
                                                                                                   
                           

                                                                  
 

 
 
 
 

माकं:तंिशसं/पदिवका वशे वळेाप क/2022/

वशेासाठीचे
शै िणक वष २०२2-२3 

शै िणक वष २०२2-२3 करीता पुणवळे 
रा यातील शासकीय, अशासकीय अनुदािनत
िवक प अज भ न िनि त करणे, कॅप जागा वाटप
वाटप झाले या सं थेम ये उमेदवारांनी उप थत राहणे या ि ये या मािहतीसाठी ही सूचना िस  कर यात येत आहे

अनु.  

1. क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) पिह या
रचना) द शत करणे. 

2.  क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) पिह या
व सं था याचंा पसंती म असणारा ऑनलाइन

3. वाटप केलेली सं था आिण पाठय म 
ता पुरते जागा वाटप द शत करणे 

4. वशे ि ये या (कॅप) पिह या फेरीसाठी
ित या लॉगइन ारे वीकृती करणे; 
क) उमेदवारांनी याला/ितला पिह या

कवा नाही याची पडताळणी वत
गुण, वग, लग, आर ण, वत
उमेदवारांनी केलेल ेदाव ेबरोबर
केलेल ेदावे यो य व बरोबर अस याबाबतचे
खा ी करावी. 

ख) जर उमेदवारांला, उमेदवारी अज या
व याने केलेला दावा यो य नाही
करायची अस यास (मािहतीपु तकेमधील
चुका दु त कर याचे योजन), 

य  ू टनी प दत यां ारे त ार
ग) या उमेदवारास पिह या कॅप

पसंती माकंा या जागेचे (ऑटो ी ड
जागा वीकारणे आव यक आहे 
भरणा करतील. अस े उमेदवार 
हो यास पा  नसतील.  

घ) या उमेदवारास पिह या कॅप
पसंती माकंाखेरीज इतर पसंती माकंा या
लॉिगनमधून “से फ ी ड” केली
आव यक आहे व अस े उमेदवार
अस े उमेदवार क ीभतू वशे 
नसतील.[उमेदवाराने हा पय य काळजीपूवक

ङ) या उमेदवारांना या या िवक प
पसंती माकंा या जागेच े वाटप
पसंती माची जागा िमळिव याकिरता
पिह या फेरीम य ेिमळाले या जागेचा
आव यक आहे व  अस ेउमेदवार 

तं िश ण
3, महापािलका

ई-मेल – desk10@dtemaharashtra.gov.in

                                                                   
                                                                                                                   

                                                                  महारा  शासन 

/2022/ थेट ि तीय वष पदिवका /कॅप फेरी/709       

वशेासाठीच ेवेळाप क : क ीभतू वशे ि या फेरी 
3 करीता थेट ि तीय वष पदिवका अिभयांि की व तं ान

पुणवळे थेट ि तीय वष पदिवका अिभयांि की व तं ान अ यास मां या
अशासकीय अनुदािनत, िव ापीठ संचािलत व खाजगी िवनाअनुदािनत पदिवका शै िणक सं थां या वशे ि येसाठी 

कॅप जागा वाटप, झाललेे जागा वाटप वीकार यापूव  वत: पडताळणी करणे
थत राहणे या ि ये या मािहतीसाठी ही सूचना िस  कर यात येत आहे

क ीभतू वशे ि या - फेरी १ 
ि या 

पिह या फेरीसाठी उपल ध असले या वगिनहाय जागा (जागांची 

पिह या फेरीसाठी उमेदवाराने, उमेदवारा या लॉिगनमधून पाठय म
ऑनलाइन िवक प नमुना भरणे व यास िनि त करणे. 

 दशिवणारे क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) पिह या फेरीसाठी 

फेरीसाठी वाटप कर यात आले या जागेची, उमेदवाराने या या/ 

पिह या कॅप फेरीम य े िदलेल े जागा वाटप हे िनयमांनुसार आहे 
वत: करावी. उमेदवारांनी या या/ ित या लॉिगनमधून पा ता 

वत: हून केलेल े वत: च े िविश ट आर ण इ. संबंधीचे 
बरोबर आहेत याची खा ी क न यावी. तसेच याने/ितने दाखल 

अस याबाबतचे सुसंगत कागदप े अपलोड केलेल ेआहेत याची 

अज या नमु यात केले या दा या या आधारे केलेल ेजागावाटप 
नाही अस े आढळून आल े आिण याला याची चूक दु त 

मािहतीपु तकेमधील  िनयम (९) पोट-िनयम (४) या खंड (ङ) नुसार, 
), उमेदवाराने या या लॉिगनमधून ई- ू टनी प दत कवा 

त ार/हरकत न दवावी.  
कॅप फेरीम ये या या िवक प नमु यातील पिह या 

ऑटो ी ड) वाटप झाल ेअसेल, अशा उमेदवारांनी  वाटप झालेली 
 व अस ेउमेदवार जागा- वीकृती शु क ऑनलाईन प तीने 
 क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) पुढील फेरीम ये सहभागी 

कॅप फेरीम ये या या िवक प नमु यातील पिह या 
पसंती माकंा या जागेच े वाटप झालले े आहे व ती जागा यां या 

केली आहे अशा उमेदवारांनी वाटप केलेली जागा वीकारणे 
उमेदवार जागा- वीकृती शु क ऑनलाईन प तीने भरणा करतील. 

 ि ये या (कॅप) पुढील फेरीम ये सहभागी हो यास पा  
काळजीपूवक वापरला पािहज]े  

िवक प नमु यातील पिह या पसंती माकंाखेरीज इतर 
वाटप झाल े आहे व ज े उमेदवार पुढील फेर म ये वर या 

िमळिव याकिरता सहभागी हो यास इ छुक असतील अशा उमेदवारांनी 
जागेचा “नॉट ी ड”(बेटरमट) पय य िनवडून वीकार करणे 
 जागा- वीकृती शु क ऑनलाईन प तीने भरणा करतील.  

तं िश ण संचालनालय, महारा  रा य
महापािलका माग, प  पेटी .1967, मुंबई 400 001.

दूर वनी . ०२२-68597410/465  
desk10@dtemaharashtra.gov.in, वबेसाईट: https://dte.maharashtra.gov.in

                                                                   

  िदनाकं : 12/08/२०२2 

तं ान अ यास म 

अ यास मां या वशेासाठी महारा  
िव ापीठ संचािलत व खाजगी िवनाअनुदािनत पदिवका शै िणक सं थां या वशे ि येसाठी 

पडताळणी करणे, जागा वाटप वीकारणे, जागा 
थत राहणे या ि ये या मािहतीसाठी ही सूचना िस  कर यात येत आहे. 

पिहली तारीख अिंतम तारीख 

20-08-2022 

21-08-2022 24-08-2022 

26-08-2022 

27-08-2022 30-08-2022 

रा य 

400 001. 

: https://dte.maharashtra.gov.in 



5. क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) पिह या फेरीनंतर जागा वाटप झाले या सं थेम य ेउप थत राहणे 
आिण आव यक कागदप े व शु क भ न वशेाची िनि ती करणे. 
िटप:  
क) उपरो त 4 (ग) व 4 (घ) नुसार जागा वीकारले या उमेदवारांनी वशेा या 

िनि तीकरणासाठी जागावाटप केले या सं थेम य ेउप थत राहणे अिनवाय आहे.  

ख) सं था आव यक कागदप ांची पडताळणी करेल व उमेदवाराचा वेश ऑनलाईन णालीत 
सं थे या लॉगइन मधून ताबडतोब अपलोड करेल व उमेदवारास वशेा या पु ठीसाठी 
ऑनलाईन णालीतून िमळणारी पावती व शु क भर याची पावती देईल. जर सं थेला , 
उमेदवारा या अज या नमु यात केले या दा या या आधारे केलेल े जागावाटप व याने 
केलेला दावा यो य नाही अस ेआढळ यास सं थेने अशा उमेदवाराचा वशे िनि त क  नय े
आिण अशा उमेदवाराने मािहती अ यावत कर यासाठी या या लॉिगनमधून ई- ू टनी 
प दत कवा य  ू टनी प दत यां ारे त ार/हरकत न दवावी. 

27-08-2022 31-08-2022 

क ीभतू वशे ि या - फेरी 2 

6. क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) दुस या फेरीसाठी िर त जागा द शत करणे. 01-09-2022 

7. क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) दुस या फेरीसाठी उमेदवाराने, उमेदवारा या लॉिगनमधून पाठय म
व सं था याचंा पसंती म असणारा ऑनलाइन िवक प नमुना भरणे व यास िनि त करणे. 

02-09-2022 05-09-2022 

8. वाटप केलेली सं था आिण पाठय म दशिवणारे क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) दुस या फेरीसाठी 
ता पुरते जागा वाटप द शत करणे 

07-09-2022 

9. वशे ि ये या (कॅप) दुस या फेरीसाठी वाटप कर यात आले या जागेची, उमेदवाराने या या/ 
ित या लॉगइन ारे वीकृती करणे; 

[िटप: दुस या फेरीम ये सहभागी हो यासाठी पा  असले या उमेदवारांपैकी यानंा जागावाटप 
झालले ेआहे अस ेसव उमेदवार वरील ४(क) नुसार वयं-पडताळणीनंतर जागेचा वीकार क  
शकतील. दुस या फेरीत पिह यादंाच जागा वाटप झाले या उमेदवारांनी जागा- वीकृती शु क 
ऑनलाईन प तीने भरणा भरावी.] 

08-09-2022 11-09-2022 

10. क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) दुस या फेरीनंतर जागा वाटप झाले या सं थेम य ेउप थत राहणे 
आिण आव यक कागदप े व शु क भ न वशेाची िनि ती करणे. 
िटप:  
क) उपरो त 4 (ग) व 4 (घ) नुसार जागा वीकारले या उमेदवारांनी वशेा या 

िनि तीकरणासाठी जागावाटप केले या सं थेम य ेउप थत राहणे अिनवाय आहे.  

ख) सं था आव यक कागदप ांची पडताळणी करेल व उमेदवाराचा वेश ऑनलाईन णालीत 
सं थे या लॉगइन मधून ताबडतोब अपलोड करेल व उमेदवारास वशेा या पु ठीसाठी 
ऑनलाईन णालीतून िमळणारी पावती व शु क भर याची पावती देईल. जर सं थेला , 
उमेदवारा या अज या नमु यात केले या दा या या आधारे केलेल े जागावाटप व याने 
केलेला दावा यो य नाही अस ेआढळ यास सं थेने अशा उमेदवाराचा वशे िनि त क  नय े
आिण अशा उमेदवाराने मािहती अ यावत कर यासाठी या या लॉिगनमधून ई- ू टनी 
प दत कवा य  ू टनी प दत यां ारे त ार/हरकत न दवावी. 

08-09-2022 12-09-2022 

क ीभतू वशे ि या - फेरी 3 

11. क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) ितस या फेरीसाठी िर त जागा द शत करणे. 13-09-2022 

12. क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) ितस या फेरीसाठी उमेदवाराने, उमेदवारा या लॉिगनमधून
पाठय म व सं था यांचा पसंती म असणारा ऑनलाइन िवक प नमुना भरणे व यास िनि त
करणे. 

14-09-2022 16-09-2022 

13. वाटप केलेली सं था आिण पाठय म दशिवणारे क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) ितस या फेरीसाठी 
ता पुरते जागा वाटप द शत करणे 

18-09-2022 

14. वशे ि ये या (कॅप) ितस या फेरीसाठी वाटप कर यात आले या जागेची, उमेदवाराने या या/ 
ित या लॉगइन ारे वीकृती करणे; 

[िटप: ितस या फेरीम ये सहभागी हो यासाठी पा  असले या उमेदवारापंैकी यानंा जागावाटप 
झालले ेआहे अस ेसव उमेदवार वरील ४(क) नुसार वयं-पडताळणीनंतर जागेचा वीकार क  
शकतील. ितस या फेरीत पिह यादंाच जागा वाटप झाले या उमेदवारांनी जागा- वीकृती शु क 
ऑनलाईन प तीने भरणा भरावी.] 

19-09-2022 22-09-2022 

15. 
क ीभतू वशे ि ये या (कॅप) ितस या फेरीनंतर जागा वाटप झाले या सं थेम य ेउप थत राहणे 
आिण आव यक कागदप े व शु क भ न वशेाची िनि ती करणे. 
[िटप: ितस या फेरीम ये पा  उमेदवारांपैकी या उमेदवारास थमच जागावाटप कर यात आले 
आहे कवा जागा वाटपात सुधारणा झाली आहे कवा या फेरीम ये जागा वाटपात सुधारणा झाली 
नाही / आधीची वाटप केलेली जागा, असे जागावाटप अंितम असेल. वशेा या पु टीकरणासाठी 
अशा उमेदवारानंी वाटप केले या सं थेम य ेउप थत राहणे अिनवाय आहे.] 

19-09-2022 23-09-2022 




