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.50/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) उच्च व तंि णशक्षि णवभाग, शासन शुध्दीपिक क्रमांक:व्हीओसी-2012/591/
प्र.क्र.245(क)/व्यणश-4, णद. 16 जानेवारी, 2013
2) महाराष्ट्र शासन राजपिात णद.20 जानेवारी, 2022 रोजी प्रणसद्ध झालेला महाराष्ट्र राज्य
कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ अणिणनयम, 2021
3) कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता णवभाग अणिसूचना क्र.य्व्हओसी2020/प्र.क्र.111/कौशल्य-2, णद.25 जानेवारी, 2022
4) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे पि
क्र.मराकौणवमं/का-1/मान्यता णवभाग/2021-22/389, णद. 09 माचथ, 2022
5) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे पि
क्र.मराकौणवमं/का-1/मान्यता णवभाग/2021-22/444, णद. 11 माचथ, 2022
प्रस्तावना:
महाराष्ट्र

राज्य

कौशल्य,

व्यवसाय

णशक्षि

व

प्रणशक्षि

मंडळामार्थत

औद्योणगककरिातील वाढ, बदलते तंिज्ञान, सामाणजक व आर्थर्क बदल इत्यादींमुळे
मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुिारिा तसेच वाढ करुन सद्यय्स्र्तीत मंडळामार्थत
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.
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 यांचेमार्थत तपासिी व णनरीक्षि करून

शासन णनिथय क्रमांकः व्हीओसी-२०२2/प्र.क्र.50/कौशल्य-२,

मंडळाकडे पाि संस्र्ेची णशर्ारस केली आहे. णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणिकारी
यांचेकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची तपासिी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व
प्रणशक्षि मंडळामार्थत करून पाि संस्र्ांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदभाणिन क्र. 4 व 5
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 मंडळामार्थत करून,
त्यानुसार आवश्यक मानकांची पूतथता करिाऱ्या संस्र्ेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय
णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळाचे अतांणिक गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता
दे ण्याबाबतची णशर्ारस मंडळामार्थत 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 राबणवण्यास

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.
3.

सदर संस्र्ेस अभ्यासक्रम चालणवण्यासाठीची मान्यता ही संस्र्ेने जागेसंबंिी

सादर

केलेल्या दस्ताऐवजामिील एकूि क्षेिर्ळांचे आणि नकाशा मिील उपलब्ि जागेच्या आिारे
दे ण्यात येत आहे .
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2

शासन णनिथय क्रमांकः व्हीओसी-२०२2/प्र.क्र.50/कौशल्य-२,

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

र्लक संस्र्ांनी दशथनी भागावर लाविे बंिनकारक राहील. सूचना र्लकावर 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.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3

शासन णनिथय क्रमांकः व्हीओसी-२०२2/प्र.क्र.50/कौशल्य-२,

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 मंडळामार्थत 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. 202204071803151003 असा आहे. हा
आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

PRADEEP SAHEBRAO
SHIVTARE
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Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = SKILL
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT
Date: 2022.04.07 18:04:12 +05'30'

( प्रदीप सा.णशवतरे )
कायासन अणिकारी,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मंिी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाणवन्यता णवभाग यांचे खाजगी सणचव, मंिालय, मुंबई.
2. मा. राज्यमंिी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाणवन्यता णवभाग यांचे खाजगी सणचव,
मंिालय, मुंबई.
3. मा. प्रिान सणचव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाणवन्यता णवभाग यांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहाययक.
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 मार्थत )
7. संबंिीत णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणिकारी (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय
णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ, मुंबई -4000५१ यांच्या मार्थत ).
8. संबंणित संस्र्ा ( महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मंडळ,मुंबई -4000५१ यांच्या
मार्थत )
9. णनवडनस्ती (कौशल्य-2).
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कौिल्य, िोिगाि, उद्योिकता ि नाविन्यता विभाग, िासन वनणटय क्र. व्व्हओसी-2022/प्र.क्र.50/कौिल्य-2, वद. 07 एवप्रल, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ
िैक्षवणक िर्ट 2021-22 किीता मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम प्रथमच निीन संस्थेत नव्याने सुरु किण्यासाठी /िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम सुरु किणे /िुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत िाढ किणे .
( अभ्यासक्रम गट - अतांवत्रक गट )
अ.क्र.

विभाग

विल्हा

संस्थेचे नाि ि पत्ता (संस्था संकेतांक िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम ि तुकडी िाढ कविता )

मान्यतेचा प्रकाि

विफािस किण्यात आलेली
तुकडी संख्या

1)

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी.इन टाईपिाईपटग (इंव्ललि) (अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 408102

I

नाविक

प्रथमच निीन

िळगाि

िािेंद्र कॉम्प्युटि टायपपग सेंटि कौिल्य विकास संस्था, पाचोिी विल्हा िळगाि

01

अभ्यासक्रम
II
III

पुणे
मुंबई

पुणे
ित्नावगिी

ज्ञानदीप कौिल्य विकास संस्था सासिड गणेि मंगल कायालयाच्या पाठीमागे सासिड तालुका

िुन्या संस्थेत नविन

पुिंदि(120644)

अभ्यासक्रम

कोिॅस व्होकेिनल ट्रेपनग सेंटि कोिॅस वबल्डींग, गांधीनगि, बहादुििेख, वचपळू ण ता. वचपळू ण वि.

िुन्या संस्थेत निीन

ित्नावगिी

अभ्यासक्रम

01
01

2)

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी.इन टाईपिाईपटग (मिाठी) (अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 408105

I

नाविक

प्रथमच निीन

िळगाि

िािेंद्र कॉम्प्युटि टायपपग सेंटि कौिल्य विकास संस्था, पाचोिी विल्हा िळगाि

01

अभ्यासक्रम
II
III

पुणे
मुंबई

पुणे
ित्नावगिी

ज्ञानदीप कौिल्य विकास संस्था सासिड गणेि मंगल कायालयाच्या पाठीमागे सासिड तालुका

िुन्या संस्थेत नविन

पुिंदि(120644)

अभ्यासक्रम

कोिॅस व्होकेिनल ट्रेपनग सेंटि कोिॅस वबल्डींग, गांधीनगि, बहादुििेख, वचपळू ण ता. वचपळू ण वि.

िुन्या संस्थेत निीन

ित्नावगिी

अभ्यासक्रम

01
01

3)

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी. सी. इन ड्रेस मेकींग (अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 410107

I

औिंगाबाद

प्रथमच निीन

िालना

वदिा कौिल्य विकास संस्था, कोटट िोड ,िाउतनगि अंबड वि.िालना

अभ्यासक्रम
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कौिल्य, िोिगाि, उद्योिकता ि नाविन्यता विभाग, िासन वनणटय क्र. व्व्हओसी-2022/प्र.क्र.50/कौिल्य-2, वद. 07 एवप्रल, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ
िैक्षवणक िर्ट 2021-22 किीता मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम प्रथमच निीन संस्थेत नव्याने सुरु किण्यासाठी /िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम सुरु किणे /िुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत िाढ किणे .
( अभ्यासक्रम गट - अतांवत्रक गट )
अ.क्र.

विभाग

विल्हा

संस्थेचे नाि ि पत्ता (संस्था संकेतांक िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम ि तुकडी िाढ कविता )

मान्यतेचा प्रकाि

विफािस किण्यात आलेली
तुकडी संख्या

4)

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी. इन सौंदयटिास्त्र (अधटिळ
े ), कालािधी -एक िर्ट

अभ्यासक्रम संकेतांक - 405201

I

पुणे

रुवपता इव्न्स्टट्यूट हेअि अँड मेकअप विश्वास कॉम्प्लेक्स, वतसिा मिला, पुणे सोलापूि िोड एचपी

िुन्या संस्थेत निीन

पेट्रोल पंप ििळ गाडीतळ हडपसि, पुणे 411028 (120665)

अभ्यासक्रम

पुणे

01

5)

अभ्यासक्रमाचे नाि - वड्लोमा कोसट इन हॉटे ल ऑपिेिन्स (पूणटिळ
े ), कालािधी -दोन िर्ट

अभ्यासक्रम संकेतांक -401402

I

मुंबई

रुस्तमिी अकॅडमी फॉि ललोबल कविअसट , ठाणे प्रायव्हेट वलवमटे ड रुस्तमिी अबावनया इस्टनट

िुन्या संस्थेत निीन

एक्सप्रेस हायिे ठाणे,मािीिाडा ठाणे पविम-४०१ 303(030518)

अभ्यासक्रम

मगिपट्टा हॉव्स्पटॅ वलटी कौिल्य विकास संस्था 133/ 1+2 मगिपट्टा वसटी हडपसि पुणे, (120624)

िुन्या संस्थेत निीन

II

पुणे

ठाणे
पुणे

02
01

अभ्यासक्रम
6)

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी. इन बेवसक कोसट इन ब्युटी कल्चि,(अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 405108

I

पुणे

समाि प्रेमी श्री आ्पासाहेब कौिल्य विकास संस्था िांताई वसटी सेंटि गाळा क्रमांक आि

प्रथमच निीन

15/16/17/33A, पुणे

अभ्यासक्रम

म ए सो िेणक
ु ा स्िरूप कौिल विकास केंद्र िेणक
ु ा स्िरूप, िेणक
ु ा स्िरूप इव्न्स्टट्यूट ऑफ कवियि

प्रथमच निीन

कोसेस 14 53/ 54 सदाविि पेठ िेणक
ु ा स्िरूप हायस्कूल कॅम्पप स.प.महाविद्यालय ििळ वटळक

अभ्यासक्रम

II

पुणे

पुणे

पुणे

01

01

िोड, पुणे-411 ०३८
7)

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी. इन ड्रेस मेपकग,(अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक -410107

I

पुणे

म ए सो िेणक
ु ा स्िरूप कौिल विकास केंद्र िेणक
ु ा स्िरूप, िेणक
ु ा स्िरूप इव्न्स्टट्यूट ऑफ कवियि

प्रथमच निीन

कोसेस 14 53/ 54 सदाविि पेठ िेणक
ु ा स्िरूप हायस्कूल कॅम्पप स.प.महाविद्यालय ििळ वटळक

अभ्यासक्रम

पुणे

िोड, पुणे-411 ०३८
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कौिल्य, िोिगाि, उद्योिकता ि नाविन्यता विभाग, िासन वनणटय क्र. व्व्हओसी-2022/प्र.क्र.50/कौिल्य-2, वद. 07 एवप्रल, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ
िैक्षवणक िर्ट 2021-22 किीता मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम प्रथमच निीन संस्थेत नव्याने सुरु किण्यासाठी /िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम सुरु किणे /िुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत िाढ किणे .
( अभ्यासक्रम गट - अतांवत्रक गट )
अ.क्र.

विभाग

विल्हा

संस्थेचे नाि ि पत्ता (संस्था संकेतांक िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम ि तुकडी िाढ कविता )

मान्यतेचा प्रकाि

विफािस किण्यात आलेली
तुकडी संख्या

8)
I

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी. सी. इन स्पेिलायझेिन इन ब्लाउझ,(अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक -410108

पुणे

म ए सो िेणक
ु ा स्िरूप कौिल विकास केंद्र िेणक
ु ा स्िरूप, िेणक
ु ा स्िरूप इव्न्स्टट्यूट ऑफ कवियि

प्रथमच निीन

कोसेस 14 53/ 54 सदाविि पेठ िेणक
ु ा स्िरूप हायस्कूल कॅम्पप स.प.महाविद्यालय ििळ वटळक

अभ्यासक्रम

पुणे

01

िोड, पुणे-411 ०३८
9)

अभ्यासक्रमाचे नाि -सी.सी. इन प्रोफेिनल कोसट इन ब्युटी कल्चि ऍ़ ण्ड हेअि ड्रेपसग,(अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 405112

I

पुणे

म ए सो िेणक
ु ा स्िरूप कौिल विकास केंद्र िेणक
ु ा स्िरूप, िेणक
ु ा स्िरूप इव्न्स्टट्यूट ऑफ कवियि

प्रथमच निीन

कोसेस 14 53/ 54 सदाविि पेठ िेणक
ु ा स्िरूप हायस्कूल कॅम्पप स.प.महाविद्यालय ििळ वटळक

अभ्यासक्रम

पुणे

01

िोड, पुणे-411 ०३८
10)
I

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी. इन वप्र स्कूल वटचसट ट्रेपनग (अधटिळ
े ), कालािधी -एक िर्ट

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411206

पुणे

म ए सो िेणक
ु ा स्िरूप कौिल विकास केंद्र िेणक
ु ा स्िरूप, िेणक
ु ा स्िरूप इव्न्स्टट्यूट ऑफ कवियि

प्रथमच निीन

कोसेस 14 53/ 54 सदाविि पेठ िेणक
ु ा स्िरूप हायस्कूल कॅम्पप स.प.महाविद्यालय ििळ वटळक

अभ्यासक्रम

पुणे

01

िोड, पुणे-411 ०३८
11)
I

12)
I

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी. इन व्होकेिनल वटचि ट्रेपनग,(अधटिळ
े ), कालािधी -एक िर्ट

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411216

मुंबई

पसधू एज्युकेिन सोसायटी उल्हासनगि अंतगटत पसधू एज्युकेिन व्स्कल डे व्हलपमेंट, नेतािी

प्रथमच निीन

हायस्कूल ज्युवनअि कॉलेि बिोडा बँक समोि नेतािी चौक उल्हासनगि 421004

अभ्यासक्रम

ठाणे

01

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी. इव्हेंट मॅनेिमेंट ,प्रमोिन अँड माकेपटग (अधटिळ
े ), कालािधी -एक िर्ट

अभ्यासक्रम संकेतांक - 415208

पुणे

स्ियम् तेि अकॅडमी फॉि व्स्कल्स अँड नॉलेि, चौथा मिला विद्याधि हाइट्स गरुड गणपती चौक,

प्रथमच निीन

ओ्पो िोरूम ििती नािायण पेठ, पुणे ४११०३०

अभ्यासक्रम

पुणे
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कौिल्य, िोिगाि, उद्योिकता ि नाविन्यता विभाग, िासन वनणटय क्र. व्व्हओसी-2022/प्र.क्र.50/कौिल्य-2, वद. 07 एवप्रल, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ
िैक्षवणक िर्ट 2021-22 किीता मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम प्रथमच निीन संस्थेत नव्याने सुरु किण्यासाठी /िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम सुरु किणे /िुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत िाढ किणे .
( अभ्यासक्रम गट - अतांवत्रक गट )
अ.क्र.

विभाग

विल्हा

संस्थेचे नाि ि पत्ता (संस्था संकेतांक िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम ि तुकडी िाढ कविता )

मान्यतेचा प्रकाि

विफािस किण्यात आलेली
तुकडी संख्या

13)
I
14)
I
15)
I
16)
I
17)
I
II

18)
I

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी. इन वडविटल िनावलझम ,(अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 413110

पुणे

स्ियम् तेि अकॅडमी फॉि व्स्कल्स अँड नॉलेि, चौथा मिला विद्याधि हाइट्स गरुड गणपती चौक,

प्रथमच निीन

ओ्पो िोरूम ििती नािायण पेठ, पुणे ४११०३०

अभ्यासक्रम

पुणे

01

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी. सी. इन हॉटे ल विसे्िन अँड बुक वकपींग ,(अधटिळ
े ), कालािधी -सहा मवहने

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401102

नागपूि

कपई कौिल्य विकास संस्था, पिगल बेल्स पकडिगाडट न , विद्या नगि, कोिाडी िोड, बोखािा, ता.

प्रथमच निीन

वि. नागपूि - 441111

अभ्यासक्रम

नागपूि

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी.इन किीअि गायडन्स ऍ़ ण्ड काउन्सीलींग (अधटिळ
े ), कालािधी सहा मवहने
मुंबई

ित्नावगिी

िुन्या संस्थेत निीन

वि. ित्नावगिी

अभ्यासक्रम

अभ्यासक्रमाचे नाि - वड्लोमा कोसट इन अ्लाइड आटट ,( पूणटिळ
े ),कालािधी दोन िर्ट.
मुंबई

ित्नावगिी

मुंबई

ठाणे
पालघि

प्रथमच निीन

संगमेश्वि, वि. ित्नावगिी

अभ्यासक्रम

मुंबई

ठाणे

प्रथमच निीन

निी मुंबई

अभ्यासक्रम

बबन मोिे चॅिीटे बल ट्रस्ट संचावलत, यिोतेि कौिल्य विकास केंद्र िाडा सुिीला बबन पॅिाडाइि

प्रथमच निीन

वबल्ल्डग पाटील आळी, मु.िाडा,विल्हा पालघि 421 303

मान्यता

01
01

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401118

सोसायटी फॉि वद विहॅबीलीटे िन ऑफ पॅिा्लेविक्स ,ििण ्लॉट नं. 52 सेक्टि 9 अ िािी

प्रथमच निीन

निी मुंबई

अभ्यासक्रम
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अभ्यासक्रम संकेतांक - 410118

सोसायटी फॉि वद विहॅबीलीटे िन ऑफ पॅिा्लेविक्स ,ििण ्लॉट नं. 52 सेक्टि 9 अ िािी

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी.इन बेवसक फूड प्रॉडक्िन ,(अधटिळ
े ),कालािधी -सहा मवहने

01

अभ्यासक्रम संकेतांक - 412401

क्रेडासट देिरुख कॉलेि ऑफ आटट अॅण्ड वडझाईन, भागित संकुल मधली आळी देिरुख ता.

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी. सी. इन वििण ि कतटन (प्रात्यवक्षक ) (अधटिळ
े ), कालािधी सहा मवहने
मुंबई

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411185

कोिॅस व्होकेिनल ट्रेपनग सेंटि कोिॅस वबल्डींग, गांधीनगि, बहादुििेख, वचपळू ण ता. वचपळू ण
050158

01

01

कौिल्य, िोिगाि, उद्योिकता ि नाविन्यता विभाग, िासन वनणटय क्र. व्व्हओसी-2022/प्र.क्र.50/कौिल्य-2, वद. 07 एवप्रल, 2022 सोबतचे प्रपत्र-अ
िैक्षवणक िर्ट 2021-22 किीता मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम प्रथमच निीन संस्थेत नव्याने सुरु किण्यासाठी /िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम सुरु किणे /िुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत िाढ किणे .
( अभ्यासक्रम गट - अतांवत्रक गट )
अ.क्र.

विभाग

विल्हा

संस्थेचे नाि ि पत्ता (संस्था संकेतांक िुन्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम ि तुकडी िाढ कविता )

मान्यतेचा प्रकाि

विफािस किण्यात आलेली
तुकडी संख्या

19)
I

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी.इन कुकिी, बेकिी ऍ़ ण्ड कन्फेक्िनिी , (अधटिळ
े ), कालािधी एक िर्ट
मुंबई

ठाणे

यि चॅविटे बल ट्रस्टचे उर्ादेिी कॉलेि ऑफ हॉटे ल मॅनेिमेंट कौिल्य विकास संस्था ठाणे

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401207
प्रथमच निीन

01

अभ्यासक्रम
20)
I

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी.इन हॉटे ल मॅनेिमेंट ऍ़ ण्ड कॅटिींग टे क्नॉलॉिी , (पूणटिळ
े ), कालािधी एक िर्ट
मुंबई

ठाणे

यि चॅविटे बल ट्रस्टचे उर्ादेिी कॉलेि ऑफ हॉटे ल मॅनेिमेंट कौिल्य विकास संस्था ठाणे

अभ्यासक्रम संकेतांक - 401208
प्रथमच निीन

01

अभ्यासक्रम
21)
I

अभ्यासक्रमाचे नाि - सी.सी.इन प्री स्कूल टीचि ट्रेपनग कोसट,(पूणट िेळ),कालािधी एक िर्ट
मुंबई

ित्नावगिी

अभ्यासक्रम संकेतांक - 411206

डॉ. मधुकि िामचंद्र पिगे ज्युवनअि कॉलेि ि व्होकेिनल ट्रेपनग इव्न्स्टट्यूट, लिेल मु. पो. लिेल ,

प्रथमच निीन

निानगि ता. खेड वि. ित्नावगिी

अभ्यासक्रम

Page 5 of 5

01

