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पदविका प्रिशे 
 

तंत्रवशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
 



या सादरीकरणामध्ये खालील बाबींची मावहती समाविष्ट्ट करण्यात आलेली आहे. 

1 • दहािीनंतर अवियांवत्रकी तंत्रवशक्षणाचे पयाय 

2 • दहािीनंतर पदविका अभ्यासक्रमाचे फायदे 

3 • पदविका अभ्यासक्रम ि तयांची पात्रता 

4 • पदविका प्रिशे प्रवक्रया 

5 • पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रिशेासाठी महतिाची आिश्यक कागदपते्र 

6 • पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रिशेासाठी असलेले विविध आरक्षण 

7 • पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था ि उपलब्ध जागा 

8 • संचालनालयामाफफ त राबविण्यात येणाऱ्या विविध वशष्ट्यिृत्ती योजना  



दहािी उत्तीणफ 

१२ िी पवरक्षा उत्तीणफ 
विज्ञान/टेक्ननकल/ 

व्होकेशनल  पदविका प्रिशे ITI /CoE प्रिशे 

प्रथम िर्फ 

वितीय िर्फ 

तृतीय िर्फ उत्तीणफ  

१२ िी पवरक्षा उत्तीणफ 
(१२ िी मध्ये  

वकमान ४५/५० टनके ग ण) 
आवण  

CET पवरक्षा 

ITI /CoE उत्तीणफ  
(२ िर्फ कालािधीचा)  

प्रथम िर्फ अवियांवत्रकी  
पदिी प्रिशे वितीय िर्फ अवियांवत्रकी  

पदिी प्रिशे 

दहािीनंतर अवियांवत्रकी तंत्रवशक्षणाच ेपयाय 



दहािीनंतर पदविका अभ्यासक्रमाच ेफायदे 

DSE PCM 
45/50 

NO 

पदविका आवण पदिी दोन्ही पात्रता 
असलेल्या उमेदिारासंाठी सरकारी ककिा 

खासगी क्षते्रातील कंपन्याचंी िरती 
प्रवक्रयेमध्ये जास्त संधी उपलब्ध होतात. 

पदविका अभ्यासक्रमात, पदिी 
अभ्यासक्रमाचंा बराचसा अभ्यास झालेला 
असतो, तयाम ळे अवियावंत्रकी पदिी करणे 

सोपे जाते. 

१२ िी पीसीएम मध्ये जर ४५/५० टनके पेक्षा 
कमी ग ण वमळाले तर असे विद्याथी प्रथम 
िर्फ अवियावंत्रकी पदिीसाठी प्रिशेास पात्र 

नाहीत. 

३ िर्े पदविका ि ३ िर्फ पदिी असे ६ िर्ात 
त म्हाला पदविका तसेच पदिी देखील 

वमळेल. 

खाजगी ककिा सरकारी क्षेत्रात कवनष्ट्ठ 
अवियंता/वनरीक्षक म्हणनू नोकरी वमळू 

शकते ककिा आपण स्ितःचा व्यिसाय स रू 
करू शकता. 

राज्यातील तंत्रवनकेतनाचंे मॉवनटकरग, 
अभ्यासक्रम, परीक्षा यािर महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रवशक्षण मंडळामाफफ त देखरेख केली 
जाते. तयाम ळे राज्यात सिफत्र पदविका 
अभ्यासक्रमाचा दजा उत्तम ि एकसमान 

राखला जातो. 

अवियावंत्रकी पदिी घ्यायची असल्यास थेट 
वितीय िर्फ पदिी अभ्यासक्रमामध्ये प्रिशे 

घेऊ शकता. 

बारािीनंतर अवियावंत्रकी पदिी प्रिशेासाठी राष्ट्रीय / 
राज्यस्तरीय प्रिशे परीक्षा (सीईटी / जेईई) द्यािी लागते. 

मात्र पदविका प्रिशेासाठी ि पदविकेनंतर पदिी 
प्रिशेासाठी कोणतयाही प्रिशे परीक्षचेी गरज नाही.  

Preferred for 

JOBS 

DIPLOMA 
    DEGREE 



पदविका अभ्यासक्रम ि तयाचंी पात्रता 

प्रथम िर्फ  
पदविका अवियांवत्रकी 

अभ्यासक्रम 

३५ % ग णांसह दहािी 
परीक्षा उत्तीणफ 

१०+२ विज्ञान/टेक्ननकल/ 
व्होकेशनल उत्तीणफ ककिा  
१०+२ िर्ांचा ITI/CoE 

उत्तीणफ 

A.फामफसी: िौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र या 
अवनिायफ विर्यासह गवणत ककिा 
जीिशास्त्र यापैकी एक विर्य घेऊन 
बारािी उत्तीणफ 

 
B.  HMCT: ३५ % ग णांसह बारािी परीक्षा   

उत्तीणफ 
 
C. सरफेस कोकटग टेननोलॉजी : इगं्रजी, 
िौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र ि गवणत 
विर्य घेऊन बारािी उत्तीणफ  

थेट वितीय िर्फ   
पदविका अवियांवत्रकी 

अभ्यासक्रम 

प्रथम िर्फ 
बारािीनंतरच ेपदविका 

अभ्यासक्रम 

स्थापतय, यंत्र, विद्य त,संगणक, अण विद्य त, मावहती 
तंत्रज्ञान, रसायन, खवनकमफ, िस्त्रवनमाण, उतपादन, 
ड्रेस वडझाइन, कप्रकटग, उपकरणीकरण  इतयादी  

पा
त्रत

ा 
अभ्
या
सक्र

म 

पदविका अवियांवत्रकी 
पदविका Pharmacy, HMCT, SCT 

पात्रता 



पदविका प्रिशे प्रवक्रया 
महाराष्ट्रातील पदविका प्रिशेासाठी शासनामाफफ त एकच प्रिशेप्रवक्रया राबविली जाते. वह 
प्रवक्रया ऑनलाईन प्रकारची अस न याम ळे आपणांस प्रतयेक पॉलीटेक्ननकसाठी िगेळा फॉमफ 
िरण्याची आिश्यकता नाही. 

ऑनलाईन अजफ 
िरून 

स विधाकें द्ांिर 
अजफ  कन्फमफ 

करणे  

ऑनलाईन 
ऑप्शन फॉमफ 
(कॉलेज ि 

अभ्यासक्रम ि 
पसंतीक्रम) िरणे 

कोणते कॉलेज ि 
अभ्यासक्रम 
वमळाले ते 

ऑनलाईन पाहणे  

प्रिशे वनविती 
कें द्ािर जाऊन 
प्रिशे वनवित 

करणे  

वमळालेल्या 
कॉलेज मध्ये 
जाऊन प्रिशे 
वनवित करणे  

प्रिशे प्रवक्रयेच ेम ख्य टप्पे 

टीप: प्रिशे प्रवक्रयेसंबंधी पात्रता, वनयम ि  संपणूफ मावहती www.dtemaharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळािर प्रिशेप्रवक्रयांच्या िळेी प्रवसद्ध केले जातात. 



पदविका अभ्यासक्रमाचं्या प्रिशेासाठी महतिाची आिश्यक कागदपत्रे 
दहािीची ग णपवत्रका 
(प्रथम िर्फ पदविका अवियांवत्रकी अभ्यासक्रमासाठी) 

इयत्ता दहािी ि बारािीची ग णपवत्रका 
(प्रथम िर्फ और्धवनमाणशास्त्र, HMCT ि सरफेस कोकटग टेननोलॉजी अभ्यासक्रमासाठी) 

इयत्ता दहािी ि बारािी विज्ञान/टेकवनकल/ व्होकेशनल /आयटीआयची ग णपवत्रका  
(थेट वितीय िर्फ पदविका अवियांवत्रकी अभ्यासक्रमासाठी) 

शाळा/कॉलेज सोडल्याचा दाखला (वलकिग सर्टटवफकेट) 

जात/ जमात प्रमाणपत्र (मागासिगीय उमेदिारांसाठी, आरक्षणाचा लाि घेण्यासाठी आिश्यक ) 

नॉन वक्रमी लयेर प्रमाणपत्र (SC ि ST व्यवतवरनत मागासिगीय उमेदिारांसाठी, आरक्षणाचा लाि 
घेण्यासाठी आिश्यक ) 

वदव्यांग/सैन्यदल/अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र (संबवंधत आरक्षणाचा लाि घेण्यासाठी आिश्यक) 
टीप:    प्रिशेासाठी आिश्यक कागदपत्रांची सविस्तर मावहती, प्रिशे प्रवक्रयांच्या सकेंतस्थळािर उपलब्ध  असलेल्या मावहतीप क्स्तकेमध्ये देण्यात येते. 



पदविका अभ्यासक्रमाचं्या प्रिशेासाठी असलेले विविध आरक्षण 

अ. 
क्र.  आरक्षणाचा प्रकार आरक्षणाची 

टनकेिारी 
1 अन सूवचत जाती /अन सूवचत जाती बौद्ध 

धमामध्ये रूपांतवरत  (SC ) 13.0 

2 अन सूवचत जमाती (ST)  7.0 
3 विम नत जाती (VJ)/ वनरवधसूवचत जमाती (DT) 

(NT-A)  3.0 

4 िटनया जमाती-ब ( NT-B) 2.5 
5 िटनया जमाती-क ( NT-C) 3.5 
6 िटनया जमाती-ड ( NT-D) 2.0 
7 इतर मागास िगफ (OBC) 19.0 
8 सामावजक, शैक्षवणक मागास प्रिगफ  (SEBC) 12.0 

वदव्यांग उमेदिारांसाठी 
आरक्षण (PWD) 5% 

अनाथ उमेदिारांसाठी 
आरक्षण (Orphan) 1% 

संरक्षण सिेा कमफचाऱ्याचं्या 
म ला / म लींसाठी आरक्षण 
(Defence) 

5% 

मवहला उमेदिारांसाठी 
आरक्षण (Female) 30% 

आर्टथकदृष्ट्या द बफल 
घटकांतील उमेदिारांसाठी 
आरक्षण (EWS) 

10% 



पदविका अभ्यासक्रमाचं्या संस्था ि उपलब्ध जागा 

शासकीय  अशासकीय 
अन दावनत विनाअन दावनत  एकूण  

पदविका अभ्यासक्रम संस्था  प्रिशे 
क्षमता  संस्था  प्रिशे 

क्षमता  संस्था  प्रिशे 
क्षमता  संस्था  प्रिशे 

क्षमता  
प्रथम िर्फ  पदविका 

अवियांवत्रकी  42 17759 16 3890 320 86392 378 108041 

थेट वितीय िर्फ 
पदविका अवियांवत्रकी 42 7105 17 1382 328 73788 387 82275 

और्धवनमाणशास्त्र 4 210 19 1150 371 22901 394 24261 

हॉटेल मॅनेजमेंट अँड 
कॅटकरग टेननोलॉजी  

2 120 0 0 1 60 3 180 

सरफेस कोकटग 
टेननोलॉजी  

0 0 1 40 0 0 1 40 

टीप: िरील तनतयामधील मावहती शैक्षवणक िर्फ २०१९-२० कवरता उपलब्ध झालेल्या जागाचंी आहे.  



संचालनालयामाफफ त राबविण्यात येणाऱ्या विविध वशष्ट्यिृत्ती योजना  
 
 

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च ि तंत्र वशक्षण वििागातफे मान्यताप्राप्त वनिडक व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमांसाठी  वशक्षण श ल्क वशष्ट्यिृत्ती (EBC) 

•कें द्ीय प्रिशे प्रवक्रय े(CAP) िारे पदविका / पदिी / पदव्य त्तर पदिी या व्यािसावयक अभ्यासक्रमांमध्ये 
प्रिशे घेतलेल्या आर्टथक मागासिगीयांना आर्टथक सहाय्य करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट्ट आहे.  

•आर्टथकदृष्ट्या द बफल घटकातील विद्याथी ज्यांच्या पालकांचे एकूण िार्टर्क  
   उतपन्न रु. ८.०० लक्ष िा तयापेक्षा कमी आहे. 
•यामध्ये पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना वशक्षण श ल्काच्या ५०%  ि परीक्षा श ल्काच्या 50% वशष्ट्यिृत्ती वमळते. 

या योजनेचे ऑन लाईन अजफ शासनाच्या आपले सरकार महाडीबीटी पोटफल (AAPLE SARKAR MAHADBT PORTAL) िर िरले जातात. 
(Website:- https://mahadbtmahait.gov.in) 



 
 

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च ि तंत्र वशक्षण वििागातफे मान्यताप्राप्त वनिडक व्यािसावयक अभ्यासक्रमांत 
शासनाच्या सक्षम प्रावधकरणामाफफ त कें द्ीितू प्रिशे प्रवक्रयेिारे  प्रिशे घेतलेल्या राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना 

िसवतगृह वनिाह ित्ता खालील प्रमाणे अन ज्ञेय आहे.  

डॉ. पंजाबराि देशम ख  
िसवतगृह वनिाह ित्ता योजना 

 
अ
क्र 

प्रकार प्रिवेशत अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच े वठकाण 
िार्टर्क िसतीगृह वनिाह ित्त्याची 

एक ण रनकम (शैक्षवणक िर्ातील 10 
मवहन्याकवरता) 

राज्याच्या प्रतयेक 
वजल्हयासाठीचा 
संच (Quota) 

1 

ज्या विद्यार्थ्यांच ेपालक 
अल्पिधूारक शेतकरी  ककिा 
नोंदणीकृत मजूर आहेत. 

(म ंबई ि प णे  महानगर प्रादेवशक विकास प्रावधकरण 
क्षेत्रातील सिफ शहरे, औरंगाबाद, नागपरू) रु. 30,000/- सिफ पात्र 

विद्याथी 
राज्यातील अन्य वठकाणी रु. 20,000/- 

2 

आर्टथक दृष्ट्टया द बफल 
घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 
(क ट ंबाच ेिार्टर्क उतपन्न 
मयादा - 1 लाख पयंत) 

(म ंबई ि प णे  महानगर प्रादेवशक विकास प्रावधकरण 
क्षेत्रातील सिफ शहरे, औरंगाबाद, नागपरू) रु. 10,000/- सिफ पात्र 

विद्याथी राज्यातील अन्य वठकाणी रु. 8,000/- 

3 

आर्टथक दृष्ट्टया द बफल 
घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 
(क ट ंबाच ेिार्टर्क उतपन्न 
मयादा - 1 लाखाप ढे ते 8 
लाख पयंत) 

(म ंबई ि प णे  महानगर प्रादेवशक विकास प्रावधकरण 
क्षेत्रातील सिफ शहरे, औरंगाबाद, नागपरू) रु. 10,000/- 

500 पयंत 
मयावदत संच 

राज्यातील अन्य वठकाणी रु. 8,000/- 

या योजनेचे ऑन लाईन अजफ शासनाच्या आपले सरकार महाडीबीटी पोटफल (AAPLE SARKAR MAHADBT PORTAL) िर िरले जातात. 
(Website:- https://mahadbtmahait.gov.in) 



 
 

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास वििागाकडून राज्यातील  तांवत्रक ि व्यािसावयक  अभ्यासक्रम 
(पदविका, पदिी ि पदव्य त्तर पदिी ) मध्य े वशक्षण घेणाऱ्या  म क्स्लम, बौध्द, वििन, वशख, पारशी, जैन ि 
ज्यू या अल्पसंख्याकं समाजातील आर्टथकदृष्ट्टया द बफल ि ग णित्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वशष्ट्यिृत्ती योजना.  

 
वशष्ट्यिृत्तीची रनकम :- संबवधत शैक्षवणक अभ्यासक्रमाकवरता आकारण्यात येणारे प्रतयक्ष िार्टर्क शैक्षवणक 
श ल्क ककिा रू. 25,000/- या पैकी जी रनकम कमी असेल तेिढी रनकम 
 

उच्च व्यािसावयक अभ्यासक्रमांसाठी राज्यातील 
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांकरीता वशष्ट्यिृत्ती योजना 

या योजनेचे ऑन लाईन अजफ शासनाच्या आपले सरकार महाडीबीटी पोटफल (AAPLE SARKAR MAHADBT PORTAL) िर िरले जातात. 
(Website:- https://mahadbtmahait.gov.in) 



धन्यिाद 

वटप:  प्रिशे प्रवक्रयेसबंंधी पात्रता, वनयम यांची सविस्तर मावहती तसेच शासन वनणफय ि मावहतीप क्स्तका, 
तंत्रवशक्षण सचंालनालयाच्या www.dtemaharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर प्रवसद्ध केले जातात. 


