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प्रस्तािना :  
            राज्यामध्ये निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणयासं ि सध्या सुरु असलेल्या 
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थामंध्ये नविन व्यिसाय/जादा तुकड्या सुरु करणयासंाठी 
इच्छूक संस्थानंी संचालक (प्रविक्षण), व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय याचं्याकडे 
जुलै,2015 ते सप्टेंबर, 2015 तसेच ऑक्टोंबर, 2015 ते वडसेंबर, 2015 या वतमाही कालािधीत 
अजण सादर केले होते. संचालनालय स्तरािरील तावंत्रक छाननी सवमतीने सदर अजांची छाननी 
करुन त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या संस्था तसचे जानेिारी, 2015 ते जून, 2015 या कालािधीत अजण 
केलेल्या संस्थानंा दुसरी संधी देिून पात्र असलेल्या संस्थाबंाबतचे प्रस्ताि आपल्या विफारिीसह 
संदभीय (4) येथील पत्राव्दारे िासनास सादर केले होते. अिा प्रकारे िासनास प्रस्ताि प्राप्त 
झाल्यानंतर, त्यािर पुढील वनणणय घेणयाकवरता संदभीय (1) ि (3) येथील िासन वनणणयाव्दारे गवठत 
करणयातं आलेल्या उच्चस्तरीय सवमतीची वद. 02.02.2016 रोजी बैठक आयोवजत करणयातं आली 
होती. सदर बैठकीमध्ये विविध मुद्याचंी मावहती सादर करणयाच्या सूचना सवमती सदस्यानंी वदल्या. 
त्यानुसार विविध मुद्याचं्या मावहतीसह वद. 05.04.2016 रोजी सवमतीची बैठक संपन्न झाली. सदर 
बैठकीतील वनणणयानुसार कायम विना अनुदान तत्त्िािर निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था 



िासन वनणणय क्रमांकः आयटीसी-2215/प्र.क्र. 382/व्यवि-3 

पृष्ट्ठ 12 पैकी 2 

सुरु करणयासं ि विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थामंध्ये निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या 
सुरु करणयाच्या प्रस्तािानंा इरादापत्र  ( LOI ) देणयाची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती. 
 

िासन वनणणय :  
            उच्चस्तरीय सवमतीच्या वदनाकं 02.02.2016 तसेच वद. 05.04.2016 रोजी झालेल्या 
बैठकीत घेतलेल्या वनणणयानुसार वदनाकं जुल,ै2015 ते सप्टेंबर, 2015 ि ऑक्टोंबर, 2015 ते 
वडसेंबर, 2015  या वतमाहीच्या कालािधीत तसेच जानेिारी, 2015 ते जून, 2015 या कालािधीत 
अजण केलेल्या संस्थानंा दुसरी संधी वदल्यानंतर पात्र असलेल्या संस्थाचं ेअजण विचारात घेऊन सोबत 
जोडलेल्या सहपत्र "अ" मध्ये नमूद 24 निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थानंा आवण सहपत्र 
"ब" मध्ये नमूद 35 विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थामंध्ये निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या 
सुरु करणयासं कायम विना अनुदान तत्त्िािर खालील अटी ि ितीच्या अवधन राहून इरादापत्र (LOI) 
देणयातं येत आहे. 
अटी ि िती :- 

1) LOI देणयातं आलेल्या सदर निीन 24 संस्थानंा (सहपत्र “अ”) मंजूर केलेल्या निीन 
व्यिसायासंाठी संस्थेने डी.जी.ई.टी., निी वदल्लीच्या रेननग मॅन्युअलमधील मानकानुसार 
आिश्यक त्या बाबींची 100 टक्के पूतणता करुन QCI माफण त अवधस्स्िकृती प्राप्त करुन 
घेऊन सदर व्यिसायानंा एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली याचंी संलग्नता प्राप्त करुन घ्यािी 
लागेल. तसेच एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली याचंेकडून संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर व्यिसाय 
विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालयाकडून LOA प्राप्त करुन घ्याि ेलागेल. सदर LOA प्राप्त 
झाल्यावििाय प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना प्रििे देता येणार नाही. अन्यथा संबंवधत संस्था "महाराष्ट्र 
राज्यात कृवि,पिु ि मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र ि व्यिसाय विक्षण 
यामधील अनवधकृत संस्था स्थापन करणे आवण अवनवधकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे 
(प्रवतबंध) अवधवनयम, 2013" प्रमाणे कायदेिीर कारिाईस पात्र राहील.  

2) LOI देणयातं आलेल्या सदर 35 विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थानंा (सहपत्र 
“ब”) मंजूर केलेल्या निीन व्यिसायासंाठी संस्थेने डी.जी.ई.टी.,निी वदल्लीच्या रेननग 
मॅन्युअलमधील मानकानुसार आिश्यक त्या बाबींची 100 टक्के पूतणता करुन QCI माफण त 
अवधस्स्िकृती प्राप्त करुन घेऊन सदर व्यिसायानंा एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली याचंी 
संलग्नता प्राप्त करुन घ्यािी लागेल. तसेच एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली याचंेकडून 
संलग्तना प्राप्त झाल्यानंतर व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालयाकडून LOA प्राप्त 
करुन घ्याि ेलागेल. सदर LOA प्राप्त झाल्यावििाय प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना प्रििे देता येणार 
नाही. अन्यथा संबंवधत संस्था "महाराष्ट्र राज्यात कृवि,पिु ि मत्स्य विज्ञान,आरोग्य 
विज्ञान,उच्च, तंत्र ि व्यिसाय विक्षण यामधील अनवधकृत संस्था स्थापन करणे आवण 
अवनवधकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रवतबंध) अवधवनयम,2013" प्रमाणे कायदेिीर 
कारिाईस पात्र राहील.  

3) सदर संस्थानंा LOA वनगणवमत करतानंा, त्या संस्थेने वनयमानुसार सिण बाबींची पूतणता केली 
आहे नकिा नाही, याची तपासणी करणयाची जबाबदारी संचालनालयाची राहील.  
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4) िासन वनणणय क्र.पीटीआय-1000/246/व्यवि-2, वद. 15 एवप्रल,2002 नुसार सदर निीन 
मान्यता वदलेल्या संस्थेने प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना प्रििे देणयापूिी रु.1,00,000/- (रुपये एक 
लाखं फक्त)  एिढी अनामत रक्कम संचालक (प्रविक्षण) याचं्या पी.एल.ए. खात्यात जमा 
करणे अवनिायण राहील.  

5) िासन वनणणय क्र.पीटीआय-1000/246/व्यवि-2, वद. 15 एवप्रल,2002 नुसार सदर 
विद्यमान औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेने प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना प्रििे देणयापूिी रु. 10,000/- 
(रुपये दहा हजार फक्त) प्रवत व्यिसाय, प्रवत तुकडी एिढी अनामत रक्कम संचालकाचं्या 
पी.एल.ए. खात्यात जमा करणे अवनिायण राहील.  

6) एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली याचंी संलग्नता ि संचालनालयाचे LOA प्राप्त नसतानंा 
विद्यार्थ्यांना प्रििे देऊ नयेत. असे अनवधकृत प्रििे वदल्यास सदर प्रिवेित विद्यार्थ्यांना 
कोणत्याही समुवचत प्रावधकरणाच्या परीक्षसे बसणयाची परिानगी देणयातं येणार नाही ि 
त्यामुळे उद्भिणाऱ्या सदर विद्यार्थ्यांच्या िैक्षवणक नुकसानाची जबाबदारी संबंवधत संस्थेची 
राहील.  

7) निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणयासंदभात तसेच विद्यमान खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेमध्ये निीन व्यिसाय अभ्यासक्रम/जादा तुकडी सुरु 
करणयासंंदभात िळेोिळेी वनमणवमत करणयातं आलेल्या िासन वनणणयाचे / आदेिाचंे 
काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील.  

8) डी.जी.ई.टी.,निी वदल्ली ि राज्य िासनाने / संचालनालयाने िळेोिळेी वदलेल्या सूचनाचं े/ 
वनदेिाचंे पालन न केल्यास नकिा प्रििे, संलग्नता, परीक्षा इत्यादी बाबत कोणत्याही 
स्िरुपाची अवनयवमतता केल्यास संबंवधत संस्थेस देणयातं आलेले LOI चे आदेि तात्काळ 
रद्द करणयातं येतील.  

9) डी.जी.ई.टी.,निी वदल्ली यानंी तसेच िासनाने िळेोिळेी घालून वदलेल्या अन्य अटी ि 
ितीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.  

10) निीन संस्था सुरु करणयासंाठी तसेच विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेमध्य े
निीन अभ्यासक्रम/जादा तुकडी सुरु करणयासाठी LOI वदलेल्या संस्थानंी विवहत 
अहणताधारक विक्षक ि विक्षकेत्तर कमणचारी उपलब्ध करणे अवनिायण राहील. 

11) सदर िासन वनणणयान्िये LOI वदलेल्या निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था ि 
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेमध्ये निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या 
विवहतवरत्या प्रत्यक्षात सुरु करणयातं आल्या आहेत नकिा नाही याबाबतचा अहिाल 
संचालक (प्रविक्षण), व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई-1 
यानंी िासनास सादर करािा.  
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12) या आदेिान्िये LOI देणयातं आलेल्या निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था ि 
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेतील निी व्यिसाय/जादा तुकड्या या 
वदनाकंापासून तीन ििण कालािधीच्या आंत प्रत्यक्षातं सुरु करणे अवनिायण राहील. ज्या 
निीन संस्था/ अभ्यासक्रम/ जादा तुकडी या कालािधीत सुरु होणार नाहीत, त्यानंा 
देणयातं आलेले LOI चे आदेि रद्द करणयासंाठी आिश्यक असलेला प्रस्ताि िासनास 
सादर करणयाचंी जबाबदारी संचालनालयाची राहील.  

13) िासन वनणणय, उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र. संकीणण 3315/प्र.क्र.17/व्यवि-3, वदनाकं 
14.05.2015 अन्िये वनगणवमत केलेले आदेि ऑगस्ट, 2015 या सत्रापासनू होणा-या 
प्रििेासाठी प्रििे वनयमािली आवण िासकीय ि खाजगी औ. प्र. संस्थांना प्रविक्षण िुल्क 
वनयमािली लागू करणयात आली आहे. उपरोक्त प्रमाणे सुरु होणाऱ्या निीन अिासकीय 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्थानंा ि सध्या सुरु असलेल्या विद्यमान औद्योवगक प्रविक्षण 
संस्थासंाठी सदर आदेि लागू राहतील.  

सदर िासन वनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करणयात आला असून त्याचा संकेताक 201607111914567803 असा आहे. हा आदेि 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढणयात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने.  
 
 
             ( वििके पाटील ) 

 अिर सवचि, महाराष्ट्र िासन 
प्रत :- 

1) संचालक (प्रविक्षण),व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण सचंालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 
2) सहसंचालक,व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण,प्रादेविक कायालय, मंुबई / पणेु / नागपरू / नाविक 

/औंरगाबाद ि अमरािती. (सचंालनालयामाफण त) 
3) मा.मुख्यमंत्री यांच ेउप सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा.राज्यमंत्री, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचं ेखाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
5) मा. प्रधान सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
6) सह सवचि (व्यवि), कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई  
7) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/ नागपरू. 
8) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/ नागपरू. 
9) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई.  
10) सिण सबंवंधत वजल्हा कोिागार अवधकारी (संचालनालयामाफण त) 
11) सिण सबंवंधत वजल्हा व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण अवधकारी यांच ेकायालय. (संचालनालयामाफण त) 
12) संबवंधत खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण ससं्था (संचालनालयामाफण त) 
13) वनिड नस्ती (व्यवि-3), कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, िासन वनणणय क्रमाकं : आयटीसी-2215/ 
प्र.क्र. 382/व्यवि-3, वदनाकं : 11 जुल,ै 2016 चे सहपत्र. 

सहपत्र- "अ" 
कायम विना अनुदान तत्त्िािर मान्यता देणयातं आलले्या नविन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण 

संस्थाचंी यादी. 
 

अ.
क्र. 

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / तुकड्या 

व्यिसाय तुकडी 
1 2 3 4 

विभागाचे नांि :-  नाविक 
1 राजश्री िाहू खाजगी औ.प्र.ससं्था, गेट क्र.181 

ते 194/2 ए, युवनव्हरवसटी मेन गेटजिळ, 
बांभोरी, ता. धरणगांि, वजल्हा-जळगांि. 

जोडारी 1ली ि 2री त ु
विजतंत्री 1ली ि 2री त ु

2 प्रागवतक खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो.बामणोद, 
ता.यािल, वजल्हा-जळगांि, 425 503. 

जोडारी 1ली ि 2री त ु
विजतंत्री 1ली ि 2री त ु

3  गुरुकुल खाजगी औ.प्र. संस्था,  
34/1/बी, 34/2, फुलेनगर, मनमाड रोड, 
नांदगांि, ता.नांदगांि, वज. नाविक. 

विजतंत्री 1ली ि 2री त ु
जोडारी 1ली ि 2री त ु

4 वहरा खाजगी औ.प्र. संस्था, वहरा कॅम्पस 
श्री गजानन महाराज मंवदरा जिळ, नंदूरबार, 
वजल्हा-नंदूरबार. 

संधाता 1ली तु. ि 2री तु. 
आरेखक स्थापत्य 1ली तु. ि 2री तु. 
यांवत्रक 
मोटारगाडी 

1ली तु. ि 2री तु. 

विजतंत्री 1ली तु. ि 2री तु. 
कातारी 1ली तु. ि 2री तु. 

5 श्री. साई खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. देिगांि, 
देिळी, (जी-13/15/17) अंमळनेर, चोपडा रोड, 
देिळी फाटा 

विजतंत्री 1ली तु. ि 2री तु. 

जोडारी 1ली तु. ि 2री तु. 

6 डॉ.मंजूर हसन अय्युबी खाजगी औ.प्र.संस्था, 
782, खुिामदपरुा,  मालेगांि, वज. नाविक. 

जोडारी 1ली ि 2री त ु
विजतंत्री 1ली ि 2री त ु

7 डॉ. भानुदास जी. डेरे खाजगी औ.प्र.संस्था,  
मु. कऱ्हे, पो.वनमोन, ता. सगंमनेर,  
वज. अहमदनगर 

जोडारी 1 ली तु पवहल्या पाळीत 
2 री तु. दुसऱ्या पाळीत 
3 री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

यांवत्रक 
मोटारगाडी 

1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 

संधाता 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 
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अ.
क्र. 

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / 
तुकड्या 

व्यिसाय तुकडी 
1 2 3 4 

विभागाचे नांि :-  पणेु     
8 बहुजन पवरितणन खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो.पाटण, 

ता.पाटण, वसध्दाथणनगर, वज. सातारा 
नळकारागीर 1ली तु. ि 2री तु. 
तारतंत्री 1ली तु. ि 2री तु. 

विभागाचे नांि :- अमरािती  
9 भोंसला खाजगी औ.प्र. संस्था, सव्हे नं.65, विलेज 

नहगणा बरलींगा, नलबी फाटा, पटणी कोल्ड स्टोरेज 
जिळ, अकोला िाविम हायि,े वजल्हा-अकोला. 

जोडारी 1 ली ि 2 री त ु
विजतंत्री 1 ली ि 2 री त ु
यांवत्रक वडझेल 1 ली ि 2 री त ु
संधाता 1 ली ि 2 री त ु

10 श्री. रामभाऊ नलगाडे खाजगी औ.प्र. संस्था, नलगाडे 
नॉलेज पाकण , वचखली रोड,  
वजल्हा-बलुढाणा. 

संधाता 1 ली तु पवहल्या पाळीत 
2 री तु. दुसऱ्या पाळीत 
3 री तु. वतसऱ्या पाळीत 

जोडारी 1 ली त ुपवहल्या पाळीत 
2 री तु. दुसऱ्या पाळीत 
3 री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विभागाचे नांि :- नागपरू  
11 मायनींग खाजगी औ.प्र. संस्था, तुडका, ता. तुमसर, 

वजल्हा-भंडारा 
जोडारी 1ली ि 2री त ु
विजतंत्री 1ली,2री,3री ि 4थी तु. 

12 गुरुकुल खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो.नाग्रा,गोंवदया, 
वजल्हा-गोंवदया. 

जोडारी 1ली ि 2री त ु
विजतंत्री 1ली ि 2री त ु

13 धनंजय तीरपडेु खाजगी औ.प्र.संस्था, सािरी 
(लाखनी), ता.लाखनी, वजल्हा- भंडारा 

जोडारी 1ली तु. पवहल्या पाळीत 
2 री तु. दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु. पवहल्या पाळीत 
2 री तु. दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

14 श्री. गजानन खाजगी औ.प्र.ससं्था, प्लॉट नं.53 ि 
74-अे, रौनक नाका, बटुीबोरी, वज. नागपरू. 

विजतंत्री 
 

1ली,2री,3री ि 4थी तु. 

15 आवदत्य खाजगी औ.प्र. संस्था, प्लॉट नं. 1ि 2, 
अवखल सभगरुु जिळ, गणेिपरु,भंडारा, वज. भंडारा. 

जोडारी 1ली ि 2री त ु

विजतंत्री 1ली ि 2री त ु
16 श्री. गणपती खाजगी औ.प्र. संस्था, प्लॉट नं.197, 

घाटटे नगर,पाडी, पनुापरू रोड,  
भिानी मंदीर जिळ, ता.वज.नागपरू. 

मेकॅवनक 
कॉम्प्युटर 
हाडणिअेर 

1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 
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अ.
क्र. 

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / 
तुकड्या 

व्यिसाय तुकडी 
1 2 3 4 

 
 

आय.टी.ॲणड 
इ.एस.एम. 

1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीति 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

17 श्री ज्ञानेश्वर ठाकरे खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.खासरा 
नं.25, मौझा नझगाबाई टाकली, ता.नागपरू, वज. 
नागपरू. 

जोडारी 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

18 उमरकर खाजगी औ.प्र. संस्था,मु.सव्हे नं.143, 144,  
145,146/1, 310 पी.एच. नं.36, थडीपौनी, ता. 
नारखेड, वज. नागपरू. 

जोडारी 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

19 वकरण खाजगी औ.प्र. ससं्था,मु.पो. नं.5,खासरा, 
नं.18/2, मौझा-कलामना, ता.वज. नागपरू. 

जोडारी 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

20 आकार स्स्कल खाजगी औ.प्र.संस्था,सव्हे नं.221/2, 
प्लॉट नं.49, मौझा, नहगणा, वज. नागपरू. 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

21 साई खाजगी औ.प्र. संस्था, वबल्डींग नं.9/1 बी, सीट 
नं.8-अे, मोर माकेट, बजाज नगर, तुमसर, 
ता.तुमसर, वज.भंडारा. 

जोडारी 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

22 माऊंट खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो.नंदा, ता.कोरपना, 
वज. चदं्रपरू. 

जोडारी 1ली ि 2री त ु
विजतंत्री 1ली ि 2री त ु
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अ.
क्र. 

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / 
तुकड्या 

व्यिसाय तुकडी 
1 2 3 4 

23 श्री. सलासार बालाजी खाजगी औ.प्र. संस्था, अंतुणला 
फाटा, चंद्रपरू गुगूस रोड, वज. चंद्रपरू. 

जोडारी 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत 
2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

24 यिोदा खाजगी औ.प्र. संस्था,सव्हे नं.54/2, प्लॉट 
नं.42, मौझा, िािी, ता.समुद्रपरू,वज. िधा. 

जोडारी 1ली ि 2री तु. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
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कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, िासन वनणणय क्रमाकं : आयटीसी-2215/ 
प्र.क्र. 382/व्यवि-3, वदनाकं : 11 जुल,ै 2016 चे सहपत्र. 

 

सहपत्र- "ब" 
 

कायम विना अनुदान तत्त्िािर मान्यता देणयातं आलले्या विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण 
संस्थामंध्ये िाढीि व्यिसाय/तुकड्यानंा मंजूरी देणयांत आलले्या संस्थाचंी यादी. 

 

अ.
क्र. 

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / 
तुकड्या 

व्यिसाय तुकडी 
1 2 3 4 

विभागाचे नांि : -मंुबई  
1 लालजी मेहरोत्रा टेक्नीकल इस्न्स्टट्युट खाजगी 

औ. प्र. संस्था,  हेमा इंडस्स्रयल इस्टेटच्या समोर, 
सिोदय नगर, जोगेश्वरी (पिूण), मंुबई- 400 060. 

टेक्नीवियन 
पॉिर 
इलेक्रॉवनक 
वसस्टीम. 

1ली. तु  पवहल्या पाळीत, 
2री त.ु दुस-या पाळीत, 
ि 3री त.ु वतस-या पाळीत 

2 िारदाश्रम विद्यामंवदर खाजगी औ.प्र. संस्था,  
डॉ.भिानीिंकर दादरकर मागण, दादर (प.), मंुबई- 
400 028. 

विजतंत्री 1ली तु. ि 2री तु. 

3 के.ज.े सोमया खाजगी औ.प्र.संस्था, विद्याविहार, 
मंुबई- 400 077. 

यांवत्रक 
इलेक्रॉवनक्स 

1ली. त,ु 2री त.ु 3री त.ु ि 
4 थी त.ु 

4 रामअितार सुरजमल मोदी खाजगी औ.प्र.संस्था, 
बोरीगांि, पो. बोडी, ता.तलासरी, वज. ठाणे. 

जोडारी 3 री ि 4 थी तु. 

विभागाचे नांि :- पणेु  
5 एम.डी.माने खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो.मानेगांि, 

ता.पाटण, वजल्हा- सातारा. 
कोपा 
 

1ली ि 2री त ु

6 िेठ रतनचंद सखाराम िहा खाजगी औ.प्र. संस्था, 
197, बधुिार पठे, सम्राट चौक, सोलापरू. 

जोडारी 1ली ि 2री तु. 
यांवत्रक वडझेल 1ली ि 2री तु. 

7 जनता विक्षण मंडळ खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. 
अजुणनी (अजुणननगर),  ता.कागल, वज.कोल्हापरू. 

विजतंत्री 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 
जोडारी 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 
संधाता 1ली पवहल्या पाळीत ि 2री 

तु दुसऱ्या पाळीत 
विभागाचे नांि :- नाविक  
8 अनहसा खाजगी औ.प्र. संस्था, मांडळ वििार, धुळे 

रोड, दोंडाईचा ता.निदखेडा, वजल्हा-धुळे. 
जोडारी 5िी तु. ि 6िी तु. वतस-या 

पाळीत 
विजतंत्री 5िी तु. वतस-या पाळीत 

9 श्रीमती उिाबाई िंकर पाटील खाजगी औ.प्र. 
संस्था, सव्हे नं.197/3, गुरुकुल समोर, जळगांि 
रोड, साकेगांि, ता.भसुािळ,वज. जळगांि 

विजतंत्री 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 
जोडारी 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

10 हरी ओम खाजगी औ.प्र. संस्था, कारगांि वििार, 
मेवडकल कॉलेज जिळ, धुळे रोड,चाळीसगांि,ता. 
चाळीसगांि. वज. जळगांि 

विजतंत्री 3 री ि 4 थी तु. 
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क्र. 

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / तुकड्या 

व्यिसाय तुकडी 
1 2 3 4 

11 आबासाहेब वििाजीराि वसताराम पाटील खाजगी 
औ.प्र. संस्था, मु.नचचपरुा, ता.धरणगांि, वज. 
जळगांि. 

जोडारी 5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

विजतंत्री 5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

12 सामोडे खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.सामोडे, 
ता.साक्री, वज. धुळे. 

जोडारी 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 
विजतंत्री 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

विभागाचे नांि :- औरंगाबाद  
13 निनाथ खाजगी औ.प्र. संस्था, लामजना, ता. 

औसा, वजल्हा-लातूर-413516. 
विजतंत्री 1ली ि 2री त ु

14 यिोदीप खाजगी औ.प्र. संस्था, गेट नं.114, 
नपपळगांि पांढरी, बीड रोड, एम.आय.डी.सी. 
िेद्राजिळ, वज.औरंगाबाद. 

विजतंत्री 1ली ि 2री त ु

15 ग्रावमण ॲडव्हांस खाजगी औ.प्र.संस्था, 
डॉ.वनळेकर हॉस्स्पटल,मानधने हाऊस 
समोर,समता कॉलनी, ता.माजलगांि, वजल्हा-
बीड. 

विजतंत्री 5िी ि 6िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

16 इंवडयन फायर सर्व्व्हस इंवज. ॲणड सफे्टी 
मॅनेजमेंट खाजगी औ.प्र. संस्था, गेट नं.45, प्लॉट 
नं.25,26,27,28 कंुभेपाल, वज. औरंगाबाद 

विजतंत्री 3री ि 4 थी त.ु 

17 उज् ज्िल खाजगी औ.प्र. संस्था, वदघोलंबा 
अंबजेोगाई,ता.अंबजेोगाई, वजल्हा-बीड. 

विजतंत्री 5िी, 6िी , 7 िी  
ि 8 िी तु. 

विभागाचे नांि :- नागपरू  
18 अब्दुल मजीद खाजगी औ.प्र.संस्था,सव्हे नं.23/ 

2ए, लोणारा,वजल्हा- नागपरू. 
आरेखक (स्था) 1ली,2री ि 3री तु. 

 
19 

इंस्स्टट्युट ऑफ फायर इंवजनीअरींग खाजगी 
औ.प्र. संस्था, 437/ए/1, मकरढोकाडा काटोल 
रोड, वज.नागपरू 

फायर टेक्नॉलोवज 
ॲणड इंडस्स्रयल 
सेफ्टी मॅनेजमेंट 

1ली ि 2री त ु

फायरमन 1ली ि 2री त ु
 
20 

डॉ. अरुण मोटघरे खाजगी औ.प्र.संस्था,पॉिर 
हाऊस च्या समोर, कोसरा-कोंढा, ता. पिनी, 
वज.भंडारा. 

जोडारी 5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

विजतंत्री 5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

 
21 

ग्लोबस खाजगी औ.प्र. संस्था,कामठी, 1, 
अजनी,ड्रॅबन पॅलेसच्या मागे, न्यु कामठी, कामठी. 

जोडारी 5िी ि 6िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

विजतंत्री 5िी,6िी,7 िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत  8िी तुकडी 
पवहल्या पाळीत ि 9िी 
तुकडी दुसऱ्या पाळीत 
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व्यिसाय तुकडी 
1 2 3 4 

22 कुटेमाटेज खाजगी औ.प्र.संस्था, सव्हे नं. 14/2, 
टी.एस.नं.26, प्लॉट नं.1,2,3,4,5,6. मंजुिा 
कॉलनी, स्टेिन रोड,भद्रािती,  
वज. चदं्रपरू- 442 902. 

विजतंत्री 3री त.ु ि 6िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत,  4थी तु. पवहल्या 
पाळीत, 5िी तु. दुसऱ्या पाळीत. 

जोडारी 3री त.ु ि 6िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत,  4थी तु. पवहल्या 
पाळीत, 5िी तु. दुसऱ्या पाळीत. 

23 
 

मौदा खाजगी औ.प्र. संस्था, जयस्तंभ चौक, मौदा, 
ता.मौदा, वज. नागपरू. 

जोडारी 5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या पाळीत 
विजतंत्री 5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या पाळीत 

24 मल्टी स्कील खाजगी औ.प्र. संस्था, 
मु.पो.विवहरगांि, ता. विवहरगांि, वज.नागपरू. 

विजतंत्री 3री,4थी,5िी  ि 6िी तु.  
जोडारी 3री,4थी,5िी ि 6िी तु.  

25 विद्याविहार खाजगी औ.प्र. ससं्था, ऑरेंज प्लाझा, 
काटोल, ता.काटोल,वज. नागपरू 

विजतंत्री 5िी,ि 6िी तु. वतसऱ्या पाळीत 

26 के.सी.रोंघे खाजगी औ.प्र. ससं्था, नहगणघाट, ता. 
नहगणघाट, वजल्हा-िधा. 

विजतंत्री 3री ि 6 िी तु. वतस-या पाळीत,  
4  थी तु. पवहल्या पाळीत,   
5 िी तु. दुसऱ्या पाळीत 

27 डॉ.आर.जी.भोयर खाजगी औ.प्र. संस्था, 
नालिाडी, बचॅलर रोड, वजल्हा-िधा. 

विजतंत्री 5िी ि 8 िी. त.ु दुस-या पाळीत, 
6 िी ि 9 िी तु. वतस-या पाळीत, 
7 िी तु.पवहल्या पाळीत 

28 भैयासाहेब भोयर खाजगी औ.प्र. संस्था, पलूगांि, 
ता.देिळी, वजल्हा-िधा. 

विजतंत्री 3री ि 6 िी. त.ु वतस-या पाळीत, 
4 थी त.ु पवहल्या पाळीत, 
5 िी तु. दुस-या पाळीत 

29 विद्यावनकेतन खाजगी औ.प्र. संस्था, बसेा चौक, 
नागपरू, वज. नागपरू. 

विजतंत्री 4थी ि 7 िी तु. पवहल्या पाळीत,  
5 िी ि 8 िी तु. दुसऱ्या पाळीत 
आवण 3री, 6िी ि 9िी  तु. 
वतसऱ्या पाळीत 

30 
 

मेघ साई खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो. डोंगरगाि, 
गुमगांि रेल्ि ेक्रॉनसगच्या बाजुला,  
ता. वज. नागपरू- 441 108. 

विजतंत्री 4थी तु. पवहल्या पाळीत, 5 िी 
तु. दुसऱ्या पाळीत, 3री ि 6िी 
तु. वतसऱ्या पाळीत 

जोडारी 4थी तु. पवहल्या पाळीत, 5 िी 
तु. दुसऱ्या पाळीत, 3री ि 6िी 
तु. वतसऱ्या पाळीत 
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31 विद्यावदप खाजगी औ.प्र. ससं्था, एल-1, मेन रोड, 
कामठी,ता.कामठी, वज. नागपरू. 

विजतंत्री 3री ि 4थी  तु. दुसऱ्या पाळी 
आवण 5िी  ि 6िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

जोडारी 3री ि 4 थी  तु. दुसऱ्या पाळी 
आवण 5िी  ि 6िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

32 संभाजी सायरे खाजगी औ.प्र. संस्था, आनंदिन 
चौक, बोरडा, िरोरा, वज. चदं्रपरू. 

विजतंत्री 7 िी, 8िी  ि 9 िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

33 श्री. साई खाजगी औ.प्र. संस्था, प्रगती कॉलनी, 
वजल्हा-भंडारा. 

विजतंत्री 3री,तु.  
जोडारी 3री त.ु 

34 संभाजी सायरे खाजगी औ.प्र.संस्था, आनंदिन 
चौक, मेन रोड, िरोरा, वज.चदं्रपरू. 

विजतंत्री 10 िी, 11 िी ि 12 िी त,ु 
 

35 िदेांत खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.चंद्रभागा नाका, 
वतरोरा, वज. गोंवदया. 

संधाता 1 ली तु पवहल्या पाळीत 
2 री तु. दुसऱ्या पाळीत 
ि 3 री तु. वतसऱ्या पाळीत 
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