राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगगक
प्रगशक्षण

संस्थासाठी सन २०२० - २०२१ या

सत्रापासून सुरु होणाऱ्या प्रवेशासाठी
सुधागरत प्रवेश गनयमावली.
महाराष्ट्र शासन
कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाग
शासन गनणणय क्रमांक:- सगमती-२०२०/प्र.क्र. १२८/व्यगश-३
मादाम कामा मागण,हु तात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय
मुंबई-४०० ०३२
गदनांक :- 16 जुल,ै २०२०
संदभण :- शासन गनणणय क्र. उच्च तंत्र गशक्षण गवभाग क्र. संगकणण-३३१५/ प्र.क्र. १७/व्यगश-३,
गदनांक १४/०५/२०१५.
प्रस्तावना :कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभागाच्या अगधपत्याखालील संचालक, व्यवसाय गशक्षण व
प्रगशक्षण संचालनालयातर्फे शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांमध्ये सन २०१३-१४ पासून
ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश प्रगक्रया राबगवण्यात येत आहे . उच्च व तंत्र गशक्षण गवभागाच्या संदभाधीन
शासन गनणणयाद्वारे औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश व प्रगशक्षण शुल्क गनयमावलीस मान्यता दे ण्यात
आली आहे .
२.

तथागप, शासनाच्या असे गनदशणनास आले आहे की, शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण

संस्थांमध्ये गजतकी प्रवेश क्षमता आहे . त्या क्षमतेचा पुरेसा वापर होत नसून, दर वर्षी जागा मोठया
प्रमाणात गरक्त राहतात. औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश क्षमतांचा पूणण वापर व्हावा व प्रगशक्षणाच्या
१०० टक्के जागा भरल्या जाव्यात या हेतूने डॉ. अगनल जाधव, सहसंचालक,व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण
संचालनालय, मुंबई गवभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली सगमती स्थापन करण्यात आली होती. सदर सगमतीने
आपला अहवाल संचालक, व्यवसाय गशक्षण यांच्यामार्फणत शासनास सादर केला आहे . सदर सगमतीच्या
गशर्फारशी तसेच अन्य घटकांकडू न प्राप्त सूचना गवचारात घेऊन सन २०२०-२०२१ सत्रापासून औद्योगगक
प्रगशक्षण संस्थाकगरता प्रवेशाची सुधारीत गनयमावली या शासन गनणणयाद्वारे जागहर करण्यात येत आहे .
शासन गनणणय :1) या पूवी राज्यस्तर ३० टक्के जागा व तालुका स्तर ७० टक्के जागा हा गनकर्ष बदलण्यात येत

असून, कोगवड पार्श्णभम
ू ीवर प्रवेश हे गजल्हा स्तरावर 70 टक्के व राज्यस्तर 30टक्के असे होतील.
२) गजल्हा व राज्यस्तरावर गवद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी ( General merit list ) तयार करण्यात यावी.
३) गवद्यार्थ्यांस राज्यस्तरावर अन्य गजल्हयातील औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थेमध्ये प्रवेश हवा असल्यास,
त्याला त्या गजल्हयामध्ये गनवास व्यवस्थेची खातरजमा करणे आवश्यक राहील.
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४) ॲडगमशन पोटण लवर गवद्यार्थ्यांना गजल्हागनहाय औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांची मागहती तसेच रेड
गवर्षयीची सवण मागहती उपलब्ध असावी.
5) ॲडगमशन पोटण लवर रेड गवर्षयीची मागहती दे णारे व्व्हडीओज उपलब्ध असावेत.
6) ॲडगमशन पोटण लवर गतवर्षीच्या कटऑर्फ ची मागहती औद्योगगक प्रगशक्षण संस्था गनहाय उपलब्ध
असावी.
7) प्रवेशासाठी गवद्यार्थ्यांचा आवश्यक डे टा गशक्षण गवभागांतगणत असलेल्या राज्य माध्यगमक व उच्च
माध्यगमक गशक्षण मंडळाकडू न घेण्यात यावा.
8) प्रवेशासाठी जनरल चार र्फेऱ्या असाव्यात.
9) आरक्षणाचे प्रचगलत गनकर्ष कटाक्षाने पाळले जावेत.
११) गवद्यार्थ्यांचे गुण, संवगण व प्राधान्यक्रम यावरच प्रवेशाचे वाटप व्हावे.
12) प्रत्येक गजल्हयामध्ये प्रवेश गनयंत्रणासाठी गजल्हा प्रवेश गनयंत्रण सगमती असेल. सदर सगमतीची
रचना पुढील प्रमाणे असेल.
अ.क्र.

सगमतीची रचना

पद

१)

गजल्हा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण अगधकारी

अध्यक्ष

२)

गजल्हयातील सवण औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांचे प्राचायण

सदस्य

३)

दोन पालक प्रगतगनधी, (अध्यक्ष यांनी नामगनदे गशत)

सदस्य

४)

गजल्हास्तरावरील औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थे चे प्राचायण

सदस्य सगचव

१3) प्रवेशासाठीच्या चार जनरल र्फेऱ्या संपुष्ट्टात आल्यानंतर समुपदे शन र्फेरी होईल. ही र्फेरी अत्यंत
पारदशणक पध्दतीने गजल्हा प्रवेश गनयंत्रण सगमती च्या गनयंत्रणाखाली घेण्यात येईल. यासंदभातील
आवश्यक मागणदशणक सूचना कोगवड पार्श्णभम
ू ी गवचारात घेता संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण
संचालनालय यांनी द्याव्यात.
१4) खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोटयामधून झालेले प्रवेश पोटण लवर अपलोड
करणे संस्थांना बंधनकारक राहील.
१5) शासकीय व खाजगी औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांची शुल्काबाबतची मागहती वेब पोटण लवर अपलोड
करणे संस्थांना बंधनकारक राहील.
१6) अल्पसंखयांक संस्थांनी, अल्पसंखयांक कोटयामधून केलेले प्रवेश वेब पोटण लवर अपलोड करणे
बंधनकारक राहील.
१7) संस्था व्यवस्थापन सगमतीच्या (IMC) जागांची मागहती दे खील पोटण ल वर असावी. तसेच या जागा
दे खील ऑनलाईन (Online) पध्दतीने भरल्या जाव्यात. या जागांच्या प्रवेशासाठी संस्थेने गनगित केलेल्या
प्रगशक्षण शुल्काची मागहती पोटण लवर उपलब्ध असावी.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2

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

18) गवद्यार्थ्यांना प्रवेशाबाबतची मागहती भ्रमणध्वनी संदेशाव्दारे दे ण्याची व्यवस्था असावी.
19) गवद्यार्थ्यांना प्रवेशाबदल ल काही अडचणी असल्यास, गजल्हास्तरावर समुपदे शनाची सुगवधा उपलब्ध
असावी. समुपदे शकांची नावे व दू रध्वनी क्रमांक वेब पोटण लवर असावे.
20) वसतीगृह तसेच उपहारगृहाची सुगवधेबाबत दे खील औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थेगनहाय बेब पोटण लवर
मागहती उपलब्ध असावी.
21) औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांमधील प्रवेश वाढावेत याकगरता तंत्र गशक्षण संचानालयातर्फे राबगवण्यात
आलेल्या “स्कूल कनेक्ट” कायणक्रमाप्रमाणे गजल्हा/तालुका स्तरावरुन माध्यगमक शाळांशी समन्वय करुन
प्रवेश प्रोत्साहन अगभयान राबगवण्यात यावे.
22) गवद्यार्थ्यांकडू न प्राप्त होणाऱ्या प्रवेशप्रगक्रये संदभातील शुल्कामधून गजल्हा प्रवेश सगमतीच्या
गनयंत्रणाखाली संस्था स्तरावर औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांची प्रगसध्दी, व्व्हडीओ गनर्ममती, मागहती पुव्स्तका
/ ब्रोशर तयार करण्यात यावेत. गवशेर्ष करुन आगदवासी /दु गणम भागामध्ये औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांची
प्रगसध्दी करण्यात यावी.
२3) प्रवेशाकगरता मोबाईल ॲपची गनर्ममती करण्यात यावी.
२4) गदव्यांग प्रगशक्षणार्थ्यांच्या बाबतीत त्यांचे समुपदे शन करुन त्यांना अनुरुप रेडसला प्रवेश घेण्याबाबत
मागणदशणन करण्यात यावे.
२5) गजल्हागनहाय जनरल मेगरट गलस्ट, औद्योगगक प्रगशक्षण संस्था गनहाय सांगवधागनक, समांतर
आरक्षण, अल्पसंखयांक संवगणगनहाय जागा, झालेले प्रवेश, प्रत्येक र्फेरीपूवी असणाऱ्या गरक्त जागा या सवण
गोष्ट्टींची मागहती गजल्हा गनयंत्रण सगमतीस असणे अगनवायण राहील.
२6) राज्यातील संपूणण प्रवेश प्रगक्रयेचे गनयंत्रण राज्यस्तरीय सगमतीकडे असेल. सगमतीची रचना पुढील
प्रमाणे राहील.
अ.क्र.

सगमतीची रचना

पद

१)

संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय

अध्यक्ष

२)

सहसगचव, कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाग

सदस्य

३)

कोणतेही दोन गवभागीय सहसंचालक (संचालक यांनी सदस्य
नामगनदे गशत केलेले )

४)

सहसंचालक, व्यवसाय प्रगशक्षण व गशक्षण संचालनालय सदस्य सगचव

२7) गवभागीय सहसंचालकांनी गजल्हा प्रवेश गनयंत्रण सगमतीशी समन्वय ठे वून वेळोवेळी प्रवेश
प्रगक्रयेबाबतची मागहती घ्यावी.
28) प्रवेशाच्या वेब पोटण लवर स्कील गॅप स्टडी अहवाल तसेच त्या गजल्हयामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या
रोजगाराच्या संधी याबाबतची मागहती दे खील उपलब्ध असावी.
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या शासन गनणणयातील तरतूदीप्रमाणे औद्योगगक प्रगशक्षण संस्थांतील प्रवेशासंदभातील गवकगसत
करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल / सुधारणा तात्काळ करण्यात याव्यात.
सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र 202007161232534303 असा आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने ,

Dr Suvarna
Siddharth Kharat

Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=cdf8435b14113ef43d22f63f448b2db4109f1aa9
8eda5f3b78841f6bc40a437b, cn=Dr Suvarna Siddharth
Kharat
Date: 2020.07.16 13:37:40 +05'30'

( डॉ. सुवणा गस. खरात )
सहसगचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :१) मा.मंत्री,कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाग, यांचे खाजगी सगचव, मंत्रालय,मुंबई
२) मा. राज्यमंत्री, कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाग, यांचे खाजगी सगचव,मंत्रालय,मुंबई
३) मा. अपर मुखय सगचव, कौशल्य गवकास व उद्योजकता,मंत्रालय,मुंबई
४) संचालक,व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय, मुंबई
५) सवण गवभागीय सहसंचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय.
६) सवण गजल्हा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण अगधकारी
७) सवण प्राचायण औद्योगगक प्रगशक्षण संस्था.
८) सवण उपसगचव / सहसगचव , कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाग,मंत्रालय,मुंबई
९) सवण अवर सगचव / कायासन अगधकारी, कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाग,
मंत्रालय,मुंबई
१०) गनवड नस्ती / व्यगश-३
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