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प्रस्तािना :  
            राज्यामध्ये निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणयांस ि सध्या सरुु असलेल्या विद्यमान 
खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये नविन व्यिसाय/जादा तकुड्या सुरु करणयांसाठी संचालक, 
व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय, मंुबई यांच्याकडे 01 एवप्रल, 2016 ते 
जून, 2016 ि 01 जुलै, 2016 ते सप्टेंबर, 2016 तसेच 01 ऑक्टोबर, 2016 ते वडसेंबर, 2016 या 
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कालािधीत विविध ससं्थांकडून अजण प्राप्त झाले होते. संचालनालय स्तरािरील तावंत्रक छाननी सवमतीने 
सदर अजांची छाननी करुन त्यामध्ये छाननी सवमतीने सदर संस्थाबंाबतच ेप्रस्ताि सचंालक (व्यवि ि प्रवि) 
यांच्या विफारिीसह अनुक्रमे संदभीय (4) ते (6) येथील पत्राव्दारे िासनास सादर केले आहेत.  या संदभात 
पढुील वनणणय घेणयाकवरता संदभीय (1) ि (3) येथील िासन वनणणयाव्दारे गवठत करणयांत आलेल्या 
उच्चस्तरीय सवमतीची वद. 16.05.2017 रोजी बठैक आयोवजत करणयातं आली होती. सदर बठैकीत निीन 
कायम विना अनुदान तत्िािर 66 खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरू करणयास  ि विद्यमान 40 खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्थामध्ये नविन व्यिसाय/जादा तकुड्या सुरू करणयास अिा एकूण 106 संस्थांना 
मान्यता देणयात आली.   त्यानुसार िवरल संदभण क्र.  (8) येथील पत्रान्िये सचंालकानंी निीन 66 खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्था ि विद्यमान 40 औद्योवगक प्रविक्षण ससं्थामध्ये नविन व्यिसाय/जादा तकुड्या 
सुरू करणयास अिा एकूण 106 संस्थांना इरादापत्र (LOI) देणयास मान्यता देणयाबाबतचा प्रस्ताि 
उच्चस्तरीय सवमतीच्या बठैकीच्या इवतिृतासह  िासनास सादर केला. सदर 106 ससं्थांपैकी, 5 नविन 
खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांना ि 2 विद्यमान औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये नविन 
व्यिसाय/तुकडीिाढ करणयाच्या प्रस्तािास  संदर्भभय (9) येथील िासन वनणणयान्िये इरादापत्र(LOI) देणयास 
मान्यता वदलेली आहे.  आता संचालक (व्यवि ि प्रवि) यांनी िवरल संदभण क्र. (10)  येथील पत्रान्िये उच्चस्तर 
सवमतीने मान्यता वदलेल्या ि अद्यापी इरादापत्र देणयात न आलेल्या  कायम विना अनुदान तत्त्िािर निीन 61 
खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणयासं ि विद्यमान 38 खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये 
निीन व्यिसाय/जादा तकुड्या सुरु करणयास परिानगी देणयाबाबतचे आदेि वनगणवमत करणयाचा प्रस्ताि 
िासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदर 99 संस्थानंा इरादापत्र (LOI) देणयासाठी सचंालक, व्यिसाय 
विक्षण ि प्रविक्षण यानंा परिानगी देणयाचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन होता. 
 

िासन वनणणय :  
            िासन आता याव्दारे, उच्चस्तरीय सवमतीच्या वदनाकं 16.05.2017 रोजी झालेल्या बठैकीत 
घेतलेल्या वनणणयानुसार पात्र असलेल्या संस्थाचंे अजण विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या सहपत्र "अ" मध्ये 
नमूद 61 निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थानंा आवण सहपत्र "ब" मध्ये नमदू 38 विद्यमान खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या सुरु करणयांस कायम विना अनुदान तत्त्िािर 
खालील अटी ि ितीच्या अवधन राहून संबवंधत संस्थानंा इरादापत्र (LOI) देणयाची परिानगी सचंालक, 
व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यांना देत 
आहे. 
 

अटी ि िती :- 
1) LOI देणयांत आलेल्या सदर निीन 61 संस्थांना (सहपत्र “अ”) मंजूर केलेल्या निीन व्यिसायासंाठी 

संस्थेने डी.जी.ई.टी., निी वदल्लीच्या रेननग मॅन्यअुलमधील मानकानुसार आिश्यक त्या बाबींची 
100 टक्के पतूणता करुन QCI माफण त अवधस्स्िकृती प्राप्त करुन घेऊन सदर व्यिसायांना 
एन.सी.व्ही.टी.,निी वदल्ली यांची संलग्नता प्राप्त करुन घ्यािी लागेल. तसचे 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 संबवंधत संस्था "महाराष्ट्र राज्यात कृवष,पिु ि मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, 
उच्च, तंत्र ि व्यिसाय विक्षण यामधील अनवधकृत संस्था स्थापन करणे आवण अवनवधकृत अभ्यास 
पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रवतबधं) अवधवनयम, 2013" प्रमाणे कायदेिीर कारिाईस पात्र राहील.  

2) LOI देणयांत आलेल्या सदर 38 विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांना (सहपत्र “ब”) मंजूर 
केलेल्या निीन व्यिसायासंाठी संस्थेने डी.जी.ई.टी.,निी वदल्लीच्या रेननग मॅन्युअलमधील 
मानकानुसार आिश्यक त्या बाबींची 100 टक्के पतूणता करुन QCI माफण त अवधस्स्िकृती प्राप्त करुन 
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घेऊन सदर व्यिसायांना 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 संबवंधत संस्था "महाराष्ट्र राज्यात कृवष,पिु ि 
मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र ि व्यिसाय विक्षण यामधील अनवधकृत संस्था स्थापन 
करणे आवण अवनवधकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रवतबधं) अवधवनयम, 2013" प्रमाणे 
कायदेिीर कारिाईस पात्र राहील.  

3) सदर संस्थानंा LOA वनगणवमत करतानंा, त्या संस्थेने वनयमानुसार सिण बाबींची पतूणता केली आहे नकिा 
नाही, याची तपासणी करणयाची जबाबदारी संचालनालयाची राहील.  

4) िासन वनणणय क्र.पीटीआय-1000/246/व्यवि-2, वद. 15 एवप्रल,2002 नुसार सदर निीन मान्यता 
वदलेल्या संस्थेने प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना प्रििे देणयापिूी रु.1,00,000/- (रुपये एक लांख फक्त)  
एिढी अनामत रक्कम सचंालक (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 प्रििे देणयापिूी 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 ि सचंालनालयाचे LOA प्राप्त नसतानंा विद्यार्थ्यांना प्रििे 
देऊ नयेत. असे अनवधकृत प्रििे वदल्यास सदर प्रिवेित विद्यार्थ्यांना कोणत्याही समुवचत 
प्रावधकरणाच्या परीक्षेस बसणयाची परिानगी देणयांत येणार नाही ि त्यामुळे उद्भिणाऱ्या सदर 
विद्यार्थ्यांच्या िैक्षवणक नुकसानाची जबाबदारी संबवंधत ससं्थेची राहील.  

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

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

9) डी.जी.ई.टी.,निी वदल्ली यांनी तसचे िासनाने िळेोिळेी घालून वदलेल्या अन्य अटी ि ितीच ेपालन 
करणे बधंनकारक राहील.  

10) निीन संस्था सुरु करणयांसाठी तसेच विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेमध्ये निीन 
अभ्यासक्रम/जादा तुकडी सरुु करणयासाठी LOI वदलेल्या संस्थांनी विवहत अहणताधारक विक्षक ि 
विक्षकेत्तर कमणचारी उपलब्ध करणे अवनिायण राहील. 

11) सदर िासन वनणणयान्िये LOI वदलेल्या निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण ससं्था ि विद्यमान 
खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेमध्ये निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या विवहतवरत्या प्रत्यक्षात सुरु 
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करणयांत आल्या आहेत नकिा नाही याबाबतचा अहिाल सचंालक, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण, 
व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई-1 यांनी िासनास सादर करािा.  

12) संचालनालयातफे ज्या आर्भथक िषात इरादापत्र प्राप्त होईल, ते आर्भथक िषण जोडून 3 िषाच्या 
आत डी.जी.टी. निी वदल्ली यांच्याकडून संलग्नता वमळविणे बधंनकारक राहील. खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण ससं्थांना देणयात येणा-या इरादापत्राची िधैता 3 िषापयंतच राहील, अन्यथा 
निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था ि विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेतील निीन 
व्यिसाय/जादा तकुडी/व्यिसाय बदल इ. कवरता देणयात आलेले इरादापत्र आपोआप संपषु्ट्टात 
येईल. 
13) िासन वनणणय, उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, क्र. सकंीणण 3315/प्र.क्र.17/व्यवि-3, वदनांक 
14.05.2015 अन्िये वनगणवमत केलेले आदेि ऑगस्ट, 2015 या सत्रापासून 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 
संस्थांना ि सध्या सुरु असलेल्या विद्यमान औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांसाठी सदर आदेि लागू 
राहतील.  
 

सदर िासन वनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करणयात आला असून त्याचा संकेताक 201708281859102503 असा आहे. हा आदेि वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढणयात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेिानुसार ि नािाने.  
 
 
 
                    ( स.वद. खरात ) 

          उप सवचि, महाराष्ट्र िासन 
प्रत :- 

1) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/ नागपरू. 
2) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/ नागपरू. 
3) संचालक, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण सचंालनालय,महाराष्ट्र 

राज्य,मंुबई 
4) सिण सहसंचालक, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण प्रादेविक कायालय, (संचालनालयामाफण त) 
5) मा.  मंत्री, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचंे खाजगी सवचि,  मंत्रालय, मंुबई 
6) मा.राज्यमंत्री, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचं ेखाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
7) मा. सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचंे िरीष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
8) उप सवचि (व्यवि), कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई  
9) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई.  
10) सिण सबंवंधत वजल्हा कोषागार 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. 
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कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, िासन वनणणय क्रमांक : आयटीसी-2217/ 
प्र.क्र. 82/व्यवि-3, वदनांक :  28 ऑगस्ट, 2017 चे सहपत्र. 

सहपत्र- "अ" 
कायम विना अनुदान तत्त्िािर मान्यता देणयांत आलले्या नविन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांची यादी. 

 
अ.क्र. खाजगी औ. प्र. संस्थेचे नांि 

संस्थेस परिानगी वदलले्या व्यिसाय / तुकड्या 
व्यिसाय तुकडी 

1 2 3 4 
विभागाचे नांि :- मंुबई. 

1 जय भगिान खाजगी औ.प्र. संस्था, कळिा, 
एच.पी. परेोल पंप समोर, विटािा ऑक्राय 
नाक्या जिळ, सूयण पाडा, कळिा, वजल्हा-
ठाणे 

विजतंत्री 1ली,2री,3री ि 4 थी त.ु 
जोडारी 1ली,2री,3री ि 4 थी त.ु 
आरेखक (यांवत्रकी) 1ली ि 2री तु. 
संधाता 1ली तु. पवहल्या पाळीत 

ि 2री त.ु दुसऱ्या पाळीत 
2 गुरुकृपा खाजगी औ.प्र.संस्था, 

एसएसपीएम एज्यकेुिन कॉम्पप्लेक्स, 
गौरीपाडा तलािा समोर, योगीधाम जिळ, 
कल्याण (पविम), वज.ठाणे. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
आरेखक स्थापत्य  1ली ि 2री तु. 
यांवत्रक मोटारगाडी 1ली ि 2री तु. 
यांवत्रक इलेक्रॉवनक्स 1ली ि 2री तु. 

3 केव्हीसीटी खाजगी औ.प्र.संस्था, 
आरमाईट सापंगांि, ए.एस.राि नगर, 
ता.िहापरू,वज.ठाणे. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 1ली ि 2री तु. 
आरेखक स्थापत्य  1ली ि 2री तु. 
यांवत्रक मोटारगाडी 1ली ि 2री तु. 

4 मंनोज िेटे्ट खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पोस्ट. 
मोखािने कसारा, मंुबई नाविक हायि े
(एनएच3) बॉयपास कसारा ता. िहापरू 
वज.ठाणे-421602 

संधाता 1ली ि 2री तु. 
आरेखक स्थापत्य 1ली ि 2री तु. 
आरेखक यांवत्रकी 1ली ि 2री तु. 
विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 1ली ि 2री तु. 

5 ईिान्य फौंडेिन खाजगी औ.प्र.संस्था, गेट 
क्र.5/6 विलेज नागझरी, तळोजा 
एम.आय.डी.सी., कल्याण रोड, तळोजा, 
निी मंुबई. 

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

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

यांवत्रक मोटारगाडी 1ली ि 2री तु पवहल्या 
पाळीत ि 3री त.ु दुसऱ्या 
पाळीत 
 

मेकॅवनक आर.ए.सी. 1ली ि 2री तु पवहल्या 
पाळीत ि 3री त.ु दुसऱ्या 
पाळीत 

यंत्रकारागीर 1ली ि 2री तु पवहल्या 
पाळीत ि 3री त.ु दुसऱ्या 
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पाळीत 
6 हमद बीन जासम खाजगी औ.प्र.संस्था, 

सव्हे नं.158, वहसा नं. 4, वचरेखान, 
दाभोळ वभिबदंर रोड, दाभोळ, ता. 
दापोली, वज- रत्नावगरी. 

संधाता 1ली ि 2री तु. 
वडझेल मेकॅवनक 1ली ि 2री तु. 
विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 1ली ि 2री तु. 

विभागाचे नांि :- नाविक   
7 श्री. राधेकृष्ट्ण खाजगी औ.प्र.संस्था, सौंदाणे 

ता. मालेगांि वज. नाविक 
विजतंत्री 1 ली ि 2 री तु. 
जोडारी 1 ली ि 2 री तु. 

8 सुविला रमेि चौधरी खाजगी औ.प्र. 
संस्था, वकनगांि ता. यािल वज. जळगांि-
425302 

विजतंत्री 1 ली ि 2 री तु. 
जोडारी 1 ली ि 2 री तु. 
संधाता 1 ली ि 2 री तु. 

9 श्रमसाधना बॉम्पब ेरस्ट खाजगी औ.प्र. 
संस्था, बांभोरी ता. धरणगांि वज. 
जळगांि.425001 

संधाता 1 ली,2 री  ि 3 री तु. 
मेकॅवनक रेफवरजिेन 
अँड एअर कन्डीिन  

1 ली,2 री  ि 3 री तु. 

यांवत्रक मोटारगाडी 1 ली,2 री  ि 3 री तु. 
विजतंत्री 1 ली,2 री  ि 3 री तु. 
जोडारी 1 ली,2 री  ि 3 री तु. 
मविवनस्ट 1 ली,2 री  ि 3 री तु. 

10 श्रीमती िरदचंविका सुरेि पाटील खाजगी 
औ.प्र.संस्था एमजीएसएम कॅम्पपस,यिला 
रोड,चोपडा, जळंगाि 425107 

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

11 आदिण हाय-टेक खाजगी औ.प्र.संस्था, 
मु.पो. कुऱ्हे प्र.न., ता. भसुािळ, वज. 
जळगांि. 

विजतंत्री 1 ली, 2 री , 3 री,  4 
थी , 5 िी ि 6 िी तुकडी 

जोडारी 1 ली, 2 री , 3 री,  4 
थी , 5 िी ि 6 िी तुकडी 

12 खाजगी औ.प्र.संस्था, मालेगांि, 
मु.पो.मालेगांि,  ता. वसन्नर, वज. नाविक. 

संधाता 1ली ि 2री तु. 
जोडारी  1 ली ि 2 री तु. 
कातारी  1 ली ि 2 री तु. 

13 स्ि.कौिल्याबाई पाटील खाजगी 
औ.प्र.संस्था, 155/1अ,े कानोळ रोड, मेरी 
हायड्रो वडव्हीजन समोर, पंचिटी 
वज.नाविक 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 1ली ि 2री तु. 
तारतंत्री 1ली ि 2री तु. 
आरेखक स्थापत्य  1ली ि 2री तु. 

 
14 श्रीमती इंदूबाई खाजगी औ.प्र.संस्था, 

जळगांि, तालुका वजल्हा- जळगांि. 
विजतंत्री 1ली,2री ि 3री तु. 
जोडारी 1ली,2री ि 3री तु. 

15 निजीिन खाजगी औ.प्र. संस्था, नांदुरा 
निगोटे, ता. वसन्नर, वज.नाविक. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 1ली ि 2री तु. 
संधाता 1ली ि 2री तु. 
ड्रेस मेनकग 1ली ि 2री तु. 

16 एकविरा खाजगी औ.प्र. संस्था, विजतंत्री 1ली,2री ि 3री तु. 
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एरंडोल,गेट नं.123/1 कृषी उत्पन्न बाजार 
सवमती, धरणगांि म्पहासिडा रोड, एरंडोल, 
वज.जळगांि 

जोडारी 1ली,2री,3री,4थी,5िी 
ि 6िी तु. 

 
17 

ज्ञानेश्वर खाजगी औ.प्र.संस्था, 
भानसवहरिा,  
ता. नेिासा, वज.अहमदनगर. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 1ली ि 2री तु. 
कोपा 1ली ि 2री तु. 
आरेखक स्थापत्य  1ली ि 2री तु. 

 
18 

एल.एच.पाटील खाजगी औ.प्र.संस्था, 
मु.रामदेि िाडी, पो.िािदडा, ता.जळगांि. 

विजतंत्री 1ली,2री ि 3री तु. 
जोडारी 1ली,2री ि 3री तु. 
आरेखक यांवत्रकी 1ली ि 2री तु. 
तारतंत्री 1ली ि 2री तु. 
नळकारागीर  1ली ि 2री तु. 
संधाता 1ली,2री ि 3री तु. 

 
19 

 

समथण खाजगी औ.प्र.संस्था िेिगांि गेट 
नं.147/2, मु.पोस्ट. राक्षी ता.िेिगांि वज. 
अहमदनगर -414502 

संधाता 1ली, 2री ि 3री तकुडी 
तारतंत्री 1ली,2री ि 3री तुकडी 
विजतंत्री 1ली, 2री ि 3री तकुडी 
जोडारी 1ली, 2री ि 3री तकुडी 

 
20 

श्री.गणेि खाजगी औ.प्र.संस्था मु.पोस्ट, 
फैजापरु रोड यािल ता.यािल 
वज.जळगांि-425301 

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

 
21 

सरस्िती खाजगी औ.प्र.संस्था, 
देिळी,अमळनेर,गेट नं.15/1/ गांि/देिळी 
ता.अमळनेर वज.जळगांि-425401 

विजतंत्री 1ली,2री ,3री ि 4 थी 
तु. 

जोडारी 1ली,2री ,3री ि 4 थी 
तु. 

22 

श्री.प्रकािचिं जनै खाजगी औ.प्र.संस्था, 
86/1/2,पळखेडि े(बीके) जळगांि 
रोड,जामनेर ता.जामनेर वज. जळगांि-
424206 

विजतंत्री 1ली, 2री ि 3तु. 
जोडारी 1 ली ि 2री त ु

23 राजश्री िाहू खाजगी औ.प्र.ससं्था, गेट 
क्र.181 ते 194/2 ए,युवनव्हरवसटी मेन 
गेटजिळ बांभोरी ता.धरणंगाि वजल्हा 
जळगांि  

विजतंत्री 3री ि 4 थी त.ु  
जोडारी 3री ि 4 थी त.ु 
संधाता 1 ली ि 2री त ु

विभागाचे नांि :- पणेु  
24 दत्तकला खाजगी औ.प्र.संस्था, स्िामी 

नचचोली ता. दोंड, वज.पणेु-413130 
जोडारी 1 ली ि 2 री तु. 
विजतंत्री 1 ली,2 री  ि 3 री  ि 4 

थी तु. 
संधाता 1 ली ि 2 री तु. 

25 नुतन महाराष्ट्र खाजगी औ.प्र. संस्था,समथण 
विक्षण सकुंल, विष्ट्णपुरुी, तळेगाि दाभाडे, 
ता. मािळ,वज. पणेु 410507 

जोडारी 1 ली,2 री  ि 3 री  ि 4 
थी तु. 

विजतंत्री 1 ली,2 री  ि 3 री  ि 4 
थी तु. 
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संधाता 1 ली ि 2 री तु. 
आरेखक यांवत्रकी 1 ली ि 2 री तु. 

26 सहयािी खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण 
संस्था, मु.पो. करकंब, ता. पढंरपरु, वज. 
सोलापरु. 

जोडारी 1 ली,2 री  ि 3 री  ि 4 
थी तु. 

विजतंत्री 1 ली,2 री  ि 3 री  ि 4 
थी तु. 

आरेखक यांवत्रकी 1 ली ि 2 री तु. 
संधाता 1 ली ि 2 री तु. 
वडझेल मेकॅवनक 1 ली ि 2 री तु. 

27 ज्ञानश्री खाजगी औ. प्र. संस्था, सज्जनगड 
रोड, मु.पो. सोनिडी- गाजिडी, ता.वज. 
सातारा. 

संधाता 1 ली ि 2 री तु. 
तारतंत्री 1 ली ि 2 री तु. 
जोडारी 1 ली ि 2 री तु. 
मविवनस्ट 1 ली ि 2 री तु. 
विजतंत्री 1 ली ि 2 री तु. 

28 सरोजीनी खाजगी औ.प्र.संस्था, 
576कोल्हापरू पस्ब्लक िाळेजिळ, 
राजेंिनगर, ता. करिीर वज. कोल्हापरू-
416008 

विजतंत्री 1 ली, 2 री , 3 री,  4 
थी , 5 िी ि 6 िी तुकडी 

29 न्य ुइंवडयन खाजगी औ.प्र. ससं्था, ए/पी 
अकलुज, माळेिाडी ता. माळविरस, वज.  
सोलापरू'-413101 

विजतंत्री 1 ली,2 री  ि 3 री  तु. 
जोडारी 1 ली ि 2 री तु. 

30 श्री वसध्देि खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. 
बाजार भोनगांि, ता. पन्हाळा, वज. 
कोल्हापरू. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 

31 स्िामी वििकेानंद खाजगी औ.प्र.संस्था, 
गेट नं. 16/2, सोलापरू बािी रोड, खेड, 
ता. नॉथण सोलापरू, वज. सोलापरू. 

आरेखक स्थापत्य 1ली ि 2री तु. 
वडझेल मेकॅवनक 1ली ि 2री तु. 
विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 

32 छत्रपती िाहू खाजगी औ.प्र.संस्था ए/पी-
िाहूनगर िेंन्देे्र ता.वजल्हा सातारा  

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

33 आवदत्य खाजगी औ.प्र.संस्था, गेट 
नं.645कोंढापरुी ता.विरुर वज. कोल्हापरू  

संधाता 1ली, 2री ि 3री तकुडी 
विजतंत्री 1ली, 2री, 3री,4थी, 

5िी ि 6 िी तुकडी 
जोडारी 1ली, 2री ि 3री तकुडी 

34 महाराजा खाजगी औ.प्र. ससंथा, सव्हे 
नं.115/ बी-1 जुना अकलूज रोड,वनअर 
िॉटर हाऊस म.ुपोस्ट. पंढरपरू ता.पंढरपूर 
वज. सोलापरू 

विजतंत्री 1 ली ि 2री त ु

35 स्िामी वििकेानंद खाजगी औ.प्र.संस्था, 
गेट न.16/1,16/ 2, सोलापरू बािी रोड 
ता.खेड वज.सोलापरू 

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

विभागाचे नांि :- औरंगाबाद. 
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36 िसंत खाजगी औ.प्र. संस्था, बीड रोड, 
केज, वजल्हा-बीड. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
कॉम्पप्युटर हाडणिअेर 1ली ि 2री तु. 

37 सावनका खाजगी औ.प्र. ससं्था, गुल्ि े
कॉम्पप्लकॅ्स अितंी नगर, साने गुरुजी 
हायस्कूल जिळ, बािी रोड, वजल्हा-
लातूर. 

ड्रेस मेनकग 1ली ि 2री तु. 
कॉप्यटुर ऑपरेनटग 
ॲणड प्रोग्रानमग 
अवसस्टंट 

1ली ि 2री तु. 

38 टेक्नोस्व्हजन खाजगी औ.प्र. संस्था, 
बोरीसािरगाि, ता. केज, वज. बीड- 
431517 

विजतंत्री 1 ली,2 री  ि 3 री  ि 4 
थी तु. 

जोडारी 1 ली ि 2 री तु. 
तारतंत्री 1 ली ि 2 री तु. 

39 लोकनेते गोवपनाथ मंुडे कॉलेजऑफ 
खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पोस्ट भरडी 
ता.वसाल्लोड वज.औरंगाबाद-431113 

विजतंत्री 1ली, 2री  तु. 

40 अत्री खाजगी औ.प्र,संस्था, गुढ 
नं.80,कृष्ट्णपरूिाडी, ता.औरंगाबाद 
वज.औरंगाबाद-431007. 

संधाता  1ली ि 2री तु. 
आर्भकटेक्चर 
ऑवसटन्स 

1ली ि 2री तु. 

तारतंत्री 1ली ि 2री तु. 
विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी  1ली ि 2री तु. 

41 गौतमराि मडके खाजगी औ.प्र.संस्था 
मु.पोस्ट मोहा, ता.कळंब वज.उस्मानाबाद-
413507 

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

विभागाचे नांि :- अमरािती. 
42 मॅकरोन खाजगी औ.प्र.संस्था, िडगांि 

टीप, िणी, वज. यितमाळ. 
विजतंत्री 1ली, 2री, 3री ि 4 थी 

तु. 
जोडारी 1ली, 2री, 3री ि 4 थी 

तु. 
43 विश्व कौिल्य स्स्कल ॲणड डेव्हलपमेंट 

खाजगी औ.प्र.संस्था, कादरीया कॉलेज 
जिळ, वचखली रोड, ता. बलुढाणा. 

विजतंत्री  1ली ि 2री तु. 

44 आिा खाजगी औ.प्र.संस्था, यिोदा नगर, 
बडनेरा रोड, ता.वज. अमरािती. 

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

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

45 स्ि. गोदािरीबाई प्रेमरतन मंुदडा खाजगी 
औ.प्र.संस्था, मु.पो. जामोद, ता. जळगांि 
जामोद, वज. बलुढाणा. 
 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
संधाता 1ली ि 2री तु. 
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46 ज्ञानवदप खाजगी औ.प्र.संस्था, मेन रोड, 
बलुढाणा. 

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

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

47 श्री वििाजी खाजगी औ.प्र.ससं्था, मु.पो. 
रामतीथण, ता. दयापरू, वज. अमरािती. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 

विभागाचे नांि :- नागपरू. 
48 विश्वेश्वरय्या खाजगी औ.प्र. ससं्था, वडगडोह 

वहल, सीआरपीएफ मेन गेट, नहगणा रोड, 
वजल्हा-नागपरू. 

हाऊस नकनपग 1ली ि 2री तु. 
हॉस्स्पटल हाऊस 
वकनपग 

1ली ि 2री तु. 

49 आर.बी.जयस्िाल खाजगी औ.प्र. संस्था, 
मु. बलेा, तालुका  वजल्हा- भंडारा. 

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

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

50 भागीरथी खाजगी औ.प्र.संस्था, 
हलवबतोला रोड, खमारी, वजल्हा-गोंवदया. 

विजतंत्री 1ली ि 4थी तु. पवहल्या 
पाळीत, 2री ि 5िी तु. 
दुसऱ्या पाळीत आवण 
3री ि 6िी तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

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

51 श्रेआदी खाजगी औ.प्र.संस्था, सव्हे नं. 48 
टी.एस., नं.13, प्लॉट नं. 90,89, स्िामी 
समथण नगरी, टीरकुरा रोड, िडाळा पैकु,, 
मु.पो. वचमुर, तह.वचमरु, वजल्हा-चंिपरू. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 1ली ि 2री तु. 

52 मा भिानी खाजगी औ.प्र.संस्था, श्रीकृष्ट्ण 
नगर, भिािती, वज.चंिपरू. 

विजतंत्री 1ली, 2री, 3री ि 4 थी 
तु. 

जोडारी 1ली, 2री, 3री ि 4 थी 
तु. 

53 सत - प्रताप खाजगी औ.प्र. संस्था, प्लॉट 
नं.02, सत- प्रताप बने्झोबाग, कामठी रोड, 
ता. नागपरु वज. नागपरु-440004 

विजतंत्री 1 ली, 2 री , 3 री,  4 
थी , 5 िी ि 6 िी तुकडी 

54 असाटी खाजगी औ.प्र. संस्था, चरुडी, 
ता.वतरोडा, वज. गोंवदया 

विजतंत्री 1 ली , 2 री, ि 3 री तु. 
जोडारी 1 ली , 2 री, ि 3 री तु. 
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55 मातोश्री खाजगी औ.प्र. संस्था, खैरबोडी, 
ता. वतरोडा वज. गोनदया -441911 

जोडारी 1 ली,2 री  ि 3 री तु. 

56 िनैगंगा पॉलीटेक्नीक ॲणड खाजगी औ.प्र. 
संस्था, डॉ. ब्रम्पहानंद करंजकेर एज्यकेुिन 
कॅम्पपस नागवझरा रोड, साकोली  ता. 
साकोली वज. भंडारा - 441802 

संधाता 1 ली ि 2 री तु. 
वडझेल मेकॅवनक 1 ली ि 2 री तु. 
कोपा 1 ली ि 2 री तु. 
आरेखक स्थापत्य 1 ली ि 2 री तु. 
विजतंत्री 1 ली ि 2 री तु. 
जोडारी 1 ली ि 2 री तु. 
कातारी  1 ली ि 2 री तु. 
मविवनस्ट 1 ली ि 2 री तु. 

57 कै. अजय पारघी मेमोवरअल खाजगी औ.प्र. 
संस्था, मु. हसारा, ता. तुमसर, वज. भंडारा. 

विजतंत्री 1 ली,2 री  ि 3 री तु. 

58 ताज खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो. देव्हाडी, 
ता. तुमसर, 
वजल्हा-भंडारा. 

जोडारी 1ली तु पवहल्या पाळीत, 
2री  तु. दुसऱ्या पाळीत   

59 एसएम गोंवदया खाजगी औ.प्र.संस्था, 
गाडगे नगर, नरग रोड, ता. वज. गोंवदया. 

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

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

60 ज.े के. खाजगी औ.प्र.संस्था, सडक 
अजुणनी, मु.पो.  कोहमारा, ता. सडक 
अजुणनी, वजल्हा-गोंवदया. 

विजतंत्री 1ली तु पवहल्या पाळीत, 
2री  तु. दुसऱ्या पाळीत   

जोडारी 1ली तु पवहल्या पाळीत, 
2री  तु. दुसऱ्या पाळीत   

61 गुरुकुल खाजगी औ.प्र.संस्था मु.मनेगांि 
पोस्ट वपपलगांि ता.लखाणी वज.भंडारा-
441804 

जोडारी 1ली ि 2री तु. 

              
 
 
 

         ( स.वद. खरात ) 
 उप सवचि, महाराष्ट्र िासन 
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कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, िासन वनणणय क्रमांक : आयटीसी-2217/ 
प्र.क्र. 82/व्यवि-3, वदनांक :  28 ऑगस्ट, 2017 च ेसहपत्र. 

सहपत्र- "ब" 
कायम विना अनुदान तत्त्िािर मान्यता देणयांत आलले्या विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थांमध्ये 

िाढीि व्यिसाय/तकुड्यांना मंजूरी देणयांत आलले्या संस्थांची यादी. 
 

 
अ.
क्र. 

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

तुकड्या 
व्यिसाय तुकडी 

1 2 3 4 
विभागाचे नांि :- मंुबई  

1 श्री. जमेी एम. एम.झिरेी आवण रुपचंद भाटीया 
खाजगी औ.प्र.संस्था, नेताजी नगर, बदंर पाखडी, 
कांदीिली (पविम),मंुबई- 400 067. 

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

2 लालजी मेहरोत्रा टेस्क्नकल इस्न्स्टट्युट खाजगी 
औ.प्र.संस्था, हेमा इंडस्स्रयल ईस्टेट समोर, 
सिोदय नगर, जोगेश्वरी (पिूण), मंुबई- 400 060. 

मल्टीवमवडया 
ॲवनमेिन 
ॲणड स्पेिल 
इफेक्ट 

1ली,2री ि 3री तु. 

3 के.ज.ेसोमैया खाजगी औ.प्र.संस्था, सोमैया कॅम्पपस 
पॉवलटेक्नीक हॉस्टेल मागे, विद्यविहार, मंुबई- 
400 077. 

आर.ए.सी. 1ली ि 2री तु. 

विभागाचे नांि :- नाविक 
4 सौ.जनाबाई सोनू भंगाळे खाजगी औ.प्र.संस्था, 

डांभणूी, ता.यािल, वज. जळगांि- 425 302. 
विजतंत्री 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 
जोडारी 5िी तु. वतसऱ्या पाळी ि 6िी 

तु. 
5 श्री. अंबावलका खाजगी औ.प्र.संस्था, मु. 

अंवबकानगर, पो. जगदंबा फॅक्टरी,ता. कजणत, वज. 
अहमदनगर 414403 

वडझेल 
मेकॅवनक 

1 ली ि 2 री तु. 

6 राजषी िाहू न्य ुखाजगी औ.प्र संस्था, गेट नं. 
181, बांभोरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यावपठ मेन गेट 
जिळ , ता. धरणगांि वज. जळगांि 425001 

जोडारी 3री ि 4 थी त.ु 
विजतंत्री 3री ि 4 थी त.ु 

7 समीर खाजगी औदै्योवगक प्रविक्षण कें ि, िाह 
आलम नगर अमळनेर वज. जळगांि 

विजतंत्री 3 री ि 4 थी तु. 

8 श्री. साई समथण आय. टी. आय. जारगांि ता. 
पाचोरा वज. जळगांि 424101 

संधाता 1 ली ि 2 री तु. 
विजतंत्री 3री ि 4 थी त.ु 
जोडारी 3री ि 4 थी त.ु 

9 अनहसा खाजगी औ.प्र.संस्था, मांडळ वििार, धुळे 
रोड, दोंडाईचा, ता. निदखेडा, वजल्हा- धुळे 

विजतंत्री  6िी,7िी,ि 8 िी तु. 

10 विि िक्ती खाजगी औ.प्र. ससं्था, धरणगांि, 
मु.पां. विविध कायणकारी व्दारा: न्यु तहसील 
कायालयाजिळ, जळगांि रोड, धरणगांि, ता. 
धरणगांि, वजल्हा-जळगांि. 

विजतंत्री 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 
जोडारी 3री,4थी,5िी ि 6िी तु. 
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11 श्री. संत गाडगे बाबा खाजगी औ.प्र. संस्था, 
डी.एल.नहदी हाय स्कुल कॅम्पपस, वििाजी नगर, 
भसुािळ, ता. भसुािळ, वज. जळगांि. 

विजतंत्री 7िी ि 8िी  तु. वतसऱ्या 
पाळीत 

संधाता 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 
आर.ए.सी. 1ली तु. पवहल्या पाळीत, 2री 

तु. दुसऱ्या पाळीत, 3 री तु. 
वतसऱ्या पाळीत 

12 श्री. महादू लक्ष्मण पगार खाजगी औ.प्र. संस्था, 
मंुगसे,ता. मालेगांि, वजल्हा- नाविक. 

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

13 डॉ.उत्तमराि महाजन खाजगी औ.प्र.संस्था, 
मु.पो.वभलाखेड वििार, 
ता.चाळीसगांि,वज.जळगांि. 

विजतंत्री 3री ि 4 थी त ु
जोडारी 3री ि 4 थी त ु

14 वहरा खाजगी औ.प्र.संस्था, वहरा कॅम्पपस, श्री 
गजानन महाराज मंदीर जिळ ता.नंदूरबार 
वज.नंदूरबार-425412 

जोडारी  1ली, 2री ि 3री तकुडी 

15 आप्तेष्ट्ट बहूउद्येविय संस्था नपपळनेर सचंवलत 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्था,बल्हाळे (नपपळनेर) 
ता.साक्री वज.धुळे 424306 

विजतंत्री 3 री, 4थी, 5िी ि 6 िी तु. 
जोडारी 1ली, 2री ि 3री तकुडी 

विभागाचे नांि :- पणेु  
16 डॉन बॉस्को खाजगी औ.प्र.ससं्था, सेट ॲड्यवु्ह 

िाळेजिळ, बालाजी चौक, काळभोर नगर, ता. 
हिलेी, वज. पणेु. 

जोडारी 1ली ि 2री तु. 
ऑटो बॉडी 
वरपेअर 

1ली ि 2री तु. 

17 दादासाहेब मोकािी खाजगी औ.प्र.संस्था, सव्हे 
नं.75/1 जनाई मंदीर जिळ, राजमिी ता.कराड 
वज.सातारा-415105 

आरेखक 
स्थापत्य 

1ली ि 2री तु. 

विजतंत्री 3री ि 4 थी 
विभागाचे नांि :- औरंगाबाद. 
18 मा.रत्नाकररािजी गुटे्ट खाजगी औ.प्र. संस्था, 

िडगांि स्टेिन, ता.सोनपठे, वज.परभणी. 
विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
तारतंत्री 1ली ि 2री तु. 

19 निनाथ खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.इजिली रोड, 
लामजना, ता. औसा, वज. लातूर. 

विजतंत्री 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 

20 यिोवदप खाजगी औ.प्र.संस्था, गट नं. 114, 
नपपळगांि पांढरी, बीड रोड, वज. औरंगाबाद. 
 

विजतंत्री 5िी, 6िी, 7िी, ि 8िी 
जोडारी 3री,4थी,5िी,ि 6िी  

21 डॉ.झाकीर हुसैन खाजगी औ.प्र. संस्था, ए/पी 
अन्िा ता.भोकरदन वज. जालना. 

विजतंत्री 3री ि 4थी त ु

22 ग्रावमण ॲडव्हॉन्स खाजगी औ.प्र.संस्था, डॉ. 
इवनलेकर हॉस्स्पटल जिळ, समता कॉलनी, 
माजलगांि, ता. माजलगाि, वज. बीड. 
 

तारतंत्री 1ली,2री ि 3री तु. 
यांवत्रक 
वडझेल 

1 ली ि 2री त ु

23 ग्रावमण खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. मालाकोळी, 
ता. लोहा, वजल्हा-नांदेड. 

विजतंत्री 5िी,6िी,7िी ि 8िी तु. 
तारतंत्री 1ली,2री,3री, 4थी, 5िी, 

6िी, 7िी ि 8िी तु. 
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24 ग्रावमण खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. नेहरुनगर, 
ता. कंधार, वजल्हा- नांदेड. 

विजतंत्री 3री,4थी,5िी,6िी,7िी, 8िी 
तु. 

तारतंत्री 3री,4थी,5िी, 6िी,7िी ि 8 
िी तु. 

25 ग्रावमण खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. विष्ट्णपुरुी, 
तालुका वजल्हा- नांदेड. 

विजतंत्री 1ली,2री,3री,4थी,5िी,6िी,7
िी ि 8िी तु. 

तारतंत्री 1ली,2री,3री ि 4 थी त.ु 
आर.ए.सी. 2री त.ु 

विभागाचे नांि :- अमरािती.  
26 प्रभाकरराि घेिारे खाजगी औ.प्र. संस्था, मु.पो. 

िाढोणा, रामनाथ, ता. नांदगांि खंडेश्वर, 
वज.अमरािती 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 

27 विद्याभारती खाजगी औ.प्र.ससं्था, सी.के.नायडू 
रोड, अमरािती वज. अमरािती. 

संधाता 3री त.ु वतसऱ्या पाळीत 
तारतंत्री 3री तु. वतसऱ्या पाळीत 
यांवत्रक 
मोटारगाडी 

3री तु. वतसऱ्या पाळीत 

विजतंत्री 5िी ि 6िी तु. वतसऱ्या पाळीत 
जोडारी 5िी ि 6िी तु. वतसऱ्या पाळीत 
कोपा 1ली, 2री ि 3री तकुडी 

28 विश्व कौिल्य स्स्कल इम्पपोिरमेंट खाजगी 
औ.प्र.संस्था, खरडीया कॉलेज जिळ, वचखली 
रोड, माळविवहर (बलुढाणा), ता. वज. बलुढाणा. 

विजतंत्री 3री,4थी,5िी ि 6िी तु. 

विभागाचे नांि :- नागपरू. 
29 परिुराम खाजगी औ.प्र. संस्था, प्लॉट नं. 55, 

पटेल परेोल पपंच्या समोर, कोराडी रोड, पोस्ट 
कोराडी वज. नागपरु-441111 

जोडारी 3री, 4थी, 5िी ि 6िी तु. 

30 विकास अिासकीय औ.प्र. ससं्था, मु. पोस्ट- 
अंबाडी, ता. कुही, वज. नागपरू-441202 

विजतंत्री 5 िी , 6 िी, 7 िी ि 8 िी तु. 

31 कै. तुलसीरामजी वतवतरमारे मेमोवरअल खाजगी 
औ.प्र.संस्था, मु.मोहाडी, ता. मोहाडी, वज. भंडारा. 

विजतंत्री 3री ि 4 थी त.ु 

32 वसमादेिी पारधी खाजगी औ.प्र.संस्था, मु,तुमसर, 
ता. तुमसर, वज. भंडारा 

जोडारी 3री ि 4 थी त.ु 

33 धनंजय वतरपडेु खाजगी औ.प्र.संस्था, मु.पो. 
सािरी लाखणी, ता. लाखणी, वजल्हा-भंडारा 

विजतंत्री 4 थी,5िी ि 6िी तु. 
जोडारी 4 थी,5िी ि 6िी तु. 
कोपा 1ली,2री  ि 3री तु. 

34 कै. िामनराि भरेु खाजगी औ.प्र. संस्था, 69 सुरक्षा 
नगर, दत्तिाडी अमरािती रोड, ता. कळमेश्वर, 
कोहली, वजल्हा- नागपरू. 

विजतंत्री 5िी ि 6िी तु. 
जोडारी 5िी ि 6िी तु. 
यांवत्रक 
वडझेल 

3री त.ु 

संधाता 3री त.ु 
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35 रामदासजी तडस खाजगी औ.प्र.संस्था, देिळी, 
यितमाळ रोड,  वजल्हा- िधा. 

विजतंत्री 1ली ि 2री तु. 
जोडारी 3री ि 4 थी त ु

36 श्री.साई खाजगी औ.प्र.संस्था, जनै मंवदर रोड, 
जुना मनोहर टॉकीज, भिािती, वज. चंिपरू. 

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

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

37 प्यारेलाला खाजगी औ.प्र.संस्था मु.पोस्ट 
दिडीपार (बीझेड) ता.वज.भंडारा-441904 

विजतंत्री 3री तकुडी 
जोडारी 1ली ि 2री ि 3 री त.ु 

38 प्रगती खाजगी औ.प्र.संस्था, सरांडी, ता.वतरोडा, 
वज.गोंवदया. 

जोडारी 1ली ि 2री तु. 

    
 
 
 
                 ( स.वद. खरात ) 

  उप सवचि, महाराष्ट्र िासन 
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