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(File size 50-200 KB, JPG/JPEG format), शैक्षशणक अहगता व अन भवाची प्रमाणपते्र, जात प्रमाणपत्र, जात वधैता प्रमाणपत्र, 
अशधवासाचा दाखला, प्रकल्पग्रस्त, भकंूपग्रस्त, अनाथ, शदव्यागं, खेळाडू, माजी सैशनक या संदभातील दाखले, प्रमाणपते्र, 
ओळखपत्र (File size 100 kb-2 mb, JPG/JPEG format) ऑनलाईन अजासोबत अपलोड करणे आवश्यक राहील. 

15.7. उमेदवारास त्याच्या शैक्षशणक अहगता व अन भवान सार एक ककवा त्यापेक्षा अशधक प्रादेशशक शवभागातील एक ककवा त्यापेक्षा 
अशधक पदाचं्या पदभरती प्रशक्रयेत सहभागी होता येईल. तथाशप, याकशरता उमेदवाराचा एकच ऑनलाईन अजग स्स्वकारण्यात 
येईल. 

15.8. उमेदवाराने संपणूग अजग भरुन त्यासोबत फोटो, स्वाक्षरी, दाखले/प्रमाणपत्र अपलोड केल्यानंतर आवश्यक ते पदभरती श ल्क 
ऑनलाईन अदा केल्यानंतर अजग अंशतम सादर करणे (Final Submission of Application) आवश्यक राहील. तद्नंतर 
उमेदवारास अजात कोणताही बदल करता येणार नाही. 

15.9. उमेदवारास अजात नमूद केलेल्या माशहतीच्या आधारे मूळ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अशधन राहून पदभरती प्रशक्रयेत सहभागी 
होण्यास परवानगी देण्यात येईल. उमेदवारास पदभरती प्रशक्रयेत सहभागी होण्यास परवानगी शदली याचा अथग उमेदवार पात्र 
आहे असे नाही. पदभरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराने सादर केलेली माशहती चकूीची / खोटी आढळून आल्यास ककवा 
उमेदवाराने पदभरती प्रशक्रयेत कोणतेही गैरवतगन केल्यास ककवा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास 
पदभरती प्रशक्रयेत सहभागी होण्याकशरता तात्काळ अपात्र ठरशवण्यात येईल. 

15.10.                                                                  उमेदवाराकडे व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण 
संचालनालयाने शनगगशमत केलेले अशधकृत प्रवशेपत्र (Admission Card) असणे आवश्यक राहील. प्रवेशपत्राशशवाय उमेदवारास 
परीके्षस उपस्स्थत राहण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.                                                        
प्रवेशपत्र (Admission Card) प्राप्त करुन घेण्यासाठी उमेदवारानंा E-mail / S.M.S.                                     
                                प्रवेशपत्र (Admission Card) डाऊनलोड करुन घेणे आवश्यक राहील. 
प्रवेशपत्राबाबत (Admission Card) उमेदवारांशी कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात येणार नाही. 

15.11. पदभरतीसंदभातील माशहती वेळोवळेी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर उमेदवाराकंशरता प्रशसद्ध करण्यात येईल. तसेच 
                                                         त्याने                                   
        E-mail ID /   बाईल क्रमाकंावर  E-mail / S.M.S.                      या संदभात कोणताही पत्रव्यवहार 
करण्यात येणार नाही. 

15.12. परीक्षांचे आयोजन सवगसाधारणपणे शजल्हा स्तरावर करण्यात येईल. तथाशप, पदभरतीकशरता प्राप्त अजग शवचारात घेऊन 
परीके्षचे शठकाण शनशित करण्याचे/ बदल करण्याचे अशधकार संचालक, व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण संचालनालय, म ंबई यांना 
राहतील. 

15.13. सामाशयक परीके्षचे स्वरुप खालीलप्रमाणे राहील. 
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१  Marathi 
Language 
(१५) 

२  English 
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(१५) 
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(१५) 

४  General 
Knowledge 
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६० २ १२० १ तास वस्त शनष्ट्ठ बह पयायी                  
        Computer Based Test 
(CBT) 
Syllabus 
१  General Intelligence -  
As per standard syllabus 
२  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) 
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३  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. 
४  General Knowledge - 
Geography, Environment, Social 
History, Current affairs (questions 
about Maharashtra) 

15.14. सामाशयक परीके्षची Answer Key संकेतस्थळावर प्रशसद्ध करण्यात येईल. 

15.15. सामाशयक परीके्षत शकमान ४५ टक्के ग ण प्राप्त केलेल्या उमेदवाराचंी व्यावसाशयक चाचणी  घेण्यात येईल. 45 टक्क्यांपेक्षा कमी 
ग ण प्राप्त केलेले उमेदवार व्यावसाशयक चाचणी तसेच प ढील भरती प्रशक्रयेकशरता पात्र राहणार नाहीत.  

15.16. व्यावसाशयक चाचणी चे स्वरुप खालीलप्रमाणे राहील. 
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संबशंधत 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रम 
(Trade 
Related)   

      
  

      

४० २ ८० पाऊण तास 
(४५ शमशनटे) 

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

 Syllabus for relevant trade 
existed on Directorate General of 
Training (DGT), New Delhi 
website 

                         
                              
                           
                     
                       
                      
          Industry 4.0, Advance 
Modules                    
                         .  

15.17. ज्या उमेदवारानंी दोन ककवा त्यापेक्षा                 पदाकंशरता अजग केला असेल अशा उमेदवारांनी त्या-त्या पदाकशरता 
असलेली व्यावसाशयक चाचणी देणे आवश्यक राहील                                                       
                       ड                                                       

15.18.                ची Answer Key             प्रशसद्ध करण्यात येईल. 


