
पीपीपी योजनेंतर्गत ननवड करण्यात आलले्या शासकीय 
औ.प्र.संस्ातंील  व्यवसाय/ तुकड्ामंधील संस्ा 
व्यवस्ापन सनमतीद्वारे (IMC) करावयाच्या 20% 
प्रवशेाबाबत ननर्गनमत करण्यात आलले्या उच्च व 
तंत्रनशक्षण  नवभार्ाच्या शासन ननणगय नि.07.07.2010 
मध्ये तसेच, राज्यातील सवग शासकीय व खाजर्ी 
औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ेतील नशल्पकारार्ीर प्रनशक्षण 
योजनेंतर्गत प्रवशेासाठी कें द्रीय ऑनलाईन प्रवशेप्रणाली 
लारू् करण्याकनरता आनण शासकीय व खाजर्ी औद्योनर्क 
प्रनशक्षण संस्ासंाठी लारू् करावयाच्या प्रनशक्षण शुल्क 
ननयमावलीस मान्यता िेण्याबाबतच्या  उच्च व तंत्रनशक्षण 
नवभार्ाच्या शासन ननणगय, निनाकं 14.05.2015  मध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य नवकास व उद्योजकता नवभार् 

शासन ननणगय क्रमाकंः पीपीपी -2018/प्र.क्र.89/18/व्यनश-5, 
मंत्रालय नवसतार भवन, मािाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजरु्रु चौक, मंुबई 400 032. 
निनाकं : 06 ऑक्टोबर, 2018. 

वाचा : 
1) शासन ननणगय,उच्च व तंत्र नशक्षण नवभार्, क्र. आयटीआय 2009/(05/09)/   

 व्यनश 5, निनाकं 07.07. 2010. 
2) डी.जी.ई.टी., नवी निल्ली याचंे क्र.DGET-35(1396)/Guidelines/2014-  NIC, 

नि.27.03.2014. 
3) शासन ननणगय,उच्च व तंत्र नशक्षण नवभार्, क्र. संकीणग-3315/प्र.क्र.17 / व्यनश 3,  

निनाकं 14.05. 2015. 
4) राज्य सुकाण ुसनमतीच्या निनाकं 04.03.2017 रोजीच्या  बैठकीच ेइनतवृत्त. 
5) व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य याचंे पत्र क्रमाकं 18/पीपीपी 

/2018/46, निनाकं 07.05.2018.    
6) व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य याचंे पत्र क्रमाकं 18/पीपीपी 

/2018/80, निनाकं 28.05.2018.    
7) व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य याचंे पत्र क्रमाकं 18/पीपीपी 

/2018/87, निनाकं 12.06.2018.              

प्रसतावना :-   

 कें द्र शासन पुरसकृत खाजर्ी सहभार्ाने (Public Private Partnership) शासकीय औद्योनर्क 
प्रनशक्षण संस्ाचंा िजावाढ करणे या योजनेंतर्गत  सन 2007-08 ते सन 2011-12 या कालावधीत एकूण 
250 औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ाचंा अंतभाव करण्यात आला आहे. सिर योजनेंतर्गत कें द्र शासनाकडून 
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प्रत्येक औ.प्र.संस्ेकनरता रु.2.50 कोटी इतकी व्याजमुक्त  कजाऊ रक्कम उपलब्ध करून िेण्यात आली 
असून सिर रक्कम संबंनधत औ.प्र.संस्ेच्या  संस्ा व्यवस्ापन सनमतीच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली 
आहे. सिर योजना मंजूर करताना  कें द्रीय मंनत्रमंडळाच्या Cabinet Committee for Economic Affair  
(CCEA) ने संस्ा व्यवस्ापन सनमतीस आय टी आय  मधील 20% प्रवशे करण्यास परवानर्ी िेण्यात यावी, 
अशा सूचना निल्या होत्या. त्या अनुषंर्ाने  डी.जी.ई.टी., नवी निल्ली याचं्या मार्गिशगक सचूना नवचारात घेऊन 
राज्यातील शासकीय औ.प्र.संस्ामंध्ये   Public Private Partnership योजनेंतर्गत संस्ा व्यवस्ापन 
सनमतीद्वारे (IMC) करावयाच्या 20% प्रवशे व प्रवशेपद्धतीबाबत राज्य सुकाण ूसनमतीच्या बैठकीत घेण्यात 
आलेल्या ननणगयानुसार  पीपीपी अंतर्गत ननवड करण्यात आलेल्या शासकीय औ.प्र.संस्ातंील संस्ा 
व्यवस्ापन सनमतीच्या ननधीतून सुरू करण्यात येणा-या सवग ननवन व्यवसाय/ तुकड्ामंधील 20% प्रवशे 
संस्ा व्यवस्ापन सनमतीद्वारे (IMC)  करण्यास उच्च व तंत्रनशक्षण  नवभार्ाच्या संिभग क्र.1 च्या शासन 
ननणगयान्वये मान्यता िेण्यात आली आहे. 

 कें द्र शासनाच्या, डी.जी.ई.टी., नवी निल्ली याचं्या संिभग क्र.2 च्या पत्रानुसार संस्ा व्यवस्ापन 
सनमतीद्वारे ठरनवलेल्या जार्ावरील प्रवशे  हे पब्ब्लक प्रायव्हेट पाटगनरनशपद्वारे औद्योनर्क  प्रनशक्षण संस्ेचा 
िजावाढ  करावयाच्या योजनेंतर्गत फक्त िजावाढ करावयाच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमातील जार्ानंा लारू् 
राहणार नसून संस्ेतील एकूण सवग व्यवसाय  अभ्यासक्रमाच्या सवग तुकड्ाच्या जार्ानंा लारू्  राहणार आहे 
अशा सूचना िेण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंर्ाने राज्य सुकाण ू सनमतीच्या निनाकं 04.03.2017 रोजी 
झालेल्या बैठकीत "औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ेतील 20% प्रवशे संस्ा व्यवस्ापन सनमतीद्वारे करण्याबाबत  
ननर्गनमत केलेल्या नि.07.07.2010 च्या शासन ननणगयात DGT च्या सूचनेप्रमाणे शुद्धीपत्रकाद्वारे बिल 
करण्यात यावा”, असा ननणगय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्य सुकाण ूसनमतीच्या बैठकीत झालेल्या 
ननणगयाच्या अनुषंर्ाने संचालक, व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण यानंी सुधानरत शासन ननणगय ननर्गनमत करण्याच े
प्रसतानवत केले आहे. त्यानुसार पब्ब्लक प्रायव्हेट पाटगनरनशप योजनेंतर्गत समानवष्ट्ट औद्योनर्क प्रनशक्षण 
संस्ामंधील 20% प्रवशे संस्ा व्यवस्ापन सनमतीद्वारे करण्याबाबत सुधानरत शासन ननणगय ननर्गनमत 
करण्याची बाब  तसचे, यानुषंर्ाने राज्यातील सवग शासकीय व खाजर्ी औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ेतील 
नशल्पकारार्ीर प्रनशक्षण योजनेंतर्गत प्रवशेासाठी कें द्रीय ऑनलाईन प्रवशेप्रणाली लारू् करण्याकनरता आनण 
शासकीय व खाजर्ी औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ासंाठी लारू् करावयाच्या प्रनशक्षण शुल्क ननयमावलीस 
मान्यता िेणेबाबत,  उच्च व तंत्रनशक्षण नवभार्, शासन ननणगय, निनाकं 14.05.2015 मधील पनरनशष्ट्ट-1 
मधील 15.3 मध्ये सुधारणा करण्याची बाब सिर नसतीवर नवचाराधीन होती. 
 

शासन ननणगय:-     
 पीपीपी योजनेंतर्गत ननवड करण्यात आलेल्या शासकीय औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ातंील  
(औ.प्र.संस्ा) व्यवसाय/ तुकड्ामंधील संस्ा व्यवस्ापन सनमतीद्वारे (IMC) करावयाच्या 20% प्रवशेाबाबत 
ननर्गनमत करण्यात आलेल्या उच्च व तंत्रनशक्षण  नवभार्ाच्या शासन ननणगय क्र. आयटीआय-2009/ 
(05/09)/व्यनश 5, नि.07.07.2010 या शासन ननणगयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 
 कें द्रशासन पुरसकृत पब्ब्लक प्रायव्हेट पाटगनरनशप द्वारे राज्यातील शासकीय औद्योनर्क प्रनशक्षण 
संस्ाचंा िजावाढ  योजनेंतर्गत ननवड करण्यात आलेल्या शासकीय औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ातंील सवग 
व्यवसाय/ तुकड्ामंधील 20% प्रवशे संस्ा व्यवस्ापन सनमतीद्वारे (IMC) पुढीलप्रमाणे करण्यास 
शासनाची मान्यता िेण्यात येत आहे:- 
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अ.क्र. तुकडीची प्रवशे 
क्षमता 

अनधसंख्य जार्ा 
(सुपरन्युमरी 

सीट्स)(30%) प्रमाणे 
प्रवशे क्षमता 

प्रचनलत पद्धतीनुसार 
औ.प्र.संस्ेने 

करावयाची प्रवशे 
संख्या 

(110%) 

संस्ा व्यवस्ापन 
सनमतीद्वारे 

करावयाची प्रवशे 
संख्या 
(20%) 

1 12 15 13 2 

2 16 21 18 3 

3 20 26 22 4 
 

1) सिर आिेश कें द्र शासन पुरसकृत खाजर्ी सहभार्ाने  (Public Private Partnership) िजावाढ 
करण्यास मान्यता नमळालेल्या राज्यातील शासकीय औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ेतील अब्सतत्वात 
असलेल्या तसेच, ऑर्सट, 2018 पासून पुढे सुरु करण्यात येणा-या सवग व्यवसाय/तुकड्ाच्या 
प्रवशेाबाबत लारू् राहणार असून संस्ा व्यवस्ापन  सनमतीने त्याचं्यामाफग त ऑर्सट, 2018 पासून 
पुढे संबंनधत औ.प्र.संस्ेतील सवग व्यवसाय/ तुकड्ामध्ये प्रवशेक्षमतेपेक्षा अनधकचे  (सुपरन्युमरी 30 
टक्के पकैी) 20 टक्के प्रवशे रु्णानुक्रमे द्यावते. हे प्रवशे कें द्रीय ऑनलाईन पद्धतीने  उच्च व 
तंत्रनशक्षण नवभार्, शासन ननणगय क्र.संनकणग-3315/प्र.क्र.17/ व्यनश 3, निनाकं 14.05.2015 मध्य े
नवहीत केलेल्या प्रवशे ननयमावलीनुसार करण्यात यावते. 

2) संबंनधत औ.प्र.संस्ेतील व्यवसाय /तुकड्ानंा त्याचंी प्रवशे क्षमता अनुक्रमे 12, 16, 20 असल्यास 
20 टक्केप्रमाणे अनुक्रमे 2, 3 व 4 जार्ा ह्या संबंनधत शासकीय औ.प्र.संस्ेच्या संस्ा व्यवस्ापन 
सनमतीच्या जार्ावंर भरण्यात याव्यात व उवगनरत  10 टक्के (सुपरन्युमरी 30 टक्के पैकी) जार्ा 
म्हणजे अनुक्रमे 1, 2 व 2 जार्ा संबंनधत संस्ेने प्रचनलत पद्धतीने भराव्यात. 

3) खाजर्ी औ.प्र.संस्ानंा सुधारीत प्रनशक्षण शुल्क लारू् करण्याबाबतचे आिेश उच्च व तंत्रनशक्षण 
नवभार्, शासन ननणगय क्र.संनकणग-3315/प्र.क्र.17/ व्यनश 3, निनाकं 14.05.2015 नुसार मंजूर 
करण्यात आले आहेत. सिर शासन ननणगयातील पनरनशष्ट्ट-1 मधील 15.1 नुसार शासकीय 
औ.प्र.संस्ांमधील संस्ा व्यवस्ापन सनमतीच्या जार्ानंा शुल्क आकारण्यात यावते. 

4) पब्ब्लक प्रायव्हेट पाटगनरनशप योजनेंतर्गत ननवड करण्यात आलेल्या औद्योनर्क प्रनशक्षण 
संस्ामंधील संस्ा व्यवस्ापन सनमतीद्वारे करावयाच्या 20% प्रवशेाबाबतच्या मार्गिशगक सूचना 
संिभग क्र.1 व 3 मधील शासन ननणगयानुसार राहील. 

 

2.  उच्च व तंत्रनशक्षण नवभार्ाच्या शासन ननणगय, निनाकं 14.05.2015च्या पनरनशष्ट्ट-1 मधील 15.3 
मध्ये पुढीलप्रमाणे पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 
 “पब्ब्लक प्रायव्हेट पाटगनरनशपद्वारे शासकीय औ.प्र.संस्ाचंा िजावाढ करणे या योजनेंतर्गत 
समानवष्ट्ट असलले्या शासकीय औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ामंधील सवग व्यवसायाच्या, सवग तुकड्ाच्या मंजूर 
प्रवशे क्षमतेच्या (प्रवशे ननयम क्र.1.2.11 अन्वये) 110% जार्ाकंनरता शासकीय औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ेचे 
शुल्क लारू् होईल, तसेच प्रवशे सत्र ऑर्सट 2018 पासून या योजनेतील शासकीय  औद्योनर्क प्रनशक्षण 
संस्ेतील सवग व्यवसायाच्या सवग तुकड्ाच्या मंजूर प्रवशे क्षमतेच्या 20%  जार्ाकंनरता प्रवशे ननयम क्र.15.1 
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मधील शासकीय  औ.प्र.संस्ेतील  आय.एम.सी. च्या  जार्ाकनरता नमूि केलले ेशुल्क लारू् होईल. त्ानप, 
संबंनधत शासकीय औ.प्र.संस्ाचं्या संस्ा व्यवस्ापन सनमती, पनरब्स्तीनुरुप वरीलपेक्षा कमी फी आकारु  
शकतात. जर संस्ा व्यवस्ापन सनमतीने कमी फी घेण्याचा ननणगय ठरनवला असेल तर तो ननणगय सक्षम 
अनधका-याला प्रवशे प्रनक्रया सुरू होण्यापूवी कळनवणे बंधनकारक राहील.” 
 

सिर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201810061728355003 असा आहे. हा आिेश नडजीटल 
सवाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावानें, 
 
 

 
( स. नि. खरात ) 

उप सनचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत 

1. महासंचालक, प्रनशक्षण, कौशल्य नवकास व उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार, 
नवी निल्ली 

2. मा. मंत्री, कौशल्य नवकास व उद्योजकता नवभार्, मंत्रालय, मंुबई याचं ेखाजर्ी सनचव, मंत्रालय, 
मंुबई. 

3. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य नवकास व उद्योजकता नवभार्, मंत्रालय, मंुबई याचंे खाजर्ी सनचव, 
मंत्रालय, मंुबई 

4. मा.सनचव, कौशल्य नवकास व उद्योजकता नवभार्, मंत्रालय, मंुबई याचंे सवीय सहाय्यक 
5. मा. प्रधान सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षण नवभार् याचंे सवीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 
6. संचालक, व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण, व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 

मंुबई. 
7. आयुक्त, कौशल्य नवकास, रोजर्ार व उद्योजकता संचालनालय, सी.बी.डी, बलेापूर, नवी मंुबई 
8. सहसंचालक, व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण प्रािेनशक कायालय, मंुबई / पुणे / नानशक / औरंर्ाबाि 

/ अमरावती / नार्पूर ( सचंालनालयामाफग त ) 
9. सवग नजल्हा व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण अनधकारी ( संचालनालयामाफग त ) 
10.  महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/ नार्पूर. 
11.  महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/ नार्पूर. 
12.  संबंनधत प्राचायग, औद्योनर्क प्रनशक्षण संस्ा ( सचंालनालयामाफग त ) 
13.  ननवड नसती ( व्यनश 5 ) 

 
 
 
 
 

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