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कायम विना अनुदावनत तत्त्िािरील निीन खाजगी 
औद्येवगक प्रविक्षण संस्था ि सध्या सुरु असलले्या 
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये 
निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या सुरु करणयांस 
LOI देणयाबाबत... 

 

महाराष्र िासन 
कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग 

िासन िुध्दीपत्रक क्रमांकः आयटीसी-2215/प्र.क्र. 382/व्यवि-3,  
मंत्रालय विस्तार भिन, मादाम कामा मागग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032. 
वदनांक : 24 ऑक्टोबर, 2016 

 

िाचा : 
(1) कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, िासन वनणगय क्र. आयटीसी-2215/प्र.क्र. 

382/व्यवि-3, वदनांक 11.07.2016. 
िासन िुध्दीपत्रक :  

संदभीय (1) येथील िासन वनणगयासोबतच्या सहपत्र “ब” मध्ये नमूद 35 विद्यमान खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये कायम विना अनुदान तत्िािर जादा तुकडया सुरू करणयास इरादापत्र (LOI) 
देणयात आलेल े आहे. सदर सहपत्र “ब” मधील अ.क्र. 14 ि 27 मध्ये पढुील वििरणपत्रामध्ये नमदु 
केल्यानुसार सुधारणा करणयात येत आहे. 

 

अ. 
क्र. 

खाजगी औ. प्र. संस्थेच ेनांि संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / तुकडया 
व्यिसाय तुकडी 

1 2 3 4 
14 यिोदीप खाजगी औ. प्र. संस्था, गेट नं. 

114, पपपळगाि पांढरी, बीड रोड, 
एम.आय.डी.सी. िेंद्राजिळ, वज. औरंगाबाद 

विजतंत्री 3  री ि 4 थी तुकडी. 

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

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

 

सदर िासन िुध्दीपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करणयात आला असून त्याचा संकेताक 201610241205215303 असा आहे. हा आदेि वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढणयात येत आहे.  

 

  महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार ि नािांने, 
 
 

                                                             (वििके मा. पाटील)  
                                                               अिर सवचि, महाराष्र िासन 

प्रत, 
1) संचालक (प्रविक्षण),व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण सचंालनालय, महाराष्र राज्य,मुंबई 

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


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

 

पृष्ठ 2 पैकी 2 
  

 

2) सहसचंालक,व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण,प्रादेविक कायालय, मुंबई / पणेु / नागपरू/ नाविक 
/औंरगाबाद ि अमरािती. (संचालनालयामार्ग त) 

3) मा.मुख्यमंत्री यांच े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), महाराष्र 1/2, मुंबई/ नागपरू. 
8) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्र 1/2, मुंबई/ नागपरू. 
9) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.  
10) सिग संबवंधत वजल्हा कोषागार अवधकारी (संचालनालयामार्ग त) 
11) सिग संबवंधत वजल्हा व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण अवधकारी यांचे कायालय. (संचालनालयामार्ग त) 
12) संबवंधत खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था (संचालनालयामार्ग त) 
13) वनिड नस्ती (व्यवि-3), कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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