
 

महाराष्ट्र  शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजगता व नाववन्यता ववभाग 

व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई १  

म ंबई ववभाग  
वशकाऊ उमेदवारी योजना 

महाराष्ट्र राज्यात शासनाची शासकीय 44 म लभतू प्रवशक्षण तथा अन षंवगक सूचना कें दे्र (BTRI), 01 बेवसक रेननग प्रोव्हायडर 
(BTP) व अशासकीय 163 म लभतू प्रवशक्षण कें दे्र (BTC) अशी एक ण 208 प्रवशक्षण कें दे्र स्थापन झालेली आहेत. या योजनेन सार  कें द्र 
सरकारने औद्योवगक क्षेत्रातील कारखान्यांच्या व्यवस्थापकांच्या मावहतीसाठी अविसूचना प्रवसध्द केल्या व औद्योवगक क्षेत्रातील कारखान्यांना 
उपयोगी पडतील असे 261 व्यवसाय वनरवनराळ्या 39 गटांतून वनदेवशत केलेले आहेत. तंत्रज्ञ (व्यावसावयक) वशकाऊ उमेदवारी 
योजनेअंतगगत 20 व्यवसायांना वशकाऊ उमेदवारी   लागू केलेली आहे.  

वकैल्ल्पक (Optional) व्यवसायांची वशकाऊ उमेदवारी राष्ट्रीय कौशल्य ववकास वनगम (National Skill Development 
Corporation) यांचअेंतगगत “सेक्टर ल्स्कल कौल्न्सल” मार्ग त राबववणयांत येते.    

• वशकाऊ उमेदवारी योजनेचे प्रकार : 

कें द्र शासन प्रत्येक व्यवसायाच्या अभ्यासक्रमाची आखणी करते. वशकाऊ उमेदवारी पूणग  झाल्यानंतर राष्ट्रीय व्यावसावयक  
प्रवशक्षण पवरषद, नवी वदल्ली यांच े मार्ग त वशकाऊ उमेदवारांची अंवतम परीक्षा घेऊन उत्तीणग उमेदवारांना अंवतम प्रमाणपत्र देणयांत येते. 
औद्योवगक कारखान्यात जे वशकाऊ उमेदवार प्रवशक्षण घेतात  

ववद्यावतेन : 

अ.क्र प्रकार ववद्यावतेनाचा प्रवतमहा वकमान दर 

1 इयत्ता 5 वी ते 9 वी उत्तीणग रु.5,000/- 

2 इयत्ता 10 वी उत्तीणग रु.6,000/- 

3 इयत्ता 12 वी उत्तीणग रु.7,000/- 

4 राष्ट्रीय नकवा राज्य प्रमाणपत्रिारक (Designated) रु.7,000/- 

5 तंत्रज्ञ (व्यावसावयक) रु.7,000/- 

6 तंत्रज्ञ (पदववकािारक) रु.8,000/- 

7 पदवीिारक रु.9,000/- 

वशकाऊ उमेदवारीच्या द सऱ्या आवण वतसऱ्या वषात पवहल्या वषातील अन ज्ञेय ववद्यावतेन दराच्या अन क्रमे 10% आवण 15% वाढ अन ज्ञेय असते. 
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येथील रोजगार मेळावा नोंदणी 

अ.क्र. वशकाऊ उमेदवारीचा प्रकार आवश्यक अहगता 
1 Designated Trade Apprentice  Passed out of ITIs  

2 Fresher Trade Apprentice  Class 8th, 10th & 12th pass outs  

3 Graduate Apprentice  Graduates in Engineering & Non-Engineering courses  

4 Technician Apprentice  Passed out of Polytechnics  

5 Technician (Vocational) Apprentice  Passed out of a 10+2 vocational training course  

6 Apprentices who are perusing their graduation/diploma courses, any NSQF aligned Short term training Course, Fresher 

apprentices amongst those who are class V pass & above who are not covered under any of the afore-mentioned 

categories but meet the Educational/Technical qualifications as specified in the course curriculum 


