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यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय 
महारा  रा य, मंुबई 

 
नागरीकाचंी सनद 

तावना 
 

िश प कारािगर िश ण ( औ ोिगक िश ण सं था येाजना )  भारत सरकारने 1950 साली सु  केली व 
1956 साली रा य शासनास अंमलबजावणीसाठी ह तातंिरत कर यातं आली. औ ोिगक िश णा ारे कारखा यानंा 
लागणारे कुशल कारागीर तयार कर यातं येतात.  याचबरोबर युवकानंा वयंरोजगारासाठी आव यक असलेले 
कौश य ेिनम ण कर यातं येतात. या िव ा य ची आ थक पिर थती कमकुवत असते व  यानंा कमी कालावधीत 
रोजगार िमळवणे आव यक असते.  तसेच जे िव ाथ  पदवी कवा पदिवका अ यास मातं कमी गुण अस यामुळे 

वशे घेव ूशकत नाहीत असे िव ाथ  औ ोिगक िश ण सं थेम य े वशे घे यास इ छुक असतात. 
 

 स या या मु त बाजारपेठ व जागितकीकरणामुळे कुशल कारागीरानंा मोठया माणात मागणी असून यानंा   
िमळणा-या सरासरी वतेनांतसु दा चागंलीच वाढ झालेली आहे.  स : थतीत रा यात इ.10 वी उ ीण व अनु ीण 
िव ा य साठी 01 वष व 02 वष  कालावधीचे 93 अिभयािं की व िबगर अिभयािं की या योजनेतून उ ीण 
िव ा य किरता औ ोिगक आ थापनांम ये एक ते दोन वष मुदतीचे िशकाऊ उमेदवारी योजनतगत िश ण िदले 
जाते. 
 

 शासनाची उ ोग े ात मोठया माणातं होणारी गंुतवणकू ल ात घेता, मागील पाच वष त सतत या 
योजनेसाठी वाढीव तरतूद कर यात येत आहे.  यामुळे कमकुवत गरीब िव ा य साठी िश णा या अिधक चागं या 
सोई उपल ध होत आहेत. 
 

  स : थतीत रा यातील 358 तालु यात वगेवगेळया  योजनतगत 419 शासकीय व 602 खाजगी औ ोिगक 
िश ण सं था सु  असून याचंी  एकूण वशे मता शासकीय 139672 व खाजगी   101712 इतकी आहे. 

 

िवभागाची सवसामा य उि टे 
 

यवसाय िश णाचे मह व ओळखून यवसाय िश णा या िविवध योजना रा यात राबिवणे,  उ च िश णाकडे 
जाणा-या युवकाचंा ल ढा यवसाय िश णाकडे वळवून बेरोजगारीवर मात करणे व िन पयोगी िश णावर होणारा 
खच कमी करणे तसेच रा यातील मिहला, मागासवग य समाज, अपंग या सव ना यवसाय िश णा या समान संधी 
उपल ध क न देणे, रा यातील उ ोग धं ाना लागणारे कुशल मनु यबळ िनम ण क न याचा सात याने पुरवठा 
करणे व गत तं ानाला सामोरे जा यासाठी कामगारानंा अ ावत  तं ानाचे िश ण देणे. 
रचना 

यवसाय िश णा या िविवध योजना तालुका व िज हा तरावर राबिव याकंिरता संचालनालयाकडे रा य 
तरावर संचालक ( यवसाय िश ण व िश ण) यांचे काय लय असून संचालनालया या तरावर िविवध िश ण 

योजनां या धोरणा मक बाब वर  िनणय घे यातं येतात. तसेच तालुका तथा िज हा तरावर या िविवध योजना 
राबिव यातं येतात याचंे पयवे ण आिण संिनयं ण कर याकिरता ादेिशक तरावर सहसंचालक, यवसाय िश ण 
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व िश ण याचंी काय लये आहेत.  िज हा तरावर या योजनाचंे पयवे ण व सिनयं ण कर याकंिरता िज हा 
यवसाय िश ण व िश ण याचंी काय लये आहेत.  सं था तरावर या योजनांची अंमलबजावणी व पयवे ण  सं था 
मुख करतात. 

 

कायपूत च ेवळेाप क 
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयामाफत पुरिव यातं येणा-या सेवां या कायपूत चे वळेाप क 

पिरिश ठ 02 म य ेसादर कर यातं आलेले आहे. 
 

िनयम / शासन िनणय 
या िवभागा या संबंिधत िनयम अथवा मह वाचे शासन िनणय www.dvet.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध 

आहेत. या िवभागाकडून वळेोवळेी िनगिमत होणा-या िनयम, सूचना तथा शासन िनणयाची मािहती वरील 
संकेत थळावर अ यावत कर यातं येते. 
 

गा-हाणी / त ारी याचंे िनराकरण 
कायपूत स होणारा िवलबं वा अ य काही  गा-हाणी अस यास या संबंधीचे पिर छेद 02 म ये नमूद केले या 

अिधका-याकंडे त ारी न दिवता येतील. 
 

जनसामा याकंडून सूचना 
स माननीय नागिरकां या बहुमु य सूचनाचंा गाभंीयपूवक िवचार क न या या वळेोवळेी सुधारणा घडवनू 

आणता येतील. यवसाय िश ण व िश ण संचालनालया या अिधन त येणा-या सेवा उपभोगणा-या नागिरकानंा 
आपल ेह क माडं यासाठी  सनद  नेहमी  सहकाय  करेल. 

 

नागिरकां या सनदेची अंमलबजावणी 
 

 यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय सनदेची अंमलबजावणी कर यास किटब द आहे.  
संचालनालया या अिधप याखालील येणा-या सेवा कत यभावनेने व कायत परतेने उपल ध क न दे याची हमी देत 
आहे.  या सेवा पुरिवताना नागिरकानंा सौज यपूवक वागणकू दे याचंी जबाबदारी िवभागातील येक अिधकारी / 
कमचारी याचंी  राहील. 
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पिरिश ठ -2 
कायपूत च ेवळेाप क 

 
काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

07 िश प कारागीर िश ण योजना- िश प 
कारागीर  िश ण योजना, औ ोिगक 
आ थापनांना कुशल मनु यबळाचा परुवठा 
करणे व युवकांना रोजगार व 
वयंरोजगाराकिरता स म बनिवणे हे या 

योजनेचे मु य उि ट आहे. 
संचालनालयांलतगत रा यात 419 
शासकीय औ. .सं था व 575 खाजगी औ. . 
सं था कायरत आहेत. याचंी एकूण वशे 

मता  शासकीय 139672 व खाजगी   
101712  इतकी आहे. सदर 
औ. .सं थांम ये 93 कार या अिभयांि की 
व िबगर अिभयांि की यवसाय 
अ यास मामधून िश ण घेत असून 
अंदािजत 90000 िश णाथ  उ ीण होवून 
बाहेर पडतात. 
   उ ीण िश णा य ना िशकाऊ उमेदवार 
हणनू िविवध खाजगी औ ोिगक  

आ थापनामधे सामावनू घेतले जाते. िशकाऊ 
उमेदवार हणनू िश ण ा त के यानंतर 
सदरच े उमेदवार हे कुशल कारागीर हणनू  
िविवध आ थापनांम ये कवा वयंरोजगार 
क न रोजगार म  बनतात. 
   ऑग ट 2013 पासून गुणव ा व सामािजक 
आर णावर वर आधािरत क ीय प दतीने 

महारा  शासकीय कमचा-
यां या बद याचं े िविनयमन 
शासकीय कत य पार 
पाड यासाठी होणा-या 
िवलंबास ितबधं अिधिनयम 
2005 मधील करण 

मांक 3 या कलम 10(1) 
मधील तरतुदीस अनुस न 
ता काळ न ती  श यतो 
याच िदवशी कवा दुस-या 

िदवशी आिण तातडी या 
व पाची न ती 4 िदवसात 

िनकाली काढ यातं येईल 
अ य िवभागाशी संबिंधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच े आत व दुस-या 
िवभागाची बाब अंतभतू 
असले या  व या िवभागाच े
अिभ ाय आव यक 
असले या न तीवर 3 
मिह यां या आत िनणय 
घेवनू कायवाही कर यातं 
येईल.  

उपसंचालक 
सहा.सचंालक(तां) 
अधी क (तां) 
विर ठ िलिपक 
( पिहला मजला ) 
( नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
1003/1201/120
3 
तसेच संबिंधत 
औ. .सं थेच े

ाचाय 
 

संचालक 
यवसाय िश ण व 
िश ण 

संचालनालय 
( चौथा मजला ) 
(नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
4001. 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

ऑनलाईन वशे ि या  यश वीिर या 
राबिव यात येत आहे. 
औ. .सं थेतील विेशत एकूण 

िश णा य पैकी (अनुसुिचत जमातीतील 
िव ाथ  वगळून) आ थक टया मागास 
असले या 50 ट के िश णा य ना .40/- 
दरमहा या दराने िव ावतेन दान कर यात 
येत असते. तसेच मागासवग य  

िश णा य ना  दरमहा .20/- अिधकच े
िव ावतेन समाजक याण िवभागाकडून 

दान कर यातं येत असनू मागासवग य 
िश ण य ना अस े एकूण .60/- दरमहा 

िव ावतेन दान कर यातं यतेे. 
 

07 आिदवासी रोजगारािभमुख यवसाय 
िश णांचे   सावि कीकरण करण े - 28 
शासकीय आ मशाळांच े पांतर होकेशनल 

े नग सटरम ये कर याची योजना देशात 
थमच राबिव यातं आली. या ारे 8 वी व 10 

वी दर यान तांि क िश ण व त नंतर 
आयटीआय या िश णाची सोय 
आ मशाळेतच कर यात आली आहे. 
याकिरता सन 2004 म ये आिदवासी 
उमेदवारांसाठी यावसाय िश णा या व 

िश णा या सधंी उपल ध क न दे यासाठी 
आिदवासी रोजगारािभमुख यवसाय 
िश णाच े सावि कीकरण करणे या अंतगत 
12 योजना राबिव याबाबतचा धोरणा मक 
िनणय घे यातं आला आहे. 

महारा  शासकीय कमचा-
यां या बद याचं े िविनयमन 
शासकीय कत य पार 
पाड यासाठी होणा-या 
िवलंबास ितबधं अिधिनयम 
2005 मधील करण 

मांक 3 या कलम 10(1) 
मधील तरतुदीस अनुस न 
ता काळ न ती  श यतो 
याच िदवशी कवा दुस-या 

िदवशी आिण तातडी या 
व पाची न ती 4 िदवसात 

िनकाली काढ यातं येईल 
अ य िवभागाशी संबिंधत 
नसले या न तीवर 45 

उपसंचालक 
सहा यक संचालक 
(तां) 
अिध क(तां) 
विर ठ िलिपक 
 ( पिहलामजला ) 
( नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
िव तारीत मांक 
1003/1201/120
3 

संचालक ( यवसाय 
िश ण व िश ण  
संचालनालय, 
( चौथा मजला ) 
(नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
4001 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

या योजनामं ये आिदवासी मिहलांकिरता 
आिदवासी औ. .सं थामं ये िविवध 
यवसायांम ये िश णा या संधी उपल ध 

कर यातं आले या आहेत. या योजनेमुळे 
दरवष  7000 आिदवासी िव ा य ना 

िश णाचा लाभ होत आहे. या योजनतगत 
वसितगृहात    राहणा-या व वसितगृहाबाहेर 
राहणा-या आिदवासी िश णा य ना अनुकमे 

.600/, .500/- ित माह िनव ह भ ा 
दे यातं येतो. 
 

िदवसांच े आत व दुस-या 
िवभागाची बाब अंतभतू 
असले या  व या िवभागाच े
अिभ ाय आव यक 
असले या न तीवर 3 
मिह यां या आत िनणय 
घेवनू कायवाही कर यातं 
येईल.  

तसेच संबिंधत 
औ. .सं थेच े

ाचाय 
 

07 महानगरपािलका े ातील औ ोगक 
िश ण सं थांम ये दुसरी व ितसरी व उविरत 

औ ोिगक िश ण सं थांम ये दुसरी पाळी 
सु  करणे. 
रा या या औ ोिगकी कर यात   झपाटयाने 
वाढ होत असते.  या अनुषगंाने आधुिनक           
तं ानासाठी आव यक असले या कुशल 
मनु यबळाची गरज लघु, म यम आिण मेाठया 
उ ोजकानंा िनम ण झाली आहेत.  यावसाय 

िश णा ारे िनम ण केल े जाणारे कुशल 
मनु यबळ स : थतीत कमी पडत 
अस याकारणाने  औ ोिगक िश ण 
सं थातील यवसाय अ यास मां या वशे 

मतेत वाढ कर यातं आली.  रा यातील 
िव मान औ ोिगक िश ण सं थांचा 
उपल ध यं सामु ीचा मह म वापर क न 

िश णा य ना यवसाय अ यास मा या 
सुिवधा उपल ध क न दे यासंाठी 

महारा  शासकीय कमचा-
यां या बद याचं े िविनयमन 
शासकीय कत य पार 
पाड यासाठी होणा-या 
िवलंबास ितबधं अिधिनयम 
2005 मधील करण 

मांक 3 या कलम 10(1) 
मधील तरतुदीस अनुस न 
ता काळ न ती  श यतो 
याच िदवशी कवा दुस-या 

िदवशी आिण तातडी या 
व पाची न ती 4 िदवसांत 

िनकाली काढ यातं येईल 
अ य िवभागाशी संबिंधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच े आत व दुस-या 
िवभागाची बाब अंतभतू 
असले या  व या िवभागाच े

उपसंचालक 
सहा यक 
संचालक(ता) 
अधी क (तां) 
विर ठ िलपीक 
( पिहलामजला ) 
( नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
1003/1201/120
3 
तसेच संबिंधत 
औ. .सं थेच े

ाचाय 
 

संचालक ( यवसाय 
िश ण व िश ण  
संचालनालय, 
( चौथा मजला ) 
(नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
4001   िवभागीय 
सहसंचालक 
 



6 
 

काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

रा यातील महापािलका े ातील शासकीय 
औ ोिगक िश ण सं थामं ये दुसरी व 
ितसरी पाळी तसचे उविरत िठकाण या 
शासकीय औ ोिगक िश ण सं थांम ये 
दुसरी पाळी ऑग ट 2010 पासून सु  झाली 
आहे.  

अिभ ाय आव यक 
असले या न तीवर 3 
मिह यां या आत िनणय 
घेवनू कायवाही कर यातं 
येईल.  

07 उ पादनािभमुख िश ण योजना - औ ोिगक 
िश ण सं थेतील िश णा य ना िद या 

जाणा-या कौश यात वाढ हावी याच माणे 
गरीब िव ा य ना कमवा व िशका यासाठी 
उ पादनािभमुख िश ण योजना रा यात 

थमच सु  केली आहे याचा लाभ सं थेला व 
िव ा य ना िश णा या दर यान होतो. 
याकिरता सन 2002 पासून रा यातील सव 

औ ोिगक िश ण सं थांम ये ही योजना 
राबिव याचा िनणय घे यात आलेला आहे.  
       या िनणयाचा फायदा औ ोिगक िश ण 
सं थांम ये िविवध कारची बाहेरील कामे 

वका न सं थेतील साधन सामु ीचा 
मह म वापर क न महसूल शासनास जमा 
कर यातं येतो. 

महारा  शासकीय कमचा-
यां या बद याचं े िविनयमन 
शासकीय कत य पार 
पाड यासाठी होणा-या 
िवलंबास ितबधं अिधिनयम 
2005 मधील करण 

मांक 3 या कलम 10(1) 
मधील तरतुदीस अनुस न 
ता काळ न ती  श यतो 
याच िदवशी कवा दुस-या 

िदवशी आिण तातडी या 
व पाची न ती 4 िदवसांत 

िनकाली काढ यातं येईल 
अ य िवभागाशी संबिंधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच े आत व दुस-या 
िवभागाची बाब अंतभतू 
असले या  व या िवभागाच े
अिभ ाय आव यक 
असले या न तीवर 3 
मिह यां या आत िनणय 
घेवनू कायवाही कर यातं 
येईल.  

उपसंचालक 
सहा यक 
संचालक(ता) 
अधी क (तां) 
विर ठ िलपीक 
( पिहलामजला ) 
( नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
1003/1201/ 
1203 
तसेच संबिंधत 
औ. .सं थेच े

ाचाय 
 

संचालक ( यवसाय 
िश ण व िश ण  
संचालनालय, 
( चौथा मजला ) 
(नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
4001   िवभागीय 
सहसंचालक 
 



7 
 

काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

07 रा यातील 42 अ पसं यांक बहुल भागातील 
िव मान औ ोिगक िश ण सं थेत/ 
दुसरी/ितसरी पाळी व बहृ मंुबईत 2 नवीन 
औ. .सं था, मांडवी व चांिदवली ऑग ट 
2009 पासून सु  करणे-  अ पसं याक 
समाजातील उमेदवारानंा रोजगार व 
वयंरोजगारा या सधंी िनम ण हो यासाठी 

रा यातील 44 अ पसं याकं बहुल भागातील 
िव मान औ ोिगक िश ण सं थांमधील 
कायरत यवसायात दुस-या पाळीत 237 व 
ितस-या पाळीत 11  अशा एकूण 248 
तुक ा, याच माणे बहृ मंुबईतील मांडवी, 
िज. मंुबई शहर व चांिदवली, ता. 
नेह नगर(कुल ), िज.मंुबई उपनगर येथे 
न याने सु  झाले या दोन औ ोिगक 

िश ण सं थाम ये 28 तुक ा सु  
कर यातं आ या आहेत. 

महारा  शासकीय कमचा-
यां या बद याचं े िविनयमन 
शासकीय कत य पार 
पाड यासाठी होणा-या 
िवलंबास ितबधं अिधिनयम 
2005 मधील करण 

मांक 3 या कलम 10(1) 
मधील तरतुदीस अनुस न 
ता काळ न ती  श यतो 
याच िदवशी कवा दुस-या 

िदवशी आिण तातडी या 
व पाची न ती 4 िदवसांत 

िनकाली काढ यातं येईल 
अ य िवभागाशी संबिंधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच े आत व दुस-या 
िवभागाची बाब अंतभतू 
असले या  व या िवभागाच े
अिभ ाय आव यक 
असले या न तीवर 3 
मिह यां या आत िनणय 
घेवनू कायवाही कर यातं 
येईल.  
 
 
 
 

उपसंचालक 
सहा यक 
संचालक(ता) 
अधी क (तां) 
विर ठ िलपीक 
( पिहलामजला ) 
( नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
1003/1201/120
3 
तसेच संबिंधत 
औ. .सं थेच े

ाचाय 
 

संचालक ( यवसाय 
िश ण व िश ण  
संचालनालय, 
( चौथा मजला ) 
(नवीन इमारत ) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
4001   िवभागीय 
सहसंचालक 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

07 खाजगी कायम िवना अनुदान त वावर नवीन 
औ ोिगक िश ण सं था सु  करणे/ 
िव मान औ ोिगक िश ण सं था नवीन 
यवसाय/जादा तुकडी सु  करणेबाबत 

1. पा ता ा त अजदार सचंालनालया या 
संकेत थळावर www.dvet.gov.in  वर 
ऑनलाईन व पात अज करतील. 
2. ऑनलाईन अज करतेवळेी अज ि या 
शु क पये २०००/- न दणी शु क . 
१००००/- भरणा करणे आव यक आहे. 
3. ऑनलाईन अज ची व कागदप ांची 
तपासणीकरीता संचालनालय तरावर 
छाननी सिमती गठीत कर यात येते.  सदर 
सिमतीमाफत ऑनलाईन ा त झाले या 
अजा्रची छाननी कर यात येते. 
4. ा त झाले या ऑनलाईन अज ची छाननी 
केली असता सं थांनी जर मानांकन माणे 
अज केलेला नसेल अशा सं थांना टुी पतूता 
कर याबाबत सधंी दे यात यतेे.  
5. सं थांनी टुी पतूता के यानंतर छाननी 
सिमती सदर टुीचे अवलोकन क न सदर 
सं थांना िशफारस करते कवा नाकारते. 
6. छाननी सिमतीने िशफारस केले या 
सं थांचा अहवाल तयार क न देते.  
यानुसार सदर सं थांना रा य शासना या 

इरादाप ाकिरता (LOI) शासनास ताव 
सादर कर यात यतेो. 
7. NCVT याचंी संल नता ा त कर यासाठी 
आव यक कायवाही िश ण 

शासन िनणयातील तरतुदी 
व शासना या सूचनां माणे 
अज वर कायवाही 
कर यात येईल. 

उपसंचालक/ 
सहा.संचालक 
(ता)ं/ 
सहा. िश.स ागार 
(ता)ं/अिध क/ 
विर ठ िलिपक-2 
 (पिहला मजला) 
(जुनी इमारत) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
1003/1201/120
3 
तसेच संबिंधत 
औ. .सं थेच े

ाचाय 
 
 

संचालक 
यवसाय िश ण व 
िश ण , 

(चौथा मजला) 
दूर वनी . 
२२६२०६०३/ 
६०४ 
िव तारीत . 
४००१ 
 संबिंधत सं थेचे 

ाचाय 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

महासंचालनालय,नवी िद ी यां या 
www.dgt.nic.in/ 
www.nimionlineadmission.in या संकेत 
थळावर दे यातं आलेली आहे. 

8. इरादाप  ा त झा यानंतर सबंधंीत 
सं था रा ीय यवसाय िश ण पिरषद 
(NCVT) यानंी िवकिसत केले या िनमी (NIMI) 
या Portal वर अज करावा लागतो. 
9. सं थेने िनमी (NIMI) Portal वर अज 
के यानंतर संचालनालय तराव न सदर 
सं थे या अज ची छाननी सिमतीकडून 
छाननी कर यात येते.  यानुसार सं थेस 
िनमी (NIMI) Portal वर 03 कारच ेइरादाप  
(LOI) तयार होते. 
10. िनमी (NIMI) Portal वर सं थांचे 3 

कारच े इरादप  िनगिमत झा यानंतर 
सं थेच ेऑनलाईन कवा ऑफलाईन प दतीने 
संल नता िनिर णासाठी िनिर ण केल ेजाते. 
11. सं थेस DGT, New Delhi यांची 
संल नता िमळा यानंतर 
संचालनालयामाफत सदर सं थेकडून 
अनामत व पात शु क आकार यात येते.  
तदनंतर सं थेस  िव ाथ  वशेाकिरता 
परवानगीचे आदेश िनगिमत कर यात येतात. 
12. वशे परवानगी आदेश िनगिमत 
झा यानंतर सदर सं थेस संचालनालया या 
https:// admission.dvet.gov.in/ या  
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

संकेत थळावर सं थेचे नांव व इतर अनुषंिगक 
मािहती भर यात येते व िव ा य ना संकेत 
थळावर ऑनलाईन प दतीने अज करता यतेो. 

08 यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालयातील यवसाय िश णांतगत 
मा यिमक तरावरील पवू यावसाियक 
अ यास म, + २ तरावरील दल ी तसचे 
उ च  मा यिमक यवसाय अ यास म योजना 
राबिव या जातात. यवसाय 
अ यास मातील नवीन सं था याच माणे 
िव मान सं थेत अिधक या तुकडयानंा 
कायम िवना अनुदािनत त वावर सु  
कर यासाठी दरवष  रा यामधून अशासकीय 
सं थांकडून ताव मागिव यात येतात. 
शासना या चिलत िनयमानुसार कायम 
िवना अनुदान त वावर यवसाय अ यास म 
सु  कर यासाठी अज मागिवणे व 
त नुषांिगक ि या पार पाड यासाठी. 
१.पा ता ा त अजदार वषभर 
संचालनालया या संकेत थळावर 
www.dvet.gov.in  वर ऑनलाईन व पात 
अज करतील. 
२.ऑनलाईन अज करतेवळेी अज ि या 
शु क पये २०००/- न दणी शु क . 
१००००/- भरणा करणे आव यक आहे. 
३. इ छुक अजदार सं थाकडून Online अज 
मागिव याकंरीता यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालयामाफत रा यातील सव िधक 

महारा  शासकीय कमचा-
यां या बद याचं ेिविनयमन 
शासकीय कत य पार 
पाड यासाठी होणा-या 
िवलंबास ितबधं 
अिधिनयम 2005 मधील 

करण मांक 3 या 
कलम 10(1) मधील 
तरतुदीस अनुस न 
ता काळ न ती  श यतो 
याच िदवशी कवा दुस-या 

िदवशी आिण तातडी या 
व पाची न ती 4 िदवसातं 

िनकाली काढ यातं येईल 
अ य िवभागाशी संबिंधत 
नसले या न तीवर 45 
िदवसांच ेआत व दुस-या 
िवभागाची बाब अंतभतू 
असले या  व या िवभागाचे 
अिभ ाय आव यक 
असले या न तीवर 3 
मिह यां या आत िनणय 
घेवनू कायवाही कर यातं 
येईल. 

उपसंचालक/ 
सहा.संचालक 
(ता)ं/ 
अिध क/ 
विर ठ िलिपक-2 
 (पिहला मजला व 
दुसरा मजला) 
(नवीन इमारत) 
दूर वनी मांक 
2620603/604 
िव तारीत मांक 
1003/1201/120
3 
तसेच संबिंधत 
औ. .सं थेच े

ाचाय 
 
 

संचालक 
यवसाय िश ण व 
िश ण , 

(चौथा मजला) 
दूर वनी . 
२२६२०६०३/ 
६०४ 
िव तारीत . 
४००१ 
 संबिंधत सं थेचे 

ाचाय 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

खप असले या २ वतमान प ात वष तुन 
एकदा जािहरात कािशत करणे. 
४. ऑनलाईन अज ची व कागदप ांची 
पिरपतुता तपास या या उ ेशाने सगंणकीय 

णाली दारे ाथिमक छाननी करणे. 
५. ाथिमक छाननी झाले या अज चा 
संगणकीय णाली दारे य  
िनिर णाकरीता िशफारस करणे. 
६. िशफारस ा त सं थाना ऑनलाईन 
िनरी ण सिमतीमाफत (Online 
Acceptance) देणे. 
७. िनदश झाले या सं थाचे सं थािनहाय 
िनरी ण कर याचंे वळेाप क संकेत थळावर 
अपलोड करणे. 
८. िनरी ण अहवाला या आधारे संगणकीय 

णाली दारे सं थेस वकृत माणप  
(LOA) िनगिमत होईल. 

09 परी ा िवभाग-   महारा  रा याम ये 419 
शासकीय औ. .सं था व 575 खाजगी 
औ. .सं था कायरत आहेत या सं थाम ये  
खालील योजनेम ये  िवहीत कालावधीसाठी 

वशे िदल ेजातात व याचं े िश ण पणू 
झा यानंतर महारा  व क  शासन तरावर 
िविवध परी ा घेत या जातात. 

अ) क शासन तरावरील सचंालनामाफत 
घे यात येणा-या परी ा 

1)िश प कारागीर िश ण योजना 
2)िशकाऊ उमेदवारी िश ण योजना 

महारा  शासकीय कमचा-
यां या बद याचं ेिविनयमन 
शासकीय कत य पार 
पाड यासाठी  होणा-या  
िवलंबास ितबधं 
अिधिनयम  2005 मधील 

करण माकं 3 या 
कलम 10(1) मधील 
तरतुदीस अनुस न 
ता काळ न ती श यतो 
याच िदवशी कवा दुस-या 

िदवशी आिण तातडी या 

सहा.सचंालक(तां) 
.सहा.संचालक(

तां)  
काय लयीन 
अधी क 
विर ठ िलिपक 
(ितसरा मजला) 
(नवीन इमारत) 
दूर वनी मांक 
2620603/604/2
93 िव तारीत 

मांक 3171                   

संचालक        
(चौथा मजला) 
(नवीन इमारत) 
दूर वनी मांक 
22695819 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

3) िश णाथ  कौश य पध  परी ा 
(सीटीएस)अिखल भारतीय तर 
4) िश णाथ  कौश य पध  (एटीएस)  
अिखल भारतीय तरावरील िवभागीय व 
अिखल भारतीय तर    
ब) महारा  शासन तरावर खालील परी ा 
घेत या जातात. 
1)एस.सी. ही.टी. अंतगत अ यास मां या 
परी ा 
2) आ टझन टू टे नो ॅ ट (ततृीय तर परी ा) 
3)एम.एस.ई.बी/ िज हा पिरषद/शासन 
िनणया ारे मा यता ा त व इती 
आ थापनांच े ायोिजत उमेदवारां या 
एस.सी. ही.टी. अंतगत परी ा 
4)खाजगी उमेदवारांसाठी पवू चाचणी परी ा 
5)) िश णाथ  कौश य पध  (िवभागीय 
तर )    (सीटीएस) 

6)िनदेशक कौश य पध  परी ा (िज हा 
,िवभागीय व रा य तर) 

व पाची न ती 4 िदवसात 
िनकाली काढ यात 
येईल.अ य िवभागांशी 
संबिधत नसले या  
न तीवर 45 िदवसांचे आत 
व दुस-या िवभागाची बाब 
अंतभतू असले या व या 
िवभागाचे 
अिभ ायआव यक 
असले या न तीवर 3  
मिह यां या आत िनणय 
घेवनू कायवाही कर यात 
येईल.    

तसेच सबंिधत 
औ. .सं थेचे 

ाचाय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 िशकाऊ उमेदवारी योजना   (िशकाऊ 
उमेदवारी अिधिनयम 1961) 
 योजनेची पा भमूी : 

कुशल कारागीरास आव यक 
असलेले पायाभतू िश ण औ ोिगक 

िश ण सं थाम ये िद यानंतर उ ोगात 
असणा या ि यामं ये लागणारी 
यं सामु ी तसेच नवीन व आधुिनक 

महारा   शासकीय  
कमचा-यां या  बद याचं े
िविनयमन  शासकीय  
कत य े पार  
पाड यासाठी  होणा-या  
या  िवलंबास  ितबंध 
अिधिनयम 2005  मधील  

करण  माकं  3  या  
कलम  10 (1)  मधील  
तरतूदीस  अनुस न  

सहा यक 
िश णाथ  

स ागार 
 
(पाचवा मजला)  
(निवन  इमारत) 
दुर वनी  माकं  
022-

सहसंचालक 
 
 
(पिहला  मजला)  
(निवन  इमारत) 
दुर वनी  माकं  
022-
22620604/ 
293 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

तं ानानुसार औ ोिगक आ थापनेत 
वापर यात येणारी आधुिनक यं सामु ी व 
तं  याचंे ान व कौश य ा त क न हा 
कुशल कारागीर सव टीने वावलंबी 
बनावा यासाठी िशकाऊ उमेदवारी 
योजना अ त वात आली. 

रा यातील िविश ट े ातील 
कुशल मनु यबळा या मागणीस अनु प 
असले या यवसायाचंा कालावधी रा य 
तरावर िनि त के यामुळे योजनेची 

अंमलबजावणी गतीमान प तीने होऊन 
उमेदवारानंा रोजगार/ वयंरोजगारा या 
संधी ा त होतात. 

िशकाऊ उमेदवार भरतीचे 
माण वाढिव यासाठी िशकाऊ उमेदवारी 

अिधिनयम 1961 म ये महारा  शासनाने 
सुधारणा क न महारा  शासन राजप  
असाधारण भाग आठ असाधारण माकं 
22 िदनाकं 09/02/2018 व महारा  
शासन राजप  असाधारण भाग चार-अ 
(अिधसूचना) िदनाकं 05/04/2018 
नुसार सव औ ोिगक आ थापनानंा 
यां याकंडील मनु यबळा या 25% 

िशकाऊ उमेदवार ाधा याने भरती 
कर याचंे आवाहन कर यातं आले आहे. 

 

ता काळ  न ती  श यतो  
याच  िदवशी  कवा  

दुस-या िदवशी                      
आिण तातडी या  
व पाची न ती  4 

िदवसात  िनकाली   
काढ यातं येईल. अ य  
िवभागाशी संबंिधत  
नसले या  न तीवर  45 
िदवसाचंे   आत  व दुस-
या  िवभागा ची  बाब  
अंतभतू  असले या  व 
या  िवभागाचे अिभ ाय 

आव यक  असले या  
न ती वर 3 मिह यां या  
आत  िनणय  घेऊन  
कायवाही  कर यातं  
येईल.  

22620604/ 
293 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

क  शासना या कौश य 
िवकास व उ ोजकता िवभागाचे प  

माकं :-File No. MSDE-
01(01)/2018-AP (PMU) New Delhi, 
dated 01/10/2019 अ वये या 
आ थापनेत (कं ाटी कामगारासंहीत) 30 
कवा यापे ा जा त मनु यबळ आहे, या 

आ थापनेने िव ीय वष त िशकाऊ 
उमेदवारी भरती 2.5% ते 15% 
(महारा ासाठी २५%) पयत करणे 
बंधनकारक आहे. िशकाऊ उमेदवारी 
भरती करताना िकमान 5% जागा े शर व 
कौश य माणप  धारक उमेदवारासंाठी 
आरि त ठेव यात या यात. या 
आ थापनेत (कं ाटी कामगारासंहीत) 4 ते 
29 पयत मनु यबळ आहे, या आ थापनेने 
िशकाऊ उमेदवारी भरती करणे 
बंधनकारक नाही, परंत ु या आ थापना 
िशकाऊ उमेदवारी भरती क  शकतात. 
तीन कवा यापे ा कमी मनु यबळ 
असले या आ थापनेला िशकाऊ 
उमेदवारी भरती कर यासं मा यता नाही.  

 योजनेबाबतची इतर मािहती : 

 औ ोिगक े ात िश णाची 
पातळी सुधार या या टीने िशकाऊ 
उमेदवार अिधिनयमाची अंमलबजावणी 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

कर यातं आली. हा अिधिनयम 
लोकसभेत 1961 साली मंजूर झाला 
आिण 1973 व 1986 साली यात 
सुधारणा झाली. या अिधिनयमाची 
िनयमावली 1962 साली तयार 
झा यानंतर या रा यात जानेवारी 1963 
पासून ही योजना राबिव यातं येत आहे. 
तसेच क  शासनाने िशकाऊ उमेदवार 
अिधिनयम 1961 अंतगत िदनाकं 22 
िडसबर 2014 व िशकाऊ उमेदवारी 
िनयम 1992 म ये िदनाकं 18 जुन 2015 
रोजी मह वा या सुधारणा कर यात 
आले या आहेत. या योजनेचे काम 
पहा यासाठी संचालक, यवसाय िश ण 
व िश ण यानंा “रा य िश णाथ  
स ागार” हणनू नेमले आहे. तसेच सहा 
िवभागीय काय लया या मुखानंा 
“सह िश णाथ  स ागार (विर ठ)” या 
पदाचा दज  िदलेला आहे. ते यां या 
अिधप याखालील शासकीय 
/अशासकीय आ थापनेतील िशकाऊ 
उमेदवारी योजनेअंतगतची कामे 
पाहतात. रा य पातळीवर िशकाऊ 
उमेदवारी योजना अिधक काय मपणे 
राबिव यासाठी खाजगी व िनमसरकारी 
तरावर अडीअडचण चे िनवारण / 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

मागदशन कर यासाठी िनरिनरा या 
सिम या नेमले या आहेत. 

महारा  रा यात शासनाची 
शासकीय 44 मुलभतू िश ण तथा 
अनुषंिगक सूचना क े (BTRI), 01 बेिसक 

े नग ो हायडर (BTP) व अशासकीय 
163 मुलभतू िश ण क े (BTC) अशी 
एकुण 208 िश ण क े थापन झाललेी 
आहेत. या योजनेनुसार  क  सरकारने 
औ ोिगक े ातील कारखा यां या 
यव थापकां या मािहतीसाठी अिधसूचना 
िस द के या व औ ोिगक े ातील 

कारखा यानंा उपयोगी पडतील असे 261 
यवसाय िनरिनरा या 39 गटातूंन 

िनदिशत केलले े आहेत. महारा  रा य 
यवसाय िश ण परी ा मंडळ, मंुबई 

याचंेमाफत िश ण दे यातं येणा या 
यवसायानंा क  शासना या िदनाकं 

07/09/2017 या अिधसूचनेनुसार 123 
यवसायानंा िशकाऊ उमेदवारी लागू 

केलेली आहे. 35 गटातंील 414 
वकै पक (Optional) यवसायानंाही 
िशकाऊ उमेदवारी लागू केलेली आहे. 
तं  ( यावसाियक) िशकाऊ उमेदवारी 
योजनेअतंगत 20 यवसायानंा िशकाऊ 
उमेदवारी   लागू केलेली आहे.  
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

के  शासन येक यवसाया या 
अ यास माची आखणी करते. िशकाऊ 
उमेदवारी पूण झा यानंतर रा ीय 
यावसाियक  िश ण पिरषद, नवी िद ी 

याचंे माफत िशकाऊ उमेदवाराचंी अंितम 
परी ा घेऊन उ ीण उमेदवारानंा अिंतम 

माणप  दे यातं येते. औ ोिगक 
कारखा यात ज े िशकाऊ उमेदवार 

िशकाऊ 
उमेदवारीचा 

कार 

आव यक अहता 

Trade 
Apprentice  

Passed out of ITIs  

Fresher Trade 
Apprentice  

Class 8th, 10th & 12th 
pass outs  

Graduate 
Apprentice  

Graduates in 
Engineering & Non-
Engineering courses  

Technician 
Apprentice  

Passed out of 
Polytechnics  

Technician 
(Vocational) 
Apprentice  

Passed out of a 10+2 
vocational training 
course  

Apprentices who are perusing their 
graduation/diploma courses  
Apprentices who have passed out of any  
NSQF aligned Short term training Course 
including courses under the PMKVY/ 
DDUGKY/MES  
Fresher apprentices amongst those who are class 
V pass & above who are not covered under any of 
the afore-mentioned categories but meet 
 the Educational/Technical qualifications  
as specified in the course curriculum  
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

िश ण घेतात, यानंा िश णा या 
कालावधीम ये क  शासना या िदनाकं 
25 स टबर 2019 या राजप ानुसार 
िव ावतेनाचे दर खालील माणे सुधारीत 
कर यातं आलेले आहेत. 

िव ावतेन : 

कार िव ावतेनाचा 
ितमहा िकमान दर 

इ. 5वी ते 9वी 
उ ीण 

.5,000/- 

इ. 10वी 
उ ीण 

.6,000/- 

इ 12वी 
उ ीण 

.7,000/- 

रा ीय /रा य 
माणप धार

क 
.7,000/- 

तं  
( यावसाियक) 

.7,000/- 

तं  
(पदिवकाधार

क) 

.8,000/- 

पदवीधारक .9,000/- 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

िशकाऊ उमेदवारी या दुस या 
आिण ितस या वष त पिह या वष तील 
अनु ये िव ावतेन दरा या अनु मे 10% 
आिण 15% वाढ अनु ये असते. 

 िशकाऊ उमेदवारी िश ण योजनेची 
अंमलबजावणी : 

िदनाकं 19 ऑग ट 2016 पासून 
www.apprenticeship.gov.in आिण 
िदनाकं 06 एि ल 2020 पासून 
www.apprenticeshipindia.org या 
क  शासनाने सु  केले या 
संकेत थळामाफत िशकाऊ उमेदवारी 

िश ण योजनेची ऑनलाईन प दतीने 
अंमलबजावणी केली जाते. आ थापनेची 
न दणी, िश णा य ची न दणी, 
िव ावतेन अदा करणे व िव ावतेन 

ितपुत  इ यादीबाबतची कायप दती 
संकेत थळावर िव तृतपणे नमूद केलेली 
आहे.  

क  शासनाने सु  केले या 
Apprenticeship Training Portal 
(www.apprenticeshipindia.org) वर 
31 ऑ टोबर 2022 पयत खालील माणे 
िशकाऊ उमेदवाराचंी व आ थापनाचंी 
न दणी झालेली आहे. 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

 

 कौश य िवकास व उ ोजकता 
मं ालय, नवी िद ी यांचे प  . 
F.No.MSDE-14(03)/2021-AP 
(PMU) िदनाकं 20.12.2021 या 
प ा वये िदनाकं 1 जानेवारी, 2022 
पासून िशकाऊ उमेदवारी या परी ा 
प दतीत खालील माणे सुधारणा 
कर यातं आली आहे. 

1. िशकाऊ उमेदवारी परी सेाठी 
िश प कारागीर योजने या 
यवसायातून औ. .सं थेमधून उ ीण 

झाले या िव ा य ना Trade Theory, 
Workshop Calculation and 
Science, Employability Skills व 
Engineering Drawing या िवषयाचंी 
सूट िदली जाईल. 

2. िशकाऊ उमेदवाराचंी संल न 
आ थापनांम य े फ त ा यि क 
परी ा घेतली जाईल. 

Sr. 
No. Particulars Count 

1 Apprentice Count  849035 

2 
Establishment 
Count  

23935 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

3. Fresher (Non ITI) िशकाऊ 
उमेदवाराचंीच Trade Theory, 
Workshop Calculation and 
Science, Employability Skills, 
Engineering Drawing आिण 
Practical ची परी ा घेतली जाईल. 

रा ीय िशकाऊ उमेदवारी ो साहन 
योजना  
(National Apprenticeship Promotion  
Scheme - NAPS)  

क  शासनाची National 
Apprenticeship Promotion  
Scheme - NAPS ही योजना िदनाकं 
19/08/2016 पासून िशकाऊ 
उमेदवारां या भरतीकरीता ो साहन 
दे यासाठी सु   कर यात  आली आहे.  
क  शासनाचे िशकाऊ उमेदवारां या  
भरतीचे  माण  वाढिव याचे उि ट  
आहे. याकिरता क  शासनाने पये 10 
हजार कोटी इतका िनधी उपल ध क न 
िदलेला असून महारा  रा याकिरता . 
19,76,80,350/- (एकोणीस कोटी 
शहा र लाख ऐंशी हजार तीनशे प ास 
फ त ) इतका  िनधी  उपल ध  क न  
िदला  आहे.  
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काय स
न 

मांक  
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अिधकारी / 
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 िशकाऊ उमेदवारी ो साहन 
योजनेअतंगत िशकाऊ  उमेदवाराचंी  
भरती  कर यासाठी  आ थापनानंा  
िदनाकं 19/08/2016 पासून दरमहा 

ित िशकाऊ उमेदवार देय 
िव ावतेना या 25% कवा . 1500/- 
यापैकी कमी असलेली र कम 
आ थापनेला देय असेल.  

 या योजने अंतगत े शर िशकाऊ 
उमेदवारां या मुलभतू िश ण 
कालावधीत ही र कम देय नाही. े शर 
िशकाऊ उमेदवारां या मुलभतू 

िश णाची र कम ( . 7500/- जा तीत 
जा त) 500 तास/3 मिहने एवढी देय 
राहील. 

 कौश य , रोजगार, उ ोजकता व 
नािव यता िवभाग, याचंा शासन िनणय 

. रािशउ-2022/ . . 64/ यिश-3 
िदनाकं 02.08.2022 अ वये “रा ीय 
िशकाऊ उमेदवारी ो साहन योजनेस” 
(National Apprenticeship 
Promotion Scheme) शासकीय 
मा यता िमळाललेी आहे. 

 कौश य , रोजगार, उ ोजकता व 
नािव यता िवभाग, याचंा शासन िनणय 
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. रािशउ-2022/ . .64/ यिश-3 
िदनाकं 10.11.2022 अ वये “रा ीय 
िशकाऊ उमेदवारी ो साहन 
योजनेकरीता (National 
Apprenticeship Promotion 
Scheme) नवीन लेखािशष व संगणक 
साकेंताकं मंजूर क न दे यातं आलेला 
आहे. 

 रा ीय िशकाऊ उमेदवारी ो साहन 
योजनेतंगत (NAPS) ऑ टोबर 2022 
अखेरपयत एकुण 1633 आ थापनानंा 

.18,57,72,688/- एव ा रकमेच े
वाटप कर यातं आलेले आहे. 

महारा  िशकाऊ उमेदवारी ो साहन 
योजना 
(Maharashtra Apprenticeship 
Promotion Scheme - MAPS) 

 कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता 
िवभागाचे शासन िनणय . आयटीआय-
2020/ . . 127/ यिश-3, िद. 
03.06.2021 अ वये शासकीय, 
िनमशासकीय आिण खाजगी आ थापनामं ये 
िशकाऊ उमेदवारी िश ण योजनअेतंगत 
िशकाऊ उमेदवाराचंी भरती वाढवून 

ो साहीत कर यासाठी “महारा  िशकाऊ 
उमेदवारी ो साहन योजना (Maharashtra 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
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( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

Apprenticeship Promotion Scheme - 
MAPS)” राबिवणेबाबत िनणय घे यातं आला 
आहे. 

 महारा  िशकाऊ उमेदवारी 
ो साहन योजनेअतंगत िश ण घेणा या 

िशकाऊ उमेदवारानंा देय िव ावतेना या 75 
ट के कवा जा तीत जा त पये 5,000/- 
यापैकी कमी असललेे िव ावतेन िशकाऊ 
उमेदवारांना शासनातफ अनु ेय राहील.  

 िशकाऊ उमेदवारा या मूलभतू 
िश ण कालावधीत सदरील लाभ िशकाऊ 

उमेदवारांना अनु ेय असणार नाही. तथािप, 
मूलभतू िश ण देणा या सं थेस (Basic 
Training Provider) . २0/- िततास या 
दराने (क  शासनाकडून िमळणारी ितपतू  

. १५/- िततास वजा क न) जा तीत 
जा त ५०० तासाकंिरता . २,५००/- एवढी 

िश ण खच ितपतू  मलूभतू िश ण 
देणा या सं थेस ित िश णाथ  अनु ये 
राहील.  

 या मूलभतू िश ण देणा या 
सं थेस (Basic Training Provider) क  
शासनाकडून िश ण खच ितपतू  
िमळणार नाही, अशा सं थांना . २0/- 

िततास या दराने जा तीत जा त ५०० 
तासांकिरता . १०,०००/- एवढी िश ण 
खच र कम ितपतू  मूलभतू िश ण 
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काय स
न 

मांक  
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दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

देणा या सं थेस ित िश णाथ  अनु ेय 
राहील.” 

 कौश य  िवकास, रोजगार व 
उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय . 
आयटीआय-2020/ . .258/ यिश-3, 
िद.25.10.2021 अ वये महारा  िशकाऊ 
उमेदवारी ो साहन योजनेचा खच 
भागिव यासाठी नवीन लेखािशष व संगणक 
सांकेताकं मंजूर क न दे यातं आलेला 
आहे. 

 महारा  िशकाऊ उमेदवारी 
ो साहन योजनेची सुलभ, भावी, जलद 

अंमलबजावणी व  संिनयं ण कौश य 
िवकास, रोजगार आिण उ ोजकता 
िवभागामाफत तयार कर यात येणा या 
नवीन वतं  संकेत थळामाफत 
ऑनलाईन प तीने कर यात येईल. 

 सदरील संकेत थळ क  शासना या 
www.apprenticeshipindia.org या 
संकेत थळासमवते संल न कर यात 
येईल. 

 महारा  िशकाऊ उमेदवारी ो साहन 
योजनेअंतगत अितिर त िव ावतेनाचा 
लाभ "थेट लाभ ह तातंरण (Direct 
Benefit Transfer)” प तीने अदा 
कर यात येईल. 
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रा ीय िशकाऊ उमदेवारी ो साहन 
योजनेअतंगत िव ावतेन ितपूत चे 
ितमाही दाव े िनकाली काढ यानंतर 
महारा  िशकाऊ उमेदवारी ो साहन 
योजनेअतंगत िव ावतेनाचा लाभ 
िशकाऊ उमेदवारानंा अदा कर यात 
येईल. 
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िव तारीत मांक )  

18 
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19 यवसाय िश ण शु क ितपूत  
योजना 
 यवसाय िश ण व िश ण 

संचालनालया या अिधप याखालील 
शासकीय औ ोिगक िश ण सं था 
मधील पीपीपी योजनेतंगत उपल ध 
जागांवर तसेच खाजगी औ. .सं थांम ये 
कि य ऑनलाईन प दतीने वशे घेणा-या 
सामािजक व शै िणक टया मागास व 
खु या वग तील आ थक टया दुबल 
घटकातील (EWS) िश णा य ना 
यवसाय िश ण शु क ितपतू  

योजनेअंतगत शासन, कौश य, 
उ ोजकता,रोजगार व नािव यता, 
िवभाग,मं ालय, मंुबई यांच े तराव न  
मा यता दे यात आली आहे.  

 ही योजना यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालयाअंतगत महाआयटी 
काय लया या महाडीबीटी ऑनलाईन 
पोटलव न राबिवली जात आहे. 

१) सामािजक व शै िणक टया मागास आिण 
खु या वग तील आ थक ा दुबल 
घटकातील िश णा य ना यवसाय 

िश ण शु क ितपुत चा लाभ दे यास 
कौश य िवकास व उ ोजकता 
िवभाग,शासन िनणय .आयटीसी-
2217/ . .99/ यिश-3,िद.29.05.2019, 

 ी. रा. रा.आगे, 
िनरी क, काय सन 
अिधकारी, काय सन 

. १९ 
 
दूर वनी मांक 
०२२-
२२६२०६०३/६०४ 

ी.म.बा. बंडगर, 
सहा यक 
संचालक(तां.)तथा 
पयवे कीय अिधकारी 
काय सन . १९ 
 
मा.संचालक 
 
दूर वनी मांक 
०२२-
२२६२०६०३/६०४ 
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िद. १५/०३/२०२१ व िद.०९/०९/२०२१ 
अ वये मा यता दे यात आली आहे.  
 

२) अनुसुिचत जाती वग तील िश णा य ना 
यवसाय िश ण शु क ितपुत चा लाभ 

दे यास  सामािजक याय व िवशेष सहा य 
िवभाग, शासन िनणय . य शु-2019/ 

. .173/ िश ण-1, िद.01.08.2019 
अ वये  मा यता दे यात आली आहे.  

३) अनुसुिचत जमाती या वग तील 
िश णा य ना यवसाय िश ण शु क 
ितपुत चा लाभ दे यास आिदवासी िवकास 

िवभाग, शासन िनणय . आिविव-2019/ 
. .74/ का-12, िद.29.07.2019 अ वये 

मा यता दे यात आली आहे. 
४) िद यांग वग तील िश णा य ना यवसाय 

िश ण शु क ितपुत चा लाभ दे यास 
कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, 
शासन िनणय . आयिटआय-
2019/ . .57/ यिश-3, िद.20.09.2019 
अ वये मा यता दे यात आली आहे. 

५) िवमु त जाती आिण भट या जमातीएइतर 
मागास वग, व िवशेष मागास 

वग तील िश णा य ना यवसाय िश ण 
शु क ितपुत चा लाभ दे यासइतर मागास 
बहुजन क याण िवभाग, शासन िनणय . 
आयटीआय 2019/ . .68(भाग-
1)/िश ण, िद. ०२.०८.२०२१ अ वये मा यता 
दे यात आली आहे. 

 यवसाय िश ण व  िश ण 
संचालनालया या अिधप याखालील  
सामािजक व शै िणक टया मागास व 
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खु या वग तील आ थक टया दुबल 
घटकातील (EWS) शासकीय पीपीपी व 
खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेतील  

िश णा य ना यवसाय िश ण शु क 
ितपूत  या योजनेचा लाभ दे यात येतो. 

 अनुसूिचत जाती वग तील औ ोिगक 
िश ण सं थेतील  िश णा य ना 

मा.आयु त, सामािजक याय व िवशेष 
सहा य िवभाग, पुणे यांचे काय लयामाफत 
या योजनेचा लाभ दे यात येतो. 

 अनुसूिचत जमाती वग तील औ ोिगक 
िश ण सं थेतील  िश णा य ना मा. 

आयु त, आिदवासी िवकास िवभाग, नािशक 
यांच े काय लयामाफत या योजनेचा लाभ 
दे यात येतो. 

 इतर मागास वग, िवमु त जाती, भट या 
जमाती, िवशेष मागास वग या वग तील 
औ ोिगक िश ण सं थेतील  

िश णा य ना                              मा. 
संचालक, इतर मागास बहुजन क याण 
िवभाग, पुणे यांचे काय लयामाफत या 
योजनेचा लाभ दे यात येतो. 

६) पा ता:  
१) िश प कारािगर िश ण योजनतगत 

अ यास मांसाठी शासकीय औ ोिगक 
िश ण सं थांमधील प लक ाय हेट 

पाटनरिशप योजनतगत (पीपीपी) वशेासाठी 
उपल ध जागा व खाजगी औ ोिगक िश ण 
सं थांम ये वशेासाठी उपल ध जागांवर 
क ीय ऑनलाईन प दतीने (Centralized 
Online Admission Process) वशे घेतलेले 
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िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

िश णाथ  पा तेच ेइतर िनकष पूण करीत 
अस यास पा  आहेत. 

२)  खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांम ये 
यव थापन को ातील जागांवर 

(Management Seats) व सं था तरावर 
भर यात येणा या जागांवर (Institute Level 
Seats) वशे घेणारे िश णाथ  सदर 
योजनतगत लाभास पा  नाहीत. 

३) वशे घेतले या तुक ांना रा ीय 
यवसाय िश ण पिरषद (NCVT) अथवा 

रा य यवसाय िश ण पिरषद (SCVT) 
यांची संल नता (Affiliation) आव यक आहे. 

४) िश णा य ने यापूव  शासकीय अथवा 
खाजगी औ ोिगक िश ण सं थेम ये 
कोण याही अ यास मात वशे घेतलेला 
नसावा. हणजेच औ ोिगक िश ण 
सं थेत थमच वशे घेणारे िश णाथ  
पा  आहेत. 

५) िश णा य ने क  अथवा रा य शासना या 
अथवा यां या अिधप याखालील थािनक 

ािधकरण/ कंप या/ महामंडळे यांनी 
पूर कृत केले या कोण याही िश ण 
काय मांचा या पूव  लाभ घेतलेला नसावा.  

६) िश णाथ  हा महारा  रा याचा अिधवास 
माणप  धारक असावा.  

   ७)   योजनेचा लाभ हा कुटंुबातील केवळ 2 
अप यांपयत मय िदत राहील. 

७) योजनेअतंगत िदल ेजाणारे लाभ: 
 

१) सामािजक व शै िणक टया मागास आिण 
खु या वग तील आ थक ा बल 
घटकातील िश णाथ  यां या कुटंुबांचे 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

एकि त वा षक उ प  . 2.50 लाखापे ा 
कमी अस यास यांना खाजगी औ ोिगक 

िश ण सं थांना िविहत केले या िश ण 
शु कामधून शासकीय औ ोिगक िश ण 
सं थेतील अ यास मांसाठी िनि त केलेले 

िश ण शु क वजा जाता उविरत िश ण 
शु का या 100 ट के इत या र कमेची 
यवसाय िश ण शु क ितपूत  अनु ेय 

राहील. 
२) सामािजक व शै िणक टया मागास आिण 

खु या वग तील आ थक ा बल 
घटकातील िश णाथ  यां या कुटंुबांचे 
एकि त वा षक उ प  . 2.50 लाखापे ा 
जा त व . ८ लाखापयत अस यास यांना 
खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांना िविहत 
केले या िश ण शु कामधून शासकीय 
औ ोिगक िश ण सं थेतील 
अ यास मांसाठी िनि त केलेले िश ण 
शु क वजा जाता उविरत िश ण शु का या 
80 ट के इत या र कमेची यवसाय िश ण 
शु क ितपूत  अनु ेय राहील. 

३) इय ा 10 वी अनुतीण वशे पा ता असले या 
यवसाय अ यास मांत िश ण घेणारे 

अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती 
वग तील िश णाथ  यां या कुटंुबांचे 

एकि त वा षक उ प  . 8 लाखापयत आहे 
व इय ा 10 वी उ ीण वशे पा ता 
असले या यवसाय अ यास मांत िश ण 
घेणारे अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती 

वग तील िश णाथ  यां या कुटंुबांचे 
एकि त वा षक उ प  . 2.51 लाख ते   . 
८ लाखापयत अस यास यांना खाजगी 
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

औ ोिगक िश ण सं थांना िविहत केले या 
िश ण शु कामधून शासकीय औ ोिगक 
िश ण सं थेतील अ यास मांसाठी िनि त 

केलेले िश ण शु क वजा जाता उविरत 
िश ण शु का या 100 ट के इत या 

र कमेची यवसाय िश ण शु क ितपूत  
अनु ेय राहील. 

a. इय ा 10 वी उ ीण वशे पा ता असले या 
यवसाय अ यास मांत िश ण घेणारे 

अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती 
वग तील िश णाथ  क  शासना या पो ट 

मॅि क कॉलरिशप योजनेस पा  आहेत. 
b.  िद यांग वग तील िश णाथ ना िश ण 

शु का या 100 ट के इत या र कमेची 
यवसाय िश ण शु क ितपूत  अनु ेय 

राहील. 
c.  िवमु त जाती आिण भट या जमाती, इतर 

मागास वग व िवशेष मागास 
वग तील िश णाथ  यां या कुटंुबांचे 

एकि त वा षक उ प  .8 लाखापयत 
आहे यांना खाजगी औ ोिगक िश ण 
सं थांना िविहत केले या िश ण 
शु कामधून शासकीय औ ोिगक िश ण 
सं थेतील अ यास मांसाठी िनि त केलेले 

िश ण शु क वजा जाता उविरत िश ण 
शु का या 80 ट के इत या र कमेची 
यवसाय िश ण शु क ितपूत  अनु ेय 

राहील. 
यवसाय िश ण शु क ितपूत  योजनेचा लाभ 

घे यासाठी आव यक कागदप े. 

1. आधार न दणी काड 
2. िश णा य चे नाव समािव ट असलेले रेशनकाड  
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काय स
न 

मांक  

िवभागाकडून / काय सनाकडून परुिव यांत 
येणारी सेवा 

आव यक कागदप ांची 
पतूता के यानंतर िकती 
कालावधीत सेवा परुिवली 
जाते  

सेवा परुिवणारा 
अिधकारी / 
कमचारी  
( दालन मांक व 
दूर वनी / िव तार 

मांक ) 

सेवा िवहीत 
कालावधीत 
परुिवली न गे यास 

यांचेकडे त ार 
करता येईल तो 
अिधकारी 
( दालन मांक, 
दुर वनी / 
िव तारीत मांक )  

3. महारा  अिधवास माणप  (Domicile 
Certificate) 

4. पालकांचा उ प ाचा दाखला  
5. जातीचा दाखला 
6. जात वधैता माणप  - फ त अनुसुिचत जमाती 

वग तील िश णा य करीता लागू 
7. आ थक ा दुबल घटक (EWS) माणप  - 

फ त खु या वग तील आ थक ा दुबल 
घटकातील िश णा य करीता लागू 

8. िद यागं वग ितल िश णा य करीता वै कीय 
मंडळाकडून िदलेले अपंग वाचे माणप  यात 
अपंग व कायम व पी असून याचे माण 40% 
पे ा जा त आहे असा प ट उ ेख आहे. 

पुढील वष तील 31 माच पयत वधैता असलेले नॉन 

ि मी लेयर माणप  - िवमु त जाती आिण भट या 

जमाती, इतर मागास वग व िवशेष मागास वग तील 

िश णाथ . 
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पिरिश ठ 1 
 

संचालक ( यवसाय िश ण व िश ण ) 
संचालनालया या तरावर िविवध िश ण योजनां या धोरणा मक बाब वर  िनणय घेणे 

दुर वनी माकं 22695819 
( चौथा मजला , नवीन इमारत ) 

 
   

िवषय काय सने  िवषय काय सने 
आ थापना व 

शासन 
काय सन अिधकारी काय सन 

माकं 1,2, 3, 4, 5, 6 व 17 
 ई ग हनस काय सन अिधकारी 

काय सन माकं 16 
सं था 
यव थापन 

काय सन अिधकारी काय सन 
माकं 8,9,7,10 व 18 

 कौश य िवकास 
काय म  

काय सन अिधकारी, 
काय सन माकं 7 व 19 

िनयोजन व िव  
यव थापन 

काय सन अिधकारी काय सन 
माकं 11,12 व 15 

 भाडंार / खरेदी 
यव थापन 

काय सन अिधकारी 
काय सन माकं 13 व 18 

बाधंकाम 
यव थापन 

काय सन अिधकारी काय सन 
माकं 14 

   

मािहती 
अिधकार 

काय सन अिधकारी काय सन 
माकं 02 तसेच 

संचालनालयातील सव 
काय सने. 

   

 


