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संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण  

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, एल्फिन्स्टन तांशिक शवद्यालय पशिसि, 3, महापाशलका 
मार्ग टपाल पेटी क्र. 100036, म ंबई 400 001 

द िध्वनी क्र. 22620191, 22620293, 22620603/4 िॅक्स: 022-2675628 

अन क्रमशणका 

अ.क्र. शवषय पान. क्र. 
1 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातंर्गत स रु असलेफया योजना  
 अ) माध्यशमक ्तिाविील पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रमाची यादी  -

पशिशिष्ठ -  1 
4 

 ब) + ्तिाविील उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम (एच. एस. सी. 
व्होकेिनल)  अभ्यासक्रमाची यादी  - पशिशिष्ठ -  2 

5 

 क) +2 ्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाची यादी - पशिशिष्ठ -  3 7 
2 अभ्यासक्रमाच्या मान्सयतेच्या अटी व िती 8-11 
3 सं्था शनशिक्षण 12 
4 तंि माध्यशमक िाळा/कशनष्ठ महाशवद्यालयांना पिवानर्ी देण्याबाबतच े

अजग नोंदणी ि फक 
13 

5 कालबध्द कृती कायगक्रम 14 
6 मानकाप्रमाणे ज ना अभ्यासक्रम शनहाय आवश्यक असणािी जार्ा, 

यंिसाम ग्री व शवद्य त प िवठा - पशिशिष्ठ -  4 ते पशिशिष्ठ -  6 
15-20 

7 अिासकीय अन दाशनत सं्थांतील शिक्षकीय पदांची मानके -  21 
8 व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नव्याने स रु किण्यासाठी अजग - अजाचा 

नम ना 
22-27 

9 यापवूी मान्सयता शदलेफया ज न्सया सं्थेत नशवन अभ्यासक्रम स रु 
किण्यासाठी सं्थेच्या व्यव्थापनाने किावयाचा अजग - अजाचा नम ना 

28-35 

10 यापवूी मान्सयता शदलेफया ज न्सया सं्थेत अल््तत्वात असलेफया 
अभ्यासक्रमाच्या त कडीत वाढ किणेसाठीचा अजग - अजाचा नम ना 

36-43 

11 हमी पि व प्रपि अ,ब,क,ड,इ 44-48 
12 सं्था शनशिक्षण अहवालाचा नम ना 49-51 
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13 छाननी तक्ता  52 
14 िाज्यात व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत पिवानर्ी देण्यात 

आलेल े व्यवसाय अभ्यासक्रम सं्थांमध्ये िाष्रीय व्यवसाय शिक्षण 
आिाखडा NSQF प्रमाणे अभ्यासक्रम प नगिशचत करुन सि 2015-16 
पास न स रु किणेबाबत िासन शनणगय क्रमांक ल्व्हओसी 
2015/प्र.क्र.112/व्यशि-4 शदनांक 4.7.2015 

 

15 +2 ्तिाविील उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम योजना नशवन 
स धाशित पाठयक्रमाप्रमाणे िासकीय, अिासकीय, अन दाशनत व 
अिासकीय कायम शवना अन दाशनत सं्थांतील अभ्यासक्रम शनशित करुन 
प्रिासकीय आदेि काढणेबाबत िासन शनणगय क्रमांक ल्व्हओसी 
2015/प्र.क्र.109/व्यशि-4 शदनांक 4.7.2015 

 

16 +2 ्तिाविील  (इयत्ता 11 वी व 12 वी ) उच्च माध्यशमक व्यवसाय 
अभ्यासक्रम प नगिशचत करुन िाज्यातील िाळा / कशनष्ठ महाशवद्यालयात 
िाबशवण्यासाठी नवीन स धाशित मानकांना मान्सयता देण्याबाबत िासन 
शनणगय क्रमांक - क्रमांक ल्व्हओसी 2015/प्र.क्र.96/व्यशि-4 शदनांक 
27.11.2015 

 

17 पूवग व्यवसाशयक तांशिक अभ्यासक्रमाच्या ताशसकेचा कालावधी / 
आठवडयातील एकूण कालावधी / आठवडयातील एकूण ताशसका, 
शिक्षकाचा कायगभाि व प्रात्यशक्षकासाठीची बॅच साईज शनशित किणेबाबत 
िासन शनणगय क्रमांक ल्व्हओसी 2015/प्र.क्र.173/व्यशि-4 शदनांक 
30.11.2015 
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१. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत  शवशहत नम न्सयातील अजग मार्शवण्यासाठी 

उपलब्ध योजना 
अ) माध्यशमक ्तिाविील पूवग व्यवसायशयक अभ्यासक्रम 
ब) + 2 ्तिाविील उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम  
क) + 2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम. 
 
उपिोक्त तीनही योजनांच्या अभ्यासक्रमांची यादी खालीलप्रमाणे : 

 

 पशिशिष्ठ -  1 
1 (अ ) माध्यशमक ्तिाविील पूवगव्यावसाशयक अभ्यासक्रम योजनेअतंर्गत अभ्यासक्रम 

िासन शनणगय क्रमांक - क्रमांक ल्व्हओसी 2015/प्र.क्र.112/व्यशि-4 शदनांक 4.7.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

अ. क्र. शवषय अभ्यासक्रमाचे नाव (2017-18) * 

1 V1 एम.एस.एि.सी. (Multi Skill Foundation Course) 

2 V2 Mechanical Technology 
3 V3 Electrical Technology 

4 V4 Electronics  Technology 

5 V5 Automobile Technology 

6 V6 Retail Management 

7 V7 Health Care 

8 V8 Private Security 

9 V9 Information Technology 
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पशिशिष्ठ - 2 
1 (ब )+2 ्तिाविील उच्च माध्यशमक व्यवसाय (एच.एस.सी.व्होकेिनल) अभ्यासक्रम 

िासन शनणगय क्रमांक - क्रमांक ल्व्हओसी 2015/प्र.क्र.128/प्र.क्र.35 व्यशि-4 शदनांक 27.3.2014 
उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम एच.एस.सी.व्होकेिनल   अभ्यासक्रम (2017-18) *  

I  तांशिक र्ट 

1). इलेक्रॉशनक्स टेक्नॉलॉजी 

2). इलेल्क्रकल टेक्नॉलॉजी 

3). मेकॅशनकल टेक्नॉलॉजी 

4). ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 

5). कन्स्रक्िन टेक्नॉलॉजी 

6). कॉम्प्य टि टेक्नॉलॉजी 

II वाशणज्य र्ट 

7). लॉजी्टीक ॲण्ड स्लाय् चेन मॅनेजमेंट 

8). माकेशटर् शिटेल मॅनेजमेंट 

9). अकौंशटर्, िायनल्न्सियल ऑशिस मॅनेजमेंट 

10). बँकींर्, िायनल्न्सियल सर्व्व्हसेस, इन्सि िन्सस 

III  कृषी र्ट 

11). हॉटीकफचि 

12). क्रॉप सायन्सस 

13). ॲनीमल हसबन्सडिी  ॲण्ड डेअिी टेक्नॉलॉजी 
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IV          मत््य र्ट 

14). शिििी टेक्नॉलॉजी 

V अधगवदै्यशकय र्ट 

15). ऑ्थॉफमीक टेल्क्नशियन 

16). िेशडओलॉजी  टेल्क्नशियन 

17). मेशडकल लॅबोिेटिी टेल्क्नशियन 

18). चाईफड, ओफड ऐज ॲण्ड हेफथ केअि सर्व्व्हस 

VI  रृ्हिास्त्र र्ट 

19). ि ड प्रॉडक्िन 

20). ट शिझम ॲण्ड हॉल््पटॅशलटी मॅनेजमेंट 
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पशिशिष्ठ - 3 
1 (क) +2 ्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम 

 

+2 ्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय (ज ना) अभ्यासक्रम 
I तांशिक र्ट अशभयांशिकी 
1) इलेक्रीकल मेंटनन्सस 
2) मेकॅशनकल मेंटनन्सस 
3) ्कूटि व मोटाि सायकल द रु्ती 
4) जनिल शसव्हील इंशजशनअिींर् 
5) इलेक्रॉशनक्स 
6) कॉम्प्य टि सायन्सस 
7) केशमकल ्लँट ऑपिेिन 

II वाशणज्य र्ट 
1) बॅककर् 
2) माकेकटर् ॲण्ड सेफसमनशिप 
3) ऑशिस मॅनेजमेंट 
4) ्मॉल इंडल््रज ॲण्ड सेफि एम्पलॉयमेंट 

III  कृषी र्ट 
1) ॲशनमल सायन्सस ॲण्ड डेअिी 
2) क्रॉप सायन्सस 
3) हॉर्टटकफचि 

IV  मत््य र्ट 
1) शिि प्रोसेकसर् टेक्नोलॉजी 
2) फे्रि वॉटि शिि कफचि 

 

 
 
 
 
 



D:/narkar/mahiti pustika 2015-16                                    8 
 

 

२. अभ्यासक्रमाच्या मान्सयतेच्या अटी व िती 
 

           व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातंर्गत िाबशवण्यात येणािे शवशवध व्यवसाय 
अभ्यासक्रम माध्यशमक िाळा, कशनष्ठ महाशवद्यालयांमध्ये स रु किण्यास मान्सयता शमळण्यासाठी 
सं्थेने पूणग किावयाच्या अटी/िती / शनकष 
1) महािाष्र िाज्य िासन मान्सयताप्रा्त िालेय शिक्षण शवभार्ाची िाळा /कशनष्ठ महाशवद्यालय 

स रु किावयाच ेपिवानर्ीच ेपि (शिक्षण उपसचंालक यांच ेप्रथम खाते मान्सयता पि) 
2) शवशहत पायाभतू स शवधा उपलब्ध असणे बंधनकािक आहे. (्वतंि बांधकाम, यंिसाम ग्री, 

शवद्य त प िवठा) 
3) सं्थेशवरुध्द कोणत्याही प्रकािच्या रं्भीि ्वरुपाच्या वा अन्सय तक्रािी नसाव्यात. 
4) सं्था म ंबई सावगजशनक शवश्व्त अशधशनयम 1950 व सं्था अशधशनयम 1860 अंतर्गत 

नोंदणीकृत /पंजीकृत असणे आवश्यक. 
5) सं्थेत सद्यल््थतीत स रु असलेफया कशनष्ठ महाशवद्यालये, िाळा व इति अभ्यासक्रमांची 

यादी सादि किावी लारे्ल. 
6) िासनाकडून सं्था ताब्यात घेणेबाबत व तत्समबाबतीत कोणतेही न्सयायालयीन प्रकिण 

प्रलंशबत नसाव.े 
7) सं्थेत अभ्यासक्रम स रु किण्याची पिवानर्ी ही कायम ्वरुपी शवना अन दान तत्वावि 

देण्यात येईल व भशवष्यात कोणत्याही  प्रकािच े अन दान शदल े जाणाि नाही यासंबधंीचा 
सोसायटीच्या ठिावाची प्रत. (रु.100/- च ेकोटग ्टॅम्पप पेपिवि)  

8) सं्थेने शवशहत मानकान साि आवश्यक कमगचािी /शिक्षक शनयशमत वतेनश्रणेीत 
नेमण्याबाबतचा ठिाव.  

9) सं्थेकडे अभ्यासक्रमास आवश्यक असणािे मानकाप्रमाणे सवग प्रयोर्िाळा साशहत्य उपलब्ध 
किण्याबाबतचा ठिाव व िाष्रीयकृत बॅकेच े बँक बलॅन्सस प्रमाणपि. (अजग सादि 
किण्यापवूीच्या 03 मशहन्सयांच्या कालावधीतील ) 

10)  मार्ील 3 वषाच ेऑडीटेड िायनाल्न्ससयल ्टेटमेन्सट. 
11) अभ्यासक्रमास मंजूिी शदफयानंति कमगचािी वर्ाची सेवा शवषयक व वतेन शवषयक संपणूग 

जबाबदािी संबंशधत सं्थेची िाहील. 
12)  अभ्यासक्रम बंद किण्याबाबत िासनाने धोिणात्मक शनणगय घेतफयास तो शवनाअट व 

शवनाशवलंब अंमलात आणण्याची हमी सं्थेस दयावी लारे्ल. 
13)  प्रत्यक्ष शवद्याथी प्रविेाची संख्या सतत 3 वषे मंजूि प्रविे क्षमतेच्या 50 % पेक्षा कमी 

असफयास  अभ्यासक्रमाची मान्सयता काढून घेण्यात येईल. 
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14)  "कायम शवना अन दान तत्वावि पिवानर्ी शमळालले े माध्यशमक ्तिाविील पूवग 
व्यावसाशयक अभ्यासक्रम / +2 ्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम / उच्च 
माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम " असा िलक   सं्थेच्या दिगनी भार्ात लावणे 
आवश्यक आहे. 

15)  +2 ्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम स रु किण्याकशिता िालये शिक्षण 
शवभार्ांतर्गत इ. 11 वीचे   उच्च माध्यशमक वर्ग स रु किण्यास मान्सयता असफयासच 1 
त कडीस 1 व्यवसाय अभ्यासक्रमास खालील तक्त्याप्रमाणे पिवानर्ी  देण्यात येईल. 
 

+2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम 

अ.क्र. व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे नाव (सद्यल््थतीत 
स रु असलफेया अभ्यासक्रमाचं्या नावाप्रमाणे) 11 वी प्रविेासाठी पाि िाखा 

 टेल्क्नकल ग्र प  
1 इलेल्क्रकल मेंन्सटेनन्सस सायन्सस 
2 मेकॅशनकल मेंन्सटेनन्सस सायन्सस 
3 ्क टि ॲण्ड मोटाि सायकल सर्व्व्हसींर् सायन्सस 
4 जनिल शसल्व्हल इंशजशनअिींर् सायन्सस 
5 इलेक्रॉशनक्स सायन्सस 
6 केशमकल ्लँट ऑपिेिन सायन्सस 
7 कॉम्प्य टि सायन्सस सायन्सस 
 कॉमसग ग्र प  

8 बँकींर् आटगस, कॉमसग, सायन्सस 
9 माकेकटर् ॲण्ड सेफसमनशिप आटगस, कॉमसग, सायन्सस 

10 ्मॉल इंडल््रज ॲण्ड सेफि एम्पलॉयमेंट आटगस, कॉमसग, सायन्सस 
11 ऑशिस मॅनेजमेंट आटगस, कॉमसग, सायन्सस 

 ॲग्रीकफचि ग्र प  
12 ॲशनमल सायन्सस ॲण्ड डेअिी सायन्सस 
13 क्रॉप सायन्सस सायन्सस 
14 हॉटीकफचि सायन्सस 

 शिििी ग्र प  
15 शिि प्रोसेकसर् टेक्नॉलॉजी सायन्सस 
16 फे्रि वॉटि शिि कफचि सायन्सस 



D:/narkar/mahiti pustika 2015-16                                    10 
 

16) माध्यशमक ्तिाविील पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम स रु किण्याकशिता िालये शिक्षण 
शवभार्ाअंतर्गत इ. 9 वीचे माध्यशमक ्तिाविील वर्ग स रु किण्यास िालये शिक्षण शवभार्ाची 
मान्सयता असफयासच सदि अभ्यासक्रम स रु किण्यास मान्सयता देण्यात येईल. 

17)  उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम स रु किण्याकशिता िालये शिक्षण शवभार्ाअंतर्गत 
इयत्ता 11 वी च ेउच्च माध्यशमक वर्ग / उच्च शिक्षण शवभार्ाअंतर्गत महाशवद्यालयीन वर्ग स रु 
किण्यास अन क्रमे िालेय शिक्षण शवभार्ाची अथवा उच्च शिक्षण शवभार्ाची मान्सयता 
असफयासच अभ्यासक्रम स रु किण्यास मान्सयता देण्यात येईल. तसचे तांशिक, अधगवदै्यकीय, 
कृषी, मत््य व रृ्हिास्त्र र्टासाठी जि उद्योर्ांनी, हॉ्पीटले, कृषी संिोधन कें द्र,मत््य 
सोसायटी, व मोठे हॉटेफस ककवा नामांशकत ट शि्ट कंपन्सयांनी अजग केफयास त्यांचा  
र् णवत्तवेि शवचाि केला जाईल. त्याकिीता त्यांना आवश्यक किाि सादि किणे बंधनकािक 
िाशहल. 

18) सवग सं्थाच े बाबतीत जार्ा/पाणी/वीजप िवठा/प्रसाधन रृ्हे इ. मूलभतू स शवधा उपलब्ध 
असफयाशिवाय   पिवानर्ी देण्यात येणाि नाही. 

19) पिवानर्ी प्रा्त झाफयानंति सं्थेला माध्यशमक िाळा संशहता व एम. ई. पी. एस. शनयम 
1981 न साि आवश्यक ते सवग लेखे सं्था्तिावि ठेवणे बंधनकािक िाशहल. 

20) सं्थेने माध्यशमक िाळा संशहतेतील शनयमाचे पालन न केफयास अथवा िासनाने व 
संचालनालयाने शदलेफया आदेिांचे, पशिपिकाच े पालन न केफयास सं्थेची मान्सयता 
तात्काळ िद्द किणेत येईल. 

21) मान्सयताप्रा्त अभ्यासक्रम मान्सयता शदलेफया िैक्षशणक वषात सं्थेने स रु न केफयास अथवा 
सदि अभ्यासक्रमास सतत तीन वषे शवद्याथी प्रविे न झाफयास सदि अभ्यासक्रमाची मान्सयता 
आपोआपच संप ष्टात येईल. तद्नंति सं्थेस सदि अभ्यासक्रम स रु किण्यासाठी मान्सयता 
प्रशक्रया नव्याने किणे आवश्यक िाहील. 

22) जार्ा मालकीची असफयास मालकीबाबतच ेप िाव े(उदा. 7/12 चा उतािा)  
23) जार्ा भाडयाची असफयास जारे्च ेभाडे किािपि 5 वषे कालावधी कशिता आशण द य्यम 

सहाय्यक शनबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेल ेअसाव.े 
24) इमाित बांधकामास ्थाशनक ्विाज्य सं्थेची पिवानर्ी घेतलेली असावी, तसेच इमाित 

बांधकाम नकािा िासनाने प्राशधकृत केलेफया सक्षम अशधका-यांनी प्रमाशणत व शचन्सहांशकत 
केलेला असावा. 

25) अजग किते वळेी सं्थांनी चाल ू अभ्यासक्रमासाठी मानकाप्रमाणे जार्ा व ्थळ दिगक 
वा्त शविािद तज्ांनी ्वाक्षांशकत केलेला नकािा व प्र्ताशवत नशवन स रु किावयाच्या 
अभ्यासक्रमासाठी प्र्ताशवत जार्ा ्वतंिपणे (क्लासरुम आशण प्रयोर्िाळा) ्थळ दिगक 
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नकािा सादि किणे आवश्यक आहे. नशवन बांधकाम प्र्ताशवत असेल ति तस ेनमूद करुन 
्थळ दिगक नकािा सादि किणे आवश्यक आहे. 

26) शवद्य तभािासाठी शमटि शसकलर् शिपोटग व मार्ील 03 मशहन्सयाच े मंजूि शवद्य तभाि (KW) 
दिगशवणािे  शवजचेी देयके जोडणे आवश्यक िाशहल.(व्यव्थापनाच्या / प्र्ताशवत सं्थांच्या 
नावाचे) 

27) ज्या अभ्यासक्रमास िेतकी जार्ा आवश्यक आहे त्याचा मालकी हक्काच े प िाव,े  7/12 
उतािे सोसायटी ककवा सं्थेच्या नावावि असणे जरूिी आहे. िेतकी जारे्त पाणी 
उपलब्धतेबाबत प्रमाणपि जोडाव.े 

28) िेतजमीन भाडयाची असेल ति शवद्य त शमटि सं्था / सोसायटीच्या नावावि असणे जरूिी 
आहे ककवा जार्ा   मालकाच े शवद्य त शमटि वापिण्यासाठीचा रु.100/- ्टॅम्पप पेपिवि 
किािनामा आवश्यक िाहील. 
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3) सं्था शनशिक्षण 
 

व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन सं्था व शवद्यमान सं्थेत जादा अभ्यासक्रम ककवा 

अशधकच्या त कडया कायम शवना अन दान तत्वावि स रु किणेबाबतचा िासन मान्सय कालबध्द 

कायगक्रमान साि संबंशधत सं्थांकडून प्रा्त झालेफया नवीन अभ्यासक्रम स रु किणेबाबतच्या सवग 

प्र्तावांची कालबध्द कायगक्रमान साि शवहीत म दतीत छाननी करुन सदि प्र्ताव तपासून 

संचालनालयास सादि किावते. जणेेकरुन सदि प्र्ताव शवहीत म दतीत िासनास सादि किणे 

िक्य होईल. तसेच शििािस नाकािण्यात आलेफया प्र्तावाबाबत संबंधीत सं्थांना िटृी 

कळशवण्यात येतील.  शवशहत म दतीनंति संचालनालयास उशििाने प्रा्त होणािे प्र्ताव न 

ल््वकािता पित केल ेजातील तसेच हे वळेापिक िासन ्तिावरून ठिवून शदलले ेअसफयाम ळे 

त्याच े तंतोतंत पालन किण्यात याव.े  पशिपणूग प्र्तावांना िासन ्तिावरुन मंजूिी प्रा्त होऊन 

िासन शनणगय शनर्गशमत झाफयानंति अट क्रमांक 14 व 15 न साि त्याप ढील 02 मशहन्सयात संबंशधत 

शजफहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशधका-यांनी सं्थांच ेशनशिक्षण किणे बंधनकािक िाहील. 02 

मशहन्सयात शनशिक्षण होऊन संचालनालयास प्रा्त होणा-या पशिपणूग प्र्तावांना (शनकषाप्रमाणे मानके 

उपलब्ध असणा-या सं्थांना) िासन शनणगयात नमूद िैक्षशणक सिात प्रत्यक्ष शवद्याथी प्रविे 

किण्याची पिवानर्ी देण्यात येईल. तथाशप त्यानंति प्रा्त होणा-या सं्थांच्या शनशिक्षण अहवालास 

प ढील िैक्षशणक सिापासून प्रत्यक्ष प्रविे किण्याची पिवार्नी देण्यात येईल. तसेच मान्सयता प्रा्त 

सं्थांचा िासन शनणगय 02 वषासाठी वधै असेल त्यानंति शनशिक्षण अहवाल सादि किणा-या 

सं्थांची वधैता आपोआपच संप ष्ठात येईल. 
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4) तंि माध्यशमक िाळा/कशनष्ठ महाशवद्यालयांना पिवानर्ी देण्याबाबतचे 
नोंदणी ि फक / अजग ि फक 

माध्यशमक ्तिाविील पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम व +2 ्तिाविील उच्च माध्यशमक व 

शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम स रु किण्यासाठी अजग करु इल्च्छणा-या सं्थांसाठी नवीन 

अभ्यासक्रम स रु किणे व अभ्यासक्रमाची त कडीवाढ किणे याकिीता अजग ि फक रु. 500/- (पाचि े

िक्त) व प्रत्येक व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी प्रती त कडी ि फक रु. 5000/- (पाच हजाि िक्त) व 

त्यानंति शवशहत म दत संपफयानंति प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रती त कडी शवलबं ि फकासह एकूण 

रु. 10000/- (दहा हजाि िक्त) आकािण्यात येते. (िासन शनणगय शदनांक 21/03/2012) 

शवशहत नम न्सयातील अजग संबंशधत शजफयाच्या शजफहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशधकािी 

यांच्या कायालयात उपलब्ध आहेत. (अजाचा नम ना क्रमांक 8, 9, व 10 मध्य ेदेण्यात आला आहे.) 
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5) कालबध्द कृती कायगक्रम 
िैक्षशणक वषग 2017-18 पास न माध्यशमक ्तिाविील पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम, +2 

्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम व उच्च माध्याशमक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन 
त कड्या कायम ्वरूपी शवना अन दान तत्वावि स रु करू इल्च्छणाऱ्या सं्थाकड न अजग / प्र्ताव 
सादि किणे, तपासणी व मान्सयता देण्याबाबतचा कालबध्द कृती कायगक्रम: 
 

अ. क्र. शदनांक तपशिल 
1 31 जानेवािी 2017 शवशहत नम न्सयात अजग मार्शवण्याची जाशहिात वतगमान पिात प्रशसध्द किणे. 

2 15 िेब्र वािी 2017 
शजफहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशधकािी कायालये मािग त अजग 
शवक्री व ल््वकृती स रु. 

3 15 माचग  2017 
शवशहत नम न्सयात अजग इच्छ क सं्थांनी संबशंधत शजफहा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अशधकािी यांच्या कायालयात सादि किावयाची अंशतम म दत. 

4 31 माचग  2017 
शवलंब ि फकासह शवशहत नम ण्यात अजग इच्छ क सं्थांनी संबशंधत शजफहा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशधकािी यांच्या कायालयात सादि 
किावयाची अंशतम म दत. 

5 14 एशप्रल 2017 
शजफहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशधका-यांच्या अध्यक्षतेखालील 
कशमटी मािग त प्र्ताव तपासून प्रादेशिक कायालयास सादि किणे . 

6 15 एशप्रल 2017 

सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली, शवभार्ातील सवग शजफहा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण अशधकाऱ्यांची सशमती र्ठीत करुन, सं्थेच्या 
पाितेसाठी चके शल्ट प्रमाणे सवग द्ताऐवज तपासणे, त्यान साि पािता 
/ अपािता ठिशवणे व िक्त पाि अजग संचालनालयांस सादि किणे. 

7 30 एशप्रल 2017 
संचालनालय ्तिावि शवभार्ीय सहसंचालकांची सशमती र्ठीत करुन 
पाितेसाठीच्या चके शल्ट प्रमाणे पाि ठिशवण्यात आलेले अजाची 
शििािस िासनाला सादि किणे प्रसंर्ी सं्थांकडून सादिीकिण घेणे. 

8 15  मे 2017 

अ) अपाि अजग शििािसी करुन प्रादेशिक कायालयाकडून सादि 
झाफयास जबाबदािी शनशित किणे. 
ब) संिया्पद प्रकिणाची प्रत्यक्ष पडताळणी किणे, व अंशतम शििािस 
किणे. 

9 31 मे 2017 शनकष पणूग किणा-या सं्थांना िासन ्तिावरुन पिवानर्ी देणे. 
  

  शटप - जाशहिाती सोबत अजग शवक्री व ल््वकृतीचे वळेापिक प्रशसध्द केले जाईल. 
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6) मानकाप्रमाणे अभ्यासक्रम शनहाय आवश्यक असणािी जार्ा, यंिसाम ग्री व शवद्य त प िवठा 
पशिशिष्ठ - 4 

6 (अ)  माध्यशमक ्तिाविील पूवग व्यवसायशयक अभ्यासक्रम 
Sr. 
No. 
 

Name of course Bat 
ch 
 

Intake 
Capacity 

Approx 
cost of 
Machiery 
Rs. in 
lakhs 

Elec- 
tricity 
kW 
 

Class 
room 
in 
Sq.Ft 

Work 
shop in 
Sq.Ft 
/Lab1 

Lab / 
demo 
Sq.Ft 
 

Draw- 
ing 
hall in 
Sq.Ft 
 

Agri-cultural 
Land /mou 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 एम.एस.एि.सी. 

(Multi Skill 
Foundation Course) 
(V1) 

1 30 3 2 400 600 - - ½ acer 

2 Mechanical 
Technology 
(V2) 

1 30 15 10 300 1000 - 500 MOU With 
GTHS/ITI/P 
OLY/ENGG/ 

3 Electrical 
Technology 
(V3) 

1 30 4 3 300 600 - - - 

4 Electronics  
Technology 
(V4) 

1 30 4 3 300 600 - - - 

5 Automobile 
Technology (V5) 

1 30 6 2 300 800 - - 1000 Sq.Ft 
Service 
Station 

6 Retail Management 
(V6) 

1 30 3 2 300 - - 600 MOU with 
Retail/ outlet 

7 Health Care 
(V7) 

1 30 2 2 300 - - 600 MOU with 
Hospital/Pri
mary health 
centre 

8 Private Security 
(V8) 

1 30 2 2 300 - - 600 MOU with 
secutiry 
agencies to 
demon strate 
equipment 
skill 

9 Information 
Technology 
(V9) 

1 30 5 3 300 - - 600  
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मानकाप्रमाणे अभ्यासक्रम शनहाय आवश्यक असणािी जार्ा, यंिसाम ग्री व शवद्य त प िवठा 
पशिशिष्ठ - 5 

 6 (ब) +2 ्तिाविील उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम  
िासन शनणगय क्रमांक - क्रमांक ल्व्हओसी 2015/प्र.क्र.96/व्यशि-4 शदनांक 27.11.2015 

 

Sr. 
No 

Name of course Bat 
ch 

Intake 
capacity 

Approx 
cost of 
Machinery 
Rs. in 
lakhs 

Elec 
tricity 
kW. 

Class 
room 
in 
Sq.Ft 

Work 
shop in 
Sq.Ft 
/Lab 

Lab / 
demo 
Sq.Ft 

Draw 
ing 
hall in 
Sq.Ft 

Agri-cultural 
Land /mou 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Electronics 

Technology 
1 30 20 5 400 1500 - 1500 - 

2 Electrical 
Technology 

1 30 15 5 400 1000 - 1000 - 

3 Mechanical 
Technology 

1 30 50 50 400 2000 600 600 
CNC 
+600 
AUTO 
CAD 
Total 
1200 

MOU with 
GTHS  /  

ITI/  
POLYTEC
HNIC/EN

GG/ 
Industry 

4 Automobile 
Technology 

1 30 40 5 400 2500 - - 1000 
Sq.ft. 
SERVICE 
STATION 

5 Construction 
Technology 

1 30 10 5 400 1200 600 500 2000 
Sq.ft. 
BUILDING 
YARD 

6 Computer 
Technology 

1 30 15 5 400  800  - 

7 Logistic and 
supply chain 
management 

1 40 10 5 500 1000 - 500 
DEMO 
ROOM 

MOU with 
Retail out 
let/Mall 
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8 Marketing retail 
Management 

1 40 10 5 500 1000 - 500 
DEMO 
ROOM 

MOU with 
Retail 
outlet/ 

Mall 
9 Accounting, 

financial office 
management 

1 40 10 5 500 1000 - 500 
DEMO 
ROOM  

MOU with 
CA firm 

10 Banking 
financial 
services, 
insurance 

1 40 10 5 500 1000 - 500 
DEMO 
ROOM  

MOU with 
Insurance
/ Pvt 
Bank/ Co-
operative 
bank 

11 Horticulture 1 40 10 5 500 1000 - 500 
Poly 

House 
 

2 HECT 
cultivated 
Land with 
source of 
water 
supply 

12 Crop Science 1 40 10 5 500 1000 - 500 
Poly 

House 
 

2 HECT 
cultivated 
Land with 
source of 
water 
supply 

13 Animal 
Husbandry 
and dairy 
technology 

1 40 20 8 500 1200 MIN 
6000 
SQ 
FT 

Mini 
Dair

y 
Plan

t 
 
 
 

500 1.Poultary 
Shed-
3000 
sq ft 
2.Animal 
form-
3000 
sq ft 
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14 Fishery 
Technology 

1 40 15 5 500 1000 - 500 
Coldst
or age 

/ 
proces

sing 
plant 

2 HECT 
cultivated 
Land with 
source of 
water 
supply 
and  
2 hrs 
water 
Tank 

15 Ophthalmic 
Technician 

1 30 30 3 400 1000 - 600 MOU with 
eye 
Hospital 
 

16 Radiology 
Technician 

1 30 30 3 400 1000 - 600 MOU with 
Hospital / 
Radiology 
labs . 

17 Medical 
laboratory 
Technician 

1 30 30 3 400 1000 - 600 MOU with 
Hospital/ 
Pathology 
lab 

18 Child, Old age 
and health care 
Management 

1 40 30 3 400 1000 - 600 MOU with 
Hospital/ 
child old 
age care 
center 

19 Food 
production 

1 40 12 5 500 2000 - 600 MOU with 
Hotels and 
Restauran
t 

20 Tourism and 
hospitality 
management 

1 40 12 5 500 2000 - 600 MOU with 
Hotels and 
Tourism 
companie
s 
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मानकाप्रमाणे अभ्यासक्रम शनहाय आवश्यक असणािी जार्ा, यंिसाम ग्री व शवद्य त प िवठा 
पशिशिष्ठ - 6 

6(क) +2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम  
Sr. 
No. 

Name of the 
Course 

Batch Intake 
capacity 

Approx 
Cost 

Machinery 
etc in 
Lakhs 

Electri
cite 
Kw 

Class 
room 
Reqd. 
in Sq. 

Ft. 

Workshop 
in Sq. Ft. 

Drg. 
Hall 
Sq. 
Ft. 

Lab Agricltural 
Land 

1 Electrical 
maintenance 

1 50 16 5  300 750    

2 Mechanical  
maintenance 

1 50 16 5  300 750    

3 Scooter & 
motorcycle 
Servicing 

1 50 9 5  300 800    

4 General Civil 
Engg. 

1 50 5 2  300 750    

5 Electronics 1 50 8 5  300 750    
6 Chemical 

Plant 
Operation 

1 50 8 4  300 800    

7 Computer 
Science 

1 50 10 5  300 800    
 

8 Banking 1 50 5 2  300 600    
9 Marketing & 

Salesmanship 
1 50 7 2  300 600    

 
10 Small 

Industries & 
Self 
Employment 

1 50 3 2  300 600    

11 Office 
Management 
 
 

1 50 5 2  300    600    
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12 Animal 
Science & 
Dairy 
 

1 50 8 3  300 600 - - 1 Acer  

13 Crop  Science 1 50 3 2  300 600 - - 1 Hect 
Cultivated 
Land with 
source of 
water 
supply 

14 Horticulture 1 50 4 2  300 600 - - 1 Hect 
Cultivated 
Land with 
source of 
water 
supply 

15 Fish 
Processing 
Technology 

1 50 5 8  300 600 - - ½ Acer with 
source  of 2 
hrs water 
tank  

16 Fresh Water & 
Fish Culture 

1 50 5 2   300 600 - - 1 Acer with 
source of 2 
hrs water 

tank 
 
शटप : - 

1) ल्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी सं्थेतील इति योजनेकिीता उपलब्ध असलेफया वर्गखोफया 
वापिण्यात येत असफयाने  वरे्ळया वर्गखोफयाचंी आवश्यकता नाही. 
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7. शिक्षकीय पदांची मानके. 

अ) माध्यशमक ्तिाविील पूवग व्यावसाशयक शिक्षण अभ्यासक्रम (इ.9 वी ते इ. 10 वी)  
शिक्षकीय पदांची मानके 
बॅच साईज - 1 त कडी, 30 प्रमाणे (प्रात्यशक्षकासाठी) 

60 प्रमाणे (थेअिीसाठी)  
2 बॅचेसला - 2 व्यवसाय शनदेिक  

ब) +2 ्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम (इ. 11 वी व 12 वी) 
िासन शनणगय कं्र: बैठक-2016/प्र.क्र.81/व्यशि-४ शदनांक 18.10.2016 

अ. 
क्र. 

पदनाम आवश्यक पदांची संख्या 

1 पूणगवळे शिक्षक  प्रत्येक व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमातील एक त कडीसाठी 
एक पूणगवळे शिक्षक पद आवश्यक पिंत  ज्या सं्थेत एकाच 
अभ्यासक्रमाच्या दोन त कडया कायगित आहेत, अिा सं्थेस 
त्या दोन त कडयांसाठी माि एकच पूणगवळे शिक्षकाच ेपद 
आवश्यक. 

2 पूणगवळे शिक्षक 
(प्रात्यशक्षक) 

प्रत्येक व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमातील एक त कडीस एक 
पूणगवळे शिक्षक (प्रात्यशक्षक) पद आवश्यक 

 
क) उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम (इ. 11 वी व इ. 12 वी ) 

 
अ. 
क्र. 

पदनाम आवश्यक पदांची संख्या 

1 पूणगवळे शिक्षक  प्रत्येक व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमातील एक त कडीसाठी 
एक पूणगवळे शिक्षक पद आवश्यक पिंत  ज्या सं्थेच ेएकाच 
अभ्यासक्रमाच्या दोन त कडया कायगित आहेत, अिा सं्थेस 
त्या दोन त कडयांसाठी माि एकच पूणगवळे शिक्षकाच ेपद 

2 पूणगवळे शिक्षक 
(प्रात्यशक्षक) 

प्रत्येक व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमातील एक त कडीस एक 
पूणगवळे शिक्षक (प्रात्यशक्षक ) पद आवश्यक. 
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8) अजाचा नम ना 
     व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नव्याने स रु किण्यासाठी अजग 

        महािाष्र िासन 
प्रशत, 
मा. सशचव/प्रधान सशचव/अपि म ख्य सशचव 
कौिफय शवकास व उद्योजकता शवभार्, 
मंिालय शव्ताि भवन, 
म ंबई - 400 032 
 
 मी, --------------------------------------- सशचव / अध्यक्ष---------------------

-------सं्थेने केलेफया ठिावान साि कायम शवनाअन दान तत्वावि व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी नशवन 
सं्था स रु किण्यासाठी अजग सादि किीत आहे. 

अ. 
क्र. 

तपशिल अजगदािाने भिावयाची माशहती पान 
क्र. 

1 अजगदािाच े/ सं्था प्रम खाच ेपूणग नाव व घिचा 
पत्ता 
 

  

2 सं्थेच े/ सोसायटीच े/ व्यव्थापनाच ेनाव व 
पूणग पत्ता  
 

  

3 सं्था नोंदणीकृत असफयाच ेप्रमाणपि क्रमांक 
(सं्थेच ेनोंदणीकृत प्रमाणपि सोबत जोडाव)े 
 

  

4 सं्थेच्या कायगकािणीचे नांव, पत्ता, 
भ्रमणध्वनी, ई-मेल, िॅक्स, द िध्वनी क्रमांक 
(एस.टी.डी. कोड सहीत) 
 

  

5 ज्या नावाने सं्था स रु किावयाची आहे त्या 
सं्थेच ेपूणग नाव  
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6 मार्णी केलेफया व्यवसाय अभ्यासक्रमांची नाव े
व त कडी संख्या 
 
 
 

 

अ.
क्र        

अभ्यासक्रमाचे 
नाव 

त कडी 
संख्या 

प्रविे 
क्षमता 

    

 
 
 
 

7 मान्सयता प्रा्त अभ्यासक्रम चालशवण्यासाठी 
सोसायटीची आर्टथक पशिल््थती 
समाधानकािक असणे आवश्यक.मंडळ 
सोसायटीकडे उपलब्ध असललेी जमा िक्कम 
/ ठेव पावती ्वरुपात बँक बॅलन्सस प्रमाणपि / 
ठेव पावती इ. कार्दपिे जोडावीत. (अजग 
सादि किण्यापवूीच्या 03 मशहन्सयांच्या 
कालावधीतील ) 

खाते 
क्रमाकं व 
जमा 
िक्कम 
 

ठेव पावती 
िक्कम 
याबाबतचा 
तपशिल 
 

एकूण 
जमा 
िक्कम 

 

8 प्र्ताशवत सं्थेत कायम ्वरुपी शवनाअन दान 
तत्वावि अभ्यासक्रम स रु किण्याबाबतचा 
ठिाव व हमीपि सोबत शदलेफया नम न्सयावि रु. 
100/- च े्टॅम्पप पेपिवि अजासोबत जोडणे 
आवश्यक आहे. 

 ठिाव व हमी पि सोबत 
जोडल.े 
 
आहे / नाही 

 

9 पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रमासाठी इ. 9 वी ते 
10 वी साठी शिक्षण खात्याची मान्सयता 
आवश्यक, मान्सयता पिाची प्रत जोडावी. 
इयत्ता 9 साठी मंजूि त कड्या व प्रविे क्षमता व 
पिवानर्ीच ेवषग नम द किाव.े 

 
आहे / 
नाही 

 

 

10 +2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाबाबत सं्थेत स रु असलेफया 
कला / वाशणज्य / िास्त्र यांच्या इ. 11 वी व इ. 
12 वी त कडीस शिक्षण खात्याची मान्सयता 
आवश्यक .मान्सयता पिाची प्रत जोडावी. िाखा 
शनहाय इ. 11 साठी मंजूि त कड्या व प्रविे 
क्षमता व पिवानर्ीच ेवषग नम द किाव.े 

 
 

आहे / 
नाही 
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11 शनयोशजत अभ्यासक्रम स रु किण्यासाठी 
उपलब्ध सोयी/स शवधा 

  

 अ) उपलब्ध असललेी एकूण जार्ा  
(अभ्यासक्रमशनहाय) िासनाने प्राशधकृत 
केलेफया सक्षम अशधका-याने साक्षांशकत 
केलेफया नकािाची प्रत जोडावी. 
्थळदिगक शचन्सहांशकत किावा. 

प्र्ताशवत 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाची 
नाव े

वर्गखोली कायगिाळा 
व 
प्रयोर्िाळा 

 मानका
प्रमाणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध
:- 

मानका 
प्रमाणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध:- 

   
 

 

 ब) जार्ा ्वत:ची असफयास 7/12 चा उतािा 
/ प्रॉपटी काडगचा उतािा, जारे्ची कार्दपि े
सोबत प्रत जोडावी. 

  

 क) जार्ा भाड्याची असफयास, 5 वषांचा भाडे 
किािनामा आवश्यक आहे व त्याची संबंधीत 
द य्यम सहाय्यक शनबंधकाकडे केलेफया 
नोंदणीचा तपशिल 

 
आहे / 
नाही 

 

 

 ड) जार्ा भाड्याची असफयास, घिमालकाच े
संमतीपि (प्रपि इ मध्ये), वीज वापिाबाबत 
ना-हिकत प्रमाणपि व वीज देयकाची प्रत 
जोडावी. 

आहे / 
नाही 

             

 

12 अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक यंिसाम ग्री, 
साशहत्य,प ्तके व िर्टनचि उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतच ेहमीपि.  उपलब्ध असफयास 
यादी जोडावी. 

 
आहे / 
नाही 

 

 

13 शवद्य त प िवठा (शक.व)ॅ 
सोबत शवजदेयकाची प्रत जोडावी 
 
 

 
मानकाप्रमाणे 

 आवश्यक उपलब्ध 
  

 

 



D:/narkar/mahiti pustika 2015-16                                    25 
 

14 सोबत कशनष्ठ महाशवद्यालय/महाशवद्यालयात 
प्रयोर्िाळा/ कायगिाळा समान 
अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध असफयास त्याचा 
तपशिल जोडावा व नकािावि शचन्सहांशकत 
किावा. 

 
 

आहे / 
नाही 

 

15 कशनष्ठ महाशवद्यालय/महाशवद्यालयात 
प्रयोर्िाळा/ कायगिाळा अभ्यासक्रमासाठी 
उपलब्ध असफयास प्र्ताशवत 
अभ्यासक्रमासाठी ्वतंि लबॅ/प्रयोर्िाळा 
वापिण्याच ेप्र्ताशवत असफयास वळेापिकाची 
प्रत जोडावी. 

 

आहे / 
नाही 

 

16 एम.ओ.य/ूकिािपि/समंतीपि 
 
 

 

आहे / 
नाही 

 

अ) पवूग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम 1) V2- 
MechanicalTechnology 

2) V5-Automobile 
Technology 

3) V7- Health care  
4) V6- Retail Business 
5) V8- Private Security 

 

ब) उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम 1) तांशिक र्ट 
2) वाशणज्य र्ट 
3) कृषी र्ट 
4) मत््य र्ट 
5) अधगवदै्यकीय र्ट 
6) रृ्हिास्त्र र्ट 

 

क) शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम 1) तांशिक र्ट 
2) वाशणज्य र्ट 
3) कृषी र्ट 
4) मत््य र्ट 
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प्रमाशणत किण्यात येते की, विील माशहती मी पूणगपणे व व्त ल््थतीवि शदलेली असून ती खिी आहे. 
सदि माशहतीमध्ये ि टी आढळफयास व त्याम ळे मला माझे सं्थेसाठी इिादा पि (Letter Of Intent) 
नाकािण्यात आफयास त्याबददल माझी कोणतीही तक्राि िाहणाि नाही. तसेच जि सदिच्या 
अभ्यासक्रमास मान्सयता शमळाफयास सदिचे अभ्यासक्रम कायम शवना अन दान तत्वावि चालशवणेस तयाि 
असून िासनातिे /संचालनालयातिे/ महािाष्र िाज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मंडळ,प णे 
यांचतेिे वळेोवळेी शनर्गशमत होणािे आदेिाचे पालन किणे सं्थेस बधंनकािक िाहील. तसेच प्र्ताव 
ि टीय क्त असफयास मान्सयतेसाठी मी कोणत्याही प्रकािचा दबाव आणणाि नाही. 

 

 

शदनांक :                      सं्थेच ेसशचव / अध्यक्ष याचंी सही 
                 नाव पद व सं्थेचे / मंडळाचे नांव व पत्ता  
शठकाण :                                                                               दिगशवणा-या शिक्याशनिी 
   सहपिांचा तपशिल (सहपिांना पान क्रमांक देण्यात यावते.) 
 
अ.क्र. कार्दपिाचंा तपशिल पान क्रमांक 

1 अजग म ळ प्रतीतील  
2 पैस ेभिफयाच ेचलन (म ळ प्रत)  
3 सं्थेच ेनोंदणी प्रमाणपि  
4 इति िाखांची यादी  
5 बँक बॅलन्सस प्रमाणपि, ठेव पावती  
6 ठिाव व हमी पि रु. 100/- ्टॅम्पप पेपिवि  
7 शिक्षण खात्याच ेमान्सयता पि (शिक्षण उपसचंालक यांच ेप्रथम 

खाते मान्सयता पि) 
 

8 एस.एस.सी / एच.एस.सी. बोडाच्या नोंदणी क्रमांका बाबतच े
पि 

 

9 नकािाची ब्फय ूकप्रट प्रमाशणत केलेली  
10 जारे्ची कार्दपि,े  
11 मंजूि शवद्य तभाि नमूद केलेल ेशवजदेयक   
12 प्रपि क  
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13 प्रपि ड  
14 प्रपि ई  
15 शिक्षक वर्ाबाबत िैक्षशणक अहगता व इति कार्दपि े  
16 वळेापिक  

       
शटप :-  

1. म ळ अजाच्या नम न्सयामध्येच माशहती भिावी. सहपिांना पान क्रमांक दयावते. प्र्तावाच्या 
चाि िाईफस तयाि   करुन सादि किण्यांत याव्यात. 

2. पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम / उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम / +2 ्तिाविील 
शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम यापैकी प्रत्येक योजनेकिीता ्वतंि अजग किावते. 

3. प्रत्येक योजनेतंर्गत 1 पेक्षा जा्त अभ्यासक्रमाची मार्णी असफयास एकच अजग किावा.  
4. एका व्यव्थापनास अनेक शठकाणी अभ्यासक्रम सूरु किावयाच े असफयास प्रत्येक 

शठकाणासाठी ्वतंि अजग भिणे आवश्यक आहे. तसेच त्यासाठी ्वतंि आर्टथक तितूद 
असावी. 
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9) अजाचा नम ना 
     यापवूी मान्सयता शदलफेया ज न्सया सं्थेत नशवन अभ्यासक्रम स रु किण्यासाठी सं्थेच्या 

व्यव्थापनाने किावयाचा अजग 
        महािाष्र िासन 

प्रशत, 
मा. सशचव/प्रधान सशचव/अपि म ख्य सशचव 
कौिफय शवकास व उद्योजकता शवभार्, 
मंिालय शव्ताि भवन, 
म ंबई - 400 032 
 
 मी, --------------------------------------- सशचव / अध्यक्ष---------------------

--------------सं्थेने केलेफया ठिावान साि कायम शवनाअन दान तत्वावि व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी 
यापूवी मान्सयता शदलफेया ज न्सया सं्थेत  नशवन अभ्याससक्रम स रु किण्यासाठी अजग सादि किीत आहे. 

 
अ. 
क्र. 

तपशिल अजगदािाने भिावयाची माशहती 
पान 
क्र. 

1 अजगदािाच े / सं्था प्रम खाच ेपूणग नाव, 
पद, ई-मेल व घिचा पत्ता 
 

  

2 यापवूी ज्या नावाने सं्थेस मान्सयता 
शदलेली आहे. त्या  सं्थेच े / 
सोसायटीच े/ व्यव्थापनाच ेनाव व पूणग 
पत्ता  
 

  

3 सं्था नोंदणीकृत असफयाच े प्रमाणपि 
क्रमांक (सं्थेच े नोंदणीकृत प्रमाणपि 
सोबत जोडाव)े 

  

4 सं्थेच्या कायगकािणीचे नांव, पत्ता, 
भ्रमणध्वनी, ई-मेल, िॅक्स, द िध्वनी 
क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहीत) 
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5 नेमणकू किण्यात आलेफया प्राचायाच े
नाव,ई-मेल, द िध्वनी, भ्रमणध्वनी 

  

6 सं्थेतील स रु योजना / व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाची माशहती 

 

अ.
क्र. 

अभ्यासक्रमाचे 
नाव 

त कडी 
संख्या 

प्रविे 
क्षमता 

 
 
 
 
 
 

   

 

7 नवीन मार्णी केलेफया व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांची नाव ेव त कडी संख्या 
 
 
 

 

अ.
क्र. 

अभ्यासक्रमाचे 
नाव 

त कडी 
संख्या 

प्रविे 
क्षमता 

 
 

   

 

8 यापवूी मान्सयता शदलफेया व कायगित 
असलेफया  अभ्यासक्रम स रु 
किण्यासाठी उपलब्ध सोयी/स शवधा 

  

 अ) उपलब्ध असललेी एकूण जार्ा 
(अभ्यासक्रमशनहाय) िासनाने प्राशधक्त 
केलेफया सक्षम अशधका-याने साक्षांशकत 
केलेफया नकािाची प्रत जोडावी. 
्थळदिगक शचन्सहांशकत किावा. (अ.क्र. 
6 च्या अन षंर्ाने) 

उपलब्ध 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाची 
नाव े

वर्गखोली कायगिाळा व 
प्रयोर्िाळा 

 मानकाप्रमाणे 
आवश्यक  :- 
उपलब्ध:- 

मानकाप्रमाणे 
आवश्यक  :- 
उपलब्ध:- 

   
 

 

 ब) जार्ा ्वत:ची असफयास 7/12 चा 
उतािा/ प्रॉपटी काडगचा उतािा जारे्ची 
कार्दपि ेसोबत जोडावी. 
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 क) जार्ा भाड्याची असफयास, 5 वषांचा 
भाडे किािनामा आवश्यक आहे व त्याची 
संबंधीत द य्यम सहाय्यक शनबंधकाकडे 
केलेफया नोंदणीचा तपशिल  
 

 
आहे / 
नाही 

 

 

 ड) जार्ा भाड्याची असफयास, 
घिमालकाच ेसंमतीपि (प्रपि इ मध्ये), 
वीज वापिाबाबत ना-हिकत प्रमाणपि 
व वीज देयकाची प्रत जोडावी. 
 

प्रपि इ व कार्दपि ेसोबत जोडली 
आहेत.     आहे / 

नाही 

 

9 शनयोशजत अभ्यासक्रम स रु किण्यासाठी 
अशतशिक्त उपलब्ध सोयी/स शवधा 
 

  

 अ) उपलब्ध असललेी एकूण जार्ा  
(अभ्यासक्रमशनहाय) िासनाने प्राशधकृत 
केलेफया सक्षम अशधका-यांने साक्षांशकत 
केलेफया नकािाची प्रत जोडावी. 
्थळदिगक शचन्सहांशकत किावा. (अ.क्र. 
7 च्या अन षंर्ाने) 
 
 
 

 

प्र्ताशवत 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाची 
नाव े

वर्गखोली कायगिाळा 
व 
प्रयोर्िाळा 

 मानका 
प्रमाणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध:- 

मानका 
प्रमाणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध:- 

   

 

 ब) जार्ा ्वत:ची असफयास 7/12 चा 
उतािा, जारे्ची कार्दपि व 
शवजदेयकाची प्रत जोडावी. 
 

  

 क) जार्ा भाड्याची असफयास, 5 वषांचा 
भाडे किािनामा आवश्यक आहे व त्याची 
संबंधीत द य्यम सहाय्यक शनबंधकाकडे 
नोंदणी केलेली आहे काय. 

 
आहे / 
नाही 
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 ड) जार्ा भाड्याची असफयास, 
घिमालकाच े संमतीपि प्रपि इ मध्य,े 
वीज वापिाबाबत ना-हिकत प्रमाणपि 
व वीज देयकाची प्रत जोडावी. 
 

प्रपि इ व कार्दपि ेसोबत जोडली 
आहेत.     आहे / 

नाही 

 

10 
 

मान्सयता प्रा्त अभ्यासक्रम 
चालशवण्यासाठी सोसायटीची आर्टथक 
पशिल््थती समाधानकािक असणे 
आवश्यक. मंडळ सोसायटीकडे उपलब्ध 
असललेी जमा िक्कम / ठेव पावती 
्वरुपात बँक बलॅन्सस प्रमाणपि / ठेव 
पावती इ. कार्दपि े जोडावीत. (अजग 
सादि किण्यापवूीच्या 03 मशहन्सयांच्या 
कालावधीतील ) 
 

 

खाते 
क्रमांक 
व जमा 
िक्कम 

ठेव पावती 
िक्कम 
याबाबतचा 
तपशिल 

एकूण 
जमा 
िक्कम 

 
 
 
 

  

 

11 सं्थेत कायम ्वरुपी शवनाअन दान 
तत्वावि नवीन अभ्यासक्रम स रु 
किण्याबाबतचा ठिाव व हमीपि सोबत 
शदलेफया नम न्सयावि रु. 100/- च े्टॅम्पप 
पेपिवि अजासोबत जोडणे आवश्यक 
आहे. 
 

ठिाव व हमी पि सोबत जोडल.े 
 
आहे / नाही 

 

12 पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रमासाठी इ. 9 
वी ते 10 वी साठी शिक्षण खात्याची 
मान्सयता आवश्यक, मान्सयता पिाची प्रत 
जोडावी. इयत्ता 9 साठी मंजूि त कड्या 
व प्रविे क्षमता  व पिवानर्ीच ेवषग नम द 
किाव.े 
 

 
आहे / 
नाही 
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13 +2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाबाबत सं्थेत स रु 
असलेफया कला / वाशणज्य / िास्त्र 
यांच्या इ. 11 वी व इ. 12 वी त कडीस 
शिक्षण खात्याची मान्सयता आवश्यक 
.मान्सयता पिाची प्रत जोडावी. िाखा 
शनहाय इ. 11 साठी मंजूि त कड्या व 
प्रविे क्षमता व पिवानर्ीच े वषग नम द 
किाव.े 
 

 
 
 

आहे / 
नाही 

 

14 सं्था ज नी असफयास सं्थेस अन दान 
शमळते ककवा कसे ? असफयास 
केव्हापासून ? िासनाचे पि क्र. व 
शदनांक नमूद किावा. प्रपि अ व प्रपि ब 
मधील माशहतीचे सहपि जोडाव.े 
 

प्रपि अ व प्रपि ब मधील माशहती सोबत 
जोडली 

आहे / 
नाही 

                             

 

15 अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक यंिसाम ग्री, 
साशहत्य,प ्तके व िर्टनचि उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतच ेहमीपि. 
उपलब्ध असफयास यादी जोडावी. 
 

प्रपि क व कार्दपि ेसोबत जोडली 
आहेत. 
 

आहे / नाही 
 

 

16 शवद्य त प िवठा (शक.व)ॅ 
अ) सध्या स रु असलेफया 
अभ्यासक्रमासाठी  
(सोबत शवजदेयकाची प्रत जोडावी) 
 

 सध्या स रु 
असलेले एकूण 
अभ्यासक्रम  

मानकाप्रमाणे 
उपलब्ध शकलोवटॅ 

1)  
2)  
3)  
एकूण शकलोवटॅ  
शटप: जा्त अभ्यासक्रम असफयास ्वतंि 
प्रपि जोडाव.े 
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 ब) नशवन व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी  
(सोबत शवजदेयकाची प्रत जोडावी) 

नवीन मार्णी 
केलेल े
व्यवसाय 
अभ्यासक्रम  

मानकाप्रमाणे 
उपलब्ध 
शकलोवटॅ 

1)  

2)  
3)  
एकूण 
शकलोवटॅ 

 

शटप: जा्त अभ्यासक्रम असफयास ्वतंि 
प्रपि जोडाव.े 

 

17 सोबत कशनष्ठ शवद्यालय/ महाशवद्यालयात  
प्रयोर्िाळा/ कायगिाळा समान 
अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध असफयास 
त्याचा तपशिल जोडावा व नकािावि 
शचन्सहांशकत किावा. 
 

 
आहे / 
नाही 

 

 

18 कशनष्ठ शवद्यालय/महाशवद्यालयात 
प्रयोर्िाळा/ कायगिाळा अभ्यासक्रमासाठी 
उपलब्ध असफयास , प्र्ताशवत 
अभ्यासक्रमासाठी ्वतंि लॅब/ 
प्रयोर्िाळा वापिण्याच े प्र्ताशवत 
असफयास वळेापिकाची प्रत जोडावी. 
 

                
              

आहे / 
नाही 

 
 

 

19 ज्या अभ्यासक्रमांसाठीच्या 
प्रात्यशक्षकांसाठी एम.ओ.य/ूकिािपि/ 
संमतीपि ग्राय धिण्यात आलेल ेआहे 
त्यासंबधंी केलेफया 
एम.ओ.य.ू/किािपि/ संमतीपिाची प्रत 
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अ) पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम 1) V2- MechanicalTechnology 
2) V5-Automobile Technology 
3) V7- Health care  
4) V6- Retail Business 
5) V8- Private Security 

 

ब) उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम 1) तांशिक र्ट 
2) वाशणज्य र्ट 
3) कृषी र्ट 
4) मत््य र्ट 
5) अधगवदै्यकीय र्ट 
6) रृ्हिास्त्र र्ट 

 

क) शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम 1) तांशिक र्ट 
2) वाशणज्य र्ट 
3) कृषी र्ट 
4) मत््य र्ट 

 

20 मार्ील 3 वषातील सं्थेच्या 
प्रविेाबाबत व शनकालाबाबतचा तपशिल  
 

आहे/ 
नाही 

 

 

प्रमाशणत किण्यात येते की, विील माशहती मी पूणगपणे व व्त ल््थतीवि शदलेली असून ती 
खिी आहे. सदि माशहतीमध्ये ि टी आढळफयास व त्याम ळे मला माझे सं्थेसाठी इिादा पि (Letter 
Of Intent) नाकािण्यात आफयास त्याबददल माझी कोणतीही तक्राि िाहणाि नाही. तसेच जि 
सदिच्या अभ्यासक्रमास मान्सयता शमळाफयास सदिच ेअभ्यासक्रम कायम शवना अन दान तत्वावि 
चालशवणेस तयाि असून िासनातिे /संचालनालयातिे / महािाष्र िाज्य माध्यशमक व उच्च 
माध्यशमक शिक्षण मंडळ,प णेयाचं ेतिे वळेोवळेी शनर्गशमत होणािे आदेिाच े पालन किणे सं्थेस 
बंधनकािक िाहील. तसेच प्र्ताव ि टीय क्त असफयास मान्सयतेसाठी मी कोणत्याही प्रकािचा दबाव 
आणणाि नाही. 
शदनांक :                     सं्थेच ेसशचव / अध्यक्ष याचंी सही 
                 नाव पद व सं्थेचे / मंडळाचे नांव व पत्ता  
शठकाण :                                                                               दिगशवणा-या शिक्याशनिी 
 सहपिांचा तपशिल (सहपिांना पान क्रमांक देण्यात यावते.) 
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अ.क्र. कार्दपिाचंा तपशिल पान क्रमांक 

1 अजग म ळ प्रतीतील  
2 पैस ेभिफयाच ेचलन (म ळ प्रत)  
3 सं्थेच ेनोंदणी प्रमाणपि  
4 इति िाखांची यादी  
5 बँक बॅलन्सस प्रमाणपि, ठेव पावती  
6 ठिाव व हमी पि रु. 100/- ्टॅम्पप पेपिवि  
7 शिक्षण खात्याच ेमान्सयता पि (शिक्षण उपसचंालक यांच ेप्रथम 

खाते मान्सयता पि) 
 

8 एस.एस.सी / एच.एस.सी. बोडाच्या नोंदणी क्रमांका बाबतच े
पि 

 

9 प्रमाशणत केलेला नकािा   
10 जारे्ची कार्दपि े   
11 मंजूि शवद्य तभाि नमूद केललेी मार्ील 03 मशहन्सयांची 

शवजदेयके . 
 

12 प्रपि क  
13 प्रपि ड  
14 प्रपि ई  
15 शिक्षक वर्ाबाबत िैक्षशणक अहगता व इति कार्दपि े  
16 वळेापिक  

       
शटप :-  

1. म ळ अजाच्या नम न्सयामध्येच माशहती भिावी. सहपिांना पान क्रमांक दयावते. प्र्तावाच्या 
चाि िाईफस तयाि करुन सादि किण्यांत याव्यात. 

2. पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम / उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम / +2 ्तिाविील 
शिलक्षी व्यवसाय  अभ्यासक्रम यापैकी प्रत्येक योजनेकिीता ्वतंि अजग किावते. 

3. प्रत्येक योजनेतंर्गत 1 पेक्षा जा्त अभ्यासक्रमाची मार्णी असफयास एकच अजग किावा.  
4. एका व्यव्थापनास अनेक शठकाणी अभ्यासक्रम स रु किावयाचे असफयास प्रत्येक 

शठकाणासाठी ्वतंि  अजग भिणे आवश्यक आहे. तसेच त्यासाठी ्वतंि आर्टथक तितदू 
असावी. 
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10) अजाचा नम ना 
यापूवी मान्सयता शदलफेया ज न्सया सं्थेत अल््तत्वात असलफेया अभ्यासक्रमाच्या त कडीत वाढ 

किणेसाठीचा अजग 
महािाष्र िासन 

प्रशत, 
मा. सशचव/प्रधान सशचव/अपि म ख्य सशचव 
कौिफय शवकास व उद्योजकता शवभार्, 
मंिालय शव्ताि भवन, 
म ंबई - 400 032 
 
 मी, --------------------------------------- सशचव / अध्यक्ष---------------------

-------------सं्थेने    केलेफया ठिावान साि कायम शवनाअन दान तत्वावि व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी 
यापवूी मान्सयता शदलेफया ज न्सया सं्थेत अल््तत्वात  असलेफया अभ्यासक्रमाच्या त कडीत वाढ किणेसाठी  
अजग सादि किीत आहे. 

 
अ. 
क्र. 

तपशिल अजगदािाने भिावयाची माशहती 
पान 
क्र. 

1 अजगदािाच े / सं्था प्रम खाच े पूणग नाव, 
पद, ई-मेल व घिचा पत्ता 
 

  

2 यापवूी ज्या नावाने सं्थेस मान्सयता 
शदलेली आहे. त्या  सं्थेच े / सोसायटीच े
/ व्यव्थापनाच ेनाव व पूणग पत्ता  
 

  

3 सं्था नोंदणीकृत असफयाच े प्रमाणपि 
क्रमांक (सं्थेच े नोंदणीकृत  प्रमाणपि 
सोबत जोडाव)े 

  

4 सं्थेच्या कायगकािणीच े नांव, पत्ता, 
भ्रमणध्वनी, ई-मेल, िॅक्स, द िध्वनी 
क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहीत) 
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5 नेमणकू किण्यात आलेफया प्राचायाच े
नाव,ई-मेल, द िध्वनी, भ्रमणध्वनी 
 

  

6 सं्थेतील स रु योजना / व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाची माशहती 

जा्त अभ्यासक्रम असफयास 
्वतंि प्रपि जोडाव े

अ.
क्र. 

अभ्यासक्रमाचे 
नाव 

त कडी 
संख्या 

प्रविे 
क्षमता 

 
 
 
 
 
 

   

 

7 त कडीवाढीची  मार्णी केलेफया व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांची नाव ेव त कडी संख्या 
 
 
 

 

अ.
क्र. 

अभ्यासक्रमाचे 
नाव 

त कडी 
संख्या 

प्रविे 
क्षमता 

 
 
 
 

   

 

8 यापवूी मान्सयता शदलेफया व कायगित 
असलेफया  अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध 
सोयी/स शवधा 

  

 अ) उपलब्ध असललेी एकूण जार्ा  
िासनाने प्राशधकृत केलेफया सक्षम 
अशधका-याने साक्षांशकत केलेफया 
नकािाची प्रत जोडावी. 
्थळदिगक शचन्सहांशकत किावा. (अ.क्र. 6 
च्या अन षंर्ाने) 

उपलब्ध 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाची 
नाव े

वर्गखोली कायगिाळा 
व 
प्रयोर्िाळा 

 मानका 
प्रमाणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध:
- 

मानका 
प्रमाणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध:- 
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 ब) जार्ा ्वत:ची असफयास 7/12 चा 
उतािा/प्रॉपटी काडगचा उतािा जारे्ची 
कार्दपि ेसोबत प्रत जोडावी. 
 

  

 क) जार्ा भाड्याची असफयास, 5 वषांचा 
भाडे किािनामा आवश्यक आहे व त्याची 
संबंधीत द य्यम सहाय्यक शनबंधकाकडे 
केलेफया नोंदणीचा तपशिल. 

 
आहे / 
नाही 

 

 

 ड) जार्ा भाड्याची असफयास, 
घिमालकाच े संमतीपि (प्रपि इ मध्य)े 
वीज वापिाबाबत ना-हिकत प्रमाणपि व 
वीज देयकाची प्रत जोडावी. 

प्रपि इ व कार्दपि ेसोबत 
जोडली आहेत.     आहे / 

नाही 

 

9 शनयोशजत त कडीवाढ अभ्यासक्रम स रु 
किण्यासाठी अशतशिक्त उपलब्ध 
सोयी/स शवधा 

  

 अ) उपलब्ध असललेी एकूण जार्ा  
(अभ्यासक्रमशनहाय) िासनाने प्राशधकृत 
केलेफया सक्षम अशधका-याने  साक्षांशकत 
केलेफया नकािाची प्रत जोडावी. 
 
्थळदिगक शचन्सहांशकत किावा. (अ.क्र. 7 
च्या अन षंर्ाने) 

प्र्ताशवत 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाची 

नाव े

वर्गखोली कायगिाळा 
व 
प्रयोर्िाळा 

 मानका
प्रमाणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध
:- 

मानकाप्र
माणे 
आवश्यक  
:- 
उपलब्ध:
- 

   
 

 

 ब) जार्ा ्वत:ची असफयास 7/12 चा 
उतािा/प्रॉपटी काडगचा उतािा  जारे्ची 
कार्दपि ेसोबत प्रत जोडावी.  

  

 क) जार्ा भाड्याची असफयास, 5 वषांचा 
भाडे किािनामा आवश्यक आहे व त्याची 
संबंधीत द य्यम सहाय्यक शनबंधकाकडे 
केलेफया नोंदणीचा तपशिल. 

 
आहे / 
नाही 

 

 



D:/narkar/mahiti pustika 2015-16                                    39 
 

 ड) जार्ा भाड्याची असफयास, 
घिमालकाच े संमतीपि प्रपि इ मध्य,े 
वीज वापिाबाबत ना-हिकत प्रमाणपि व 
वीज देयकाची प्रत जोडावी. 

प्रपि इ व 
कार्दपि ेसोबत 
जोडली आहेत.     

आहे / 
नाही 

 

10 मान्सयता प्रा्त अभ्यासक्रम 
चालशवण्यासाठी सं्थेची  आर्टथक 
पशिल््थती समाधानकािक असणे 
आवश्यक. मंडळ सोसायटीकडे उपलब्ध 
असललेी जमा िक्कम / ठेव पावती 
्वरुपात बँक बलॅन्सस प्रमाणपि / ठेव 
पावती इ. कार्दपि े जोडावीत. 
(मार्ील03 मशहन्सयाच्या कालावधीतील) 

 

खाते 
क्रमांक 
व जमा 
िक्कम 

ठेव पावती 
िक्कम 
याबाबतचा 
तपशिल 
 

एकूण 
जमा 
िक्कम 

 
 
 

  

 

11 सं्थेत कायम ्वरुपी शवनाअन दान 
तत्वावि त कडीवाढ  स रु किण्याबाबतचा 
ठिाव व हमीपि सोबत शदलेफया 
नम न्सयावि रु. 100/- च े ्टॅम्पप पेपिवि 
अजासोबत जोडणे आवश्यक आहे. 

 ठिाव व हमी पि सोबत 
जोडल.े 
 

आहे / 
नाही 

 

 

12 पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रमासाठी इ. 9 
वी ते 10 वी साठी शिक्षण खात्याची 
मान्सयता आवश्यक, मान्सयता पिाची प्रत 
जोडावी. इयत्ता 9 साठी मंजूि त कड्या व 
प्रविे क्षमता व पिवानर्ीच े वषग नम द 
किावी. 

 
आहे / 
नाही 

 

 

13 +2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाबाबत सं्थेत स रु असलेफया 
कला / वाशणज्य / िास्त्र यांच्या इ. 11 वी 
व इ. 12 वी त कडीस शिक्षण खात्याची 
मान्सयता आवश्यक मान्सयता पिाची प्रत 
जोडावी. िाखा शनहाय इ. 11 साठी मंजूि 
त कड्या व प्रविे क्षमता व पिवानर्ीच ेवषग 
नम द किावी. 

 
 

आहे / 
नाही 
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14 सं्था ज नी असफयास सं्थेस अन दान 
शमळते ककवा कसे? असफयास 
केव्हापासून? िासनाच ेपि क्र. व शदनांक 
नमूद किावा. प्रपि अ व प्रपि ब मधील 
माशहतीचे सहपि जोडाव.े  

प्रपि अ व प्रपि ब मधील 
माशहती सोबत जोडली 

आहे / 
नाही 

                             

 

15 अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक यंिसाम ग्री, 
साशहत्य,प ्तके व िर्टनचि उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतच ेहमीपि. उपलब्ध असफयास 
यादी जोडावी. 

प्रपि क व कार्दपि ेसोबत 
जोडली आहेत. 

आहे / नाही 
 

 

16 शवद्य त प िवठा (शक.व)ॅ 
अ) सध्या स रु असलेफया अभ्यासक्रमासाठी  
(सोबत शवजदेयकाची प्रत जोडावी) 

 सध्या स रु 
असलेले 
एकूण 
अभ्यासक्रम  
 

मानकाप्रमाणे  
अभ्यासक्रमशनहा
य 
उपलब्ध 
शकलोवटॅ 

1)  
2)  
3)  
एकूण 
शकलोवटॅ 

 

शटप: जा्त अभ्यासक्रम असफयास 
्वतंि प्रपि जोडाव.े 

 

 ब) त कडीवाढ व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी  
(सोबत शवजदेयकाची प्रत जोडावी) 

त कडीवाढीची 
मार्णी केलेले 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रम  

मानकाप्रमाणे 
अभ्यासक्रमशनहाय 
उपलब्ध शकलोवॅट 

1)  
2)  
3)  
एकूण 
शकलोवटॅ 

 

शटप: जा्त अभ्यासक्रम असफयास 
्वतंि प्रपि जोडाव.े 
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17 सोबत कशनष्ठ शवद्यालय/ महाशवद्यालयात 
प्रयोर्िाळा/ कायगिाळा समान 
अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध असफयास 
त्याचा तपशिल जोडावा व नकािावि 
शचन्सहांशकत किावा. 

 
आहे / 
नाही 

 

 

18 कशनष्ठ महाशवद्यालय/महाशवद्यालयात 
प्रयोर्िाळा/ कायगिाळा अभ्यासक्रमा 
साठी उपलब्ध असफयास प्र्ताशवत 
अभ्यासक्रमासाठी ्वतंि लॅब/प्रयोर्िाळा 
वापिण्याच े प्र्ताशवत असफयास, 
वळेापिकाची प्रत जोडावी. 

                
             आहे / नाही 

 

19 ज्या अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रात्यशक्षकां 
साठी एम.ओ.य/ूकिािपि/संमतीपि 
ग्राय धिण्यात आलले े आहे त्यासंबंधी 
केलेफया एम.ओ.यू./किािपि/ संमतीपिाची 
पि 

  

अ) पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम 1) V2- 
MechanicalTechnology
2)V5-Automobile 
Technology 
3)V7- Health care  
4)V6- Retail Business 
5)V8- Private Security 

 

ब) उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम 1) तांशिक र्ट 
2) वाशणज्य र्ट 
3) कृषी र्ट 
4) मत््य र्ट 
5) अधगवदै्यकीय र्ट 
6) रृ्हिास्त्र र्ट 

 

क) शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम 1) तांशिक र्ट 
2) वाशणज्य र्ट 
3) कृषी र्ट 
4) मत््य र्ट 
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20 मार्ील 3 वषातील सं्थेच्या प्रविेाबाबत 
व शनकालाबाबतचा तपशिल  
 

 

आहे/नाही  

 
प्रमाशणत किण्यात येते की, विील माशहती मी पूणगपणे व व्त ल््थतीवि शदलेली असून ती 

खिी आहे. सदि माशहतीमध्ये ि टी आढळफयास व त्याम ळे मला माझे सं्थेसाठी िासन मान्सयता  
नाकािण्यात आफयास त्याबददल माझी कोणतीही तक्राि िाहणाि नाही. तसेच जि सदिच्या 
अभ्यासक्रमास मान्सयता शमळाफयास सदिच ेअभ्यासक्रम कायम शवना अन दान तत्वावि चालशवणेस 
तयाि असून िासनातिे /संचालनालयातिे /महािाष्र िाज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण 
मंडळ, यांचेतिे वळेोवळेी शनर्गशमत होणािे आदेिाच े पालन किणे सं्थेस बंधनकािक िाहील. 
तसेच प्र्ताव ि टीय क्त असफयास मान्सयतेसाठी मी कोणत्याही प्रकािचा दबाव आणणाि नाही. 

 
शदनांक :                      सं्थेच ेसशचव / अध्यक्षयांची सही 
                 नाव पद व सं्थेचे / मंडळाचे नांव व पत्ता  
शठकाण :                                                                               दिगशवणा-या शिक्याशनिी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:/narkar/mahiti pustika 2015-16                                    43 
 

सहपिांचा तपशिल ( सहपिांना पान क्रमांक देण्यात यावते.) 
अ.क्र. कार्दपिाचंा तपशिल पान क्रमांक 

1 अजग म ळ प्रतीतील  
2 पैस ेभिफयाच ेचलन (म ळ प्रत)  
3 सं्थेच ेनोंदणी प्रमाणपि  
4 इति िाखांची यादी  
5 बँक बॅलन्सस प्रमाणपि, ठेव पावती  
6 ठिाव व हमी पि रु. 100/- ्टॅम्पप पेपिवि  
7 शिक्षण खात्याच ेमान्सयता पि (शिक्षण उपसचंालक यांच ेप्रथम 

खाते मान्सयता पि) 
 

8 एस.एस.सी / एच.एस.सी. बोडाच्या नोंदणी क्रमांका बाबतच े
पि 

 

9 प्रमाशणत केलेला नकािा  
10 जारे्ची कार्दपि े  
11 मंजूि शवद्य तभाि नम द केलेल ेमार्ील 03 मशहन्सयांची शवजदेयके  
12 प्रपि क  
13 प्रपि ड  
14 प्रपि ई  
15 शिक्षक वर्ाबाबत िैक्षशणक अहगता व इति कार्दपि े  
16 वळेापिक  

       

शटप :-  
1. म ळ अजाच्या नम न्सयामध्येच माशहती भिावी. सहपिांना पान क्रमांक दयावते. प्र्तावाच्या 

चाि िाईफस तयाि   करुन सादि किण्यांत याव्यात. 
2. पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम / उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम / +2 ्तिाविील 

शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम यापैकी प्रत्येक योजनेकिीता ्वतंि अजग किावते. 
3. प्रत्येक योजनेतंर्गत 1 पेक्षा जा्त अभ्यासक्रमाची मार्णी असफयास एकच अजग किावा.  
4. एका व्यव्थापनास अनेक शठकाणी अभ्यासक्रम सूरु किावयाचे असफयास प्रत्येक 

शठकाणासाठी ्वतंि अजग भिणे आवश्यक आहे. तसेच त्यासाठी ्वतंि आर्टथक तितूद 
असावी. 
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11) हमी पि 
(रु 100/- च्या ्टॅम्पप पेपिवि) 

 

या हमीपिािािे मी श्री / श्रीमती  .................................................. पदनाम .................. 
सं्थेच े नाव .................................................. अिी हमी देत आहे की सं्थेला पूवग 
व्यावसाशयक अभ्यासक्रम / उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम / शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम 
स रु किण्यास मान्सयता शमळाफयास सदि मान्सयता प्रा्त  1)               2)                   3)                4)              
 

1) हे अभ्यासक्रम कायम्वरुपी शवना अन दान तत्वावि चालशवण्यास तयाि आहे. 
2) सदि अभ्यासक्रमासाठी िासकीय शनयमान साि आवश्यक साशहत्य यंिसाम ग्री, जार्ा 100%  

उपलब्ध करुन देण्यात येईल व आवश्यक िैक्षशणक अहगतेन साि कमगचा-याची नेमणकू 
किण्यात येईल. 

3) पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण शवभार्ाकडून मंजूि असलेफया प्रविे क्षमतेमधून 
तांशिक अभ्यासक्रमासाठी शवद्याथी संख्या वळती किण्यात येईल. ती त्यापेक्षा अशधकची 
नसेल. पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रमाकशिता मंजूि प्रविे क्षमता एका त कडीसाठी 60 पेक्षा 
अशधकच ेप्रविे शदल ेजाणाि   नाहीत. 

4) उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रमाकशिता मंजूि प्रविेक्षमता एका त कडीसाठी 30 आहे 
त्यापेक्षा अशधकच ेप्रविे शदल ेजाणाि नाहीत. 

5) +2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाकिीता संबंशधत िालये शिक्षण शवभार्ाने 
मान्सयता शदलेफया कला / वाशणज्य व शवज्ान िाखेच्या मंजूि असलेफया प्रविे क्षमतेमधूनच 
शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी शवद्याथी संख्या वळती किण्यात येईल व ती मंजूि 
क्षमतेपेक्षा अशधकची नसेल +2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाची एका 
त कडीसाठी प्रविे क्षमता 50 आहे त्यापेक्षा अशधकच ेप्रविे शदल ेजाणाि नाहीत. 

6) शवद्यार्थ्यांना प्रविे देण्याबाबत ज ेिासकीय प्रचशलत शनयम आहेत त्यान साि प्रविे देणे बंधन 
कािक आहे, त्यान साि प्रविे देण्यांत येईल. 

7) +2 ्तिाविील शिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम स रु केफयाम ळे कोणतेही शिक्षकीय कमगचािी 
अशतिीक्त होणाि नाहीत. 

8) या अभ्यासक्रमाकशिता िासनाच्या प्रचशलत शनयमात वळेोवळेी ज े बदल होतील ते 
काटेकोिपणे पाळण्याची यािािे हमी देण्यात येत आहे. 

9) अभ्यासक्रम बंद किण्याबाबत िासनाने धोिणात्मक शनणगय घेतफयास तो शवनाअट व 
शवनाशवलंब अंमलात आणण्याची हमी देण्यात येत आहे. 
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१०) महािाष्र अशधशनयम क्रमांक 20 िाजपि शदनांक 21.8.2013 अन्सवय े प्रशसध्द झालेफया 
अशधशनयमातील अनाशधकृत सं्था स रु किणे / अनाशधकृत अभ्चयासक्रम स रु किणे 
यांबाबतची खालीलप्रमाणे  कायगवाहीची सं्थेस माशहती असून अभ्यासक्रम स रु किण्याची 
िासन मान्सयता प्रा्त झाफयानंति संचालनालयाची प्रत्यक्ष प्रविेाची पिवानर्ी प्रा्त 
झाफयाशिवाय प्रविे किण्यात येणाि नाहीत याची हमी देण्यात येत आहे. 
 
 शदनांक 21.8.2013 च्या अशधशनयमातील  प्रकिण चाि अपिाध व िा्ती मधील 
अन  क्रमांक 10 अन्सवये (1) कलम 3 च्या पोटकलम(1) ककवा (2) कलम अन्सवये कोणतीही 
व्यक्ती सम शचत प्राशधकिणाच्या प वगमान्सयतेशिवाय, शिक्षण सं् था ्थापन किणाि नाही 
ककवा ्थापन किण्याची व्यव्था किणाि नाही ककवा चालवणाि नाही यापैकी 
कोणत्याही तित दींच ेउल्लंघन किील अिा कोणत्याही व्यक्तीस ककवा शिक्षण सं् थेस, 
दोष शसध्दीनंति, एक लाख रुपयांपके्षा कमी नसेल पिंत  पाच लाख् रुपयापयंत अस ू
िकेल इतक्या द्रवदंडाची शिक्षा होईल ककवा दोन्सही  शिक्षा होतील. 
 
 

शठकाण :- 
शदनांक :-       सं्थेच ेसशचव / अध्यक्ष यांची सही व शिक्का 
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प्रप्रि -अ 
सं्था ज नी असफयास स रु असलले ेअभ्यासक्रमाबाबत सादि किावयाची माशहती . 

अ.
क्र 

अभ्यासक्र
माच ेनाव 

त क
डी 
सं
ख्या 

अभ्यास
क्रम स रु 
झाफयाचे 
वषग 

यापवूीच्या 
अभ्यासक्रमासाठी 
व्यवसाय शिक्षण 
शवभार्ाच ेमायता 
पि क्रमांक व 
शदनांक 

कला / वाशणज्य / 
िास्त्र िाखेच्या 
त कडीस शिक्षण 
खात्याच ेमान्सयता 
प्रा्त पि क्रमांक व 
शदनांक व प्रविे 

क्षमता 

एच.एस.सी 
बोडाची -
नोंदणी 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

शदनांक :- 
शठकाण:-            अजगदािाची सही व शिक्का 

 

प्रप्रि - ब 
सं्था ज नी असफयास स रु असलले ेव्यवसाय अभ्यासक्रमाबाबत सादि किावयाची माशहती. 
अ.
क्र 

अभ्यासक्रम मंजूि 
प्रविे 
क्षमता 

2014-15 2015-16 2016-17 

   इ 9 वी इ 
11 वी 
प्रविे 
घेतले 
शवद्याथी 

इ 10 वी इ. 
12 वी 
पशिक्षेस  
बसलेल े
शवद्याथी 

इ.10 वी   
इ 12 वी 
उत्तीणग 
शवद्याथी 

इ 9 वी इ 
11 वी 
प्रविे 
घेतले 
शवद्याथी 

इ 10 वी 
इ. 12 वी 
पशिक्षेस  
बसलेल े
शवद्याथी 

इ.10 
वी   इ 
12 वी 
उत्तीणग 
शवद्याथी 

इ 9 वी इ 
11 वी 
प्रविे 
घेतले 
शवद्याथी 

इ 10 वी 
इ. 12 वी 
पशिक्षेस  
बसलेल े
शवद्याथी 

इ.10 
वी   इ 
12 वी 
उत्तीणग 
शवद्याथी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

    
अजगदािाची सही व शिक्का 
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प्रप्रि - क 
अ.
क्र 

यंिसाम ग्री / साशहत्याच े/ 
प ् तके/ िर्टनचिचे नांव 

मानकाप्रमाणे 

मानकाप्र
माणे 

आवश्यक 
संख्या 

उपलब्ध 
संख्या 

ककमत जड संग्रह 
वहीतील 
अ.क्र 

िेिा 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       
शटप - यंिसाम ग्री / साशहत्य, प ् तके, िर्टनचिबाबत ्वतंि प्रपिात माशहती द्यावी / प्रत्येकाचे देयके 
जोडावते. 
 
 शदनांक :- 
 शठकाण:-           अजगदािाची सही व शिक्का नाव, 
         पद व सं्थेचे / मंडळाचे नाव व पत्ता 
                          दिगशवणा-या शिक्क्यासह 

 
प्रप्रि - ड 

अ.
क्र 

शवद्य तभाि स रु असलेफया 
अभ्यासक्रमासाठी 

प्र्ताशवत 
अभ्यासक्रमा

साठी  

एकूण तिावत िेिा 

1 2 3 4 5 6 7 
       

  
शटप -शवद्य त शबलाचे देयके / शमटि शसकलर् शिपोटग जोडावा. 
 
शदनांक :- 
शठकाण:-             अजगदािाची सही व शिक्का नाव, 
                       पद व सं्थेचे / मंडळाच ेनाव व पत्ता 
                   दिगशवणा-या शिक्क्यासह 
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प्रप्रि -इ 
(रु 100/- च्या ्टॅम्पप पेपिविील घिमालकाच ेसंमतीपि) 

 

1) किािपि शलहून देणा-या घिमालकाचे संपणूग नांव      
.................................................................................................................... 

2) वय  .............................................................................................................. 
3) घिमालकाचा पत्ता ( मजला, घि नंबि, ि्ता           

.................................................................................................................... 
र्ांवताल का, शजफहा इत्याशदसहीत 

4) जार्ा भाडयाने घेणा-या पंजीकृत सं्थेचे नाव व पत्ता  
.................................................................................................................... 

5) जारे्च ेवणगन खालीलप्रमाणे 
 

1) अ.क्र. 4 मधील सं्थेस भाडयाने दयावयाच्या जारे्च ेएकूण क्षेििळ   चौ.िूट/चौ.मी बांधलेले 
क्षेििळ चौ.िूट / चौ.मी घिाचा कोणता मजला भाडयाने शदला. 

 

पवूसे ......................................  पशिमेस ...................................... 
दकक्षणेस......................................  उत्तिेस...................................... 
 

 सदि जार्ा िासन मान्सयता प्रा्त अभ्यासक्रम चालशवण्यासाठी उपिोक्त सं्थेस रु 
....................... प्रतीमहा दिाने शदनांक ....................... पासून शदनांक ....................... पयंत 
....................... वषग कालवधीसाठी पणूग भाडयाने देण्यात येत आहे. 
 

 सदि जार्ा त्यामध्ये वीज, पाणी, प्रसाधनरृ्ह इत्यादी स शवधांसह वापिण्यांस माझी हिकत नाही. 
 

शदनांक :-        घिमालकाची सही व नांव 
्थळ :- 
किािनामा करुन घेणा-या सं्थेच्या प्राशधकृतप्रशतशनधीची ्वाक्षिी, नांव व संपणूग पत्ता 
साक्षीदािाची सही, नांव व पणूग पत्ता 

1) .......................    सही 
2) .......................    सही 

शदनांक : 
शठकाण :       किािनामा करुन घेणा-या सं्थेच्या 

प्राशधकृत प्रशतशनधीची ्वाक्षिी, नांव व संपणूग 
पत्ता 
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12) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म. िा. म ंबई - 1 
नवीन अभ्यासक्रम स रु किणे, त कडी वाढ किणेकशिता आवश्यक सं्था शनशिक्षण अहवालाचा नमूना 

िैक्षशणक सि 2017-2018 पासून नशवन सं्था/ज न्सया सं्थेत नशवन अभ्यासक्रम/जादा त कडी स रु 
किणेबाबतची मान्सयता शमळणेबाबत. 

भार् अ: 
1.  सं्था नशवन आहे / शवद्यमान सं्थेत त कडीवाढ   :-     
2.  अभ्यासक्रमशनहाय नोंदणी ि फक     :- चलन क्रमाकं व शदनाकं  िक्कम  

1. 
2. 
3. 

3. अजग शवशहत नम न्सयात सादि किण्याचा शदनाकं   :- 
4. अजग पशिपूणग भिण्यातं आलेला नसफयास सादि  :- 
 न केलेली माशहती /द्ताऐवज 
5. सं्थेतील स रु योजना/अभ्यासक्रमाची माशहती  :-अ. क्र. अभ्यासक्रमाचे नाव    प्रविे क्षमता 
6. (प्र्ताशवत) व्यवसाय अभ्यासक्रमाची नाव ेव  :-अ. क्र. अभ्यासक्रमाचे नाव     प्रविे क्षमता 
 व प्रविेक्षमता 
7. सं्थेला िालेय शिक्षण शवभार्ाची मान्सयता 
 आहे काय ? िासन आदेि क्र.  
 8. बॅक बॅलन्सस, म दत ठेव, प्रमाशणत (झेिॉक्स प्रती)  
 (बॅकेत असलेला अकाऊट नंबि व शनशिक्षण  
 तािखेचा बॅलन्सस देणे आवश्यक आहे.)  
 
 
9. पायाभतू स शवधाचा तपशिल    :-   प्रपि अ व ब प्रमाणे 

 
अ) सद्य:ल््थतीत चाल ूअभ्यासक्रमासाठी (सामान्सय शिक्षण ) 

अ. 
क्र. 

सं् थेच े
नाव व 
पत्ता 

िालेय 
शिक्षण / 
उच्च 
शिक्षण 
शवभार्ाच े
मान्सयता 
पि क्र. 

सं् थेमध्य े
सद्यल््थतीत 

स रु 
अभ्यासक्रम 

त कडया जार्ा जार्ा 
्वत:ची 

/ 
भाडयाची 

साधन साम ग्री बकॅ बलॅेन्सस शवद्य त भाि 

मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 
(चौ. 
िूटात) 

नकािा 
प्रमाणे 
उपलब्ध 

(चौ. 
िूटात) 

मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 

उपलब्ध  मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 
(लाखात) 

उपलब्ध 
(लाखात) 

मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 
(के 

डब्फय)ू 

उपलब्ध                         
(के 

डब्फय)ू 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    
 

         

अ. 
क्र. 

बॅकेच े नाव बॅक बॅलन्सस/ 
म दत ठेव 

   
एकूण    
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ब) नशवन प्र्ताशवत अभ्यासक्रमासाठी (व्यवसाय अभ्यासक्रम) 

अ.क्र. चालू व्यवसाय अभ्यासक्रम नव्याने प्र्ताव त कडया/अभ्यासक्रम 

1 2 3 

    
अ. 
क्र. 

सं् थेच े
नाव व 
पत्ता 

िालेय 
शिक्षण / 

उच्च शिक्षण 
शवभार्ाच े
मान्सयता पि 

क्र. 

सं् थेमध्य े
सद्यल््थतीत 

स रु 
अभ्यासक्रम  

त कडया जार्ा जार्ा 
्वत:
ची / 
भाडया
ची 

साधन साम ग्री बकॅ बलॅेन्सस शवद्य त भाि 

मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 
(चौ. 
िूटात) 

नकािा 
प्रमाणे 
उपलब्ध 

(चौ. 
िूटात) 

मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 

उपलब्ध  मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 
(लाखात) 

उपलब्ध 
(लाखात) 

मानका 
प्रमाणे 

आवश्यक 
(के 

डब्फय)ू 

उपलब्ध                         
(के 

डब्फय)ू 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    
 

         

    
 

          

10. अ) ्थळ दिगक नकािा प्रमाणे प्रत्यक्ष 
     जारे्ची मोजणी करुन प्रत्यक्ष मापे,  
               वर्ग खोफया/कायगिाळा/लॅब  
 ( िासनाने प्राशधकृत केलेफया सक्षम अशधका-यानें प्रमाशणत व शचन्सहाशंकत केलेला असावा.) 
 ब) तिावत असफयास तपशिल नमूद किावते 
 क) पाणी, प्रसाधन व रृ्हाचा तपशिल जोडावा 
 ड) प्रापडी काडग/7/12 उतािा 
11.       चाल ूअभ्यासक्रम व प्र्ताशवत अभ्यासक्रमाची  :- 
 ्थळ दिगक नकािाची प्रत शनशिक्षण अशधका-यानें 
 प्रमाशणत करुन जोडणे आवश्यक आहे. 
12.       शसलॅबसप्रमाणे साशहत्य व इति तितूदी शकती प्रमाणात  :- 
           उपलब्ध आहेत ? देयके जोडावीत व प्रमाशणत किावीत. 
 शनशिक्षण अशधका-याने प्रमाणशत केलेली जोडणे आवश्क .      
13.      उपलब्ध शवद्य तभाि (के डब्फय  मध्य ेनम द)  :- 
14.      कायम ्वरुपी शवना अन दान तत्वावि स रु किण्यास  :- 
           ठिाव (100/- रु. चा ्टॅम्पप पेपिवि) 
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भार् - ब 
 

अ.क्र 
मान्सय किावयाच्या अभ्यासक्रमाच े

नाव 
प्रविे क्षमता त कडी माध्यम 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

विीलप्रमाणे शििािस किण्यांत येत आहे / नाही 
अभ्यासक्रमाची मान्सयता द्यावयाची नसफयास कािणे :- (अशभप्राय ्वयं्पष्ट असावा) 
 
शदनांक :  शनशिक्षकाची सही            शजफहा व्यवसाय शिक्षण व 
          प्रशिक्षण अशधकािी (सही व शिक्का) 
 

शवभार्ीय सहसचंालकांची शििािस :- 
 
शदनांक :                              सहसचंालक 
             व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,प्रा.कायालय 
 

व्यवसाय शिक्षण संचालनालयाची शििािस :- 
शदनांक :-  
             संचालक (व्यवसाय शिक्षण) 

    व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
                 महािाष्र िाज्य, म ंबई 



D:/narkar/mahiti pustika 2015-16                                    52 
 

13) छाननी तक्ता  

सं्थेने पूवग व्यावसाशयक अभ्यासक्रम /उच्च माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम /+2 ्तिाविील ल्व्दलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम स रु किण्यासाठी सादि केलेफया द्ताऐवजाचा तपशिल 

अ. 
क्र. 

तपिील 
द्ताऐवज 
होय/नाही 

1 िासनाचा शवशहत अजग (शदनाकंासह पशिपूणग भिलेला, ्वाक्षिी केलेला व शवशहत म दतीत सादि)  होय/नाही 

2 सं्था प्रम खाचंे नाव, सं्थेचे नाव, पत्ता, ई- मेल पत्ता व दूिध्वनी क्रमाकं     होय/नाही 

3 व्यव्थापन प्रम खाचंे नाव, मंडळ/सोसायटीचे नाव, पत्ता, ई - मेल पत्ता व दूिध्वनी क्रमाकं    होय/नाही 

4 नोंदणी प्रमाणपि  
1) म ंबई सावगजशनक शवश्व्त अशधशनयम 1950  होय/नाही 

2) सोसायटी ॲक्ट अशधशनयम 1860  होय/नाही 

5 नोंदणी ि फक िक्कम   चलन क्रमाकं    शदनाकं  होय/नाही 

6 मंडळ/सोसायटीकडे उपलब्ध असलेली एकूण िक्कम  रुपये  व बँकेच ेप्रमाणपिाच ेद्ताऐवज होय/नाही 

7 जारे्चा तपशिल 7/12 ्थळदिगक नकािा, क्षिेिळ इत्यादी  द्ताऐवज होय/नाही 

8 सं्थेचे नाव े/ व्यव्थापनाचे नाव ेत्यात शवद्य तभाि (Kw) नम द केलेले शवद्य तदेयक होय/नाही 

9 कायम्वरुपी शवनाअन दान तत्वावि व्यवसाय अभ्यासक्रम स रु किण्याबाबतचा ठिाव (रु. 
100/- ्टॅम्पप पेपिवि) 

होय/नाही 

10 कायम्वरुपी शवनाअन दान तत्वावि व्यवसाय अभ्यासक्रम स रु किण्याचे हमीपि (रु. 100/- 
्टॅम्पप पेपिवि) 

होय/नाही 

11  कला/वाशणज्य/िास्त्र िाखेच े वर्ग महाशवद्यालयीन वर्ग स रु किण्यास िालेय शिक्षण /उच्च 
शिक्षण खात्याचे मान्सयता प्रा्त पि 

होय/नाही 

12 एसएससी/एच.एस. सी. बोडाचा नोंदणी क्रमाकं  होय/नाही 

13 सं्था ज नी असफयास मार्ील 3 वषातील इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी /इ. 11 वी व 12 वी प्रविे व 
उत्तीणग शवद्यार्थ्याचा तपशिल (प्रपि - ब) अन्सवय े

होय/नाही 

14 जार्ा भाडयाची असफयास द य्यम सहाय्यक शनबंधकाकडील भाडे किािनामा (5 वषग म दतीचा), 
घिमालकाचे संमतीपि (प्रपि इ) अन्सवये 

होय/नाही 

15 जार्ा भाडयाची असेल ति वीज वापिाबाबत ना- हिकत प्रमाणपि व वीज देयकाची प्रत होय/नाही 

16 अभ्यासक्रमान साि आवश्यक यंिसाम ग्री व साधनसाम ग्री, साशहत्य, प ्तके व िर्टनचि उपलब्ध 
असफयास (प्रपि - क) यादी    

होय/नाही 

17  िैक्षशणक पािता व अन भव धािण किणा-या िैक्षशणक कमगचा-याचंी उपलब्धतेचे प्रमाणपि 
प्रतीसह. 

होय/नाही 

18 प्र्ताशवत अभ्यासक्रमाचे वळेापिक होय/नाही 
 



D:/narkar/mahiti pustika 2015-16                                    53 
 

 


