पूर्व व्यार्साययक अभ्यासक्रम, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी
तसेच उच्च माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रमाच्या नर्ीन
संस्था र् अयिकच्या तुकडयांना कायमस्र्रुपी यर्ना
अनुिायनत तत्र्ार्र व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयांस
परर्ानगी

िे णयासाठीच्या

ऑनलाईन

प्रमायित

कायवपध्ितीस मान्यता िे णयाबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कौशल्य यर्कास र् उद्योजकता यर्भाग
शासन यनिवय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.157/व्ययश-४,
मंत्रालय यर्स्तार (खोली क्र.435), 4 था मजला,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मािाम कामा रोड, मुंबई - 400 032.
यिनांक : 10 मे, 2018.

संिभव :
१) उच्च र् तंत्र यशक्षि यर्भाग, शासन यनिवय क्रमांक : व्व्हओसी-2011/1147/प्र. क्र. ५/व्ययश-4,
यिनांक 13/1/2011
२) संचालक, व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 8/
व्हीओसी/2017/223, यिनांक 22/11/2017.
३) संचालक, व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 8/
व्हीओसी/सुिायरत एसओपी/2018/12, यिनांक 30/1/2018.
प्रस्तार्ना :

केंद्र शासनाच्या नर्ीन शैक्षयिक िोरिानुसार माध्ययमक स्तरार्र व्यर्साय यशक्षिाची जोड िे ऊन
यर्द्यार्थ्यांमध्ये व्यर्साय यशक्षिाची आर्ड यनमाि करिे र् माध्ययमक कौशल्य यर्कयसत करणयाच्या दृष्ट्टीने V-1
मूलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख (Introduction to Basic Technology-IBT), V-2 अयभयांयत्रकी तंत्रज्ञानाची
मुलभूत तत्र्े (Elements of Mechanical Engineering-EME) र् V-3 यर्द्युत आयि इलेक्ट्रॉयनक्ट्स तंत्रज्ञानाची
मुलभूत तत्र्े (Elements of Electrical and Electronics Technology-EEET) हे तीन बहु कौशल्ययुक्ट्त पूर्व
व्यर्साययक अभ्यासक्रम 1996-97 पासून सुरु करणयात आले आहेत सिर अभ्यासक्रम राज्यांमध्ये शासकीय
संस्था, अशासकीय अनुिानीत संस्था र् अशासकीय यर्नाअनुिानीत संस्थेत राबयर्णयात येतात. सध्याच्या
बिलत्या तंत्रज्ञानामुळे र् शैक्षयिक िजा उं चार्णयाच्या दृष्ट्टीकोिातून भारत सरकारच्या मनुष्ट्यबळ यर्कास
मंत्रालयाने National Skill Qualification Framework (NSQF) यर्कयसत केले असून प्रत्येक स्तरार्र ज्ञान र्
कौशल्य आत्मसात करार्याचे स्तर ठरर्ून यिलेले आहेत. त्यानुसार नर्ीन अभ्यासक्रमासाठी मागविशवक तत्र्े
तयार करणयात आली आहेत. NSQF च्या िोरिानुसार Pandit Sundarlal Sharma Central Institute for
Vocational Education (PSSCIVE), Bhopal यांनी सध्याच्या बिलत्या तंत्रज्ञानाबाबत संशोिन करुन
येिाऱ्या अडचिींचा अभ्यास करुन नर्ीन पुनरवयचत पूर्व व्यर्साययक अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. सिर
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अभ्यासक्रम संपुिव िे शात सुरु करणयास मान्यता यमळाली असून त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने NSQF
िोरिांर्र आिायरत PSSCIVE, भोपाळ यांनी पुनरवयचत केलेले V-1. Multiskill Foundation Course, V-2.
Mechanical

Technology,

V-3.Electrical

Technology,

V-4.Electronics

Technology ,

V-5.Automobile Technology ,V-6.Retail Management ,V-7.Health Care ,V-8.Private security र्
V-9.Information Technology हे नऊ पूर्व व्यर्साययक अभ्यासक्रम राज्यामध्ये 2017-18 पासून सुरु
करणयास मान्यता यिली आहे .
२.

डॉ.कोठारी आयोगाच्या 1964 च्या यशफारशीनुसार अयिकायिक युर्कांना यर्यर्ि व्यर्सायांचे प्रयशक्षि

िे णयाच्या दृष्ट्टीने 1978-79 पासून राज्यात व्यर्साय यर्षयांची 30% व्याप्ती असलेले, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी
व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयांत आले आहेत. सद्य:व्स्थतीत तांयत्रक / र्ायिज्य / कृषी / मत्स्य या
गटातील एकूि 16 व्व्िलक्षी व्यर्साय अभ्यासक्रम राबयर्णयात येतात. सिर अभ्यासक्रम घेिा-या यर्द्यार्थ्यांना
अयभयांयत्रकी शाखेमध्ये प्रर्ेशाच्या चांगल्या संिी उपलध ि आहेत. त्याचबरोबर अयभयांयत्रकी शाखेमिील
पियर्केच्या (Diploma) व्व्ितीय र्षामध्ये प्रर्ेशाची सुयर्िा उपलध ि असल्यामुळे या अभ्यासक्रमाकडे
यर्द्यार्थ्याचा मोठा प्रयतसाि आहे.
३.

केंद्र शासनाच्या १९८६ च्या नयर्न शैक्षयिक िोरिानुसार +२ स्तरार्रील व्यर्साय अभ्यासक्रमाचे

यशक्षि िे ऊन जास्तीत जास्त युर्कांना रोजगार /स्र्यंरोजगार करणयास प्रोत्सायहत करणयाच्या दृष्ट्टीने
राज्यात १९८८-८९ पासुन ७०% व्यर्साय यशक्षि र् ३०% सामान्य यशक्षि अंतभूत
व असलेले यकमान
कौशल्यार्र आिारीत व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयात आले आहेत. सिर अभ्यासक्रम प्रात्ययक्षकायभमुख
असल्याने यर्द्यार्थ्यांना संबयित व्यर्सायाशी यनगडीत यकमान कौशल्य प्राप्त करुन स्र्त:चा उद्योग सुरु करार्ा
अथर्ा औद्योयगक आस्थापनांमध्ये नोकरी करार्ी आयि उच्च यशक्षिाकडे जािारा लोंढा कमी व्हार्ा हा या
योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. उच्च र् तंत्र यशक्षि यर्भाग शासन यनिवय यिनांक २/३/२००९ अन्र्ये यकमान
कौशल्यार्र आिारीत अभ्यासक्रमाचे नार् बिलणयात आले असून ते उच्च माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रम
(H.S.C. Vocational) असे करणयात आले आहे .
4.

सद्य:व्स्थतीत र्रील संिभव क्र. १ येथील यिनांक 13/1/2011 च्या शासन यनिवयान्र्ये यनयित केलेल्या

कालबध्ि कायवक्रमानुसार पूर्व व्यार्साययक अभ्यासक्रम, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी तसेच उच्च माध्ययमक
व्यर्साय अभ्यासक्रमाच्या नर्ीन संस्था र् अयिकच्या तुकडयांना कायम यर्ना अनुिायनत तत्र्ार्र सुरु
करणयांकयरता परर्ागनी िे णयासाठी इच्छू क संस्थांमाफवत यर्यहत नमुन्यातील अजव संबंयित यजल्हा व्यर्साय
यशक्षि र् प्रयशक्षि अयिकारी, प्रािे यशक, सहसंचालक यांचे स्तरार्रुन छाननी करुन प्रस्तार् व्यर्साय यशक्षि र्
प्रयशक्षि संचालनालयास प्राप्त होतात. राज्यातील सर्व प्रािे यशक कायालयामाफवत प्राप्त झालेल्या प्रस्तार्ाची
संचालनालयास्तरार्र सयमती गठीत करुन यनयित करणयात आलेल्या मानकानुसार छाननी करणयांत येते.

पृष्ट्ठ 13 पैकी 2
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पयरपूिव प्रस्तार् असिा-या संस्थांचे अजव शासन यनिवय यनगवयमत करणयासाठी शासनास सािर करणयांत येतात.
त्रुटी असलेल्या प्रस्तार्ाबाबत संबंयित संस्थांना संचालनालयाव्िारे प्रािे यशक कायालयामाफवत त्रुटी पूतवता
करणयासाठी संिी िे णयांत येते. या यर्षयाबाबत यर्यर्ि टप्प्यार्रील अर्लंयबलेल्या कायव प्रयक्रयेकरीता बराच
कालार्िी व्यतीत होत असतो. यर्यर्ि स्तरार्र मोठया प्रमािात यरक्ट्त असलेल्या अयिकारी / कमवचारी यांची
संख्या पाहता उपलध ि कमवचाऱ्यांमाफवत कालमयािे त कायवर्ाही पार पाडणयास मयािा येतात.
5.

भारत सरकार यांचे मेक इन इंयडया आयि स्कील इंयडया या योजना सुरु असून “कौशल्य यर्कास

कायवक्रम” या महत्र्कांक्षी योजनेंतगवत िे शामध्ये 2022 पयंत 50 कोटी कुशल मनुष्ट्यबळ यर्कयसत करणयाचे
उयिष्ट्टये आहे . याच ितीर्र महाराष्ट्र राज्य कुशल महाराष्ट्र हे िोरि राबर्त असून सन 2022 पयंत
राज्यामध्ये 4.5 कोटी कुशल मनुष्ट्यबळ यनमाि करणयाचे उयिष्ट्टये राज्याने संकव्ल्पत केलेले आहे .
६.

सद्य:व्स्थतीत राज्यातील शासकीय/अशासकीय संस्थामिील माध्ययमक स्तरार्रील पूर्व व्यर्सायीक

अभ्यासक्रमांतगवत एकूि 363 संस्थामिून 63,480 इतकी प्रर्ेशक्षमता उपलध ि आहे . +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी
व्यर्साय अभ्यासक्रमाअंतगवत राज्यात एकूि 1028 संस्थामिून 1,11450 इतकी प्रर्ेश क्षमता उपलध ि आहे,
+2 स्तरार्रील उच्च माध्ययमक 20 व्यर्साय अभ्यासक्रमाच्या शासकीय र् अशासकीय अशा एकूि 1088
संस्थामिून 81,825 इतकी प्रर्ेशक्षमता आहे. राज्यातील व्यर्साय अभ्यासक्रम राबयर्िाऱ्या यर्यर्ि
संस्थामिील प्रर्ेश क्षमता पुढील पाच र्षामध्ये पाच लाख इतकी र्ाढयर्णयाचे उयिष्ट्टय आहे . त्याकरीता नर्ीन
खाजगी व्यर्साय अभ्यासक्रम /यर्द्यमान खाजगी व्यर्साय अभ्यासक्रम राबयर्िाऱ्या संस्थांची प्रर्ेश क्षमता
जलि गयतने र्ाढयर्िे गरजेचे आहे याकयरता पूर्व व्यार्साययक अभ्यासक्रम सुरु करिे, +2 स्तरार्रील
व्व्िलक्षी तसेच उच्च माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रमाच्या नयर्न संस्था र् अयिकच्या तुकडयांना कायमस्र्रुपी
यर्ना अनुिान तत्र्ार्र व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयास मान्यता िे णयाच्या सिं भातील सध्याच्या
कायवपध्ितीमध्ये सुिारिा करुन मायहती र् तंत्रज्ञान या माध्यमाचा प्रभार्ीपिे र्ापर करून या संिभातील
कायवपध्ित कालबध्ि कायवक्रम यनयित करुन त्याबाबतच्या ऑनलाईन प्रमायित कायवपध्ितीस (SOP) मान्यता
िे णयाचा प्रस्तार् संचालक (व्ययश प्रयश) यांनी र्रील संिभािीन क्र. २ येथील पत्रान्र्ये शासनास सािर केलेला
आहे. संचालक, व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालय, मुंबई यांनी सािर केलेल्या प्रस्तार्ास मान्यता
िे णयासाठी र्रील संिभव क्र. १ येथील यि. 13/1/2011 च्या शासन यनिवय अयिक्रयमत करिे आर्श्यक आहे.
त्यानुषंगाने यि. 13/1/2011 चा शासन यनिवय अयिक्रयमत करुन संचालक (व्ययश प्रयश) यांनी सािर केलेल्या
प्रस्तार्ाच्या अनुषंगाने यनिवय घेणयाची बाब शासनाच्या यर्चारािीन होती.
शासन यनिवय :
शासन आता याव्िारे, र्रील संिभव क्र. १ येथील यिनांक 13/1/2011 चा शासन यनिवय अयिक्रयमत
करुन खालीलप्रमािे कायवर्ाही करणयास मान्यता िे त आहे :पृष्ट्ठ 13 पैकी 3
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1. पूर्व व्यर्सायीक अभ्यासक्रम सुरु करिे, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी तसेच उच्च माध्ययमक व्यर्साय
अभ्यासक्रमाच्या नर्ीन संस्था र् अयिकच्या तुकडयांना कायमस्र्रुपी यर्नाअनुिायनत तत्र्ार्र व्यर्साय
अभ्यासक्रम सुरु करणयास मान्यता िे णयासाठी सोबत जोडलेल्या पयरयशष्ट्ट-अ येथील ऑनलाईन प्रमायित
कायवपध्ितीस (SOP) मान्यता िे णयांत येत आहे.
२.

स्थायनक औद्योयगक आस्थापनांच्या गरजेनुसार यजल्हातील उद्योगिंियाला आर्श्यक

असिाऱ्या मनुष्ट्यबळाची यनयिती व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१ यांचे
स्तरार्रुन करणयात यार्ी.
३.

यजल्हायनहाय/व्यर्साय यनहाय पुढील पाच र्षाचा मनुष्ट्यबळ यर्कासाचा बहृत आराखडा

(Master Plan) व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१ यांचे स्तरार्रुन तयार
करुन त्यास शासनाची मान्यता घेणयात यार्ी.
४.

माध्ययमक स्तरार्रील पूर्व व्यर्साययक अभ्यासक्रम सुरु करिे, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी

व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करिे र् +2 स्तरार्रील उच्च माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करिे अशा
संस्थांना मान्यता िे िे /यर्द्यमान संस्थामध्ये व्यर्साय बिल, तुकडी र्ाढ इ.करीता प्रत्यक्ष यनरीक्षि करिेसाठी
Certified Agency ची यनर्ड संचालनालय स्तरार्रुन करुन त्यास शासनाची मान्यता घेणयात यार्ी.
सिर शासन यनिवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र उपलध ि
करणयात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. 201805101459373803 असा आहे . हा आिे श यडजीटल
स्र्ाक्षरीने साक्षांयकत करुन काढणयात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार र् नार्ाने .

सोबत:- पयरयशष्ट्ट “अ”

Santosh
Vithal Rokade

Digitally signed by Santosh Vithal Rokade
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill
Development Development, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=ca5751ffedbb005fdff34ab6ac1f8319d061483
d7d35e20f744e251360f7920a,
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c12b6c
adcb583d500fe489ce8727916e0bbee, cn=Santosh
Vithal Rokade
Date: 2018.05.25 12:56:08 +05'30'

( संतोष यर्. रोकडे )
अर्र सयचर्, महाराष्ट्र शासन

प्रयत,
1)

मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सयचर्

2)

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सयचर्.

3)

मा. मंत्री (कौ.यर्.र् उ.) यांचे खाजगी सयचर्

4)

मा. राज्यमंत्री (कौ.यर्.र् उ.) यांचे खाजगी सयचर्

5)

संचालक, व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-1

6)

सर्व यर्भागीय यशक्षि उपसंचालक, (शालेय यशक्षि यर्भाग),(व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि
संचालनालयामाफवत.)
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7)

सर्व सहसंचालक, व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि, प्रािे यशक कायालय (व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि
संचालनालयामाफवत.)

8)

सर्व यजल्हा व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि अयिकारी (व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि
संचालनालयामाफवत.)

प्रत :१) मा. यर्रोिी पक्षनेता, यर्िान पयरषि, महाराष्ट्र यर्िानमंडळ सयचर्ालय, मुंबई
२) मा. यर्रोिी पक्षनेता, यर्िान सभा, महाराष्ट्र यर्िानमंडळ सयचर्ालय, मुंबई
३) मा. सयचर्, कौशल्य यर्कास र् उद्योजकता यर्भाग यांचे स्र्ीय सहायक.
४) मा. प्रिान सयचर्, शालेय यशक्षि र् यक्रडा यर्भाग यांचे स्र्ीय सहायक.
५) उप सयचर्, कौशल्य यर्कास र् उद्योजकता यर्भाग, मंत्रालय, मुंबई-32
६) यनर्ड नस्ती (व्ययश-4).
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कौशल्य यर्कास र् उद्योजकता यर्भाग,शासन यनिवय क्र.व्व्हओसी-2017/प्र. क्र.157/व्ययश-4,
यिनांक :- 10 मे, 2018 चे सोबतचे पयरयशष्ट्ट - “अ”
******************************************************************************
पूर्व व्यर्साययक अभ्यासक्रम सुरु करिे, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी तसेच उच्च माध्ययमक
व्यर्साय अभ्यासक्रमाच्या नर्ीन संस्था र् अयिकच्या तुकडयांना कायमस्र्रुपी यर्ना अनुिायनत
तत्र्ार्र व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयास परर्ानगी िे णयासाठीची ऑनलाईन प्रमायित
कायवपध्िती (Standard Operating Procedure - SOP)
1. अजव मागयर्णयांसाठी जायहरात िे िे:
1.1

कायम यर्नाअनुिान तत्त्र्ार्र माध्ययमक स्तरार्रील पूर्व व्यर्सायीक अभ्यासक्रम सुरु करिे,
+2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करिे आयि +2 स्तरार्रील उच्च
माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करिे याकरीता शासन मान्यता यमळणयासाठीची संपूिव
प्रयक्रया Online करणयांत आली असून इच्छु क अजविार संस्थांकडू न अजव मागयर्णयाकयरता
व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालयामाफवत राज्यातील नर्ीन प्रयक्रयेबाबत सर्ायिक खप
असलेल्या 2 र्तवमान पत्रात र्षातून एकिा जायहरात प्रकायशत करणयात येईल. तसेच सर्व
प्रािे यशक कायालय, यजल्हा व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि कायालय, यांचे माफवत नर्ीन
कायवपध्िती व्यापक प्रयसध्िी करणयात येईल.

1.1

जायहरात, प्रमायित कायवपध्िती, मायहती पुव्स्तका, यनगवयमत केलेले यनकष/मायहती, इ.
संचालनालयाच्या संकेतस्थळार्र (www.dvet.gov.in) उपलध ि करुन िे णयात येईल.

2. अजव करिे:
2.1

पात्रता प्राप्त खाजगी संस्था र्षवभर संचालनालयाच्या संकेतस्थळार्र (www.dvet.gov.in)
ऑनलाइन स्र्रुपात अजव करतील.

2.2

अजविार संस्थांची पात्रता:
2.2.1

संस्था मुंबई सार्वजयनक यर्श्वस्त अयियनयम 1950 र् संस्था अयियनयम 1860 अंतगवत
नोंििीकृत/पंजीकृत असिे आर्श्यक आहे .

2.2.2

पूर्व माध्ययमक स्तरार्रील व्यर्साययक अभ्यासक्रमाची मागिी करिाऱ्या संस्थांकडे
इयत्ता 9 र्ी र् 10 र्ी करीता शालेय यशक्षि यर्भागाची मान्यता असिे आर्श्यक आहे .

2.2.3 +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी व्यर्साय अभ्यासक्रमांची मागिी करिाऱ्या संस्थांकडे इयत्ता 11
र्ी र् 12 र्ी करीता शालेय यशक्षि यर्भागाची मान्यता असिे आर्श्यक आहे .
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2.2.4 +2 स्तरार्रील उच्च माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयाकरीता शालेय यशक्षि
यर्भागातंगवत

इयत्ता

11

र्ीचे

उच्च

माध्ययमक

र्गव/उच्च

यशक्षि

यर्भागातंगवत

महायर्द्यालयीन र्गव सुरु करणयास अनुक्रमे शालेय यशक्षि यर्भागाची अथर्ा उच्च यशक्षि
यर्भागाची मान्यता असल्यासच अभ्यासक्रम सुरु करणयास मान्यता िे णयात येईल.
र्यरल प्रमािे लागु असलेले िस्ताऐर्ज ऑनलाइन अजासोबत Upload करिे.
2.3

व्यर्साय अभ्यासक्रमाची यनर्ड:

Online अजव करतेर्ळ
े ी अजविाराने आर्श्यक आहे त्या व्यर्सायांची यनर्ड करुन नोंि करिे
आर्श्यक आहे .
2.3.1 नर्ीन व्यर्साय र् तुकडी र्ाढ करतांना संबंयित यजल्हातील औद्योयगक आस्थापनाची
यनकड र् सद्य:व्स्थतीत यजल्हातील व्यर्साय अभ्यासक्रम यनहाय उपलध ि असलेल्या
जागा यबाबी यर्चारात घेऊन यजल्हयाकरीता पुढील पाच र्षाचा मनुष्ट्यबळ यर्कास
बृहत आराखडा व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालयाच्या संकेतस्थळार्र
(www.dvet.gov.in) प्रकायशत करणयात येईल. यजल्हयाच्या बृहत आराखडयानुसार
माध्ययमक स्तरार्रील पूर्व व्यर्सायीक अभ्यासक्रम, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी व्यर्साय
अभ्यासक्रम आयि +2 स्तरार्रील उच्च माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रम यांची यािी
िे णयात येईल. त्यानुसार अजविार संस्था उपलध ि व्यर्साय अभ्यासक्रमांची यनर्ड
करतील.
2.3.2

यजल्हयाच्या बृहत आराखडयानुसार उपल्बि व्यर्साय अभ्यासक्रमांच्या मागिीसाठी
यजल्हायनहाय व्यर्साय अभ्यासक्रमांच्या उपलध ि (Upper Limite of seats) जागा
संचालनालयामाफवत घोयषत करणयात येतील. 110% मयािे पयंत उपलध ि जागा
automated यर्चारात घेतल्या जातील. एकाच व्यर्साय अभ्यासक्रमासाठी 110%
च्या र्र मागिी आल्यास त्यासंिभाचा यनिवय शासन स्तरार्र घेणयात येईल.

2.3.3

यर्द्यमान संस्थातील व्यर्साय अभ्यासक्रमा बाबत क्षमतायर्स्तार करतांना िे यखल
र्रील आकृतीबंिा प्रमािे यर्स्तार करिे आर्श्यक राहील.

3. अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेच्या अटी र् शती
1.1

महाराष्ट्र राज्य शासन मान्यता प्राप्त शालेय यशक्षि यर्भागाची शाळा/कयनष्ट्ठ महायर्द्यालय
सुरु करार्याचे परर्ानगीचे पत्र (यशक्षि उपसंचालक यांचे प्रथम खाते मान्यता पत्र)

1.2

यर्यहत पायाभूत सुयर्िा उपलध ि असिे बंिनकारक आहे . (स्र्तंत्र बांिकाम,यंत्रसामुग्री,
यर्द्युत पुरर्ठा)

1.3

संस्थेयर्रुध्ि कोित्याही प्रकारच्या गंभीर स्र्रुपाच्या र्ा अन्य तक्रारी नसाव्यात
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1.4

संस्था मुंबई सार्वजयनक यर्श्वसत अयियनयम 1950 र् संस्था अयियनयम 1860 अंतगवत
नोंििीकृत/पंजीकृत असिे आर्श्यक आहे.

1.5

संस्थेत सद्य:व्स्थतीत सुरु असलेल्या कयनष्ट्ठ महायर्द्यालये,शाळा र् इतर अभ्यासक्रमांची
यािी सािर करार्ी लागेल.

1.6

शासनाकडू न संस्था ताध यात घेिेबाबत र् तत्सम बाबतीत कोितेही न्यायालयीन प्रकरिे
प्रलबबत नसार्े.

1.7

संस्थेत अभ्यासक्रम सुरु करणयाची परर्ानगी ही कायम स्र्रुपी यर्नाअनुिान तत्र्ार्र
िे णयात येईल र् भयर्ष्ट्यात कोित्याही प्रकारचे अनुिान यिले जािार नाही. यासंबंिीचा
सोसायटीच्या ठरार्ाची प्रत (रु.100/- चे कोटव स्टॅ म्प पेपरर्र िे िे आर्श्यक राहील.)

1.8

संस्थेने यर्यहत मानकांनुसार आर्श्यक कमवचारी/ यशक्षक यनययमत र्ेतनश्रेिीत
नेमणयाबाबतचा ठरार् सािर करिे आर्श्यक राहील.

1.9

संस्थेकडे अभ्यासक्रमास आर्श्यक असिारे मानकांप्रमािे सर्व प्रयोगशाळा सायहत्य
उपलध ि करणयाबाबतचा ठरार् र् राष्ट्रीयकृत बँकेचे बँक बॅलेन्स प्रमािपत्र (अजव सािर
करणयापूर्ीच्या 3 मयहन्याच्या कालार्िीतील) सािर करिे आर्श्यक राहील.

1.10

अभ्यासक्रमांस मंजुरी यिल्यानंतर कमवचारी र्गाची सेर्ायर्षयक र् र्ेतन यर्षयक संपूिव
जबाबिारी संबंयित संस्थेची राहील.

1.11

अभ्यासक्रम बंि करणयाबाबत शासनाने िोरिात्मक यनिवय घेतल्यास तो यर्नाअट र्
यर्नायर्लंब अमंलात आिणयाची हमी संस्थेस द्यार्ी लागेल.

1.12 प्रत्यक्ष यर्द्याथी प्रर्ेक्षाची संख्या सतत 3 र्षव मंजूर क्षमतेच्या 50% पेक्षा कमी असल्यास
अभ्यासक्रमांची मान्यता काढू न घेणयात येईल.
1.13 माध्ययमक स्तरार्रील पूर्व व्यर्साययक अभ्यासक्रम सुरु करणयाकरीता शालेय यशक्षि
यर्भागातंगवत इयत्ता 9 र्ीचे माध्ययमक स्तरार्रील र्गव सुरु करणयास शालेय यशक्षि
यर्भागाची मान्यता असल्यासच सिर अभ्यासक्रम सुरु करणयास मान्यता िे णयात येईल.
1.14

+2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयाकरीता शालेय यशक्षि
यर्भागातंगवत इयत्ता 11 र्ीचे उच्च माध्ययमक र्गव सुरु करणयास मान्यता असल्यासच एका
तुकडीस एक व्यर्साय अभ्यासक्रमांस परर्ानगी िे णयात येईल.

1.15 उच्च माध्ययमक व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करणयाकरीता शालेय यशक्षि यर्भागातंगवत
इयत्ता 11 र्ीचे उच्च माध्ययमक र्गव/उच्च यशक्षि यर्भागातंगवत महायर्द्यालयीन र्गव सुरु
करणयास अनुक्रमे शालेय यशक्षि यर्भागाची अथर्ा उच्च यशक्षि यर्भागाची मान्यता
असल्यासच अभ्यासक्रम सुरु करणयास मान्यता िे णयात येईल तसेच तांयत्रक,अिव
र्ैद्यकीय,कृषी, मस्त्य र् गृहशास्त्र गटासाठी जर उद्योगांनी,हॉव्स्पटले, कृषी संशोिन
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केंद्र,मत्स्य सोसायटी,र् मोठे हॉटे ल्स बकर्ा नामांयकत टु रीस्ट कंपन्यानी अजव केल्यास
त्यांचा गुिर्त्तेर्र यर्चार केला जाईल. त्याकरीता त्यांना आर्श्यक करार सािर करिे
बंिनकारक राहील.
1.16

सर्व संस्थांचे बाबतीत जागा/पािी/यर्जपुरर्ठा/प्रसािनगृहे इ.मुलभूत सुयर्िा उपलध ि
असल्यायशर्ाय परर्ानगी िे णयात येिार नाही.

1.17

परर्ानगी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेला माध्ययमक शाळा सयहता र् एम.ई.पी.एस. यनयम
1981 नुसार आर्श्यक ते सर्व लेखे संस्था स्तरार्र ठे र्िे बंिनकारक राहील.

1.18

संस्थेने माध्ययमक शाळा सयहतेतील यनयमांचे पालन न केल्यास अथर्ा शासनाने र्
संचालनालयाने यिलेल्या आिे शाचे, पयरपत्रकाचे पालन न केल्यास संस्थेची मान्यता
तात्काळ रद्य करणयात येईल.

1.19

मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता यिलेल्या शैक्षयिक र्षात संस्थेने सुरु न केल्यास अथर्ा
सिर अभ्यासक्रमांत सतत 3 र्षव यर्द्याथी प्रर्ेश न झाल्यास सिर अभ्यासक्रमाची मान्यता
अपोआप संपुष्ट्टात येईल. तद्नंतर संस्थेस सिर अभ्यासक्रम सुरु करणयासाठी मान्यता
प्रयक्रया नव्याने करिे आर्श्यक राहील.

1.20

जागा मालकीची असल्यास मालकीबाबतचे पुरार्े (उिा. 7/12 चा उतारा जोडिे
आर्श्यक राहील.)

1.21

जागा भाडयाची असल्यास जागेचे भाडे करार पत्र 5 र्षव कालार्िीकरीता आयि िु य्यम
सहाय्यक यनबंिकाकडे नोंििीकृत केलेले असिे आर्श्यक राहील.

1.22

इमारत बांिकामास स्थायनक स्र्राज्य संस्थेची परर्ानगी घेतलेली असार्ी, तसेच इमारत
बांिकाम नकाशा शासनाने प्रायिकृत केलेल्या सक्षम अयिकाऱ्यांने प्रमायित र् यचन्हाबकत
केलेला असिे आर्श्क आहे .

1.23

अजव करतेर्ळ
े ी संस्थांनी चालू अभ्यासक्रमांसाठी मानकांप्रमािे जागा र् स्थळ िशवक
र्ास्तूयर्शारि तज्ञांनी साक्षाबकत केलेला नकाशा र् प्रस्तायर्त नर्ीन सुरु करार्याची
अभ्यासक्रमांसाठी प्रस्तायर्त जागा स्र्तंत्रपिे (क्ट्लास रुम आयि प्रयोगशाळा) स्थळ िशवक
नकाशा सािर करिे आर्श्यक आहे . नर्ीन बांिकाम प्रस्तायर्त असेल तर तसे नमूि करुन
स्थळ िशवक नकाशा सािर करिे आर्श्यक आहे .

1.24

यर्द्युतभारासाठी यमटर यसबलग यरपोटव र् मागील 3 महीन्याचे मंजुर यर्द्युतभार (KW)
िशवयर्िारे यर्जेचे िे यक जोडिे आर्श्यक राहील.(व्यर्स्थापनाच्या/प्रस्तायर्त संस्थांच्या
नार्ाने यर्जिे यक असिे आर्श्यक आहे .)
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1.25

ज्या अभ्यासक्रमांस शेतकी जागा आर्श्यक आहे त्याच्या मालगी हक्ट्काचे पुरार्े, 7/12
उतारा,सोसायटी बकर्ा संस्थेच्या नार्ार्र असिे आर्श्यक आहे . शेतकी जागेत पािी
उलध ितेबाबत प्रमािपत्र जोडिे आर्श्यक राहील.

1.26

शेतजमीन भाडयाची असेल तर यर्द्युत यमटर संस्था/ सोसायटीच्या नार्ार्र असिे
आर्श्यक आहे बकर्ा जागा मालकाचे यर्द्युत यमटर र्ापरणयासाठीचा रु.100/- स्टॅ म्प
पेपरर्र करार नामा आर्श्यक राहील.
र्रील सर्व बाबींची पूतवता कयरत असल्याच्या पृष्ट्ठथव कागिपत्रे/िस्ताऐर्ज ऑनलाईन अजव
करतेर्ळ
े ी करिे Upload अयनर्ायव आहे .

4. अजव प्रयक्रया र् नोंििी शुल्क:
4.1

प्रस्तायर्त नर्ीन कायवपध्ितीमध्ये Online अजव करतेर्ळ
े ी खालीलप्रमािे आर्श्यक
शुल्काचा भरिा करिे.
4.1.1 अजव प्रयक्रया शुल्क

= रु.2000/-

4.1.2 प्रत्येक व्यर्साय अभ्यासक्रमासाठी प्रती तुकडी शुल्क =रु. 10000/प्रयत तुकडी)
4.2

र्रील प्रमािेचे शुल्क “महाराष्ट्र राज्य व्यर्साय प्रयशक्षि पयरषि” - सोसायटीच्या बॅक
खात्यात जमा करिे र् शुल्क जमा केल्याची पार्ती ऑनलाईन अजासोबत Upload
करिे

5 प्रत्यक्ष पडताळिी-(Physical Verification)
5.1

संबंयित पात्रतािारक अजविार संस्था व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि संचालनालयाच्या
संकेत स्थळार्र अजव करत असताना संबंयित अजाबरोबर पात्रता यसध्ि करिेसाठी
आर्श्यक असलेले िस्ताऐर्ज/कागिपत्र ऑनलाईन स्र्रुपात अपलोड करतील.

5.2

सिर अजाची र् कागिपत्राची पयरपूतवता तपासणयाच्या उद्देशाने संगिकीय
प्रिालीव्िारे प्राथयमक छाननी करणयात येईल.

5.3

प्राथयमक छाननी झालेल्या अजांची संगियकय प्रिालीव्िारे प्रत्यक्ष यनरीक्षिाकरीता
यशफारस करणयात येईल.

5.4

प्राथयमक छाननीमध्ये पात्र असलेल्या अजविारांची प्रत्यक्ष यनयरक्षिाकयरता नेमणयात
आलेल्या यनरीक्षि Agency पैकी संगिकीय प्रिालीव्िारे एका यनयरक्षि Agency ला
यनरीक्षिाकयरता यनिायरत करणयात येईल.
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5.5

यनिारीत केलेली यनरीक्षि Agency 48 तासाच्या आत यनरीक्षिाकरीता ऑनलाईन
स्र्ीकृती (Online Acceptance) िे ईल. अन्यथा संगिक प्रिालीव्िारे यनरीक्षिाकरीता
अन्य यनरीक्षि Agency यनिे यशत (Designate) करणयात येईल.

5.6

यनरीक्षि Agency त्यांना यनरीक्षिाकरीता यनिे यशत झालेल्या संस्थांचे संस्थायनहाय
यनरीक्षि करणयाकयरताचे र्ेळापत्रक संकेतस्थळार्र अपलोड (Inspection Schedule)
करतील.

5.7

संबंयित यनयरक्षि Agency प्रत्यक्ष यनयरक्षिाव्िारे आपले प्रत्येक बाबयनहाय अयभप्राय 30
यिर्साच्या आत पोटव लर्र नोंिर्तील. या यनरीक्षि अहर्ालाच्या आिारे संगिक
प्रिालीव्िारे संस्थेस व्स्र्कृती प्रमािपत्र (Letter of Acceptance) अथर्ा नकार
प्रमािपत्र (Letter of Rejection) यनगवयमत करणयात येईल.

5.8

यनरीक्षि Agency ने यनयरक्षि केलेल्या संस्थांपैकी 10% संस्थांची संगिकीय
प्रिालीव्िारे randomly

यनर्ड करणयात येऊन व्यर्साय यशक्षि र् प्रयशक्षि

संचालनालयामाफवत संबंयित संस्थांचे पुनव:यनरीक्षि करणयात येईल.
6 शासन यनिवय यनगवयमत करिे
6.1

अजविार संस्थांचे सािर केलेल्या कागिपत्र /िस्ताऐर्ज र् प्रत्यक्ष यनयरक्षि
अहर्ालाच्या आिारे संगिक प्रिालीव्िारे

राज्य शासनाची मान्यता

(Letter of

Approval) िे णयात येईल.
7 नाकारलेल्या अजार्रील कायवर्ाही
7.1

कागिपत्राच्या प्राथयमक छाननी र् प्रत्यक्ष यनयरक्षिात नाकारलेले अजव र्ार्षषक मुितीत
ग्राहय िरणयात येतील. यासाठी अजविारास खालील प्रमािे शुल्क भरुन ऑनलाईन
प्रिालीमाफवत पूर्ी सािर केलेला अजव पुन:ि ग्राहय िरणयासाठी अजव करार्ा लागेल.
तसेच शासनाने र्ेळोर्ेळी सिर प्रर्ेश प्रयक्रया, प्रर्ेश यनयमार्ली र् प्रयशक्षि शुल्क
यांमध्ये केलेले बिल सर्व संस्थांना बंिन कारक राहतील.
7.1.1 पुन:ि अजव प्रयक्रया शुल्क = रु. 2,000/7.1.2 नोंििी शुल्क

= रु. 2,000/- प्रयत तुकडी

पूर्ीच्या अजातील तुकडया व्ययतयरक्ट्त इतर तुकडयांसाठी मुद्या क्र. 4.1.2 मध्ये नमूि
केल्याप्रमािे नोंििी शुल्क भरार्े लागेल.
7.2

तथायप पुन:ि त्रुटी पूतवतेच्या मुितीत त्रुटी पूिव न करु शकलेल्या, िस्ताऐर्जांच्या
आिारे नाकारलेले अजव तसेच यनयरक्षि सयमतीने नाकारलेले अजव करणयाच्या र्ार्षषक
मुितीत पुन:ि अजव न केलेले अजव कायमचे बाि ठरयर्णयात येतील.
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7.3

अशा बाि ठरयर्णयात आलेल्या अजार्र कुठल्याही प्रकारची पुन:ि कायवर्ाही करणयात
येिार नाही, अथर्ा त्रुटी कळर्ून त्याची पूतवता करुन घेणयात येिार नाही. सिर अजव रद्द
ठरर्ून तो िप्तरी िाखल करणयात येईल. तसेच या अजाकयरता भरलेले अजव प्रयक्रया शुल्क
र् नोंििी शुल्क फक्ट्त त्या अजापूरतेच मयायित असल्याने ते संस्थेस परत यमळिार नाही
अथर्ा पुढील र्षाकयरता लागू राहिार नाही. तद्नंतर अजव करतेर्ळ
े ी यनयमानुसार अजव
करिे आर्श्यक असून सर्व सहपत्रे र् शुल्कांचा भरिा नव्याने करिे आर्श्यक राहील.

8. प्रर्ेश पध्िती :
8.1

शासनाने मान्यता यिलेल्या व्यर्साय अभ्यासक्रमातील तुकडयांना यनयमानुसार संस्थास्तरार्र
प्रर्ेश िे णयाची जबाबिारी संबंयित संस्थांची राहील.

8.2

तसेच शासनाने र्ेळोर्ेळी सिर प्रर्ेश प्रयक्रया, प्रर्ेश यनयमार्ली र् प्रयशक्षि शुल्क यांमध्ये
केलेल्या बिल सर्व संस्थांना बंिनकारक राहतील.

8.3

प्रर्ेयशत यर्द्यार्थ्याची व्यर्साय यनहाय यािी संकेत स्थळार्र अपलोड करणयाची जबाबिारी
संस्थेची राहील.

8.4

संस्थेने िरर्षी प्रर्ेयशत केलेल्या यर्द्यार्थ्याचा यनकाल संचालनालयाच्या संकेत स्थळार्र
अपलोड करिे बंिनकारक राहील.

9 अर्ैि प्रर्ेश:
व्यर्साय अभ्यासक्रमास शासनाची मान्यता नसताना केलेले प्रर्ेश हे अर्ैि प्रर्ेश समजणयात येतील र्
सिर संस्थेर्र सन 2013 चा महाराष्ट्र अयियनयम क्रमांक 20 “महाराष्ट्र राज्यात कृषी, पशु र् मत्स्य
यर्ज्ञान, आरोग्य यर्ज्ञान, उच्च, तंत्र र् व्यर्साय यशक्षि यांमिील अनायिकृत संस्था स्थापन करणयास
आयि अनायिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणयास मनाई करणयाकरीता र् तत्संबंयित बाबींकयरता
तरतूि करणयासाठी अयियनयम” अन्र्ये कायवर्ाही करणयात येईल.
10 संस्थेची गुिर्त्ता र् सुिार प्रिाली
10.1 शासनाने मान्यता यिलेल्या व्यर्साय अभ्यासक्रमाचा िजा र् गुिर्त्ता उच्च प्रतीचा राखणयाच्या
दृष्ट्टीने

संचालनालय

स्तरार्रुन

यनययमतपिे

प्रर्ेयशत

यर्द्यार्थ्यांची प्रयशक्षि

गुिर्त्ता

तपासणयासाठी प्रत्येक र्षी 75% पेक्षा कमी यनकाल असिाऱ्या संस्थेचे प्रत्यक्ष यनरीक्षि करणयात
येईल. एखाद्या संस्थेचा यनकाल सतत 3 र्षामध्ये 75% पेक्षा कमी असल्यास सिर संस्थेची
मान्यता रद्य करणयाबाबत आर्श्यक कायवर्ाही करणयात येईल.
10.2 शासनाने मान्यता यिलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत 3 र्षव मंजूर प्रर्ेशक्षमतेच्या 50%
पेक्षा कमी प्रर्ेश झाल्यास सिर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल.
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11 जमा /खचव :
11.1

पूर्व व्यर्साययक अभ्यासक्रम सुरु करिे, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी तसेच उच्च माध्ययमक व्यर्साय
अभ्यासक्रमाच्या नर्ीन संस्था र् अयिकच्या तुकडयांना कायमस्र्रुपी यर्नाअनुिायनत तत्र्ार्र
व्यर्साय

अभ्यासक्रम

सुरु

करिे

या

साठीचे

आकारणयात

येिारे

शुल्क

प्रचयलत

कायवपध्ितीप्रमािेच जमा करणयात येईल.
11.1 पूर्व व्यर्साययक अभ्यासक्रम सुरु करिे, +2 स्तरार्रील व्व्िलक्षी तसेच उच्च माध्ययमक व्यर्साय
अभ्यासक्रमाच्या नर्ीन संस्था र् अयिकच्या तुकडयांना कायमस्र्रुपी यर्नाअनुिायनत तत्र्ार्र
व्यर्साय अभ्यासक्रम सुरु करिे यासाठी अजव मागयर्णयाकयरता जायहरात प्रकायशत करिे,
ऑनलाईन प्रिाली यर्कयसत करिे, प्रत्यक्ष यनयरक्षि करणयासाठी यनयरक्षि Agency ला िेय
असलेले शुल्क अिा करिे, बैठका आयोयजत करिे इ. तत्सम बाबींर्र होिारा खचव हा प्रचयलत
कायवपध्ितीप्रमािेच जमा असलेल्या रक्ट्कमेतून करणयात येईल
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