तं िश ण संचालनालयाची िवभागीय काय लये
अ.

िवभागीय काय लयाचे नाव व
प ा
अमरावती िवभाग
सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय

1

2

काय लय, शासकीय तं िनकेतन

सं पक

म क आिण ईमेल

दूर वनी: 0721-2573027
फॅ स: 0721-2577913

सहकारनगर, अमरावती-444603

ईमेल:
roamravati@dtemaharashtra.gov.in
वेबसाईट: http://www.jdroamt.org

औरंगाबाद िवभाग

दूर वनी: 0240-2334216(P),2334769(O)

सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय

फॅ स: 0240-2356820

पिरसर, यू कॉटन माकट रोड,

काय लय, टेशन रोड,
उ मानपुरा, शासकीय तं िनकेतन
पिरसर जवळ, पी.ओ. बॉ स

ईमेल:
roaurangabad@dtemaharashtra.gov.in
वेबसाईट: http://www.dteau.org

.११९, औरंगाबाद- ४३१००५

िज हा
1. अमरावती
2. अकोला
3. बुलढाणा
4. यवतमाळ
5. वािशम
1. औरंगाबाद
2. बीड

3. जालना
4. लातूर

5. हगोली
6. न देड
7. परभणी

8. उ मानाबाद

मुंबई िवभाग
सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय
काय लय, जागितक बँक क प
3

इमारत, शासकीय तं िनकेतन
पिरसर, ४९, खेरवाडी, अिलयावार

दूर वनी: 022-26474892,26471619
फॅ स: 022-26474892,26471619
ईमेल:
romumbai@dtemaharashtra.gov.in
वेबसाईट:http://www.jdteromumbai.com

जंग माग, व े (पूव ), मुंबई-४०००५१

नागपूर िवभाग
सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय
4

काय लय, शासकीय तं िनकेतन
पिरसर, सदर बाजार, नागपूर४४०००१

सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय
5

काय लय, नवीन तं िनकेतन
पिरसर पो ट बॉ स

म क २१7,

सामनगाव रोड, नािशक रोड,

२. मुंबई उपनगर
3. ठाणे
4. रायगड
5. र नािगरी
6. सधुदुग
7. पालघर

दूर वनी: 0712-2565143,2549387
फॅ स: 0712-2561663

ईमेल:
ronagpur@dtemaharashtra.gov.in

वेबसाईट:
http://www.rdtenagpur.org.in

नािशक िवभाग

1. मुंबई

दूर वनी: 0253-2461479,2460114 (P)
फॅ स: 0253-2455301
ईमेल:
ronashik@dtemaharashtra.gov.in
वेबसाईट: http://mail.dtensk.org

1. भंडारा
२. चं पूर
3. ग िधया
4. गडिचरोली
5. नागपूर
6. वध
1.अहमदनगर
२.जळगाव
3.धुळे
४.नािशक
5.नंदुरबार

नािशक - ४२२१०१

पुणे िवभाग
सहसंचालक, तं िश ण िवभागीय
6

काय लय, ४१२- ई, िशवाजी नगर,
बिहरट पाटील चौक, पुण-े
४११०१६

दूर वनी: 020-25656234,25678973
फॅ स: 020-25656234
ईमेल:
ropune@dtemaharashtra.gov.in
वेबसाईट: http://www.ropune.org.in

1. पुणे
2. को हापूर
3. सातारा
४. स गली
5. सोलापूर

अनु मिणका
िनयम

मक
1

1अ

शीषक

पान

मक

संि त नाव व ारंभ

7

मािहतीप कात वापरलेली संि त नामे

7

2

या या

8

3

स म ािधकारीची भूिमका आिण जबाबदारी

11

4

पा तेचे िनकष

11

5

उमेदवारीचे कार

15

6

िविवध पाठय म किरता मंजूर वेश मता, आर ण व अिधसं य जागा

18

7

जागावाटप

१९

8

गुणव ा यादी तयार करणे

20

9

के

22

10

क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) वाटपाचे ट पे आिण प ती

11
12
13

ीभूत वेश ि या (कॅप)

क ीभूत वेश ि ये या (कॅप या) पिह या व दु स या फेरी दारे जागाचे
वाटप करणे

2९
3२
3३

सवसाधारण सूचना
सं था तरीय कोटयातील जागा, अ पसं य क कोटयातील जागा आिण
क ीभूत वेश ि येनंतर िर त रािहले या जागावर वेश

3४

14

गुणव ा यादी व वेश दे यात आले या िव ा य या यादीस मा यता

3५

15

वेश र करणे व शु काचा परतावा ,सं थे ारे कागदप परत दे णे

3५

16

पिह या कवा दु स या वष नंतर पाठय म कवा सं था बदलणे

3६

17

शु क आिण सवलती

3८

18

िविवध तरतुदी

४०

अनुसूची - एक

एसएससी नंतर या पदिवका पा

मा या थम वष वेशाकिरता

पदिवका अ यास मासाठी शासकीय, अशासकीय अनुदािनत त ि क
पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप
पदिवका अ यास मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी त ि क पदिवका
सं थ तील जाग चे वाटप

एचएससी नंतर या पदिवका पा

मा या वेशाकिरता

पदिवका अ यास मासाठी शासकीय , अशासकीय अनुदािनत त ि क
पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप

4३
4४
4५

अिधसं य जाग चे वाटप
अनुसूची - दोन

4३

५१
५१

िनयम

मक

पान

शीषक
पदिवका अ यास मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी त ि क पदिवका

मक

५१

सं थ तील जाग चे वाटप
अिधसं य जाग चे वाटप
अनुसुची - तीन

5२

एस एस सी नंतर या थेट ि तीय वष पदिवका पा

मा या वेशाकिरता

पदिवका अ यास मासाठी शासकीय , अशासकीय अनुदािनत त ि क

5७
5७

पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप
पदिवका अ यास मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी त ि क पदिवका

5८

सं थ तील जाग चे वाटप
एस एस सी नंतर या थेट ि तीय वष पदिवका पा

मा या वेशाकिरता

5८

पा तेसाठी आव यक अहतेनुसार िवभागणी
अनुसुची - चार

आर ण

5९

1.1 सामािजक, शै िणक आिण आ थक

ा मागास उमेदवार साठीचे

5९

आर ण

1.2 िद य गाकिरता आर ण

६०

1.3 अनाथ उमेदवार साठी आर ण

६०

1.4 संर ण सेवेतील कमचा य या मुला/ मुल किरता आर ण

६०

1.5 मिहला उमेदवार साठी आर ण

६१

1.6 आ थक टया दु ब ल वग तील उमेदवार साठी आर ण

६१

1.7 धा मक अ पसं य क िव ा य साठी ि तीय पाळीमधील अ यास म

६१

असले या शासकीय सं थ म ये आर ण: - (दहावीनंतर या थम वष
पदिवका अ यास म व थेट ि तीय वष अ यास म)
1.8 मागासवग य उमेदवार किरता आर ण आिण शु क माफी योजनेसाठी

6२

आव यक माणप ची यादी
पिरिश ट-I

मु लम, बौ , ि

न, शीख, पारशी आिण जैन समाजातील धा मक

6४

अ पसं य क उमेदवार साठी ७०% जागा राखीव असले या ि तीय पाळीत
सु असले या शासकीय सं थ ची यादी
पिरिश ट-II

क ीभूत वेश ि येसाठी अज चा फॉम सोबत ऑनलाइन अपलोड

6५

कर याची/जोड याची कागदप े

पिरिश ट-III

दहावीनंतरचे थम वष पदिवका अ यास म

6५

बारावीनंतरचे थम वष पदिवका अ यास म

6८

थेट ि तीय वष पदिवका अ यास म

७१

थेट ि तीय वष पो ट एसएससी पदिवका वेशासाठी पा ता गट व संबंिधत

7३

पदिवका अ यास म चा समूह व उपसमूह

िनयम

मक

पिरिश ट IV

पान

शीषक
दहावीनंतरचे थम वष पदिवका अ यास म या क ीभूत वेश ि येसाठी
(कॅप)

रा य तरीय

गुणव ेनुसार

वेश

दे यात

येणा या

मक

8४

िविश ट

अ यास म ची यादी
पिरिश ट V
ोफोम - A
ोफोम B - 1
ोफोम B - 2
ोफोम C
ोफोम D
ोफोम E
ोफोम
F/F1/F2/F3/F4
ोफोम

तं िश ण िवभाग तगत राबिव यात येणा या िश यवृ ी योजना

8५

टाइप-सी उमेदवार साठी: क सरकार/भारत सरकारचे उप म असले या

8८

िठकाणी कायरत असले या कमचा य या मुल /मुल साठी
टाइप- डी उमेदवार साठी: महारा

शासनाचे/महारा

शासनाचे उप म

8९

असले या िठकाणी कायरत असले या कमचा य या मुल /मुल साठी
टाइप- डी उमेदवार साठी: महारा

शासनाचे/महारा

शासनाचे उप म

8९

असले या िठकाणाहू न िनवृ झाले या कमचा य या मुल /मुल साठी

९०

डीइएफ-१ डीइएफ-2, डीइएफ-3 उमेदवार साठी: संर ण कमचा य या
मुल /मुल साठी
डीइएफ-3 उमेदवार साठी: सि य संर ण सैिनक नॉन डोिमसाईल महारा

9१

(डीइएफ-3) कमचा य या मुल /मुल साठी
डीइएफ-3 उमेदवार साठी: सि य संर ण सैिनक नॉन डोिमसाईल महारा
परंतु कुटु ं ब महारा ात वा त य करीत आहे.

9१

िद य ग वग तील उमेदवार

9२

महारा

9९

कन टक िववािदत सीमा े उमेदवार

G1/G2
ल करी व िनमल करी दलातील कमचारी/भारतीय शासकीय सेवा (भा से)/

१००

भारतीय पोलीस सेवा (भापोसे)/ भारतीय िवदे श सेवा (भािवसे)/ ज मू व
ोफोम J

का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

पोिलस यामधील

अिधकारी जे अितरेकी कारवाय चा िबमोड कर यासाठी ज मू व का मीर
संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

म ये िनयु त आहे त अश या

मुल /मुल साठी
ोफोम K

ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े
उमेदवार- िनव िसत छावणीत राहणा य साठी
ज मू व का मीर संघरा य

ोफोम L

उमेदवार-

े

आिण लडाख संघरा य

थल तिरत / िनव िसत छावणी

नातेवाईक / िम

ोफोम O

े

थल तिरत

10१

यितिर त इतर िठकाणी

सह भारतात राहणा या उमेदवार साठी

या उमेदवाराने इतर कोण याही सं थेत
ोफोम N

१००

थल तिरत

वेश िमळिवला आहे

या

उमेदवाराने, या सं थेत याचे याआधीचा शाळा/महािव ालय सोड या या

100१

दाख याचे मूळ माणप जमा केले आहे हे दशिवणारा
अ पसं याक समुदायातील अस याबाबतचे व-घोषणाप

10२

िनयम

मक

ोफोम T
ोफोम U
ोफोम V

पान

शीषक
िव ाथ

थल तरणासाठी : मूळ सं थेकडील ना हरकत

माणप ,

वेश

मक

10४

दे णार्या सं थ कडू न ना हरकत माणप
अनाथ उमेदवार साठी राखीव असले या जाग वर दावा करणा य साठी

10६

आ थक टया दु ब ल घटक साठी राखीव असले या जाग वर दावा

10७

करणा य साठी

****

तं िश ण संचालनालय, महारा

मािहती पु तका: पदिवका वेश 2020-21

महारा

रा य

रा य त ि क पदिवका अ यास म शै िणक सं था
वेश मािहती पु तका, २०20

महारा

शासनाने, रा याम ये िविवध पूणवेळ त ि क पदिवका पाठय म या थम वष व थेट दतीय वष ना वेश

घे यासाठी लागणारी वेश पा ता व वेशासाठीचे िनयम “महारा

रा य त ि क पदिवका अ यास म शै िणक सं था

( वेश) िनयम, २०१९” या नावाने १७ मे, २०१९ रोजी कािशत केले असुन 22 जुलै २०२० रोजी याम ये दु
आलेली आहे . या िनयम म ये आिण दु

ती कर यात

तीम ये वेशासाठी आवे दनप मागिवणे, वेश पा ता, गुणव ा यादी तयार

करणे, जागावाटप, सं था तरीय कोटयातील जागा, क ीभूत

वेश

ि येनंतर िर त रािहले या जाग वर वे श,

क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) वाटपाचे ट पे आिण प ती, अिधसं य जागा, गुणव ा यादी व वेश दे यात आले या
िव ा य या यादीस मा यता, वेश र करणे, गुणव ा यादी व वेश दे यात आले या िव ा य या यादीस मा यता,
शु काचा परतावा इ यादी बाब या कायप तीचा समावेश आहे .
हे िनयम आिण दु

ती महारा

रा यातील पूणवेळ थमवष व थेट दतीय वष अिभय ि की व तं

पाठय म राबिवणा या आिण थमवष औषधिनम णशा
पाठय म राबिवणा या महारा
(क) सव शासकीय वाय

ान त ि क पदिवका

आिण हॉटे ल यव थापन व खा पेय यव था तं

ान पदिवका

रा यामधील खालील नमूद िविवध सं थाना लागू होतील.
व िबगर वाय

(ख) सव अशासकीय अनुदािनत वाय

तं िनकेतने/सं था

व िबगर वाय

तं िनकेतने/सं था (अ पसं य कासाठी या सं था ध न)

(ग) सव िव ापीठ सं चािलत तं िनकेतने/सं था
(घ) सव खाजगी िवनाअनुदािनत तं िनकेतने/सं था (अ पसं य कासाठी या सं था ध न)

1. संि त नाव व ारंभ, (1) या िनयम ना, महारा

रा य त ि क शै िणक सं था ( वे श ) िनयम,२०१९ असे हणावे.

(2) ते शै िणक वष २०१९-२० पासून अंमलात येतील.
1-अ. मािहतीप कात वापरलेली संि त नामे
एआयसीटीई

ऑल इंिडया कॉऊंिसल फॉर टे नकल ए युकेशन

अिखल भारतीय तं िश ण पिरषद

कॅप

स लाइ ड ऍडिमशन

क ीभुत वेश ि या

सीबीएसई

स ल बोड ऑफ सेकंडरी ए युकेशन

सीजीपीए
डीटीई

ोसेस

यु युलेिट ह ेड पॉईंट अँ हे रज

क ीय मा यिमक िश ण मंडळ
संचयी ेड पॉइंट सरासरी

डायरो टोरेट ऑफ टे नकल ए युकेशन,

तं िश ण संचालनालय, महारा

महारा

रा य

टेट

ईड यूएस

इकॉनॉमीकली िवकर से शन

आ थक

िजओआई

ग हनमट ऑफ इंिडया

भारत सरकार

िजओएम

ग हनमट ऑफ महारा

महारा
7
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ट

रा य

एचडी

होम िड

मूळ िज हा

एचएससी

हायर सेकंडरी स टिफकेट

उ च मा यिमक माणप

आयसीएसई

इंिडयन स टिफकेट ऑफ सेकंडरी ए युकेशन

भारतीय मा यिमक िश ण माणप

एमएसबीटीई

महारा

टेट बोड ऑफ टे नकल ए युकेशन

महारा

रा य तं िश ण मंडळ

एमएसबीएस

महारा

टे ट बोड ऑफ सेकंडरी अँड हायर

महारा

रा य मा यिमक व उ च

एचएसई

सेकंडरी ए युकेशन

मा यिमक िश ण मंडळ

एनआरआय

नॉन रेिसडट इंिडयन

अिनवासी भारतीय

ओएचडी

आऊटसाईड होम िड

ओएमएस

आऊटसाईड महारा

पीआयओ

पसन ऑफ इंिडयन ओिरिजन

भारतीय वंशाची य ती

एसएससी

सेकंडरी कुल स टिफकेट

मा यिमक शालेय माणप

एचएससी

हायर सेकंडरी स टिफकेट

उ च मा यिमक माणप

पीसीआय

फामसी कौ सल ऑफ इंिडया

भारतीय भेषजी पिरषद

डी हीईटी

डायरो टोरेट ऑफ होकेशनल ए युकेशन

ट

मूळ िज

टे ट

महारा

अँड े नग
आयटीआय

इंड

ीअल े नग इं ट

ाबाहे रील
रा याबाहे रील

यावसाियक िश ण व िश ण
संचालनायलय

ूट

औ ोिगक िश ण सं था

एसएल

टे ट लेवल

रा य तरावरील

एसआय

सँ शन इंटेक

मंजूर वेश मता

टीएफड यू

ुशन फी हे वर कीम

िश ण शु क माफी योजना

एस

2. या या, - या िनयम म ये, संदभ नुसार दु सरा अथ अपेि त नसेल तर, (क) “ वेश उप थती क ” याचा अथ, जेथे उमेदवार वेशाबाबतची कागदप े सादर क न आिण शु काचा भरणा
क न वेश िनि त कर यासाठी उप थत राहील असे क , असा आहे;
(ख) “आवेदनप ाचा नमुना” याचा अथ, उमेदवाराने वेशाकिरता ऑनलाईन प दतीने भरावयाचा िविहत नमुना, असा
आहे;
(ग) “समुिचत ािधकारण” याचा अथ, जे पदिवका पा

म कवा शै िणक िव ाशाखा य ना मा यता दे ते व य चे

िविनयमन करते असे, रा य वा क शासनाने घोिषत केलेले ािधकरण, असा आहे;
(घ) “ वाय

सं था” याचा अथ, या सं थेला महारा

रा य तं िश ण मंडळाने आिण महारा

शासनाने वाय ता

दान केलेली आहे अशी सं था, असा आहे;
(ड) “बाटू ” याचा अथ डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर टे नोलोिजकल युिन ह सटी, लोणेरे असा आहे;
(च) “उमेदवार” याचा अथ, शासनाने वेळोवेळी अिधसूिचत के यानुसार िविवध यावसाियक पा
पा असणारे उमेदवार, असा आहे ;

8
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रा य

(छ) “क ीभूत वेश ि या (कॅप)” याचा अथ, स म ािधका याकडू न उमेदवाराला त ि क पदिवका पाठय म म ये
वेश घे यासाठी एक िखडकी पारदश प तीने राबिव यात येणारी क ीभूत वेश ि या असा आहे;
(ज) “स म

ािधकारी” याचा अथ, वेश ि येची अंमलबजावणी कर यासाठी महारा

शासनाने िनयु त केलेला

संचालक, तं िश ण, मुंबई असा आहे;
(झ) “पाठय म” याचा अथ अिखल भारतीय तं िश ण पिरषद, नवी िद ी आिण / कवा भारतीय भेषजी पिरषद,नवी
िद ी य नी मंजूरी िदले या अिभय ि की व तं
यव था तं

ान, औषधिनम णशा , आिण हॉटे ल यव थापन व खा पेय

ान यामधील पदिवका त ि क पाठय म, असा आहे;

( ) “िवभाग” याचा अथ उ च व तं िश ण िवभाग , महारा

शासन, असा आहे ;

(ट) “पदिवका” याचा अथ पदिवका अ यास मा या यश वी पूणतेनंतर संबंिधत

ािधकरणाकडू न िदली जाणारी

पदिवका असा आहे;
(ठ) “संचालक” याचा अथ संचालक, तं िश ण, महारा

रा य असा आहे;

(ड) “डीटीई” याचा अथ तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य असा आहे;

(ढ) “सुिवधा क ” याचा अथ, जेथे ऑनलाईन प दतीने अज भरणे, कागदप ची पडताळणी व त ार चे िनवारण करणे
य सार या सेवा पुरिव या जातात, असे क , असा आहे ;
(ण) “शु क” याचा अथ, शु क हणून िनि त कर यात आलेली र कम , असा आहे ; आिण याम ये, िशकवणी शु क,
ंथालय शु क, िजमखाना शु क, परी ा शु क, िवकास शु क, अथवा कोण याही अ यासानुवत कवा सहअ यासानुवत काय माकिरता दे य असलेली र कम,

योगशाळा शु क, मािहती पु तका शु क आिण

िव ा य कडू न गोळा केलेली, अ य कोणतीही र कम हणजेच एखा ा शै िणक सं थेत पदिवका पा

माला

वेश िदले या कोण याही उमेदवाराकडू न, कोण याही योजनासाठी अशा सं थेला दे य असलेली र कम-मग ती
कोण याही नावाने संबोधली जाणारी आिण कोण याही रीतीने वीकारलेली असो - य चा समावेश होतो, परं तु
याम ये, कोण याही वैक पक वसितगृह-िनवास यव था, भोजनालय आकार आिण िव ाथ िवमा शु क य चा
समावेश होणार नाही;
(त) “िवदे शी िव ाथ ” याचा अथ, जो भारताचा नागिरक नाही असा िव ाथ , असा आहे;
(थ) “शासन” कवा “रा य शासन” याचा अथ, महारा

शासन असा आहे;

(द) “मूळ िज हा” याचा अथ, या िनयमा या िनयम 5(१) म ये िविन द ट के या माणे महसूल िज हा े , असा आहे ;
(ध) “एचएससी” याचा अथ, महारा
मा यिमक शाळा माणप

रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळा ारे घे यात येणारी उ च

(इय ा १२वी) परी ा अथवा मा यता ा त मंडळाकडू न दे यात येणारे, यास समतु य

असे माणप , असा आहे ;
(न) “सं था”याचा अथ, अशी शै िणक सं था जी अिभय ि की/तं
त ि क िश णातील अिभय ि की व संब

ान आिण फामसीम ये पदिवका िमळ यासाठी

अ यास म शी संबंिधत पा

म घेते असा आहे ;

(प) “सं था तरीय कोटा” याचा अथ, शासनाने व समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी जाहीर के यानुसार पा उमेदवार या
वेशासाठी सं था तरावर उपल ध असणा या जागा, असा आहे ;
(फ) “पर पर गुणव ा” याचा अथ, उमेदवार या िविवध वग या / वग या संबंधात स म
केलेला गुणानु म, असा आहे;
(ब) “आयटीआय” याचा अथ, औ ोिगक िश ण सं थेचे माणप पा
9
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(भ) “आनुषंिगक वेश” याचा अथ, समुिचत ािधकरणा या मागदशक त वानुसार मंजूर पा

रा य

म या दु स या वष या

जाग वरील िव या य चा वेश, असा आहे;
(म) “एमएसबीटीई” याचा अथ, महारा
कर यात आलेले महारा

रा य तं िश ण मंडळ अिधिनयम १९९७ (१९९७ चा महारा

३८) ारे थापन

रा य तं िश ण मंडळ, असा आहे;

(य) “अ पसं य कासाठी जागा” याचा अथ, ती सं था

या अ पसं य क समाजाकिरता आहे अशा, रा यातील

अ पसं य क समाजातील िव ा य किरता राखून ठे वले या जागा, असा आहे;
(र) “अ पसं य क शै िणक सं था” याचा अथ, भारता या संिवधाना या अनु छेद ३० या खंड (१) अ वये तसे कर याचा
अिधकार असणा या महारा
थापन केलेली व

रा याम ये अिधवासी असले या अ पसं याक समाजातील य त नी य याकिरता

शासन केलेली, रा य शासनाने अ पसं याक शै िणक सं था हणून अिधसूिचत केलेली

शै िणक सं था, असा आहे ;
(ल) “िबगर वाय

सं था” याचा अथ, या वाय

सं था नाहीत अशा सं था, असा आहे;

(व) “अिनवासी भारतीय (एनआरआय)” याचा अथ, आयकर अिधिनयम, १९६१ या या कलम ६ या पोट-कलम (६) अ वये
“सव साधारण रिहवासी नसलेली” य ती, असा आहे , आिण याम ये िवदे शी चलन यव थापन अिधिनयम, १९९९
या या कलम २ या खंड (ब) अ वये भारताबाहे र िनवास करणा या य तीचा समावेश होतो आिण तसेच याम ये
ित या बालकाचा वा पा याचाही समावेश होतो;
(श) “भारताचे समु पार नागिरक व” याचा अथ, सरकारने नागिरक व अिधिनयम, १९५५ या कलम ७ (क) अ वये घोिषत
केलेला भारताचे (समु पार) नागिरक हणून न दणी केलेला उमेदवार / य ती, असा आहे आिण याम ये भारतीय
वंशा या य त चा समावेश होतो;
प टीकरण:- या खंडा या योजनाथ, सव िव मान भारतीय वंशा या य ती य नी गृह मं ालय भारत सरकार या
अिधसूचना

. २६०११/०४/९८/एफ (एक ) िदन क १९ ऑग ट २००२ अनुसार न दणी केलेली असून या काडधारक

आहे त व य ना आता गृह मं ालय भारत सरकार या अिधसूचना

. २५०२४ /९/२०१४/एफ (एक) िदन क ९

जानेवारी २०१५ अनुसार भारताचे काडधारक समु पार नागिरक समज यात येईल;
(ष) “मूळ िज

ाबाहे रील (ओएचडी)” याचा अथ, मूळ िज

ातून नसलेला, असा आहे;

(स) “भारतीय वंशाची य ती (पीआयओ)” याचा अथ, जी य ती भारता यितिर त अ य दे शाची नागिरक आहे परंत,ु जी
कोण याही वेळी भारताची नागिरक होती; कवा िज या मातािप य पैकी कवा आजी-आजोब पैकी कोणीही एक,
भारता या संिवधाना या भाग दोन या तरतुदीनुसार अथवा नागिरक व अिधिनयम, १९५५ अ वये भारताची नागिरक
होती, अशी कोणतीही य ती, असा आहे ;
(ह) “अहता परी ा” याचा अथ, या परी े या आधारे एखादा उमेदवार वेशाकिरता पा होतो अशी परी ा कवा ितला
समतु य असलेली परी ा, असा आहे;
(ळ) “मंजूर वेश
येक पा

मता” याचा अथ, समुिचत ािधकरणाने एखा ा शै िणक सं थेम ये वेशा या समुिचत थरावर
माला कवा िव ाशाखेत एकाच शै िणक वष त िव ा य ना वेश दे यासाठी मंजूर कवा मा य

केले या एकूण जागा, असा आहे ;
( ) “एसएससी” याचा अथ, महारा

रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळा ारे घे यात येणारी मा यिमक

शाळा माणप (इय ा १० वी) परी ा कवा मा यता ा त मंडळाकडू न दे यात येणारे यास समतु य असे माणप ,
असा आहे ;
10
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( ) “अिधसं य जागा” याचा अथ, समुिचत

तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य

ािधकरणाने आिण शासनाने वेळोवेळी मा यता िदले या, मंजूर

वेश मतेहून अिधक असतील अशा जागा, असा आहे ;
(कक) “िव ापीठ” यास, िव ापीठ अनुदान आयोग अिधिनयम, १९५६ या या कलम २ या खंड (च) म ये यास जो अथ
नेमून िदलेला असेल तोच अथ असेल;
(खख) “टीएफड लूएस” याचा अथ, अिखल भारतीय तं िश ण पिरषद य ची

ूशन फी वे हर योजना, असा आहे .

3. स म ािधकारीची भू िमका आिण जबाबदारी
(१) स म

ािधकारी, महारा

रा यातील सव शासकीय, अशासकीय अनुदािनत, िव ापीठ संचािलत, बाटू आिण

खाजगी िवनाअनुदािनत सं थ म ये त ि क पदिवका अ यास म म ये वेशासाठी क ीभूत वेश ि ये (कॅप) म ये
सहभागी हो यासाठी पा उमेदवार कडू न ऑनलाइन प तीने अज मागवतील.
(२) स म ािधकारी, त ार िनवारण ािधकारी हणून जागावाटप आिण वेशाशी संबंिधत उमेदवार कडू न (खाजगी
िव ापीठ, वयं िव

पुरवठा िव ापीठ वगळू न) ा त झाले या िनवेदन वर कायवाही करेल.

(३) स म ािधकारी ारे थम / थेट ि तीय वष पदिवका अ यास मा या वेशासंबंधी घेतलेले सव िनणय अंितम आिण
सव संबंिधत वर बंधनकारक असतील.
(४) संपूण वेश ि ये या सहज संचालनासाठी स म ािधकारी पूणपणे जबाबदार असेल.
(५) वेश ि या पार पाड यासाठी आव यक य ती / सं थ ची सेवापुरवठादार हणू न िनयु ती करेल. वेश ि येशी
संबंिधत सव कामकाजाची अंमलबजावणी कर यासाठी िव ीय अिधकार चा वापर करेल.
(६) शासना या पूव परवानगीने वेश ि येसाठी अज चे शु क िनध िरत करेल.
(७) वीय पंजी खा याम ये (पीएलए) वेश ि येसाठी िनध िरत केले या शु का ारे गोळा केलेला िनधी जमा करेल.
(८) वेश ि ये या सहज संचालनासाठी शु का ारे गोळा केले या िनधीचा वापर क न यो य णाली िवकिसत करेल.
(९) शासना या पूव परवानगीने वेश ि येत सहभागी असले या अिधकारी व कमचारी य ना मानधन दे ईल.

4. पा तेचे िनकष
अनु. .

यावसाियक
पा

१
१

वेशासाठी आव यक पा ते या अटी व शत

माचे नाव
२

अिभय ि की व
तं

ान

पदिवका

३
(क) दहावी नंतर या पदिवका पा
(१) महारा
े

माचे थम वष,-

रा य उमेदवारी असणारे उमेदवार, ज मू व का मीर संघरा य

आिण लडाख संघरा य

े

मधील थल तिरत उमेदवारी असलेला

उमेदवार,(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) याने िकमान ३५ ट के एवढया गुण सह मा यिमक शाळा माणप
(एसएससी) (इय ा १० वी) परी ा कवा ित याशी समतु य परी ा उ ीण
केली असली पािहजे.
टीप: महारा

रा याबाहे रील उमेदवार सं था तरावरील जाग साठी पा
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असतील.

रा य

(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु पार नागिरक व असले या य ती /
भारतीय वंशा या य त ची व आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले
आिण िवदे शी नागिरक,(एक) उमेदवाराने िकमान ३५ ट के एवढया गुण सह मा यिमक शाळा
माणप

(एसएससी)(इय ा १० वी) परी ा कवा ित याशी समतु य परी ा

उ ीण केली असली पािहजे;
(दोन) तो समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली वेशासाठीची
इतर आव यक पा ता धारण करत असावा.
(ख) दहावी नंतर या पदिवका पाठय माचे थेट ि तीय वष,(१)महारा

रा य उमेदवारी असणारे उमेदवार, -

(एक) उमेदवार हा भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) याने भौितकशा , रसायनशा
जीवशा

या अिनवाय िवषय सह गिणत कवा

यापैकी एक िवषय घेऊन इय ा १२ वी परी ा उ ीण केलेली

असली पािहजे;
कवा
गिणत िवषय घेऊन इय ा १२ वी (िव ान) परी ा;
कवा
त ि क िवषयासह इय ा १२ वी (िव ान) परी ा;
कवा
यावसाियक िवषयासह इय ा १२ वी परी ा;
कवा
इय ा १० वी नंतर २ वष कालावधीचा आयटीआय मधील समुिचत
िवशेषीकरण असलेला अ यास म पूण केलेला असला पािहजे.
टीप : महारा

रा याबाहे रील उमेदवार सं था तरावरील जाग साठी पा

असतील.
(ग) बारावी नंतर या सरफेस को टग टे नॉलॉजी मधील पदिवका पाठय म,(१) महारा
े

रा य उमेदवारी असणारे उमेदवार, ज मू व का मीर संघरा य

आिण लडाख संघरा य

े

मधील थल तिरत उमेदवारी असलेला

उमेदवार,(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) याने इं जी, भौितकशा , रसायनशा

व गिणत हे िवषय घेऊन

एचएससी (इय ा १२ वी)(िव ान) परी ा उ ीण केलेली असली पािहजे.
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टीप : महारा

रा य

रा याबाहे रील उमेदवार सं था तरावरील जाग साठी पा

असतील.
(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु पार नागिरक व असले या य ती /
भारतीय वंशा या य त ची व आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले
आिण िवदे शी नागिरक,(एक) उमेदवाराने इं जी, भौितकशा , रसायनशा

व गिणत हे िवषय घेऊन

एचएससी (इय ा१२ वी)(िव ान) परी ा उ ीण केलेली असली पािहजे;
(दोन) तो समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली वेशासाठीची
इतर आव यक पा ता धारण करत असावा.
२

औषधिनम ण-

(१)महारा

शा

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

पदिवका

रा य उमेदवारी असणारे उमेदवार, -

(दोन) याने भौितकशा , रसायनशा
जीवशा

या अिनवाय िवषय सह गिणत कवा

य पैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी ा उ ीण केलेली असली

पािहजे.
टीप : महारा

रा याबाहे रील उमेदवार सं था तरावरील जाग साठी पा

असतील.
(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु पार नागिरक व असले या य ती /
भारतीय वंशा या य त ची व आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले
आिण िवदे शी नागिरक,(एक) उमेदवाराने भौितकशा , रसायनशा
कवा जीवशा

या अिनवाय िवषय सह गिणत

यापैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी ा उ ीण केलेली

असली पािहजे;
(दोन) तो समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली वेशासाठीची
इतर आव यक पा ता धारण करत असावा.
३

हॉटे ल
यव थापन व

(१) महारा
े

रा य उमेदवारी असणारे उमेदवार, ज मू व का मीर संघरा य

आिण लडाख संघरा य

े

मधील थल तिरत उमेदवारी असलेला

खा पेय यव था

उमेदवार,-

तं

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

ान

पदिवका

(दोन) याने एचएससी (इय ा १२ वी) परी ा कमीत कमी ३५% गुण सह
उ ीण केलेली असली पािहजे.
टीप : महारा

रा याबाहे रील उमेदवार सं था तरावरील जाग साठी पा

असतील.
(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु पार नागिरक व असले या य ती /
भारतीय वंशा या य त ची व आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले
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आिण िवदे शी नागिरक,-

तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य

(एक) याने एचएससी (इय ा १२ वी) परी ा कमीत कमी ३५% गुण सह
उ ीण केलेली असली पािहजे.
(दोन) तो समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली वेशासाठीची
इतर आव यक पा ता धारण करत असावा.
4 क. थम वष दहावीनंतरचे अिभय ि की / तं



ान पदिवका अ यास म

येथे वापरले या “एकूण गुण” या श दाचा अथ खालील माणे आहे
(क) महारा

रा य मंडळा या उमेदवार साठी

(एक) माच २००९ पूव एसएससी परी ा उ ीण झाले या उमेदवार साठी, एकूण गुण हे , याने/ ितने
या कोण याही 5 िवषय म ये जा तीत जा त गुण िमळवले आहे त य ची एकूण बेरीज क न काढ यात
येतील.
(दोन) माच २००९ नंतर एसएससी परी ा उ ीण झाले या उमेदवार साठी, एकूण गुण हे , िवचारात
घेतले या 5 िवषय चे एकूण गुण आिण जे गुणपि केम ये नमुद केलेले आहे त ते धर यात येतील.
(ख) आयसीएसई उमेदवार साठी
(एक) केवळ गट १ व गट २ िवषय या आधारे वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार साठी, गट १ व गट २
मधील एकूण िवषय पैकी, िजथे याने / ितने जा तीत जा त गुण िमळिवले असतील अशा पाच
िवषय या ा त गुण ची बेरीज हणजे एकूण गुण असतील.
(दोन) गट १, गट २ व गट ३ िवषय या आधारे वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार साठी, सव गट मधील
ा त गुण ची बेरीज हणजे एकूण गुण असतील.
(ग) सीबीएसई उमेदवार साठी
एकूण गुण हणजे उमेदवारा या गुणपि केवर घोिषत केले या सव िवषय म ये, उमेदवाराने

ात

केले या एकूण गुण ची बेरीज असेल.
4 ख. थेट ि तीय वष दहावीनंतरचे अिभय ि की / तं


थेट ि तीय वष या पदिवका

ान पदिवका अ यास म

वेशासाठी कोणताही सं था तरावरील कोटा नाही, तथािप, शेवट या

फेरीनंतर रािहले या िर त जागा सं थे ारे भर या जाऊ शकतात, यास सं था तरावरील कोटा हणून
संबोधले जाऊ शकते.


आयटीआय उ ीण होणा या उमेदवार साठी, येथे वापर या जाणार्या “एकूण गुण” या श दाचा अथ
खालील माणे आहे .
(क) आयटीआय (सीटीएस कवा एटीएस): अंितम वष म ये/शे वटचे दोन स म ये एकूण ा त (ितसरे
आिण चौथे स ) हे एकूण गुण हणु न गणले जातील.
(ख) सीओई कोस / मूलभूत

े

1 वष या कालावधीसाठी: एकूण गुण हे सव 3 गट ची (गप) बेरीज

असतील.


थेट ि तीय वष या वेशासाठी पा ता गट व पदिवका अ यास म चा समूह व उपसमूह पिरिश ट-III म ये
दशिव यात आलेले आहे त.
14
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रा य

4 ग. सवसाधारण िटप


एसएससी, एचएससी, आयटीआय कवा या या समक

पिर ेत अ री

ेड वाटप केले अस यास

उमेदवाराने अज सादर करताना या वेळी संबंिधत स म ािधकरण कवा बोड कडू न अ री ेडचे समक
गुण म ये

प तरणाचे माणप सादर करणे आव यक आहे . या समक गुण या आधारे पा तेचा िनणय

केला जाईल.


रा य मंडळ कवा क ीय मंडळ यितिर त एसएससी उ ीण होणा या उमेदवार नी महारा
मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळाकडू न (एमएसबीएसएचएसई) समक

माणप

रा य

सादर करणे

आव यक आहे .


मिहला उमेदवार माय नग (खाण) व माईन सव यग (खाण-सव ण) व माय नग इंिजनी रग (खाणअिभय ि की) अ यास म वेशास पा नाहीत.



या उमेदवाराने इतर कोण याही सं थेत

वेश िमळिवला आहे या उमेदवाराने, या सं थेत याचे

याआधीचा शाळा/महािव ालय सोड या या दाख याचे मूळ माणप

जमा केले आहे हे दशिवणारा

मािहतीपु तकेमधील िदलेला “ ोफोम -N” सादर करावा.

5. उमेदवारीचे कार,(1) महारा
कार
“ए”

रा य उमेदवारी,-

पा तेचे िनकष

मूळ िज हा

(क) एसएससी नंतर या पदिवका पा
महारा

माचे थम वष साठी :

रा यातील मा यता ा त सं थेमधून इय ा एसएससी िठकाण या िज हा े ात येते तो

परी ा उ ीण झालेला उमेदवार;

िज हा

(ख) एचएससी नंतर या पदिवका पा
(एक) औषधिनम णशा - महारा
सं थेमधून भौितकशा
गिणत कवा जीवशा

मासाठी ,
रा यातील मा यता ा त

व रसायनशा

या अिनवाय िवषयासह

यापैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी ा

उ ीण झालेला उमेदवार;
(दोन) हॉटे ल यव थापन व खा पेय यव था तं

ान- महारा

रा यातील मा यता ा त सं थेमधून एचएससी परी ा उ ीण
झालेला उमेदवार;
(तीन)

अहता परी ा उ ीण झा याचे

सरफेस

को टग

तं

ान-

महारा

रा यातील

मा यता ा त सं थेमधून इं जी, भौितकशा , रसायनशा

आिण

गिणत िवषयासह एचएससी परी ा, उ ीण झालेला उमेदवार;
(ग) एसएससी

नंतर या पदिवका पा

वष साठी - महारा
भौितकशा , रसायनशा

माचे थेट ि तीय

रा यातील मा यता ा त सं थेमधून
या अिनवाय िवषयासह गिणत कवा
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जीवशा

रा य

यापैकी एक िवषय घेऊन इय ा १२ वी परी ा उ ीण

केलेली असली पािहजे कवा गिणत िवषय घेऊन इय ा १२ वी
(िव ान) परी ा उ ीण केलेली असली पािहजे कवा महारा
रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळाची एचएससी
िव ान कवा

त ि क िवषयासह एचएससी िव ान कवा

यावसाियक िवषयासह एचएससी िव ान परी ा कवा एसएससी
नंतरचा यथोिचत िवशेिषकरणासहचा औ ोिगक
सं थेमधून २ वष चा पा
“बी”

जो उमेदवार वरील

िश ण

म उ ीण झालेले उमेदवार;
कार‘ए मधील िनकषाची पूतता करीत अिधवास

नसेल, परंतु तो कवा याचे वडील कवा आई महारा
अिधवासी असून य याकडे अिधवास

माणप

रा याचे

माणप

ािधकरणाचे

आहे , असा िज

दे णा-या

िठकाण

या

ात येत असेल तो िज हा.

उमेदवार.
“सी”

जो उमेदवार वरील

कार‘ए कवा कार‘बी मधील िनकषाची उमेदवारा या विडल या

कवा

पूतता करीत नसेल, परं तु या उमेदवाराचे वडील कवा आई आई या पद थापनेचे िठकाण या
क शासनाचे कवा क शासना या उप मातील कमचारी आहे त िज
व य ची पद थापना महारा

ात येत असेल तो िज हा

रा यात झालेली आहे व क ीभूत

वेश ि येस आवे दनप सादर कर या या शे वट या तारखे या
आधी ते महारा

रा यात कामावर

जू झालेले आहे त, असा

उमेदवार.
“डी”

जो उमेदवार वरील कार‘ए, कार‘बी, व कार ‘सी मधील उमेदवारा या विडल या

कवा

िनकष ची पूतता करीत नसेल, परं तु याचे वडील कवा आई आई या पद थापनेचे कवा िनवृ
महारा

शासनाचे

कमचारी कवा िनवृ

कवा महारा

शासना या उप माचे झा यास िनवृ ीनंतर

कमचारी आहे त.

थाियक

झा याचे िठकाणी कवा य ची जर
महारा ाबाहे र

ितिनयु ती

कर यात आली असेल तर, अंितम
पद थापनेचे
िज
“ई”

(क) एसएससी नंतर या पदिवका पा
महारा - कन टक वाद

िठकाण,

ात येत असेल तो िज हा

मा या थम वष साठी : उमेदवाराचा मूळ िज

त सीमा े ातील कवा महारा

या

ाबाहे रील

जाग साठी कवा रा य तरावरील

रा यातील मा यता ा त सं थेमधून इय ा एसएससी परी ा जाग साठी िवचार कर यात येईल
उ ीण झालेला, महारा -कन टक वाद
रहीवासी असलेला आिण

त सीमा े ातील

य ची मातृभाषा मराठी आहे असा

उमेदवार ;
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(ख) एचएससी नंतर या पदिवका पा
(एक)

औषधिनम णशा -

सीमा े ातील

कवा

सं थेमधून भौितकशा
गिणत कवा जीवशा

माचे थम वष साठी ,

महारा -

महारा

कन टक

रा यातील

व रसायनशा

वाद

त

मा यता ा त

या अिनवाय िवषयासह

यापैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी ा

उ ीण झालेला, महारा -कन टक वाद
रिहवासी असलेला आिण

त सीमा े ातील

य ची मातृ भाषा मराठी आहे , असा

उमेदवार;
(दोन) हॉटे ल यव थापन व खा पेय यव था तं
कन टक वाद

ान-महारा -

त सीमा े ातील कवा महारा

रा यातील

मा यता ा त सं थेमधून एचएससी परी ा उ ीण झालेला,
महारा -कन टक वाद

त सीमा े ातील रहीवासी असलेला

आिण य ची मातृभाषा मराठी आहे , असा उमेदवार;
(तीन) सरफेस को टग तं
सीमा े ातील

कवा

ान- महारा - कन टक वाद
महारा

रा यातील

सं थेमधून इं जी, भौितकशा , रसायनशा

त

मा यता ा त
आिण गिणत

िवषयासह एचएससी परी ा उ ीण झालेला, महारा -कन टक
वाद

त सीमा े ातील रहीवासी असलेला आिण

य ची

मातृभाषा मराठी आहे , असा उमेदवार;
(ग)एसएससी

नंतर या पदिवका पा

वष साठी - महारा - कन टक वाद
महारा

मा या

थेट ि तीय

त सीमा े ातील कवा

रा यातील मा यता ा त सं थेमधून भौितकशा ,

रसायनशा

या अिनवाय िवषयासह गिणत कवा जीवशा

यापैकी एक िवषय घेऊन इय ा १२ वी परी ा उ ीण केलेली
असली पािहजे कवा गिणत िवषय घेऊन इय ा १२ वी (िव ान)
परी ा उ ीण केलेली असली पािहजे कवा महारा

रा य

मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळाची एचएससी िव ान
कवा त ि क िवषयासह एचएससी िव ान कवा यावसाियक
िवषयासह एचएससी िव ान परी ा कवा एसएससी नंतरचा
यथोिचत िवशेिषकरणासहचा औ ोिगक
वष चा पा
वाद

िश ण सं थेमधून २

म उ ीण झालेले उमेदवार, महारा -कन टक

त सीमा े ातील रहीवासी असलेला आिण

मातृभाषा मराठी आहे , असा उमेदवार.
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रा य

(2) अिखल भारतीय उमेदवारी,- भारतीय नागिरक व असणारे उमेदवार, या वग खाली पा आहे त.

(3) अ पसं य क उमेदवारी,-रा य तगत असले या आिण शासनाने अिधसूिचत केले या एखा ा िविश ट भािषक
कवा धा मक अ पसं य क समाजातील, महारा ाचे अिधवासी असलेले उमेदवार या वग खाली पा
आहे त.

(4) अिनवासी भारतीय उमेदवारी,- अिधिनयमा या कलम २ खंड (व) म ये िदले या या येतील अट ची पूतता
करणारे, उमेदवार या वग खाली पा आहे त.

(5) िवदे शी िव ाथ

कवा भारताचे समु पार नागिरक व असलेले कवा भारतीय वंशाची य ती असलेले

उमेदवार,-अिधिनयमा या कलम २ या खंड (त) म ये या या के या माणे िवदे शी िव ाथ , िनयम २ या खंड
(श) म ये या या कर यात आलेले भारताचे समु पार नागिरक व असलेले उमेदवार व अिधिनयमा या कलम
२ या खंड (स) म ये या या के या माणे भारतीय वंशाची य ती असलेले उमेदवार, या वग खाली पा
आहे त.

(6) ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े

थल तिरत साठी उमेदवारी,-

(क) आतंकवादी कारवाय मुळे १९९० पासून ज मू व का मीर संघरा य े
भारता या कोण याही भागात कवा ज मू व का मीर सं घरा य
असुरि त सीमा े ातून, ज मू व का मीर संघरा य

े

े

आिण लडाख संघरा य े
आिण लडाख संघरा य

आिण लडाख संघरा य

े

े

मधून
या

मधील यामानाने

सुरि त िठकाणी िव थािपत होऊन आलेले आहे त अशा नागिरक ची मुले; कवा
(ख) भारतीय शासकीय सेवा (भा से) कवा भारतीय पोलीस सेवा (भापोसे) कवा भारतीय िवदे श सेवा (भािवसे)
यामधील अिधका य ची मुले आिण अितरेकी कारवाय चा िबमोड कर यासाठी ज मू व का मीर संघरा य
े आिण लडाख संघरा य े म ये बदली झाले या, तसेच क ीभूत वेश ि येसाठी आवेदनप सादर
कर या या अंितम िदन कास कवा यापूव कामावर

जू झाले या ल करी व िनमल करी दलातील

कमचा य ची मुले; कवा
(ग) अितरे की कारवाय चा सामना कर यासाठी कायरत असले या ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख
संघरा य े पोलीस दलातील कमचा य ची व अिधका य ची मुले,
या वग खाली पा असतील.

6. िविवध पाठय म किरता मंजूर

वेश मता, आर ण व अिधसं य जागा,- (१) जे

ािधकरण संबंिधत

पाठय म ना मा यता दे याकिरता स म आहे या ािधकरणाने िदले या मा यतेनुसार आिण महारा
िश ण मंडळाने िदले या संल नतेनुसार थम वष पदिवका पा
पदिवका पाठय म ची मंजूर

रा य तं

माची व थेट ि तीय वष (आनुषंिगक वेश)

वेश मता असेल. थेट ि तीय वष (आनुषंिगक

वेश) पदिवका पा

म ना

वेशासाठी उपल ध जाग ची गणना अनुसूची-तीन म ये िद या माणे कर यात येईल.
(2) वेश ि येअंतगत उपल ध जाग म ये िविवध आर ण चे ावधान व यासाठी लागणारी माणप े अनुसूचीचार म ये नमूद केले आहे .
(3) खाजगी यायसाियक शै िणक सं थ म ये मंजूर वेश मतेपे ा अिधक असले या आिण समुिचत ािधकरणाने
वेळोवेळी मा यता िद यानुसार अिधसं य जागा वेशासाठी उपल ध असतील.
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7. जागावाटप,- महारा

रा यातील उमेदवार साठी मूळ िज

ातील तसेच मूळ िज

रा य

ाबाहे रील आिण रा य तरीय

जाग या वाटपाची ट केवारी िह शासन धोरणानुसार, एसएससी नंतर या िविवध पदिवका पाठय म या थम
वष साठी अनुसूची-एक, एचएससी नंतर या पदिवका पा
एसएससी नंतर या पदिवका पा

मा या

थम वष साठी अनुसूची- दोन

आिण

मा या थेट दु स या वष साठी अनुसूची- तीन म ये, िविन द ट के या माणे

असेल ;
(१) महारा

रा य उमेदवारीसाठी जागा,- या िनयमा या िनयम 5(१) म ये िविन द ट के या माणे महारा

रा य

उमेदवारी असलेले उमेदवार हे या जाग साठी पा असतील.
(२) अ पसं याक कोटयातील जागा,- िनयम 5(३)म ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार अनुसूची-एक,
अनुसूची-दोन व अनुसूची-तीन म ये िविन द ट के या माणे उपल ध जाग साठी पा असतील. िवनाअनुदािनत
अ पसं य क सं थ मधील या जागा रा य सरकार या धोरणानुसार भर या जातील आिण मंजूर वेश मते या
ए काव

ट

य पे ा कमी नसतील इत या जाग वरील हे

वेश (अ-शासकीय अनुदािनत अ पसं याक

सं थे या बाबतीत प ास ट के), ती सं था या अ पसं य क समाजाची असेल अशा, रा यातील अ पसं य क
समाजातील िव ा य कडू न, क ीभूत वेश ि ये ारे पर पर गुणव ेनुसार भर यात येतील.
(३) सं था तरावरील कोटा,-सं थेला, पा उमेदवार ना सं था तरावर अनुसूची-एक, अनु सूची-दोन, व अनुसूचीतीन म ये िविन द ट के यानुसार उपल ध जाग वर वेश दे ता येतील, हे वेश खालील अट या अधीन राहू न
दे यात येतील,(एक) या िनयमा या िनयम 5(१), 5(२), 5(३), 5(४) आिण 5(६) म ये नमूद कर यात आलेली उमेदवारी असणारे
उमेदवार या को

ातील जाग वर वेशासाठी पा असतील;

(दोन) जा तीत जा त ५ ट के जागा, समुिचत

ािधकरणाची मा यता अस यास अिनवासी भारतीय

उमेदवार मधून सं था तरावर भरता येतील;
(तीन) अिनवासी भारतीय उमेदवार साठी राखीव असले या जागा िर त रािह यास अशा िर त जागा सं थेस
अिखल भारतीय उमेदवारी असणा या पा उमेदवारामधून भारता येतील.
परंतु या िर त जागा भरताना महारा

रा य उमेदवारी असणा या उमेदवार ना पर पर गुणव े या आधारे

ाधा य दे यात येईल.
(4) अिधसं य जागा,(क) भारताचे समु पार नागिरक व असले या / भारतीय वंशा या य ती, िवदे शी िव ाथ , आिण आखाती
दे शातील भारतीय कामगार ची मुले,(एक) या िनयम या िनयम 5(५) म ये िद यानुसार उमेदवारी असणारे आिण आखाती दे शातील भारतीय
कामगार ची मुले या अिधसं य जागासाठी पा असतील;
(दोन) या जागा सं थे या मंजूर वेश मते या कमाल १५ ट के कवा समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी िविहत
के यानुसार असतील. या १५ ट के जाग पैकी एक तृतीय श जागा आखाती दे शातील भारतीय कामगार या
मुल साठी राखीव असतील व दोन तृतीय श जागा भारताचे समु पार नागिरक व असलेले/ भारतीय वंशा या
य ती कवा िवदे शी िव ाथ असले या उमेदवार साठी, राखीव असतील;
(तीन) या जागा, सं था, या िनयम या िनयम 8 म ये िदले या कायप तीचा अवलंब क न उमेदवार या

19

तं िश ण संचालनालय, महारा

मािहती पु तका: पदिवका वेश 2020-21

पर पर गुणव े या आधारे भरतील.

रा य

(चार) जर आखाती दे शातील भारतीय कामगार या मुल साठी राखीव असले या १/३ जाग पैकी एखा ा
पा

मातील जागा िर त रािह या तर, अशा िर त जागा, भारताचे समु पार नागिरक (ओसीआय),

भारतीय वंशा या य ती (पीआयओ) कवा िवदे शी िव ाथ य या उमेदवार साठी राखीव असले या २/३
जागेम ये समािव ट क न या उमेदवार मधून भर यात येतील आिण जर भारताचे समु पार नागिरक
(ओसीआय), भारतीय वंशा या य ती (पीआयओ) कवा िवदे शी िव ाथ य या उमेदवार किरता राखीव
असले या 2/३ जाग पैकी जागा िर त रािह या तर, अशा िर त जागा, आखाती दे श तील भारतीय
कामगार या मुल साठी राखीव असले या 1/३ जागेम ये समािव ट क न या उमेदवार मधून भर यात
येतील:
परंतु आणखी असे की, िवदे शी िव ाथ (एफएन), भारताचे समु पार नागिरक व असले या (ओसीआय) /
भारतीय वंशा या य ती (पीआयओ), आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले य या किरता असले या
को

ातील कोणतीही जागा िर त रािह यास, अशा जागा अिनवासी भारतीय या जाग साठी समुिचत

ािधकरणाकडू न मा यता अस या या अधीन राहू न, अिनवासी भारतीय उमेदवारी असले या उमेदवार मधून
भरता येईल.
(ख) ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधून िव थािपत उमेदवारी असणारे उमेदवार,(एक) या िनयमा या िनयम 5(६) म ये नमूद कर यात आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार या जागासाठी
पा असतील;
(दोन) या को

ातील जाग ची सं या शासना या धोरणानुसार असेल;

(तीन) या जागा स म ािधकारी भरेल.
(5) आवेदनप मागिवणे,(१) यावसाियक पा

माकिरता उपल ध जाग वर उमेदवार या

वेशासाठी खालील माणे कायप ती

असेल,-

(क) या िनयम या िनयम 7(१), 7(२) आिण 7(४)(ख) म ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार स म
ािधकरणाकडे क ीभूत वेश ि येतून (कॅपमधून) वेश िमळावा यासाठी आवे दनप सादर करतील;

(ख) या िनयम या िनयम 7(३) व 7(४)(क) म ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार

थम स म

ािधकरणाकडे कागद प ची तपासणी कर यासाठी व यानंतर िनयम 13 म ये िविन द ट के या माणे

अशा उमेदवार ना पर पर गुणव े या आधारे

वेश देणे सं थाना श य हावे हणू न संबंिधत सं थेकडे

आवेदनप सादर करतील;
(२) उमेदवाराने आवेदनप ाचा नमुना भरतेवेळी लागू असतील या माणे आव यक माणप े संबंिधत स म
ािधका याने िविहत केले या आव यक प ात सादर करावीत.

8. गुणव ा यादी तयार करणे,- (१) गुणानु म दे णे ,िमळ यासाठी आवेदनप

या उमेदवाराने क ीभूत

वेश

ि येमाफत

वेश

सादर कर याकिरता िविन द ट केले या अंितम िदन कास कवा या िदन कापूव

आवेदनप सादर केलेले आहे , अशा सव पा उमेदवार ना गुणानु म दे यात येईल. गुणव ा यादी सामाियक वेश
परी ेतील ा त का या कवा गुण या आधारे कवा अहता परी ेतील गुण या आधारे कवा या िनयमा या पोटिनयम
(३) म ये िविन द ट केले या िनकषानुसार तयार कर यात येईल.
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रा य

(२) पडताळणीमुळे गुण म ये होणारा बदल,- गुण ची पडताळणी के यामुळे अहता परी े मधील गुण म ये फेरबदल
झाले असतील आिण संबंिधत समुचीत ािधकरणाने कवा मंडळाने ते गुण यथोिचतरी या मािणत केलेले असतील
तर, ते गुण, स म ािधका याला कवा या या पदिनदिशत ितिनध ना क ीभूत वेश ि येमधून वेशासाठी
अंितम गुणव ा यादी िस

हो या या िदवशी ५.०० वाजे पयत कवा या अगोदर कळिव यात यावेत.

(३) िविवध पा

म या वेशासाठी गुणानु म दे णे,- (क) एसएससी नंतर या थम वष अिभय ि की व तं

पदिवका पा

मातील

वेशासाठी,-पा

ान

उमेदवार ची गुणव ा यादी ही, एसएससी परी ेत उमेदवारास

िमळाले या एकि त गुण या (जर अितिर त गुण गुणपि केत न दवले अस यास यासह) ट केवारी या आधारे
तयार कर यात येईल कवा वेळोवेळी िविन द ट केले या प तीने तयार कर यात येईल.
परंत,ु सारखीच ट केवारी अस यास, उमेदवार मधील सापे

गुणव ा पुढील पसंती माने व खाली

िविन द ट केले या प दतीने ठरिव यात येईल,(क) एसएससी म ये गिणत िवषयातील अिधकतम गुण;
(ख) एसएससी म ये िव ान िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(ग) एसएससी म ये इं जी िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(घ) एचएससी िव ान उ ीण उमेदवारास ाधा य;
(ड) एचएससी (िकमान मतावर आधािरत असलेले यावसाियक पा
(च) २ वष कालावधीचा औ ोिगक िश ण सं थेचा यवसाय पा
(छ) इंटरमेिडएट

म) उमेदवारास ाधा य;
म उ ीण उमेदवारास ाधा य;

ेणी िच कला परी ा उ ीण उमेदवारास ाधा य.

(ख) एसएससी नंतर या अिभय ि की व तं
उमेदवार या अहता परी ेनुसार

ान पदिवका पा

येकाची

वतं

मा या थेट दतीय वष तील वेशासाठी,- पा

गुणव ा यादी अहता परी ेम ये िमळाले या गुण या

ट केवारी या आधारे तयार कर यात येईल.
परंत,ु सारखीच ट केवारी अस यास, उमेदवार मधील सापे

गुणव ा पुढील पसंती माने व खाली

िविन द ट केले या प दतीने ठरिव यात येईल,(क) एसएससी परी े या गिणत िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(ख) एसएससी परी े या िव ान िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(ग) एसएससी परी ेतील इं जी िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी.

(ग) एचएससी नंतर या सरफेस को टग तं
भौितकशा , रसायनशा

ान पदिवका पा

मास

वेशासाठी,- एचएससी

परी ेतील

आिण गिणत या िवषयामधील ा त गुण या एकि त ट केवारी या आधारे गुणव ा यादी

तयार कर यात येईल.
परंत,ु सारखीच ट केवारी अस यास, उमेदवार मधील सापे
िविन द ट केले या प दतीने ठरिव यात येईल,(क) एचएससी परी ेतील एकि त गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(ख) एचएससी परी ेतील गिणत िवषया या गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(ग) एसएससी परी ेतील एकि त गुण ची अिधकतम ट केवारी.;
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(घ) एसएससी परी ेतील गिणत िवषया या अिधकतम ट केवारीस ाधा य;
(ड) इंटरमेिडएट

ेणी िच कला परी ा उ ीण उमेदवारास ाधा य.

(घ) थम वष औषधिनम णशा
याम ये

रा य

वेशासाठी ,- गुणव ा यादी ही, एचएससी परी ेतील भौितकशा , रसायनशा

ा त गुण आिण गिणत कवा जीवशा

यापैकी अिधकतम असले या िवषयाचे गुण य या एकि त

ट केवारी या आधारे तयार कर यात येईल.
परंत,ु सारखीच ट केवारी अस यास, उमेदवार मधील सापे

गुणव ा पुढील पसंती माने व खाली

िविन द ट केले या प दतीने ठरिव यात येईल,(क) एचएससी परी ेतील एकि त गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(ख) एचएससी परी ेतील भौितकशा

िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी;

(ग) एचएससी परी ेतील रसायनशा

िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी;

(घ) एचएससी परी ेतील इं जी िवषयातील गुण ची अिधकतम ट केवारी;
(ड) एसएससी परी ेतील गुण या अिधकतम ट केवारीस ाधा य.

(ड)

थम वष हॉटे ल यव थापन व खा पेय यव था तं

ान,- एचएससी परी ेतील एकि त गुण या

ट केवारी या आधारे गुणव ा यादी तयार कर यात येईल.
परंत,ु सारखीच ट केवारी अस यास, उमेदवार मधील सापे गुणव ा पुढील पसंती माने व खाली िविन द ट
केले या प दतीने ठरिव यात येईल.
(क) एचएससी (िव ान) उ ीण उमेदवारास ाधा य;
(ख) एचएससी (गृहिव ान) उ ीण उमेदवारास ाधा य;
(ग) एचएससी (िकमान मत वर आधािरत असलेले यावसाियक पाठय म) उ ीण झाले या उमेदवारास ाधा य;
(घ) एचएससी (वािण य) उ ीण उमेदवारास ाधा य;
(ड) एचएससी (कला) उ ीण उमेदवारास ाधा य.

9. के

ीभू त वेश ि या (कॅप),-

(१) त ि क पदिवका शै िणक सं था, के

ीभूत वेश ि येमाफत (कॅप) उमेदवार ना वेश दे तील. क ीभूत वे श

ि येचे (कॅप) ट पे खाली नमूद के या माणे असतील,(क) स म ािधका याने मािहती पु तका द शत करणे कवा िस द करणे;
(ख) क ीभूत वेश ि येम ये भाग घे यासाठी उमेदवाराने आवेदनप ाचा नमुना ऑनलाईन प दतीने भरणे;
(एक) थम वष या अिभय ि की/तं

ान/औषधिनम णशा /एचएमसीटी मधील पदिवका अ यास म किरता

आिण थेट ि तीय वष अिभय ि की/तं

ान पदिवका अ यास म किरता, अिधसूिचत वेळाप कानुसार

ऑनलाईन अज भरणे आव यक आहे.
(दोन) उमेदवार कोण याही सुिवधा क ावर अज अंितमतः क फम कर यापूव , सुिवधा क ावर या या अज म ये
भरलेली मािहती बदलू/सुधािरत क शकतात.
(तीन) केवळ ऑनलाईन प तीने उमेदवाराने भरावया या ना -परतावा शु क चा तपशील खालील माणे आहे .
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महारा

रा यातील राखीव वग उमेदवार

सवसाधारण
महारा
वेशाचा कार

रा य

वग, [SC, ST, VJ/DT- NT(A),
रा याबाहे रील NT(B), NT(C), NT(D),

(OMS), ज मू व का मीर OBC, SBC, SEBC, EWS]
संघरा य े आिण लडाख & PWD
फ त महारा
संघरा य
े
मधून

रा यातील

िव थािपत उमेदवार
थम वष दहावीनंतरचे
अिभय ि की/ तं

ान पदिवका

अ यास म

पये 400/-

पये 300/-

पये 400/-

पये 300/-

पये 400/-

पये 300/-

थम वष बारावीनंतरचे
औषधिनम णशा / सरफेस
को टग तं

ान/एचएमसीटी

पदिवका अ यास म
थेट ि तीय वष दहावीनंतरचे
अिभय ि की/ तं

ान पदिवका

अ यास म

(ग) ऑनलाईन प दतीने आवेदनप ाचा नमुना भरत ना वे शास आव यक असले या वैध माणप

या मूळ ती या

कॅन छाया ती अपलोड करणे;
(एक) ऑनलाईन अज भरताना उमेदवार ना वेशा या आव यकतेनुसार वैध आव यक मूळ कागदप

या कॅन

केले या ितमा अपलोड करणे आव यक आहे .
(दोन) उमेदवार नी भरले या मािहतीची पडताळणी क न यावी व आव यक अस यास सुधारणा करा यात.
उमेदवाराने सादर केले या अज चा
(तीन) अज या

टआउट घेऊन यावर सही करावी.

टआउटम ये उमेदवाराने अज त भरले या दा याची पूतता कर यासाठी सादर करावया या

कागदप ची यादी असेल. उमेदवार नी आव यक कागदप
(घ) उमेदवाराने सुिवधा क ाव न, या

योजनासाठी स म

या झेरॉ स त चा एक संच सोबत ठे वावा.
ािधका याने िविहत केले या प तीने, कागदप ची

पडताळणी क न घेणे. आवे दन प ात दावा के यानुसार दा या या समथनाथ सव मूळ माणप पडताळणी साठी
सादर करणे उमेदवारास बंधनकारक असेल;
कोिवड -१९ चा उ ेक आिण स या या लॉकडाऊनमुळे आिण याचा सार रोख यासाठी स म ािधका याने
कागदप े पडताळणीसाठी खालील प ती िविहत के या आहे त.
वरील बाब चा िवचार करता, स म

ािधकरण, कागदप

या

य

छाननी

ि ये यितिर त ई- कटनीची

संक पना राबिवणार आहे. ऑनलाईन अज भरणे व िनि त करणे याकिरता उमेदवार य या सोयीनुसार
छाननीची प त िनवडू शकतील.
(एक) “ई- कटनी” प त:


उमेदवार ऑनलाईन न दणी क न “ई- कटनी” प तीचा पय य िनवडू शकतील.
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रा य

या प तीम ये उमेदवार कोण याही िठकाणाहू न इंटरनेटशी जोडले या कोण याही संगणकाव न
ऑनलाईन अज भरतील आिण सबिमट करतील व आव यक कागदप े अपलोड करतील



उमेदवाराला अज या पडताळणीसाठी व िनि तीसाठी कोठे ही

य जा याची आव यकता नाही.



ऑनलाईन अज सादर के यानंतर, उमेदवाराचा अज व कागदप े ई- कटनी प ती ारे िनयु त केले या
सुिवधा क ा ारे (एफसी ारे) पडताळले जातील व िनि त केले जातील.



उमेदवारा या अज ची एफसीकडू न ई- कटनीसाठी िनवड हो यापू व , उमेदवार या या अज म ये
दु

ती क शकतो.याबातची

थती उमेदवारा या लॉिगनम ये उपल ध असेल.



एफसी येथे अज ची िनि ती झा यानंतर उमेदवारा ारे अज मधील मािहती बदलता येणार नाही.



कोण याही दु

या अस यास उमेदवार या बाबत त ार न दवू शकतो.

अशा उमेदवार या अज ची ई- कटनी दर यान:


सादर केले या अज म ये कोणतीही तटी आढळली नाही तर:
असे अज ई- कटनी प ती ारे अज ची, अपलोड केलेले कागदप ची पडताळणी क न िनि त केले
जातील. अज ची पडताळणी व िनि तीची

थती उमेदवारास या या लॉग इन म ये उपल ध क न

दे यात येईल तसेच पोचपावतीदे खील उपल ध असेल.


सादर केले या अज म ये तटी आढळली तर:
उमेदवारा या लॉग इन म ये अज परत पाठवून तट चे तपशील उमेदवार ना कळवून ते दु

तीसाठी

सूिचत केले जाईल.


उमेदवाराने परत पाठिव यात आलेला अज दु
पु हा सबिमट करावा. उमेदवारासाठी ही

त करावा व ई- कटनीसाठी उमेदवारा या लॉग इन ारे
ि या अिनवाय आहे . कोण याही दु

दा यासाठी (अस यास) उमेदवार आव यक कागदप े अपलोड क


ई- कटनी प दती या वेळी, उमेदवार अज म ये केलेला दावा िस

ती / सवलती या

शकतात.
कर यासाठी सुसंगत आिण वैध

कागदप े सादर करतील. संबंिधत कागदप े सादर न के यास, उमेदवार अज त केलेले असे दावे
गमावतील आिण अशा दा य चा िवचार न करता अशा उमेदवार या अज ची िनि ती केली जाईल.
(दोन) “ य


कटनी” प दत:

उमेदवार ऑनलाईन न दणी मोबाईल ( माट फोन) अथवा संगणका ारे क न “ य

कटनी” प तीचा

पय य िनवडू शकतील.


अशा उमेदवार नी ऑनलाईन अज भरणे, कॅन क न आव यक कागदप े अपलोड करणे आिण अज
पडताळणी करणे व िनि त करणे अशा

ि या कर याकिरता, आप या सोयीनुसार तारीख व वेळ

करावी.


या उमेदवार कडे संगणक / कँ नग / इंटरनेट इ यादी सुिवधा नाहीत असे उमेदवार य या सव त
जवळील सुिवधा क ावर जाऊन ऑनलाईन न दणी व सोयी कर वेळ ठरव यासाठी जाऊ शकतील.



उमेदवार नी कोण याही सोयी कर सुिवधाक वर मूळ कागदप सह अज पडताळणीसाठी उप थत
रहावे.



सुिवधा क

मुख आव यक कागदप

या मूळ त मधील मािहतीची पडताळणी करेल.



सुिवधा क

मुख ऑनलाइन णाली ारे उमेदवारा या अज या फॉमची पु टी (िनि ती) करेल आिण

अज जमा के याची पोच-पावती दे ईल.
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य



कटनी प दती या वेळी, उमेदवार अज म ये केलेला दावा िस

रा य

कर यासाठी सुसंगत आिण वैध

कागदप े सादर करतील. संबंिधत कागदप े सादर न के यास, उमेदवार अज त केलेले असे दावे
गमावतील आिण अशा दा य चा िवचार न करता अशा उमेदवार या अज ची िनि ती केली जाईल.


सुिवधाक ावर एकदा अज क फम झा यानंतर, उमेदवार ला मािहती बदलता येणार नाही.



उमेदवाराने कोण याही आव यक दु
सुिवधा क ात भेट

तीब ल, जेथे याने/ितने यापूव अज ची िनि ती केली होती याच

ावी.

(ड.) ता पुर या गुणव ा या ा द शत कवा कािशत करणे, त ारी अस यास, या योजनासाठी स म ािधका याने
िविहत केले या प तीने, या दाखल क न घेणे आिण अंितम गुणव ा या ा द शत कवा िस द करणे;
ता पुरती गुणव ा यादी या घोषणेनंतर, उमेदवार द शत मािहतीम ये काही दु

याचा / सवलतीचा दावा करीत

अस यास, अशा सव कार या उमेदवार साठी स म ािधकरणाने त ार सादर कर याची ि या खालील माणे
िविहत केलेली आहे .
(एक) ई- कटनी प दत िनवडले या उमेदवार साठी:


उमेदवाराने या या/ित या लॉग-इन ारे द शत झाले या ता पुर या गुणव ा यादीम ये दशिवले या
मािहतीम ये आव यक दु

तीब ल त ार न दवावी.



अ या उमेदवार चे अज य या लॉग इन म ये दु



कोण याही दु

तीसाठी परत पाठिव यात येतील.

ती / सवलती या दा यासाठी उमेदवार आव यक कागदप े अपलोड क

शकतात.

उमेदवारासाठी ही अिनवाय ि या आहे .


उमेदवाराने न द केले या त ारीची

वीकृतीबाबतची/नाकार याबाबतची

थती तसेच अ यावत

पोचपावती उमेदवार ना लॉिगनम ये उपल ध असेल.


ई- कटनी प दती या वेळी, उमेदवार अज म ये केलेला दावा िस

कर यासाठी सुसंगत आिण वैध

कागदप े सादर करतील. संबंिधत कागदप े सादर न के यास, उमेदवार अज त केलेले असे दावे
गमावतील आिण अशा दा य चा िवचार न करता अशा उमेदवार या अज ची िनि ती केली जाईल.


नेमून िदले या तारख नंतर अज म ये केलेला दावा िस

कर यासाठी कोणतेही कागदप े वीकारले

जाणार नाही.
(दोन)


य

कटनी प दत िनवडले या उमेदवार साठी:

उमेदवाराने
दु

द शत झाले या ता पुर या गुणव ा यादीम ये दशिवले या मािहतीम ये आव यक

तीब ल, जेथे याने/ितने यापूव अज ची िनि ती केली होती याच सुिवधा क ात जाऊन त ार

न दवावी.


उमेदवार सुिवधा क ात कोण याही दु
सादर क




ती / सवलतीसाठी ह क स ग यासाठी आव यक कागदप े

शकतात.

सुिवधा क (एफसी) उमेदवाराला नवीन पोच पावती दे ईल.
य

कटनी प दती या वेळी, उमेदवार अज म ये केलेला दावा िस

कर यासाठी सुसंगत आिण वैध

कागदप े सादर करतील. संबंिधत कागदप े सादर न के यास, उमेदवार अज त केलेले असे दावे
गमावतील आिण अशा दा य चा िवचार न करता अशा उमेदवार या अज ची िनि ती केली जाईल.


नेमून िदले या तारख नंतर अज म ये केलेला दावा िस
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जाणार नाही.

रा य

(तीन) अंितम गुणव ा यादी संकेत थळावर द शत केली जाईल.
(चार) गुणव ा यादीमुळे उमेदवाराचे सापे

थान कळते आिण ते कोण याही कोस / सं थेत वेश िमळा याची

हमी दे त नाही.
(च) क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) फेरीिनहाय उपल ध असले या वगिनहाय जागा (जाग ची रचना) द शत करणे;
स म

ािधकरण हे सं था, अ यास म, मंजूर वेश

मता आिण

येक वग साठी

येक वेशफेर किरता

उपल ध असले या जाग ची मािहती वेबसाईटवर कािशत करेल.
(छ) क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) फेरीिनहाय पाठय म व सं था य चा पसंती म असणारा ऑनलाइन िवक प नमुना
भरणे व यास पु टी दे णे. उमेदवार ना स म

ािधका याने िविन द ट के या माणे य या पसंतीने सं था व

पाठय म याबाबतचे श य असतील असे जा तीत जा त पसंती म उतर या

माने भरता येतील. उमेदवाराने

िवक प नमु यास पु टी िद यानंतर, तो िवक प नमुना क ीभूत वेश ि ये या फेरीिनहाय जागा वाटपासाठी
िवचारात घे यात येईल; कॅपम ये भाग घे यासाठी (संबंिधत कॅप या पा ते या िनकष या पूतते या अधीन राहू न
) संबंिधत कॅप फेरीसाठी ऑनलाईन िवक प अज भरणे अिनवाय आहे .
(एक) उमेदवार य या लॉिगन ारे ऑनलाइन िवक प अज भ

शकतील.

(दोन) सव उमेदवार नी ऑनलाइन िवक प अज क फम करणे अिनवाय आहे .
(तीन) िवक प अज एकदा क फम झा यानंतर, उमेदवार आपले पय य बदलू शकणार नाही.
(चार) तोतयािगरी टाळ यासाठी उमेदवार नी य चा अज चा आयडी आिण संकेतश द (पासवड) इतर ना जाहीर
क

नये. उमेदवारा या वतीने इतर नी केले या सबिमशनसाठी स म

ािधकरण जबाबदार राहणार नाही.

सुर े या कारणा तव, उमेदवार ना संकेतश द (पासवड) बदलत रहा याची आिण ितची न द सुरि त िठकाणी
ठे व या या सूचना दे यात येत आहे त.
(पाच) िवक प अज मधील लॉकचा अनु म क िनवड पसंती दशवते. अशा
उमेदवाराने भरले या सं थेचा िवक प

कारे लॉक

म क 1 मधील

थम ाधा य (उ चतम ाथिमकता िनवड) मानला जाईल.

(सहा) ऑनलाईन सबिमशन ारे ा त केलेला िवक प अजच पुढील ि येसाठी िवचारात घेतला जाईल.
(सात) उमेदवाराने अज आयडी आिण संकेतश द (पासवड) य चा वापर क न (टाइप क न), ऑनलाईन िवक प
अज ची पु टी करावी. उमेदवार या या रेकॉड आिण भिव यातील संदभ साठी पु टी केले या िवक प अज ची
टआउट घेऊ शकतो.
(आठ) उमेदवार कमीत कमी 1 व जा तीत जा त 300 िवक प भ

शकतो. उमेदवाराने सं थेचा िवक प

मक

िवक प अज मधील, िवक पाम ये नमुद करावा.
(ज) वाटप केलेली सं था आिण पाठय म दशिवणारे क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) फेरीिनहाय ता पुरते जागा वाटप
द शत करणे;
(झ) स म ािधका याने दे ऊ केलेली जागा वीकार या या आिण या िनयम या पोट-िनयम (४) या खंड (ङ) नुसार,
चुका दु

त कर या या

योजनासाठी स म

ािधका याने खालील माणे िविहत केले या प दतीने घोिषत

केले या वेळाप कानुसार उमेदवाराने वेश उप थती क ावर हजर होऊन वाटप कर यात आले या जागेची
वीकृती करणे;


कोिवड -१९ चा उ ेक ल ात घेता, या उमेदवाराला कॅपफेरी दर यान जागा वाटप केली गेली असेल
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य नी कागदप



रा य

या पडताळणीसाठी आिण जागा वीकृतीसाठी एआरसीकडे आव यकता नाही.

जागावाटप झा यानंतर, उमेदवार नी याला/ितला कॅपफेरीदर यान िदलेले जागा वाटप हे िनयम नुसार
आहे कवा नाही याची पडताळणी वत: करावी.



उमेदवार नी या या/ ित या लॉिगनमधून पा ता गुण, वग, लग, आर ण, वत: हू न केलेले वत: चे
िवशेष आर ण यासंबंधीचे याने/ितने केलेले दावे बरोबर आहे त याची खा ी क न यावी. तसेच
याने/ितने दाखल केलेले दावे यो य व बरोबर अस याबाबतचे सुसंगत कागदप े अपलोड केलेले आहे त
याची खा ी करावी. जागावाटपाची अचूकता सुिनि त के यावर, उमेदवाराने िदलेली जागा
वीकार या या उ ेशाने जागा वीकृती शु क ऑनलाईन प तीने भरले पािहजे.



जागावाटपा या वयं पडताळणी दर यान जर उमेदवार ला, उमेदवारी अज या नमु यात केले या
दा या या आधारे केलेले जागावाटप व याने केलेला दावा यो य नाही असे आढळू न आले आिण याला
याची चूक दु
कर याचे

त करायची अस यास (या िनयम या पोट-िनयम (४) या खंड (ङ) नुसार, चुका दु

योजन), उमेदवाराने ई- कटनी प दत कवा

य

त

कटनी प दत य ारे त ार/हरकत

न दवावी.


नंतर या ट यात, उमेदवाराने अज त केले या खो

ा दा य व न उमेदवाराला जागावाटप झालेले आहे

असे आढळ यास, असे जागावाटप/जागावाटप केले या सं थेत घेतलेला वेश आपोआप र होईल.
( )स म

ािधका याने क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) िविवध ट य साठी िविहत केलेले वेळाप क पालन करणे

बंधनकारक असेल.
(२) क ीभूत

वेश

ि येची (कॅप) पिहली फेरी आयोिजत करणे,- पिह या

वेश फेरी किरता उपल ध जागा

संकेत थळावर द शत कर यात येतील. क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) अंितम गुणव ा यादीत या उमेदवार चे नाव
आहे त असे उमेदवार ऑनलाईन िवक प नमुना भ न या फेरीत सहभाग घे यास पा

असतील. उमेदवार य या

लॉग-इन मधून िवक प नमुना भ न यास पु टी दे तील.
(३) क ीभूत वेश ि येदर यान (कॅप):
(क) जर उमेदवारास या या िवक प नमु यातील पिह या पसंती म कावरील जागेचे वाटप झा यास असे वाटप
णालीतून आपोआप गोठिवले जाईल व उमेदवार या जागेचा वीकार करेल. असे उमेदवार क ीभूत वेश
ि ये या (कॅप) पुढील फेर म ये सहभागी हो यास पा

नसतील. असे उमेदवार वरील कलम ९ (१) (झ) म ये

िदले या सूचन चे अनुसरण करतील. तदनंतर असे उमेदवार वाटप कर यात आले या जागेवर वेश घे यासाठी
वाटप कर यात आले या सं थेम ये हजर होतील. अशा उमेदवाराने कलम ९ (१) (झ) म ये िदले या सूचन चे
अनुसरण केले नाही तर ते य ना वाटप कर यात आले या जागेवरील ह क आपोआप गमावतील आिण ती
जागा पुढील वाटपासाठी उपल ध होईल. अशा उमेदवार किरता कर यात आलेले हे जागावाटप अंितम असेल;
(ख) या उमेदवारास या या िवक प नमु यातील पिह या पसंती म काखेरीज इतर पसंती म कावरील जागेचे
वाटप झा यास आिण उमेदवार या वाटपाने संतु ट अस यास आिण क ीभूत वेश

ि ये या (कॅप) पुढील

फेर म ये सहभागी हो याची याची इ छा नस यास उमेदवार या या लॉग-इन मधून यास दे ऊ केलेली जागा
वतः गोठवू शकतो. असे उमेदवार वरील कलम ९(१) (झ) म ये िदले या सूचन चे अनुसरण करतील. तदनंतर
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रा य

असे उमेदवार वाटप कर यात आले या जागेवर वेश घे यासाठी वाटप कर यात आले या सं थेम ये हजर
होतील. अशा उमेदवाराने कलम ९(१) (झ) म ये िदले या सूचन चे अनुसरण केले नाही तर ते य ना वाटप कर यात
आले या जागेवरील ह क आपोआप गमावतील आिण ती जागा पुढील वाटपासाठी उपल ध होईल. अशा
उमेदवार किरता कर यात आलेले हे जागावाटप अंितम असेल व असे उमेदवार क ीभूत वेश ि ये या (कॅप)
पुढील फेर म ये सहभागी हो यास पा नसतील;

(ग) या उमेदवार ना या या िवक प नमु यातील पिह या पसंती म काखेरीज इतर पसंती म कावरील जागेचे वाटप
झाले आिण िदलेले जागावाटप वरील कलम कलम ९(१) (झ) म ये िदले या सूचन नुसार वीकारले नाही तर असे
उमेदवार क ीभूत

वेश

ि ये या (कॅप) पुढील फेर म ये वर या पसंती मावरील जागा िमळिव याकिरता

सहभागी हो यास पा असतील.
(घ) या उमेदवार ना य या िवक प नमु यातील पिह या पसंती म काखेरीज इतर पसंती म कावरील जागेचे
वाटप झाले आिण उमेदवाराने वेश उप थती क ावर हजर न होवून जागा वीकृती केली नाही, असे उमेदवार
क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) पुढील फेर म ये सहभागी हो यास पा असतील.

(४) क ीभूत वेश ि येची (कॅप) दु सरी फेरी आयोिजत करणे,(क) दु स या फेरीकिरता उपल ध जागा संकेत थळावर िस द कर यात येतील. दु स या फेरीकिरता पा उमेदवार ना
ऑनलाईन प दतीने िवक प नमुना भर यास कवा पूव भरले या िवक प नमु याम ये बदल कर यास मुभा
दे यात येईल. या फेरीदर यान वाटप करावया या जागा खाली िद या

माणे पा

उमेदवार ना उपल ध

असतील,(एक) वरील माणे उपिनयम ३(ग) व ३(घ) नुसार उमेदवार;
(दोन) पूव या कोण याही फेरीत कोणतीही जागावाटप न झालेले उमेदवार;
(तीन) पूव या वेशफेरीत सहभागी झाले नाही (िवक प नमुना भरला नाही) असे उमेदवार;
(ख) या उमेदवार ना पिह या पसंती म काखेरीज इतर पसंती म कावरील जागेचे वाटप झाले आिण वरील कलम
९(१)(झ) म ये िदले या सूचन चे अनुसरण कले तर अशा उमेदवार नी निवन िवक प नमुना भरत ना य ना पू व या
फेरीम ये वाटप झालेला िवक प य या पसंती मा या यादीत नमूद करणार नाहीत, संगणकीय णाली ारे तो
िवक प यादी या शेवटी समािव ट कर यात येईल. जर वर या पसंती मानुसार नवीन जागेचे वाटप कर यात
आले की अगोदर कर यात आलेले वाटप आपोआप रदद होईल. वर या पसंती मानुसार नवीन जागेचे वाटप न
झा यास पूव या फेरीमधील वाटप अबािधत राहील;
(ग) उमेदवारास दु स या

वेशफेरी नंतर वर या पसंती मावरील जागे या वाटपाची संधी नसेल. दु स या

वेश

फेरीम ये सहभागी झाले या उमेदवार ना दु स या फेरीत कर यात आलेले वाटप कवा पूव चे अबािधत ठे व यात
आलेले वाटप हे अंितम वाटप असेल;
(घ) उमेदवार सं थेत वेश घे यासाठी हजर हो या या वेळेस, अज म ये केले या दा या या पु
सादर करेल. उमेदवार अज म ये केले या दा या या पु

थ मूळ

माणप

थ सव मूळ माणप

सादर करणार नाही अ या

पिर थतीत जागावाटप आपोआप र होईल व ती जागा पु ढील फेरीम ये वाटपासाठी उपल ध होईल;
(ङ) उमेदवारास वेश अज तील खाली िदले या चुका त ार/हरकत न दवून दु
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जसे,-

(एक) लगातील बदल पु ष ते

रा य

ी व याउलट;

(दोन)परी ेतील, गुण भरत ना केलेली चूक, तथािप गुण तील वाढीमुळे गुणव ा

म कात होणारा बदल कर यास

परवानगी नसेल;
(ितन)मागासवग य

वाग मधील जात,पोटजात भरत ना झालेली चूक. परंतु कोण याही

करणी सामा य

वग तील उमेदवारास मागासवग य वग त बदल करता येणार नाही. मागासवग य वग तील उमेदवार
करणपर वे आव यक

माणप ची जसे,जात/जमात

उ त वग त मोडत नस याचे माणप

इ यादी, पूतता क

माणप , जात/जमात वैधता

माणप ,

न शक यास यास सामा य वग त बदल

करता येईल;
(चार) आधारभूत कागदप सादर न क

शक या मुळे अ पसं य क दज काढू न टाकणे;

(पाच) आधारभूत कागदप सादर न क

शक या मुळे िद य ग दज काढू न टाकणे;

(सहा) आधारभूत कागदप सादर न क

शक या मुळे िडफे स दज काढू न टाकणे;

(सात) उमेदवारी कारातील बदल;
(आठ) िज हा बदल;
(नऊ) आधारभूत कागदप

सादर न क

शक या मुळे िश णशु क माफी अंतगत जागा िमळ यासाठी या

पा तेचा दज काढू न टाकणे;
(दहा) आधारभूत कागदप सादर न क

शक या मुळे यावसाईक/त ि क दज काढू न टाकणे;

(अकरा) शै िणक अहता बदल.
विरल यितिर त इतर कोण याही बाबतीत बदल कवा दु

ती कर यास परवानगी नाही.

५) क ीभूत वेश ि ये या (कॅप) अंितम फेरीनंतर, उमेदवार यास वाटप केले या सं थेम ये िविहत वेळाप कानुसार
उप थत राहील व या सं थेतील आपला वेश कायम करील. सं था आव यक कागदप ची पडताळणी करेल
व उमेदवाराचा

वेश ऑनलाईन

णालीत सं थे या लॉगइन मधून ताबडतोब अपलोड करेल व उमेदवारास

वेशा या पु ठीसाठी ऑनलाईन णालीतून िमळणारी पावती व शु क भर याची पावती दे ईल.

10. क ीभू त वेश ि ये या (कॅप) वाटपाचे ट पे आिण प ती ,- क ीभूत वेश ि येअंतगत (कॅपअंतगत) येणा या
जाग चे वाटप पुढील प तीनुसार कर यात येईल:- .
(१) महारा

रा य उमेदवारी असणारे उमेदवार,-(क) संगणकीकृत प तीने जागा वाटपाचे ट पे पुढील माणे आहे त,-

ट पा एक :- सव उमेदवार साठी,(क) िविवध

वग तील सव उमेदवार चा (त ि क, अत ि क, खुला, राखीव, पु ष, मिहला) य या पर पर

गुणव ेनुसार जागा वाटपाकिरता िवचार कर यात येईल;
(ख) आ थक

ा मागास

वग तील (इड यूएस) आिण अनाथ उमेदवार ना

य या पर पर गुणव न
े ुसार

य यासाठी आरि त असले या जाग साठी िवचार कर यात येईल, जर य यासाठी आरि त असले या जागा
उपल ध नसतील तर य ना य या पर पर गुणव ेनुसार खु या वग तील जाग साठी िवचारात घेतले जाईल;
(ग) मागासवग

वग तील उमेदवार चा, य या पर पर गुणव े या आधारे खु या

वग तील, जाग साठी िवचार

कर यात येईल, जर य या गुणव ेनुसार खु या वग तील जागा उपल ध होत नसतील तर य या संबंिधत
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राखीव वग तील जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल;
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रा य

(घ) िवशेष मागास वग तील उमेदवार चा, य या गुणव े या आधारे खु या वग तील जागा वाटपासाठी िवचार
केला जाईल आिण अशा जागा उपल ध होत नसतील तर असे उमेदवार य चा िवशे ष मागासवग वग म ये
समावेश हो यापू व ते या मागास वग म ये होते अशा या मूळ मागासवग वग तील जागा वाटपासाठी िवचार
कर यात येईल;
(ड.) िद य ग य ती वग तील उमेदवार ना जाग चे वाटप
(एक) िद य ग य ती वग तील उमेदवार ना जाग चे वाटप, केवळ य या संबंिधत आरि त कवा सवसाधारण
वग म येच कर यात येईल;
(दोन) िद य ग य ती वग तील उमेदवार किरता उपल ध जाग ची सं या, या पा
ि येम ये उपल ध जाग नुसार िविन द ट पा

मासाठी क ीभूत वेश

मा या एकूण सं येम ये नमूद कर यात येईल;

(तीन) जर िद य ग य ती वग तील उमेदवार या जागा, य या संबंिधत आरि त कवा सवसाधारण वग तील
िविहत आर णा या ट केवारीनुसार पूण कात येत असतील तरच (अपूण क सं या पूण कात

प तिरत कर यास

परवानगी नाही) केवळ अशा जागा, िद य ग य त या या िविश ट आरि त कवा सवसाधारण वग किरता
आरि त हणून राखीव ठे व यात येतील आिण य या पर पर तील गुणव ेनुसार वाटप कर यात येतील;
(चार) या पा

मासाठी, िद य ग य ती वग या उमेदवार साठी उपल ध असले या इतर सव जागा (राखून

ठे वले या जाग खेरीज), िद य ग य ती वग तील सव उमेदवार या संयु त यादीतील य या पर पर तील
गुणव ेनुसार वाटप कर यात येतील:
परंत,ु य या पर पर तील गुणव ेनुसार याच राखीव वग तून एकापे ा अिधक जागा भर यात येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, वरील परं तुका या तरतुदीमुळे जागा वाटपासाठी िवचार न झाले या उमेदवार चा, य या
पर पर तील गुणव ेनुसार, सवसाधारण िद य ग य ती वग तील जाग चे वाटप कर यासाठी िवचार कर यात
येईल.
(पाच) िद य ग य ती वग तील उमेदवारा या जाग चे वाटप के यानंतर, या सवसाधारण कवा संबंिधत मागास
वग वग तील व िद य ग य ती वग तील जागा, उपयोगात आण याचे समज यात येईल.
(सहा) जर कोण याही पा

मा या जाग या सारणीम ये, राखीव कवा सवसाधारण

वग साठी उपल ध

असले या एकूण जागा, दोनपे ा कमी असतील तर, अशा बाबतीत, िद य ग य ती वग तील उमेदवारास,
कोणतीही जागा वाटप कर यात येणार नाही.
(च) संर ण संर ण दल वग तील उमेदवार ना जाग चे वाटप
(एक) संर ण दल वग तील उमेदवार ना जाग चे वाटप, केवळ य या संबंिधत आरि त कवा सवसाधारण
वग म येच कर यात येईल;
(दोन) संर ण दल वग तील उमेदवार किरता उपल ध जाग ची सं या, या पा
ि येम ये उपल ध जाग नुसार िविन द ट पा

मासाठी क ीभूत वेश

मा या एकूण सं येम ये नमूद कर यात येईल;

(तीन) जर संर ण दल वग तील उमेदवार या जागा, य या संबंिधत आरि त कवा सवसाधारण वग तील
िविहत आर णा या ट केवारीनुसार पूण कात येत असतील तरच (अपूण क सं या पूण कात

प तिरत कर यास

परवानगी नाही) केवळ अशा जागा, संर ण दला या या िविश ट आरि त कवा सवसाधारण
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रा य

आरि त हणून राखीव ठे व यात येतील आिण य या पर पर तील गुणव ेनुसार वाटप कर यात येतील;
(चार) या पा

मासाठी, संर ण दल वग या उमेदवार साठी उपल ध असले या इतर सव जागा (राखून

ठे वले या जाग खेरीज), संर ण दल

वग तील सव उमेदवार या संयु त यादीतील य या पर पर तील

गुणव ेनुसार वाटप कर यात येतील:
परंत,ु य या पर पर तील गुणव ेनुसार याच राखीव वग तून एकापे ा अिधक जागा भर यात येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, वरील परं तुका या तरतुदीमुळे जागा वाटपासाठी िवचार न झाले या उमेदवार चा, य या
पर पर तील गुणव ेनुसार, संर ण दल वग या सवसाधारण जाग मधील जाग चे वाटप कर यासाठी िवचार
कर यात येईल.
(पाच) संर ण दल वग तील उमेदवारा या जाग चे वाटप के यानंतर, या सवसाधारण कवा संबंिधत मागास वग
वग तील व संर ण दल वग तील जागा, उपयोगात आण याचे समज यात येईल.
(सहा) जर कोण याही पा

मा या जाग या सारणीम ये, राखीव कवा सवसाधारण

असले या एकूण जागा, दोनपे ा कमी असतील तर, अशा बाबतीत, संर ण दल

वग साठी उपल ध

वग तील उमेदवारास,

कोणतीही जागा वाटप कर यात येणार नाही.
(छ) अहता परी ेत त ि क कवा यावसाियक िवषय असणा या उमेवाराना जाग चे वाटप करतेवेळी य ची उपल धता
खालील माणे तपास यात येईल.(एक) खु या वग त त ि क िवषय असले या उमेदवारासाठी असणा या जागा;
(दोन) संबंिधत राखीव वग त त ि क िवषय असले या उमेदवारासाठी असणा या जागा;
(तीन) खु या वग त सव साधारण उमेदवार साठी असणा या (त ि क आिण त ि केतर दोहोकािरता) जागा;
(चार) संबंिधत राखीव वग त सव साधारण उमेदवार साठी असणा या (त ि क आिण त ि केतर दोहोकािरता)
जागा.
( ) जर एखा ा उमेदवारास एकापे ा जा त वगवारीम ये वाटपासाठी जागा उपल ध अस यास याचे वाटप
खालील माणे कर यात येईल,(एक) मिहला उमेदवारासाठीची जागा
(दोन) िद य ग य ती वग तील उमेदवारासाठीची जागा
(तीन) संर ण वग तील उमेदवारासाठीची जागा
ट पा-दोन : मिहल साठी राखीव असले या जाग चे पु ष उमेदवार ना वाटप,-मागासवग वग तील कवा खु या
वग तील मिहला उमेदवार ना जाग चे वाटप झा यानंतर, जर जागा िर त रािह या तर िर त रािहले या जाग चे
वाटप संबंिधत मागासवग तील कवा खु या वग तील पु ष उमेदवार ना कर यात येईल.
ट पा-तीन : िवशेष मागासवग वग तील उमेदवार किरता,-जर इतर मागासवग वग तील जागा िर त रािह या तर
अशा जाग या कमाल २ ट के इत या मय दे पयत िवशेष मागासवग वग तील उमेदवार ना अशा जाग चे वाटप
कर यात येईल.
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ट पा-चार : सव उमेदवार साठी (कोण याही कारचे आर ण वगळू न),-
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रा य

(एक) सव पा उमेदवार ना पर पर गुणव े या आधारे वाटप कर याकिरता या जाग चा िवचार कर यात येईल;
ट पा-पाच: सव उमेदवारासाठी (कोण याही कारचे उमेदवारी कार वगळू न)- (क) िर त जाग या वाटपासाठी पा
असले या सव उमेदवार चा िवचार कर यात येईल.
(ख)मिहला उमेदवार साठी राखीव जाग चे वाटपाची प दत शासना या सामा य

शासन िवभागा या पिरप क

.आरएस ही १०१२ /CN-१६ /१२ /१६ए, िद.१३ ऑग ट २०१४ म ये िद यानुसार असेल.
(2) अ पसं य क को
ट पा-एक: सं था

ातील जागा.- संगणकीकृत जागा वाटपाचे ट पे खालील माणे असतील,
या अ पसं याक भािषक कवा धा मक समाजाकरीता आहे

या समाजातील, रा या या

उमेदवार ना गुणव े या आधारे अ पसं याकासाठी या राखीव जाग चे वाटप कर यात येईल.
ट पा दोन: जर जागा िश क रािह या तर अशा जाग चे वाटप महारा

रा य उमेदवारी उमेदवाराना पर पर

गुणव े या आधारे कर यात येईल.
(3) ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधून िव थािपत उमेदवारी असणारे उमेदवार,- ज मू
व का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

मधून िव थािपत उमेदवारी असणारे उमेदवारासाठी उपल ध

असले या अिधसं य जाग चे वाटप या िनयमा या िनयम 5(६) अनुसार पा

उमेदवार ना य या पर पर गुणव े या

आधारे वाटप कर यात येईल.

11. क ीभू त वेश ि ये या (कॅप या) पिह या व दुस या फेरी दारे जागाचे वाटप करणे.(१) कॅप या सव (पिह या व दु स या) फेरीम ये संगणकीय णाली वाप न जागाचे वाटप कर यात येईल;
(२) कॅप या पिह या फेरीम ये.(क) अ पसं य क सं थासाठी,- जाग चे वाटप खाली िदले या प तीने व ाधा य माने कर यात येईल,
(एक) या िनयमा या िनयम 10 मधील पोटिनयम (२) मधील ट पा -१,
(दोन) या िनयमा या िनयम 10 मधील पोटिनयम (१) मधील ट पा -१ आिण ट पा -२,
(ख) अ पसं य केतर सं थ साठी, जाग चे वाटप या िनयमा या िनयम 10 मधील पोटिनयम (१) मधील ट पा-१
आिण ट पा-२ नुसार कर यात येईल.
(3) कॅप या दु स या फेरीम ये.(क) अ पसं य क सं थासाठी,- जाग चे वाटप खाली िदले या प तीने व ाधा य माने कर यात येईल,
(एक) या िनयमा या िनयम 10 मधील पोटिनयम (२ ) मधील ट पा -१,
(दोन) या िनयमा या िनयम 10 मधील पोटिनयम (१) मधील ट पा -१ ते ट पा -५,
(तीन) या िनयमा या िनयम 10 मधील पोटिनयम (२ ) मधील ट पा -२,
(ख) अ पसं य केतर सं थ साठी, जाग चे वाटप या िनयमा या िनयम 10 मधील पोटिनयम (१) मधील ट पा-१
ते ट पा-५ नुसार कर यात येईल.
(4) जागा वाटप न होणे कवा उमेदवार वेशासाठी उप थत न राहणे, यामुळे जर जागा िर त रािह या तर या
जागाचे यापुढील फेरीम ये वाटप कर यात येईल;
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रा य

येक ट यावरील जाग चे वाटप सु वातीला मूळ िज हा/ मूळ

ाबाहे रील असा फरक क न व यानंतर जागा िर त रािह यास मूळ िज हा / मूळ िज

ाबाहे रील असा

फरक वगळू न कर यात येईल व यानंतरही कोण याही कारणा तव िनयम 7(१) व 7(२) मधील जागा िर त
रािह यास कवा झा यास अशा सव जागा िनयम 5(१) मधील उमेदवारी असले या उमेदवार ना य याम ये
कोणताही फरक न करता पर पर गुणव े या आधारे कर यात येतील;

12. सवसाधारण सूचना,(क) कॅप या पिह या व दु स या फे य मधील मूळ िज हा जाग चे, मूळ िज
जाग चे वाटप, महारा

ाबाहे रील जाग चे आिण रा य तरीय

रा य उमेदवारी असले या उमेदवार या पर पर गुणव ेनुसार केले जाईल. उमेदवार ना

पर पर गुणव ा, य नी भरलेले िवक प आिण कॅप या पिह या व दु स या फे य या संबंिधत ट याम ये यावेळी
उपल ध असले या जागा, यानुसार जाग चे वाटप केले जाईल;
(ख) जागा वाटपा या िविश ट ट यासाठी पा ठरले या सव उमेदवार चा, जरी य ना अगोदर या ट याम ये जागा
वाटप कर यात आलेले असेल कवा नसेल तरी, या ट याम ये जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल.;
(ग) कोण याही ट या या जागा वाटपादर यान, यावेळी असणा या जाग या उपल धते माणे उमेदवाराने भरले या
िवक पानुसार, याचा जागावाटपातील

म वर सरकत राहील;

(घ) त ि क पदिवका शै िणक सं थाम ये या िनयमा या िनयम 7(२), 7(३) आिण 7(४) म ये नमूद केले या जाग या
वाटपासाठी िविवध वग अंतगत कोण याही कारचे आर ण असणार नाही.
(ड) सव राखीव वग तील उमेदवार चा (िवशेष मागास वग उमेदवाराचा य या मूळ वग म ये) य यासाठी राखीव
जागावर सव ट याम ये पर पर गुणव े या आधारे जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल.
(च)

म वर सरक यामुळे, िर त होणा या जाग चा, या ट या या जागा वाटपा या तरतुदीनुसार याच ट यावरील
पुढील ि येम ये जागा वाटप कर याकिरता िवचार कर यात येईल;

(छ) भर यात आले या पसंती मामधील पिह या उपल ध िवक पानुसार कर यात आलेले वाटप हे अंितम जागा वाटप
हणून अबािधत ठे व यात येईल;
(ज) संकेत थळावर द शत कर यात आले या जागा वाटपा या यादीम ये, उमेदवार ना दे ऊ कर यात आले या
ता पुर या जाग चे वाटप दशिव यात येईल. या संदभ त उमेदवार शी य तश: कोणताही प

यवहार केला

जाणार नाही कवा य ना जागावाटप प े पाठिवली जाणार नाहीत;
(झ) या उमेदवारास जागेचे वाटप कर यात आले असेल तो उमेदवार “ता पुरते जागावाटप प ” संकेत थळाव न
या या लॉग इन मधून डाऊनलोड क न घेईल आिण मािहतीपु तीकेतील िनयम

९(१) (झ) व ९(३) य चे

काळजीपूव क वाचन क न जागा- वीकृती शु क ऑनलाईन प तीने भरितल;
( ) वेिशत सव उमेदवार साठी जागा- वीकृती शु क, .१,०००/- एवढे असेल. हे शु क ना-परतावा ि या शु क
असेल;
(ट) कलम ९(१) (झ) म ये िदले या सूचन नुसार जागावाटपाचा वीकार कर यास अपयशी झा यास उमेदवाराने दे ऊ
केलेली जागा नाकारली अस याचे समज यात येईल;
(ठ) जर कोणतीही कागदप े कवा माणप े िविधअ ाहय कवा खोटी अस याचे कोण याही वेळी आढळू न आले आिण
/ कवा उमेदवाराने पा ता िनकष ची पूतता केली नाही तर वाटप कर यात आलेली जागा कोण याही वेळी र
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कर यात येईल;

(ड)

या उमेदवार ना वाटप कर यात आलेली जागा नाकारावयाची असेल य ना

रा य

वीकृती शु क भर याची

आव यकता नाही. वाटप केलेली जागा नाकारणा या उमेदवार ना उविरत वेश फे याम ये भाग घे यासाठी
वेळाप कानुसार नवीन िवक प अज सदर करावा लागेल.
(ढ) जर आवेदनप म ये उमेदवाराने या या वेशा या सं बंधात पुरवलेली कोणतीही मािहती नंतर कोण याही वेळी
चुकीची आढळली तर याचा वेश र केला जाईल, शु क ज त केले जाईल आिण याला ाचाय सं थेतून काढू न
टाकू शकतील. अ या िन कासन आदे शािव

स म ािधकारयास ७ िदवस या आत अपील केले जाऊ शकते,

अशा करण म ये स म ािधकारयाचा िनणय अंितम असेल.
(ण) खो

ा

माणप

या वापरासंदभ तील त ार ची तपासणी ठरािवक कालावधी म ये कर यात यावी व दोषी

आढळ यास असा वेश र कर यात यावा. तसेच पुढील कायवाही स म ािधकारयास कळवून कर यात यावी.

13. सं था तरीय कोटयातील जागा, अ पसं याक कोटयातील जागा आिण क ीभू त वेश ि येनंतर िर त
रािहले या जागावर वेश,- िवनाअनुदािनत सं थेचे संचालक कवा ाचाय, या जाग वरील वेश ि या खालील
प तीचा वापर क न पार पाडतील,(क) उपल ध जागा◌ंवर वेश हे पारदशक रीतीने व य नी क ीभूत वेश ि येसाठी व नंतर सं थेकडे वेशासाठी
आवेदनप सादर केलेले आहे अशा सव उमेदवार या पर पर गुणव ेनुसार कर यात येतील;
(ख) वेश ि या सु

कर यापूव पुरेसा वेळ िमळे ल अशा रीतीने सं थेची मािहती व वेशाचे िनयम िविन द ट केलेले

असतील अशी पु तका कवा िनदशपु तका

कािशत कर यात यावी. मािहती पु तकेमधील सव मािहती

सं थे या संकेत थळावर दे खील द शत कर यात यावी;
(ग)

येक सं था वेशाचे वेळाप क आिण सं थेकडू न

येक पाठय मातील भरावया या एकूण जाग ची सं या य ची

जािहरात सं थे या संकेत थळावर कािशत करतील व आवेदनप मागवतील;
(घ) वेशासाठी वेळोवेळी शासनाने अिधसूिचत केलेले व समुिचत ािधका याने िविन द ट केलेले पा तेचे िनकष पूण
करणारे इ छु क उमेदवार हे सं थेचे संचालक कवा
7(5)(ख) म ये तरतूद के यानुसार आवेदनप

ाचाय य याकडे सं था तरावरील

वेशासाठी िनयम

सादर करतील व या जागा ते या िनयम या िनयम 8(३) म ये

िविन द ट केलेली कायप ती अनुस न तयार कर यात आले या पर पर गुणव ा यादीतील गुणानु मे भरतील;
(ड) सं था आव यक सव कागदप ची पडताळणी क न, सं था तरावर सं था तरीय कोटयातील जागा, क ीभूत
वेश ि येनंतर िर त रािहले या जागा, भारताचे समु पार नागिरक/भारतीय वंशा या य ती / िवदे शी िव ाथ
/आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले या अिधसं य को

ातून वेश

ावया या उमेदवार ची गुणव ा

यादी (या ा) सं थे या सूचनाफलकावर व संकेत थळावरसु ा िस द करील;
(च) िविन द ट केले या पाठय म या सं था तरीय को

ातील जागा (अंशत: कवा पूणत:) क ीभूत वेश ि येला

परत कर याचा उ ेश असणा या अ पसं याक कवा अ पसं याकेतर सं था, कि भूत वेश ि ये या पिह या
फेरीतील जागेची रचना द शत कर यापूव दोन िदवस अगोदर तसे कळवतील आिण या जाग चे, क ीभूत वेश
ि ये या िनयम नुसार वाटप कर यात येईल. तदनंतर सं था तरीय को
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सं थ ना नसेल;

रा य

(छ) घेतले या आिण र केले या सव वेशाबाबतची मािहती संगणकीय (ऑनलाईन) णालीमाफत ता काळ सं था
अ यावत करतील;
(ज) जर क ीभूत वेश ि ये या फे या पार पड यानंतर क ीभूत वेश ि येची जागा िर त रािह यास कवा
झा यास ती जागा क ीभूत

वेश

ि येदर यान

या

वग करीता राखून ठे वलेली होती, या वग या

उमेदवारामधूनच भर यात येईल. तदनंतरही जागा िर त रािह यास, या जागा अजदारा या पर पर गुणव े या
आधारे भर यात येतील.
(झ) या जागा भरताना पर पर तील गुणव े या आधारे, अिखल भारतीय उमेदवार पे ा महारा

रा य उमेदवारी

असले या उमेदवारास ाधा य दे यात येईल.
( ) महारा

रा य उमेदवारी असलेला महारा

रा य उमेदवार व अिखल भारतीय उमेदवारी असलेला उमेदवार

य चा समावेश के यानंतर, जर मंजूर वेश मतेतील कोणतीही जागा िर त राहात असेल तर, या जागा, या जागा
भर यासाठी समुिचत

ािधकरणाकडू न मा यता अस या या अधीन राहू न, अिनवासी भारतीय (एनआरआय),

िवदे शी नागिरक िव ाथ (एफएन), भारताचे समु पार नागिरक (ओसीआय), भारतीय वंशा या य ती (पीआयओ)
व आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले (सीआयड यूजीसी) ही उमेदवारी असले या उमेदवार मधून
भरता येतील.

14. गुणव ा यादी व वेश दे यात आले या िव ा य या यादीस मा यता ,(१)

वेश ि या संप यानंतर, सव त ि क पदिवका िश ण सं था, स म

ािधकारी य चेकडे

वेश मा यतेसाठी

ताव सादर करतील.
(२) वेश मा यतेसाठी या
यादी, उमेदवारीचा

तावाम ये सं था तरावर वेश दे यात आले या व कोटा असले या अशा सव िव ा य ची
कार, आर ण, अहता इ यादी तसेच सं था

तरावर

वेश िदले या उमेदवार या

वेशासाठी या आव यक कागदप चा समावेश असेल.
(३) जर एखा ा अ पसं य क शै िणक सं थेने लागोपाठ या तीन वष या कालावधीत ित या मंजूर वेश मते या
िकमान एकाव

ट के

वेश संबंिधत अ पसं य क

वग तील य त मधून दे यात कसूर केली तर, स म

ािधकारी, याबाबतची मािहती िवभागास कळवतील, िवभागाकडू न अशा सं थाबाबतची मािहती व िनरी ण
अ पसं य क िवकास िवभाग य ना अ पसं य क शै िणक सं था अिधिनयम 2004 या रा ीय आयोगा या कलम
12 सी या तरतुदीनुसार अ ेिषत करेल.

15. वेश र करणे व शु काचा परतावा ,सं थे ारे कागदप परत देण,े (क) उमेदवार वेश र कर यासाठी ऑनलाईन प तीने अज करील आिण वेश र कर यासाठी असले या णाली
िन मत अज ची वा िरत त सं थेला सादर करील. उमेदवाराने वेश र कर यासाठी ऑनलाईन प तीने
िवनंती सादर के यानंतर उमेदवाराचा वेश र झाला असे समज यात येईल. उमेदवाराने वेश र कर यासाठी
असले या णाली िन मत अज ची वा िरत त सं थेला सादर केली िकवा नाही या बाबत काहीही असले तरी
सं था, उमेदवाराने

वेश र कर यासाठी ऑनलाईन प तीने सादर केलेली िवनंती अंितम मानेल. अशा कारे
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रा य

जागा र झा याने उमेदवार या जागेवरील ह क गमावेल व ती जागा पुढील वाटपासाठी उपल ध होईल. तदनंतर
उमेदवार शु क परता याचा दावा क

शकेल व णाली िन मत अज ची वा िरत त सं थेला सादर के या या

दोन िदवसा या आत सं था ि या शु क हणून पये १००० वजा क न शु क परतावा आिण उमेदवारास सव
मूळ माणप े परत करेल;
(ख) वरील (क) म ये नमूद असले तरीही, जर स म

ािधका याने िनध िरत केले या वेशा या अंितम िदन कास

सं याकाळी ५ वाज या नंतर वेश र कर यासाठी ऑनलाईन प तीने अज केला अस यास उमेदवार सावधता
ठे व यितिर त शु क परता यास पा असणार नाही;
(ग) कोणतीही सं था, य याकडे उमेदवार नी य ची

माणप े व इतर कागदप े या सं थेम ये वेशासाठी जमा

केलेली असतील, व जर उमेदवार अशा सं थेम ये अ यास म पुढे चालू ठे व यासाठी कवा या सं थेतील सुिवधा
घे यासाठी इ छु क नसतील अशा संगी जमा कर यात आलेली माणप े व इतर कागदप े उमेदवारास परत
कर यास कोण याही कारे िवरोध करणार नाहीत कवा यासाठी अशा अ यास माचे कवा इतर कोणतेही शु क
अदा कर यासाठी या यावर दबाव टाकणार नाहीत. अशा करणात शासनाने वेळोवेळी िदले या िनदश नुसार
कारवाई केली जाईल;
(घ) िव ा य ने कोण याही वेळी वेश र के यानंतर सं थने पुढील वष चे शु क मागू नये.

16. पिह या कवा दु स या वष नंतर पाठय म कवा सं था बदलणे,- १) थम वष चा अ यास म यश वीपणे
पूण के यानंतर हणजेच

थम व ि तीय स

उ ीण असलेले कवा उ ीण हो यासाठी आव यक िवषयापैकी

एका िवषयात अनु ीण असलेले, पाठय म कवा पाळी बदल याची िवनंती करणा या उमेदवाराला, जाग या
उपल धते या अधीन राहू न याच सं थेत तसे बदल कर याची मुभा दे यात येईल आिण हे बदल
वष या/ थम व दतीय स

थम

या एकि त गुण या आधारे कर यात येतील. उमेदवार जो पाठय म बदलून

घेणार आहे या पाठय मासाठी महारा

रा य तं िश ण मंडळाने िनध िरत के या माणे उमेदवार या पा तेची

सुिनि ती कर याची जबाबदारी संबंिधत सं थे या ाचाय ची असेल.
(२) उमेदवार चे एक कवा दोन वष नंतर पाठय म आिण/ कवा सं था बदल खालील माणे कर यात येतील,(क) थम / ि तीय वष त एकदा वेश घेतलेला उमेदवार याच शै िणक वष त इतर कोणतीही सं था बदलून
माग यास पा असणार नाही;
(ख) थम वष या परी ेम ये ( थम व दतीय या दो ही स

या) / ि तीय वष या परी ेम ये (तृतीय व चतुथ

स ा या) सव िवषया◌ंम ये उ ीण असणारा कवा उ ीण हो यासाठी आव यक असले या िवषय पैकी एका
िवषयशीष त अनु ीण असलेला उमेदवार तसेच ि तीय वष तील बदलासाठी थम वष त उ ीण उमेदवारास
सं था कवा पाठय म बदलून घे यास पा असेल;
(ग) िव ा य ना, कोण याही ट यावर वाय

सं थामधून वाय

सं थाम ये, इतर कोणतीही सं थामधून वाय

सं थ म ये, वाय

सं थामधून इतर कोणतीही

सं थाम ये बदलून जाता येणार नाही;

(घ) िवना-अनुदािनत सं थेतील िव ा य ना कोण याही पिर थतीत शासकीय, अशासकीय अनुदािनत, िव ापीठ
िवभाग, कवा िव ापीठ संचािलत सं था, कोण याही ट यावर बदलून घेता येणार नाही. तथािप शासकीय,
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रा य

अशासकीय अनुदािनत, िव ापीठ िवभाग, कवा िव ापीठ संचािलत सं थेतील उमेदवाराला िवनाअनुदािनत
शै िणक सं थेम ये बदल क न दे याची मागणी करता येईल;

(ड) िवनाअनुदािनत सं थ म ये बदलून जाणे:- िवनाअनुदािनत सं थ चे ाचाय हे , तं िश ण संचालनालया या पूव
मा यतेने, सं थेचे ना-हरकत
जाग बाबतची

माणप , महारा

रा य तं

िश ण मंडळाचे पा ता

माणप

व िर त

थती सादर के यावर, बदल क न घे या या मागणीसाठी इतर सं थामधील उमेदवार चा

िवचार करतील. उमेदवार जो पाठय म बदलून घेत आहे या पाठय मासाठी महारा

रा य तं

िश ण

मंडळाने िनध िरत के या माणे उमेदवार या पा तेची सुिनि ती सं थेचे ाचाय कवा संचालक करतील;
(च) सं थे या ाचाय या िशफारशी िशवाय तं

िश ण संचालनालयाकडू न कोणताही अज दाखल क न घेतला

जाणार नाही;
(छ) जर बदल क न घे या या ि येपू व एखा ा सं थेचा कवा महारा

रा य तं

िश ण मंडळाचा िनकाल

घोिषत झाला नसेल तर, या मंडळाचे कवा सं थेचे उमेदवार बदल क न घे याबाबत या मागणीपासून वंिचत
राहतील.
(3) पा

म कवा सं था बदल यासाठी पा ता िनकष पू ण न करणारे उमदे वार कोण याही पिर थतीत कोण याही

सं थेत थल तिरत केले जाणार नाहीत.
(4) अिधसं य कोटयातील जागे अंतगत वेश दे यात आलेले उमेदवार हे पाठय म कवा सं था बदल यासाठी पा
असणार नाहीत.
(5) या अिधसुचने या अंतगत समािव ट नसले या त ि क पदिवका सं थामधील उमेदवार, या अिधसूचने अंतगत
समािव ट त ि क पदिवका सं थेम ये सं था व अ यास म बदलासाठी, शासनाने वेळोवेळी नमूद केले या
पा ते या अटी, शत व िनकष आिण वरील (२) मधील िनयम या पूतते या अधीन राहू न पा असतील.
(6) वरील माणे केलेले सव शाखा बदल व सं था बदल सं चालक, तं िश ण संचालनालय य ना अंितम मा यतेकरीता
कळवतील.
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17. शु क आिण सवलती-

रा य

17.1 शासकीय आिण अशासकीय अनुदािनत सं थ साठी िनध िरत शु क
सन २०20-२1 या शै िणक वष साठी शु काची रचना खालील माणे असेल

शु क

पो ट एसएससी पदिवका

पो ट एचएससी पदिवका

अ यास म चे

अ यास म चे पिहले वष

थम वष व थेट

ि तीय वष चे वेश
वाय

आिण वाय

वाय
नसले या

आिण वाय

नसले या

शासकीय सं था आिण अ-

शासकीय सं था आिण अ-

शासकीय अनुदािनत सं था

शासकीय अनुदािनत सं था
िश ण शु क

. 6,000/- ित वष

.6,000/- ित वष

.1,000/- ित वष

.3,000/- ित वष

.550/- ित वष

. 550/- ित वष

.7550/- ित वष

.9550/- ित वष

डे हलपमट शु क
इतर शु क
एकूण
सावधता ठे वी
(परत
कर यायो य)


. २००/ - सावधता ठे व हणू न दर वष न भरता फ त एकदाच भरायचे
आहे .

रबर टे नॉलॉजी अ यास म - वयंअथसहा यत असलेला हा अ यास म शासकीय तं िनकेतन, मुंबई
येथे सु

आहे . हा अ यास म िवनाअनुदािनत अ यास म हणून गणला जाईल आिण खासगी िवना

अनुदािनत तं िनकेतनाबाबतीत शु क घे याचे िनयम या अ यास माला लागू असतील.


SC/ST/VJ/DTNT(A)/NT(B)/NT(C)/NT(D)/SBC

वग तील उमेदवार साठी आिण TFWS अंतगत

वेश घेतले या उमेदवार साठी िश ण शु क लागू नाही व OBC वग या उमेदवार साठी 50% िश ण
शु क लागू असेल.
17.2 िवनाअनुदािनत खासगी सं थ साठी िनध िरत शु क
अ. खु या वग तील उमेदवार साठी
शु क िनयामक ािधकरणा ारे मंजूर के या माणे िवनाअनुदािनत खासगी सं थ ची अंतिरम शु काची रचना
असेल. शु क िनयामक ािधकरणा ारे मंजूर आिण कािशत केलेली अंितम शु क या शै िणक वष साठी या
अ यास मासाठी उमेदवारास दे य शु क असेल.
ब. राखीव वग तील उमेदवार साठी (फ त महारा

रा यातील)

(SC / ST / VJ DT NT(A) / NT(B) / NT(C) / NT(D) / SBC / OBC वग तील उमेदवार)
SC/ST/VJ/DTNT(A)/NT(B)/NT(C)/NT(D)/SBC

वग तील उमेदवार साठी आिण TFWS अंतगत

वेश

घेतले या उमेदवार साठी िश ण शु क लागू नाही व OBC वग या उमेदवार साठी 50% िश ण शु क लागू
असेल.
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मह वाचे मु े

1. िश ण शु क व इतर शु क संबंधीत पा

रा य

उमेदवार साठी सवलतीची प दत, कज िश यवृ ीची योजना (लागू

अस यास) क / रा य शासना ारे घोिषत कर यात येईल. संबंिधत िवभाग नी घालून िदलेले िविवध िनकष व
शत पूण कर या या अधीन राहू न, या उमेदवार ना वेळोवेळी शासन िवभागाने जारी केले या पिरप कात
अिधसूिचत के या माणेच नमूद माफीची र कम िमळे ल. िविवध सं वग मधे शु क सवलतीचा दावा करणारे
उमेदवार ना संबंिधत शासकीय िवभाग नी िविन द ट के या माणे आव यक माणप े सादर करणे आव यक
राहील.
2. SEBC आिण EWS उमेदवार साठी शु काची रचना वेळोवेळी जाहीर कर यात आले या शासना या
धोरणानुसार असेल.
3. सन २०20-21 या शासकीय सं थ या शु काम ये शासनाने बदल के यास, वेश िमळाले या उमेदवार ना
शासना या आदे शानुसार शु कामधील फरक भरावा लागेल.
4. संबंिधत सामािजक याय / आिदवासी क याण ािधकरणाने दावा नाकार यास कवा मागासवग य वग तील
उमेदवार या या / ित या वग या संदभ त कागदप सह शु क भरपाईसाठी दावा िस

कर यास अपयशी

ठरला असेल तर िविहत शु क वेिशत सं थेम ये भर याची जबाबदारी उमदेवार ची असेल.
5. उमेदवार अकरावी व/ कवा बारावी उ ीण/अनुतीण झा यानंतर
अ यास माकिरता

थम वष दहावीनंतरचा पदिवका

वेश घेत असेल आिण िजतके वष शु क सवलत यापूव घेतलेली असेल तर अशा

उमेदवार नी संपूण िश ण शु क, डे हलोपमट शु क आिण इतर शु क, ितत या वष किरता भरणे आव यक
असेल.
6. राखीव वग अंतगत शु क सवलतीत दावा करणारे उमेदवार ना जात/जमाती माणप , जात/जमाती वैधता
माणप

(संबंिधत िवभाग या आव यकतेनुसार) सादर करणे आव यक राहील. OBC, SBC, VJ/ DT(A),

NT-B, NT-C and NT-D, SEBC

वग अंतगत फी सवलतीत दावा करणारे उमेदवार ना 31 माच 2021 पयत

वैध असलेले नॉन-ि मी लेयर माणप सादर करणे आव यक राहील.
7. वसितगृह म ये राहणार अस यास वसितगृह शु क, िवमा शु क आिण संबंिधत सं थेम ये लागू असलेले इतर
शु क, उमेदवार कडू न सं था तराव न आकार यात येईल.
8. शु काम ये काही बदल अस यास अशा बदल ची सूचना नंतर िदली जाईल आिण उमेदवार ना बं धनकारक
असेल. वरील माणे शु क भर यानंतरच वेशाची पु टी होईल.
17.3 आखाती दे श मधील अिनवासी भारतीय / ओसीआय / पीआयओ / िवदे शी िव ाथ / भारतीय कामगार या
मुल साठी शु क
1. िश ण शु कअ-

ब गलादे श व पािक तान वगळता साक दे श या िव ा य साठी वा षक US $ 2000

आ-

इतर किरता वा षक US $ 3000

2. इतर शु क- वा षक US $ 2000
17.4 ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े

थल तिरत उमेदवार (J&K and Ladakh Migrant)

आिण भारत सरकार या पुर कृत (GoI Nominee) उमेदवार साठी शु क
39

मािहती पु तका: पदिवका वेश 2020-21
1. ज मू व का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य

मधील थल तिरत उमेदवार नी या िठकाणी

य नी वेश िमळिवला आहे तेथे शासकीय सं थ या शु का माणेच शु क भरावे.
2. भारत सरकार या पुर कृत उमेदवार नी या िठकाणी य नी वेश िमळिवला आहे तेथे शासकीय सं थ या
शु का माणेच शु क भरावे.
17.5 सावधता ठे वी
िव ा य कडू न िमळालेली सावधता र कम ठे व पा

म यश वी झा यानंतर कवा वेश र के यावर परत केली

जाईल. कोणतीही वसुली होत नाही तोपयत सावधता र कमे या ठे वीवर कोणतीही कपात केली जाणार नाही.
जर उमेदवाराने परता यासाठी अज केला नसेल तर, खालील नमूद के यानुसार, सावधता र कम िवनाअनुदािनत
महािव ालय या बाबतीत िव ाथ सहा य फंडाम ये ह त तिरत केली जाईल आिण शासकीय आिण अ-शासकीय
अनुदािनत महािव ालय या बाबतीत शासनाकडे जमा केली जाईल.
िव ाथ

य ात सं था सोड यानंतर ३ आ थक वष पूण झा यानंतर अथवा पा

म यश वीिर या पूण

झा यानंतर ३ आ थक वष पूण झा यानंतर, या दो हीपैकी जे आधी घडेल यानुसार.

18. िविवध तरतुदी
18.1 आचरण आिण िश त
1. अज या नमु यात उमेदवाराचे पूण व अचूक िवधान कर यात अयश वी होणे आिण / कवा कोणतीही मािहती
दडप यामुळे आिण / कवा खोटी कागदप े सादर के याने उमेदवारास नंतर या वेश ि येदर यान या
ट यावर अपा ठरिवले जाईल आिण अशा उमेदवार स सं पूण िनवड ि येपासून वगळ यात येईल.
2. कोणताही अ यायकारक माग अवलंब यास कवा परी ेत गैर कार के यास उमेदवाराला “महारा

ि हशन

माल ॅ टस अॅ ट, युिन ह सटीज, बोड आिण इतर िविश ट परी ा कायदा १९८२” अंतगत िश ेस पा ठरवले
जाईल आिण याला परी ेसाठी अपा ठरिवलेले जाईल.
3. येथ-े वर नमूद न के या गेले या कोण याही सम या, जे हा के हा उ वतील ते हा पूणपणे अंितमतः स म
ािधकाय ारे हाताळ या जातील.
4. या िनयम मधील कोणतीही िनयम बाबत, शासनाने वेशासंदभ त कोणताही धोरणा मक िनणय घेत यास, असे
िनणय या- या वेळी शासना या िनदशानुसार अंमलात आणले जातील.
5. कोण याही महािव ालयात िशकत असलेले िव ाथ जर शासनाने लागू केले या कायदे व काय
तरतुद या िवरोधात कवा िश ती या िनयम या िव

या

कोण याही ि याकलापात दे शिवरोधी काय त गुंतलेले

आढळले तर य ना कोणतीही सूचना न दे ता महािव ालया या ाचाय ारे, महािव ालयातून काढू न टाक यात
येईल.
18.2 रॅ गगिवरोधात कारवाई
महारा

ोिहिबशन ऑफ रॅ गग अिधिनयम १९९९ व ि हनशन आिण

ोिहिबशन ऑफ रॅ गग (एआयसीटीई

अप हल ोसेस हँ डबुक 2020-21 म ये कािशत पिरिश ट 12) आिण य चे वेळोवेळी कािशत के या जाणा या
दु

ती. महारा

रॅ गगिव

ोिहिबशन ऑफ रॅ गग अिधिनयम १९९९, १५ मे, १९९९ पासून पासून लागू आहे आिण याम ये

कारवाईची पुढील तरतुदी आहे त.
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रा य

1. कोण याही शै िणक सं थे या आत कवा बाहे र रॅ गग कर यास मनाई आहे.
2. जो कोणी

य

कवा अ य पणे कोण याही शै िणक सं थे या आत कवा बाहे रील रॅ गगम ये भाग घेतो,

सहभाग घेईल, कवा चार करेल तो दोषी ठर यास याला दोन वष पयत आिण / कवा दं डाची िश ा होऊ
शकते, याची मुदत दहा हजार पये असू शकते.
3. रॅ गग या गु

ात दोषी ठरिवले या कोण याही िव ा य ला शै िणक सं थेमधून काढू न टाकले जाईल आिण

अशा िव ा य ला अशा बख त हो या या आदे शा या तारखेपासून पाच वष या कालावधीत इतर कोण याही
शै िणक सं थेत वेश िदला जाणार नाही.
4. जे हा कोणताही िव ाथ कवा अशा करणी पालक कवा एखा ा शै िणक सं थेचे िश क, शै िणक सं थे या
मुख कडे रॅ गगची लेखी त ार करतात, ते हा शै िणक सं थेचा मुख, कोणताही पूव ह न ठे वता त ार
िमळा या या सात िदवस या आत, त ारीत नमूद केले या
चौकशीम ये हे स य आढळले असेल तर,

करणाची चौकशी करतील. आिण जर

या अशा दोषी िव ा य ला िनलंिबत करतील आिण पुढील

कायवाहीसाठी शै िणक सं था या भागात आहे या

े ाचा काय े

असले या पोिलस ठा याकडे विरत

त ार पाठवतील. शै िणक सं थे या मुख नी चौकशी केली असता, आढळू न आले या त ारीत कोणतेही
त य आढळू न आले नस यास सं थेचा मुख, त ारक य स लेखी व पात स य स गेल. शै िणक सं था
मुख चा िनणय अंितम असेल.
5. जर रॅ गगची त ार न दिवली जाते ते हा शै िणक सं था मुख वर या कलम “4” म ये िन द ट केले या
प तीने काय कर यास अपयशी ठर यास कवा दु ल के यास अशा य तीस हा गु हा िस

झा याचे समजले

जाईल आिण दोषी ठर यास वरील िवभाग “2” नुसार िश ा होईल.
6. उमेदवाराला सं थेत वेश दे ताना उमेदवाराकडू न ित ाप घेणे आव यक आहे .
7. कोणतेही अिधिनयम कवा यातील दु

ती जे एआयसीटीई, शासन कवा मा. सव च यायालय, मा. उ च

यायालय य चे यायाधीश कडू न वेळोवेळी कािशत के या जाऊ शकतात, या तरतुदी सदर वेश िनयम तगत
उमेदवार आिण सं थ ना लागू राहतील.
8. उमेदवारी अज या नमु यात िदलेली कोणतीही मािहती कवा पुरिवलेली कोणतीही मािहती कवा उमेदवाराने
ित या

वेशासंदभ त सादर केलेले कोणतेही

आढळ यास, असा

वेश र

माणप े नंतर के हाही चुकीचे कवा चुकीचे अस याचे

केला जाईल, फी ज त केली जाईल कवा याला कवा ितला

/संचालका ारे महािव ालयातून काढू न टाकले जाईल. तथािप, हकालप ी या आदे शािव
िदवस या आत तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य य याकडे पाठिवले जाऊ शकते,

ाचाय

अपील ७
य चा अशा

कारण वरील िनणय अंितम असेल. असे उमेदवार काय ातील तरतुद नुसार दं डा मक कारवाई
कर यासदे खील पा आहे त.
18.3

इतर

1. पदिवका पा

म या िश णाचे मा यम इं जी आहे.

2. एमएसबीटीई या चिलत पा ते या िनकष नुसार उमेदवार नी पा
खा ी कर याचा उमेदवार ना स ा दे यात येत आहे.
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3. शारीिरक तंदु
पा

ती: आप या

वत: या िनणयावर अवलंबून सं थेचा

रा य

मुख कोण याही उमेदवाराला

माची आव यकता पूण कर यासाठी यो य शारीिरक वै कीय अिधका य चा सं दभ घेऊ शकतो. पुढील

आव यक कायवाहीसाठी वै कीय

ािधकरणाचा अहवाल तं िश ण संचालनालयाचे िवभागीय काय लय,

य याकडे सादर केला जाईल.
4. महािव ालय / सं थेत

वेश घे यापूव सं थे या

मुख ना यो य पोिलस- ािधकरणा ारे उमेदवारा या

पूवचािर याची पडताळणी क न उमेदवारा या आचरण आिण चािर याब ल

वतःला संतु ट कर याचा

अिधकार आहे .
18.4

वसितगृह
वेिशत सवच उमेदवार ना वसितगृहात राह याची सोय असू शकत नाही. उमेदवार ना वसितगृह, वसितगृहाचे
शु क इ. ब लची मािहती, उमेदवार

या िठकाणी

वे श घे यास इ छु क आहे त तेथील महािव ालयाचे

संचालक/ ाचाय कडू न वतः पडताळणी कर याचा स ा दे यात येत आहे. महािव ालय चे संचालक/ ाचाय
वसितगृह िनवास थानासाठी िद य ग उमेदवार, ज मू व का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

मधील िव थािपत उमेदवार व भारत सरकारचे नामिनदिशत उमेदवार य या अज वर

े

ाधा याने िवचार

करतील.
18.5

महारा

शासनाने

कािशत केले या अिधसूिचत िनयम या इं जी आवृ ीचा,

कोण याही तरतुद चा अथ आिण य ची शु ता, यातील दु
केला जाईल.
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अनुसूची - एक

(एसएससी नंतर या पदिवका पा

तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य

मा या थम वष वेशाकिरता)

(िनयम 6 व 7 पहा)
क(१). पदिवका अ यास मासाठी शासकीय, अशासकीय अनुदािनत त ि क पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप
क ीभूत वेश ि येतील जाग ची सं या - मंजूर वेश मते या
ट केवारी माणे (अिनवासी भारतीय (एनआरआय) वगळू न)
अ.

सं थेचा कार

मूळ िज

ातील

जागा (एचडी)
१

सव शासकीय, अशासकीय
अनुदािनत सं था ( वाय

मूळ
िज

ाबाहे रील

(ओएचडी) जागा

अ पसं याकासाठी या जागा

७० ट के#*

३० ट के#*

िनरंक

३५ ट के

१५ ट के

५० ट के

२१ ट के

९ ट के

७० ट के

सं था

सह परंतु अ पसं याकासाठी या
सं था वगळू न)
२

शासकीय , अशासकीय अनुदािनत
अ पसं याकासाठी या सं था
सं था ( वाय

३

सं था सह)

शासकीय सं था
(अ पसं याकासाठी या ि तीय
पाळीतील सं था) ¥

ा जागा केवळ महारा

रा य उमेदवार साठी उपल ध आहे त.

# - डीडी. दा वाला मेमोिरयल कॉलरिशप

टसाठी एक जागा वगळता वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीिनय रग,

स गली (िड लोमा वग) म ये उपल ध आहे.िह जागा सं थेम ये उपल ध असले या कोण याही पा

माला िदली

जाऊ शकते.
* शासकीय तं ािनकेतन, सोलापूर येथे व ो ोग अ यास मा या मंजूर मते या 10% जागा सोलापूर िज

ातील

वीणकामगार समुदाय साठी राखीव ठे व या जातील.
¥ -13 स टबर 2011 रोजीचा शासन िनणय

टीइडी -2010 / (334/2010) / टीई -5 पहा.

टीप :-स म ािधकरणाकडील 15% जागा यवसाय िश ण व

िश ण संचालनालय य नी िनदिशत केले या

त ि क / यावसाियक िवषयासह एसएससी परी ा पास करणा या िव या य साठी आरि त आहे त.
िविश ट अ यास म या बाबतीत, जागेचे वाटप रा य तरीय गुणव ेनुसार कर यात येईल.
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रा य

क (२) . पदिवका अ यास मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी त ि क पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप
जाग ची सं या - मंजूर वेश मते या ट केवारी माणे
क ीभूत वेश ि या जागा
अ. .

सं थेचा कार

सं था तरीय
अ पसं याक

महारा

रा यातील उमेदवार

समाजासाठी
जागा

१

िवनाअनुदािनत
खाजगी

मूळ िज

भारतीय साठी ५
ट के को

ासह,

लागू असेल तर)

िनरंक

२० ट के

२० ट के

यावसाियक ट के व अत ि क साठी ४७.६ ट के

शै िणक

सं था आिण

(अ पसं याकासाठी
या सं था वगळू न )
२

ासाठी: तं िवषयासाठी ८.४

जागा (अिनवासी

िज

मूळ

िज

ाबाहे रील इतर

ासाठी: तं िवषयासाठी ३.६ ट के

व अत ि क साठी २०.४ ट के

िवना अनुदािनत

मूळ िज

ासाठी* महारा

रा यातील

िकमान ५१

अ पसं याक

जाग पैकी$ ७० ट के (तं

िवषयासाठी

ट के @

शै िणक सं था

१०.५ ट के व अत ि क साठी ५९.५
ट के) ,
मूळ िज

ाबाहे रील इतर िज

महारा

रा यातील$ जाग पैकी ३०

ट के (तं

ासाठी*

िवषयासाठी ४.५ ट के व

अत ि क साठी २५.५ ट के)
कॅप जागा = मंजूर वेशसं या - सं था तरीय जागा (कोटा)
$महारा

रा यातील जागा = क ीभूत वेश ि येतील जागा - अ पसं य क उमेदवारासाठी या जागा )

% ट केवारी

* सं था तरावरील जागा व अ पसं य क उमेदवारा◌ंसाठीचा कोटा वगळता या जागा महारा

रा य उमेदवारी

असले या व अिखल भारतीय उमेदवारी असले या उमेदवारा◌ंमधून िनध िरत माणाम ये भर यात येतील.
@

अ पसं य क सं था कमीत कमी ट के जागा क ीभूत

वेश

ि येमधून (अ पसं य क समुदाया या

उमेदवारा◌ंमधून) भरेल. िह सं या कमाल १०० ट के असू शकेल. तथािप
वेश ि या सु हो यापू व , य या सं थेतील अ पसं य क को
घोिषत करतील आिण स म ाधीका याला कळवतील.
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रा य

एनआरआय उमेदवार ची वेश ि या खालील माणे आहे


सं था तरावर यो य ािधकरणाने मंजूर के यास, एनआरआय उमेदवार कडू न जा तीत जा त 5% जागा भर या
जाऊ शकतात.



या अिनवासी भारतीय को

ासाठी राखीव जागा िर त रािह यास, या िर त जागा अिखल भारतीय उमेदवारा या

पा उमेदवार कडू न सं थे ारे भर या जाऊ शकतात.


परंतु या िर त जागा भरताना पर पर गुणव े या आधारे महारा

रा य उमेदवार ना ाधा य दे यात येईल.



या जागा उमेदवार कडू न पर पर गुणव े या आधारे सं थे ारे भर या जातील. पर पर गुणव ेची

ि या या

मािहतीप का या िनयम 8 म ये िदलेली आहे.


एनआरआय को

ा अंतगत

वेश घेऊ इ छणा एनआरआय उमेदवार कडू न अज मागिव याची

ि या, चालू

शै िणक वष त संबंिधत सं थ ना या कोटासाठी एआयसीटीईकडू न मा यता िमळे ल या अट या अधीन राहू न असेल.


या तरतुदीअंतगत वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार ऑनलाईन प तीने ( े िडट काड / डेिबट काड / नेट बँ कग) अज
फी भ न ऑनलाईन अज भरतील, यानंतर अज ची

टआउट घेणे, कॅन केले या आव यक कागदप ची ती

अपलोड करणे आिण आव यक कागदप सह यो यिर या भरलेला आिण वा री केलेला अज पडताळणी व
पु टीकरणासाठी पीड पो ट/कुिरअर/हँ ड िडिल हरी ारे

ाचाय, एस.बी.एम. पॉिलटे नक, िवलेपाल (वे ट),

कूपर हॉ पटल जवळ, मुंबई- ४०००५६ या प यावर पाठवणे आव यक राहील.


एनआरआय उमेदवार या बाबतीत, एफसीकडे य चे अज न दणी आिण पु टी झा यानंतर जेथे यो य अिधकाय ने
असा कोटा मंजूर केला आहे अशा सं थेकडे थेट वेशासाठी जाणे आव यक आहे तथािप, डीटीई अशा न दणीकृत
आिण पा उमेदवार ची यादी वतं पणे वेबसाइटवर कािशत क

शकते.

क(३) अिधसं य जाग चे वाटप
(1) ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधील िव थािपत झाले या उमेदवार साठी या जागा
स म ािधकरणाकडू न भर यात येतील. उपल ध जाग ची सं या शासना या धोरणानुसार असेल.
ज मू व का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

मधील िव थािपत झाले या उमेदवार साठी वेशाचे

िनकष / ि या खालील माणे आहे .
येक अ यास मासाठी महारा

रा यातील सव पॉिलटे नक/ सं थ म ये मंजूर वेश मतेपे ा एका अिधक

जागेची तरतूद उपल ध आहे .
कार-J1: आतंकवादी कारवाय मुळे १९९० पासून ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधून
भारता या कोण याही भागात कवा ज मू व का मीर संघरा य
सीमा े ातून, ज मू व का मीर संघरा य

े

े

आिण लडाख संघरा य

आिण लडाख संघरा य

े

े

या असुरि त

मधील यामानाने सुरि त िठकाणी

िव थािपत होऊन आलेले आहे त अशा नागिरक ची मुले; कवा
कार-J2: भारतीय

शासकीय सेवा (भा से) कवा भारतीय पोलीस सेवा (भापोसे) कवा भारतीय िवदे श सेवा

(भािवसे) यामधील अिधका य ची मुले आिण अितरेकी कारवाय चा िबमोड कर यासाठी ज मू व का मीर संघरा य
े

आिण लडाख संघरा य

े

म ये बदली झाले या, तसेच क ीभूत

कर या या अंितम िदन कास कवा यापू व कामावर

वेश

ि येसाठी आवे दनप

सादर

जू झाले या ल करी व िनमल करी दलातील कमचा य ची

मुले; कवा
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कार-J3: अितरेकी कारवाय चा सामना कर यासाठी कायरत असले या ज मू व का मीर संघरा य

रा य
े

आिण

लडाख संघरा य े पोलीस दलातील कमचा य ची व अिधका य ची मुले
वेश ि या


o

या जाग चे वेश सव पा

ज मू व का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

मधील िव थािपत

झाले या उमेदवार या एकि त गुणव ा यादी या पर पर गुणव े या आधारे केले जातात. ज मू व का मीर
संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

मधील िव थािपत झाले या उमेदवार या राखीव जाग साठी

वेश घेऊ इ छणा उमेदवार ना समुपदे शन ारे वेशा या वेळी दा या या समथनाथ ोफोम -J/K/L म ये
दाखिवलेले संबंिधत माणप े सादर करावेत.
o

या तरतुदीअंतगत वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार ऑनलाईन प तीने ( े िडट काड / डेिबट काड / नेट
बँ कग) अज फी भ न ऑनलाईन अज ई- कटनी प दत कवा

o

कोण याही

थतीम ये या को

य

कटनी प दत य ारे भरतील.

ात िर त रािहले या जागा इतर कोण याही वग तील उमेदवार ना दे यात

येणार नाहीत.
o

या तरतुदीनुसार

वेश घेतले या उमेदवार ना अ यासा या कोण याही वष म ये अ यास म कवा

महािव ालय बदल याची परवानगी नाही. ज मू व का मीर संघरा य
िव थािपत उमेदवार या जाग या तसेच महारा

े

आिण लडाख संघरा य

े

रा यातील जागा या दो ही कार म ये अज कर यास

पा असलेले उमेदवार यापैकी कोण याही एकाच जागेसाठी दावा कर यास पा असतील.


ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधील िव थािपत झाले या उमेदवार साठी िनध िरत
वेश क ात समुपदे शन फेरी
o

या को

म ये

वेश घेऊ इ छणा या उमेदवार नी,

वेशासाठी

वेश

ािधकरणा या

वेश क ात

वैय तकिर या िनध िरत वेळाप का माणे उप थत राहावे.
o

उमेदवार य या दा या या समथनाथ ोफोम नुसारच कागदोप ी पुरावे सादर करतील.

o

िनध िरत केले या वेळाप कानुसार, िनि त केले या

वेश क ात

वेश घे यासाठी वैय तकिर या

उप थत राहणा या उमेदवार कडू न गुणव ेनुसार या वे शाची काटे कोरपणे पूतता केली जाईल. यानंतर
उमेदवार वाटप केले या सं थेला जाऊन भेट दे ईल.
o

वेशासाठी उशीरा येणा या उमेदवार साठी, यावेळी उपल ध असले या जाग चा वाटपासाठी िवचार
कर यात येईल. भारी वेश क ाचा िनणय अंितम व बंधनकारक असेल.

(2) भारताचे समु ापार नागिरक (ओसीआय) / भारतीय वंशाचे नागिरक (पीआयओ), परदे शी िव ाथ आिण आखाती
दे शातील भारतीय कामगार ची मुले या वग तील उमेदवार साठी या जागा सं थेकडू न भर यात येतील. या
जाग ची सं या मंजूर वेश सं या जाग या १५% कवा समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी िदले या मा यतेनुसार
असेल.
ओसीआय / पीआयओ, परदे शी िव ाथ आिण आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले उमेदवार साठी वेशाचे
िनकष / ि या खालील माणे आहे .
o

आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले, ओसीआय/पीआयओ/परदे शी िव ाथ या

वग तील

उमेदवार साठी, एआयसीटीई कडू न संबंिधत सं थेकडू न पूव परवानगी या अधीन राहू न, सं थे या मंजूर
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रा य

मते या 15% अिधक जागा उपल ध असू शकतील. या १५% पैकी १/३ जागा आखाती दे शातील भारतीय

कामगार ची मुल साठी आिण या १५% पैकी २/3 जागा ओसीआय/पीआयओ/परदे शी नागिरक इ याद साठी
आरि त असतील. जर आखाती दे शातील भारतीय कामगार या मुल साठी राखीव असले या १/३
जाग पैकी एखा ा पा

मातील जागा िर त रािह या तर, अशा िर त जागा, भारताचे समु पार नागिरक

(ओसीआय), भारतीय वंशा या य ती (पीआयओ) कवा िवदे शी िव ाथ य या उमेदवार साठी राखीव
असले या २/३ जागेम ये समािव ट क न या उमेदवार मधून भर यात येतील. तसेच याची िव

तरतूद

दे खील लागू आहे .
o

या जागा उमेदवार कडू न पर पर गुणव े या आधारे सं थे ारे भर या जातील. पर पर गुणव ेची ि या
या मािहतीप का या िनयम 8 म ये िदलेली आहे .

o

या को

ा अंतगत

वेश घेऊ इ छणा या ओसीआय/पीआयओ/परदे शी िव ाथ /आखाती दे शातील

भारतीय कामगार ची मुले, उमेदवार कडू न अज मागिव याची
सं थ ना या को
o

ि या, चालू शै िणक वष त संबंिधत

ासाठी एआयसीटीईकडू न मा यता िमळे ल या अट या अधीन राहू न असेल.

या तरतुदीअंतगत वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार ऑनलाईन प तीने ( े िडट काड / डेिबट काड / नेट
बँ कग) अज फी भ न ऑनलाईन अज भरतील, यानंतर अज ची
कागदप ची

टआउट घेणे, कॅन केले या आव यक

ती अपलोड करणे आिण आव यक कागदप सह यो यिर या भरलेला आिण वा री

केलेला अज पडताळणी व पु टीकरणासाठी पीड पो ट/कुिरअर/हँ ड िडिल हरी ारे ाचाय, एस.बी.एम.
पॉिलटे नक, िवलेपाल (वे ट), कूपर हॉ पटल जवळ, मुंबई- ४०००५६ या प यावर पाठवणे आव यक
राहील.
o

ओसीआय/पीआयओ/परदे शी िव ाथ /आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले, उमेदवार या
बाबतीत, एफसीकडे य चे अज न दणी आिण पु टी झा यानंतर जेथे यो य अिधकाय ने असा कोटा मंजूर
केला आहे अशा सं थेकडे थेट वेशासाठी जाणे आव यक आहे तथािप, डीटीई अशा न दणीकृत आिण पा
उमेदवार ची यादी वतं पणे वेबसाइटवर कािशत क

शकते.

(3) स म ािधकरणा ारे भरावयाचे व भारत सरकारने या िठकाणी त ि क िश णातील सुिवधा उपल ध नाहीत
अशा िठकाणचे नामिनदिशत केलेले उमेदवार- जाग ची सं या मानव संसाधन िवकास मं ालय (एमएचआरडी),
भारत सरकार ारे िनि त कर यात येईल.
भारत सरकार नामिनदिशत उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे .
o

वेळाप कानुसार, उमेदवार नी मूळ
तं िश ण संचालनालय, महारा

o

माणप

या छाननीसाठी आिण

ा त कर यासाठी

रा य येथे भेट दे णे आव यक आहे .

भारत सरकारचे नामिनदिशत उमेदवार, तं िश ण संचालनालय, महारा
वेश प

वेश प

रा य, मुंबई- ४००००१ येथून

ा त के यािशवाय थेट सं थेला जाणार नाहीत. सं थे या ाचाय नी अशा उमेदवाराला थेट वेश

दे ऊ नये आिण उमेदवाराला वर नमूद केले या काय लयात भेट दे यास स गावे.
o

संबंिधत रा य नी नाम िकत केले या उमेदवार ना फ त आिण फ त िनयम 4 म ये नमूद के या माणे
शै िणक पा ता पूण के यासच वेश िदला जाईल. वेश घेतले या उमेदवार ना महारा
व उ च मा यिमक िश ण मंडळ य याकडू न (एमएसबीएसएचएसई) पा ता माणप
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o

भारत सरकारचे नामिनदिशत उमेदवार जे मागासवग य

तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य

वग तील आहे त अश ना िश ण शु काम ये

कोणतीही सूट िमळणार नाही.
o

या तरतुदीनुसार

वेश घेतले या उमेदवार ना अ यासा या कोण याही वष म ये अ यास म कवा

महािव ालय बदल याची परवानगी नाही.
(4) अिखल भारतीय तं िश ण पिरषदे या क सरकारकडु न सम थत “िद य ग य त ना समाकलीत कर यासाठी
िव मान तं िनकेतन िवकिसत करणे” या योजनतगत उपल ध असले या जागा (िद य गाकरीता)-या जागा
संबिधत सं थे ारे भर यात येतील.
िद य गाकरीता उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे.
o

भारत सरकार या मानव संसाधन िवकास मं ालया या क पुर कृत योजनेअंतगत िद य ग य त किरता,
येक अ यास मातील पाच (5) जागा ( येक सं थेकडील जा तीत जा त 25 जागा) खालील सं थ म ये
मंजूर वेश मतेपे ा जा त उपल ध आहे त.
1. शासकीय तं िनकेतन, मुंबई
2. शासकीय तं िनकेतन, पुणे
3. शासकीय तं िनकेतन, को हापूर

o

िद य ग व मापदं ड आिण या उमेदवार साठी पा ते या इतर अटी भारत सरकार या मानव संसाधन िवकास
मं ालया या मागदशक सूचन नुसार असतील. वरीलपैकी

येक सं था एआयसीटीईने मंजूर के या माणे

िविश ट शाख म ये वेश घे यासाठी अज आमंि त कर यासाठी जािहरात दे ईल.
o

या तरतुदीनुसार वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार थम ऑनलाईन कॅप अज भ न स म ािधकरणाकडे
अज करतील आिण यानंतर सं थे या अिधसूचनेनुसार सं बंिधत सं थ ना यो य िर या भरलेले वतं अज
सादर करतील.

o

संबंिधत सं थ नी अशा उमेदवार चे वेश तातडीने ऑनलाइन वेश णाली ारे अपलोड करणे आव यक
राहील.

(5) स म

ािधकरणा ारे भर या जाणा या मॉरीशसमधील (एमआर) मराठी भािषक उमेदवार साठी-

मॉरीशसमधील मराठी बोलणा या मुला-मुल साठी रा यात पाच जागा उपल ध आहे त. या जागा रा यातील
कोण याही सं थेला िद या जातील.
मॉरीशस या (एमआर) मराठी भािषक उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे.
o

वेळाप कानुसार, उमेदवार नी मूळ
तं िश ण संचालनालय, महारा

o

माणप

या छाननीसाठी आिण

वेश प

ा त कर यासाठी

रा य येथे भेट दे णे आव यक आहे .

या उमेदवार चे वडील / आई मॉरीशसचे नागिरक असले पािहजेत आिण अजदाराने, मॉरीशसमधील मराठी
भािषक समुदायापैकी अस याबाबत, भारतीय उ चायु त कडू न माणप सादर करणे आव यक आहे .

o

महारा ातील अ यासासाठी संबंिधत सव खच उमेदवार करतील आिण य ना वेश कवा िश ण सु
ठे व यास कोणतीही सवलत िमळणार नाही.
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रा य

संबंिधत रा य नी नाम िकत केले या उमेदवार ना फ त आिण फ त िनयम 4 म ये नमूद के या माणे

o

शै िणक पा ता पूण के यासच वेश िदला जाईल. वेश घेतले या उमेदवार ना महारा
व उ च मा यिमक िश ण मंडळ य याकडू न (एमएसबीएसएचएसई) पा ता माणप
या तरतुदीनुसार

o

रा य मा यिमक

यावे लागेल.

वेश घेतले या उमेदवार ना अ यासा या कोण याही वष म ये अ यास म कवा

महािव ालय बदल याची परवानगी नाही.
(6) स म

ािधकरणा ारे भरावयाचे नॅशनल कॅडेट को स (एन. सी. सी.) उमेदवार साठी जागा- शासना या

धोरणानुसार रा यात पंधरा जागा उपल ध आहे त.
एन. सी. सी. उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे .
o

दहावीनंतर या थम वष पदिवका अ यास म म ये मंजूर वेश मतेपे ा जा त १५ जागा एन. सी. सी.
उमेदवार साठी उपल ध क न दे यात येत आहे त. एन.सी.सी. को

तगत वेश घेणा या उमेदवाराने

िनयम 4 म ये नमूद पा ता िनकष यितिर त खालील अटी पूण करणे आव यक आहे .
o

या तरतुदीअंतगत वेश घेऊ इ छणा पा उमेदवार नी थम स म ािधकरणाकडे ऑनलाईन कॅप अज
भरावा.

o

एनसीसी उमेदवार साठी पा तेसाठी अितिर त िनकष खालील माणे आहे त.
1. अिखल भारतीय पातळीवर महारा ा या ितिनिध वाचे माणप
2. एन.सी.सी. या दोन वष त िकमान 70% उप थतीचे माणप
3. एन.सी.सी. `अ ' माणप

o

एनसीसी कोटा अंतगत

वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार य चे अज, एनसीसीने अिधसूिचत केले या

वेळाप कानुसार एनसीसी या

वेश ािधकरण अिधका य कडे पोहचतील अशा कारे य या अज ची

अंमलबजावणी करतील.
o

ऑनलाईन अज भ न स म

ािधकरणाकडे अज के यानंतर एनसीसी या को

तगत

वेश घेऊ

इ छणा या उमेदवार नी य या संबंिधत एनसीसी युिनटम ये, यात या िव ा य ची नावन दणी झाली
आहे , तेथे आव यक कागदप सह वतं अज सादर करावेत. एनसीसी युिन स असे अज पडताळणी व
िशफारसीसाठी, संचालक,एन.सी.सी., महारा

रा य, ए.एफ.आय.िब डग, मुंबई हॉ पटल लेन, मे ो

िसनेमाजवळ, मुंबई -400020 येथे पाठवतील. संचालक, एन.सी.सी. महारा

रा य, य नी िशफारस

केले या उमेदवार चीच नावे गुणव ा यादीम ये समािव ट कर यात येतील.
o

या जाग चे वाटप उमेदवार नी िनवड केले या अ यास मात व सं थेत केले जाईल. या

ेणीअंतगत

कोण याही सं थेला मंजूर वेश मतेपे ा जा त, एका जागेहून अिधक जागा िमळणार नाहीत.
(7)

ुशन फी वे हर योजना (टीएफड यूएस)-मंजूर केले या वेश मते या ५% अिधसं या जागा कवा समुिचत
ािधकरणा ारे वेळोवेळी नेमून िदले या जागा.

ा जागा स म ािधकरणा ारे क ीभूत वेश ि य माफत

भर या जातील.
ुशन फी वे हर योजना (टीएफड यूएस) उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे .
o

ित अ यास म मंजूर मते या जा तीत जा त ५% जागा वेशासाठी उपल ध राहतील आिण केवळ स म
ािधकरणामाफत घे यात आले या क ीकृत वेश ि ये ारे या जागा भरलया जातील.
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o

रा य

ही योजना अिखल भारतीय तं िश ण पिरषदे ने मंजूर केले या सव पदिवका अ यास म आिण थेट वेश
दे णारे अ यास म राबिवणा या सं थ किरता अिनवाय असे ल.

o

या जागा अशा सं थ म ये अशा अ यास म ना उपल ध असतील िजथे संबंिधत अ यास म या मंजूर
जाग पैकी िकमान 30% जागा संबंिधत कॅप फेरीत भर या आहे त. ३०% मोज याकिरता, सं थेने राखून
ठे वले या सं था मक को

o

ामधील जागा पूणपणे भर या गेले या मान या जातील.

ही सवलतीची मय दा, िवनाअनुदािनत सं थ या बाबतीत रा य शासन शु क िनयमन ािधकरणाने मा यता
िदलेले िश ण शु क आिण शासकीय व अ-शासकीय अनुदािनत सं थ या बाबतीत शासनाने मंजूर केलेले
िश ण शु क, अशी राहील. िश ण शु क वगळता इतर सव शु क िव ा य ने भरणे आव यक आहे .

o

या योजनेत वेश घेतले या उमेदवार ना कोण याही पिर थतीत सं था / अ यास म बदल याची सं धी
िदली जाणार नाही.

o

या जाग साठी फ त “महारा

o

सव

ोत कडू न पालक चे वा षक उ प

उमेदवार करीता
o

रा य उमेदवार” पा आहेत.
8.00 लाख पे ा जा त नाही अशा पा

महारा

रा य

ा जागा आहे त.

या जागा पर पर गुणव न
े ुसार स म ािधकरणा ारे वाट यात येतील. यासाठी, स म ािधकरण महारा
रा य उमेदवार ना लागु असले या िनकष माणे, या जाग साठी अज मागवू शकेल, वतं गुणव ा यादी
तयार करेल. या जाग साठी िव ा य ची अनुपल धता अस यास इतर कोण याही अजदार ना या जागा
िदलया जाणार नाहीत.
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अनुसूची - दोन

(एचएससी नंतर या पदिवका पा

रा य

मा या वेशाकिरता)

(िनयम 6 व 7 पहा)
ख (१) . पदिवका अ यास मासाठी शासकीय , अशासकीय अनुदािनत त ि क पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप
क ीभूत वेश ि येतील जाग ची
सं या - मंजूर वेश मते या
अ. .

ट केवारी माणे (अिनवासी भारतीय

सं थेचा कार

(एनआरआय) वगळू न)
सवसाधारण जागा

अ पसं याकासाठी या जागा

१

सव शासकीय, अशासकीय अनुदािनत सं था ( वाय

सं था

सह परंतु अ पसं याकासाठी या सं था वगळू न)
२

१०० ट के

िनरंक

५० ट के

५० ट के

शासकीय, अशासकीय अनुदािनत अ पसं याकासाठी या
सं था सं था ( वाय

ा जागा केवळ महारा

सं था सह)

रा य उमेदवार साठी उपल ध आहे त.

ख (२) . पदिवका अ यास मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी त ि क पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप
जाग ची सं या - मंजूर वेश मते या ट केवारी माणे
क ीभूत वेश ि या जागा
अ. .

१

सं थेचा कार

िवनाअनुदािनत खाजगी

महारा

रा यातील

अ पसं याका

सं था तरीय जागा
(अिनवासी भारतीय साठी
५ ट के को

उमेदवार

साठी या जागा

८० ट के

िनरंक

२० ट के

िकमान@ ५१

२० ट के

ासह ,

लागू असेल तर)

यावसाियक शै िणक सं था
(अ पसं याका साठी या
सं था वगळू न)
२

िवना अनुदािनत अ पसं याक
शै िणक सं था

महारा

रा यातील

जाग पैकी$ १०० ट के

ट के

क ीभूत वेश ि या (कॅप) जागा = मंजूर वेशसं या - सं था तरीय जागा
$महारा

रा यातील जागा = क ीभूत वेश ि येतील जागा - अ पसं य क उमेदवारासाठी या जागा)

% ट केवारी
* अ पसं य क उमेदवारासाठी या जागा व सं था तरावरील जागा वगळता या जागा महारा रा य उमेदवारी
असले या व अिखल भारतीय उमेदवारी असले या उमेदवारामधून िनध िरत माणाम ये भर यात येतील.
@
अ पसं य क सं था कमीत कमी ट के एव ा जागा क ीभूत वेश ि येमधून (अ पसं य क समुदाया या
उमेदवारामधून) भरेल. िह सं या कमाल १०० ट के असू शकेल. तथािप येक अ पसं य क सं था वेश ि या
सु हो यापूव , य या सं थेतील अ पसं य क को ातून भरावया या जा तीत जा त ट के (जागा) घोिषत
करतील आिण स म ाधीका याला कळवतील.
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रा य

एनआरआय उमेदवार ची वेश ि या खालील माणे आहे


सं था तरावर यो य ािधकरणाने मंजूर के यास, एनआरआय उमेदवार कडू न जा तीत जा त 5% जागा भर या
जाऊ शकतात



या अिनवासी भारतीय को

ासाठी राखीव जागा िर त रािह यास, या िर त जागा अिखल भारतीय उमेदवारा या

पा उमेदवार कडू न सं थे ारे भर या जाऊ शकतात.


परंतु या िर त जागा भरताना पर पर गुणव े या आधारे महारा

रा य उमेदवार ना ाधा य दे यात येईल.



या जागा उमेदवार कडू न पर पर गुणव े या आधारे सं थे ारे भर या जातील. पर पर गुणव ेची

ि या या

मािहतीप का या िनयम 8 म ये िदलेली आहे.


एनआरआय को

ा अंतगत

वेश घेऊ इ छणा एनआरआय उमेदवार कडू न अज मागिव याची

ि या, चालू

शै िणक वष त संबंिधत सं थ ना या कोटासाठी एआयसीटीईकडू न मा यता िमळे ल या अट या अधीन राहू न असेल.


या तरतुदीअंतगत वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार ऑनलाईन प तीने ( े िडट काड / डेिबट काड / नेट बँ कग) अज
फी भ न ऑनलाईन अज भरतील, यानंतर अज ची

टआउट घेणे, कॅन केले या आव यक कागदप ची ती

अपलोड करणे आिण आव यक कागदप सह यो यिर या भरलेला आिण वा री केलेला अज पडताळणी व
पु टीकरणासाठी पीड पो ट/कुिरअर/हँ ड िडिल हरी ारे

ाचाय, एस.बी.एम. पॉिलटे नक, िवलेपाल (वे ट),

कूपर हॉ पटल जवळ, मुंबई- ४०००५६ या प यावर पाठवणे आव यक राहील.


एनआरआय उमेदवार या बाबतीत, एफसीकडे य चे अज न दणी आिण पु टी झा यानंतर जेथे यो य अिधकाय ने
असा कोटा मंजूर केला आहे अशा सं थेकडे थेट वेशासाठी जाणे आव यक आहे तथािप, डीटीई अशा न दणीकृत
आिण पा उमेदवार ची यादी वतं पणे वेबसाइटवर कािशत क

शकते.

ख(३) अिधसं य जाग चे वाटप
(1) ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधील िव थािपत झाले या उमेदवार साठी या जागा
स म ािधकरणाकडू न भर यात येतील. उपल ध जाग ची सं या शासना या धोरणानुसार असेल.
ज मू व का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

मधील िव थािपत झाले या उमेदवार साठी वेशाचे

िनकष / ि या खालील माणे आहे .
या जागा औषधिनम णशा

अ यास म वगळता इतर पदिवका अ यास म ना दे यात आ या आहे त.

येक अ यास मासाठी महारा

रा यातील सव पॉिलटे नक/ सं थ म ये मंजूर वेश मतेपे ा एका अिधक

जागेची तरतूद उपल ध आहे .
कार-J1: आतंकवादी कारवाय मुळे १९९० पासून ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधून
भारता या कोण याही भागात कवा ज मू व का मीर संघरा य
सीमा े ातून, ज मू व का मीर संघरा य

े

े

आिण लडाख संघरा य

आिण लडाख संघरा य

े

े

या असुरि त

मधील यामानाने सुरि त िठकाणी

िव थािपत होऊन आलेले आहे त अशा नागिरक ची मुले; कवा
कार-J2: भारतीय

शासकीय सेवा (भा से) कवा भारतीय पोलीस सेवा (भापोसे) कवा भारतीय िवदे श सेवा

(भािवसे) यामधील अिधका य ची मुले आिण अितरेकी कारवाय चा िबमोड कर यासाठी ज मू व का मीर संघरा य
े

आिण लडाख संघरा य

े

म ये बदली झाले या, तसेच क ीभूत

कर या या अंितम िदन कास कवा यापू व कामावर

वेश

ि येसाठी आवे दनप

सादर

जू झाले या ल करी व िनमल करी दलातील कमचा य ची

मुले; कवा
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कार-J3: अितरेकी कारवाय चा सामना कर यासाठी कायरत असले या ज मू व का मीर संघरा य

रा य
े

आिण

लडाख संघरा य े पोलीस दलातील कमचा य ची व अिधका य ची मुले
वेश ि या


o

या जाग चे वेश सव पा

ज मू व का मीर संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

मधील िव थािपत

झाले या उमेदवार या एकि त गुणव ा यादी या पर पर गुणव े या आधारे केले जातात. ज मू व का मीर
संघरा य

े

आिण लडाख संघरा य

े

मधील िव थािपत झाले या उमेदवार या राखीव जाग साठी

वेश घेऊ इ छणा उमेदवार ना समुपदे शन ारे वेशा या वेळी दा या या समथनाथ ोफोम -J/K/L म ये
दाखिवलेले संबंिधत माणप े सादर करावेत.
o

या तरतुदीअंतगत वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार ऑनलाईन प तीने ( े िडट काड / डेिबट काड / नेट
बँ कग) अज फी भ न ऑनलाईन अज ई- कटनी प दत कवा

o

कोण याही

थतीम ये या को

य

कटनी प दत य ारे भरतील.

ात िर त रािहले या जागा इतर कोण याही वग तील उमेदवार ना दे यात

येणार नाहीत.
o

या तरतुदीनुसार

वेश घेतले या उमेदवार ना अ यासा या कोण याही वष म ये अ यास म कवा

महािव ालय बदल याची परवानगी नाही. ज मू व का मीर संघरा य
िव थािपत उमेदवार या जाग या तसेच महारा

े

आिण लडाख संघरा य

े

रा यातील जागा या दो ही कार म ये अज कर यास

पा असलेले उमेदवार यापैकी कोण याही एकाच जागेसाठी दावा कर यास पा असतील.


ज मू व का मीर संघरा य े आिण लडाख संघरा य े मधील िव थािपत झाले या उमेदवार साठी िनध िरत
वेश क ात समुपदे शन फेरी
o

या को

म ये

वेश घेऊ इ छणा या उमेदवार नी,

वेशासाठी

वेश

ािधकरणा या

वेश क ात

वैय तकिर या िनध िरत वेळाप का माणे उप थत राहावे.
o

उमेदवार य या दा या या समथनाथ ोफोम नुसारच कागदोप ी पुरावे सादर करतील.

o

िनध िरत केले या वेळाप कानुसार, िनि त केले या

वेश क ात

वेश घे यासाठी वैय तकिर या

उप थत राहणा या उमेदवार कडू न गुणव ेनुसार या वे शाची काटे कोरपणे पूतता केली जाईल. यानंतर
उमेदवार वाटप केले या सं थेला जाऊन भेट दे ईल.
o

वेशासाठी उशीरा येणा या उमेदवार साठी, यावेळी उपल ध असले या जाग चा वाटपासाठी िवचार
कर यात येईल. भारी वेश क ाचा िनणय अंितम व बंधनकारक असेल.

(2) भारताचे समु ापार नागिरक (ओसीआय) / भारतीय वंशाचे नागिरक (पीआयओ), परदे शी िव ाथ आिण आखाती
दे शातील भारतीय कामगार ची मुले या वग तील उमेदवार साठी या जागा सं थेकडू न भर यात येतील. या
जाग ची सं या मंजूर वेश सं या जाग या १५% कवा समुिचत ािधकरणाने वेळोवेळी िदले या मा यतेनुसार
असेल.
ओसीआय / पीआयओ, परदे शी िव ाथ आिण आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले उमेदवार साठी वेशाचे
िनकष / ि या खालील माणे आहे .
o

आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले, ओसीआय/पीआयओ/परदे शी िव ाथ या

वग तील

उमेदवार साठी, एआयसीटीई कडू न संबंिधत सं थेकडू न पूव परवानगी या अधीन राहू न, सं थे या मंजूर
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रा य

मते या 15% अिधक जागा उपल ध असू शकतील. या १५% पैकी १/३ जागा आखाती दे शातील भारतीय

कामगार ची मुल साठी आिण या १५% पैकी २/3 जागा ओसीआय/पीआयओ/परदे शी नागिरक इ याद साठी
आरि त असतील. जर आखाती दे शातील भारतीय कामगार या मुल साठी राखीव असले या १/३
जाग पैकी एखा ा पा

मातील जागा िर त रािह या तर, अशा िर त जागा, भारताचे समु पार नागिरक

(ओसीआय), भारतीय वंशा या य ती (पीआयओ) कवा िवदे शी िव ाथ य या उमेदवार साठी राखीव
असले या २/३ जागेम ये समािव ट क न या उमेदवार मधून भर यात येतील. तसेच याची िव

तरतूद

दे खील लागू आहे .
o

या जागा उमेदवार कडू न पर पर गुणव े या आधारे सं थे ारे भर या जातील. पर पर गुणव ेची ि या
या मािहतीप का या िनयम 8 म ये िदलेली आहे .

o

या को

ा अंतगत

वेश घेऊ इ छणा या ओसीआय/पीआयओ/परदे शी िव ाथ /आखाती दे शातील

भारतीय कामगार ची मुले, उमेदवार कडू न अज मागिव याची
सं थ ना या को
o

ि या, चालू शै िणक वष त संबंिधत

ासाठी एआयसीटीईकडू न मा यता िमळे ल या अट या अधीन राहू न असेल.

या तरतुदीअंतगत वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार ऑनलाईन प तीने ( े िडट काड / डेिबट काड / नेट
बँ कग) अज फी भ न ऑनलाईन अज भरतील, यानंतर अज ची
कागदप ची

टआउट घेण,े कॅन केले या आव यक

ती अपलोड करणे आिण आव यक कागदप सह यो यिर या भरलेला आिण वा री

केलेला अज पडताळणी व पु टीकरणासाठी पीड पो ट/कुिरअर/हँ ड िडिल हरी ारे ाचाय, एस.बी.एम.
पॉिलटे नक, िवलेपाल (वे ट), कूपर हॉ पटल जवळ, मुंबई- ४०००५६ या प यावर पाठवणे आव यक
राहील.
o

ओसीआय/पीआयओ/परदे शी िव ाथ /आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले, उमेदवार या
बाबतीत, एफसीकडे य चे अज न दणी आिण पु टी झा यानंतर जेथे यो य अिधकाय ने असा कोटा मंजूर
केला आहे अशा सं थेकडे थेट वेशासाठी जाणे आव यक आहे तथािप, डीटीई अशा न दणीकृत आिण पा
उमेदवार ची यादी वतं पणे वेबसाइटवर कािशत क

शकते.

(3) स म ािधकरणा ारे भरावयाचे व भारत सरकारने या िठकाणी त ि क िश णातील सुिवधा उपल ध नाहीत
अशा िठकाणचे नामिनदिशत केलेले उमेदवार- जाग ची सं या मानव संसाधन िवकास मं ालय (एमएचआरडी),
भारत सरकार ारे िनि त कर यात येईल.
भारत सरकार नामिनदिशत उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे .
o

वेळाप कानुसार, उमेदवार नी मूळ
तं िश ण संचालनालय, महारा

o

माणप

या छाननीसाठी आिण

ा त कर यासाठी

रा य येथे भेट दे णे आव यक आहे .

भारत सरकारचे नामिनदिशत उमेदवार, तं िश ण संचालनालय, महारा
वेश प

वेश प

रा य, मुंबई- ४००००१ येथून

ा त के यािशवाय थेट सं थेला जाणार नाहीत. सं थे या ाचाय नी अशा उमेदवाराला थेट वेश

दे ऊ नये आिण उमेदवाराला वर नमूद केले या काय लयात भेट दे यास स गावे.
o

संबंिधत रा य नी नाम िकत केले या उमेदवार ना फ त आिण फ त िनयम 4 म ये नमूद के या माणे
शै िणक पा ता पूण के यासच वेश िदला जाईल. वेश घेतले या उमेदवार ना महारा
व उ च मा यिमक िश ण मंडळ य याकडू न (एमएसबीएसएचएसई) पा ता माणप
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रा य

वग तील आहे त अश ना िश ण शु काम ये

कोणतीही सूट िमळणार नाही.
o

या तरतुदीनुसार

वेश घेतले या उमेदवार ना अ यासा या कोण याही वष म ये अ यास म कवा

महािव ालय बदल याची परवानगी नाही.
(4)

ुशन फी वे हर योजना (टीएफड यूएस)-मंजूर केले या वेश मते या ५% अिधसं या जागा कवा समुिचत
ािधकरणा ारे वेळोवेळी नेमून िदले या जागा.

ा जागा स म ािधकरणा ारे क ीभूत वेश ि य माफत

भर या जातील.
ुशन फी वे हर योजना (टीएफड यूएस) उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे .
o
o

या जागा औषधिनम णशा

अ यास म वगळता इतर पदिवका अ यास म ना दे यात आ या आहे त.

ित अ यास म मंजूर मते या जा तीत जा त ५% जागा वेशासाठी उपल ध राहतील आिण केवळ स म
ािधकरणामाफत घे यात आले या क ीकृत वेश ि ये ारे या जागा भरलया जातील.

o

ही योजना अिखल भारतीय तं िश ण पिरषदे ने मंजूर केले या सव पदिवका अ यास म आिण थेट वेश
दे णारे अ यास म राबिवणा या सं थ किरता अिनवाय असे ल.

o

या जागा अशा सं थ म ये अशा अ यास म ना उपल ध असतील िजथे संबंिधत अ यास म या मंजूर
जाग पैकी िकमान 30% जागा संबंिधत कॅप फेरीत भर या आहे त. ३०% मोज याकिरता, सं थेने राखून
ठे वले या सं था मक को

o

ामधील जागा पूणपणे भर या गेले या मान या जातील.

ही सवलतीची मय दा, िवनाअनुदािनत सं थ या बाबतीत रा य शासन शु क िनयमन ािधकरणाने मा यता
िदलेले िश ण शु क आिण शासकीय व अ-शासकीय अनुदािनत सं थ या बाबतीत शासनाने मंजूर केलेले
िश ण शु क, अशी राहील. िश ण शु क वगळता इतर सव शु क िव ा य ने भरणे आव यक आहे .

o

या योजनेत वेश घेतले या उमेदवार ना कोण याही पिर थतीत सं था / अ यास म बदल याची सं धी
िदली जाणार नाही.

o

या जाग साठी फ त “महारा

o

सव

ोत कडू न पालक चे वा षक उ प

उमेदवार करीता
o

रा य उमेदवार” पा आहेत.
8.00 लाख पे ा जा त नाही अशा पा

महारा

रा य

ा जागा आहे त.

या जागा पर पर गुणव न
े ुसार स म ािधकरणा ारे वाट यात येतील. यासाठी, स म ािधकरण महारा
रा य उमेदवार ना लागु असले या िनकष माणे, या जाग साठी अज मागवू शकेल, वतं गुणव ा यादी
तयार करेल. या जाग साठी िव ा य ची अनुपल धता अस यास इतर कोण याही अजदार ना या जागा
िदलया जाणार नाहीत.

(5) अिखल भारतीय तं िश ण पिरषदे या क सरकारकडु न सम थत “िद य ग य त ना समाकलीत कर यासाठी
िव मान तं िनकेतन िवकिसत करणे” या योजनतगत उपल ध असले या जागा (िद य गाकरीता)-या जागा
संबिधत सं थे ारे भर यात येतील.
िद य गाकरीता उमेदवार साठी वेशाचे िनकष / ि या खालील माणे आहे.
o

भारत सरकार या मानव संसाधन िवकास मं ालया या क पुर कृत योजनेअंतगत िद य ग य त किरता,
येक अ यास मातील पाच (5) जागा ( येक सं थेकडील जा तीत जा त 25 जागा) सं थ म ये मंजूर
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रा य

वेश मतेपे ा जा त उपल ध आहे त. शै. व. २०२०-२१ साठी एआयसीटीईकडू न कोणतीही जागा मंजूर

कर यात आलेली नाही.
o

िद य ग व मापदं ड आिण या उमेदवार साठी पा ते या इतर अटी भारत सरकार या मानव संसाधन िवकास
मं ालया या मागदशक सूचन नुसार असतील. वरीलपैकी

येक सं था एआयसीटीईने मंजूर के या माणे

िविश ट शाख म ये वेश घे यासाठी अज आमंि त कर यासाठी जािहरात दे ईल.
o

या तरतुदीनुसार वेश घेऊ इ छणारे उमेदवार थम ऑनलाईन कॅप अज भ न स म ािधकरणाकडे
अज करतील आिण यानंतर सं थे या अिधसूचनेनुसार सं बंिधत सं थ ना यो य िर या भरलेले वतं अज
सादर करतील.

o

संबंिधत सं थ नी अशा उमेदवार चे वेश तातडीने ऑनलाइन वेश णाली ारे अपलोड करणे आव यक
राहील.
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अनुसुची - तीन

(एस एस सी नंतर या थेट ि तीय वष पदिवका पा

रा य

मा या वेशाकिरता)

(िनयम 6 व 7 पहा)
क ीभूत वेश ि येचा (कॅप) िवक प नमुना सादर कर यापूव , उपल ध जाग ची िवभागणी संकेत थळावर अिधसूिचत
कर यात येईल.
(एक) आनुषंिगक वेशासाठी या जागा: मंजूर वेश मतेपे ा अिधक अिधसं य असले या या जागा मंजूर वेश मते या १०
ट के असतील.
(दोन) िर त जाग म ये खालील बाब चा समावेश असेल:
(क) या िनयमा या िनयम १६ म ये िद यानुसार सं था व अ यास म बदल केले या िव ा य ची सं या िवचारात घेवून
मागील वष त (मंजूर वेश मतेतील) िर त रािहले या जागा .
(ख) एआयसीटीई एपीएच २०२०-२१ या कलम

म क ७.४४ नुसार मागील वष िर त रािहले या ईड यूएस जागा

ग (१) . पदिवका अ यास मासाठी शासकीय , अशासकीय अनुदािनत त ि क पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप
वेशासाठी उपल ध जागा, वेश मते या
अ.

१

ट केवारीम ये (िर त जागा+ आनुषंिगक वेश जागा )

टसं थेचा कार

सव शासकीय, अशासकीय अनुदािनत सं था
( वाय

सवसाधारण जागा

अ पसं याकासाठी या जागा

१०० ट के

िनरंक

५० ट के

५० ट के

३० ट के

७० ट के

सं था सह परंतु

अ पसं याकासाठी या सं था वगळू न)
२

शासकीय, अशासकीय अनुदािनत
अ पसं याकासाठी या सं था सं था ( वाय
सं था सह)

३

शासकीय सं था (अ पसं याकासाठी या
ि तीय पाळीतील सं था) ¥

ा जागा केवळ महारा

रा य उमेदवार साठी उपल ध आहे त

¥ -13 स टबर 2011 रोजीचा शासन िनणय

टीइडी -2010 / (334/2010) / टीई -5 पहा.
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ग (२) . पदिवका अ यास मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी त ि क पदिवका सं थ तील जाग चे वाटप

रा य

स म ािधका याकडील वेशासाठी उपल ध जागा मंजूर वेश
अ. .
१

मते या ट केवारीम ये (िर त जागा + आनुषंिगक वेश जागा)

सं थेचा कार
िवनाअनुदािनत खाजगी
शै िणक सं था

सवसाधारण जागा

अ पसं याकासाठी या जागा

(आनुषंिगक वेश जागा + िर त

िनरंक

जागा ) य या १०० ट के

(अ पसं याका साठी या
सं था वगळू न)
२

िवना अनुदािनत

(आनुषंिगक वेश जागा + िर त

(आनुषंिगक वेश जागा + िर त

अ पसं याक शै िणक

जागा) - अ पसं याकासाठी या

जागा) य या िकमान ५१ ट के

सं था

जागा

ग (३) - एस एस सी नंतर या थेट ि तीय वष पदिवका पा

मा या वेशाकिरता पा तेसाठी आव यक अहतेनुसार

िवभागणी
अनु.

शै िणक अहता

सवसाधारण जागा

अ पसं य कासाठी जागा

१

एच एस सी िव ान

२५ ट के

२५ ट के

२

एच एस सी िव ान (त ि क)

२५ ट के

२५ ट के

३

एच एस सी िव ान ( यावसाियक)

२५ ट के

२५ ट के

४

एसएससी नंतरचा

२५ ट के

२५ ट के

२ वष कालावधीचा

आयटीआय मधील माणप

पा

म
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अनुसुची - चार

तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य

(िनयम 6 पहा)
(आर ण)
स म ािधकरणा या क ेतील क ीभूत वेश ि या म ये (अ पसं य क सं था व अिखल भारतीय जागा वगळू न) इतर
जाग वर उपल ध असलेले आर ण खालील माणे आहे .
१.१ सामािजक, शै िणक आिण आ थक

ा मागास उमेदवार साठीचे आर ण

महारा ातील िविवध सामािजक, शै िणक आिण आ थक

ा मागास उमेदवार साठी क ीभूत वेश ि या अंतगत

उपल ध असले या जागा खालील त यात िदले या तपिशला माणे आहे त. शासनाने वेळोवेळी घोिषत केले या
धोरणानुसार आर ण खालील माणे असेल.
अ.

आर णाचा कार
धम म ये

आर णाची ट केवारी

1.

अनुसूिचत जाती/अनुसूिचत जाित बौ

प तिरत (SC)

2.

अनुसूिचत जमाती (ST)

७.०

3.

िवमु त जाती (VJ)/िनरिधसूिचत जमाती-अ (DT)(NT-A)

३.०

4.

भट या जमाती - ब (NT-B)

२.५

5.

भट या जमाती -क (NT-C)

३.५

6.

भट या जमाती -ड (NT-D)

२.०

7.

इतर मागासवग य (OBC)

१९.०

8.

सामािजक, शै िणक मागास वग (SEBC)

१2.०

एकूण

१३.०

62.०

टीप :1. स म ािधकरणा या क ेतील क ीभूत वेश ि येम ये मागासवग य उमेदवार साठी वर नमूद के या माणे ६2 ट के
आर ण (अिखल भारतीय जागा वगळू न) सव शासकीय, अशासकीय अनुदािनत, िवनाअनुदािनत खाजगी शै िणक सं था
(अ पसं याकासाठी या सं था वगळू न) य ना लागू राहील.
2. जर इतर मागासवग य वग ची जागा िर त रािहली तर अशा जाग या २ ट के पयत मय िदत जागा िवशे ष मागासवग य
(एसबीसी) वग तील उमेदवार ना वाटपासाठी िवचारात घे यात येतील
3. आरि त जागेवरील मागासवग य उमेदवार चा वेश य या जात / जमाती माणप ा या पडताळणी या अधीन असे ल.
4.

थम वष कवा ि तीय वष तील राखीव जागेवर वेश िमळाले या मागासवग य उमेदवाराने वेश िमळा यापासून १
मिह या या आत जात / जमात माणप ा या पडताळणीसाठी संबंिधत जात / जमात पडताळणी सिमतीकडे यो य
भरलेला अज सादर करावा लागेल.
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5. मागासवग य वग तील उमेदवार वेिशत शै िणक वष म ये जात / जमात वै धता माणप

रा य

जमा कर यास अपयशी

ठर यास तो / ती पुढील शै िणक वष त वेशासाठी पा होणार नाही.
१.२ िद य गाकिरता आर ण
स म ािधकरणा या क ेतील क ीभूत वेश ि या म ये (अ पसं य क सं था व अिखल भारतीय जागा वगळू न)
उपल ध जाग या पाच ट के (5%) जागा शासनाने वे ळोवेळी घोिषत केले या धोरणानुसार खालील व पा या
िद य गासाठी आरि त असतील.
लोकोमोटर अ मता

कमी

कु ठरोग बरा झालेला य ती

बिहरा

म टीपल

सेरे ल पा सी

ऐकणे कठीण आहे

पा क सन रोग

बुटकेपण

बोलणे आिण भाषा अ मता

हे मोिफिलया

बौि क अ मता

थॅलेसेिमया

िविश ट िश ण अ मता

िसकल सेल रोग

ऑिटझम पे

एकािधक अपंग व

नायुंची

वकृती

ऍिसड ह ा

त

अंध व

टी

मानिसक आजार

म िडसऑडर

लेरोिसस

िटप:
1. सव पा उमेदवार ची एकच गुणव ा यादी तयार केली जाईल. िद य ग उमेदवार साठी राखीव जाग चे वाटप पर पर
गुणव े या आधारे केले जाईल.
2. िद य ग असले या उमेदवार नी हे ल ात घेतले पािहजे की, पदिवका अ यास म म ये वेश घेत यास य ना
शै िणक काय त एमएसबीटीई तफ पुरिव या जाणा या सुिवधे यितिर त इतर कोण याही अिधक सवलती कवा
अितिर त सुिवधा िदली जाणार नाही.
3.

माणप ात ( ो-फॉम ) प टपणे स िगतले पािहजे की अपंग वाची मय दा 40% (चाळीस ट के) पे ा कमी नाही
आिण अपंग व कायम व पी आहे .

१.३ अनाथ उमेदवार साठी आर ण
क ीभूत वेश ि या म ये उपल ध जाग या एक ट के (1%) जागा (अ पसं य क सं था व अिखल भारतीय जागा
वगळू न) अनाथ उमेदवार साठी राखीव ठे व या जातील.

ा जागा शासन िनणय, मिहला व बाल क याण िवभाग, नं.

एएमजे -२०११ / सीआर २१२/ डे क 3, िदन क २ एि ल २०१८

ारे व शासनाने वेळोवेळी घोिषत केले या धोरणानुसार,

स म ािधकरणा ारे भरली जातील.
१.४ संर ण सेवेतील कमचार या मुला/ मुल किरता आर ण :संर ण सेवेत कायरत असले या अथवा संर ण से वेतील माजी कमचार या पा य किरता
५ ट के जागा आरि त असतील.

ा जागा मंजूर वेश मते अंतगत असतील.
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रा य

केले या धोरणानुसार, स म ािधकरणा ारे क ीभूत वेश ि या ारे भर या जातील. भारतीय संर ण सेवेत कायरत
आहे त / होते अ या नागरी कमचा य या पा य किरता ही संर ण सेवेतील आर णाची तरतूद लागू नाही.
िटप:
1. या जागा मंजूर वेश मतेपैकी आहे त आिण या रा य तरीय जागा हणून उपल ध आहे त.
2. सव पा डीईएफ-१, डीईएफ-२ आिण डीईएफ-3 उमेदवार ची एकि त गुणव ा यादी तयार केली जाईल.
अ) महारा

रा यातील रिहवासी असले या माजी सैिनक कमचा य ची मुले (डीईएफ-१)

आ) महारा

रा याम ये रिहवासी असले या स ीय से वा कमचा य ची मुले (डीईएफ-२)

इ) सि य सेवा कमचार्य ची मुले (डीईएफ-3)
य ची महारा




महारा

रा यात बदली झाली आहे पण जे महारा

रा याचे अिधवासी नाहीत.

रा याचे अिधवासी नाहीत परंतु मुल या िश णा या कारणा तव शेवट या

राह याची तरतूद अस यामुळे, य ची कुटु ं बे महारा

ुटी टे शनवर कुटु ं ब

रा याम ये आहे त. यापुढे असेही नमूद कर यात येते

की, अशा उमेदवाराने, थम वष दहावी नंतर या पदिवका अ यास मा या वेशासाठी, महारा
बोड ची एसएससी (इय ा दहावी) परी ा उ ीण केली असावी कवा या या समक

रा य

परी ा महारा

रा यातील एका शाळे तून उ ीण झालेली असावी आिण थम वष बारावी नंतर या पदिवका अ यास मा या
वेशासाठी, महारा
समक परी ा महारा

रा य बोड ची एचएससी (इय ा बारावी) परी ा उ ीण केली असावी कवा या या
रा यातील एका शाळे तून/महािव ालयातून उ ीण झालेली असावी.

3. या जाग वर दावा करणारे उमेदवार लागू असलेले ोफोम सादर करतील.
१.५ मिहला उमेदवार साठी आर ण
शासन िनणय

. जीईसी-1000 / (123/2000) / टे क इडीयु-१ , िदन क 17 एि ल, 2000 मधील तरतूदीनुसार ३०

ट के जागा मिहला उमेदवार साठी राखीव राहतील. हे आर ण स◌ंर ण, िद य ग य ती आिण अनाथ वग मधील
मिहला उमेदवार किरता लागू राहणार नाही.
1.6 आ थक टया दु ब ल वग तील उमेदवार साठी आर ण
शासन िनणय

. राआधो ४०१९/ . .३१/१६-अ, िदन क १२ फेबवारी २०१९ मधील तरतुदीनुसार १० ट के जागा

आ थक टया दु ब ल

वग तील उमेदवार साठी राखीव राहतील.

ा जागा शासनाने वेळोवेळी घोिषत केले या

धोरण नुसार, स म ािधकरणा ारे क ीभूत वेश ि या ारे भर या जातील.
1.7 धा मक अ पसं याक िव ा य साठी ि तीय पाळीमधील अ यास म असले या शासकीय सं थ म ये आर ण: (दहावीनंतर या थम वष पदिवका अ यास म व थेट ि तीय वष अ यास म)
मु लम, बौ , ि

न, शीख, पारशी आिण जैन समाजातील धा मक अ पसं याक िव ा य ना मंजूर वेश मते या

७०% जागा आिण सवसाधारण व मागासवग य

वग तील उमेदवार साठी ३०% जागा ि तीय पाळीमधील

अ यास म म ये, िनवडक शासकीय तं िनकेतन म ये धा मक अ पसं याक िव ा य साठी राखीव आहे त
(तपशील साठी पिरिश ट-I पहावे). या जागा रा य

तरावर कॅप या मा यमातून भर या जातील.

येक

अ यास म साठी, वेश मता ६० जाग किरता, ७०% जागा (४२) खाली नमूद केले या त या माणे, वर नमूद केले या
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धा मक अ पसं याक उमेदवार साठी राखीव असतील. ३०% जागा महारा

रा य

रा य उमेदवार किरता उपल ध असतील

आिण वेश ि ये या िव मान िनयम नुसार भर या जातील.
अनु म क अ पसं याक धा मक गट उपल ध जागा
1

मु लम

2

22

बौ

3

14

ि

न

02

4

शीख

01

5

जैन

02

6

पारशी

01

एकूण

42

िटप
1. अ पसं याक धा मक गटात, उमेदवार ची सं या उपल ध नस यास आिण उपल ध जागा भर या जाऊ शकत
नसतील, अशा पिर थतीत िर त जागा आंतर गुणव ेनुसार सव सामा य व आरि त वग तील उमेदवार ारे
भर या जातील.
2. नमूद आर णाकिरता पुरेशा माणात मिहला उमेदवार उपल ध नस यास, अशा जागा याच अ पसं याक धा मक
गटातील पु ष उमेदवार ना दे यात येतील.
1.8 मागासवग य उमेदवार किरता आर ण आिण शु क माफी योजनेसाठी आव यक माणप ची यादी खाली िद या माणे
अ.

१

आर णाचा वग
अनुसूिचत जाती (SC)
अनुसूिचत जाित बौ
(SC) म ये

२

मागासवग या आर णा या पु

प तिरत.

अनुसूिचत जमाती (ST)

माणप े दे णारा ािधकारी

आव यक माणप े
महारा

धम

थ

रा याम ये उमेदवाराची जात महारा

अनुसूिचत जाती

रा य मधील कायकारी

वग मधील जात हणून दं डािधकारी कवा यो य ािधकरण

मा यता ा त अस याचे जातीचे माणप
महारा

रा याम ये उमेदवाराची जमात महारा

अनुसूिचत जमाती
हणून मा यता

रा य मधील कायकारी

वग मधील जमात दं डािधकारी कवा यो य ािधकरण

ा त अस याचे जमातीचे

माणप
३

िवमु त जाती -अ (DT-A), महारा

रा याम ये

भट या जमाती - ब (NT-B), जात/जमात

उमेदवाराची महारा

अनुसूिचत

जाती/जमाती दं डािधकारी कवा यो य ािधकरण

भट या जमाती -क (NT-C),

वग मधील जात/जमात हणून मा यता

भट या जमाती -ड (NT-D),

ात

इतर मागासवग य (OBC),

माणप

िवशेष मागासवग य (SBC)
वग, सामािजक, शै िणक
मागास वग (SEBC)

अस याचे

रा य मधील कायकारी

जातीचे/जमातीचे

चालू आ थक वष या ३१ माच पयत वै धता उप िवभागीय अिधकारी/
असलेले नॉन ि मी लेयर माणप

उपिज हािधकारी / िज हािधकारी
/ महानगर दं डािधकारी कवा
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अ.

आर णाचा वग

मागासवग या आर णा या पु

थ

आव यक माणप े

रा य

माणप े दे णारा ािधकारी
यो य ािधकरण

४

आ थक
(EWS)

ा मागास

वग आ थक

ा

दु ब ल

घटका या तहसीलदार / उप िवभागीय

पा तेसाठीचे माणप .

अिधकारी / उपिज हािधकारी /

पालक या उ प ाची मय दा शासना या िज हािधकारी / महानगर
वेळोवेळी घोिषत केले या

धोरणानुसार दं डािधकारी कवा यो य ािधकरण

असेल.
५

ूशन फी वे हर योजना चालू आ थक वष या 1 एि ल नंतर जारी तहसीलदार / उप िवभागीय
(TFWS)

केले या

पालक ची

वा षक

उप

माणप .
पालक या

अिधकारी / उपिज हािधकारी /
िज हािधकारी / महानगर

उ प ाची मय दा अिखल दं डािधकारी कवा यो य ािधकरण

भारतीय तं िश ण पिरषद य नी वेळोवेळी
घोिषत केले या धोरणानुसार असेल.
:
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रा य

पिरिश ट-I
मु लम, बौ , ि

न, शीख, पारशी आिण जैन समाजातील धा मक अ पसं याक उमेदवार साठी ७०% जागा राखीव
असले या दु पार पाळीत सु असले या शासकीय सं थ ची यादी.

1

Inst
Code
2012

Government Polytechnic, Hingoli

2

2013

Government Polytechnic, Ambad

3

2014

Government Polytechnic, Jalna

4

2015

Puranmal Lahoti Government
Polytechnic, Latur

5

2017

Government Polytechnic, Nanded

6

3006

Government Institute of Printing
Technology, Mumbai

7

3007

Government Polytechnic, Mumbai

8

3009

Government Polytechnic,
Ratnagiri

9

3011

Government Polytechnic, Thane,

10

4009

Government Polytechnic,
Bramhapuri

11

5008

Government Polytechnic, Jalgaon

12

6013

Government Polytechnic ,Pune

13

6016

Government Polytechnic, Karad

14

6017

Government Polytechnic, Solapur

SN

Name of the Institute

(अ यावत मािहतीसाठी वेबसाईट पहा)
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Name of Second Shift Course
Mechanical Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Printing Technology
Computer Engineering
Information Technology
Civil Engineering
Electronics and
Telecommunication Engg
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Electronics and TeleCommunication
Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Electrical Engineering
Electronics and
Telecommunication Engg
Civil Engineering
Electronics and
Telecommunication Engg
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
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रा य

पिरिश ट-II
“क ीभूत वेश ि येसाठी अज चा फॉम सोबत ऑनलाइन अपलोड कर याची/जोड याची कागदप े

(क).दहावीनंतरचे थम वष पदिवका अ यास म
अनु.

.

उमेदवाराचा कार

अज सोबत जोडावया या कागदप
भारतीय रा ीय व

1

सव उमेदवार

या सा िकत स य ित

माणप *, एसएससी (इय ा दहावी) गुणपि का,

एसएससी (इय ा दहावी) उ ीण झा यानंतरचा शाळा सोड याचा दाखला,
एचएससी/एचएससी होकेशनल गुणपि का आिण सोड याचा दाखला,
लागु अस यास. इंटरिमिजएट

ेड

ॉईंग परी ा उ ीण माणप , लागु

अस यास.
वर
2.

टाइप-बी उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

डोिमसाईल माणप ** उमेदवाराचे कवा उमेदवारा या विडल चे/आईचे
याम ये तो/ती महारा ातील डोिमसाईल अस याचे दशिव यात आलेले
आहे .
वर

3.

टाइप-सी उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

िनयो ताकडू न माणप

यितिर त,

ोफोम -A म ये - या म ये असे नमूद कर यात

आले आहे की, उमेदवाराचे वडील/आई हे क सरकार/भारत सरकारचे
उप म असले या िठकाणी कमचारी असून स या

य ची िनयु ती

महारा ात आहे .
वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

िनयो ताकडू न माणप
4.

टाइप-डी उमेदवार

यितिर त,

ोफोम -B म ये - या म ये असे नमूद कर यात

आले आहे की, उमेदवाराचे वडील/आई हे महारा

शासनाचे/महारा

शासनाचे उप म असले या िठकाणी कमचारी आहे त कवा
हमीप

व सेवािनवृ

कमचा य कडू न सेटलमटचे थान स गत असलेले

कागदोप ी पुरावे
वर
टाइप- ई उमेदवार:
5.

महारा

कन टक

िववािदत सीमा े
उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

उमेदवार िववािदत सीमा े ामधील आहे असा उ ेख करणारे माणप
ोफोम -G1
उमेदवाराची मातृभाषा मराठी अस याचे माणप
(महारा

कन टकातील वाद

ोफोम -G2.

त सीमावत भागातील गाव ची यादी

वेबसाइटवर उपल ध आहे .)
मागासवग य उमेदवार
6.

एससी / एसटी

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

जात/जमात माणप
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अनु.

.

उमेदवाराचा कार

मागासवग य उमेदवार
7

हीजे / डीटी एनटी (ए) /
एनटी (बी) / एनटी (सी) /
एनटी (डी) / ओबीसी /

वर

अज सोबत जोडावया या कागदप

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

रा य

या सा िकत स य ित

यितिर त,

जात/जमात माणप
31 माच 2021 पयत वै धता असलेले नॉन ि मीलेअर माणप

एसबीसी / एसईबीसी
8

माजी सैिनक (डीइएफ-१)
/ सि य संर ण सैिनक
(डीइएफ-२)

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

संर ण सेवा माणप

यितिर त,

ोफोम - C

वडील/आई जे माजी सेवा/सि य संर ण कमचारी आहे त य चे महारा
रा यात डोिमसाईल अस याचे डोिमसाईल माणप
9

सि य संर ण सैिनक
(नॉन डोिमसाईल)
(डीइएफ-3)

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

संर ण सेवा माणप

यितिर त,

ोफोम - C आिण D/E

िनयो ताकडू न ोफोम -D, जे असे नमूद करते की उमेदवाराचे वडील /
आई सि य संर ण सेवाम ये कायरत असुन स या य ची िनयु ती महारा
रा यात आहे .
िनयो ताकडू न ोफोम -E, जे असे नमूद करते की उमेदवाराचे वडील /
आई जे सि य संर ण सेवेतील य ती आहे त आिण य नी य चे कुटु ं ब
य या याआधी या महारा

रा या या िनयु ती या िठकाणी वा त य

करीत आहे .
10

िद य ग वग तील
उमेदवार

11

ज मू व का मीर संघरा य
े आिण लडाख
संघरा य े िव थािपत
उमेदवार (J1/J2/J3)

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

ोफोम F/F1/F2/F3/F4 लागू असलेले िद य ग माणप
वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

संर ण व शासकीय कमचा य या बाबतीत पो टगचे/िनयु तीचे माणप
ोफोम -J
िनव िसत छावणीत रािहले य साठी िनव िसत छावणीत राह याचे
माणप

ोफोम -K

उमेदवार िव थािपत कुटु ं बातील अस याचे माणप
12

िवदे शी िव ाथ (एफएन)/
अिनवासी भारतीय
(एनआरआय) उमेदवार

13

भारतीय वंशाचे नागिरक
(पीआयओ)

ोफोम -L

एमएसबीएसएचएसई कडू न समानता/समक ता माणप
परदे शी िव ाथ अस याचा /अिनवासी भारतीय अस याचे
पुरावा.
एमएसबीएसएचएसई कडू न समानता/समक ता माणप
भारतीय वंशाचे नागिरक अस याचे माणप / पुरावा
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अनु.

.

उमेदवाराचा कार

अज सोबत जोडावया या कागदप

या सा िकत स य ित

रा य

14

आखाती दे शातील भारतीय एमएसबीएसएचएसई कडू न समानता/समक ता माणप
कामगार ची मुले
आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले अस याचे माणप / पुरावा
(सीआयड यूजीसी)

15

नेशनल कॅडेट को स
(एनसीसी)

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

अिखल भारतीय पातळीवर महारा ा या ितिनिध वाचे माणप ,
एन.सी.सी. या दोन वष त िकमान 70% उप थतीचे माणप ,
एन.सी.सी. `अ ' माणप

16

अ पसं य क उमदे वार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

उमेदवार संबंिधत भािषक / धा मक अ पसं याक समुदायातील
अस याबाबतचे घोषणाप

कवा शाळा/महािव ालयाचा दाखला याम ये

धम/मातृभाषेब ल मािहती उपल ध आहे .
शासन िनणय अ पसं य क िवभाग

. अिविव -२०१०/ . .

१०९/१०/काय -५, िदन क ०१.०७.२०१३ (201307021644062414)
महारा

रा यातील ज म थान दशिवणारे उमेदवाराचे डोिमसाईल/ ज म

/ शाळा सोड याचा दाखला माणप
17

टीएफड यूएस उमेदवार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

उमेदवारा या पालक चे सव

यितिर त,

ोत एक क न होणारे वा षक उ प

.८

लाख पे ा जा त नस याब लचे स म ािधकरणाने जारी केलेले आ थक
वष सन २०19-२०20 चे उ प
18

माणप

आ थक

ा दु ब ल घटक वर म क १ म ये नमूद केले या कागदप यितिर त,
(ईड यूएस) उमेदवार
आ थक
ा दु ब ल घटकाचे पा ता माणप
सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय

. राआधो ४०१९/ . .३१/१६-

अ, िदन क १२/०२/२०१९ (201902121415021407))
19

अनाथ उमेदवार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

अनाथ माणप

ोफोम -U
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(ख). बारावीनंतरचे थम वष पदिवका अ यास म

अनु.

.

उमेदवाराचा कार

अज सोबत जोडावया या कागदप
भारतीय रा ीय व

1

सव उमेदवार

रा य

या सा िकत स य ित

माणप *, एसएससी व एचएससी

गुणपि का,

एचएससी उ ीण झा यानंतरचा शाळा/ महािव ालय सोड याचा दाखला,
इंटरिमिजएट ेड ॉईंग परी ा उ ीण माणप , लागु अस यास.
वर

2.

टाइप-बी उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

डोिमसाईल माणप ** उमेदवाराचे कवा उमेदवारा या विडल चे/आईचे
याम ये तो/ती महारा ातील डोिमसाईल अस याचे दशिव यात आलेले
आहे .
वर

3.

टाइप-सी उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

िनयो ताकडू न माणप

यितिर त,

ोफोम -A म ये - या म ये असे नमूद कर यात

आले आहे की, उमेदवाराचे वडील/आई हे क सरकार/भारत सरकारचे
उप म असले या िठकाणी कमचारी असून स या

य ची िनयु ती

महारा ात आहे .
वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

िनयो ताकडू न माणप
4.

टाइप-डी उमेदवार

यितिर त,

ोफोम -B म ये - या म ये असे नमूद कर यात

आले आहे की, उमेदवाराचे वडील/आई हे महारा

शासनाचे/महारा

शासनाचे उप म असले या िठकाणी कमचारी आहे त कवा
हमीप

व सेवािनवृ

कमचा य कडू न से टलमटचे थान स गत असलेले

कागदोप ी पुरावे
वर
टाइप- ई उमेदवार:
5.

महारा

कन टक

िववािदत सीमा े
उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

उमेदवार िववािदत सीमा े ामधील आहे असा उ ेख करणारे माणप
ोफोम -G1
उमेदवाराची मातृभाषा मराठी अस याचे माणप
(महारा

कन टकातील वाद

ोफोम -G2.

त सीमावत भागातील गाव ची यादी

वेबसाइटवर उपल ध आहे .)
मागासवग य उमेदवार
6.

एससी / एसटी
मागासवग य उमेदवार

7

हीजे / डीटी एनटी (ए) /
एनटी (बी) / एनटी (सी) /
एनटी (डी) / ओबीसी /

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

जात/जमात माणप
वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

जात/जमात माणप
31 माच 2021 पयत वै धता असलेले नॉन ि मीलेअर

एसबीसी / एसईबीसी
8

माजी सैिनक (डीइएफ-१)
/ सि य संर ण सैिनक

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

68
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अनु.

.

उमेदवाराचा कार

(डीइएफ-२)

अज सोबत जोडावया या कागदप

संर ण सेवा माणप

रा य

या सा िकत स य ित

ोफोम - C

वडील/आई जे माजी सेवा/सि य संर ण कमचारी आहे त य चे महारा
रा यात डोिमसाईल अस याचे डोिमसाईल माणप
9

सि य संर ण सैिनक
(नॉन डोिमसाईल)
(डीइएफ-3)

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

संर ण सेवा माणप

यितिर त,

ोफोम - C आिण D/E

िनयो ताकडू न ोफोम -D, जे असे नमूद करते की उमेदवाराचे वडील /
आई सि य संर ण सेवाम ये कायरत असुन स या य ची िनयु ती महारा
रा यात आहे .
िनयो ताकडू न ोफोम -E, जे असे नमूद करते की उमेदवाराचे वडील /
आई जे सि य संर ण सेवेतील य ती आहे त आिण य नी य चे कुटु ं ब
य या याआधी या महारा

रा या या िनयु ती या िठकाणी वा त य

करीत आहे .
10

िद य ग वग तील
उमेदवार

11

ज मू व का मीर संघरा य
े आिण लडाख
संघरा य े िव थािपत
उमेदवार (J1/J2/J3)

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

ोफोम F/F1/F2/F3/F4 लागू असलेले िद य ग माणप
वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

संर ण व शासकीय कमचा य या बाबतीत पो टगचे/िनयु तीचे माणप
ोफोम -J
िनव िसत छावणीत रािहले य साठी िनव िसत छावणीत राह याचे
माणप

ोफोम -K

उमेदवार िव थािपत कुटु ं बातील अस याचे माणप
12

िवदे शी िव ाथ (एफएन)/
अिनवासी भारतीय
(एनआरआय) उमेदवार

13

भारतीय वंशाचे नागिरक
(पीआयओ)

ोफोम -L

एमएसबीएसएचएसई कडू न समानता/समक ता माणप
परदे शी िव ाथ अस याचा /अिनवासी भारतीय अस याचे

माणप

/

पुरावा.
एमएसबीएसएचएसई कडू न समानता/समक ता माणप
भारतीय वंशाचे नागिरक अस याचे माणप / पुरावा

14

आखाती दे शातील भारतीय एमएसबीएसएचएसई कडू न समानता/समक ता माणप
कामगार ची मुले
आखाती दे शातील भारतीय कामगार ची मुले अस याचे माणप / पुरावा
(सीआयड यूजीसी)

15

अ पसं य क उमदे वार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

उमेदवार संबंिधत भािषक / धा मक अ पसं याक समुदायातील
अस याबाबतचे घोषणाप

कवा शाळा/महािव ालयाचा दाखला याम ये

धम/मातृभाषेब ल मािहती उपल ध आहे .
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अनु.

.

उमेदवाराचा कार

अज सोबत जोडावया या कागदप

शासन िनणय अ पसं य क िवभाग

या सा िकत स य ित

रा य

. अिविव -२०१०/ . .

१०९/१०/काय -५, िदन क ०१.०७.२०१३ (201307021644062414)
महारा

रा यातील ज म थान दशिवणारे उमेदवाराचे डोिमसाईल/ ज म

/ शाळा सोड याचा दाखला माणप
16

टीएफड यूएस उमेदवार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

उमेदवारा या पालक चे सव

यितिर त,

ोत एक क न होणारे वा षक उ प

.८

लाख पे ा जा त नस याब लचे स म ािधकरणाने जारी केलेले आ थक
वष सन २०19-२०20 चे उ प
17

माणप

आ थक

ा दु ब ल घटक वर म क १ म ये नमूद केले या कागदप यितिर त,
(ईड यूएस) उमेदवार
आ थक
ा दु ब ल घटकाचे पा ता माणप
सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय

. राआधो ४०१९/ . .३१/१६-

अ, िदन क १२/०२/२०१९ (201902121415021407))
18

अनाथ उमेदवार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

अनाथ माणप

ोफोम -U
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रा य

(ग). थेट ि तीय वष पदिवका अ यास म
अनु.
.

उमेदवाराचा कार

अज सोबत जोडावया या कागदप
भारतीय रा ीय व

1

सव उमेदवार

या सा िकत स य ित

माणप *, एसएससी (इय ा दहावी) गुणपि का,

एचएससी िव ान/ एचएससी िव ान होकेशनलसह / एचएससी िव ान
टे नकलसह / आयटीआय (२ वष कालावधीचा) गुणपि का, शेवटची शाळा/
महािव ालय/ सं था सोड याचा दाखला
वर

2.

टाइप-बी उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

डोिमसाईल माणप ** उमेदवाराचे कवा उमेदवारा या विडल चे/आईचे
याम ये तो/ती महारा ातील डोिमसाईल अस याचे दशिव यात आलेले
आहे .
वर

3.

टाइप-सी उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

िनयो ताकडू न माणप

यितिर त,

ोफोम -A म ये - या म ये असे नमूद कर यात

आले आहे की, उमेदवाराचे वडील/आई हे क सरकार/भारत सरकारचे
उप म असले या िठकाणी कमचारी असून स या

य ची िनयु ती

महारा ात आहे .
वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

िनयो ताकडू न माणप
4.

टाइप-डी उमेदवार

यितिर त,

ोफोम -B म ये - या म ये असे नमूद कर यात

आले आहे की, उमेदवाराचे वडील/आई हे महारा

शासनाचे/महारा

शासनाचे उप म असले या िठकाणी कमचारी आहे त कवा
हमीप

व सेवािनवृ

कमचा य कडू न से टलमटचे थान स गत असलेले

कागदोप ी पुरावे
वर
टाइप- ई उमेदवार:
5.

महारा

कन टक

िववािदत सीमा े
उमेदवार

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

उमेदवार िववािदत सीमा े ामधील आहे असा उ ेख करणारे माणप
ोफोम -G1
उमेदवाराची मातृभाषा मराठी अस याचे माणप
(महारा

कन टकातील वाद

ोफोम -G2.

त सीमावत भागातील गाव ची यादी

वेबसाइटवर उपल ध आहे .)
मागासवग य उमेदवार
6.

एससी / एसटी
मागासवग य उमेदवार

7

हीजे / डीटी एनटी (ए) /
एनटी (बी) / एनटी (सी) /

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

जात/जमात माणप
वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

जात/जमात माणप
31 माच 2021 पयत वै धता असलेले नॉन ि मीलेअर माणप
71

तं िश ण संचालनालय, महारा

मािहती पु तका: पदिवका वेश 2020-21
अनु.
.

उमेदवाराचा कार

अज सोबत जोडावया या कागदप

रा य

या सा िकत स य ित

एनटी (डी) / ओबीसी /
एसबीसी / एसईबीसी
8

अ पसं य क उमदे वार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

यितिर त,

उमेदवार संबंिधत भािषक / धा मक अ पसं याक समुदायातील
अस याबाबतचे घोषणाप

कवा शाळा/महािव ालयाचा दाखला याम ये

धम/मातृभाषेब ल मािहती उपल ध आहे .
शासन िनणय अ पसं य क िवभाग

. अिविव -२०१०/ . .

१०९/१०/काय -५, िदन क ०१.०७.२०१३ (201307021644062414)
महारा

रा यातील ज म थान दशिवणारे उमेदवाराचे डोिमसाईल/ ज म

/ शाळा सोड याचा दाखला माणप
9

आ थक

ा दु ब ल घटक वर म क १ म ये नमूद केले या कागदप यितिर त,
(ईड यूएस) उमेदवार
आ थक
ा दु ब ल घटकाचे पा ता माणप
सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय

. राआधो ४०१९/ . .३१/१६-

अ, िदन क १२/०२/२०१९ (201902121415021407))
10

अनाथ उमेदवार

वर

म क १ म ये नमूद केले या कागदप

अनाथ माणप

यितिर त,

ोफोम -U

िटप
(क) * “भारतीय रा ीय वाचा दाखला” या ऐवजी खालील कागदप ेसु ा सादर कर यास परवानगी आहे .
(एक) शाळा सोड याचा दाखला याम ये उमेदवाराचे नागिरक व ‘भारतीय अस याचा उ ेख केलेला आहे .
(दोन) समुिचत ािधकरणाने दान केलेला उमेदवारा या नावाचा भारतीय पारप (पासपोट)
(तीन) उमेदवाराचा ज माचा दाखला, याम ये ज माचे थळ भारतातील अस याचे दशिव यात आलेले आहे.
(ख)** डोिमसाईल माणप
महारा शासना या समुिचत ािधकाय नी जारी केलेले डोिमसाईल माणप वै ध मानले जाईल. उमेदवारा या
आई या डोिमसाईल माणप ाबाबतीत, िववाह माणप आिण नाव बदलेले अस यास नाव बदल याचा
कायदे शीर पुरावा सादर करणे आव यक राहील. अशा उमेदवार ना आईचे नाव प टपणे नमूद कर यात
आलेले आईचे ज म माणप सादर करणे आव यक आहे .
(ग) पा तेची अंितम तारीख
कॅपसाठी ऑनलाईन अज सादर कर याची शेवटची तािरख ही अंितम तारीख (कट ऑफ तारीख) मानून, सव
हे तूंसाठी, उमेदवार किरता या िनयम ची लागूता, उमेदवाराची पा ता िनि त केली जाईल आिण / कवा िनणय
घेतला जाईल. हे प ट कर यात येते की, ा िनयम नुसार कॅपसाठी ऑनलाईन अज भर या या शेवट या
तारखेला अपा अस याचे आढळ यास आिण अशा अपा उमेदवाराने वरील तारखेनंतर ( हणजेच ऑनलाईन
अज भर याची शेवटची तारीख), आव यक पा ता धारण करीत अस यास, अशा यानंतर या पा तेचे संपादन
करणारे अपा उमेदवार कॅपसाठी कोण याही हे तूने वेशा या उ ेशाने पा ठरिवले जाणार नाहीत.
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रा य

पिरिश ट-III
थेट ि तीय वष पो ट एसएससी पदिवका वेशासाठी पा ता गट व संबंिधत पदिवका अ यास म चा समूह व उपसमूह

Group
No.
A
Sr. No
1

B
Sr. No
1

2

Qualifying Examination / Course

Eligible for admission to Diploma
Programme

Eligibility:-XII Science pass with (PCM or PCB or PCMB)
Eligible for Admission to Diploma
Title of HSC Science
Programme (Regular/Part Time)
H.S.C. (PCM or PCB or PCMB)
1. Civil Engg. Group
2. Mechanical Engg. Group
3. Computer Engg. Group
4. Electrical Engg. Group
5. Electronics & Telecommunication Engg.
Group
6. Instrumentation Engg. Group
7. Chemical Engg. Group
8. Textile Engg. Group
9. Printing Technology
10. Medical Laboratory Technology Group
11. Food Technology
12. Mining Engineering Group
13. Sugar Manufacturing
14. Mechatronics
Eligibility: -XII Science with Technical / Vocational Subjects (Bifocal). HSC Science
or Technical subjects (Bifocal)
Title of HSC Science with
Eligible for Admission to Diploma
Technical/Vocational Course (Bifocal)
Programme (Regular/Part Time)
1. Electrical Maintenance (A-1)
1. Civil Engg. Group
2. Mechanical Maintenance (A-2)
2. Mechanical Engg. Group
3. Scooter & Motor Cycle Servicing (A-3)
3. Computer Engg. Group
with PCM
4. Electrical Engg. Group
5. Electronics Engg. Group
4. General Civil Engg. (A-4)
5. Chemical Plant Operation (C-3)
6. Instrumentation Engg. Group
7. Chemical Engg. Group
6. Electronics (C-2)
7. Computer Science (D-9)
8. Textile Engg. Group
9. Medical Laboratory Technology
10. Food Technology Group
11. Printing Technology
12. Sugar Manufacturing (Only for
courses A-1, A-2, C-3)
13. Mechatronics (For A-1, A-2, C-2 & C-3)
1. General Civil Engg. (A-4)
1. Architecture Assistantship (AA)
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C

Eligibility :- S. S. C. Pass + 3 years duration ATS Course

Sr. No
1

Title of ITI (ATS)curses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

2

रा य

Machinist Grinder
D'man Mech.
Fitter
Turner
Machinist
Tool & Die Maker (J&F)
Tool & Die Maker (M&D)
Mech. Machine Tool Maint/ Mechanic
Millwright Maint.
Mechanic Ref. & Air conditioning
Stream Turbine Cum Auxiliary Plant
operator
Mechanic (Dairy Maint.)
Mat. Handling Equip.
Operator cumMechanic (Power Plant)
Operator Adv. Machine Tool
Machine (Agri. Machinery)
Maint. Mechanic(Chem. Plant)
Mechanic (earth Moving Machinery)
Mechanic Maint. (Textile Machinery)
Mechanic (Mining Machiner)
Pipe Fitter
Mechanic Motor Vehicle
Mechanic Diesel
Driver cum Fitter
Auto Mech. 2/3 wheeler
Mech. Marine Diesel
Construction Machinery cum Operator
Auto Electrician
Machine Advacne Machine Tool Maint.
Pump Operator Cum Mech.

1. D'man Civil
2. Surveyor
3. Pipe Fitter

Eligible for Admission to Diploma program
(Regular/Part Time)
1. Mechanical Engineering
2. Production Engineering / Technology
3. Automobile Engineering
4. Sugar Manufacturing (for courses 1
to 10 & 13 to 16, 20, 28, 29)
5. Mechatronics

1. Civil Engineering
2. Civil & Rural Engineering
3. Construction Technology
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3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.

3.
4.
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

8

Electrician
Auto Electrician
Electrician Air Craft
Cable Jointer
Electrician (Mines)
Armature Winder
Electrician (Steel Plant)
Power Electrician
Instrument Mechanic (Chem. Plant)
Attendant Operator (Chem. Plant)
Maint. Mechanic (Chem. Plant)
Electroplater
Lab. Asst. (Chem. Plant)
Pipe Fitter
Plastic Processing Operator
Fibre Reinforced Plastic Processor
Tool & Die Maker (M&D)
Data Prepration and Comp. Software
Programming and system
administration Assistant with pass in
XII science(Physics, Maths, Chemistry)
Info. Tech. & Electronic System
Maintenance
Information Communication
Technology System Maintenance
Electronic Mech.
Mechanic Radio & Radar Air Craft
Mechanic Television (video)
Info. Tech. & Electronics System
Maintenance
Instrument Mechanic
Instrument Mechanic (Chemical Plant)
Mechanic cum Operator Electronics
Communication System
Mechanic Communication
Equipment Maintenance
Mechanic Radio & TV
Mechanic Industrial Electronics
Mechanic Consumer Electronics
Mechanic Medical Electronics
Mechanic Mechatronics

1. Litho Offset Machine Minder

1. Electrical Engineering
2. Electrical Power Systems
3. Electrical and Electronics (Power
Systems)
4. Sugar Manufacturing (for course no. 1)

1. Chemical Technology
2. Chemical Engineering
3. Sugar Manufacturing (for course no. 1 to
3 & 5, 6 )
4. Mechatronics
1. Plastic Engineering

1.
2.
3.
4.

Computer Engineering
Computer Technology
Information Technology
Computer Science and Engineering

1. Electronic
2. Electronic and Telecommunication
Engg.
3. Electronic Engineering
4. Industrial Electronics
5. Electronics & Communication
Engineering
6. Digital Electronics
7. Instrumentation
8. Instrumentation & Control
9. Medical Electronics
10. Electronics & communication
Engineering (Industry Integrated)
11. Industrial Electronics (Sandwich
pattern)
12. Electronics & communication
Technology
13. Mechatronics
1. Printing Technology
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C1
Sr. No

रा य

Eligibility :- S. S. C. Pass + 2 years duration ATS Course
Eligible for Admission to Diploma program
(Regular/Part Time)
1. Mechanical Engineering
2. Production Engineering / Technology
3. Automobile Engineering
4. Sugar Manufacturing
5. Mechatronics
1. Electrical Engineering
2. Electrical Power Systems
3. Electrical and Electronics (Power
Systems)
4. Sugar Manufacturing
1. Mechanical Engineering
2. Production Engineering / Technology
3. Automobile Engineering
4. Mechatronics

Title of ITI (ATS)curses

1

1. Fitter
2. Turner

2

1. Electrician

3

1. Machanic Motor Vehicle

4

1. Food Production General

1. Food Technology

5

1. Electronic Mechanic

1.
2.
3.
4.
5.

Electronic
Electronic and Telecommunication Engg.
Electronic Engineering
Industrial Electronics
Electronics & Communication
Engineering
6. Digital Electronics
7. Instrumentation
8. Instrumentation & Control
9. Medical Electronics
10. Mechatronics
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D
Sr. No
1

2

3

4

5

6

रा य

Eligibility :- S. S. C. Pass with Maths, Science & English + 2 Years Duration I.T.I.
Trade Craftsman Training Scheme (C.T.S.) Course (I.T.I.)
Title of Craftsman Training Scheme
Eligible for Admission to Diploma
(C.T.S.) Course
Programme (Regular/Part Time)
1. Machinist Grinder
1. Mechanical Engineering
2. D’Man Mech.
2. Production Engineering Technology
3. Fitter
3. Automobile Engineering
4. Turner
4. Sugar Manufacturing (for course no. 1 to
5. Machinist
10)
6. Tool & Die Maker (J&M)
5. Mechatronics
7. Tool & Die Maker (M &D)
8. Mach. Machine Tool Maint./ Mechanic
Millwright Maint.
9. Mechanic Ref. & Air Conditioning
10. Operator Adv. Machine Tool
11. Marine Fitter
12. Lift Mechanic
13. Mechanic Mechatronics
14. Mechanic Motor Vehicle
1. D'man Civil
1. Civil Engineering
2. Surveyor
2. Civil & Rural Engineering
3. Architectural D’man (SCVT)
3. Construction Technology
4. Architectural Assistantship (for course
4. Civil Engg. Assistant
no. 3 )
1. Electrician
1. Electrical Engineering
2. Lift Mechanic
2. Electrical Power Systems
3. Electrical and Electronics (Power
3. Electroplater
4. Electrician Power Distribution
Systems)
4. Sugar Manufacturing (for course no. 1)
1. Instrument Mechanic (Chem. Plant)
1. Chemical Technology
2. Attendant Operator (Chem. Plant)
2. Chemical Engineering
3. Maint. Mechanic (Chem. Plant)
3. Sugar Manufacturing (for course no. 1 to
4. Electroplater
3 & 5)
4. Mechatronics
5. Lab. Asst. (Chem. Plant)
6. Rubber Technician (SCVT)
1. Tool & Die Maker (M&D)/(SCVT)
1. Plastic Engineering
2. Mechatronics
2. Plastic Mould Maker (SCVT)
3. Rubber Technician (SCVT)
1. Mech. Computer Hardware
1. Computer Engineering
2. Info. Tech. & Electronics System
2. Computer Technology
Maintenance
3. Information Technology
Computer Science & Engineering
3. Information & Communication
4.
Technology System maintenance
4. Information Technology
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7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

8

9
10

E

Sr. No.
1

2

Electronic Mech.
Mechanic Consumer Electronics
Mechanic Cum Operator
Electronics Communication System
Mechanic Radio & TV
Information & Communication
Technology System Maintenance
Mechanic Industrial Electronics
Instrument Mechanic
Instrument Mechanic (Chemical Plant)
Technician Medical Electronics
Technician Mechatronics
Technician Power Electronics System

1. Mechanical & Medical Electronics
2. Technician Medical Electronics
3. Biomedical Instrumentation
Radiology & Imaging
4. Installation Maintenance & Service
of Medical Equipments
5. Repair & Maintenance of Biomedical
Equipments
1. Mechanical & Medical Electronics
1. Textile Wet Processing and
Technology

रा य

1.
2.
3.
4.
5.

Electronic
Electronic and Telecommunication Engg.
Electronic Engineering
Industrial Electronics
Electronics & Communication
Engineering
6. Digital Electronics
7. Instrumentation
8. Instrumentation & Control
9. Electronics & Communication
Engineering (Integrated Pattern)
10. Electronics & communication
Technology
11. Industrial Electronics (Sandwich pattern)
12. Mechatronics
1. Medical Electronics

1. Medical Electronics
1. Textile Technology
2. Textile Manufacture
3. Man-Made Textile Chemistry

Eligibility: - Centre of Excellence
Candidate completing one year course of Basic Sector & thereafter corresponding one
module of six months’ duration and one specialized module of 6 months’ duration will be
eligible for direct second year admission of diploma. (Total duration ofcourse: - 2 years)
C. O. E. Course / Basic Sector of 1 year duration (where aggregate marks shall be
sum of all 3 groups)
Eligible for Admission to Diploma
Title of C.O.E. Course/ Basic Sector
(Duration 1 Year)
Programme (Regular/Part Time)
1. Plastic Processing
1. Plastic Engineering
2. Chemical
2. Chemical Engineering
3. Chemical Technology
4. Sugar Manufacturing (for course no. 2)
1. Information Technology
2. Electronics

1.
2.
3.
4.
78

Computer Engineering
Computer Technology
Information Technology
Computer Science & Engineering

तं िश ण संचालनालय, महारा

मािहती पु तका: पदिवका वेश 2020-21

3

1. Construction & Wood Working

1. Civil Engineering
2. Civil & Rural Engineering
3. Construction Technology

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5

Fabrication (F & W)
Production & Manufacturing
Automobile
Refrigeration & Air Conditioning
Chemical
Plastic Processing
Industrial Automation
Electronics
Electrical
Information Technology
Industrial Automation

Mechanical Engineering
Production Technology/ Engineering
Automobile Engineering
Sugar Manufacturing (for course no. 1,
2, 4, 5 & 7)
5. Mechatronics

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6

रा य

12.
13.
1.
2.
3.
4.

1. Electrical
2. Industrial Automation
3. Electronics

7

1. Apparel

8

1. Textile Processing and Technology

9

1. Chemical Sector (Advance Module in
Instrument Mechanic & Advance
Mechanic Instruments)

79

5.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Electronics & Tele Comm. Engineering
Electronics Engineering
Electronics
Industrial Electronics
Electronics & Comm. Engineering
Digital Electronics
Medical Electronics
Instrumentation
Instrumentation & Control
Electronics & communication
Engineering (Integrated Pattern)
Electronics & communication
Technology
Industrial Electronics (Sandwich Pattern)
Mechatronics
Electrical Engineering
Electrical Power System
Electrical & Electronics (Power System)
Sugar Manufacturing (for course no. 1 &
2)
Mechatronics
Fashion & Clothing Technology
Dress Designing & Manufacturing
Garment Technology
Textile Technology
Textile Manufacturing
Instrumentaion
Instrumentation & Control
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F

Sr. No.
1

2

3

रा य

Eligibility:- XII Vocational Courses (MCVC)
Vocational Course in Engineering
Eligible for admission to Diploma
Group
Programme
Eligible for Admission to Diploma
Title of Vocational Course
Programme (Regular/Part Time)
1. Mechanical Technology
1. Mechanical Engineering
2. Production Engineering / Technology
(K4/K5/K6) or (IA/IB/IC)
2. Auto Engineering Technician
3. Automobile Engineering
(K1/K2/K3)
4. Sugar Manufacturing
OR Automobile Technology
5. Mechatronics
(GA/GB/GC)
Building Maintenance (J7/J8/J9)
OR Construction Technology
(HA/HB/HC)
1. Electrical Technology
i) RMEDA (J4/J5/J6)
ii) RMREM (T1/T2/T3)
2. OR Electrical Technology
(FA/FB/FC)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Civil Engineering
Civil & Rural Engineering
Construction Technology
Architecture Assistantship
Electrical Engineering
Electrical Power Systems
Electrical & Electronics Power System
Sugar Manufacturing
Computer Engineering
Computer Technology
Information Technology
Computer Science & Engineering

4

Computer Techniques (X1/X2/X3)
OR Computer Technology (JA/JB/JC)

1.
2.
3.
4.

5

Electronics Technology (J1/J2/J3)
OR Electronics Technology
(EA/EB/EC)

6

Medical Laboratory Technician
(P1/P2/P3)
OR Medical Laboratory Technician
(OA/OB/OC)

1. Electronic,
2. Electronic and Telecommunication
Engg.,
3. Electronic Engineering
4. Industrial Electronics
5. Electronics & Communication
Engineering
6. Digital Electronics
7. Instrumentation,
8. Instrumentation & Control,
9. Medical Electronics
10. Mechatronics
Medical Lab Technology
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G
Sr. No
1

रा य

Eligibility: - 2 Years Duration courses of Maharashtra State Board of Vocational
Education.
Eligible for Admission to Diploma
Title of Course (Certificate Course In)
Programme (Regular/Part Time)
1. Computer CNC Programmer
1. Mechanical Engineering
2. Computer Aided Design (CAD)
2. Production Engineering /Technology
3. Computer CAD Technique
3. Mechatronics
4. Draftsman Mechanical
5. Pump Operator cum Mechanic
6. General Fitter cum Mechanic
7. Structural Fabricator and Repair
Technology
8. Production Quality Control
9. Hydraulics and Pneumatics
10. Machinist
11. Machinist (Grinder)
12. Advance Machine Tool Operator
13. Industrial Automation
14. CNC Programming and Machining
15. Turner
16. Tool and Die Making
17. CNC Turning
18. Engineering Metrology
19. CAD CAM
20. General Welding
21. Welding Technology
22. Welding Fabrication and Automation
23. Weld Testing and Quality Management
24. Basic Refrigeration and Air
Conditioning
25. Industrial Refrigeration and Air
Conditioning
26. Furniture making and Designing
27. Air Conditioning and Refrigeration
Technician
28. Mechanical Engineering
29. Mechanical Technician
30. Welding Technic
31. Structure Fabrication
32. Electroplating
33. Industrial Technology
34. Material Testing and Heat Treatment
35. Boiler Attendant
36. Furniture Making
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2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Architect Draftsman
Draftsman Civil
Interior Decoration and Designing
Construction Surveying
Building Construction Supervisor
Building Maintenance
Building construction Technology
Building Construction Management
Building Construction and Plumbing
Architectural Graphic Designer
Interior CAD Operator
Water Supply and Sanitary Engineering
Building Services and Maintenance
Landscape Architecture
Exterior and Interior Design
Draftsman Architecture

3

1. Electrical Wiring Estimation and
Costing
2. Repairs and Rewinding of Electrical
Domestic Appliances
3. Repairs and Rewinding of Electric
Motor
4. Lineman
5. Electrical Engineering
6. High Voltage Engineering
7. Illumination Engineering

1. Electrical Engineering
2. Electrical Power Systems
3. Electrical and Electronics (Power
Systems)

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.

Computer Science
Computer Software Technology
Computer Software Design
Computer Programming
Computer Web Technology
Computer Application
Computer Operator
Computer Information Technology
Computer CNC Programmer
Computer Software Consultant
Computer Java Programmer
Computer System Analyst
Computer Operating System Analyst
Computer Assembling and Design
Computer Network
Computer Network Administrator
Computer Graphics
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1.
2.
3.
4.

रा य

Civil Engineering
Civil & Rural Engineering
Construction Technology
Architectural Assistantship.(for course
no. 1, 3 & 16)

Computer Engineering
Computer Technology
Information Technology
Computer Science & Engineering
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5

18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6

Computer Animation
Computer Aided Design (CAD)
Auto CAD Technic
DTP Technic
Graphic Design Technician
Radio and Audio System
T.V. and Video System
Consumer Electronics
Industrial Electronics
Electronics Instruments and
Measurement
Microprocessor and Microcontroller
PLC and Its Application
Process Control and Process
Instrumentation
Radar and Satellites Communication
Automobile Electronics
Digital and Data Communication
Trouble Shooting of Electronics
Equipment
Mechanic Mechatronics
Mechanic Computer Hardware
Biomedical Instrumentation Radiology
and Imaging
Installation, Maintenance and Servicing
of Medical Equipment
Repair Maintenance of Biomedical
Equipment
Computer Assembling & Design

1. Offset Printing Technician
2. Computerized Printing Technology

रा य

1. Electronic
2. Electronic and Telecommunication
Engg.
3. Electronic Engineering
4. Industrial Electronics
5. Electronics & Communication
Engineering
6. Digital Electronics
7. Instrumentation & Control
8. Instrumentation
9. Mechatronics

1. Printing Technology

Note for all group- The institute admitting students to direct second year will have to make
arrangement for bridge courses and student have to complete bridge courses to equip themselves with
prerequisites for the core Technology and Advance Technology courses of higher semesters
िव ा य ना ि तीय वष साठी थेट वेश दे णा या सं थेला ि ज कोससची यव था करावी लागेल आिण िव ा यनी
पुढील स मधील कोअर तं

ान व अड
ॅ हा स टे नॉलॉजी अ यास म िशक याकिरता वत:ला सुस ज कर यासाठी

ि ज कोसस पूण करावे लागतील.
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रा य

पिरिश ट IV
दहावीनंतरचे थम वष पदिवका अ यास म या क ीभूत वेश ि येसाठी (कॅप) रा य तरीय गुणव ेनुसार वेश दे यात
येणा या िविश ट अ यास म ची यादी.

SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Course Name
Leather Technology
Apparel Manufacturing and Design
Jewellery Design & Manufacturing
Leather Goods and Footwear Technology
Garment Technology
Textile Technology
Ophthalmic Technology
Sugar Manufacturing
Fashion and Clothing Technology
Knitting Technology
Plastic Technology
Man Made Textile Chemistry
Fabrication Technology and Erection Engineering
Man Made Textile Technology
Textile Applied Chemistry
Petro Chemical Engineering
Packaging Technology
Plastic and Polymer Engineering
Plastic Engineering
Food Technology
Mining and Mine Surveying
Metallurgy Engineering
Travel and Tourism
Textile Manufactures
Printing Technology
Medical Electronics
Dress Designing and Garment Manufacturing
Analytical Chemistry
Medical Laboratory Technology
Mining Engineering

िटप: िविश ट अ यास म ची यादीम ये बदल होऊ शकतो,अ यावत मािहतीसाठी उमेदवार नी जागा िवतरणाचा
(सीट मॅि

स) संदभ यावा.
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रा य

पिरिश ट V
तं िश ण िवभाग तगत राबिव यात येणा या िश यवृ ी योजना
(क) राजष छ पती शाहू महाराज िश ण शु क िश यवृ ी योजना
योजना: क ीभूत

वेश

ि ये ारे पदिवका / पदवी / पद यु र पदवी यावसाियक अ यास म म ये

वेश

घेतले या आ थक मागासवग य ना आ थक सहा य करणे हे या योजनेचे उ ी ट आहे .
लाभ: ५० % िश ण शु क आिण ५० % परी ा शु क
पा तेचे िनकष: (शासन िनणय जीआर िदन क 07 ऑ टोबर 2017, 01 माच 2018, 31 माच 2018, 11.07.2019
नुसार)
(क)

अजदाराचे नागिरक व भारतीय असावे.

(ख)

उमेदवार महारा

(ग)

अजदार “सं थेचा बोनाफाईड िव ाथ ” असावा आिण शासन िनणयाम ये नमूद केले या यावसाियक

रा याचा रिहवासी (डोिमसाईल) असावा.

आिण त ि क अ यास मासाठी (पदिवका / पदवी / पद यु र पदवी) वेश घेतलेला असावा.
(घ)

डी ड िव ापीठ आिण खाजगी िव ापीठ लागू नाही.

(ङ)

उमेदवाराने क ीभूत वेश ि ये ारे (कॅप) वेश घेतलेला असावा.

(च)

अजदाराने इतर कोण याही िश यवृ ीचा / टायपडचा लाभ घेऊ नये.

(छ)

चालू शै िणक वष साठी कुटु ं बातील फ त 2 मुल ना या योजनेचा लाभ घे याची परवानगी आहे .

(ज)

कुटु ं बाचे / पालक चे एकूण वा षक उ प 8 लाखाहू न अिधक नसावे.

(झ)

मागील सेिम टरम ये िकमान ५००% उप थती आव यक आहे . (कॉलेजम ये न याने वेश घेणारे यास
अपवाद आहे त)

(ञ)
(ट)

कोस कालावधी दर यान, उमेदवाराचा शै िणक खंड कालावधी 2 कवा 2 वष पे ा जा त नसावे.
य नी सवसाधारण वग आिण एसईबीसी वग अंतगत वेश घेतला आहे असे उमेदवार पा आहे त.

आव यक कागदप :े
(क)

दहावी (एस.एस.सी) आिण यानंतरची माकशीट.

(ख)

महारा

(ग)

कौटु ं िबक वा षक उ प

(घ)

“चालू वष त, कुटू ं बातील २ पे ा जा त लाभाथ नाही” असे ित ाप

(ङ)

कॅप संबंिधत कागदप .

(च)

बायोमेि क उप थतीचा पुरावा (इंटरफेस यू आयडीएआय)

रा याचा डोिमसाईल अस याचे माणप
माणप
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रा य

योजना: शासना ारे थापन केले या यावसाियक अ यास म म ये वेश घेणारे, शासकीय, अनुदानीत आिण
असंल नीत महािव ालय / तं िनकेतन मधील असे िव ाथ , या िव ा य चे पालक अ पभूधारक शेतकरी कवा
य चे पालक न दणीकृत मजूर आहे त असे स म ािधकरणा ारे मािणत केले आहे , अशा िव ा य साठी ही योजना
आहे .
लाभ:
न दणीकृत कामगार / अ पभूधारक (मा जनल जमीन धारक) या मुलासाठी


एमएमआरडीए / पीएमआरडीए / औरंगाबाद शहर / नागपू र शहरातील सं थ साठी . ३०,००० / - १० मिह य साठी



इतर े ातील सं थेसाठी

.20,000 / - 10 मिह य साठी

वा षक कौटु ं िबक उ प ८ लाख पयत असले य किरता


एमएमआरडीए / पीएमआरडीए / औरंगाबाद शहर / नागपू र शहरातील सं थ साठी . १०,००० / - १० मिह य साठी



इतर े ातील सं थेसाठी

.८,000 / - 10 मिह य साठी

पा तेचे िनकष: शासन िनणय जीआर िदन क 07 ऑ टोबर 2017, 22 फेबवारी 2018, 01 माच 2018, 18 जून
2018, 11 जुलै 2019 नुसार)
(क)

अजदाराचे नागिरक व भारतीय असावे.

(ख)

उमेदवार महारा

(ग)

अजदार “सं थेचा बोनाफाईड िव ाथ ” असावा आिण शासन िनणयाम ये नमूद केले या यावसाियक

रा याचा रिहवासी (डोिमसाईल) असावा.

आिण त ि क अ यास मासाठी (पदिवका / पदवी / पद यु र पदवी) वेश घेतलेला असावा.
(घ)

डी ड िव ापीठ आिण खाजगी िव ापीठ लागू नाही.

(ङ)

उमेदवाराने क ीभूत वेश ि ये ारे (कॅप) वेश घेतलेला असावा.

(च)

अजदाराने इतर कोण याही िश यवृ ीचा / टायपडचा लाभ घेऊ नये.

(छ)

चालू शै िणक वष साठी कुटु ं बातील फ त 2 मुल ना या योजनेचा लाभ घे याची परवानगी आहे .

(ज)

कुटु ं बाचे / पालक चे एकूण वा षक उ प 8 लाखाहू न अिधक नसावे.

(झ)

मागील सेिम टरम ये िकमान ५००% उप थती आव यक आहे . (कॉलेजम ये न याने वेश घेणारे यास
अपवाद आहे त)

(ञ)
(ट)

कोस कालावधी दर यान, उमेदवाराचा शै िणक खंड कालावधी 2 कवा 2 वष पे ा जा त नसावे.
य नी सवसाधारण वग आिण एसईबीसी वग अंतगत वेश घेतला आहे असे उमेदवार पा आहे त.

आव यक कागदप :े
(क)

दहावी (एस.एस.सी) आिण यानंतरची माकशीट.
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(ख)

महारा

रा याचा डोिमसाईल अस याचे माणप

(ग)

कामगार माणप

/ अ पभूधारक (मा जनल जमीन धारक) माणप

कामगार य चे मूल नस यास कुटु ं बाचे वा षक उ प

रा य

(अ पपाधारक कवा न दणीकृत

माणप ).

(घ)

“चालू वष त, कुटू ं बातील २ पे ा जा त लाभाथ नाही” असे ित ाप

(ङ)

कॅप संबंिधत कागदप .

(च)

वसितगृह द तऐवज (खाजगी वसितगृह कवा पे यग गे ट या बाबतीत, मालकाशी केलेला करार आव यक
आहे .

िटप

1. उमेदवाराने महारा

शासना या वेबसाइट https://mahadbtmahait.gov.in या महाडबीटी पोटलवर

उपल ध असले या वापरकत पु तकेचा वापर करावा. उमेदवार यातील सूचन चे पालन करावे आिण अज
भर या या शे वट या तारखेपू व ऑनलाईन अज भरावा.
2. वर िदलेली मािहती केवळ संदभ किरता दे यात आलेली आहे . उ च व तं िश ण िवभाग तगत िश यवृ ी
योजने या पा ते या िनकष, आव यक कागदप े इ यादी संदभ तील नवीनतम मािहती वेबसाइटवर
उपल ध आहे . उमेदवार नी वेबसाइट पाहणे आव यक आहे .
3. िश यवृ ीची र कम उमेदवारा या आधार ल ड बँक खा यात िवतिरत केली जाईल. या उ ेशासाठी
उमेदवार नी आपला आधार य या बँक खा याशी जोडणे आव यक आहे .
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Pro forma - A
(To be issued on the Printed Letter Head of the concerned office)
(For Type – C Candidates)
(For sons and daughters of Central Government / Government of India undertaking
employees)
CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Smt ....................................................is an employee in the capacity
of ………………… in ……………….........................................................................................
(Designation)

(Name of the Organization/ Establishment/ Department)

This Organization / Establishment / Department is under ……….………................................
(Department of Central Government / Government of India undertaking)

Shri/Smt.……………………………………….. is transferred to ....................................... in
Maharashtra State vide transfer order No………………… Dated…………………………....
He / She has joined duty in Maharashtra on ………………. and is currently working in the
same post.
This certificate is issued for the purpose of his/her son/ daughter .......................................... ’s
admission to First /Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology/
Pharmacy/HMCT for the academic year 2020-21.
Outward No. & Date:
Place :

( Signature )
Name & Designation
of the Head of the office

Seal of the Office
Note : This pro forma is to be accompanied by attested copy of :
1) Transfer order
2) Joining report
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Pro forma B - 1
(To be issued on the Printed Letter Head of the concerned office)
(For Type D Candidates-)
(For sons and daughters of Maharashtra State Government/Maharashtra State
Government undertaking employees)
CERTIFICATE
This is to certify that Shri / Smt. …………………………………………..is an employee in
the capacity of …………….…. in …………………………………. ………………………..…
(Designation)

(Name of the Organization/ Establishment/ Department)

This Organization/Establishment /Department is under …………..............................................
Department of Maharashtra State Government / Maharashtra State Government undertaking.
Shri / Smt. ……………………………………..is transferred to/from............................ In/out
of Maharashtra State vide transfer order No……………..………… Dated……………………
He / She has joined duty in/out of Maharashtra State on ............................. and is currently
working in the same post.
This certificate is issued for the purpose of his/her son /daughter ............................................ ’s
admission to First /Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology/
Pharmacy/HMCT for the academic year 2020-21.
Outward No. & Date :
Place :

(Signature)
Name & Designation
of the Head of the office

Seal of the Office
Note : This pro forma is to be accompanied by attested copy of :
1) Transfer order
2) Joining report
Pro forma B - 2
(For Type D Candidates)
(For sons and daughters of Maharashtra State Government/ Maharashtra State
Government undertaking retired employees)
UNDERTAKING
This is to undertake that I, .......................................................................... , have retired from
the service from the post of…………….in…………………….…………………….………....
(Designation)

(Name of the Organization/ Establishment/ Department)

This Organization / Establishment / Department is under ……………………………...............
Department of Maharashtra State Government/ Maharashtra State Government undertaking.
I have retired on ……………… and settled in ………..taluka…………..district…………...
This undertaking is submitted for the purpose of my son/daughter ........................................ ’s
admission to First /Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology
/Pharmacy/HMCT for the academic year 2020-21.
(Signature)
Place :
Name:
Date :
Note : This pro forma is to be accompanied by attested copy of :
1) Pension Pay Order.
2) Proof of settlement (Ration Card/ Electricity Bill/Aadhaar Card/ Telephone Bill/
Property Document/ Election Card).
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Pro forma - C
(To be issued on the Printed Letter Head of the concerned office)
(For Def-1, Def-2 and Def-3 Candidates)
( For sons and daughters of defense service personnel )
CERTIFICATE
This is to certify that Shri. / Smt .................................................................................................... ,
(Full Name of the Employee with Rank of the employee)

is/has been a member of Armed forces of India. He/ She has put in ...........................years of
service in Indian Army / Indian Navy / Indian Air Force from ……………… to ……………..
and is currently working / retired from services on ...................... /permanently disabled since
………………… / killed in action on …………….…….
This certificate is issued for the purpose of his/her son/daughter ........................................... ’s
admission to First /Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology/
Pharmacy/HMCT for the academic year 2020-21.
Outward No. & Date:
Place :

( Signature)
Name and designation
of the Authority not below the rank
of Commandant or equivalent /
District Sainik Welfare officer
Seal of the Office

Note:1. This certificate is not to be issued for the Civilian Staff working in the Indian
Army/Navy/Airforce.
2. For Def-1 and Def-2 candidates, above pro forma is to be accompanied by attested copy of
Domicile certificate of parent who is in active service or ex-serviceman.
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Pro forma - D
(To be issued on the Printed Letter Head of the concerned office)
(For Def-3 candidates)
(For sons and daughters of Active defense service personnel not domiciled in Maharashtra
State)
CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Smt .............................................................................. is a member of
(Full Name of the Employee with Rank of the employee)

Armed forces of India, and is currently working in Indian Army / Indian Navy / Indian Air
Force. Shri/Smt. ………………………………………..is transferred to ......................... (Place
of posting) in Maharashtra State vide transfer order No…………………… Dated…………….
He/She has joined duty in Maharashtra on ............................. And is currently working in the
same post.
(Date of Joining)
This certificate is issued for the purpose of his/her son/daughter .......................................... ’s
admission to First /Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology
/Pharmacy/HMCT for the academic year 2020-21.
Outward No. & Date:
Place:

(Signature)
Name & Designation
of the Head of the office

Seal of the Office
Note : This pro forma is to be accompanied by attested copy of
1) Transfer order
2) Joining report
Note: This certificate is not to be issued for Civilian Staff working in the Indian Army/Navy/Air force.

Pro forma - E (To be issued on the Letter Head of the concerned office)
(For Def-3 candidates)
(For sons and daughters of Active defense service personnel not domiciled in
Maharashtra State but retained their family accommodation)
CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Smt .............................................................................. is a member of
(Full Name of the Employee with Rank of the employee)

Armed forces of India, and is currently working in Indian Army / Indian Navy / Indian Air
Force.Shri/Smt.……………………………..…..is presently posted at ………………..............
(Place of posting)

His/ Her previous posting was at ....................................................................... in Maharashtra
State. He/ She has retained family accommodation in… ............................................... in
Maharashtra State on account of posting in non-family station / for education purpose of son /
daughter.
This certificate is issued for the purpose of his/her son/daughter ......................................... ’s
admission to First/Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology
/Pharmacy/HMCT for the academic year 2020-21.
Outward No. & Date:
Place:

(Signature)
Name & Designation
of the Head of the office
Seal of the Office

Note:- This certificate is not to be issued for Civilian Staff working in the Indian Army/Navy/Air force.
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Pro forma – F
(For Persons with Disability Candidates)
Name and address of the Institute / Hospital:
Certificate No:
Date:
Recent
DISABILITY CERTIFICATE
Photograph of the
This is to Certify that Shri/Smt/Ku………………………………………………..
candidate showing
the disability duly
Son/daughter/wife of Shri…………………………………………………………
attested by the
Age ……. Sex ………. Identification mark(s)……………………………………
chairperson of the
1. Is suffering from permanent disability of following category
Medical Board
A. Locomotors or cerebral palsy
(i) BL-both legs affected but not arms
(ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left) (a) impaired reach (b) Weakness of grip (c)
Ataxic
(v) OA-One arm affected (a) impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
(vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance
B. Blindness or low vision
(i) B-Blind
(ii) PB-Partially Blind
C. Hearing impairment
(i) D-Deaf
(ii) PD-Partially Deaf
(Delete the category, whichever is not applicable)
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
Reassessment of this case of not recommended/is recommended after a period of
………years ............ Months*.
3. Percentage of disability in his/her case is ............................. percent.
4. Shri./Smt/Ku… ....................................................................... Meets the following physical
requirements for discharge of his/her duties.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

F-can perform work by manipulating with fingers
PP-can perform work by pulling and pushing
L-can perform work by lifting
KC-can perform work by lifting
B-can perform work by bending
S-can perform work by sitting
ST-can perform work by standing
W-can perform work by walking
SE-can perform work by seeing
H-can perform work by hearing/speaking
RW-can perform work by reading and writing

(Dr.
Member Medical Board

(Dr.
Member Medical Board

Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No

(Dr.
)
Member/Chairperson Medical
Board

*Strike out which is not applicable

Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/
Head of Hospital (with seal)
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Pro forma – F1
To be issued on the Letter Head of the concerned office
(For Persons with Disability Candidates)
For Learning Disability Candidates
CERTIFICATE
Recent
Name:……………………………………………………………………………
Photograph of the
candidate
Age :…………………..
Date of Birth:……………………….
Date of Registration : ……………………….. L.D. No:………………………..
Father’s Name : …………………………………………………………………
Std : .................................... School Name :
…………………………………………………………..
Physical & Neurologic Assessment (Date :
)
………………………………………………………………………………………………
Psychologic Assessment (Date :
)
…………………………………………………………………………………………………………………

WISC ( R ) Verbal IQ
Performance IQ
Global IQ
Interpretation:
Educational Assessment (Date:

)

WRAT : R
S
A

Certified that:
1. The percentage of Challenged is not less than 40% and is equal to ................... %.
2. The disability is permanent in nature.
3. The candidate is capable of carrying out all activities related to theory and practical
works as applicable to degree course in Engineering/Technology without any special
concessions and exemptions.
4. This Certificate is issued as per the provisions given in the Person with Disability Act,
1995 and its amendments.
5. This certificate is issued for the purpose of his/her admission to Diploma course in
Engineering/Technology for the year 20…./….
Recommendations:

(Name and Signature
of Issuing Authority)
Outward No.& Date:
Seal of the Office
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To be issued on the Letter Head of the concerned office
(For Persons with Disability Candidates)
CERTIFICATE OF DISABILITY
Certificate No.............................
Dated........................
Name of the Designated Disability Center
..................................................................................................................................

रा य

Recent Passport
Size Photograph
of the candidate
duly attested by
the issuing
Authority

This is to Certify that Mr./Mrs/Ms............................................................................ ...................
aged .............. years Son/Daughter of Mr...................................................................................
R/o...............................................................................................................................................
has the following Disability (Name of the Specified Disablity)...................................................
and has Permanent Physical Impairment (PPI) with the Disability Range (in percentage) of
...................................( in words) ......................... (in Figures).
Please tick on the “Specified Disability”
(Assessment may be done on the basis of Gazzete of India, Extraordinary, Part II, Section 3
Sub-section (ii), Ministry of Social Justice and Empowerment)
S/No Disability
Type of Disability
Specified Disability
Type
1
a. Leprosy cured person
Physical
A. Locomotor
b. Cerebral palsy
Disability
Disability
c. Dwarfism
d. Muscular dystrophy
e. Acid attack victims
f. Others such as amputation,
Poliomyelitics
B. Visual
a. Blindness
Impairment
b. Low vision
C. Hearing
Impairment
a. Deaf
b. Hard of hearing
D. Speech
&
a. Organic/ Neurological causes
Language
Disability
2
Intellectual
a. Specific
learning
disabilities
disability
(Perceptual Disabilities, Dyslexia,
Dyscalculia,
Dyspraxia
&
Developmental Aphasia
b. Autism spectrum disorder
3
Mental
a. Mental illness
Behaviour
4
Disability
a. Chronic
i. Multiple sclerosis
caused due to
Neurological
ii. Parkinsonism
Conditions
i. Haemophilia
b. Blood
Disorders
ii. Thalassemia
iii. Sickle cell disease
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Multiple
Disabilities
including
Deaf
Blindness

रा य

More than one of the above specified
disabilities

Conclusion: He/She is Eligibile/Not Eligibile for admission in Engineering/Pharmacy/HMCT
Courses subject to his being otherwise medically fit.

Sign and Name

Sign and Name

Sign and Name

(Concerned Specialist)

(Concerned Specialist)

(Concerned Specialist)
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Pro forma – F3
To be issued on the Letter Head of the concerned office
(For Persons with Disability Candidates)
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or
Dwarfism and in case of blindness)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
Certificate No.

Date:

Recent Passport Size
Attested Photograph
(Showing Face Only)
of the person with
disability.

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum ........................./……
…………………………………………… Son/wife/Daughter of Shri……………………….
……………………...... Date of Birth (dd/mm/yyyy)…………………………. Age ………...
Years, male/female………….… Registration No. …………………… permanent resident of
House No.……..…………… Ward/ Village/ Street …………………. Post Office………….
District…………... State………………………………, whose photograph is affixed above,
and am satisfied that:
(A) he/she is a case of:
 locomotor disability
 dwarfism
 blindness
(Please tick as applicable)
(B) the diagnosis in his/her case is ………………………………………………
1.
he/ she has ……… % (in figure) …………………….. percent (in words) permanent
locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her ..........................(part of
body) as per guidelines ( ................................... number and date of issue of the guidelines
to be specified).
2.
The applicant has submitted the following document as proof of residence
Details of authority issuing
Nature of Document
Date of Issue
certificate

(Signature and Seal of Authorised
Signatory of notified Medical Authority)
Signature/thumb impression of the
person in whose favour certificate of
disability is issued
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Pro forma – F4
To be issued on the Letter Head of the concerned office
(For Persons with Disability Candidates)
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
Certificate No.

Date:

Recent Passport Size
Attested Photograph
(Showing Face Only)
of the person with
disability.

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ………………..…
………………………………… Son/wife/Daughter of Shri………………………………….
……………………...... Date of Birth (dd/mm/yyyy)………………………. Age …………...
Years, male/female…………… Registration No. …………………… permanent resident of
House No.……..………… Ward/ Village/ Street …………………. Post Office……………
District…………... State………………………………, whose photograph is affixed above,
and am satisfied that:
(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical
impairment/disability has been evaluated as per guidelines ( .................. number and date
of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown
against the relevant disability in the table below:
Permanent
physical
Affected part of
S. No
Disability
Diagnosis
impairment/ment
body
al disability (in
%)
1.
Locomotor disability
@
2.
Muscular Dystrophy
3.
Leprosy cured
4.
Dwarfism
5.
Cerebral Palsy
6.
Acid attack Victim
7.
Low vision
#
8.
Blindness
#
9.
Deaf
£
10.
Hard of Hearing
£
11.
Speech and Language disability
12.
Intellectual Disability
13.
Specific Learning Disability
14.
Autism Spectrum Disorder
15.
Mental illness
16.
Chronic
Neurological
Conditions
17.
Multiple sclerosis
18.
Parkinson’s disease
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20.
21.

रा य

Haemophilia
Thalassemia
Sickle Cell disease

(B) the diagnosis in his/her case is ………………………………………………
1.
In the light of the above, his/ her over all permanent physical impairment as per guidelines
( ....................... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:
In figures ....................................................................... Percent
In words ........................................................................ Percent
2.
This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3.
Reassessment of disability is :
(i) not necessary, or
(ii) is recommended/after ................ years.................... months, and therefore this
certificate shall be valid till ......./......../...................
(dd) (mm) (yyyy)
@ e.g. Left/right/both arms/legs
#
e.g. Single eye
£
e.g. Left/Right/both ears
4.
The applicant has submitted the following document as proof of residence
Details of authority issuing
Nature of Document
Date of Issue
certificate

5.

Signature and seal of the Medical Authority

Name and Seal of Member

Name and Seal of Member

Signature/thumb impression of the
person in whose favour certificate of
disability is issued
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Pro forma - G1
(To be issued on the Printed Letter Head of the concerned office)
(For Candidates from Maharashtra and Karnataka disputed Border Area)
CERTIFICATE
This is to certify that Shri/Smt..……………………………………………………
(Candidate himself/ herself) is a resident of ……………… Village in ......................Taluka
………………. District. This village is a village which exists in Maharashtra Karnataka
disputed border area.
This certificate is issued for the purpose of his / her ward’s / candidate’s admission to First
/Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology /Pharmacy/ HMCT for
the academic year 2020-21.

Outward No. & Date :
Place :

Seal

District Collector/ Deputy Commissioner/
District Magistrate/Additional District Magistrate/
Taluka Executive Magistrate

Pro forma - G2
(To be issued on the Letter Head of the concerned office)
(For Candidates from Maharashtra and Karnataka disputed Border Area)
CERTIFICATE
This is to certify that Mr. /Miss ……………………………………………………….……….
is a student of this school / College. He / She has passed SSC/ HSC/ ITI examination from this
school/college located in Maharashtra Karnataka disputed border area. His / Her mother tongue
is Marathi and he / she has passed SSC/ HSC examination with Marathi as one of the subjects.
This certificate is issued for the purpose of his/ her admission to First /Direct Second Year of
Diploma course in Engineering and Technology /Pharmacy/HMCT for the academic year
2020-21.
Outward No. & Date:
Place:

Head Master /Principal
School/ College
Seal of the School / College

99

तं िश ण संचालनालय, महारा

मािहती पु तका: पदिवका वेश 2020-21

रा य

Pro forma – J
(To be issued on the Letter Head of the concerned office)
( For sons and daughters of Defence / Paramilitary force / I.A.S. / I.P.S. / I.F.S. / J& K
Police officials posted in Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh to combat
terrorist activities )
CERTIFICATE
Ref. No.

Date:

This is to certify that Shri / Smt .................................................................................................is an
official belonging to Defense / Paramilitary force / I.A.S. / I.P.S. / I.F.S. / J& K Police presently
posted and working at ..................................................... which is treated as disturbed area in
Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh.
This certificate is issued for the purpose of his/her son/daughter ........................................ ’s
admission to First /Direct Second Year of Diploma course in Engineering and Technology/
Pharmacy/HMCT for the academic year 2020-21.

Outward No. & Date:
Place :

Head of the Office

Seal of the Office

Proforma – K
(To be issued on the Letter Head of the concerned office)
(For Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh Migrant Candidates staying
in refugee camps)
CERTIFICATE
Ref. No.

Date:

This is to certify that Mr./ Miss ....................................................................... belongs to a family
residing in this refugee camp after being displaced after 1990 due to terrorist activities in
Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. The detail of refugee status is as
under.
Ration card Number:
Name of the members on the ration card:
This certificate is issued for the purpose of his / her admission to First /Direct Second Year of
Diploma course in Engineering and Technology/ Pharmacy/HMCT for the academic year
2020-21.

Outward No. & Date:
Place:

Name & Signature of Head of the Office
Migrant/Refugee Camp
Seal of the Office
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Pro forma – L
(To be issued on the Letter Head of the concerned office)
(For Refugees staying with relatives)
(Displaced Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh Candidates staying
with relatives / friends in India other than Migrant / Refugee camp)
CERTIFICATE
Ref. No.

Date:

This is to certify that Mr./Miss ..........................................................is a displaced person from
Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh after 1990 due to terrorist activities in
Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. He/ She is staying with
……………………………………………………………......................................
(Name and complete address of the Person with whom the candidate is staying at present)

……………………………………………………………………………….. since past years.
This certificate is issued for the purpose of his / her admission to First /Direct Second Year of
Diploma course in Engineering and Technology / Pharmacy/ HMCT for the academic year
2020-21.

Outward No. & Date :
Place :

Name & Signature of District Collector

Seal of the Office

Pro forma - N
(Candidate who has secured admission in any other institute shall produce certificate
indicating his/ her original Leaving Certificate retained with the previous institute)
This is to certify that Shri. / Ku. ………………………………………………………………..
(Full name of the Candidate) has admitted and studying in this institute ……………...….…..
………………………………………. (Name of the Institute) in………………...……………
Branch. His /her original leaving certificate is retained by this institute. A copy of leaving
certificate is attested by this institute, is enclosed.
This certificate is issued for the purpose of his / her admission to First / Direct Second year
Diploma course in Engineering / Technology / Pharmacy/ HMCT for the academic year 202021.
Date :
Place :
Seal of the Institute/Office
(Mandatory)
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Pro forma – O
(For seats under Minority Quota)
MINORITY COMMUNITY STUDENT’S SELF DECLARATION
I, ……………………………… Son/Daughter/of ………..…………………..………………
Resident of (full address)……………………………………………………………………...
……………………………………………………………..…………….. hereby declare that
I belong to the Muslim / Sikh / Christian / Buddhist / Jain / Zoroastrian (Parsi)* religious
minority community
and / or
as my mother tongue is not mentioned in my leaving/Transfer certificate for deciding my
candidature under linguistic minority status. I under take that my mother tongue is
……………………………….
I undertake to submit the relevant document supporting my claim for belonging to minority
community as per Government Resolution minority department No. अिविव-२०१०/ . .
१०९/१०/काय -५, िदन क ०१.०७.२०१३ at the time of admission to the admitted institute.

Date :………………
Place:………………
(*strike out whichever is not applicable)

Signature of Candidate: ………….……
Name of Candidate: …………………..

Minority Institute and Candidate Belonging to the Religious/ Linguistic Minority Category
Minority Candidates Who can apply for
Sr.No
Minority Institute Status
Minority Quota
Linguistic Minority - Gujarathi
1
Linguistic Minority - Gujarathi
Linguistic Minority - Gujarathi(Jain)
Linguistic Minority - Gujarathi(Kutchhi)
Linguistic Minority - Gujarathi
2
Linguistic Minority - Gujarathi(Jain)
Linguistic Minority - Gujarathi(Jain)
Linguistic Minority Linguistic Minority - Gujarathi(Kutchhi)
3
Gujarathi(Kutchhi)
Linguistic Minority - Hindi
4
Linguistic Minority - Hindi
Linguistic Minority - Hindi(Bhojpuri)
5
Linguistic Minority - Kannada
Linguistic Minority - Kannada
6
Linguistic Minority - Malyalam
Linguistic Minority - Malyalam
7
Linguistic Minority - Punjabi
Linguistic Minority - Punjabi
8
Linguistic Minority - Sindhi
Linguistic Minority - Sindhi
9
Linguistic Minority - Tamil
Linguistic Minority - Tamil
10
Religious Minority - Buddhist
Religious Minority - Buddhist
Religious Minority - Christian
11
Religious Minority - Christian
Religious Minority - Christian ( Roman
Catholics)
12
Religious Minority - Jain
Religious Minority - Jain
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13
14
15
16

17
18
19
20
21

Religious Minority - Muslim
Religious Minority - Roman
Catholics
Religious Minority - Sikh

Religious Minority - Muslim
Religious Minority - Christian ( Roman
Catholics)
Religious Minority - Sikh
Linguistic Minority - Gujarathi
Religious Minority (Jain) &
Linguistic Minority - Gujarathi(Jain)
Linguistic Minority(Gujarathi)
Linguistic Minority - Gujarathi(Kutchhi)
Religious Minority - Jain
Religious Minority - Parsi
Religious Minority - Parsi
Religious Minority Muslim &
Linguistic Minority – Urdu
Linguistic Minority Urdu
Religious Minority - Muslim
Religious Minority - Zoroastrian
Religious Minority – Zoroastrian
Linguistic Minority - Gujar
Linguistic Minority – Gujar
Religious Minority – Parsi
Linguistic Minority - Gujarathi
Religious Minority – Parsi / Gujarathi
Linguistic Minority - Gujarathi(Jain)
Linguistic Minority - Gujarathi(Kutchhi)
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Pro forma-T
This certificate shall be issued on letter head of institute
Ref. No.

Date:
NO OBJECTION CERTIFICATE FROM PARENT INSTITUTE

This is to Certify that Mr/Ms ............................................................................. has
passed Ist Sem. & IInd Sem. / first year (full pass / with one ATKT) during year 20 - , Diploma
in……………………………... He is seeking admission to Second Year (3rd Semester) in
……………………………………………………….……………………../DTE…………….
institute code through Change of Institute. I have No Objection if /she get Admission in that
Institute.
Seal of institute

Principal

This certificate shall be issued on letter head of institute
Ref. No.

Date :
NO OBJECTION CERTIFICATE FROM ADMITTING INSTITUTE

This is to Certify that Mr/Ms .................................................................................. has
passed Ist Sem. & IInd Sem. / first year (full pass / with one ATKT) during year 20 ,
Diploma in………………….. from institute ………………………………………….……...
He is seeking admission to Second Year (3rd Semester) in course ………………………….…...
We have no objection for his /her transfer to our institute. No of vacancies in
………………course are ………………………. excluding 10% additional seats for direct
second year admission.
Seal of institute

Principal
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APPLICATION FORMAT FOR ADMISSION BY TRANSFER
1. Name of the Student (In Full)

:

…………………..……………………..

2. Address for Correspondence with

:

………………………………………….

Pin Code and Telephone Number
3. Institute and Semester where

……………...…………….…………….
:

…………………………...……….…….

Currently Studying

…………………………………………

4. Details of the Result of Last Exams
Branch
1

Year/
Semester
2

Year of
Passing
3

Summer/
Winter
4

Full pass /pass
with one ATKT
5

Percentage
6

5. Institute where admission by transfer is sought: ………………………………………
6. Branch & Year /Semester in which admission: Branch……………………...….
Year/Semester ................ is sought.
7. Reason for asking the transfer of Institutes and Change of branch (if any):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
I the undersigned state that the information stated above is true to my knowledge and
belief. I am fully aware that transfer / change of institute / branch is not a right and if is upto
the authority to decide my case on the basis of its merit.

Date :

Signature of Student

Documents attached:
1. All Marksheets,
2. NOC’s ,
3. 1st year Admission receipt,
4. Document related to reason for asking transfer etc
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Pro forma – U
(For candidate claiming seats reserved for Orphan Candidates)
मिहला व बाल िवकास िवभाग, शासन िनणय

. संकीण -2013/ . . 109/ का-3, िदन क 6 जून, 2016 आिण

मिहला व बाल िवकास िवभाग, शासन िनणय शु दीप क

.सं कीण -2013/ . .109 /का-3, 09 मे, 2018

अनाथ माणप
संकेत क

नाव

मक

नवीन फोटो

:

मािणत : िज हा मिहला व बाल िवकास अिधका यामाफत
बाल याय (मुल ची काळजी व संर ण) अिधिनयम, 2000 या अं तगत बाल क याणा या सं थेत दाखल
असले या वेिशत साठी ती “अनाथ”अस याबाबतचा दाखला

मािणत कर यात येते की, वेिशत नामे…………………………………………………….…… वय वष …….…..…अंदािजत ज मिदन क ……………… हा

िदन क ……………… पासून ……………… सं था, मु. पो. …………….… ता. ……...……...
िज हा

……………………………….या शासनमा य

वयंसेवी / शासकीय बालगृहात या सं थेतील

म क……………… नुसार दाखल झालेला ……………… मु लगा / मु लगी अनाथ आहे.

सं थेत दाखल हो याची पा भूमी :- (वणन

वेिशत रिज टरमधील न दणी

ावे)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

सदर अनाथ मु लास / मु लीस शासकीय / िनमशासकीय / खाजगी िश ण / िश ण सं था, महािव ालय , औ ोिगक िश ण
सं था (ITI) काय लय इ. याम ये ाधा याने वेश दे यात यावे . तसेच सदर मु लास / मु लीस शासकीय /िनमशासकीय / खाजगी
कंपनी / यवसाय / काय लय या िठकाणी नोकरीसाठी ाधा य
(1)

ावे.

या या आई विडल चा ठाव िठकाणा सव माग चा अवलंब क नही अ ाप लागलेला नाही. कवा लाग याची श यता
नाही. संबंिधत वेिशत हा अनाथ अस याचे मािणत करीत आहे. तसेच या या जातीची मािहती नाही, असेही
मािणत कर यात येत आहे.

(2)

या या (न व व प ा) ……………………………………………………………………………....................…या नातेवाईकाचा शोध लागलेला
असून, याचे वेिशताशी नाते …………………..……… असे आहे. नातेवाईकाशी जात ……………………….अस याने, वेिशत ची
जात ……………………….. अस याचे मािणत कर यात येत आहे. तसेच संबंिधत वेिशत हा अनाथ (आई वडील नसलेला)
अस याचे मािणत कर यात येत आहे.
( . (1) व (2) पैकी जे लागू नसेल ते खोड यात यावे.)
याचे भिव य उ

वल हावे, ही शुभे छा.

(गोल िश का)

वा री /िवभागीय उपायु त, मिहला व बाल िवकास (संबंिधत िवभाग)
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Pro forma – V
(For candidate claiming seats reserved for Economically Weaker Section Candidates)
सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय

.राआधो 4019/ . .31/16-अ, िद . 12/02/2019 सोबतचे सहप
पिरिश ट - अ

महारा

शासन

आ थक टया दुब ल घटका या पा तेसाठी माणप
माणप

.

फोटो

(सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय

. राआधो 4019/ . .31/16 अ, िदन क 12 फेबवारी, 2019 अ वये

आ थक टया दुबल घटकासाठी िविहत केले या 10% आर णाचा लाभ घे यासाठी )

मािणत कर यात येते की,

ी/ ीमती/कुमारी -----------------------

ी/ ीमती-------------------------

----------- य चा/य ची मुलगा/मुलगी गाव/शहर ------------तालुका -----------िज हा/िवभाग -------------महारा ाचे रिहवासी आहे त. तो/ती ------------ जातीचे असून जात /पोटजात/ वग चे असून याचा समावेश महारा
रा य लोकसेवा अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िनरधीसूिचत जमाती (िव.जा.), भट या जमाती (भ.ज.), िवशे ष मागास
वग (िव.मा. ) आिण इतर मागास
अिधिनयम8) आिण महारा

वग (इ.मा.व) य या साठी आर ण अिधिनयम-2001 (सन 2004 चा महारा

रा य सामािजक आिण शै िणक मागास (एसईबीसी) वग किरता (रा यातील शै िणक

सं थ मधील जाग या वेशाचे आिण रा या या िनयं णाखालील लोकसेव मधील िनयु य चे कवा पद चे) आर ण
अिधिनयम,2018 (सन 2018 चा महारा
महारा

अिधिनयम

शासन, सामा य शासन िवभागाचा शासन िनणय

12 फेबवारी 2019 अ वये या या/ित या कुटु ं बाचे
सदर उ प

म क 62) म ये नमूद केले या वग तगत होत नाही.
. राआधो 4019/ . .31/16 अ, िदन क

ोत चे एकि त वा षक उ प

. ------------------/- असून,

.8,00,000/- पे ा कमी आहे . यामुळे असे मािणत कर यात येत आहे की, तो/ ती य चा आ थक टया

दु ब ल घटकाम ये समावेश होतो.
स म ािधकारी/तहिसलदार

िठकाण:

वा री :

िदन क:

नाव

:

पदनाम :
हे माणप अजक य ने सादर केले या खालील कागदप /पुरावे य या आधारावर िनगिमत कर यात येत आहे .
1.
2.
3.
(िटप: सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय

.राआधो 4019/ . .31/16-अ, िद.12/02/2019,नुसार आ थक दुब ल

घटकासाठी या आर णाचा लाभ घे यासाठी पा ता माणप दे यासाठी स म ािधकारी हणून तहिसलदार य ना घोिषत कर यात
आले आहे.)
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