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प्रसतावना :-  

कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाच्या संदभण क्र.5 ये्ील शासन गनणणयान्वये 
शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील पीपीपी योजनेंतिंत उपलब्ध जािांवर तसेच खाजिी 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामधून गशल्प कारागिर प्रगशक्षण योजनेंतिंत अभ्यासक्रमासंाठी कें द्रीय 
ऑनलाईन पध्दतीने प्रवशे घेणाऱ्या समागजक व शैक्षगणकदृष्ट्टया मािास व खुल्या प्रविातील 
आर्थ्कद्दष्ट्टया दुबणल घटकातील गवद्यार्थ्यांना सन 2019-20 प्रवशे सत्रापासनू प्रगशक्षण शुल्क 
प्रगतपुतीचा लाभ देण्यासाठी  व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजनेस मान्यता देण्यात आली 
आहे. 

आगदवासी गवकास गवभािामार्ण त अनुसूगचत जमातीच्या गवद्यार्थ्यांना कें द्र शासन पुरसकृत 
पोसट मॅरीक गशष्ट्यवृत्ती देण्यात येते. सदर योजनेंतिणत गनगित केल्यानुसार इयत्ता 10 वीच्या 
पात्रतेवर आधारीत अभ्यासक्रमामंध्ये ITI चा समावशे करण्यात आलेला आहे. योजनेंतिणत 
आय.टी.आय. अभ्यासक्रमाचा समावशे िट IV मध्ये करण्यात आला आहे. तसेच आगदवासी 
रोजिारागभमुख व्यावसागयक गशक्षणाच ेसावणगत्रकरण या राज्य शासनाकडून राबगवण्यात येणाऱ्या 
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योजनेंतिणत औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंध्ये गशक्षण घेत असलेल्या गनवासी गवद्यार्थ्यांना रू.600 व 
वसतीिृहाबाहेर राहणाऱ्या गवद्यार्थ्यांना रू.500 इतकी रकमकम गनवाह भत्यायाच्या सवरूपात देण्यात 
येते. उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, वदै्यकीय गशक्षण व ओैषधी द्रव्य े गवभाि, कृषी गवभाि, 
पशुसंवधणन, दुग्धव्यवसाय आगण मत्सयव्यवसाय गवभाि या गवभािाचं्या अगधपत्याखालील खाजिी 
गवना अनुदागनत संस्ामंध्ये गनवडक व्यावसागयक व गबिर व्यवसागयक अभ्यासक्रमासंाठी 
आगदवासी गवकास गवभािाने संदभण क्र.4 ये्ील गद.३१.0३.२०१६ रोजीच्या शासन गनणणयान्वय े
प्रवशे घेतलेल्या अनुसूगचत जमातींच्या गवद्यार्थ्यांना गशक्षण शुल्क व पगरक्षा शुल्काची १००% 
प्रगतपुती करण्यास मान्यता गदलेली आहे. 

आता कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाने गद.29.05.2019 रोजी गनिणगमत केलेल्या 
शासन गनणणयाप्रमाणे व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजना अनुसूगचत जमातीच्या गवद्यार्थ्यांना 
लािू करण्याची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती.  
 

शासन गनणणय :-  

 शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील (पब्लीक प्रायव्हेट पाटणनरगशप) पीपीपी 
योजनेंतिंत उपलब्ध जािावंर तसेच खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांमध्ये कें द्रीय ऑनलाईन 
पध्दतीने प्रवशे घेणाऱ्या अनुसूगचत जमातीच्या गवद्यार्थ्यांना सन 2019-20 प्रवशे सत्रापासून 
व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्काच्या प्रगतपूतीचे लाभ देण्यासाठी “व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती” 
योजनेस शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.  

२. सदर व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती 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 
गद.14.05.2015 रोजीच्या संदभांधीन शासन गनणणयान्वये प्रगशक्षण शुल्क गनगित 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीने पीपीपी योजनेंतिंत 
प्रवशेासाठी उपलब्ध जािासंाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील 
अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेतलेल्या अनुसूगचत जमातीच्या प्रविातील गवद्यार्थ्यांकरीता 
प्रगशक्षण शुल्काच्या 100% इतकमया रकमेची प्रगतपतूी अनुसूगचत जमातीच्या प्रविातील 
गवद्यार्थ्यांना अनुज्ञये राहील.  

2. शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेंतिंत िठीत करण्यात आलेली 
संस्ा व्यवस्ापन सगमती व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेच्या बॅक खात्यामध्ये  
गवद्यार्थ्यांच्या व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्काच्या अनुज्ञेय प्रगतपुतीची रकमकम महागडबीटी 
पोटणलच्या माध्यमातून जमा करण्यात येईल.  
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३. प्रसतूत योजनेंतिंत पुढील अटीं व शतींची पूतणता करणारे गवद्या्ी व्यवसाय प्रगशक्षण 
शुल्क प्रगतपूती करीता पात्र राहतील. 

1. गवद्या्ी अनुसूगचत जमातीचा असावा. सदर गवद्यार्थ्याने जात वधैता प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

2. शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेंतिंत प्रवशेासाठी उपलब्ध 
जािासंाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये कें द्रीय ऑनलाईन प्रवशे प्रक्रीयेद्वारे 
प्रवशे घेणे बंधनकारक राहील. खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेतील संस्ा व्यवस्ापन 
कोट्यातील जािांवर प्रवशे घेणाऱ्या अनुसूगचत जमातीच्या गवद्यार्थ्यांना सदर योजना 
लािू राहणार नाही. 

3. औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये प्रवशे करताना गवद्यार्थ्याने मूळ TC वर प्रवशे घेतला 
असावा. डुप्लीकेट TC वर प्रवशे असेल तर योजनेंतिणत लाभ देण्यात येऊ नये. 

4. गवद्यार्थ्याने यापूवी खाजिी व शासगकय 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 
कायणक्रमाचा यापूवी लाभ घेतलेला नसावा.  

6. गवद्या्ी महाराष्ट्र राज्याचा अगधवासी असणे आवश्यक आहे. 

7. इयत्ता 10 वी अनुत्तीणण गवद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमासंाठी रू.8.00 
लाखापयंत उत्पन्न असणाऱ्या व इयत्ता 10 वी उत्तीणण गवद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या 
अभ्यासक्रमासाठी रू.2.51 लाख ते 8.00 लाख या उत्पन्नाच्या मयादेत उत्पन्न असणाऱ्या 
ST  गवद्यार्थ्यांना ही योजना लािू राहील. 

परंतु इयत्ता 10 वी उत्तीणण गवद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अभ्यासक्रमासाठी रू.2.50 
लाखापयंत उत्पन्न असणाऱ्या ST  गवद्यार्थ्यांना कें द्रशासनाच्या पोसटमॅरीक योजनेचे लाभ 
अनुज्ञये असल्यामूळे त्यानंा या योजनेचे लाभ अनुज्ञये होणार नाहीत. 

8. DGT, नवी गदल्ली अ्वा MSCVT यानंी मान्यता गदलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाचं्या 
तुकड्ाचं्या प्रवगेशत जािांवर प्रवशे घेणे बंधनकारक राहील. 

9. सदर योजनेचा लाभ हा कुटंूबातील केवळ दोन अपत्यापंयंत मयागदत राहील. 

10. सदर योजनेंतिंत लाभ घेण्यासाठी संबंगधत शैक्षगणक वषात इच्छुक अजणदार 
प्रगशक्षणार्थ्यांची प्रवगेशत अभ्यासक्रमाच्या प्रगशक्षण विातील उपस्स्ती ही, DGT, नवी 
गदल्ली यानंी गवगहत केलेल्या गनकषानुसार असणे आवश्यक राहील. सदर उपस्स्ती 
आधार संलग्नीत बायोमेरीक उपस्स्ती प्रणालीवर नोंदगवणे आवश्यक राहील.  

11. अजणदार गवद्यार्थ्यांस प्रत्येक सत्र पगरक्षा अ्वा वषाची पगरक्षा देणे आवश्यक राहील. 
केवळ गवगशष्ट्ट पगरस्स्तीत गवशेषत: आजारपणाच्या कारणासतव पगरक्षा देणे शकमय झाले 
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नसल्यास तसे गवद्या्ी व संबंगधत संस्ेने गशर्ारस केल्यानंतर प्रकल्प अगधकारी, 
एकास्त्मक आगदवासी गवकास प्रकल्प यानंी प्रमागणत करणे आवश्यक राहील.  

12. संबंगधत गवद्या्ी सवत:च्या चकुीच्या वतणनामुळे समाधानकारक शैक्षगणक प्रिती करत 
नसल्याबाबत ककवा संबंगधत प्रागधकाऱ्याच्या पूवणपरवानिीगशवाय अगनयगमत असणे अ्वा 
िैरहजर रहाणे इत्यादी सवरूपाचे िैरवतणन करत असल्याबाबत शैक्षगणक संस्ेच्या 
प्रमुखानें गनदशणनास आणले तर अशा गवद्यार्थ्यांकरीता संस्ेला शुल्क प्रगतपुती अनुज्ञये 
राहणार नाही. 

13. 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 अंमलबजावणीबाबत कोणतीही पूवणसूचना न देता बदल 
अ्वा सुधारणा करण्याचे अगधकार शासनास रहातील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही 
प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा दावा कोणत्याही गवद्यार्थ्यांस व औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेस 
अ्वा गवद्यार्थ्यांच्या पालकानंा शासनाच्या गवरूध्द करता येणार नाही.  

5. या प्रयोजना ण् सवण औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ानंा बायोमॅरीक उपस्स्ती प्रणालीवर सवण 
प्रगशक्षणार्थ्यांची उपस्स्ती नोंदगवणे आवश्यक राहील. सदर बायोमॅरीक प्रणाली सवखचाने सवण 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांनी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.   

6. कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाने शासगकय व खाजिी औद्यागिक प्रगशक्षण 
संस्ामंधील अभ्यासक्रमाचं्या प्रगशक्षण शुल्कामध्ये भगवष्ट्यात केलेले बदल/ सुधारणा व्यवसाय 
प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजनेकरीता लािू राहतील. 

7. आयुकमत, आगदवासी गवकास आयुकमतालय, नागशक यानंा व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क 
प्रगतपूती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गनयंत्रक अगधकारी म्हणनू घोगषत करण्यात येत आहे.  

8. सदर योजनेकरीता गनधीची तरतूद व खचण करण्यासाठी सवतंत्र लेखागशषण व संिणक 
साकेंताकं गवत्त गवभािाच्या व महालेखापालाचं्या मान्यतेने उघडण्यात येईल. तसेच शासन 
गनणणय गनिणगमत झाल्यापासून 1 मगहन्याच्या आत सदर योजनेकरीता आवश्यकतेनुसार गनधीची 
मािणी करण्याची जबाबदारी आयुकमत, आगदवासी गवकास आयुकमतालय, नागशक याचंी राहील.  

9. सदर शासन गनणणय हा कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाच्या शासन गनणणय 
क्र.आयटीसी-2217/प्र.क्र.99/व्यगश-3, गद.29.05.2019 मधील पगरच्छेद 9 मधील तरतुदीच्या 
अनुषंिाने गनिणगमत करण्यात येत आहे.  
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सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संिणक साकेंताकं 201908011252274324 असा आहे. 
हा आदेश गडजीटल सवाक्षरीने सवाक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 
             ( सु. ना. कशदे ) 
              उप सगचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रगत, 

1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सगचव, राजभवन, मंुबई.  
2. मा.मुख्यमंत्री  याचंे अपर मुख्य सगचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.मंत्री, आगदवासी गवकास गवभाि याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुबई.  
4. मा.राज्यमंत्री, आगदवासी गवकास गवभाि याचंे खाजिी सगचव, मंत्रालय, मंुबई.  
5. मा.मुख्य सगचव,याचंे वगरष्ट्ठ सवीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
6. अपर मुख्य सगचव, गवत्त गवभाि, याचंे सवीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
7. प्रधान सगचव, आगदवासी गवकास गवभाि, याचंे सवीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधान सगचव, कौशल्य व उद्योजकता गवभाि, याचंे सवीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
9. प्रधान सगचव, सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य गवभाि, याचंे सवीय सहाय्यक, मंत्रालय, 

मंुबई. 
10. सगचव, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, याचंे सवीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
11. आयुकमत, आगदवासी गवकास आयुकमतालय, महाराष्ट्र राज्य, नागशक. 
12. सदसय सगचव, गजल्हा गनयोजन सगमती त्ा गजल्हागधकारी, गजल्हागधकारी कायालय 

(सवण). 
13. अपर आयुकमत, आगदवासी गवकास, ठाणे/नागशक/अमरावती/नािपूर. 
14. संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मंुबई.  
15. सहसंचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, प्रादेगशक कायालय, मंुबई/पुणे/नागशक/ 

औरंिाबाद/अमरावती/नािपूर. 
16. सवण प्रकल्प अगधकारी, एकास्त्मक आगदवासी गवकास प्रकल्प. 
17. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञयेता)-1/2, महाराष्ट्र, मंुबई/नािपूर. 
18. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मंुबई/नािपूर. 
19. अगधदान व लेखा अगधकारी ,मंुबई. 
20. गनवासी  व लेखा परीक्षा अगधकारी ,मंुबई. 
21. गजल्हा कोषािार अगधकारी, गजल्हा कोषािार कायालय (सवण).  

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रत,  
1. मा. सभापती, गवधान पगरषद याचंे खाजिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, 

मंुबई.   
2. मा. अध्यक्ष, गवधान सभा यांचे खाजिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुबई.   
3. मा.गवरोधी पक्षनेता, गवधान पगरषद, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुबई .  
4. मा.गवरोधी पक्षनेता, गवधान सभा, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुबई .  
5. सवण सह सगचव/उप सगचव/अवर सगचव/कक्ष अगधकारी, आगदवासी गवकास गवभाि, 

मंत्रालय, मंुबई. 
6. गनवड नसती. (का-12)  
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