व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय
महाराष्ट्र राज्य, मंबई

प्रस्तावना

नागरीकांची सनद

शिल्प काराशिर प्रशिक्षण ( औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था याजना ) भारत सरकारन 1950 साली सुरु कली व 1956
साली राज्य िासनास अंमलबजावणीसाठी हस्तांतशरत करणयांत आली. औद्योशिक प्रशिक्षणाद्वार कारखानयांना लािणार
कुिल कारािीर तयार करणयांत यतात. त्याचबरोबर युवकांना स्वयंरोजिारासाठी आवश्यक असलल कौिल्य शनमाण
करणयांत यतात. जे शवद्यार्थी पदवी ककवा पदशवका अभ्यासक्रमांत एकतर कमी गण असल्यामळे ककवा आर्थर्थक
पशरस्स्र्थती कमकवत असल्यामळे प्रवि घवू िकत नाहीत. अस शवद्याथी औद्योशिक प्रशिक्षण संस्थमध्य प्रवि घतात.
सध्याच्या मुक्त बाजारपठ व जािशतकीकरणामुळ कुिल कारािीरांना मोठया प्रमाणात मािणी असून त्यांना
शमळणा-या सरासरी वतनांतसुध्दा चांिलीच वाढ झालली आह. सद्य:स्स्थतीत राज्यातील औद्योशिक प्रशिक्षण संस्थामध्य
इ.10 वी उत्तीणण व अनत्तीणण शवद्यार्थ्यांसाठी 01 वर्ण व 02 वर्ण कालावधीचे 79 अशियांशिकी व शबगर
अशियांशिकी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबशवल जातात. या योजनतून उत्तीणण शवद्यार्थ्यांकशरता औद्योशिक कारखानयांत एक त
दोन वर्ण मुदतीच शिकाऊ उमदवारी योजनेंतिणत प्रशिक्षण शदल जात.
िासनान उद्योि क्षत्रात मोठया प्रमाणांत होणारी िुंतवणूक लक्षात घता, मािील तीन वर्ात सतत या योजनसाठी
वाढीव तरतूद कलली आह. त्यामुळ कमकुवत िरीब शवद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षणाच्या अशिक चांिल्या सोई उपलब्ि होत आहत.
सद्य:स्स्थतीत राज्यातील 358 तालुक्यात 417 िासकीय व 525 खाजिी औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था सुरु असून
त्यांची एकूण प्रविक्षमता 139492 इतकी आह.
शविागाची सवणसामान्य उशिष्ट्टे
व्यवसाय शिक्षणाच महत्व ओळखून व्यवसाय शिक्षणाच्या शवशवि योजना राज्यात राबशवण, उच्च शिक्षणाकड
जाणा-या युवकांचा लोंढा व्यवसाय शिक्षणाकड वळवून बरोजिारीवर मात करण व शनरुपयोिी शिक्षणावर होणारा खचण कमी
करण तसच राज्यातील मशहला मािासविीय समाज, अपंि या सवांना व्यवसाय शिक्षणाच्या समान संिी उपलब्ि करुन दण,
राज्यातील उद्योि िंद्याना लािणार कुिल मनुष्यबळ प्रशिशक्षत करुन त्याचा सातत्यान पुरवठा करण व प्रित तंत्रज्ञानाला
सामोर जाणयासाठी कामिारांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाच प्रशिक्षण दण.
रचना
व्यवसाय शिक्षणाच्या शवशवि योजना तालुका व शजल्हा स्तरावर राबशवणयांकशरता राज्य स्तरावर संचालक (व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण) यांच कायालय असून संचालनालयाच्या स्तरावर शवशवि प्रशिक्षण योजनांच्या िोरणात्मक बाबींवर
शनणणय घणयांत यतात. तसच तालुका तथा शजल्हा स्तरावर ज्या शवशवि योजना राबशवणयांत यतात त्यांच पयणवक्षण आशण
संशनयंत्रण करणयाकशरता प्रादशिक स्तरावर सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांची कायालय आहत.
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शजल्हास्तरावर या योजनांच पयणवक्षण व सशनयंत्रण करणयांकशरता शजल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांची कायालय आहत.
संस्थास्तरावर या योजनांची अंमलबजावणी व पयणवक्षण संस्था प्रमुख करतात.
कायण पत
ू ीचे वेळापिक
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्णत पुरशवणयांत यणा-या सवांच्या कायणपत
ू ीच वळापत्रक पशरशिष्ठ 02 मध्य
सादर करणयांत आलल आह.

शनयम / िासन शनणणय
या शवभािाच्या संबंशित शनयम अथवा महत्वाच िासन शनणणय www.dvet.gov.in या संकतस्थळावर उपलब्ि आहत. या
शवभािाकडू न वळोवळी शनिणशमत होणा-या शनयम, सूचना तथा िासन शनणणयाची माशहती वरील संकतस्थळावर अद्ययावत
करणयांत यत.
गा-हाणी / तक्रारी यांचे शनराकरण
कायणपत
ू ीस होणारा शवलंब वा अनय काही िा-हाणी असल्यास त्या संबंिीच पशरच्छद 02 मध्य नमूद कलल्या
अशिका-यांकड तक्रारी नोंदशवता यतील.

जनसामान्यांकडू न सूचना
सनमाननीय नािशरकांच्या बहु मल्ु य सूचनांचा िांभीयणपव
ू णक शवचार करुन त्यामध्य वळोवळी सुिारणा घडवून आणता
यतील. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अशिनस्त यणा-या सवा उपभोिणा-या नािशरकांना सनद नहमी
सहकायण करल.
नागशरकांच्या सनदे ची अंमलबजावणी
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सनदची अंमलबजावणी करणयांस कशिबध्द आह. संचालनालयाच्या
अशिपत्याखालील यणा-या सवा कतणव्यभावनन व कायणतत्परतन उपलब्ि करुन दणयांची कायणवाही करणयात यईल. या सवा
पुरशवताना नािशरकांना सौजनयपूवणक वािणूक दणयांची जबाबदारी शवभािातील प्रत्यक अशिकारी / कमणचारी यांची राहील.
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पशरशिष्ट्ठ -2
कायण पत
ू ीचे वेळापिक
कायासन
क्रमांक

शविागाकडू न / कायासनाकडू न
परशवणयांत ये णारी सेवा

आवश्यक कागदपिांची
पूतणता केल्यानंतर शकती
कालावधीत सेवा
परशवली जाते

सेवा परशवणारा
अशधकारी / कमण चारी
( दालन क्रमांक व
दूरध्वनी / शवस्तार
क्रमांक )

सेवा शवहीत
कालावधीत परशवली
न गेल्यास ज्यांचेकडे
तक्रार करता ये ईल
तो अशधकारी
( दालन क्रमांक,
दरध्वनी / शवस्तारीत
क्रमांक )
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शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनाशिल्प कारािीर
प्रशिक्षण योजना,
औद्योशिक
आस्थापनांना
कुिल
मनुष्यबळाचा पुरवठा करण व युवकां ना
रोजिार व स्वयंरोजिाराकशरता सक्षम
बनशवण ह या योजनच मुख्य उशदष्िृ ि
आह. संचालनालयांलतिणत राज्यात
417 िासकीय औ.प्र.संस्था व 525
खाजिी औ. प्र. संस्था कायणरत आहत.
त्यांची एकूण प्रवि क्षमता 1,39,492
इतकी आह. सदर औ.प्र.संस्थांमध्य 79
प्रकारच्या अशभयांशत्रकी व शबिर
अशभयांशत्रकी
व्यवसाय
अभ्यासक्रमामिून प्रशिक्षण शदल जात
दरवर्ी
अंदाज
1,20,000इतक
प्रशिक्षणाथी प्रशिक्षण
घत असून
अंदाशजत 90000 प्रशिक्षणाथी उत्तीणण
होवून बाहर पडतात.
उत्तीणण
प्रशिक्षणार्थ्यांना
शिकाऊ
उमदवार म्हणून शवशवि खाजिी
औद्योशिक
आस्थापनामि सामावून
घतल जात. शिकाऊ उमदवार म्हणून
प्रशिक्षण प्राप्त कल्यानंतर सदरच
उमदवार ह कुिल कारािीर म्हणून
शवशवि
आस्थापनांमध्य
ककवा
स्वयंरोजिार करुन रोजिारक्षम बनतात.
ऑिस्ि 2013 पासून िुणवत्ता व
सामाशजक आरक्षणावर वर आिाशरत
केंद्रीय पध्दतीन ऑनलाईन प्रवि प्रशक्रया

महाराष्र
िासकीय
कमणचा-यांच्या बदल्यांच
शवशनयमन
िासकीय
कतणव्य पार पाडणयासाठी
होणा-या शवलं बास प्रशतबंि
अशिशनयम 2005 मिील
प्रकरण क्रमांक 3 च्या
कलम 10(1) मिील
तरतुदीस
अनुसरुन
तात्काळ नस्ती िक्यतो
त्याच शदविी ककवा दुस-या
शदविी आशण तातडीच्या
स्वरुपाची
नस्ती
4
शदवसात
शनकाली
काढणयांत यईल अनय
शवभािािी
संबंशित
नसलल्या नस्तीवर 45
शदवसांच आत व दुस-या
शवभािाची बाब अंतभूणत
असलल्या
व त्या
शवभािाच
अशभप्राय
आवश्यक
असलल्या
नस्तीवर 3 मशहनयांच्या
आत
शनणणय
घवून
कायणवाही करणयांत यईल.

उपसंचालक
सहा.संचालक(तां)
अिीक्षक (तां)
( पशहला मजला )
( नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्तारीत क्रमांक
1003/1201/1203
तसच संबंशित
औ.प्र.संस्थच प्राचायण

संचालक
व्यवसाय शिक्षण व
प्रशिक्षण संचालनालय
( चौथा मजला )
(नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्तारीत क्रमांक
4001.
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यिस्वीशरत्या राबशवणयात यत आह.
औ.प्र.संस्थतील
प्रवशित
एकूण
प्रशिक्षणार्थ्यांपैकी (अनुसशु च जमातीतील
शवद्याथी विळू न) आर्थथक दष्िृ िया मािास
असलल्या 50 िक्क प्रशिक्षणार्थ्यांना
रु.40/- दरमहा या दरान शवद्यावतन
प्रदान करणयात यत असत. तसच
मािासविीय प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा
रु.20/अशिकच
शवद्यावतन
समाजकल्याण शवभािाकडू न प्रदान
करणयांत यत असून मािासविीय
प्रशिक्षणर्थ्यांना अस एकूण रु.60/दरमहा शवद्यावतन प्रदान करणयांत यत.
आशदवासी रोजगाराशिमख व्यवसाय
शिक्षणांचे
सावणशिकीकरण करणे 28 िासकीय आश्रमिाळांच रुपांतर
व्होकिनल रकनि सेंिरमध्य करणयाची
योजना दिात प्रथमच राबशवणयांत
आली. याद्वार 8 वी व 10 वी दरम्यान
तांशत्रक
शिक्षण
व
तद्नंतर
आयिीआयच्या
प्रशिक्षणाची
सोय
आश्रमिाळतच करणयात आली आह.
याकशरता सन 2004 मध्य आशदवासी
उमदवारांसाठी व्यावसाय शिक्षणाच्या व
प्रशिक्षणाच्या संिी उपलब्ि करुन
दणयासाठी आशदवासी रोजिाराशभमुख
व्यावसाय शिक्षणाच सावणशत्रकीकरण
करण या अंतिणत 12 योजना
राबशवणयाबाबतचा िोरणात्मक शनणणय
घणयांत आला आह. या योजनांमध्य
आशदवासी मशहलांकशरता आशदवासी
औ.प्र.संस्थांमध्य शवशवि व्यावसायांमध्य
प्रशिक्षणाच्या संिी उपलब्ि करणयांत
आलल्या आहत. या योजनमुळ दरवर्ी
7000
आशदवासी
शवद्यार्थ्यांना
प्रशिक्षणाचा लाभ होत आह. या
योजनेंतिणत वसशतििृहात
राहणा-या व

महाराष्र
िासकीय
कमणचा-यांच्या बदल्यांच
शवशनयमन
िासकीय
कतणव्य पार पाडणयासाठी
होणा-या शवलं बास प्रशतबंि
अशिशनयम 2005 मिील
प्रकरण क्रमांक 3 च्या
कलम 10(1) मिील
तरतुदीस
अनुसरुन
तात्काळ नस्ती िक्यतो
त्याच शदविी ककवा दुस-या
शदविी आशण तातडीच्या
स्वरुपाची
नस्ती
4
शदवसात
शनकाली
काढणयांत यईल अनय
शवभािािी
संबंशित
नसलल्या नस्तीवर 45
शदवसांच आत व दुस-या
शवभािाची बाब अंतभूणत
असलल्या
व त्या
शवभािाच
अशभप्राय
आवश्यक
असलल्या
नस्तीवर 3 मशहनयांच्या
आत
शनणणय
घवून
आशदवासी कायणवाही करणयांत यईल.

वसशतििृहाबाहर
राहणा-या
प्रशिक्षणार्थ्यांना अनुकम रु.600/, रु.500/प्रशत माह शनवाह भत्ता दणयांत यतो.
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उपसंचालक
सहाय्यक संचालक
(तां)
अशिक्षक(तां)
( पशहलामजला )
( नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्तारीत क्रमांक
शवस्तारीत क्रमांक
1003/1201/1203
तसच संबंशित
औ.प्र.संस्थच प्राचायण

संचालक (व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण
संचालनालय,
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(नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
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4001

07

07

अल्पसंखयांक
समाजातील
शवद्यार्थ्यांसाठी मॅरीकोत्तर शिष्ट्यवृत्ती
योजना
सन 2007 - 08 या िैक्षशणक
वर्ापासून
अल्पसंख्यांक
( मुस्लीम, पारसी, िीख, शखश्चन,
आशण बौध्द ) समाजातील िुणवत्तािारक
शवद्यार्थ्यांसाठी मा. पंतप्रिान भारत
सरकार
यांच्या
15
कलमी
कायणक्रमांतिणत पोस्ि म ॅरीक शिष्यविृत्ती
योजना लािू कलली आह.
यामुळ अल्पसंख्यांक समाजातील
आर्थथकदष्िृ िया
दुबणल
असलल्या
िुणवत्तािारक
शवद्यार्थ्यांना
उच्च
शिक्षणाची संिी शमळू न त्यांच्यातील
रोजिार क्षमता वाढणार आह. सदरहू
योजना 11 व्या पंचवार्थर्क योजनच्या
कलाविीत ( 2007 - 12 ) अंमलात
आली आह. सद्यस्स्थतीत 11699 इतक
अल्पसंख्यांक उमदवार प्रशिक्षण घत
आहत.
तसच चालू िैक्षशणक वर्ण 2018 - 19
या वर्ातही या योजनची अंमलबजावणी
प्रभावी पध्दतीन होणसाठी राज्यातील
सवण प्रमुख विृत्तपत्रांमध्य उच्च शिक्षण
संचालनालयाकडू न जाशहरात दणयात
आली आह. तसच याबाबतची कायणवाही
महाशडबीिी पोिण लमार्णत होणार आह.
महानगरपाशलका क्षे िातील औद्योगक
प्रशिक्षण संस्र्थांमध्ये दसरी व शतसरी
व उवणशरत औद्योशगक प्रशिक्षण
संस्र्थांमध्ये दसरी पाळी सरु करणे.
राज्याच्या
औद्योशिकी
करणयात
झपाियान वाढ होत असत.
त्या
अनुर्ंिान
आिुशनक
तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलल्या
कुिल मनुष्यबळाची िरज लघु, मध्यम
आशण माठया उद्योजकांना शनमाण झाली
आहत. व्यवसाय प्रशिक्षणाद्वार शनमाण
कल जाणार कुिल मनुष्यबळ कमी
पडत असल्याकारणान
औद्योशिक
प्रशिक्षण
संस्थातील
व्यवसाय

महाराष्र
िासकीय
कमणचा-यांच्या बदल्यांच
शवशनयमन
िासकीय
कतणव्य पार पाडणयासाठी
होणा-या शवलं बास प्रशतबंि
अशिशनयम 2005 मिील
प्रकरण क्रमांक 3 च्या
कलम 10(1) मिील
तरतुदीस
अनुसरुन
तात्काळ नस्ती िक्यतो
त्याच शदविी ककवा दुस-या
शदविी आशण तातडीच्या
स्वरुपाची
नस्ती
4
शदवसांत
शनकाली
काढणयात यईल अनय
शवभािािी
संबंशित
नसलल्या नस्तीवर 45
शदवसांच आत व दुस-या
शवभािाची बाब अंतभूणत
असलल्या
व त्या
शवभािाच
अशभप्राय
आवश्यक
असलल्या
नस्तीवर 3 मशहनयांच्या
आत
शनणणय
घवून
कायणवाही करणयांत यईल.
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अभ्यासक्रमांच्या प्रवि क्षमतत वाढ
करणयांत आली. राज्यातील शवद्यमान
औद्योशिक प्रशिक्षण संस्थांचा उपलब्ि
यंत्रसामुग्रीचा महत्तम वापर करुन
प्रशिक्षणार्थ्यांना
व्यवसाय
अभ्यासक्रमाच्या सुशविा उपलब्ि करुन
दणयांसाठी राज्यातील महापाशलका
क्षत्रातील िासकीय औद्योशिक प्रशिक्षण
संस्थांमध्य दुसरी व शतसरी पाळी तसच
उवणशरत शठकाणच्या िासकीय औद्योशिक
प्रशिक्षण संस्थांमध्य दुसरी पाळी ऑिस्ि
2010 पासून सुरु झाली आह.
उत्पादनाशिमख प्रशिक्षण योजना औद्योशिक
प्रशिक्षण
संस्थतील
प्रशिक्षणार्थ्यांना
शदल्या
जाणा-या
कौिल्यात वाढ व्हावी त्याचप्रमाण िरीब
शवद्यार्थ्यांना कमवा व शिका यासाठी
उत्पादनाशभमुख प्रशिक्षण योजना राज्यात
प्रथमच सुरु कली आह याचा लाभ
संस्थला व शवद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाच्या
दरम्यान होतो. त्याकशरता सन 2002
पासून राज्यातील सवण औद्योशिक
प्रशिक्षण
संस्थांमध्य
ही
योजना
राबशवणयाचा शनणणय घणयात आलला
आह.
या शनणणयाचा र्ायदा औद्योशिक
प्रशिक्षण संस्थांमध्य शवशवि प्रकारची
बाहरील काम स्स्वकारुन संस्थतील
सािन सामुग्रीचा महत्तम वापर करुन
महसूल िासनास जमा करणयांत यतो.

काढणयांत यईल अनय
शवभािािी
संबंशित
नसलल्या नस्तीवर 45
शदवसांच आत व दुस-या
शवभािाची बाब अंतभूणत
असलल्या
व त्या
शवभािाच
अशभप्राय
आवश्यक
असलल्या
नस्तीवर 3 मशहनयांच्या
आत
शनणणय
घवून
कायणवाही करणयांत यईल.
महाराष्र
िासकीय
कमणचा-यांच्या बदल्यांच
शवशनयमन
िासकीय
कतणव्य पार पाडणयासाठी
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शदविी आशण तातडीच्या
स्वरुपाची
नस्ती
4
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शनकाली
काढणयांत यईल अनय
शवभािािी
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शदवसांच आत व दुस-या
शवभािाची बाब अंतभूणत
असलल्या
व त्या
शवभािाच
अशभप्राय
आवश्यक
असलल्या
नस्तीवर 3 मशहनयांच्या
आत
शनणणय
घवून
कायणवाही करणयांत यईल.
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राज्यातील 43 अल्पसंखयांक बहल
िागातील
शवद्यमान
औद्योशगक
प्रशिक्षण संस्र्थे त/ दसरी/शतसरी पाळी
व बृहन्मं बईत 2 नवीन औ.प्र.संस्र्था,
मांडवी व चांशदवली ऑगस्ट 2009
पासून सरु करणेअल्पसंख्याक
समाजातील उमदवारांना रोजिार व
स्वयंरोजिाराच्या
संिी
शनमाण
होणयासाठी राज्यातील 43 अल्पसंख्यांक
बहु ल भािातील शवद्यमान औद्योशिक
प्रशिक्षण
संस्थांमिील
कायणरत
व्यवसायात दुस-या पाळीत 237 व
शतस-या पाळीत 11 अिा एकूण 248
तुकड्या, त्याचप्रमाण बिृहनमुंबईतील
मांडवी, शज. मुंबई िहर व चांशदवली, ता.
नहरुनिर(कुला), शज.मुंबई उपनिर यथ
नव्यान सुरु झालल्या दोन औद्योशिक
प्रशिक्षण संस्थामध्य 28 तुकड्या सुरु
करणयांत आल्या आहत.
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खाजिी कायम शवना अनुदान तत्वावर
नवीन औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था सुरु
करण/ शवद्यमान औद्योशिक प्रशिक्षण
संस्था नवीन व्यवसाय/जादा तुकडी सुरु
करणबाबत
१. पात्रता प्राप्त अजणदार वर्णभर
संचालनालयाच्या संकत स्थळावर
www.dvet.gov.in
वर ऑनलाईन
स्वरुपात अजण करतील.
२.ऑनलाईन अजण करतवळी अजण
प्रशक्रया िुल्क रुपय २००० /- नोंदणी
िुल्क रु. १००००/- भरणा करण
आवश्यक आह.
३. ऑनलाईन अजांची व कािदपत्रांची
पशरपुतणता
तपासणयाच्या
उद्दिान
संिणकीय प्रणालीव्दार प्राथशमक छाननी
करणयात यईल.
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िासन शनणणयातील तरतुदी
व िासनाच्या सूचनांप्रमाण
अजांवर कायणवाही
करणयात यईल.
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सहा.संचालक (तां)/
सहा.संचालक (तां)/
अशिक्षक/
मुख्य शलशपक
वशरष्ठ शलशपक-२
कशनष्ठ शलशपक-२
(पशहला मजला)
(जुनी इमारत)
दूरध्वनी क्र.
२२६२०६०३/
६०४
शवस्तारीत क्र. 1221

संचालक
व्यवसाय शिक्षण व
प्रशिक्षण ,
(चौथा मजला)
दूरध्वनी क्र.
२२६२०६०३/
६०४
शवस्तारीत क्र. ४००१
संबंशित संस्थच
प्राचायण

४. प्राथशमक छाननी झालल्या अजाचा
संिणकीय
प्रणालीव्दार
प्रत्यक्ष
शनशरक्षणाकरीता शिर्ारस करणयात यत.
५. शनरीक्षण अहवालाच्या आिार
संिणकीय प्रणालीव्दार संस्थस स्स्वकिृ त
प्रमाणपत्र (LOA) शनिर्थमत करणयात
यत. तद्नंतर सदर संस्थत राज्य
िासनाच इरादापत्र (LOI) संिणकीय
प्रणालीव्दार दणयात यत.
६. इरादापत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंिीत
संस्थस राष्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण पशरर्द
(NCVT) यांची संलग्नता प्राप्त
करणयासाठी अजण करावा लाितो.
७. NCVT यांची
संलग्नता प्राप्त
करणयासाठी
आवश्यक
कायणवाही
प्रशिक्षण महासंचालनालय,नवी शदल्ली
यांच्या www.dgt.nic.in या संकत
स्थळावर दणयांत आलली आह.
८. NCVT यांची
संलग्नता
शमळाल्यानंतर सदर संस्थला राज्य
िासनामार्णत
संिणक
पध्दतीन
स्वंयचशलत
प्रणालीव्दार
मंजरू ीपत्र
दणयांत यईल.
व्यवसाय
शिक्षण
व
प्रशिक्षण
संचालनालयातील
व्यवसाय
शिक्षणांतिणत माध्यशमक स्तरावरील पूवण
व्यावसाशयक अभ्यासक्रम, + २
स्तरावरील स्व्दलक्षी तसच उच्च
माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम योजना
राबशवल्या
जातात.
व्यवसाय
अभ्यासक्रमातील
नवीन
संस्था
त्याचप्रमाण शवद्यमान संस्थत अशिकच्या
तुकडयांना कायम शवना अनुदाशनत
तत्वावर सुरु करणयासाठी दरवर्ी
राज्यामिून अिासकीय संस्थांकडू न
प्रस्ताव मािशवणयात यतात. िासनाच्या
प्रचशलत शनयमानुसार कायम शवना
अनुदान तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम
सुरु करणयासाठी अजण मािशवण व
तद्नुर्ांशिक प्रशक्रया पार पाडणयासाठी.
१.पात्रता
प्राप्त
अजणदार
वर्णभर
संचालनालयाच्या संकत स्थळावर
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www.dvet.gov.in
वर ऑनलाईन
स्वरुपात अजण करतील.
२.ऑनलाईन अजण करतवळी अजण
प्रशक्रया िुल्क रुपय २०००/- नोंदणी
िुल्क रु. १००००/- भरणा करण
आवश्यक आह.
३. इच्छु क अजणदार संस्थाकडू न Online
अजण मािशवणयांकरीता व्यवसाय शिक्षण
व
प्रशिक्षण
संचालनालयामार्णत
राज्यातील सवाशिक खप असलल्या २
वतणमान पत्रात वर्ातुन एकदा जाशहरात
प्रकाशित करण.
४. ऑनलाईन अजांची व कािदपत्रांची
पशरपुतणता
तपासणयाच्या
उद्दिान
संिणकीय प्रणालीव्दार प्राथशमक छाननी
करण.
५. प्राथशमक छाननी झालल्या अजाचा
संिणकीय
प्रणालीव्दार
प्रत्यक्ष
शनशरक्षणाकरीता शिर्ारस करण.
६. शिर्ारस प्राप्त संस्थाना ऑनलाईन
शनरीक्षण
सशमतीमार्णत
(Online
Acceptance) दण.
७. शनदे ि झालल्या संस्थाच संस्थाशनहाय
शनरीक्षण
करणयांच
वळापत्रक
संकतस्थळावर अपलोड करण.
८. शनरीक्षण अहवालाच्या आिार
संिणकीय प्रणालीव्दार संस्थस स्स्वकिृ त
प्रमाणपत्र (LOA) शनिणशमत होईल.
09

परीक्षा शविाग- महाराष्र राज्यामध्य
417 िासकीय औ.प्र.संस्था व 525
खाजिी औ.प्र.संस्था कायणरत आहत त्या
संस्थामध्य खालील योजनमध्य शवहीत
कालाविीसाठी प्रवि शदल जातात व
त्यांच प्रशिक्षण पूणण झाल्यानंतर महाराष्र
व केंद्र िासन स्तरावर शवशवि परीक्षा
घतल्या जातात.
अ) केंद्रिासन स्तरावरील संचालनालया
मार्णत घणयात यणा-या परीक्षा
1)शिल्प कारािीर प्रशिक्षण योजना
2)शिकाऊ उमदवारी प्रशिक्षण योजना
3)सिर ऑर् एक्सलनस योजना

महाराष्र िासकीय
कमणचा-यांच्या बदल्यांच
शवशनयमन िासकीय
कतणव्य पार पाडणयासाठी
होणा-या शवलंबास
प्रशतबंि अशिशनयम
2005 मिील प्रकरण
क्रमांक 3 च्या कलम
10(1) मिील तरतुदीस
अनुसरुन तात्काळ नस्ती
िक्यतो त्याच शदविी
ककवा दुस-या शदविी
आशण तातडीच्या
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सहा.संचालक(तां)
शनरीक्षक
प्रमुख शलशपक
वशरष्ठ शलशपक
(शतसरा मजला)
(नवीन इमारत)
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604/
293
22694596
शवस्तारीत क्रमांक
3171
तसच सहसंचालक

संचालक
(चौथा मजला)
(नवीन इमारत)
दूरध्वनी क्रमांक
22695819
उपसंचालक (पशहला
मजला)
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604/
293 शवस्तारीत
क्रमांक 1001
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ब) महाराष्र िासन स्तरावर खालील
परीक्षा घतल्या जातात.
1)एस.सी.व्ही.िी. अंतिणत
अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा
2) आर्थिझन िू िक्नोक्रॅि (तिृतीय स्तर
परीक्षा)
3)एम.एस.ई.बी/ शजल्हा पशरर्द/िासन
शनणणयाद्वार मानयता प्राप्त व इती
आस्थापनांच प्रायोशजत उमदवारांच्या
एस.सी.व्ही.िी. अंतिणत परीक्षा
4) शिल्प कारािीर प्रशिक्षण
योजनअंतिणतच्या आशखल भारतीय
व्यवसाय परीक्षसाठी खाजिी
उमदवारांसाठी पूवण चाचणी परीक्षा
(सद्यस्स्थतीत डीजीिी नवी शदल्ली यांनी
खाजिी उमदवारांना पशरक्षस बसणयास
स्थशिती शदल्यामुळ पूवणपरीक्षा त्याच
पुढील आदिापयंत शमळपयंत घणयात
यणार नाही)
5)प्रशिक्षणाथी कौिल्य स्पिा (शवभािीय
स्तर व राज्यस्तर (शसिीएस)
6)शनदिक कौिल्य स्पिा परीक्षा
(शजल्हा,शवभािीय व राज्यस्तर)
शिकाऊ उमे दवारी योजना :
औद्योशिक क्षत्रात प्रशिक्षणाची पातळी
सुिारणयाच्या दष्िृ िीन शिकाऊ उमदवार
अशिशनयमाची अंमलबजावणी करणयांत
आली आह. हा अशिशनयम लोकसभत
1961 साली मंजरू झाला आशण 1973 व
1986 साली त्यात सुिारणा करणयांत
आली आह. या अशिशनयमाची
शनयमावली 1962 साली तयार
झाल्यानंतर या राज्यात जानवारी 1963
पासून ही योजना राबशवणयांत यत आह.
तसच केंद्र िासनान शिकाऊ उमदवार
अशिशनयम 1961 अंतिणत शदनांक 22
शडसेंबर 2014 व शिकाऊ उमदवारी
शनयम 1992 मध्य शदनांक 18 जुन
2015 रोजी महत्वाच्या सुिारणा
करणयांत आलल्या आहत.
ही
योजना
प्रभावीपण
राबशवणयासाठी संचालक, व्यवसाय

स्वरुपाची नस्ती 4
शदवसात शनकाली
काढणयात यईल.अनय
शवभािांिी संबशित
नसलल्या नस्तीवर 45
शदवसांच आत व दुस-या
शवभािाची बाब अंतभूणत
असलल्या व त्या
शवभािाच
अशभप्रायआवश्यक
असलल्या नस्तीवर 3
मशहनयांच्या आत शनणणय
घवून कायणवाही करणयात
यईल.

प्रादशिक कायालय व
संबशित औ.प्र.संस्थच
प्राचायण

महाराष्र िासकीय
कमणचा-यांच्या बदल्यांच
शवशनयमन िासकीय
कतणव्य पार पाडणयासाठी
होणा-या या शवलं बास
प्रशतबंि अशिशनयम 2005
मिील प्रकरण क्रमांक 3
च्या कलम 10 (1)
मिील तरतूदीस
अनुसरुन तात्काळ नस्ती
िक्यतो त्याच शदविी
ककवा दुस-या शदविी
आशण तातडीच्या
स्वरुपाची नस्ती 4
शदवसात शनकाली
काढणयांत यईल. अनय
शवभािािी संबंशित
नसलल्या नस्तीवर 45
शदवसांच आत व दुस-या
शवभािा ची बाब अंतभूणत
असलल्या व त्या

शनरीक्षक
(पाचवा मजला)
(नशवन इमारत)
दुरध्वनी क्रमांक
26220603/ 604
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उपप्रशिक्षणाथी
सल्लािारü
(पाचवा मजला)
(नशवन इमारत)
दुरध्वनी क्रमांक
26220603/ 604

शिक्षण व प्रशिक्षण यांना राज्य शिक्षणाथी
सल्लािार म्हणून नमल आह. तसच सहा
शवभािीय
कायालयाच्या
प्रमुखांना
शिक्षणाथी उपसल्लािार (व) या पदाचा
दजा शदलला आह. त त्यांच्या
अशिपत्याखालील
िासकीय
/
अिासकीय आस्थापनतील शिकाऊ
उमदवारी
योजनअंतिणतची
काम
पाहतात. राज्य पातळीवर शिकाऊ
उमदवारी योजना अशिक कायणक्षमपण
राबशवणयासाठी खाजिी व शनमसरकारी
स्तरावर अडीअडचणींच शनवारण /
मािणदिणन करणयासाठी शनरशनराळ्या
सशमत्या नमलल्या आहत.
महाराष्र राज्यात
िासनाची
िासकीय 44 मुलभूत प्रशिक्षण तथा
अनुर्ंशिक सूचना केंद्र (BTRI) व 01
बशसक रकनि प्रोव्हायडर (BTP) व
अिासकीय 163 मुलभूत प्रशिक्षण
केंद्र(BTC) अिी एकुण 208 प्रशिक्षण
केंद्र स्थापन झालली आहत. या
योजननुसार केंद्र सरकारन औद्योशिक
क्षत्रातील
कारखानयांच्या
व्यवस्थापकांच्या
माशहतीसाठी
अशिसूचना प्रशसध्द कल्या व औद्योशिक
क्षत्रातील कारखानयांना उपयोिी पडतील
अस 261 व्यवसाय शनरशनराळ्या 39
ििांतन
ू शनदे शित कलल आहत. महाराष्र
राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ,
मुंबई यांचमार्णत प्रशिक्षण दणयांत
यणाऱ्या व्यवसायांना केंद्र िासनाच्या
शदनांक 07/09/2017 च्या अशिसुचन
नुसार 123 व्यवसायांना शिकाऊ
उमदवारी लािु कलली आह.

शवभािाच अशभप्राय
आवश्यक असलल्या
नस्ती वर 3 मशहनयांच्या
आत शनणणय घऊन
कायणवाही करणयांत
यईल.

केंद्र िासन प्रत्यक व्यवसायाच्या
अभ्यासक्रमाची
आखणी
करत.
औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था मिील
उत्तीणण शवद्याथी प्रत्यक्ष कामाचा
अनुभव घणयासाठी शिकाऊ उमदवार
म्हणून प्रशिक्षण घतात. शिकाऊ
उमदवारी पुणण झाल्यानंतर राष्रीय
व्यावसाशयक प्रशिक्षण पशरर्द, नवी
शदल्ली यांच मार्णत शिकाऊ उमदवारांची
अंशतम परीक्षा घऊन उत्तीणण उमदवारांना
अंशतम प्रमाणपत्र दणयांत यत. औद्योशिक
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कारखानयात ज शिकाऊ उमदवार
प्रशिक्षण घतात, त्यांना प्रशिक्षणाच्या
कालाविीमध्य केंद्र िासनान मंजरू
कलल्या शवशहत दरान प्रशतमहा शवद्यावतन
दणयांत यत. त्याचा दर खालीलप्रमाण
आह. (रोजिार
व
प्रशिक्षण
महाशनदिालय, नवी शदल्ली यांची
अशिसूचना जी.एस. आर. 680 (अ),
शदनांक 22 सप्िें बर 2014)
प्रथम वर्ण - संबंशित राज्य ककवा संघ
राज्य क्षत्र यांनी अशिसूचनव्दार शनस्श्चत
कलल्या अिण कुिल कामिारांच्या
शकमान मजुरीच्या 70 िक्क
शद्वतीय वर्ण - संबंशित राज्य ककवा संघ
राज्य क्षत्र यांनी अशिसूचनव्दार शनस्श्चत
कलल्या अिण कुिल कामिारांच्या
शकमान मजुरीच्या 80 िक्क
तिृशतय वर्ण - संबंशित राज्य ककवा संघ
राज्य क्षत्र यांनी अशिसूचनव्दार शनस्श्चत
कलल्या अिण कुिल कामिारांच्या
शकमान मजुरीच्या 90 िक्क
चतुथण वर्ण - संबंशित राज्य ककवा संघ
राज्य क्षत्र यांनी अशिसूचनव्दार शनस्श्चत
कलल्या अिण कुिल कामिारांच्या
शकमान मजुरीच्या 90 िक्क
केंद्र िासनान ऑिस्ि 2016
पासून शिकाऊ उमदवारी योजनकरीता
Apprenticeship Training Portal
www.apprenticeship.gov.in
या
पोिण लवर ऑनलाईन शिकाऊ उमदवारी
भरती प्रशक्रया सुरु कलली आह. या
पोिण लवर शिकाऊ उमदवार तसच
आस्थापना नोंदणी करु िकतात.
शिकाऊ उमदवारांची भरती वर्ातून
कव्हाही करता यत. परं तू शिकाऊ
उमदवारीचा कालाविी संपताच यणाऱ्या
परीक्षस उमदवार बसू िकतो. तसच
परीक्षा वर्ातून दोन वळा घतली जात.
केंद्र िासनान सुरु कलल्या
Apprenticeship Training Portal
(www.apprenticeship.gov.in) वर
31 शडसेंबर,2018 अखरपयंत 7675
आस्थापनांची नोंदणी झालली आह
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National Apprenticeship
Promotion Scheme (NAPS) :
शिकाऊ उमदवारांच्या भरतीकरीता
आस्थापनांना प्रोत्साहन दणयासाठी
शदनांक 19/08/2016 पासून शिकाऊ
उमदवारी प्रोत्साहन योजना (NAPS)
खालीलप्रमाण सुरु करणयांत आली.
 या योजन अंतिणत शिकाऊ
उमदवारांची भरती करणयासाठी
आस्थापनांना शदनांक 19/08/2016
पासून शिकाऊ उमदवारी प्रोत्साहन
योजनतंिणत (एन.ए.पी.एस.) दरमहा
प्रशत शिकाऊ उमदवार दय
शवद्यावतनाच्या
25%
ककवा
रु.1500/- यापैकी कमी असलली
रक्कम आस्थापनला दय असल.
 या योजन अंतिणत फ्रिर शिकाऊ
उमदवारांना
मुलभूत
प्रशिक्षण
कालाविीत ही रक्कम दय नाही.
फ्रिर शिकाऊ उमदवारांकशरता
50% मुलभूत प्रशिक्षणाची रक्कम
(रु.7500/- जास्तीत जास्त) 500
तास / 3 मशहन एवढी दय राहील.
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शिकाऊ
उमदवारी
प्रोत्साहन
योजनतंिणत (एन.ए.पी.एस.) शडसेंबर
2018 अखरपयंत 5023 आस्थापनांना
रु.2,74,14,035/- एवढ्या रकमच
वािप करणयांत आलल आह.
हायिक प्रशिक्षण योजना
प्रित तंत्रज्ञानाच्या प्रभावामुळ
कारखानयातील उत्पादन प्रशक्रयामध्य
संख्यात्मक व िुणात्मक बदल
घडशवणयासाठी नवीन शपढीतील कुिल
कामिारांना अद्ययावत व उच्च व
तंत्रज्ञाच प्रशिक्षण दवून तांशत्रक दष्िृ िया
कायणक्षम करण. सदर योजना र्क्त
औ.प्र.संस्था, औि, पुण यथ कायणरत
आह.

योजना राबशवणयाच
(जनतला सवा दणयाच )
सशवस्तर वळापत्रक
औद्योशिक प्रशिक्षण
संस्थत प्राचायण ठरशवतात व
त वळोवळी प्रकाशित
कल जात.
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सहा.प्रशि.सल्लािार
(तां)
(चौथा मजला)
(नवीन इमारत)
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्ताशरत क्रमांक
1003/1201/1203
तसच संबशित
औ.प्र.संस्थच प्राचायण

संचालक (व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण
संचालनालय मजला)
(चौथा मजला)
(नशवन इमारत)
दुरध्वनी क्रमांक
26220603/ 604
शवस्तारीत क्रमांक
4001.
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प्रगत व्यवसाय शिक्षण पध्दती
AVTS
प्रित व्यवसाय शिक्षण पध्दती (AVTS)
योजनतंिणत औद्योशिक क्षत्रातील
कामिार, औ.प्र.संस्थामिून उत्तीणण
झालल उमदवार, केंद्र व राज्य िासनाच
कमणचारी इ. घिकांकशरता प्रित तां शत्रक
ज्ञान व कौिल्य विृध्दी कशरता प्रशिक्षण
दणयात यत.
सद्य:स्स्थतीत राज्यातील 08 औद्योशिक
प्रशिक्षण संस्थामध्य योजना कायास्नवत
आह.(अंबरनाथ, औि पुण, कोल्हापूर,
नाशिक, औरं िाबाद, नांदड, अमरावती,
नािपूर)
पस्ललक प्रायव्हे ट पाटण नरशिपद्वारे
दे िातील 1396 िासकीय
औद्योशगक प्रशिक्षण संस्र्थांचे
दजावाढ करणे.
राज्यात एकुण 417 औद्योशिक
प्रशिक्षण संस्था असून सवण संस्थांचा
दजावाढ करून शदल जाणार प्रशिक्षण
कारखानयांतील आिुशनक तंत्रज्ञानाच्या
िरजिी सुसंित होणयासाठी व
जािशतक दजाच कुिल मनुष्यबळ
तयार करणयाच्या दष्िृ िीन ह उशद्दष्ि
समोर
ठऊन राज्यातील 250
औद्योशिक प्रशिक्षण संस्थांचा दजावाढ
केंद्रिासन पुरस्किृ त पस्ब्लक प्रायव्हि
पािण नरशिप योजन अंतिणत करणयात
यत आह.
या योजनत औद्योशिक प्रशिक्षण
संस्थांकशरता एका Industry Partner
ची सहयोिी उद्योि म्हणुन शनवड
करणयात यत. संबशित Industry
Partner (IMC अध्यक्ष), राज्य िासन
व केंद्रिासन यांच्या शत्रपक्षीय सामंजस्य
करार कला जातो. या Industry
Partner च्या अध्यक्षतखाली संस्था
व्यवस्थापन सशमती (IMC) स्थापन
करणयात यत त्या सशमतीत पशरसरातील
अनय चार Industry Partner सभासद
असतात. तसच िासनाच सहा

योजना राबशवणयाच
(जनतला सवा दणयाच )
सशवस्तर वळापत्रक
औद्योशिक प्रशिक्षण
संस्थच प्राचायण ठरशवतात
व त वळोवळी प्रकाशित
कल जात.

सहा.प्रशि.सल्लािार
(तां)
(चौथा मजला)
(नवीन इमारत)
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्ताशरत क्रमांक
1003/1201/1203
तसच संबशित
औ.प्र.संस्थच प्राचायण

संचालक(व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण
संचालनालय मजला)
(चौथा मजला)
(नशवन इमारत)
दुरध्वनी क्रमांक
26220603/ 604
शवस्तारीत क्रमांक
4001.

महाराष्र िासकीय
कमणचा-यांच्या बदल्यांच
शवशनयमन िासकीय
कतणव्य पार पाडणयासाठी
होणा-या शवलंबास प्रशतबंि
अशिशनयम 2005 मिील
प्रकरण क्रमांक 3 च्या
कलम 10(1) मिील
तरतुदीस अनुसरून
तात्काळ नस्ती िक्यतो
त्याच शदविी ककवा दुस-या
शदविी ककवा दुस-या
शदविी आशण तातडीच्या
स्वरूपाची नस्ती 4
शदवसात शनकाली
काढणयांत यईल अनय
शवभािािी संबंशित
नसलल्या नस्तीवर 45
शदवसांच आत व दुस-या
शवभािाचीबाब अंतभुणत
असलल्या व त्या
शवभािाच अशभप्राय
आवश्यक असलल्या
नस्तीवर 3 मशहनयांच्या
आत शनणणय घवून
कायणवाही करणयांत यईल.

स. प्र. स. (ता.)
(चौथा मजला)
(नवीन
इमारत)
दुरध्वनी क्रमांक
22620603/ 604/
293
शवस्तारीत
क्रमांक
1003/1201/1203
तसच औ.प्र.संस्थच
प्राचायण

संचालक (व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण
संचालनालय)
(चौथामजला)
(नवीनइमारत)
दुरध्वनीक्रमांक
22620604/604
शवस्तारीत
क्रमांक
4001.
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प्रशतशनिी असुन प्राचायण ह सदस्य
सशचव असतात. संस्था व्यवस्थापन
सशमतीला (IMC) सोसायिी नोंदणी
कायदा 1860 अंतिणत नोंदणी करून
िैक्षशणक व आर्थथक स्वायत्तता दणयांत
आलली आह. सदर सशमतीच्या नावान
राष्रीयकिृ त ब ँकत उघडणयात आलल्या
खात्यामध्य प्रत्यकी रू. 2.50 कोिी
रक्कम व्याजमुक्त कजण रूपान
केंद्रिासनाकडु न
जमा
करणयात
आलल आह. या कजाच्या रकमतुन
संस्थचा िुणात्मक शवकास करावयाचा
असुन शवशवि उपक्रमामिुन महसुल
उत्पनन प्राप्त करावयाच आह. सदर
शबनव्याजी कजण प्राप्त झाल्यानंतर 11
व्या वर्ापासून पुढील 20 वर्ात समान
वार्थर्क हप्त्यामध्य केंद्रिासनास परत
करावयाच आह.
सन 2007-08 पासुन या
योजनची अंमलबजावणी दिात तसच
राज्यात सुरु झालली आह. या
योजनअंतिणत 2007-08 या वर्ात
राज्यातील 62, 2008-09 मध्य 55,
2009-10 मध्य 60, सन 2010-11 मध्य
29 व सन 2011-12मध्य 44 अिा
एकुण 250 संस्थाचा समावि करणयांत
आलला असुन प्रत्यकी रू. 2.50 कोिी
प्रमाण एकुण रू. 625 कोिी व्याजमुक्त
कजण रूपान सशमतीच्या बक
ँ खात्यात
जमा झालल आहत.
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जागशतक बँक सहास्ययत व्यवसाय
प्रशिक्षण
सधारणा
प्रकल्प
(VTIP) राज्यात औद्योशिक
प्रशिक्षण संस्थांमिून शदल जाणार
प्रशिक्षण कारखानयातील नशवन
तंत्रज्ञानाच्या
िरजिी
सुसंित
होणयासाठी व जािशतक दजाच
कुिल
मनुष्यबळ
शनमाण
करणयासाठी कारखान / औद्योशिक
संघिना यांच्या सहभािान केंद्र
िासनान
औद्योशिक
प्रशिक्षण
संस्थांचा दजा उं चावून त्यांना सेंिर
ऑर् एक्सलनस मध्य रुपांतरीत
करणयाची योजना सन 2005 पासून
सुरु
करणयांत
आली
आह.
उद्योििंद्यामध्य नशवन तंत्रज्ञानामुळ
बहु कौिल्य कारािीरांची (Multi
Skill Workers) िरज असल्यान
बहु कौिल्यमुक्त मनुष्यबळ तयार
करणयांसाठी ही योजना औद्योशिक
प्रशिक्षण संस्थमध्य राबशवणयांत यत
आह.
जािशतक बॅक सहास्य्यत
व्यवसाय प्रशिक्षण सुिारणा प्रकल्पात
राज्यातील 70 औद्योशिक प्रशिक्षण
संस्थांमि सेंिर ऑर् एक्सलनस ची
स्थापना करणयांत आलली असून
उवणरीत 17 संस्थांमिील र्क्त
व्यवसायांचा दजावाढ करणयांत
आलला आह.
जािशतक बँक प्रकल्पांतिणत संस्था
शवकास आराखड्यानुसार (IDP)
रुपय 36172.40 लक्ष इतक्या
रकमचा आराखडा तयार करणयांत
आलला असून यामध्य 75:25 ह
प्रमाण ठरशवणयांत आलल आह.
सदर
प्रकल्पामध्य
अ)
87
औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था ब) SPIU
क) M.I.S ड)ITOT इ) Incentive

जािशतक
बँक सहा.प्रशि.
प्रकल्पाची
मुदत सल्लािार(तां)
सप्िें बर 2018 अखर (चौथामजला)
संपष्ु िात आली आह. ( नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्तारीत क्रमांक
1003/1201/1203
तसच संबंशित औ.
प्र. संस्थच प्राचायण
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संचालक (व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण)
(चौथा मजला)
(नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्तारीत क्रमांक
4001.

Fund
ई)Additional
fund
इ.घिकांचा
समावि
करणयांत
आलला आह.या सवण घिकांकशरता
केंद्रिासनान सन 2017-18 पयंत
रुपय 25415.28 लक्ष इतका शनिी
राज्यास शवतरीत करणयात आलला
असून त्यापैकी माचण 2018 पयंत
रुपय 24170.24 लक्ष इतक्या
रकमची
उपयोशिता
प्रमाणपत्र
डी.जी.िी.नवी शदल्ली यांना सादर
कलली आहत.
18

जािशतक बँक सहास्य्यत "औद्योशिक
मुल्य विृध्दीकरणासाठी कौिल्यांच
बळकिीकरण करण(STRIVE):औद्योशिक प्रशिक्षण संस्था तसच
शिकाऊ उमदवारी अंतिणत दणयांत
यणा-या
कौिल्य
प्रशिक्षणाची
औद्योशिक आस्थापनाच्या िरजनुसार
प्रासंशिकता
व
कायणक्षमता
वाढशवणयाकरीता जािशतक बँक
सहास्य्यत
"औद्योशिक
मुल्य
विृध्दीकरणासाठी
कौिल्यांच
बळकिीकरण
करण(Skill
Strengthening for Industrial
Value Enhancement (STRIVE)
प्रकल्प दिातील सवण राज्यामध्य
राबशवणयांत यणार आह. सदर
प्रकल्पाचा कालाविी 5 वर्ाचा आह.
सदर प्रकल्पामध्य दिपातळीवर
एकूण 400 िासकीय औ.प्र.संस्था व
100 खाजिी औ.प्र.संस्थांचा समावि
होणार आह. सदर प्रकल्पामध्य ज्या
िासकीय संस्थांच ग्रडिन 2.0 ककवा
त्यापक्षा अशिक आह त्या संस्थांचा
तसच ज्या संस्थांच ग्रडिन 2.5
ककवा त्यापक्षा अशिक आह अिा
औ.प्र.संस्थांचा स्पिात्मक तत्वावर
समावि होणार आह. तसच केंद्र

जािशतक
बँक
सहास्य्यत
STRIVE
प्रकल्पाची राज्यामध्य
अंमलबजावणी
करणयांस
तत्वत:
मानयता
िासनपत्र
क्रं.जाबँप्र2611/(प्र.क्र.18/19)
/व्यशि-5
शदनांक
27.02.2019
अनवय प्राप्त झाली
आह.
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सहा.प्रशि.
सल्लािार (तां)
(चौथामजला)
( नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्तारीत क्रमांक
1003/1201/1203
तसच संबंशित औ.
प्र. संस्थच प्राचायण

संचालक (व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण)
(चौथा मजला)
(नवीन इमारत )
दूरध्वनी क्रमांक
2620603/604
शवस्तारीत क्रमांक
4001.

पुरस्किृ त सवण Model ITI चा
समावि होणार आह. तसच शिकाऊ
उमदवारी
प्रशिक्षण
योजनमध्य
सुिारणा करणयाकशरता व योजनची
व्याप्ती वाढशवणयाकशरता औद्योशिक
आस्थापनांच्या समुहाचा (Industry
clusters) सदर प्रकल्पामध्य समावि
होणार आह.

पशरशिष्ट्ठ 1
संचालक ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण )
संचालनालयाच्या स्तरावर शवशवि प्रशिक्षण योजनांच्या िोरणात्मक बाबींवर शनणणय घण
दुरध्वनी क्रमांक 22695819
( चौथा मजला , नवीन इमारत )

शवर्य
आस्र्थापना व
प्रिासन
संस्र्था
व्यवस्र्थापन
शनयोजन व शवत्त
व्यवस्र्थापन
बांधकाम
व्यवस्र्थापन
माशहती अशधकार

कायासने
कायासन अशधकारी कायासन
क्रमांक 1,2, 3 व 4
कायासन अशधकारी कायासन
क्रमांक 7,8,9, 10 व 18
कायासन अशधकारी कायासन
क्रमांक 11,13 व 15
कायासन अशधकारी कायासन
क्रमांक 14
कायासन अशधकारी कायासन
क्रमांक 02 तसेच
संचालनालयातील सवण
कायासने.

शवर्य
ई गव्हण नस
कौिल्य शवकास
कायण क्रम
िांडार / खरे दी
व्यवस्र्थापन

18

कायासन
कायासन
कायासन
कायासन
कायासन
कायासन

कायासने
अशधकारी
क्रमांक 16
अशधकारी,
क्रमांक 7,
अशधकारी
क्रमांक 13 व 18
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