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प्रस्तावना:- 
इ. 10 वी उत्तीणण झालेल्या गवद्यार्थ्यांनी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतून 1 अथवा 2 वषाचे 

व्यवसाय अभ्यासक्रम पूणण केल्यास, अिा गवद्यार्थ्यांना राज्य मंडळातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या इ. 12 वी ची 
समकक्षता देण्याबाबत तसेच इ. 10 वी उत्तीणण न झालेल्या गवद्यार्थ्यांनी औद्योगिक प्रगिक्षण 
संस्थामंधून व्यवसाय अभ्यासक्रम पूणण केल्यास अिा गवद्यार्थ्यांना राज्य मंडळातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या 
इ. 10 वी ची समकक्षता देण्याबाबतचा प्रस्ताव कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभािातरे्फ िालेय 
गिक्षण गवभािास सादर करण्यात आला होता. 
 िासनाने संदभाधीन िासन गनणणयान्वये याबाबत धोरण गनगित केले होते. तथागप यासंदभात 
प्राप्त सूचना गवचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळाचे अगधकारी 
व व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालयाचे अगधकारी यानंी यामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तागवत 
केले होते. यानुषंिाने सदरहू धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे िासनाच्या गवचाराधीन होते. 
 

िासन गनणणय :- 
 

(1) औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था (आय.टी.आय.) मधील व्यवसाय गवषय घेऊन उत्तीणण होणाऱ्या 
गवद्यार्थ्यांना इ. 10 वी व इ. 12 वी ची समकक्षता देणेबाबतचा संदभाधीन गद.30,मे 2018 चा िासन 
गनणणय या आदेिान्वये अगधक्रगमत करण्यात येत असून सुधागरत धोरण पुढीलप्रमाणे राहील. 
 

(2) राज्यातील सवण िासकीय तसेच िासन मान्यता प्राप्त / संलग्नता प्राप्त खाजिी औद्योगिक 
प्रगिक्षण संस्थानंी राज्य मंडळाकडून माध्यगमक िाळापं्रमाणे मंडळ मान्यता व मंडळ साकेंताकं घेणे 
आवश्यक राहील. तसेच औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधील ज्या गवद्यार्थ्यांना राज्य मंडळातरे्फ घेण्यात 
येणाऱ्या इ.10 वी अथवा इ.12 वी प्रमाणपत्र परीक्षा/रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्सह समकक्षतेसाी ी 
संबंगधत औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था/कें द्रामार्फण त अजण करता येईल. 
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(3) औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था (आय.टी.आय.) मधील व्यवसाय गवषय घेऊन उत्तीणण होणाऱ्या 
गवद्यार्थ्यांना इ. 10 वी व इ. 12 वी ची समकक्षता देणेबाबत सुधागरत धोरण खालीलप्रमाणे आहे. 
 

3.1 राज्य मंडळाच्या इ.10 वी आगण  इ.12 वी च्या पगरक्षेमध्ये कोणत्याही दोन भाषा उत्तीणण करणे 
या गवद्यार्थ्यांना अगनवायण राहील. 
 

3.2 राज्य मंडळाच्या इ.10 वी  परीक्षसेाी ी गनधागरत श्रेणी गवषयामंध्ये (उदा. व्यक्ततमत्व गवकास 
इ.) आगण इ.12 वी परीक्षेकगरता गनगित करण्यात आलेल्या पयावरण गिक्षण व श्रेणी गवषयामंध्ये 
(उदा. िारीगरक व आरोग्य गिक्षण इ.) उत्तीणण होणे या गवद्यार्थ्यांना अगनवायण असेल. 
 

3.3 औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थामधील व्यवसाय गवषय घेऊन उत्तीणण होणाऱ्या गवद्यार्थ्यांना त्यानंी 
राज्य मंडळाच्या गवषय योजनेतील 2 भाषा व श्रेणी गवषय उत्तीणण असल्यामुळे या गवषयांतून सूट 
देऊन समकक्षतेकगरता उत्तीणण गवषय ग्राह्य धरण्यात येतील. 
  

3.4 माध्यगमक िालातं प्रमाणपत्र (इ.10 वी) व उच्च माध्यगमक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षमेध्ये 
कोणत्याही दोन भाषेत उत्तीणण होणे आवश्यक असेल व ज्या भाषेत गवद्याथी उत्तीणण होईल त्या 
भाषेपैकी उच्च माध्यगमक स्तरावर उपलब्ध माध्यमातून त्यानंा  गिक्षण घेता येईल. 
 

3.5  माध्यगमक िालातं प्रमाणपत्र (इ.10 वी) च्या समकक्षतेसाी ी राज्य मंडळाच्या पुढील 
गवषयासंाी ीच रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडटसचा लाभ देय आहे. 

(1)  कोणताही एक भाषा गवषय (2) िगणत (3) गवज्ञान व तंत्रज्ञान (4) सामागजक िास्त्रे. 
3.6     उच्च माध्यगमक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) समकक्षतेसाी ी कोणत्याही दोन भाषा, पयावरण गिक्षण 
व श्रेणी गवषय या गवषयावं्यगतगरतत अन्य चार वकैक्ल्पक गवषयासंाी ीच रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्सचा 
लाभ देय आहे. 
 

(4) औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था (आय.टी.आय) मधील व्यवसाय गवषय घेऊन उत्तीणण होणाऱ्या 
गवद्यार्थ्यांना इ.10 वी व इ.12 वी परीक्षिेी समकक्ष मानून मंडळाच्या िुणपगत्रका व प्रमाणपत्र 
देण्यासंदभांत खाली नमूद केल्याप्रमाणे कायणपध्दती राहील. 
  

4.1 जे गवद्याथी इ. 10 वी च्या पगरक्षते उत्तीणण झाले नाहीत व औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये ज्या 
अभ्यासक्रमाचंी अहणता इ. 10 वी अनुत्तीणण अिी आहे, असा 1 अथवा 2 वषाचा अभ्यासक्रम 
यिस्वीपणे पूणण करतील अिा गवद्यार्थ्यांना राज्य मंडळातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या इ.10 वी च्या 
प्रमाणपत्राच्या समकक्षतेकगरता रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्स देण्यात येतील. 
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4.2   जे गवद्याथी इ. 10 वी उत्तीणण झाल्यानंतर औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये ज्या 
अभ्यासक्रमाचंी प्रविे अहणता इ. 10 वी उत्तीणण अिी आहे, असा 2 वषाचा अगभयागंत्रकी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधून उत्तीणण करतील त्यानंा राज्य मंडळातरे्फ घेण्यात 
येणाऱ्या इ. 12 वी च्या प्रमाणपत्राच्या समकक्षतेकगरता चार गवषयाचंे रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडटस् 
देण्यात येतील. 
 

4.3 ज्या अभ्यासक्रमाचंी प्रविे अहणता इ. 10 वी उत्तीणण अिी आहे, असा एक वषाचा अगभयांगत्रकी 
व्यवसाय अभ्यासक्रम औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधून उत्तीणण केल्यानंतर, त्या व्यवसायािी संबंगधत 
गिकाऊ उमेदवारी (रेड ॲप्रेंगटसगिप) पूणण करुन गिकाऊ उमेदवारी परीक्षा उत्तीणण होणे अगनवायण 
रागहल, तद्नंतरच त्यानंा राज्य मंडळातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या इ. 12 वी च्या प्रमाणपत्राच्या 
समकक्षतेकगरता चार गवषयाचंे  रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्स देण्यात येतील. 
4.4 गबिर अगभयागंत्रकी व्यवसाय अभ्यासक्रम पूणण करणाऱ्या गवद्यार्थ्यांना र्फतत दोनच गवषयाचं े
रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्स देण्यात येतील. तसेच एक वषाचा अगभयागंत्रकी व्यवसाय अभ्यासक्रम 
उत्तीणण असणाऱ्या तथागप गिकाऊ उमेदवारी (रेड ॲप्रेंगटसगिप) परीक्षा उत्तीणण नसणाऱ्या 
गवद्यार्थ्यांना र्फतत 2 व्यवसाय गवषयाचंे के्रगडटस् देण्यात येतील. 
 

4.5 तथागप, ज्या गवद्यार्थ्यांनी एक वषाचा व्यवसाय अभ्यासक्रम उत्तीणण झाल्यानंतर, गिकाऊ 
उमेदवारी पूणण केलेली नसेल अिा गवद्यार्थ्यांना रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्सच्या आधारे तो गवद्यार्थ्यी 
इ.12 वी समकक्षतेकगरता पात्र होत असल्यास त्याला अिी समकक्षता हहणजे िुणपत्रक व 
प्रमाणपत्र इ. 10 वी उत्तीणण नंतर गकमान दोन वषांनंतर प्राप्त करता येतील.  
                         

(5)   (अ) औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थामंधील 1 अथवा 2 वषांचा व्यवसाय अभ्यासक्रम उत्तीणण 
होणाऱ्या गवद्यार्थ्यांच्या एकूण िुणाचंे रुपातंर राज्य मंडळातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या परीक्षकेगरता 400 
िुणामंध्ये करण्यात येईल.          

(ब) एक वषाचा व्यवसाय अभ्यासक्रम उत्तीणण असणाऱ्या तथागप, गिकाऊ उमेदवार परीक्षा 
उत्तीणण नसणाऱ्या गवद्यार्थ्यांच्या एकूण िुणाचंे रुपातंर 200 िुणामंध्ये करण्यात येईल.  

(क) उपरोतत “अ”  व  ‘ब’ कगरता 4 अथवा 2 गवषयाचंी / गवषय िटाचंी नावं ेगनगित करुन 
राज्य मंडळास कळगवण्याची जबाबदारी व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालयाची राहील. 
   

(6)  गवद्यार्थ्यांला इ. 10 वी/ इ. 12 वी उत्तीणण होण्याकगरता सवण  4 ककवा 2 व्यवसाय गवषयाचंे 
के्रगडटस्/ िुण घेणे अगनवायण राहील.  
(7)   श्रेणी गवषयाकंगरता मंडळाने गनधागरत केलेली जवळची िाळा / कगनष्ट्ी  महागवद्यालय 
गनवडण्याची मुभा या गवद्यार्थ्यांना रागहल. 
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(8) रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्स गमळगवण्यासाी ी अजण करताना सदर अजासोबत माध्यगमक िालातं 
प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेच्या (अंगतम) िुणपगत्रकेची प्रत  व औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील व्यवसाय 
अभ्यासक्रम पूणण केलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे / अपलोड करणे आवश्यक रागहल. तसेच, 
उच्च माध्यगमक प्रमाणपत्र इ. 12 वी साी ी रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडटस् गमळगवण्यासाी ी इ. 10 वी व इ. 
12 वी च्या िुणपगत्रकाचंी प्रत व औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेतील व्यवसाय अभ्यासक्रम पूणण केलेल्या 
प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे / अपलोड करणे आवश्यक रागहल. 

 

(9)   गवद्यार्थ्यांच्या एक ककवा दोन वषाच्या औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या 
अंगतम पगरक्षतेील गवद्यार्थ्यास प्राप्त िुणाचंे रुपातंर 2 ककवा 4 के्रगडटस् प्रमाणे करून राज्य 
मंडळाकडे देण्याची जबाबदारी व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालयाची राहील. 
  

(10)   औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थामंधून एक वषाचा व्यवसाय अभ्यासक्रम अथवा दोन वषाचा व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यापूवी गवद्याथी दोन भाषा, पयावरण गिक्षण व श्रेणी गवषयात उत्तीणण झाला 
असल्यास त्याला सदर गवषयास पुन्हा प्रगवष्ट्ट होण्याची आवश्यकता असणार नाही. मात्र सदर सवण 
गवषयात ककवा त्यातील काही गवषयात गवद्याथी उत्तीणण झाला नसल्यास औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेचा 
उपरोतत अभ्यासक्रम सुरु असताना त्याला सदर गवषय उत्तीणण होण्यासाी ी गनयगमत गवद्याथी हहणनू 
संधी देण्यात येईल. मात्र उपरोतत अभ्यासक्रम पूणण झाल्यानंतर सदर गवषयास प्रगवष्ट्ट व्हाव े
लािल्यास असे गवद्याथी पुनपणगरक्षाथी (Repeater) हहणनू िणले जातील. 
  

 (11)  औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधून दोन वषांचा व्यवसाय अभ्यासक्रम अथवा एक वषाचा व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु असताना दोन भाषा, पयावरण गिक्षण इ. गवषयात गवद्याथी उत्तीणण झाल्यास त्याला 
मंडळामार्फण त देय असलेले सवलतीचे िुण अनुज्ञये राहतील.  

 

            (12)  इ. 10 वी व इ. 12 वी च्या गवद्यार्थ्यांना मंडळाची श्रेणी सुधार योजना लािू राहणार नाही.  
 

 (13)  औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमध्ये गिकगवल्या जाणाऱ्या व्यवसाय गवषयाचंी / गवषय िटाचंी यादी 
व्यवसाय गिक्षण व प्रगिक्षण संचालनालयाने मंडळाकडे सादर करावी. औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था / 
कें द्रानंा मंडळ मान्यता व साकेंगतक क्रमाकं देताना संस्था / कें द्रगनहाय व्यवसाय गवषय / गवषय 
िटानंाही मंडळाने गवषय मान्यता दयावी. मंडळाच्या पुढील प्रगक्रयेसाी ी  इ. 10 वी / इ. 12 वी च्या 
सदर गवषय / गवषय िटानंा मंडळाने गवषय साकेंताकं (Subject Code) गनगित करावते. 

         (14) उपरोतत नमूद केल्याप्रमाणे पात्र गवद्यार्थ्यांना राज्य मंडळातरे्फ िुणपगत्रका व प्रमाणपत्र देण्यात 
येईल. इ. 10 वी च्या िुणपगत्रका व प्रमाणपत्रावर माध्यगमक िालान्त प्रमाणपत्र पगरक्षा (तंत्रिास्त्र 
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गवज्ञान / Technology Science) व इ. 12 वी च्या िुणपगत्रका व प्रमाणपत्रावर िाखेच्या (Stream) 
रकान्यामध्ये (तंत्रिास्त्र  गवज्ञान / Technology Science ) असे नमूद करण्यात याव.े 

 

(15)    रान्सर्फर ऑर्फ के्रगडट्स घेऊन गवद्याथी इ. 10 वी व इ. 12 वी पगरक्षा उत्तीणण झाल्यास पुन्हा 
मंडळाच्या सदर पगरक्षलेा गनयगमत अथवा पुनपणगरक्षाथी हहणनू प्रगवष्ट्ी  होऊ िकणार नाही. 
 

 (16)  यानुषंिाने राज्य मंडळाने िुल्क व अन्य आवश्यक प्रिासकीय सूचना गनिणगमत कराव्यात. 
तसेच कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभािातरे्फ देखील या अनुषंिाने आवश्यक कायणवाही करावी.  

 

 (17)  इ. 10 वी ची समकक्षता गमळालेला औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थेमधील गवद्याथी इ. 11 वी साी ी 
कोणत्याही िाखेत प्रविे घेऊ िकेल. तसेच, इ. 12 वीची समकक्षता गमळालेला औद्योगिक प्रगिक्षण 
संस्थेमधील गवद्याथी सवण िाखामंध्ये पदवीच्या अथवा इ. 12 वी उत्तीणण अहणतेच्या पदगवकेच्या प्रथम 
वषाला प्रविेासाी ी पात्र रागहल.  
 

 (18)  सदर िासन गनणणय सन 2018-19 या वषामध्ये औद्योगिक प्रगिक्षण संस्था / कें द्रामध्ये एक 
ककवा दोन वषाच्या अभ्यासक्रमासाी ी गनयगमत गवद्याथी हहणनू प्रत्यक्ष प्रगिक्षण घेत असलेल्या व 
त्यापुढे प्रवगेित होणाऱ्या गवद्यार्थ्यांना लािू रागहल. तथागप, सदर गवद्याथी संबंगधत संस्थानंा मंडळ 
मान्यता व साकेंताकं गमळाल्यानंतर अजण करु िकतील. तत्पूवीच्या गवद्यार्थ्यांना सदर तरतूदी लािू 
होणार नाहीत.  

 

(19) सदर िासन गनणणय कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाच्या संमतीने गनिणगमत करण्यात 
येत आहे.  
 

(20)    सदर िासन गनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201809261542185821 असा आहे. हा आदेि 
गडजीटल स्वाक्षरीने साक्षागंकत करुन काढण्यात येत आहे.   

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने. 
 

 
 

             ( डॉ.सुवणा खरात ) 
       सह सगचव, महाराष्ट्र िासन  

प्रत, 
1. मा. गवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र गवधानसभा, मंुबई 
2. मा. गवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र गवधानपगरषद, मंुबई 
3. सवण गवधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र गवधानसभा 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. सवण गवधानपगरषद सदस्य, महाराष्ट्र गवधानपगरषद 
5. मा. राज्यपालाचंे सगचव, राजभवन, मंुबई 
6. मा. मुख्यमंत्री याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुबई 
7. मा. अपर मुख्य सगचव, िालेय गिक्षण व क्रीडा गवभाि, मंत्रालय, मंुबई 
8. मा. प्रधान सगचव, कौिल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि, मंत्रालय, मंुबई 
9. मा.सगचव, उच्च व तंत्र गिक्षण गवभाि, मंत्रालय, मंुबई 
10. मा. मुख्य सगचव याचंे उपसगचव, मंत्रालय, मंुबई  
11. मा.मंत्री, िालेय गिक्षण व क्रीडा गवभाि याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुबई 
12. आयुतत (गिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
13. राज्य प्रकल्प सचंालक, राष्ट्रीय माध्यगमक गिक्षा अगभयान, मुंबई 
14. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळ, पुणे 
15. गिक्षण संचालक (प्राथगमक / माध्यगमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
16. संचालक, गवद्याप्रागधकरण, पुणे 
17. सवण गवभािीय अध्यक्ष, माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळ 
18. सवण गवभािीय सगचव, माध्यगमक व उच्च माध्यगमक गिक्षण मंडळ 
19. सवण गवभािीय गिक्षण उपसंचालक 
20. सवण गिक्षणागधकारी (प्राथगमक / माध्यगमक), गजल्हा पगरषद, सवण 
21. गिक्षण गनगरक्षक, मंुबई (पगिम, दगक्षण, उत्तर) 
22. प्रिासन अगधकारी, महानिरपागलका सवण  
23. गनवड नस्ती, एस.डी.2. 
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