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महाराष्ट्र शासन 

व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, 

3, महापाशलका मार्ग, टपाल पेटी क्रमाकं 10036, म ंबई - 400 001. 
क्रमाकं : व्यशशप्र-2022/आस्था-2/प्र.क्र.71/पदभरती/का-4                           जाशहरात क्र.2/2022 

 कौशल्य, रोजर्ार, उद्योजकता व नाशवन्यता शवभार्ाच्या अशिपत्याखालील व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालयांतर्गत 
राज्यातील विविध शासकीय संस्था/कार्यालर्यातील र्ट-क संवर्ातील विविध पदे भरण्र्याकशरता ऑनलाईन अजग मार्शवण्यात येत आहेत. 

1. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्र्याचे िेळापत्रक :-  
अ.क्र. तपविल वदनाांक 

1 ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्र्याचा वदनाांक 17/02/2023 
2 ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी करण्र्याचा अांवतम वदनाांक 09/03/2023 (रात्रौ 11.59 पर्यंत) 
3 ऑनलाईन पद्धतीने सामावर्यक परीक्षा िलु्क  भरण्र्याचा कालािधी 17/02/2023 ते 09/03/2023 (रात्रौ 11.59 पर्यंत) 
4 सामावर्यक परीके्षकवरता प्रिेिप्रत्र उपलब्ध होण्र्याचा वदनाांक परीके्षच्र्या 7 वदिस आधी 
5 सामावर्यक परीके्षचा वदनाांक माचज/एवप्रल-202३ (सांभाव्र्य) 
6 व्र्यािसावर्यक चाचणीचा वदनाांक एवप्रल/मे-202३ (सांभाव्र्य) 

2. उपलब्ि पदसंख्या :- व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय-14 पदे, महाराष्ट्र राज्र्य कौिल्र्य, व्र्यिसार्य विक्षण ि प्रविक्षण मांडळ-1 
पद, म ंबई शवभार्-138 पदे, प णे शवभार्-69 पदे, नाशशक शवभार्-163 पदे, औरंर्ाबाद शवभार्-138 पदे, अमरावती शवभार्-111 पदे, 
नार्पूर शवभार्-138 पदे, एकूण - 772 पदे. 

3. िेतन स्तर  :-  7 व्या वेतन आयोर्ान सार खालील िेतन स्तर अवधक वनर्यमानुसार भते्त अनुजे्ञर्य राहतील. 
१) वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) Instructor (Pre-Vocational Courses) - िेतन स्तर एस-10 : 29200-92300 - 316 पदे 
२) कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन कवनष्ट्ठ प्रविक्षणार्थी सल्लागार (ताांवत्रक) - िेतन स्तर एस-१५ : ४१८००-1३2३00 - 02 पदे  
३) अधीक्षक (ताांवत्रक) Superintendent (Technical) - िेतन स्तर एस-१४ : ३८६००-122800 - 13 पदे 
४) वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक (र्याांवत्रक/विद्युत/इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) Millwrite Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical/ 

Electronics) - िेतन स्तर एस-10 : 29200-92300 - 46 पदे 
५) िसतीगृह अवधक्षक Hostel Superintendent - िेतन स्तर एस-10 : 29200-92300 - 30 पदे 
६) भाांडारपाल Store Keeper - िेतन स्तर एस-10 : 29200-92300 - 06 पदे 
७) सहार्यक भाांडारपाल Assistant Store Keeper - िेतन स्तर एस-६ : १9९00-६3२00 - 89 पदे 
८) िवरष्ट्ठ वलवपक Senior Clerk - िेतन स्तर एस-8 : 25500-81100 - 270 पदे 

4. प्रस्त त जाशहरातीमध्य ेशवशहत केलेल्या अटी व शतींची पूतगता करणाऱ्या उमेदवाराकंडून ऑनलाईन अजग मार्शवण्यात येत आहेत. 
5. सामावर्क/समाांतर आरक्षण  :-  पदांचा सामाशजक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 

5.1. व्र्यिसार्य विक्षण ि प्रविक्षण सांचालनालर्य, मुांबई 
अ. 
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पदनाम प्रिगज अ. 
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१ अधीक्षक (ताांवत्रक)  
Superintendent (Technical) 

मवहला १       १   २ 
मार्ी सैवनक   १        १ 
सिजसाधारण         १ १ २ 

एकूण १  १     १ १ १ ५ 
२ भाांडारपाल  

Store Keeper 
सिजसाधारण          १ १ 

एकूण          १ १ 
3 िवरष्ट्ठ वलवपक  

Senior Clerk 
मवहला  1      1  1 3 
मार्ी सैवनक          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

         1 1 

सिजसाधारण        1 1 1 3 
एकूण  1      2 1 4 8 
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5.2. महाराष्ट्र राज्र्य कौिल्र्य, व्र्यिसार्य विक्षण ि प्रविक्षण मांडळ, मुांबई 

अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
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ला 
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ण 

1 िवरष्ट्ठ वलवपक  
Senior Clerk 

सिजसाधारण          १ १ 
एकूण          १ १ 

5.3. मुांबई विभाग 

अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 
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घ. 
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ला 

ए 
कू
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१ वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (मेकॅवनकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी) Instructor  
(Pre-Vocational Courses) 
(Mechanical Technology) 

मवहला 1  1  1   २ १ 3 9 
खेळाडू          १ 1 
मार्ी सैवनक १ 1       1 2 ५ 
प्रकल्पग्रस्त        १  १ २ 
भूकां पग्रस्त          १ १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

१       १  १ 3 

सिजसाधारण १ १  1  1  १ १ 3 9 
एकूण 4 2 १ १ १ १  5 ३ १2 30 

२ वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्क्ट्रकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी) Instructor (Pre-
Vocational Courses) 
(Electrical Technology) 

मवहला 1 1 1  1   1 1 3 9 
खेळाडू 1       1   2 
मार्ी सैवनक 1       1  2 4 
प्रकल्पग्रस्त        1 1  2 
भूकां पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

       1  2 3 

सिजसाधारण 1 1  1   1 1 1 3 9 
एकूण 4 2 1 1 1  1 6 3 11 30 

उपरोक्ट्त अ.क्र.१ ि २ मधील एकूण ६० पदाांपैकी २ पदे वदव्र्याांगाांकवरता (१ पद B, LV कवरता ि १ पद HH कवरता) राखीि आहेत.  
आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C 

उपरोक्ट्त अ.क्र.१ ि २ मधील एकूण ६० पदाांपैकी १ पद अनार्थाांकवरता (Orphanage) राखीि आहे. 
३ अधीक्षक (ताांवत्रक)  

Superintendent (Technical) 
मवहला  1         1 
सिजसाधारण   1        1 

एकूण  1 1        2 
४ वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(र्याांवत्रक) Millwrite Maintenance 
Mechanic (Mechanical) 

सिजसाधारण १ १ १       १ ४ 

एकूण १ १ १       १ ४ 
५ वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(विद्युत) Millwrite Maintenance 
Mechanic (Electrical) 

मवहला १         १ २ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार          १ १ 

सिजसाधारण     १     १ २ 
एकूण १    १     ३ ५ 

६ वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 
(इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Electronics) 

मवहला  १       १ १ ३ 
मार्ी सैवनक          १ १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

         १ १ 

सिजसाधारण    १     १ १ ३ 
एकूण  १  १     २ ४ ८ 

उपरोक्ट्त अ.क्र.४ ते ६ मधील एकूण १७ पदाांपैकी १ पद वदव्र्याांगाांकवरता (OL, LC, Dw, AAV) राखीि आहे.  
आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, BN, PP, MF 
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७ िसतीगृह अवधक्षक 
Hostel Superintendent 

मवहला   1        १ 
सिजसाधारण            1   १ 

एकूण   १     1   २ 
८ सहार्यक भाांडारपाल  

Assistant Store Keeper 
मवहला  १       १ 1 3 
खेळाडू          १ १ 
मार्ी सैवनक  १        १ २ 
प्रकल्पग्रस्त          १ १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार          १ १ 

सिजसाधारण  १   १    १ १ ४ 
एकूण  ३   १    २ ६ १२ 

9 िवरष्ट्ठ वलवपक (िहरी) 
Senior Clerk (Urban) 

मवहला 1         2 3 
खेळाडू      1     1 
मार्ी सैवनक        1   1 
सिजसाधारण 1 1   1    1 1 5 

एकूण 2 1   1 1  1 1 3 10 
10 िवरष्ट्ठ वलवपक (ग्रावमण) 

Senior Clerk (Rural) 
मवहला 2       2 1 5 10 
खेळाडू          1 1 
मार्ी सैवनक 1       1  3 5 
प्रकल्पग्रस्त          1 1 
भूकां पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

1       1  2 4 

सिजसाधारण 1 1 1 1 1 1  1 1 5 13 
एकूण 5 1 1 1 1 1  5 2 18 35 

उपरोक्ट्त अ.क्र.10 मधील एकूण 35 पदाांपैकी १ पद वदव्र्याांगाांकवरता (B, LV) राखीि आहे.  
आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, MF, RW, SE, C 

 
5.4. पणेु विभाग 
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१ वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (मेकॅवनकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी) Instructor  
(Pre-Vocational Courses) 
(Mechanical Technology) 

मवहला १ १       1 1 ४ 
खेळाडू          १ १ 
मार्ी सैवनक   १       १ २ 
प्रकल्पग्रस्त  1         १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

         १ १ 

सिजसाधारण    १  १     २ 
एकूण १ 2 १ १  १   1 4 ११ 

२ वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्क्ट्रकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी) Instructor (Pre-
Vocational Courses) 
(Electrical Technology) 

सिजसाधारण         2 1 ३ 

एकूण         2 1 ३ 

उपरोक्ट्त अ.क्र.१ ि २ मधील एकूण १४ पदाांपैकी १ पद वदव्र्याांगाांकवरता (HH) राखीि आहे.  आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, H, C 
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३ अधीक्षक (ताांवत्रक)  
Superintendent (Technical) 

मवहला १          १ 
मार्ी सैवनक    १       १ 
सिजसाधारण          १ १ 

एकूण १   १      १ ३ 
४ वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(विद्युत) Millwrite Maintenance 
Mechanic (Electrical) 

मार्ी सैवनक        1   1 
सिजसाधारण      1  1   2 

एकूण      1  2   3 
५ वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Electronics) 

मवहला    1       1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

    1      1 

एकूण    1 1      2 
६ िसतीगृह अवधक्षक 

Hostel Superintendent 
मवहला 1       १   २ 
खेळाडू          १ १ 
मार्ी सैवनक   १        १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

        १  १ 

सिजसाधारण        १  १ २ 
एकूण 1  १     २ १ 2 ७ 

7 िवरष्ट्ठ वलवपक 
Senior Clerk 
 

 

मवहला 1 1 1  1   2 1 5 12 
खेळाडू        1  1 2 
मार्ी सैवनक 1 1      1 1 2 6 
प्रकल्पग्रस्त        1  1 2 
भूकां पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

1        1 2 4 

सिजसाधारण 1   1 1 1 1 2 1 5 13 
एकूण 4 2 1 1 2 1 1 7 4 17 40 

उपरोक्ट्त अ.क्र.7 मधील एकूण 40 पदाांपैकी 2 पदे वदव्र्याांगाांकवरता (1 पद B, LV कवरता ि 1 पद D, HH कवरता) राखीि आहे. आिश्र्यक 
िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, MF, RW, SE,C 

5.5. नाविक विभाग 

अ. 
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पदनाम प्रिगज अ. 
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र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 
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ला 
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1 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (मेकॅवनकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Mechanical 
Technology) 

मवहला २ १  १  १  २ १ ३ ११ 
खेळाडू १         १ २ 
मार्ी सैवनक १    १   १  २ ५ 
प्रकल्पग्रस्त        १  १ २ 
भूकां पग्रस्त          १ १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

१       १ १ १ ४ 

सिजसाधारण १  १ १  १  २ १ 6 १3 

एकूण ६ १ १ २ १ २  ७ ३ १5 ३8 
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अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

2 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्क्ट्रकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Electrical 
Technology) 

मवहला २ १ १  १  १ २ २ ३ १३ 
खेळाडू        १  १ २ 
मार्ी सैवनक १ १      १ १ २ ६ 
प्रकल्पग्रस्त १         १ २ 
भूकां पग्रस्त        १   १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

 १      १  १ ३ 

सिजसाधारण २ १ १  १  १ २ २ 4 १4 
एकूण ६ ४ २  २  २ ८ ५ १2 41 

3 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (ऑटोमोबाईल 
सर्विससग टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Automobile 
Servicing Technology) 

मवहला          1 1 
मार्ी सैवनक          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

         1 1 

सिजसाधारण          1 1 
एकूण          4 4 

4 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्रॉवनक्ट्स 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Electronics 
Technology) 

मवहला          1 1 
मार्ी सैवनक        1   1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

        1  1 

सिजसाधारण          1 1 
एकूण        1 1 2 4 

उपरोक्ट्त अ.क्र.1 ते 4 मधील एकूण 87 पदाांपैकी ४ पदे वदव्र्याांगाांकवरता (1 पद B, LV कवरता, 1 पद HH कवरता, 1 पद OA, BA, OL, BL, CP, 
LC, DW,AAV कवरता ि १ पद SLD, MI, MD involving B, LV, HH, OA, BA, OL, BL, CP, LC, DW,AAV, SLD, MI कवरता) राखीि 

आहेत. आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C 
उपरोक्ट्त अ.क्र.1 ते 4 मधील एकूण 87 पदाांपैकी १ पद अनार्थाांकवरता (Orphanage) राखीि आहे. 

5 कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन कवनष्ट्ठ 
प्रविक्षणार्थी सल्लागार (ताांवत्रक) 
Junior Surveyor cum Junior 
Apprenticeship Advisor 
(Technical) 

सिजसाधारण १          १ 

एकूण १          १ 
6 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(मेकॅवनकल) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Mechanical) 

सिजसाधारण        १   १ 

एकूण        १   १ 
7 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(विद्युत) Millwrite Maintenance 
Mechanic (Electrical) 

मार्ी सैवनक         १  १ 
सिजसाधारण   १        १ 

एकूण   १      १  २ 
8 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Electronics) 

मवहला  १      १   २ 
खेळाडू        १   १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

    १      १ 

सिजसाधारण          १ १ 
एकूण  १   १   २  १ ५ 

9 िसतीगृह अवधक्षक 
Hostel Superintendent 

मवहला          १ १ 
मार्ी सैवनक          १ १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

       १   १ 

सिजसाधारण          १ १ 
एकूण        १  ३ ४ 
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अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

10 सहार्यक भाांडारपाल  
Assistant Store Keeper 

मवहला  १ १   १    १ ४ 
खेळाडू          १ १ 
मार्ी सैवनक        १ १  २ 
प्रकल्पग्रस्त          १ १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

       १   १ 

सिजसाधारण १ १ १       2 5 
एकूण १ २ २   १  २ १ 5 १4 

उपरोक्ट्त अ.क्र.११ मधील एकूण 14 पदाांपैकी 1 पद वदव्र्याांगाांकवरता (ASD (M), ID, SLD, MI, MD involving LV, D, HH, OA, OL, LC, Dw, 
AAV, ASD (M), ID, SLD, MI) राखीि आहे. आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, SE, RW, H, C 

11 िवरष्ट्ठ वलवपक 
Senior Clerk 
 

 

मवहला 2 1   1   3 2 6 15 
खेळाडू        1  1 2 
मार्ी सैवनक 1 1 1     1 1 2 7 
प्रकल्पग्रस्त        1  1 2 
भूकां पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

1       1 1 2 5 

सिजसाधारण 3  1 2 1 1 1 2 1 5 17 
एकूण 7 2 2 2 2 1 1 9 5 18 49 

उपरोक्ट्त अ.क्र.12 मधील एकूण 49 पदाांपैकी 2 पदे वदव्र्याांगाांकवरता (1 पद D, HH कवरता ि 1 पद SLD, MI, MD involving B, LV, D, HH, 
OA, OL, BL, BA, OAL, CP,LC, Dw, AAV, MDy, SLD, MI कवरता) राखीि आहे. आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, MF, RW,SE,C 

5.6. औरांगाबाद विभाग 
अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

1 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (मेकॅवनकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Mechanical 
Technology) 

मवहला २    १   1 १ ३ 8 
खेळाडू        १  १ २ 
मार्ी सैवनक २       १ १ २ ६ 
प्रकल्पग्रस्त        १  १ २ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार १       १  १ ३ 

सिजसाधारण १ १ २ १ १ 1 2 २ १ ४ १6 
एकूण ६ 1 २ १ २ 1 2 7 ३ १२ ३७ 

2 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्क्ट्रकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Electrical 
Technology) 

मवहला १   १    २ १ ३ ८ 
मार्ी सैवनक १ १      १  १ ४ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

        १ १ २ 

सिजसाधारण २ १    १  ३ १ ३ ११ 
एकूण ४ २  १  १  ६ ३ ८ २५ 

उपरोक्ट्त अ.क्र.1 ि 2 मधील एकूण ६२ पदाांपैकी २ पदे वदव्र्याांगाांकवरता (1 पद B, LV कवरता ि 1 पद HH कवरता) राखीि आहेत.  
आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C 

उपरोक्ट्त अ.क्र.1 ि 2 मधील एकूण ६२ पदाांपैकी १ पद अनार्थाांकवरता (Orphanage) राखीि आहे. 
3 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(मेकॅवनकल) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Mechanical) 

सिजसाधारण १ १      १   ३ 

एकूण १ १      १   ३ 
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अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

4 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 
(विद्युत) Millwrite Maintenance 
Mechanic (Electrical) 

सिजसाधारण         १  १ 

एकूण         १  १ 
5 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Electronics) 

सिजसाधारण    १      १ २ 

एकूण    १      १ २ 

6 िसतीगृह अवधक्षक 
Hostel Superintendent 

सिजसाधारण   १      १  २ 
एकूण   १      १  २ 

7 सहार्यक भाांडारपाल  
Assistant Store Keeper 

मवहला २ २    १  २ १  ८ 
खेळाडू        १   १ 
मार्ी सैवनक १ १      १ १  ४ 
प्रकल्पग्रस्त १          १ 
भूकां पग्रस्त १          १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

१ १      १   ३ 

सिजसाधारण २ २   १ १  १ १  ८ 
एकूण ८ ६   १ २  ६ ३  २६ 

उपरोक्ट्त अ.क्र.7 मधील एकूण २६ पदाांपैकी 1 पद वदव्र्याांगाांकवरता (D, HH) राखीि आहे. आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, SE, RW, H, C 
8 िवरष्ट्ठ वलवपक 

Senior Clerk 
मवहला 2 1  1 1   2 1 3 11 
खेळाडू        1  1 2 
मार्ी सैवनक 1       2 1 2 6 
प्रकल्पग्रस्त        1  1 2 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

1       1  1 3 

सिजसाधारण 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 18 
एकूण 6 3 1 2 3 1 1 10 4 11 42 

उपरोक्ट्त अ.क्र.8 मधील एकूण 42 पदाांपैकी 2 पदे वदव्र्याांगाांकवरता (1 पद B, LV कवरता ि 1 पद D, HH कवरता) राखीि आहे. आिश्र्यक 
िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, MF, RW, SE,C 

 

5.7. अमरािती विभाग 

अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

1 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (मेकॅवनकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Mechanical 
Technology) 

मवहला 1 1      1  1 4 
खेळाडू         1  1 
मार्ी सैवनक    1      1 2 
प्रकल्पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

       1  1 2 

सिजसाधारण     1    1 2 4 

एकूण 1 1  1 1   2 2 6 14 
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अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

2 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्क्ट्रकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Electrical 
Technology) 

मवहला 1      1 1 1 2 6 
खेळाडू          1 1 
मार्ी सैवनक  1      1  1 3 
प्रकल्पग्रस्त     1      1 
भूकां पग्रस्त        1   1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

       1  1 2 

सिजसाधारण 1     1   1 2 5 
एकूण 2 1   1 1 1 4 2 7 19 

उपरोक्ट्त अ.क्र.1 ि 2 मधील एकूण ३3 पदाांपैकी 1 पद वदव्र्याांगाांकवरता (HH) राखीि आहे.  
आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C 

3 कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन कवनष्ट्ठ 
प्रविक्षणार्थी सल्लागार (ताांवत्रक) 
Junior Surveyor cum Junior 
Apprenticeship Advisor (Technical) 

सिजसाधारण  1         1 

एकूण  1         1 
4 अधीक्षक (ताांवत्रक)  

Superintendent (Technical) 
सिजसाधारण   1        1 

एकूण   1        1 
5 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(मेकॅवनकल) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Mechanical) 

सिजसाधारण         1  १ 

एकूण         1  १ 
6 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(विद्युत) Millwrite Maintenance 
Mechanic (Electrical) 

मवहला 1          १ 

एकूण 1          १ 
7 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Electronics) 

मवहला     1      1 
मार्ी सैवनक 1          1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

       1   1 

सिजसाधारण          1 1 
एकूण 1    1   1  1 4 

8 िसतीगृह अवधक्षक 
Hostel Superintendent 

मवहला 1        1  2 
खेळाडू          1 1 
मार्ी सैवनक        1   1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

         1 1 

सिजसाधारण   1       1 2 
एकूण 1  1     1 1 3 7 

9 भाांडारपाल 
Store Keeper 

मवहला          1 1 
मार्ी सैवनक          1 1 
सिजसाधारण          1 1 

एकूण          3 3 
10 सहार्यक भाांडारपाल  

Assistant Store Keeper 
मवहला  1       1 3 5 
खेळाडू          1 1 
मार्ी सैवनक         1 2 3 
प्रकल्पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

         2 2 

सिजसाधारण  1       1 ४ ६ 
एकूण  2       3 1३ 1८ 

उपरोक्ट्त अ.क्र.१0 मधील एकूण 1८ पदाांपैकी 1 पद वदव्र्याांगाांकवरता (OA, OL, LC, DW, AAV) राखीि आहे. आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, SE, RW,H, C 



 

DVET Post Recruitment Advertise No.2/2022           Page 9 of 24 

अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

11 िवरष्ट्ठ वलवपक 
Senior Clerk 

मवहला 2 1   1   2 1 6 13 
खेळाडू        1  1 2 
मार्ी सैवनक 1       1 1 3 6 
प्रकल्पग्रस्त        1  1 2 
भूकां पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

1       1 1 1 4 

सिजसाधारण 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 14 
एकूण 5 3 1 1 2 1 1 7 4 17 42 

उपरोक्ट्त अ.क्र.१1 मधील एकूण 42 पदाांपैकी 2 पदे वदव्र्याांगाांकवरता (1 पद B,  LV कवरता ि 1 पद D, HH कवरता) राखीि आहेत. आिश्र्यक 
िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, MF, RW, SE, C 

 

5.8. नागपरू विभाग 
अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

1 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (मेकॅवनकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Mechanical 
Technology) 

मवहला 1 1      २ 1 ४ 9 
खेळाडू          1 1 
मार्ी सैवनक 1       1 1 1 4 
प्रकल्पग्रस्त        १   1 
भूकां पग्रस्त          १ १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

1       1  1 3 

सिजसाधारण 1 1 १ १ 1  1 १ 1 ३ 1१ 
एकूण 4 2 1 1 1  1 6 3 11 30 

2 वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्क्ट्रकल 
टेक्ट्नॉलॉर्ी)  
Instructor (Pre-Vocational 
Course) (Electrical 
Technology) 

मवहला 1  १ 1 १   २ 1 २ 9 
खेळाडू १       1   2 
मार्ी सैवनक  १      1  ३ 5 
प्रकल्पग्रस्त १         1 2 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

        १ 2 3 

सिजसाधारण 1 1    १  1 1 ४ ९ 
एकूण 4 2 1 1 1 1  5 3 12 30 

उपरोक्ट्त अ.क्र.1 ि 2 मधील एकूण 60 पदाांपैकी 2 पदे वदव्र्याांगाांकवरता (१ पद B, LV कवरता ि १ पद HH कवरता) राखीि आहेत. आिश्र्यक 
िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C 

उपरोक्ट्त अ.क्र.1 ि 2 मधील एकूण 60 पदाांपैकी १ पद अनार्थाांकवरता (Orphanage) राखीि आहे. 
3 अधीक्षक (ताांवत्रक)  

Superintendent (Technical) 
मवहला 1          1 
सिजसाधारण   1        1 

एकूण 1  1        2 
4 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(मेकॅवनकल) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Mechanical) 

मार्ी सैवनक         1  1 

एकूण         1  1 
5 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 

(विद्युत) Millwrite Maintenance 
Mechanic (Electrical) 

मवहला  1         1 

सिजसाधारण          1 1 
एकूण  1        1 2 
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अ. 
क्र. 

पदनाम प्रिगज अ. 
र्ा. 

अ. 
र्. 

वि.
र्ा. 
(अ) 

भ.
र्. 
(ब) 

भ. 
र्. 
(क) 

भ.
र्. 
(ड) 

वि.
मा. 
प्र. 

इ.
मा.
ि. 

आ.
दु. 
घ. 

खु
ला 

ए 
कू
ण 

6 वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 
(इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) Millwrite 
Maintenance Mechanic 
(Electronics) 

सिजसाधारण   1        1 

एकूण   1        1 
7 िसतीगृह अवधक्षक 

Hostel Superintendent 
मवहला 1         1 2 
मार्ी सैवनक        1   1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

         1 1 

सिजसाधारण  1 1      1 1 4 
एकूण 1 1 1     1 1 3 8 

8 भाांडारपाल 
Store Keeper 

मवहला  १         १ 
सिजसाधारण         १  १ 

एकूण  १       १  २ 
9 सहार्यक भाांडारपाल  

Assistant Store Keeper 
मवहला १ १   १   १ १ १ ६ 
खेळाडू         १  १ 
मार्ी सैवनक  १        २ ३ 
प्रकल्पग्रस्त  १         १ 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

    १   १   २ 

सिजसाधारण  १ १  १  १  १ १ ६ 

एकूण १ ४ १  ३  १ २ ३ ४ १९ 

उपरोक्ट्त अ.क्र.१0 मधील एकूण 1९ पदाांपैकी 1 पद वदव्र्याांगाांकवरता (LV) राखीि आहे.  आिश्र्यक िावररीक र्योग्र्यता S, ST, SE, RW, H, C 
10 िवरष्ट्ठ वलवपक 

Senior Clerk 
मवहला 1 1  1    3 1 5 12 
खेळाडू        1  1 2 
मार्ी सैवनक        2 1 3 6 
प्रकल्पग्रस्त        1  1 2 
भूकां पग्रस्त          1 1 
पदिीधर/पदिीकाधारक 
अांिकालीन उमेदिार 

       1  2 3 

सिजसाधारण 2 1 1 1 1 1 1 2 2 5 17 

एकूण 3 2 1 2 1 1 1 10 4 18 43 

उपरोक्ट्त अ.क्र.१1 मधील एकूण 43 पदाांपैकी 2 पदे वदव्र्याांगाांकवरता (1 पद B,  LV कवरता ि 1 पद D, HH कवरता) राखीि आहेत. आिश्र्यक 
िावररीक र्योग्र्यता S, ST, W, MF, RW, SE, C 

 

6. भरािर्याच्र्या उपरोक्ट्त सांिगज/पदाांचा सामावर्क/समाांतर आरक्षणाचा तपिील सहसांचालक, व्र्यिसार्य विक्षण ि प्रविक्षण, प्रादेविक 
कार्यालर्य, मुांबई, पुण,े नाविक, औरांगाबाद, अमरािती, नागपूर, व्र्यिसार्य विक्षण ि प्रविक्षण सांचालनालर्य, मुांबई (कार्यासन क्र.२), 
सांचालक, महाराष्ट्र राज्र्य कौिल्र्य, व्र्यिसार्य विक्षण ि प्रविक्षण मांडळ, मुांबई र्याांच्र्या मागणीपत्रानुसार आहे. तसेच, िर नमुद केलेल्र्या 
पदसांख्र्या ि आरक्षणामध्र्ये िासनाच्र्या सूचनेनसुार बदल होण्र्याची िक्ट्र्यता आहे. पदसांख्र्या/आरक्षणामध्र्ये बदल झाल्र्यास र्याबाबतची 
मावहती/बदल व्र्यिसार्य विक्षण ि प्रविक्षण सांचालनालर्याच्र्या www.dvet.gov.in र्या सांकेतस्र्थळािर प्रवसद्ध करण्र्यात र्येईल ि त्र्यानुसार 
भरती प्रवक्रर्या राबविण्र्यात र्येईल. 

7. उमेदिार भारतीर्य नागरीक ि महाराष्ट्र राज्र्याचा अवधिासी असािा. उमेदिाराकडे सक्षम प्रावधकाऱ्र्यान े वनगजवमत केलेले अवधिास 
प्रमाणपत्र असणे आिश्र्यक राहील. 
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8. शैक्षशणक अहगता व अन भव (Educational Qualification & Experience) :-  

अ. 
क्र. 

पदनाम वकमान िैक्षवणक अहजता  
Minimum Educational Qualification 

अनुभि 
Experience 

१ वनदेिक (पूिज 
व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) 
Instructor (Pre-
Vocational Course) 

Possess Diploma in Mechanical or 
Electrical Engineering or Diploma in 
Vocational or in relevant trade at least 
in second class ; OR 

Passed the Examination in Vocational 
Study Course in relevant subject in 
10+2 level Higher Secondary Vocational 
Course or its equivalent examination in 
1st class; OR 

Possess specialized module in Centre of 
Excellence in the relevant sector; OR 

Possess National Trade Certificate or 
National Apprenticeship in relevant 
trade. 

Possess practical experience in the relevant field of two 
years in case of diploma holder and three years in case 
of Higher Secondary Vocational Certificate holder and 
four years in case of National Trade Certificate or 
National Apprenticeship Certificate holder, in a 
responsible post in industry or in a Government 
Department or in an industrial undertaking or 
commercial concern or local authority or Corporation or 
Board established by Government, after acquiring the 
qualification. 

2 कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन 
कवनष्ट्ठ प्रविक्षणार्थी 
सल्लागार (ताांवत्रक) 
Junior Surveyor cum 
Junior 
Apprenticeship 
Advisor (Technical) 

Diploma in Engineering or Technology 
of any Branch. 

An experience of work of survey or technical 
management or consultancy or supervisory level of,- 

(A) not less than one year after possessing a Degree, 
(B) not less than three years after possessing a Diploma, 

in the Government or Semi-Government or private 
establishments or any Corporation or any other 
institute. 

3 अधीक्षक (ताांवत्रक)  
Superintendent 
(Technical) 

Diploma in Engineering or Technology 
of any Branch. 

An experience of work of technical management or 
supervisory level of,- 

(A) not less than one year after possessing a Degree, 
(B) not less than three years after possessing a Diploma, 

in the Government or Semi-Government or private 
establishments or any Corporation or any other 
institute. 

4-
अ 

वमलराईट मेन्टेनन्स 
मेकॅवनक (मेकॅवनकल) 
Millwrite 
Maintenance 
Mechanic 
(Mechanical) 

(A) passing of Secondary School 
Certificate Examination; and 

(B) passing of the National 
Apprenticeship Certificate 
Examination or the National Trade 
Certificate Examination in 
Mechanic Machine Tool 
Maintenance trade; 

A work experience of repair and maintenance of 
machinery of,- 

(A) not less than one year after possessing a Degree, 
(B) not less than three years after possessing a Diploma, 
(C) not less than five years after passing the National 

Apprenticeship Certificate Examination or the 
National  Trade Certificate Examination,  

in the Government or Semi-Government or private 
establishments or any Corporation or any other 
institute. 

4-
ब 

वमलराईट मेन्टेनन्स 
मेकॅवनक (विद्युत) 
Millwrite 
Maintenance 
Mechanic (Electrical) 

(A) passing of Secondary School 
Certificate Examination; and 

(B) passing of the National 
Apprenticeship Certificate 
Examination or the National Trade 
Certificate Examination in 
Electrician trade; 

A work experience of repair and maintenance of 
machinery of,- 

(A) not less than one year after possessing a Degree, 
(B) not less than three years after possessing a Diploma, 
(C) not less than five years after passing the National 

Apprenticeship Certificate Examination or the 
National  Trade Certificate Examination,  

in the Government or Semi-Government or private 
establishments or any Corporation or any other 
institute. 

4-
क 

वमलराईट मेन्टेनन्स 
मेकॅवनक 
(इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) 
Millwrite 
Maintenance 
Mechanic 
(Electronics) 

(A) passing of Secondary School 
Certificate Examination; and 

(B) passing of the National 
Apprenticeship Certificate 
Examination or the National Trade 
Certificate Examination in 
Electronics Mechanic or 
Instrument Mechanic trade; 
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5 िसतीगृह अवधक्षक 
Hostel 
Superintendent 

(A) Hold Secondary School Certificate 
issued by the S.S.C. Examination 
Board or its  equivalent ; and 

(B) Hold Certificate in Physical 
Education of a recognised institute; 

Possess minimum experience of one year of 
organisation of work and administrative ability; and 

Possess ability to keep and maintain proper account of 
expenditure; and 

Possess ability to supervise games and sports and other 
recreational facilities. 

6 भाांडारपाल 
Store Keeper 

(A) passing of Secondary School 
Certificate Examination; and 

(B) passing of the National 
Apprenticeship Certificate 
Examination in engineering trade 
or passing of the National Trade 
Certificate Examination for those 
engineering trades where the 
National Apprenticeship Certificate 
Examination is not held. 

An experience of work of Store handling or Store 
management of ,- 

(A) not less than two years after possessing a Diploma, 

(B) Not less than three years after passing the National 
Apprenticeship Certificate Examination, 

(C) Not less than four years after passing the National 
Trade Certificate Examination, 

in the Government or Semi-Government or private 
establishments or any Corporation or any other 
institute 

7 सहार्यक भाांडारपाल  
Assistant Store 
Keeper 

(A) Passing of Secondary School 
Certificate Examination; and 

(B) Passing of the National 
Apprenticeship Certificate 
Examination in engineering trade 
or passing of the National Trade 
Certificate Examination for those 
engineering trades where the 
National Apprenticeship Certificate 
Examination is not held. 

An experience of work of Store handling or Store 
management or Store Assistant,- 

(A) not less than two years after possessing a Diploma, 

(B) not less than three years after passing the National 
Apprenticeship Certificate Examination, 

(C) not less than four years after passing the National 
Trade Certificate Examination, 

in the Government or Semi-Government or private 
establishments or any Corporation or any other 
institute 

8 िवरष्ट्ठ वलवपक 
Senior Clerk 

(a) passed Bachelor’s Degree in any 
faculty of Arts or Commerce or 
Science or Law from a recognised 
institution approved by the 
statutory University or any other 
equivalent qualification declared 
by the Government in this behalf;    
AND 

(b) Possess the Government 
Commercial Certificate or 
Computer Typing Certificate with a 
speed of not less than 30 words 
per minute in Marathi Typewriting 
and 40 words per minute in English 
Typewriting. 

Possess a practical experience for minimum period of 
three years in administration or accounting work in any 
industry or in an industrial enterprise or commercial 
institutes or Local Authority or Corporation or Board 
established by the Government, after acquiring the 
minimum educational qualification. 

8.1. उपरोक्ट्त पदाांकवरता उच्च िैक्षवणक अहजता ग्राह्य समर्ण्र्यात र्येईल. 

8.2. उमेदिाराने र्ावहरातीच्र्या वदनाांकास उपरोक्ट्त अहजता धारण केलेली असणे आिश्र्यक राहील. सदर र्ावहरातीमधील पदाांचे सेिा 
प्रिेि वनर्यम सांचालनालर्याच्र्या www.dvet.gov.in या वेबपोटगलवर उपलब्ि करुन देण्यात आले आहेत. तरी अवधक 
मावहतीकवरता उमेदिाराांनी त्र्याांचे अिलोकन करािे. 
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9. वयोमयादा :- अर्ज क्ट्स्िकृतीचा अांवतम वदनाांकास उमेदिाराची िर्योमर्यादा गणण्र्यात र्येईल. 

अ. 
क्र. 

पदनाम वकमान 
िर्य 
(िर्षे) 

कमाल िर्योमर्यादा (िर्षे) 
ख ला 
प्रवर्ग 

मागास-
िगीर्य/ 
खेळाडू/ 
अनार्थ/ 
आर्वर्थक-
दृष्ट्या 
दुबजल 
घटक 

मवहला प्रकल्पग्रस्त/ 
भूकंपग्रस्त/ 
शदव्यांर्/ 
स्िातांत्र्र्य 
सैवनकाांचे 

पाल्र्य 

मार्ी सैवनक िास- 
कीर्य 
कमज- 
चारी 

पदवीिर/ 
पदशवका-
िारक 

अंशकालीन 
उमेदवार 

ख ला 
प्रवर्ग 

मागास 
िगीर्य 

ख ला 
प्रवर्ग 

शद
व्यां
र् 

१ वनदेिक (पूिज 
व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) 
Instructor (Pre-
Vocational Course) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 38 43 38 43 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सशस्त्र 
दलातील 
सेवेचा 

कालाविी 
+ 3 वर्ष े

45 50 55 

2 कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन 
कवनष्ट्ठ प्रविक्षणार्थी 
सल्लागार (ताांवत्रक) 
Junior Surveyor 
cum Junior 
Apprenticeship 
Advisor (Technical) 

3 अधीक्षक (ताांवत्रक)  
Superintendent 
(Technical) 

4 वमलराईट मेन्टेनन्स 
मेकॅवनक 
(मेकॅवनकल/विद्युत/ 
इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) 
Millwrite 
Maintenance 
Mechanic 
(Mechanical/ 
Electrical/ 
Electronics) 

5 िसतीगृह अवधक्षक 
Hostel 
Superintendent 

23 

6 भाांडारपाल 
Store Keeper 

18 7 सहार्यक भाांडारपाल  
Assistant Store 
Keeper 

8 िवरष्ट्ठ वलवपक 
Senior Clerk 

19 

9.1. ख ल्या प्रवर्ातील उमेदवाराकंशरता कमाल वयोमयादा ३8 वर्षे इतकी राहील. (सामान्य प्रशासन शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं 
एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.404/काया.१२, शदनाकं 25/04/2016) 

9.2. मार्ासवर्ीय उमेदवाराकंशरता कमाल वयोमयादा 43 वर्षे इतकी राहील. (सामान्य प्रशासन शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं एसआरव्ही 
२०१५/प्र.क्र.404/काया.१२, शदनांक 25/04/2016) 
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9.3. शदव्यांर् उमेदवाराकंशरता कमाल वयोमयादा 45 वर्षे इतकी राहील. (सामान्य प्रशासन शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं शदव्यांर् 
2018/प्र.क्र.114/१६ अ, शदनाकं 29/05/2019) 

9.4. खेळाडंूकशरता कमाल वयोमयादा ५ वर्षे शशशथलक्षम राहील. तथाशप, कोणत्याही प्रवर्ातील उमेदवारांकशरता कमाल वयोमयादा ४३ 
वर्षे राहील. (शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं राक्रीिो-2002/प्र.क्र.68/क्रीय से-२, शदनाकं 01/07/2016) 

9.5. माजी सैशनकाकंशरता वयोमयादेतील सूट ही सदर उमेदवाराच्या सशस्त्र दलात झालेल्या सेवेइतका कालाविी अशिक 3 वर्ष ेइतकी 
राहील. तसेच अपंर् माजी सैशनकासंाठी कमाल वयोमयादा 45 वर्ष ेइतकी राहील. (सामान्य प्रशासन शवभार् शासन श ध्दीपत्रक 
क्रमांक मासैक-1010/प्र.क्र.279/10/16-अ, शदनाकं 20/08/2010) 

9.6. प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त उमेदवाराकंशरता कमाल वयोमयादा 45 वर्ष ेइतकी राहील. (सामान्य प्रशासन शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं 
शवकाक 2215/प्र.क्र.337/16-अ, शदनाकं 04/11/2016) 

9.7. अनाथ आरक्षणाकवरता अर्ज करणाऱ्र्या उमेदिाराांना अन सूशचत जाती या प्रवर्ातील उमेदवाराकंशरता असलेली ४३ वर्ष ेइतकी कमाल 
वयोमयादा लार् ू राहील. (मशहला व बाल शवकास शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं अनाथ-2018/प्र.क्र.182/का-0३, शदनाकं 
23/08/2021) 

9.8.  शासकीय कायालयामध्ये तीन वर्षांपयंत दरमहा मानिनावर काम केलेल्या व रोजर्ार मार्गदशगन कें द्रामध्य े या अन भवाची नोंद 
केलेल्या पदवीिर/पदशवकािारक अंशकालीन उमेदवाराकंशरता कमाल वयोमयादा 55 वर्षे राहील. (सामान्य प्रशासन शवभार् शासन 
शनणगय क्रमाकं अशकंा 1918/प्र.क्र.507/16-अ, शदनांक 02/01/2019) 

9.9.  स्िातांत्र्र्य सैवनकाांचे पाल्र्याांसाठी कमाल िर्योमर्यादा 45 वर्ष ेइतकी राहील. (सामान्र्य प्रिासन विभाग िासन वनणजर्य क्रमाांक वनिक-
1010/प्र.क्र.08/2010/16-अ, वदनाांक 06/10/2010) 

9.10. अगोदरच िासन सेिते असलेल्र्या वनर्यवमत िासकीर्य कमजचाऱ्र्याांकवरता िर्योमर्यादा 50 िर्षे इतकी राहील. स्र्थावनक स्िराज्र्य सांस्र्था 
(वर्ल्हा पवरर्षद, पांचार्यत सवमती, ग्रामपांचार्यत, महानगरपावलका, नगरपावलका/नगरपवरर्षद, नगरपांचार्यत, छािणी मांडळ, इत्र्यादी), 
िासनाची महामांडळे, सािजर्वनक उपक्रम, विद्यापीठे, िासन अनुदावनत िाळा/महाविद्यालर्य े इत्र्यादींच्र्या सेिेतील कमजचाऱ्र्याांना 
तसेच िासकीर्य सांस्र्था/कार्यालर्यात कां त्राटी/तावसका तत्िािर कार्यजरत व्र्यक्ट्तींना महाराष्ट्र िासनाच्र्या सेिेतील कमजचाऱ्र्याांसाठी 
असलेली िर्योमर्यादेतील सूट अनुजे्ञर्य राहणार नाही. 

9.11.  उपरोक्ट्त िर्योमर्यादा ही अर्ज क्ट्स्िकृतीच्र्या अांवतम वदनाांकास विचारात घेतली र्ाईल. 

10. पदांची कतगव्ये व जबाबदाऱ्या  :- संबंशित पदांची कतगव्ये व जबाबदाऱ्या यांचा तपशशल सांचालनालर्याच्र्या सांकेतस्र्थळािर उपलब्ध आहे.  

11. आरक्षण  :-  

11.1. शदव्यांर् आरक्षण :-  

i) कौशल्य शवकास, रोजर्ार व उद्योजकता शवभार् शासन शनणगय क्र.व्यशशअ 2021/प्र.क्र.49/व्यशश-1, शदनाकं 22/02/2021 व 
शासन शनणगय क्र.व्यशशअ 2021/प्र.क्र.49/व्यशश-1, शदनाकं १७/0६/2021 न सार संबंशित पदास शदव्यारं् आरक्षण लार्ू आहे. 

ii) शदव्यांर् आरक्षणाची गणना ही सांबांवधत वनर्यकु्ट्ती प्रावधकाऱ्र्याच्र्या अवधकार के्षत्रातील सांबांवधत सांिगाच्र्या भरािर्याच्र्या एकूण 
पदाांिर करण्र्यात आली आहे. त्र्यानुसार वदव्र्याांगाांकवरता उपलब्ध पदे, वदव्र्याांग प्रिगज ि आिश्र्यक िारीवरक पात्रता र्याांचा 
तपविल सांबांवधत पदाच्र्या आरक्षणवनहार्य तपविलाखाली दिजविण्र्यात आला आहे. तसेच वदव्र्याांग उमेदिाराांनी सांबांवधत पदाच्र्या 
पार पाडािर्याच्र्या कतजव्र्ये ि र्बाबदाऱ्र्याांचा र्याांचा सांवक्षप्त तपविल कौशल्य शवकास, रोजर्ार व उद्योजकता शवभार् शासन 
शनणगय क्र.व्यशशअ 2021/प्र.क्र.49/व्यशश-1, शदनाकं 22/02/2021 व शासन शनणगय क्र.व्यशशअ 2021/प्र.क्र.49/व्यशश-1, 
शदनाकं १७/0६/2021 मध्ये दशगशवण्यात आला आहे. 

iii) शदव्यांर् आरक्षणाच्या पात्रतेकशरता शदव्यांर्त्वाचे प्रमाण शकमान ४०% असणे आिश्र्यक आहे. 

iv) वदव्र्याांगाांकवरता आरवक्षत पदािर गणुिते्तनुसार वनिड झालेल्र्या उमेदिाराांचा समािेि, उमेदिार ज्र्या सामावर्क प्रिगाचा  
असेल त्र्या प्रिगात करण्र्यात र्येईल. 

v) वदव्र्याांगाांच्र्या वनर्युक्ट्तीसाठी पात्र ठरविण्र्यात आलेल्र्या पदािर वदव्र्याांग व्र्यक्ट्ती गणुिते्तच्र्या आधारािर वनिडीस पात्र ठरत 
असल्र्यास ि त्र्याांचेसाठी पद आरवक्षत नसले तरी वनिडीसाठी अपात्र ठरविण्र्यात र्येत नाही. 

vi) सिजसाधारण उमेदिाराांप्रमाण े तसेच प्रचवलत वनर्यमाप्रमाण े वदव्र्याांग उमेदिाराांना देण्र्यात आलेल्र्या सिलतीचा लाभ न घेता 
एखाद्या पदािर वनिड झाली असेल तर अिा वदव्र्याांग उमेदिाराांची गणना वदव्र्याांगाांसाठी आरवक्षत पदािर करण्र्यात र्येत नाही 
ि वदव्र्याांगाांसाठी आरवक्षत पद/पदे इतर वदव्र्याांग उमेदिाराांमधनू भरण्र्यात र्यतेील. 

vii) वदव्र्याांग उमेदिार एखाद्या सामावर्क प्रिगातील असल्र्यास सांबांवधत सामावर्क प्रिगामध्र्ये गुणिते्तनुसार वनिडीसाठी पात्र 
ठरण्र्यासाठी ि परीक्षा िुल्कामधील सिलतीकवरता सांबांवधत र्ातीचे िैध कालािधीचे नॉन-वक्रमीलेर्यर (लागू असल्र्यास) 
प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्र्यक राहील.   
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viii) शदव्यांर् आरक्षण संदभात शासनाने वेळोवेळी शनर्गशमत केलेल्या शासन शनणगय/पशरपत्रकान सार कायगवाही करण्यात येईल. 
शदव्यांर्ाकंशरता प रेशा प्रमाणात पात्र उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास सदर अन शेर्ष प ढील वर्षात दशगशवण्यात येईल. (सामाशजक 
न्याय व शवशेर्ष सहाय्य शवभार् शासन श द्धीपत्रक क्रमाकं अपंर्-2013/ प्र.क्र.35/अ.क.२, शदनाकं 15/07/2013)  

 

11.2. अनाथ आरक्षण :-  

i) मशहला व बाल शवकास शवभार्ाकडून ज्या अनाथ म लानंा अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत अशी बालके आरक्षणासाठी 
पात्र राहतील. तथाशप, ज्या अनाथ म लाच्या आई-वडीलांचे शनिन त्या म लाच्या वयाची 18 वर्षे प णग होण्यापूवी झाले असेल 
अशाच बालकानंा आरक्षण अन जे्ञय राहील.  

ii) अनाथासंाठी आरशक्षत पदावर र् णवते्तन सार शनवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश तो ज्या प्रवर्ाचा आहे त्र्या प्रिगात होईल.  

iii) अनार्थ आरक्षणाचा लाभ घेऊन िासन सेिेत रुर् ू होणाऱ्र्या उमेदिाराला अनार्थ प्रमाणपत्र पडताळणीच्र्या अधीन राहून 
तात्पुरत्र्या स्िरुपात वनर्युक्ट्ती देण्र्यात र्येईल.  

iv) अनार्थालर्यात दाखल करण्र्यात र्येणाऱ्र्या काही बालकाांची र्ात मावहत नसताना त्र्याांच्र्या िैक्षवणक प्रिेिासाठी अांदार्े र्ात 
नमूद केल्र्याचे वनदिजनास र्यतेे. अिा बालकाांच्र्या र्ात प्रमाणपत्राची िधैता होऊ िकत नसल्र्यास सदर उमेदिारास पदभरती 
नांतर खुल्र्या प्रिगात दिजविण्र्यात र्येईल. (मशहला व बाल शवकास शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं अनाथ-2018/प्र.क्र.182/का-
0३, शदनाकं 23/08/2021) 

11.3. मशहला  आरक्षण :-   

i) मवहलाांसाठी समाांतर आरक्षणाच्र्या अनुर्षांगाने िासनाकडून वििरे्ष तरतुदी करण्र्यात आल्र्या असून मवहलाांना त्र्याांच्र्यािी 
सांबांवधत सामावर्क प्रिगाच्र्या तरतुदींव्र्यवतवरक्ट्त सदरच्र्या तरतुदी र्या अवतवरक्ट्त आहेत. 

ii) अनुसूवचत र्ाती ि अनुसूवचत र्माती िगळता इतर सामावर्क प्रिगातील उन्नत ि प्रगत गटातील मवहलाांना मवहलाांकवरताचे 
समाांतर आरक्षण अनुजे्ञर्य राहणार नाही.  

iii) मवहला उमेदिाराांना िर्य, परीक्षा िलु्क इत्र्यादी तरतुदी त्र्याांच्र्यािी सांबांवधत सामावर्क प्रिगातील उमेदिाराांप्रमाणेच राहतील. 

iv)  मागास प्रिगातील मवहलाांसाठी आरवक्षत पदाांिर दािा करणाऱ्र्या उमेदिाराांनी सक्षम प्रावधकाऱ्र्यान े वनगजवमत केलेले र्ात 
प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्र्यक आहे.  

v) मागासिगीर्य व्र्यक्ट्तींिी आांतरर्ातीर्य वििाह केलेल्र्या उमेदिाराांना त्र्याांच्र्या स्ित:च्र्या मूळ प्रिगानुसार सिलती देर्य असतील.  

vi) खुल्र्या प्रिगातील पदाांिरील दाव्र्यासाठी ि कोणत्र्याही सामावर्क आरक्षणाचा दािा नसणाऱ्र्या अमागास मवहला उमेदिाराांनी 
िासनाकडून विवहत करण्र्यात आलेल्र्या नमुन्र्यात सक्षम प्रावधकाऱ्र्याांनी प्रदान केलेले िधै नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर 
करणे आिश्र्यक राहील.  

vii) कोणत्र्याही सामावर्क आरक्षणाचा दािा नसणाऱ्र्या वििावहत अमागास मवहला उमेदिाराांनी त्र्याांच्र्या वििाहानांतरच्र्या कुटुांगाचर्या 
उम्पन्नाच्र्या आधारे वितवरत करण्र्यात आलेले िधै नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्र्यक राहील. (कुटुांबाच्र्या 
व्र्याख्र्येमध्र्य ेपती, पत्नी ि अवििावहत मुलाांचा समािेि होईल.)  

viii) अवििावहत अमागास मवहला उमेदिाराांनी त्र्याांच्र्या िवडलाांच्र्या कुटुांबाच्र्या उत्पन्नाच्र्या आधारे वितवरत करण्र्यात आलेले नॉन-
वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर करण े आिश्र्यक राहील. (कुटुांबाच्र्या व्र्याख्र्येमध्र्य ेआई, िडील ि अवििावहत भािांडाचा समाििे 
होईल.)  

ix) अनुसूवचत र्ाती, अनुसूवचत र्माती ि आर्वर्थकदृष्ट्या मागास प्रिगातील मवहलाांना नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर 
करण्र्याची आिश्र्यकता नाही. 

x) विमुक्ट्त र्ाती (अ), भटक्ट्र्या र्माती (ब), भटक्ट्र्या र्माती (क), भटक्ट्र्या र्माती (ड), इतर मागास प्रिगज, वििरे्ष मागास प्रिगज र्या 
मागास प्रिगातील मवहलाांनी त्र्याांच्र्या सांबांवधत प्रिगाच्र्या आरक्षणाकवरता आिश्र्यक असलेले नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर 
केल्र्यास त्र्याांना मवहलाांसाठी आरक्षणाकवरता पात्र समर्ण्र्यात र्येईल. 

xi) मागास प्रिगातील मवहला उमेदिार अमागास मवहलाांसाठी आरवक्षत पदािरील वनिडीकवरता पात्र ठरल्र्यास :- 

१) अनुसूवचत र्ाती ि अनुसूवचत र्माती प्रिगातील मवहलाांकडे र्ात प्रमाणपत्र असल्र्यास कोणतेही नॉन-वक्रमीलेर्यर 
प्रमाणपत्र सादर करण्र्याची आिश्र्यकता नाही. 

२)  विमुक्ट्त र्ाती (अ), भटक्ट्र्या र्माती (ब), भटक्ट्र्या र्माती (क), भटक्ट्र्या र्माती (ड), इतर मागास प्रिगज, वििरे्ष मागास 
प्रिगज र्या मागास प्रिगातील मवहला उमेदिाराांच्र्या बाबतीत त्र्याांच्र्या सांबांवधत मागास प्रिगाच्र्या आरक्षणाकवरता आिश्र्यक 
असलेले नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्र्यात र्येईल. 
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३) मागास प्रिगातील मवहला वतच्र्या सांबांवधत प्रिगाकवरताचे र्ात प्रमाणपत्र सादर करुन िकत नसल्र्यास सकिा सादर 
करु इक्ट्च्छत नसल्र्यास अमागास मवहलाांसाठी आरवक्षत पदाांिरील वनिडीकवरता अमागास (खुल्र्या) मवहलाांकवरताचे 
नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर करण ेआिश्र्यक राहील. 

४) अनुसूवचत र्ाती ि अनुसूवचत र्माती िगळता अन्र्य मागास प्रिगातील मवहला उमेदिाराांच्र्या बाबतीत वििाहापूिीचे नाांि 
अांतभूजत असलेली वक्रमीलेर्यरमध्र्य ेमोडत नसलर्याबाबतची प्रमाणपते्र ग्राह्य धरण्र्यात र्येतील. 

xii) विधिा / घटस्फोटीत / पवरत्र्यक्ट्त्र्या मवहलाांच्र्या बाबतीत :- 

१) विधिा मवहलेच्र्या बाबतीत ती स्ितांत्र राहत असल्र्यास पतीच्र्या वनधनामुळे प्राप्त झालेले उत्पन्न तसेच वतचे स्ित:चे 
उत्पन्न ग्राह्य धरुन वितवरत केलेले नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्र्यक राहील. 

२) घटस्फोटीत मवहलेच्र्या बाबतीत वतच्र्या भूतपूिज पतीकडून मा.न्र्यार्यालर्यान ेवदलेल्र्या आदेिानुसार वमळणाऱ्र्या पोटगीची 
रक्ट्कम ि वतचे स्ित:चे उत्पन्न ग्राह्य धरुन वितवरत केलेले नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्र्यक राहील. 

३) कौटुांवबक सहसाचार अवधवनर्यम, 2005 अन्िर्य ेमा.न्र्यार्यालर्यात र्यावचका दाखल झालेली मवहला स्ितांत्र राहत असल्र्यास 
अिा मवहलेचे वतचे स्ित:चे उत्पन्न सकिा अिी मवहला नोकरी करीत नसल्र्यास वतच्र्या िवडलाांचे उत्पन्न नॉन-वक्रमीलेर्यर 
प्रमाणपत्राकवरता ग्राह्य धरुन वितवरत केलेले नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर करण ेआिश्र्यक राहील.  

11.4. खेळाडू  :-   

i) शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभार् शासन शनणगय क्रमाकं राक्रीिो-2002/प्र.क्र.68/क्रीय से-2, शदनाकं 01/07/2016 सोबतच्या 
पशरशशष्ट्ट-अ मध्ये नमूद तसेच शदनाकं 10/10/2017 व 15/11/2017 च्या शासन श द्धीपत्रकान्वये स िारीत केलेल्या 
स्पिा/खेळांमध्य ेप्राशवण्य प्राप्त केलेले व सदर शासन शनणगयातील क्रीडा शवर्षयक अहगता, सवगसािारण अहगता, अटी व शतींची 
पूतगता करणारे खेळाडू सदर आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील. 

ii) खेळाडू उमेदवाराने अजग करण्यापूवी शवभार्ीय उपसंचालक, क्रीडा व य वक सेवा, महाराष्ट्र राज्य याचेंकडून खेळाच्या 
प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आवश्यक राहील अन्यथा सदर उमेदवारास खेळाडू कशरता राखीव पदावर शनय क्ती 
अन जे्ञय राहणार नाही. 

iii) खेळाडू आरक्षणाकवरता नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र सादर करण्र्याची अट लाग ूराहणार नाही. 

iv) मार्ास प्रवर्ातील खेळाडू उमेदवार यानंा त्यांच्या सामाशजक प्रवर्ातील दाव्याचं्या अन र्षंर्ाने जात प्रमाणपत्र (लार् ूअसल्यास 
वैि नॉन-शक्रमीलेयर प्रमाणपत्रासह) सादर करणे आवश्यक राहील. 

11.5. प्रकल्पग्रस्त/भकंूपग्रस्त  :-  भूकंपग्रस्ताकंशरता राखीव असलेल्या पदावंर शनय क्तीसाठी ज्या क ट ंबातील व्यक्तींचे भूकंपात शनिन 
झाले आहे ककवा ज्यांचे घर पूणगपण े कोसळले होते, त्याम ळे शासनाने त्यांना नशवन घर बािंून शदले अशा व्यक्तींचे पाल्य 
शनय क्तीसाठी पात्र ठरतील. पात्र भूकंपग्रस्त उमदेवार प रेशा प्रमाणात उपलब्ि न झाल्यास अशा पदावंर पात्र प्रकल्पग्रस्त 
उमेदवारांचा शनय क्तीकशरता शवचार करण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त उमेदवाराने शवशहत प्राशिकाऱ्यान े शनर्गशमत केलेले 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

11.6. पदवीिर/पदशवकािारक अशंकालीन उमेदवार :- सुविवक्षत बेरोर्गाराांना अर्थजसहाय्र्य र्या र्योर्न ेअांतगजत िासकीर्य कार्यालर्याांमध्र्य े
तीन िर्षे अांिकालीन काम केलेल्र्या ि रोर्गार ि मागजदिजन कें द्रामध्र्य े र्या अनुभिाची नोंद केलेल्र्या उमेदिाराांना पदवीिर/ 
पदशवकािारक अंशकालीन उमेदवार म्हणनू आरक्षण लार् ू राहील. पदवीिर/पदशवकािारक अंशकालीन उमेदवाराकंशरता 
आरशक्षत पदांवर पात्र उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास सदर पदाकंशरता र् णवते्तन सार त्या-त्या प्रवर्ातील अन्य पात्र उमेदवारांचा 
शवचार करण्यात येईल. 

11.7. मार्ी सैवनक :-  

i) मार्ी सैवनकाांसाठी असलेल्र्या िर्योमर्यादा ि आरक्षणाचा लाभ घेऊन इक्ट्च्छणाऱ्र्या उमेदिाराांनी विवहत नमुन्र्यात सक्षम 
प्रावधकाऱ्र्यान ेवनगजवमत केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आिश्र्यक राहील. 

ii) उमेदिार ज्र्या सामावर्क प्रिगातील असेल त्र्या प्रिगासांबांधीचे र्ात प्रमाणपत्र तसेच नॉन-वक्रमीलेर्यर प्रमाणपत्र (लागू 
असल्र्यास) सादर करणे आिश्र्यक राहील. 

iii) मार्ी सैवनकाांसाठी आरवक्षत पदािर राज्र्य िासनाच्र्या सेिेमध्र्य ेगट-क ि गट-ड मधील पदािर एकदा वनर्युक्ट्ती झाल्र्यानांतर 
तो धारण करीत असलेल्र्या पदापेक्षा उच्च श्रणेी िा अन्र्य सांिगातील वनर्युक्ट्तीसाठी मार्ी सैवनक म्हणनू राज्र्य िासनाच्र्या 
सेिेत असलेल्र्या आरक्षणाचा लाभ वमळणार नाही. 

iv) राज्र्य िासनाच्र्या सेिेत रुर् ू होण्र्यापूिी अर्ज केलेल्र्या पदाकवरता वनिड झाली असल्र्यास ि त्र्याबाबतची सविस्तर मावहती 
लेखी स्िर्यांघोर्षापत्राने राज्र्य िासनाच्र्या सेिेत रुर् ू होताांना त्र्याने वनर्यकु्ट्ती प्रावधकाऱ्र्यास वदली असल्र्यास त्र्यास 
स्िर्यांघोर्षणापत्रामध्र्य े नमूद केलेल्र्या ि मार्ी सैवनकाचे समाांतर आरक्षणाचे तत्ि लाग ू असलेल्र्या पदाांकवरताच मार्ी 
सैवनकाच्र्या आरक्षणाचा लाभ घेता र्येईल. 
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v) बडतफी, गैरितजणकू, अकार्यजक्षमता र्या कारणाांसाठी अर्थिा सैवनकी सेिसेाठी िावररीक क्षमता नसल्र्याने सकिा आर्ारपणामुळे 
सेिा सांपुष्ट्टात आलेले मार्ी सैवनक िर्योमर्यादेच्र्या सिलतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 

vi) गट-क ि िगट-ड मधील पदािर एकदा वनर्युक्ट्ती झाल्र्यानांतर तो धारण करीत असलेल्र्या पदापेक्षा उच्च श्रणेी िा अन्र्य 
सांिगातील वनर्युक्ट्तीसाठी मार्ी सैवनक म्हणनू अनुजे्ञर्य ठरविण्र्यात आलेल्र्या िर्योमर्यादेची सूट सदर निीन वनर्यकु्ट्तीसाठी 
देखील अनुजे्ञर्य राहील. 

11.8. आर्वर्थकदृष्ट्या दुबजल घटकातील उमेदवार (आ.दु.घ.) :-   

i) राज्र्याच्र्या आर्वर्थक दुबजल घटकातील ज्र्या व्र्यक्ट्तींच्र्या र्ातींचा िासनाकडून िेळोिेळी र्ारी करण्र्यात आलेल्र्या आदेिानुसार 
घोवर्षत मागासिगीर्याांमध्र्ये समािेि नसेल अिा उमेदिाराांना आर्वर्थकदृष्ट्या दुबजल घटकासाठीच्र्या आरक्षणाचा लाभ अनुजे्ञर्य 
आहे.  

ii) कुटुांबाचे एकवत्रत िार्वर्षक उत्पन्न िासनाकडून विवहत करण्र्यात आलेल्र्या मर्यादेच्र्या आत असणाऱ्र्या उमेदिारास 
आर्वर्थकदृष्ट्या दुबजल समर्ण्र्यात र्येईल ि सदर आरक्षणाच्र्या लाभासाठी तो पात्र असेल.  

iii) सदर आरक्षणाच्र्या प्रर्योर्नार्थज “कुटुांब” म्हणर्े उमेदिाराच ेआई-िडील ि १८ िर्षापेक्षा कमी िर्याची भािांडे तसेच उमेदिाराची 
१८ िर्षांपेक्षा कमी िर्याची मुले ि पती/पत्नी र्याांचा समािेि होईल.  

iv) “कुटुांबाचे एकवत्रत िार्वर्षक उत्पन्न” र्यामध्र्ये कुटुांबातील सिज सदस्र्याांच्र्या सिज स्त्रोतामधून म्हणर्ेच िेतन, कृर्षी उत्पन्न, उद्योग-
व्र्यिसार्य ि इतर सिज मागातून वमळणाऱ्र्या उत्पन्नाचा समािेि असेल.  

v) आर्वर्थकदृष्ट्या दुबजल घटकाच्र्या पात्रतेसाठी सांबांवधत तहसीलदार र्याांनी वितरीत कलेले ि राज्र्य िासकीर्य सेिा ि िैक्षवणक 
सांस्र्थाांच्र्या प्रिेिाकवरता राज्र्य िासनाचा प्रमाणपत्राचा नमुना िापरणे आिश्र्यक राहील.  

vi) कें द्रीर्य सेिाांचा लाभ घेण्र्यासाठीचे आर्वर्थकदृष्ट्या दुबजल घटकाांचे प्रमणपत्र, राज्र्य िासकीर्य सेिाांसाठीच्र्या पदभरतीकवरता 
िापरता र्येणार नाही.  

12. जात प्रमाणपत्र ि जात विैता प्रमाणपत्र - अन सूशचत जाती, अन सूशचत जमाती, शवम क्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती 
(क), भटक्या जमाती (ड), शवशरे्ष मार्ास प्रवर्ग, इतर मार्ास वर्ीय, उमेदवाराना संबंशित आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास सक्षम 
प्राशिकाऱ्यान ेशनर्गशमत केलेले जात प्रमाणपत्र व जात विैता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

13. अन भव - उमेदवारान ेअन भवासंदभातील प्रमाणपते्र सादर करणे आवश्यक राहील. रोजंदारी, कायगव्ययी, करार पद्धतीवर, मानिन इ. 
स्वरुपात केवळ पूणगवळे काम केले असल्यासच असा कालाविी अन भव म्हणनू ग्राह्य िरण्यात येईल. ताशसका, शनयतकाशलक, 
अंशकालीन, शवद्यावतेन, अभ्यार्त, अंशदानात्मक, शवनावतेन तत्वावर केलेल्या अंशकालीन सेवेचा तसेच प्रभारी म्हणनू नेमणकूीचा 
कालाविी तसेच अशतशरक्त कायगभाराचा कालाविी अन भवासाठी ग्राह्य िरला जाणार नाही. (सामान्य प्रशासन शवभार् पशरपत्रक क्रमांक 
एसआरव्ही-2004/प्र.क्र.10/ 04/12, शदनाकं 03/07/2004) 

14. लहान क ट ंबाचे प्रशतज्ञापन - महाराष्ट्र नागरी सेिा (लहान कुटुांबाचे प्रवतज्ञापन) वनर्यम, 2005 मधील तरतुदीनुसार हर्यात असलेल्र्या 
अपत्र्याांची सांख्र्या दोन पेक्षा अवधक असेल तर वदनाांक 28/03/2006 ि तद्नांतर र्न्माला आलेल्र्या अपत्र्यामुळे उमेदिार िासकीर्य 
सेिेतील वनर्यकु्ट्तीसाठी अनहज ठरविण्र्यास पात्र होईल. र्या वनर्यमातील व्र्याख्र्येनसुार लहान कुटुांब र्याचा अर्थज, दोन अपत्र्य ेर्याांसह पत्नी ि 
पती असा आहे. उमेदवारान ेशनय क्तीच्या वळेी लहान क ट ंबाचे प्रशतज्ञापन सादर करण ेआवश्यक राहील.  

15. महाराष्ट्र-कनाटक सीमा भागातील उमेदिार - महाराष्ट्र िासनाने दािा साांवगतलेल्र्या सामान्र्य प्रिासन विभाग िासन पवरपत्रक 
क्र.मकसी-1007/प्र.क्र.36/का.३६, वद.नाांक 10/07/2008 मध्र्ये नमूद 865 गािातील मराठी भावर्षक उमेदिार हे सेिा प्रिेि वनर्यमातील 
सिज अटींची पूतजता करीत असल्र्यास, ते अर्ज करण्र्यास पात्र राहतील. सदर उमेदिाराांनी त्र्याांच्र्या सदर 865 गािाांमधील िास्तव्र्याबाबतचा 
सक्षम प्रावधकाऱ्र्याांचा विवहत नमुन्र्यातील दाखल सादर करण ेअवनिार्यज राहील. सदर उमेदिाराांना सामावर्कदृष्ट्या मागास प्रिगापैकी 
कोणत्र्याही प्रिगाचा लाभ अनुजे्ञर्य राहणार नाही. 

16. सामाशयक परीक्षा / व्यावसाशयक चाचणी - जाशहरातीमिील पदाकशरता खालीलप्रमाणे Computer Based Test स्वरुपाची सामाशयक 
परीक्षा/व्यावसाशयक चाचणी घेण्यात येईल. उमेदवारान े अजात नमूद केलेल्या माशहतीच्या आिारे मूळ प्रमाणपत्र/दस्तऐवज याचंी 
पडताळणी करण्याच्या अटीस अशिन राहून उमेदवारास सामाशयक परीक्षा/व्यावसाशयक चाचणीकशरता उपस्स्थत राहण्याची परवानर्ी 
देण्यात येईल. परीके्षस उपस्स्थत राहण्यास उमेदवारास परवानर्ी शदली याचा अथग उमेदवार सदर पदाकशरता पात्र आहे असा होत नाही. 

i) वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) पदाकवरता १२० गणुाांची सामाशयक परीक्षा (CBT-1) व ८० र् णांची व्यावसाशयक चाचणी 
(CBT-2) घेण्यात येईल. सामाशयक परीके्षत 45% ककवा त्यापेक्षा अशिक र् ण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांची व्र्यािसावर्यक चाचणी 
(CBT-2) घेण्र्यात र्येईल. सामाशयक परीक्षा (CBT-1) तसेच व्यावसाशयक चाचणी (CBT-2) कशरता उपस्स्थत राशहलेल्या व एकूण 
र् णाचं्या (२०० र् ण)  45% ककवा त्यापेक्षा अशिक र् ण प्राप्त केलेल्या तसेच शवशहत शैक्षशणक अहगता, अन भव व अन्य आवश्यक 
अहगता िारण केलेल्या उमेदवारांचा र् णवत्ता यादीकशरता शवचार केला जाईल. 
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ii) वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) पदे िगळता उिजवरत पदाांकवरता २०० गणुाांची सामाशयक परीक्षा (CBT) घेण्यात येईल. 
सदर पदाकंशरता व्यावसाशयक चाचणी राहणार नाही. सामाशयक परीके्षत 45% ककवा त्यापेक्षा अशिक र् ण प्राप्त केलेल्या तसेच 
शवशहत शैक्षशणक अहगता, अन भव व अन्य आवश्यक अहगता िारण केलेल्या उमेदवारांचा र् णवत्ता यादीकशरता शवचार केला जाईल. 

17. परीक्षा श ल्क :- उमेदिार त्र्याच्र्या िैक्षवणक अहजता ि अनुभिानुसार ज्र्या पदाकवरता प्रर्थमदिजनी पात्र ठरत असेल त्र्या पदाांपैकी कोणत्र्या 
पदाच्र्या पदभरतीकवरता सहभागी व्हार्यचे र्याचा सिजस्िी वनणजर्य उमेदिाराांचा राहील. उमेदिार प्रर्थमदिजनी ज्र्या पदाकवरता पात्र ठरत 
असेल ि त्र्या पदाकवरता उमेदिाराने अर्ज/आिश्र्यक परीक्षा िुल्क (Non-Refundable) न भरल्र्यास/परीके्षस उपक्ट्स्र्थत न रावहल्र्यास सदर 
पदाकवरता उमेदिाराच्र्या नाांिाचा विचार केला र्ाणार नाही तसेच र्या सांदभात उमेदिाराची कोणतीही विनांती/अवभिेदन/अर्ज मान्र्य केले 
र्ाणार नाहीत अर्थिा सांधी उपलब्ध करुन वदली र्ाणार नाही र्याची उमेदिाराने नोंद घ्र्यािी.  

17.1. सामावर्यक परीक्षा िुल्क :-   

i) अमार्ास प्रवर्ातून अजग करणाऱ्या उमेदवाराकंशरता सामाशयक परीक्षा श ल्क रु.1000/- (रुपर्ये एक हर्ार फक्ट्त) इतके 
राहील. मार्ासवर्ीय उमेदवाराकंशरता सामाशयक परीक्षा श ल्क रु.900/- (रुपर्ये नऊि े फक्ट्त) इतके राहील. (सामान्र्य 
प्रिासन विभाग िासन वनणजर्य क्र.प्रावनमां 1223/प्र.क्र.14/का.१३-अ, वदनाांक 14/02/2023) माजी सैशनकाकंशरता 
सामाशयक परीक्षा श ल्क लार्ू राहणार नाही.  

ii) सेिाप्रिेि वनर्यमानुसार पदाांकवरता विवहत केलेली िैक्षवणक अहजता विचारात घेऊन सामावर्यक परीके्षकवरता पदाांची Group 
मध्र्य ेविभागणी करण्र्यात आली आहे. 

iii) उमेदवारास ज्या पदाकंशरता अजग करावयाचा असेल त्या प्रत्यके पदाकशरता उमेदवारान ेऑनलाईन अजग भरण ेआवश्यक 
राहील.  

iv) उमेदवारास त्याच्या शैक्षशणक अहगता व अन भवान सार एक/एकापेक्षा जास्त शनय क्ती प्राशिकाऱ्याचं्या अंतर्गत असलेल्या 
पदांकशरता अजग करता येईल. 

v) उमेदिारास एका Group कवरता एकच सामावर्यक परीक्षा िलु्क र्मा करािे लागेल. तसेच एका Group कवरता एकच 
सामावर्यक परीक्षा द्यािी लागेल. परीक्षा एकापेक्षा जास्त सत्रात (Multiple Sessions) झाल्यास Normalization-Mean 
Standard Deviation Method नसुार उमेदिाराने सामावर्यक परीके्षत प्राप्त केलेले गणु हे सांबांवधत Group मधील ज्र्या 
पदाांकवरता उमेदिाराने अर्ज सादर केला असेल त्र्या पदाांकवरता विचारात घेण्र्यात र्यतेील. ज्र्या पदाांकवरता उमेदिाराने 
अर्ज सादर केला नसेल त्र्या पदाांकवरता उमेदिाराांच ेसामावर्यक परीके्षचे गुण विचारात घेतले र्ाणार नाहीत. 

vi) उमेदिाराने एकापेक्षा र्ास्त Group मधील पदाांकवरता अर्ज केला असल्र्यास त्र्यास प्रत्र्यके Group कवरता स्ितांत्र 
सामावर्यक परीक्षा िलु्क र्मा कराि े लागेल. तसेच प्रत्र्यके Group कवरता असलेली सामावर्यक परीक्षा स्ितांत्रपण े द्यािी 
लागेल.  

Group पदनाम (Post) सामावर्यक परीक्षा िुल्क 
Group-A 1. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) (मेकॅवनकल टेक्ट्नॉलॉर्ी) 

2. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्क्ट्रकल टेक्ट्नॉलॉर्ी) 
3. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) (ऑटोमोबाईल सर्विससग टेक्ट्नॉलॉर्ी) 
4. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) (इलेक्ट्रॉवनक्ट्स टेक्ट्नॉलॉर्ी) 

• अमार्ास प्रवर्ातील 
उमेदवार-रु.1000/-  

• मार्ासवर्ीय उमेदवार-
रु.900/- 

• माजी सैशनक-लार्ू नाही. 
Group-B 1. कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन कवनष्ट्ठ प्रविक्षणार्थी सल्लागार (ताांवत्रक) 

2. अधीक्षक (ताांवत्रक) 
3. वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक (र्याांवत्रक/विद्युत/इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) 
4. िसतीगृह अवधक्षक 
5. भाांडारपाल 
6. सहार्यक भाांडारपाल 

• अमार्ास प्रवर्ातील 
उमेदवार-रु.1000/-  

• मार्ासवर्ीय उमेदवार-
रु.900/- 

• माजी सैशनक-लार्ू नाही. 

Group-C        िवरष्ट्ठ वलवपक • अमार्ास प्रवर्ातील 
उमेदवार-रु.1000/-  

• मार्ासवर्ीय उमेदवार-
रु.900/- 

• माजी सैशनक-लार्ू नाही. 

17.2. व्र्यािसावर्यक चाचणी िुल्क :-   

i) वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) पदाकशरता सामाशयक परीके्षत (परीक्षा एकापेक्षा जास्त सत्रात (Multiple 
Sessions) झाल्यास Normalization-Mean Standard Deviation Method नुसार) 45% ककवा त्यापेक्षा अशिक र् ण प्राप्त 
केलेले उमेदवार व्यावसाशयक चाचणीकशरता पात्र ठरतील. 
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ii) अमार्ास प्रवर्ातील उमेदवाराने व्यावसाशयक चाचणी श ल्क रु.1000/- (रुपर्य े एक हर्ार फक्ट्त)  व मार्ासवर्ीय 
उमेदवाराने व्यावसाशयक चाचणी श ल्क रु.900/- (रुपर्ये नऊि ेफक्ट्त) इतके भरणे आवश्यक राहील. माजी सैशनकाकंशरता 
व्यावसाशयक चाचणी श ल्क लार्ू राहणार नाही. 

iii) व्यावसाशयक चाचणीकशरता पात्र ठरलेल्र्या उमेदवाराने प्रत्यके पदाकशरता स्वतंत्र व्यावसाशयक चाचणी श ल्क जमा करणे 
आवश्यक राहील. 

17.3. सामाशयक परीक्षा श ल्क तसेच व्यावसाशयक चाचणी िुल्क ऑनलाईन पद्धतीने क्ट्स्िकारण्र्यात र्येईल. ऑनलाईन पद्धती 
व्र्यवतवरक्ट्त अन्र्य कोणत्र्याही मागान े परीक्षा िलु्क क्ट्स्िकारण्र्यात र्यणेार नाही. सामाशयक परीक्षा श ल्क तसेच व्यावसाशयक 
चाचणी श ल्कावर Payment Gateway िुल्क अवतवरक्ट्त लागू राहील. 

17.4. कोणत्याही कारणास्तव पदभरती प्रशक्रया स्थशर्त/रद्द झाल्यास पदभरती श ल्क उमेदवारास परत करण्यात येणार नाही. 

18. ऑनलाईन अर्ज प्रवक्रर्या :- 

18.1. उमेदवारास शदनाकं 17/02/2023 ते 09/03/2023 या कालाविीत www.dvet.gov.in या वेबपोटगलवर पदभरती संदभातील 
ऑनलाईन अजग उपलब्ि राहील. कोणत्याही पशरस्स्थतीत हस्तदेय/टपाल/क रीअर इत्यादीद्वारे ऑफलाईन पद्धतीन े तसेच         
ई-मेल अर्थिा अन्र्य ऑनलाईन पद्धतीन े प्राप्त झालेले अजग स्स्वकारले जाणार नाहीत. 

18.2. सेिार्योर्न कार्यालर्य/ेसमार् कल्र्याण विभाग/आवदिासी विकास विभाग/वर्ल्हा सैवनक बोडज/अपांग कल्र्याण कार्यालर्य ेइत्र्यादी 
मध्र्य े नाांि नोंदणी केलेल्र्या तसेच प्रकल्पग्रस्त/भूकां पग्रस्त/अांिकालीन पदिी/पदविकाधारक उमेदिाराांनी देखील ऑनलाईन 
अर्ज सादर करण ेआिश्र्यक राहील. 

18.3. ऑनलाईन अर्ज करण्र्याकवरता उमेदिाराने Mozilla Firefox / Google Chrome / Microsoft Edge र्या browsers चा िापर 
करािा. 

18.4. Application Link वर Click करुन उमेदिारास त्र्याचे नाांि, नाांिात बदल झाला असल्र्यास त्र्याचा तपविल, र्न्मतारीख, 
मोबाईल क्रमाांक, E-mail ID इत्र्यादी प्रार्थवमक मावहती भरुन प्रर्थम नोंदणी करणे आिश्र्यक राहील.  

18.5. नोंदणी झाल्र्यानांतर प्राप्त झालेल्र्या UserID ि Password द्वारे Log In केल्र्यानांतर उमेदिारास िरै्यक्ट्क्ट्तक मावहती (Personal 
Details), अवतवरक्ट्त मावहती (Additional Details) तसेच िैक्षवणक अहजता ि अनुभि र्याांचा तपविल भरण्र्याकवरता उपलब्ध 
होईल. सदर पदभरतीच्र्या अनरु्षांगाने पुढील सिज कार्यजिाहीकवरता उमेदिाराने त्र्याचा UserID ि Password र्तन करुन ठेिण े
आिश्र्यक राहील.  

18.6. उमेदवाराने ऑनलाईन अजाकवरता स्वत:चा फोटो (Colour Photo with White background, File size 80-200 KB, 200 
dpi, JPG/JPEG format, photo size 3.5 cm. x 4.5 cm.) (फोटो ६ मशहन्यांपेक्षा जास्त कालाविीपूवीचा नसावा), स्वाक्षरी  
(File size 50-200 KB, JPG/JPEG format), शैक्षशणक अहगता व अन भवाची प्रमाणपते्र, जात प्रमाणपत्र, जात विैता 
प्रमाणपत्र, अशिवासाचा दाखला, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अनाथ, शदव्यांर्, खेळाडू, माजी सैशनक या संदभातील दाखले, 
प्रमाणपते्र, ओळखपत्र (File size 100 kb-2 mb, JPG/JPEG format) ऑनलाईन अजासोबत अपलोड करणे आवश्यक 
राहील. 

18.7. उमेदवाराने संपूणग अजग भरुन त्यासोबत आिश्र्यक प्रमाणपत्र/दाखले इत्र्यादी अपलोड केल्यानंतर आवश्यक ते पदभरती परीक्षा 
श ल्क ऑनलाईन पद्धतीने विवहत मुदतीत/िेळेत अदा करण े आिश्र्यक राहील. पदभरती परीक्षा िलु्क अदा केल्यानंतर 
Payment Transaction Successful झाले असल्र्याबाबतची खातरर्मा करण्र्याची सिजस्िी र्बाबदारी उमेदिाराची राहील. 
Payment Transaction Successful झाल्र्यानांतरच उमेदिाराचा अजग अंशतम समर्ण्र्यात र्येईल. तद्नंतर उमेदवारास अजात 
कोणताही बदल करता यणेार नाही. 

18.8. उमेदवारास अजात नमूद केलेल्या माशहतीच्या आिारे मूळ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अशिन राहून पदभरती प्रशक्रयेत सहभार्ी 
होण्यास परवानर्ी देण्यात येईल. उमेदवारास पदभरती प्रशक्रयेत सहभार्ी होण्यास परवानर्ी शदली याचा अथग उमेदवार पात्र 
आहे असे नाही. पदभरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराने सादर केलेली माशहती चूकीची / खोटी आढळून आल्यास ककवा 
उमेदवारान ेपदभरती प्रशक्रयेत कोणतेही र्ैरवतगन केल्यास ककवा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास 
पदभरती प्रशक्रयेत सहभार्ी होण्याकशरता तात्काळ अपात्र ठरशवण्यात यईेल. 

18.9. सामावर्यक परीक्षा तसेच व्र्यािसावर्यक चाचणी परीके्षकवरता उपक्ट्स्र्थत राहण्र्याकवरता उमेदवाराकडे व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण 
संचालनालयाने शनर्गशमत केलेले अशिकृत प्रवशेपत्र (Admit Card) असणे आवश्यक राहील. प्रवशेपत्राशशवाय उमेदवारास 
परीके्षस उपस्स्थत राहण्याची परवानर्ी देण्यात येणार नाही. उमेदिाराांना सामावर्यक परीक्षा तसेच व्र्यािसावर्यक चाचणी परीके्षचे 
प्रवेशपत्र (Admit Card) प्राप्त करुन घेण्यासाठी उमेदवारानंा E-mail / S.M.S. द्वारे सलक पाठविण्र्यात र्येईल. उमेदिारान े
सदर सलकचा िापर करुन सांकेतस्र्थळािरुन प्रवेशपत्र (Admit Card) डाऊनलोड करुन घेण ेआवश्यक राहील. प्रवेशपत्राबाबत 
(Admit Card) उमेदवारांशी कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात यणेार नाही. 
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18.10. पदभरतीसंदभातील माशहती वेळोवळेी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर उमेदवाराकंशरता प्रशसद्ध करण्यात येईल. तसेच 
सामवर्यक परीक्षा ि व्र्यािसावर्यक चाचणी सांदभात उमेदिारास िेळोिेळी त्यान ेUserID ि Password तर्यार करताांना वदलेल्र्या 
E-mail ID / मोबाईल क्रमाकंावर  E-mail / S.M.S. द्वारे कळविण्र्यात र्येईल.  या संदभात कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात 
येणार नाही. 

18.11. परीक्षांचे आयोजन सवगसािारणपणे शजल्हा स्तरावर करण्यात येईल. तथाशप, पदभरतीकशरता प्राप्त अजग शवचारात घेऊन 
परीके्षचे शठकाण शनशित करण्याचे / बदल करण्याचे अशिकार संचालक, व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, म ंबई यानंा 
राहतील. 

18.12. सामाशयक परीके्षचे स्वरुप खालीलप्रमाणे राहील. 
अ. 
क्र. 

पदनाम विर्षर्यवनहार्य 
प्रश्नसांख्र्या 

दर्ा माध्र्यम एकूण 
प्रश्न 

सांख्र्या 

प्रत्र्यके 
प्रश्ना-
साठी 
गुण 

एकूण 
गुण 

काला-
िधी 

परीके्षचे स्िरुप 

1 वनदेिक (पूिज 
व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) 
Instructor (Pre-
Vocational 
Course) 

1) Marathi 
Language 
(15) 

2) English 
Language 
(15) 

3) General 
Intelligence 
(15) 

4) General 
Knowledge 

   (15) 
 

 

माध्र्यवमक 
िालाांत 

प्रमाणपत्र 
परीक्षा 

(S.S.C.) 

मराठी 
ि 

इांग्रर्ी 

६० २ १२० १ तास 
(60 

शमशनटे) 

वस्त शनष्ट्ठ बह पयायी स्िरुपाची 
(Objective MCQ Type)  
Computer Based Test            
(CBT-1) 

Syllabus 

1) General Intelligence -  
As per standard syllabus 

2) Marathi Language - 
Parts of Sentence (Karta, 
Karma etc), Tenses-03 types, 
Kinds of sentences, 
Identification of Samaas 
(Dvigu, Dvandwa, 
Avyayeebhav), Change of 
gender(ling), Change of 
Number (vachan), Synonyms, 
Antonyms, Correction of 
Sentence Unseen Passage, 
Identification of Prayog 
(Kartari, Karmani,Bhave) 

3) English Language - 
Questions in this component 
will be designed to test the 
candidate's understanding 
and knowledge of English 
language and will be based 
on spot the error, fill in the 
blanks, synonyms, antonyms, 
spelling/detecting mis-spelt 
words, idioms & phrases, 
one word substitution, 
Improvement of sentences, 
active/passive voice of verbs, 
conversion Into direct/ 
indirect narration, shuffling 
of sentence parts, 
comprehension passage. 

4) General Knowledge - 
Geography, Environment, 
Social History, Current affairs 
(questions about 
Maharashtra) 

2 कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन 
कवनष्ट्ठ प्रविक्षणार्थी 
सल्लागार (ताांवत्रक) 
Junior Surveyor 
cum Junior 
Apprenticeship 

1) Marathi 
Language 
(25) 

2) English 
Language 
(25) 

माध्र्यवमक 
िालाांत 

प्रमाणपत्र 
परीक्षा 

(S.S.C.) 

मराठी 
ि 

इांग्रर्ी 

10० २ २0० १ 1/2 
तास 
(90 

शमशनटे) 

वस्त शनष्ट्ठ बह पयायी स्िरुपाची 
(Objective MCQ Type)  
Computer Based Test           
(CBT) 

Syllabus 

1) General Intelligence -  
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अ. 
क्र. 

पदनाम विर्षर्यवनहार्य 
प्रश्नसांख्र्या 

दर्ा माध्र्यम एकूण 
प्रश्न 

सांख्र्या 

प्रत्र्यके 
प्रश्ना-
साठी 
गुण 

एकूण 
गुण 

काला-
िधी 

परीके्षचे स्िरुप 

Advisor     
(Technical) 

3) General 
Intelligence 
(25) 

4) General 
Knowledge 

   (25) 
 

 

As per standard syllabus 

2) Marathi Language - 
Parts of Sentence (Karta, 
Karma etc), Tenses-03 types, 
Kinds of sentences, 
Identification of Samaas 
(Dvigu, Dvandwa, 
Avyayeebhav), Change of 
gender(ling), Change of 
Number (vachan), Synonyms, 
Antonyms, Correction of 
Sentence Unseen Passage, 
Identification of Prayog 
(Kartari, Karmani,Bhave) 

3) English Language - 
Questions in this component 
will be designed to test the 
candidate's understanding 
and knowledge of English 
language and will be based 
on spot the error, fill in the 
blanks, synonyms, antonyms, 
spelling/detecting mis-spelt 
words, idioms & phrases, 
one word substitution, 
Improvement of sentences, 
active/passive voice of verbs, 
conversion Into direct/ 
indirect narration, shuffling 
of sentence parts, 
comprehension passage. 

4) General Knowledge - 
Geography, Environment, 
Social History, Current affairs 
(questions about 
Maharashtra) 

3 अधीक्षक (ताांवत्रक)  
Superintendent 
(Technical) 

4 वमलराईट मेन्टेनन्स 
मेकॅवनक 
(मेकॅवनकल/विद्युत/ 
इलेक्ट्रॉवनक्ट्स) 
Millwrite 
Maintenance 
Mechanic 
(Mechanical/ 
Electrical/ 
Electronics) 

5 िसतीगृह अवधक्षक 
Hostel 
Superintendent 

6 भाांडारपाल 
Store Keeper 

7 सहार्यक भाांडारपाल  
Assistant Store 
Keeper 

8 िवरष्ट्ठ वलवपक 
Senior Clerk 

1) Marathi 
Language 
(25) 

2) English 
Language 
(25) 

3) General 
Intelligence 
(25) 

4) General 
Knowledge 

   (25) 
 

 

पदिी 
(Gradu-
ation) 

मराठी 
ि 

इांग्रर्ी 

10० २ २0० १ 1/2 
तास 
(90 

शमशनटे) 

वस्त शनष्ट्ठ बह पयायी स्िरुपाची 
(Objective MCQ Type)  
Computer Based Test           
(CBT) 

Syllabus 

1) General Intelligence -  
As per standard syllabus 

2) Marathi Language 
(Question level HSC) - 

Parts of Sentence (Karta, 
Karma etc), Tenses-03 types, 
Kinds of sentences, 
Identification of Samaas 
(Dvigu, Dvandwa, 
Avyayeebhav), Change of 
gender(ling), Change of 
Number (vachan), Synonyms, 
Antonyms, Correction of 
Sentence Unseen Passage, 
Identification of Prayog 
(Kartari, Karmani,Bhave) 

3) English Language 
(Question level HSC)  - 

Questions in this component 
will be designed to test the 
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अ. 
क्र. 

पदनाम विर्षर्यवनहार्य 
प्रश्नसांख्र्या 

दर्ा माध्र्यम एकूण 
प्रश्न 

सांख्र्या 

प्रत्र्यके 
प्रश्ना-
साठी 
गुण 

एकूण 
गुण 

काला-
िधी 

परीके्षचे स्िरुप 

candidate's understanding 
and knowledge of English 
language and will be based 
on spot the error, fill in the 
blanks, synonyms, antonyms, 
spelling/detecting mis-spelt 
words, idioms & phrases, 
one word substitution, 
Improvement of sentences, 
active/passive voice of verbs, 
conversion Into direct/ 
indirect narration, shuffling 
of sentence parts, 
comprehension passage. 

4) General Knowledge - 
Geography, Environment, 
Social History, Current affairs 
(questions about 
Maharashtra) 

18.13. सामाशयक परीके्षची (CBT-1/CBT)  Answer Key संकेतस्थळावर प्रशसद्ध करण्यात येईल ि Answer Key सांदभात उमेदिाराांच े
आके्षप असल्र्यास उमेदिारास प्रवत प्रश्न रु.200/- इतके आके्षप हाताळणी िलु्क (Objection Handling Fees)                        
(Non-Refundable) विवहत कालमर्यादेत ऑनलाईन अदा करुन आके्षप नोंदविता र्येईल. उमेदिारान ेनोंदविलेल्र्या आके्षपाच्र्या 
अनुर्षांगाने पडताळणी करुन त्र्याबाबतचा वनणजर्य सांकेतस्र्थळािर प्रवसद्ध करण्र्यात र्येईल. 

18.14. परीक्षा एकापेक्षा जास्त सत्रात (Multiple Sessions) झाल्यास Normalization-Mean Standard Deviation Method न सार 
उमेदवारांच ेसामाशयक परीके्षतील (CBT-1/CBT) र् ण शनशित करण्यात यऊेन शनकाल जाशहर करण्यात येईल. 

Mean Standard Deviation Method 

 

 

18.15. कवनष्ट्ठ सिेक्षक वन कवनष्ट्ठ प्रविक्षणार्थी सल्लागार (ताांवत्रक), अधीक्षक (ताांवत्रक), वमलराईट मेन्टेनन्स मेकॅवनक 
(र्याांवत्रक/विद्युत/इलेक्ट्रॉवनक्ट्स), िसतीगहृ अवधक्षक, भाांडारपाल, सहार्यक भाांडारपाल ि िवरष्ट्ठ वलवपक र्या पदाांकवरता 
सामाशयक परीके्षत (CBT) (परीक्षा एकापेक्षा जास्त सत्रात (Multiple Sessions) झाल्यास Normalization-Mean Standard 
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Deviation Method न सार) वकमान ४५ टक्ट्के गणु (90) प्राप्त केलेल्र्या उमेदिाराांचा गणुित्ता र्यादीकवरता विचार करण्र्यात 
र्येईल. 

18.16. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) पदाकवरता सामाशयक परीके्षत (CBT-1) (परीक्षा एकापेक्षा जास्त सत्रात (Multiple 
Sessions) झाल्यास Normalization-Mean Standard Deviation Method न सार) शकमान ४५ टक्के र् ण प्राप्त केलेल्या 
उमेदवारांची व्यावसाशयक चाचणी (CBT-2) घेण्यात येईल. 45 टक्क्यांपेक्षा कमी र् ण प्राप्त केलेले उमेदवार व्यावसाशयक चाचणी 
(CBT-2) तसेच प ढील भरती प्रशक्रयेकशरता पात्र राहणार नाहीत. 

18.17. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) पदाकवरता घेण्र्यात र्यणेाऱ्र्या व्यावसाशयक चाचणी (CBT-2) चे स्वरुप खालीलप्रमाण े
राहील. 

अ. 
क्र. 

पदनाम विर्षर्य माध्र्यम एकूण 
प्रश्न 

सांख्र्या 

प्रत्र्यके 
प्रश्नाकवरता 

गुण 

एकूण 
गुण 

कालािधी परीके्षचे स्िरुप 

1 वनदेिक (पूिज 
व्र्यािसावर्यक 
अभ्र्यासक्रम) 
Instructor (Pre-
Vocational 
Course) 

संबंशित 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रम 
(Trade 
Related)   

मराठी 
ि 

इांग्रर्ी 

४० २ ८० पाऊण 
तास (४५ 
शमशनटे) 

वस्त शनष्ट्ठ बह पयायी स्िरुपाची 
(Objective MCQ Type) Computer 
Based Test (CBT-2) 
Syllabus for relevant trade  
(Available on www.dvet.gov.in  
web portal)  

18.18. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) पदाांबाबत ज्या उमेदवारानंी दोन ककवा त्यापेक्षा अवधक व्र्यिसार्यातील पदाकंशरता अजग 
केला असेल अशा उमेदवारानंी त्या-त्या पदाकशरता असलेली व्यावसाशयक चाचणी देण ेआवश्यक राहील. उमेदिार सांबांवधत 
पदाच्र्या व्र्यािसावर्यक चाचणीकवरता अनुपक्ट्स्र्थत रावहल्र्यास त्र्या पदाच्र्या वनिड प्रवक्रर्यकेवरता उमेदिाराच्र्या नािाचा विचार 
केला र्ाणार नाही. 

18.19. व्र्यािसावर्यक चाचणी (CBT-2) ची Answer Key सांकेतस्र्थळािर प्रशसद्ध करण्यात येईल. 

18.20. व्र्यािसावर्यक चाचणी (CBT-2) मधील प्रश्नाांसांदभात उमेदिारास आके्षप असल्र्यास उमेदिारास प्रवत प्रश्न रु.200/- इतके आके्षप 
हाताळणी िुल्क (Objection Handling Fees) विवहत कालमर्यादेत ऑनलाईन अदा करुन आके्षप नोंदविता र्येईल. उमेदिारान े
नोंदविलेल्र्या आके्षपाच्र्या अनुर्षांगाने पडताळणी करुन त्र्याबाबतचा वनणजर्य सांकेतस्र्थळािर प्रवसद्ध करण्र्यात र्येईल. 

18.21. व्र्यािसावर्यक चाचणी (CBT-2) परीक्षा एकापेक्षा जास्त सत्रात (Multiple Sessions) झाल्यास Normalization-Mean Standard 
Deviation Method न सार उमेदवारांच ेर् ण शनशित करण्यात येतील.  

18.22. वनदेिक (पूिज व्र्यािसावर्यक अभ्र्यासक्रम) पदाबाबत सामावर्यक परीक्षा (CBT-1) ि व्र्यािसावर्यक चाचणी (CBT-2) या दोन्ही 
परीक्षाकंवरता उपक्ट्स्र्थत असलेल्र्या ि एकूण 200 गणुाांपैकी वकमान ४५ टक्ट्के गुण (90) प्राप्त केलेल्र्या उमेदिाराांचा गुणित्ता 
र्यादीकवरता विचार करण्र्यात र्येईल. 

18.23. सामान्य प्रशासन शवभार् पशरपत्रक क्रमाकं एसआरव्ही-1012/प्र.क्र.16/12/16-अ, शदनाकं 13/08/2014 व त्या अन र्षंर्ाने 
राज्य शासनाने वळेोवळेी शनर्गशमत केलेल्या शासन शनणगय/श द्धीपत्रक/पशरपत्रक इत्यादी मिील तरतूदीन सार उमेदवारांची 
र् णवत्ता यादी (Merit List) तर्यार करण्र्यात र्येईल. 

18.24. प्रािान्यक्रम :- ज्या पात्र उमेदवाराचें एकूण र् ण समान असतील अशा उमेदवारांचा र् णवत्ता यादीतील प्रािान्यक्रम प ढीलप्रमाणे 
शनशित करण्यात येईल. 

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

ii) उपरोक्त (i) मिील अट देखील समान ठरत असल्यास अथवा उमेदवार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य नसल्यास वयाने 
ज्यषे्ट्ठ असलेल्या उमेदवारास प्रािान्य देण्यात येईल. 

iii) उपरोक्त (i) व (ii) मिील अटी देखील समान ठरत असल्यास अजग सादर करण्याच्या अंशतम शदनाकंास उच्चस्तर शैक्षशणक 
अहगता िारण करणाऱ्या उमेदवारास प्रािान्यक्रम देण्यात येईल. 

iv) उपरोक्त (i), (ii) ि (iii) मिील अटी देखील समान ठरत असल्यास पदाच्या सेवाप्रवशे शनयमामध्ये शवशहत केलेल्या शकमान 
शैक्षशणक अहगतेमध्ये उच्चस्तर र् ण प्राप्त केलेल्या उमेदवारास प्रािान्यक्रम देण्यात येईल. 

18.25. र् णवत्ता यादीतील उमेदवारानंा मूळ प्रमाणपते्र, कागदपते्र पडताळणीकशरता बोलाशवण्यात येईल. प्रमाणपते्र, कागदपते्र 
पडताळणीच्या वेळी उमेदवारान ेसांबांवधत मूळ प्रमाणपते्र, कागदपते्र, ओळखपत्र ि त्र्याच्र्या दोन स्िस्िाक्षाांकीत प्रतींसह उपक्ट्स्र्थत 



 

DVET Post Recruitment Advertise No.2/2022           Page 24 of 24 

राहण ेआिश्र्यक राहील. राज्य शासनान ेवळेोवळेी शदलेल्या शनदेशाच्या अन र्षरं्ाने आवश्यक ती प्रमाणपते्र संबंशित प्राशिकरणास 
पडताळणीकशरता पाठशवण्यात येतील ि उमेदवारांची प्रथम तात्पुरती शनवडसूची (Provisional Selection List) सांकेतस्र्थळािर 
प्रवसद्ध करण्यात येईल. मूळ प्रमाणपते्र, कागदपते्र तपासणीच्र्या िळेी उमेदिार विवहत िैक्षवणक अहजता, अनुभि अर्थिा दोन्ही 
धारण कवरत नसल्र्यास अर्थिा उमेदिाराचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र खोटे अर्थिा बनािट आढळून आल्र्यास अर्थिा उमेदिाराने मूळ 
प्रमाणपते्र, कागदपते्र सादर न केल्र्यास उमेदिारास अांवतम शनवडसूची (Final Selection List) कवरता अपात्र ठरविण्र्यात र्येईल 
ि त्र्याबाबत उमेदिाराची कोणतेही तक्रार विचारात घेतली र्ाणार नाही. तद्नंतर अांवतम शनवडसूची (Final Selection List) 
संकेतस्थळावर प्रवसद्ध करण्यात येईल. 

18.26. शनवडसूचीची कालमयादा :- शनवड सशमतीने तयार केलेली शनवडसूची १ वर्षासाठी ककवा शनवडसूची तयार करताना ज्या 
शदनाकंापयतंची शरक्त पदे शवचारात घेण्यात आली आहेत त्या शदनाकंापयंत, यापैकी ज ेनंतर घडेल त्या शदनाकंापयंत शविीग्राह्य 
राहील. त्यानंतर ही शनवडसूची व्यपर्त होईल. (सामान्य प्रशासन शवभार् शासन शनणगय क्रमांक प्राशनमं 1222/प्र.क्र.54/ 
का.१३-अ, शदनाकं 04/05/2022) 

18.27. सामान्र्य प्रिासन विभाग िासन वनणजर्य क्रमाांक प्रावनमां 1222/प्र.क्र.54/का.१३-अ, वदनाांक 04/05/2022 नुसार गट-क मधील 
पदाांकवरता मुलाखती घेण्र्यात र्यणेार नसल्र्याने सदर र्ावहरातीमधील पदाांकवरता मुलाखती घेण्र्यात र्यणेार नाही. 

18.28. पदभरतीसांदभाती सिज मावहती िळेोिळेी www.dvet.gov.in र्या सांकेतस्र्थळािर प्रवसद्ध करण्र्यात र्येईल. र्या सांदभात 
उमेदिाराांिी अन्र्य कोणताही पत्रव्र्यिहार करण्र्यात र्येणार नाही. त्र्यामुळे सदर कालािधीत उमेदिाराने वनर्यवमतपण े
www.dvet.gov.in र्या सांकेतस्र्थळािर पदभरतीसांदभातील सूचना पाहणे आिश्र्यक राहील.  

18.29. संपूणग पदभरती प्रशक्रयेस उमेदवाराने स्वखचाने उपस्स्थत राहण ेआवश्यक राहील. 

19. मराठी/कहदी भार्षा परीक्षा :- शनवड झालेल्या उमेदवाराने महाराष्ट्र शासनान ेशासकीय कमगचाऱ्याकंशरता वळेोवेळी शवशहत केलेली मराठी 
व कहदी भार्षा संदभात अहगता िारण करण े आवश्यक राहील. उमेदवार सदर अहगता िारण करीत असल्यास उमेदवारान े संबंशित 
प्रमाणपते्र शवशहत कालमयादेत सादर करणे आवश्यक राहील. 

20. संर्णक अहगता :- शनवड झालेल्या उमेदवाराने महाराष्ट्र शासनान े शासकीय कमगचाऱ्याकंशरता वळेोवेळी शवशहत केलेली संर्णक 
हाताळणीबाबत अहगता िारण करण े अवनिार्यज राहील. उमेदवार सदर अहगता िारण करीत असल्यास उमेदवारान े संबंशित प्रमाणपते्र 
शवशहत कालमयादेत सादर करण ेआवश्यक राहील. 

21. प्रशशक्षण - शनवड झालेल्या उमेदवाराने संबंशित पदाकशरता वळेोवळेी शवशहत केलेले प्रशशक्षण शवशहत कालमयादेत पूणग करण ेआवश्यक 
राहील. 

22. सदर सांपूणज पदभरती प्रवक्रर्या ही िासनाने पदभरती सांदभात िळेोिेळी वनगजवमत केलेले वनर्यम, आदेि, वनणजर्य इत्र्यादी मधील 
तरतुदीनुसार करण्र्यात र्येईल. 

23. सांपूणज पदभरती प्रवक्रर्येबाबतचा तपविल िेळोिळेी www.dvet.gov.in र्या सांकेतस्र्थळािर प्रवसद्ध करण्र्यात र्येईल. त्र्यामुळे उमेदिाराांनी 
पदभरतीच्र्या काळात पदभरतीसांदभात सांकेतस्र्थळािर प्रवसद्ध करण्र्यात आलेली मावहती वनर्यवमतपणे पाहणे आिश्र्यक आहे. 
सांकेतस्र्थळािर प्रवसद्ध करण्र्यात आलेली मावहती उमेदिारान ेन पावहल्र्यास ि त्र्यामुळे उमेदिारास पदभरती सांदभात कोणतीही अडचण 
उद्भिल्र्यास उमेदिाराची कोणतीही तक्रार विचारात घेतली र्ाणार नाही. 

24. सदर पदभरतीच्या अन र्षंर्ान ेकोणीही आर्थथक/इतर स्वरुपाची मार्णी केल्यास उमेदवारान ेलाचल चपत प्रशतबंिक शवभार्, महाराष्ट्र 
राज्य (Anti-corruption Bureau, Maharashtra State) यांचेकडे १०६४ या हेल्पलाईन क्रमाकंावर अथवा acbmaharashtra.net या 
मोबाईल ॲप द्वारे तक्रार नोंदवावी. 

25. ऑनलाईन अर्ाची सलक सांचालनालर्याच्र्या www.dvet.gov.in र्या सांकेतस्र्थळािर वदनाांक 17/02/2023 ते 09/03/2023 (रात्रौ 11.59 
परं्यत) र्या कालािधीत उपलब्ध राहील. 

26. ऑनलाईन अर्ज भरण्र्यासांदभात मदतीकवरता दूरध्िनीद्वारे Helpdesk No. 7353927779 िर सकाळी ९.०० ते सार्यांकाळी ६.०० र्या 
कालािधीत सांपकज  साधािा अर्थिा dvethelpdesk2022@gmail.com िर आपणास हव्र्या असलले्र्या मदतीचा तपविल कळिािा. 

    स्िाक्षरीत/- 
( शद. अं. दळवी ) 

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


