कायम विना अनुदावनत तत्त्िािरील निीन
खाजगी औद्येवगक प्रविक्षण संस्था ि सध्या
सुरु असलेल्या विद्यमान खाजगी औद्योवगक
प्रविक्षण संस्थांमध्ये निीन व्यिसाय/जादा
तुकड्या सुरु करणयांस LOI दे णयाबाबत...
महाराष्ट्र िासन
कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग
िासन वनणणय क्रमांकः आयटीसी-2215/प्र.क्र. 382/व्यवि-3,
मंत्रालय विस्तार भिन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032.
वदनांक : 11 जुल,ै 2016
संदभण :1) िासन वनणणय, उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र.आयटीआय-1099(88)/व्यवि-1,
वद.19 मे,2000.
2) िासन वनणणय, उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र. आयटीआय-2213/प्र.क्र.146/व्यवि-3,
वद.22 ऑगस्ट, 2013.
3) िासन िुद्धीपत्रक, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, क्र.आयटीसी 2215/
प्र.क्र.274/ व्यवि-3,वद. 14 सप्टें बर, 2015.
4) संचालक (प्रविक्षण), व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
यांचे पत्र क्र.12/खाऔप्रसं/मान्यता/2016/87, वद. 12.04.2016.
प्रस्तािना :
राज्यामध्ये निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणयांस ि सध्या सुरु असलेल्या
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये नविन व्यिसाय/जादा तुकड्या सुरु करणयांसाठी
इच्छू क संस्थांनी संचालक (प्रविक्षण), व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय यांच्याकडे
जुलै,2015 ते सप्टें बर, 2015 तसेच ऑक्टोंबर, 2015 ते वडसेंबर, 2015 या वतमाही कालािधीत
अजण सादर केले होते. संचालनालय स्तरािरील तांवत्रक छाननी सवमतीने सदर अजांची छाननी
करुन त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या संस्था तसेच जानेिारी, 2015 ते जून, 2015 या कालािधीत अजण
केलेल्या संस्थांना दु सरी संधी दे िून पात्र असलेल्या संस्थांबाबतचे 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
करणयांत आलेल्या उच्चस्तरीय सवमतीची वद. 02.02.2016 रोजी बैठक आयोवजत करणयांत आली
होती. सदर बैठकीमध्ये विविध मुद्यांची मावहती सादर करणयाच्या सूचना सवमती सदस्यांनी वदल्या.
त्यानुसार विविध मुद्यांच्या मावहतीसह वद. 05.04.2016 रोजी सवमतीची बैठक संपन्न झाली. सदर
बैठकीतील वनणणयानुसार कायम विना अनुदान तत्त्िािर निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था
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सुरु करणयांस ि विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या
सुरु करणयाच्या प्रस्तािांना इरादापत्र ( LOI ) दे णयाची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती.
िासन वनणणय :
उच्चस्तरीय सवमतीच्या वदनांक 02.02.2016 तसेच वद. 05.04.2016 रोजी झालेल्या
बैठकीत घेतलेल्या वनणणयानुसार वदनांक जुल,ै 2015 ते सप्टें बर, 2015 ि ऑक्टोंबर, 2015 ते
वडसेंबर, 2015 या वतमाहीच्या कालािधीत तसेच जानेिारी, 2015 ते जून, 2015 या कालािधीत
अजण केलेल्या संस्थांना दुसरी संधी वदल्यानंतर पात्र असलेल्या संस्थांचे अजण विचारात घेऊन सोबत
जोडलेल्या सहपत्र "अ" मध्ये नमूद 24 निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांना आवण सहपत्र
"ब" मध्ये नमूद 35 विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या
सुरु करणयांस कायम विना अनुदान तत्त्िािर खालील अटी ि ितीच्या अवधन राहू न इरादापत्र (LOI)
दे णयांत येत आहे.
अटी ि िती :1) LOI दे णयांत आलेल्या सदर निीन 24 संस्थांना (सहपत्र “अ”) मंजूर केलेल्या निीन
व्यिसायांसाठी संस्थेने डी.जी.ई.टी., निी वदल्लीच्या रेननग मॅन्युअलमधील मानकानुसार
आिश्यक त्या बाबींची 100 टक्के पूतणता करुन QCI माफणत अवधस्स्िकृती प्राप्त करुन
घेऊन सदर व्यिसायांना एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली यांची संलग्नता प्राप्त करुन घ्यािी
लागेल. तसेच एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली यांचेकडू न संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर व्यिसाय
विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालयाकडू न LOA प्राप्त करुन घ्यािे लागेल. सदर LOA प्राप्त
झाल्यावििाय प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना प्रिेि दे ता 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 कायदे िीर कारिाईस पात्र राहील.
2) LOI दे णयांत आलेल्या सदर 35 विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांना (सहपत्र
“ब”) मंजूर केलेल्या निीन व्यिसायांसाठी संस्थेने डी.जी.ई.टी.,निी वदल्लीच्या रेननग
मॅन्युअलमधील मानकानुसार आिश्यक त्या बाबींची 100 टक्के पूतणता करुन QCI माफणत
अवधस्स्िकृती प्राप्त करुन घेऊन सदर व्यिसायांना एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली यांची
संलग्नता प्राप्त करुन घ्यािी लागेल. तसेच एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली यांचेकडू न
संलग्तना प्राप्त झाल्यानंतर व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालयाकडू न LOA प्राप्त
करुन घ्यािे लागेल. सदर LOA प्राप्त झाल्यावििाय प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना प्रिेि दे ता 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 कायदे िीर
कारिाईस पात्र राहील.
3) सदर संस्थांना LOA वनगणवमत करतांना, 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 प्रिेि दे णयापूिी रु.1,00,000/- (रुपये एक
लांख फक्त) एिढी अनामत रक्कम संचालक (प्रविक्षण) यांच्या 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 प्रिेि दे णयापूिी रु. 10,000/(रुपये दहा हजार फक्त) प्रवत व्यिसाय, प्रवत तुकडी एिढी अनामत रक्कम संचालकांच्या
पी.एल.ए. खात्यात जमा करणे अवनिायण राहील.
6) एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली यांची संलग्नता ि संचालनालयाचे LOA प्राप्त नसतांना
विद्यार्थ्यांना प्रिेि दे ऊ नयेत. असे अनवधकृत प्रिेि वदल्यास सदर प्रिेवित विद्यार्थ्यांना
कोणत्याही समुवचत प्रावधकरणाच्या परीक्षेस बसणयाची परिानगी दे णयांत 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

करणयांसंदभात िेळोिेळी वनमणवमत करणयांत आलेल्या िासन वनणणयाचे / आदे िांचे
काटे कोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील.
8) डी.जी.ई.टी.,निी वदल्ली ि राज्य िासनाने / संचालनालयाने िेळोिेळी वदलेल्या सूचनांचे /
वनदे िांचे पालन न केल्यास नकिा प्रिेि, संलग्नता, परीक्षा इत्यादी बाबत कोणत्याही
स्िरुपाची अवनयवमतता केल्यास संबंवधत संस्थेस दे णयांत आलेले LOI चे आदे ि तात्काळ
रद्द करणयांत येतील.
9) डी.जी.ई.टी.,निी वदल्ली यांनी तसेच िासनाने िेळोिेळी घालून वदलेल्या अन्य अटी ि
ितीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
10) निीन संस्था सुरु करणयांसाठी तसेच विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेमध्ये
निीन अभ्यासक्रम/जादा तुकडी सुरु करणयासाठी LOI वदलेल्या संस्थांनी 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 करणयांत आल्या आहेत नकिा नाही याबाबतचा अहिाल
संचालक (प्रविक्षण), व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-1
यांनी िासनास सादर करािा.
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12) या आदे िान्िये LOI दे णयांत आलेल्या निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था ि
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेतील निी व्यिसाय/जादा तुकड्या या
वदनांकापासून तीन ििण कालािधीच्या आंत प्रत्यक्षांत सुरु करणे अवनिायण राहील. ज्या
निीन संस्था/ अभ्यासक्रम/ जादा तुकडी या कालािधीत सुरु होणार नाहीत, त्यांना
दे णयांत आलेले LOI चे आदे ि रद्द करणयांसाठी आिश्यक असलेला प्रस्ताि िासनास
सादर करणयांची जबाबदारी संचालनालयाची राहील.
13) िासन वनणणय, उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र. संकीणण 3315/प्र.क्र.17/व्यवि-3, वदनांक
14.05.2015 अन्िये वनगणवमत केलेले आदे ि ऑगस्ट, 2015 या सत्रापासून होणा-या
प्रिेिासाठी प्रिेि वनयमािली आवण िासकीय ि खाजगी औ. प्र. संस्थांना प्रविक्षण िुल्क
वनयमािली लागू करणयात आली आहे. उपरोक्त प्रमाणे सुरु होणाऱ्या निीन अिासकीय
औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांना ि सध्या सुरु असलेल्या विद्यमान औद्योवगक प्रविक्षण
संस्थांसाठी सदर आदे ि लागू राहतील.
सदर िासन वनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करणयात आला असून त्याचा संकेताक 201607111914567803 असा आहे . हा आदे ि
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढणयात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.
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ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=841bf2ba2d65f151b54b8b93f5
04695966d17aeec76b11455a90a9edb7b50ff1,
cn=Vivek Madhav Patil
Date: 2016.07.11 19:20:45 +05'30'

( वििेक पाटील )
अिर सवचि, महाराष्ट्र िासन
प्रत :1) संचालक (प्रविक्षण),व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
2) सहसंचालक,व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण,प्रादे विक कायालय, मुंबई / पुणे / नागपूर / नाविक
/औंरगाबाद ि अमरािती. (संचालनालयामाफणत)
3) मा.मुख्यमंत्री यांचे उप सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंत्रालय, मुंबई
4) मा.राज्यमंत्री, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई
5) मा. प्रधान सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
6) सह सवचि (व्यवि), कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
7) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/ नागपूर.
8) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/ नागपूर.
9) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.
10) सिण संबवं धत वजल्हा कोिागार अवधकारी (संचालनालयामाफणत)
11) सिण संबवं धत वजल्हा व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण अवधकारी यांचे कायालय. (संचालनालयामाफणत)
12) संबवं धत खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था (संचालनालयामाफणत)
13) वनिड नस्ती (व्यवि-3), कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, िासन वनणणय क्रमांक : आयटीसी-2215/
प्र.क्र. 382/व्यवि-3, वदनांक : 11 जुल,ै 2016 चे सहपत्र.
सहपत्र- "अ"
कायम विना अनुदान तत्त्िािर मान्यता दे णयांत आलेल्या नविन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण
संस्थांची यादी.
अ.

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

क्र.
1

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय / तुकड्या
व्यिसाय

तुकडी

3

4

2

विभागाचे नांि :- नाविक
1

राजश्री िाहू खाजगी औ.प्र.संस्था, गेट क्र.181

जोडारी

1ली ि 2री तु

ते 194/2 ए, युवनव्हरवसटी मेन गेटजिळ,

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

प्रागवतक खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो.बामणोद,

जोडारी

1ली ि 2री तु

ता.यािल, वजल्हा-जळगांि, 425 503.

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

गुरुकुल खाजगी औ.प्र. संस्था,

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

34/1/बी, 34/2, फुलेनगर, मनमाड रोड,

जोडारी

1ली ि 2री तु

वहरा खाजगी औ.प्र. संस्था, वहरा कॅम्पस

संधाता

1ली तु. ि 2री तु.

श्री गजानन महाराज मंवदरा जिळ, नंदूरबार,

आरे खक स्थापत्य

1ली तु. ि 2री तु.

यांवत्रक

1ली तु. ि 2री तु.

बांभोरी, ता. धरणगांि, वजल्हा-जळगांि.
2
3

नांदगांि, ता.नांदगांि, वज. नाविक.
4

वजल्हा-नंदूरबार.

मोटारगाडी

5

विजतंत्री

1ली तु. ि 2री तु.

कातारी

1ली तु. ि 2री तु.

विजतंत्री

1ली तु. ि 2री तु.

जोडारी

1ली तु. ि 2री तु.

डॉ.मंजूर हसन अय्युबी खाजगी औ.प्र.संस्था,

जोडारी

1ली ि 2री तु

782, खुिामदपुरा, मालेगांि, वज. नाविक.

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

डॉ. भानुदास जी. डे रे खाजगी औ.प्र.संस्था,

जोडारी

1 ली तु पवहल्या पाळीत

श्री. साई खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. दे िगांि,
दे िळी, (जी-13/15/17) अंमळनेर, चोपडा रोड,
दे िळी फाटा

6
7

मु. कऱ्हे , पो.वनमोन, ता. संगमनेर,

2 री तु. दु सऱ्या पाळीत

वज. अहमदनगर

3 री तु. वतसऱ्या पाळीत
विजतंत्री

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

यांवत्रक

1ली तु पवहल्या पाळीत

मोटारगाडी

2री तु. दुसऱ्या पाळीत
3री तु. वतसऱ्या पाळीत

संधाता

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

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय /

क्र.

तुकड्या

1

2

व्यिसाय

तुकडी

3

4

विभागाचे नांि :- पुणे
8

बहु जन पवरितणन खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो.पाटण,

नळकारागीर

1ली तु. ि 2री तु.

ता.पाटण, वसध्दाथणनगर, वज. सातारा

तारतंत्री

1ली तु. ि 2री तु.

भोंसला खाजगी औ.प्र. संस्था, सव्हे नं.65, विलेज

जोडारी

1 ली ि 2 री तु

नहगणा बरलींगा, नलबी फाटा, पटणी कोल्ड स्टोरे ज

विजतंत्री

1 ली ि 2 री तु

विभागाचे नांि :- अमरािती
9

जिळ, अकोला िाविम हायिे, वजल्हा-अकोला.
10

श्री. रामभाऊ नलगाडे खाजगी औ.प्र. संस्था, नलगाडे

यांवत्रक वडझेल 1 ली ि 2 री तु
संधाता

1 ली ि 2 री तु

संधाता

1 ली तु पवहल्या पाळीत

नॉलेज पाकण, वचखली रोड,

2 री तु. दु सऱ्या पाळीत

वजल्हा-बुलढाणा.

3 री तु. वतसऱ्या पाळीत
जोडारी

1 ली तु पवहल्या पाळीत
2 री तु. दु सऱ्या पाळीत
3 री तु. वतसऱ्या पाळीत

विजतंत्री

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

विभागाचे नांि :- नागपूर
11
12
13

मायनींग खाजगी औ.प्र. संस्था, तुडका, ता. तुमसर,

जोडारी

1ली ि 2री तु

वजल्हा-भंडारा

विजतंत्री

1ली,2री,3री ि 4थी तु.

गुरुकुल खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो.नाग्रा,गोंवदया,

जोडारी

1ली ि 2री तु

वजल्हा-गोंवदया.

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

धनंजय तीरपुडे खाजगी औ.प्र.संस्था, सािरी

जोडारी

1ली तु. पवहल्या पाळीत

(लाखनी), ता.लाखनी, वजल्हा- भंडारा

2 री तु. दु सऱ्या पाळीत
3री तु. वतसऱ्या पाळीत
विजतंत्री

1ली तु. पवहल्या पाळीत
2 री तु. दु सऱ्या पाळीत
3री तु. वतसऱ्या पाळीत

14

श्री. गजानन खाजगी औ.प्र.संस्था, प्लॉट नं.53 ि

विजतंत्री

1ली,2री,3री ि 4थी तु.

आवदत्य खाजगी औ.प्र. संस्था, प्लॉट नं. 1ि 2,

जोडारी

1ली ि 2री तु

अवखल सभगुरु जिळ, गणेिपुर,भंडारा, वज. भंडारा.

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

74-अे, रौनक नाका, बुटीबोरी, वज. नागपूर.
15
16

श्री. गणपती खाजगी औ.प्र. संस्था, प्लॉट नं.197, मेकॅवनक

1ली तु पवहल्या पाळीत

घाटटे नगर,पाडी, पुनापूर रोड,

कॉम्प्युटर

2री तु. दुसऱ्या पाळीत

भिानी मंदीर जिळ, ता.वज.नागपूर.

हाडण िअ
े र

3री तु. वतसऱ्या पाळीत
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अ.

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय /

क्र.

तुकड्या

1

2

व्यिसाय

तुकडी

3

4

आय.टी.ॲणड

1ली तु पवहल्या पाळीत

इ.एस.एम.

2री तु. दुसऱ्या पाळीति
3री तु. वतसऱ्या पाळीत

17

श्री ज्ञानेश्वर ठाकरे खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.खासरा

जोडारी

1ली तु पवहल्या पाळीत

नं.25, मौझा नझगाबाई टाकली, ता.नागपूर, वज.

2री तु. दुसऱ्या पाळीत

नागपूर.

3री तु. वतसऱ्या पाळीत
विजतंत्री

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

18

उमरकर खाजगी औ.प्र. संस्था,मु.सव्हे नं.143, 144,

जोडारी

1ली तु पवहल्या पाळीत

145,146/1, 310 पी.एच. नं.36, थडीपौनी, ता.

2री तु. दुसऱ्या पाळीत

नारखेड, वज. नागपूर.

3री तु. वतसऱ्या पाळीत
विजतंत्री

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

19

वकरण खाजगी औ.प्र. संस्था,मु.पो. नं.5,खासरा,

जोडारी

नं.18/2, मौझा-कलामना, ता.वज. नागपूर.

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

विजतंत्री

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

20

आकार स्स्कल खाजगी औ.प्र.संस्था,सव्हे नं.221/2,

विजतंत्री

प्लॉट नं.49, मौझा, नहगणा, वज. नागपूर.

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

21

साई खाजगी औ.प्र. संस्था, वबल्डींग नं.9/1 बी, सीट

जोडारी

1ली तु पवहल्या पाळीत

नं.8-अे, मोर माकेट, बजाज नगर, तुमसर,

2री तु. दुसऱ्या पाळीत

ता.तुमसर, वज.भंडारा.

3री तु. वतसऱ्या पाळीत
विजतंत्री

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

22

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

जोडारी

1ली ि 2री तु

वज. चंद्रपूर.

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

पृष्ट्ठ 12 पैकी 7

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

अ.

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय /

क्र.

तुकड्या

1

2

23

श्री. सलासार बालाजी खाजगी औ.प्र. संस्था, अंतणुला

व्यिसाय

तुकडी

3

4

जोडारी

फाटा, चंद्रपूर गुगूस रोड, वज. चंद्रपूर.

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

विजतंत्री

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

24

यिोदा खाजगी औ.प्र. संस्था,सव्हे नं.54/2, प्लॉट

जोडारी

1ली ि 2री तु.

नं.42, मौझा, िािी, ता.समुद्रपूर,वज. िधा.

विजतंत्री

1ली ि 2री तु.
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कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, िासन वनणणय क्रमांक : आयटीसी-2215/
प्र.क्र. 382/व्यवि-3, वदनांक : 11 जुल,ै 2016 चे सहपत्र.
सहपत्र- "ब"
कायम विना अनुदान तत्त्िािर मान्यता दे णयांत आलेल्या विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण
संस्थांमध्ये िाढीि व्यिसाय/तुकड्यांना मंजूरी दे णयांत आलेल्या संस्थांची यादी.
अ.

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय /

क्र.

तुकड्या

1

व्यिसाय

तुकडी

3

4

2

विभागाचे नांि : -मुंबई
1

लालजी मेहरोत्रा टे क्नीकल इस्न्स्टट्युट खाजगी

टे क्नीवियन

1ली. तु पवहल्या पाळीत,

औ. प्र. संस्था, हे मा इंडस्स्रयल इस्टे टच्या समोर,

पॉिर

2री तु. दुस-या पाळीत,

सिोदय नगर, जोगेश्वरी (पूि)ण , मुंबई- 400 060.

इलेक्रॉवनक

ि 3री तु. वतस-या पाळीत

वसस्टीम.
2

िारदाश्रम विद्यामंवदर खाजगी औ.प्र. संस्था,

विजतंत्री

1ली तु. ि 2री तु.

के.जे. सोमया खाजगी औ.प्र.संस्था, विद्याविहार,

यांवत्रक

1ली. तु, 2री तु. 3री तु. ि

मुंबई- 400 077.

इलेक्रॉवनक्स

4 थी तु.

रामअितार सुरजमल मोदी खाजगी औ.प्र.संस्था,

जोडारी

3 री ि 4 थी तु.

कोपा

1ली ि 2री तु

िेठ रतनचंद सखाराम िहा खाजगी औ.प्र. संस्था,

जोडारी

1ली ि 2री तु.

197, बुधिार पेठ, सम्राट चौक, सोलापूर.

यांवत्रक वडझेल

1ली ि 2री तु.

जनता विक्षण मंडळ खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो.

विजतंत्री

3री तु. वतसऱ्या पाळीत

अजुन
ण ी (अजुन
ण नगर), ता.कागल, वज.कोल्हापूर.

जोडारी

3री तु. वतसऱ्या पाळीत

संधाता

1ली पवहल्या पाळीत ि 2री

डॉ.भिानीिंकर दादरकर मागण, दादर (प.), मुंबई400 028.
3
4

बोरीगांि, पो. बोडी, ता.तलासरी, वज. ठाणे.
विभागाचे नांि :- पुणे
5

एम.डी.माने खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो.मानेगांि,
ता.पाटण, वजल्हा- सातारा.

6
7

तु दु सऱ्या पाळीत
विभागाचे नांि :- नाविक
8

अनहसा खाजगी औ.प्र. संस्था, मांडळ वििार, धुळे

जोडारी

रोड, दोंडाईचा ता.निदखेडा, वजल्हा-धुळे.
9

पाळीत
विजतंत्री

5िी तु. वतस-या पाळीत

श्रीमती उिाबाई िंकर पाटील खाजगी औ.प्र.

विजतंत्री

3री तु. वतसऱ्या पाळीत

संस्था, सव्हे नं.197/3, गुरुकुल समोर, जळगांि

जोडारी

3री तु. वतसऱ्या पाळीत

विजतंत्री

3 री ि 4 थी तु.

रोड, साकेगांि, ता.भुसािळ,वज. जळगांि
10

5िी तु. ि 6िी तु. वतस-या

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

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

क्र.
1

2

11

आबासाहे ब वििाजीराि वसताराम पाटील खाजगी

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय / तुकड्या
व्यिसाय

तुकडी

3

4

जोडारी

औ.प्र. संस्था, मु.नचचपुरा, ता.धरणगांि, वज.
जळगांि.

5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या
पाळीत

विजतंत्री

5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या
पाळीत

12

सामोडे खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.सामोडे ,

जोडारी

3री तु. वतसऱ्या पाळीत

ता.साक्री, वज. धुळे.

विजतंत्री

3री तु. वतसऱ्या पाळीत

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

विजतंत्री

1ली ि 2री तु

विजतंत्री

5िी ि 6िी तु. वतसऱ्या

विभागाचे नांि :- औरं गाबाद
13

निनाथ खाजगी औ.प्र. संस्था, लामजना, ता.
औसा, वजल्हा-लातूर-413516.

14

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

15

ग्रावमण ॲडव्हांस खाजगी औ.प्र.संस्था,
डॉ.वनळे कर हॉस्स्पटल,मानधने हाऊस

पाळीत

समोर,समता कॉलनी, ता.माजलगांि, वजल्हाबीड.
16

इंवडयन फायर सर्व्व्हस इंवज. ॲणड सेफ्टी

विजतंत्री

3री ि 4 थी तु.

विजतंत्री

5िी, 6िी , 7 िी

मॅनेजमेंट खाजगी औ.प्र. संस्था, गेट नं.45, प्लॉट
नं.25,26,27,28 कंु भेपाल, वज. औंरगाबाद
17

उज्ज्िल खाजगी औ.प्र. संस्था, वदघोलंबा
अंबज
े ोगाई,ता.अंबज
े ोगाई, वजल्हा-बीड.

ि 8 िी तु.

विभागाचे नांि :- नागपूर

18

19

अब्दु ल मजीद खाजगी औ.प्र.संस्था,सव्हे नं.23/

आरे खक (स्था)

1ली,2री ि 3री तु.

इंस्स्टट्युट ऑफ फायर इंवजनीअरींग खाजगी

फायर टे क्नॉलोवज

1ली ि 2री तु

औ.प्र. संस्था, 437/ए/1, मकरढोकाडा काटोल

ॲणड इंडस्स्रयल

रोड, वज.नागपूर

सेफ्टी मॅनेजमेंट

2ए, लोणारा,वजल्हा- नागपूर.

डॉ. अरुण मोटघरे खाजगी औ.प्र.संस्था,पॉिर

20

फायरमन

1ली ि 2री तु

जोडारी

5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या

हाऊस च्या समोर, कोसरा-कोंढा, ता. पिनी,
वज.भंडारा.

पाळीत
विजतंत्री

5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या
पाळीत

ग्लोबस खाजगी औ.प्र. संस्था,कामठी, 1,

21

जोडारी

अजनी,ड्रॅबन पॅलस
े च्या मागे, न्यु कामठी, कामठी.

5िी ि 6िी तु. वतसऱ्या
पाळीत

विजतंत्री

5िी,6िी,7 िी तु. वतसऱ्या
पाळीत 8िी तुकडी
पवहल्या पाळीत ि 9िी
तुकडी दुसऱ्या पाळीत
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अ.

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

क्र.
1

22

2
कुटे माटे ज खाजगी औ.प्र.संस्था, सव्हे नं. 14/2,

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय / तुकड्या
व्यिसाय

तुकडी

3

4

विजतंत्री

3री तु. ि 6िी तु. वतसऱ्या

टी.एस.नं.26, प्लॉट नं.1,2,3,4,5,6. मंजुिा

पाळीत, 4थी तु. पवहल्या

कॉलनी, स्टे िन रोड,भद्रािती,

पाळीत, 5िी तु. दु सऱ्या पाळीत.

वज. चंद्रपूर- 442 902.

जोडारी

3री तु. ि 6िी तु. वतसऱ्या
पाळीत, 4थी तु. पवहल्या
पाळीत, 5िी तु. दु सऱ्या पाळीत.

23

मौदा खाजगी औ.प्र. संस्था, जयस्तंभ चौक, मौदा,

जोडारी

5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या पाळीत

ता.मौदा, वज. नागपूर.

विजतंत्री

5िी ि 6 िी तु. वतसऱ्या पाळीत

24

मल्टी स्कील खाजगी औ.प्र. संस्था,

विजतंत्री

3री,4थी,5िी ि 6िी तु.

मु.पो.विवहरगांि, ता. विवहरगांि, वज.नागपूर.

जोडारी

3री,4थी,5िी ि 6िी तु.

25

विद्याविहार खाजगी औ.प्र. संस्था, ऑरें ज प्लाझा,

विजतंत्री

5िी,ि 6िी तु. वतसऱ्या पाळीत

26

के.सी.रोंघे खाजगी औ.प्र. संस्था, नहगणघाट, ता.

विजतंत्री

3री ि 6 िी तु. वतस-या पाळीत,

काटोल, ता.काटोल,वज. नागपूर
नहगणघाट, वजल्हा-िधा.

4 थी तु. पवहल्या पाळीत,
5 िी तु. दु सऱ्या पाळीत

27

डॉ.आर.जी.भोयर खाजगी औ.प्र. संस्था,

विजतंत्री

नालिाडी, बॅचलर रोड, वजल्हा-िधा.

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

28

भैयासाहे ब भोयर खाजगी औ.प्र. संस्था, पूलगांि,

विजतंत्री

ता.दे िळी, वजल्हा-िधा.

3री ि 6 िी. तु. वतस-या पाळीत,
4 थी तु. पवहल्या पाळीत,
5 िी तु. दु स-या पाळीत

29

विद्यावनकेतन खाजगी औ.प्र. संस्था, बेसा चौक,

विजतंत्री

नागपूर, वज. नागपूर.

4थी ि 7 िी तु. पवहल्या पाळीत,
5 िी ि 8 िी तु. दु सऱ्या पाळीत
आवण 3री, 6िी ि 9िी

तु.

वतसऱ्या पाळीत

30

मेघ साई खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो. डोंगरगाि,

विजतंत्री

4थी तु. पवहल्या पाळीत, 5 िी

गुमगांि रे ल्िे क्रॉनसगच्या बाजुला,

तु. दुसऱ्या पाळीत, 3री ि 6िी

ता. वज. नागपूर- 441 108.

तु. वतसऱ्या पाळीत
जोडारी

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

खाजगी औ.प्र`.संस्थेचे नांि

संस्थेस परिानगी वदलेल्या व्यिसाय /

क्र.

तुकड्या

1

31

2
विद्यावदप खाजगी औ.प्र. संस्था, एल-1, मेन रोड,

व्यिसाय

तुकडी

3

4

विजतंत्री

कामठी,ता.कामठी, वज. नागपूर.

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

जोडारी

3री ि 4 थी तु. दु सऱ्या पाळी
आवण 5िी ि 6िी तु. वतसऱ्या
पाळीत

32

संभाजी सायरे खाजगी औ.प्र. संस्था, आनंदिन

विजतंत्री

33

श्री. साई खाजगी औ.प्र. संस्था, प्रगती कॉलनी,

विजतंत्री

3री,तु.

वजल्हा-भंडारा.

जोडारी

3री तु.

34

संभाजी सायरे खाजगी औ.प्र.संस्था, आनंदिन

विजतंत्री

10 िी, 11 िी ि 12 िी तु,

35

िेदांत खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.चंद्रभागा नाका,

संधाता

1 ली तु पवहल्या पाळीत

चौक, बोरडा, िरोरा, वज. चंद्रपूर.

7 िी, 8िी ि 9 िी तु. वतसऱ्या
पाळीत

चौक, मेन रोड, िरोरा, वज.चंद्रपूर.
वतरोरा, वज. गोंवदया.

2 री तु. दु सऱ्या पाळीत
ि 3 री तु. वतसऱ्या पाळीत
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