
 
                                                                      महाराष्ट्र शासन 

 
 

क्रमाांक:तांशशसां/पदशिका प्रिशे िळेापत्रक/2021/              पदशिका/527                                      शदनाांक : 12/07/२०२1 
शैक्षशिक िर्ष २०२1-२2 करीता                                                   

प्रिशेासाठीच ेिळेापत्रक 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारि) शद 0५ जुलै, २०१8  मध्ये प्रकाशीत केलेल्या अशधसूचना  क्र. २३२  ला अनुसरून, उच्च ि 
तांत्रशशक्षि शिभाग  याांनी शासन शनिषय क्रमाांक सांकीिष-2019/(प्र.क्र.06/19)/ताांशश-5 शद. 06 फेब्रिुारी, 2019 अन्िये तांत्रशशक्षि सांचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य याांच्या कायषक्षेत्रात असलेल्या पदशिका अभ्यासक्रमाांच्या प्रिशे प्रशक्रयेशी सांबांधीत बाबीची अांमलबजाििी करण्याकरीता 
सांचालक, तांत्रशशक्षि हे सक्षम प्राशधकारी आहेत.  
 शैक्षशिक िर्ष २०२1-२2 करीता पुिषिळे                                                                 महाराष्ट्र 
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदाशनत, शिद्यापीठ सांचाशलत ि खाजगी शिनाअनुदाशनत पदशिका शैक्षशिक सांस्ाांच्या प्रिशेप्रशक्रयेसाठी 
ऑनलाईन नोंदिी करिे, कागदपत्राांच्या सकॅन छायाप्रती अपलोड करिे,  कागदपत्रे पडताळिी करिे आशि अजष शनशित करिे या प्रशक्रयेच्या 
माशहतीसाठी ही सूचना प्रशसद्ध करण्यात येत आहे.  
 कोशिड -१९ चा प्रादुभाि ि सामाशजक अांतर (सोशल शडसटांससग)  राखण्याची आिश्यकता ई. बाबींचा शिचार करता, सदर पदशिका 
प्रिशेासाठी शनयकु्त केलेल्या सुशिधा कें द्ाांिर (एफसी) इच्छुक उमेदिार आशि पालकाांची गदी टाळिे आिश्यक आहे. 
 सदर बाबींचा शिचार करता, सक्षम प्राशधकरि, कागदपत्राांच्या प्रत्यक्ष छाननी प्रशक्रयेव्यशतशरक्त ई-सकू्रटनीची प्रशक्रया उपलब्ध करून 
देिार आहे. ऑनलाईन अजष भरिे ि शनशित करिे याकशरता उमेदिार त्याांच्या सोयीनुसार छाननीची पद्धत/पयाय शनिडू शकतील.  

 पयाय १ :- उमेदिार ऑनलाईन नोंदिी करून “ई-सकू्रटनी” पद्धतीचा पयाय शनिडू शकतील. या पद्धतीमध्ये उमेदिार 
कोित्याही शठकािािरून  इांटरनेटशी जोडलेल्या सांगिक/ समाटषफोन द्वारे ऑनलाईन अजष भरतील आशि सबशमट करतील ि 
आिश्यक कागदपत्रे अपलोड करतील तसेच  उमेदिाराला अजाच्या पडताळिीसाठी ि शनशितीसाठी कोठेही प्रत्यक्ष जाण्याची 
आिश्यकता नाही. उमेदिाराचा  अजष ि कागदपत्रे सुशिधा कें द्ाद्वारे ( एफसी द्वारे) पडताळल ेजातील ि शनशित केले जातील. 

 पयाय २ : - उमेदिार मोबाईलिरून (समाटषफोन)  अ्िा सांगिकािरून ऑनलाईन नोंदिी करून “प्रत्यक्ष सकू्रटनी” पद्धतीचा 
पयाय शनिडू शकतील. ज्या उमेदिाराांकडे  सांगिक अ्िा मोबाईल (समाटषफोन)  इत्यादी सुशिधा नाहीत अस ेउमेदिार त्याांच्या 
सिात जिळील सुशिधा कें द्ािर जाऊन ऑनलाईन नोंदिी ि सोयीसकर िळे ठरिण्यासाठी जाऊ शकतील. अश्याप्रकारे 
ऑनलाईन नोंदिी झालेले उमेदिार पुढील प्रशक्रयेसाठी सुशिधा कें द्ाची तारीख ि िळे ठरिून घेतील. उमेदिार ऑनलाईन अजष 
भरिे, सकॅन करुन आिश्यक कागदपत्रे अपलोड करिे इत्यादी प्रशक्रया सुशिधा कें द्ािर सितः  शनशुल्कपिे करू शकतील. 
उमेदिाराांनी त्याांना नेमून शदलेल्या िळेेत सुशिधा कें द्ािर उपस्स्त राहून  ि सामाशजक अांतर शनयमाांचे पालन करून  अजष 
पडताळिी ि त्याची शनशित करिे अशा प्रशक्रया शनशुल्क पार पाडाव्यात. 

इच्छुक उमेदिाराांनी माशहती पुस्सतकेमध्ये शदलेले शनयम, प्रशक्रया आशि सूचना याांचे काळजीपूिषक िाचन कराि.े माशहती पुस्सतका 
https://dsd21.dtemaharashtra.gov.in या सांकेतस्ळािर डाउनलोड करण्यासाठी प्रशसद्ध करण्यात आलेली आहे. 

प्रिशेासाठी पात्रतेच ेशनकर् 

महाराष्ट्र राज्य/ अशखल भारतीय उमेदिारी असलले ेउमेदिार 

(एक) उमेदिार भारतीय        असला  पाशहजे; 
(   )       10 + 2                               ;                                (         /      /          

/               /            /                    /        /                    /               / 
                        * /         /                   /              /            );          
      
इयत्ता १० िी नांतर २ िर्ष कालािधीचा आयटीआय मधील समुशचत शिशेर्ीकरि असलेला अभ्यासक्रम पूिष केलेला असला 
पाशहजे. 

*                                (                       )                                   २०२1-२2     
                         -IIIA                          . 

तांत्रशशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
3, महापाशलका मागष, पत्र पेटी क्र.1967, मुांबई 400 001. 

दूरध्िनी क्र. ०२२-68597410/465/492  
ई-मेल – desk10@dtemaharashtra.gov.in, िबेसाईट: http://www.dtemaharashtra.gov.in 



महत्िाची टीप: 
1.                                           -   २०२१      १2   /                                  ,     

                                                 आसन (   )                                         
      .   (      आसन (   )     कासाठी उमेदिाराने सितःच्या           शी सांपकष  साधािा )  

2.                                      -   २०२१      १2   /                                                    
                             (             )                                                          
                     मध्ये                . 

3.                                                  (             )     -   २०२१          १2   /       
                                      /                        आलेल्या                                      
                                                        -                                            
            .                                                                                       
    . 

4.                                             -   २०२१                                              
                                                                                          .  

5. ज्या उमेदिाराांनी २०२१ पूिी      १2   /       परीक्षा उत्तीिष केली आहे अश्या उमेदिाराांनी                    सह ि 
आिश्यक कागदपत्रे अपलोड करून तसेच आिश्यक शुल्कासह सांपूिष अजष भरािा. 

6.                                                                                                             
२०२1-२2                                             . 

7.                                                                     . (                                  
                               .      ,                                                            ,      
                                          .) 

प्रिेशासाठी ऑनलाईन नोंदिी:- 
1. उमेदिाराांनी िळेापत्रकानुसार  https://dsd21.dtemaharashtra.gov.in या सांकेतस्ळािर ऑनलाईन अजष सादर करािते.  
2. ऑनलाईन पद्धतीने के्रशडट काडष / डेशबट काडष /UPI/नेट बँसकगद्वारे उमेदिाराांना खाली नमूद केलेले अजष शुल्क भरिे आिश्यक 

आहे. (कोित्याही अन्य पद्धतीने शुल्क भरण्यासाठी परिानगी शदली जािार नाही ) भरलेल ेअजष शुल्क ना - परतािा पद्धतीच ेआहे.  
महाराष्ट्र राज्यातील सिषसाधारि प्रिगष, महाराष्ट्र राज्याबाहेरील (OMS) उमेदिार  400/- 

फक्त महाराष्ट्र राज्यातील  राखीि प्रिगष उमेदिार [SC, ST, VJ/DT- NT(A),  NT(B),  NT(C), NT(D), OBC, 

SBC, EWS] आशि शदव्याांग उमेदिार  
 300/- 

महाराष्ट्र राज्य / अशखल भारतीय उमेदिाराांसाठी प्रिशे प्रशक्रयेचे टप्पे आशि शनयोशजत तारखा खालीलप्रमािे आहेत. 

अनु. प्रशक्रया 
िळेापत्रक 

पशहली तारीख अांशतम तारीख 

1.  

प्रिेशप्रशक्रयेसाठी उमेदिाराांद्वारे सांकेतस्ळािरुन अजष छाननीची योग्य पद्धत शनिड करुन 
ऑनलाईन नोंदिी करिे, कागदपत्राांच्या सकॅन छायाप्रती अपलोड करिे 
(महाराष्ट्र राज्य / अशखल भारतीय उमेदिाराांसाठी) 

13-07-2021 04*-08-2021 

2.  प्रिेशासाठी कागदपत्राांची पडताळिी आशि अजष भरल्याची शनशिती करिे 
अ) ई-सकू्रटनी पध्दत शनिडलले्या उमेदिाराांसाठी: 

1. अस े उमेदिार कोित्याही शठकािािरून इांटरनेटशी जोडलेल्या समाटषफोन/ 
सांगिकािरून ऑनलाईन अजष भरतील ि आिश्यक कागदपत्रे अपलोड करतील. 

2. अशा उमेदिाराांना अजाच्या पडताळिीसाठी ि शनशितीसाठी सुशिधा कें द्ािर 
(एफसी) प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही. उमेदिाराचा अजष ि कागदपत्रे ई-सकू्रटनी 
पद्धतीद्वारे  सुशिधा कें द्ाद्वारे (एफसी) पडताळले जातील ि शनशित केले जातील. 

3. अशा उमेदिाराांच्या अजाची ई-सकू्रटनी दरम्यान:  
● कोितीही त्रटुी आढळली नाही तर: अजांची पडताळिी ि शनशितीची स्स्ती 

उमेदिारास त्याच्या लॉग इन मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच 
पोचपाितीदेखील  उपलब्ध असेल. 

● त्रटुी आढळली तर: उमेदिाराच्या लॉग इन मध्ये अजष परत पाठिून त्रटुींचे 
तपशील उमेदिाराांना कळिून ते दुरुसतीसाठी सूशचत केले जाईल. 

● उमेदिाराने परत पाठशिण्यात आलेला अजष दुरुसत करािा ि ई-
सकू्रटनीसाठी उमेदिाराच्या लॉग इन द्वारे पुन्हा सबशमट करािा. 

13-07-2021 04*-08-2021 



ब) प्रत्यक्ष सकू्रटनी पध्दत शनिडलले्या उमेदिाराांसाठी: 
1. अशा उमेदिाराांनी त्याने/शतने शनिड केलेल्या सुशिधा कें द्ािर (एफसी) नेमून 

शदलेल्या िळेेत ते्े जाऊन, ऑनलाईन अजष भरिे, सकॅन करुन आिश्यक 
कागदपत्रे अपलोड करिे आशि अजष पडताळिी करिे ि शनशित करिे अशा 
प्रशक्रया करण्याकशरता उपस्स्त रहािे. 

2. अजाची पडताळिी ि शनशिती केल्यानांतर सुशिधा कें द् (एफसी) पोच पािती देईल. 
3. अजांची शनशितीची स्स्ती उमेदिारास लॉग इन मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल 

तसेच पोचपाितीदेखील  उपलब्ध असेल. 

 * प्रिशेप्रशक्रयेच्या कॅप व्यशतशरक्त जागाांसाठी ऑनलाईन नोंदिी ि कागदपत्राांची पडताळिी, अजष शनशिती करिे या प्रशक्रया प्रिशेाच्या अांशतम 
तारखेपयंत (कट ऑफ डेट पयंत) सुरू ठेिल्या जातील. शद. 04-08-2021 नांतर ई-सकू्रटनी पद्धतीद्वारे सकिा प्रत्यक्ष सकू्रटनी पद्धतीद्वारे नोंद 
होिारे, पडताळिी ि शनशित होिारे अजष सांस्ा सतरािरील ि कॅपव्यशतशरक्त जागाांसाठीच शिचारात घेतले जातील. 
3.  महाराष्ट्र राज्य / अशखल भारतीय उमेदिाराांसाठी सांकेतस्ळािर तात्पुरत्या गुिित्ता याद्या 

प्रदर्शशत करिे 
07-08-2021 

4.  सिष प्रकारच्या उमेदिाराांसाठी: तात्पुरत्या गुिित्ता याद्यामध्ये तक्रार असल्यास, त्या सादर 
करिे:  
अ) ई-सकू्रटनी पध्दत शनिडलले्या उमेदिाराांसाठी: 
● उमेदिाराने त्याच्या/शतच्या लॉग-इनद्वारे प्रदर्शशत झालेल्या तात्पुरत्या गुिित्ता 

यादीमध्ये दशषशिलेल्या माशहतीमध्ये आिश्यक दुरुसतीबद्दल तक्रार नोंदिािी. 
● अश्या उमेदिाराांचे अजष त्याांच्या लॉग इन मध्ये दुरुसतीसाठी परत पाठशिण्यात 

येतील. 
● कोित्याही दुरुसती / सिलतीच्या दाव्यासाठी उमेदिार आिश्यक कागदपत्रे 

अपलोड करू शकतात. 
● उमेदिाराने नोंद केलेल्या तक्रारीची सिीकृतीबाबतची/नाकारण्याबाबतची स्स्ती 

तसेच अद्ययाित पोचपािती उमेदिाराांना लॉशगनमध्ये उपलब्ध असेल. 
ब) प्रत्यक्ष सकू्रटनी पध्दत शनिडलले्या उमेदिाराांसाठी: 
● उमेदिाराने प्रदर्शशत झालेल्या तात्पुरत्या गुिित्ता यादीमध्ये दशषशिलेल्या 

माशहतीमध्ये आिश्यक दुरुसतीबद्दल, जे् े त्याने/शतने यापूिी अजाची शनशिती केली 
होती त्याच सुशिधा कें द्ात जाऊन तक्रार नोंदिािी. 

● उमेदिार सुशिधा कें द्ात कोित्याही दुरुसती / सिलतीसाठी हक्क साांगण्यासाठी 
आिश्यक कागदपत्रे सादर करू शकतात. 

● सुशिधा कें द् (एफसी) उमेदिाराला निीन पोच पािती देईल. 

08-08-2021 10-08-2021 

5.  
महाराष्ट्र राज्य / अशखल भारतीय उमेदिाराांसाठी सांकेतस्ळािर अांशतम गुिित्ता याद्या 
प्रदर्शशत करिे 

12-08-2021 

 

 महत्िाची टीप:- 
1. कॅप जागाांअांतगषत  प्रिशेासाठी इच्छुक सिष प्रकारच्या उमेदिाराांनी ई-सकू्रटनी पध्दत सकिा प्रत्यक्ष सकू्रटनी पध्दत याद्वारे नोंदिी, 

कागदपत्राांची पडताळिी ि अजष भरल्याची शनशिती करिे आिश्यक आहे. अशा पात्र नोंदिीकृत उमेदिाराांना कॅप गुिित्तसेाठी आशि 
कॅपद्वारे प्रिशेासाठी शिचारात घेतल ेजाईल. 

2. सांस्ासतरािरील कोट्यामधे ि कॅपनांतर शरक्त राशहलेल्या जागाांत  प्रिशे घेण्यास इच्छुक उमेदिाराांनी ई-सकू्रटनी पध्दत सकिा प्रत्यक्ष 
सकू्रटनी पध्दत याद्वारे नोंदिी, कागदपत्राांची पडताळिी ि अजष भरल्याची शनशिती करिे आिश्यक आहे. अशा उमेदिाराांनी प्रिशेासाठी 
सांस्ाांमध्ये सितांत्रपिे अजष करिे आिश्यक आहे. अशा उमेदिाराांची गुिित्तायादी, सांस्ा पातळीिर सांस्ेद्वारे तयार केली जाईल. 

 

उमेदिाराांना महत्िाच्या सूचना: 
1. प्रत्यक्ष सकू्रटनी पध्दत शनिडिारे उमेदिार महाराष्ट्र शासनाकडून िळेोिळेी प्रशसद्ध  केलेल्या कोशिड -१९ च्या सांदभातील मागषदशषक 

सूचनाांच ेकाटेकोरपिे पालन करतील. शनयकु्त केलेल्या सुशिधा कें द्ाांिर सामाशजक अांतर राखिे तसेच त्या शठकािी इच्छुक उमेदिार ि 
पालकाांची गदी टाळिे अत्यांत आिश्यक आहे. 

2. जर उमेदिार ऑनलाईन भरलेल्या अजाची त्याने शनिड केलेल्या ई-सकू्रटनी पध्दत सकिा प्रत्यक्ष सकू्रटनी पध्दत याांद्वारे अजष शनशित 
करण्यास अपयशी ठरल ेतर असे अजष नाकारले जातील आशि अशा उमेदिाराांची नािे प्रिशे प्रशक्रयेसाठी तयार करण्यात येिाऱ्या कॅप 
तसेच नॉन-कॅप अशा दोन्ही प्रकारच्या गुिित्ता यादींमध्ये शदसिार नाहीत. 




