
शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांमधील पीपीपी 
योजनेंतिंत उपलब्ध जािांवर तसेच खाजिी 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांमध्ये कें द्रीय ऑनलाईन 
पध्दतीने प्रवशे घेणाऱ्या सामागजक व शैक्षगणक 
दृष्ट्या मािास व खुल्या प्रविातील (आर्थ्क दृष्ट्टया 
दुर्बल घटक)  गवद्यार्थ्यांकरीता ”व्यवसाय प्रगशक्षण 
शुल्क प्रगतपूती” योजनेस मान्यता देण्यार्ार्त... 

 

महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि, 

शासन गनणबय क्रमाकं : आयटीसी-2217/प्र.क्र.99/व्यगश-3 
मंत्रालय, गवसतार इमारत, चौ्ा मजला, 

मादाम कामा मािब, हुतात्मा राजिुरू चौक, मंुर्ई ४०० ०३२ 
गदनाकं : 29 मे, 2019 

 

संदभब :    १) शासन गनणबय क्रमाकं, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, टीईएम-2014/प्र.क्र.90/तांगश-4, 
गदनाकं 20/03/2015 

२) शासन गनणबय क्रमाकं, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, संकीणब -3315/प्र.क्र.17/व्यगश-3, 
गदनाकं 14/05/2015.  

३)  शासन गनणबय क्रमाकं, सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य गवभाि, इर्ीसी-
2016/प्र.क्र.२२१/गशक्षण-1, गदनाकं 31/03/2016. 

४) शासन गनणबय क्रमाकं, आगदवासी गवकास गवभाि, व्यअप्र-2016/प्र.क्र.122/का.12, 
गदनाकं 31/03/2016.  

५) शासन गनणबय क्रमाकं, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, टीईएम-2015/प्र.क्र.219/तागंश-4, 
गदनाकं 31/03/2016. 

६) शासन गनणबय क्रमाकं, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, टीईएम-2016/प्र.क्र.501/तागंश-4, 
गदनाकं 17/10/2016.  

७) शासन गनणबय क्रमाकं, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, टीईएम-201६/प्र.क्र.५५९/तागंश-4, 
गदनाकं 21/06/2017. 

८) शासन गनणबय क्रमाकं, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, टीईएम-2016/प्र.क्र.३३२/तागंश-4, 
गदनाकं 07/10/2017. 

९)  शासन गनणबय क्रमाकं, गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मािासविब व गवशेष 
मािास प्रविब कल्याण गवभाि, इर्ीसी-२०१७/प्र.क्र.27/गशक्षण, गदनाकं 
01/01/2018. 

      १०) शासन गनणबय क्रमाकं, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, टीईएम-201८/प्र.क्र.३५/तागंश-4,        
             गदनाकं 31/03/2018. 
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      11) संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण याचंे पत्र क्रमाकं 07/सीटीएस/प्रगशक्षण शुल्क 

प्रगतपुती/2018/473, गदनाकं 06/08/2018.  
    12)  उपसंचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय, मंुर्ई याचंे पत्र क्रमाकं 07/ 

सीटीएस/प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती/2018/523, गदनाकं 04/09/2018 
     13) उपसंचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालय, मंुर्ई याचंे पत्र क्रमाकं 07/ 

सीटीएस/प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती/2018/720, गदनाकं 17/12/2018 
 

प्रसतावना :-  

 राज्यात शासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंार्ब त गशल्पकारागिर  प्रगशक्षण 
योजनेतिंत (CTS) प्रगशक्षण देण्यात येत आहे.  युवकाचंे रोजिारागभमुख प्रगशक्षणाद्वारे रोजिार व 
सवयंरोजिारासाठी सक्षमीकरण करून खाजिी औद्योगिक आस्ापनांना लािणाऱ्या कुशल 
मनुष्ट्यर्ळाचा पुरवठा  करणे हा या योजनेचा मुख्य उदे्दश आहे. सद्यस्स्तीत राज्यात 417 शासकीय 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांसोर्तच 466 खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा देखील कायबरत आहेत.  

2. उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनाकं 14/05/2015 रोजीच्या शासन गनणबयान्वये खाजिी  व 
शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा व शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील पीपीपी योजनेंतिंत  
प्रवशेासाठी उपलब्ध जािावंर कें द्रीय पध्दतीने देण्यात येणाऱ्या प्रवशेाकरीता आकारण्यात येणाऱ्या  
प्रगशक्षण शुल्कास मान्यता देण्यात आली आहे. खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ाकंरीता 
गवद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणारे प्रगशक्षण शुल्क हे उत्पन्नाचे एकमेव साधन असून, गशल्प कारागिर प्रगशक्षण 
योजनेंतिंत अभ्यासक्रमांसाठी प्रवशे घेऊ इस्च्िणारे र्हुताशं उमेदवार हे आर्थ्कदृष्ट्टया दुर्बल 
घटकातील असतात. अगभयागंत्रकी, वदै्यकीय तसेच पारंपागरक उच्च गशक्षण घेण्याची त्याचंी आर्थ्क 
पगरस्स्ती नसते ककवा शालातं पगरक्षा उत्तीणब झाल्यावर लवकरात लवकर रोजिार प्राप्ती करून 
अ्ाजन करण्याकडे त्याचा कल असतो. शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये प्रवशे न गमळालेले 
गवद्या्ी आर्थ्कदृष्ट्टया सक्षम असल्यास खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये प्रवशे घेऊ शकतात. 
त्यामुळे र्क्त आर्थ्क क्षमतेअभावी गवद्या्ी कौशल्य प्रगशक्षणापासून वगंचत रहात आहेत. त्यामुळे 
समाजातील सवब प्रविांमधील आर्थ्क दृष्ट्टया दुर्बल गवद्यार्थ्यांना केवळ आर्थ्क क्षमतेअभावी 
व्यावसागयक कौशल्यापासून वगंचत रहाण्यापासून प्रगतर्ंध करण्यासाठी सदर गवद्यार्थ्यांना काही 
प्रमाणात आर्थ्क सहाय्य करणे क्रमप्राप्त आहे. 

3. उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, वदै्यकीय गशक्षण व ओैषधी द्रव्य ेगवभाि, कृषी गवभाि, पशुसंवधबन, 
दुग्धव्यवसाय आगण मत्सयव्यवसाय गवभाि या गवभािाचं्या अगधपत्याखालील खाजिी गवना अनुदागनत 
संस्ामंध्ये व्यावसागयक व गर्िर व्यवसागयक अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेऊ इस्च्िणारे सामागजक मािास 
व आर्थ्कदृष्ट्टया दुर्बल घटकातंील गवद्या्ी केवळ गनधी अभावी व्यावसागयक अभ्यासक्रमापंासून वगंचत 



शासन गनणबय क्रमांक आयटीसी-2217/प्र.क्र.99/व्यगश-3 

 
राहू नयते म्हणनू एक सामागजक र्ागंधलकी व घटनात्मक उत्तरदागयत्व म्हणनू राज्य शासनाने शुल्क 
प्रगतपूती करण्यार्ार्तचा धोरणात्मक गनणबय शैक्षगणक वषब 2006-07 पासनू घेण्यात आला होता. 
सदरहू धोरण सन 2015-16 या शैक्षगणक वषापासून पुढे सुरू ठेवण्यार्ार्तच्या उच्च व तंत्र गशक्षण 
गवभािाच्या प्रसतावास मंगत्रमंडळाने मान्यता गदलेली आहे. या मान्यतेनुसार सामागजक न्याय व गवशेष 
सहाय्य गवभाि आगण आगदवासी गवकास गवभािाने गदनाकं ३१/०३/२०१६ रोजीच्या शासन गनणबयान्वये 
गनवडक व्यवसागयक अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेतलेल्या अनुक्रमे अनुसूगचत जाती व अनुसूगचत 
जमातींच्या गवद्यार्थ्यांना गशक्षण शुल्क व पगरक्षा शुल्काची १००% प्रगतपुती करण्यास मान्यता गदलेली 
आहे. तसेच गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती, गवशेष मािास प्रविब व इतर मािास प्रविब या प्रविातील 
गवद्यार्थ्यांसाठी सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य गवभािाने गशक्षण व पगरक्षा शुल्काची अनुक्रमे १००%, 
100% व ५०%  इतकी प्रगतपुती करण्यास (पालकाचंे उत्पन्नाच्या गवगहत मयादेची अट पुणब केल्यास) 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनाकं ०७/१०/२०१7 
रोजीच्या शासन गनणबयान्वये गर्िर व्यवसागयक अभ्यासक्रमासंाठी शासकीय, अनुदागनत, गवना 
अनुदागनत संस्ामंध्ये प्रवशे घेणाऱ्या आर्थ्क दृष्ट्टया दुर्बल घटकातील गवद्यार्थ्यांना गशक्षण शुल्काच्या 
१००% इतकी प्रगतपुती देण्यात येत आहे. याच धतीवर शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये पीपीपी 
योजनेंतिंत संस्ा व्यवस्ापन कोटयातील जािासंाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये कें द्रीय 
प्रवशे प्रक्रीयेद्वारे प्रवशे घेतलेल्या अनुसूगचत जाती, अनुसूगचत जमाती, भटक्या जाती व गवमुक्त 
जमाती, गवशेष मािास प्रविब व इतर मािासविीय या प्रविातील तसेच आर्थ्क दृष्ट्टया दुर्बल 
घटकातील गवद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्काची अंशत: प्रगतपुती करण्यासाठी  व्यवसाय प्रगशक्षण 
शुल्क प्रगतपुती योजनेस मान्यता देण्यार्ार्तचा प्रसताव मंगत्रमंडळाच्या गदनाकं  08/03/2019 रोजीच्या  
र्ैठकीमध्ये सादर करण्यात आला होता. मंगत्रमंडळाच्या र्ैठकीमध्ये  झालेल्या गनणबयानुसार गदलेल्या 
मान्यतेनुसार व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजनेस मान्यता देण्याची र्ार् शासनाच्या गवचाराधीन 
होती.  

शासन गनणबय :-  

 शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील पीपीपी योजनेंतिंत उपलब्ध जािावंर तसेच 
खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामधून गशल्प कारागिर प्रगशक्षण योजनेंतिंत अभ्यासक्रमासंाठी कें द्रीय 
ऑनलाईन पध्दतीने प्रवशे घेणाऱ्या समागजक व शैक्षगणकदृष्ट्टया मािास आगण खुल्या प्रविातील 
आर्थ्कद्दष्ट्टया दुर्बल घटकातील गवद्यार्थ्यांना सन 2019-20 प्रवशे सत्रापासून प्रगशक्षण शुल्क 
प्रगतपुतीचा लाभ देण्यासाठी  व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजनेस शासन याद्वारे मान्यता देत 
आहे.  
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२. सदर व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजना खालीलप्रमाणे राहील :-  

1) औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील अभ्यासक्रमाचं्या शासकीय तसेच पीपीपी योजनेंतिंत 
प्रवशेासाठी उपलब्ध  जािासंाठी व  खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील 
अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेतलेल्या गवद्यार्थ्यांकरीता उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनाकं 
14/05/2015 रोजीच्या संदभांधीन शासन गनणबयान्वये प्रगशक्षण शुल्क गनगित करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार कें द्रीय ऑन लाईन पध्दतीने पीपीपी योजनेंतिंत प्रवशेासाठी उपलब्ध 
जािासंाठी  व  खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांमधील अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेतलेल्या 
गवद्यार्थ्यांकरीता गवगहत केलेल्या प्रगशक्षण शुल्कामधून, शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण 
संस्ेतील अभ्यासक्रमासंाठी गनगित केलेले प्रगशक्षण शुल्क वजा जाता, उवबरीत प्रगशक्षण 
शुल्काच्या 80% इतक्या रकमेची प्रगतपूती सामागजक व शैक्षगणकदृष्ट्टया मािास आगण खुला 
(आर्थ्क दृष्ट्टया दुर्बल घटक) प्रविातील गवद्यार्थ्यांना अनुज्ञये राहील.  

2) त्ागप, राजषी ित्रपती शाहू महाराज गशक्षण शुल्क गशष्ट्यवृत्ती योजनेंतिंत उच्च व तंत्र 
गशक्षण गवभािाच्या गदनांक 07/10/2017 रोजीच्या शासन गनणबयानुसार पालकाचंे एकगत्रत 
उत्पन्न रूपये 2.50 लाख अ्वा त्यापेक्षा कमी ककवा त्यामध्ये वळेोवळेी करण्यात आलेल्या 
सुधारीत मयादेनुसार असल्यास, अशा सामागजक व शैक्षगणक दृष्ट्टया मािास व खुला 
(आर्थ्कदृष्ट्टया दुर्बल घटक) प्रविातील गवद्यार्थ्याकरीता अ.क्र. 2 (अ) नुसार अनुज्ञये 
असलेल्या 80% ऐवजी 100%  इतक्या रकमेची प्रगतपूती अनुज्ञये राहील.  

3) शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेंतिंत िठीत करण्यात आलेली संस्ा 
व्यवस्ापन सगमती व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेच्या र्ॅक खात्यामध्ये  गवद्यार्थ्यांच्या 
व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्काच्या अनुज्ञये प्रगतपुतीची रक्कम आपले सरकार महागडर्ीटी पोटबल 
ककवा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालयामार्ब त गवकगसत करण्यात येणाऱ्या स्सकल 
व्हॉलेट या संकल्पनेच्या माध्यमातून जमा करण्यात येईल. संर्ंगधत संस्ा व्यवस्ापन 
सगमती/खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा शासनाने गवगहत केलेल्या प्रगशक्षण शुल्कामधून 
व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुतीची अनुज्ञये रक्कम वजा जाता उवबरीत प्रगशक्षण शुल्क 
संर्ंगधत गवद्यार्थ्याकडून स्सवकारू शकतील.  

4) सामान्य प्रशासन गवभाि (मागहती व तंत्रज्ञान) या गवभािाने िठीत केलेल्या उच्चसतरीय सगचव 
सगमतीच्या मान्यतेने व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालयामार्ब त स्सकल व्हॉलेट ही 
संकल्पना गवकगसत करण्यात येईल.  
 

३. प्रसतूत योजनेंतिंत खालील अटीं व शतींची पूतबता करणारे गवद्या्ी शुल्क प्रगतपूती करीता पात्र 
राहतील. 
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1) शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेंतिंत प्रवशेासाठी उपलब्ध जािासंाठी 

व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये कें द्रीय ऑनलाईन प्रवशे प्रक्रीयेद्वारे प्रवशे घेणे 
र्ंधनकारक राहील. खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेतील संस्ा व्यवस्ापन कोटयातील 
जािांवर प्रवशे घेणाऱ्या गवद्यार्थ्यांना सदर योजना लािू राहणार नाही.  

2) गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मािासविब व गवशेष मािास प्रविब कल्याण गवभािाच्या 
गदनाकं 16/12/2017 रोजीच्या शासन गनणबयान्वये उन्नत व प्रित िट याकरीता नॉन 
गक्रमीलेअर साठी गनगित केलेल्या उत्पन्न मयादेनुसार गवद्यार्थ्यांच्या  पालकाचंे एकगत्रत उत्पन्न  
रूपये 8.00 लाखाच्या मयादेत ककवा  उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनांक 07/10/2017 
रोजीच्या शासन गनणबयानुसार पालकाचंे एकगत्रत उत्पन्न रूपये 2.50 लाखाच्या मयादेत असणे 
आवश्यक राहील. या पृष्ट्ठ ब् गवगहत प्रागधकाऱ्याने गनिबगमत केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे 
क्रमप्राप्त असेल. सदर प्रमाणपत्र पाच वषासाठी वधै राहील. सक्षम अगधकाऱ्याने गदलेले 
उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र पालकाचं्या प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा कमी आढळून आल्यास/र्ोिस आढळून 
आल्यास सदर प्रमाणपत्र गनिबगमत करणारे अगधकारी, सर्ंगधत गवद्या्ी आगण पालकागवरूध्द 
र्ौजदारी सवरूपाचा िुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

3) सक्षम प्रागधकाऱ्याकडून संर्ंगधत गवद्यार्थ्यांस कुटंूर्ाच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देताना त्या 
गवद्यार्थ्यांच्या पालकाचंे (आई व वडील याचं ेएकगत्रत) वार्थषक उत्पन्न गवचारात घ्याव.े गवद्यार्थ्यांचे 
आई-वडील (पालक) हयात नसल्यामुळे उत्पन्न प्रमाणत्र सादर करण्यास अडचण असल्यास 
उत्पन्न प्रमाणपत्राऐवजी संर्ंगधत औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेने आवश्यक त्या सवब कािदपत्राचंी 
तपासणी करून त्याप्रमाणे पात्रतेकरीता प्रमागणत करून योजनेची अंमलर्जावणी करणाऱ्या 
सक्षम अगधकाऱ्यासं सवब कािदपत्रासंह गशर्ारस करावी. अशा प्रकारे प्राप्त गशर्ारशींच्या 
आधारे प्रकरणगनहाय तपासणी करून योजनेची अंमलर्जावणी करणाऱ्या सक्षम अगधकाऱ्याने 
अशा अना् गवद्यार्थ्यांना योजनेच्या पात्रतेसंदभांत पुढील कायबवाही करावी.  

4) गवद्यार्थ्यांने यापूवी खाजिी व शासकीय औद्योगिक संस्ेमध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमाचंा लाभ 
घेतलेला नसावा.  

5) तसेच राज्य/कें द्र शासनाच्या गवभािाने अ्वा त्याचं्या अगधपत्याखालील स्ागनक प्रागधकरण, 
कंपन्या अ्वा महामंडळे यानंी पुरसकृत केलले्या कोणत्याही प्रगशक्षण कायबक्रमाचा यापूवी लाभ 
घेतलेला नसावा.  

6) गवद्या्ी महाराष्ट्र राज्याचा अगधवासी असणे आवश्यक आहे.  
7) DGT, नवी गदल्ली अ्वा MSCVT यानंी मान्यता गदलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाचं्या 

तुकडयाचं्या प्रवगेशत जािांवर प्रवशे घेणे र्ंधनकारक राहील. 
8) सदर योजनेचा लाभ हा कुटंूर्ातील केवळ दोन अपत्यापंयंत मयागदत राहील. 
9) सदर योजनेंतिंत लाभ घेण्यासाठी संर्ंगधत शैक्षगणक वषात इच्िुक अजबदार प्रगशक्षणार्थ्यांची 

प्रवगेशत अभ्यासक्रमाच्या प्रगशक्षण विातील उपस्स्ती ही , DGT, नवी गदल्ली यानंी गवगहत 
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केलेल्या गनकषानुसार असणे आवश्यक राहील. सदर उपस्स्ती आधार संलग्नीत र्ायोमेरीक 
उपस्स्ती प्रणालीवर नोंदगवणे आवश्यक राहील.  

10)  अजबदार गवद्यार्थ्यांस प्रत्येक सत्र पगरक्षा अ्वा वषाची पगरक्षा देणे आवश्यक राहील. केवळ 
गवगशष्ट्ट पगरस्स्तीत गवशेषत: आजारपणाच्या कारणासतव पगरक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास 
तसे गवद्या्ी व संर्ंगधत संस्ेने गशर्ारस केल्यानंतर सहसंचालक,प्रादेगशक गवभाि यानंी 
प्रमागणत करणे आवश्यक राहील.  

11) संर्ंगधत गवद्या्ी सवत:च्या चकुीच्या वतबनामुळे समाधानकारक शैक्षगणक प्रिती करत 
नसल्यार्ार्त ककवा संर्ंगधत प्रागधकाऱ्याच्या पूवबपरवानिीगशवाय अगनयगमत असणे अ्वा 
िैरहजर रहाणे इत्यादी सवरूपाचे िैरवतबन करत असल्यार्ार्त शैक्षगणक संस्ेच्या प्रमुखानें 
गनदशबनास आणले तर अशा गवद्यार्थ्यांकरीता संस्ेला शुल्क प्रगतपुती  अनुज्ञये राहणार नाही. 

12)  या योजनेंतिंत पात्र गवद्यार्थ्यांने प्रगशक्षण मध्येच सोडले तर  अशा गवद्यार्थ्यांकरीता संस्ेला 
अ्वा संस्ा व्यवस्ापन सगमतीस अदा करण्यात आलेली प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती राज्य 
शासनास योग्य वाटल्यास वसुल करण्यात येईल.  

4. सदर योजनेमध्ये व त्याच्या अंमलर्जावणीर्ार्त कोणतीही पूवबसूचना न देता र्दल अ्वा 
सुधारणा करण्याच ेअगधकार शासनास रहातील व असे र्दल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान 
झाल्यार्ार्तचा दावा कोणत्याही गवद्यार्थ्यांस व औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेस अ्वा गवद्यार्थ्यांच्या 
पालकानंा शासनाच्या गवरूध्द करता येणार नाही.  

5. या प्रयोजना ब् सवब औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ानंा र्ायोमॅरीक उपस्स्ती प्रणालीवर सवब 
प्रगशक्षणार्थ्यांची उपस्स्ती नोंदगवणे आवश्यक राहील. सदर र्ायोमॅरीक प्रणाली सवखचाने सवब 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांनी उपलब्ध करून देणे र्ंधनकारक राहील.   

6.  कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाने शासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण 
संस्ामंधील अभ्यासक्रमाचं्या प्रगशक्षण शुल्कामध्ये, गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मािासविब व 
गवशेष मािास प्रविब कल्याण गवभािाने उन्नत व प्रित व्यक्ती/िट या करीता नॉन गक्रमीलेअर साठी 
असलेल्या उत्पन्न मयादेमधील तसेच उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाने  राजषी शाहू महाराज गशक्षण शुल्क 
प्रगतपुती योजनेकरीता पालकाचं्या उत्पन्नाची गवगहत केलेली मयादा यांमध्ये भगवष्ट्यात केलेले 
र्दल/सुधारणा व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजनेकरीता लािू राहतील.   

7. संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण सचंालनालय, म.रा., मंुर्ई 
यानंा व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजनेच्या अंमलर्जावणीसाठी गनयंत्रक अगधकारी म्हणनू 
घोगषत करण्यात येत आहे. उच्चसतरीय सगचव सगमतीच्या मान्यतेने स्सकल व्हॉलेट ही संकल्पना 
गवकगसत करण्याची जर्ार्दारी संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण याचंी राहील. 
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8. सदर योजनेकरीता गनधीची तरतूद व खचब करण्यासाठी कौशल्य गवकास व उद्योजकता 
गवभािाच्या मािणी क्रमाकं झेडए-2 अंतिंत 2230 कामिार व सेवायोजन या प्रधान लेखागशषांखाली 
सवतंत्र उप लेखागशषब व सिंणक साकेंताकं गवत्त गवभािाच्या व महालेखापालाचं्या मान्यतेने उघडण्यात 
येईल. तसेच सदर योजनेकरीता आवश्यकतेनुसार गनधीची मािणी करण्याची जर्ार्दारी संचालक, 
व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण याचंी राहील.  

9. अनुसूगचत जाती, अनुसूगचत जमाती, गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मािासविब व 
गवशेष मािास प्रविब या प्रविातील गवद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजना लािू 
करण्यार्ार्तचे आदेश सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य गवभाि, आगदवासी गवकास गवभाि, गवमुक्त 
जाती व भटक्या जमाती, इतर मािासविब व गवशेष मािास प्रविब कल्याण गवभाि याचंेमार्ब त सवतंत्रपणे 
गनिबगमत करण्यात येतील.   

10. सदर शासन गनणबय गनयोजन गवभािाच्या अनौपचागरक संदभब क्रमाक 196/1471, गदनाकं 
15/10/2018 व गवत्त गवभािाच्या अनौपचागरक संदभब क्रमाक 29/व्यय-6 गदनाकं 12/02/2019 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने गनिबगमत करण्यात येत आहे.  

11. सदर शासन गनणबय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201905291126229503 असा आहे. हा आदेश गडजीटल 
सवाक्षरीने सवाक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

           (र्.शे. माडंव)े 
           उप सगचव,महाराष्ट्र शासन 
प्रगत, 
1. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सगचव  
2. मा.मुख्यमंत्री  याचंे अपर मुख्य सगचव, 
3. मा. मंत्री, कौशल्य गवकास व उद्योजकता याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुर्ई 
4. मा. मंत्री, आगदवासी गवकास गवभाि याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुर्ई  
5. मा. मंत्री, अल्पसंख्याकं गवकास गवभाि याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुर्ई 
6. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य गवकास व उद्योजकता याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुर्ई 
7. मा. राज्यमंत्री, आगदवासी गवकास गवभाि याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुर्ई  
8. मा. राज्यमंत्री, अल्पसंख्यांक गवकास गवभाि याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुर्ई 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन गनणबय क्रमांक आयटीसी-2217/प्र.क्र.99/व्यगश-3 

 
9. मा.मुख्य सगचव,मंत्रालय, मंुर्ई 
10. मा. अपर मुख्य सगचव, गवत्त गवभाि, मंत्रालय, मंुर्ई 
11. मा. अपर मुख्य सगचव, गनयोजन गवभाि, मंत्रालय, मंुर्ई 
12. मा. प्रधान सगचव, अल्पसंख्याकं गवकास गवभाि याचंे सवीय सहाय्यक 
13. मा. प्रधान सगचव, आगदवासी गवकास गवभाि याचंे सवीय सहाय्यक  
14. सदसय सगचव, गजल्हा गनयोजन सगमती त्ा गजल्हागधकारी, गजल्हागधकारी कायालय (सवब) 
15. संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मंुर्ई  
16. सहसंचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, प्रादेगशक कायालय, मंुर्ई/पुणे/नागशक/ 

औरंिार्ाद/अमरावती/नािपूर 
17. गजल्हा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण अगधकारी, गजल्हा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण कायालय 

(सवब)   
18. प्राचायब, शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा (सवब)  
19. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मंुर्ई, 
20. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, नािपूर, 
21. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मंुर्ई, 
22. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नािपूर, 
23. अगधदान व लेखा अगधकारी ,मंुर्ई, 
24. गनवासी  व लेखा परीक्षा अगधकारी ,मंुर्ई, 
25. गजल्हा कोषािार अगधकारी, गजल्हा कोषािार कायालय (सवब)  
प्रत,  
1. मा. सभापती, गवधान पगरषद याचंे खाजिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुर्ई   
2. मा. अध्यक्ष, गवधान सभा यांचे खाजिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुर्ई   
3. मा.गवरोधी पक्षनेता, गवधान पगरषद, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुर्ई   
4. मा.गवरोधी पक्षनेता, गवधान सभा, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुर्ई   
5. मा. प्रधान सगचव, कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि याचंे सवीय सहाय्यक 
6. उप सगचव, कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि,मंत्रालय, मंुर्ई, 
7. गनवड नसती. (व्यगश-3)  
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