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वाचा:-  
1) शासन गनणणय क्रमाकं : सकंीणण-3315/प्र.क्र.17/व्यगश-3, गद. 14 मे, 2015. 
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प्रसतावना :-  
प्रवशे सत्र  सन 2013-14 पासून राज्यातील सवण शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा व प्रवशे 

सत्र 2015-16 पासून सवण शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेतील गशल्प कारागीर प्रगशक्षण 
योजने अंतगणत प्रवशे कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीमार्ण त राबगवण्यात येत आहे. या कगरता उपरोक्त 
सदभागधन शासन गनणणय क्रमाकं-01 गद. 14.05.2015 अन्वये औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेतील गशल्प 
कारागीर प्रगशक्षण योजने अंतगणत प्रवशे गनयमावली व पध्दती गनगित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 
संदभण क्रमाकं-02 गद. 16.07.2020 अन्वय े तसचे शासनाने वळेोवळेी गनगणगमत केलेल्या शासन 
गनणणयाच्या अधीन राहून प्रवशे गनयमावली व पध्दतीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. 
राज्यातील शासकीय तसेच खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेमधील गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजने 
अंतगणत प्रवशे गनयमावली व पध्दतीमध्ये सुधारणा करणे तसेच संबंगधत गवभागीय पगरक्षा मंडळानी 
गनगणगमत केलेल्या इ. 10 वी च्या गुणपत्रीकेतील गुण व औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेतील प्रवशे गनयमावली 
नुसार गनधागरत गुणागधक्य या आधारे सवणसाधारण  गुणवत्ता यादी तयार करुन सुधागरत प्रवशे 
गनयमावली व पध्दतीनुसार औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ेतील प्रवशे प्रगक्रया राबगवण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या गवचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे गद.14.05.2015 व  
गद.16.07.2020 च्या शासन गनणणयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शासन शुध्दीपत्रक गनगणगमत 
करण्याचा गनणणय घेतलेला आहे.  

शासन गनणणय  :-  

व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालयाने सन 2021-22 या प्रवशे सत्रामध्ये औद्योगगक 
प्रगशक्षण संस्ेतील गशल्प कारागीर प्रगशक्षण योजनेअंतगणत  करावयाच्या प्रवशे प्रगक्रयेकगरता  प्रसतागवत 
केलेली सुधागरत प्रवशे गनयमावली व पध्दती सोबत जोडलेल्या प्रपत्र - अ प्रमाणे असणार आहे. 
सुधारीत  प्रवशे गनयमावली व पध्दतीनुसार गशल्प कारागीर प्रगशक्षण  योजनेतगंत सन 2021-22 या 
सत्राकगरता  प्रवशे प्रगक्रया राबगवण्यात यावी.  



शासन गनणणय क्रमांकः सगमती-2020/प्र.क्र. 128/व्यगश-3 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 202106291707189003 असा आहे. हा आदेश 
गडजीटल सवाक्षरीने साकं्षागंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
 

 
           ( गवनोद बोंदरे ) 

            अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रगत, 

1. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई यांच ेखाजगी सगचव 
2. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई याचंे खाजगी सगचव 
3. मा. प्रधान सगचव, उच्च व तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई याचंे खाजगी सगचव 
4. सह सगचव (व्यगश), उच्च व तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई याचंे खाजगी सगचव 
5. संचालक (व्यवसाय गशक्षण), व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
6. संचालक (प्रगशक्षण), व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
7. सह संचालक, प्रादेगशक कायालय, मंुबई/पणेु/नागशक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपरू 
8. प्राचायण, शासकीय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्ा (सवण संचालनालयामार्ण त) 
9. महालेखापल (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र मंुबई / नागपरू 

10. महालेखापल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र   मंुबई / नागपरू 
11. अगधदान व लेखा अगधकारी, मंुबई 
12. गजल्हा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण अगधकारी (सवण गजल्हे) (संचालनालयामार्ण त) 
13. गनवड नसती/ व्यगश-3. 
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प्रपत्र - अ 

प्रवशे सत्र सन २०२१ साठी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्थेतील गशल्पकारािीर प्रगशक्षण योजनेंतिगत प्रवशे गनयमावली व पध्दतीमध्ये प्रस्तागवत सुधारणा 

अ.क्र. शासन गनणगय गद. 14.05.2015 व गद.16.10.2020 अन्वये गनयम प्रस्तागवत सुधागरत गनयम 
01 1.5 कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेसाठी उपलब्ध जािांचे वाटप: 

प्रवशे अगधकाऱ्याकडून प्रवशेाकगरता उपलब्ध जािांच े वाटप खाली नमूद केलेल्या 
तपशीलाप्रमाणे होईल.   

 जािा वाटप प्रवशेाकगरता उपलब्ध जािा 
मूळ गजल्हा 

पातळीवर 70% 
जािा 

(Home District 
Level) 

सवगसामान्य प्रवशे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या 
जािांपैकी 70% जािा ह्या उमेदवाराने याया गजल्ह्यामधून 
माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे त्याच 
गजल्ह्यामधील औ.प्र.संस्थेत प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. 

गजल्हाबाह्य 
पातळीवर 30% 

जािा 
(Outside 

Home District 
Level) 

सवगसामान्य प्रवशे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या 
जािांपैकी 30% जािा ह्या महाराष्ट्र रायायातील उमेदवाराने याया 
गजल्ह्यामधून माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
गदलेली आहे त्या गजल्ह्याव्यगतगरक्त इतर गजल्ह्यातील 
औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवशेासाठी आरगक्षत ठेवण्यात आल्या आहेत.  
रायायस्तरीय िुणवत्ता यादीमधील याया उमेदवाराने अशा 
गजल्ह्याबाहेरील 30% जािांकगरता पयाय गदला आहे, त्यांना 
प्रवशे देण्यात येईल. 30% जािांपैकी वरील प्रमाणे प्रवशे देऊन 
गरक्त असलेल्या जािा, 70% जािांकगर पयाय गदलेल्या 
उमेदवारांना पुढील फेरीत प्रवशेाकगरता उपलब्ध होतील. 

 

1.5 कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेसाठी उपलब्ध जािांचे वाटप: 
प्रवशे अगधकाऱ्याकडून प्रवशेाकगरता उपलब्ध जािांचे वाटप खाली नमूद केलेल्या 
तपशीलाप्रमाणे होईल.   

 जािा वाटप प्रवशेाकगरता उपलब्ध जािा 
मूळ गजल्हा 

पातळीवर 90% 
जािा 

(Home District 
Level) 

सवगसामान्य प्रवशे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या जािांपैकी 
90% जािा ह्या उमेदवाराने याया गजल्ह्यामधून माध्यगमक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे त्याच गजल्ह्यामधील औ.प्र.संस्थेत 
प्रवशेासाठी उपलब्ध आहेत. 

गजल्हाबाह्य 
पातळीवर 10% 

जािा 
(Outside 

Home District 
Level) 

सवगसामान्य प्रवशे पध्दतीमध्ये गनयम क्र.1.4 नुसार गदलेल्या जािांपैकी 
10% जािा ह्या महाराष्ट्र रायायातील उमेदवाराने याया गजल्ह्यामधून 
माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली आहे त्या 
गजल्ह्याव्यगतगरक्त इतर गजल्ह्यातील औ.प्र.संस्थांमध्ये प्रवशेासाठी 
आरगक्षत ठेवण्यात आल्या आहेत.  
रायायस्तरीय िुणवत्ता यादीमधील याया उमेदवाराने अशा गजल्ह्याबाहेरील 
10% जािांकगरता पयाय गदला आहे, त्यांना प्रवशे देण्यात येईल. 10% 
जािांपैकी वरील प्रमाणे प्रवशे देऊन गरक्त असलेल्या जािा, 90% 
जािांकगरता पयाय गदलेल्या उमेदवारांना पुढील फेरीत प्रवेशाकगरता 
उपलब्ध होतील. 
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अ.क्र. शासन गनणगय गद. 14.05.2015 अन्वये गनयम प्रस्तागवत सुधागरत गनयम 
02 4.0 चाल ू प्रगशक्षण वर्षामध्ये गशल्प कारािीर प्रगशक्षण योजने अंतिगत 

व्यवसायांचा प्रथम वर्षग पुनप्रगवशे/नवीन प्रवशे घेऊ इच्छिणारे उमेदवार: 
याया उमेदवाराने मािील प्रगशक्षण वर्षात औ.प्र. संस्थामधून कोणत्याही अभ्यासक्रमात 
प्रवशे घेतलेला असेल, तो उमेदवार चालू वर्षात प्रथम वर्षाछया अभ्यासक्रमाला प्रवशे 
घेण्यासाठी पात्र आहे. तथागप, त्यांना मािील प्रगशक्षण वर्षात पास झालेल्या 
कोणत्याही गवर्षयात सवलत देण्यात येणार नाही. अशा उमेदवारांना सक्षम 
अगधकाऱ्याने सूगचत केलेल्या नमुन्याप्रमाणे पुढील प्रवशेासाठी पूवी प्रवशे घेतलेल्या 
संस्थेच ेना-हरकत प्रमाणपत्र सादर कराव ेलािेल. असे पुनप्रगवेश घेतलेले उमेदवार 
कोणत्याही प्रकारची शासकीय गशष्ट्यवृत्ती/ गनवाहभत्ता वा इतर सुगवधेसाठी पात्र 
राहणार नाहीत. तसेच अशा उमेदवारांना प्रगशक्षण शुल्कात कोणतीही सवलत गदली 
जाणार नाही. 
 

4.0 चाल ू प्रगशक्षण वर्षामध्ये गशल्प कारािीर प्रगशक्षण योजने अंतिगत व्यवसायांचा प्रथम 
वर्षग पुनप्रगवशे/नवीन प्रवशे घेऊ इच्छिणारे उमेदवार: 
4.1 याया उमेदवाराने मािील प्रगशक्षण वर्षात औ.प्र. संस्थामधून कोणत्याही अभ्यासक्रमात 
प्रवशे घेतलेला असेल, तो उमेदवार चालू वर्षात प्रथम वर्षाछया अभ्यासक्रमाला प्रवशे 
घेण्यासाठी पात्र आहे. तथागप, त्यांना मािील प्रगशक्षण वर्षात पास झालेल्या कोणत्याही 
गवर्षयात सवलत देण्यात येणार नाही. अशा उमेदवारांना सक्षम अगधकाऱ्याने सूगचत केलेल्या 
नमुन्याप्रमाणे पुढील प्रवशेासाठी पूवी प्रवशे घेतलेल्या संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर 
कराव ेलािेल. 
4.2 याया प्रगशक्षणार्थ्यांनी औ.प्र. संस्थेत अंगतम वर्षाची पगरक्षा गदलेली असेल व त्या 
पगरक्षेचा गनकाल घोगर्षत झाला असेल असे प्रगशक्षणाथी पुनप्रगवेशास पात्र असतील. 
4.3 असे पुनप्रगवशे घेतलेले उमेदवार कोणत्याही प्रकारची शासकीय गशष्ट्यवृत्ती, 
गनवाहभत्ता, प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजना वा इतर सुगवधेसाठी पात्र राहणार नाहीत. तसेच 
अशा उमेदवारांना प्रगशक्षण शुल्कात कोणतीही सवलत गदली जाणार नाही. 

03 5.1 महाराष्ट्र रायायाछया माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र मंडळाकडून जो उमेदवार 
तांगत्रक वा व्यावसागयक अभ्यासक्रम घेऊन माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
उत्तीणग झाला आहे अशा उमेदवारांना 10% आरक्षणाची तरतूद. 
5.1.1 व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र रायाय यांनी सूगचत 
केलेले तांगत्रक वा व्यावसागयक गवर्षय घेऊन माध्यगमक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा 
(SSC) उत्तीणग झालेल्या उमेदवारांना गनयम 1.4 मध्ये सूगचत केलेल्या कें द्रीय प्रवशे 
पध्दतीत उपलब्ध असलेल्या जािा अंतिगत सवग अगभयांगत्रकी व गबिर अगभयांगत्रकी 
व्यवसायांसाठी उपलब्ध असलेल्या जािांपैकी 10% जािा आरगक्षत जािा म्हणनू 
उपलब्ध आहेत.  
5.1.2 अशा आरगक्षत जािांमध्ये मािासविीय व मगहला श्रेणी उमेदवारांकगरता 
गनयमानुसार आरक्षण असेल. 
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अ.क्र. शासन गनणगय गद. 14.05.2015 अन्वये गनयम प्रस्तागवत सुधागरत गनयम 

 
0४ 

5.2 संरक्षण सेवतेील कमगचारी वा कमगचाऱ्यांछया मुला/ मुलींकगरता आरक्षण: 
5.2.1 संरक्षण सेवते कायगरत असलेल्या अथवा संरक्षण सेवतेील माजी कमगचारी/ 
कमगचाऱ्यांछया पाल्यांकगरता गनयम 1.4 मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे कें द्रीय प्रवशे पध्दती 
अंतिगत प्रत्येक औ.प्र. संस्थेमध्ये 1% जािा त्याची कमाल 10 जािांछया मयादेपयंत 
खाली नमूद केलेल्या तक्त्यातील गनवडश्रेणीसाठी उतरत्या प्राधान्य क्रमाने आरगक्षत 
असतील. 
अ.क्र. संरक्षण श्रणेी तपशील 

1. डी - 1 (D - 1) 
युध्दात वीर मरण प्राप्त झालेल्या संरक्षण सेवतेील 
कमगचारी/अगधकारी यांच ेपाल्य  

2. डी - २ (D - २) युध्दात अपंित्व प्राप्त झालेला माजी सैगनक  

3 डी - ३ (D - ३) 
युध्दात अपंित्व प्राप्त झालेले संरक्षण सेवतेील 
कमगचारी/अगधकारी यांच ेपाल्य  

4. डी - ४ (D - ४) गकमान 5 वर्षे सेवा झालेला माजी सैगनक  

5. डी - ५ (D - ५) 
महाराष्ट्र रायायात अगधवास असलेल्या माजी सैगनकांचे 
पाल्य  

6. डी - ६ (D - ६) 
महाराष्ट्र रायायात अगधवास असलेले व सेवते असलेल्या 
सैगनकांच ेपाल्य  

7. डी - ७ (D - ७) 
महाराष्ट्र रायायात बदली झालेली आहे परंतु महाराष्ट्र 
रायायाच े अगधवास नसणारे संरक्षण सेवतेील 
कमगचाऱ्यांच/ेअगधकाऱ्यांच ेपाल्य  

8. डी - ८ (D - ८) 

संरक्षण सेवतेील कायगरत कमगचारी की जे महाराष्ट्र 
रायायातील अगधवास नसणारे, परंतु मुलांछया गशक्षणाछया 
कारणास्तव लितपूवीछया कायालयांतिगत कुटंुब 
गनवासस्थान ताब्यात ठेवण्याछया तरतुदीनुसार यांच े कुटंुब 
महाराष्ट्र रायायात राहत आहे असा पाल्य, परंतु अशा 
उमेदवाराने महाराष्ट्र रायायातील मान्यताप्राप्त शाळेतून 
माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली पागहजे.  
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 5.2.2 सवग संरक्षण श्रेणी उमेदवारांचा िुणवत्तनुेसार एकगत्रतगरत्या गवचार करुन 
संरक्षण सेवतेील कमगचाऱ्यांछया पात्रता धारक मुलांकगरता ह्या 1% जािा (कमाल 10 
जािांछया मयादेत) देण्यात येतील. सदर जािा रायाय स्तरावरील जािा म्हणनू 
उपलब्ध असतील.  
5.2.3 जर दोन उमेदवारांची िुणवत्ता समान असेल तर संरक्षण श्रेणीसाठी वर 
नमूद केल्याप्रमाणे प्राधान्यक्रम राहील  
5.2.4 भारतीय संरक्षण सेवते कायगरत आहेत/होते अशा नािरी कमगचाऱ्यांछया 
मुलांकगरता ही संरक्षण श्रेणी आरक्षणाची तरतूद लािू नाही. 

 

0५ 5.4 अनाथ मुलांना समांतर आरक्षण: 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अगधगनयम, 2015 अन्वये काळजी व 

संरक्षणाची िरज असलेल्या अनाथ, गनराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर 
जातीचा दाखला नसल्यामुळे गवगवध शासकीय लाभांपासून वगंचत रहाव े लािते.  
त्यामुळे अनाथ मुलांना रायाय शासनाछया गवगवध सवलतींचा लाभ घेता यावा, 
याकरीता मगहला व बाल गवकास गवभाि शासन गनणगय क्र. अमुजा-
2011/प्र.क्र.212/का-3, गद.02.04.2018 अन्वये गशक्षण व नोकरी यांमध्ये खुल्या 
प्रविातून 1% समांतर आरक्षण लािू करण्यात आल ेआहे.  

त्यानुसार गनयम 1.4 मध्ये गवहीत केलेल्या कें द्रीय प्रवशे पध्दती अंतिगत 
उपलब्ध जािांछया १% जािा अनाथ मुलांना आरगक्षत असतील. त्यासाठी 
उमेदवारांनी खालील अटी व शतींची पूतगता करणे आवश्यक राहील. 
5.4.1 बालिृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी मगहला व बालगवकास गवभािाकडून 
देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्या मुलांसाठीच हे आरक्षण लािू राहील.   
5.4.2 याया मुलांछया कािदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही व यायांचे 
आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही 
मागहती उपलब्ध नाही, अशा मुलांनाच अनाथ आरक्षण लािू राहील. 
5.4.3 संबंगधत प्रवशेप्रगक्रयेत अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा 
अनुशेर्ष पुढे न ओढता खुल्या प्रविातून िुणवत्तेनुसार इतर उमेदवार प्रवशेास पात्र 
ठरतील. 
5.4.4 गशक्षणांतिगत गशष्ट्यवृत्ती, वसगतिृह व व्यावसागयक गशक्षणांतिगत शैक्षगणक 
शुल्क प्रगतपूती योजनेमध्ये सदर आरक्षण लािू राहील. 

5.4 अनाथ मुलांना समांतर आरक्षण: 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अगधगनयम, 2015 अन्वये काळजी व संरक्षणाची 

िरज असलेल्या अनाथ, गनराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला 
नसल्यामुळे गवगवध शासकीय लाभांपासून वगंचत रहाव ेलािते.  त्यामुळे अनाथ मुलांना रायाय 
शासनाछया गवगवध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता मगहला व बाल गवकास गवभाि 
शासन गनणगय क्र. अमुजा-2011/प्र.क्र.212/का-3, गद.02.04.2018 अन्वये गशक्षण व नोकरी 
यांमध्ये खुल्या प्रविातून 1% समांतर आरक्षण लािू करण्यात आल ेआहे.  

त्यानुसार गनयम 1.4 मध्ये गवहीत केलेल्या कें द्रीय प्रवशे पध्दती अंतिगत उपलब्ध 
जािांछया १% जािा अनाथ मुलांना आरगक्षत असतील. त्यासाठी उमेदवारांनी खालील अटी व 
शतींची पूतगता करणे आवश्यक राहील. 
5.4.1 बालिृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी मगहला व बालगवकास गवभािाकडून देण्यात 
येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्या मुलांसाठीच हे आरक्षण लािू राहील.   
5.4.2 याया मुलांछया कािदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही व यायांच े आईवडील, 
काका-काकू, आजी-आजोबा व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही मागहती उपलब्ध नाही, 
अशा मुलांनाच अनाथ आरक्षण लािू राहील. 
5.4.3 संबंगधत प्रवशेप्रगक्रयेत अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेर्ष पुढे 
न ओढता खुल्या प्रविातून िुणवत्तनुेसार इतर उमेदवार प्रवशेास पात्र ठरतील. 
5.4.4 गशक्षणांतिगत गशष्ट्यवृत्ती, वसगतिृह व व्यावसागयक गशक्षणातंिगत शैक्षगणक शुल्क 
प्रगतपूती योजनेमध्ये सदर आरक्षण लािू राहील. 
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 5.4.5 अनाथ मुलांसाठी लािू असलेले १% आरक्षणासाठी गवहीत करण्यात 

आलेली पात्रता पूणग करणाऱ्या व या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अजग करणाऱ्या 
अनाथ उमेदवारांना गनयम क्रमांक “८.० िुणवत्तसेाठी िुणागधक्य” प्रमाणे िुणागधक्य 
लािू राहणार नाही. 
5.4.6 तथागप, अनाथ मुलांसाठी लािू असलेले १% आरक्षाणासाठी गवगर्षध्द 
करण्यात आलेली पात्रता पुणग न करणाऱ्या अनाथ उमेदवारांना गनयम क्रमांक “८.० 
िुणवत्तसेाठी िुणागधक्य” प्रमाणे िुणागधक्य लािू राहील. 

 

0६ 5.6 च्क्वन्स मेरी खाजिी औ.प्र. संस्था, पुणे येथे संरक्षण सेवा श्रेणीकगरता 
आरक्षण: 
5.6.1 च्क्वन्स मेरी खाजिी औ.प्र. संस्था, पुणेसाठी एकूण प्रवशेक्षमतेपैकी 100 
टक्के जािा संरक्षण सेवा श्रेणीतील उमेदवारांसाठी आरगक्षत राहतील.  
5.6.2 च्क्वन्स मेरी खाजिी औ.प्र.संस्था, पुणेसाठी एकूण प्रवशेक्षमतेतील संरक्षण 
सेवा श्रेणीतील उमेदवारांसाठी 100 टक्के जािा संस्था पातळीवर भरल्या जातील. 

5.6 गवगशष्ट्ठ समाज घटकांकरीता स्थापन खाजिी औ.प्र. संस्थेत त्या घटकांसाठी 
प्रवशेासाठी उपलब्ध जािांबाबत आरक्षण: 
5.6.१ काही गवगशष्ट्ट समाज घटकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या खाजिी औ.प्र. संस्था 
जसेकी संरक्षण सेवतेील गनवृत्त कमगचारी, अपंि उमेदवार, मगहला उमेदवार, अनाथ उमेदवार, 
प्रकल्प ग्रस्त उमेदवार, बाल िुन्हेिार, कमगचारी पाल्य उमेदवार, इत्यादींसाठी काही प्रमाणात 
जािा रागखव ठेवतात. अशा खाजिी औ.प्र. संस्थांनी त्याबाबतची मागहती संचालनालयास 
प्रवशे प्रगक्रये पूवी सादर करावी. 
5.6.2 प्रवशे सक्षम अगधकारी अशा खाजिी औ.प्र. संस्थांची यादी व गवगशष्ट्ट 
समाजघटकांसाठी आरगक्षत जािांची टक्केवारी पे्रवश मागहती पुच्स्तकेत “प्रपत्र - ७” म्हणनु 
प्रकागशत करतील. 
5.6.3 गवगशष्ट्ट समाज घटकांतील उमेदवारांसाठी रागखव जािांवरील प्रवशे त्या पात्र 
उमेदवारांमधुन वधैागनक आरक्षणाछया प्रमाणात भरण्यात येतील. 
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0७ 8 िुणवत्तसेाठी िुणागधक्य: 
अंगतम िुणवत्ता ठरगवण्याकगरता उमेदवारांना खालील प्रकारे काही 

व्यवसायांना अगतगरक्त िुणांचा लाभ देण्यात येईल. तथागप, सदर अगतगरक्त िुणांची 
मयादा 50 िुण एवढी असेल 
अ.क्र. पात्रतेचे वणगन िुण 
8.1 इंटरगमडीएट गचत्रकला परीक्षा उत्तीणग उमेदवार  10 

8.2 
एन.सी.सी./एम.सी.सी./स्काऊट िाईड/गसव्हील 
गडफेन्स सव्हीस यामध्ये सहभाि घेतलेले उमेदवार  

10 

8.3 
गवगवध स्तरावर गक्रडा प्रकारांमध्ये सहभाि घेतलेला 
उमेदवार  

 

 8.3.1 गजल्हा स्तरीय स्पधा  10 
 8.3.2 रायाय स्तरीय स्पधा  15 
 8.3.3 राष्ट्रीय स्तरावर स्पधा  25 

8.4 
शासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील बोल्स्टर स्कूलमधून 
उत्तीणग झालेले उमेदवार  

20 

8.5 

शासनमान्य अशासकीय संस्थांछया महाराष्ट्रातील अनाथ 
आश्रमात वास्तव्यास असलेले उमेदवार 
तथागप, मगहला व बाल गवकास गवभाि, शासन गनणगय क्र. 
अमुजा-2011/प्र.क्र.212/का-3, गद.02.04.2018 अन्वये 
बालिृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी  मगहला व 
बालगवकास गवभािाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र 
असणाऱ्या मुलांसाठीच खुल्या प्रविातून 1% समांतर 
आरक्षण लािू करण्यात आल े आहे. याया मुलांछया 
कािदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही व यायांचे 
आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व इतर 
नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही मागहती उपलब्ध नाही, 
अशा मुलांनाच अनाथ आरक्षण लािू राहील. सदर 
आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अजग करणाऱ्या अनाथ 

20 

8 िुणवत्तसेाठी िुणागधक्य: 
अंगतम िुणवत्ता ठरगवण्याकगरता उमेदवारांना खालील प्रकारे काही व्यवसायांना 

अगतगरक्त िुणांचा लाभ देण्यात येईल. तथागप, सदर अगतगरक्त िुणांची मयादा 50 िुण एवढी 
असेल 
अ.क्र. पात्रतेचे वणगन 
8.1 इंटरगमडीएट गचत्रकला परीक्षा उत्तीणग उमेदवार  
8.२ गवगवध स्तरावर गक्रडा प्रकारांमध्ये सहभाि घेतलेला उमेदवार  
 8.२.1 गजल्हा स्तरीय स्पधा  
 8.२.2 रायाय स्तरीय स्पधा  
 8.२.3 राष्ट्रीय स्तरावर स्पधा  
8.३ शासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील बोल्स्टर स्कूलमधून उत्तीणग झालेले उमेदवार  

8.4 
तांगत्रक वा व्यावसागयक अभ्यासक्रम घेऊन माध्यगमक शालातं प्रमाणपत्र परीक्षा 
उत्तीणग उमेदवार 

8.5 

संरक्षण सेवतेील खालील कमगचारी वा कमगचाऱ्यांच ेपाल्य 
8.5.1 युध्दात वीर मरण प्राप्त झालेल्या संरक्षण सेवतेील कमगचारी/अगधकारी यांच े
पाल्य  
8.5.2 युध्दात अपंित्व प्राप्त झालेला माजी सैगनक  
8.5.3 युध्दात अपंित्व प्राप्त झालेल े संरक्षण सेवतेील कमगचारी/अगधकारी यांचे 
पाल्य  
8.5.4 गकमान 5 वरे्ष सेवा झालेला माजी सैगनक  
8.5.5 महाराष्ट्र रायायात अगधवास असलेल्या माजी सैगनकांचे पाल्य  
8.5.6 महाराष्ट्र रायायात अगधवास असलेले व सेवते असलेल्या सैगनकांच ेपाल्य  
8.5.7 महाराष्ट्र रायायात बदली झालेली आहे परंतु महाराष्ट्र रायायाच े अगधवास 
नसणारे संरक्षण सेवतेील कमगचाऱ्यांच/ेअगधकाऱ्यांच ेपाल्य  
8.5.8 संरक्षण सेवतेील कायगरत कमगचारी की जे महाराष्ट्र रायायातील अगधवास 
नसणारे, परंतु मुलांछया गशक्षणाछया कारणास्तव लितपूवीछया कायालयांतिगत 
कुटंुब गनवासस्थान ताब्यात ठेवण्याछया तरतुदीनुसार यांच ेकुटंुब महाराष्ट्र रायायात 
राहत आहे असा पाल्य, परंतु अशा उमेदवाराने महाराष्ट्र रायायातील मान्यताप्राप्त 
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उमेदवारांना “शासनमान्य अशासकीय संस्थांछया 
महाराष्ट्रातील अनाथ आश्रमात वास्तव्यास असलेले 
उमेदवार” यांसाठी अनुज्ञेय िुणागधक्य लािू  राहणार 
नाही. 

8.6 
2011 छया जनिणनेमध्ये ग्रामीण भाि म्हणनू नमूद 
करण्यात आलेल्या भािातून उमेदवाराने माध्यगमक 
शालांन्त परीक्षा (SSC) गदलेली असल्यास 

10 

वर उल्लेगखल्याप्रमाणे िुणागधक्यासाठी पुराव्यादाखल सादर करावयाची कािदपत्रे 
प्रपत्र - 3 मध्ये गदल्यानुसार आहेत. 

शाळेतून माध्यगमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) गदलेली पागहजे. 
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