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प्रस्तािना: 
शिस्तारीत बाजारपेठ, नैसर्गगक साधनसामुग्रीचा मोठया प्रमाणातील स्त्रोत, कमी उत्पादन 

खचय ि शिपुल मनुष्ट्यबळ यामुळे भारतात शिदेशी गुांतिणकू मोठ्या प्रमाणात िाढत आहे. पशरणामी 
स्थाशनक, राष्ट्रीय ि जागशतक पातळीिर शिशिध क्षते्रात मोठया प्रमाणात रोजगाराच्या सांधी शनमाण 
होत आहेत. या सांधींच्या माध्यमातून देशाच्या अथयव्यिस्थेत शाश्वत िृध्दी ि शिकास होण्यासाठी 
प्रशशशक्षत आशण कुशल मनुष्ट्यबळ असणे अत्यांत आिश्यक आहे. या पाश्वयभमूीिर शिशिध उद्योग ि 
इतर क्षते्राांतील सांधींचा र्ायदा घेण्यासाठी भारतातील काययप्रिण ियोगटातील उमेदिाराांना 
अथयव्यिस्थेच्या शिशिध क्षेत्राांमध्ये बदलत्या आधुशनक तांत्रज्ञानानुरूप कौशल्याधारीत प्रशशक्षणाद्वारे 
उत्पादनक्षम बनशिण्याच्या दृष्ट्टीने "कौशल्य शिकास" या काययक्रमास राष्ट्रीय प्राधान्य देऊन कें द्र 
शासनामार्य त सन 2009 मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य शिकास काययक्रम सुरू करण्यात आला. या 
काययक्रमाच्या अनुषांगाने महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय कौशल्य शिकास काययक्रमाची अांमलबजािणी 
सन 2010 पासून करण्यात आली. या काययक्रमाांतगंत देशामध्ये सन 2022 पयंत 50 कोटी कुशल 
मनुष्ट्यबळ शनर्गमती करण्याचे उशिष्ट्ट लक्षात घेता महाराष्ट्रासाठी 4.50 कोटी मनुष्ट्यबळाचे कौशल्य 
शिकसन करण्याचे उशिष्ट्ट शनशित करण्यात आले आहे.  
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 सन 2014 पासून मा. पांतप्रधान याांच्या "मेक इन इांिीया" या सांकल्पनेस अनुसरून "स्स्कल 
इांशिया" या नािाने कौशल्य शिकास काययक्रमास कें द्र शासनाने सिोच्च प्राधान्य शदले आहे. याच 
धतीिर राज्यात “कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र” हे धोरण राबशिण्यात येत आहे.  

 राज्यात मोठ्या प्रमाणात कौशल्याधारीत अभ्यासक्रमाांचे प्रशशक्षण देणाऱ्या खाजगी कौशल् य 
प्रशशक्षण सांस्था काययरत आहेत. त्याांच्यामार्य त 1 मशहना ते 9 मशहने कालािधीचे मेकॅशनकल, 
सांगणक, हॉटेलींग, शिझायननग, शरटेल, अकौंटींग, शशिण ि कतयन इत्यादी शिशिध क्षते्रातील 
व्यिसाय अभ्यासक्रमाांचे प्रशशक्षण देण्यात येते. तथाशप, सदर प्रशशक्षण काययक्रम राबशिताना पुढील 
त्रटुी प्रकषाने शनदशयनास येत आहेत.  

1) कौशल्याधारीत अभ्यासक्रमाच्या अनुषांगाने Job Role, Qualification Packs (QPs), 
National Occupational Standards (NOs), पायाभतू ि प्रशशक्षण सुशिधाांची मानके (जसे 
की, जागा, यांत्रसामुग्री, हत्यारे, इत्यादी) प्रशशक्षणाथी/प्रशशक्षक याांची शकमान शैक्षशणक 
अहयता, पशरक्षा पध्दती, Marking Pattern ि प्रमाणपत्र यामध्ये एकसुत्रता नसते. 

2) औद्योशगक/सेिा/व्यापार क्षते्रातील आस्थापनाांच्या कौशल्याच्या मागणीनुसार अभ्यासक्रम 
तयार करण्यात येत नाहीत.  

3) प्रशशक्षणोत्तर पशरक्षा ह्या सांबांधीत खाजगी प्रशशक्षण सांस्थाांमार्य त घेण्यात येतात ि त्याांच्याच 
मार्य त प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्यामुळे अशा प्रमाणपत्रास औद्योशगक ि व्यािसाशयक 
आस्थापनाांकिून मयाशदत स्स्िकृती (Limited Acceptance) प्राप्त  होते.  

4) प्रशशक्षण शुल्कािर कोणतेही शनबंध नसून, प्रशशक्षणार्थ्यांना पशरपूणय/सखोल प्रशशक्षण  
शमळेल तसेच पायाभतू/प्रशशक्षण सुशिधा उपलब्ध होतील याबाबत कोणतीही शाश्वती नसते.  

5) प्रशशक्षण सांस्थाांमार्य त प्रमाणपत्र देण्याचे कोणतेच शनकष नसतात. 
6) अभ्यासक्रम पूणय करणाऱ्या प्रशशक्षणार्थ्यांना शशकाऊ उमेदिारी अांतगयत सामािून घेण्याची 

व्यिस्था नसते, इत्यादी.  

त्याचप्रमाणे सन 2013 चा महाराष्ट्र अशधशनयम क्र. 20 "महाराष्ट्र राज्यात कृशष, पशु ि 
मत्स्य शिज्ञान, आरोग्य शिज्ञान, उच्च ि तांत्र ि व्यिसाय शशक्षण याांमधील अनशधकृत सांस्था स्थापन 
करण्यास आशण अनशधकृत अभ्यास पाठयक्रम सुरू करण्यास मनाई करण्याकरीता ि तत्सांबांशधत 
नकिा तद्नुषांशगक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी अशधशनयम" पारीत करण्यात आलेला आहे. या 
अशधशनयमातील तरतुदींची अांमलबजािणी करणे क्रमप्राप्त आहे.  

 सद्य:स्स्थतीत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य शिकास सोसायटी (Maharashtra State Skill 
Development Society - MSSDS) याांचेमार्य त कौशल्य प्रशशक्षण सांस्था (Skill Training 
Provider)  याांना शिशिध कौशल्य शिकास काययक्रमाांतगंत व्यिसाय प्रशशक्षण देण्यासाठी सूशचबध्द 
करण्यात येत आहे. तसेच ज्या सांस्थाांना  NCVT/SSCs इत्यादींनी मान्यता शदलेल्या अभ्यासक्रमाांच े
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प्रशशक्षण देण्यासाठी शिशहत प्राशधकरणाांची सांलग्नता प्राप्त झाली असेल, तर अशा प्रशशक्षण 
सांस्थाांना MSSDS ची पुन:ि सांलग्नता घेणे आिश्यक नसून, सदर सांस्था Deemed to be 
approved म्हणनू ग्राह्य धरण्यात येत आहेत. कौशल्य प्रशशक्षण सांस्थाांना  (Vocational Training 
Provider)  NCVT/SSCs याांनी मान्यता शदलेल्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाव्यशतशरक्त इतर 
अभ्यासक्रमाांचे  प्रशशक्षण देण्याचा पयाय सहजशरत्या उपलब्ध होत नसल्याने, औद्योशगक/सेिा/ 
व्यापार क्षते्राच्या मागणीनुसार कौशल्याधारीत अभ्यासक्रम तयार करणे अथिा त्यामध्ये बदल करणे 
शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे NCVT/SSCs याांनी मान्यता शदलेल्या मूल्यमापन सांस्था (Assessing 
Bodies) याांचेमार्य त उमेदिाराांच्या कौशल्याचे प्रशशक्षणोत्तर मुल्यमापन करण्यात येत आहे. तथाशप, 
सदर मुल्यमापन सांस्थाांची सांख्या मयाशदत असल्याने राज्य पातळीिर मुल्यमापन  सांस्था/व्यक्ती 
याांचा Pool तयार करण्याचीही आिश्यकता आहे. राज्यातील कौशल्य शिकास काययक्रमाच्या 
व्याप्तीचा शिचार करता, कौशल्य शिकास काययक्रमाच्या अांमलबजािणीच्या काययिाहीचे 
शिकें द्रीकरण करून सदर काययक्रम महाराष्ट्र राज्य कौशल्य शिकास सोसायटी ि महाराष्ट्र राज्य 
व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेमार्य त राबशिण्याचे शासनाचे धोरण आहे.   

 कौशल्य शिकास ि उद्योजकता शिभागाच्या शदनाांक 18/01/2017 रोजीच्या  शासन 
शनणययान्िये स्थाशपत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची (MSCVT) 
सांस्था नोंदणी अशधशनयम, 1860 अांतगयत नोंदणी करण्यात आली आहे. औद्योशगक आस्थापनाांना 
आिश्यक असणारे तांत्रकुशल मनुष्ट्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी मागणीनुरुप व्यिसाय अभ्यासक्रम 
(Demand Driven) तयार करणे, जेणेकरून उमेदिाराांना रोजगार/स्ियांरोजगाराच्या सांधी उपलब्ध 
होतील हा पशरषदेचा प्रमुख उिेश आहे. या पशरषदेमार्य त औद्योशगक/सेिा/व्यापार क्षते्रातील 
आस्थापनाांच्या मागणीनुसार निीन कौशल्याधारीत व्यिसाय अभ्यासक्रमाांना मान्यता शदल्यास, 
कुशल मनुष्ट्यबळाची मागणी पुणय करण्यास शनशितच मदत होणार आहे.  

 सबब, राज्यात शिशिध क्षेत्रामध्ये सियसमािशेक कौशल्य शिकास काययक्रम राबशिण्याच्या 
दृष्ट्टीने  महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेमार्य त व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (Vocational 
Training Institute - VTI)  ि कौशल्य चाचणी सांस्था (Skill Assessment Agency - SAA) याांना 
सांलग्नता देण्याबाबतच्या काययपध्दतीस मान्यता देण्याची बाब शासनाचे शिचाराधीन होती.  

शासन शनणयय :  

कौशल्य शिकास काययक्रमाच्या प्रभािी ि िगेिान अांमलबजािणीसाठी महाराष्ट्र राज्य 
व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेमार्य त (MSCVT) व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (Vocational Training 
Institute - VTI) ि कौशल्य चाचणी सांस्था (Skill Assessment Agency - SAA) याांना सांलग्नता 
देण्याबाबतच्या पशरशशष्ट्ट-1 मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाशणत काययपध्दतीस या शासन शनणययान्िये 
मान्यता देण्यात येत आहे.  
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2. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य शिकास सोसायटी याांचेमार्य त सूशचबध्द करण्यात आलेल्या 
कौशल्य प्रशशक्षण सांस्था (Skill Training Provider) ि मूल्यमापन सांस्था  (Assessing Bodies) 
यापुढे अनुक्रमे व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (Vocational Training Institute - VTI) ि कौशल्य चाचणी 
सांस्था (Skill Assessment Agency - SAA) म्हणनू सांबोधण्यात येतील. 

3. या शासन शनणययान्िये मान्यता शदलेल्या प्रमाशणत काययपध्दतीनुसार कौशल्य शिकास 
काययक्रमातील सहभागधारकाांना सांलग्नता देण्याबाबतची काययिाही महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय 
प्रशशक्षण पशरषदेच्या सदस्य सशचिाांनी तात्काळ करािी.  

4. कौशल्य शिकास ि उद्योजकता शिभागाचा शदनाांक 23/11/2015 रोजीचा सांदभांधीन 
शासन शनणयय या शासन शनणययान्िये अशधक्रशमत करण्यात येत आहे.   

 सदर शासन शनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 201712261603104703 असा आहे. हा 
आदेश शिजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करून काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

 

( सां.शग.पाटील ) 
उप सशचि, महाराष्ट्र राज्य 

प्रत,  

1. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सशचि,  
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सशचि,  
3. सिय सांबांशधत मा. मांत्री, याांचे खाजगी सशचि, मांत्रालय, मुांबई  
4. सिय सांबांशधत मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सशचि, मांत्रालय, मुांबई  
5. मा. शिरोधी पक्षनेता, शिधानपशरषद/शिधानसभा याांचे खाजगी सशचि, शिधान भिन, मुांबई  
6. सिय शिधानमांिळ सदस्य, महाराष्ट्र  राज्य 
7. मा. मुख्य सशचि याांचे उप सशचि, मुख्य सशचिाांचे कायालय, मांत्रालय, मुांबई 
8. सिय मांत्रालयीन शिभागाचे अपर मुख्य सशचि/प्रधान सशचि/सशचि, मांत्रालय, मुांबई  
9. आयुक्त, कौशल्य शिकास, रोजगार ि उद्योजकता सांचालनालय, कोकण भिन, मुांबई 
10. मुख्य काययकारी अशधकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य शिकास सोसायटी, मुांबई.  
11. आयुक्त तथा नगर सांचालक, नगर पशरषद प्रशासन सांचालनालय, िरळी, मुांबई 
12. सिय शिभागीय आयुक्त, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. सिय शजल्हाशधकारी,  
14. आयुक्त, सिय महानगरपाशलका,  
15. सिय शजल्हा पशरषदाांचे मुख्य काययकारी अशधकारी,  
16. मुख्याशधकारी, सिय नगर पशरषद/नगर पांचायती, 
17. सांचालक, व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.  
18. सहसांचालक, व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण प्रादेशशक कायालय, मुांबई/पणेु/ नाशशक/ 

औरांगाबाद/अमरािती/नागपूर.  
19. सदस्य सशचि, महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषद, मुांबई.  
20. उपसांचालक, शिभागीय मुख्यालय कौशल्य शिकास, रोजगार ि उद्योजकता, मुांबई/पुणे/ 

नाशशक/औरांगाबाद/अमरािती/नागपूर.  
21. सिय कायासने, कौशल्य शिकास ि उद्योजकता शिभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
22. शनिि नस्ती.  
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 कौशल्य शिकास ि उद्योजकता शिभागाच्या शासन शनणयय क्रमाांक कौशिउ-
2017/ प्र.क्र.237/अशभयान-1, शदनाांक 26 शिसेंबर, 2017 सोबतच ेपशरशशष्ट्ट-1 

महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेमार्य त कौशल्याधारीत निीन अभ्यासक्रमाांना  
तसेच व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (Vocational Training Institute - VTI)  ि कौशल्य चाचणी सांस्था 
(Skill Assessment Agency - SAA) याांना सांलग्नता देण्याबाबतची काययपध्दती पुढीलप्रमाणे 
राहील. 

अ) कौशल्याधारीत व्यिसाय अभ्यासक्रमाांना महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची 
सांलग्नता देण्याबाबतची काययपध्दती.  

1)  प्रशशक्षण सांस्था, औद्योशगक िा व्यािसाशयक आस्थापना, व्यक्ती, पशरषद इत्यादी 
स्ियांस्रू्तीने त्याांच्या मागणीनुसार “सहपत्र-अ” मध्य ेशदलेल्या नमुन्यात अभ्यासक्रम तयार 
करतील ि पशरषदेच्या सांलग्नतेसाठी Online स्िरुपात सादर करतील. 

2)  अभ्यासक्रम सांलग्नता शुल्क रु.१०,000/- प्रशत अभ्यासक्रम असे राहील. सदर शुल्क 
महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेच्या बँक खात्यात Online स्िरुपात जमा 
करण्यात येईल.  

3)  व्यिसाय अभ्यासक्रमाांना सांलग्नता देण्यासाठी पशरषद खालीलप्रमाणे शिषय तज्ञाांची 
उपसशमती गठीत करेल.  

3.1. सांबांशधत क्षते्रातील शिषयतज्ञ      -  १ अध्यक्ष 
3.2. सांबांशधत क्षते्रातील शिषयतज्ञ     -  2 सदस्य 
3.3. औद्योशगक / व्यािसाशयक आस्थापनेतील तज्ञ   -  2 सदस्य 
3.4. अध्यक्ष / सांचालक (व्य.शश.ि प्र.) / सदस्य सशचि याांनी 
         नामशनदेशशत केलेले अशधकारी     -  1 सदस्य सशचि 

(सांबांशधत क्षते्रातील शिषयतज्ञ हे आिश्यक शैक्षशणक अहयता 
ि अनुभि धारण करणारे असािते)  

4)   उक्त उपसशमती प्राप्त अभ्यासक्रमाची रोजगार ि स्ियांरोजगारासाठी उपयुक्तता, कौशल्य 
शिकास, प्रशशक्षण सुशिधा, परीक्षा, प्रशशक्षण शुल्क, पशरक्षा शुल्क इ. बाबत सशिस्तर 
अभ्यास करुन आपला अहिाल सांचालक, व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण सांचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य याांना सादर करतील. 

5)   सांचालक, व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण सांचालनालय याांना उपसशमतीने शशर्ारस केलेल्या 
व्यिसाय अभ्यासक्रमाांना महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची सांलग्नता 
देण्यासाठी प्राशधकृत करण्यात येत आहे.  
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6)   पशरषदेची सांलग्नता असलेले सिय अभ्यासक्रम पशरषदेच्या अशधकृत सांकेतस्थळािर प्रशसध्द 
करण्यात येतील. 

7)   व्यिसाय अभ्यासक्रमास सांलग्नता प्राप्त झाल्यानांतर पशरषदेचे सदस्य सशचि हे 
तत्सांबधीचा सशिस्तर अहिाल पशरषदेच्या पुढील शनयामक पशरषदेच्या (Governing 
Council) ि तद्नांतर सियसाधारण मांिळाच्या (General Body Meeting) बैठकीत सादर 
करतील.  

8)   अभ्यासक्रम सांलग्नतेच्या शुल्कात िळेोिळेी बदल करण्याचे अशधकार शनयामक पशरषदेस 
(Governing Council) राहतील.  

9)   अभ्यासक्रम सांलग्नतेसाठी गशठत उपसशमतीिरील शासकीय सभासद उपसशमतीच्या 
बैठकीस हजर राहण्याकशरता शनयमानुसार देय प्रिास ि दैशनक भत्ता शमळण्यास पात्र 
राहतील. उपसशमतीिरील अशासकीय सभासदाांना उपसशमतीच्या बैठकीकरीता हजर 
राहण्यासाठी मुांबई नागरी सेिा शनयम खांि 2 मधील पशरशशष्ट्ट 42-ए, शनयम 1 मधील             
1 (एक)(बी) ि शित्त शिभाग, शासन शनणयय क्रमाांक शटआरए/1477/1032/सी/एसईआर-
5, शदनाांक 23/09/1977 ि शासन शनणयय क्रमाांक शटआरए/1083/1426/एसईआर-5, 
शदनाांक 01/02/1984 मधील तरतुदींनुसार ि शासन शनणयय क्रमाांक आरपीएस/1288/ 
(568)/सेिा-10, शदनाांक 01/10/1988 मधील पशरशशष्ट्ट-3 मध्ये शिशहत केलले्या अथिा 
शासनाने िळेोिळेी सुधाशरत केलेल्या दजानुसार प्रिास ि दैशनक भत्ता अनुज्ञये राहील.  
तथाशप, त्याांना शिमान/रेल्ि े (िातानुकूलीन प्रथम िगय)/ियैस्क्तक िाहन याांनी केलले्या 
प्रिास खचाची प्रशतपुती अनुज्ञये राहणार नाही.  

10) उपसशमतीच्या प्रत्येक सदस्याांना उपसशमतीच्या बैठकाांना उपस्स्थत राहण्याकशरता रुपय े
५००/- प्रतीशदन मानधन अनुज्ञये राहील. 

11) प्रिास ि मानधनासाठी होणारा खचय पूणयपणे “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषद” 
च्या बँक खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेतून भागशिण्यात येईल. 

12) पशरषदेंतगयत नव्याने सुरु कराियाच्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाांना सांलग्नता देत असतानाच 
खालील योजना/शिभागाद्वारे मान्यता शदलेल्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाांना Deemed to be 
Approved Courses म्हणनू सांलग्नता देण्यात येईल. तथाशप, सदर अभ्यासक्रम NSQF 
च्या स्तराशी सुसांगत असणे आिश्यक राहील.  

12.1. National Skill Development Corporation (NSDC) 
12.2. Sector Skill Councils (SSCs) 
12.3. National Council of Vocational Training (NCVT) 
12.4. Modular Employability Scheme (MES) 
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12.5. महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय शशक्षण पशरक्षा मांिळ (MSBVE) 
12.6. Courses approved by appropriate Foreign Authority.     

तथाशप, सांबांशधत व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेस (Vocational Training Institute - VTI) उक्त 
व्यिसाय अभ्यासक्रमाांचे प्रशशक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची 
पूियमान्यता घेणे क्रमप्राप्त  राहील.  

ब) व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (Vocational Training Institute - VTI) ि कौशल्य चाचणी सांस्था 
(Skill Assessment Agency) याांना महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची सांलग्नता 
देण्याबाबतची काययपध्दती खालीलप्रमाणे राहील.    

1. प्रशसध्दी देणे : 
1) महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेमार्य त सांलस्ग्नत व्यिसाय अभ्यासक्रम, 

व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (Vocational Training Institute - VTI) ि कौशल्य चाचणी 
सांस्था (Skill Assessment Agency) इत्यादीबाबत योग्यशरत्या जाशहरात प्रशसध्द 
करण्यात येईल.  

2) कौशल्य शिकास ि उद्योजकता शिभागाांतगयत सिय प्रादेशशक कायालये, शजल्हा 
कायालये, शासकीय औद्योशगक प्रशशक्षण सांस्था, शासकीय ताांशत्रक शिद्यालये, इ. 
मार्य तही प्रशसध्दी करण्यात येईल.  

3) काययपध्दती, माशहती पुस्स्तका, पशरषदेने शनगयशमत केलेले शनकष/माशहती, पशरषदेने 
सांलग्नता शदलेले व्यिसाय अभ्यासक्रम इ. माशहती पशरषदेच्या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  

2. अजय करणे: 

व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (Vocational Training Institute - VTI) ि कौशल्य चाचणी 
सांस्था (Skill Assessment Agency - SAA) याांना महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण 
पशरषदेची सांलग्नता देण्याबाबतची सांपूणय प्रशक्रया Online असेल. अजयदार पशरषदेच्या 
सांकेतस्थळािर ऑनलाइन स्िरुपात अजय करतील. 

3. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था ि कौशल्य चाचणी सांस्था याांच्या शनििीचे शनकष :  

सांस्था नोंदणी अशधशनयम, १८६०/महाराष्ट्र साियजशनक शिश्वस्त व्यिस्था अशधशनयम, 
1950/Company Act, 1956 िा इतर कायद्याअांतगंत नोंदणी झालेले खाजगी/शासकीय/ 
शनमशासकीय/शासकीय मालकीचे उपक्रम, भाशगदारीतील/मयाशदत कारणास्ति 
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भाशगदारीतील/एकमेि मालकी असलेल्या सांस्था अथिा स्पेशल इकॉनॉशमक झोनचे 
प्रोमोटसय (SEZ) 

कौशल्य चाचणी करणाऱ्या तज्ञाांची शैक्षशणक अहयता ि अनुभि शनशित करण्यास 
पशरषदेचे शनयामक मांिळ (Governing council) सक्षम असेल. अजयदारास पात्रतेच्या 
पृष्ट्ठ्यथय आिश्यक ते दस्तऐिज ऑनलाईन अजासोबत Upload करणे क्रमप्राप्त राहील.  

 

4. व्यिसायाची शनिि : 
4.1. Online अजय करतेिळेी अजयदाराने व्यिसाय अभ्यासक्रमाांची प्रशशक्षणासाठी िा 

कौशल्य चाचणीसाठी शनिि करुन त्याांची ऑनलाईन नोंद करणे आिश्यक राहील.  

4.2. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेने तुकड्ाांची शनिि करताना सांबांशधत व्यिसाय 
अभ्यासक्रमाांच्या तुकड्ा शकती पाळ्यात (Shift) चालशिण्यात येणार आहे याचे योग्य 
शनयोजन कराि.े व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था साधारणत: सकाळी ७.०० ते रात्री १०.०० 
या दरम्यान जास्तीत जास्त एकूण १५ तास काययरत राहतील ही बाब शिचारात घेऊन 
तुकड्ाांची सांख्या शनशित करािी.  

5. जागेचा मालकी हक्क: 

सांस्था ज्या जागेत सुरु कराियाची आहे त्याकशरता खालील कागदपत्र/ेदस्तऐिज 
ऑनलाइन अजासोबत Upload करणे आिश्यक राहील.  

5.1. जागा स्ित:च्या मालकीची असल्यास मालकी हक्काबाबतच े पुराि े जस े की, 6 
मशहन्याच्या आतील 7/12 उतारा / मालमत्ता दस्ताऐिज/ मालमत्ता पत्रक इ. 

5.2. जागा भािेतत्िािर सांपाशदत केली असल्यास दुय्यम शनबांधकाकिे शकमान ३ िषे 
कालािधीकशरता नोंदणीकृत केलले्या भािे करारपत्राची प्रत. (Registered Lease 
Deed) 

5.3. बाांधकाम पूणय असल्यास सक्षम प्राशधकाऱ्याने/यांत्रणेने मांजूर केलेला ि आर्गकटेक्टने 
साक्षाांकीत केलेला नकाशा ि सक्षम प्राशधकाऱ्याांचा बाांधकाम पुणयत्िाचा दाखला.   

 

6. आर्गथक क्षमता  :  

व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (VTI) याांना प्रशशक्षणासाठी, बाांधकाम ि यांत्रसामुग्रीमध्य ेशदघय 
मुदतीची गुांतिणकु करणे आिश्यक असते. सबब, अजयदाराकिे खालीलप्रमाणे आर्गथक क्षमता 
असणे आिश्यक राहील.  

 



शासन शनणयय क्रमाांक: कौशिउ- 2017/प्र.क्र.237/अशभयान-1 

 

पषृ्ट्ठ २3 पैकी 10 

अ. 
क्र. 

तपशील आर्गथक क्षमता 
प्रशत व्यिसाय प्रशत तुकिी 

1 इमारत ि यांत्रसामुग्री/हत्यारे उपलब्ध नसल्यास रु. 4.00 लक्ष 
2 र्क्त मानाांकनाप्रमाणे इमारत पूणय असल्यास िा भािे करार 

झाला असल्यास 
रु. २.५0 लक्ष 

3 र्क्त मानाांकनाप्रमाणे यांत्रसामुग्री/हत्यारे असल्यास तथाशप 
इमारत पूणय नसल्यास िा भािे करार झाला नसल्यास 

रु. २.५0 लक्ष 

4 मानाांकनाप्रमाणे पायाभतू ि प्रशशक्षण सुशिधा उपलब्ध असल्यास रु. १.00 लक्ष 

कौशल्य चाचणी सांस्था (SAA) याांची आर्गथक क्षमता शनशित करण्यास पशरषदेच े
शनयामक मांिळ (Governing council) सक्षम असेल. 

6.1. यांत्रसामुग्री/हत्यारे उपलब्ध असल्यास त्यासांबांधी पुरािा जस ेकी, खरेदी पाित्या, दान 
प्रमाणपत्र इ. ऑनलाईन स्िरुपात Upload करणे आिश्यक राहील. 

6.2. अजयदाराने त्याच्या बँक खात्यामध्ये अथिा शर्क्स शिपॉशजट (FD) च्या स्िरुपात शिशहत 
शनधी जमा असल्याबाबतचे दस्तऐिज (उदा. अजाच्या शदनाांकापासून मागील 7 शदिसाां-
पयंतचे बँक स्टेटमेंट इत्यादी) ऑनलाईन स्िरुपात Upload करणे आिश्यक राहील. 
 

7. अजय प्रशक्रया ि नोंदणी शुल्क : 
7.1. Online अजय करतेिळेी खालीलप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येईल.  

अ.क्र. तपशशल व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था कौशल्य चाचणी सांस्था 
1 अजय प्रशक्रया शुल्क रु. 2,000/- रु. 2,000/- 
2 नोंदणी शुल्क रु. 10,000/- 

प्रशत व्यिसाय प्रशत तुकिी 
रु. 10,000/- 
प्रशत व्यिसाय 

3 अनामत रक्कम रु. 25,000/- 
प्रशत व्यिसाय प्रशत तुकिी 

रु. 25,000/- 
प्रशत व्यिसाय 

4 सांलग्नता आदेश 
नुतनीकरण शुल्क 

रु. ५,000/- 
प्रशत व्यिसाय प्रशत तुकिी 

रु. ५,000/- 
प्रशत व्यिसाय 

5 पुन:ि अजय नोंदणी 
शुल्क 

रु. ५,000/- 
प्रशत व्यिसाय प्रशत तुकिी 

रु. ५,000/- 
प्रशत व्यिसाय 

 

7.2. उपरोक्त शुल्कामध्ये बदल करण्याचे अशधकार पशरषदेच्या शनयामक मांिळास 
(Governing Council) राहतील.  

7.3. शुल्कापोटी जमा झालेला शनधी खालील बाबींिर खचय करण्यात येईल.  

7.3.1. जाशहरात ि प्रशसध्दी 
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7.3.2. मान्यता ि सांलग्नतेची काययपध्दती सांपूणयपणे ऑनलाईन करणेसाठी सांगणक 
प्रणाली शिकशसत करणे ि देखभाल करणे.  

7.3.3. शनरीक्षण सशमतीसाठी प्रिास/दैशनक भत्ता ि मानधन.  

7.3.4. शनयामक मांिळाने मान्यता शदलेले इतर खचय. 
 

8. हमीपत्र : 

सांस्थेने रु.100/- च्या Non Judicial Stamp Paper िर “सहपत्र-ब” मध्ये देण्यात 
आलेल्या नमुन्यातील हमीपत्र ऑनलाईन प्रणालीव्दारे अपलोि करणे  आिश्यक राहील. 

9. सांस्थेचा ठराि : 

अजयदार सोसायटी/रस्ट/कां पनी ॲक्ट अांतगयत नोंदणी झालेले खाजगी/शासनाच े
उपक्रम/स्पेशल इकॉनॉशमक झोनचे प्रोमोटसय (SEZ) असल्यास, व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था 
(VTI)/कौशल्य चाचणी सांस्था (SAA) सुरू करण्यासांबांधी व्यिस्थापनेचा ठराि ऑनलाईन 
अपलोि करण्यात येईल.  

10. प्राथशमक पिताळणी (Primary Verification) : 
10.1. सांबशधत अजयदार पशरषदेच्या सांकेतस्थळािर अजय करत असतानाच अजासोबत पात्रतेच े

पृष्ट्ठ्यथय आिश्यक असलेले दस्तऐिज/कागदपत्रे ऑनलाईन स्िरुपात अपलोि 
करतील.  तसेच आिश्यक अजय प्रशक्रया शुल्क ि नोंदणी शुल्क जमा करतील. 

10.2. अजयदाराने सिय माशहती पशरपूणय भरल्याची ि आिश्यक सिय कागदपत्र/े दस्तऐिज 
अपलोि केल्याची खात्री ऑनलाईन सांगणकीय प्रणालीमार्य त करण्यात येईल ि 
अजयदारास आपला अजय हमीपत्र (Undertaking) मान्य करुन Online Submit करता 
येईल. 

10.3. सदर हमीपत्राव्दारे अजयदाराने सादर केलेली माशहती, कागदपत्र ेि दस्तऐिज बरोबर ि 
पशरपूणय असल्याची खात्री केली असल्याचे प्रमाशणत करण्याची तरतूद तसेच प्रत्यक्ष 
शनरीक्षणाच्या िळेी अजयदाराने सादर केलले्या माशहती, कागदपत्रे ि दस्तऐिज यामध्ये 
तर्ाित आढळल्यास अजयदारािर अजय बाद होणे, शुल्क जप्त होणे इत्यादी कायदेशीर 
काययिाही करण्याची तरतूद सांबांशधत अजयदारास मान्य असल्याचे हमीपत्रात नमूद 
असेल.   

10.4. अजयदाराने अजय Online स्िरुपात हमीपत्र मान्य करुन Submit केल्यानांतर अजय 
Freeze होईल ि सदर अजात कोणत्याही प्रकारे बदल करता येणार नाही.  
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10.5. Online सांगणकीय प्रणालीमार्य तच अजयदारास प्रत्यक्ष शनरीक्षणासाठी पायाभतू/ 
प्रशशक्षण सुशिधाांची उपलब्धता करण्याबाबत कळशिण्यात येईल.  

10.6. Online स्िरूपात अजय Submit करताांना व्यिसाय प्रशशक्षण/कौशल्य चाचणीकशरता 
शिशहत मानकानुसार पायाभतू ि प्रशशक्षण सुशिधा उपलब्ध नसल्यास सांबांशधत सांस्थेने 
Online स्िरूपात अजय Submit केल्यापासून १ िषाच्या आत सदर सुशिधा उपलब्ध 
करुन प्रत्यक्ष शनरीक्षणास तयार असल्याबाबत पशरषदेस ऑनलाईन स्िरुपात कळशिणे 
आिश्यक राहील. 

11. प्रत्यक्ष शनरीक्षण (Physical Verification) : 

11.1. प्रत्यक्ष शनरीक्षणाकरीता सांगणकीय प्रणालीव्दारे सांबांशधत पशरषदेशी सांलस्ग्नत शनरीक्षण 
सांस्थाांपैकी (Inspecting Agency) एक शनरीक्षण सांस्था शनधाशरत करण्यात येऊन 
त्यानुसार सांबांशधत अजयदारास ि शनरीक्षण सांस्थेस सूशचत करण्यात येईल.  

11.2. शनरीक्षण सांस्थेने 48 तासाांच्या आत शनरीक्षणाकरीता ऑनलाईन शनरीक्षण स्स्िकृती 
(Online Acceptance of Inspection) सादर करणे आिश्यक राहील अन्यथा सांगणक 
प्रणालीद्वारे शनरीक्षणाकशरता अन्य शनरीक्षण सांस्थेची शनिि करण्यात येईल.  

11.3. शनरीक्षण सांस्था सांगणकीय प्रणालीव्दारे ऑनलाईन शनरीक्षण स्स्िकृती सादर करताना 
शनरीक्षणाची तारीखसुध्दा शनधारीत करतील. 

11.4. शनयुक्त शनरीक्षण सांस्थेने शनधारीत शदनाांकास प्रत्यक्ष शनशरक्षण करणे  आिश्यक राहील. 

11.5. अजयदाराने Online अजात सादर केलेली माशहती ि अपलोि केलेली कागदपत्रे/ 
दस्तऐिज बरोबर ि पशरपूणय असल्याची शनरीक्षण सांस्था खात्री करेल. 

11.6. अजयदाराने अजात केलेला तपशशल ि व्यिसाय प्रशशक्षण/कौशल्य चाचणीसाठी 
उभारलेल्या सुशिधा ह्या पशरषदेने शनधाशरत केलेल्या मानकाांप्रमाणे असल्याबाबत 
शनरीक्षण सांस्थेद्वारे काटेकोरपणे तपासण्यात येतील. 

11.7. शनरीक्षण सांस्थेने शनरीक्षण पूणय केल्यानांतर 48 तासाांच्या आत शनरीक्षण अहिाल आपल्या 
अशभप्राय ि र्ोटोंसह सांगणकीय प्रणालीिर कळशिणे आिश्यक राहील. 

11.8. सदर शनरीक्षण अहिालाच्या आधारे सांगणकीय प्रणालीद्वारे सांस्थेस स्स्िकृती प्रमाणपत्र 
(Letter of Acceptance) नकिा नकार प्रमाणपत्र (Letter of Rejection) शनगयशमत 
करण्यात येईल. 

11.9. शनरीक्षण केलेल्या सांस्थाांपैकी 10% सांस्थाांची सांगणकीय प्रणालीव्दारे शनिि करण्यात 
येऊन पशरषदेमार्य त सांबांशधत सांस्थाांचे पुन:शनरीक्षण करण्यात येईल. तथाशप, अशा 
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पुन:शनरीक्षणाकशरता अजयदाराकिून कोणतेही अशतरीक्त शुल्क आकारण्यात येणार 
नाही. 

11.10. नकार प्रमाणपत्र (Letter of Rejection) प्राप्त सांस्था पशरषदेकिे १५ शदिसाांच्या आत 
अशपल करू शकतील. अशा सांस्थाांचे पुन:शनरीक्षण करणेसांबांधी पशरषद शनणयय घेईल. 

11.11. शनरीक्षण सांस्थेस रु.३,000/- प्रशत व्यिसाय नकिा एकूण रु.५,०००/- यापैकी जी रक्कम 
अशधक असेल इतके मानधन अनुज्ञये असेल. सदर मानधनामध्ये बदल करण्याच े
अशधकार पशरषदेच्या शनयामक मांिळास राहतील. मानधनािरील खचय पशरषदेच्या बँक 
खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेतून भागशिण्यात येईल.  

12. सांलग्नता आदेश (Affiliation Order) ि िधैता : 

12.1. कागदपत्राांची प्राथशमक पिताळणी ि प्रत्यक्ष शनरीक्षण अहिालाच्या आधारे स्स्िकृती 
प्रमाणपत्रप्राप्त (Letter of Acceptance) अजयदार सांस्थेस सांगणकीय प्रणालीमार्य तच 
महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची (MSCVT) सांलग्नता देण्यात येईल. 

12.2. सिय सांलग्नताप्राप्त सांस्थाांची माशहती शनयामक पशरषदेस (Governing Council) ि 
सियसाधारण मांिळास (General Body) पुढील बैठकीत सादर करण्यात येईल.  

12.3. सांलग्नता आदेश हे शनगयशमत झालेल्या शदनाांकापासून प्रथम ३ िषांसाठी िधै राहतील.  

12.4. सांलग्नता आदेशाांची 03 िषाची िधैता सांपल्यानांतर प्रत्येक 5 िषानी ऑनलाईन 
प्रणालीव्दारे त्याांचे नुतनीकरण करणे बांधनकारक राहील. नुतनीकरणासाठी शनरीक्षण 
सांस्थेमार्य त शनरीक्षण करण्यात येईल ि तद्नांतर सांलग्नता आदेशाचे नुतनीकरण 
करण्यात येईल.  

13. अनामत रक्कम जमा करणे : 

ज्या सांस्थेस पशरषदेमार्य त सांलग्नता देण्यात येईल अशा सांस्थेने “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय 
प्रशशक्षण पशरषद (MSCVT)” च्या बँक खात्यात शिशहत अनामत रक्कम जमा करणे आिश्यक 
राहील.  

14. प्रत्यक्ष प्रिशेास पात्र : 

ज्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाांच्या तुकड्ास पशरषदेची सांलग्नता प्राप्त आहे ि त्यासाठी शिशहत 
अनामत रक्कम भरण्यात आली, त्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्ा प्रत्यक्षात प्रिशेास पात्र 
ठरतील ि पुढील प्रिशे सत्रात त्या तुकड्ाांत प्रिशे करण्यात येतील.   
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15. नाकारलले्या अजांिरील काययिाही (Letter of Rejection) : 

15.1. कागदपत्राच्या प्राथशमक छाननी ि/िा प्रत्यक्ष शनरीक्षणात नाकारलेले अजय (Letter of 
Rejection) एक िषय कालािधीकरीता ग्राह्य धरण्यात येतील. यासाठी अजयदारास पुन:ि 
शिशहत केलेले अजय नोंदणी शुल्क भरुन त्याांनी यापूिी सादर केलेला ऑनलाईन 
स्िरुपातील अजय पुन:ि ग्राह्य धरण्यासाठी शिनांती करािी लागेल. (Request for 
Reconsideration) 

15.2. पुिीच्या अजातील व्यिसाय/तुकड्ाांव्यशतशरक्त इतर व्यिसाय तुकड्ाांसाठी शिशहत 
केलेले अजय प्रशक्रया शुल्क ि नोंदणी शुल्क भराि ेलागेल.  

15.3. पशरषद स्तरािर तसेच शनरीक्षण सांस्थेने नाकारलेले प्रस्ताि त्रटुींची पुतयता करून  
शिशहत मुदतीत सादर करण्यात न आल्यास सदरच ेप्रस्ताि बाद ठरशिण्यात येतील.  

15.4. उक्त प्रमाणे बाद ठरशिण्यात आलेल्या अजािर कुठल्याही प्रकारची पुन:ि काययिाही 
करण्यात येणार नाही अथिा त्रटुी कळिून त्याची पूतयता करुन घेण्यात येणार नाही. 
सदर अजय रिबादल ठरिून दप्तरी दाखल करण्यात येईल. तसेच या अजांकरीता 
भरलेले अजय प्रशक्रया शुल्क ि नोंदणी शुल्क र्क्त त्या अजापुरतेच मयाशदत असल्याने 
ते सांस्थेस परत शमळणार नाही अथिा पुढील िषाकरीता लागू राहणार नाही. तद्नांतर 
अजय करतेिळेी शनयमानुसार अजय करणे आिश्यक असून सिय सहपत्र ेि शुल्काांचा भरणा 
नव्याने करणे आिश्यक राहील.                                         

16. सांलग्नता देण्यासाठी कालमयादा: 

अ.क्र. प्रशक्रया टप्पा महत्तम कालािधी 
1 शिशहत शुल्कासह अजय सांपूणयपणे भरुन Online स्िरुपात Submit करणे T१ 
2 प्राथशमक पिताळणी ि प्राथशमक पिताळणीत पात्र ठरणाऱ्या अजयदार 

सांस्थेस कळशिणे 
T१ 

3 अजयदार सांस्थेने व्यिसाय प्रशशक्षण/कौशल्य चाचणी सुशिधा तयार 
करुन प्रत्यक्ष शनरीक्षणास तयार असल्याबाबत पशरषदेस ऑनलाईन 
स्िरुपात कळशिणे  

T2 = T१ + 365 

4 प्रत्यक्ष शनरीक्षण T2 + 30 
5 पशरषदेस शनशरक्षक अहिाल पाठशिणे T2+3२ 
6 सांस्थेस स्स्िकृती प्रमाणपत्र (Letter of Acceptance) नकिा नकार 

प्रमाणपत्र (Letter of Rejection)पाठशिणे. 
T = T2 + 35 

7 नकार प्रमाणपत्र (Letter of Rejection) प्राप्त सांस्थेने पशरषदेकिे पुन: 
शनरीक्षणासाठी अशपल करणे 

T + 15 

8 सांलग्नता आदेश T + 20 
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अ.क्र. प्रशक्रया टप्पा महत्तम कालािधी 
9 अनामत रक्कम जमा करणे ि प्रत्यक्ष प्रिशेास पात्र T + 45 

10 पुन:ि अजय नोंदणी शुल्क भरुन अजय ग्राह्य धरण्यास शिनांती T + ३६५ 
11 सांलग्नतेची प्रथम िधैता T + 1095 

 

17. प्रिशे पध्दती ि प्रशशक्षण शुल्क : 

17.1. प्रिशेोच्छूक सिय उमेदिार प्रिशे सांकेतस्थळािर नोंद करतील ि व्यिसाय प्रशशक्षण 
सांस्थाशनहाय शिकल्प ि प्राधान्य तसेच प्रिशे अजय शुल्क रु. १५०/- ऑनलाईन स्िरुपात 
सादर करतील. प्रिशे अजय शुल्कामध्ये बदल करण्याचे अशधकार पशरषदेच्या शनयामक 
मांिळास (Governing Council) राहतील. 

17.2. सिय व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थाांमधील प्रिशे कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येतील. 

17.3. सदर व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थाांमार्य त प्रिशेशत प्रशशक्षणार्थ्यांकिून शनयामक पशरषदेने 
शनशित केलेले शुल्कच आकारण्यात येणार असल्याने सिय प्रिशे हे गुणित्तेिर ( Entry 
Level Qualification) आधारीत असतील. 

17.4. पात्र उमेदिाराांना सांकेतस्थळामार्य त ऑनलाईन प्रिशे (Allotment) देण्यात येईल. 
प्रिशे शमळालेल्या उमेदिाराांच्या कागदपत्राांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याकशरता 
उमेदिाराने सांबांशधत व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेत व्यस्क्तश: उपस्स्थत राहणे आिश्यक 
राहील. उमेदिाराांचा प्रिशे शनशित केल्याबाबत सांबांशधत व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेने 
ऑनलाईन स्िरूपात पशरषदेस कळशिल्यानांतर उमेदिार शिशहत प्रशशक्षण शुल्क 
महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेच्या खात्यामध्ये थेट जमा करू शकेल.  प्रशशक्षण 
शुल्क, उमेदिाराने शुल्क जमा कराियाचे टप्पे, इत्यादी बाबी शनशित करण्याच े
अशधकार पशरषदेच्या शनयामक मांिळास राहतील.  

17.5. प्रिशे शनयमािली, अभ्यासक्रमशनहाय व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थाांची यादी, 
अभ्यासक्रमशनहाय ि व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थाशनहाय प्रशशक्षण शुल्क, प्रिशे िळेापत्रक, 
प्रिशेासाठी पात्रता इ. बाबतची सशिस्तर माशहती पशरषदेच्या अशधकृत सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध राहील.  

17.6. प्रिशे िळेापत्रकास राज्यातील सिाशधक खपाच्या ितयमानपत्राांमध्ये प्रशसध्दी देण्यात 
येईल.  

17.7. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेत प्रिशे शनशित केलेल्या उमेदिाराांचे प्रशशक्षण शुल्क हे सांबांशधत 
व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेस महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेच्या सांकेतस्थळािरुन 
तीन कायालयीन शदिसाांच्या आत (शुल्क जमा झाल्याच्या शदनाकाांपासून) Automated 
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स्िरुपात Electronics Clearing च्या माध्यमातून िगय करण्यात येईल. सांस्थेमार्य त 
प्रिशेशत उमेदिाराांकिून कोणत्याही प्रकारे प्रशशक्षण शुल्क जमा करुन घेता येणार 
नाही. 

18. अिधै प्रिशे : 

महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची (MSCVT)सांलग्नता नसताना ि/िा प्रिशेास 
परिानगी नसताना केलेले प्रिशे तसेच िरील मुिा क्र. १० मध्ये नमुद प्रिशे पध्दती व्यशतशरक्त 
केलेले प्रिशे हे अिधै प्रिशे समजण्यात येतील ि सदर सांस्थेिर सन 2013 चा महाराष्ट्र 
अशधशनयम क्रमाांक 20 “महाराष्ट्र राज्यात कृषी, पशु ि मत्स्यशिज्ञान, आरोग्यशिज्ञान, उच्च, तांत्र 
ि व्यिसाय शशक्षण याांमधील अनशधकृत सांस्था स्थापन करण्यास आशण अनशधकृत अभ्यास 
पाठ्यक्रम सुरू करण्यास मनाई करण्याकशरता ि तत्सांबांशधत नकिा तदनुषाांशगक बाबींकशरता 
तरतूद करण्यासाठी अशधशनयम” मधील तरतुदींनुसार काययिाही करण्यात येईल. 

19. प्रशशक्षण: 

19.1. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थाांमध्ये प्रिशे झाल्यानांतर सांबांशधत व्यिसाय अभ्यासक्रमाचे 
प्रशशक्षण सुरू करण्यात येईल.  

19.2. प्रशशक्षणादरम्यान अभ्यासक्रमाप्रमाणे सैध्दाांशतक, प्रात्यशक्षक, On the Job Training, 
Project Work, इ. आयोशजत करण्यात येईल.  

19.3. प्रशशक्षणादरम्यान प्रशशक्षणार्थ्यांची हजेरी पशरषदेच्या शनयामक मांिळाने (Governing 
Council) ठरिुन शदलेल्या पध्दतीने नोंदिािी लागेल. कौशल्य चाचणीस पात्र 
होण्यासाठी प्रशशक्षणार्थ्यांची प्रशशक्षण िगामधील न्युनतम उपस्स्थती असणे अशनिायय 
राहील. सदर न्युनतम उपस्स्थती शनशित करण्याचे अशधकार पशरषदेच्या शनयामक 
मांिळास रहातील.   

19.4. व्यिसाय अभ्यासक्रमाांचे प्रशशक्षण हे पशरषदेने शिशहत केलेल्या कालािधीत तसेच 
िळेापत्रकानुसार पूणय करणे आिश्यक राहील.   

19.5. प्रशशक्षण पूणय होण्याच्या १५ शदिस आगोदर कौशल्य चाचणी शुल्क पशरषदेच्या खात्यात 
ऑनलाईन स्िरुपात जमा कराि े लागेल ि कौशल्य चाचणी घेण्यासांबांधी ऑनलाईन 
शिनांती नोंदिािी लागेल. 

19.6. प्रशशक्षणार्थ्यांकिून आकारण्यात येणारे कौशल्य चाचणी शुल्क: 

एक  नकिा एक िषापेक्षा अशधक कालािधीचे व्यिसाय अभ्यासक्रम : रु. ६५०/- 

एक िषापेक्षा कमी कालािधीचे व्यिसाय अभ्यासक्रम  : रु. ५००/-
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19.7. िरील कौशल्य चाचणी शुल्कात बदल करण्याचे अशधकार पशरषदेच्या शनयामक 
मांिळास (Governing Council) राहतील.  

20. कौशल्य चाचणी:  

20.1. कौशल्य चाचणी शुल्क शिशहत कालािधीमध्ये जमा झाले असल्यास,  शिशहत 
िळेापत्रकानुसार प्रशशक्षण पूणय झाल्याच्या शदनाांकापासून कमाल ७ शदिसाांत कौशल्य 
चाचणी घेणे बांधनकारक असेल. 

20.2. महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेकिे सांलग्न असलेल्या कौशल्य चाचणी 
सांस्थेमार्य त सांबांशधत व्यिसाय अभ्यासक्रम पूणय करणाऱ्या प्रशशक्षणार्थ्यांची कौशल्य 
चाचणी घेण्यात येईल.  

20.3. कौशल्य चाचणीचा शनकाल सांबांशधत कौशल्य चाचणी सांस्थेमार्य त २४ तासाांच्या आत 
पशरषदेच्या अशधकृत सांकेतस्थळािर अपलोि करण्यात येईल.  

20.4. कौशल्य चाचणी सांस्थेस प्रशत उमेदिार मानधन खालीलप्रमाणे अनुज्ञये राहील.  

20.4.1. एक नकिा एक िषापेक्षा अशधक कालािधीचे व्यिसाय  अभ्यासक्रम - रु. 3००/- 
20.4.2. एक िषापेक्षा कमी कालािधीचे व्यिसाय अभ्यासक्रम -   रु. 2००/- 

20.5. कौशल्य चाचणी सांस्थेस देय मानधनातूनच पशरक्षकाांचा प्रिास खचय, मानधन, लेखन/ 
सांगणकीय खचय ि इतर तद्नुषांशगक खचय भागशिणे अपेशक्षत आहे. कौशल्य चाचणी 
सांस्था कोणत्याही प्रकारे ि/िा कोणत्याही मागाने व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेकिून रोख 
रक्कम ि/िा अन्य स्िरूपात मानधन, शुल्क, भटेिस्तू, प्रशतपूती, इत्यादींची/चा  
मागणी/स्स्िकार करणार नाही. अस ेकरताना आढळल्यास ि शसध्द झाल्यास सांबांशधत 
कौशल्य चाचणी सांस्थेची सांलग्नता रि करण्यात येईल. तसचे सांबांशधत सांस्थेने 
पशरषदेकिे जमा केलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येऊन त्याांना काळ्या यादीत 
टाकण्यात येईल.  

20.6. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेस प्रशत प्रशशक्षणाथी प्रात्यशक्षक पशरक्षकेरीता कच्च्या मालासाठी 
होणाऱ्या खचाची प्रशतपुती व्यिसाय अभ्यासक्रमाांच्या कालािधीनुसार खालीलप्रमाणे 
करण्यात येईल.  

20.6.1. एक नकिा एक िषापेक्षा अशधक कालािधीचे व्यिसाय    :   रु. 100/- ते रु. २००/-  
  अभ्यासक्रम                                                                                  

20.6.2. एक िषापेक्षा कमी कालािधीचे व्यिसाय अभ्यासक्रम     :   रु. 100/- ते रु. २००/- 

20.7. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था कोणत्याही प्रकारे ि/िा कोणत्याही मागाने प्रशशक्षणार्थ्यांकिून 
रोख रक्कम ि/िा अन्य स्िरूपात मानधन, शुल्क, भटेिस्तू, प्रशतपूती इ. मागणी/ 
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स्स्िकार करणार नाही. असे करताांना आढळल्यास ि शसध्द झाल्यास सांबांधीत व्यिसाय 
प्रशशक्षण सांस्थेची सांलग्नता रि करण्यात येईल. तसेच सांबांशधत सांस्थेने पशरषदेकिे जमा 
केलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येिून त्याांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.  

20.8. कें द्र/राज्य शासनामार्य त राबशिण्यात येणाऱ्या योजनाांसाठी ि/िा अन्य सांस्थाांमार्य त 
राबशिण्यात येणाऱ्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाांच्या कौशल्य चाचणीसाठी सांबांशधताांनी 
शनदेशीत केल्यानुसार कौशल्य चाचणी शुल्क आकारण्यात येईल. तसेच कौशल्य 
चाचणी सांस्थेस अनुज्ञये मानधन ि व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेस कच्च्या मालासाठी देय 
रक्कम अनुक्रमे पशरच्छेद क्रमाांक 20.4 ि 20.6 नुसार देय रक्कमेच्या प्रमाणात 
(Proportionate) असेल. 

20.9. कौशल्य चाचणी सांस्थेस देय मानधन ि व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेस कच्च्या मालासाठी 
देय रक्कम यामध्ये बदल करण्याचे अशधकार शनयामक पशरषदेस                             
(Governing Council )  राहतील.  

21. प्रमाणपत्र : 

21.1. कौशल्य चाचणीत उत्तीणय झालेल्या प्रशशक्षणार्थ्याचे प्रमाणपत्र सांबांशधत व्यिसाय 
प्रशशक्षण सांस्थेस पशरषदेमार्य त १५ शदिसाांच्या आत पाठशिण्यात येईल. तसेच शिदेशी 
व्यिसाय अभ्यासक्रमाांबाबत सांबांशधत शिदेशी सांस्था प्रमाणपत्र देतील.  

21.2. प्रमाणपत्रासाठी कोणतेही अशतशरक्त शुल्क आकारण्यात येणार नाही.  

22. अनुत्तीणय प्रशशक्षणार्थ्यांची पुन: कौशल्य चाचणी: 

22.1. अनुत्तीणय प्रशशक्षणार्थ्याना कौशल्य चाचणी उत्तीणय होण्यासाठी सलग ३ सांधी देण्यात 
येतील. या तीन सांधीत प्रशशक्षणाथी कौशल्य चाचणी उत्तीणय न झाल्यास प्रशशक्षणार्थ्यास 
पुन:ि व्यिसाय अभ्यासक्रमास प्रिशे घ्यािा लागेल.  

22.2. प्रशशक्षणार्थ्यांने पशरषदेस ऑनलाईन स्िरूपात पुन:कौशल्य चाचणी शुल्क 
खालीलप्रमाणे अदा करणे आिश्यक राहील.  

22.2.1. एक नकिा एक िषापेक्षा अशधक कालािधीचे व्यिसाय अभ्यासक्रम रु. ६५0/- 

22.2.2. एक िषापेक्षा कमी कालािधीचे व्यिसाय अभ्यासक्रम  रु. ५०० /- 

22.3. कौशल्य चाचणी सांस्थेस देय मानधन ि व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थेस कच्च्या मालासाठी 
अनुक्रमे पशरच्छेद क्रमाांक क्र. 20.4 ि 20.6 नुसार रक्कम अनुज्ञये राहील.  

22.4. अनुत्तीणय प्रशशक्षणार्थ्यांची पुन:कौशल्य चाचणी ही शनयशमत तुकिीच्या कौशल्य 
चाचणीच्या िळेापत्रकानुसारच घेण्यात येईल.  
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22.5. सदर पुन:कौशल्य चाचणीचे िळेापत्रक प्रशशक्षणार्थ्यांना सांबांशधत व्यिसाय प्रशशक्षण 
सांस्थेने कळशिणे आिश्यक राहील. 

23. पशरषदेचा जमा/खचय : 

सिय प्रकारचे शुल्क ि अनामत रक्कम पशरषदेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येऊन,         
त्यामधूनच पशरषदेमार्य त खचय भागशिण्यात येईल. 

24. महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेच्या शनयामक मांिळाची (Governing Council) 
काययकक्षा खालीलप्रमाणे असेल : 

24.1. स्थाशनक औद्योशगक आस्थापनाांच्या गरजेनुसार शजल्ह्यातील औद्योशगक/सेिा/व्यापार  
इत्यादीं क्षते्रातील आस्थापनाांना आिश्यक असणाऱ्या कौशल्ययुक्त मनुष्ट्यबळाची शनशिती 
करणे.  

24.2. शजल्हा/क्षते्रशनहाय (Sector) पुढील पाच िषाचा मनुष्ट्यबळ शिकासाचा बृहद् आराखिा 
(Master Plan) तयार करणे/मान्यता देणे. शजल्हयाचा बृहद् आराखिा तयार होईपयंत 
कें द्र िा राज्य शासनाने तयार केलेल्या मनुष्ट्यबळ शिकासाच्या बृहद् आराखड्ानुसार 
शनयोजन करण्यात याि.े  

24.3. शजल्हयाच्या बृहद् आराखियानुसार (Master Plan) शनशित केलेल्या क्षते्रामधील 
व्यिसायाांपैकी एकाच व्यिसायासाठी 110% मयादेपेक्षा (Upper Limit of seats) अशधक 
मागणी आल्यास त्या सांदभात शनणयय घेणे.  

24.4. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था (VTI) ि कौशल्य चाचणी सांस्था (SAA) याांना नव्याने सांलग्नता/ 
पुन:सांलग्नता देणे नकिा त्याांचा शिस्तार करण्यास मान्यता देण्याच्या दृष्ट्टीने प्रत्यक्ष 
शनरीक्षण करणेसाठी शनरीक्षण सांस्थाांची (Inspecting Agency) शनिि ि शनयुक्ती करणे.  

24.5. व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्थाांमार्य त व्यिसाय अभ्यासक्रमाच्या प्रशशक्षणासाठी आकारण्यात 
येणारे अशधकतम प्रशशक्षण शुल्क शनशित करणे.  तसचे अजय प्रशक्रया शुल्क, नोंदणी शुल्क, 
अनामत रक्कम, सांलग्नता आदेश नुतनीकरण शुल्क, पुन:ि अजय नोंदणी शुल्क, कौशल्य 
चाचणी शुल्क यामध्ये बदल करण्याचे अशधकार राहतील.   

24.6. राज्यातील व्यिसाय प्रशशक्षणामध्ये गुणात्मक ि साांस्ख्यकी िाढ करण्यासाठी Control - 
Coordinate - Cooperate - Information (C3I) ची भशुमका पार पािणे.  

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



शासन शनणयय क्रमाांक: कौशिउ- 2017/प्र.क्र.237/अशभयान-1 

 

पषृ्ट्ठ २3 पैकी 20 

सहपत्र -“अ” 
ANNEXURE-A 

COURSES UNDER MSCVT 

1. Name of Trade/ Course: (Name shall be on basis of Job Role) 

2. Duration of Course: (Considering 7 Hours per Day, 5 Days in a Week and 4 Weeks in a 
Month) 

Duration Theory Practical On Job Training Project Work Total 

In Hours      

In Days      

In Months      

Percentage      
Note:  Theory shall be 20 to 30% and Practical shall be 80 to 70% of the Total Theory and Practical 

Training Period  

3. Admission Session: Yearly, Half Yearly, Quarterly, Monthly, Fortnightly, Weekly, 
Other Specify __________ 

4. Intake per batch: 25 to 30 Candidates 

5. Entry Level Qualification for Trainees: 

6. Subjects: Attach Separate Syllabus Copy in below mention format 

6.1 Trade Subject 

6.2 Name of Ancillary Subject 

6.3 On Job Training 

6.4 Project Work 

7. Mandatory attendance for eligibility for examination: 80% including OJT and Project 
Work 

8. Assessment: At the end of Training Period including OJT and Project Work 

9. Assessment details: 

S.N. Assessment Type of Assessment Assessment by Maximum 
Marks 

Passing 
Marks 

9.1 Trade Subject Multi Option Objective Assessor 100 50 

9.2 Trade Practical Practical Assessor 200 100 

9.3 Ancillary Subject Multi Option Objective Assessor 50 25 

9.4 On Job Training Overall Performance Industry 100 50 

9.5 Project Project Assessment Industry 100 50 

9.6 Sessional Overall Performance Training Institute 50 25 

9.7 Total 600 300 
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10. Maximum Permissible Fees: 

S.N. Area Maximum Fees Remark 

10.1 Rural  Rs. 50 per hour 

10.2 Semi Urban  Rs. 65 per hour 

10.3 Urban  Rs. 80 per hour 

10.4 Metro (Mumbai, Pune, Nagpur)  Rs. 100 per hour 

11. Admission and Examination Fees: 

S.N. Particular Fees in Rs. Per Candidate 

8.1 Application Form Fees Rs. 150 

8.2 Examination Fees 

8.2.1 Course with duration above 1 Year Rs. 650 

8.2.1 Course with duration below 1 Year Rs. 500 

12. Format for Syllabus: 

S.N. Title Details 

12.1 Instructor Qualification  

12.2 Week wise Syllabus Contents spilt up as Trade 
Theory, Trade Practical and Ancillary Subject 

 

12.3 Trade Infrastructure  

12.4 Space Norms in Sq. Meter for Workshop  

12.5 Space Norms in Sq. Meter for Class Room  

12.6 Power Norms in KW for Workshop  

12.7 Power Norms in KW for Class Room  

12.8 Machines  

12.9 Equipments  

12.10 Hand Tools  

12.11 Furniture  

12.12 Raw Material  

12.13 Stationery  

12.14 Common Facilities as Class Room, Computer 
Lab, Drawing Hall, etc. with remark on sharing 
this Infrastructure 

 

12.15 Approximate Total Investment as Building and 
Machinery 

 

12.15.1 Building  

12.15.2 Infrastructure  

12.15.3 Working Capital  

12.15.4 Total Investment  

12.16 Reference Course Materials  

12.17 Syllabus Committee Members  

12.17 Industry Members endorsing the Syllabus (at 
least 3 Top Industries in respective field) 

 

13. Governing Council has the right to change the format specified herein for courses 

under MSCVT 
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सहपत्र “ब” 

(सांस्थेने रु 100 च्या Non Judicial स्टॅम्प पेपर िर खालील नमुन्यात हमीपत्र सादर कराि.े) 
 

मी _______ अध्यक्ष/सशचि _______ सांस्था (सोसायटी/कां पनी) 
_______ याना ि खाजगी औद्योशगक प्रशशक्षण सांस्था _______ येथे सुरु केलेले 
आहे/करण्याच ेप्रस्ताशित करीत आहे.  मी खालील बाबींबाबत हमी या हमीपत्राव्दारे देत आहे. 

1. सांस्थेतील कमयचाऱ्याांना शासनाने कायदयानुसार िळेोिळेी शिशहत केलेले शकमान ितेन बकँ 
खात्यामार्य त देण्यात येते/येईल.  

2. सांस्था कायम शिनाअनुदाशनत तत्िािर सुरु राहील ि कोणत्याही पशरस्स्थतीत अनुदानाची 
मागणी करणार नाही.  

3. महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेची सांलग्नता प्राप्त झाल्याशशिाय प्रिशे करण्यात 
येणार नाहीत.  

4. महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषदेने प्रिशेपध्दती, प्रिशे शनयमािली, प्रशशक्षण शुल्क, 
परीक्षापध्दती, परीक्षा शनयमािली, परीक्षाशुल्क, इ. बाबत शनगयशमत केलेल्या 
आदेश/शनदेश याांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल. 

5. सांस्थेकिे राज्य शासन /महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषद याांची कोणतीही 
थकबाकी प्रलांशबत नाही.  

6. सांस्थेस कें द्रास/कोणत्याही राज्य शासनाने काळ्या यादीत टाकलेले नाही.  

7. सांस्थेत प्रिशे करण्यात येत असलेल्या सिय व्यिसाय अभ्यासक्रमाांसाठी महाराष्ट्र राज्य 
व्यिसाय प्रशशक्षण पशरषद याांनी शिशहत केलेल्या मानाांकनानुसार प्रशशक्षणासाठी सिय 
सेायी सुशिधा उपलब्ध आहेत. (शिद्यमान सांस्थाांसाठी लागू) 

8. सन 2013 चा महाराष्ट्र अशधशनयम क्र. 20 “महाराष्ट्र राज्यात कृषी, पशु ि मत्स्यशिज्ञान, 
आरोग्यशिज्ञान, उच्च, तांत्र ि व्यिसाय शशक्षण याांमधील अनशधकृत सांस्था स्थापन 
करण्यास आशण अनशधकृत अभ्यासपाठ्यक्रम सुरू करण्यास मनाई करण्याकशरता ि 
तत्सांबांशधत नकिा तद्नुषांशगक बाबींकशरता तरतूद करण्यासाठी अशधशनयम” मधील 
तरतुदीनुसार अनशधकृत सांस्था स्थापन करण्यास आशण अनशधकृत पाठ्यक्रम सुरु 
करण्यास मनाई असण्याची जाणीि आहे ि सांस्था त्याचे उल्लांघन करणार नाही.  

9. मागील आर्गथक िषात कमयचाऱ्याांना बँक खात्यामार्य त शितशरत केलेल्या ितेनाचा तपशशल 
सादर करण्यात येईल. (शिद्यमान सांस्थाांसाठी लागू) 
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10. शिद्यमान अशभयाांशत्रकी/तांत्रशनकेतन/औद्योशगक प्रशशक्षण सांस्था/इतर शैक्षशणक सांस्था 
(असल्यास त्याबाबत तपशशल नमुद करािा) यामध्ये व्यिसाय प्रशशक्षण सांस्था सुरु 
कराियाची असल्यास सांस्था दुसऱ्या/शतसऱ्या पाळीत स्ितांत्रशरत्या सुरु करण्यात येईल.  

11. शिद्यमान अशभयाांशत्रकी/तांत्रशनकेतन/औद्योशगक प्रशशक्षण सांस्था इतर शैक्षशणक सांस्था 
(असल्यास त्याबाबत तपशशल नमुद करािा) यामध्ये कौशल्य चाचणी सांस्था सुरु 
कराियाची असल्यास कौशल्य चाचणीसाठी स्ितांत्रशरत्या पूणयिळे पशरक्षक उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 

 
शदनाांक  :                                 (                    ) 
शठकाण  :       सांचालक/अध्यक्ष/सशचि 
 
साक्षीदार : 

1)  
2) 

 

टीप :- या नमुन्यात िळेोिळेी बदल करण्याचे अशधकार पशरषदेच्या शनयामक मांिळास (Governing 
Council) राहतील. 
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