सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि
मंडळाचे अतांणिक 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.31/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.य्व्हओसी-2020/
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.31/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 णवकास मंडळामाफथत करून पाि
संस्र्ांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदभािीन क्र. 7 येर्ील पिान्वये सादर करण्यात आली
आहेत. त्यानुसार सन 2021-22 पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि
मंडळ अतांणिक 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 अतांणिक 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 अतांणिक 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 जागेसब
ं ंिी

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 नमूद 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.
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.
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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. 202204071755356103 असा आहे. हा आदे श
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
PRADEEP SAHEBRAO
SHIVTARE

Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT
AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=be7f8a656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a2691e4bf2158
2d392883e9,
pseudonym=323361D01E3FB518718EE3AAAE55DB3EC668FBE8,
serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6C
E23F47DAF8D647AE5A, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE
Date: 2022.04.07 17:58:36 +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.
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 4 पैकी 4

कौिल्य , रोजगार , उद्योजकता व नाशव्यता शवभाग, िासन शनणवय क्र. न्सव्हओसी -2022/प्र.क्र.31/कौिल्य-2, शद.07 एशप्रल, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ
िैक्षशणक वर्व 2021-22 करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संटथेत नव्याने सरु करण्यासाठी /ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम सरु करणे /ज्या संटथेत सरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या
तकडीत वाढ करणे .
( अभ्यासक्रम गि - अतांशत्रक गि)
1

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन अन्न व पेय सेवा, (अर्ववळ
े ), कालावर्ी सहा मशहने

I

मंबई

मंबई उपनगर

गलशिप इन्स्टिियि ऑफ हॉिे ल मॅनेजमेंि ॲण्ड टकील डे व्हलपमेंि

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401101
ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

इन्स्टिियि , मेन फ्रेम, रॉयल पाम्स, गोरेगाव पूव,व आरे शमल्क
कॉलनी, मंबई 400065
II

पणे

सातारा

कोयना शिक्षण संटथा,पािणचे इन्स्टिट्यूि ऑफ हॉिे ल
मॅनेजमेंि,पािण, शजल्हासातारा

2

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन ककरी, बेकरी ऍ़ ण्ड क्फेक्िनरी ,(अर्ववळ
े ),कालावर्ी एक वर्व

I

मंबई

मंबई उपनगर

गलशिप इन्स्टिियि ऑफ हॉिे ल मॅनेजमेंि ॲण्ड टकील डे व्हलपमेंि

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401207
ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

इन्स्टिियि , मेन फ्रेम, रॉयल पाम्स, गोरेगाव पूव,व आरे शमल्क
कॉलनी, मंबई 400065
II

पणे

सातारा

कोयना शिक्षण संटथा,पािणचे इन्स्टिट्यूि ऑफ हॉिे ल
मॅनेजमेंि,पािण, शजल्हासातारा

III

पणे

पणे

कल्पना एज्यकेिन सोसायिी कौिल्य शवकास केंद्र,

3

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन हॉिे ल मॅनेजमेंि ऍ़ ण्ड कॅिरींग िे क्नॉलॉजी , (पूणववळ
े ), कालावर्ी एक वर्व

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401208

I

पणे

सातारा

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

II

मंबई

पालघर

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम

01

(F34065)Aआयशडयल पाकव गोकळनगर कात्रज पणे
कोयना शिक्षण संटथा,पािणचे इन्स्टिट्यूि ऑफ हॉिे ल
मॅनेजमेंि,पािण, शजल्हासातारा
एस.बी.एस.इन्स्टिट्यूि ऑफ हॉिे ल अँड िशरसम मॅनेजमेंि,दे िमख
फामव ,शदव्याल लाइिस,९० शफि रोड,शवरार
III

मंबई

मंबई उपनगर

गलशिप इन्स्टिियि ऑफ हॉिे ल मॅनेजमेंि ॲण्ड टकील डे व्हलपमेंि
इन्स्टिियि , मेन फ्रेम, रॉयल पाम्स, गोरेगाव पूव,व आरे शमल्क
कॉलनी, मंबई 400065

4

अभ्यासक्रमाचे नाव - शडप्लोमा कोसव इन कॅिरींग ऍ़ ण्ड रेटिोरॅण्ि मॅनेजमेंि ,पूणववळ
े ),कालावर्ी दोन वर्व.

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401407

I

पणे

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

सातारा

कोयना शिक्षण संटथा,पािणचे इन्स्टिट्यूि ऑफ हॉिे ल
मॅनेजमेंि,पािण, शजल्हासातारा

II

पणे

पणे

कल्पना एज्यकेिन सोसायिी कौिल्य शवकास केंद्र,
(F34065)Aआयशडयल पाकव गोकळनगर कात्रज पणे

5

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन ऑपरेिर कोसव इन ब्यिी कल्चर, (अर्ववळ
े ), सहा मशहने

I

पणे

कोल्हापूर

सखी मशहला प्रशिक्षण कौिल्व शवकास संटथा, राजलक्ष्मीनगर,

अभ्यासक्रम संकेतांक - 405106
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

शनकम पाकव, दे वकर पाणंद, कोल्हापूर
II

नाशिक

नाशिक

श्रीराम कौिल्य शवकास संटथा,लासलगाव

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

III

पणे

सोलापर

ब्यिी आयकॉन सलोन ॲ्ड टकील डे व्हलपमेंि इन्स्टिट्यि,

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

6

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन ब्यिी केअर (अर्ववळ
े ),कालावर्ी -सहा मशहने

I

नागपूर

7

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन बँनकग अशसटिं ि ,(अर्ववळ
े ),कालावर्ी एक वर्व

I

पणे

8

अभ्यासक्रमाचे नाव - शडप्लोमा कोसव इन फॅिन शडझाईनींग ऍ़ ण्ड क्लोदींग क्टट्रक्िन ,( पणववळ
े ) दोन वर्व

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410401

I

नाशिक

01

9

अभ्यासक्रमाचे नाव - नॉन डे सट्रन्सक्िव्ह िे टिींग (अर्ववळ
े ),कालावर्ी -सहा मशहने

I

मंबई

कडू व वाडी, तामाढा शज-सोलापर.
नागपूर

शबउू न्सटकल डे व्हलपमेंि इटिीियि, नागपूर 43/बी यिंवत

अभ्यासक्रम संकेतांक - 405118
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

टिे डीअम जवळ, HDFC बॅक समोर , र्ंतोली, नागपूर
कोल्हापूर

नाशिक

यशनक कौिल्य शवकास संटथा, बांबवडे , ता.िाहू वाडी, शज.कोल्हापूर

ड्रीम्स मन्सल्िशमडीया न्सटकल एज्यकेिन इन्स्टिट्यूि,यनायिे ड आकेड

अभ्यासक्रम संकेतांक - 408212
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

,बेसमेंि,नाशसक
मंबई उपनगर

इन्स्टिियि ऑफ क्ििन ईक्वीमेंि ॲण्ड शलप्िींग मिीन अॅण्ड

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411189
ज्या संटथेत नशवन अभ्यासक्रम

01

टकील डे व्लपमेंि इन्स्टिियि607, आर टक्वेअर, वीणा नगर,
एलबीएस रोड, मलंड पशिम-400083
10

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन प्री टकूल िीचर ट्रेननग कोसव ,(पूणव वेळ),कालावर्ी एक वर्व

I

पणे

कोल्हापूर

द़ष्िी कौिल्य शवकास संटथा, दत्तनगर, टिे ि बँकेच्यामागे , पाचगांव,
कोल्हापूर

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411206
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

II

औरंगाबाद

नांदेड

शजवनज्योत सामाशजकसंटथा आल्िी तांडा हदगांव संचशलत ईश्वर

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

कौिल्य शवकास संटथा, शकनवि रोड भोकर ता. भोकर शज. नांदेड
III

पणे

पणे

आदिव पॅरामेशडकल कौिल्य शवकास संटथा,वडकी ता.हवेली शज.पणे

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

IV

मंबई

मंबई उपनगर

गलशिप इन्स्टिियि ऑफ हॉिे ल मॅनेजमेंि ॲण्ड टकील डे व्हलपमेंि

ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम

01

इन्स्टिियि , मेन फ्रेम, रॉयल पाम्स, गोरेगाव पूव,व आरे शमल्क
कॉलनी, मंबई 400065
11

अभ्यासक्रमाचे नाव - िॅ नलनलग सेफ्िी (पूणववळ
े ),कालावर्ी -एक वर्व

I

मंबई

मंबई उपनगर

इन्स्टिियि ऑफ क्ििन ईक्वीमेंि ॲण्ड शलप्िींग मिीन अॅण्ड

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411219
ज्या संटथेत नशवन अभ्यासक्रम

01

टकील डे व्लपमेंि इन्स्टिियि607, आर टक्वेअर, वीणा नगर,
एलबीएस रोड, मलंड पशिम-400082
12

अभ्यासक्रमाचे नाव - इव्हें ि मॅनेजमेंि , (अर्ववळ
े ) , कालावर्ी ,एक वर्व

I

पणे

पणे

एन आय इ एम द इ्टिीियूि ऑफ इवेंि मॅनेजमेंि व्होकेिनल ट्रेननग

अभ्यासक्रम संकेतांक - 415205
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

03

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

06

सेंिर 202 मोशसक शबल्ल्डग फग्यसन कॉलेज समोर शिवाजीनगर
पणे 4
II

मंबई

मंबई उपनगर

एन आय इ एम द इ्टिीियूि ऑफ इवेंि मॅनेजमेंि टकील
डे व्हलपमेंि इ्टिीियूि , ऑल इंडीया इ्टिीियूि ऑफ लोकल
सेल्फ गॅव्हरमेंि, सी. डी. बफीवाला लेन जहू गल्ली अंर्ेरी.

13

अभ्यासक्रमाचे नाव -

I

पणे

ॲडव्हा्स इव्हें ि मॅनेजमेंि (अर्ववळ
े ) , कालावर्ी ,एक वर्व

पणे

एन आय इ एम द इ्टिीियूि ऑफ इवेंि मॅनेजमेंि व्होकेिनल ट्रेननग

अभ्यासक्रम संकेतांक - 415206
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

03

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

04

सेंिर 202 मोशसक शबल्ल्डग फग्यसन कॉलेज समोर शिवाजीनगर
पणे 4
II

मंबई

मंबई उपनगर

एन आय इ एम द इ्टिीियूि ऑफ इवेंि मॅनेजमेंि टकील
डे व्हलपमेंि इ्टिीियूि , ऑल इंडीया इ्टिीियूि ऑफ लोकल
सेल्फ गॅव्हरमेंि, सी. डी. बफीवाला लेन जहू गल्ली अंर्ेरी.

14

अभ्यासक्रमाचे नाव - शडप्लोमा कोसव इन हॉिे ल ऑपरेि्स ,( पणववळ
े )दोन वर्व

I

मंबई

पालघर

एस.बी.एस.इन्स्टिट्यूि ऑफ हॉिे ल अँड िशरसम मॅनेजमेंि,दे िमख

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401402
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

फामव ,शदव्याल लाइिस,९० शफि रोड,शवरार
15

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन बॉडी नबल्डीगं ,डायिीिीयन ऍ़ ण्ड शफिनेस ट्रेनर (अर्ववळ
े ) सहा मशहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 404102

I

नाशिक

नाशिक

गौतमी गौरवी फाऊंडे िन संचशलत सह्याद्री इन्स्टिट्यूि ऑफ हे ल्थ

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

साय्स व्होकेिनल ट्रेननग सेंिर, दसरा मजला, कांदा बिािा भवन,
द्वारका, शज.नाशिक
16

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन बेशसक कोसव इन ब्यिी कल्चर,(अर्ववळ
े ),कालावर्ी सहा मशहने .

I

पणे

पणे

एम.डी.लोणारी सोिल ग्रप संचशलत जयनहद कौिल्य शवकास संटथा

अभ्यासक्रम संकेतांक - 405108
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

भोसे चाकण शिक्रापूर ता.खेड,शज.पणे
17
I
II

अभ्यासक्रमाचे नाव-सी.सी.इन प्रोफेिनल कोसव इन ब्यिीकल्चर ऍ़ ण्ड हेअरड्रेनसग ,(अर्ववळ
े ),कालावर्ी सहामशहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 405112

पणे

सातारा

ज्ञानदीप कौिल्य शवकास संटथा,कराड,शजल्हासातारा

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

पणे

सोलापर

श्री पॅरामेडीकल इन्स्टिट्यूि , 9पी, पवव सरटवती नगर,

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

एस.के.शबराजदार िाळे जवळ, िेळगी, सोलापर.
18

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन िॅ क्स ऍ़ ्ड फायना्स मॅनेजमेंि अशसटिं ि , (अर्ववळ
े ), कालावर्ीसहा मशहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 408101

I

पणे

06

पणे

शनलया लाईफ ऍ़ ्ड न्सटकल्स डे व्लपमेंि सेंिर, 795 लक्ष्मी कृपा

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

बॅशरटि गाडगीळ रोड, िशनपार जवळ,सदाशिव पेठ,पणे
19

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन िाईपराईनिग (इंन्सग्लि ) (अर्ववळ
े ), कालावर्ीसहा मशहने

I

औरंगाबाद

लातर

मैत्री फौडे िन लातूर अंतगवत शनळकंठे श्वर कौिल्य शवकास संटथा

अभ्यासक्रम संकेतांक - 408102
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

भातांगळी ता.शज.लातूर
20

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन अकाऊंि अशसटिं ि , (अर्ववळ
े )कालावर्ी सहा मशहने .

I

पणे

पणे

शनलया लाईफ ऍ़ ्ड न्सटकल्स डे व्लपमेंि सेंिर, 795 लक्ष्मी कृपा

अभ्यासक्रम संकेतांक - 408103
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

10

बॅशरटि गाडगीळ रोड, िशनपार जवळ,सदाशिव पेठ,पणे
21

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन माकेनिग ऍ़ ण्ड सेल्समनशिप अशसटिं ि (अर्ववळ
े )कालावर्ी एक वर्व

I

पणे

पणे

शनलया लाईफ ऍ़ ्ड न्सटकल्स डे व्लपमेंि सेंिर, 795 लक्ष्मी कृपा

अभ्यासक्रम संकेतांक - 408209
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

02

बॅशरटि गाडगीळ रोड, िशनपार जवळ,सदाशिव पेठ,पणे
22

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी इन कॉम्प्यिराईज्ड फॅिन शडझाईननग (अर्ववळ
े ),कालावर्ी सहा मशहने

I

पणे

सोलापर

काशमनी गांर्ी मशहला शवकास व बहू द्देशिय संटथा, 368 दशक्षण

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410104
ज्या संटथेत नशवन अभ्यासक्रम

01

कसबा, सोलापर.
२३

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी इन ड्रेस मेकींग, (अर्ववळ
े ) सहा मशहने

I

नाशिक

नाशिक

ड्रीम्स मन्सल्िशमडीया न्सटकल एज्यकेिन इन्स्टिट्यूि,यनायिे ड आकेड

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410107
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

,बेसमेंि,नाशसक
२४

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी.इन टपेिलायझेिन इन ब्लाउझ, (अर्ववळ
े ), सहा मशहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410108

I

नाशिक

नाशिक

ड्रीम्स मन्सल्िशमडीया न्सटकल एज्यकेिन इन्स्टिट्यूि,यनायिे ड आकेड

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

,बेसमेंि,नाशसक
२५

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन भरतकाम व सिोशभतकाम (प्रात्यशक्षक ), (अर्ववळ
े ), सहा मशहने

I

नाशिक

नाशिक

II

पणे

सातारा

२६

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन बेशसक फॅिन शडझाईननग (अर्ववळ
े ), कालावर्ी सहा मशहने

I

औरंगाबाद

्य व्हे ्चर न्सटकल डे व्हलपमेंि इन्स्टिट्यूि ,२ रा मजला,मक्तांगण

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410117
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

अपािव मेंि ,मॉडे ल कॉलोनी शज.नाशिक

लातर

ज्ञानदीप कौिल्य शवकास संटथा,कराड,शजल्हासातारा
मैत्री फौडे िन लातूर अंतगवत शनळकंठे श्वर कौिल्य शवकास संटथा

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410119
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

भातांगळी ता.शज.लातूर
II

पणे

२७

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन शिवण व कतवन , (अर्ववळ
े ), सहा मशहने

सातारा

I

नाशिक

२८

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन एशलमेंिस ऑफ गारमेंि मेनकग ऍ़ ण्ड फॅिन शडझाईननग ,(अर्ववळ
े ),कालावर्ी सहा मशहने .

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410136

I

पणे

01

नाशिक
कोल्हापूर

ज्ञानदीप कौिल्य शवकास संटथा,कराड,शजल्हासातारा

श्रीराम कौिल्य शवकास संटथा,लासलगाव
सखी मशहला प्रशिक्षण कौिल्व शवकास संटथा, राजलक्ष्मीनगर,

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410121
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

शनकम पाकव, दे वकर पाणंद, कोल्हापूर
२९

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन गारमेंि मॅ्यफॅक्चरींग ऍ़ ण्ड फॅिन शडझाईननग (अर्ववळ
े ), एक वर्व

I

नाशिक

नाशिक

ड्रीम्स मन्सल्िशमडीया न्सटकल एज्यकेिन इन्स्टिट्यूि,यनायिे ड आकेड

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410204
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

ज्या संटथेत नशवन अभ्यासक्रम

01

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

,बेसमेंि,नाशसक
II

पणे

पणे

शि.प्र.मंडळाचे शप्र.एन.जी.नारळकर इन्स्टिियूि ऑफ कशरअर
डे व्हलपमेंि ऍ़ ्ड शरसचव,कौिल्य शवकास संटथा ,1655,सदाशिव पेठ
शिळकरोड पणे 30

III

पणे

सोलापर

खाशदमने उदूव फोरम कौिल्य शवकास संटथा, प्लॉि क्र.34/29, मंत्री
चंडक शवहार, आसरा चौक, होिगी रोड, सोलापर.

३०

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी. सी. इन शडजीिल माकेिींग ॲण्ड ए्िरप्रेनरशिप ,(अर्ववळ
े ),कालावर्ी सहा मशहने .

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411187

I

पणे

02

पणे

शनलया लाईफ ऍ़ ्ड न्सटकल्स डे व्लपमेंि सेंिर, 795 लक्ष्मी कृपा

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

बॅशरटि गाडगीळ रोड, िशनपार जवळ,सदाशिव पेठ,पणे
३१

अभ्यासक्रमाचे नाव - ऍ़ डव्हा्स शडप्लोमा इन इंडन्सटट्रयल सेफ्िी (अर्ववळ
े ), कालावर्ी एक वर्व

I

औरंगाबाद

औरंगाबाद

शवश्विांती शमत्र मंडळ,औरंगाबाद संचशलत महाराष्ट्र कौिल्य शवकास
संटथा,लोअर ग्रांऊड फलोअर रमाई शवहार चौसर नगर,ज्योतीनगर
रोड,औरंगाबाद

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411217
ज्या संटथेत नशवन अभ्यासक्रम

01

II

नाशिक

नाशिक

आरंभ कॉलेज ऑफ फायरअँड सेफ्िी कौिल्य शवकास संटथा,३ रा

प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

मजला,िालीमार िॉवर,नाशिक
३२

अभ्यासक्रमाचे नाव - फायर ऍ़ ्ड इंडन्सटट्रयल सेफिी इंशजशनयनरग ,(अर्ववळ
े ), कालावर्ी दोन वर्व

I

पणे

३३

अभ्यासक्रमाचे नाव - शडप्लोमा कोसव इन ट्रॅव्हल ऍ़ ण्ड िशरझम मॅनेजमेंि ,(पूणववळ
े ),कालावर्ी दोन वर्व

I

मंबई

पणे

सहयाशद्र कौिल्य शवकास संटथा गि नं 207 म.पो.रांजे ता.भोर

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411403
ज्या संटथेत नवीन अभ्यासक्रम

01

शज.पणे

पालघर

एस.बी.एस.इन्स्टिट्यूि ऑफ हॉिे ल अँड िशरसम मॅनेजमेंि,दे िमख

अभ्यासक्रम संकेतांक - 414401
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

01

फामव ,शदव्याल लाइिस,९० शफि रोड,शवरार
३४

अभ्यासक्रमाचे नाव - ॲडव्हरिायनझग , शमशडया ॲण्ड इव्हें ि मॅनेजमेंि (अर्ववळ
े ), कालावर्ी एक वर्व

I

मंबई

मंबई उपनगर

एन आय इ एम द इ्टिीियूि ऑफ इवेंि मॅनेजमेंि टकील

अभ्यासक्रम संकेतांक - 415207
प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम

04

डे व्हलपमेंि इ्टिीियूि , ऑल इंडीया इ्टिीियूि ऑफ लोकल
सेल्फ गॅव्हरमेंि, सी. डी. बफीवाला लेन जहू गल्ली अंर्ेरी.
३५

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन हॉटपीिाशलिी ऍ़ ण्ड एअर ट्रॅव्हल मॅनेजमेंि प्रशिक्षण (अर्ववळ
े ),कालावर्ी एक वर्व

अभ्यासक्रम संकेतांक - 417201

I

पणे

01

सोलापर

्य एज व्होकेिनल ट्रेननग सेंिर, 200, लष्कर, दशक्षण सदर बझार,
रोिे कॉम्प्लेक्स िेजारी, सोलापर 413003

ज्या संटथेत नशवन अभ्यासक्रम

