नागरिकाांची सनद
प्रस्तावना
देशामध्ये प्रशशशित / कु शल ताांशिक मनुष्यबळ शनमााण किण्याच्या हेतूने शासकीय तांिशनके तन `öÉhÉä
शिल्हा – `öÉhÉä JÉb÷Ô MÉÉ´É ¦É®úiÉ ÊMÉ+®ú ºÉ¨ÉÉä®ú Ênù´ÉÉ {ÉÖ´ÉÇ या रिकाणी कायाित आहे. महािाष्ट्र शासनाच्या
उच्च व तांिशशिण या प्रशासकीय शवभागाांतगात व तांिशशिण महािाष्ट्र िाज्य , मुांबई याांच्या आशिपत्याखालील
सांस्था कायाित आहे. सांस्था महािाष्ट्र िाज्य तांिशशिण मांडळ मुांबई याच्याशी सलग्न आहे. अभ्यासक्रम तयाि
किणे व पिीिा घेणे हे काम तांिशशिण मांडळ मुांबई हे किते. अशभयाांशिकी यावावसाशयक अभ्यासक्रमाचे
पदशवका स्तिाविील शशिण/प्रशशिण उद्योगिांद्याांना योग्य दिााचे अशभयांता शनमााण किण्याचे काया सांस्था
किते..सांस्थेचा सवा खचा महािाष्ट्र शासनाने ददलेल्या अनुदानामिून किण्यात येतो. शवद्यार्थयाांच्या शुल्कापोटी
िमा होणािी शासकीय शुल्काची िक्कम शासनास िमा किण्यात येते.
सांस्थेमध्ये िनतेसािी खालील सोयी/सुशविा उपलब्ि करून देण्यात येतात.
१) अशभयाांशिकी शशिण
अ ) प्रथम वर्ा अशभयाांशिकी प्रवेश :
अ.क्र.
अभ्यासक्रम
प्रवेशिमता
सुरु झाल्याचे वर्ा
०१
स्थापत्य अशभयाांशिकी
६० + ६०
०२
यांि अशभयाांशिकी
६० + ६०
०३
शवद्युत अशभयाांशिकी
६०
०४
अणुवीद्युत व दूिसांचाि अशभयाांशिकी
६०
०५
सांगणक अशभयाांशिकी
६०
प्रत्येक अभ्यासक्रमात प्रवेश िमतेच्या १० टक्के शवद्यार्थयाांचे अशिकच्या िागाांवि ज्याांचे वार्र्ाक उत्पन्न
रु.२.०० लाख पयांत आहे अश्या आर्थाकदृष्या मागास गटातील शवद्यार्थयाांना सवलतीचा लाभ देण्यात येतो ,
मशहला व शािीरिक दृष्या अपांगाना प्रवेश देण्यात येतो.
ब) अल्पसांखयाांक शशष्यवृत्ती
उच्च व तांिशशिण शवभागाचे शासन शनणाय दद.१३/१०/२०१६ नुसाि शिश्चन, मुस्लीम , बौद्ध, शीख, पािशी,
िैन या अल्पसांखयाांक समािातील ज्या शवद्याथाांच्या पालकाांचे वार्र्ाक उत्पन्न ८.०० लाख पयांत आहे अशा
शवद्यार्थयाांना शशष्यवृत्ती ददली िाते. व शशिण शुल्कात सूट ददली िाते. शवद्याध्याानी अिा ऑनलाइन डीबीटी
पोटालवि भिण्यात आल्यानांति मांििू होऊन िक्कम ऑनलाइन िमा के ली िाते. या योिनेंतगात शशिण शुल्क
रु.६०००/- व इति खचाापोटी रु.२५०००/- िक्कम ददली िाते.
क) डॉ.पांिाबिाव देशमुख वसतीग्रह शनवााह भत्ता योिना
रु.२००००/- पयांत िक्कम मांिूि के ली िाते.
ड) िािश्री छिपती शाहूमहािाि शशिण शुल्क शशष्यवृत्ती योिना
शशिण शुल्क व पिीिा ५० टक्के पित के ले िाते.
इ) स्विाि योिना - सामाशिक न्याय व शवशेर् सहाय्य शवभाग श.शन.दद.१३.०६.२०१८ नुसाि भोिन
भत्ता रु.२५०००/-, शनवास भत्ता रु.१२०००/- , शनवााह भत्ता रु.६०००/- देण्यात येतो
ई) फ्री शशप
सांस्थेतील मागासवगीय गटातील शवद्यार्थयाांना शुल्कामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येत.े
मागासवगीय प्रवगा
वार्र्ाक उत्पन्न
वार्र्ाक सूट
शशिण शुल्क
इति शुल्क
पिीिा शुल्क
अनुसूचीत िाती/ अनुसूशचत रु.१.००
लाख रु.६०००/रु.१५५०/रु.६००/िमाती वी.ि.भ.ि./शवमाप्र/ पेिा िास्त
इति मागासवगीय
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विील शुल्कात प्रवेश घेतेवळ
े ी सूट देण्यात येते. ज्या शवद्यार्थयाांना प्रवेशाच्या वेळी कागदपिे नसल्याने शुल्क
भिलेले आहे अश्याांना समािकल्याण /आददवासी कल्याण शवभागाकडू न िक्कम ऑनलाइन िमा किण्यात येते.
इ) थेट शितीय वर्ा अशभयाांशिकी प्रवेश
इयत्ता १२ वी सायन्स( दिशिक्स,के शमस्री, गशणत शवर्यासह) , १२ वी सायन्स (ताांशिक / यावावसाशयक)
,१० वी नांति ०२ वर्ााचा आयटीआय अभ्यासक्रम उत्तीणा झालेल्या शवद्यार्थयाांना गुणवत्तेनुसाि प्रत्येक
अभ्यासक्रमात प्रवेशमतेच्या १० टक्के िागाांवि (Over & Above seats) थेट शितीय वर्ाात प्रवेश देण्यात
येतो
ई) प्रथम वर्ा प्रवेशामध्ये शासनाच्या िोिणानुसाि मागासवगीयाांच्या शवशवि गटाांसािी ५० टक्के िागा
िाखीव िे वण्यात येतात तसेच प्रत्येक प्रवगाात मशहलाांसािी ३० टक्के िागा िाखीव असतात अपांगासािी ३ टक्के
िागा िाखीव िे वण्यात येतात अणुवीद्युत या अभ्यासक्रमासािी मुलींकरिता ३० टक्के िागा िाखीव आहेत.
२. शवद्यार्थयाांना सवलती / सूट
अ) शशष्यवृत्ती योिना :
कें द्र / महािाष्ट्र शासनाच्या िोिणानुसाि सांस्थेत प्रवेश घेतलेल्या मागासवगीय शवद्यार्थयाांना खालीलप्रमाणे
प्रशशिणाच्या सांपूणा कालाविीमध्ये शशष्यवृत्ती देण्यात येते. व शुल्काची सूट देण्यात येते.
मागासवगीय प्रवगा वार्र्ाक उत्पन्न

अनु.िाती
रु.१.०० लाख
अनुसूशचत िमाती रु.१.०० लाख
वी.ि.भ.ि./शवमा
प्र/
इति
मागासवगीय

दिमहा शशष्यवृत्ती
डे
स्कॉलि हॉस्टेलि
(अशनवासी) (शनवासी)
३००/५१०/१९०/२९०/-

वार्र्ाक सूट
शशिण शुल्क
रु.६०००/रु.६०००/-

इति शुल्क

पिीिा
शुल्क
रु.१५५०/- रु.६००/रु.१५५०/- रु.६००/-

विील शुल्कात प्रवेश घेतेवेळी सूट देण्यात येते, शशष्यवृत्ती व ज्या शवद्यार्थयाानी प्रवेशाच्या वेळी कागदपिे
नसल्याने शुल्क भिलेले आहे अश्याांना समािकल्याण /आददवासी कल्याण शवभागाकडू न िक्कम प्राप्त होताच १
मशहन्याच्या आत पित किण्यात येते.
ब) इति शवदयाा्र्थयाांना सवलत.
खाली नमूद किण्यात आलेल्या गटातील शवद्यार्थयाांना त्याांचे पुढे नमूद के ल्या प्रमाणे शशिण शुल्क मांिूि होऊन
प्राप्त झाल्यानांति ३ मशहन्याच्या आत पित किण्यात येते.
गट
उतपन्न मयाादा
शुल्क सवलत िक्कम
प्राथाशमक शशिक पाल्य (पी.टी.सी.)
मयाादा नाही
रु.६०००/-+६०० पिीिा िी
माद्याशमक शशिक पाल्य (एस.टी.सी.)
मयाादा नाही
रु.६०००/-+६०० पिीिा िी
आर्थाकदृष्या मागास शवद्याथी (इ.बी.सी.) रु. 8.०० लाख
रु.६०००/-+६०० पिीिा िी
मािी सैशनक / सैशनक पाल्य
मयाादा नाही
रु.६०००/-+६०० पिीिा िी
क)इति सवलत
िे ल्वे प्रवास, बस प्रवास इ.मध्ये सवलती शमळण्यासािी शवद्यार्थयाांना आवश्यक िॉमास अिा के ल्यापासून ३
ददवसाचे आत ददले िातात.
ड) वसतीग्रह सुशविा
ज्याांची िात्नागीिीत िाहण्याची सोय नाही . अशा शवद्यार्थयाांना िाहण्याची याववस्थेसािी सांस्थेत वासातीग्रहाची
सोय किण्या आलेली आहे. त्या मध्ये १०० शवद्याथी व ५४ शवद्यार्थानी याांना प्रवेश देण्यात येतो त्यासािी
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के वळ रु.५५०/- इतके मािक शुल्क सांपूणा वर्ाासािी आकािले िाते. प्रवेशानांति शह प्रदक्रया के वळ १० ददवसात
के ली िाते.

३) प्रशशिण व अस्थापना कि
सांस्थेमध्ये प्रशशिण व आस्थापना कि असून शवभागप्रमुख दिााचे अशिकािी त्याांचे प्रमुख आहेत. या किा
मािा त शवद्यार्थयाांसािी आवश्यकतेनुसाि वेळोवेळी प्रशशिणाकरिता उदयोगिांद्याांना भेटी आयोशित के ल्या
िातात. तसेच शवद्यार्थयाांना नोकिीशवर्यक मागादशान के ले िाते. शवद्यार्थयाांचा यावशिमत्व शवकास करून त्याांना
मुलाखतीसािी शवशेर् प्रशशिण देऊन तयाि के ले िाते. शवशवि कां पनी / कािखान्यातील शवशवि पदाांसािी
परिसि मुलाखती आयोशित करून नोकिी शमळवून देण्यासािी प्रयत्न के ले िातात.
शवद्यार्थयाांना
Apprenticeship

करिता देखील अिा किता येतो. व तो पुढे नोकिीत कायम होऊ शकतो

४) चाचणी व सल्ला सेवा
सांस्थेमध्ये शसमेंट , वाळू , खाडी, कोन्क्रीत दकट , स्टील बाि, लाकू ड , टाई लस, , िर्नाचि िबि , स्टील
/पी.व्ही.सी.पाईप इ.प्रकािच्या साशहत्याची चाचणी किण्याची सोय उपलब्ि आहे. या सवा प्रकािच्या चाचण्या
साशहत्य प्राप्त झाल्यापासून २ ते १० देवासात करून ददल्या िातात. चाचणी नांति साशहत्याच्या दिााचा
अहवाल ददला िातो या चाचण्यासािी शासनाने ििवून ददलेले दि आकािण्यात येतात. त्याचप्रमाणे
समािासािी मागणीनुसाि ताांशिक सल्ला सेवा उपलब्ि करून ददल्या िातात. ताांशिक सेवा सल्ल्यासािी
सांस्थेत अनुभवी व तज्ञ अशभयांते उपलब्ि आहेत. ियस्थ लेखा पिीिण बाबतची कायावाही करून अांतगात
महसुलात वाढ के ली िाते.
५) अल्प कालाविीचे अभ्यासक्रम
या योिने अांतगात १२ आिवड्यापयांत शवशवि ताांशिक व यावावसाशयक अभ्यासक्र माचे उदा.िाब्रीके र्न,
सी.एन.सी.प्रोग्रामिंमांग , सेलि (खलाशी) , लंलांमिंबांग, टनिंनांग इ.प्रशशिण देण्यात येते. यासािी अभ्यासक्रम व
त्याच्या कालाविी नुसाि प्रशशिण शुल्क आकािले िाते. त्यामुळे प्रशशिणाथीमध्ये कु शलता शनमााण होऊन
नोकिी शमळशवण्यासािी , स्वताचा याववसाय सुरु किण्यासािी लाभ होतो. लोकाग्रहास्तव वेळोवेळी नवीन
अभ्यासक्रम चालशवले िातात.
६) सांस्थेतील शशिक, शशिके ति व प्रशासकीय पदाचा गोर्वािा खालील प्रमाणे
अ.क्र.
०१
०२
०३.
04.
०५

सांवगा
वगा १ शशिक पदे
वगा २ प्रशासकीय पदे
वगा ३
शशिके ति सहाय्यक पदे
वगा ३ प्रशासकीय पदे
वगा ४ पदे
एकू ण
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शनयशमत पाळी
71
01
29

मांििू पदे
दुसिी पाळी
27
01
05

23
19
143

02
07
42

एकू ण
98
02
34
25
26
185

