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संदभण - 
1) शासन गनणणय, उच्च ि तंत्र गशक्षण गिभाि क्र. संकीणण-3315/प्र.क्र. 17/ व्यगश-3, 

गद. 14.05.2015 
2) शासन शदु्धीपत्रक, उच्च ि तंत्र गशक्षण गिभाि क्र. संकीणण-3315/प्र.क्र. 17/व्यगश-3,  

गद. 25 जून, 2015 
प्रसतािना: 

राज्यातील शासकीय ि खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांसाठी ऑिसट 2015 या 
सत्रापासून होणाऱ्या प्रिेशासाठी सगमतीने शासनास सादर केलेली प्रिेश गनयमािली तसेच खाजिी 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांसाठी लािू कराियाच्या प्रगशक्षण शलु्क गनयमािलीस संदभण क्र. (1) 
ये्ील शासन गनणणयान्िये मान्यता देण्यात आली आहे. गिगिध लोकप्रगतगनधी तसेच गिगिध संघटना 
यांचेकडून शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामधील गिद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारे शलु्क कमी 
करुन शासनादेश दुरुसत करण्याची सातत्याने मािणी करण्यात येत होती. त्यानुसार शासकीय 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेतील प्रगशक्षणार्थ्यांकडून घेण्यात येणा-या शलु्कामध्ये दुरुसती करण्याची 
बाब शासनाच्या गिचारागधन होती. 
शासन गनणणय   

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांसाठी ऑिसट 2015 या सत्रापासनू 
होणाऱ्या प्रिेशासाठी शासनाच्या संदभीय (1) ये्ील शासन गनणणयासोबतच्या  “पगरगशष्ट्ट-1” मधील 
गनयम 15.0 ि प्रपत्र-2 तसेच “पगरगशष्ट्ट - 2 ” मधील प्रपत्र-2 मध्ये दशणगिलेल्या शलु्कापैकी संस्ा 
गिकास शलु्कासाठी दशणगिलेले रुपये 1000/- इतके शलु्क रद्द करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच सन 2015-2016 मध्ये प्रगशक्षणार्थ्यांकडून घेण्यात आलेल्या संस्ा 
गिकास शलु्काची रुपये 1000/- रक्कम संबंधीत प्रगशक्षणा्ीना परत करण्यास देगखल मान्यता 
देण्यात येत असून सदर रक्कम संबंधीत प्रगशक्षणा्ींना तातडीने परत करण्याची जबाबदारी 
संचालक (प्रगशक्षण), व्यिसाय गशक्षण ि प्रगशक्षण संचालनालय, मंुबई यांची राहील. 
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सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक  201511051528557803 असा आहे. हा आदेश 
गडजीटल सिाक्षरीने साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 

 
 ( गििेक मा. पाटील )  

 अिर सगचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रगत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे उप सगचि, मंत्रालय, मंुबई 
२) मा.मंत्री, उच्च ि तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई यांचे खाजिी सगचि 
३) मा. राज्यमंत्री, कौशल्य गिकास ि उद्योजकता गिभाि, यांचे खाजिी सगचि 
४) मा.राज्यमंत्री, उच्च ि तंत्र गशक्षण, मंत्रालय, मंुबई यांचे खाजिी सगचि 
५) मा. प्रधान सगचि, कौशल्य गिकास ि उद्योजकता गिभाि, मंत्रालय, मंुबई यांचे िरीष्ट्ठ सिीय 

सहायक, 
६) सह सगचि (व्यगश) यांचे सिीय सहायक, कौशल्य गिकास ि उद्योजकता गिभाि,मंत्रालय,मंुबई  
७) संचालक (व्यिसाय गशक्षण), व्यिसाय गशक्षण ि प्रगशक्षण संचालनालय, मंुबई  
८) संचालक (प्रगशक्षण),व्यिसाय गशक्षण ि प्रगशक्षण संचालनालय, मंुबई  
९) सह संचालक, प्रादेगशक कायालय, मंुबई/ पुणे/ नागशक/ औरंिाबाद/अमरािती/ नािपूर 
१०) प्राचायण, शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा (सिण संचालनालयामार्ण त) 
११) महालेखापाल (लेखा ि अनुजे्ञयता) महाराष्ट्र १/2 मंुबई/ नािपूर 
१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/2 मंुबई/ नािपूर 
१३) अगधदान ि लेखा अगधकारी, मंुबई 
१४) गजल्हा व्यिसाय गशक्षण ि प्रगशक्षण अगधकारी (सिण गजल्हे) (संचालनालयामार्ण त) 
१५) गनिडनसती (व्यगश-३), कौशल्य गिकास ि उद्योजकता गिभाि, मंत्रालय, मंुबई.  
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