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अप्रिशिक्षत उमेदवारासाठी िशकाऊ उमेदवारी योजनांची  

अमंलबजावणी कर यासाठी मागर्दशर्क सूचना 

पा वर्भूमी : 

औ योिगक आ थापनानंा रोजगारक्षम उमेदवार उपल ध क न दे यासाठी 
तसेच नवीन व अ याधिुनक ततं्रज्ञानानुसार औ योिगक आ थापनेत 
प्रिशक्षण िदले जाते.  या योजनतगर्त उमेदवारास सवर् टीने वावलंबी 
व रोजगारक्षम बनिव यासाठी कद्र शासना माफर् त िशकाऊ उमेदवारी 
योजना, िशकाऊ उमेदवार अिधिनयम १९६१ अ वये अि त वात आली.  
सदर योजनांची अमंलबजावणी रा यातील शासकीय व अशासकीय तथा 
औ योिगक आ थापनेत रा य तरावर रा य प्रिशक्षणाथीर् स लागार तथा 
संचालक (प्रिशक्षण) यवसाय िशक्षण व प्रिशक्षण सचंालनालय, िवभागीय 
तरावर सह प्रिशक्षणाथीर् स लागार तथा सह सचंालक, प्रादेिशक 
कायार्लय तसेच िज हा व तालकुा तरावर सहा यक प्रिशक्षणाथीर् 
स लागार यां यामाफर् त कर यात येते.   



 

योजनेचे व प : 

 देशातील खाजगी िनमशासकीय व शासकीय उ योगध ्ंदयां या 
गरजाप्रमाणे प्रिशक्षीत मनु यबळ िनमार्ण कर यासाठी कद्र शासनाने 
उ योगधदंयांम ये इंिजिनअरींग, केिमकल, िप्र टींग, कॅटरींग इ यादी ३९ 
गटात वगीर्करण केले असनू एकूण  २५७ (५१ सी.ओ.ई. सह) यवसाय 
िनदिशत केले आहेत.  महारा ट्र रा यात यातील एकूण १८१ यवसायात 
प्रिशक्षण दे यात येत.े  कालमानाप्रमाणे आव यकत े नुसार नवीन 
यवसाय िनदिशत क न कालबा य यवसाय वगळयाची कायर्वाही 
िनयिमत कर यात येत.े 

योजनेची वैिश टये : 

१) योजनाब द िशकाऊ उमेदवारी प्रिशक्षणामुळे चांग या दजार्चे कुशल 
कारागीर तयार होतात. यामुळे उ पादन चांग या दजार्चे होऊन 
उ योगात भरभराट होते. 

२) योजनाब द िशकाऊ उमेदवारी प्रिशक्षणामळेु यंत्रसामगु्रीला हानी 
पोहचत नाही. तसेच अपघाताच ेप्रमाण कमी हो यास मदत होते.  

३) िशकाऊ उमेदवारी प्रिशक्षणामळेु कामगारामं ये योग्य प दतीने 
िवचार कर याची तसेच पढुाकार घे याची क्षमता िनमार्ण होते.  व 
यांचेवर िवशषे पयर्वेक्षण कर याची आव यकता भासत नाही. 



४) िशकाऊ उमेदवारी योजनेअतंगर्त प्रिशक्षीत झालेला उमेदवार पढेु 
काराखा याम ये पयर्वेक्षीय कामासाठी उपयुक्त ठरतो. 

५) िशकाऊ उमेदवारी प्रिशक्षीत युवक याने प्रा त केले या कौश या 
बाबत वािभमानी असतो आिण कारखा याम ये कामगार संबंध 
चांगले ठेव यासाठी सहकायर् करतो. 

६) प्रिशक्षणाम ये केलेली गुतंवणूक ही कारखानदारी या िवकासासाठी 
पुरक ठरते. 

७) िशकाऊ उमेदवारी योजनेम ये सधुारणा कर यात आ या असनू कद्र 
शासना या िनदशानुसार िशकाऊ उमेदवारांना िकमान मजूरी 
काय यानुसार अधर् कुशल कारागीरां या िकमान वेतना या पिह या 
वषार्साठी ७०%  दसुर्या वषार्साठी ८०%, ितसर्या वषार्साठी ९०%  इतके 
िव यावेतन अनुज्ञये आहे. 

८) िशकाऊ उमेदवार प्रो साहन योजनतगर्त एम.एस.एम.ई. 
आ थापनेतील कमीत कमी २ िशकाऊ उमेदवारांसाठी यां या 
िव यावेतना या ५०%  रक्कम कद्र शासनामाफर् त आ थापनांना 
प्रितपूतीर् केली जाते. 

९) िशकाऊ उमेदवारी योजनेमधील नवीन सधुारणा  अ वये प्र येक 
आ थापनेने यां या एकूण कमर्चार्यां या (कंत्राटी सह) २.५%    ते 
१०%  िशकाऊ उमेदवारांसाठी जागा िनि चत करणे आव यक आहे. 



 स या महारा ट्र रा याम ये िशकाऊ उमेदवारी योजनतगर्   उपल ध 
जागेची स यि थती खालीलप्रमाणे आहे.  

एकूण 
आ थापना 

सवक्षण झाले या 
आ थपना 

सवक्षण न 
झाले या आ थापना

िशकाऊ 
उमेदवारासाठी 
िनधार्िरत जागा 

९८०५९  ५३३४४  ४४७१५  ९४८९० 
 

 िवभागीयिनहाय, िज हािनहाय, आ थापनािनहाय, यवसायिनहाय 
प्रिशक्षीत व अप्रिशक्षीत िशकाऊ उमेदवारांसाठी िनधार्िरत केले या जागेचा 
तपशील सोबत जोड यात येत आहे. 

िज हा तरावर अप्रिशक्षीत िशकाऊ उमेदवारांसाठी िनधार्िरत केले या 
जागेवर भरती कर यासाठी मागर्दशर्क सचूना. 

 

१) िज हा तरीय िज हा यवसाय िशक्षण व प्रिशक्षण अिधकारी यांनी 
िज हा कौश य िवकास व उ योजगता अिधकारी यां या सहा याने 
िज हा तरीय अप्रिशक्षीत िशकाऊ उमेदवारांसाठी िनधार्िरत केले या 
आ थपनािनहाय, यवसायिनहाय जागा थािनक वतर्मानपत्रात 
जािहरात/ पे्रसनोट प्रिस द क न मा. िज हािधकारी यां या 
मागर्दशर्नाखाली अप्रिशक्षीत उमेदवारासाठी भरती मेळाव ेआयोिजत 
करावेत. 



प्राचायर्, िज हा तरीय औ योिगक प्रिशक्षण सं था यांनी 
िज हा तरावर िनधार्िरत केले या जागा आ थापनािनहाय, 
यवसायिनहाय थािनक वतर्मानपत्रात जािहरात/ पे्रस नोट देऊन 
िदनांक १४ स टबर २०१५ रोजी पिहला भरती मेळावा आयोिजत 
क न िदनांक १९ स टबर २०१५ पयर्ंत भरती कर यात आले या 
उमेदवारांच ेआ थानेसोबत सम वय साधून आढावा घे यात यावा. 
सदर जािहरात / पे्रसनोटम ये यवसायिनहाय, आ थापनािनहाय 
उपल ध जागा व प्रवेशपात्रता, प्रिशक्षण कालावधी व िव यावेतन 
नमूद करावे.  

२) उपरोक्त जागा पूणर्पणे भर यासाठी िज हा यवसाय िशक्षण व 
प्रिशक्षण अिधकारी, प्राचायर् िज हा तर व तालुका तर, औ योिगक 
प्रिशक्षण सं था व िज हा कौश य िवकास व उ योजगता अिधकारी  
यांनी औ योिगक आ थापनेत भेटी देऊन िनयिमतपणे आढावा 
घ्यावा.  तसेच िज हा तरीय कौश य िवकास सिमती या सहा याने 
जा तीत जा त अप्रिशक्षीत उमेदवारांना िशकाऊ उमेदवारी 
िज हा तरावर उपल ध क न दे यात यावी. 

३) उपरोक्त िनधार्िरत केले या जागा पणूर् भर यासाठी आव यक 
वाट यास अिधकच ेभरती मेळावे घे यात यावेत. 

४) उपरोक्त भरती मेळा याची अ यावत मािहतीसह अहवाल सह 
संचालक, प्रादेिशक कायार्लयामाफर् त सचंालनालयास सादर कर यात 
यावे. 



 

िवभागीय तरावर अप्रिशक्षीत व प्रिशक्षीत िशकाऊ उमेदवारांसाठी 
िनधार्िरत केले या जागेवर भरती कर यासाठी मागर्दशर्क सचूना. 

 

१) िज हा तरीय िनधार्िरत केले या जागा भर यानंतर िज हा तरावर 
िरक्त असले या जागेसाठी िवभागीय तरावर भरती मेळावे 
आयोिजत कर यात यावेत. 

५) िवभाग तरीय सह सचंालक, यवसाय िशक्षण व प्रिशक्षण 
संचालनालय यानंी िवभागीय उप सचंालक, कौश य िवकास व 
उ योजगता सचंालनालय यां या सहा याने िवभाग तरीय 
अप्रिशक्षीत व प्रिशक्षीत िशकाऊ उमेदवारांसाठी िनधार्िरत केले या व 
िरक्त असले या आ थापनािनहाय, यवसायिनहाय जागा थािनक 
वतर्मानपत्रात जािहरात/ पे्रसनोट प्रिस द क न मा. िवभागीय 
आयुक्त यां या मागर्दशर्नाखाली अप्रिशक्षीत व प्रिशक्षीत 
उमेदवारासाठी िदनांक २२ स टबर, २०१५ व २४ स टबर २०१५ 
रोजी भरती मेळावे आयोिजत करावेत. सदर जािहरात / 
पे्रसनोटम ये यवसायिनहाय, आ थापनािनहाय उपल ध जागा व 
प्रवेशपात्रता, प्रिशक्षण कालावधी व िव यावेतन नमूद करावे. 

२) उपरोक्त जागा पूणर्पणे भर यासाठी सह सचंालक, यवसाय िशक्षण 
व प्रिशक्षण सचंालनालय यांनी सहा यक प्रिशक्षणाथीर् स लागार, 



िवभागीय औ योिगक प्रिशक्षण सं था व िवभागीय उप सचंालक, 
कौश य िवकास व उ योजगता संचालनालय यां या सहा याने 
औ योिगक आ थापनेत भेटी देऊन िनयिमतपणे आढावा घेऊन 
िवभागीय तरीय कौश य िवकास सिमती या सहा याने िवभागातील 
जा तीत जा त अप्रिशक्षीत व प्रिशक्षीत उमेदवारांना िशकाऊ 
उमेदवारी िवभागीय तरावर उपल ध क न दे यात यावी. 

३) उपरोक्त िनधार्िरत केले या जागा पणूर् भर यासाठी आव यक 
वाट यास अिधकच ेभरती मेळावे घे यात यावेत. 
 

 

रा य तरावर अप्रिशक्षीत िशकाऊ उमेदवारांसाठी िनधार्िरत केले या 
जागेवर भरती कर यासाठी मागर्दशर्क सचूना. 

 

१) तालुका तरीय, िज हा तरीय व िवभागीय तरीय िनधार्िरत केले या 
जागा भर यानंतर िरक्त असले या जागेसाठी रा य तरावर िदनांक 
१३ व १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी भरती मेळावे आयोिजत कर यात 
यावेत. 

२) रा य प्रिशक्षणाथीर् स लागार  तथा  सचंालक (प्रिशक्षण) यवसाय 
िशक्षण व प्रिशक्षण संचालनालय यानंी आयुक्त, कौश य िवकास व 
उ योजगता संचालनालय यां या सहा याने रा य तरीय अप्रिशक्षीत 
िशकाऊ उमेदवारांसाठी िनधार्िरत केले या व िरक्त असले या 



आ थापनािनहाय, यवसायिनहाय जागा थािनक वतर्मानपत्रात 
जािहरात/ पे्रसनोट प्रिस द क न मा. प्रधान सिचव, कौश य 
िवकास व उ योजगता िवभाग यां या मागर्दशर्नाखाली प्रिशक्षीत 
उमेदवारासाठी िदनांक १३ व १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी रा य तरीय 
भरती मेळाव ेआयोिजत करावेत. प्रिस दी करावया या जािहरात / 
पे्रसनोटम ये यवसायिनहाय, आ थापनािनहाय उपल ध जागा व 
प्रवेशपात्रता, प्रिशक्षण कालावधी व िव यावेतन नमूद करावे. 

३) उपरोक्त जागा पूणर्पणे भर यासाठी रा य प्रिशक्षणाथीर् स लागार  
तथा  सचंालक (प्रिशक्षण) यवसाय िशक्षण व प्रिशक्षण 
संचालनालय व सह संचालक, यवसाय िशक्षण व प्रिशक्षण 
संचालनालय यानंी सहा यक प्रिशक्षणाथीर् स लागार यां या 
सहा याने औ योिगक आ थापनेत भेटी देऊन िनयिमतपणे आढावा 
घेऊन रा य तरीय कौश य िवकास सिमती या सहा याने 
रा यातील जा तीत जा त अप्रिशक्षीत उमेदवारांना िशकाऊ 
उमेदवारी उपल ध क न दे यात यावी. 

४) उपरोक्त िनधार्िरत केले या जागा पणूर् भर यासाठी आव यक 
वाट यास अिधकच ेभरती मेळावे घे यात यावेत. 
 
 


