सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि
मंडळाचे तांणिक गटातील अभ्यासक्रमाच्या
नवीन/अणिकच्या तुकड्ांना स्वयंअर्थसहाय्ययत
तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता दे िेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कौशल्य , रोजगार, उद्योजकता व नाणवन्यता णवभाग
शासन णनिथय क्रमांक : व्हीओसी-२०२2/प्र.क्र.30/कौशल्य-२,
मंिालय णवस्तार (खोली क्र.४३५), ४ र्ा मजला,
हु तात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड,मुंबई-४०० ०३२.
णदनांक: 07 एणप्रल, 2022
वाचा: 1) णशक्षि व सेवा योजन णवभाग, शासन णनिथय क्र.इएक्सएम 7386/53216/901/
तांणश-4,णद. 06 माचथ, 1986
2) णशक्षि व सेवा योजन णवभाग, शासन णनिथय क्र.इएक्सएम 7386/53216/901/
तांणश-4,णद. 15 ऑक्टोबर, 1986
3) उच्च व तंि णशक्षि णवभाग, शासन शुध्दीपिक क्रमांक:व्हीओसी-2012/591/
प्र.क्र.245(क)/व्यणश-4, णद. 16 जानेवारी, 2013
4) कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता, शासन णनिथय क्र.व्हीओसी-2021/
प्र.क्र.10/कौशल्य-2, णद.11 फेब्रुवारी, 2021
5) महाराष्ट्र शासन राजपिात णद.20 जानेवारी, 2022 रोजी प्रणसद्ध झालेला महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ अणिणनयम, 2021.
6) कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता णवभाग अणिसूचना क्र.य्व्हओसी2020/प्र.क्र.111/कौशल्य-2, णद.25 जानेवारी, 2022
7) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे पि
क्र.मराकौणवमं/का-1/मान्यता णवभाग/2021-22/252 णद.16 फेब्रुवारी, 2022
प्रस्तावना:
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळामाफथत (पूवीचे महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य णवकास मंडळ) औद्योणगककरिातील वाढ, बदलते तंिज्ञान, सामाणजक व
आर्थर्क बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुिारिा तसेच वाढ करुन
सद्यय्स्र्तीत मंडळामाफथत णवणवि गटातील 6 मणहने,1 वर्षथ व 2 वर्षथ कालाविीचे अंशकालीन व
पूिथवळ
े स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबणवण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालणवण्यासाठी
वतथमानपिात जाणहरात दे वून इच्छु क खाजगी संस्र्ांकडू न अजथ मागणवण्यात आले होते.

शासन णनिथय क्रमांकः व्हीओसी-२०२2/प्र.क्र.30/कौशल्य-२,

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे अभ्यासक्रम
सुरू करण्यासाठी इच्छु क असलेल्या खाजगी संस्र्ांकडू न प्राप्त अजाची संबंणित णजल्हयाच्या
णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणिकारी यांचेमाफथत तपासिी व णनरीक्षि करून
मंडळाकडे पाि संस्र्ेची णशफारस केली आहे . णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणिकारी
यांचेकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची तपासिी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व
प्रणशक्षि मंडळामाफथत करून पाि संस्र्ांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदभाणिन क्र. 7 येर्ील
पिान्वये सादर करण्यात आली आहे त. त्यानुसार सन 2021-22 पासून महाराष्ट्र राज्य
कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ तांणिक गटातील अभ्यासक्रम राबणविाऱ्या नवीन
संस्र्ा/अणिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्ययत तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास
मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या णवचारािीन होती.
शासन णनिथय :महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे अभ्यासक्रम
राबणवण्यास इच्छु क असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्र्ांकडू न सादर करण्यात आलेल्या
प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळामाफथत करून,
त्यानुसार आवश्यक मानकांची पूतथता करिाऱ्या संस्र्ेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय
णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे तांणिक गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता
दे ण्याबाबतची णशफारस मंडळामाफथत करण्यात आली. त्या संस्र्ांचा तपणशल सोबतच्या प्रपि
“अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्र्ांना सन 2021-22 पासून महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे तांणिक गटातील अभ्यासक्रम नवीन
संस्र्ेत नवीन/अणिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्ययत तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी
व शतीच्या अिीन राहू न मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अटी व शती:
1.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे अभ्यासक्रम राबणविास

मान्यता दे ण्यात आलेल्या संस्र्ांना शासन, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अणिपत्याखालील
संबणित कायालये यांच्याकडू न वेळोवेळी णनगथणमत होिाऱ्या आदे शाचे पालन करिे बंिंनकारक
राहील.
2.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे अभ्यासक्रम

चालणविेसाठी संस्र्ांना, ज्या जागेत मान्यता दे ण्यात आलेली आहे त्याच जागेत णवद्यार्ी प्रवेश
करण्यात यावेत. तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत णवचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल
आढळल्यास मान्यता रद्द करण्यात येईल.
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3.

सदर संस्र्ेस अभ्यासक्रम चालणवण्यासाठीची मान्यता ही संस्र्ेने जागेसंबंिी

सादर

केलेल्या दस्ताऐवजामिील एकूि क्षेिफळांचे आणि नकाशा मिील उपलब्ि जागेच्या आिारे
दे ण्यात येत आहे.
4.

सदर संस्र्ेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे अभ्यासक्रम

सुरु करण्यास स्वयंअर्थसहाय्ययत तत्वावर मान्यता णदली असली तरीही, भणवष्ट्यात कोित्याही
प्रकारचे अनुदान अर्वा आर्थर्क मदत दे ण्यात येिार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश
घेतलेल्या णवद्यार्थ्याना भारत सरकार मॅरीकोत्तर णशष्ट्यवृत्ती, तसेच णशक्षि शुल्क/परीक्षा शुल्क चा
लाभ अनुज्ञय
े असिार नाही.
5.

सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाययणहत

तत्वावर मान्यता दे ण्यात आल्यामुळे या

अभ्यासक्रमासाठी संस्र्ेने णनयुक्त केलेल्या सवथ कमथचारी वगाची सेवा/वेतन व तद्अनुर्षंगीक
बाबींची जबाबदारी सवथस्वी संस्र्ेची राहील. याबाबत शासनाची कोितीही जबाबदारी राहिार
नाही .
6.

सदर संस्र्ेस अजथ केलेल्या प्राप्त नस्तीमिील / प्रस्तावामध्ये अणभलेख्यानुसार मान्यता

प्रदान करण्यात आलेली आहे , त्यामध्ये भणवष्ट्यात काही णवसंगती/ बेकायदे शीर आढळल्यास
संबंणित संस्र्ेतेतील अभ्यासक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोर्षी
संस्र्ांवर कायदे शीर कायथवाही करण्यात येईल.
7.

“स्वयंअर्थसहाय्ययत तत्वावर मान्यता णमळालेले प्रमािपि अभ्यासक्रम” अशा सूचना

फलक संस्र्ांनी दशथनी भागावर लाविे बंिनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या
मंजूर तुकड्ांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्र्ेचे नाव
मेडीकल/इंणजणनअरींग/ पॉलीटे क्नीक/ आय.टी.आय. अर्वा तत्सम नाव दे ण्यात येऊ नये आणि
त्याऐवजी संस्र्ेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य णवकास संस्र्ा असे नमूद करिे बंिनकारक आहे.
संस्र्ानी अशा प्रकारे नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्र्ांचा मान्यतेसाठी णवचार
करण्यात येिार नाही. संस्र्ेने पायाभूत सुणविा व इतर बाबीची पुतथता प्रस्ताव/ अजथ सादर
करतेवळ
े ी त्यामध्ये संस्र्ेचे जुने नाव व सुिारीत नाव असे दोन्ही नावे नमू द करिे बंिनकारक
राहील.
8.

उच्च व तंि णशक्षि णवभाग शासन शुध्दीपिक क्रमांक: व्हीओसी-2012/591/

प्र.क्र.245(क)/व्यणश-4, णद, 16 जानेवारी, 2013 अन्वये आवश्यक ती अनामत रक्कम रोखीने
चलनाद्वारे अर्वा बॅक गॅॅँरटीच्या स्वरुपात संबिीत संस्र्ेने भरिे आवश्यक राहील.
9.

मान्यता दे ण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अणिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती

तुकडी 25 इतकी राहील.
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10.

संस्र्ेने णवद्यार्ी प्रवेश करिेची मान्यता णमळाल्याणशवाय णवद्यार्ी प्रवेश केल्यास, ककवा

मंजुरी पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य िरण्यात येिार नाही. याकरीता संस्र्ेस
“महाराष्ट्र राज्यात कृणर्ष, पशु व मत्स्य णवज्ञान, आरोग्य णवज्ञान, उच्च तंि व व्यवसाय णशक्षि
यांमिील अनणिकृत संस्र्ा स्र्ापन करिे आणि अनणिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करिे (प्रणतबंि)
अणिणनयम, 2013” लागू राहील.
11.

मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता णदलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्र्ेने सुरू न केल्यास अर्वा

सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत 3 वर्षथ मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या 50 टक्के पेक्षा कमी प्रवेश
झाल्यास सदर संस्र्ेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्र्ेस सदर अभ्यासक्रम सुरू
करण्यासाठी मान्यता प्रणक्रया नव्याने करिे आवश्यक राहील.
12.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळामाफथत राबणवण्यात येत

असलेल्या अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पािता आराखडा (NSQF) नुसार बदल
केल्यास त्याप्रमािे अभ्यासक्रम राबणविे संस्र्ेवर बंिनकारक राहील.
13.

मान्यता

णदलेल्या

संस्र्ांनी

व्यवसाय

अभ्यासक्रम

सुरू

केले

आहेत

तसेच

अभ्यासक्रमणनहाय प्रवेणशत णवद्यार्ी संख्या याबाबतची माणहती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,
व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ यांनी शासनास दोन मणहन्यात सादर करावी.
सदर शासन णनिथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 202204071753049003 असा आहे. हा
आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांककत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
PRADEEP SAHEBRAO
SHIVTARE

Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO
SHIVTARE
DN: CN = PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE, C = IN,
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, OU = SKILL DEVELOPMENT AND
ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT
Date: 2022.04.07 17:54:23 +05'30'

( प्रदीप सा.णशवतरे )
कायासन अणिकारी,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मंिी (कौ.रो. उ. व ना.णव.) यांचे खाजगी सणचव, मंिालय, मुंबई.
2. मा. राज्यमंिी (कौ.रो. उ. व ना.णव.) यांचे खाजगी सणचव, मंिालय, मुंबई.
3. मा. प्रिान सणचव, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाणवन्यता णवभाग यांचे वरीष्ट्ठ
स्वीय सहाययक, मंिालय, मुंबई.
4. संचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई-400001.
5. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ, मुंबई -4000५१.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4

शासन णनिथय क्रमांकः व्हीओसी-२०२2/प्र.क्र.30/कौशल्य-२,

6. सहसंचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि, प्रादे णशक कायालय, मुंबई/पुिे/नाणशक/
औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ,
मुंबई -५१ यांच्या माफथत )
7. संबंिीत णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणिकारी (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय
णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ, मुंबई -4000५१ यांच्या माफथत ).
8. संबंणित संस्र्ा. ( महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ,
मुंबई -4000५१ यांच्या माफथत )
9. णनवडनस्ती (कौशल्य-2).

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

कौशल्य , रोजगार , उद्योजकता व नालव्यता लवभाग, शासन लनणथय क्र. न्सव्हओसी -2022/प्र.क्र.30/कौशल्य-2, लद. 07 एलप्रि, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ
शैक्षलणक वर्थ 2021-22 करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संटथेत नव्याने सरु करण्यासाठी /ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम सरु करणे /ज्या संटथेत सरु असिेल्या अभ्यासक्रमाच्या
तकडीत वाढ करणे .
( अभ्यासक्रम गि - तांलत्रक गि)
1

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन लिफ्ि ऍ़ ण्ड ऍ़ न्सक्सिेिर मॅकेलनक (अधथवळ
े ),कािावधी -एक वर्थ

I

मंबई

मंबई उपनगर

इन्स्टिियि ऑफ क्िशन ईक्वीमेंि ॲण्ड लिप्िींग मशीन अॅण्ड टकीि

अभ्यासक्रम संकेतांक - 303231
ज्या संटथेत नलवन अभ्यासक्रम

01

डे व्िपमेंि इन्स्टिियि607, आर टक्वेअर, वीणा नगर, एिबीएस रोड,
मिंड पलिम-400081
2

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन बांधकाम पयथवक्ष
े क,(पूणथवळ
े ),कािावधी एक वर्थ

I

पणे

कोल्हापूर

इनसाईि कॉम्पप्यिर कौशल्य लवकास संटथा, मेनरोड, राधानगरी,

अभ्यासक्रम संकेतांक - 304202
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

ता.राधानगरी, लज.कोल्हापूर
II

मंबई

पािघर

ज्ञानश्री कौशल्य लवकास संटथा, जव्हार , लजल्हा पािघर

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

III

पणे

पणे

के य एम एस एस कौशल्य लवकास संटथा म.माळवाडी

प्रथमच नलवन अभ्यासक्रम

01

पो.कहािी.ता.बारामती लज.पणे
IV

नालशक

अहमदनगर

टवामी लववेकानंद व्होकेशनि सेंिर, शेवगाव, लजल्हा अहमदनगर

नवीन अभ्यासक्रम

01

V

औरंगाबाद

औरंगाबाद

श्री.पंजाबराव फाऊडें शन औरंगाबाद संचलित, औरंगाबाद िे क्नीकि

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

तकडी वाढ

01

तकडीवाढ

01

ज्या संटथेत नलवन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

लचत्तेलपपळगांव औरंगाबाद.
VI

औरंगाबाद

औरंगाबाद

सालवत्रीबाई फिे लशक्षण प्रसारक मंडळ,संचिीत छत्रपती लशवाजी
महाराज कौशल्य लवकास मंडळ,आवडे उं चग
े ांव ता.पैठण लज.औरंगाबाद.

VII

औरंगाबाद

नांदेड

श्री टवामी समथथ बहउददे लशय सेवाभावी संटथा संचलित लवजया कौशल्य
लवकास संटथा, मारतळा ता. िोहा लज.नांदेड

VIII

नालशक

नालशक

IX

नालशक

नालशक

इंलडया व्होकेशनि ट्रेननग सेंिर, डॉ .हाउस २रा मजिा,नलवन सीबीएस
समोर नालशक
आरंभ कॉिेज ऑफ फायरअँड सेफ्िी कौशल्य लवकास संटथा,३ रा
मजिा,शािीमार िॉवर,नालशक

X

नालशक

नालशक

मािेगांव कौशल्य लवकास संटथा,लगिानकर नगर,कॉिेज रोड, मािेगांव

XI

नालशक

नालशक

टवामी लववेकानंद व्यवसाय प्रलशक्षण केंद्र,माजूर,कळवण.

ज्या संटथेत सरु असिेल्या

01

अभ्यासक्रमाच्या तकडीत वाढ करणे
XII

औरंगाबाद

परभणी

लवठठिा कौशल्य लवकास संटथा िोणी ( ब ) ता. पाथारी लजल्हा परभणी

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

1

XIII

पणे

पणे

लसन्सददलवनायक बांधकाम पयथवक्ष
े क व ब्यिी कल्चर कौशल्य लवकास संटथा

ज्या संटथेत तकडी वाढ

02

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

2

तकडी वाढ

01

मंत्री हाईिस पािीि चौक, दौड.लज.पणे
XIV

औरंगाबाद

िातर

िलितकिा बहउददे लशकय शैक्षलणक सेवाभावी संटथा, उदगीर व्दारा
संचिीत ज्ञानसागर कौशल्य लवकास संटथा उदगीर

XV

औरंगाबाद

3

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन इिेक्ट्रॉलनक्स असेंब्िी ऍ़ ण्ड िी.व्ही. मे्िे न्स ,(अधथवळ
े ),कािावधीसहा मलहने

िातर

I

पणे

पणे

इंलडयन िे न्सक्नकि इंटिीियि अंबाजोगाई रोड िातूर

के य एम एस एस कौशल्य लवकास संटथा म.माळवाडी

अभ्यासक्रम संकेतांक - 301101
प्रथमच नलवन अभ्यासक्रम

01

पो.कहािी.ता.बारामती लज.पणे
4

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन मोबाईि लरपेअरींग ऍ़ ण्ड सर्व्व्हनसग ,(अधथवळ
े ),कािावधीसहा मलहने

I

पणे

5

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन ऑिोमेशन ऍ़ ण्ड पीएिसी , (अधथवळ
े ), कािावधीसहा मलहने

I

पणे

पणे

के य एम एस एस कौशल्य लवकास संटथा म.माळवाडी

अभ्यासक्रम संकेतांक - 301104
प्रथमच नलवन अभ्यासक्रम

01

पो.कहािी.ता.बारामती लज.पणे

पणे

सेिेटिीयि इन्स्टिियूि ऑफ िे क्नॉिॉजी एि एि पी 2,3 प्रेमदशथन

अभ्यासक्रम संकेतांक - 301135
नवीन अभ्यासक्रम

02

लबल्ल्डग सवे नं 74/1ब+2/27 ऑफ जी. एन जी .कात्रज पणे
6

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन लवद्यत तारतंत्री (अधथवळ
े ) सहा मलहने

I

नालशक

7

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन लवद्यत पंप आलण मोिार दरूटती,(अधथवळ
े ),कािावधीसहा मलहने

I

पणे

नालशक

पणे

िक्ष्मी कौशल्य लवकास संटथा, लनखीि पाकथ ,गणेश नगर,लनफाड

के य एम एस एस कौशल्य लवकास संटथा म.माळवाडी

अभ्यासक्रम संकेतांक - 302102
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01
अभ्यासक्रम संकेतांक - 302103

प्रथमच नलवन अभ्यासक्रम

01

पो.कहािी.ता.बारामती लज.पणे
8

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन इिेक्ट्रीक मोिार वायनडग ,(अधथवळ
े ),कािावधीसहा मलहने

I

पणे

पणे

के य एम एस एस कौशल्य लवकास संटथा म.माळवाडी

अभ्यासक्रम संकेतांक - 302104
प्रथमच नलवन अभ्यासक्रम

01

पो.कहािी.ता.बारामती लज.पणे
9

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन सर्व्व्हनसग ऑफ इिेन्सक्ट्रक डोमेन्सटिक ऍ़ प्िायंसस
े ,(अधथवळ
े ),कािावधीसहा मलहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 302107

I

पणे

पणे

के य एम एस एस कौशल्य लवकास संटथा म.माळवाडी

प्रथमच नलवन अभ्यासक्रम

01

पो.कहािी.ता.बारामती लज.पणे
10

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन तारतंत्री मदतनीस ,(अधथवळ
े ),कािावधी सहा मलहने

I

पणे

सोिापर

रमाबाई अपंग प्रलशक्षण केंद्र, प्िॉि नं144 व 161, राघवेंद्र नगर,

अभ्यासक्रम संकेतांक - 302139
ज्या संटथेत नलवन अभ्यासक्रम

01

मजरेवाडी, सोिापर.
11

अभ्यासक्रमाचे नाव - लडप्िोमा कोसथ इन इिेक्ट्रीलशअन ,(पूणथवळ
े ),कािावधीदोन वर्थ

अभ्यासक्रम संकेतांक - 302409

I

अमरावती

अमरावती

संत गजानन महाराज कौशल्य लवकास संटथा राठीनगर अमरावती.

ज्या संटथेत नलवन अभ्यासक्रम

01

II

पणे

कोल्हापूर

जयनसगराव नानासाहे ब गायकवाड कौशल्य लवकास संटथा, म.पो.आकिे,

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

ज्या संटथेत नलवन अभ्यासक्रम

01

ता.शाहू वाडी, लज.कोल्हापूर
III

औरंगाबाद

नांदेड

बारी समाज प्रलतष्ठाण संचलित लचरडे कौशल्य लवकास संटथा, कलपि
नगर ता. माहर लज. नांदेड.

IV

नालशक

नालशक

दे वदत्त व्होकेशनि ट्रेननग सेंिर,ढे क,ता.नांदगांव लज.नालशक

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

V

नालशक

नालशक

टवामी लववेकानंद व्यवसाय प्रलशक्षण केंद्र,माजूर,कळवण.

ज्या संटथेत सरु असिेल्या

01

अभ्यासक्रमाच्या तकडीत वाढ करणे
VI

औरंगाबाद

िातर

12

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन प्रलशतन व वातानकूिन मेकॅलनक (अधथवळ
े ),कािावधीसहा मलहने .

I

पणे

कोल्हापूर

मॉडनथ िे न्सक्नकि अँड पॅरामेलडकि कौशल्य लवकास संटथा,उदगीर िातर

अमृत व्होकेशनि ट्रेननग सेंिर, 790, 82 बी वॉडथ , योगश्वरी कॉिनी,

ज्या संटथेत नलवन अभ्यासक्रम

02
अभ्यासक्रम संकेतांक - 303104

ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम

01

पाचगांव रोड, कोल्हापूर
13

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन प्िंलबग (अधथवळ
े ),कािावधीसहा मलहने .

I

पणे

14

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन वेल्डर कम् फॅलिकेिर ,(पूणथवळ
े ),कािावधीएक वर्थ

I

पणे

पणे

के य एम एस एस कौशल्य लवकास संटथा म.माळवाडी

अभ्यासक्रम संकेतांक - 303126
प्रथमच नलवन अभ्यासक्रम

01

पो.कहािी.ता.बारामती लज.पणे

सातारा

श्री ज्ञानेश्वर माउिी लशक्षण संटथा संचालित,श्री लवठ्ठि बाबराव साबळे

अभ्यासक्रम संकेतांक - 303205
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

,कौशल्य लवकास संटथा,वाठार टिे शन,कोरेगाव,सातारा
15

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन इंिेलरयर डे कोरेिर , (अधथवळ
े ), कािावधीएक वर्थ

I

औरंगाबाद

औरंगाबाद

अंकर लशक्षण प्रसारक संटथा,औरंगाबाद संचलित 3 D इ्टिीियि
लशवाजी नगर,औरंगाबाद

अभ्यासक्रम संकेतांक - 304204
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

II

नालशक

नालशक

्य व्हे ्चर न्सटकि डे व्हिपमेंि इन्स्टिट्यूि ,२ रा मजिा,मक्तांगण

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

अपािथ मेंि ,मॉडे ि कॉिोनी लज.नालशक
16

अभ्यासक्रमाचे नाव - लडप्िोमा कोसथ इन इंिेरीयर डे कोरेशन ऍ़ ्ड( पणथवळ
े )दोन वर्थ

I

नालशक

17

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन गाडथ नर (अधथ वेळ ),कािावधी सहा मलहने

I

पणे

18

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन फळ रोपवािीका ,(अधथवळ
े ), कािावधी सहा मलहने

I

औरंगाबाद

नालशक

्य व्हे ्चर न्सटकि डे व्हिपमेंि इन्स्टिट्यूि ,२ रा मजिा,मक्तांगण

अभ्यासक्रम संकेतांक - 304403
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

अपािथ मेंि ,मॉडे ि कॉिोनी लज.नालशक

सातारा

उटमानाबाद

ज्ञान दीप कौशल्य लवकास संटथा ,धिदे व (फििण),सातारा

टवआधार मलतमंद मिींचे बािगृह कायथशाळा,कौशल्य लवकास

अभ्यासक्रम संकेतांक - 305108
ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम

01
अभ्यासक्रम संकेतांक - 305120

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

संटथा,लवमानतळ रोड,आळणी, ता.लज.उटमानाबाद
19

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन भाजीपािा ,(अधथवळ
े ), कािावधीसहा मलहने

I

पणे

सोिापर

मक्ताई मलतमंद मिांचे बािगृह संिग्न कायथशाळा, िवंगी ता.मंगळवेढा

अभ्यासक्रम संकेतांक - 305122
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

लज.सोिापर
20

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन शेळी व मेंढी पािन (अधथवळ
े ),कािावधी सहा मलहने

I

पणे

सोिापर

मक्ताई मलतमंद मिांचे बािगृह संिग्न कायथशाळा, िवंगी तामंगळवेढा

अभ्यासक्रम संकेतांक - 305138
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

लज.सोिापर
21

अभ्यासक्रमाचे नाव - लडप्िोमा कोसथ इन ऍ़ ग्रीकल्चरि िे क्नॉिॉजी , (पूणथवळ
े ),कािावधी दोन वर्थ

I

नागपूर

वधा

सप्तश्री बहउद्देशीय संटथा,नपपरी नवीन पोिीस क्वािथ रस समोर,वॉडथ

अभ्यासक्रम संकेतांक - 305403
नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

क्र.४, वधा
II

पणे

सातारा

22

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन ऑिोमोबाईि मेकॅलनक िे क्नीलशअन , (अधथवळ
े ), एक वर्थ

I

नालशक

23

अभ्यासक्रमाचे नाव - लडप्िोमा कोसथ इन मेकॅलनक मोिार न्सव्हकेि,( पणथवळ
े ),दोन वर्थ

I

नालशक

नालशक

नालशक

लशवधन व्होकेशनि ट्रेननग सेंिर,म्पहसवड, ता.माण, लजल्हा सातारा

िक्ष्मी कौशल्य लवकास संटथा, लनखीि पाकथ ,गणेश नगर,लनफाड

टवामी लववेकानंद व्यवसाय प्रलशक्षण केंद्र,माजूर,कळवण.

अभ्यासक्रम संकेतांक - 306203
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01
अभ्यासक्रम संकेतांक - 306406

ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम सरु
करणे

01

