
 
     

 

 

             

           ,                       , 
      ,        - 32 

                                   - 01 

             
                      ,       - 51 
               2021-22 

    ,        इ        ) 
 

 

पत्ता -              ,                      ,  

 
                       इ              
                                      , 
                   -400 051 
        -(022) 2647 4435 
ई-मेल- secretary@msbsde.edu.in 

वेबसाईट-www.msbsde.edu.in 

 

 

 

mailto:ई-मेल-%20secretary@msbsde.edu.in


 

 

    

म.रा.कौ.वि.प.मं. माहितीपसु्तका २०२१-२२ Page १ 

 

 
 
 

 
 
 
 

अनुक्रमणिका  

अ.क्र. 
विषय 

पृष्ठ क्र. 

(1)  उदे्दश, कार्य व ठळक वैणशष्टे 3. 

(2)  मंडळ सदस्र् सणमती 4. 

(3)  मान्र्ता णनर्मावली 

 

5. 

(4)  महाराष्र राज्र् कौशल्र्  णवकास परीक्षा मंडळाचे मान्र्ताप्राप्त व्र्वसार् 
अभ्र्ासक्रम नोंदिीकृत खाजगी संस््ांमध्रे् कार्म स्वरुपी णवना अनुदाणनत 
तत्वावर सुरु करण्र्ासंबंधी  परवानगी देण्र्ाबाबत अटीं व शती तसेच 
कार्यपद्धती. 

 

६ ते १२  

(5)  णवणवध प्रकारचे अजय, कार्यवाही कार्यक्रम तपशील, अजासोबत जोडावर्ाची एकूि 
सहपते्र, प्रपते्र 

 

१३ ते ६०  

(6)  णवणवध बाबींसाठी आकारण्र्ात रे्िारे शुल्क तपशील 61  

(7)  णवद्या्ी प्रवेश व परीक्षा कार्यक्रम ६२  ते 64  

(8)  मंडळामार्य त राबणविेत रे्िारे  णवणवध  अभ्र्ासक्रम व इतर तपणशल 65 ते ९९  

(9)  
सद्यस्स््तीत  सन-2021-22 सत्रासाठी  कार्यरत असलेल्र्ा संस््ातील 
अभ्र्ासक्रमांची एकुि मंजुर प्रवेश क्षमता ( अभ्र्ासक्रमणनहार् ) माहीती. १०० ते १०५  

(10)  
सहसंचालक, व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि, प्रादेणशक कार्ालर् व  णजल्हा 

व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी हर्ांचे पत्ते 106 ते 108 



 

 

    

म.रा.कौ.वि.प.मं. माहितीपसु्तका २०२१-२२ Page २ 

 

 
 
 
 

Durationwise  Courses Available  (2021-22 ) 
Sr 
No 

Courses / Group 6 Month 1 Year 2 Year Total 

  
Part Full Part Full Part Full Part Full Total 

1 Computer 21 0 9 0 0 4 30 4 34 
2 Paramedical 9 0 10 9 0 9 19 18 37 
3 Electronics 7 0 5 2 0 0 12 2 14 
4 Electrical 13 0 8 0 0 3 21 3 24 
5 Mechanical 23 0 10 0 0 7 33 7 40 
6 Civil 3 0 2 3 0 5 5 8 13 
7 Agriculture 10 0 0 0 0 3 10 3 13 
8 Automobile 5 0 2 2 0 2 7 4 11 
9 Chemical 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

10 Instrumentation 4 0 1 0 0 0 5 0 5 
11 Catering 3 0 5 2 0 2 8 4 12 
12 Textile 3 0 1 0 0 0 4 0 4 
13 Language 3 0 0 1 0 0 3 0 4 
14 Sports 2 0 0 0 0 1 2 1 3 
15 Beauty 7 0 1 0 0 1 8 1 9 
16 Printing 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
17 Leather 2 0 1 0 0 0 3 0 3 
18 Commerce 5 0 5 0 0 1 10 1 11 
19 Craft 3 0 1 0 0 0 4 0 4 
20 Apparel 11 0 3 0 0 2 14 2 16 
21 Art 2 0 1 0 0 1 3 1 4 
22 Mass Media 2 0 4 0 0 0 6 0 6 
23 Tourism 1 0 0 0 0 2 1 2 3 
24 Hospitality 0 0 4 2 0 1 4 3 7 
25 Gems & Jewllery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 Aviation 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
27 Music 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Other 15 0 4 1 0 1 19 2 21 

 
TOTAL 156 0 78 22 0 45 234 67 301 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ,  

1)   उदे्दश, कार्य , ठळक वैणशष्टे 
व्र्वसार् णशक्षि :- ज्र्ा णशक्षिामुळे उमेदवारात कौशल्र्पूिय रोजगाराची क्षमता  णनमाि   होते, असे णशक्षि म्हिजे  व्र्वसार्  णशक्षि होर्. 
1. उदे्दश  :- औद्योणगकीकरिातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाणजक व आर्थ्क बदल र्ा बाबींचा णवचार  करता अधयवट णशक्षि  सोडलले्र्ा 
णवद्यार्थ्र्ांसाठी तसेच णवणशष्ट णशक्षि घेिा-र्ा णवद्यार्थ्र्ांसाठी (ॲड-ऑन कोसेस)कमी कालावधीचे  व्र्ावसाणर्क अभ्र्ासक्रम तर्ार करुन अशा 
णवद्यार्थ्र्ांना रोजगार व स्वरं्रोजगारास चालना (Employability)  णमळिेचे दृष्टीने आवश्र्क     असिा-र्ा व्र्वसार् णशक्षिाची गरज भागणवण्र्ासाठी  
व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि संचालनालर्ाच्र्ा अणधपत्र्ाखाली सन 1986 मध्रे् महाराष्र राज्र् व्र्वसार् शणक्षि  परीक्षा मंडळाची स््ापना करण्र्ांत 
आली. 
2.   कार्य  :- 

1. मंडळाचे अभ्र्ासक्रम व पाठर्पुस्तके ठरणविे. 
2. मंडळाने ठरणवलेले अभ्र्ासक्रम णशकणवण्र्ासाठी इच्छूक शैक्षणिक संस््ांना मान्र्ता देिे. 
3. मंडळाच्र्ा मान्र्ताप्राप्त अभ्र्ासक्रमांच्र्ा णशक्षकांची णकमान शैक्षणिक अहयता ठरणविे. 
4. मंडळाच्र्ा मान्र्ताप्राप्त अभ्र्ासक्रमांची परीक्षा घेिे 
5. परीके्षचा णनकाल जाहीर करुन, माकय णशटस् व प्रमािपत्र वाटप करिे. 
6. मान्र्ताप्राप्त संस््ांचे  णनरीक्षि  करिे. 

3. अभ्र्ासक्रमाची ठळक वैणशष्टे   :- 
1. णवणवध सेक्टरमधील, शैक्षणिक अहयतेनुसार, तसेच  6 मणहने, 1 वर्य, 2 वर्य कालावधीचे  अधयवेळ व   पूियवेळ अभ्र्ासक्रम.           

               (सोबत  गटणनहार् /  अभ्र्ासक्रमणनहार् /  कालावधी णनहार् / शैक्षणिक अहयतेणनहार्     संख्र्ा व   र्ादी ) 
2. शासन णनियर् क्र.स्व्हओसी-2012/591/प्र.क्र.245(अ)/व्र्णश-4, उच्च व तंत्रणशक्षि णवभाग णदनांक  28 सप्टेंबर-2012        

अन्वरे् मंडळाचे दोन वर्य कालावधीच्र्ा पुिय वेळ स्वरूपाच्र्ा  णवणवध गटातील  अभ्र्ासक्रमांना + 2 स्तराची    "समकक्षता"           
        (Equivalance) मान्र्ता देण्र्ात आली आहे. 

3. शासन णनियर् क्र.स्व्हओसी-2012/591/प्र.क्र.245(ब)/व्र्णश-4, उच्च व तंत्रणशक्षि णवभाग णदनांक 28  सप्टेंबर, 2012     
अन्वरे्  मंडळाचे  1 वर्य     व 2 वर्य कालावधीच्र्ा पूियवेळ स्वरूपाचे णवणवध गटातील  अभ्र्ासक्रमांना औद्योगीक प्रणशक्षि  संस््ांमधील 
अभ्र्ासक्रमाशी   पर्ार्ी शकै्षणिक  अहयता   (Alternate Qualification)  म्हिून मान्र्ता देण्र्ात आली    आहे. 

4. शासन णनियर् क्र.व्हीओसी-2012/697/प्रक्र 292/व्र्णश-4,उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, णद.21   जानेवारी,    2013अन्वरे्     मंडळाचे  इर्त्ता  
10 वी  प्रवेश  शैक्षणिक अहयता असलेल्र्ा 2 वर्य कालावधीचे अभ्र्ासक्रमांना   "पदणवका  अभ्र्ासक्रम"  (Diploma Course)  अशा   नांवाने 
प्रमािपत्र  प्रदान  करण्र्ास मान्र्ता देण्र्ात    आलेली आहे. 

5. शासन णनियर् क्र.मातंस-2012/प्रक्र.277/39,माणहती व तंत्रज्ञान णवभाग (सा.प्र.णव.) णद.4 रे्ब्रुवारी 2013 अन्वरे्   मंडळाचे      
संगिकगटातील   (Computer Group)  संगिक णवर्र्ी असलेल्र्ा   अभ्र्ासक्रमाचे प्रमािपत्रधारक कमयचारी हे शासकीर्       सेवेसाठी   
आवश्र्क असलेली  संगिक अहयता  परीक्षा उत्तीिय असल्र्ाचे समजण्र्ात रे्ईल. 

6. भारत सरकार , वाणिज्र् व उद्योग मंत्रालर्, उद्योग भवन नवी णदल्ली  त्र्ांचे पत्र क्र. 6(11)/2009 Boilers णदनांक 6 जून 2012      नुसार  (  
The   Gazette of India, EXTRAORDINARY  PART II-section(I) Notification Dated  9May2012)    अन्वरे् मंडळाचा    
 बॉर्लर अटेंडंन्ट ”( Boiler Attendent ) हा अभ्र्ासक्रम उत्तीिय झालेनंतर  स्स्टम  बॉर्लरवरील र्ार्रमन ककवा       ऑपरेटर ककवा  

अणसस्टंट  र्ार्रमन ककवा अणसस्टंट ऑपरेटर म्हिून  1 वर्य कालावधीचा अनुभव धारि  केलेनंतर  “बाष्पके”êú     संचालनालर्ाकडील ( 
Directorate  of Boiler)  स्व्दतीर्  बॉर्लर  (Equivalent of second class Boiler Attendent      Certificate of compentancy) 
समकक्षतेसाठीच्र्ा   पृष्ठांकनासाठी   (Endorsement) पात्र   झालेला आहे. 

7. शासन णनियर् क्र.रोप्रणन-1007/प्रक्र 32/आस््ा - 2, णद.11/3/2008 अन्वरे् सावयजणनक बांधकाम णवभागातील " स््ापत्र् अणभर्ांणत्रकी   
       सहाय्र्क "   र्ा पाठर्क्रमाशी   मंडळातील   (i) वास्तूशास्त्र  आरेखक   (आर्थकटेक्चरल ड्राफ्समन)  (ii) कन्स्रक्शन सुपरवार्झर हे दोन  
      अभ्र्ासक्रम   समकक्ष आहेत. 

8. शासन णनियर् एपीटी-2396/215/सीआर 350/13, णद.26/11/1997 अन्वरे्  णजल्हा पणरर्देमधील कणनष्ठ अणभर्ांणत्रकी  सहाय्र्क र्ा 
पदावर  नामणनदेशनाने   अ्वा बदलीने णनरु्क्ती करण्र्ासाठी मंडळाचा  कन्स्रक्शन सुपरवार्झर हाअभ्र्ासक्रम   समकक्ष  आहे. 

9.  मंडळातील  काही अभ्र्ासक्रमांच्र्ा परीके्षसाठी ्ेट बसण्र्ाची (डार्रेक्ट ॲडणमशन टु    एक्झाणमनेशन ) संधी उपलब्ध आहे. 
10. भारत सरकार द्वारा णनगयणमत शासन णनियर्, भारत राजपत्र असाधारि भाग  II,  खण्ड 3 ,  उप खण्ड (1) प्रणधकार द्वारा  प्रकाणशत अणधसूचना   

     रणजस्री क्र. जी. एल. 33004/99 णदनांक 7 सप्टेंबर, 2017 कौशल्र्णवकास व उद्योजकता णवभाग, नवी णदल्ली, अन्वरे् महाराष्ट राज्र्  
      व्र्वसार् णशक्षि परीक्षा मंडळाच्र्ा अभ्र्ासक्रमांना ॲपे्रणन्टसेस अणधणनर्म 1961लागू  करण्र्ात आलेली आहे.    
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महाराष्र राज्र् कौशल णवकास परीक्षा मंडळ, मंुबई 
2)   --मंडळ  सदस्र् सणमती  -- 

1 अध्र्क्ष, महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ, मंुबई. अध्र्क्ष 

2 सणचव, महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ, मंुबई. सदस्र् 
सणचव 

 राज्र् शासनाचे प्रणतणनधी  

3 आरु्क्त, रोजगार व स्वरं्रोजगार कौशल्र् णवकास, महाराष्र राज्र्, कोकि भवन, नवी मंुबई. ककवा र्ांचा 
प्रणतणनधी. 

सदस्र् 
 

4 संचालक,(व्र्वसार् णशक्षि), व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि संचालनालर्, महाराष्र राज्र्, मंुबई  ककवा र्ांचा 
प्रणतणनधी. 

सदस्र् 
 

5 अध्र्क्ष, महाराष्र राज्र्, माध्र्णमक व उच्च माध्र्णमक णशक्षि मंडळ, णशवाजी नगर, पुिे  ककवा  र्ांचा प्रणतणनधी सदस्र् 
 

6 णशक्षि संचालक, महाराष्र राज्र्, मध्र्वती इमारत, पुिे ककवा र्ांचा प्रणतणनधी. सदस्र् 

7 अणतणरक्त संचालक, उद्योग संचालनालर्, महाराष्र राज्र् नवीन प्रशासकीर् भवन, मंत्रालर्ासमोर, मंुबई 
ककवा र्ांचा प्रणतणनधी. 

सदस्र् 
 

8 अध्र्क्ष / सणचव, महाराष्र राज्र् तंत्र णशक्षि परीक्षा मंडळ,खेरवाडी,वांदे्र (पूवय),मंुबई सदस्र् 

9 सहसंचालक, व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि, प्रादेणशक कार्ालर्,औरंगाबाद सदस्र् 

10 सहसंचालक, व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि, प्रादेणशक कार्ालर्, नागपूर सदस्र् 

 कें द्र शासनाचे  प्रणतणनधी  
11 प्रादेणशक संचालक, णशकाऊ उमेदवारी प्रणशक्षि (पणश्चम णवभाग) व्दारा प्रगत प्रणशक्षि संस््ा, व्ही.एन.पूरव 

मागय, सार्न, मंुबई 400 022 ककवा त्र्ांचे प्रणतणनधी 
सदस्र् 

12 सहाय्र्क प्रणशक्षिा्ी सल्लागार (तांणत्रक) मनुष्र्बळ णवकास मंत्रालर्, भारत सरकार इंडस्स्रर्ल इन्शुरन्स 
णबल्ल्डग, दुसरा मजला,चचयगेट रेल्वे स्टेशनसमोर, 
मंुबई 400 020. 

सदस्र् 

13 संचालक, बोडय ऑर् ऍ़प्रेंटीस रेकनग (वेस्टनय णरझन), दूसरा मजला, न्रू् ऍ़डणमणनस्रेशन णबल्ल्डग ऍ़डव्हान्स, 
व्ही.एन.पुरव मागय,सार्न, मंुबई 400 022.  ककवा र्ांचे प्रणतणनधी. 

सदस्र् 

 अशासकीर् सदस्र्  
 व्र्वसार् णवर्र्ाच्र्ा संस््ांचे प्रणतणनधी 6 सदस्र् 
 मान्र्ता प्राप्त णशक्षि देण्र्ाऱ्र्ा अशासकीर् संस््ांचे शासनाने नामणनदेणशत केलले ेप्रणतणनधी 

संचालक/प्राचार्य/प्रमुख 
6 सदस्र् 

 
 व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि र्ा के्षत्रातील अनुभव असलले ेव शासनाचे नामणनदेशन केलले्र्ा  तज्ञ व्र्क्ती 6 सदस्र् 
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(3) मान्र्ता णनर्मावली 

 
(1) संणक्षप्त नांव व  प्रारंभ. 
             (1)  र्ा  णनर्मांचे नांव  "महाराष्र  राज्र्  कौशल्र्  णवकास  परीक्षा मंडळ  मान्र्ता णनर्म" असे राहील. 
(2) लागू होिा-र्ा संस््ा:- 
              मंडळाने  तर्ार केलेले अभ्र्ासक्रम  चालणवण्र्ासाठी मान्र्ता घेिा-र्ा   संस््ांना  हे  णनर्म लागू   राहतील. 
(3) व्र्ाख्र्ा :- 
1. र्ा  णनर्मात अन्र््ा नमुद केले नसेल तर मंडळ म्हिजे "महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास   परीक्षा मंडळ" असेल. 
2. "संचालक म्हिजे "संचालक, व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि संचालनालर्, महाराष्र राज्र्,   मंुबई 400 001." 
3. "अध्र्क्ष"  म्हिजे अध्र्क्ष, महाराष्र राज्र् कौशल्र्  णवकास  परीक्षा मंडळ, मंुबई 400 051. 
4. "सणचव" म्हिजे सणचव, महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास  परीक्षा मंडळ, मंुबई 400 051. 
5. " सदस्र्"म्हिजे शासनाने ठराणवक कालावधीसाठी नामणनदेणशत केलेले शासनाचे प्रणतणनधी   /  अशासकीर् संस््ांचे   
              प्रमुख / तज्ञ व्र्क्ती 
6. "अभ्र्ासक्रम " म्हिजे मंडळाने तर्ार केलेले व मान्र्ता णदलेले अभ्र्ासक्रम. 
7. "वार्थर्क शैक्षणिक सत्र" म्हिजे जुलै  ते एणप्रल आणि सहामाही शैक्षणिक सत्र 1 जुलै ते 31  णडसेंबर  आणि 1 जानेवारी  ते   
             30 जून हा  कालावधी समजण्र्ात र्ावा. 
8.  "तुकडी" म्हिजे मंडळाने मान्र्ता णदलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमातील  (मराठी/इंग्रजी माध्र्माच्र्ा)  नमूद 25  णवद्या्ी  संख्र्ा. 
9.  "मान्र्ता" म्हिजे  कार्म  स्वरुपी णवना अनुदान  तत्वावर एक वर्ासाठी तात्पुरती  मान्र्ता  
 
४)       अभ्र्ासक्रम चालणवण्र्ास इच्छुक असिारी  संस््ा ही खाणलल नमुद केलले्र्ा 1 ते 16 पैकी कोित्र्ाही एका प्रकारात मोडिारी  
       असिे आवश्र्क आहे.                       
1. मंुबई सावयजणनक णवश्वस्त व्र्वस््ा अणधणनर्म, 1950 (सन 1950 चा मंुबई अणधणनर्म 29)   The Bombay Public Trust  Act, 1950, (Act  XXIX 

of 1950)] अन्वरे् नोंदिीकृत/  पंजीकृत असिे 
2. संस््ा नोंदिी अणधणनर्म,1860 (सन 1860 चा अणधणनर्म 21) [The Societies  Registration  Act, 1860 (Act 21 of 1860)] अन्वरे् नोंदिीकृत 

/ पंजीकृत असिे 
3. स््ाणनक स्वराज्र् संस््ा. 
4. एन.सी.व्ही.टी. संलग्नीत औद्योगीक प्रणशक्षि संस््ा. 
5. ए.आर्.सी.टी.ई. / मेडीकल कौणन्सल / इंडीर्न नर्ससग कौणन्सल / नॅशनल कौणन्सल  मॅनेजमेंट  हॉटेल ऍ़ण्ड कॅटकरग टेक्नॉलाजी ककवा   

         भारत  सरकारच्र्ा कौणन्सलने मान्र्  केलेल्र्ा तत्सम संस््ा. 
6. णवद्यापीठाशी संलग्नीत असलेली महाणवद्यालरे्.         
7. कें द्रीर् ककवा राज्र् उच्च माध्र्णमक णशक्षि मंडळाने मान्र् केलेल्र्ा शाळा / संस््ा ककवा  

तंत्रणशक्षि मंडळाने मान्र् केलेल्र्ा संस््ा. 
8. इंटरनॅशनल एअर रान्सपोटय  असोणसएशन (IATA) व इंटरनॅशनल णसव्हील एस्व्हएशन  
          ऑरगनाझेशन  (ICAO) र्ांच्र्ा मान्र्ता प्राप्त संस््ा. 
9. राज्र् / कें द्र शासनाने सुरू केलेल्र्ा संस््ा. 
10.  कंपनी ॲक्ट 1956 अंतयगत स््ापना झालेले उद्योग. 
11. णशकाऊ उमेदवारी र्ोजना अणधणनर्म  1961 अंतगयत प्रणशक्षि देिारे उद्योग / आस््ापना   इतर. 
12. चेंबर ऑर् कॅामसय ऍ़ण्ड इंडस्स्रज / असोणसएशन ऑर् इंडस्स्रज ककवा रेड/ ककवा  उद्योगाच्र्ा संघटना. 
13. प्रणशक्षि देिारे कंपनी ककवा र्मय. (कंपनी ऍ़क्ट 1956 अंतयगत स््ापना झालेले )  
14. नोंदिीकृत 50 बेड असिारे हॉस्स्पटल व नर्ससग होम. 
15. णशकाऊ उमेदवारी कार्दा  1961 अंतगयत प्रणशक्षि देिारे हॉटेल / रेस्टारन्ट.     
16. कॅन्टोनमेंट बोडय.   
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महाराष्ट्र राज्य कौशल्य  विकास परीक्षा मंडळाच ेमान्यताप्राप्त व्यिसाय अभ्यासक्रम नोंदणीकृत खाजगी ससं्ामंध्य े

कायम सिरुपी विना अनदुावनत तत्िािर सरुु करण्यासबंधंी  परिानगी दणे्याबाबत अटीं ि शती तसचे काययपद्धती. 

 

प्रस्तावना : 
              औद्योणगकरिातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाणजक व आर्थ्क बदल र्ा बाबींचा णवचार करता अधयवट णशक्षि सोडलले्र्ा 
णवद्यार्थ्र्ांसाठी तसेच णवणशष्ट णशक्षि घेिा-र्ा णवद्यार्थ्र्ांसाठी (ॲड-ऑन कोसेस) कमी कालावधीचे व्र्ावसाणर्क अभ्र्ासक्रम तर्ार करुन अशा 
णवद्यार्थ्र्ांना रोजगार व स्वरं्रोजगारास चालना (Employability) णमळण्र्ाच्र्ा दृष्टीने आवश्र्क असिा-र्ा व्र्वसार् णशक्षिाची गरज 
भागणवण्र्ासाठी मंडळामार्य त रोजगार व स्वरं्रोजगार र्ा उणद्दष््पूतीसाठी व्र्वसार्णभमुख प्रमािपत्र अभ्र्ासक्रम चालणवण्र्ांत 
रे्तात.औद्योणगककरिातील वाढ,बदलते तंत्रज्ञान,सामाणजक व आर्थ्क बदल इत्र्ादींमुळे मंडळाच्र्ा अभ्र्ासक्रमांत कालानुरुप सुधारिा तसेच 
वाढ करुन सद्यस्स््तीत मंडळामार्य त 28 गटातील 6मणहने,1वर्य,व 2 वर्य कालावधीचे अंशकालीन व पूियवेळ स्वरुपाचे असे अभ्र्ासक्रम 
राबणवण्र्ांत रे्त आहेत. 
            मंडळाचे व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम राज्र्ामध्रे् णजल्हास्तरावर,तालुकास्तरावर,ग्रामीि भागात मंडळाने मान्र्ता णदलेल्र्ा 
शासकीर्/णनमशासकीर्/कार्मस्वरूपी मान्र्ताप्राप्त संस््ा व खाजगी संस््ा अश्र्ा एकूि १२४२ इतक्र्ा संस््ांमध्रे् राबणवण्र्ात रे्त 
आहेत.सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी साधारिपिे प्रणतवर्ी 60 ते 70 हजार णवद्या्ी प्रवेणशत होतात. प्रणशक्षि पूिय केलेल्र्ा णवद्यार्थ्र्ांची परीक्षा 
मंडळामार्य त घेण्र्ांत रे्ते आणि उत्तीिय उमेदवारांना शासनाच्र्ा वतीने मंडळामार्य त प्रमािपत्र प्रदान करण्र्ात रे्ते. 
अ)व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमांना महाराष्र राज्र् कौशल्र्  णवकास परीक्षा मंडळाची तात्पुरती स्वरुपाची मान्र्ता देण्र्ाची कार्यपद्धती. 
मंडळाने अभ्र्ासक्रम चालणवण्र्ासाठी संस््ेने /व्र्वस््ापनाने णवणवध बाबींसाठी करावर्ाचे अजय व सोबत जोडावर्ाची कागदपते्र,णवणवध प्रकारचे 
शुल्क,मान्र्ता प्रणक्रर्ा कार्यक्रम,अभ्र्ासक्रमांची गटणनहार् माणहती आणि इतर आवश्र्क माणहतीचा तपशील,णनर्मावली,अटी व शती माणहती 
पुस्स्तकेत उपलब्ध करण्र्ात आलेला आहेत. 

1. व्र्वसार्  अभ्र्ासक्रम राबणवण्र्ाकणरता इच्छुक संस््ांकडून खालील नमूद मान्र्ता प्रकारासाठी अजय मागणवण्र्ासाठी वतयमानपत्रात 
जाहीरात प्रणसद्ध करिे. 
 नुतनीकरि करिे.(ज्र्ा संस््ेतील अभ्र्ासक्रमांना व तुकडीना  मागील वर्ी मान्र्ता देण्र्ात आलेली आहे र्क्त अश्र्ा संस््ा 

नुतनीकरिासाठी पात्र असतील ) 
 जुन्र्ा संस््ेत नवीन अभ्र्ासक्रम सुरु करिे. 
 जुन्र्ा संस््ेत मान्र्ताप्राप्त अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडीत वाढ करिे. 
 मान्र्ताप्राप्त अभ्र्ासक्रमासाठी कार्मस्वरूपी मान्र्ता प्राप्त करिे. 
 मान्र्ताप्राप्त अभ्र्ासक्रम नवीन जागेत स््लांतरीत करिे. 
 

2. वरील नमूद मान्र्तेकरीता इच्छुक असलेल्र्ा संस््ांसाठी अजय  व माणहतीपुस्स्तका मंडळाच्र्ा संकेतस््ळावर (www.msbsde.edu.in ) 
उपलब्ध करण्र्ात आलेली आहे. संस््ा सदरचा अजय भरून कप्रट काढून प्रस्ताव आवश्र्क त्र्ा कागदपत्रांसह संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् 
णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा कार्ालर्ाकडे णदलेल्र्ा मुदतीत सादर करील. 
 अजय रक्कम रुपरे् -  500/- 
 मागिी केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी ठरणवण्र्ात आलेल्र्ा प्रणक्रर्ा शुल्क रक्कमेचा  भरिा केलेल्र्ा चलनाची प्रत. 

टीप:केवळ पणरपूिय अजयच णजल्हा कार्ालर्ाकडे स्वीकारण्र्ात रे्ईल.अपूिय अजय नाकारण्र्ात रे्ईल. 
3. संस््ेकडून पणरपूिय अजय प्राप्त झाल्र्ानंतर संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी  हे   संस््ांचे प्राप्त अजय/प्रस्तावांची  

छाननी करून संस््ांचे णनरीक्षि करण्र्ाकणरता त्र्ांच्र्ा अणधपत्र्ाखाली सणमती नेमण्र्ात  रे्ईल. 
4. णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांनी गठीत केलेल्र्ा सणमतीकडून संस््ांचे  णनरीक्षि/तपासिी करण्र्ात रे्ईल. 
5. णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ाकडून  मंडळाने णवहीत केलेल्र्ा  आवश्र्क त्र्ा सुणवधा व के्षत्रीर् गरज र्ाची 

पडताळिी करून प्रस्ताव स्वरं्स्पष्ट अणभप्रार्ासह प्रादेणशक कार्ालर्ामार्य त मंडळाकडे सादर करण्र्ात रे्ईल. 
6. कौशल्र्  णवकास परीक्षा मंडळाकडे प्राप्त प्रस्तावांवर राज्र्स्तरीर् छाननी सणमती पुढे णवचार णवणनमर् होऊन णवहीत णनकर्ांची पूतयता 

करिा-र्ा व णवहीत केलेल्र्ा सोई-सुणवधा उपलब्ध असिा-र्ा संस््ांना कार्मस्वरूपी णवनाअनुदान तत्वावर व भणवष्र्ात शासनाकडून 
कोितेही अनुदान न देण्र्ाच्र्ा अटीवर अभ्र्ासक्रमास णवद्या्ी प्रवेश करण्र्ासाठी मान्र्ता णदली जाईल. 

7. ज्र्ा अजयदार संस््ा अजय केल्र्ानंतर आवश्र्क त्र्ा अटींची पूतयता करीत असतील ,त्र्ा संस््ांना मंडळामार्य त अभ्र्ासक्रम 
चालणवण्र्ासाठी तात्पुरत्र्ा मान्र्तेचे आदेश (Letter of Intent )णनगयणमत करण्र्ात रे्ईल.आणि अश्र्ा संस््ांनी तात्पुरत्र्ा मान्र्तेचे 
आदेश ((Letter of Intent) णनगयणमत झाल्र्ानंतर संस््ेसाठी मंजूर अभ्र्ासक्रमांच्र्ा मानकानुसार आवश्र्क असलेल्र्ा सवय पार्ाभूत 

http://www.msbsde.edu.in/
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सुणवधा (जसे रं्त्र व साधनसामुग्री,जागा ,कमयचारी वृंद व इतर सुणवधा) एक मणहन्र्ात आत उपलब्ध करिे आवश्र्क आहे.सदरचे 
तात्पुरत्र्ा मान्र्तेचे आदेश ((Letter of Intent) दोन वर्ापरं्त वैध राहतील. 

8. मंडळामार्य त तात्पुरत्र्ा मान्र्तेचे आदेश  (Letter of Intent)णनगयणमत झाल्र्ानंतर,ज्र्ा संस््ा पार्ाभूत सुणवधांची णदलेल्र्ा मुदतीत 
पूतयता करतील अशा संस््ांनी सुणवधांची पूतयता केलेली असल्र्ाबाबतचे पत्र /अजय (माणहतीपुस्स्तकेतील नमुन्र्ानुसार) अनामत रक्कम 
संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा कार्ालर्ाकडे सादर केल्र्ानंतर संस््ेने पूतयता केलेल्र्ा पार्ाभूत 
सुणवधांची ((जसे रं्त्र व साधनसामुग्री,जागा ,कमयचारी वृंद व इतर सुणवधा) तपासिी णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी 
र्ांच्र्ा कार्ालर्ाकडून नेमण्र्ात आलेल्र्ा सणमतीमार्य त करण्र्ात रे्ईल. 

9. ज्र्ा संस््ांना मंडळामार्य त अभ्र्ासक्रम चालणवण्र्ासाठी तात्पुरती मान्र्ता (Letter of Intent)  प्रदान करण्र्ात रे्ईल ,अश्र्ा संस््ांनी 
पार्ाभूत सुणवधा पूतयता  करण्र्ात आल्र्ाबाबतचा अजय सादर करतेवेळी त्र्ासोबत तालुका/णजल्हा/महानगर स्तरावरील संस््ा तसेच 
अपंगासाठी चालणवण्र्ात रे्िा-र्ा  संस््ाकडून  माणहतीपुस्स्तकेत नमूद केल्र्ाप्रमािे अनामत रक्कम ही मंडळाच्र्ा स्टेट बँक ऑर् 
इंणडर्ा मध्रे् असलेल्र्ा  खाती जमा करण्र्ात रे्ईल.  

10. णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा कार्ालर्ामार्य त नेमण्र्ात आलेल्र्ा सणमतीमार्य त  तपासिी करण्र्ात आलेल्र्ा 
ज्र्ा संस््ा त्र्ांना  मंजूर करण्र्ात आलेले अभ्र्ासक्रमाच्र्ा मानकांनुसार सवय पार्ाभूत सोई-सुणवधांची पूतयता करीत असतील अश्र्ा 
संस््ांना मंडळाकडून णवद्या्ी प्रवेश मान्र्ता प्रदान करण्र्ात रे्ईल. 

11.  अजयदार संस््ेकडे  काही अभ्र्ासक्रमांच्र्ा प्रात्र्णक्षकांसाठी स्वत:च्र्ा मालकीची सुणवधा नसल्र्ास अशावेळी अणधकचे कौशल्र् प्राप्त  

होिेसाठी जास्तीत जास्त प्रात्र्क्षीक होण्र्ाच्र्ा दृष्टीने   संबंणधत संस््ा अभ्र्ासक्रमामध्रे् दशयणवल्र्ाप्रमािे ठराणवक प्रकारच्र्ा 

प्रात्र्णक्षकासाठी रु.100/- च्र्ा स्टॅम्प पेपरवर जसे पॅरामेडीकल (हॉस्स्पटल / लॅबसाठी),  ॲग्रीकल्चरल (शेतीसाठी) / केणमकल 

(प्लांटसाठी) टेक्सटाईल (णमल /लूमसाठी )/बॉर्लरअटेन्डेट  (बॉर्लरसाठी) / खेळ (मैदानासाठी) / इंडस्स्रर्ल सेफ्टी (इंडस्रीसाठी) 

टूणरझम व  एव्हीएशन(हॉटेल) इत्र्ादीसाठी संबणधत व्र्वस््ापनाशीMOU / करारपत्र / संमतीपत्र  करु शकतात. MOU करताना अजय 

करिारी संस््ा व ज्र्ा संस््ा/आस््ापना/हॉस्स्पटलशी MOU करण्र्ात रे्िार आहे,र्ा दोन्ही मधील अंतर अभ्र्ासक्रमामध्रे् नमूद 

केल्र्ाप्रमािे असावे.   सदर MOU  कराराची प्रत प्रस्तावासोबत जोडिे आवश्र्क आहे.(माणहतीपुस्स्तकेत नमुना पहावा).त्ाणप सदर 

आस््ापनेकडे  त्र्ा   अभ्र्ासक्रमासाठी आवश्र्क असललेी जागा आणि संबंधीत साधनसामुग्री उपलब्ध असिे आवश्र्क आहे. 

12. जर संस््ा / आस््ापना बॉर्लर अटेन्डंट र्ा मंडळाच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी अजय करीत असेल आणि अशा संस््ेकडे अभ्र्ासक्रमात 

नमूद  क्षमतेच्र्ा बॉर्लरच्र्ा प्रात्र्णक्षकासाठी स्वत:ची सुणवधा नसेल तर संबंणधत संस््ेस MOU/करार पत्रासोबत  माणहतीपुस्स्तकेत 

जोडलेल्र्ा नमुन्र्ात संबंणधत आस््ापनेकडून संमतीपत्र घेिे आवश्र्क आहे. 

13. पूियवेळ स्वरुपाच्र्ा एकाच अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 2 तुकडर्ा ककवा अधयवेळ स्वरुपाचे एकाचअभ्र्ासक्रमाच्र्ा 3  तुकडर्ा     

                   एकाच  जागेत  चालणवण्र्ासाठी मान्र्ता देण्र्ात रे्ईल. 

14. (11) दोन वरे् कालावधीचे अभ्र्ासक्रमामधील  व्र्वसार् णवर्र्ांसाठीच्र्ा कार्यशाळेसाठी व वगय खोलीसाठी  आवश्र्क असलेल्र्ा जागे 

व्र्णतरीक्त  i) इलेक्टीव्ह -1 आणि  ii) इलेक्टीव्ह-2 मधील णवर्र्ांच्र्ा प्रात्र्णक्षकांसाठी प्रत्रे्की 200 चौ.रु्. के्षत्रर्ळाची 02 लॅब 

र्ाप्रमािे (200x2 = 400 चौ.रु्.)उपलब्ध असिे आवश्र्क आहे. अशा लॅब संस््ेने इलेकटीव्ह -1 व इलेक्टीव्् -2 मधुन णनवड 

केलेल्र्ा  णवर्र्ासाठी एकाच अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 04 तुकडर्ांसाठी अ्वा अनेक अभ्र्ासक्रमांच्र्ा 0 तुकडर्ांसाठी सामाईकपिे वापरता 

रे्ईल.       

15.  प्रत्रे्क अभ्र्ासक्रमाकणरता आवश्र्क असलेल्र्ा जागेच्र्ा तपणशलासाठी अभ्र्ासक्रमाची (Syllabus) प्रत पहावी. 

16. संगिक गटातील अ्वा ज्र्ा गटामधील अभ्र्ासक्रमाच्र्ा रं्त्र, साधन सामुग्री मध्रे्  संगिक नमूद करण्र्ात आलेला   आहे. अशा   

संगिकासाठी आवश्र्क असिारे सवय सॉफ्टवेअर हे परवानाधारक (Licence) असिे आवश्र्क आहे. 
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17.  संबंधीत संस््ेस एकाच अजामध्रे् एका जागेवर एकापेक्षा जास्त अभ्र्ासक्रमासाठी मागिी करता रे्ईल.   त्ाणप त्र्ासाठी 

मानकानुसार  आवश्र्क त्र्ा पार्ाभूत सुणवधा असिे आवश्र्क आहे. 

18.  पणरपुिय असलेला अजयच णजल्हा कार्ालर्ाकडे  स्स्वकारण्र्ात रे्ईल, र्ाची नोंद घ्र्ावी. 

19.  ज्र्ा नांवाने संस््ा सुरु करावर्ाची आहे, त्र्ा संस््ेचे नांव अणभर्ांणत्रकी (इंणजणनर्रींग)/मेडीकल कॉलेज / पॉणलटेस्क्नक / 

आर्.टी.आर्. नॅशनल, राष्रीर्,भारतीर्,इंणडर्न,महाराष्र अश्र्ा  नावांचा उल्लेख नसावा त्ाणप, ज्र्ा नावाने संस््ा सुरु करावर्ाची 

आहे,  त्र्ा संस््ेचे  नावाचा पुढे -------------   कौशल्र् णवकास संस््ा असे असिे आवश्र्क आहे. 

20. सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमांना कार्मस्वरुपी णवना अनुदान तत्वावर णवद्या्ी प्रवेश करण्र्ासाठीची मान्र्ता देण्र्ात आलेनंतर र्ा 

अभ्र्ासक्रमाकरीता संस््ेने णनरु्क्त केलेल्र्ा सवय कमयचारी वगाची सेवा / वेतन व तदनुरं्णगक बाबींची जबाबदारी सवयस्वी संबंधीत 

संस््ेची  राहील.  हर्ाबाबत शासन / संचालनालर् / मंडळ कोितीही जबाबदारी घेिार नाही. 

21. मंजूर अभ्र्ासक्रमांकरीता आवश्र्क कमयचा-र्ांच्र्ा णनरु्क्त्र्ा, त्र्ांची णकमान शैक्षणिक अहयता, अनुभव र्ाबाबत संस््ेने   मंडळाचे 

मानकानुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी णनगयणमत केलेल्र्ा आदेशानुसार कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 

22. “महाराष्र ् राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळाने मान्र्ता णदलले े व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम” असा सूचनार्लक संस््ांनी    दशयनी 

भागावर लाविे बंधनकारक राहील.  सूचना र्लकावर मंजूर अभ्र्ासक्रमाचे नांव, तुकडर्ा  संख्र्ा, कालावधी व मंजूर प्रवेश क्षमता 

र्ाचा उल्लेख  करिेत र्ावा. 

23. मंडळ नवीन अभ्र्ासक्रमास ककवा र्ापुवी मान्र्ता  णदलेल्र्ा  अभ्र्ासक्रमाच्र्ा जादा तुकडीस एक वर्ाकरीता तात्पुरती मान्र्ता देईल. 

त्र्ानंतर संबणधत संस््ानी अभ्र्ासक्रम चालणवण्र्ासाठी नुतणनकरि मान्र्ता प्राप्त करुन घेण्र्ासाठी प्रतीवर्ी संबणधत  णजल्हा 

व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांचे कार्ालर्ाकडे संस््ेला दरवर्ी णदलेल्र्ा कार्यक्रमानुसार  णनर्णमत शुल्कासह / णवलंब 

शुल्कासह  अजय करिे आवश्र्क आहे.         

24. संस््ेस  मान्र्ता  णदलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाचे  संस््ेने  प्रणतवर्ी  सलग 3 वरे् नुतनीकरि करिे आवश्र्क आहे. त्र्ानंतरसंस््ेकडे / 

आस््ापने कडे स्वत:च्र्ा मालकीची जागा असल्र्ास तसेच संस््ा  णवहीत केलेल्र्ा अटींची पूतयता करीत असतील, तर संबंधीत  

संस््ा मान्र्ता प्राप्त अभ्र्ासक्रमाच्र्ा स््ार्ी संलग्नतेसाठी अजय करु शकेल. (अणधक माणहतीसाठी माणहतीपुस्स्तकेतील अजय व पुतयता   

करावर्ाच्र्ा अटी पहाव्र्ात.)  

25. जोपरं्त “महाराष्र ्राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळा मार्य त स््ार्ी संलग्नताबाबतचे अंणतम आदेश णनगयणमत होत नाहीत तोपरं्त 

संबंधीत संस््ेने / व्र्वस््ापनाने   अभ्र्ासक्रमाचे नुतनीकरि प्रणतवर्ी करिे आवश्र्क राहील, हर्ाची  णवशेर् नोंद घ्र्ावी. 

26.  अभ्र्ासक्रमाची  मान्र्ता अहस्तांतरिीर् आहे. 

27. जुन्र्ा संस््ांनी र्ापुवी अनामत रक्कम बँक गॅरंटीच्र्ा स्वरुपात भरलेली असेल, अशा संस््ांनी नुतनीकरि, स््ार्ी संलग्नतासाठी 

अजय   करताना त्र्ांनी सादर केलेली  बँक गॅरंटी वैध असिे आवश्र्क आहे.   जर बँक गॅरंटीची वैधता संपत असल्र्ास  नव्र्ाने  

कमीत कमी 3 वर्य कालावधीची बँक गॅरंटी पुन:श्च मंडळ कार्ालर्ाकडे जमा करिे आवश्र्क आहे अ्वा  अशा संस््ांना  अनामत 

रक्कम ही  चलनाद्वारे  भरता रे्ईल, र्ाची नोंद घ्र्ावी. 

28. ज्र्ा संस््ा ग्रामपंचार्त हद्दीत असतील त्र्ा संस््ा ग्रामीि भागातील व ज्र्ा संस््ा नगरपणरर्द / नगरपालीका / महापालीका  हद्दीत  
         असतील त्र्ा संस््ा शहरी  भागातील संस््ा असे समजण्र्ात रे्ईल. त्र्ामुळे  संस््ानी अजामध्रे् ग्रामीि / शहर/मेरो शहरी  र्ाबाबत                              

स्पष्ट   उल्लखे करिे आवश्र्क आहे. 

29.  संबंधीत संस््ांनी वेळोवेळी णनगयमीत शासन णनियर्ामध्रे् णवहीत केलेल्र्ा णनकर्ांची व अटींची पुतयता करिे आवश्र्क आहे. 
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4.  अजय प्रणक्रर्ा व नोंदिी शलु्क : 
(क)   णवणवध बाबींसाठी भरावर्ाचे शलु्क तपणशल   :- 
(1) अजय रक्कम रु.500/-  व मान्र्ते संबंधीच्र्ा प्रणक्रर्ा शलु्कासाठी भरावर्ाचे चलन - शासनाने /मंडळाने ठरणवलेले शुल्क चलनाद्वारे भरिा 

करावे.रक्कम ही    0202णशक्षि  -णक्रडा, कला  व संस्कृती, 02 तंत्र  णशक्षि , 101 णशक्षि  व इतर र्ी ( 02020447 ) ( 01 )(05 ) परीक्षा र्ी  हर्ा  
शासकीर्  लेखाणशर्यखाली जमा करिे आवश्रं्क  आहे.  

(2) शासनाने वेळोवेळी ठरवून णदलेले अनामत शुल्काव्र्णतणरक्त इतर सवय शुल्क हे नापरतावा आणि अहस्तांतरिीर् आहे. 
(ड)    जागा  :- 

1) बांधकाम / जागा  तपशील : - 
 
(अ)   मालकीची असल्र्ास : -   अजय करिा-र्ा संस््ेच्र्ा नांव ेअसलले्र्ा बांधकाम केलेल्र्ा जागेचा 7/12   उतारा अ्वा  8 अ  चा  अद्यर्ावत  उतारा   

अ्वा  प्रापटी  काडय  प्रत  अजासोबत  जोडिे  आवश्र्क  आहे.  अशा  जागेसंबंधी सादर  केलेल्र्ा  दस्तएैवजामध्रे् बांधकाम केलले्र्ा जागेच्र्ा 
के्षत्रर्ळाचा व मोकळर्ा जागेच्र्ा के्षत्रर्ळाचा स्पष्ट उल्लेख असिे आवश्र्कआहे. जागेचा 7/12 उतारा अ्वा  8 अ  चा  अद्यर्ावत  उतारा 
अ्वा  प्रापटी काडय  र्ांमधील के्षत्रर्ळ  आणि  नकाशातील के्षत्रर्ळ र्ांच्र्ा नोंदी जुळिे आवश्र्क आहे. 

(ब)    जागा भाडर्ाची असल्र्ास :-   अजय करण्र्ाच्र्ा णदनांकापासून कमीत कमी 2 वर्य कालावधीचे  दुय्र्म / सहाय्र्क णनबंधका कडे   नोंदिीकृत  
केलेले  भाडेकरार पत्राची प्रत असिे आवश्र्क आहे. त्ाणप संस््ा  जुनी असल्र्ास   व दोन  वर्ांच्र्ा मुदतीच्र्ा करारनाम्र्ाची  मुदत  संपत 
आल्र्ास  संस््ेने  करारनाम्र्ाची   मुदत  वाढणवण्र्ाबाबतचे  हमीपत्र   देिे आवश्र्क आहे. जागा भाडे करारा मध्रे् जी बांधकाम  केलेली  व  
मोकळी  जागा  भाडर्ाने  घेतलेली  आहे,  त्र्ा जागांच्र्ा के्षत्रर्ळांचा स्पष्ट उल्लेख असिे आवश्र्क  आहे. तसेच जागा भाडे  करार हा 
जागेचामालक व भाडेकरू  म्हिून संबंधीत संस््ा / सोसार्टी / व्र्वस््ापन र्ांचे  नाव े  असिे आवश्र्क  आहे.  नोंदिी करण्र्ात आलेल्र्ा 
करारपत्राची संपूिय प्रत अजासोबत जोडिे आवश्र्क आहे नकाशातील के्षत्रर्ळ  आणि भाडेकरारातील  के्षत्रर्ळ  र्ांच्र्ा  नोंदी जुळिे आवश्र्क 
आहे. णवहीत  मुदतीनंतरचा  भाडेकरारनामा ग्राह्य धरला जािार नाही. 

(क) जागा शासकीर् / णनमशासकीर् आस््ापनेकडून भाडर्ाने / कराराने घेतली असल्र्ास संबंधीत आस््ापनेकडील अजय केलेचे   णदनांकापासून 
णकमान 2 वर्य कालावधीचे  करारपत्र आवश्र्क आहे. 

(ड) संस््ेकडे दोन इमारतीमध्रे्  जागा उपलब्ध असल्र्ास तसेच सदर दोन इमारतीमधील अंतर हे 200 मीटरपरं्त  असल्र्ास त्र्ामध्रे् मंडळाचे 
अभ्र्ासक्रम राबणवण्र्ाची परवानगी देण्र्ात रे्ईल. 

2) ज्र्ा जागेत अभ्र्ासक्रम सुरु करावर्ाचे ती जागा प्रणशक्षिाच्र्ा दृष्टीने र्ोग्र् असिे आवश्र्क आहे.   तसेच सदरच्र्ा जागेत णवद्या्ी व   
णवद्या्ींनीसाठी स्वतंत्र प्रसाधनाची सोर् असिे आवश्र्क आहे. 

3) प्रस्तावामध्रे् नमूद केलेल्र्ा जागेतच मंजूर केलेले अभ्र्ासक्रम सुरु करण्र्ास परवानगी देण्र्ात रे्त असनू त्र्ा जागेत इतर कोितेही अभ्र्ासक्रम 
व अन्र् उपक्रम चालणवता रे्िार नाहीत. 

4) ज्र्ा जागेत अभ्र्ासक्रम सुरु करण्र्ास परवानगी णदललेी आहे.  ती जागा मंडळाचे पूवय परवानगीणशवार् बदलण्र्ात रे्ऊ नरे्. असे णनदशयनास 
आल्र्ास संस््ेतील अभ्र्ासक्रमांची मान्र्ता रदद करण्र्ात रे्ईल. 

5) अजयदार संस््ेने बांधकाम असलले्र्ा जागेबाबतचा स््ाणनक स्वराज्र् संस््ांमधील (ग्रामपंचार्क / नगरपाणलका/ महानगरपाणलका इ.) सक्षम 
अणधका-र्ाने मंजूर केललेा सांक्षाकीत नकाशा व नकाशामध्रे् प्रस्तावीत केलले्र्ा अभ्र्ासक्रमांची जागा अधोरेखीत (स्केच पेनने)केललेी नकाशा 
प्रत जोडिे आवश्र्क आहे. 

6) मंडळाचे अभ्र्ासक्रम नवीन जागेत स््लांतरीत करावर्ाचे असल्र्ास नवीन जागेसंबंधीचा दुय्र्म णनबंधकाकडे नोंदिीकृत केलेला 2 वर्य 
कालावधीचा भाडेकरार प्रत अ्वा जागा मालकीची असल्र्ास 7/12 उतारा / 8 (अ) उतारा / प्रॉपटी काडय र्ांची अद्यर्ावत प्रत अजासोबत 
जोडिे आवश्र्क आहे. जर अशा संस््ेस र्ापूवी स््ार्ी संलग्नता प्राप्त झालेली असली तरी नणवन जागेत अभ्र्ासक्रम स््लांतरिासाठी मान्र्ता 
णदलेनंतर संस््ेस पुन:श्च पुढील वर्ासाठी नुतनीकरिासाठी अ्वा स््ार्ी संलग्नतेसाठी अजय करिे बंधनकारक राहील. तसेच र्ासाठी संबंधीत 
संस््ेस चालू सत्रामध्रे् नुतनीकरि मान्र्ता असिे आवश्र्क आहे. 

7) ज्र्ा जागेवर अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता देण्र्ात आली आहे, त्र्ा जागेवर अभ्र्ासक्रम सुरु नसल्र्ाचे णदसून आल्र्ास, सकृत दशयनी मान्र्ता आपोआप 
रद्द होईल. 

8) ज्र्ा णजल्हर्ातील शहरात ककवा गावात ज्र्ा अभ्र्ासक्रमाला मान्र्ता णदलेली असेल त्र्ाच णजल्हर्ातील त्र्ाच ककवा दुस-र्ा   
शहराच्र्ा अ्वा गावाच्र्ा हद्दीत अभ्र्ासक्रम जागा स््लांतरकरण्र्ासाठी परवानगीबाबत णवचार करता रे्ईल. 
(इ)     प्रवेश व परीक्षा  :- 
(1)  मंडळाने मान्र्ता णदलले्र्ा अभ्र्ासक्रमांनाच णवद्या्ी प्रवेश मान्र्ता णदली जाईल. त्ाणप ज्र्ा संस््ा मंडळाची णवद्या्ी प्रवेश करिेची परवानगी 
नसताना णवद्या्ी प्रवेश करतील  ककवा मंजुर क्षमतेपेक्षा णवनापरवानगी अणधकचे  णवद्या्ी प्रवेश करतील, अशा संस््ांतील णवद्या्ी प्रवेश हे णनर्मबाहर् 
समजिेत  रे्ईल व र्ाची जबाबदारी मंडळ कार्ालर्ाची राहिार नाही. अशा संस््ा सन-2013 चा महाराष्र अणधणनर्म क्र.20,णद.21ऑगस्ट 2013 
रोजी प्रणसध्द केलले्र्ा अणधणनर्मानुसार दंड व णशके्षस पात्र राहतील. 
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(2)  इतर बाबींसाठी भरावर्ाचे चलन : - ज्र्ा संस््ेस अभ्र्ासक्रमासाठी मान्र्ता णमळेल त्र्ांनी प्रवेणशत णवद्यार्थ्र्ांसंबंधीचे शुल्क  (जसे    नोंदिी शुल्क, 
परीक्षा शुल्क, दुय्र्म गुिपणत्रका व प्रमािपत्र शुल्क, गुिपडताळिी इत्र्ादी) व अनामत रक्कम  हे स्टेट बँक ऑर् इंणडर्ामध्रे् असलेल्र्ा मंडळाचे खाते 
क्र.31485999950 र्ामध्रे् चलनाद्वारे भरण्र्ात र्ावे. 
 
(3) अभ्र्ासक्रमांच्र्ा मंजूर तुकडर्ांमधील प्रवेशाकरीता, शासनाने वेळोवेळी णनगयणमत केलेले सामाणजक / समांतर आरक्षि व इतर णनर्मांचे      संस््ेने   
काटेकोर पालन करावे व गुिानुक्रमे प्रवेश द्यावेत. 
 
(4) मोटार ड्रार्व्हींग हर्ा अभ्र्ासक्रमासाठी  प्रवेणशत उमेदवाराचे वर् 18 वर्ापेक्षा जास्त असावे. तसेच ज्र्ा अभ्र्ासक्रमाकरीता मोटार वाहन आवश्र्क 
आहे, असे मोटार वाहन  संस््ेच्र्ा नांवे नोंद असिे आवश्र्क आहे. 
 (5) मंडळाने मान्र्ता णदलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमांतील  प्रवेणशत णवद्यार्थ्र्ांचे सहा मणहने, एक वर्य व दोन वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी शासन 
णनियर्ाप्रमािे अनुक्रमे णकमान 120 णदवस, 200 णदवस आणि 400 णदवस प्रणशक्षि होिे आवश्र्क आहे. 
 
(6) शासन णनियर् अनुक्रमे क्रमांक व्हीओसी-2014/प्रक्र.126/व्र्णश-4, णद. 5 ऑगस्ट 2014 उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंुबई 32 आणि पत्र 
क्र.व्हीओसी-2014/प्रक्र.126/व्र्णश-4, णद. 22 ऑगस्ट 2014 अन्वरे् शहरी भागामध्रे् प्रवेशक्षमतेच्र्ा  मागील तीन वर्ाची सरासरी णकमान 50%  व 
ग्रामीि भागामध्रे् 40%  एवढी  णवद्या्ी प्रवेशाची  अट तसेच अपंगांच्र्ा संस््ेतील प्रवेणशत अपंग णवद्यार्थ्र्ांचे व्र्वसार्ासाठी शहरी भागामध्रे् 40%  व  
ग्रामीि भागासाठी 30%  एवढी अट ठेवण्र्ांत आललेी आहे.   संबंधीत संस््ेमध्रे् जे णवद्या्ी प्रवेणशत होतील त्र्ापैकी कमीत कमी 80 %  णवद्यार्थ्र्ांनी 
परीके्षला बसिे अणनवार्य राहील.   त्ाणप, र्ा संस््ेमधील प्रवेणशत णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा संख्रे्प्रमािे णकमान 60% पेक्षा अणधक णनकाल असिे आवश्र्क 
राहील.अशाप्रकारे णनकालाची  णकमान सरासरी 60%  एवढी सतत 3 वर्य नसेल तर संस््ेतील अभ्र्ासक्रमाची मान्र्ता रद्द करण्र्ांत रे्ईल. 
 
(7) सदर मान्र्ताप्राप्त संस््ांनी मंडळाने ठरवून णदलेल्र्ा प्रवेश व परीक्षा वेळापत्रकानुसार अचुक कार्यवाही करावी. 
(8) मान्र्ता प्राप्त संस््ेत जर पॅरामेडीकल गटातील अभ्र्ासक्रम असेल तर, अशा अभ्र्ासक्रमातील प्रवेणशत णवद्यार्थ्र्ांकडून Undertaking भरुन संबंणधत 
णजल्हा कार्ालर्ाकडे जमा करिे आवश्र्क आहे.  (नमुना माणहतीपुस्स्तकेत उपलब्ध)  केवळ सदर अभ्र्ासक्रमाच्र्ा आधारावर त्र्ांना 'डॉक्टर' अशी 
पदवी लावता रे्िार नाही, र्ाची नोंद घ्र्ावी. 
 
(9) मान्र्ताप्राप्त संस््ेमधून णवद्यार्थ्र्ांनी प्रणशक्षि घेऊन त्र्ाच मान्र्ताप्राप्त संस््ेतून णवद्यार्थ्र्ांस परीके्षस बसिे बंधनकारक राहील. 
(10)  प्रवेश व परीक्षा कार्यक्रमासाठी माणहतीपुस्स्तकेतील कार्यक्रम पणत्रका पाहावी.   तसेच अभ्र्ासक्रमासाठी इतर बाबींसाठी मंडळाचे  वेबसाईट  
www.msbsde.gov.in  वर भेट द्यावी. 
(11) राईटस ऑर् पसयन्स णव् णडसेणबणलटी 2016 नुसार संस््ेत एकूि प्रवेश क्षमतेच्र्ा 50 टक्के आरक्षि अपंग प्रवगासाठी ठेविे बंधनकारक राहील.   
(क) इतर सूचना :- 
(1) भणवष्र्ात सदरचे अभ्र्ासक्रम बंद करण्र्ाबाबत ककवा त्र्ात काही बदल करण्र्ाबाबत शासनाने / संचालनालर्ाने / मंडळाने णनियर् घेतल्र्ास तो 
णवना अट, णवनाणवलंब संस््ेने अंमलात आििे आवश्र्क राहील. 
 
(2) मान्र्ता णदलेल्र्ा नवीन संस््ेकणरता महाराष्र राज्र्  कौशल्र् णवकास  परीक्षा मंडळ  र्ांचे कार्ालर्ाकडून संस््ांना नोंदिी क्रमांक देण्र्ांत रे्ईल, 
तो प्राप्त करुन भणवष्र्ातील पत्रव्र्वहारामध्रे् त्र्ाचा उल्लेख करावा. 
 
(3) एखादर्ा संस््ेचे मान्र्ता णनर्मावलीत दशयणवलेल्र्ा 1 ते 16 प्रकारांपैकी असलेल्र्ा संस््ेचे पंजीकरि (नोंदिी) संबंणधत सक्षम प्राणधका-र्ांनी रद्द 
केल्र्ास ककवा अवैध ठरणवल्र्ास ककवा संस््ा बरखास्त करण्र्ांत आल्र्ास अ्वा इतर कोित्र्ाही कारिास्त्व संस््ा कामकाज करु शकत नसल्र्ास 
अ्वा बंद पडल्र्ास त्र्ा संस््ेस मान्र्ता णदलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची / अभ्र्ासक्रमांची मान्र्ता तात्काळ आपोआप रद्द होईल.र्ासाठी नोटीस देिे 
बंधनकारक नाही. 
 (४)शासकीर्, णनमशासकीर् तसेच शासनाचे अंगीकृत उपक्रम राबणविा-र्ा संस््ांसाठी मान्र्ता प्रणक्रर्ा शुल्क, नुतनीकरि शुल्क, स््ार्ी संलग्नता व 
जागा स््लांतरि र्ासाठी  शुल्क तसेच अनामत रक्कम (णडपॉणझट) लागू  राहिार नाही. 
 
(5) मंडळाचे अभ्र्ासक्रम राबणविाऱ्र्ा संस््ेकडे गुिवत्ता असिे आवश्र्क आहे, त्र्ासाठी संबंधीत संस््ेस मंडळाने ठरणवलेल्र्ा   
परीर्देकडुन /   एजन्सीकडुन  अके्रडीएशन  (Accrediation ) प्राप्त करुन घेिे आवश्र्क राहील. 
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(6) संस््ेचे वर्ातून कमीत कमी 2 वेळा मंडळामार्य त अकेॅडमीक ऑणडट करिे आवश्र्क आहे. 
 
(7) अभ्र्ासक्रम मंडळाच्र्ा पाठर्क्रमानुसार णवणहत कालमर्ादेत पूिय करावा. 
 
(8) संस््ेत संस््ा प्रमुख/प्राचार्य, अहयताधारक णशक्षक इत्र्ादीची  नेमिूक  करिे  तसेच अभ्र्ासक्रमणनहार् रं्त्रसामुग्री, प्रणशक्षिाच्र्ा आवश्र्क सोर्ी-
सुणवधा इत्र्ादी सवय बाबी मानकाप्रमािे र््ार्ोग्र् पूिय असिे आवश्र्क आहेत. 
 
(9)अभ्र्ासक्रमणनहार् मानकाप्रमािे सवय रं्त्रसामुग्री प्रणशक्षिासाठी चालू स्स््तीत असिे आवश्र्क आहे. 
 
(10) अभ्र्ासक्रमाच्र्ा परीके्षसाठी केवळ मराठी/इंग्रजी हर्ा माध्र्मातूनच प्रश्नपणत्रकाउपलब्ध करुन देण्र्ात रे्ईल. 
 
(11) अभ्र्ासक्रमणनहार् प्रात्र्णक्षक व सैध्दांणतक पणरिामकारकपिे णशकवून गुिवत्ता वाढणवण्र्ासाठी प्रत्रे्क तुकडीस मानकाप्रमािे णशक्षक,  
साधनसामुग्री, रं्त्रसामुग्री व आवश्र्क ती जागा असावी. 
 
(12) अभ्र्ासक्रमणनहार् पाठर्क्रमानुसार प्रात्र्णक्षक व सैध्दांणतक पूिय करुन आवश्र्कतेनुसार केलेल्र्ा कामाचा अणभलेख वेळोवेळी णवणहत कालावधीत 
णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्ास सादर करावा. 
 
(13) मंडळ अ्वा  णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी ककवा त्र्ांचे प्रणतणनधी र्ांच्र्ाकडून होिा-र्ा णनर्णमत / आकस्स्मत णनरीक्षिामध्रे् काही 
तु्रटी / अणनर्णमतपिा आढळून  आल्र्ास, सदर संस््ेची मान्र्ता रद्द करण्र्ात रे्ईल. 
 
(14) अभ्र्ासक्रमणनहार् होिारे प्रणशक्षि, रं्त्रसामुग्री, सुणवधा आणि णवद्याजयन, इत्र्ादींबाबत णवद्यार्थ्र्ांकडून लेखी अणभप्रार् णवणहत  नमुन्र्ात प्राप्त करुन 
घेऊन णनरीक्षिाचे वेळी प्रपत्रात सादर करावेत. 
 
(15) ज्र्ा संस््ांतील मंडळाचे अभ्र्ासक्रमांची मान्र्ता रद्द करिेत रे्ईल अ्वा संस््ेतील सवय अभ्र्ासक्रम बंद  झालेले आहेत, अशा संस््ेला त्र्ांनी  
बँक गॅरंटी अ्वा चलनाने भरलेली  अनामत रक्कम  (Deposit) परत  करिेत रे्ईल.   त्र्ासाठी संबंधीत  संस््ेस णजल्हा कार्ालर्ामार्य त   णवणहत 
नमुन्र्ात  अजय आणि त्र्ासोबत  चलनाची /बँक गॅरंटीची प्रत  सादर करावी लागेल. अनामत रक्कम संस््ेच्र्ा  खाती जमा करण्र्ाकणरता संस््ेच्र्ा 
बॅकेचा तपणशल सादर करावा. 
 
(16) ॲकॅडेणमक मॉनेटरींग मध्रे् ज्र्ा संस््ांचा दजा 60% पेक्षा कमी होईल अशा संस््ांना नोटीस देऊन त्र्ांना मंजूर करिेत आलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमांची 
मान्र्ता रद्द करिेत रे्ईल. 
 
(17) मंडळाचे  सद्यस्स््तीत ( 2020-21 ) कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमांचा अभ्र्ासक्रमणनहार् एकुि मंजुर प्रवेश क्षमतेचा  तपणशल  माहीतीसाठी  
सोबत देण्र्ात रे्त आहे. 
 
(18) महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळा मार्य त र्ापुढे सवय पत्रव्र्वहार, णवद्यार्थ्र्ांची माणहती भरण्र्ाचे सॉफ्टवेअर इत्र्ादी हे ई-मेल / 
एस.एम.एस., / मंडळाचे  वेबसाईट www.msbsde.gov.in र्ामार्य त करण्र्ात रे्िार आहे. मान्र्तेचे आदेश आणि पत्र व्र्वहारासंबंधी कोितीही हाडय 
प्रत पाठणवण्र्ात रे्िार नाही , र्ाची नोंद घ्र्ावी. 
 
 
5)  खालील कारिामुळे संस््ेस मंजूरी णदलले्र्ा अभ्र्ासक्रमांची मान्र्ता रद्द करण्र्ात  रे्ईल. 
 
(1)  संस््ेने मंडळाची मान्र्ता णमळणवताना अ्वा नंतर कधीही शासनाची आणि/अ्वा मंडळाची णदशाभूल केली आहे.  खोटी माणहती पुरणवली आहे, 
असे लक्षात आल्र्ास त्र्ा संस््ेस मान्र्ता  देण्र्ात आलेल्र्ा सवय अभ्र्ासक्रमांची  मान्र्ता तात्काळ रद्द करण्र्ात रे्ईल. 
 
(2)  मंडळामार्य त घेण्र्ात रे्िा-र्ा परीक्षांमध्रे् एखादी संस््ा गैरप्रकार करीत आहे असे णसध्द झाल्र्ास   त्र्ा संस््ेस देण्र्ात आलेल्र्ा सवय 
अभ्र्ासक्रमांची मान्र्ता तात्काळ रद्द करण्र्ात रे्ईल. 
 
(3)  मंडळाचे मान्र्ताप्राप्त अभ्र्ासक्रम चालणविा-र्ा संस््ेने त्र्ांच्र्ाकडे प्रवेश घेतलेल्र्ा णवद्यार्थ्र्ांची ककवा/आणि जनतेची खोटी माणहती देऊन 
णदशाभूल केली आहे ककवा करीत आहे, असे लक्षात आल्र्ास त्र्ा संस््ेकडील सवय अभ्र्ासक्रमांची मान्र्ता तात्काळ रद्द करण्र्ात रे्ईल. 

http://www.msbsde.gov.in/


 

 

    

म.रा.कौ.वि.प.मं. माहितीपसु्तका २०२१-२२ Page १२ 

 

 
(4)  संस््ेस मान्र्ता देण्र्ात आलेल्र्ा एका ककवा अनेक अभ्र्ासक्रमांमध्रे् खालील कारिामुळे मान्र्ता रद्द करण्र्ाची कार्यवाही करण्र्ात रे्ईल. 
i) अभ्र्ासक्रम चालणवताना अणनर्णमतता आणि / अ्वा तू्रटी आढळल्र्ास व त्र्ा अणनर्णमतता   आणि / अ्वा तू्रटी पूिय करण्र्ास संस््ा असम य् 
ठरल्र्ास 
ii)  शासनाने / व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि संचालनालर् / मंडळाने केलेल्र्ा णनर्मांचा भंग झाला असल्र्ास. 
iii) शासनाने / व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि संचालनालर् / मंडळाने वेळोवेळी णदलेल्र्ा सूचनांचे र्ोग्र् प्रकारे पालन केले नसल्र्ास. 
 
(5)  संस््ेची प्रत्रे्क अभ्र्ासक्रमाची प्रवेश व णनकाल र्ांचे माणगल तीन वर्ांचे सरासरी प्रमाि मानकानुसार  असिे आवश्र्क राहील अन्र््ा संस््ेतील 
अभ्र्ासक्रमांची  मान्र्ता रद्द करण्र्ात रे्ईल. 
 
(6) मंडळाचे अणधकारी आणि / अ्वा सहसंचालक, व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि, प्रादेणशक कार्ालर् आणि/अ्वा णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि 
अणधकारी र्ांच्र्ाकडून आणि/अ्वा त्र्ांनी प्राणधकृत केलेल्र्ा अणधका-र्ांमार्य त संस््ेची णनर्णमत आणि / अ्वा अचानक पूवयसूचनेणशवार् तपासिी 
करण्र्ात रे्ईल. अशा तपासण्र्ांच्र्ा वेळी णवणहत नोंदवहर्ा आणि इतर दस्तऐवज   उपलब्ध करुन देण्र्ास कसूर केल्र्ास ककवा णनरीक्षिा दरम्र्ान 
कोित्र्ाही तु्रटी असल्र्ास ककवा णनणरक्षिास नकार णदल्र्ास संस््ेतील अभ्र्ासक्रमाची  मान्र्ता रद्द करण्र्ाची कार्यवाही करण्र्ात रे्ईल. 
 i) अशा तपासिीच्र्ा वेळी सदर अणधकाऱ्र्ांनी माणगतलेली सवय माणहती संस््ेने पुरणविे संस््ेवर बंधनकारक आहे. 
ii)  अशा तपासिीच्र्ावेळी मंडळाने णवणहत केलेल्र्ा नोंदवहर्ा, इतर दस्तऐवज संस््ेने तात्काळ उपलब्ध  करुन णदले पाणहजेत. 
 
(7)     (i)  वरीलप्रमािे अणनर्णमतता आढळल्र्ास मान्र्ताप्राप्त अभ्र्ासक्रमाची ककवा अभ्र्ासक्रमांची  मान्र्ता रद्द करण्र्ाकरीता    
              णवणहत  नमुन्र्ात सक्षम अणधकारी र्ांचेमार्य त सदर संस््ेला नोटीस  देण्र्ात रे्ईल. 

      (ii) नोटीसीमध्रे् नमूद केलेल्र्ा तू्रटी अ्वा दोर्ारोपांचा खुलासा करण्र्ास नोटीस णनगयमनाच्र्ा   तारखेपासून एका   
                      मणहन्र्ाचा  कालावधी राहील.  

        (iii)  नोटीसीला संस््ेने उत्तर णदल्र्ास त्र्ाचा णवचार करुन संबंधीत सक्षम अणधकारी त्र्ांच्र्ा  अणभप्रार्ासह प्रकरि मंडळाकडे .                       
              र्ोग्र्  णशर्ारशींसह अंणतम णनियर्ासाठी पाठवेल. 
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६) महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळाचे अभ्र्ासक्रम राबणवण्र्ासाठी संस््ेने / व्र्वस््ापनाने करावर्ाचे णवणवध प्रकारचे अजय, कार्यवाही 
कार्यक्रम, गोर्वारा.  

शकै्षणिक वर्य २०२१-२२ 
अ.क्र.  बाब अजय करण्र्ाचा कालावधी अजय कोिाकडे करावर्ाचा 

त्र्ाबाबतचा तपणशल 
      1. अ. मंडळाचे व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम  

१)नव्र्ाने सुरु करिे.  
२)अभ्र्ासक्रमांच्र्ा तुकडीत वाढ करिे. 
३) जुन्र्ा संस््ेत नवीन अभ्र्ासक्रम सुरु 
करिे र्ासाठी संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने 
करावर्ाचा अजय.  

१)णनर्णमत शुल्कासह णदनांक:-  
२५ /१/ २०२१  ते  २५ /०२ / २०२१. 
२)णवलंब शुल्कासह णदनांक:- 
२६/०२/२०२१  ते ०५/०३/२०२१.  
(शासकीर् सुट्ट्या वगळून) 

संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् 
णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी 
र्ांच्र्ा कार्ालर्ाकडे  

 ब. मंडळाकडून अभ्र्ासक्रम  चालणवण्र्ासाठी 
संस््ेस मंडळामार्य त  तात्पुरती मान्र्ता आदेश  
(Letter of Intent) देण्र्ाचा सवयसाधारि 
कालावधी 

णद.०५ एणप्रल,२०२१ 
 परं्त 

तात्पुरती मान्र्ता आदेश  (Letter of 
Intent)  मंडळाचे संकेतस््ळ 
www.msbsde.edu.in वर       
प्रकाणशत  करण्र्ात रे्तील.  

 क. उपरोक्त अ.क्र.१ मध्रे् नमूद केलेल्र्ा ज्र्ा 
संस््ांना तात्पुरती मान्र्ता आदेश  (Letter of 
Intent)  देण्र्ांत रे्ईल, त्र्ा संस््ांनी तात्पुरत्र्ा 
मान्र्ता आदेशात णदलेल्र्ा अटींनुसार संबंणधत 
अभ्र्ासक्रमांसाठी आवश्र्क असलेल्र्ा पार्ाभूत 
सुणवधांची पूतयता केल्र्ानंतर करावर्ाचा अजय. 

णद.४ मे,२०२१ परं्त संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा 
कार्ालर्ाकडे  

 ड. ज्र्ा संस््ा पार्ाभूत सुणवधा पुतयतेबाबतचा अजय 
णवहीत मुदतीत सादर करतील अशा संस््ांचे 
णनरीक्षि करावर्ाचा सवयसाधारि कालावधी 

णद.2४ मे,२०२१ परं्त संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा 
कार्ालर्ाकडे 

 इ. ज्र्ा संस््ा अभ्र्ासक्रमास आवश्र्क असलेल्र्ा 
णवणवध बाबींची मानकानुसार पुतयता करीत 
असतील त्र्ा संस््ांना णवद्या्ी     प्रवेशासाठी 
मान्र्ता देण्र्ाचा सवयसाधारि कालावधी. 

णद.30 जून,2021 परं्त णवद्या्ी प्रवेश मान्र्तेचे आदेश 
मंडळाचे संकेतस््ळ 
www.msbsde.edu.in वर       
प्रकाणशत  करण्र्ात रे्तील. 

       2. अ. मंडळाने र्ापूवी मागीलवर्ी मान्र्ता णदलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमास  संबंणधत            व्र्वस््ापनाने 
प्रत्रे्क वर्ानंतर नुतनीकरिासाठी करावर्ाचा 
अजय. 

१)णनर्णमत शुल्कासह णदनांक :- 
२५ / ०१ / २०२१  ते  २५ /०२ / २०२१. 
२)णवलंब शुल्कासह णदनांक:- 
२६/०२/२०२१  ते ०५/०३/२०२१.  
(शासकीर् सुट्ट्या वगळून) 

संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्. 

 ब. नुतनीकरिासाठी अजय केलेल्र्ा संस््ांचे प्रस्ताव  
पडताळिी करण्र्ाचा सवयसाधारि कालावधी 

णद.05 एणप्रल,2021 परं्त संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्. 

 क. णवणहत अटींची पुतयता करिा-र्ा संबंणधत 
संस््ांतील           अभ्र्ासक्रमांना  मंडळामार्य त 
नुतनीकरि मान्र्ता प्रदान करिे. 

णद.25 जून,2021 परं्त नुतनीकरि मान्र्तेचे आदेश 
मंडळाचे संकेतस््ळ 
www.msbsde.edu.in वर       
प्रकाणशत  करण्र्ात रे्तील. 

      3. अ. मंडळाने र्ापूवी मान्र्ता  णदलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमांसाठी तात्पुरती मान्र्ता पुढे चालू 
ठेवण्र्ासाठी (स््ार्ी संलग्नता) संस््ेच्र्ा 
व्र्वस््ापनाने करावर्ाचा अजय. 

१)णनर्णमत शुल्कासह णदनांक:- 
 २५/०१/२०२१  ते २५ /०२/ २०२१. 
२)णवलंब शुल्कासह णदनांक:- 
 २६/०२/२०२१  ते ०५/०३/२०२१.  
(शासकीर् सुट्ट्या वगळून) 

संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्. 

 ब. स््ार्ी संलग्नतेसाठी अजय केलेल्र्ा संस््ांचे 
णनरीक्षि करण्र्ाचा सवयसाधारि कालावधी 

णद.२५ एणप्रल,2021 परं्त संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्. 

 क. णवणहत अटींची पुतयता करिा-र्ा संबंणधत 
संस््ांतील  अभ्र्ासक्रमांना मंडळामार्य त स््ार्ी 
संलग्नता मान्र्ता प्रदान करिे. 

णद.३०जून,2021 परं्त स््ार्ी संलग्न ता  मान्र्तेचे आदेश 
मंडळाचे संकेतस््ळ 
www.msbsde.edu.in वर       
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प्रकाणशत  करण्र्ात रे्तील. 
4 अ. मंडळाने र्ापूवी मान्र्ता  णदलेले         

अभ्र्ासक्रम  नणवन जागेत         स््लांतरीत  
करण्र्ासाठी संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने 
करावर्ाचा अजय. 

संस््ांच्र्ा आवश्र्कतेनुसार कधीही 
अजय करता रे्ईल. 

संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्. 

 ब. जागा स््लांतरिासाठी अजय केलेल्र्ा संस््ांचे 
णनरीक्षि करण्र्ाचा सवयसाधारि कालावधी 

अजय केल्र्ाच्र्ा णदनांकापासून पुढील 
30 णदवसांपरं्त 

संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्. 

 क. णवणहत अटींची पुतयता करिा-र्ा संबंणधत 
संस््ांतील                अभ्र्ासक्रमांना  
मंडळामार्य त    स्थ लांतरिासाठी मान्र्ता  
प्रदान करिे. 

प्रादेणशक कार्ालर्ाकडून प्रस्ताव  प्राप्त 
झाल्र्ानंतर पुढील 30 णदवसांत. 

जागा स्थ लांतर  मान्र्तेचे आदेश 
मंडळाचे संकेतस््ळ 
www.msbsde.edu.in वर       
प्रकाणशत  करण्र्ात रे्तील. 

५ अ. मंडळाने र्ापूवी मान्र्ता 
णदलेले अभ्र्ासक्रम / संस््ा बंद करिे. 

संस््ांच्र्ा आवश्र्कतेनुसार कधीही 
अजय करता रे्ईल. 

संबंणधत णजल्हा व्र्वसार्  
णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी 
कार्ालर् . 

 ब. मंडळाने र्ापूवी मान्र्ता णदलेले अभ्र्ासक्रम / 
संस््ा बंद करिेबाबत मंडळामार्य त  मान्र्ता 
प्रदान करिे. 

प्रादेणशक कार्ालर्ाकडून प्रस्ताव  प्राप्त 
झाल्र्ानंतर पुढील 30 णदवसांत. 

अभ्र्ासक्रम  / संस््ा बंद 
करिेबाबत  मान्र्तेचे आदेश 
मंडळाचे संकेतस््ळ 
www.msbsde.edu.in वर       
प्रकाणशत  करण्र्ात रे्तील. 

६ अ. मंडळाने र्ापूवी मान्र्ता  णदलेल्र्ा संस््ेच्र्ां 
नांवात बदल करिे 

संस््ांच्र्ा आवश्र्कतेनुसार  कधीही 
अजय करता रे्ईल. 

संबंणधत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्. 

 ब. संस््ेच्र्ा नांवात बदल करिेबाबत मंडळामार्य त 
मान्र्ता प्रदान करिे. 

प्रादेणशक कार्ालर्ाकडून प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्र्ानंतर पुढील 30 णदवसांत. 

संस््ेच्र्ा नांवात बदल करिेबाबत 
मान्र्तेचे आदेश मंडळाचे 
संकेतस््ळ www.msbsde.edu.in 
वर       प्रकाणशत  करण्र्ात 
रे्तील.रे्तील. 

७ अ. व्र्वस््ापन सणमतीत बदल करिे. संस््ांच्र्ा आवश्र्कतेनुसार कधीही 
अजय करता रे्ईल. 

संबंणधत णजल्हर्ाचे णजल्हा  
व्य वसार् णशक्षि व        प्रणशक्षि 
अणधकारी कार्ालर्. 

 ब. व्र्वस््ापन सणमतीत बदल करिेबाबत 
मंडळामार्य त मान्र्ता प्रदान करिे. 

प्रादेणशक कार्ालर्ाकडून प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्र्ानंतर पुढील 30 णदवसांत. 

व्य वस््ापन सणमतीत बदल 
करिेबाबत मान्र्तेचे आदेश 
मंडळाचे संकेतस््ळ 
www.msbsde.edu.in वर       
प्रकाणशत  करण्र्ात रे्तील. 
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7)-: 

                                           

1) महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळाचे अभ्र्ासक्रम प्र्मच  नव्र्ाने सुरु  
करण्र्ासाठी अजय. 

 

अ्वा 

 

2)   र्ापुवी मान्र्ता णदलले्र्ा जुन्र्ा संस््ेत नणवन अभ्र्ासक्रम सरुू करिेसाठी संस््ेच्र्ा 
व्र्वस््ापनाने करावर्ाचा अजय 

अ्वा 

 

3) र्ापुवी मान्र्ता णदलले्र्ा  जुन्र्ा संस््ेत अस्स्तत्वात असलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडीत 

वाढ   करिेसाठीचा    अजय. 

व 

       अजासोबत  जोडावर्ाची  कागदपते्र 
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 अर्ज नमुना A 
1 )   महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळा  मंडळाचे  अभ्र्ासक्रम प्र्मच  नव्र्ाने सुरु करण्र्ासाठी संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने करावर्ाचा अजय. 

                                                                                (नणवन संस््ेसाठी ) 

अजासोबत जोडावर्ाची कागदपते्र. 
(1) नोंदिी प्रमािपत्र     :- 
            अभ्र्ासक्रम सुरु करु इस्च्छिारी संस््ा ही माणहती पुस्स्तकेतील मान्र्ता णनर्मावली मधील क्र.4 मध्रे् दशयणवलेल्र्ा 1 ते 16 पैकी   
कोित्र्ाही एका प्रकारातील मोडिारी असिे आवश्र्क आहे. 
(1) चलन (अजय रक्कम रुपरे् 500/- व त्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी ठरणवण्र्ात आलले्र्ा प्रणक्रर्ा  शलु्क   :- 
                 अजय रक्कम शुल्क व ज्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी  अजय करावर्ाचा आहे.  तो अभ्र्ासक्रम ज्र्ा गटातील आहे त्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी 
शासनाने ठरणवलेले प्रणक्रर्ा शुल्क भरलेल्र्ा चलनाच्र्ा प्रती.   (प्रणक्रर्ा शुल्क हे प्रणत अभ्र्ासक्र  प्रती तुकडी   णनहार् लागू राहील, हर्ाची नोंद 
घ्र्ावी.) 
(2)     बांधकाम / जागा  तपशील :-   (दस्तऐवज) 
   (अ)  मालकीची असल्र्ास   -   
 अजय करिा-र्ा संस््ेच्र्ा नांवे असलेल्र्ा बांधकाम केलेल्र्ा जागेचा  7/12 अ्वा 8 अ चा  अद्यर्ावत  उतारा   अ्वा  प्रापटी    
 काडय  प्रत  अजासोबत  जोडिे  आवश्र्क  आहे.जागेसंबंधी सादर  केलेल्र्ा दस्तएैवजामध्रे् बांधकाम केलले्र्ा जागेच्र्ा के्षत्रर्ळाचा व 
मोकळर्ा जागेच्र्ा के्षत्रर्ळाचा स्पष्ट उल्लेख असिे आवश्र्क आहे.जागेचा 7/12  अ्वा  8 अ  चा  अद्यर्ावत  उतारा  अ्वा  प्रापटी  काडय   
र्ांमधील   आणि   नकाशातील  नोंदी जुळिे आवश्र्क आहे. 
    (ब) जागा भाडर्ाची असल्र्ास :-  
     अजय करण्र्ाच्र्ा णदनांकापासून कमीत कमी 2 वर्य कालावधीचे  दुय्र्म / सहाय्र्क णनबंधकाकडे नोंदिीकृत केलेले  भाडेकरारपत्राची प्रत  
असिे आवश्र्क आहे. जागा भाडे करारामध्रे्  जी बांधकाम केलेली  व मोकळी जागा भाडर्ाने घेतलेली आहे, त्र्ा जागांच्र्ा के्षत्रर्ळांचा स्पष्ट 
उल्लेख असिे आवश्र्क आहे. तसेच जागा भाडे  करार हा जागेचा मालक व भाडेकरू म्हिून संबंधीत संस््ा / सोसार्टी /  व्र्वस््ापन र्ांचे  
नावे असिे आवश्र्क आहे.नोंदिी करण्र्ात आलले्र्ा भाडेकरारपत्राची संपूिय प्रत अजासोबत जोडिे आवश्र्क आहे.नकाशातील  आणि  
भाडेकरारातील  नोंदी  जुळिे आवश्र्क आहे.णवहीत मुदतीनंतरच  णद.10 माचय,2021 नंतरचा भाडे करारनामा स्वीकारण्र्ात रे्िार नाही.  

(क) जागा शासकीर् / णनमशासकीर् आस््ापनेकडून भाडर्ाने / कराराने घेतली असल्र्ास संबंधीत आस््ापनेकडील   अजय  केलेचे  
णदनांकापासून णकमान 2 वर्य कालावधीचे  करारपत्र. 
(3) संस््ा ठराव प्रत -  (माणहतीपुस्स्तकेतील नमुन्र्ानुसार) 
(4) ज्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठीच्र्ा प्रात्र्णक्षकासाठी अभ्र्ासक्रमात दशयणवल्र्ाप्रमािे  एम.ओ.रू्. /करारपत्र / संमतीपत्र  ग्राहर्   धरण्र्ात 

आलेले आहे. त्र्ासंबंधी  केलेल्र्ा   एम.ओ.रू्. /करारपत्र / संमतीपत्र प्रत (माणहतीपुस्स्तकेतील नमुन्र्ानुसार) 
(5) नकाशा प्रत :  -     
अजयदार  संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा सक्षम अणधका-र्ांनी  मंजुर केलेला साक्षांणकत नकाशा (साक्षाककत नकाशा नसल्र्ास 
अपवादात्मक पणरस््ीतीत टॅक्स पावती /नमुना 8(अ)/ प्रापटी काडय इत्र्ादी मध्रे् बांधकामाबाबतचा   उल्लेख होत असल्र्ास अशी नकाशा प्रत 
ग्राहर् धरण्र्ात  रे्ईल )  व त्र्ा  नकाशामध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा अधोरेणखत (स्केचपेनने) केलेली नकाशा   ( मापे व 
के्षत्रर्ळासह ) प्रत जोडिे  आवश्र्क आहे.  
अजयदार संस््ेने बांधकाम असलले्र्ा जागेबाबतचा स््ाणनक  स्वराज्र् संस््ा (  ग्रामपंचार्त / नगरपाणलका/ महानगरपाणलका  इ.) मधील 
सक्षम अणधका-र्ाने मंजूर केललेा सांक्षाकीत नकाशा व नकाशामध्रे् प्रस्तावीत  केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमांची जागा  अधोरेखीत ( स्केच  पेनने) 
केललेी नकाशा  प्रत जोडिे आवश्र्क आहे. 
(6) संस््ेने सादर केलले्र्ा प्रस्तावातील प्रत्रे्क अणभलखे संस््ाप्रमुखाने सही/णशक्क्र्ासह  प्रमाणित करून प्रत्रे्क पृष्ठास अनुक्रमांक  

देिे आवश्र्क आहे. 
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(A) 

अर्ज क्रमाांक   :-                                                                                                                                                                                  दिनाांक : - 

1 महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मांडळाच े अभ्यासक्रम  प्रथमच  नव्यान े सुरु  करण्यासाठी  सांस्थेच्या  व्यिस्थापनान े कराियाचा  अर्ज. 

(नविन सांस्थेसाठी )  शैक्षणिक िषज 2021-22 

1) अर्जदाराचे / प्रमुखाच ेपुर्ज नांि ि घरचा  पत्ता  

 

2) नोंदर्ीकृत मंडळाचे नांि ि  पूर्ज पत्ता 
(नोंदर्ीक्रमांकासि) 

 

 

 

3) दरूध्िनी क्र, (एस.टी.डी कोडसि)  

 

4) भ्रमर्ध्िनी क्र. (mobile No)  

 

5) ई मेल,  

 

6) ज्या नांिान ेसंस्था सुरू कराियाची त्या संस्थचेे  पूर्ज  
नांि 

 

 

7) ज्या र्ागेत संस्था सुरू कराियाची त्या संस्थेचा पूर्ज 
पत्ता 

 

8) संस्था  कोर्त्या  भागात  कायजरत आिे ग्रामीि  /  शहरी / मेट्रो शहरी 
9) नेमरु्क करण्यात आलेल्या प्राचायज / संस्था प्रमखुाच े

नांि दरुध्िनी क्र. ि भ्रमर्ध्िनी 
ई-मेल, फॅक्स इत्यादी.(पत्र व्यििारासाठी ) 

 

 

 

 

11)   मागिी  केलेले  अभ्यासक्रम  र्ागेच्या  तपशशलासह   :- 

 

अ.क्र अभ्यासक्रमाच े
नांि 

अभ्यासक्रम 
कोड 

अभ्यासक्र
म 
कालािधी 

अभ्यासक्र
म स्िरुप 

अधज 
िेळ  

(Part 

time)  

/ पूर्जिेळ  
(Full 

time) 

तुकडी 
संख्या 

मानकानुसार आिश्यक 
र्ागा      (चौ.फूट)                  
( Carpet Area) चटई 
के्षत्रफळ 

प्रत्यक्षात उपलब्ध र्ागा 
के्षत्रफळ  (चौ.फूट) 
(Carpet Area) 

चटई के्षत्रफळ 

िगज
खोली 

कायजशा
ळा 

एकूर् 
के्षत्र 
फळ 

िगज 
खोली 

कायज
शा
ळा 

एकूर् 
के्षत्रफळ 

            

            

            

            

    एकूि के्षत्रफळ 
चौ.फुट 

      

 

 

 

12)  र्ागेसांबांधी सािर केलेल्या िस्तऐिर्ामध्ये  िशजविण्याांत आलेले एकूि बाांधकाम के्षत्रफळ   (Carpet Area) चटई के्षत्रफळ   = -------------

- चौ.फूट                                   
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13) नोंदिी प्रमािपत्र मान्र्ता णनर्मावलीतील 1 ते 16 र्ापैकी ज्र्ा प्रकारात मोडत असेल 
त्र्ाचा उल्लखे करावा. 

(सोबत साक्षांकीत  प्रत जोडिे 
आवश्र्क) 

पान 
क्र. 

14) अजय रक्कम रु.500/-   चलन प्रत जोडिे आवश्र्क  
 

15) प्रणक्रर्ा शुल्क  पावती क्रमांक  पावती क्रमांक  व णदनांक प्रणक्रर्ा शुल्क रू. ------चे चलन  
प्रत जोडल ेआहे 

 

16) संस््ा ठराव  प्रत सोबतच्र्ा प्रपत्रानुसार रु.100/- च्र्ा स्टॅम्प पेपरवर सोबत प्रत जोडावी.  
 

17) एम.ओ.रू् /करारपत्र/संमतीपत्र 
 

अजयदार संस््ा इच्छूक असलेस,  त्र्ांना  केवळ खालील गटातील 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा  (कंसात दशयणवलेल्र्ा बाबींसाठी) प्रात्र्णक्षकासाठी 
संबंधीत आस््ापनासाठी एम.ओ.रू् /करारपत्र/संमतीपत्र  करता 
रे्ईल. (अभ्र्ासक्रमानुसार) 

1) पॅरामेडीकल  (हॉस्पीटलसाठी / लॅबसाठी) 
2) अग्रीकल्चर  (शेतीसाठी) 
3) केणमकल  (प्लॅन्टसाठी) 

4) टेक्सटाईल  (णमल / लूम साठी) 
5) बॉर्लर अटेंडन्ट (बॉर्लरसाठी) 
6) खेळ  (मैदानासाठी) 
7) इतर गटातील -  इंडस्स्रर्ल सेफ्टी, सेक्रु्रीटी, र्ार्र  
णप्रव्हेंशन, णडझास्टर  इत्र्ादी  प्रकारच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी 
8) टुरीझम व 
एव्हीएशन  गटासाठी        ( हॉटेल  ) 
9) (अजय करिारी संस््ा व ज्र्ाचेशी MOUकरण्र्ात रे्िार 
आहे, र्ामधील अंतर णकती आहे.) 

सोबत साक्षांकीत प्रत जोडिे 
आवश्र्क 

 

18) बांधकाम असललेी  जागा  :- 
अ) 1) अजय करिा-र्ा संस््ेच्र्ा मालकीची 

असल्र्ास 
संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाचे  नांवाने असललेा 7/12  अ्वा 8(अ) अ्वा 
प्रापटी काडय  चा अद्यर्ावत उतारा. 

(साक्षांकीत सोबत जोडावी)  

ब) 2)  भाडेची असल्र्ास 
 

अजय करिेचे णदनांकापासनू जास्तीत जास्त 1 मणहना पुवीचे कमीत 
कमी 2 वर्य कालावधीचे व दुय्र्म / सहाय्र्क णनबंधकाकडे नोंदिी 
केलेल ेजागा भाडे करारपत्र आवश्र्क. 

जागा भाडेकरार कालावधी ------
--------- ते ---------------- 
(सत्र्प्रत सोबत जोडावी ) 

 

क ) जागा शासकीर् / णनमशासकीर् 
आस््ापनेकडून भाडर्ाने/ कराराने 
घेतली असल्र्ास संबंधीत आस््ापने 
कडील  करारपत्र 

अजय करिेचे णदनांकापासनू  संबंधीत आस््ापनेकडील करारपत्र  
(कमीत कमी 2 वर्य कालावधीचे ) 

जागा भाडेकरार कालावधी  -----
--- ते  ---------  
(सत्र्प्रत सोबत जोडावी ) 

 

19) नकाशा अजयदार  संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा सक्षम अणधका-
र्ांनी  मंजुर केलेला साक्षांणकत नकाशा व नकाशामध्रे् प्रस्ताणवत 
केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा अधोरेणखत (स्केचपेनने) केलेली नकाशा  
( मापे व के्षत्रर्ळासह )  प्रत जोडिे आवश्र्क आहे. 

 
सोबत  प्रत जोडावी. 

 

 प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, वरील माणहती मी पूियपिे व वस्तुस्स््तीवर णदलेली असून ती खरी आहे.   सदर माणहतीमध्रे् तृ्रटी आढळल्र्ास व 
त्र्ामुळे मला माझे संस््ेसाठी तात्पुरती मान्र्ता   (Letter Of Intent)  नाकारण्र्ात आल्र्ास  त्र्ाबद्दल माझी कोितीही तक्रार राहिार नाही.  तसेच जर 
सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता णमळालेस सदरचे अभ्र्ासक्रम कार्म णवना अनुदान तत्वावर चालणविेस तर्ार असून शासनातरे् /संचालनालर्ातरे्/ 
मंडळातरे् वेळोवेळी णनगयणमत होिारे आदेशाचे पालन करिे संस््ेस बंधनकारक राहील र्ाची आम्हाला जािीव असून माणहतीपुस्तेकेती नमूद अटीं व 
शती संस््ेला मान्र् व बंधनकारक आहेत. 
एकूि  सहपते्र. 
स्थळ   :- 

हदनांक  :-                                                                                                                                                                                                               अर्जदाराची सिी ि नांि                                                                                                                                                                                  
                                                                                (संस्थेच्या शशक्क्यासि) 
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अजय नमुना  B 
2)   र्ापुवी मान्र्ता णदलेल्र्ा जुन्र्ा संस््ेत नणवन अभ्र्ासक्रम सुरू करिेसाठी 

संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने  करावर्ाचा अजय. 
अजासोबत जोडावर्ाची कागदपते्र. ( जुन्र्ा संस््ेसाठी ) 

(1) चलन  ( अजयरक्कम रु.500/- व  त्र्ा  अभ्र्ासक्रमासाठी  ठरणवण्र्ात  आलले्र्ा  प्रणक्रर्ा  शलु्क )     
 अजय रक्कम शुल्क व ज्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी  अजय  करावर्ाचा आहे.  तो अभ्र्ासक्रम ज्र्ा गटातील आहे त्र्ा गटातील अभ्र्ासक्रमासाठी   
शासनाने ठरणवलेले प्रणक्रर्ा शुल्क भरलेल्र्ा चलनाच्र्ा प्रती.(प्रणक्रर्ा शुल्क हे प्रणत अभ्र्ासक्रम प्रती तुकडी णनहार् लागू राहील, हर्ाची नोंद 
घ्र्ावी.)  

 
(२)बांधकाम / जागा  तपशील  : -    (दस्तऐवज) 

(अ)   मालकीची असल्र्ास   -   अजय करिा-र्ा संस््ेच्र्ा नांवे असलेल्र्ा बांधकाम केलेल्र्ा जागेचा 7/12 अ्वा  8 अ  चा  अद्यर्ावत  
उतारा   अ्वा  प्रापटी  काडय  प्रत  अजासोबत  जोडिे  आवश्र्क  आहे.  अशा जागेसंबंध  सादर  केलेल्र्ा  दस्तएैवजामध्रे्  बांधकाम 
केलले्र्ा  जागेच्र्ा के्षत्रर्ळाचा व मोकळर्ा जागेच्र्ा के्षत्रर्ळाचा स्पष्ट उल्लेख  असिे आवश्र्क आहे. जागेचा 7/12  अ्वा  8 अ  
चा   अद्यर्ावत  उतारा अ्वा  प्रापटी   काडय   र्ांमधील आणि   नकाशातील  नोंदी जुळिे आवश्र्क आहे. 

 
(ब)  जागा भाडर्ाची असल्र्ास -   अजय करण्र्ाच्र्ा णदनांकापासून कमीत कमी 2 वर्य कालावधीचे  दुय्र्म /सहाय्र्क  णनबंधकाकडे  

 नोंदिीकृत केलेले भाडेकरारपत्राची प्रत असिे आवश्र्क आहे. जागा भाडे करारामध्रे् जी बांधकाम  केलेली  व मोकळी   जागा  
भाडर्ाने   घेतलेली आहे, त्र्ा जागांच्र्ा के्षत्रर्ळांचा स्पष्ट उल्लेख असिे आवश्र्क आहे. तसेच जागा भाडे  करार हा जागेचा 
मालक व भाडेकरू  म्हिून संबंधीत संस््ा / सोसार्टी /व्र्वस््ापन र्ांचे  नाव े  असिे आवश्र्क आहे. 

  नोंदिी करण्र्ात आलले्र्ा भाडेकरारपत्राची संपूिय प्रत अजासोबत जोडिे आवश्र्क आहे.  नकाशातील  के्षत्रर्ळ आणि 
भाडेकरारातील के्षत्रर्ळ नोंदी जुळिे आवश्र्क आहे.णवहीत मुदतीनंतरचा णद.10माचय,2021 नंतरचा भाडेकरारनामा स्वीकारण्र्ात 
रे्िार नाही. 

 (क) जागा शासकीर् / णनमशासकीर् आस््ापनेकडून भाडर्ाने / कराराने घेतली असल्र्ास संबंधीत आस््ापनेकडील अजय    
          केलेचे  णदनांकापासून णकमान 2 वर्य कालावधीचे  करारपत्र 

(3) संस््ा ठराव प्रत :-  (माणहतीपुस्स्तकेतील नमुन्र्ानुसार) 
(4)अनामत रक्कम  :-ज्र्ा जुन्र्ा संस््ांनी  र्ापुवी अनामत रक्कम बँक गॅरंटीच्र्ा स्वरुपात भरलेली असेल, अशा संस््ांनी नवीन   अभ्र्ासक्रमांचे  

/ तुकडीवाढीसाठी  मागिी  करतांना, नुतनीकरि, स््ार्ी  संलग्नतासाठी  अजय करताना त्र्ांनी  सादर केलेली  बँक गॅरंटी   वैध      
                       असिे आवश्र्क  आहे जर बँक गॅरंटीची वैधता संपत असलेस  नव्र्ाने  कमीत कमी 3 वर्य कालावधीची  बँक  गॅरंटी  पुन:श्च मंडळ  

कार्ालर्ाकडे जमा  करिे आवश्र्क आहे तसेच ज्र्ा संस््ांनी अनामत रक्कम र्ापुवी भरलेली असेल त्र्ांनी त्र्ाची चलन प्रत 
(झेरॉक्स) सोबत प्रत जोडिे 

(5) ज्र्ा  अभ्र्ासक्रमासाठीच्र्ा  प्रात्र्णक्षकासाठी  अभ्र्ासक्रमात दशयणवल्र्ानुसार एम.ओ.रू्. / करारपत्र /संमतीपत्र ग्राहर् धरण्र्ात आलेले  
आहे. त्र्ासंबंधी केलेल्र्ा   एम.ओ.रू्. / करारपत्र / संमतीपत्र प्रत (माणहती  पुस्स्तकेतील नमुन्र्ानुसार)  

(६)  संस््ेत कार्यरत असलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा मान्र्तेच्र्ा आदेशाची प्रत. 
(7 ) सन 2020 -21 मध्रे् मंडळामार्य त नुतनीकरि मान्र्ता णदलेल्र्ा आदेशाची प्रत.  संस््ेतील  ज्र्ाअभ्र्ासक्रमांना  स््ार्ी संलग्नता  

            मान्र्ता  प्राप्त झाललेी असल्र्ास त्र्ाच्र्ा आदेशाची  प्रत 
(8)  नकाशा प्रत : -   अजयदार संस््ेने बांधकाम असलले्र्ा जागेबाबतचा सक्षम अणधका-र्ांने  मंजुर केललेा साक्षांणकत नकाशा.  (साक्षाककत   

नकाशा नसल्र्ास अपवादात्मक पणरस््ीतीत  टॅक्स पावती /नमुना 8(अ)/प्रापटी  काडय इत्र्ादी मध्रे् बांधकामाबाबतचा  उल्लखे 
होत  असल्र्ास अशी नकाशा प्रत ग्राहर्   धरण्र्ात रे्ईल )  व नकाशा मध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची व जुने  कार्यरत 
असलले्र्ा   अभ्र्ासक्रमाची जागा  अधोरेणखत (स्केचपेनने) केललेी नकाशा ( मापे व के्षत्रर्ळासह )  प्रत सोबत जोडिे. अजयदार 
संस््ेने बांधकाम असलले्र्ा जागेबाबतचा स््ाणनक स्वराज्र् संस््ा (ग्रामपंचार्त/  नगरपाणलका/ महानगरपाणलका  इ.) मधील 
सक्षम अणधका-र्ाने मंजूर केललेा सांक्षाकीत  नकाशा व नकाशामध्रे् प्रस्तावीत  केलले्र्ा  अभ्र्ासक्रमांची जागा अधोरेखीत   स्केच  
पेनने) केललेी नकाशा  प्रत जोडिे आवश्र्क आहे.  

(9)  संस््ेने सादर केलले्र्ा प्रस्तावातील प्रत्रे्क अणभलखे संस््ाप्रमुखाने सही/णशक्क्र्ासह प्रमाणित करून प्रत्रे्क पृष्ठास अनुक्रमांक देिे 
आवश्र्क आहे. 
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(B) 

अजय क्रमांक   :-                                                                                                                                                     णदनांक :- 

(जुन्र्ा संस््ेसाठी ) 
र्ापुवी   मान्र्ता णदलले्र्ा जुन्र्ा संस््ेत नणवन अभ्र्ासक्रम सुरू करिेसाठी  

संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने करावर्ाचा अजय. 
शकै्षणिक वर्य 2021-22 

1) अजयदाराचे / प्रमुखाचे पुिय नांव व घरचा  पत्ता  
 

2) नोंदिीकृत  मंडळाचे  नांव  व   पूिय पत्ता  
   (नोंदिी क्रमांकासह) 

 
 
 

3) दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)  
4) भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
5) ई मेल,  

 
6) संस््ा कोड क्रमांक 

 
 

7) ज्र्ा नांवाने संस््ेस  र्ापुवी मान्र्ता णदलेली आहे 
त्र्ा संस््ेचे  पूिय  नांव व  पूिय पत्ता 

 
 

8) ज्र्ा जागेत संस््ा सुरू करण्र्ास र्ापुवी मान्र्ता 
णदली आहे,त्र्ा संस््ेचा पूिय पत्ता 

 
 

9) संस््ा  कोित्र्ा  भागात  कार्यरत आहे ग्रामीि  /  शहरी / मेट्रो शहरी 
10) नेमिुक करण्र्ात आलेल्र्ा प्राचार्य / संस््ा 

प्रमुखाचे नांव दुरध्वनी क्र. व भ्रमिध्वनी 
ई-मेल, रॅ्क्स इत्र्ादी. 

 
 
 

 
12)  अजय करिा-र्ा  संस््ेत   हर्ा  मंडळाचे  र्ापुवी  मान्र्ता  णदलले े व  कार्यरत असलले्र्ा  अभ्र्ासक्रमाचा  तपणशल  खालील  प्रमािे  द्यावा.                   
( जास्त अभ्र्ासक्रम असल्र्ास  स्वतंत्र प्रपत्र   जोडाव)े खालील  माणहती र्क्त अक्र. 07 मध्रे् दशयणवलले्र्ा संस््ेची     देण्र्ात र्ावी. 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्रमाचे  
नांव 

अभ्र्ासक्रम  
क्रमांक 

अभ्र्ासक्र
म काला 

वधी 

अभ्र्ासक्रम 
स्वरुप 

अधयवेळ  (Part 
Time)  / पूियवेळ  

(Full Time) 

मंजूर तुकडी 
संख्र्ा 

मानकानुसार आवश्र्क जागा      
(चौ.रू्ट)    ( Carpet Area) चटई 

के्षत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा 
के्षत्रर्ळ  (चौ.रू्ट) 

(Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ 

      वगय खोली कार्य
शाळा 

एकूि 
के्षत्र र्ळ 

वगय खोली कार्य 
शाळा 

एकूि 
के्षत्र 
र्ळ 

            

    एकूि के्षत्रर्ळ -    
 चौ .रु्ट 

      

 
13)   जागेसंबंधी सादर केलले्र्ा दस्तऐवजामध्रे्  दशयणवण्र्ांत आलले ेएकूि बांधकाम के्षत्रर्ळ  (Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ     
      ( जुने  अभ्र्ासक्रम व नवीन अभ्र्ासक्रमसाठी )    =  -----------   चौ.रू्ट 
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14)     आता मागिी  केलले ेअभ्र्ासक्रम जागेच्र्ा तपणशलासह   :- 
अ.क्र अभ्र्ासक्रमाचे 

नांव 
अभ्र्ास 

क्रम 
कोड 

क्रमांक 

अभ्र्ास 
क्रम 

काला 
वधी 

अभ्र्ासक्रम 
स्वरुप 

अधयवेळ  (Part 
Time)  / पूियवेळ  

(Full Time) 

तुकडी 
संख्र्ा 

मानकानुसार आवश्र्क जागा      
(चौ.रू्ट)  ( Carpet Area) चटई 
के्षत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा के्षत्रर्ळ  
(चौ.रू्ट)(Carpet Area) चटई 
के्षत्रर्ळ 

वगय 
खोली 

कार्य 
शाळा 

एकूि 
के्षत्रर्ळ 

वगयखोली कार्य 
शाळा 

एकूि 
के्षत्र 
र्ळ 

            

            

    एकूि के्षत्रर्ळ- चौ.रु्ट       

15) नोंदिी प्रमािपत्र मान्र्ता णनर्मावलीतील 1 ते 16 र्ापैकी ज्र्ा प्रकारात 
मोडत असेल त्र्ाचा उल्लेख करावा. 

(सोबत छार्ांणकत प्रत जोडिे 
आवश्र्क) 

पान 
क्र. 

16) अजय रक्कम रु. 500/- चलन  क्रमांक  व णदनांक सोबत प्रत  जोडण्र्ात र्ावी.  
17) प्रणक्रर्ा शुल्क चलन / पावती 

क्रमांक 
प्रणक्रर्ा शुल्कासाठी  सोबत चलनाची  प्रत  जोडण्र्ात  

र्ावी. 
 

18) र्ापुवी  भरण्र्ांत  आलेल्र्ा 
अनामत रक्कमेचा तपणशल 

रक्कम रोखीने  भरलेली असल्र्ास , चलन  क्रमांक  व 
णदनांक  अ्वा  बँक गॅरंटी  तपणशल  व त्र्ाची वैधता  / 
कालावधी 

सोबत प्रत  जोडण्र्ात र्ावी.  

19) संस््ा ठराव प्रत सोबतच्र्ा प्रपत्रानुसार रु.100/- च्र्ा स्टॅम्प पेपरवर सोबत प्रत जोडावी.  
20) एम.ओ.रू् /करारपत्र/संमतीपत्र 

(माणहतीपुस्स्तकेतील नमुन्र्ाप्रमािे) 
अजयदार संस््ा इच्छूक असलेस,  त्र्ांना  केवळ खालील 
गटातील अभ्र्ासक्रमाच्र्ा  (कंसात दशयणवलेल्र्ा बाबींसाठी) 
प्रात्र्णक्षकासाठी संबंधीत आस््ापनासाठी एम.ओ.रू् 
/करारपत्र/संमतीपत्र  करता रे्ईल. (अभ्र्ासक्रमानुसार) 

1) पॅरामेडीकल  (हॉस्पीटलसाठी / लॅबसाठी) 
2) ऍ़ग्रीकल्चर  (शेतीसाठी) 
3) केणमकल  (प्लॅन्टसाठी) 
4) टेक्सटाईल  (णमल / लूम साठी) 
5) बॉर्लर अटेंडन्ट (बॉर्लरसाठी) 
6) खेळ  (मैदानासाठी) 

7) इतर गटातील - इंडस्स्रर्ल सेफ्टी, सेक्र्ुरीटी,        
र्ार्र  णप्रव्हेंशन,णडझास्टर  इत्र्ादी  प्रकारच्र्ा 
अभ्र्ासक्रमासाठी 
8)  टुरीझम व एव्हीएशन  गटासाठी  ( हॉटेल  ) 
9) (अजय करिारी संस््ा व ज्र्ाचेशी MOU करण्र्ात 
रे्िार आहे, र्ामधील अंतर णकती आहे.) 

सोबत छार्ांणकत प्रत जोडिे 
आवश्र्क 

 

21) बांधकाम असललेी  जागा   :-    (दस्तऐवज) 
अ) 1) अजय करिा-र्ा संस््ेच्र्ा 

मालकीची असल्र्ास 
संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाचे  नांवाने असलेला 7/12  अ्वा 8 
(अ) अ्वा प्रापटी काडय  चा अद्यर्ावत उतारा. 

(सत्र्प्रत सोबत जोडावी ) 
 

 

ब)  2)  भाडेची असल्र्ास 
 

जास्तीत जास्त 1 मणहना पुवीचे कमीत कमी 2 वर्य 
कालावधीचे व दुय्र्म / सहाय्र्क णनबंधकाकडे नोंदिी 
केलेले करारपत्र आवश्र्क. 

जागा भाडेकरार कालावधी -----
-ते ------- 
(सत्र्प्रत सोबत जोडावी ) 

 

क) 3)जागा शासकीर् / 
णनमशासकीर् आस््ापनेकडून 
भाडर्ाने / कराराने  घेतली 
असल्र्ास संबंधीत 
आस््ापनेकडील करारपत्र 

संबंधीत आस््ापनेकडील करारपत्र  (कमीत कमी 2 वर्य 
कालावधीचे ) 

जागा भाडेकरार कालावधी -----
-ते ------- 
सोबत  प्रत जोडावी. 
 
 

 



 

 

    

म.रा.कौ.वि.प.मं. माहितीपसु्तका २०२१-२२ Page २२ 

 

(22) नकाशा अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा 
सक्षम अणधका-र्ांने मंजुर केलेला साक्षांणकत 
नकाशा.    व नकाशा मध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमाची व जुने कार्यरत असलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमाची जागा  अधोरेणखत (स्केचपेनने) 
केलेली नकाशा ( मापे व के्षत्रर्ळासह )   प्रत सोबत 
जोडिे. 

सोबत  प्रत जोडावी. पान 
क्र. 

(23) संस््ेत कार्यरत असलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा मान्र्तेच्र्ा 
आदेशाची प्रत 

 सोबत  प्रत जोडावी.  

(24) सन 2020-21 मध्रे् मंडळामार्य त 
नुतनीकरि मान्र्ता णदलेल्र्ा 
आदेशाची प्रत.   

 सोबत  प्रत जोडावी.  

(25) संस््ेतील ज्र्ा अभ्र्ासक्रमांना 
स््ार्ी संलग्नता मान्र्ता प्राप्त        
झालेली असल्र्ास त्र्ाच्र्ा 
आदेशाची प्रत. 

 सोबत  प्रत जोडावी.  

26)    प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :- ( 6 मणहने  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी)  खालील तक्त्र्ातील माहीती भरिेसाठी  
सुचना –   1) परीके्षस बसलेले म्हिजे ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ानी  परीके्षचे अजय भरलेल ेआहे  अशा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा   नमुद करावी.  
                2)  णवद्या्ी प्रवेशाच्र्ा रकान्र्ात णनर्मीत णवद्या्ी  संख्र्ा दशयवावी.   3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्    दशयणवण्र्ात रे्व ुनरे्. 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ास
क्रमाचे 
नांव 
 

अभ्र्ा
स 
क्रम 
कोड 

मागील 
तीन 
वर्ांतील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 
 

मागील  03 वर्ातील  प्रत्र्क्ष           
झालेले  णवद्या्ी    प्रवेश 
(खालील नमूद परीके्षसाठी 
एकूि णकती णवद्या्ी 
प्रवेणशत झाले र्ाची संख्र्ा 
नमूद करावी) 
(नोंदिी रणजस्टरप्रमािे) 

एकु
ि 

 प्र
वेश

 

मागील 03 वर्ामध्रे् परीके्षस बसललेे णवद्या्ी 
(णनकालपत्रकाप्रमािे माणहती भरावी) 

मागी
ल 3 
वर्ात 
परीके्ष
ला 
बसले
ले 
एकुि 
णवद्या
्ी 
 

मागील 
3 वर्ात 
उत्तीिय 
एकुि 
णवद्या्ी 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

  स
रा

सर
ी  प्र

वेश
    

टक्
के

वा
री

 
(अ

.क्र
. 6

÷ अ
.क्र

. 4
) 

मा
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ल
 0
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 स
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सर
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 (उ
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 ट
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   (
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. 9
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 .8
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27)        प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :-  1 वर्य  व 2 वर्य  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी  (आवश्र्कते नुसार  वेगवेगळे प्रपत्र  
              लावाव े) ( खालील तक्त्र्ातील माहीती  भरिेसाठी  सुचना - 
1)  परीके्षस  बसलेल ेम्हिजे ज्र्ा  णवद्यार्थ्र्ानी  परीके्षचे  अजय  भरलेल े आहे,  अशा  णवद्यार्थ्र्ांची  संख्र्ा नमुद करावी. 2)  णवद्या्ी   प्रवेशाच्र्ा रकान्र्ात  
णनर्मीत  णवद्या्ी  संख्र्ा दशयवावी. 3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्  दशयणवण्र्ात रे्वु नरे्.) 
 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्र
माचे नांव 

 

अभ्र्ा
स 

क्रम 
कोड 

मागील 
तीन 

वर्ांतील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 

 

मागील 03 वर्ातील  प्रत्र्क्ष          
झालेले   णवद्या्ी    प्रवेश 
(नोंदिी रणजस्टरप्रमािे) 

एकु
ि 

 प्र
वेश

 

मागील 03 वर्ामध्रे् परीके्षस बसललेे 
णवद्या्ी 

(णनकालपत्रकाप्रमािे माणहती भरावी) 

मागील 
3 वर्ात 
परीके्षला 
बसलेल े 
एकुि 

णवद्या्ी 
 

मागील 3 
वर्ात 
उत्तीिय 
एकुि 

णवद्या्ी 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी प्र

वेश
  ट

क्के
वा

री
    

    
    

    
    

    
    

( अ
.क्र

. 6
÷ अ

.क्र
. 4

) 
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गी

ल
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3 
वर्
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ील

 स
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सर
ी ण

नक
ाल

 (उ
त्ती

िय)
    

टक्
के
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 ( अ

.क्र
. 9

 ÷ 
अ.

क्र
 .8

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

जु
न 

18
 

जु
न 

19
 

जु
न 

20
  एणप्रल / 

जुन 18 
एणप्रल / 
जुन 19 

एणप्रल / 
जुन  
20 

    

        

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 

 

   

                  
 

                  
 

 

               प्रमाणित  करण्र्ात रे्ते की, वरील माणहती मी पूियपिे व वस्तुस्स््तीवर णदलेली असून ती खरी आहे.   सदर माणहतीमध्रे् तृ्रटी आढळल्र्ास व 
त्र्ामुळे मला माझे संस््ेसाठी तात्पुरती मान्र्ता  (Letter Of Intent) नाकारण्र्ात आल्र्ास  त्र्ाबद्दल माझी कोितीही तक्रार राहिार नाही.  तसेच जर 
सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता णमळालेस सदरचे अभ्र्ासक्रम कार्म णवना अनुदान तत्वावर चालणविेस तर्ार असून शासनातरे् / संचालनालर्ातरे् /  
मंडळातरे्  वेळोवेळी  णनगयणमत होिारे आदेशाचे पालन करिे संस््ेस बंधनकारक राहील. 
एकूि  सहपते्र. 
 
 स््ळ   :-                                                                                                                                                  अजयदाराची सही व नांव 
 णदनांक  :-                                                                                                                                                  (संस््ेच्र्ा णशक्क्र्ासह)  
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अजय नमूना - C 
3)   र्ापुवी मान्र्ता णदलेल्र्ा  जुन्र्ा संस््ेत अस्स्तत्वात असलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडीत वाढ करिे. 
       अजासोबत   जोडावर्ाची कागदपते्र. (जुन्र्ा संस््ेसाठी ) 

(1) चलन (अजय रक्कम रुपरे्  500 /- व त्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी ठरणवण्र्ात आलेल्र्ा प्रणक्रर्ा  शलु्क रक्कमेबाबत)    :- 
अजय  रक्कम  शुल्क  व ज्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी  अजय करावर्ाचा आहे.  तो अभ्र्ासक्रम ज्र्ा गटातील आहे त्र्ा गट आहे त्र्ा  गटातील 
अभ्र्ासक्रमासाठी शासनाने  ठरणवलेले  प्रणक्रर्ा  शुल्क  भरलेल्र्ा  चलनाच्र्ा प्रती.   (प्रणक्रर्ा शुल्क हे प्रणत अभ्र्ासक्रम प्रती तुकडी  णनहार् 
लागू राहील, हर्ाची नोंद घ्र्ावी. 

(2)  बांधकाम / जागा  तपशील : -    (दस्तऐवज) 
      (अ)   मालकीची असल्र्ास   -   अजय करिा-र्ा संस््ेच्र्ा नांव ेअसलेल्र्ा बांधकाम केलेल्र्ा जागेचा 7/12अ्वा  8 अ  चा  अद्यर्ावत    
               उतारा  अ्वा  प्रापटी  काडय  प्रत  अजासोबत  जोडिे  आवश्र्क  आहे.अशा  जागेसंबंधी  सादर  केलेल्र्ा  दस्तएैवजामध्रे् बांधकाम   
               केलले्र्ा जागेच्र्ा के्षत्रर्ळाचा व मोकळर्ा जागेच्र्ा के्षत्रर्ळाचा स्पष्ट    उल्लेख  असिे आवश्र्क आहे. जागेचा 7/12  अ्वा   
               8 अ  चा अद्यर्ावत  उतारा   अ्वा  प्रापटी   काडय   र्ांमधील  आणि   नकाशातील  नोंदी जुळिे आवश्र्क आहे. 

(ब)   जागा भाडर्ाची असल्र्ास -   अजय करण्र्ाच्र्ा  णदनांकापासून  कमीत कमी 2 वर्य कालावधीचे  दुय्र्म /सहाय्र्क णनबंधकाकडे  
               नोंदिीकृत केलेले भाडेकरारपत्राची  प्रत असिे आवश्र्कआहे. जागा भाडे करारामध्रे् जी बांधकाम  केलेली  व मोकळी जागा भाडर्ाने  

घेतलेली आहे, त्र्ा जागांच्र्ा  के्षत्रर्ळांचा स्पष्ट उल्लेख असिे आवश्र्क आहे. तसेच जागा भाडे  करार हा जागेचा मालक  व  
भाडेकरू म्हिून संबंधीत संस््ा /सोसार्टी / व्र्वस््ापन र्ांचे  नावे   असिे आवश्र्क आहे. 

              नोंदिी  करण्र्ात  आलले्र्ा भाडेकरार पत्राची  संपूिय प्रत अजासोबत जोडिे आवश्र्क आहे. नकाशातील आणि  भाडेकरारातील  नोंदी     
              जुळिे आवश्र्क आहे. णवहीत मुदती नंतरचा णद.10 माचय,2021 नंतरचा भाडेकरारनामा  स्वीकारण्र्ात रे्िार नाही. 

   (क)    जागा शासकीर् / णनमशासकीर्  आस््ापनेकडून  भाडर्ाने / कराराने  घेतली असल्र्ास संबंधीत आस््ापनेकडील अजय   केलेचे       
                  णदनांकापासून  णकमान  2 व र्य कालावधीचे   करारपत्र. 
 (3)       संस््ा ठराव प्रत (माणहतीपुस्स्तकेतील नमुन्र्ानुसार) 
 (4)      अनामत रक्कम  ज्र्ा जुन्र्ा संस््ांनी  र्ापुवी अनामत रक्कम बँक गॅरंटीच्र्ा  स्वरुपात  भरलेली  असेल, अशा  संस््ांनी  नवीन  
            अभ्र्ासक्रमांचे  / तुकडीवाढीसाठी  मागिी  करतांना, नुतनीकरि, स््ार्ी  संलग्नतासाठी  अजय  करताना  त्र्ांनी सादर केलेली बँक   
            गॅरंटी  वैध असिे  आवश्र्क आहे.   जर बँक गॅरंटीची वैधता संपत असलसे  नव्र्ाने  कमीत कमी 3 वर्य कालावधीची बँक  गॅरंटी   
             पुन:श्च  मंडळ  कार्ालर्ाकडे जमा करिे आवश्र्क आहे अ्वा ज्र्ा संस््ांनी अनामत  रक्कम  र्ापुवी  भरलेली असेल त्र्ांनी त्र्ाची    
             चलन प्रत (झेरॉक्स)  सोबत प्रत जोडिे 
 (5)     ज्र्ा  अभ्र्ासक्र्मासाठीच्र्ा  प्रात्र्णक्षकासाठी  अभ्र्ासक्रमात दशयणवल्र्ानुसार  एम.ओ.रू्. / करारपत्र / संमतीपत्र  ग्राहर्  धरण्र्ात  
            आलेले आहे.  त्र्ासंबंधी  केलेल्र्ा  एम.ओ.रू्. / करारपत्र / संमतीपत्र  प्रत (माणहतीपुस्स्तकेतील नमुन्र्ानुसार) 
(6)      संस््ेत कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा मान्र्तेच्र्ा आदेशाची प्रत 
(7)      सन 2020 -21मध्रे् मंडळामार्य त  नुतनीकरि  मान्र्ता णदलेल्र्ा आदेशाची  प्रत   
(8)      संस््ेतील ज्र्ा अभ्र्ासक्रमांना स््ार्ी संलग्नता मान्र्ता प्राप्त झालेली असल्र्ास त्र्ाच्र्ा आदेशाची प्रत. 
( 9)      नकाशा प्रत   -   अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा सक्षम अणधका-र्ांने  मंजुर केलेला साक्षांणकत नकाशा. (साक्षाककत  
           नकाशा नसल्र्ास अपवादात्मक पणरस््ीतीत टॅक्स पावती /नमुना 8(अ)/ प्रापटी काडय इत्र्ादी मध्रे् बांधकामाबाबतचा  उल्लेख होत   
           असल्र्ास अशी नकाशा प्रत ग्राहर् धरण्र्ात  रे्ईल )   व नकाशा   मध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा  तुकडर्ा  व जुने कार्यरत   
           असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा  अधोरेणखत (स्केचपेनने)   केलेली नकाशा ( मापे व के्षत्रर्ळासह ) प्रत  सोबत जोडिे. अजयदार     
           संस््ेने बांधकाम असलले्र्ा जागेबाबतचा स््ाणनक स्वराज्र् संस््ा (  ग्रामपंचार्त / नगरपाणलका/  महानगरपाणलका  इ.) मधील   
           सक्षम  अणधका-र्ाने  मंजूर  केललेा  सांक्षाकीत  नकाशा  व  नकाशामध्रे्  प्रस्तावीत   केलले्र्ा  अभ्र्ासक्रमांची  जागा                     
          अधोरेखीत  ( स्केच  पेनने) केललेी नकाशा  प्रत जोडिे आवश्र्क आहे.  
10)    संस््ेने   सादर केलले्र्ा प्रस्तावातील प्रत्रे्क अणभलखे संस््ाप्रमुखाने सही/णशक्क्र्ासह प्रमाणित करून  प्रत्रे्क पृष्ठास    
         अनुक्रमांक   देिे आवश्र्क आहे. 
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(C) 

अजय क्रमांक   :-                                                   (जुन्र्ा संस््ेसाठी )                                       णदनांक - 

र्ापुवी  मान्र्ता  णदलले्र्ा  जुन्र्ा संस््ेत  अस्स्तत्वात  असलले्र्ा  अभ्र्ासक्रमाच्र्ा  तुकडीत  वाढ  करिेसाठीचा. अजय 

शकै्षणिक वर्य 2021-22 
1) अजयदाराचे / प्रमुखाचे पुिय नांव व घरचा  पत्ता  

 
2) नोंदिीकृत मंडळाचे नांव व  पूिय पत्ता 

(नोंदिीक्रमांकासह) 
 
 

3) दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)  
4) भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
5) ई मेल,  

 
6) संस््ा कोड क्रमांक  

 
7) ज्र्ा नांवाने संस््ेस मान्र्ता णदलेली आहे त्र्ा संस््ेचे  पूिय  नांव  

 
 

8) ज्र्ा जागेत संस््ा सुरू करण्र्ास मान्र्ता णदलेली आहे  त्र्ा संस््ेचा 
पूिय पत्ता 

 
 
 

9) संस््ा  कोित्र्ा  भागात  कार्यरत आहे ग्रामीि  /  शहरी / मेरो शहरी  
10) नेमिुक करण्र्ात आलेल्र्ा प्राचार्य / संस््ा प्रमुखाचे नांव दुरध्वनी 

क्र. व भ्रमिध्वनी,ई-मेल, रॅ्क्स इत्र्ादी. 
 
 
 

12)  अजय  करिा-र्ा  संस््ेत  हर्ा मंडळाचे र्ापुवी  मान्र्ता णदलले े व  कार्यरत  अभ्र्ासक्रमाचा  तपणशल खालील  प्रमािे   द्यावा.                

        ( जास्त अभ्र्ासक्रम असल्र्ास स्वतंत्र प्रपत्र जोडाव)े 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्रमा
चे  नांव 

अभ्र्ासक्रम कोड 
क्रमांक 

अभ्र्ास क्रम 
कालावधी 

अभ्र्ास क्रम 
स्वरुप 

अधयवेळ  (Part 
Time)  / 
पूियवेळ  (Full 
Time) 

मंजूर 
तुकडी 
संख्र्ा 

मानकानुसार आवश्र्क जागा  
(चौ.रू्ट) ( Carpet Area) चटई 
के्षत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा 
के्षत्रर्ळ  (चौ.रू्ट) 

(Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ 

      वगय खोली कार्य शाळा एकूि 
के्षत्रर्ळ 

वगय खोली कार्य शाळा एकूि 
के्षत्र 
र्ळ 

1  
 

               

    एकूि के्षत्रर्ळ    - 
चौ.रु्ट 

      

 
13)   जागे संबंधी सादर केलले्र्ा दस्तऐवजामध्रे्  दशयणवण्र्ांत आलले ेएकूि बांधकाम के्षत्रर्ळ  (Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ ( जुने   
           अभ्र्ासक्रम व नवीन अभ्र्ासक्रमसाठी ) = ---------- चौ.रू्ट  
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14)  आता तुकडीिाढ  साठी मागगतलेले अभ्यासक्रम 

अ.क्र. अभ्र्ासक्रमाचे नांव अभ्र्ासक्रम 
कोड क्रमांक 

अभ्र्ासक्रम 
कालावधी 

अभ्र्ासक्रम 
स्वरुप 
अधयवेळ  (Part 
Time)  / पूियवेळ  
(Full Time) 

र्ापुवीच्र्ा (2020-21 ) मध्रे्  कार्यरत 
तुकडर्ा तपणशल 

आता 
मागिी  
केलेल्र्ा 
तुकडी 
संख्र्ा 

तुकडर्ा 
संख्र्ा 

मान्र्ता/नुतनीकरि  
आदेश क्रमांक व णदनांक 

1  
 

           

2  
 

           

3  
 

           

15 नोंदिी प्रमािपत्र मान्र्ता णनर्मावलीतील 1 ते 16 र्ापैकी ज्र्ा प्रकारात मोडत असेल 
त्र्ाचा उल्लेख करावा. 

(सोबत साक्षांकीत प्रत जोडिे 
आवश्र्क) 

पान 
क्र. 

16) अजय रक्कम रु. 500/-  चलन क्र. व णदनांक चलन प्रत जोडिे आवश्र्क  
17) प्रणक्रर्ा शुल्क  पावती 

क्रमांक 
 पावती क्रमांक   णदनांक प्रणक्रर्ा शुल्क रू.------ 

चलन 
प्रत जोडले आहे 

 

18) र्ापुवी  भरण्र्ांत  
आलेल्र्ा अनामत 
रक्कमेचा तपणशल 

रक्कम रोखीने  भरलेली असल्र्ास , चलन  क्रमांक  व णदनांक  अ्वा  
बँक गॅरंटी  तपणशल  व त्र्ाची वैधता  / कालावधी 

सोबत प्रत  जोडण्र्ात र्ावी.  

19) संस््ा ठराव  प्रत सोबतच्र्ा प्रपत्रानुसार रु.100/- च्र्ा स्टॅम्प पेपरवर सोबत प्रत जोडावी.  
20) एम.ओ.रू् 

/करारपत्र/संमतीपत्र 
(माणहतीपुस्स्तकेतील 
नमुन्र्ाप्रमािे) 

अजयदार संस््ा इच्छूक असलेस,  त्र्ांना  केवळ खालील गटातील 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा  (कंसात दशयणवलेल्र्ा बाबींसाठी) प्रात्र्णक्षकासाठी 
संबंधीत आस््ापनासाठी एम.ओ.रू् /करारपत्र/संमतीपत्र  करता 
रे्ईल. (अभ्र्ासक्रमानुसार)  
1) पॅरामेडीकल  (हॉस्पीटलसाठी / लॅबसाठी)  
2) ॲग्रीकल्चर  (शेतीसाठी) 
3) केणमकल  (प्लॅन्टसाठी) 
4) टेक्सटाईल  (णमल / लूम साठी) 
5) बॉर्लर अटेंडन्ट (बॉर्लरसाठी) 
6) खेळ  (मैदानासाठी) 
7) इतर गटातील -  इंडस्स्रर्ल सेफ्टी,  सेक्र्ुरीटी र्ार्र    

                णप्रव्हेंशन  डझास्टर  इत्र्ादी प्रकारच्र्ा  अभ्र्ासक्रमासाठी 
8) टुरीझम व एव्हीएशन  र्ा गटासाठी      ( हॉटेल ) 

(अजय करिारी संस््ा व ज्र्ाचेशी  MOUकरण्र्ात रे्िार आहे,   
र्ामधील   अंतर णकती आहे ते नमूद करिे .) 

सोबत साक्षांकीत  प्रत जोडिे 
आवश्र्क 

 

21) बांधकाम असललेी  जागा   :- 
अ) 1 अजय करिा-र्ा संस््ेच्र्ा मालकीची 

असल्र्ास 
संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाचे  नांवाने असलेला 7/12  अ्वा 
8 (अ) अ्वा प्रापटी काडय  चा अद्यर्ावत उतारा. 

सत्र्प्रत सोबत जोडावी  

ब) 2)  भाडेची असल्र्ास 
 

जास्तीत जास्त 1 मणहना पुवीचे कमीत कमी 2 वर्य 
कालावधीचे व दुय्र्म / सहाय्र्कणनबंधकाकडे नोंदिी 
केलेले करारपत्र आवश्र्क. 

सत्र्प्रत सोबत जोडावी  

क) जागा शासकीर् / णनमशासकीर्  
आस््ापनेकडून भाडर्ाने /  
कराराने घेतली असल्र्ास संबंधीत 
आस््ापनेकडील  करारपत्र 

संबंधीत आस््ापनेकडील करारपत्र   
(कमीत कमी 2 वर्य कालावधीचे ) 

सत्र्प्रत सोबत जोडावी  
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26)    प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :-  ( 6 मणहने  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी)   ( खालील तक्त्र्ातील माहीती भरिेसाठी सुचना -1)  परीके्षस 
बसलेल ेम्हिजे ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ानी परीके्षचे अजय भरलेले आहे  अशा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा नमुद करावी.  
2)  णवद्या्ी  प्रवेशाच्र्ा  रकान्र्ात  णनर्मीत  णवद्या्ी  संख्र्ा दशयवावी.3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्  दशयणवण्र्ात रे्व ुनरे्.) 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ास
क्रमाचे 
नांव 
 

अभ्र्ा
स 
क्रम 
कोड 

मागील 
तीन 
वर्ांतील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 
 

मागील  03 वर्ातील  प्रत्र्क्ष           
झालेले   णवद्या्ी    प्रवेश 
(खालील नमूद परीके्षसाठी 
एकूि णकती णवद्या्ी 
प्रवेणशत झाले र्ाची संख्र्ा 
नमूद करावी) 
(नोदिी रणजस्टरप्रमािे 
माणहती भरावी) 

एकु
ि 

प्रवे
श 

मागील 03 वर्ामध्रे् परीके्षस बसललेे णवद्या्ी 
(णनकालपत्रकाप्रमािे माणहती भरावी) 

मागील 3   
वर्ात 
परीके्षला 
बसलेल े
एकुि 
णवद्या्ी 
 

मागील 3 
वर्ात 
उत्तीिय 
एकुि 
णवद्या्ी 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी प्र

वेश
 ट

क्के
वा

री
    

    
    

    
    

    
 

( (अ
.क्र

. 6
÷ अ

.क्र
. 4

) 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी ण

नक
ाल

 (उ
त्ती

िय)
    

    
    

   
टक्

के
वा

री
   (

 अ
.क्र

. 9
 ÷ 

अ.
क्र

 .8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

ज
ाने

. 1
8 

जु
ल

ै 1
8 

ज
ाने

. 1
9 

जु
ल

ै 1
9 

ज
ाने

. 2
0 

जु
ल

ै 2
0 

 जाने   
  18 

जुलै  
  18 

जाने  
  19 

जुलै    
  19 

जाने  
  20 

जुलै  
  20 

 

 

   

           

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 
बस

ल
ेल

 े
उत्त

ीि
य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 
बस

ल
ेल

 े
उत्त

ीि
य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 

 

   

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 

 

 

22) नकाशा अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा 
सक्षम अणधका-र्ांने  मंजुर केलेला साक्षांणकत नकाशा. 
नकाशा मध्रे् तुकडी णनहार्  कार्यरत असलेल्र्ा  
अभ्र्ासक्रमाची  जागा  अधोरेणखत (स्केचपेनने)केलेली 
नकाश ( मापे व के्षत्रर्ळासह ) प्रत सोबत जोडिे. 

सोबत  प्रत जोडावी.  

(23) संस््ेत कार्यरत असलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा मान्र्तेच्र्ा आदेशाची  
प्रत 

 सोबत  प्रत जोडावी.  

(24) सन 2020-21 मध्रे् मंडळामार्य त 
नुतनीकरि मान्र्ता णदलेल्र्ा आदेशाची 
प्रत.(सन 2020 -21 परं्त मान्र्ता 
णदलेल्र्ा संस््ांसाठी) 

 सोबत  प्रत जोडावी.  

(25) संस््ेतील ज्र्ा अभ्र्ासक्रमांना स््ार्ी 
संलग्नता मान्र्ता प्राप्त        झालेली 
असल्र्ास त्र्ाच्र्ा आदेशाची प्रत. 

 सोबत  प्रत जोडावी.  
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27)     प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :- 1 वर्य  व 2 वर्य  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी : - 
    (आवश्र्कतेनुसार वेगवेगळे  प्रपत्र लावाव)े खालील  तक्त्र्ातील  माहीती  भरिेसाठी   सुचना  
1)  परीके्षस  बसलेले म्हिजे ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ानी  परीके्षचे अजय भरलेल ेआहे  अशा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा नमुद  करावी. 2)  णवद्या्ी प्रवेशाच्र्ा    रकान्र्ात  
णनर्मीत  णवद्या्ी   संख्र्ा दशयवावी . 3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्  दशयणवण्र्ात रे्वु नरे्. 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्रमाचे 
नांव 
 

अभ्र्ास 
क्रम 
कोड 

मागी
ल 
तीन 
वर्ां 
तील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 
 

मागील 03 
वर्ातील  
प्रत्र्क्ष            
झालेले   
णवद्या्ी    
प्रवेश 
(नोंदिी 
रणजस्टरप्रमािे) एकु

ि 
  प्र

वेश
 

मागील 03 वर्ामध्रे्  
परीके्षस बसलेल ेणवद्या्ी 
(णनकालपत्रकाप्रमािे) 

मागील 3 
वर्ात 
परीके्षला 
बसलेल े
एकुि 
णवद्या्ी 
 

मागील 3 
वर्ात 
उत्तीिय 
एकुि 
णवद्या्ी 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी प्र

वेश
 ट

क्के
वा

री
    

    
    

    
    

    
    

( अ
.क्र

. 6
÷ अ

.क्र
. 4

) 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी ण

नक
ाल

 (उ
त्ती

िय)
   

  ट
क्के

वा
री

    
 ( अ

.क्र
. 9

 ÷ 
अ.

क्र
 .8

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

जु
न 

18
 

जु
न 

19
 

जु
न 

20
 

 एणप्रल/ 
जून 18 

एणप्रल/ जून 
19 

एणप्रल/  
जून 20 

    

        

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 

  

  

                  
                  

 
            प्रमाणित  करण्र्ात रे्ते की, वरील माणहती मी पूियपिे व वस्तुस्स््तीवर णदलेली असून ती खरी आहे.   सदर माणहतीमध्रे् तृ्रटी आढळल्र्ास व 
त्र्ामुळे मला माझे संस््ेसाठी तात्परुती मान्र्ता  (Letter Of Intent)  नाकारण्र्ात आल्र्ास  त्र्ाबद्दल माझी कोितीही तक्रार राहिार नाही.  तसेच जर 
सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता णमळालेस सदरचे अभ्र्ासक्रम कार्म णवना अनुदान तत्वावर चालणविेस तर्ार असून शासनातरे् /संचालनालर्ातरे्/ 
मंडळातरे् वेळोवेळी णनगयणमत होिारे आदेशाचे पालन करिे संस््ेस बंधनकारक राहील. 
 
 
एकूि  सहपते्र. 
 
स््ळ   :-  
                                                                 अजयदाराची सही व नांव 
णदनांक  :-                                                                                                                    (संस््ेच्र्ा णशक्क्र्ासह) 
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8) तात्पुरती मान्र्ता (LOI) देण्र्ात आलले्र्ा संस््ांनी णदलले्र्ा मुदतीत 

पार्ाभूत सणुवधांची पूतयता केल ेनंतर संबंणधत णजल्हाचे णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि 

व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा कार्ालर्ाकडे   करावर्ाचा अजय 

व 

अजासोबत जोडावर्ाची एकूि सहपते्र 
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8) तात्पुरती  मान्र्ता (LOI) देण्र्ात  आलेल्र्ा  संस््ांनी  णदलले्र्ा  मुदतीत  पार्ाभूत  सुणवधांची  पूतयता  केल ेनंतर णजल्हाचे 
     णजल्हा   व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा कार्ालर्ाकडे करावर्ाचा  अजय  व  अजासोबत जोडवर्ाची एकूि  सहपते्र. 
 
1) मंडळाकडून नवीन अभ्र्ासक्रम / तुकडर्ा र्ासंबंधी  देण्र्ात आलेल्र्ा तात्पुरती मान्र्ता  (Letter  of  Intent)  देण्र्ात आलेल्र्ा 

आदेशाची   प्रत 

2) बांधकाम  जागेचे  दस्तऐवज  मुळ अजा सोबत जोडलेल्र्ा बांधकाम जागेचे दस्तऐवज) (मालकीची / भाडेकरार इ.) 

3) नकाशा प्रत  :-   (मुळ अजासोबत जोडलेल्र्ा नकाशाची प्रत जोडावी.) 

4) रं्त्र, साधनसामुग्री, र्र्थनचर इत्र्ादींची र्ादी  संस््ेचा णशक्का व स्वाक्षरीसह प्रमाणित करुन जोडिे. 

5) कमयचारी / णशक्षक वृंद तपणशल   संस््ेचा  णशक्का व स्वाक्षरी  सह प्रमाणित केलेली र्ादी.   (नेमिुक आदेश  प्रतीसह) 

6) अनामत रक्कम   चलन  /  बँक गँरटी   मुळप्रत. 

7) णवज बील   प्रत  (  अली कडील  ) 

8) एम.ओ.रु्./करारपत्र असल्र्ास प्रत जोडिे. 

9) संस््ेत कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा मान्र्तेच्र्ा आदेशाची प्रत 

10) सन 2020-21 मध्रे् मंडळामार्य त नुतनीकरि मान्र्ता  णदलेल्र्ा आदेशाची प्रत  (  सन 1920-21 पर्यत मान्र्ता णदलेल्र्ा  
संस््ांसाठी )  

11 संस््ेतील ज्र्ा  अभ्र्ासक्रमांना  स््ार्ी संलग्नंता  मान्र्ता प्राप्तं झालेली असल्र्ास त्र्ाच्र्ा आदेशाची प्रत 

12 प्रस्तावामध्रे् जोडलेले प्रत्रे्क अणभलेख संस््ाप्रमुखांनी सही/णशक्क्र्ासह प्रमाणित करून प्रस्तावातील प्रत्रे्क पृष्ठास 
अनुक्रमांक देिे आवश्र्क आहे. 
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(8) तात्पुरती  मान्र्ता (LOI) देण्र्ात  आलले्र्ा संस््ांनी  णदलले्र्ा  मुदतीत  पार्ाभूत  सुणवधांची  पूतयता  केल े नंतर  संबंणधत णजल्ह्याचे   णजल्हा व्र्वसार् 
णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांच्र्ा  कार्ालर्ात   करावर्ाचा  अजय नमुना –  

अजय नमुना –    शैक्षणिक वर्य 2021-22 
1) अजयदार नोंदिीकृत मंडळाचे  प्रमुखाचे नांव   

 
 

2) संस््ेचे नांव, पत्ता,    
3) दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)   

 
 

4) भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)   
 

 

5) ई मेल,   
 

 

6) ज्र्ा नांवाने संस््ा सुरू करावर्ाची त्र्ा संस््ेचे  पूिय  नांव   
 
 

 

7) ज्र्ा जागेत संस््ा सुरू करावर्ाची त्र्ा संस््ेचा पूिय पत्ता  
 
 

  

8) संस््ा  कोित्र्ा भागात  कार्यरत आहे ग्रामीि  /  शहरी / मेरो शहरी    
9) नेमिुक करण्र्ात आलेल्र्ा प्राचार्य / संस््ा प्रमुखाचे नांव 

दुरध्वनी क्र. व भ्रमिध्वनी ई-मेल, रॅ्क्स इत्र्ादी. 
   

10) मंडळाकडून  नवीन अभ्र्ासक्रम / तुकडर्ा र्ासंबंधी  
तात्पुरती मान्र्ता  (Letter  of  Intent)  देण्र्ात आलेल्र्ा 
आदेशाचा पत्र क्र. व णदनांक 

   

11  MOU केलेल्र्ा  आस््ापना चा तपणशल MOU केलेल्र्ा  आस््ापनाचा व संस््ेच्र्ा 
णठकािा मधील अतंर  10  
णक.णम. पेक्षा जास्त नसाव ेककवा   
णसलॅबस प्रमािे  
असाव.े 

  

12) संस््ा कोड क्रमांक    
13) ज्र्ा बाबींसाठी मान्र्ता णदली त्र्ाचा तपणशल   (जसे 

1) प्र्मच नव्र्ाने अभ्र्ासक्रम सुरु करिे 
2) जुन्र्ा संस््ेत नवीन अभ्र्ासक्रम  सुरु करिे. 
3) जुन्र्ा संस््ेत उपलब्ध असलले्र्ा  अभ्र्ासक्रमांच्र्ा 
तुकडीत वाढ करिे र्ा प्रमािे  उल्लेख करावा. 

   

14) तात्पुरती मान्र्ता (LOI) देण्र्ात आलेल्र्ा आदेशाची प्रत  प्रत सोबत 
जोडण्र्ांत र्ावी. 

पान क्र. - 

15) ज्र्ा सत्रासाठी तात्पुरती मान्र्ता  (LOI) देण्र्ात आली ते 
सत्र कालावधी नमुद करावे. 

-----ते------   

16) जागेसंबंधी सादर केलेल्र्ा दस्तऐवज    (मालकीची /  
भाडेची / शासकीर् जागा) 

सादर केलेल्र्ा   
दस्तऐवजाचा प्रकार नमुदकरावा. 

  

17) जागेसंबंधी सादर केलेल्र्ा दस्तऐवजातील जागा 
बांधकाम के्षत्रर्ळ  चौ.रू्. (Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ  
नमुद करावे 

-------------  चौ. रु्ट   

18) जागा भाडर्ाची असल्र्ास भाडेकरार कालावधी ----- ते ------   
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19)     अजय करिा-र्ा  संस््ेत  हर्ा  मंडळाचे  र्ापुवी  मान्र्ता  णदलले े व  कार्यरत  अभ्र्ासक्रमाचा  तपणशल  खालील  प्रमािे  द्यावा.         
           ( जास्त  अभ्र्ासक्रम  असल्र्ास  स्वतंत्र  प्रपत्र  जोडाव े ) 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्रमाचे  
नांव 

अभ्र्ासक्रम कोड  
क्रमांक 

अभ्र्ास 
क्रम 
कालावधी 

अभ्र्ासक्रम 
स्वरुपअधयवेळ  
(Part Time)  / 
पूियवेळ  (Full 
Time) 

मंजूर 
तुकडी 
संख्र्ा 

मानकानुसार आवश्र्क जागा      
(चौ.रू्ट  )  ( Carpet  Area) चटई 
क्षेत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा 
क्षेत्रर्ळ  (चौ.रू्ट) 

(Carpet Area) चटई क्षेत्रर्ळ 

      वगयखोली कार्य 
शाळा 

एकूि 
क्षेत्र 
र्ळ 

वगयखोली कार्य 
शाळा 

एकूि 
क्षेत्र 
र्ळ 

1  
 

               

2  
 

               

   एकूि क्षेत्रर्ळ - चौ.रु्ट       

20 )  तात्पुरती मान्र्ता  (Letter  Of   Intent) णदलले ेअभ्र्ासक्रम जागेचा तपणशल 
अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्रमाचे  नांव अभ्र्ासक्रमाचे  
कोड 

अभ्र्ासक्रम स्वरुप 
अधयवेळ  (Part 
Time)  / पूियवेळ  
(Full Time) 

तुकडी 
संख्र्ा 

मानकानुसार आवश्र्क जागा      
(चौ.रू्   ( Carpet Area) चटई क्षेत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा  क्षेत्रर्ळ  
(चौ.रू्ट  )(Carpet Area) चटई 
क्षेत्रर्ळ 

     वगयखोली कार्य 
शाळा 

एकूि 
क्षेत्र 
र्ळ 

वगयखोली कार्य 
शाळा 

एकूि 
क्षेत्र 
र्ळ 

           
           
  एकूि क्षेत्रर्ळ -  चौ.रु्ट       
 
    पान 

क्र. 
21) नकाशा( 

अभ्र्ासक्रमाची जागा 
अधोरेणखत  केलेले  ) 

अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा सक्षम अणधका-र्ांने  मंजुर केलेला 
साक्षांणकत  नकाशा. व नकाशा मध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडर्ा  व 
जुने कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा  अधोरेणखत (स्केचपेनने) केलेली 
नकाशा( मापे व के्षत्रर्ळासह ) प्रत सोबत जोडिे. 

सोबत प्रत जोडावी  

22) अभ्र्ासक्रम णनहार् 
रं्त्र, साधनसामुग्री, 
र्र्थनचर 
इत्र्ादी  र्ादी 
सोबतच्र्ा 
तक्त्र्ानुसार 

अभ्र्ासक्रमाचे नाव : - 
 
अ.क्र. रं्त्रसामुग्रीचे 

नांव 
अभ्र्ासक्रमा
नुसार 
आवश्र्क 
संख्र्ा 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध संख्र्ा 

    
    
    

 

सोबत अभ्र्ासक्रम णनहार् 
प्रत जोडावी (Syllabus 
मंडळाचे  प्रवेबसाईटवरून 
डाउनलोड करावे )संस््ेत 
आवश्र्क असलेल ेव MOU 
केलेल्र्ा आस््ापना कडे  
उपलब्ध असलेली  रं्त्र  व 
साधन सामुग्रीची र्ादी 
सादर करावी. 

 

23) कमयचारी / णशक्षक 
वृंदर्ादी सोबतच्र्ा 
तक्त्र्ानुसार 

(अभ्र्ासक्रम णनहार्) 
अ.क्र
. 

अभ्र्ासक्रमाचे 
नांव 

अभ्र्ास 
क्रम कोड 

अभ्र्ासक्रम 
णवर्र्ासाठी 
आवश्र्क शैक्षणिक 
अहयता 

णशक्षकाचे 
नांव 

शैक्षणिक 
अहयता 

      
      

 

सोबत अभ्र्ासक्रम णनहार् 
प्रत जोडावी   गुिपत्रक  व 
प्रमािपत्र  जोडवे 
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                    प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, मंडळाने /णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधका-र्ांतरे्  ठरणवलेल्र्ा कार्यक्रमानुसार व णनरु्क्त 
सणमतीमार्य त घेण्र्ात  रे्िाऱ्र्ा  णनणरक्षिा दरम्र्ान  मी  स्वत:  अ्वा  माझे   वतीने  प्राणधकृत करिेत आलेला सक्षम सदस्र् हजर राहून अजामध्रे् 
अभ्र्ासक्रमासाठी दशयणवण्र्ात आलेली बांधकाम केलेली जागा, साधनसामुग्री,   रं्त्रसामुग्री, कमयचारी वृंद नेमिूक आणि पार्ाभूत सुणवधा इत्र्ादी 
बाबतचा तपणशल प्रत्र्क्षपिे दाखणवण्र्ात रे्ईल. सदर णनणरक्षिा दरम्र्ान  तृ्रटी आढळल्र्ास व त्र्ामुळे मला माझे संस््ेसाठी मान्र्ता नाकारण्र्ात 
आल्र्ास  त्र्ाबद्दल माझी कोितीही तक्रार राहिार नाही.  तसेच जर सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता णमळालेस सदरचे अभ्र्ासक्रम कार्म णवना 
अनुदान तत्वावर चालणविेस तर्ार असून शासनातरे् /संचालनालर्ातरे्/ मंडळातरे् वेळोवेळी णनगयणमत होिारे आदेशाचे पालन करिे संस््ेस 
बंधनकारक राहील. 
 
 
 
णदनांक  :-                अजयदाराची सही 
स्र्थ्ळ :-                                                                      नांव, (संस््ेचे णशक्क्र्ाणनशी) 
 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

    पान 
क्र. 

24) इतर सुणवधा,  
प्रसाधनगृह  इत्र्ादी 

आहे  / नाही.   

25) अनामत रक्कम   ( 
चलन क्र / बँक 
गँरटी तपणशल ) 

 मुळ  चलन प्रत 
सोबत जोडावी. 

 

26) णवज बील (अली 
कडील) 

 प्रत सोबत जोडावी. 
 

 

27) MOU / करार पत्र 
असल्र्ास 

 सोबत प्रत जोडवी. 
 
 

 

28) वेळापत्रक प्रत  सोबत प्रत जोडवी. 
 

 

29) इतर आहे  / नाही. सोबत प्रत जोडवी. 
 

 



 

 

    

म.रा.कौ.वि.प.मं. माहितीपसु्तका २०२१-२२ Page ३४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळाने मान्र्ता णदलले्र्ा अभ्र्ासक्रमास संबंधीत 

व्र्वस््ापनाने प्रत्रे्क वर्ानंतर नुतनीकरिासाठी   करावर्ाचा अजय 

व 

अजासोबत जोडावर्ाची  एकूि सहपते्र 
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९)कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळाने मान्र्ता णदलले्र्ा अभ्र्ासक्रमास संबंधीत  व्र्वस््ापनाने  प्रत्रे्क  वर्ानंतर  नुतनीकरिासाठी करावर्ाचा अजय. 
अजासोबत जोडावर्ाची  एकूि सहपते्र  :- 

1) जागा  :-जागा संस््ेच्र्ा मालकीची असल्र्ास 7/12 अ्वा 8 (अ) उतारा  अ्वा प्रापटी काडय  र्ाची साक्षांणकत  प्रत. 
अ्वा  जागा भाडर्ाने  घेतल्र्ास कमीत कमी  01 वरे् कालावधीचे दुय्र्म णनबंधकाकडे नोंदिीकृत केलेल्र्ा 
जागेच्र्ा भाडेकरारपत्रची संपूिय साक्षांणकत प्रत जोडिे आवश्र्ाक आहे.  अ्वा  जागा शासकीर् / णनमशासकीर्  
असल्र्ास संबणधत आस््ापना कडील परवानगी पत्र जोडिे आवश्र्क आहे. 

2) नकाशा प्रत  :-   अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा सक्षम अणधका-र्ांने  मंजुर केलेला साक्षांणकत 
नकाशा. (अजय करिारी संस््ा व त्र्ाचेशी MOUकरण्र्ात रे्िार आहे,र्ामधील अतंर 10णक.मी पेक्षा जास्त नसाव)े  व 
नकाशा मध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडर्ा  व जुने कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा  
अधोरेणखत (स्केचपेनने) केलेली नकाशा  ( मापे व के्षत्रर्ळासह ) प्रत सोबत जोडिे. अजयदार संस््ेने बांधकाम 
असलेल्र्ा जागेबाबतचा स््ाणनक स्वराज्र् संस््ा (  ग्रामपंचार्त / नगरपाणलका/ महानगरपाणलका  इ.) मधील 
सक्षम अणधका-र्ाने मंजूर केलेला सांक्षाकीत  नकाशा व नकाशामध्रे् अभ्र्ासक्रमांची जागा अधोरेखीत ( स्केच  पेनने) 
केलेली नकाशा  प्रत जोडिे आवश्र्क आहे. 

3) संबंणधत अभ्र्ासक्रमासाठी आवश्र्क असलेले प्रणक्रर्ा शुल्क भरल्र्ाची चलन प्रत 
4) अभ्र्ासक्रमानुसार आवश्र्क व प्रत्र्क्षात उपलब्ध असलेली  रं्त्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची र्ादी. 
5) अभ्र्ासक्रमानुसार आवश्र्क व प्रत्र्क्षात उपलब्ध असलेल्र्ा णशक्षक व इतर कमयचा-र्ांची र्ादी, त्र्ांची शैक्षणिक 

अहयता अणभलेख  आणि नेमिूक आदेश. 
6) मागील तीन वर्ांत झालेले प्रवेश व णनकालाची माहीती   र्ाबाबत जोडावर्ाचे अणभलेख खालील प्रमािे असिे 

आवश्र्क. 
 

अ ) णजल्हा कार्ालर्ाने प्रमाणित केलेल्र्ा प्रवेश र्ादर्ा सोबत जोडाव्र्ा. 
i) 6 मणहने कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी -  चालू सत्राच्र्ा मागील सलग 6 प्रवेश सत्र, 
ii) 1 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी ----- चाल ूसत्राच्र्ा मागील सलग 3 प्रवेश सत्र, 
iii) 2 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी चालू सत्राच्र्ा  मागील सलग  3 प्रवेश सत्र 

ब ) परीक्षा णनकालपत्र  (गॅझेट) प्रत जोडिे आवश्र्क 
i) 6 मणहने कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी -  चालू सत्राच्र्ा मागील सलग 6 परीके्षचे, 
ii) 1 वर्य  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी चालू सत्राच्र्ा मागील सलग 3 परीके्षचे , 
iii) 2 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी चालू सत्राच्र्ा मागील सलग 3   परीक्षांचे 

7) संस््ेत कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमास प्र्म मान्र्ता णदलेल्र्ा आदेशाची  प्रत. 
8) मागील वर्ी नुतनीकरि केलेल्र्ा आदेशाची प्रत 
9) र्ापुवी ज्र्ा अभ्र्ासक्रमांना स््ार्ी संलग्नता प्राप्त झालेली आहे, त्र्ा मान्र्ता आदेशाची  प्रती  (झेरॉक्स) 
10) अनामत रक्कम -- ज्र्ा जुन्र्ा संस््ांनी  र्ापुवी अनामत रक्कम बँक गॅरंटीच्र्ा स्वरुपात भरलेली असेल, अशा 

संस््ांनी नवीन नुतनीकरिसाठी  अजय करताना त्र्ांनी सादर केलेली  बँक गॅरंटी वैध असिे आवश्र्क आहे.   
जर बँक गॅरंटीची वैधता संपत असलेस  नव्र्ाने  कमीत कमी 3 वर्य कालावधीची बँक गॅरंटी पुन:श्च मंडळ 
कार्ालर्ाकडे जमा करिे आवश्र्क आहे अ्वा ज्र्ा संस््ांनी अनामत रक्कम र्ापुवी भरलेली असेल त्र्ांनी 
त्र्ाची चलन प्रत (झेरॉक्स) जोडावी.  (सोबत प्रत जोडिे) 

11) एम.ओ.रू्./करारपत्र/संमतीपत्र असलेस प्रत जोडिे. 
12) प्रस्तावामध्रे् जोडलेले प्रत्रे्क अणभलेख संस््ाप्रमुखांनी सही/णशक्क्र्ासह प्रमाणित करून प्रस्तावतील प्रत्रे्क 

पृष्ठास अनुक्रमांक देिे आवश्र्क आहे. 
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९)  मंडळाचे अभ्र्ासक्रमाच्र्ा मान्र्तेच्र्ा नूतनीकरिासाठी संस््ेने  प्रणतवर्ी करावर्ाचा अजय   नमुना . 
शकै्षणिक वर्य 2021-22 

1) नोंदिीकृत मंडळाचे/सोसार्टीच्र्ा/व्र्वस््ापनाच्र्ा अजयदाराचे 
/ प्रमुखाचे नांव आणि सोसार्टीचे  नांव व पत्ता 

 
 
 

 

2) दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)  
 

 

3) भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
 

 

4) ई मेल,  
 

 

5) ज्र्ा जागेवर व ज्र्ा नांवाने  संस््ा सरुू आहे  त्र्ा संस््ेचे नांव व  
जागेचा पूिय पत्ता 

 
 

 

6) मान्र्ता ज्र्ा जागेसाठी व ज्र्ा संस््ेच्र्ा नांवाने देण्र्ांत आली 
होती.  त्र्ाचा तपणशल 

 
 

 

7) संस््ा कोित्र्ा  भागात कार्यरत आहे. ग्रामीि  /  शहरी / मेरो शहरी  
8) संस््ेचा कोड क्रमांक   
9) मंडळामार्य त प्र्म मान्र्ता णदलेले वर्य अभ्र्ासक्रम/तुकडी णनहार् 

पत्र क्रमांक व णदनांक) (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 
 पान क्र. 

10) मागील वर्ाचा नुतनीकरि  मान्र्ता पत्र क्रमांक 
व णदनांक (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 

 पान क्र. 

11) अजासोबत जोडलेल्र्ा प्रणक्रर्ा शुल्क रक्कमेचा चलन क्रमांक व 
णदनांक  (प्रत जोडावी) 

रक्कम रू.--------------- पान क्र. 

12) जागे संबंधी  (मालकीची / भाडर्ाची /शासकीर् जागा) 
दस्तऐवज  (सोबत जोडावे) 

प्रकार नमुद करावा 
 

पान क्र. 

13) बांधकाम जागा क्षेत्रर्ळ चौ.रू्ट (Carpet Area) चटई क्षेत्रर्ळ क्षेत्रर्ळ ------- चौ . रु्ट पान क्र. 

14) जागा भाडर्ाची असल्र्ास कालावधी ------ ते -------  
15) रं्त्र व साधनसामुग्री अभ्र्ासक्रम णनहार् र्ादी  सोबत जोडावी.  
16) णशक्षक / कमयचारी अभ्र्ासक्रम णनहार् र्ादी  सोबत जोडावी. पान क्र. 
17) दजा णनहार् णनरीक्षि(झाले आहे ककवा नाही, असल्र्ास प्राप्त 

गुि नमुद करावे, नसल्र्ास ज्र्ा कारिामुळे झाले नाही ते नमुद 
करावे.) 

आहे /नाही पान क्र. 

18) MOU केलेल्र्ा  आस््ापनाचा  तपणशल MOU केलेल्र्ा  आस््ापनाचे    व संस््ेचे णठकाि र्ा 
मधील अंतर 10 णक..मी.पेक्षा जास्त नसावे ककवा 

णसलॅबस प्रमािे 

पान क्र. 

१9)    संस््ेमध्रे् 2020-21  मध्रे् कार्यरत एकूि अभ्र्ासक्रम तपणशल 
अ.क्र अभ्र्ासक्रमाचे 

नांव 
 

अभ्र्ास 
क्रम 
कोड 

अभ्र्ासक्रम स्वरुप 
पुिय वेळ/ अधय वेळ 
(Full time/ Part 

time) 

तुकडी 
संख्र्ा 

 

ज्र्ा अभ्र्ासक्रमांना 
कार्मस्वरुपी मान्र्ता आहे 
त्र्ांचा आदेश क्रमांक व 
णदनांक  (सोबत प्रत जोडिे) 

मानकानुसार आवश्र्क जागा      
(चौ.रू्ट)( Carpet Area) चटई 
के्षत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा 
के्षत्रर्ळ  (चौ.रू्ट) 

(Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ 
 

      वगय 
खोली 

कार्यशाळा एकूि 
के्षत्र 
र्ळ 

वगय 
खोली 

कार्य 
शाळा 

एकूि 
के्षत्रर्ळ 

            
            
    एकूि के्षत्रर्ळ-  चौ.रु्ट       
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20)  अ.क्र. 19 मध्रे् नमुद अभ्र्ासक्रमापैकी  नुतनीकरिासाठी प्रस्ताणवत  अभ्र्ासक्रम तपणशल 
अ. 
क्र. 
 

अभ्र्ासक्रमाचे नांव 
 

अभ्र्ासक्रम 
कोड 

अभ्र्ासक्रम 
स्वरुप पुिय 
वेळ/ अधय 
वेळ (Full 

time/ Part 
time) 

तुकडी 
संख्र्ा 
 

मानकानुसार आवश्र्क जागा 
(चौ.रू्ट)  ( Carpet Area) चटई   
के्षत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा  के्षत्रर्ळ  
(चौ.रू्ट)(Carpet  Area) चटई के्षत्रर्ळ 

वगय 
खोली 

कार्य 
शाळा 

एकूि 
के्षत्रर्ळ 

वगय 
खोली 

कार्य 
शाळा 

एकूि के्षत्रर्ळ 

  
 

              
  

 

              
  

 

              
           
           
  एकूि के्षत्रर्ळ - चौ रु्ट.       

21)     प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :- ( 6 मणहने  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी ) ( खालील तक्त्र्ातील माहीती  भरिेसाठी सुचना -1)  परीके्षस 
बसलेल ेम्हिजे ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ानी परीके्षचे अजय भरलेल ेआहे  अशा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा नमुद करावी. 2)  णवद्या्ी प्रवेशाच्र्ा रकान्र्ात णनर्मीत णवद्या्ी  
संख्र्ा दशयवावी.3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्  दशयणवण्र्ात रे्व ुनरे्.) 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्र
माचे नांव 
 

अभ्र्ास 
क्रम 
कोड 

मागील 
तीन 
वर्ांतील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 
 

मागील  03  वर्ातील  
प्रत्र्क्ष  झालेले   णवद्या्ी    
प्रवेश (खालील नमूद 
परीके्षसाठी एकूि णकती 
णवद्या्ी प्रवेणशत झाले 
र्ाची संख्र्ा नमूद करावी) 
(नोदंिी रणजस्टरप्रमािे) 

एकु
ि 

प्रवे
श 

मागील 03 वर्ामध्रे् परीके्षस बसललेे णवद्या्ी 
(णनकाल पत्रका प्रमािे) 

मागील 3 
वर्ात 
परीके्षला 

बसलेल े
एकुि 

णवद्या्ी 
 

 
 
 
 
मागी
ल             
3 
वर्ात 
उत्ती
िय 
एकुि 
णवद्या
्ी 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी प्र

वेश
  ट

क्के
वा

री
    

 (अ
.क्र

. 6
÷ अ

.क्र
. 4

) 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी ण

नक
ाल

 (उ
त्ती

िय)
  ट

क्के
वा

री
   (

 अ
.क्र

. 9
 ÷ 

अ.
क्र

 .8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

ज
ाने

. 1
8 

जु
ल

ै 1
8 

ज
ाने

. 1
9 

जु
ल

ै 1
9 

ज
ाने

. 2
0 

जु
ल

ै 2
0 

 जाने  
  18 

जुलै  
  18 

जाने 
   19 

जुलै    
  19 

जाने   
  20 

जुलै  
  20 

    

           

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 
बस

ल
ेल

 े
उत्त

ीि
य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 
बस

ल
ेल

 े
उत्त

ीि
य 

बस
ल
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उत्त
ीि

य 
बस

ल
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 े
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ीि
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22) प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :- 1 वर्य  व 2 वर्य  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी  (आवश्र्कतेनुसार वेगवेगळे प्रपत्र लावाव)े ( खालील 
तक्त्र्ातील माहीती भरिेसाठी सुचना -1)  परीके्षस बसलेल ेम्हिजे ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ानी परीके्षचे अजय भरललेे आहे  अशा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा नमुद करावी.             
2) णवद्या्ी प्रवेशाच्र्ा रकान्र्ात णनर्मीत णवद्या्ी  संख्र्ा दशयवावी . 3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्  दशयणवण्र्ात रे्ऊ नरे्.) 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ास 
क्रमाचे 
नांव 
 

अभ्र्ा
स 
क्रम 
कोड 

मागील 
तीन 
वर्ांतील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 
 

मागील 03 वर्ातील प्रत्र्क्ष            
झालेले   णवद्या्ी    प्रवेश 
(नोदंिी रणजस्टर प्रमािे) 

एकु
ि 

प्रवे
श 

मागील 03 वर्ामध्रे् परीके्षस 
बसलेल ेणवद्या्ी 
(णनकाल पत्रका प्रमािे) 

मागील 3 
वर्ात 
परीके्षला 
बसलेल े
एकुि 
णवद्या्ी 
 

मागील 3 
वर्ात 
उत्तीिय 
एकुि 
णवद्या्ी 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी प्र

वेश
  ट

क्के
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÷ अ
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) 
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 ÷ 
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) 
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23) अभ्र्ासक्रम णनहार्   रं्त्रसामुग्री व साधनसामुग्री तपणशल  :-        (प्रमाणित केललेी स्वतंत्र र्ादी जोडवी.) 
अ.क्र. रं्त्रसामुग्रीचे वियन अभ्र्ासक्रमानुसार आवश्र्क 

संख्र्ा 
प्रत्र्क्षात उपलब्ध तृ्रटी 

     
     
  
24) अभ्र्ासक्रम णनहार्    णशक्षक  / कमयचारीवृंद तपणशल  :- (प्रमाणित केललेी स्वतंत्र र्ादी जोडवी.) 
अ.क्र. अभ्र्ासक्रमाचे 

नांव 
अभ्र्ासक्रम कोड अभ्र्ासक्रम / 

णवर्र्ासाठी आवश्र्क  
शैक्षणिक अहयता 

णशक्षकाचे नांव शैक्षणिक अहयता नेमिुक पत्र 
क्र. व णदनांक 

       
       
25) नकाशा अजयदार संस््ेने बांधकाम असलले्र्ा जागेबाबतचा सक्षम अणधका-र्ांने  

मंजुर केलेला साक्षांणकत नकाशा (साक्षाककत नकाशा नसल्र्ास 
अपवादात्मक पणरस््ीतीत टॅक्स पावती /नमुना 8(अ)/ प्रापटी काडय इत्र्ादी 
मध्रे् बांधकामाबाबतचा उल्लेख होत असल्र्ास अशी नकाशा प्रत ग्राहर् 
धरण्र्ात  रे्ईल )   व नकाशा मध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
तुकडर्ा  व जुने कार्यरत असलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा  अधोरेणखत 
(स्केचपेनने) केलेली नकाशा  ( मापे व के्षत्रर्ळासह ) प्रत सोबत जोडिे. 

सोबत प्रत जोडावी पान.क्र. 

               प्रमाणित  करण्र्ात रे्ते की, उपणनदेणशत सवय माणहती खरी असून सदर माणहतीमध्रे् तु्रटी  आढळल्र्ास व त्र्ामुळे मला माझे  संस््ेसाठी 
नुतनीकरिाची  मान्र्ता  नाकारल्र्ास  त्र्ाबाबत माझी कोितीही तक्रार राहिार नाही. 
णदनांक  :-                                                                                                                                                               अजयदाराची सही 

                                                                                                                                   नांव, (संस््ेचे णशक्क्र्ाणनशी) 
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10) मंडळाने मान्र्ता णदलले्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी तात्पुरती 

मान्र्ता   पुढे चाल ू ठेवण्र्ासाठी (स््ार्ी  संलग्नता) 

संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने   करावर्ाचा अजय. 

व 

अजासोबत जोडावर्ाची  एकूि सहपते्र . 
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(10 ) मांडळान ेमान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमासाठी  तात्पुरती  मान्यता  पुढे  चाल ू ठेिण्यासाठी  (स्थायी सांलग्नता) सांस्थेच्या   
               व्यिस्थापनान ेकराियाचा अर्ज. 

      अर्ाजसोबत र्ोडाियाची  एकूि सहपत्र े :- 

 

 

 

 

 

 

1) मागील 03  िर्ाजची नुतनीकरर् मान्यता ि यापुिी ज्या अभ्यासक्रमांना स्थायी संलग्नता प्राप्त झालेली आिे. त्या  अभ्यासक्रमांच्या  
पत्राच्या प्रती  (झरेॉक्स) 

2) संस्थेत कायजरत असलेल्या अभ्यासक्रमास प्रथम मान्यता हदलेल्या आदेशाची  प्रत. 

3)   संस्थेच्या मालकीच्या र्ागेचा 7/12 अथिा 8 (अ) उतारा  अथिा प्रापटी काडज  साक्षांककत झरेॉक्स  प्रत 

4)   संबंधधत अभ्यासक्रमास आिश्यक असलेले   प्रकक्रया शुल्क भरल्याच े चलन प्रत 

5)   संस्था ज्या िद्दीत येत असेल त्यानुसार मिापाशलका / नगरपाशलका / ग्रामपंचायत यांच ेना-िरकत प्रमार्पत्र 

नकाशा प्रत  :-  अर्जदार संस्थेने बांधकाम असलेल्या र्ागेबाबतचा आपल्या िद्दीतील स्थाननक स्िराज्य संस्थोमधील (ग्रामपंचायत/ 
नगरपाशलका / मिानगरपाशलका इ.) सक्षम अधधका-यांन े  मंर्ुर केलेला साक्षांककत  नकाशा (साक्षाककंत  नकाशा 
नसल्यास अपिादात्मक पररस्थीतीत भाडपेािती /नमुना 8(अ)/ प्रापटी काडज इत्यादी मध्ये बांधकामाबाबतचा उल्लेख िोत 

असल्यास ते ग्रािय धरण्यात येईल  1) सदर प्रमाणर्त नकाशा मध्ये संलग्नता  मान्यता प्राप्त तसेच   सलग्नता  मान्यता 
न हदलेले  एकूर् सिज अभ्यासक्रम दशजविण्यात यािेत.  

              2 ) ज्या  सत्रामध्ये स्थायी सलग्नता  साठी   प्रस्ताि सादर करण्यात येईल त्याच सत्रात नुतनीकरर्साठी मान्यता 
शमळालेल्या आदेशाची प्रत र्ोडर् ेआिश्यक आिे. 

6) जर्ल्िा कायाजलयान ेप्रमाणर्त केलेल्या प्रिेश यादया सोबत र्ोडाव्या. 

 6 महिने कालािधीच्या अभ्यासक्रमासाठी -  चाल ूसत्राच्या मागील सलग 6 प्रिेश सत्र, 

 1 िर्ज कालािधीच्या अभ्यासक्रमासाठी ----- चाल ूसत्राच्या मागील सलग 3 प्रिेश सत्र, 

 2 िर्ज कालािधीच्या अभ्यासक्रमासाठी चाल ूसत्राच्या  मागील सलग  3 प्रिेश सत्र 

7) परीक्षा ननकालपत्र  (गॅझटे) प्रत र्ोडर्े आिश्यक 

 6 महिने कालािधीच्या अभ्यासक्रमासाठी -  चाल ूसत्राच्या मागील सलग 6 परीके्षचे, 

 1 िर्ज  कालािधीच्या अभ्यासक्रमासाठी चाल ूसत्राच्या मागील सलग 3 परीके्षचे , 

 2 िर्ज कालािधीच्या अभ्यासक्रमासाठी चाल ूसत्राच्या मागील सलग 3   परीक्षांच े

8) अनामत रक्कम --ज्या र्ुन्या संस्थांनी  यापुिी अनामत रक्कम बँक गॅरंटीच्या स्िरुपात भरलेली असेल, अशा संस्थांनी  स्थायी 
संलग्नतासाठी अर्ज करताना त्यांनी सादर केलेली  बँक गॅरंटी िैध असर् ेआिश्यक आिे.   र्र बँक गॅरंटीची िैधता संपत असलेस  

नव्यान े कमीत कमी 3 िर्ज कालािधीची बँक गॅरंटी पुन:श्च मंडळ कायाजलयाकड ेर्मा कररे् आिश्यक आिे.   त्याची प्रत अथिा 
अनामत रक्कम रोखीन ेचलनान ेभरलेली असल्यास त्याची प्रत सोबत र्ोडर् ेआिश्यक आिे. 

9) अभ्यासक्रमानुसार आिश्यक यंत्र ि साधनसामुग्रीची साकं्षककत केलेली यादी प्रत. 

10) शशक्षक / कमजचारी तपशशल यादी, त्यांची शैक्षणर्क अिजता अशभलेख आणर् नेमरू्क आदेश प्रत. 

11) िीर् बील  ( अशल कडील ) 

12) िेळापत्रक  तपशशल प्रत. 

13) एम.ओ.यू./करारपत्र/संमतीपत्र  असलेस त्याची  प्रत   ( त्याच्या  आस्थापनाच्या तपशीलसि  ) 

14) संस्थेन े सादर केलेल्या प्रस्तािातील प्रत्येक अशभलेख संस्थाप्रमुखान े सिी/शशक्क्यासि प्रमाणर्त करून प्रत्येक पषृ्ठास           
अनुक्रमाकं  देर्े आिश्यक आिे. 
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10)  मंडळाचे  अभ्र्ासक्रमाची तात्पुरती मान्र्ता पुढे चाल ूठेवण्र्ासाठी ( स््ार्ी संलग्नता) संस््ेच्र्ा   व्र्वस््ापनाने  करावर्ाच्र्ा अजाचा नुमना 
1.  नोंदिीकृत मंडळाचे/सोसार्टीच्र्ा /व्र्वस््ापनाच्र्ा अजयदाराचे / 

प्रमुखाचे नांव आणि सोसार्टीचे  नांव व पत्ता 
 
 
 

 

2.  दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)  
 
 

 

3.  भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
 

 

4.  ई मेल,   
5.  ज्र्ा जागेवर व ज्र्ा नांवाने  संस््ा सुरू आहे  त्र्ा संस््ेचे नांव व  जागेचा 

पूिय पत्ता 
  

6.  मान्र्ता ज्र्ा जागेसाठी व ज्र्ा संस््ेच्र्ा नांवाने देण्र्ांत आली होती.  
त्र्ाचा तपणशल 

  

7.  संस््ा कोित्र्ा भागात कार्यरत आहे. ग्रामीि /  शहरी / मेरो शहरी   
8.  संस््ेचा क्रमांक   
9.  मंडळामार्य त प्र्म मान्र्ता णदलेले वर्य 

( अभ्र्ासक्रम /तुकडी  णनहार् पत्र क्रमांक व णदनांक) (पत्र प्रत सोबत 
जोडावी.) 

  

10.  मागील वर्ाचा नुतनीकरि  मान्र्ता पत्र क्रमांक 
व णदनांक (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 

 पान क्र. 

11.  अजासोबत जोडलेल्र्ा प्रणक्रर्ा शुल्क रक्कमेचा चलन क्रमांक व णदनांक  
(प्रत जोडावी) 

रक्कम रू.------------- पान क्र. 

12.  मालकीच्र्ा जागे संबंधी   दस्तऐवज  (सोबत जोडाव)े आहे /नाही पान क्र. 
13.  बांधकाम जागा के्षत्रर्ळ चौ.रू्ट (Carpet Area) -   चटई के्षत्र के्षत्रर्ळ ------- चौ . रु्ट  
14.  रं्त्र व साधनसामुग्री ( संस््ेतील कार्यरत  

असलेल्र्ा सवय  
 अभ्र्ासक्रमासाठी ) 
 

पान क्र. 

15.  णशक्षक / कमयचारी (संस््ेतील कार्यरत असलेल्र्ा 
सवय अभ्र्ासक्रमासाठी ) 

पान क्र. 

16.  दजा णनहार् णनरीक्षि  (झाले आहे ककवा नाही, असल्र्ास प्राप्त  
गुि नमुद करावे, नसल्र्ास ज्र्ा कारिामुळे झाले नाही ते नमुद करावे.) 

आहे /नाही पान क्र. 

18)  सांस्थेत  उपलब्ध  असलेल्या  एकूि कायजरत  अभ्यासक्रमाांचा  तपशशल   (04 पेक्षा र्ास्त  अभ्यासक्रम / तुकडया असलेस स्ितांत्र  प्रपत्र लाििे) 

अ. 
क्र. 

अभ्यासक्रमा
च ेनांि 

अभ्यासक्रम कोड 

क्रमांक 

अभ्यासक्रम 

स्िरुप पुर्ज 
िेळ/ अधज 
िेळ (Full 

time / 
Part 
time) 

मंर्ूर 

तुकड
या 

ज्या 
अभ्यासक्र
मांना स्थायी 
संलग्नता 
पत्र क्रमाकं ि 

हदनांक 

मानकानुसार आिश्यक र्ागा 
(चौ.फूट)( Carpet Area) 

चटई के्षत्रफळ 

प्रत्यक्षात उपलब्ध र्ागा 
के्षत्रफळ  (चौ.फूट)(Carpet 

Area) चटई के्षत्रफळ 

I 
 

 

  
 

  
  

  िगजखोली कायजशा
ळा 

एकूर् 

के्षत्रफ
ळ 

िगजखोली कायज
शा
ळा 

एकूर् 

के्षत्रफळ 

II 
 

 

  
 

  
  

  
 

  
 

  

    एकूिके्षत्रफळ-
(चौ.फूट) 
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19)  आता ज्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी स््ार्ी संलग्नता णमळण्र्ाची  मागिी केललेी आहे त्र्ा    अभ्र्ासक्रमाचा तपणशल. 
 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्रमा
चे नांव 

अभ्र्ासक्रम कोड 
क्रमांक 

अभ्र्ासक्रम 
स्वरुप  
पुिय वेळ/ 
अधय वेळ 
(Full time 
/Part time) 

मंजूर 
तुकड
र्ा  

मानकानुसार आवश्र्क जागा      
(चौ.रू्ट)           ( Carpet Area) 
चटई के्षत्रर्ळ 

प्रत्र्क्षात उपलब्ध जागा 
के्षत्रर्ळ  (चौ.रू्ट) 
(Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ 

i  
 

        वगयखोली कार्यशाळा एकूि 
के्षत्रर्
ळ 

वगयखो
ली 

कार्यशाळा एकूि 
के्षत्रर्
ळ 

ii  
 

              
i  

 

              
v  

 

              
    एकूि 

के्षत्र 
र्ळ 

      

 
20) प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :- ( 6 मणहने  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी )     ( खालील तक्त्र्ातील माहीती भरिेसाठी सुचना -1)  परीके्षस 
बसलेल ेम्हिजे ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ानी परीके्षचे अजय भरलेल ेआहे  अशा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा नमुद करावी. 2)  णवद्या्ी प्रवेशाच्र्ा रकान्र्ात णनर्मीत णवद्या्ी  संख्र्ा 
दशयवावी .3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्  दशयणवण्र्ात रे्ऊ नरे्.) 
 
अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्र
माचे नांव 
 

अभ्र्ा
स 
क्रम 
कोड 

मागील 
तीन 
वर्ांतील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 
 

मागील  03 वर्ातील  प्रत्र्क्ष           
झालेले   णवद्या्ी    प्रवेश 
(खालील नमूद परीके्षसाठी 
एकूि णकती णवद्या्ी प्रवेणशत 
झाले र्ाची संख्र्ा नमूद 
करावी) 
(नोंदिी रणजस्टरप्रमािे) 

एकु
ि 

प्रवे
श 

मागील 03 वर्ामध्रे् परीके्षस बसललेे णवद्या्ी 
(णनकालपत्रकाप्रमािे) 

मागी
ल  
3 
वर्ात 
परीके्ष
ला 
बसले
ले 
एकुि 
णवद्या
्ी 
 

मागील  
3 वर्ात 
उत्तीिय 
एकुि 
णवद्या्ी 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी प्र

वेश
  ट

क्के
वा

री
    

    
    

    
    

    
 

( (अ
.क्र

. 6
÷ अ

.क्र
. 4

) 

मा
गी

ल
 0

3 
वर्

ात
ील

 स
रा

सर
ी ण

नक
ाल

 (उ
त्ती

िय)
    

    
    

   
क्के

वा
री

   (
 अ

.क्र
. 9

 ÷ 
अ.

क्र
 .8

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

ज
ाने

. 1
8 

जु
ल

ै 1
8 

ज
ाने

. 1
9 

जु
ल

ै 1
9 

ज
ाने

. 2
0 

जु
ल

ै 2
0  जाने   

   18 
जुलै  
  18 

जाने  
  19 

जुलै  
  19 

जाने  
 20 

जुलै  
 20 

    

           

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 
बस

ल
ेल

 े
उत्त

ीि
य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 
बस

ल
ेल

 े
उत्त

ीि
य 

बस
ल

ेल
 े

उत्त
ीि

य 
बस

ल
ेल

 े
उत्त

ीि
य     
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21) प्रवेश व णनकालाबाबतचा तपणशल  :-    1 वर्य  व 2 वर्य  कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांसाठी   (आवश्र्कतेनुसार वेगवेगळे प्रपत्र लावाव)े (   
        खालील तक्त्र्ातील माहीती भरिेसाठी  
सुचना -1)  परीके्षस बसलेल ेम्हिजे ज्र्ा णवद्यार्थ्र्ानी परीके्षचे अजय भरलेल ेआहे  अशा णवद्यार्थ्र्ांची संख्र्ा नमुद करावी. 2)  णवद्या्ी प्रवेशाच्र्ा रकान्र्ात 
णनर्मीत णवद्या्ी  संख्र्ा दशयवावी. 3)  माजी  णवद्या्ी  रकान्र्ामध्रे्  दशयणवण्र्ात रे्ऊ नरे्.) 

अ. 
क्र.. 

अभ्र्ासक्र
माचे नांव 

 

अभ्र्ा
स 

क्रम 
कोड 

मागील 
तीन 

वर्ांतील 
एकुि 
प्रवेश 
क्षमता 

 

मागील 03 वर्ातील  प्रत्र्क्ष          
झालेले   णवद्या्ी    प्रवेश 
(नोंदिी रणजस्टरप्रमािे) 

एकु
ि 

प्रवे
श 

मागील 03 वर्ामध्रे् परीके्षस 
बसलेल ेणवद्या्ी 

(णनकालपत्रकाप्रमािे) 

मागील 3 
वर्ात 

परीके्षला 
बसलेल े
एकुि 

णवद्या्ी 
 

मागील 3 
वर्ात 
उत्तीिय 
एकुि 

णवद्या्ी 

मा
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22)    प्रणशक्षि   झालले्र्ा  णदवसांचा  तपणशल.   (सहा मणहने, 1 वर्य व 2 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी  अनुक्रमे 120 , 200 व   
           400  णदवस  प्रणशक्षि आवश्र्क) 

अ.क्र. अभ्र्ासक्रम नांव अभ्र्ासक्रम कोड 
क्रमांक 

अभ्र्ासक्रम 
कालावधी 

अभ्र्ासक्रम स्वरुप पुिय 
वेळ/ अधय वेळ (Full 
time / Part time) 

प्रणशक्षि  झालेल्र्ा 
णदवसांची संख्र्ा 

I      
II      
III      
IV      

23)   णशक्षक / कमयचारी तपणशल  :- 
अ.क्र. अभ्र्ासक्रमाचे नांव अभ्र्ासक्रम 

कोड क्रमांक 
अभ्र्ासक्रम 

स्वरुप पुिय वेळ/ 
अधय वेळ (Full 

time / Part time) 

अभ्र्ासक्रम / 
णवर्र्ासाठी 

आवश्र्क  शैक्षणिक 
अहयता 

नेमिूक 
केलेल्र्ा णशक्षक 
/  इतर कमयचारी  

र्ांची   नांवे 

शैक्षणिक 
अहयता 

नेमिुक पत्र क्र. व 
णदनांक 

I        
II        
III        
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24)  कमयचारी  व  वेळापत्रक  तपणशल  
 

अ.क्र. अभ्र्ासक्रमाचे 
नांव 

अभ्र्ासक्रम 
स्वरुप पुिय 

वेळ/ अधय वेळ 
(Full time / 
Part time) 

णवर्र्ाचे 
नांव 

प्रणत णदन प्रणत आठवडा णशक्षकाचे 
नांव 

शैक्षणि
क 

अहयता 

शरेा 
(स्वतंत्र 
प्रपत्र 

असलेस 
पान क्र. 

रे््े 
टाकाव) 

    ण्अरी प्रात्र्णक्षक ण्अरी प्रात्र्णक्षक    
I           
II           

III           

 
25 ) अभ्र्ासक्रम  पुस्स्तकेनुसार  आवश्र्क  रं्त्र  व साधनसामुग्रीचा  तपशील. 

 
अ.क्र. अभ्र्ासक्रमाचे नांव अभ्र्ासक्रमानुसार 

रं्त्रसामुग्रीचे व 
साधनसामुग्रीचे नांव 

मानकाप्रमािे 
आवश्र्क संख्र्ा 

उपलब्ध 
संख्र्ा 

एकूि 
टक्केवारी 

शरेा 
(स्वतंत्र प्रपत्र असलेस 
पान क्र. रे््े टाकावा) 

I       
II       
III       

 
26)   शकै्षणिक  सत्रास  उपर्ोगात  आलले्र्ा  कच्चा मालाचा  तपणशल. (अभ्र्ासक्रम णनहार्) 
अ.क्र. अभ्र्ासक्रमाचे नांव कच्चा मालावर केलेला एकूि खचय     (मागील तीन 

वर्ातील) 
शरेा 

(स्वतंत्र प्रपत्र असल्र्ास पान क्र. रे््े 
टाकावा) 

i      
ii      
iii      

 
27) नकाशा प्रत  :-   अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा आपल्र्ा हद्दीतील 

स््ाणनक स्वराज्र् संस््ोमधील ग्रामपंचार्त/नगरपाणलका /महानगरपाणलका इ.) सक्षम 
अणधका-र्ांने मंजूर केलेला  साक्षांणकत  नकाशा  व नकाशामध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडर्ा  व जुने कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा  अधोरेणखत 
(स्केचपेनने) केलेली नकाशा   ( मापे व के्षत्रर्ळासह ) प्रत सोबत जोडिे. 
 

पान क्र. 

                      प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, वरील माणहती मी पूियपिे व वस्तुस्स््तीवर णदलेली असून ती खरी आहे.   सदर माणहतीमध्रे् तृ्रटी 
आढळल्र्ास  व त्र्ामुळे मला माझे संस््ेसाठी स््ार्ी सलग्नता मान्र्ता नाकारण्र्ात आल्र्ास  त्र्ाबद्दल माझी कोितीही तक्रार राहिार नाही.  तसेच 
जर सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता णमळालेस सदरचे अभ्र्ासक्रम कार्म णवना अनुदान तत्वावर चालणविेस तर्ार असून शासनातरे् 
/संचालनालर्ातरे्/ मंडळातरे् वेळोवेळी णनगयणमत होिारे आदेशाचे पालन करिे संस््ेस बंधनकारक राहील. 

 

 

स्थळ  :-                  संस्था प्रमुखाच ेनांि ि स्िाक्षरी 
हदनांक :-                                                                                 (संस्थेच्या शशक्क्यासि) 
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11) मंडळाने मान्र्ता णदलेल ेअभ्र्ासक्रम   नणवन  जागेत 
स््लांतरीत करण्र्ासाठी   संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने 

करावर्ाचा  अजय. 
 

व 

अजासोबत जोडावर्ाची  एकूि सहपते्र 
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(11 ) कौशल्र् णवकास परीक्षा  मंडळाने  मान्र्ता  णदलले ेअभ्र्ासक्रम  नणवन  जागेत  स््लांतरीत  करण्र्ासाठी  संस््ेच्र्ा   व्र्वस््ापनाने करावर्ाचा 
अजय. 

अजासोबत जोडावर्ाची  एकूि सहपते्र  :- 

 
1)  जागेबाबतचे दस्तऐवज   :-   कमीतकमी  2 वरे्  कालावधीचे  दुय्र्म  णनबंधकाकडे नों दिीकृत  केलेले  जागेच्र्ा कराराची  साक्षांणकत 
झेरॉक्स  प्रत अ्वा जागा शासकीर् / णनमशासकीर् आस््ापनेकडून  घेतलेली  असलेस  त्र्ा आस््ापनेशी  केलेला  जागा भाडे करार / 
करारपत्र  अ्वा संस््ेच्र्ा   मालकीची  असलेस 7/12 अ्वा 8 (अ) उतारा  अ्वा प्रापटी काडय साक्षांणकत झेरॉक्स  प्रत 

नकाशा प्रत  :-   अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा आपल्र्ा हद्दीतील स््ाणनक स्वराज्र् संस््ामधील  
(ग्रामपंचार्त/नगरपाणलका/महानगरपाणलका इ.) सक्षम अणधका-र्ांने मंजूर केलेला  साक्षांणकत  नकाशा  व नकाशामध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडर्ा  व जुने कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा अधोरेणखत (स्केचपेनने) केलेली नकाशा  (मापे व के्षत्रर्ळासह) 
प्रत सोबत जोडिे. 
2)    अभ्र्ासक्रम  स््लांतरीत  करण्र्ासाठी  सोसार्टीने / व्र्वस््ापनाने  केलेल्र्ा  ठरावाची    प्रत जोडिे आवश्र्क. 
3)   अनामत रक्कम - ज्र्ा जुन्र्ा संस््ांनी  र्ापुवी अनामत रक्कम बँक गॅरंटीच्र्ा स्वरुपात भरलेली असेल,मंडळाच्र्ा खाती अशा संस््ांनी 
अजय करताना त्र्ांनी सादर केलेली  बँक गॅरंटी वैध असिे आवश्र्क आहे.   जर बँक गॅरंटीची वैधता संपत असल्र्ास  नव्र्ाने  कमीत कमी 
3 वर्य कालावधीची बँक गॅरंटी पुन:श्च मंडळ कार्ालर्ाकडे जमा करिे आवश्र्क आहे.   अशा बँक गॅरंटीची प्रत अ्वा अनामत रक्कम 
रोखीने चलनाव्दारे  भरली असल्र्ास त्र्ा चलनाची प्रत सोबत जोडिे. 
 4)  र्ा सत्रामध्रे्  जागा  स््लांतर  प्रस्ताव  सादर  करण्र्ात  रे्ईल  त्र्ा सत्रात नुतणनकरण्र्ासाठी   / स््ार्ी सलग्न मान्र्ता प्रत जोडिे 
आवश्र्क. 
 5 )  अभ्र्ासक्रमासाठी  एम.ओ.रू्./करारपत्र/संमतीपत्र  असल्र्ास त्र्ाची प्रत जोडण्र्ांत  र्ावी.संस््ेचे णठकाि  व  MOU   करण्र्ात 
आलेले आस््ापना र्ा मधील अतंर    णक.णम. मध्रे् नमुद करावे. 
6) संस््ेने सादर केलेल्र्ा प्रस्तावातील प्रत्रे्क अणभलेख संस््ाप्रमुखाने सही/णशक्क्र्ासह   प्रमाणित करून प्रत्रे्क पृष्ठास अनुक्रमांक  देिे 
आवश्र्क आहे. 
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(11) कौशल्र् णवकास परीक्षा  मंडळाचे मान्र्ता प्राप्त अभ्र्ासक्रम नणवन जागेत स््लांतरीत करण्र्ासाठी  संस््ेच्र्ा व्र्वस््ापनाने करावर्ाच्र्ा अजय  नमुना. 
 

1.  नोंदिीकृत मंडळाचे  प्रमुखाचे नांव आणि सोसार्टीचे  नांव व पत्ता  
 
 

 

2.  दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)  
 
 

 

3.  भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
 

 

4.  ई मेल,  
 

 

5.  ज्र्ा जागेवर व ज्र्ा नांवाने  संस््ा सुरू आहे  त्र्ा संस््ेचे नांव व  जागेचा पूिय 
पत्ता 

 
 

 

6.  मान्र्ता ज्र्ा जागेसाठी व ज्र्ा संस््ेच्र्ा नांवाने देण्र्ांत आली होती. त्र्ाचा 
तपणशल 

 
 
 

 

7.  अभ्र्ासक्रम स््लांतरीत करण्र्ाचा नणवन जागेचा पत्ता   

 

8.  अभ्र्ासक्रम स््लांतरीत करण्र्ाची  नणवन जागा कोित्र्ा भागात आहे. ग्रामीि  /  शहरी /  मेरो शहरी   

9.  संस््ेचा  क्रमांक   

10.  अभ्र्ासक्रम  स््लांतरीत करण्र्ाची कारिे.  पान क्र. 

 

11.  अभ्र्ासक्रम  स््लांतरीत करण्र्ासाठी सोसार्टीने / व्र्वस््ापनाने केलेल्र्ा 
ठरावाची प्रत जोडिे आवश्र्क 

 पान क्र. 

12.  मंडळामार्य त  प्र्म  मान्र्ता  णदलेले  व र्य(अभ्र्ासक्रम /तुकडी णनहार्  पत्र क्रमांक  
व  णदनांक )  (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 

आहे /नाही पान क्र. 

13.  चालू वर्ाचा नुतनीकरि  मान्र्ता पत्र क्रमांकव णदनांक (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) आहे /नाही पान क्र. 

14.  अजासोबत जोडलेल्र्ा प्रणक्रर्ा शुल्क रक्कमेचा चलन क्रमांक व णदनांक  (प्रत 
जोडावी) 

रक्कम रू.---------------प्रकार नमुद 
करावा 

 

पान क्र. 

15.  जागे संबंधी  (मालकीची / भाडर्ाची /शासकीर् जागा) दस्तऐवज  (प्रत जोडावी) प्रकार नमुद करावा 
 

पान क्र. 

16.  बांधकाम जागा के्षत्रर्ळ चौ.रू्ट (Carpet Area) -   चटई के्षत्र के्षत्रर्ळ ------- चौ . रु्ट  

17.  जागा भाडर्ाची असल्र्ास कालावधी ------ ते ------  

18.  दजा णनहार् णनरीक्षि  (झाले आहे ककवा नाही, असल्र्ास प्राप्त गुि नमुद करावे, 
नसल्र्ास ज्र्ा कारिामुळे झाले नाही ते नमुद करावे.) 

आहे /नाही पान क्र. 
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मंजूर कार्यरत अभ्र्ासक्रमांचा तपणशल : 

अ. 
क्र. 

अभ्र्ासक्रमाचे 
नांवÖ 

अभ्र्ासक्रम कोड 
क्रमांक•ú 

अभ्र्ासक्रमाचे 
स्वरुप पूियवेळ/ 

अधयवेळ (Full 
Time/ Part 

Time) 

मंजुर तुकडी 
/ संख्र्ा 

मानकानुसार आवश्य क जागा (चौ.रू्ट) 
(Carpet Area) चटई के्षत्रर्ळ 

नवीन णठकािी प्र्तत्य क्षात उपलब्ध जागा 
के्षत्रर्ळ (चौ.रू्ट) (üCarpet Area)  
चटई के्षत्रर्ळû 

i  
 

        वगयखोली कार्यशाळा एकूि 
के्षत्रर्ळ  

वगयखोली कार्यशाळा एकूि 
के्षत्र 
र्ळ 

ii  
 

              
iii  

 

              
iv  

 

              
    एकूि 

के्षत्रर्ळ 
      

 
 

                                                                                                                                                             

                   प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की,  वरील  माणहती  मी  पूियपिे  व  वस्तुस्स््तीवर  णदलेली  असून  ती  खरी आहे.   सदर माणहतीमध्रे्  तृ्रटी  
आढळल्र्ास  व  त्र्ामुळे  मला माझे संस््ेसाठी  मान्र्ता  नाकारण्र्ात  आल्र्ास  त्र्ाबद्दल  माझी  कोितीही  तक्रार  राहिार नाही. 

 
 

स््ळ  :-                                                                                                                          संस््ा प्रमुखाचे नांव व स्वाक्षरी     
णदनांक :-                                                                                                                               (संस््ेच्र्ा णशक्क्र्ासह)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

20) 

 

नकाशा प्रत - अजयदार संस््ेने बांधकाम असलेल्र्ा जागेबाबतचा आपल्र्ा हद्दीतील स््ाणनक स्वराज्र् संस््ोमधील 
(ग्रामपंचार्त/नगरपाणलका/महानगरपाणलका इ.)  सक्षम अणधका-र्ांने मंजूर  केलेला साक्षांणकत नकाशा  (साक्षाककत नकाशा 
नसल्र्ास अपवादात्मक पणरस््ीतीत टॅक्स पावती /नमुना 8(अ)/ प्रापटी काडय इत्र्ादी मध्रे् बांधकामाबाबतचा उल्लेख होत 
असल्र्ास अशी नकाशा प्रत ग्राहर् धरण्र्ात  रे्ईल )  व नकाशा मध्रे् प्रस्ताणवत केलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडर्ा  व जुने 
कार्यरत असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाची जागा  अधोरेणखत (स्केचपेनने) केलेली नकाशा  ( मापे व के्षत्रर्ळासह ) प्रत सोबत जोडिे 

 

पान क्र. 
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12)   मंडळाने  र्ापूवी  मान्र्ता  णदलले े अभ्र्ासक्रम / संस््ा बंद करिे  -  अजाचा नुमना 
1) नोंदिीकृत  मंडळाचे  प्रमुखाचे  नांव  आणि  सोसार्टीचे   नांव  व पत्ता.  

 
 

 
 
 

2) दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)   

3) भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
 

 

4) ई मेल,  
 

 

5) रॅ्क्स   
6) ज्र्ा जागेवर व ज्र्ा नांवाने  संस््ा सुरू आहे  त्र्ा संस््ेचे नांव व  जागेचा  पूिय पत्ता  

 

 

 

7) मान्र्ता  ज्र्ा  जागेसाठी  व  ज्र्ा संस््ेच्र्ा  नांवाने  देण्र्ांत आली होती.  त्र्ाचा 
तपणशल 

 

 

 

9) संस््ेचा कोड क्रमांक   

11) मंडळामार्य त  प्र्म  मान्र्ता  णदलेले  वर्य 
( अभ्र्ासक्रम / तुकडी  णनहार्  पत्र  क्रमांक व णदनांक)  (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 

आहे/नाही पान क्र. 

12) चालू  वर्ाचा  नुतनीकरि  मान्र्ता  पत्र  क्रमांक  व णदनांक   
 (पत्र  प्रत सोबत जोडावी.) 

आहे/नाही पान क्र. 

 
(13)   संस््ेत  सध्र्ा  उपलब्ध / कार्यरत  असलले े अभ्र्ासक्रम 

अ.क्र. अभ्र्ासक्रम कोड 
क्रमांक 

अभ्र्ासक्रमाचे नांव अभ्र्ासक्रम स्वरुप पुिय वेळ/ 
अधय वेळ (Full time / Part time) 

तुकडर्ा 

     
     
     

(14)   संस््ेतील  बंद करावर्ाचे  अभ्र्ासक्रम  तपणशल 
अ.क्र. अभ्र्ासक्रम कोड 

क्रमांक 
अभ्र्ासक्रमाचे नांव अभ्र्ासक्रम स्वरुप पुिय वेळ/ 

अधय वेळ (Full time / Part time) 
तुकडर्ा 

     
     
     

15) अभ्र्ासक्रम बंद करण्र्ाची कारिे. 
 
 

 
 
 
 
 

 

16) अभ्र्ासक्रम बंद करण्र्ासठी 
सोसार्टीने / व्र्वस््ापनाने केलेल्र्ा 

ठरावाची प्रत जोडिे आवश्र्क 
 

आहे /नाही पान क्र. 

प्रमाणित करण्र्ांत रे्ते की,   वरील माणहती ही पुियपिे व वस्तुस्स््तीवर णदलेली असून ती  खरी आहे. 

णदनांक :-                                                                                                                                    अजय केलले्र्ा नोंदिीकृत सोसार्टीच्र्ा प्रमुखाची         
                                                                                                                                           स्वाक्षरी  व नांव   संस््ेच्र्ा णशक्क्र्ासह . 
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(13)  कौशल्र् णवकास परीक्षा  मंडळाने  र्ापूवी  मान्र्ता  णदलले े-    संस््ेच्र्ा  नांवात  बदल  करिे -   
 अर्ाजचा नुमना 

1.  
 

नोंदिीकृत  मंडळाचे  प्रमुखाचे नांव आणि सोसार्टीचे  नांव व पत्ता  
 
 

 

2.  दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)  
 

 

3.  भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
 

 

4.  ई मेल,  
 

 

5.  ज्र्ा जागेवर व ज्र्ा नांवाने  संस््ा सुरू आहे  त्र्ा संस््ेचे नांव व  जागेचा पूिय पत्ता  

 

 

6.  मान्र्ता ज्र्ा जागेसाठी व ज्र्ा संस््ेच्र्ा नांवाने देण्र्ांत आली होती.  त्र्ाचा तपणशल   

7.  संस््ेचा कोड क्रमांक   

8.  मंडळामार्य त प्र्म मान्र्ता  णदलेले वर्य 
(अभ्र्ासक्रम /तुकडी  णनहार् पत्र क्रमांक व णदनांक) (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 

आहे / नाही पान क्र. 

9.  मागील  वर्ाचा  नुतनीकरि  मान्र्ता पत्र क्रमांक  व  णदनांक (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) आहे / नाही पान क्र. 

10.  दजा णनहार्  णनरीक्षि  (झाले आहे  ककवा  नाही, असल्र्ास  प्राप्त  गुि  नमुद  करावे, 
नसल्र्ास  ज्र्ा  कारिामुळे  झाले  नाही  ते नमुद करावे.) 

आहे / नाही पान क्र. 

11.  ज्र्ा जागेवर व ज्र्ा नांवाने  संस््ा सुरू आहे  त्र्ा संस््ेचे नांव व  जागेचा पूिय पत्ता  

 

 

(12)   संस््ेत  सध्र्ा  उपलब्ध / कार्यरत  असलले े अभ्र्ासक्रम 
 

अ.क्र. अभ्र्ासक्रम कोड 
क्रमांक 

अभ्र्ासक्रमाचे नांव अभ्र्ासक्रम स्वरुप पुिय वेळ/ अधय 
वेळ (Full time / Part time) 

तुकडर्ा 

     
     
     

 
13) संस््ेचे  जुने  नांव  व पत्ता  
14) संस््ेचे  प्रस्तावीत नवीन नांव  व पत्ता  

 
 

15) संस््ेचे  नावात  बदल  करण्र्ाबाबत सोसार्टीने / व्र्वस््ापनाने  
केलेल्र्ा ठरावाची  प्रत  जोडिे  आवश्र्क 

पान क्र. 

                                   प्रमाणित करण्र्ांत रे्ते की, वरील माणहती  ही पुियपिे  व  वस्तुस्स््तीवर णदलेली असून ती खरी आहे. सदर माणहती मध्रे् तृ्रटी 
आढळल्र्ास व त्र्ामुळे मला  माझे संस््ेसाठी मान्र्ता नाकारण्र्ांत आल्र्ास त्र्ाबाबत माजी कोितीही तक्रार नाही. 
 

णदनांक :-                                                                                              अजय केलले्र्ा नोंदिीकृत सोसार्टीच्र्ा प्रमुखाची स्वाक्षरी       
                                                                                                                     व नांव   संस््ेच्र्ा णशक्क्र्ासह  :- 
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14)    व्र्वस््ापन सणमतीत बदल करिे.   -  अजाचा नुमना. 

1.  नोंदिीकृत मंडळाचे  प्रमुखाचे नांव आणि 
सोसार्टीचे  नांव व पत्ता 

 
 
 

 

2.  दूरध्वनी क्र, (एस.टी.डी कोडसह)  
 

 

3.  भ्रमिध्वनी क्र. (mobile No)  
 

 

4.  ई मेल  
 

 

5.  ज्र्ा जागेवर व ज्र्ा नांवाने  संस््ा सुरू आहे  
त्र्ा संस््ेचे नांव व  जागेचा पूिय पत्ता 

 

 

 

6.  मान्र्ता ज्र्ा जागेसाठी व ज्र्ा संस््ेच्र्ा नांवाने 
देण्र्ांत आली होती.  त्र्ाचा तपणशल. 

  

7.  संस््ेचा कोड क्रमांक   

8.  मंडळामार्य त प्र्म मान्र्ता णदलेले वर्य 
(अभ्र्ासक्रम / तुकडी णनहार् पत्र क्रमांक व 
णदनांक) (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 

आहे / नाही पान क्र. 

9.  मागील वर्ाचा नुतनीकरि  मान्र्ता पत्र 
क्रमांक व णदनांक (पत्र प्रत सोबत जोडावी.) 

आहे / नाही पान क्र. 

 

 

 

 १७) दजा णनहार् णनरीक्षि  (झाले आहे ककवा नाही, 
असल्र्ास प्राप्त गुि नमुद करावे, नसल्र्ास ज्र्ा 
कारिामुळे झाले नाही ते नमुद करावे.) 

आहे / नाही पान क्र. 
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 प्रमाणित करण्र्ांत रे्ते की, वरील माणहती ही पुियपिे व वस्तुस्स््तीवर णदलेली असून ती खरी आहे. सदर माणहती मध्रे् तृ्रटी आढळल्र्ास व त्र्ामुळे 
मला माझे संस््ेसाठी मान्र्ता  
नाकारण्र्ांत आल्र्ास त्र्ाबाबत माजी कोितीही तक्रार नाही. 
 
 
णदनांक :                                                                                                                             अजय केलले्र्ा नोंदिीकृत सोसार्टीच्र्ा प्रमुखाची                                             
                                                                                                                                                 स्वाक्षरी व  नांव संस््ेच्र्ा णशक्क्र्ासह . 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(१२) संस््ेत सध्र्ा उपलब्ध / कार्यरत  असलले ेअभ्र्ासक्रम   

अ.क्र. अभ्र्ासक्रम कोड क्रमांक अभ्र्ासक्रमाचे नांव अभ्र्ासक्रम स्वरुप पुिय वेळ/ 
अधय वेळ (Full time / Part 

time) 

तुकडर्ा 

     
     

13) जुन्र्ा  व्र्वस््ापन सणमतीचे / सोसार्टीचे  
नांव, व  पत्ता 

 

14) नणवन व्र्वस््ापन सणमतीचे / सोसार्टीचे  
नांव,व  पत्ता 

 
 
 

15) व्र्वस््ापन सणमतीत बदल करण्र्ाची कारिे  
 

16 ) नवीन सोसार्टीने / व्र्वस््ापनाने केलेल्र्ा 
ठरावाची प्रत जोडिे आवश्र्क  ( सदस्र्ांच्र्ा 
र्ादीसह) 

पान क्र. 
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णवणवध  प्रपते्र 
मंडळाचे  अभ्र्ासक्रम  कार्म  णवनाअनुदान  तत्त्वावर  चालणवण्र्ासाठी  संस््ेने / सोसार्टीने / व्र्वस््ापनाने  करावर्ाचा ठराव नमुना (रू. 100/- 

च्र्ा स्टॅम्प पेपरवर) 
प्रपत्र  - 1 

 
         र्ा  हमीपत्राद्वारे मी                                   अध्र्क्ष / व्र्वस््ापक                                                                          .  संस््ा / आस््ापना नाव                                                
            ---------------------------         सोसार्टीचा / मंडळाचा / व्र्वस््ापकाचा  ठराव  करून  अशी  हमी देतो की, 
 

1) महाराष्र  राज्र्  कौशल्र्  णवकास परीक्षा मंडळाचे  1)               2)                      3)                 अभ्र्ासक्रम  सुरू करिेस  मान्र्ता  
णमळाल्र्ास  हे  अभ्र्ासक्रम  कार्म  णवना अनुदान तत्वावर आम्ही चालणवण्र्ास  तर्ार आहे. 

 
2) सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी आवश्र्क त्र्ा पार्ाभूत सुणवधा जसे साणहत्र्, रं्त्रसामुग्री, र्र्थनचर इत्र्ादी हे  तात्पुरत्र्ा मंजूरी आदेशाच्र्ा    

(Letter of Intent) णदनांकापासून  1 मणहन्र्ांच्र्ा आत 100% उपलब्घ करून देिेत रे्ईल व आवश्र्क शैक्षणिक अहयतेनुसार कमयचाऱ्र्ांची 
नेमिूक करिेत रे्ईल. 
 

3) मंडळाने  ठरणवलेल्र्ा  कार्यक्रमानुसार  व  णजल्हा  व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी णनरु्क्त सणमतीमार्य त    घेण्र्ात रे्िाऱ्र्ा णनणरक्षिा 
दरम्र्ान मी स्वत: अ्वा माझे  वतीने प्राणधकृत करिेत आलेला सक्षम सदस्र्   हजर राहून अजामध्रे् दशयणवण्र्ात आलेली बांधकाम केलेली 
जागा, साधनसामुग्री,   रं्त्रसामुग्री, कमयचारीवृंद  नेमिूक आणि पार्ाभूत सुणवधा इत्र्ादी बाबतचा तपणशल प्रत्र्क्षपिे दाखणवण्र्ात रे्ईल. 

        
4) अजामध्रे्  दशयणवण्र्ात  आलेल्र्ा  जागेतच  अभ्र्ासक्रम  चालणवण्र्ात  रे्िार आहे आणि  त्र्ा जागेच्र्ा   बांधकामाबाबतची  र्ोग्र्   त्र्ा  

प्राणधकृत अणधका-र्ांकडून  मंजूरी  घेण्र्ात  आलेली  आहे   व सदरच्र्ा   जागेत अनाणधकृत बांधकाम  नसल्र्ाबाबतची  मी   हमी  देत   आहे. 

 

5) जो परं्त मंडळाकडून अभ्र्ासक्रमाची अंणतम  मान्र्ता  प्रदान करण्र्ात  रे्िार नाही  तो  परं्त  तो  णवद्या्ी  प्रवेश करिार नाही. 

6) सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी मंजूर प्रवेश  क्षमतेपेक्षा  अणधकचे  प्रवेश  णदले जािार नाही. 

7) शासकीर्  प्रचणलत णनर्मानुसारच   णवद्या्ांना  प्रवेश देिेत रे्तील. 

8) अभ्र्ासक्रमांकरीता  शासनाच्र्ा  प्रचणलत  णनर्मात  वेळोवेळी  जे  बदल  होतील  ते काटेकोर पाळण्र्ाची र्ाद्वारे  हमी देण्र्ात रे्त आहे. 

 

 
णठकाि :-                                                                                                                   अजयदाराचे  नाव  व  सही 
णदनांक :-                                                                                                                                  कार्ालर्ाचा णशक्का 
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प्रपत्र-2 

दुय्र्म / सहाय्य्क•ú. णनबंधकाकडे नोंदिी करावर्ाचा जागा भाडे करारपत्र  नमुना) 
( खाणलल प्रपत्र केवळ नमुना दाखल आहे. ) 

(1) करारपत्र  णलहून  देिा-र्ा  घरमालकाचे  संपूिय  नांव  

(2) वर्  

(3) घरमालकाचा पत्ता 
(मजला, घर नंबर, रस्ता, गांव, तालुका, णजल्हा इत्र्ादीसहीत) 

 

(4) 
(5) 

जागा भाडर्ाने घेिा-र्ा नोंदिकृत संस््ेचे नांव व पत्ता 
ज्र्ा संस््ेच्र्ा नांवासाठी जागा घेण्र्ात रे्िार आहे त्र्ा संस््ेचे नांव 

 
 

(6) जागेचे वियन खालील प्रमािे  :-  

1) अ.क्र. 4 मधील  संस््ेस भाडर्ाने  द्यावर्ाच्र्ा  जागेचे  एकूि  के्षत्रर्ळ --------------- चौ.रू्ट / चौ.मी. बांधलेले  
के्षत्रर्ळ ---------------- चौ.रू्ट / चौ.मी. घराचा कोिता  मजला  भाडर्ाने  णदला. 

पूवेस  …………………………….. पणश्चमेस ………………………. 

दणक्षिेस …………………………… उत्तरेस………………………… 

 

सदर जागा कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळाचे अभ्र्ासक्रम   

1)                                        2)                                                      3) 

 इत्र्ादी  चालणवण्र्ासाठी उपरोक्त  संस््ेस रु.  ---------------------  प्रणतमाह  दराने  णदनांक  ---------- पासून   णदनांक  ------------------
---------- पर्यत -----------------------  वरे्  कालावधीसाठी   पूिय  भाडर्ाने   देण्र्ात रे्त आहे. 
 

सदर  जागा त्र्ामध्रे् वीज. पािी, प्रसाधनगृह  इत्र्ादी  सुणवधांसह  वापरण्र्ास माझी हरकत नाही. 
णदनांक  :- 
स््ळ   :- 

                                                                                    जागेच्र्ा मालकाची सही, नांव 
 साक्षीदारांची  सही नांव व पूिय पत्ता  :- 
(1)-----------------------------------------    सही  ------------------------ 
(2)-----------------------------------------    सही  -------------------------- 
 
 
णदनांक  :- 
स््ळ  :-                                                                                      करारनामा करुन घेिा-र्ा संस््ेच्र्ा प्राणधकृत 
                                                                                      प्रणतणनधीची स्वाक्षरी नांव व संपूिय पत्ता 
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प्रपत्र -3 
एम.ओ.रु्. (MOU) करण्र्ासाठी नमुना 

(रु.100/- च्र्ा स्टॅम्प पेपर वर ) 
(२०२१-२२ ) 

(1)   करारपत्र  णलहून देिा-र्ा  मालकाचे संपूिय नांव    :-   ------------------------------------------------------ 
(2)   मालकाचा पत्ता                                                      :-     ------------------------------------------------------ 
(3) सुणवधा  (जसे हॉस्स्पटल / मैदान / शेती / केमीकल / टेक्सटाईल / इंडस्रीर्ल सेफ्टी /हॉस्पीटॅणलटी /      एव्हीएशन/ टुरीझम) :- 
कराराने घेिा-र्ा पंजीकृत संस््ेचे / व्र्वस््ापनाचे नांव व पत्ता    ----------------------------------------------- 
 
4)  सुणवधा ज्र्ाकडून घेण्र्ात आल्र्ा, त्र्ांचेकडे उपलब्ध असलेल्र्ा सुणवधांचा तपणशल खालील प्रमािे 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
5) सदर सुणवधा  (हॉस्स्पटल / मैदान / शेती  / केमीकल / टेक्सटाईल/इंडस्रीर्ल सेफ्टी/हॉस्पीटॅणलटी/एव्हीएशन) खालील नमुद महाराष्र राज्र् 
कौशल्र्  णवकास परीक्षा मंडळाचे अभ्र्ासक्रम 
(1)                                                                             (2) 
(3)                                                                              (4) 
 
                                                             उपलब्ध सुणवधा : 

अ.कं्र रं्त्र सामुग्री व/ साधन सामुग्रीचे नाव व तपणशल उपलब्ध संख्र्ा 

   

   

 
र्ामध्रे्  प्रवेश घेिा-र्ा  णवद्यार्थ्र्ांना पाठर्क्रमानुसार प्रात्र्णक्षक करण्र्ासाठी णदनांक ----------------------------- पासून णदनांक --------------
----------------- परं्त ------------------ वर्य  कालावधीसाठी---------------- र्ा संस््ेस (संस््ा नाव )  परवानगी देण्र्ात रे्त आहे. 
6) सदर सुणवधा  असलेली  जागा त्र्ामध्रे् वीज, पािी, प्रसाधनगृह  इत्र्ादीसह  वापरण्र्ास  माझी  हरकत  नाही. 
 
 
णदनांक  :        मालकाची / प्रमुखाची सही, नांव 

स््ळ    :                                                                                                                 (कार्ालर्ाच्र्ा णशक्कर्ासि) 
साक्षीदाराचंी सिी नांि ि पूर्ज पत्ता   :- 

(1)   नांि :---------------------------------------------------   सिी ---------------------------- 

(2)  नांि :-  -------------------------------------------------   सिी ---------------------------- 

हदनांक  : 

स्थळ    :                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                      करारनामा करुन घेर्ा-या संस्थाप्रमुखाची स्िाक्षरी, नांि ि संपुर्ज पत्ता 
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प्रपत्र   4 
शासकीर्/ णनमशासकीर्  हॉस्स्पटल / मैदान / शतेी / केमीकल / टेक्सटाईल इत्र्ादी  असल्र्ास संबंणधत आस््ापनेकडील  लटेरहेडवर खालील 
प्रमािे संमतीपत्र असिे आवश्र्क आहे. 

1) संमतीपत्र  णलहून  देिा-र्ा  अणधका-र्ाचे नांव 
2)  पत्ता 
3) सुणवधा घेिा-र्ा सोसार्टीचे / संस््ेचे/व्र्वस््ापनाचे नांव व पत्ता 
4) सुणवधा ज्र्ाकडून घेण्र्ात आल्र्ा, त्र्ांचेकडे उपलब्ध असलेल्र्ा सुणवधांचा तपणशल खालील प्रमािे 

                               -------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 --------------------------------------------------------------------------------------- 

5) सदर सुणवधा  (हॉस्स्पटल / मैदान / शेती  / केमीकल / टेक्सटाईल/इंडस्रीर्ल सेफ्टी/हॉस्पीटॅणलटी/टुरीझम / एव्हीएशन) 
खालील नमुद महाराष्र राज्र् कौशल्र्   णवकास परीक्षा मंडळाचे  अभ्र्ासक्रम 

(1)                                                                                        (2) 
(3)                                                                                        (4) 

र्ामध्रे् प्रवेश घेिा-र्ा णवद्यार्थ्र्ांना पाठर्क्रमानुसार प्रात्र्णक्षक करण्र्ासाठी णदनांक -------------------------------पासून 
णदनांक ------------------------------- परं्त ------------------ वर्य कालावधीसाठी ------------------- र्ा संस््ेस 
(संस््ा नाव )   परवानगी देण्र्ात रे्त आहे. 

6) सदर सुणवधा असलेली जागा त्र्ाध्रे् वीज, पािी, प्रसाधनगृह इत्र्ादी सणुवधांसह वापरण्र्ास माझी  हरकत नाही. 
 

 
      णदनांक  :                                                                                                                          संबंणधत अणधका-र्ाची सही व णशक्का  
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प्रपत्र -5 
(बॉर्लर अटेडंन्ट र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी आवश्र्क) 

(संबंधीत  आस््ापनेच्र्ा  लटेर हेडवर  खालील  प्रमािे  संमतीपत्र  आवश्र्क आहे ) 
(1) व्र्वस््ापकाचे संपूिय नांव :-  
(2) आस््ापनेचा / कंपनीचा पत्ता :-  

 
(3) कंपनी प्रकार (Activity) :-  
(4) जागा प्रणशक्षिासाठी घेिा-र्ा नोदिीकृत संस््ेचे नांव व पत्ता :-  

 
(5) 

 
आस््ापनेत उपलब्ध प्रणशक्षि सुणवधा 

 
 
 

 

अ.क्र. बॉर्लर बॉर्लर नोंदिी क्रमांक णहटींग सररे्स टाईप 
 

(1) बॉर्लर  -  1    
(2) बॉर्लर  -  2    
(3) बॉर्लर  -  3    
(4) बॉर्लर  -  4    

 
        उपरोक्त संस््ेच्र्ा बॉर्लर अटेडंन्ट हर्ा अभ्र्ासक्रमास प्रवेश घेिा-र्ा णवद्यार्थ्र्ांना पाठर्क्रमानुसार प्रमाणित बॉर्लर अटेडंन्ट / इंणजणनअर हर्ांचे 
पर्यवेक्षिाखाली प्रात्र्णक्षक करण्र्ासाठी णदनांक ---------------पासून णदनांक---------- परं्त  ----------  
वर्य  कालावधीसाठी परवानगी देण्र्ात रे्त आहे. 
           सदर जागा त्र्ामध्रे् वीज, पािी, प्रसाधनगृह इत्र्ादी सुणवधांसह वापरण्र्ास माझी हरकत नाही. 

 

 

 

 

णदनांक :                                    व्र्वस््ापक स्वाक्षरी,नांव 
स्र्थ् ळ :                         व आस््ापनेचा णशक्का 
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( On Stamp Paper ) 
 

BANK  GUARANTEE 
 

To ,           Name & Address of Bank 
Secretary        ----------------------------------- 
M.S. Board of Skill Development Examination                                     ------------------------------------- 
49, Kherwadi, Aliyawar Jung Marg ,                                                   ------------------------------------- 
Bandra  ( East ) , Mumbai-51 

 
                                                                              Issue Date      Valid Date       Claim Date 

 
                                                                                              ------------         -------------       ------------- 

Dear Sir 

WHEREAS ------------------------------- having its address  ---------------------- ( herein after called “ the  Applicant” )  has 

Obtained the Permission to run courses of MSBVE , Mumbai -51 

AND WHEREAS  it has been stipulated by you  in the said  permission letter that , Applicant shall furnish you with Bank Guarantee by a 

recognized Bank for the sum of Rs .-------------------- ( In words Rs----------------------------------------) ,as security deposit for 

compliance with Applicant’s Performance obligations in accordance with the Permission Letter 

AND WHEREAS We, (----------- Bank Name & Address  -------  ) is a Nationalized Bank / --------------  , agreed to give the Applicant 

a Guarantee. 

THERE  FORE  we , ( ------- Bank name & Address ----------)  hereby affirms that we are Guarantors and responsible to you on behalf of 

the Applicant , Up to total of Rs----------------------            ( In words Rs------------) and we undertake to pay you upon your first 

written demand declaring the applicant to be in default under the term and condition and without cavil or argument any sum or sums within 

the limits of Rs----------------------     ( In Words Rs---------------------------) as aforesaid ,without your needing to prove or to 

show grounds or reasons for you demand or the sum specified therein. 

Notwithstanding anything contained herein before, the liabilities of the Guarantors under the this guarantee is restricted to Rs -------------  

( In words Rs--------------------------- ) shall remain in force up to ---------------------- . Unless a claim/ demand in writing is lodge 

with us on or before ----------, all your right shall forfeited and we shall be relieved and discharged from all liabilities there under 

 
Authorized Signatory with Seal 
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प्रपत्र -6 
 

 
 

UNDERTAKING 
(only for ParaMedical Group) 

 
 

        I   the undersigned Name :-  ------------------------------------- 

    Age :-                   have read and agree the following terms and conditions. 

1)  This  ----------------- course is for assisting qualified person only. 

2)  This course is non medicinal & can not prescribe  any drugs. 

3)  Only on the basis of  completion of  this course candidate can not write  "Doctor " title before his name. 

 

Thanking you, 

 

                                                                               (Student Name & Sign.) 

 

             I  the undersigned Name :-----------------------------------------------have read and agree the above terms  and      

              condition. 

             Thanking you, 

 

                                                                                            (Guardian/ Parent Name & Sign.) 

 

The above  Parents / Guardian and Student have agreed the above terms & conditions  and signed before  

me. 

 

                                                                                            Director/Principle/Institute Head 

                                                                                                                               (Name,Sign & Inst.stamp.) 

 

********************************************************* 

 
 
 

 
 
 
           

रे््े रु.10/- चा कोटय णर् 

स्टॅम्प लावावा. 
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पोंच पावती                        

                                                                                                           णदनांक:- 

        

श्री. / श्रीमती / कु. -------------------------------------------------------------------------------    ---------नोंदिीकृत  

मंडळाचे / सोसार्टीचे नांव ---------------------------------------------------------------र्ांचेकडून---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------र्ा संस््ेत नणवन 

अभ्र्ासक्रम /अस्स्तत्वात असलेल्र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा तुकडीत वाढ करिे / नुतनीकरि / जागा बदल / स््ार्ी संलग्नता  /मंडळाने र्ापूवी मान्र्ता 

णदलेले अभ्र्ासक्रम / संस््ा बंद करिे /मंडळाने र्ापूवी मान्र्ता णदलेले - संस््ेच्र्ा नांवात बदल करिे./ व्र्वस््ापन सणमतीत बदल करिे   

मान्र्तेबाबतचा अजय क्र.----------------  प्राप्त झाला. 

 
 
  णठकाि   :-                                                                                             अजय  स्स्वकारिा-र्ाची  णदनांकासहीत  
 णदनांक  :-                                                               स्वाक्षरी व नांव णशक्का                                                     
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1)   णवणवध बाबींसाठी आकारिेत  रे्िारे शुल्क तपणशल :- 
अ.क्र. बाब शलु्क रक्कम 

संगिक गट पॅरामेडीकल  
गट 

तांणत्रक  
गट 

अतांणत्रक गट 

1. नणवन अभ्र्ासक्रमासाठी मान्र्ता अ्वा अस्स्तत्वात 
असलेल्र्ा तुकडीत वाढ करण्र्ासाठी 
1) अजय शुल्क 
2) प्रणक्रर्ा शुल्क(प्रतीअभ्र्ासक्रमप्रती तुकडी) 
अ)  णनर्णमत शुल्क 
ब)  णवलंब शुल्क ( 10 टक्के अणतणरक्तं )  
 

 

   रु.  500/- 
  रु.  10,000/- 

रु. 11000/- 

 
 
     रु.  500/- 

रु.  20,000/- 
रु.  22,000/- 

 

 
 

  रु.  500/- 
रु. 5,000/- 
रु .5,500/- 

 

 
 

रु. 500/- 
 रु. 3,000/- 
रु. 3,300/- 

2. तात्पुरती मान्र्ता एक वर्ासाठी मुदतवाढ (नुतनीकरि) 
प्रणक्रर्ा शुल्क (प्रती अभ्र्ासक्रम प्रती तुकडी) 
1)  णनर्णमत शुल्क 
2)  णवलंब शुल्क ( 10 टक्के अणतणरक्तं )  
 

 
 
 
रु. 2000/- 
रु. 2200/- 
 

 
 
 
रु. 3000/- 
रु. 3300/- 
 

 
 
 
रु.1000/- 
रु.1100/- 
 

 
 
 
रु. 500/- 
रु. 550/- 

3. अभ्र्ासक्रम जागा स््लांतरि  (प्रती अभ्र्ासक्रम प्रती 
तुकडी) 

रू. 500/- रू. 500/- रु. 500/- रु. 500/- 

4 पुढील आदेशापरं्त स््ार्ी संल्गनता. 
1)  जुने अभ्र्ासक्रम - 2002-03 
       मधील ककवा त्र्ापूवीचे 
2) नणवन अभ्र्ासक्रम - 2003-04 
     मधील व त्र्ापुढील 

 
रु. 1,000/- 
 

रु. 3000/- 

                                   
रु. 2000/- 

 
रु. 5000/- 

        

 रू. 500/- 

रू.2000/- 

 

  रु. 500/- 

 रु. 1000/- 

5. णनरीक्षि  शुल्क       

6. अनामत रक्कम शासन णनियर् क्र.व्हीओसी-2012/591/प्र.क्र.245 (क)/व्र्णश-4,उच्च व तंत्र णशक्षि 
णवभाग, णद.16 जानेवारी 2013 अन्वरे् ठरणवण्र्ांत आलेली अनामत रक्कम भरावर्ाची 
आहे.(तालुकास्तरावरील संस््ांसाठी सवय व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमांसाठी रु.10,000/-
,णजल्हा स्तरावरील संस््ांकडून सवय व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमांसाठी रु.25,000/- व मंुबई, 
पुिय, नागपूर र्ा महानगरातील संस््ांकडून सवय व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमांसाठी रुपरे् 
50,000/- तसेच केवळ अपंगांसाठी चालणवण्र्ांत रे्िा-र्ा व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमांना 
रुपरे् 5000/- इतकी अनामत रक्कम भरावर्ाची आहे. सदरची अनामत रक्कम ही स्टेट 
बँक ऑर् इंणडर्ामध्रे् असलेल्र्ा मंडळाचे खाते क््र.31485999950 र्ामध्रे् चलनाद्वारे 
भरता रे्ईल. अ्वा सदरच्र्ा रक्कमेची बँक गॅरंटी सणचव, म.रा.कौशल्र् णवकास परीक्षा 
मंडळ, मंुबई-51 र्ांचे नांवे सादर करता रे्ईल.   र्ासाठी बँक गॅरंटीचा नमुना माणहती 
पुस्स्तकेत देण्र्ात आलेला आहे. 

  सवयसाधारि संस््ेसाठी अपंगांसाठी सुरु केलले्र्ा संस््ेतील 
अपंग णवद्यार्थ्र्ांसाठी 

7. णवद्या्ी नोंदिी शुल्क  (प्रणत णवद्या्ी) रु.100/- रु.50/- 

8. परीक्षा शुल्क (प्रणत णवद्या्ी)  1)  णनर्णमत शुल्कासह  2)  
णवलंब शुल्कासह 

रु.200/- 
परीक्षा णनर्मावलीनुसार 

रु.100/- 
परीक्षा णनर्मावलीनुसार 

9. स्व्दतीर् / दुय्र्म  प्रमािपत्र रुपरे्  50/- 

10. गुिपणत्रकेची अणतणरक्त / दुय्र्म प्रत रुपरे्  20/- 

11. उत्तरपणत्रकेवरील माकांची पुनयतपासिी प्रती णवर्र् रुपरे्  15/- 

12. उत्तरपणत्रकेची छार्ांणकत प्रत (प्रती णवर्र्) रुपरे् 500/- 

13. उत्तरपणत्रकेची पुनयपडताळिी   (प्रती णवर्र्) रुपरे् 500/- 
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णटप :- णवद्या्ी प्रवेश करण्र्ाची  मान्र्ता असलले्र्ा संस््ासाठी :- 

 

1) 6 मणहने  कालावधीचे  अभ्र्ासक्रमासाठी  प्र्मच  प्रवेश  घेिा-र्ा  णवद्यार्थ्र्ांच्र्ा  बाबतीत  त्र्ांनी  नोंदिी  अजय  भरल्र्ावर  व 
एनरॉलमेंट णस.डी.मध्रे् डाटा एन्री केलेनंतर, अशा   णवद्यार्थ्र्ांसाठी त्र्ा सत्रामध्रे्  पुन्हा वेगळा परीक्षा अजय भरण्र्ाची गरज 
नाही. 

2) एनरॉलमेंट अ्वा परीक्षा सॉफ्टवेअर णस.डी.मध्रे् णवद्यार्थ्र्ांची माणहती  भरताना णवद्यार्थ्र्ांना कलर र्ोटो व स्वाक्षरी टाकिे 
आवश्र्क आहे. 

3) 1 वर्य व 2 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी प्रवेश घेिाऱ्र्ा णवद्या्ीच्र्ा बाबतीत , नोंदिी अजय भरल्र्ावर प्र्म एनरोलमेंट 
सीडी मध्रे् णवद्यार्थ्र्ाची डाटा एंन्री करावी.तदं्नतर प्रत्र्क्ष पणरके्षस बसिाऱ्र्ा णवद्यार्थ्र्ाची माहीती सादर करावर्ाची  आहे. 
( सदरची कार्यवाही  मंडळामार्य त जाणहर करण्र्ात आलेल्र्ा  प्रवेश कार्यक्रम पणत्रके नुसार करिे आवश्र्क आहे.) 

4) णनकाल  संगिक  प्रिालीव्दारे  करण्र्ात  रे्त असल्र्ाने प्रस्ताणवत कालावधीमध्रे्  बदल होण्र्ाची  शक्र्ता  नाकारता रे्त 
नाही.र्ाबाबत  बदल झाल्र्ास वेळोवेळी बदलाची माणहती आगाऊपिे  कळणवण्र्ात रे्ईल. 

5) खालीलप्रमािे  सांस्ख्र्की माणहती संबंणधत संस््ांनी सत्र संपल्र्ानंतर 15 णदवसांच्र्ा आंत णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि 
अणधकारी  कार्ालर्ाकडे  सादर करुन त्र्ाची एक प्रत मंडळ कार्ालर्ाकडे पाठवावी. 

 
सांस्ख्र्की माणहती 

1. अभ्र्ासक्रम णनहार् मंजूर प्रवेशक्षमता 

2. प्रवेणशत णवद्या्ी संख्र्ा 

3. परीके्षस बसलेल ेणवद्या्ी 

4. परीके्षत उत्तीिय झालेले णवद्या्ी 

5. अभ्र्ासक्रम णनहार् पुरुर् / मणहला णवद्या्ी 

6. मागासवगीर् णवद्या्ी  माणहती 

7. रोजगार व स्वरं्रोजगार प्राप्त णवद्या्ी माणहती 
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12)      महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ, मंुबई.णवद्या्ी प्रवेश व परीक्षा कार्यक्रम 

अ.क्र. णनर्ोणजत कार्यक्रम सहामाही सत्र वार्थर्क सत्र 
 प्रवेश कार्यक्रम    
 सत्र जानेवारी जुल ै जुल ै

1 सत्र कालावधी 1 जानेवारी  ते 
30 जून 

1 जुलै ते 
30 णडसेंबर 

1 जुल ैते 
30 एणप्रल 

2 संस््ेने व मंडळाच्र्ा खाती प्रवेश /परीक्षा शुल्क जमा करिे 31  जानेवारी पर्यत 31 जुलै पर्यत 14 ऑगस्ट पर्यत 
 

3 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांनी प्रवेश र्ादर्ा, 
सॉफ्टवेअर सी.डी.मधील माणहती व इतर कागदपते्र  तपासिीसाठी 
णशबीर   आर्ोजीत करिे. 

1 ते 8 रे्ब्रुवारी 1 ते 8 ऑगस्ट 16 ते 24 ऑगस्ट 

4 संस््ेने प्रवेश र्ाद्या तसेच एनरोलमेंट कम परीक्षा सॉफ्टवेअर 
सी.डी.मध्रे् भरलेली प्रवेणशत णवद्यार्थ्र्ांची माणहती, कप्रट आऊट, 
शुल्क भरण्र्ाची चलन प्रत इत्र्ादी णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व 
प्रणशक्षि अणधकारी र्ांचे कार्ालर्ाकडे सादर करिे. (मंडळाच्र्ा 
सूचनेनुसार) 

(सॉफ्टवेअर सी.डी.णजल्हा कार्ालर्ाकडून प्राप्त करुन घेिे) 

1 ते 8 रे्ब्रुवारी 1 ते 8 
ऑगस्ट 

16 ते 24 ऑगस्ट 

5 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांनी त्र्ांच्र्ा 
स्तरावरील सॉफ्टवेअर सी.डी. मध्रे् खालील प्रमािे कार्यवाही करिे. 

1) सवय संस््ांची सी.डी.मजय करिे. 
2) प्रश्नपणत्रका मागिी नोंदी करिे. 
3) परीक्षा कें द्र माणहती भरिे. 
इत्र्ादी कामे पुिय करुन मंडळास सीडी व इतर 

दस्तावेज सादर करिे. 

रे्ब्रुवारी ऑगस्ट ऑगस्ट 

6 संबंधीत संस््ांचे एनरोलमेंट रणजस्टर मंडळ कार्ालर्ाने णजल्हा 
कार्ालर्ास पाठणविे. 

माचय/एणप्रल सप्टेंबर/ऑ
क्टोबर 

ऑक्टोबर/ 
नोव्हेंबर 

                                                                                                                                    
परीक्षा कार्यक्रम 

7 1 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी परीक्षा शुल्क व इतर 
दस्तावेज सादर करिे 

  ज्र्ा सत्रात/वर्ात प्रवेश 
झालेले आहे, त्र्ा सत्रातील 
कडसेबर मणहन्र्ात 

2  वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी परीक्षा शुल्क व इतर 
दस्तावेज सादर करिे 

  ज्र्ा सत्रात/वर्ात प्रवेश 
झालेले आहे, त्र्ा पुढील 
वर्ातील कडसेबर मणहन्र्ात 

8 णजल्हा कार्ालर्ाने खालील प्रमािे कार्यवाही करिे. 
हॉल णतकीट संबंणधत संस््ांना वाटप करिे. 

 

20 जुन 20 णडसेंबर 20 माचय 

9 मंडळामार्य त घेण्र्ात रे्िा-र्ा अंणतम परीके्षचा मणहना जुलै जानेवारी एणप्रल 
10 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांचे 

अणधपत्र्ाखालील परीक्षा कें द्रांच्र्ा उत्तरपणत्रका मंडळाने नेमून 
णदलेल्र्ा मध्र्वती तपासिी कें द्राकडे पाठणविे व सोबत एक सी.डी.  
ण्अरी परीके्षचे माकय स भरिेसाठी  पाठणविे. 

परीके्षनंतर दोन 
णदवसांचे आंत 

परीके्षनंतर दोन 
णदवसांचे आंत 

परीके्षनंतर दोन   
णदवसांचे आंत 
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11 णजल्हा  व्र्वसार्  णशक्षि  व  प्रणशक्षि  अणधकारी  र्ांनी 
णजल्हर्ातील  सवय  संस््ांकडून  प्राप्त  परीके्षत  णमळालेले 
प्रात्र्णक्षकाचे  माकय स्  सी.डी.  मध्रे्  भरुन  मंडळ कार्ालर्ाकडे 
सी.डी. व प्रमािपत्र पाठणविे. (सोबत मानधन देर्के पाठणविे) 

परीके्षनंतर 15 
णदवसांचे आंत 

परीके्षनंतर 15 णदवसांचे 
आंत 

परीके्षनंतर 30 णदवसांचे आंत 
 
 
 
 

12 मध्र्वती  तपासिी  कें द्राने  माकय  भरलेली  सी.डी. व तपासिी 
बाबतचे   प्रमािपत्र संबंधीत मंडळ कार्ालर्ाकडे सादर करिे 
.(सोबत मानधन देर्के पाठणविे) 

परीके्षनंतर 15 
णदवसांचे आंत 

परीके्षनंतर 15 णदवसांचे 
आंत 

परीके्षनंतर 30णदवसांचे आंत 

14 णनकाल  घोणर्त  करिेचा मणहना संप्टेंबर माचय जुन 
15 णजल्हा  कार्ालर्ाने  णनकाल, गुिपणत्रका माकय  प्रमािपत्र 

मंडळाकडून  ताब्र्ात घेिे. 
संप्टेंबर दुसरा 

आठवडा 
माचय दुसरा आठवडा जुन दुसरा 

आठवडा 
16 णजल्हा  कार्ालर्ाकडून  णनकाल, गुिपणत्रका, प्रमािपत्र  संबणधत 

संस््ाना  वाटप  करुन  णनकाल  घोणर्त करिे. 
दुस-र्ा णदवशी दुस-र्ा णदवशी दुस-र्ा णदवशी 

17 गुिपडताळिसाठी  णवद्यार्थ्र्ांनी  संबंणधत  संस््ांकडे  णवणहत 
शुल्कासह अ जय करिे. 

णनकाल घोणर्त झाल्र्ानंतर 10 णदवसांचे आंत 

18 संस््ांकडे  प्राप्त  झालेले  अजय  चलन  प्रतीसह  व प्रस्तावासह 
णजल्हा  व्र्वसार्  णशक्षि  व  प्रणशक्षि अणधकारी  र्ांचेकडे सादर  
करिे. 

णनकाल घोणर्त झाल्र्ानंतर 12 णदवसांचे आंत 

19 णजल्हा  व्र्वसार्  णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी  र्ांनी  एकणत्रत 
अजय  मध्र्वती  तपासिी  कें द्राकडे  पाठवून  त्र्ाची  प्रत मंडळाकडे 
आवश्र्क त्र्ा शुल्काचे  चलन  प्रतीसह पाठणविे. 

णनकाल घोणर्त झाल्र्ानंतर 15 णदवसांचे आंत 

20 णजल्हा  व्र्वसार्  णशक्षि  व  प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्ा कडून  
प्राप्त झालेल्र्ा अजावरुन  गुिपडताळिी  बाबत मध्र्वती   तपासिी 
कें द्राने  कार्यवाही  करुन  गुिांमध्रे्  बदल होत   नसल्र्ास  त्र्ाचा 
अहवाल संबंणधत  णजल्हा  कार्ालर्ाकडे  परस्पर  पाठवावा.   
त्ाणप   एकूि  गुिांमध्रे् बदल  होत असल्र्ास त्र्ाचा अहवाल मुळ 
उत्तरपणत्रकासह णजल्हा  कार्ालर्ामार्य त  मंडळाकडे  पाठवावा. 

णनकाल घोणर्त झाल्र्ानंतर 20 णदवसांचे आतं 

21 गुिांमध्रे्   बदल  झालेल्र्ाबाबत  मंडळ  स्तरावर मुळ 
णनकालपत्रकात  आवश्र्क  तो  बदल  करुन मंडळाकडून णजल्हा 
व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी र्ांना कळणविे. 

णनकाल घोणर्त झाल्र्ानंतर 25 णदवसांचे आतं 

22 अनुत्तीिय णवद्यार्थ्र्ांनी परीक्षा अजय सादर करिे. 
1) णनर्णमत शुल्कासह 
2) णवलंब शुल्कासह 

णनकाल घोणर्त झाल्र्ानंतर 15 णदवसांचे आतं 
परीक्षा णनर्मावलीनुसार 

 
 

             उत्तरपणत्रकेची छार्ांणकत प्रत व उत्तरपणत्रकेची पुनयपडताळिी र्ा संबंधी  शासन णनियर् क्र.व्हीओसी-09/(221/09)/व्र्णश, 4,णद.1 ऑगस्ट 
2010 अन्वरे् कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 
           वरील नमूद कार्यक्रम अदंाणजत असून त्र्ात कार्य बाहुल्र्ामुळे  बदल होण्र्ाची शक्र्ता आहे. वरील कार्यक्रमात  झालले ेबदल अ्वा प्रत्र्क्ष 
कार्यक्रम मंडळाच्र्ा वेबसाईटवर जाणहर करण्र्ात रे्तील. 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ, 
मंुबई - 51. 

 
अभ्र्ासक्रम र्ादी 

 
(6 मणहने, 1 वर्य आणि 2 वर्य कालावधीचे अभ्र्ासक्रम) 

 
( 2021-22 ) 
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(6 मणहने कालावधीचे अभ्र्ासक्रम) 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ, वांदे्र (पूवय), मंुबई 400 051. 
6 मणहने कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांची र्ादी  (2021-22   

 
अ 
क्र 

अभ्र्ासक्रमाचे नांव 
 
 

कोड नंबर 
 

शकै्षणिक अहयता 
 
 
 
 

कालावधी 
 

णवद्या्ी  
संख्र्ा 
(एक 

तुकडी 
साठी) 

आवश्र्क जागा (चौ.रू्ट) 
ण्अरी 
(एक 

खोली) 

प्रात्र्णक्षक 
कार्यशाळा 

 

एकूि जागा के्षत्रर्ळ 
(चौ.रू्ट) 

अ)  संगिक गट ( Computer) 
संगिक (Part Time) 

1 सी.सी.इन एणलमेंट ऑर् कॉम्प्रु्टर 
इंणजनीअरींग 

101148 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 

2 सी.सी.इन कॉम्प्र्ुटर ऑपरेशन णव् 
एम.एस. ऑर्ीस 

101101 आठवी 6 मणहने 25 200 200 400 

3 सी.सी.इन डेस्क टॉप पस्ब्लकशग 
(डी.टी.पी.) 

101102 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

4 सी.सी.इन कॉम्प्र्ुटराईज्ड अकौंकटग 
ऍ़ण्ड ऑर्ीस ऑटोमेशन 

101103 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

5 सी.सी.इन इन्र्ॉमेशन टेक्नॉलॉजी 101104 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

6 सी.सी.इन वेब पेज णडझाईकनग 101105 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

7 सी.सी.इन ऑटो कॅड 101106 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 300 500 

8 सी.सी.इन मल्टीमेणडर्ा ऍ़णनमेशन 
टेक्नॉलॉजी 

101107 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

9 सी.सी.इन काँम्प्र्ुटराईज्ड अकौंकटग 
रू्कजग टॅली 

101108 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

10 सी.सी.इन कॉम्प्र्ुटर  बेणसक (र्क्त 
अपंगासाठी) 

101109 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

11 सी.सी.इन नेटवकींग 101110 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

12 सी.सी.इन कॉम्प्र्ुटर डाटा एन्री 
ऑपरेटर 

101121 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

13 सी.सी.इन ग्राणर्क मल्टीमेणडर्ा  
ऍ़णनमेशन 

101124 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 300 500 

14 सी.सी.इन  कप्रट पस्ब्लकशग 101155 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 
15 सी.सी.इन सी अँड सी   ++ 101113 बारावी 6 मणहने 25 200 300 500 
16 सी.सी.इन बेणसक कॉम्प्र्ुटर प्रोगॅ्रकमग 101119 बारावी 6 मणहने 25 200 200 400 
17 सी. सी. इन बेणसक  ऍ़णनमेशन 101136 बारावी 6 मणहने 25 200 200 400 
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18 सी.सी.इन ऍ़डव्हान्स काँम्प्र्ुटराईज्ड 
अकौंकटग 

रू्कजग टॅली 

101112 मंडळाचा सी.सी.इन 
काँम्प्रु्टराईज्ड अकौंकटग 
रू्कजग टॅली पास ककवा 
आर्टीआर्/सीओई/एच.एस.
सी.व्होकेशनल / णडप्लोमा 
/णडग्री/पोस्ट गॅ्रज्रु्एशन  इन 
कॉम्प्रु्टर गु्रप 

6 मणहने 25 200 200 400 
 
 
 
 
 
 
 

19 सी. सी. इन आर्थकटेक्चरल ऍ़ण्ड 
णसणवल रु्कझग ऑटो कॅड 

101137 एच. एस.सी.+ 
मंडळाचा संगिक 

गटातील कोिताही एक 
अभ्र्ासक्रम उत्तीिय 

ककवा  एच. एस. सी. + 
आर्टीआर्/ 

सीओई/एच.एस.सी. 
व्होकेशनल इन 

कॉम्प्र्ुटर गु्रप ककवा 
णडप्लोमा/ णडग्री/पोस्ट 

गॅ्रज्र्ुएशन इन 
कॉम्प्र्ुटर गु्रप 

6 मणहने 25 200 200 400 
 

20 सी. सी. इन सॉफ्टवेअर टेल्स्टग 
 

101156 णडग्री इन कॉम्प्र्ुटर 
सार्न्स / एमसीए / 

बीसीए /णडप्लोमा /णडग्री 
इन कॉम्प्र्ुटर इंणज. 

6 मणहने 25 200 200 400 
 

21 

सी.सी.इन मल्टीमेणडर्ा ऍ़ण्ड वेब पेज 
णडझाईकनग 

101145 एस  एस सी .+ 
मंडळाचा संगिक 

गटातील कोिताही एक 
अभ्र्ासक्रम उत्तीिय 

ककवा 
आर्टीआर्/सीओई/ 

एच.एस.सी. 
व्होकेशनल/ णडप्लोमा/ 
णडग्री/पोस्ट गॅ्रज्र्ुएशन 

इन कॉम्प्र्ुटर गु्रप 

6 मणहने 25 200 1000 1200 

ब) पॅरामेडीकल गट (Part Time) 
22 सी.सी.इन र्ोगा ्ेरपीस्ट 201134 आठवी पास 6 मणहने 25 200 400 600 
23 सी.सी.इन  ऍ़क्र्ुपे्रशर  ऍ़ण्ड मसाज 

(रार्जेन्डर / जनरल) 
 

201135 आठवी पास 6 मणहने 25 200 400 
(1 for 

Ladies & 
1 for 

Gents) 

600 

24 सी.सी.इन आर्. सी. रू्. टेक्नीणशर्न 201103 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 +  
Organization 
should have 
MOU with  25 
Bedded (having  
05 Bedded 
I.C.U.)   
functioning 
hospital 
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25 सी.सी.इन नॅचरल णहलींग 201136 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 
26 सी.सी.इन मेडीकल रेकॉडय ऍ़ण्ड 

हेल्् इनर्ॉरमेशन टेक्नीणशर्न 
201137 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 + Organ 

ization should 
have MOU with  
25 Bedded Multi-
specialist 
functioning 
hospital 
 

27 सी.सी.इन ॲक्रु्पंक्चर 201138 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 
 

28 सी.सी.इन हॉस्स्पटल हाऊसणककपग 201139 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 
 

29 सी.सी.इन बेणसक ऍ़क्र्ूपे्रशर    ऍ़ण्ड 
मसाज 

(र्क्त अपंगांसाठी) 

201112 आठवी  पास 6 मणहने 25 200 400 600 

30 सी.सी.इन हेल्् सॅणनटार्झेशन 
ऑणर्ससय (HSO) 

201140 गॅ्रज्र्ुएशन 6 मणहले 25 200 400 600 

 
 

क)-तांणत्रक गट – 

 
इलके्रॉणनक्स गट  (PartTime) 
 

31 सी.सी.इन इलेक्रॉणनक्स असेंब्ली 
ऍ़ण्ड टी.व्ही. मेन्टेनन्स  

301101 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 6मणहने 25 200 200 400 

32 सी.सी.इन मोबाईल णरपेअरींग ऍ़ण्ड 
सर्व्व्हकसग 

301104 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 6 मणहने 25 200 200 400 

33 सी.सी.इन णरपकरअग ऍ़ण्ड णसव्हर्ससग 
रेणडओ ऍ़ण्ड एलसीडी/एलईडी टी 

व्ही 

301105 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 6 मणहने 25 200 200 400 

34 सी.सी.इन हाडयवेअर टेक्नॉलॉजी 301133 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

35 सी.सी.इन एमबेडेड णसस्टीमस् ऍ़ण्ड 
पीएलसी 

301134 एस.एस.सी.+ 1 वर्ाचा 
अनुभव इन णरलेटेड णर्ल्ड 

ककवा आर्टीआर् 
(इलेक्रीकल 

/इलेक्रॉणनक्स णरलेटेड रेड 
ककवा एमसीव्हीसी 

(इलेक्रीकल 
/इलेक्रॉणनक्स गु्रप 

6 मणहने 25 200 200 400 
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36 सी.सी.इन ऑटोमेशन ऍ़ण्ड पीएलसी 301135 एस.एस.सी.+ 1 वर्ाचा 
अनुभव इन णरलेटेड णर्ल्ड 

ककवा आर्टीआर् 
(इलेक्रीकल 

/इलेक्रॉणनक्स / 
इन्स्ुमेंटेंशन / 

IMCP/MMTM  ककवा HSC 
(Voc) in Electrical / 
Electronics Group /  
कोित्र्ाही शाखेची 

णडप्लोमा/णडग्री 

6मणहने 25 200 200 400 
 

37 सी.सी.इन पी.सी. मेंटेनन्स 
(पी.सी.एम.) 

301103 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 6 मणहने 25 200 200 400 
 
 
 

            इलके्रीक गट      (Part Time) 
38 सी.सी. इन तारतंत्री मदतनीस 302139 साक्षर 6 मणहने 25 200 200 400 
39 सी.सी.इन सर्व्व्हकसग ऑर् इलेस्क्रक 

डोमेस्स्टक ऍ़प्लारं्सेस 
302107 सातवी 6 मणहने 25 200 400 600 

40 सी.सी. इन इलेक्रीक इस्क्वपमेंट असेंब्लर 302108 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 
41 सी.सी. इन मोटार आमेचर ऍ़ण्ड वार्कडग 302109 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 
42 सी.सी. इन णवदु्यत तारतंत्री 302102 आठवी 6 मणहने 25 200 300 500 
43 सी.सी. इन णवदु्यत पंप आणि मोटार 

दुरूस्ती 
302103 आठवी 6 मणहने 25 200 200 400 

44 सी.सी. इन इलेक्रीक मोटार वार्कडग 302104 आठवी 6 मणहने 25 200 200 400 
45 सी.सी. इन वीजतंत्री मेकॅणनक 302106 आठवी 6 मणहने 25 200 400 600 
46 सी.सी. इन णवदु्यत सहाय्र्क 302113 आठवी 6 मणहने 25 200 800 1000 
47 सी. सी. इन णरवारं्णडग ऑर् ए.सी.ऍ़ण्ड 

डी.सी. मोटार 
302121 आठवी 6 मणहने 25 200 400 600 

48 सी.सी. इन तारतंत्री सहाय्र्क                     
( अपंगांसाठी) 

302112 सहावी 6 मणहने 25 200 200 400 

49 सी.सी. इन णरपेअर ऍ़ण्ड मेन्टेनन्स ऑर् 
इलेस्क्रकल मणशन ऍ़ण्ड पॉवर सप्लार् 

302128 एस.एस.सी.  + मंडळाचा 
कोिताही एक  इलेस्क्रकल 
गटातील अभ्र्ासक्रम पास 

ककवा आर्टीआर्/ सीओई/ 
एच.एस.सी. व्होके. इन 
इलेक्रीकल/णडप्लोमा/ 

णडग्री इन इलेक्रीकल गु्रप 

6 मणहने 25 200 1000 1200 

50 सी.सी.इन सोलार टेस्क्नणशर्न 302130 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 400 600 

मेकॅणनकल  गट  (Part Time) 
51 सी.सी. इन ऑणर्स र्र्थनचर मेकींग 303103 चौ्ी 6 मणहने 25 200 600 800 
52 सी.सी. इन णर्टर  (प्रात्र्णक्षक) 303172 चौ्ी 6 मणहने 25 200 600 800 
53 सी.सी. इन बेणसक सुतारकाम  (प्रात्र्णक्षक) 303173 चौ्ी 6 मणहने 25 200 600 800 
54 सी.सी. इन सुतारकाम                         ( 

अपंगांसाठी) 
303128 सहावी 6 मणहने 25 200 600 800 

55 सी.सी. इन वेल्ल्डग ऍ़ण्ड जॉईणन्टग 303107 सातवी 6 मणहने 25 200 600 800 
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56 सी.सी. इन र्र्थनचर मेककग ऍ़ण्ड णरपेकरग 303109 सातवी 6 मणहने 25 200 300 500 
57 सी.सी. इन हाउस पाईप णर्टींग 303111 सातवी 6 मणहने 25 200 300 500 

 
58 सी.सी. इन वूडन डोर ऍ़ण्ड कवडो शटर 

मेकर 
303112 सातवी 6 मणहने 25 200 300 500 

59 सी.सी. इन वेल्ल्डग (गॅस ऍ़ण्ड इलेस्क्रक) 303116 सातवी 6 मणहने 25 200 600 800 
60 सी.सी. इन ऑपरेशन ऑन णशट मेटल 303118 सातवी 6 मणहने 25 200 600 800 
61 सी.सी. इन प्रणशतन व वातानुकूलन 

मेकॅणनक 
303104 आठवी 6 मणहने 25 200 200 400 

62 सी.सी. इन कॅणबनेट ऍ़ण्ड र्र्थनचर मेकींग 303129 आठवी 6 मणहने 25 200 600 800 
63 सी.सी. इन सुतारकाम (प्रात्र्णक्षक) 303130 आठवी 6 मणहने 25 200 200 400 
64 सी.सी. इन ले् रं्त्र चालक 303137 आठवी 6 मणहने 25 200 800 1000 
65 सी.सी. इन क्लॉक ऍ़ण्ड वॉच णरपेअरींग 303105 एस.एस.सी. परीके्षस 

प्रवेणशत 
6 मणहने 25 200 200 400 

66 सी.सी. इन प्लंणबग 303126 एस.एस.सी. परीके्षस 
प्रवेणशत 

6 मणहने 25 200 200 400 

67 सी.सी. इन कॅड कॅम ऑपरेटर 303127 एस.एस.सी.पास 6 मणहने 25 200 200 400 
68 सी.सी. इन ॲडवान्स वेल्ल्डग 303117 मंडळाचा कोिताही वेल्ल्डगचा 

कोसय पास ककवा आर्टीआर् 
वेल्ल्डग/ सीओई इन पी ऍ़ण्ड 
एम/ रे्णब्रकेशन/ एच.एस.सी. 
व्होकेशनल/ णडप्लोमा/ णडग्री 
इन मेकॅणनकल/ प्रोडक्शन गु्रप 

 

6 मणहने 25 200 600 800 

69 सी.सी.इन 3 डी  णडझाईन ॲण्ड  कप्रटीग 303175 एस्. एस्. सी पास 6 मणहने 25 200 200 400(शक्र्
तोवर 
एकुि 
400 

चौ.रु्.ची  
एकत्रीत 

जागा 
आवश्र्क 

) 
70 सी.सी.इन सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर 303177 SSC / HSC + 1 वर्ाचा 

अनुभव इन णरलेटेड णर्ल्ड 
/ आर्टीआर् (मणशकनग गु्रप) 
/  HSC (Voc) Mechanical 
Group / णडप्लोमा / णडग्री 

इन इंणजणनअरींग 
(मेकॅणनकल / 
ऑटोमोबाईल) 

6 मणहने 25 200 300 500 

71 सी.सी. इन जोडारी (बेंच णर्टर) 303135 आठवी 6 मणहने 25 200 300 500 
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72 सी.सी. इन टूल अँड डार् मेकर 303162 एस.एस.सी.+ मंडळाचा 
मेकॅणनकल 

गटातील कोिताही कोसय 
पास ककवा आर्टीआर् इन 

टूल अँड डार् 
मेकर/मेकॅणनस्ट /सीओई 

इन पी ऍ़ण्ड 
एम/एच.एस.सी. 

व्होकेशनल इन मेकॅ. 
टेक्नी./णडप्लोमा/णडग्री इन  
मेकॅणनकल /प्रोडक्शन गु्रप 

6 मणहने 25 200 1000 1200 
 
 
 
 
 
 

73 सी.सी.इन ड्रोन पार्लट रेकनग ॲण्ड 
मेंटनन्स 

303178 एस.एस.सी.  6 मणहने 25 350 350 700 

णसव्हील  गट  (Part Time) 
74 सी.सी. इन सेंणटणरअर कम् काँणक्रट वकय र 304103 सातवी 6 मणहने 25 200 300 500 
75 सी.सी. इन बेणसक णसस्व्हल इंणजनीअरींग 304117 सातवी 6 मणहने 25 200 1000 1200 
76 सी.सी. इन लँड सवेईंग 304108 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 

ऍण़ग्रकल्चर  गट - (Part Time) 
77 सी.सी. इन र्ळ रोपवाटीका 305120 साक्षर 6 मणहने 25 200 200 400 
78 सी.सी. इन रू्ल  रोपवाटीका 305121 साक्षर 6 मणहने 25 200 200 400 
79 सी.सी. इन भाजीपाला रोपवाटीका 305122 साक्षर 6 मणहने 25 200 200 400 

 
80 सी.सी. इन शेळी व मेंढी पालन 305138 साक्षर 6 मणहने 25 200 200 s.ft 

Animal 
Shed 

400 

81 सी.सी. इन गाडयनर 305108 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 
82 सी.सी. इन इणरगेशन पंप मेकॅणनक 305109 सातवी 6 मणहने 25 200 300 500 
83 सी  सी इन पोल्री र्ामींग 305141 आठवी  6 मणहने 25 200 500 700 
84 सी.सी. इन कृर्ी मणहती तंत्रज्ञान 305103 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 
85 सी.सी.इन बार्ो फ्लोक णर्शरीज 

टेक्नॉलॉजी 
305142 आठवी 6 मणहने 25 200  200 400 

86 सी.सी.इन कॅग कल्चर णर्शरीज 
टेस्क्नणशर्न 

305143 बारावी 6 मणहने 25 200 200 400 

ऑटोमोबाईल -- (Part Time) 
87 सी.सी. इन स्कूटर, मोटरसार्कल 

सर्व्व्हकसग 
306102 सातवी 6मणहने 25 200 800 1000 

88 सी.सी. इन णडझेल इंणजन मॅकेणनक्स 306105 आठवी 6मणहने 25 200 600 800 
89 सी.सी. इन मोटार ड्रार्ल्व्हग 306104 एस.एस.सी. परीके्षस 

प्रवेणशत 
6मणहने 25 200 200 400 

90 सी.सी. इन ऍ़डव्हान्स ऑटोमोटीव्ह 
डार्ग्नोस्स्टक णसस्स्टमस् 

306117 एस.एस.सी.  + 1 वर्ाचा 
ऑटोमोबाईल / मेकॅणनकल 
मधील अनुभव  /  
आर्टीआर् 
(ऑटोमोबाईल) / HSC 
(Voc)(ऑटोमोबाईल) / 
णडप्लोमा / णडग्री इन 
मेकॅणनकल / ऑटोमोबाईल 
इंणजणनअरींग 

6 मणहने 25 200 200 400 +  400 
Sq.ft.Open 
space for 

parking the 
vehicles 

91 सी.सी.इन इलेक्रीक व्हेईकल टेस्क्नणशर्न 306118 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 
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केणमकल- (Part Time) 
92 सी.सी.इन इन्स्ुमेंट मेकॅणनक्स केणमकल 307107 एस.एस.सी.  + मंडळाचा 

कोिताही एक केणमकल 
गटातील अभ्र्ासक्रम पास 

ककवा आर्टीआर् इन 
केणमकल गु्रप/आर्टीआर् 
इन केणमकल गु्रप/सीओई 

इन प्रोसेस प्लांट 
मेंटेनन्स/णडप्लोमा/णडग्री 

इन केणमकल गु्रप 

6मणहने 25 200 1000 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इन्स्ुमेंटेशन   (Part Time) 
93 सी.सी.इन लॅबॅरोटरी मॅनेजर (टेस्टींग 

ऍ़ण्ड कॅणलबे्रशन लॅब) 
308108 बीएससी ककवा णडप्लोमा / 

णडग्री इन इंणजणनअरींग 
6मणहने 25 200 MOU with 

NABL 
accredited 
Laboratory 
having  min. 

Three 
parameter. 

200 + MOU 
with NABL 
accredited 
Laboratory 
having min. 

Three 
parameter 

 
 

94 सी.सी.इन लॅबॅरोटरी अणसस्टंट  (टेस्टींग 
ऍ़ण्ड कॅणलबे्रशन लॅब) 

308109 एस.एस.सी. ककवा 
एनटीसी/एनएसी 

(मेकॅणनकल/इलेक्रीकल/
इलेक्रॉणनक्स/ 
केणमकल गट) 

6 मणहने 25 200 MOU with 
NABL 

accredited 
Laboratory 
having  min. 

Three 
parameter. 

200 + MOU 
with NABL 
accredited 
Laboratory 
having  min. 

Three 
parameter. 

95 सी.सी.इन लॅबॅरोटरी इनचाजय (टेस्टींग 
ऍ़ण्ड कॅणलबे्रशन लॅब) 

308110 बीएससी ककवा णडप्लोमा / 
णडग्री इन 

इंणजणनअरींग / 
टेक्नॉलॉजी 

6मणहने 25 200 MOU with 
NABL 

accredited 
Laboratory 
having  min. 

Three 
parameter. 

200 + MOU 
with NABL 
accredited 
Laboratory 
having  min. 

Three 
parameter 

 
 
 
 
. 
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96 सी.सी.इन लॅबॅरोटरी टेक्नीणशर्न  
(टेस्टींग ऍ़ण्ड कॅणलबे्रशन लॅब) 

308111 एच.एस.सी. ककवा 
बीएससी ककवा MSBVE चा 

सी.सी.इन लॅबॅरोटरी 
अणसस्टंट  (टेस्टींग ऍ़ण्ड 

कॅणलबे्रशन लॅब) / 
एनटीसी/एनएसी 

(मेकॅणनकल/इलेक्रीकल/
इलेक्रॉणनक्स/ 

केणमकल गट) ककवा 
णडप्लोमा / णडग्री इन 

मेकॅणनकल/इलेक्रीकल/
इलेक्रॉणनक्स/ 

केणमकल / इन्स्ुमेंटेशन 

6 मणहने 25 200 MOU with 
NABL 

accredited 
Laboratory 

having  
min. Three 
parameter. 

200 + 
MOU with 

NABL 
accredited 
Laboratory 

having  
min. Three 
parameter. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
ड) अतांणत्रक गट  
कॅटरींग -  Catering (Part Time) 

97 सी.सी.इन बेणसक रू्ड  प्रॉडक्शन 401118 आठवी 6 मणहने 25 200 400 600 
98 सी.सी.इन अन्न व पेर् सेवा 401101 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 
99 सी.सी.इन हॉटेल स्वागत व लेखा 

कार्यकला 
401102 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 

टेक्सटाईल गट (Part time) 
100 सी.सी.इन हातमाग व रं्त्रमाग णविाई 402106 सहावी  पास 6 मणहने 25 200 800 1000 
101 सी.सी.इन कृणत्रम धागा वस्त्र प्रणक्रर्ा 402152 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 800 1000 
102 सी.सी.इन तंतु कपडर्ाचे णविकाम 402153 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 800 1000 

भार्ा गट    (Part Time) 
103 सी.सी.इन फ्रें च  भार्ा 403101 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 
104 सी.सी.इन जमयन  भार्ा 403102 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 
105 सी.सी.इन इंस्ग्लश  भार्ा 403107 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 

 खेळ गट    (Part Time)        
106 सी.सी.इन णर्टनेस रेनर 404101 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 Sport 

Ground 
200 + 
Sport 

Ground 
107 सी.सी.इन बॉडी कबल्डीगं,डार्टीशीर्न 

ऍ़ण्ड णर्टनेस रेनर 
404102 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 400 600 

 सौंदर्यशास्त्र --  (Part time)        
108 सी.सी. इन हेअर ऍ़ण्ड ब्रु्टी ऑपरेटर 

 
405117 साक्षर 6 मणहने 25 200 200 400 

109 सी.सी. इन ऑपरेटर कोसय इन ब्रु्टी 
कल्चर 

 
 

405106 चौ्ी 6 मणहने 25 200 200 400 

110 सी.सी. इन रे्णशर्ल ऍ़ण्ड ब्लीच ऑपरेटर 405103 आठवी 6 मणहने 25 200 200 400 
111 सी.सी. इन बेणसक कोसय इन ब्रु्टी कल्चर 405108 एस.एस.सी. परीके्षस 

प्रवेणशत 
6 मणहने 25 200 200 400 

112 सी.सी. इन प्रोरे्शनल कोसय इन ब्रु्टी 
कल्चर ऍ़ण्ड हेअर ड्रेकसग 

405112 बारावी परीके्षस प्रवेणशत 6 मणहने 25 200 200 400 
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113 सी.सी. इन ऍ़डवान्स कोसय इन ब्रु्टी 
कल्चर 

405110 मंडळाचा बेणसक कोसय इन  
ब्रु्टी कल्चर पास ककवा 

आर्टीआर् इन हेअर ऍ़ण्ड 
स्स्कन केअर/णडप्लोमा/णडग्री 

इन ब्रु्टीकल्चर गु्रप 
 

6 मणहने 25 200 200 400 

सौंदर्यशास्त्र -(Part time) 
114 सी.सी. इन ब्रु्टी केअर 405118 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 

मुद्रि गट  --   (Part Time) 
115 सी.सी.इन ऑर्सेट (णशटेड) 406102 एस.एस.सी. परीके्षस 

प्रवेणशत 
6 मणहने 25 200 1000 1200 

चमयकला   (लदेर)  - (Part Time) 
116 सी.सी.इन मॅन्रु्रॅ्क्चरींग लेदर गुड 407105 आठवी 6मणहने 25 200 300 500 
117 सी.सी.इन हॅन्डमेड चप्पल ऍ़ण्ड सॅन्डल 

मेककग 
407117 सातवी 6 मणहने 25 200 1000 1200 

 
 

वाणिज्र् गट   (Part Time) 
118 सी.सी.इन टाईपराईकटग (इंस्ग्लश ) 408102 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 
119 सी.सी.इन टाईपराईकटग                ( मराठी 

) 
408105 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 

120 सी. सी. इन अकाऊंट अणसस्टंट 408103 नववी 6 मणहने 25 200 400 600 
121 सी.सी.इन टॅक्स ऍ़न्ड र्ार्नान्स  मॅनेजमेंट 

अणसस्टंट 
408101 बारावी 6 मणहने 25 200 200 400 

122 सी.सी.इन को.ऑपरेटीव मॅनेजमेंट स्टडीज 408106 बारावी पास कोितीही 
शाखा 

6 मणहने 25 200 300 500 

हस्तकला  गट  (Part Time) 
123 सी.सी.इन कागदकाम व पुठ्ठाकाम  

(प्रात्र्णक्षक) 
409101 चौ्ी 6 मणहने 25 200 200 400 

124 सी.सी.इन कागदकाम, पुठ्ठाकाम व 
पुस्तकबांधिी 

409102 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 

125 सी.सी.इन बांबू व केन वकय र 409106 सातवी 6 मणहने 25 200 300 500 
ॲपरेल गट (Part Time) 
126 सी. सी. इन णप्र-टेलरींग 410120 साक्षर 6 मणहने 25 200 200 400 
127 सी. सी. इन भरतकाम व सुशोणभतकाम 

(प्रात्र्णक्षक) 
410117 चौ्ी 6 मणहने 25 200 200 400 

128 सी. सी. इन ड्रेस मेकींग 410107 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 
129 सी. सी. इन बेणसक रॅ्शन णडझाईकनग 410119 सातवी 6 मणहने 25 200 400 600 
130 सी. सी. इन णशवि व कतयन 410121 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 
131 सी. सी. इन भरतकाम व सुशोणभतकाम 410122 सातवी 6 मणहने 25 200 200 400 
132 सी.. सी. इन स्पेशलार्झेशन इन ब्लाउझ 410108 आठवी  6 मणहने 25 200 200 400 
133 सी. सी. इन कॉम्प्रु्टराईज्ड रॅ्शन 

णडझाईकनग 
410104 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 

 
 

134 सी. सी. इन एणलमेंटस ऑर् गारमेंट मेककग 
ऍ़ण्ड रॅ्शन  णडझाईकनग 

410136 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 

135 सी. सी. इन णशवि व कतयन (प्रात्र्णक्षक) 410118 चौ्ी 6 मणहने 25 200 400 600 
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136 सी. सी. इन णशविशास्त्र णवशारद 410126 मंडळाचा कोिताही 
टेलरींग कोसय उत्तीिय ककवा 
आर्टीआर् इन णशवि व 

कतयन/ 
ड्रेसमेकींग/सीओइन 

ऍ़परेल/णडप्लोमा/णडग्री 
इन रॅ्शन टेक्नॉलॉजी 

6 मणहने 25 200 200 400 

आटय  -   (Part Time) 
137 सी.सी. इन  स्पे्र पेन्टर कम साईन बोडय पेंटर 412102 सातवी पास 6 मणहने 25 200 400 600 
138 सी.सी. इन  वाणिज्र् रंगकाम 412103 आठवी पास 6 मणहने 25 200 300 500 

 
 

मास-णमडीर्ा  -  (Part Time) 
139 सी.सी. इन अणसस्टंट जनाणलझम 413104 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 
140 सी.सी. इन पत्रकाणरता  प्रणशक्षि 413107 एच.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 

 
टुणरझम  -   (Part Time) 
141 सी.सी. इन रॅव्हल ऍ़ण्ड टूणरझम 414104 एस.एस.सी. 6मणहने 25 200 300 500 

 
 इतर  -  (Part Time)        

142 सी.सी.इन  अणसस्टंट णसक्र्ुणरटीमन 411155 आठवी पास 6मणहने 25 200 300 500 
143 सी.सी.इन सुरक्षा रक्षक   प्रणशक्षि 411111 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 6मणहने 25 200 200 400 
144 सी.सी.इन सेल्र् णडरे्न्स 411105 एस.एस.सी. 6मणहने 25 200 200 400 
145 सी.सी.इन तलाठीसाठी  संगिकीर् प्रणशक्षि 411112 एस.एस.सी. 6मणहने 25 200 200 400 
146 सी.सी.इन  इंडस्स्रर्ल सेफ्टी मॅनेजमेंट 

प्रणशक्षि 
411123 एस.एस.सी. 6मणहने 25 200 300 +5000 

open ground 
for drills 

5500 

147 सी.सी.इन  सेक्र्ूणरटी ऍ़ण्ड       र्ार्र 
णप्रव्हेनशन प्रणशक्षि 

411124 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 100 + 5000 
open ground 

for drills 
 

5300 

148 सी.सी.इन लार्णब्रअन अणसस्टंट 411163 एस.एस.सी. 6 मणहने 25 200 300 500 
149 सी.सी.इन करीअर गार्डन्स ऍ़ण्ड 

काउन्सीलींग 
411185 Any graduate from 

recognized university 
6 मणहने 25 200 200 400 

150 सी.सी.इन एस्क्झक्रु्टीव्ह             सेफ्टी  
मॅनेजमेंट 

411183 Degree in any branch of 
Engg. Or Technology / 

Diploma in any branch of 
engg. Or Technology / 
Degree in Science with 

Physics & Chemistry with 2 
Year Experience in Industry. 

6मणहने 25 200 400 600 + 
MOU with 
Industry 
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151 सी.सी.इन पोल्रु्शन कंरोल प्लान्ट  
ऑपरेटर (एअर                ॲण्ड  वॉटर) 

 
 

411184 1) H.S.C. Science/ 
H.S.C.Voc. 

(Engg.Group)/ 2 Years 
Diploma  in 

Mech./Elect./Civil/Che
mial Sector of  MSBVEE    

Or 
2) NTC (ITI) in Fitter / 

Electrician / Pump 
Mechanic / Diesel 
Mechanic      Or 

3)  Diploma Engg.  Electrical/ 
Civil/Chemical  /Textile. 

6 मणहने 25 200 400 600 +  
1) MOU 
with 
Water 
Analysi
s Lab 
2)  
MOU 
with 
Water 
Treatm
ent 
Plant  
3) MOU 
with Air 
Polluted 
Industry 
/ Plant. 
 

152 सी.सी.इन पस्ब्लक ॲडणमणनस्रेशन ॲण्ड 
गव्हनयन्स 

411186 बारावी 6 मणहने 25 200 200 
+50+100+ 

100 

600 

153 सी.सी.इन णडजीटल माकेटींग ॲण्ड 
एन्टरपे्रनरणशप 

411187 बारावी कोितीही शाखा 6 मणहने 25 200 300 500 

154 णरर्ल इस्टेट 411188 एच.एस.सी. 6 मणहने 25 200 200 400 
 

155 बीझ सखी 419101  
 

     

156 रुरल मॅनेजर 419102  
 

     

णटप  :-   सणवस्तर माणहतीकरीता अभ्र्ासक्रमाची  (Syllabus)  प्रत  अवलोकन  करावी.       
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(1 वर्य कालावधीचे अभ्र्ासक्रम) 
(2021-22 ) 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ, वांदे्र (पूवय), मंुबई 400 051. 
1 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांची र्ादी  (2021-22  ) 

अ 
क्र 

अभ्र्ासक्रमाचे नांव 
 
 

कोड नंबर 
 

शकै्षणिक अहयता 
 
 
 
 

काला 
वधी 

 

णवद्या्ी  
संख्र्ा 
(एक 

तुकडी 
साठी) 

आवश्र्क जागा (चौ.रू्ट) 
ण्अरी 
(एक 

खोली) 

प्रात्र्णक्षक  
कार्य 
शाळा 

 

एकूि जागा 
के्षत्रर्ळ  
(चौ.रू्ट) 

अ)  संगिक गट   ( Computer) 
संगिक   (Part Time) 

1 सी.सी.इन डी.टी.पी.ऑपरेटर  
(अपंगासाठी) 

101211 एस.एस.सी. 
प्रवेणशत 

1 वर्य 25 200 200 400 

2 सी.सी.इन मल्टीमेणडर्ा ऍ़ण्ड 
इंटरनेट टेक्नॉलॉजी 

101203 
एस्. एस्. सी. 

1 वर्य 25 200 800 1000 

3 सी. सी. इन कॉम्प्रु्टर सॉफ्टवेअर 101204 एस्. एस्. सी. 1 वर्य 25 200 600 800 
4 सी.सी.इन कॉम्प्र्ुटर टेस्क्नक्स 101205 एस्. एस्. सी. 1 वर्य 25 200 800 1000 

5 सी.सी.इन कॉल सेंटर अणसस्टंट 101207 एस्. एस्. सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 
6 सी.सी.इन डाटा एंरी ऑपरेटर ऍ़ण्ड 

ऍ़नालाइझर 
101208 एस्. एस्. सी. 1वर्य 25 200 1000 1200 

7 सी.सी.इन नेटवकय  टेक्नीणशअन 101209 एस्. एस्. सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 
8 सी.सी.इन कॉम्प्र्ुटर सॉर्टवेअर 

इंणजनीअर ऍ़प्लीकेशन 
101210 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 400 600 

9 सी.सी.इन कॉम्प्र्ुटर  णटचसय रेकनग  
कोसय 

101202 बारावी +मंडळाचा 
संगिक गटातील 
कोिताही  एक 

अभ्र्ासक्रम उत्तीिय 
ककवा बारावी + 
आर्टीआर्/ 

सीओई/ णडप्लोमा/ 
णडग्री/पोस्ट 

गॅ्रज्रु्एशन  इन 
कॉम्प्रु्टर गु्रप 

1 वर्य 25 200 200 400 

पॅरामेडीकल गट  (Part Time) 
10 सी.सी.इन व्हेटरीनरी  टेक्नीणशर्न 201216 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +   1)  

MOU with  
Veterinary 
Hospital is 

required.  2)  
Requirement -
Farm House 
should be 

available for 
practical. 

 
11 सी.सी.इन हेल्् वकय र 201203 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +  

Organization 
should  have 
MOU  with 25 

Bedded  
functioning 

hospital 
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12 सी.सी.इन र्ोगा णटचर 
 

201224 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 400 600 

13 ऍ़डव्हान्स णडप्लोमा इन नॅचरल 
णहलींग 

201233 Any Medical 
Graduate 

(MBBS,BAMS,BHM
S, 

BNYS,BEMS,BASM
, DNYS,ND) / Yoga 

& Naturopathy 
Course awarded by 

MSBVEE 

1 वर्य 25 200 200 400 

14 सी.सी.इन इलेक्रोहोमीर्ोपॅ्ीक 201234 Hsc Pass OR 2 
Year Diploma in 

Paramedical Group 
awarded by 

MSBVEE 

1 वर्य 25 200 800 1000 

15 सी.सी.इन न्रु्रो्ेरपी 201235 1) 10th Pass + any 
Paramedical Course 

run by MSBVE Or 
awarded by 

University.2) B.Sc. 
OR Diploma/Degree 

in Neurotherapy 
awarded by 

Recognized Board/ 
University 

1 वर्य 25 200 200 400 

16 सी.सी.इन  ऍ़क्र्ुपे्रशर  ऍ़ण्ड  मसाज  
्ेरपी ( सवय प्रकारच्र्ा  

णदव्र्ांगासाठी ) 
 

201221 आठवी पास 1 वर्य 25 200 400 600 

17 सी.सी.इन र्ोगा ऍ़ण्ड नॅचरो्ेरपी 
 

201208 एस.एस.सी. 1 मर्य 25 200 600 800 

18 सी.सी.इन अल्टरनेट णहलींग 
्ेरपीज् 

 

201225 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 400 600 

19 सी.सी.इन पंचगव्र् णचणकत्सा व 
सेंद्रीर् शेती 

201232 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 400 01 एकर 
शेती 

400 +  MOU - 
एक एकर  शेती   

(णकमान  
आवश्र्क) 

 
पॅरामेडीकल गट   (Full Time) 

20 सी.सी.इन  ऑपरेशन ण्एटर  
टेक्नीणशर्न 

201201 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +   Organization 
should have MOU 

with  one Major OT  &  
one Minor OT  

functioning hospital 
with relevant facilities. 
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21 सी.सी.इन नर्ससग केअर 201226 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200. 400 + Institute Should 
have  MOU with 25  
Bedded  functioning 

hospital with ICU 
facility.           OR 
1) Two hospital  

(combine 25 
Bedded)  MOU is 
allowed  with ICU 

facility 
22 सी.सी.इन डेंटल  अणसस्टंट 201227 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +  MOU with Dental 

Hospital is required 
23 सी.सी.इन ऑप््ॅलणमक   

टेक्नीणशर्न 
201228 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +  MOU with Multi 

speciality Hospital or with 
Eye Hospital unit is 

required. 
24 सी.सी.इन रेडीओलॉजी 

टेक्नीणशर्न 
201229 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +   MOU with 

hospital having relevant 
facility is required. 

25 सी.सी.इन पॅ्ोलॉजी टेक्नीणशर्न 
 

201230 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +   MOU with 
Pathology Lab with all 
facilities is required. 

 
26 सी.सी.इन डार्लेणसस टेक्नीणशर्न 

 
201231 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 +    MOU with hospital 

having relevant facility is 
required. 

27 सी.सी.इन प्रोस््ेटीक्स ॲण्ड 
ऑ्ोटीक्स (CPO) 

201236 एच.एस.सी. 1 वर्य 25 300 200 500 

28 सी.सी. इन जनरल नर्ससग ॲण्ड 
णमडवार्र्री अणसस्टंट 

201237 एच.एस.सी. पास/ 
नापास 

1 वर्य 25 200 200 400 

• क) तांणत्रक गट - 
इलके्रॉणनक्स गट  (PartTime) 

29 सी.सी  इन लार्सनणशएट इन 
कॉम्प्र्ुटर हाडय-वेअर मेंटेनन्स 

(एल.सी.एच.एम.) 

301202 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 

30 सी.सी.इन म्रु्णझक ऍ़ण्ड साऊंड 
टेक्नॉलॉजी 

301211 एच.एस.सी. 1 वर्य 25 200 400 600 

31 सी.सी.इन टेणलर्ोन ऑपरेटर णव् 
इंटरकॉम णसस्स्टम ( सवय प्रकारच्र्ा  

णदव्र्ांगासाठी ) 

301203 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 1 वर्य 15 200 300 500 

32 सी.सी.इन लार्सनणशएट इन 
इलेक्रॉणनक्स ॲण्ड रेडीओ सर्व्व्हकसग 

(एल.ई.आर.एस.) 

301201 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 

33 सी.सी.इन लार्सनणशएट इन 
ॲडव्हान्स इलेक्रॉणनक्स ॲण्ड 

स्व्हडीओ सर्व्व्हकसग (एल.ए.ई.व्ही.एस.) 

301204 मंडळाचा लार्सनणशएट इन 
इलेक्रॉणनक्स ऍ़ण्ड रेडीओ 
सर्व्व्हकसग (एल.ई.आर.एस.) 
पास ककवा  आर्टीआर्/ 
सीओई/एच.एस.सी.व्होकेश
नल /   णडप्लोमा/ णडग्री  इन 
इलेक्रॉणनक गु्रप 

1 वर्य 25 200 200 400 
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इलके रॉणनक्स गट (Full Time) 
34 सी.सी.इन इलेक्रॉणनक टेक्नॉलॉजी 301206 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 800 1000 
35 सी.सी.इन मेकॅणनक ऑर् 

इन्डस्रीर्ल इलेक्रॉणनक्स 
301207 एस.एस.सी. 1 वर्य 

25 
200 800 1000 

इलके्रीक गट      (Part Time) 
36 सी.सी. इन इलेक्रीक सुपरवार्झर 

ऑन कन्स्रक्शन साईट 
 

302204 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 400 600 

37 सी.सी. इन बेणसक तारतंत्री 
( सवय प्रकारच्र्ा   णदव्र्ांगासाठी ) 

302212 सहावी 1 वर्य 25 200 300 500 

38 सी.सी. इन तारतंत्री  ( र्क्त 
अपंगासाठी ) 

302213 एस.एस.सी. प्रवेणशत 1 वर्य 25 200 300 500 

39 सी.सी. इन वार्रमन 302209 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 
40 सी. सी. इन णरपेअर, मेन्टेनन्स ऍ़ण्ड 

णरवारं्कडग ऑर् इलेस्क्रकल मोटासय 
302207 एस.एस.सी.  

1 वर्य 
25 

 
200 

 
800 

 
1000 

41 सी. सी. इन इलेस्क्रकल पॉवर 
जनरेशन ऍ़ण्ड णडस्स्रब्रु्शन 

302208 एस.एस.सी. 1 वर्य 
25 

200 800 1000 

42 सी.सी. इन इलेस्क्रकल इस्क्वपमेंट 
सर्व्व्हसेस 

302211 एस.एस.सी. 1 वर्य 
25 

200 1000 1200 

43 सी. सी. इन बेणसक इलेस्क्रकल 
इंणजणनअकरग 

302205 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1500 1700 
 

मेकॅणनकल  गट  (Part Time) 
44 सी.सी. इन वेल्डर कम् रॅ्णब्रकेटर 303205 एस.एस.सी.पास 1 वर्य 25 200 600 800 
45 सी.सी. इन णलफ्ट ऍ़ण्ड ऍ़स्क्सलेटर 

मॅकेणनक 
303231 एस.एस.सी. / एच.एस.सी. / 

आर्.टी.आर्. / एच.एस.सी. 
(व्होकेशनल) 

/ णडप्लोमा इन इंणजणनअरींग 

1 वर्य 25 200 200 400 + 
MOU 
with Lift 
/ 
Escalat
or 
manufa
cturing  
industry. 

46 सी.सी. इन ऑर्सेट  णप्रटींग 
प्लेटमेकींग ऍ़ण्ड बार्डीग  

303232  9 वी पास  1 वर्य 25 200 1000 1200 

47 सी.सी. इन बेणसक जोडारी 
(र्क्त अंपगासाठी ) 

303226 सहावी 1 वर्य 25 200 300 500 

48 सी.सी. इन बेणसक सुतारकाम 
( सवय प्रकारच्र्ा   णदव्र्ांगासाठी ) 

303227 सहावी 1 वर्य 25 200 600 800 

49 सी.सी.इन वकय शॉप मणशन 
ऑपरेटर 

( सवय प्रकारच्र्ा   णदव्र्ांगासाठी ) 

303230 आठवी पास 1 वर्य 25 200 1500 1700 

50 सी.सी.इन  जोडारी   (णर्टर) 303225 एस.एस.सी. प्रवेणशत 1 वर्य 25 200 300 500 
51 सी.सी. इन पॅन बॉर्कलग 303207 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 
52 सी. सी. इन रॅ्ब्रीकेशन (णर्कटग 

ऍ़ण्ड वेल्डींग) 
303210 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1500 1700 

 
 

53 सी. सी. इन इन्डस्स्रअल 
ऑटोमेशन 

303214 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1500 1700 
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णसव्हील  गट- (Part Time) 
54 सी.सी. इन अनुरेखक (रेसर) 304201 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 
55 सी.सी. इन इंटेरीर्र डेकोरेटर 304204 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 600 800 

 
णसव्हील  गट (Full Time) 
56 सी.सी. इन बांधकाम पर्यवेक्षक 304202 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 200 400 
57 सी.सी. इन णबल्ल्डग साईट 

सुपरवाइार 
304203 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 

58 सी.सी. इन आर्थकटेक्चरल  
ड्रार्टसमन णव् कॅड 

304211 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 

 ऑटोमोबाईल -- (Part Time) 
59 सी.सी. इन टू स्व्हलर मॅकेणनक 306202 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 1 वर्य 25 200 800 1000 
60 सी.सी. इन ऑटोमोबाईल मेकॅणनक 

टेक्नीणशअन 
306203 एस.एस.सी. परीके्षस प्रवेणशत 1 वर्य 25 200 300 500 

ऑटोमोबाईल  (Full Time) 
61 सी.सी.इन ऑटोमोबाईल 

इंणजणनअरींग 
306204 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1500 1700 

62 सी.सी. इन णडझेल मेकॅणनक 306207 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 
 इन्स्ुमेंटेशन  (Part Time)       

63 सी.सी.इन  इन्स्ुमेंटेशन 308201 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1500 1700 
  ड) --- अतांणत्रक गट ----        

कॅटरींग -  Catering (Part Time) 
64 सी.सी.इन गृहशास्त्र 401204 प्रवेणशत 1 वर्य 25 200 200 400 
65 सी.सी.इन स्वरं्पाककला 401201 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 
66 सी.सी.इन बेकरी व णमठाईकला 401202 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 
67 

सीसी.इन स्वरं्पाककला (सवय 
प्रकारच्र्ाणदव्र्ांगासाठी) 

401205 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 400 600 

68 सी.सी.इन कुकरी, बेकरी ऍ़ण्ड 
कन्रे्क्शनरी 

401207 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 600 800 

कॅटरींग -Catering (Full Time) 
69 सी.सी.इन  कुकरी  टेक्नीणशअन 401211 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 
70 सी.सी.इन हॉटेल मॅनेजमेंट ऍ़ण्ड 

कॅटरींग टेक्नॉलॉजी 
401208 बारावी 1 वर्य 25 300 700 1000 

टेक्सटाईल गट (Part time) 
71 सी.सी.इन णविकाम र्ांणत्रकी 402208 एस.एस.सी.परीके्षस 

प्रवेणशत 
1 वर्य 25 200 800 1000 

सौंदर्यशास्त्र -- (Part time) 
72 सी.सी. इन सौंदर्यशास्त्र 405201 एस.एस.सी. परीके्षस 

प्रवेणशत 
1 वर्य 25 200 300 500 

चमयकला (लदेर) ( Part time) 
73 सी.सी.इन  हॅन्डमेड शू मेककग 407207 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 

 
वाणिज्र् गट  (Part time) 

74 सी.सी.इन स्टेनोग्रार्ी इंग्रजी 
(सवय प्रकारच्र्ा णदव्र्ांगासाठी ) 

408206 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 

75 सी.सी.इन स्टेनोग्रार्ी  मराठी(सवय 
प्रकारच्र्ा  णदव्र्ांगासाठी ) 

408207 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 
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76 सी.सी.इन  माकेकटग ऍ़ण्ड 
सेल्समनणशप अणसस्टंट 

408209 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 800 1000 

77 सी. सी. इन बँककग अणसस्टंट 408212 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 800 1000 
78 सी.सी.इन  र्ार्नाणन्शअल अकाँकटग 408215 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 800 1000 

 
हस्तकला  गट  (Part time) 

79 सी.सी.इन हस्तकला व कार्ानुभव 
णशक्षक प्रमािपत्र 

409203 बारावी 1 वर्य 25 200 700 900 

ॲपरेल गट    (Part time) 
80 सी. सी. इन गारमेंट मॅन्रु्रॅ्क्चरींग 

ऍ़ण्ड रॅ्शन णडझाईकनग 
410204 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 400 600 

81 सी. सी. इन णशविशास्त्र णशक्षक 410209 एस.एस.सी. + मंडळाचा  
णशवि - कतयन प्रमािपत्र 
परीक्षा उत्तीिय ककवा 
आर्टीआर् इन 
ड्रेसमेकींग/रॅ्शन टेक्नॉ./ 
सीओई इन 
ऍ़परेल/णडप्लोमा/णडग्री 
इन रॅ्शन टेक्नॉलॉजी 

1 वर्य 25 200 200 400 
 
 
 
 
 
 
 

82 सी. सी. इन णशविकाम व 
वस्त्रसजावट णशक्षक प्रमािपत्र 

अभ्र्ासक्रम 

410210 एस.एस.सी.+ मंडळाचा 
C.C.E. F.W.Pass ककवा 
आर्टीआर् इन 
ड्रेसमेकींग/रॅ्शन 
टेक्नॉ./कॉम्प्रु्.ऍ़डेड 
एम्ब्रार्डरी ऍ़ण्ड णनडल 
वकय / सीओई 
इन ॲपरेल/ णडप्लोमा/णडग्री 
इन रॅ्शन टेक्नॉलॉजी 

1 वर्य 25 200 200 400 

आटय  (Part time) 
83 सी.सी.इन आटय   एज्र्ुकेशन 412210 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 

मास-णमडीर्ा  -  (Part Time) 
84 सी.सी. इन णडणजटल 

र्ोटोग्रार्ी 
413201 एस.एस.सी. परीके्षस 

प्रवेणशत 
1 वर्य 25 200 200 400 

85 सी.सी.इन णर्ल्म मेकींग 413202 एच.एस.सी./एच.एस.सी.
व्होकेशनल)/णडप्लोमा/ 
कोित्र्ाही शाखेतील 

णडग्री 

1 वर्य 25 700 300 1000 

86 सी.सी.इन पोस्ट प्रॉडक्शन 
स्व्हज्र्ुअल इरे्क्ट्ट्स्   (VFX) 

413203 एच.एच.सी. ककवा 
समकक्ष 

1 वर्य 25 200 200 400 

87 सी.सी.इन णर्ल्म साऊंड ॲण्ड 
म्रु्णजक 

413204 एच.एस.सी./एच.एस.सी.(
व्होकेशनल)/णडप्लोमा/को
ित्र्ाही शाखेतील णडग्री 

1 वर्य 25 600 300 900 
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हॉस्स्पटॅलीटी  - (Full Time) 
 

88 सी.सी.इन हॉस्स्पटॅणलटी 415201 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 1000 1200 
89 सी.सी.इन रॅ्णसणलटी  

मॅनेजमेंट 
415203 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 

 
 
 
 

हॉस्स्पटॅलीटी  - (Part Time) 
 

90 सी.सी.इन होम मॅनेजमेंट 
 

415204 आठवी पास 1 वर्य 25 200 1000 1200 

91 इव्हेंट मॅनेजमेंट 415205 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 
92 ॲडव्हान्स इव्हेंट मॅनेजमेंट 415206 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 
93 ॲडव्हरटार्कझग, णमणडर्ा 

ॲण्ड इव्हेंट मॅनेजमेंट 
415207 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 

एस्व्हएशन -  (Part Time) 
 

94 सी.सी.इन हॉस्पीटाणलटी ऍ़ण्ड 
एअर रॅव्हल 

मॅनेजमेंट प्रणशक्षि 

417201 एस.एस.सी.  
परीके्षस प्रवेणशत 

1 वर्य 25 200 300 Mock air 
craft + 300 

Mock restaurant 
+ 400 Front 
office lobby 

1200 

भार्ा  (Full Time) 
 

95 सी.सी.इन  सांकेतणक भार्ा 
इन्टरणप्रटर  

403201 एस.एस.सी. 1 वर्य 25  400 400 
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इतर  -  (Part Time) 
 

96 सी.सी.इन  णडझास्टर 
मॅनेजमेंट 

411212 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 300 500 

97 सी.सी.इन  णक्रच ऍ़ण्ड प्री 
स्कूल मॅनेजमेंट 

411210 एस.एस.सी. 1 वर्य 25 200 600 800 

98 सी.सी.इन व्होकेशनल 
णटचर रेकनग 

411216 S.S.C.      AND     
1Year /  2 Year  

Vocational Course 
awarded by MSBVEE   
OR    Bifocal     OR    

HSC (VOC)   OR   ITI   
OR  Diploma    OR    
Degree / PG / Post 

Graduate Diploma   in  
respective  branches of  
Vocational Education. 

1 वर्य 25 200 200 400 
 
 
 
 
 
 

99 ऍ़डव्हान्स णडप्लोमा इन 
इंडस्स्रर्ल सेफ्टी 

411217 Degree in any branch of 
Engg. Or Technology / 
Diploma in any branch   

of  engg. Or 
Technology / Degree in 

Science with 
Physics & Chemistry. 

1 वर्य 25 200 200  400 + 1)   MOU 
with Aviation / 

Pharma / Oiland 
Gas/ Steel / 

Shipping/Transpor
tation / 

Engineering 
manufacturing / 

Health. 
2)  MOU with 

Laboratory  used 
for Analysis of 
water and Air 

Pollution. 
इतर -(Full Time) 

100 सी.सी. इन णप्र स्कूल 
णटचसय रेकनग 

411206 एच.एस.सी. 1 वर्य 25 200 600 800 

णटप  :-   सणवस्तर माणहतीकरीता अभ्र्ासक्रमाची  (Syllabus)  प्रत  अवलोकन  करावी. 
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(2 वर्य कालावधीचे अभ्र्ासक्रम) 
(2021-22) 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ,  
2 वर्य कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमांची र्ादी (२०२१-२२) 

अ 
क्र 

अभ्र्ासक्रमाचे नांव 
 
 

कोड 
नंबर 

 

शकै्षणिक 
अहयता 

 
 
 

काला 
वधी 

 

णवद्या्ी  
संख्र्ा 
(एक 

तुकडी 
साठी) 

आवश्र्क जागा (चौ.रू्ट) -  एका तुकडीसाठी 
ण्अरी 

(एक खोली) 
चौ.रू्ट 

 

प्रात्र्णक्षक 
कार्यशाळा 

चौ.रू्ट 
 

एकूि जागा के्षत्रर्ळ 
(चौ.रू्ट) 

णटप  :-     इलके्टीव्ह  -  I  व  II  तसेच  णवर्र्ाकरीता आवश्र्क असिा-र्ा जागेच्र्ा के्षत्रर्ळासाठी सणवस्तर माणहती Syllabus मध्रे् णदललेी आहे.   
कृपर्ा अवलोकन करावे. 

अ)  संगिक गट ( Computer) 
संगिक  (Full Time) 

1 णडप्लोमा कोसय  इन कॉम्प्र्ुटर सार्न्स 101401 एस्. एस्. सी. 2 वर्य 25 200 800 1000 
2 णडप्लोमा कोसय  इन कॉम्प्र्ुटर इन्र्ॉमेशन 

टेक्नॉलॉजी 
101408 एस्. एस्. सी. 2 वर्य 25 200 800 1000 

3 णडप्लोमा कोसय  इन कॉम्प्र्ुटर ऍ़णनमेशन 101418 एस्. एस्. सी. 2 वर्य 25 200 800 1000 
4 णडप्लोमा इन स्व्हज्र्ुअल णडझाईन ॲण्ड 

आटयसृ 
101419 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1000 1200 

(ब) पॅरामेडीकल गट  (Paramedical) 

पॅरामेडीकल गट   (Full Time) 

5 णडप्लोमा कोसय  इन  मेणडकल लॅब 
टेस्क्नणशअन 

201404 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 800 1000 + MOU with  
Pathology Lab 

6 णडप्लोमा कोसय  इन  णर्णजओ्ेरपीस्ट ( 
सवय प्रकारच्र्ा  णदव्र्ांगासाठी ) 

201409 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 900 1100 

7 णडप्लोमा कोसय  इन  णर्णजओ ्ेरपीस्ट 201410 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 900 1100 
8 णडप्लोमा कोसय इन नॅचरोपॅ्ी ऍ़ण्ड 

र्ोगीक सार्न्स 
201417 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1400 1600 

9 णडप्लोमा कोसय इन डार्टेणशर्न ऍ़ण्ड 
न्रु्रीशन सार्न्स 

201418 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 800 1000 

10 णडप्लोमा कोसय  इन पंचकमा ्ेरपी 201419 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 900 1100 
11 णडप्लोमा कोसय  इन ऍ़क्र्ुपंक्चर सार्न्स 201420 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 900 1100 

 
12 णडप्लोमा कोसय  इन डार्लेणसस 

टेक्नॉलॉजी 
201421 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 800 1000 

1) Hemodialysis Lab   
400 sqft (either at 

hospital or at institute)  
2)   MOU with Dialysis 

Lab having minimum 05  
Machines is required. 

 
13 णडप्लोमा कोसय इन मेणडकल रेकॉड्स 

टेक्नॉलॉजी 
 

201422 एच.एस.सी. 2 वर्य 25 200 400 600 
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•क) तांणत्रक   गट - 
इलके्रीक गट  (Full Time) 
14 णडप्लोमा कोसय  इन  लाइनमन 302404 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1200 1400 
15 णडप्लोमा कोसय  इन  इलेक्रीकल 

इंणजणनअरींग 
302405 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1200 1400 

16 णडप्लोमा कोसय  इन  इलेक्रीणशअन 302409 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1200 1400 
मेकॅणनकल  गट  (Full Time) 

17 णडप्लोमा कोसय  इन ड्रार्टसमन 
मेकॅणनकल 

303401 
एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

18 णडप्लोमा कोसय  इन जनरल णर्टर कम 
मेकॅणनक 

303403 
एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

19 णडप्लोमा कोसय  इन टनयर 303412 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 
20 णडप्लोमा कोसय  इन वेल्ल्डग टेक्नॉलॉजी 303418 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 
21 णडप्लोमा कोसय  इन बेणसक रेणफ्रजरेशन 

ऍ़न्ड एअर कंणडशकनग 
303421 

एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

22 णडप्लोमा कोसय  इन मेकॅणनकल  
इंणजनीअरींग 

303426 
एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

23 णडप्लोमा कोसय  इन बॉइलर अटेंडंट 
 

303433 
एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

णसव्हील  गट (Full Time) 
24 णडप्लोमा कोसय  इन आकीटेक्ट  

ड्रार्टसमन 
304401 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 

25 णडप्लोमा कोसय  इन ड्रार्टसमन 
णसव्हील 

304402 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 

26 णडप्लोमा कोसय  इन इंटेरीर्र डेकोरेशन 
ऍ़न्ड 

णडझार्कनग 

304403 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 

27 णडप्लोमा कोस र् इन कन्स्टक्शन 
सव्हेकर्ग 

304404 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 

28 णडप्लोमा कोसय  इन णबल्डींग कन्स्टक्शन 
सुपरवार्झर 

304405 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 

ॲणग्रकल्चर  गट (Full Time) 
29 णडप्लोमा कोसय  इन ऍ़ग्रीकल्चरल 

टेक्नॉलॉजी 
305403 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1000 +2 

acre 
1200 +2 acre 

30 णडप्लोमा कोसय  इन डेअरी र्ामींग 305432 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1000 +2 
acre 

 

1200 +2 acre 

31 णडप्लोमा कोसय  इन ऍ़ग्रीकल्चरल 
इंजीणनर्रींग 

305440 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1000 +2 
acre 

1200 +2 acre 

 ऑटोमोबाईल   (Full Time)        
32 णडप्लोमा कोसय  इन ऑटो इंणजणनअरींग 

टेक्नीणशअन 
306402 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1200 1400 

33 णडप्लोमा कोसय  इन मेकॅणनक मोटार 
स्व्हकेल 

 

306406 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1300 1500 
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ड) --- अतांणत्रक गट ------ 
कॅटरींग -Catering (Full Time) 
34 णडप्लोमा कोसय  इन हॉटेल ऑपरेशन्स 401402 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 +  MOU with 2 

Star and above Hotel 
35 णडप्लोमा कोसय  इन कॅटरींग  ऍ़ण्ड 

रेस्टोरॅण्ट मॅनेजमेंट 
401407 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 +  MOU with 2 

Star and above Hotel 
खेळ गट     (Full Time) 

36 णडप्लोमा कोसय  इन णर्णजकल  
एज्र्ुकेशन 

404401 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 400 600 + Sport Ground 

सौंदर्यशास्त्र -   (Full Time) 
37 णडप्लोमा कोसय  इन प्रोरे्शनल 

ब्रु्णटणशर्न 
405401 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 

वाणिज्र् गट   (Full Time) 
 
38 णडप्लोमा कोसय  इन ई-कॉमसय मॅनेजमेंट 408412 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

 
ॲपरेल गट    (Full Time) 

39 णडप्लोमा कोसय  इन  रॅ्शन 
णडझाईनींग  ऍ़ण्ड क्लोदींग  

कन्स्रक्शन 

410401 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

40 णडप्लोमा कोसय  इन  रॅ्शन  
टेक्नॉलॉजी 

410408 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 1900 2100 

आटय  (Full Time) 
41 णडप्लोमा कोसय  इन अप्लाइड आटय  412401 एस.एस.सी. 2 वरे् 25 200 800 1000 

टुणरझम    (Full Time) 
42 णडप्लोमा कोसय  इन रॅव्हल ऍ़ण्ड 

टुणरझम मॅनेजमेंट 
414401 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 +  MOU with 2 

Star and above Hotel 
43 णडप्लोमा कोसय  इन बेणसक ऑर् 

टुणरझम ऍ़ण्ड  एव्हीएशन इन्डस्री 
मॅनेजमेंट 

414402 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 +  MOU with 2 
Star and above Hotel 

 
 

हॉस्स्पटॅलीटी  (Full Time) 
44 णडप्लोमा कोसय  इन हॉस्पीटॅणलटी 

मॅनेजमेंट 
415401 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 +  MOU with 2 

Star and above Hotel 
इतर -(Full Time) 

45 णडप्लोमा कोसय  इन  लार्ब्ररी अँड 
इन्र्ॉमेशन सार्न्स 

411402 एस.एस.सी. 2 वर्य 25 200 1900 2100 

णटप  :-   सणवस्तर माणहतीकरीता अभ्र्ासक्रमाची  (Syllabus)  प्रत  अवलोकन  करावी. 
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अभ्र्ासक्रम णनहार् र्ादी 
 

 

्ेट प्रवेश 
 

(डार्रेक्ट ॲडणमशन) 
2021-22 
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मंडळाचे 1 वर्ीर् प्रमािपत्र अभ्र्ासक्रम उत्तीिय णवद्यार्थ्र्ांना मंडळाच्र्ा 2 वर्ीर् पदणवका अभ्र्ासक्रमास खालील अटी व शतींच्र्ा अणधन राहून ्ेट 
णद्वतीर् वर्ात प्रवेश देण्र्ाबाबत मान्र्ता देण्र्ात रे्त आहे.   
 

1) णवद्या्ी णकमान 10 वी उत्तीिय असावा. 
2) णवद्या्ी महाराष्र राज्र् व्र्वसार् णशक्षि परीक्षा मंडळाच्र्ा 1 वर्थर्र्  
3) प्रमािपत्र अभ्र्ासक्रम उत्तीियअसावा. 
4) संस््ेने द्यावर्ाचे हमीपत्र सोबत जोडण्र्ात रे्त आहे. 
5) णवद्यार्थ्र्ांना पुढील णशक्षिा करीता कालमर्ादेची अट रद्द करण्र्ात रे्तआहे. 
6) एकूि प्रवेश क्षमतेच्र्ा णरक्त असलेल्र्ा जागांवर ्ेट प्रवेश करण्र्ात र्ावेत. 
7) 1 वर्य अभ्र्ासक्रमाच्र्ा णनकाला नंतर 15 णदवसात णवद्यार्थ्र्ांचे प्रवेश  घेण्र्ात र्ावेत. 

 
 
 
 

 
मंडळाच्र्ा 2 वरे् कालावधीच्र्ा अभ्र्ासक्रमास ्ेट प्रवेश देण्र्ाकरीता द्यावर्ाचे हमी पत्र 

                                                                              ( रु. 100/- च्र्ा स्टॅम्प पेपरवर ) 
 
 

 र्ा हमी पत्रा द्वारे मी -----------------------------------अध्र्क्ष / व्र्वस््ापक ----------------------------------संस््ा/ 
आस््ापना नाव ------------------------------------सोसार्टीचा / मंडळाचा व्र्वस््ापकाचा ठराव करुन अशी हमी देतो की, 
 

1) माझ्र्ा आस््ापने वर / संस््ेत 02 वरे् कालावधीचे 1) ------------------- 2) ------------------ 3) ----------------सुरु आहेत. 
2) सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी  श्री / श्रीमती --------------------------------------------------- र्ांना ्ेट दुसऱ्र्ा वर्ासाठी प्रवेश 

देण्र्ाकरीता त्र्ांनी मंडळाच्र्ा अटीनुसार व्र्वसार् णशक्षि परीक्षा मंडळाचा ------------------- एक वर्ीर् कालावधी अभ्र्ासक्रम -------
-------------साली पूिय केला आहे. 

3) मंडळाच्र्ा ्ेट 02 वर्ासाठी पात्र अभ्र्ासक्रमांच्र्ा र्ादीनुसार संबंधीत णवद्या्ी -------------------------------- अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
दुसऱ्र्ा वर्ा साठी प्रवेश णमळण्र्ासाठी अजय केला आहे. 

4) मंडळाच्र्ा सवयअटींनुसार सदर णवद्या्ी पात्र आहे. 
5) सदर णवद्यार्थ्र्ाचा प्र्म वर्ाच्र्ा णनर्णमत रेड ्ेअरी व प्रात्र्णक्षक सोबत( 2वर्ीर् अभ्र्ासक्रमाच्र्ा) तीन  अणतणरक्त णवर्र्ाचा अभ्र्ासक्रम पूिय 

करुन घेण्र्ाची संपूिय जबाबदारी र्ा संस््ेची राहील. 
6) सदरच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी मंजूर प्रवेश के्षमतेपेक्षा अणधकचे प्रवेश णदले जािार नाही. 
7) शासकीर् प्रचणलत णनर्मानुसारच णवद्यार्थ्र्ांना प्रवेश देण्र्ात रे्तील. 
8) अभ्र्ासक्रमां करीता शासनाच्र्ा प्रचणलत णनर्मात वेळोवेळी जे बदल होतील ते काटेकोरपिे पाळण्र्ाची   र्ाद्वारे हमी देण्र्ात रे्त आहे. 

 
 

संस््ाचालकाचे नाव व सही 
संस््ेचा/ कार्ालर्ाचा णशक्का 

णठकाि  :- 
 
णदनांक  :- 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास पणरक्षा मंडळ, वांदे्र (पू), मंुबई - 51. 

पणरक्षा मंडळाच्र्ा प्रमािपत्र अभ्र्ासक्रमासाठी ्ेट पणरके्षकणरता पात्र अभ्र्ासक्रमांचा तपशील 

सेंटर ऑर् एस्क्सलसं COE (Sector Construction) अभ्र्ासक्रम 

अ.क्र. सेंटर ऑर् एस्क्सलंस 
व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम 

कोित्र्ा व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमास ्ेट पणरके्षस बसू शकतो त्र्ा अभ्र्ासक्रमांची नांवे व कोड क्रमांक 
अनुक्रमांक 2 मणधल व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम उत्तीिय   झालेल्र्ा णवद्यार्थ्र्ासाठी व्र्वसार् 

1 2 3 

 
 

1 

 
 

COE (Sector Construction) 
(BBBT) 

6 मणहने कालावधी  =  02  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  सेंणटरेअर कॉक्रीट वकय र ( 304103)/ सी.सी.इन लॅण्ड सव्हेईंग ( 304108) 

 
1 वर्य कालावधी =   05 अभ्र्ासक्रम 

सी.सी.इन अनुरेखक (304201) / सी.सी.इन बांधकाम पर्यवेक्षक (304202) /  सी.सी.इन  णबल्डींग 
साईट सुपरवार्झर ( 304203) /  सी.सी.इन  इंटेणरर्र डेकोरेशन   (304204) 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास पणरक्षा मंडळ बांदे्र (पू), मंुबई - 51. 
पणरक्षा मंडळाच्र्ा प्रमािपत्र अभ्र्ासक्रमासाठी ्ेट पणरके्षकणरता पात्र अभ्र्ासक्रमांचा तपशील 

पुवय व्र्ावसाणर्क अभ्र्ासक्रम 
अ.क्र. पुवय माध्र्णमक व्र्वसार् 

अभ्र्ासक्रम 
कोित्र्ा व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमास ्ेट पणरके्षस बसू शकतो त्र्ा अभ्र्ासक्रमांची नांवे व कोड 
क्रमांक 
अनुक्रमांक 2 मणधल व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम उत्तीिय   झालेल्र्ा णवद्यार्थ्र्ार्ंसाठी व्र्वसार् 

1 2 3 

1 व्ही 1 ( इंरॉडक्शन टु बेणसक 
टेक्नॉलाजी ) 

 

6 मणहने कालावधी  =  04  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन गाडयनर  (305108) /  सी.सी.इन णप्र टेलकरग (410120)                                           
/ सी.सी.इन णशवि व कतयन 
( प्रात्र्णक्षक ) (410118) /  सी.सी.इन   तारतत्री सहाय्र्क  ( अपंगासाठी )                                 
( 302112) 
 

2 व्ही 2 ( इणलमेंट्ट्स ऑर् 
मेकॅणनकल इंणजणनर्करग ) 

 

6 मणहने कालावधी  =   20  अभ्र्ासक्रम 
वेल्ल्डग ऍ़ण्ड जाईंटींग़ (303107) / हाऊस र्ाईप णर्टींग ( 303111) / सुतारकाम (अपंगांसाठी) 
(303128) / प्लंकबग (303126) / वुडन डोअर ऍ़ण्ड कवडो शटर मेकर (303112) / र्र्थनचर 
मेककग ऍ़ण्ड णरपेअकरग (303109) / ऑणर्स र्र्थनचर मेककग (303103) / स्कूटर ऍ़ण्ड 
मोटारसार्कल सर्व्व्हकसग 
( 306102) / कॉम्प्र्ुटर ऑपरेशन णव् एम.एस ऑणर्स ( 101101) / सी.सी.इन वेल्डींग        ( 
गॅस ॲण्ड इलेक्रीक ) ( 303116) / सी.सी.इन  आपरेशन  आन णशट  मेटल ( 303118) / 
सुतारकाम प्रात्र्णक्षक 
( 303130) / / सी.सी. इन कॅणबनेट र्र्थनचर मेककग ( 303129) /  सी.सी.इन ले् रं्त्र चालक 
(303137) / सी.सी.इन जोडारी ( बेंच णर्टर)( 303135) / णवदु्यत तारतंत्री                     ( 
302102) /णवजतंत्री मेकॅणनक(302106) /  सी.सी.इन  तारतत्री सहाय्र्क (अपंगासाठी ) ( 
302112)  / सी.सी.इन णवदु्यत सहाय्र्क  ( 302113) /  णडझेल इंणजन मेकॅणनक  (306105) 
1 वर्य कालावधी =   03  अभ्र्ासक्रम 
टू स्व्हलर मेकॅणनक   ( 306202) /  सी.सी.इन वेल्डर कम रॅ्णब्रकेटर ( 303205) / सी.सी. इन 
णडझेल मेकॅणनक ( 306207) 
 

3 व्ही 3 ( इणलमेंंंट्ट्स ऑर् 
इलेक्रीकल ऍ़न्ड इलेक्रॉणनक्स 

इंणजणनर्करग़  ) 
 

6 मणहने कालावधी  =  08  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  सर्व्व्हकसग ऑर् इलेक्रीक ऍ़ण्ड डोमेस्टीक अप्लॉर्न्सेस   ( 302107) / सी.सी.इन  
इलेक्रीक इस्क्वपमेंट असेंब्लर ( 302108) /सी.सी.इन णवदु्यत तारतंत्री  (302102) /  सी.सी.इन  
वीजतंत्री  मेकॅणनक ( 302106) / सी.सी.इन   तारतत्री सहाय्र्क (अपंगासाठी ) ( 302112)  / 
सी.सी.इन णवदु्यत सहाय्र्क     ( 302113) /  सी.सी.इन इलेक्रॉणनक्स असेंब्ली ऍ़ण्ड टी.व्ही. 
मंंेटेनन्स ( 301101) / सी.सी.इन णरपेर्णरग ऍ़ण्ड र्व्स्व्हकसग ऑर् रेणडओ ऍ़ण्ड एल.सी.डी./ 
एल.ई.डी.णटव्ही (301105) 
1 वर्य कालावधी  = 01   अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन बेणसक इलेस्क्रकल इंणजणनर्करग ( 302205) 
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महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास पणरक्षा मंडळ बांदे्र (पू), मंुबई - 51. 
 

पणरक्षा मंडळाच्र्ा प्रमािपत्र अभ्र्ासक्रमासाठी ्ेट पणरके्षकणरता पात्र अभ्र्ासक्रमांचा तपशील 
(णद्वलक्षी अभ्र्ासक्रमासाठी  - Bi-focal) 

अ.क्र. णद्वलक्षी व्र्वसार् 
अभ्र्ासक्रम 

कोित्र्ा व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमास ्ेट पणरके्षस बसू शकतो त्र्ा अभ्र्ासक्रमांची नांवे व कोड क्रमांक 
अनुक्रमांक 2 मणधल व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम उत्तीिय झालले्र्ा णवद्यार्थ्र्ांसाठी  व्र्वसार् 

1 2 3 
(A) टेस्क्नकल गु्रप 

1 इलेक्रीकल  मेंटेनन्स  - 
 
 
 

6 मणहने कालावधी  = 10  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन णवदु्यत तारतंत्री  ( 302102) / सी.सी.इन णवदु्यत पंप व मोटर दुरूस्ती (302103) / सी.सी.इन 
इलेक्रीक मोटर वाईंडींग ( 302104) /  सी.सी.इन  णवजतंत्री मेकॅणनक   ( 302106) /  सी.सी.इन   
सव्हीकसग ऑर् इलेक्रीक डोमेस्टीक अप्लॉर्सेस (302107) /  सी.सी.इन   इलेक्रीक इस्क्वपमेंट 
असेंबलर  (302108) / सी.सी.इन   मोटार आमेचर ऍ़ण्ड वाईंकडग ( 302109) /   सी.सी.इन   तारतत्री 
सहाय्र्क ( अपंगासाठी )( 302112)  /  सी.सी.इन   णरवाईंकडग ऑर् ए.सी. ऍ़ण्ड डी.सी. मोटार ( 
302121) / सी.सी.इन   णरपेर्र ऍ़ण्ड मेंटेनन्स ऑर् इलेस्क्रकल मणशन ऍ़ण्ड पॉवर सप्लार् ( 302128)/ 
 

1 वर्य कालावधी  =  06   अभ्र्ासक्रम 
इलेक्रीक सुपरवार्झर ऑन कंस्रक्शन साईट ( 302204) / सी.सी.इन   बेणसक इलेक्रीकल 

इंणजणनर्करग ( 302205) / सी.सी.इन   णरपेर्र मेंटेनन्स ऍ़ण्ड णरवाईंकडग ऑर् इलेस्क्रकल मोटर ( 
302207) /सी.सी.इन   इलेस्क्रकल पॉवर जनरेशन ऍ़ण्ड णडस्रीब्रु्शन (302208)/सी.सी.इन वार्रमन 

(302209) / सी.सी.इन  इलेस्क्रकल इस्क्वपमेंट सर्व्व्हसेस    ( 302211) 
2 मेकॅणनकल मेंटेनन्स   - 

 
6 मणहने कालावधी  =  14 अभ्र्ासक्रम 

सी.सी.इन   ऑणर्स र्र्थनचर मेककग ( 303103) / सी.सी.इन   सुतारकाम  (अपंगांसाठी ) ( 303128) / 
सी.सी.इन वेल्ल्डग ऍ़ण्ड जाईंटींग (303107) /  सी.सी.इन   र्र्थनचर मेककग ऍ़ण्ड णरपेर्करग ( 303109) 

/  सी.सी.इन  हाऊस र्ाईप णर्टींग ( 303111) / सी.सी.इन   वुडन डोअर ऍ़ण्ड कवडो शटर मेकर ( 
303112) / सी.सी.इन  वेल्ल्डग (गॅस ऍ़ण्ड इलेस्क्रक) ( 303116) /  सी.सी.इन  ऑपरेशन ऑन णशट 

मेटल ( 303118) / सी.सी.इन  प्लंकबग (303126) /   सी.सी.इन   कॅणबनेट र्र्थनचर मेककग ( 303129) / 
सी.सी.इन   सुतारकाम 

( प्रात्र्णक्षक ) (303130) / सी.सी.इन   ले् रं्त्र चालक ( 303137) /  सी.सी.इन   जोडारी  ( बेंच णर्टर) 
( 303135) /  सी.सी.इन   टुय्ल ऍ़ण्ड डार् मेकर (303162) 

 
1 वर्य कालावधी = 02 अभ्र्ासक्रम 

सी.सी.इन  वेल्डर कम रॅ्णब्रकेटर ( 303205) / सी.सी.इन   रॅ्णब्रकेशन (णर्टींग ॲण्ड  वेल्डींग ) ( 
303210) 

3 स्कूटर  व मोटार सार्कल 
दुरूस्ती - 

 

6 मणहने कालावधी  =  02 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन स्कुटर, मोटारसार्कल सर्व्व्हकसग( 306102) / सी.सी.इन णडझेलइंणजन मेकॅणनक्स(306105) 

 
1 वर्य कालावधी =  04 अभ्र्ासक्रम 

सी.सी.इन  टु स्व्हलर मेकॅणनक  ( 306202) / सी.सी.इन    ऑटोमोबॉईल मेकॅणनक टेस्क्नणशर्न 
( 306203) /  सी.सी.इन  ऑटोमोबॉईल इंणजणनर्करग   ( 306204) / सी.सी.इन  णडझेल मेकॅणनक 

( 306207) 
 

४ जनरल णसस्व्हल 
इंणजणनर्करग 

 
 

6 मणहने कालावधी  =  02  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  सेंणटरेअर कॉक्रीट वकय र ( 304103)/  सी.सी.इन लॅण्ड सव्हेईंग ( 304108) 

 
1 वर्य कालावधी =   04 अभ्र्ासक्रम 

सी.सी.इन अनुरेखक (304201) / सी.सी.इन बांधकाम पर्यवेक्षक (304202) /  सी.सी.इन  णबल्डींग 
साईट सुपरवार्झर ( 304203) /  सी.सी.इन  इंटेणरर्र डेकोरेशन ( 304204) 
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5 इलेक्रॉणनक्स   - 
 

6 मणहने कालावधी  = 03 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन इलेक्रॉणनक्स असेंब्ली ऍ़ण्ड टी.व्ही मेंटेनन्स ( 301101) / सी.सी.इन  णरपेर्करग ऍ़ण्ड 

सर्व्व्हकसग रेणडओ ऍ़ण्ड एलसीडी / एलईडी टी.व्ही. ( 301105)  / सी.सी.इन हाडयवेर्र टेक्नॉलाजी              
( 301133) 

 
1 वर्य कालावधी = 04 अभ्र्ासक्रम 

लार्सनणशएट इन इलेक्रॉणनक्स ऍ़ण्ड रेडीओ सर्व्व्हकसग L.E.R.S.(301201) / लार्सनणशएट इन 
ऍ़डव्हान्स इलेक्रॉणनक्स ऍ़ण्ड स्व्हडीओ सर्व्व्हकसग (एल.ए.ई.व्ही.एस.) (301204)  / सी.सी.इन 
इलेक्रॉणनक्स टेक्नॉलाजी    ( 301206) /सी.सी.इन मेकॅणनक ऑर् इंडस्रीर्ल इलेक्रॉणनक्स 

(301207) 
 

6 कॉम्प्र्ुटर सार्न्स  - 
 

6 मणहने कालावधी  =  09  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर ü ऑपरेशन णव् एम.एस ऑणर्स ( 101101) / सी.सी.इन   डेस्क टॉप पस्ब्लकशग़ 

( 101102) / सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटराईज्ड अकाऊंकटग ऍ़ण्ड ऑणर्स ऑटोमेशन ( 101103 ) / 
सी.सी.इन   इन्र्ामेशन टेक्नॉलाजी 

( 101104 ) / सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटर बेणसक (र्क्त अंपगासाठी ) ( 101109)  / सी.सी.इन   नेट वकींग ( 
101110)   सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटर डाटा एन्री ऑपरेटर ( 101121) /  सी.सी.इन पी.सी मेंटेनन्स  

(301103) /  सी.सी.इन हाडयवेर्र टेक्नॉलाजी  ( 301133) 
 

1 वर्य कालावधी =  07 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर सॉफ्टवेर्र ( 101204) /  सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटर टेस्क्नक्स ( 101205) / 

सी.सी.इन डाटा एंरी ऑपरेटर ऍ़ण्ड ऍ़नॉलार्झर (101208) / सी.सी.इन   नेटवकय  टेस्क्नणशर्न ( 
101209) / सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटर साफ्टवेर्र इंणजणनर्र ऍ़स्प्लकेशन ( 101210) / सी.सी.इन   

कॉम्प्र्ुटर णटचसय रेकनग कोसय ( 101202)  / सी.सी.इन लार्सन्सणशएट इन कॉम्प्र्ुटर हाडयवेर्र मेंटेनन्स 
(LCHM)  (301202) 

 
(B) कॉमसय गु्रप 

7 बँककग   - 
 

6 मणहने कालावधी  =   04  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कॉम्रु्टर ऑपरेशन  णव् एम.एस.ऑणर्स (101101) / सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटराईज्ड अकॉऊंटींग 

ऍ़ण्ड ऑणर्स ऑटोमेशन  (101103) / सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटराईज्ड अकॉऊंटींग रु्कसग टॅली (101108) /  
सी.सी.इन  अकाऊंट अणसस्टन्ट ( 408103) 

 
1 वर्य कालावधी =  02 अभ्र्ासक्रम 

/ सी.सी.इन  बॅककग अणसस्टन्ट (408212) /  सी.सी.इन   र्ार्नाणन्शर्ल अकाऊंटींग ( 408215) 
 

8 माकेकटग ऍ़ण्ड सेल्समनणशप   
- 
 

1 वर्य कालावधी =  01  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन    माकेटींग ऍ़ण्ड सेल्समॅनणशप अणसस्टन्ट  ( 408209) 

 
९ स्माल इंडस्रीज ॲण्ड सेल्र् 

एम्प्लॉर्मेंट   - 
6 मणहने कालावधी  =  01 अभ्र्ासक्रम 

कॉम्प्र्ुटराईज्ड अकाऊंकटग रु्कझग टॅली  ( 101108) 
 

10 ऑणर्स मॅनेजमेंट  - 
 

6 मणहने कालावधी  =    05  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर ऑपरेशन णव् एम.एस.ऑणर्स ( 101101)  /  सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर अकाऊंणटग ऍ़ण्ड 

ऑणर्स ऑटोमेशन ( 101103) / सी.सी.इन   कॉम्प्र्ुटराईज्ड अकाऊंकटग रु्कझग टॅली ( 101108)  / 
सी.सी.इन   कर   व णवत्तीर् व्र्वस््ापन प्रणशक्षि ( 408101)  /  C C in Networking (101110 ) 
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(C) ॲग्रीकल्चर गु्रप 
11 ऍ़णनमल सार्न्स ऍ़ण्ड 

डेअरींग   - 
 

6 मणहने कालावधी  =  01   अभ्र्ासक्रम 
सी.सी. इन शेळी व मेंढी पालन  ( 305138) 

12 क्रॉप सार्न्स 
 

6 मणहने कालावधी  =   03  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कृर्ी माणहती  तंत्रज्ञान (305103) / सी.सी.इन   इणरगेशन पंप मेकॅणनक (305109)   /   सी.सी.इन   

भाजीपाला रोप वाटीका  ( 305122) / 
 
 

13 हॉटीकल्चर   - 
 

6 मणहने कालावधी  =   06   अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कृर्ी माणहती  तंत्रज्ञान (305103) / सी.सी.इन   गाडयनर ( 305108)  / इणरगेशन पंप मेकॅणनक 

(305109) / / सी.सी.इन  र्ळ रोपवाणटका (305120) /  रु्ल रोप वाटीका (305121)  /   सी.सी.इन   
भाजीपाला रोप वाटीका  (305122) 

 
(D) कॅटकरग ऍण़्ड रु्ड टेक्नॉलाजी गु्रप 

 
14 कुकरी   - 

 
6 मणहने कालावधी  =   02   अभ्र्ासक्रम 

सी.सी.इन  बेणसक रु्ड प्रोडक्शन ( 401118)/ सी.सी.इन    अन्न व पेर् सेवा ( 401101) 
 

1 वर्य कालावधी =  04  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   स्वरं्पाक कला (401201) /  सी.सी.इन    स्वरं्पाककला (र्क्त अंपगासाठी )  ( 401205) / 
सी.सी.इन   कुकरी , बेकरी ऍ़ण्ड कन्रे्क्शनरी ( 401207) /  सी.सी.इन    कुकरी टेस्क्नणशर्न ( 401211) 

 
15 बेकरी ऍ़ण्ड कन्रे्क्शनरी 

 
 

1 वर्य कालावधी =  02  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   बेकरी व णमठाई कला (401202) / सी.सी.इन   कुकरी ,बेकरी ऍ़ण्ड करे्क्शनरी ( 401207) 

 
16 रु्ड णप्रझवेशन  - 

 
 

6 मणहने कालावधी  =  01अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन    बेणसक रु्ड प्राडक्शन ( 401118) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

म.रा.कौ.वि.प.मं. माहितीपसु्तका २०२१-२२ Page ९८ 

 

महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास पणरक्षा मंडळ बांदे्र (पू), मंुबई - 51. 
पणरक्षा मंडळाच्र्ा प्रमािपत्र अभ्र्ासक्रमासाठी ्ेट पणरके्षकणरता पात्र अभ्र्ासक्रमांचा तपशील 

एच.एस.सी.(Vocational) 
अ.क्र. एच.एस.सी. (Vocational) 

 
कोित्र्ा व्र्वसार् अभ्र्ासक्रमास ्ेट पणरक्षेस बसू शकतो त्र्ा अभ्र्ासक्रमाचंी नांवे व कोड क्रमांक 
अनुक्रमांक 2 मणधल व्र्वसार् अभ्र्ासक्रम उत्तीिय झालले्र्ा णवद्यार्थ्र्ांसाठी व्र्वसार् 

1 2 3 
( A)  टेस्क्नकल गु्रप ( इणंजणनर्करग ऍण़्ड टेल्क्नॉलाजी) 

1 इलेक्रॉणनक्स टेक्नॉलाजी 

 

6 मणहने कालावधी  =   03  अभ्र्ासक्रम - 
सी.सी.इन इलेक्रॉणनक्स असेंब्ली  ॲण्ड टी.व्ही मेंटेनन्स ( 301101) / सी.सी.इन  णरपेर्करग ॲण्ड  सर्व्व्हकसग रेणडओ  
ॲण्ड एलसीडी  / एलईडी टी.व्ही. ( 301105) / सी.सी.इन हाडयवेर्र टेक्नॉलाजी ( 301133) 

1 वर्य कालावधी    =   04   अभ्र्ासक्रम - 
लार्नणसरे्ट इन इलेक्रॉणनक्स ऍ़ण्ड रेणडओ सर्व्व्हकसग ( LERS)( 301201) / लार्सनणशएट इन ऍ़डव्हान्स 
इलेक्रॉणनक्स ऍ़ण्ड स्व्हडीओ सर्व्व्हकसग (एलएईव्हीएस) (301204)  / सी.सी.इन इलेक्रॉणनक्स टेक्नॉलाजी ( 301206) / 
सी.सी.इन मेकॅणनक ऑर् इंडस्रीर्ल इलेक्रॉणनक्स (301207) 

2 मेंटेनन्स  ॲण्ड णरपेर्र ऑर् 
इलेक्रीक  डोमेस्टीक 

अप्लॉर्न्सेस 
 

6 मणहने कालावधी  =  10 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन णवद्युत तारतंत्री     ( 302102) / सी.सी.इन णवद्युत पंप व मोटर दुरूस्ती (302103) / सी.सी.इन इलेक्रीक 
मोटर वाईंडींग ( 302104) / सी.सी.इन  णवजतंत्री मेकॅणनक ( 302106) /  सी.सी.इन   सव्हीकसग ऑर् इलेक्रीक 
डोमेस्टीक अप्लॉर्सेस (302107) /  सी.सी.इन   इलेक्रीक इस्क्वपमेंट असेंबलर  (302108) / सी.सी.इन   मोटार 
आमेचर ऍ़ण्ड वाईंकडग                     ( 302109) /  सी.सी.इन   तारतत्री सहाय्र्क ( अपंगासाठी )                ( 
302112)  /  सी.सी.इन   णरवाईंकडग ऑर् ए.सी. ॲण्ड डी.सी. मोटार ( 302121) / सी.सी.इन   णरपेर्र ॲण्ड मेंटेनन्स 
ऑर् इलेस्क्रकल मणशन ॲण्ड पॉवर सप्लार् ( 302128) 
1 वर्य कालावधी   =  06   अभ्र्ासक्रम 

इलेक्रीक सुपरवार्झर ऑन कंस्रक्शन साईट ( 302204) / सी.सी.इन   बेणसक इलेक्रीकल इंणजणनर्करग    ( 302205) 
/ सी.सी.इन   णरपेर्र मेंटेनन्स ऍ़ण्ड णरवाईंकडग ऑर् इलेस्क्रकल मोटर ( 302207) / सी.सी.इन   इलेस्क्रकल पॉवर 
जनरेशन ऍ़ण्ड णडस्रीब्रु्शन ( 302208) / सी.सी.इन  वार्रमन (302209) /सी.सी.इन इलेस्क्रकल इस्क्वपमेंट 
सर्व्व्हसेस (302211) 

3 मेकॅणनकल टेक्नॉलाजी 

 

6 मणहने कालावधी  =  14 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   ऑणर्स र्र्थनचर मेककग ( 303103) / सी.सी.इन   सुतारकाम  (अपंगांसाठी )( 303128) / सी.सी.इन 
वेल्ल्डग ऍ़ण्ड जाईंटींग (303107) /  सी.सी.इन   र्र्थनचर मेककग ऍ़ण्ड णरपेर्करग ( 303109) /  सी.सी.इन  हाऊस 
र्ाईप णर्टींग ( 303111) / सी.सी.इन   वुडन डोअर ऍ़ण्ड कवडो शटर मेकर ( 303112) / सी.सी.इन  वेल्ल्डग (गॅस 
ऍ़ण्ड इलेस्क्रक)  ( 303116) /  सी.सी.इन  ऑपरेशन ऑन णशट मेटल ( 303118) / सी.सी.इन  प्लंकबग (303126) /   
सी.सी.इन   कॅणबनेट र्र्थनचर मेककग ( 303129) / सी.सी.इन   सुतारकाम प्रात्र्णक्षक ) (303130) / सी.सी.इन   ले् 
रं्त्र चालक  ( 303137) /  सी.सी.इन   जोडारी ( बेंच णर्टर)( 303135) /  सी.सी.इन   टुय्ल ऍ़ण्ड डार् मेकर 
(303162) 

1 वर्य कालावधी = 02 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  वेल्डर कम रॅ्णब्रकेटर ( 303205) / सी.सी.इन   रॅ्णब्रकेशन (णर्टींग ॲण्ड वेल्डींग( 303210) 

4 ऑटो इंणजणनर्करग़ 

टेस्क्नणशर्न 

 

6 मणहने  कालावधी  =  05 अभ्र्ासक्रम - 
सी.सी.इन   मोटार ड्रार्ल्व्हग ( 306104) /   सी.सी.इन   स्कुटर, मोटारसारु्कल सर्व्व्हकसग 
( 306102)  / सी.सी.इन  णडझेल इंणजन मेकॅणनक्स ( 306105) 

1 वर्य कालावधी  = 04 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन    टु व्हीलर मेकॅणनक्स ( 306202) / सी.सी.इन    ऑटोमोबॉईल मेकॅणनक टेस्क्नणशर्न 
( 306203) /   सी.सी.इन    ऑटोमोबॉईल इंणजणनर्करग ( 306204) /  सी.सी.इन णडझेल मेकॅणनक           ( 306207) 
 

5 णबल्ल्डग़ मेंटेनन्स    

 

6 मणहने कालावधी  =  03  अभ्र्ासक्रम - 
सी.सी.इन  सेंणटरेअर कॉक्रीट वकय र ( 304103) / सी.सी.इन लॅण्ड सव्हेईंग ( 304108) /  सी.सी.इन  प्लंकबग   ( 
303126) 
1 वर्य कालावधी =  05  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  अनुरेखक ( 304201) /  सी.सी.इन  बांधकाम पर्यवेक्षक ( 304202) /  सी.सी.इन  णबल्डींग साईट 
सुपरवार्झर ( 304203) /  सी.सी.इन  इंटेणरर्र डेकोरेशन (304204) 
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6 णरपेर्र मेंटेनन्स  ॲण्ड 
णरवाईडींग ऑर् इलेक्रीक 

मोटसय    
 

6 मणहने  कालावधी  = 09   अभ्र्ासक्रम - 
सी.सी.इन  णवद्युत तारतंत्री ( 302102) / सी.सी.इन   णवद्युत पंप मोटार  दुरूस्ती ( 302103) / सी.सी.इन   इलेक्रीक 
मोटर वाईंडींग ( 302104) /  सी.सी.इन   णवजतंत्री Mech.  ( 302106) /   सी.सी.इन   सव्हीकसग ऑर् इलेक्रीक 
डोमेस्टीक अप्लॉर्सेस (302107) / सी.सी.इन   मोटार आमेचर ऍ़न्ड वाईडंींग ( 302108) /  सी.सी.इन   तारतंत्री 
सहाय्र्क ( अपंगांसाठी) ( 302112)  सी.सी.इन   णवद्युत सहाय्र्क ( 302113) / सी.सी.इन   णरवाईंकडग ऑर् ए.सी 
ऍ़ण्ड डी.सी. मोटार ( 302121) 

7 कॉम्प्रु्टर टेस्क्नक्स    

 

6 मणहने कालावधी  =  11  अभ्र्ासक्रम – 
सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर  ऑपरेशन णव् एम.एस ऑणर्स ( 101101) / सी.सी.इन   डेस्क टॉप पस्ब्लकशग़ ( 101102) / 
सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टराईज्ड अकाऊंकटग ऍ़ण्ड ऑणर्स ऑटोमेशन ( 101103 ) / सी.सी.इन   इन्र्ामेशन टेक्नॉलाजी ( 
101104 ) / सी.सी.इन   वेब पेज णडझाईकनग ( 101105) / सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टराईज्ड अकाऊंकटग रु्कझग टॅली   ( 
101108) / सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर बेणसक ( अंधांसाठी ) ( 101109)  / सी.सी.इन   नेट वकींग ( 101110)/ सी.सी.इन   
कॉम्प्रु्टर डाटा एन्री ऑपरेटर ( 101121) /सी.सी.इन   पी.सी मेंटेनन्स ( (301103)  / Hardware  Technology ( 
301133) 
1 वर्य कालावधी =  02   अभ्र्ासक्रम 
CC in Computer Technique ( 101205 ) /CC in Data Entry Operator & Analyzer (101208 ) 

8 मल्टीमेणडर्ा इंटरनेट 
टेक्नॉलाजी 

 

6 मणहने कालावधी  =   08 अभ्र्ासक्रम - 
सी.सी.इन कॉम्प्रु्टर ऑपरेशन णव् एम.एस ऑणर्स (101101)  / सी.सी.इन   इन्र्ॉरमेशन टेक्नॉलाजी 
( 101104) / सी.सी.इन   वेब पेज णडझाईकनग ( 101105) / सी.सी.इन   मस्ल्टमेणडर्ा ऍ़णनमेशन टेक्नॉलाजी ( 101107) 
/ सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर बेणसक  (र्क्त अंपगासाठी ))  ( 101109) / सी.सी.इन   नेट वकींग   ( 101110)  / सी.सी.इन 
मल्टीमेणडर्ा ऍ़ण्ड वेब पेज णडझाईकनग ( 101145) / सी.सी.इन  एणलमेंट ऑर् कॉम्प्रु्टर इंणजणनर्करग ( 101148) 
1 वर्य कालावधी = 01  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन मल्टीमेडीर्ा ऍ़ण्ड इटंरनेट टेक्नॉलाजी ( 101203) 

(B)  णबणझनेस ऍण़्ड कॉमसय गु्रप 
9 परचेकसग ॲण्ड 

  स्टोअर कीकपग 

 

6 मणहने कालावधी -- 01 अभ्र्ासक्रम सी,सी,इन णरटेल ऑपरेशन  ( 408116  ) /  सी,सी,इन णरटेकलग             ( 
408115 ) 

1 वर्य कालावधी =  01 अभ्र्ासक्रम   CCin Retail  System ( 408224 ) 

10 माकेटींग ॲण्ड सेल्समनणशप 

 

1 वर्य कालावधी =  01  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  माकेटींग ॲण्ड सेल्समॅनणशप अणसस्टन्ट  ( 408209) 

11 अकाऊंटींग  ॲण्ड ऑणडटींग 

 

6 मणहने कालावधी  =  05   अभ्र्ासक्रम - 
सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टराईज्ड अकॉऊंटींग ॲण्ड ऑणर्स ऑटोमेशन  (101103) / सी.सी.इन     कॉम्प्रु्टराईज्ड 
अकॉऊंटींग रु्कझग टॅली (101108) /  सी.सी.इन कर   व णवत्तीर् व्र्वस््ापन प्रणशक्षि 
( 408101) / सी.सी.इन  अकाऊंट अणसस्टन्ट ( 408103) / सी.सी.इन    ऍ़डव्हान्स कॉम्प्रु्टराईज्ड अकाऊंकटग 
रु्कसग टॅली ( 101112) 
1 वर्य कालावधी =  02 अभ्र्ासक्रम 
 सी.सी.इन   बॅककग अणसस्टन्ट (408212) / सी.सी.इन   र्ार्नाणन्शर्ल अकाऊंटींग (408215) 
 

12 ऑणर्स मॅनेजमेंट 6 मणहने कालावधी  =    03  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर ऑपरेशन णव् एम.एस.ऑणर्स ( 101101)  /  सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टर अकाऊंणटग ऍ़ण्ड 
ऑणर्स ऑटोमेशन ( 101103) / सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टराईज्ड अकाऊंकटग    रु्कझग टॅली ( 101108) 
 
 

13 बॅककग      - 

 

 

6 मणहने कालावधी  =    04  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कॉम्रु्टर ऑपरेशन  णव् एम.एस.ऑणर्स (101101) / सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टराईज्ड अकॉऊंटींग ऍ़ण्ड 
ऑणर्स ऑटोमेशन  (101103) / सी.सी.इन   कॉम्प्रु्टराईज्ड अकॉऊंटींग रु्कसग टॅली (101108) /  सी.सी.इन  
अकाऊंट अणसस्टन्ट  (408103) 
1 वर्य कालावधी =   02  अभ्र्ासक्रम 
 सी.सी.इन   बॅककग अणसस्टन्ट  ( 408212) / सी.सी.इन   र्ार्नाणन्शर्ल अकाऊंटींग 
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( 408215) 
( C) ॲग्रीकल्चर गु्रप 

14 हॉटीकल्चर    

 

6 मणहने कालावधी  =   06 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कृर्ी माणहती  तंत्रज्ञान (305103) /  सी.सी.इन गाडयनर ( 305108)  / इणरगेशन पंप मेकॅणनक ( 
305109) /  सी.सी.इन   र्ळ रोपवाणटका ( 305120) / रु्ल रोप वाटीका 
( 305121) / सी.सी.इन  भाजीपाला रोप वाटीका (305122) 

15 क्राप सार्न्स       

 

6 मणहने कालावधी  =   03  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   कृर्ी माणहती  तंत्रज्ञान (305103) / सी.सी.इन इणरगेशन पंप मेकॅणनक (305109)   / सी.सी.इन   
भाजीपाला रोप वाटीका  ( 305122) 

16 पोल्री प्रॉडक्शन टेक्नॉलाजी 6 मणहने कालावधी  =   01   अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  पोल्री र्ार्समग  ( 305141) 

17 सीड प्रोडक्शन टेक्नॉलाजी 

 

6 मणहने कालावधी  =    06 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  कृर्ी माणहती  तंत्रज्ञान (305103) /  सी.सी.इन   गाडयनर ( 305108)  / इणरगेशन पंप मेकॅणनक 
(305109)  /  सी.सी.इन   र्ळ रोपवाणटका ( 305120)/ रु्ल रोप वाटीका ( 305121)  /   सी.सी.इन   
भाजीपाला रोप वाटीका  ( 305122) 

18 वॉटर शडे  मॅनेजमेंट   6 मणहने कालावधी  =   01   अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन इणरगेशन पंप मेकॅणनक  ( 305109 ) 

19 क्रें च  ॲण्ड प्री स्कूल मॅनेजमेंट 1 वर्य कालावधी =  02  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन  णप्र - स्कूल णटचर रेकनग (411206) / सी.सी.इन   क्रें च ऍ़ण्ड णप्र स्कूल मॅनेजमेंट ( 411210) 

(D)  गृह णवज्ञान  गु्रप 

20 बेकरी  ॲण्ड कन्रे्क्शनरी   1 वर्य कालावधी =  02  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   बेकरी व णमठाई कला (401202) / सी.सी.इन कुकरी ,बेकरी ऍ़ण्ड करे्क्शनरी 
( 401207) 
 

21 कुकरी     

 

6 मणहने कालावधी  =  02  अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन    बेणसक रु्ड प्राडक्शन ( 401118) / सी.सी.इन अन्न व पेर् सेवा ( 401101) 
 
1 वर्य कालावधी =   04 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन   स्वरं्पाक कला (401201) /  सी.सी.इन स्वरं्पाकला ( र्क्त अपंगासाठी ) ( 401205) / सी.सी.इन   
कुकरी , बेकरी अम् ण्ड कन्रे्क्शनरी ( 401207) /  सी.सी.इन    कुकरी टेस्क्नणशर्न ( 401211) 

22 टूणरझम  ऍण़्ड  रवॅ्हल  तंत्रज्ञ   6 मणहने कालावधी  =  01 अभ्र्ासक्रम 
सी.सी.इन    रॅव्हल ॲण्ड  टुणरझम ( 414104) 
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सद्यस्स््तीत सन 2021-22  सत्रासाठी कार्यरत असलले्र्ा संस््ातील अभ्र्ासक्रमांची एकूि मंजूर प्रवेशक्षमता (अभ्र्ासक्रमणनहार्) खालील प्रमािे 
माणहतीसाठी देण्र्ांत रे्त आहे. 

        6 MONTHS COURSES 

SR.NO COURSE CODE COURSE NAME  INTAKE  

1 101101 COMPUTER OPERATION WITH M.S.OFFICE 550 

2 101102 DESK TOP PUBLISHING 300 

3 101103 COMPUTERIZED ACCOUNTUING & OFFICE AUTOMATION 500 

4 101104 INFORMATION TECHNOLOGY  325 

5 101105 WEB PAGE DESIGNING 50 

6 101106 AUTO - CAD 275 

7 101108 COMPUTERIZED ACCOUNTING USING TALLY 500 

8 101107 MULTIMEDIA ANIMATION  50 

9 101112 ADVANCE COMPUTERIZED ACCOUTING USING TALLY 50 

10 101109 COMPUTER BASICS ( FOR VISUALLY IMPAIRED ) 175 

11 101110 NET WORKING 75 

12 101119 BASIC COMPUTER PROGRAMING  50 

13 101113 C & C++ 25 

14 101121 COMPUTER DATA ENTRY OPERATOR 150 

15 101136 BASIC ANIMATION 25 

16 101148 ELEMENTS OF COMPUTER ENGINEERING 25 

17 101124 GRAPHIC MULTIMEDIA ANIMATION (101124) 25 

18 101156 CERTIFICATE COURSE IN SOFTWARE TESTING 25 

19 201103 I.C.U. TECHNICIAN 125 

20 101155 PRINT PUBLISHING 25 

21 201112 BASIC  ACUPRESSURE & MASSAGE  (FOR BLIND) 100 

22 201134 YOGA THERAPIST 100 

23 201135 ACUPRESSURE AND MASSAGE (TRIGENDER  / GENERAL) 100 

24 201137 MEDICAL RECORDS AND HEALTH INFORMATION TECHNICIAN 25 

25 301101 ELECTRONIC ASSEMBLY & T.V. MAINTENANCE 100 

26 301101 ELECTRONICS ASSEMBLY AND TV MAINTANANCE  50 

27 301103 P.C. MAINTANANCE  75 

28 301104 MOBILE REPAIRING AND SERVICING 75 

29 301105 REPAIRING AND SERVICING OF RADIO AND LCD/LED TV 25 

30 301133 HARDWARE TECHNOLOGY 125 

31 301134 C.C.IN EMBEDDED SYSTEM & PLC 25 

32 301135 C.C.IN AUTOMATION & PLC 25 

33 302102 ELECTRICAL   WIREMAN  1000 

34 302106 ELECTRICIAN MECHANIC 175 

35 302109 MOTOR ARMATURE & WINDING 425 

36 302112 WIRE-MAN ASSTT. (ONLY FOR PHYSICALLY HANDICAPPED ) 100 

37 302113 ELECTRICAL ASSISTANT 50 

38 302121 REWINDING OF AC & DC MOTOR 25 

39 303104 AIR CONDITIONING    AND REFRIGERATION MECHANIC                        450 

40 303107 WELDING AND JOINTING  75 

41 303109 OFFICE FURNITURE MAKING AND REPAIRING  25 

42 303111 HOUSE PIPE FITING 25 

43 303116 WELDING ( GAS AND ELECTRIC ) 25 
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44 303126 PLUMBING 25 

45 303127 CAD-CAM OPERATOR 325 

46 303128 CARPENTER (FOR HANDICAPPED) 25 

47 303135 FITTER ( BENCH FITTER ) 75 

48 303137 LATHE MACHINE OPERATOR 50 

49 303162 TOOL AND DIE MAKER 25 

50 303172 FITTER(PRATICAL) 25 

51 303173 BASIC CARPENTRY (PRACTICAL) 50 

52 303175 3D DESIGN & PRINTING 50 

53 303177 C.C.IN CNC PROGRAMMER CUM OPERATOR 25 

54 305103 AGRO INFORMATION TECHNOLOGY 50 

55 305108 GARDNER 75 

56 305120 FRUIT PLANT NURSERY 100 

57 305121 FLOWER PLANT NURSERY 25 

58 305122 VEGETABLE PLANT NURSERY 75 

59 305141 POULTRY FARMER 25 

60 306102 SCOOTER MOTOR CYCLE SERVICING  175 

61 306104 MOTOR DRIVING 25 

62 306105 DIESEL ENGINE MECHANIC 425 

63 306117 C.C.IN ADVANCE AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC SYSTEMS 25 

64 401101 FOOD & BEVERAGE SERVICE 175 

65 401118 BASIC FOOD PRODUCTION 100 

66 403101 FRENCH LANGUAGE 50 

67 403102 GERMAN LANGUAGE 50 

68 403107 ENGLISH LANGUAGE 175 

69 404101 FITNESS TRAINER 75 

70 404102 BODYBUILDING, DIETICIAN AND FITNESS TRAINER 125 

71 405103 FACIAL & BLEACH OPERATOR 25 

72 405106 OPERATOR COURSE IN BEAUTY CULTURE 100 

73 405108 BASIC COURSE IN BEAUTY CULTURE 300 

74 405110 ADVANCE COURSE IN BEAUTY CULTURE 25 

75 405112 PROFESSIONAL COURSE IN BEAUTY CULTURE & HAIR DRESSING 150 

76 405117 HAIR & BEAUTY OPERATOR 75 

77 405118 BEAUTY CARE 125 

78 406102 OFFSET (SHEET FED) 50 

79 408101 TAX AND FINANCE MANAGEMENT ASSISTANT 100 

80 408102 COMPUTER TYPING (ENGLISH) 625 

81 408103 ACCOUNTANT ASSISTANT 50 

82 408105 COMPUTER TYPING (MARATHI) 525 

83 408106 CO-OPERATIVE MANAGEMENT STUDIES   50 

84 409102 PAPER WORK, CARD BOARD WORK & BOOK BINDING 25 

85 410104 COMPUTERISED FASHION DESIGNING 25 

86 410107 DRESS MAKING 75 

87 410118 TAILORING AND CUTTING ( PRACTICAL ) 25 

88 410119 BASIC FASHION DESIGNING 400 

89 410120 PRE SHIVANKALA 125 
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90 410122 EMBROIDERY AND FANCY WORK  50 

91 410126 ADVANCE COURSE IN TAILORING & CUTTING 50 

92 410136 ELEMENTS OF GARMENT MAKING AND FASHION DESIGNING 25 

93 411123 INDUSTRIAL SAFETY MANEGMENT TRAINING 375 

94 411124 SECURITY & FIRE PREVENTION TRAINING 500 

95 411155 ASSISTANT SECURITY MAN 100 

96 411163 LIBRARIAN ASSISTANT 25 

97 411186 PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE 50 

98 413104 ASSISTANT JOURNALISM 75 

99 413107 TRAINING FOR JOURNALISM 125 

100 414104 TRAVEL AND TOURISM 200 
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                ONE YEAR COURSES 

SR.NO COURSE CODE                                                           COURSE NAME  INTAKE  

1 201221 ACUPRESSURE & MASSAGE THERAPY (FOR BLIND) 100 

2 201233 ADVANCE  DIPLOMA  IN  NATURAL HEALING 25 

3 411217 ADVANCE DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY 525 

4 304211 ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN WITH CAD 50 

5 412210 ART EDUCATION  25 

6 306203 AUTOMOBILE MECHANIC TECHNICIAN  375 

7 306204 AUTOMOBILES ENGINEERING 75 

8 401202 BAKERY & CONFECTIONARY 275 

9 408212 BANKING ASSISTANT 100 

10 302205 BASIC ELECTRICAL ENGINEERING 125 

11 303226 BASIC JODARI 25 

12 302212 BASIC WIREMAN FOR DISABLED 50 

13 405201 BEAUTY  CULTURE 25 

14 405201 BEAUTY CULTURE 900 

15 304203 BUILDING SITE SUPERVISOR 175 

16 415204 C.C.IN HOME MANAGEMENT 25 

17 303231 C.C.IN LIFT AND ESCALATOR MECHANIC 50 

18 201201 C.C.IN OPERATION THEATRE TECHNICIAN 775 

19 201232 CC IN PANCHGAVYA CHIKITSA AND SENDRIYA SHETI 50 

20 201234 CERTIFICATE COURSE IN ELECTRO-HOMOEOPATHY 600 

21 301202 COMPUTER HARDWARE MAINTENANCE (LCHM) 175 

22 101204 COMPUTER SOFTWARE 150 

23 101210 COMPUTER SOFTWARE ENGINEER APPLICATION 25 

24 101202 COMPUTER TEACHERS TRAINING COURSE 50 

25 101205 COMPUTER TECHNIQUES 25 

26 304202 CONSTRUCTION SUPERVISOR 25 

27 401205 COOKERY (FOR THE HEARING IMPAIRED) 75 

28 401211 COOKERY TECHNICIAN 50 

29 401207 COOKERY, BAKERY & CONFECTIONERY 150 

30 411210 CRECHE AND PRESCHOOL MANAGEMENT 25 

31 101211 D.T.P. OPERATOR (FOR DEAF) 100 

32 101208 DATA ENTRY OPEATOR & ANALYZER 25 

33 201227 DENTAL ASSISTANT 100 

34 201231 DIALYSIS TECHNICIAN 425 

35 306207 DIESEL MECHANIC 1600 

36 411212 DISATER MANGEMENT 125 

37 302208 ELECTRICAL POWER GENERAION AND DISTRIBUTION 25 

38 302204 ELECTRICAL SUPERVISOR ON CONSTRUCTION SITE 275 

39 301201 ELECTRONICS AND RADIO SERVICING  200 

40 301206 ELECTRONICS TECHNOLOGY 25 

41 303210 FABRICATION (FITTING & WELDING) 50 

42 410204 GARMENT MANUFACTURING & FASHION DESIGNING 1200 

43 201203 HEALTH WORKER 75 

44 401204 HOME SCIENCE 25 
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45 415201 HOSPITALITY 125 

46 417201 HOSPITALITY AND AIR TRAVEL MANAGEMENT TRAINING 475 

47 401208 HOTEL MANAGEMENT  AND CATERING TECHNOLOGY 1450 

48 301207 MECHANIC OF INDUSTRIAL ELECTRONICS 25 

49 101209 NETWORK TECHNICIAN 25 

50 201226 NURSING CARE 1575 

51 201228 OPHTHALMIC TECHNICIAN 225 

52 303207 PAN BOILING 25 

53 201230 PATHOLOGY TECHNICIAN 250 

54 413201 PHOTOGRAPHY 250 

55 413203 POST PRODUCTION VISUAL EFFECTS (VFX)    25 

56 411206 PRE SCHOOL TEACHER TRAINING 1200 

57 201229 RADIOLOGY TECHNICIAN 750 

58 410209 TEACHER IN TAILORING  50 

59 410210 TEACHERS  IN TAILORING  EMBROIDERY AND GARMENT DECORATION  50 

60 301203 TELEPHONE OPERATOR WITH INTERCOM SYSTEMS (FOR BLIND) 25 

61 304201 TRACERS 125 

62 306202 TWO WHELLER MECHANIC 150 

63 201216 VETERINARY TECHNICIAN 75 

64 411216 VOCATIONAL TEACHER TRAINING 275 

65 303205 WELDER CUM FABRICATOR 300 

66 302209 WIREMAN 525 

67 302213 WIREMAN FOR DISABLED 50 

68 303230 WORKSHOP MACHINE OPERATOR(FOR VISUALLY HANDICAPPED) 25 

69 201208 YOGA & NATUROTHERAPY 475 

70 201224 YOGA TEACHER 125 
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      2 YEAR COURSES 

SR.NO COURSE CODE COURSE NAME  INTAKE  

1 101401 COMPUTER SCIENCE 175 

2 101408 COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY 150 

3 101418 COMPUTER ANIMATION 200 

4 201409 PHYSIOTHERAPIST(FOR BLIND) 25 

5 201417 NATUROPATHY AND YOGIC SCIENCE 375 

6 201418 DIETICIAN &  NUTRITION SCIENCE 250 

7 201419 PANCHAKARMA THERAPY 50 

8 201420 ACUPUNCTURE SCIENCE 50 

9 201421 DIALYSIS  TECHNOLOGY 225 

10 201422 MEDICAL RECORDS TECHNOLOGY 25 

11 302404 LINEMAN 25 

12 302405 ELECTRICAL ENGINEERING 375 

13 303401 DRAUGHTSMAN MECHANICAL 25 

14 303403 GENERAL FITTER CUM MECHANIC 350 

15 303418 WELDING TECHNOLOGY 75 

16 303426 MECHANICAL ENGINEERING 25 

17 303433 BOILER ATTENDANT 125 

18 304401 ARCHITECT DRAUGHTSMAN                   750 

19 304401 ARCHITECTURE DRAUGHTSMAN     25 

20 304402 DRAUGHTMAN CIVIL 75 

21 304405 BUILDING CONSTRUCTION SUPERVISOR 250 

22 305403 AGRICULTURAL TECHNOLOGY 450 

23 305432 DAIRY FARMING 50 

24 305440 AGRICULTURE ENGINEERING 200 

25 306402 AUTO ENGINEERING TECHNICIAN 325 

26 306406 MECHANIC MOTOR VIHICLE 225 

27 401402 HOTEL OPERATIONS 575 

28 401407 CATERING AND RESTAURANT MANAGEMENT 100 

29 405401 PROFESSIONAL BEAUTICIAN 25 

30 408412 E COMMERCE MANAGEMENT 50 

31 410401 FASHION DESIGNING & CLOTHING CONSTRUCTION 50 

32 410408 FASHION TECHNOLOGY 50 

33 411402 LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 25 

34 412401 APPLIED ART 125 

35 414402 BASIC OF TOURISM AND AVIATION INDUSTRIES MANAGEMENT 75 

36 415401 HOSPILITY MANAGEMENT  25 

37 415401 HOSPITALITY MANAGEMENT 675 
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मंडळ कार्ालर्ाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक  ई-मेल 

महाराष्र राज्र् कौशल्र् णवकास परीक्षा मंडळ,  
शासकीर् तंत्र णनकेतन इमारत, दुसरा मजला, क णवभाग,  49, 
खेरवाडी, अणलर्ावर जंग मागय, वांदे्र (पूवय),  
  मंुबई 400 051. 

  ०२२-26474435 
 

secretary@msbsde.edu.in 

 
www.msbsde.edu.in 

 

 

 

 

 

 

संबंणधत   प्रादेणशक कार्ालर्ांचे  पत्त े  
 
 

अ.क्र. प्रादेणशक कार्ालर्ाचे नांव दूरध्वनी / रॅ्क्स क्रमांक  ई-मेल 

1 सहसंचालक, व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि, 
प्रादेणशक कार्ालर्, 49, खेरवाडी,अणलर्ावर जंग 
मागय, वांदे्र(पूवय), मंुबई 400 051.                                          

022-2647 30 55/2647 13 
54 

jtdir.mumbai@dvet.gov.in 

2 सहसंचालक,व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि,प्रादेणशक 
कार्ालर्, घोले रोड, पुिे - 411005.                                

020-255354 15/16/17 
रॅ्क्स नं.25533502 

jtdir.pune@dvet.gov.in 

3 सहसंचालक,व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि,प्रादेणशक 
कार्ालर्, जुना आग्रा रोड,नाणशक 422 002. 

0253 2579410                  
रॅ्क्स नं.257 72 20 

jtdir.nashik@dvet.gov.in 

4 सहसंचालक,व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि, 
प्रादेणशक कार्ालर्, आर्.टी.आर्.(मुलींची),पणरसर, 
भडकल गेटजवळ, औरंगाबाद -431 001.            

0240-233 49 62              
रॅ्क्स नं. 233 70 78 

jtdir.aurangabad@dvet.gov.in 

5 सहसंचालक,व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि,प्रादेणशक 
कार्ालर्, मोशी रोड,अमरावती   444 602.                     

0721-266 05 06 / 
266 03 20                                    
रॅ्क्स नं.266 05 88 

jtdir.amaravati@dvet.gov.in 

6 सहसंचालक,व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि,प्रादेणशक 
कार्ालर्, णसव्हील लाईन , कोटासमोर , 
नागपूर 440001.  

25634 03/2560823 
रॅ्क्स नं.252 67 23 

jtdir.nagpur@dvet.gov.in 
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णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्ांचे पत्ते 

अ.क्र. णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्ाचे नांव दूरध्वनी / 
 रॅ्क्स क्रमांक  

ई-मेल 

1 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, 
मंुबई (शहर),व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर्, 
वीर सावरकर मागय, दादर (पणश्चम),मंुबई 400 028.  

24372921 dveto.mumbai@msbsde.edu.in 

2 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, मंुबई (उपनगर) 
व्दारा व्र्वसार् णशक्षि  प्रमािपत्र पणरक्षा मंडळ कार्ालर् ( नवीन 
इमारत ) खंडोबा मंणदर समोर बाळासाहेब ठाकूरवाडी , णमठागर 
रोड मुलूंड (पूवय), मंुबई 400 081. 

022- 
21630204 

dveto.mumbaisub@msbsde.edu.in 

3 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, ठािे/¯पालघर* 
व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर् कें द्र,कोपरी कॉलनी, ठािे (पूवय), 
णजल्हा ठािे 400060.  

022-
2532506719 

dveto.thane@msbsde.edu.in 
dveto.palghar@msbsde.edu.in 

4 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, रार्गड-अणलबाग  
णबवलकर  इस्टेट ,उमा महेश्वर मंणदरासमोर, एस.टी.स्टँड जवळ,  
णजल्हा रार्गड-अणलबाग. 

02141-
225103 

dveto.raigad@msbsde.edu.in 

5 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि वप्रणशक्षि अणधकारी, रत्नाणगरी, व्दारा 
औदर्ोगीक प्रणशक्षि संस््ा ,काजरघाटी रोड  नाचिे, 
एम.आर्.डी.सी.,  रत्नाणगरी 415639.                                 

02352 -
222881 

dveto.ratnagiri@msbsde.edu.in 

6 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, कसधुदूगय, 
मुख्र् शासकीर् इमारत, 'सी' ब्लॉक, तळमजला, कसधुदूगयओरोस-
कसधुदूगय.  

02362-
228565. 

dveto.sindhudurg@msbsde.edu.in 

7 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, नाणशक, 
व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर् कें द्र,नाणशकचे आवार, जुना 
आग्रा रोड,त्र्र्बंक नाका, नाणशक.  

0253-
2575193 

dveto.nashik@msbsde.edu.in 

8 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि वप्रणशक्षि अणधकारी, धुळे/ नंदूरबार 
व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर् कें द्र ,धुळे  424 001.                                           

0256-
2236458 

dveto.dhule@msbsde.edu.in, 
dveto.nandurbar@msbsde.edu.in 
 

9 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि वप्रणशक्षि अणधकारी, जळगांव, 
व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर् कें द्र, 
जळगांव 425 001.  

0257-
2220958 

dveto.jalgaon@msbsde.edu.in 

10 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, अहमदनगर, 
व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर् कें द्र ,256 
अहमदनगर 414 001.  

0241-
2359947 

dveto.ahmadnagar@msbsde.edu.in 

11 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, पुिे, 
व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर् कें द्र,इमारत, घोले रोड, पुिे 
411 005.                                        

020-
25535416/1
7 

dveto.pune@msbsde.edu.in 

12 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, सातारा, 
व्दारा शासकीर् तांणत्रक णवद्यालर् कें द्र, शाहू स्टेणडर्म समोर, 
सातारा 415 001.                                  

02162-
238982 

dveto.satara@msbsde.edu.in 

13 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि वप्रणशक्षि अणधकारी, सांगली, 
व्दारा सांगली हार्स्कूल, सांगली, सांगली 416 416.  

0233- 
2620089 

dveto.sangli@msbsde.edu.in 
 

14 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, सोलापूर,व्दारा 
म.रा.तांणत्रक प्रशाळा कें द्र त्ा औद्योणगकशाळा, 156-अ,रेल्वे 
लाईन, डर्रीन चौक, सोलापूर 413 001. 

0217-
2727402 

dveto.solapur@msbsde.edu.in 

15 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, कोल्हापूर, व्दारा 0231- dveto.kolhapur@msbsde.edu.in 

mailto:dveto.mumbai@msbsde.edu.in
mailto:dveto.thane@msbsde.edu.in
mailto:dveto.ratnagiri@msbsde.edu.in
mailto:dveto.nandurbar@msbsde.edu.in
mailto:dveto.sangli@msbsde.edu.in
mailto:dveto.solapur@msbsde.edu.in
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णशवाजी तांणत्रक णवद्यालर् त्ा औद्योणगकशाळा, पदमा 
टॉकीजजवळ, कोल्हापूर 416 002. 

2644443 

16 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, औरंगाबाद, 
व्दारा औद्योणगक प्रणशक्षि संस््ा,(मुलींची) आवार,भडकळ 
गेटजवळ, औरंगाबाद.  

0240-
2334695 

dveto.aurangabad@msbsde.edu.in 

17 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, परभिी/कहगोली  
व्दारा शासकीर् तंत्र प्रशाळा कें द्राचे प्रांगि,परभिी 431 401. 

02452-
221228 

dveto.parbhani@msbsde.edu.in 

18 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, जालना, 
व्दारा शासकीर् औद्योणगक प्रणशक्षि कें द्र,चंदनणझरा, 
एम.आर्.डी.सी. जालना 431203. 

02482-
220857 

dveto.jalna@msbsde.edu.in 
 
 

19 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, बीड, 
व्दारा शासकीर् तंत्र प्रशाळा कें द्र,नगर रोड,बीड 431 122.  

02442-
224348 

dveto.beed@msbsde.edu.in 
 
 

20 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, लातूर, 
व्दारा औद्योणगक प्रणशक्षि संस््ा, वसतीगृह, लातूर 413 512.           

02382-
245220 

dveto.latur@msbsde.edu.in 

21 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, नांदेड,व्दारा 
औद्योणगक प्रणशक्षि संस््ेचे प्रांगि, नांदेड 431 602.            

02462, 
253366 

dveto.nanded@msbsde.edu.in 

22 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, , व्दारा शासकीर् 
तंत्र शाळा कें द्र उस्मानाबाद 413 501.                       

02472-
225362 

dveto.osmanabad@msbsde.edu.in 

23 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, अमरावती,व्दारा 
शासकीर् तंत्र माध्र्णमक शाळाबस स्टॅण्ड रोड, अमरावती 444 603. 

0721-
2569777 

dveto.amravati@msbsde.edu.in 

24 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, अकोला / वाणशम 
व्दारा शासकीर् तंत्र माध्र्णमक शाळा कें द्र,जुने 
एस.टी.स्टॅण्डजवळ,  अकोला  444 005. 

0724-
2437413 

dveto.akola@msbsde.edu.in,  
 
dveto.washim@msbsde.edu.in 

25 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, र्वतमाळ,व्दारा 
शासकीर् तंत्र माध्र्णमक शाळा कें द्र,र्वतमाळ 445 001. 

27232-
242874 

dveto.yawatmal@msbsde.edu.in 

26 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, बुलढािा,व्दारा 
शासकीर् तंत्र प्रशाळा कें द्राचे प्रांगि, बुलढािा - 443 001. 

04262-
244173 

dveto.buldhana@msbsde.edu.in 

27 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, नागपूर,सॉप्टवेअर 
टेक्नॉलॉजी   पाकय  जवळ , कलक रोड, नागपूर 440 001. 

0712-
2565555 

dveto.nagpur@msbsde.edu.in 

28 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, वधा,व्दारा 
शासकीर् तंत्र माध्र्णमक शाळा कें द्र,वधा 442 001. 

0715224344
3 

dveto.wardha@msbsde.edu.in 

29 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, भंडारा/ गोंणदर्ा 
व्दारा औद्योणगक प्रणशक्षि संस््ा,परीसर टाकळी,भंडारा 441 904.         

07184-
252846 

dveto.bhandara@msbsde.edu.in,  
dveto.gondia@msbsde.edu.in 

30 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, चंद्रपूर, 
व्दारा औद्योणगक प्रणशक्षि संस््ेच्र्ा वसतीगृहाची इमारत, 
औद्योणगक प्रणशक्षि संस््ा, चंद्रपूर 442 401. 

0770-
254657 

dveto.chandrapur@msbsde.edu.in 

31 णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी, गडणचरोली,व्दारा 
औद्योणगक प्रणशक्षि संस््ा, गडणचरोली 442 208. 

07132-
233437 

dveto.gadchiroli@msbsde.edu.in 

 
* णटप - पालघर णजल्हर्ातील इच्छुक संस््ांनी त्र्ांचे प्रस्ताव णजल्हा व्र्वसार् णशक्षि व प्रणशक्षि अणधकारी कार्ालर्, ठािे र्ांचेकडे सादर करावेत. 
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