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यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय
महारा

रा यात सव तरावर तांि क िश ण दे याची जबाबदारी एकि तिर या सोपिव या या

तं िश ण संचालनालयाची थापना कर यात आली. वातं यानंतर अ पावधीतच महारा

टीने 1948 साली

रा याने औ ोिगक े ात मोठी झेप

घेतली. औ ोिगक उ पादना या घटक रचनेत ल णीय बदल झा यामुळे या औ ोिगक घटकांना िनरिनराळया तरावर लागणारे
तांि क िशि त मनु यबळ व यां याकिरता पुन िश णा या सोयी उपल ध कर या या
चंड वेगाने वाढ झाली. या िविवध काय मांचे संचालन व

टीने रा यात िश णा या सोईम ये

शासन यांची सव गीण

गती हो या या

टीने तं

िश ण

संचालनालयाचे 1984 साली िवभाजन क न तं िश ण संचालनालय व यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय अशी दोन
संचालनालये िनम ण कर यात आली. यापैकी यवसाय िश णांतगत मा यिमक व उ च मा यिमक

तरावरील यवसाय

अ यास म राबिवले जातात व यवसाय िश णांतगत क शासन पुर कृत िश प कारागीर िश ण योजना व िशकाऊ उमेदवारी
योजना या मुख योजना राबिव यात येतात.
संचालनालयाचे येय:


औ ोिगक आ थापनांना लागणा या कुशल तांि क िशि त मनु यबळाचा सात याने पुरवठा करणे.



तं



ानात कालानु प होणारे बदल िवचारात घेऊन यानुसार िश णात सुधारणा क न िश णाचा दज अ यावत ठे वणे.

यावसाियक िश ण व

िश ण समाजातील सव

तरातील घटकांना उपल ध क न दे ऊन उमेदवाराला रोजगार व

वयंरोजगारासाठी िस द करणे.

यवसाय िश णाअंतगत राबिव या जाणा या योजना
1.

िश पकारागीर िश ण योजनेची ठळक वैिश

:े

1.1 रा यातील एकूण 417 शासकीय व 538 खाजगी औ ोिगक

िश ण सं थांमधुन एकूण 79

कार या यवसाय

अ यास मांचे िश ण िदले जाते. यात अिभयांि की गटातील एक वष कालावधीचे एकूण 23 यवसाय अ यास म,
दोन वष कालावधीचे एकूण 32 यवसाय अ यास म, तसेच िबगर अिभयांि की गटात एक वष कालावधीचे 24 यवसाय
अ यास मांचा अंतभ व आहे . औ. .सं थेतील 11 यवसाय अ यास मात वेशासाठी इय ा 10 वी उ ीण/ अनु ीण
व 68 यवसाय अ यास मात वेशासाठी इय ा 10 वी उ ीण अशी शै िणक अहता िवहीत कर यात आली आहे .
िश ण महासंचालनालय, नवी िद ी यांनी िनध िरत केले या अ यास मानुसार या यवसाय अ यास मांचे िश ण
िदले जाते. अ यास म यश वारी या पूण क न परी ा उ ीण होणा या उमेवारास िश ण महासंचालनालय, नवी
िद ी यां या कडू न रा ीय यवसाय

िश ण पिरषदे चे (NCVT) रा ीय यवसाय

माणप

(National Trade

Certificate-NTC) िदले जाते.
1.2 औ ोिगक िश ण सं थेतील यवसाय अ यास मांम ये ा यि क (Practical) भाग 70 ट के व सै दांितक (Theory)
भाग 30 ट के आहे .

िश ण पूण के यावर रोजगार व

वयंरोजगाराबरोबरच उ च िश ण घेऊ इ छणा या

उमेदवारांना पदिवका अ यास मा या दुस या वग त थेट वेश िदला जातो.
1.3 रा यातील सव समाजघटकांना यवसाय िश णाचा लाभ िमळावा या उ ेशाने सु

कर यात आले या शासकीय

औ. .सं थांचे वग करण खालील माणे आहे .
अ. .

औ. .सं थांचे कार

शासकीय औ. .सं था

1

सवसाधारण औ. .सं था

307

2

आिदवासी उमेदवारांसाठी

61

3

फ त मिहलांसाठी

15

4

आिदवासी आ मशाळाम ये औ. .सं था

28

5

अनु.जाती व नवबौ द उमेदवारांसाठी

4

6

अ पसं यांक उमेदवारांसाठी

2

7

Total

यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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1.4 औ ोिगक

िश ण सं थेत िविवध यवसाय अ या मात

िश ण देताना सदर

िश णासाठी उपल ध पायाभूत

सुिवधांचा मह म िविनयोग हावा व कुशल मनु यबळाचे माण वाढावे हणून रा यात महापािलका े ांतगत असले या
41 शासकीय औ. . सं थेत तीन पाळीत, 234 शासकीय औ. . सं थेत दोन पाळीत व 142 शासकीय औ. . सं थेत
एका पाळीत िश ण िदले जाते.
1.5

वेश

ीयेत पारदशकता व

वेशो छु क उमेदवारां या सोईसाठी रा यातील शासकीय औ. .सं थांची

वेशस

ऑग ट 2013 स ाची तथा शासकीय बरोबरच खाजगी औ ोिगक िश ण सं थांची वेशस ऑग ट 2015 पासूनची
वेश

ीया ही क ीय ऑनलाईन वेश प दतीने राबिव यात येत असून या कारे ऑनलाईन व पात वेश

राबिवणारे महारा

ीया

हे दे शातील थम रा य ठरले आहे .

1.6 औ. .सं थेतील वेशासाठी सवसाधारण िदनांक 01 जून पासून वेश अज उपल ध क न दे यात येत असून वेशाची
सव कायवाही िदनांक 31 ऑग ट पयत पूण होऊन िदनांक 01 स टबर पासून िनयिमत िश णास सु वात होते.
वेशाबाबत तपिशलवार मािहती

ादेिशक काय लय, िज हा यवसाय िश ण व

िश ण सं था येथे उपल ध असते.
संकेत थळास भेट

िश ण काय लय व औ ोिगक

वेशा या अिधक मािहतीसाठी https://admission.dvet.gov.in या

ावी.

1.7 औ. .सं थेतील सुिवधा िश णासाठी अ याधुिनक यं सामु ी व उपकरणांसह सुस ज कायशाळा, ा यि कासाठी
ह यार संच, क चामाल, ॲपरन आिण टे शनरी, अ यासाकिरता

ंथालय/पु तक पेढी, दररोज ये-जा करणा या

िश णा य साठी रे वे व बस मािसक पासकिरता िशफारसप , गरजू िव ा य ना वसितगृहात वेश, आिदवासी मुलामुल किरता वतं

वसितगृह, अपंग िव ा य साठी िनयमा माणे सुिवधा, रोजगार व वयंरोजगारासाठी नाव न दणी

या बाबी उपल ध क न दे यात आले या आहे त.
1.8

िश ण शु क: शासकीय औ. .सं थांम ये वेश घेणा या उमेदवारांसाठी अ यंत माफक िश ण शु क आकार यात
येते. आ थक

या मागासवग य

िश णा य ना (EBC)

िश ण शु कातुन सूट िमळते तसेच अनुसूिचत जाती,

अनुसूिचत जमाती, िवमु त जाती व भट या जमाती या वग तील िश णा य ना (उ त गटातील िश णाथ वगळू न)
िश ण शु क माफी दे यात येते.
1.9 िनव हभ ा: वसितगृहात राहणा या व वसितगृहाबाहे र राहणा या अनुसूिचत जमाती या (ST) िश णा य ना आिदवासी
िवभागाने मंजूर के यानुसार ितमाह अनु मे . 600/- व . 500/- या माणे िनव हभ ा दे यात येतो.
1.10 िव ावेतन: आ थक टया मागास असले या (EBC) वेिशत िश णा य या 50 ट के िश णा य ना ितमाह

.

40/- िव ावेतन मंजूर कर यात येते. उ च उ प गटातील मागासवग य िश णाथ वगळू न मागासवग य िव ा य ना
सदरचे िव ावेतन . 60/- ितमाह या माणे मंजूर कर यात येते.
1.11 िश यवृ ी: अनुसूिचत जाती या (SC)

िश णा य ना तसेच अ पसं यांक समाजातील

िश णा य ना (Minority)

मॅि को तर िश यवृ ी िनयमा माणे अनु ेय आहे .
2.

िशकाऊ उमेदवारी योजना (िशकाऊ उमेदवारी अिधिनयम 1961):
2.1 योजनेची उि
असणा या

े : युवकास आव यक असलेले पायाभूत िश ण औ ोिगक िश ण सं थेम ये िद यानंतर उ ोगात
ीयांम ये लागणारी यं सामु ी तसेच नवीन व आधुिनक तं

येणारी यं सामु ी व तं

यांचे

ान व कौश य ा त क न सव

ानानु सार औ ोिगक आ थापनेत वापर यात

टीने पूण कुशल बनावा यासाठी िशकाऊ उमेदवारी

योजना अ त वात आली.
2.2 योजनेचे व प : देशातील खाजगी, िनमशासकीय व शासकीय उ ोगधं ा या गरजां माणे िशि त मनु यबळ िनम ण
कर यासाठी क शासनाने उ ोगधं ाम ये इंिजिनअर ग , केिमकल,
असून 259 यवसाय िनदिशत केले आहे त. महारा

टग, कॅटर ग इ यादी 39 गटात वग करण केले

रा यात यातील एकूण 181 यवसायात िश ण दे यात येते.

कालमाना माणे आव यकतेनुसार नवीन यवसाय िनदिशत कर यात येतात व कालबाहय यवसाय वगळ यात येतात.
िविवध यवसाय अ यास मात

िश ण घेतले या उमेवारांबरोबरच अ िशि त (Freshers) उमेदवारांची िशकाऊ

उमेदवारी योजनतगत िनवड कर यात येते.
2.3 महारा

रा यातील आ थापनांची मािहती उपल ध क न घेणे: महारा

रा यात िविवध िवभागांकडू न यां याकडे

न दी असले या आ थापनांची मािहती उपल ध क न घेऊन ती संचालनालया या अख यारीत असले या ादेिशक
काय लय व संबंिधत मूलभूत िश ण तथा अनुषंिगक सूचना क यांचक
े डे सव ण/पुनसव ण कर याकिरता पाठिवली
यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
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जाते. संबंिधत मूलभूत िश ण तथा अनुषंिगक सूचना क ाचे सहा यक िश णाथ स ागार या आ थापनेत जाऊन
िशकाऊ उमेदवारी योजना 1961 माणे िश ण सुिवधा व एकूण कामगारां या 2.5 ते 10 ट के या माणात िशकाऊ
उमेदवारांची सं या िनि त केली जाते. या िनि त केले या जागांवर भरती कर याकिरता काय लयीन अिधसूचना
िनगिमत केली जाते.
2.4 िशकाऊ उमेदवारी योजनेअंतगत 46 शासकीय व 157 अशासकीय मूलभूत िश ण तथा अनु षंिगक सूचना क ाम ये
िश ण दे याची सोय आहे .
2.5 औ ोिगक

िश ण सं थेतून यवसाय परी ा उ ीण झाले या उमेदवारांना या योजनेखाली िनदिशत सं थेतून

यवसायाम ये िश ण कालावधीम ये सूट िमळते . सदर सूट िमळाले या उमेदवारांना मूलभूत िश ण यावे लागत
नाही. यांना आ थापनेत कायशाळा िश ण सै दांितक िवषयाचे िश ण ावे लागते. िश ण पूण करणा या िशकाऊ
उमेदवारांची परी ा क

शासना या रा ीय यवसाय

िश ण पिरषदे कडू न दरवष एि ल व ऑ टोबर मिह यात

घे यात येते व उ ीण उमेदवारांना सदर पिरषदे कडू न माणप दे यात येते.
2.6 िशकाऊ उमेदवारांची भरती

ि या: या योजनेखाली िवहीत अहताधारक िशकाऊ उमेदवार नेम याचे अिधकार व

जबाबदारी संबंिधत आ थापनेची आहे . आ थापनेचे ितिनधी औ ोिगक िश ण सं थेत

य जाऊन मुलाखत/लेखी

पिर े ारे उमेदवारांची िनवड करतात. आ थापना/ सेवायोजन काय लय जािहरात कवा औ ोिगक िश ण सं थेतून
उ ीण िव ा य ची यादी मागवून उमेदवारांची िनवड करतात. तसेच औ ोिगक िश ण सं थेतून उ ीण झाले या
इ छु क उमेदवारांना शासकीय मूलभूत िश ण तथा अनु षंिगक सूचना क ातून मुलाखत प

दे ऊन यांना िशकाऊ

उमेदवारी िमळवून दे यासाठी य न केले जातात. तसेच आ थापना व िशकाऊ उमेदवार एकाच िठकाणी ये याकिरता
ादेिशक

तरावर औ ोिगक

िश ण सं थांम ये भरती मेळा याचे आयोजन केले जाते. सदर भरती मेळा यात

आ थापना अिधकारी उमेदवारांची मुलाखत घेऊन यांना िशकाऊ उमेदवार हणून िनयु त करतात. स िनहाय भरती
मेळा याची जािहरात थािनक वृ प ांम ये िदली जाते, तसेच भरती मेळा याचे वेळाप क औ ोिगक िश ण सं थां या
सूचनाफलकावर लावले जाते व सव आ थापनांना कळिवले जाते.
2.7 िशकाऊ उमेदवारी योजनेअंतगत िशकाऊ उमेदवार भरतीचा कालावधी: रा याम ये िशकाऊ उमेदवारांची भरती
फे ुवारी/ऑग ट या स ात कर यात येते. फे ुवारी स ासाठी 16 जानेवारी ते 15 एि ल व ऑग ट स ासाठी 16 जुलै
ते 15 ऑ टोबर या कालावधीत भरती कर यात येते.
2.8 वय व शािरिरक पा ता:

वय:

14 वष पूण

उं ची:

137 से.मी (िकमान)

उमेदवारांना शािररीक टया पा

वजन:
टी:

25.4 िकलो (कमीत कमी)
चांगली

अस याचे अिधकृत वै कीय अिधकाऱी यांचे

माणप

सादर करावे लागते.

शािररीक टया अपंग उमेदवारांचा ठरािवक यवसायासाठी वै कीय अिधकाऱी यांचे िशफारशीनु सार िवचार कर यात
येतो.
2.9 िशकाऊ उमेदवारांना िमळणारे िव ावेतन: िशकाऊ उमेदवारांना क

शासनाने मंजूर केले या दरानुसार

िश ण

कालावधीम ये िव ावेतन िमळते . स : थतीत चिलत दर खालील माणे आहे त.
(रोजगार व िश ण महािनदेशालय, नवी िद ी यांची अिधसूचना जी.एस.आर. 680 (अ), िदनांक 22 स टबर 2014)
संबंिधत रा य कवा संघ रा य े यांनी अिधसूचने ारे

वष

2.10 औ ोिगक

िनि त केले या अध कुशल मजुरां या िकमान मजुरी या

थम वष

70%

ि तीय वष

80%

तृतीय वष

90%

चतुथ वष

90%

िश ण सं थेमधून यवसाय परी ा उ ीण करणा या उमेदवारांना िशकाऊ उमेदवारी योजने अंतगत

िश ण कालावधीत अनु ेय असलेली सूट िवचारात घेऊन वेश िदला जातो. यांची िश णाची सूट ल ात घेऊन
यांना या अनुषंगाने िव ावेतन दे य असते.
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

2.11 िशकाऊ उमेदवार

ो साहन योजना: या आ थापनांचा यवहार 100 कोटी पे ा कमी आहे अशा एम.एस.एम.ई.

आ थापनांतील िशकाऊ उमेदवारां या िव ावेतना या 50% र कमेची ितपूत क शासनामाफत केली जाते. सदर
र कम उमेदवारा या बँक खा याम ये थेट जमा केली जाते.
2.12 औ ोिगक िश ण सं थांम ये उ ीण झाले या उमेदवारांना रोजगार, वयंरोजगार, िशकाऊ उमेदवारी योजनेतगत
रोजगाराची व उ च िश णाची संधी उपल ध अस याने िशकाऊ उमेदवारी योजनेतगत

िशि त व अ िशि त

उमेदवारांसाठी उपल ध असणा या जागा िर त राहतात.
3.

गत यवसाय िश ण योजना:
गत यवसाय िश ण योजना ही नािव यपूण, बहु कौश यावर आधारीत योजना क व रा य सरकारांनी सामाईकिर या
संयु त रा

िवकास काय म, आंतररा ीय कामगार संघटना व जागितक बँक यां या अथसहा याने सन 1977 म ये सु

केली. सदर योजनतगत औ ोिगक

िश ण सं थांम ये, औ ोिगक आ थापनांम ये कायरत मनु यबळास कौश यावर

आधारीत िश ण काय म आयोिजत केले जातात.
रा यात अंबरनाथ, नािशक, औंध-पुणे, अमरावती, नागपूर, औरं गाबाद, को हापुर आिण नांदेड या 8 शासकीय
औ. .सं थां या आवारात

गत यवसाय

िश ण सं था

थापन कर यात आली असून सदर सं थेत एकूण 14

अ पमुदती या िविवध यवसायांम ये 8240 िश ण मता उपल ध आहे .
4. हायटे क िश ण योजना:
सदर योजना रोजगार महासंचालनालयामाफत जागितक बँक क पांतगत 1999 साली उ च तं
आधारीत िश णासाठी सु

ान व बहु कौश यावर

कर यात आली. सदर योजनतगत शासकीय औ. .सं था, औंध-पुणे येथे इले

संगणक े ात अ पमुदती या िश णासाठी हायटे क िश ण योजना सु

ॉिन स व

कर यात आली.

5. प लक ाय हे ट पाटनरिशप योजना:
या सं थांचा जागितक बँक क पांतगत समावेश झालेला नाही, अशा दे शातील एकूण 1396 शासकीय औ. .सं थांचा
दज वाढ या योजनतगत कर यात आला आहे . यात रा यातील एकूण 250 सं थांचा अंतभ व कर यात आला आहे . या
योजनेत सहभागी सं थांना

येकी

. 2.50 कोटी र कम याजमु त कज

पाने क शासनाकडू न दे यात आलेली आहे .

सदरहू कज ची परतफेड 11 या वष पासून 30 या वष पयत समान 20 ह यात करावयाची आहे .
6. औ ोिगक मू य व धत कौश य वाढ (STRIVE)
सं था मक

िश ण

णालीम ये आव यक असले या सं था मक सुधारणांना

ो सािहत कर यासाठी भारत सरकारने

क प िवकिसत केला आहे . औ. . सं था आिण िशकाऊ उमेदवारी योजना चार े ावर कि त आहे .
6.1

े १:

िश ण सुिवधा, यं

साम ी शाधन साम ीचा दज वाढ क न आिण नवीन यवसाय अ यास म वाढवून

औ ोिगक िश ण सं थांची कामिगरी सुधारणे. महारा

रा याने ७३ ते ८१ शासकीय आयटीआयचे उि ट िनि त

केले असून केली असून आतापयत ३८ शासकीय आयटीआय आिण ४ खासगी आयटीआय िनवड या गे या आहे त.
िश ण सुिवधां या उ तीकिरता सं थेतील वेशा या आधारावर

येक आयटीआयला . १.50 कोटी ते २.50० कोटी

एवढा िनधी ा त होणार आहे .
6.2

े २: औ. . सं था आिण िशकाऊ उमेदवारी िश ण योजनेस सहा य कर यासाठी रा य सरकारची वाढीव मता
आिण औ. . सं था या एकंदर िनयामक व पिरचालन वातावरणात सुधारणा कर याकिरता आिण रा य तरावर
औ ोिगक समूह (Industry Clusters) थापन कर यासाठी रा य सरकारांना पाठबळ दान करणे

6.3

े ३: शै िणक सािह याचे आधुिनकीकरण क न तसेच तं

ानाचा वापर क न िशकिव या या व िशक या या दज

उं चावणे.
6.4

े ४:

ल टर अ ोच या मा यमातून औपचािरक सुधािरत व िव तृत िशकाऊ उमेदवारी िश णा ारे एमएसएमईंना

िशकाऊ उमेदवारी िश णाम ये सहभागी हो यासाठी स म बनिवणे
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

7. रा ीय िशकाऊ उमेदवारी ो साहन योजना (NAPS)
उि ट:

िशकाऊ उमेदवारी िश ण योजनेस चालना दे णे तसेच सन २०२० पयत भारती झाले या िशकाऊ उमेदवारांची

सं या २.३ लाखाव न ५० लाख करणे
सहभाग:

िविहत िव ावेतना या 25% वा जा तीत जा त

. १५०० /- ती माह ती िशकाऊ उमेदवार या माणे रोजगार

दा यास अदा करणे आिण कोण याही कारचे िश ण न घेता थे ट िशकाऊ उमेदवारी िश ण घेतले या िश णा य या
मूलभूत िश ण खच ची वाटणी करणे. ५०० तास ते ३ मिहने कालावधी या मुलभूत िश णाचे शु क अिधकतम . ७५००
राहील.
8. रा यातील शासकीय औ. .सं थांमाफत राबिव यात येणा या इतर योजना :
8.1 आ टझन टु टे नो ॅ ट िश ण योजना
8.2 लोकसेवा क
8.3 उ पादनािभमुख िश ण योजना
8.4 मागेल याला यवसाय िश ण योजना
8.5 अ पसं यांकासाठी िश ण योजना
9. सामंज य करार (MoU):
क शासना या िदनांक 27.02.2014 रोजी या अिधसुचनेनुसार कंपनी कायदयाखाली न दणीकृत असले या सव औ ोिगक
आ थापनांना यां या वा षक उ प ापैकी काही िनधी हा Corporate Social Responsibility Policy या अंतगत िविवध
समाजोपयोगी कामांसाठी खच करावयाचा असतो या अनु षंगाने उ च व तं

िश ण िवभाग, यांचे शासन िनणय

. पीपीपी

2013/ . .103/13/ यिश-5, िदनांक 29 मे, 2015 अ वये Corporate Social Responsibility (CSR) अंतगत िविवध
औ ोिगक आ थापनांबरोबर कर यात येणा या सामंज य करारास मा यता दे यात आली आहे.
यानुसार यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयाने आजपयत रा यातील िविवध नामांकीत औ ोिगक आ थापना जसे
Tata Motors, Tata Power, Mahindra & Mahindra, Samsung, Maruti Suzuki, Siemens, Tata Trust, Bosch,
Volkswagen, Bharat Forge, Sandvik, Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics Ltd., Mazgaon Dock,
Loreal, Konkan Railway, Schindler इ याद समवेत सामंज य करार केलेले आहे त. स : थतीत 27 नामांकीत
औ ोिगक आ थापनांशी सामंज य करार कर यात आलेले असून यां या दारे एकूण
क न रा यातील शासकीय औ. . सं थांतील
याअंतगत रा यातील शासकीय औ. .सं थेतील
रोजगारा या संधी, िनदेशक

. 63.92 कोटी िनधीचा िविनयोग

िश ण सुिवधांचा दज वाढ कर याची कायवाही कर यात येत आहे.
िश णा य ना अ पमुदतीचे

िश ण दे णे, On the Job Training,

िश ण काय म, अ यावत यं सामु ी व उपकरणे उपल ध क न देणे, इतर आव यक

सोईसुिवधा उपल ध क न दे णे यासार या बाबी थम ाधा याने राबिव यात येत आहे त.
ामीण भागातील िश णा य ना औ ोिगक आ थापनेतील त ांचे मागदशन ा त हो यासाठी संचालनालय, L&T Ltd व
Confederation of Indian Industry यां या माफत

येक शिनवारी Video Conferencing या मा यमातून

िश ण

काय म राबिव यात येतो.
10. महारा

रा य यवसाय िश ण पिरषद

(Maharashtra State Council of Vocational Training -MSCVT)
िश ण महािनदे शालय, नवी िद ी यां या िनदेशानुसार रा ीय यवसाय
अिधिनयम 1860 अंतगत िद.29 माच 2017 रोजी महारा
महारा

िश ण पिरषदे या धत वर सं था न दणी

रा य यवसाय िश ण पिरषदे ची थापना कर यात आली.

रा य यवसाय िश ण पिरषदे ची काय

10.1 अ यास मांना मा यता: पिरषदेमाफत िविवध अ यास म तयार करणे आिण मागणीनु प यवसाय अ यास मांना
मा यता देणे. अ याधुिनक तं

ानावर आधारीत ३२ यवसाय अ यास मांना पिरषदे ने अ ापयत मा यता िदलेली

आहे.
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औ ोिगक िश ण सं थेतील िश पकारागीर िश ण योजनतगत वेश प दती, िनयमावली व मािणत कायप दती

10.2 िनरी ण सं थांची सुिचब धता: शासकीय औ ोिगक िश ण सं था, शासकीय तांि क िव ालये, तं िनकेतने आिण
अिभयांि की महािव ालये यांना थेट िनरी ण सं था हणून मा यता

िश ण सं थांना संल नता

ात क न

दे यासाठी यांचे िनरी ण व िश णाचे सहिनयं ण इ यादी बाबी िनरी ण सं थांमाफत कर यात येतात.
10.3 यवसाय िश ण सं था (VTI) यांना संल नता दे णे: रा यात मोठया माणात मा यता ापत नसले या सं थामाफत
कौश याधारीत

िश ण दे यात येते. तथािप, असे अ यास म मा यता

देखील मा तया िमळत नाही. तसेच कौश य

ा त नसतात आिण यांना उ ोगांकडू न

े ाम ये िविवध शासकीय आ थापना काम करत असून यांचे उप म

एकल व पात आिण ब याच अंशी याम ये दी

ती िनदशनास येते व यात सम वयाचा अभाव आढळतो. या सव

बाब चा िवचार क न िद.26.11.2017 या शासन िनणया वये यवसाय

िश ण सं था (Vocational Training

Institute - VTI) ही संक पना अंमलात आणली.
10.4 कौश य चाचणी सं थांनी संल नता दे णे- यवसाय िश ण िश ण सं थांमाफत यश वीरी या िश ण पूण केले या
उमेदवारांची कौश य चाचणी कौश य चाचणी सं थांमाफत घे यात येते.
Agriculture Skill Council of India, Sector Skill Council for Mining व Electronics Sector Skill Council यांनी
पिरषदे स कौश य चाचणी सं था हणुन मा यता दान केलेली आहे . तसेच महारा

रा य मा यिमक आिण उ च

मा यिमक िश ण मंडळ, पुणे यां यी कौश य चाचणी सं था हणुन पिरषदे माफत पूव यावसाियक िवषयां या (V1, V2,
V3 व V4) ा यि क परी ा घे यात येतात.
“गट शेती वतक” या यवसाय अ यास माची िद. १५ जुलै, २०१९ रोजी एकाच िदवशी 3000 शेतक यांची कौश य
चाचणी यश वीपणे घेवुन India Book of World Records व Asia Books of World Record म से नाव न दवीले
आहे.
यवसाय िश ण अंतगत राबिव यात येणा या योजना
1.

मा यिमक तरावरील पूव यावसाियक अ यास म:
1.1 सन 1986 या शै िणक धोरणानुसार मा यिमक तरावर काय नुभव आधारीत िवषय घे यावर भर दे यात आला होता,
जेणेक न भावी आयु यात िव ाथ व ड ऑफ वकसाठी तयार होऊ शकतील. सदर अ यास मात िव ा य ना
मेकॅिनकल, इले

ीकल व इले

ॉिन स अिभयांि की िवषयातील मुलभूत कौश ये आ मसात करता येतात. या

कौश याचा दै नंिदन जीवनात उपयोग करता येतो. आव यकते नुसार सदर कौश यांची या ती वाढिव यासाठी िव ाथ
अिभयांि की

े ातील उ च िश णाकडे वळू शकतो अथवा आप या आवडी माणे रोजगार/ वयंरोजगार िनवडू

शकतो. मा यिमक तरावर काय नुभव िवषयाऐवजी “तांि क” िवषयात उपल ध तीन िवषयांपक
ै ी एक ऐ छक िवषय
हणून िनवडता येतो.
1.2 इ. 9 वी व 10 वी म ये पूव यावसाियक अ यास म िशकिवला जातो. शासकीय तं

मा यिमक शाळा/क ां या 10

िक.मी. पिरसरातील सहयोगी शाळांमधील इ. 9वी व 10वी तरावरील शालेय िश ण घेणा या िव ा य ना आठवडयात
1 िदवस पूव यावसाियक अ यास म िशकिवला जातो.
1.3 सन 2015-16 या शै िणक वष पासून पूव यावसाियक अ यास मांतगत खालील अ यास मांचा समावेश कर यात
आलेला आहे.
V1 : Multi Skill Foundation Course

V2: Mechanical Technology

V3: Electrical Technology

V4: Electronics Technology

V5: Automobile Service Technician

V6: General Duty Assistant

V7: Private Security

V8: Retail Business

1.4 अिभयांि की िच कलेची मुलत वे, िव त
ु व इले

ॉिन स िवषयातील सक ट डाय ाम तसेच संगणकाची मुलभूत त वे

िव ा य ना िशकिव यात येतात.
1.5 इ. 10वी उ ीण उमेदवारांना तं

िनकेतन वेशासाठी 15% जागा राखीव आहे त. इ. 11 वी यावसाियक वेशासाठी

40% जागा राखीव आहे त. तसेच, औ ोिगक िश ण सं थेत वेशासाठी 25% जागा राखीव आहेत.
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2.

+ 2 तरावरील ि ल ी अ यास म:
2.1 डॉ. कोठारी आयोगा या िशफारशीनुसार +2
यावसाियक िश ण

तरावर यवसाय िश णाची जोड दे ऊन अिधकािधक िव ा य ना

ावे व रोजगार/ वयंरोजगार कर यास वृ

करावे, जेणेक न महािव ालयीन िश णाकडे

जाणारा ल ढा थांबवावा या उ ेशाने रा यात शै िणक वष 1978-79 पासून शासन िनणय
th

मांक Education & Youth

Service Department Resolution No.VOC/XXXVIII, Dt. 9 August, 1978 अ वये “ि ल ी अ यास म” सु
कर यात आले आहेत. इ. 12 वी उ ीण िव ा य नी वयंरोजगार करावा व ते श य नस यास पुढील िश ण सु ठे वावे
असा दुहेरी हे तू या योजनेम ये आहे हणून या योजनेस ि ल ी अ यास म असे संबोध यात येते.
2.2 तांि क, वािण य, कृषी व म य अशा चार गटांमधून 13 ि ल ी अ यास म सन 2015-2016 पासून कायरत कर यात
आलेले आहे त.
2.3 इ. 11 वी व 12 वी म ये आव यक 6 िवषयांपैकी एक भाषा व िव ान शाखेतील एका िवषयात सूट देऊन या ऐवजी
33% या ती असलेला 200 गुणांचा एक यवसाय अ यास म िशकिव यात येतो.
2.4 इ. 12 वी उ ीण झा यानंतर िशकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 अंतगत िनदिशत अ यास मात “ होकेशनल
टे निशयन” हणून 1 वष ची िशकाऊ उमेदवारी कर याची संधी असून

िश ण काळात

ित माह िवहीत दराने

िव ावेतन अनु ेय आहे .
2.5 इ. 12 वी उ ीण िव ा य ना महारा

रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळा या ठरािवक माणप अ यास मांना थेट

िव ठ हो याची मुभा आहे .
3.

+2 तरावरील उ च मा यिमक यवसाय अ यास म:
3.1 डॉ. कोठारी आयोगा या िशफारशीनुसार क शासनाने इ.11 वी व इ. 12 वी या तरावर यवसाय िश णाची जोड
ावी व जा त िव ा य ना यावसाियक

िश ण देऊन रोजगार व

वयंरोजगार कर यास

वृ

करावे व

महािव ालयीन िश णाकडे जाणारा ल ढा थांबवावा या हे तूने 70% या ती असेलेले यवसाय अ यास म रा यात सन
1988-89 पासून िश ण व सेवायोजन िवभाग शासन िनणय

मांक हीओसी-1088/51518/(703)/तांिश-2 ड,

िदनांक 28.10.1988 अ वये सु कर यात आलेले आहे त. या यवसाय अ यास मांम ये 70% ा यि कांचा व उविरत
30% अ यास मात दोन भाषा िवषय व एक पायाभूत अ यास म (जनरल फाऊंडे शन कोस) यांचा समावेश आहे .
शै िणक वष 2015-16 पासून हे यवसाय अ यास म सुधारीत कर यात आलेले आहे त.
3.2 तांि क, वािण य, कृषी, म य, अधवै कीय व गृहशा

अशा 6 गटांमधून सुधारीत 20 यवसाय अ यास म सन

2015-2016 पासून सु कर यात आलेले आहे त.
3.3 इ.12 वी ची अंितम परी ा मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळा ारे घे यात येते.
कारखा यात/उ ोगात

िश ण कालावधीत

य कामा या जागी ऑन द जॉब े नगची सोय असते.

3.4 इ. 12 वी उ ीण झा यानंतर िशकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 अंतगत िनदिशत यवसायात “ होकेशनल
टे निशयन” हणून बोट (BOAT) माफत 1 वष ची िशकाऊ उमे दवारी कर याची संधी असून िश ण काळात ितमहा
िवहीत दराने िव ावेतन अनु ेय आहे .पदिवके या ि तीय वष त थेट वेशासाठी 2% जागा आरि त आहे .
3.5 काही अ यास मांना औ ोिगक िश ण सं थेतील अ यास मांशी समक ता दे यात आलेली आहे तसेच D.Ed.
वेशास पा आहे .
4. महारा
महारा

रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळ (MSBVE)
रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळाची थापना १९८६ म ये झाली. यवसाय िश ण व िश ण संचालनालयातील

सहसंचालक दज चे अिधकारी यांना मंडळाचे अ य

हणुन नेम यात येते.

रा यात म यम व मोठया औ ोिगक आ थापनांची तसेच लघु उ ोगांची वाढ झा यामुळे कुशल कामगारांची गरज िनम ण
झालेली आहे, याचबरोबर वयंरोजगारा या संधीसु दा उपल ध झाले या आहे त. या किरता िविवध े ात कुशल मनु यबळ
उपल ध क न दे णे, हा महारा

रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळाचा मुख उ ेश आहे .

शाला त परी ा उ ीण झाले या तसेच

ाथिमक व उ च मा यिमक िश ण अधवट सोडले या िव ा य ना तांि क

कौश ययु त क न रोजगार व वयंरोजगारा या संधी उपल ध क न दे यांत येतात. उपरो त अ यास मांम ये आधुिनक
तं

ानानुसार बदल होत आहे त. तसेच औ ोिगक व सेवा े ाम ये असलेली तांि क मनु यबळाची मागणी पूण कर यासाठी
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सदर योजनेम ये अंतभूत असले या अ यास मांची या ती वाढत आहे. मंडळा या ब याच अ यास मांना िशकाऊ उमेदवारी
योजना लागू अस याने उ ीण िश णा य ना याचा लाभ घेता येतो.
औ ोिगक आ थापनां या गरजे माणे तसेच निवन तं

ानावर आधारीत नव निवन अ यास म मंडळामाफत तयार कर यात

येत असतात. मंडळाला असणा या वाय म
े ुळे यांचे सव अ यास म ता काळ अ ावत कर यात येतात. स : थतीत
रा यातील 25 शासकीय तं
कालावधीचे 315 िविवध

मा यिमक शाळा / क ांमधून व 1238 खाजगी िवनाअनुदािनत सं थामधुन 6 मिहने ते 2 वष

माणप

अ यास म राबिव यांत येत आहे त. स : थतीत मंडळा या अ यास मांची

िश ण

मता ६६,385 असुन वेश स २०१९ म ये 36,007 उमेदवारांनी वेश घेतले आहे त.
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