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प्रसतावना : - 

राज्यात शासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंार्ग त गशल्पकारागिर प्रगशक्षण 
योजनेतिंत (CST) प्रगशक्षण देण्यात येत आहे. युवकाचंे रोजिारगभमुख प्रगशक्षणाद्वारे रोजिार व 
सवयंरोजिारासाठी सक्षमीकरण करुन खाजिी औद्योगिक आस्ापनानंा लािणाऱ्या कुशल 
मनुष्ट्यबळाचा पुरवठा करणे हा या योजनेचा मुख्य उदे्दश आहे. सद्यस्स्तीत राज्यात 417 शासकीय 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांसोबतच 466 खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा देखील कायगरत आहेत. 
2.     उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनाकं 14/05/2015 रोजीच्या शासन गनणगयान्वये 
खाजिी व शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा व शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील 
पीपीपी योजनेंतिंत प्रवशेासाठी उपलब्ध जािावंर कें िीय पध्दतीने देण्यात यणेाऱ्या प्रवशेाकगरता 
आकारण्यात येणाऱ्या प्रगशक्षण शुल्कास मान्यता देण्यात आली आहे. खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण 
संस्ाकगरता  गवद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणारे प्रगशक्षण शुल्क हे उत्पन्नाच ेएकमेव साधन असून, गशल्प 
कारागिर प्रगशक्षण योजनेंतिंत अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेऊ इस्च्िणारे बहुताशं उमेदवार हे 
आर्थ्कदृष्ट्टया दुबगल घटकातील असतात. अगभयागंत्रकी, वदै्यकीय तसेच पारंपागरक उच्च गशक्षण 
घेण्याची त्याचंी आर्थ्क पगरस्स्ती नसते ककवा शालातं परीक्षा उत्तीणग झाल्यावर लवकरात 
लवकर रोजिार प्राप्ती करुन अ्ाजन करण्याकडे त्याचा कल असतो. शासकीय औद्योगिक 
प्रगशक्षण संस्ेमध्ये प्रवशे न गमळालेले गवद्या्ी आर्थ्कदृष्ट्टया सक्षम असल्यास खाजिी औद्योगिक 
प्रगशक्षण संस्ेमध्ये प्रवशे घेऊ शकतात. त्यामुळे र्क्त आर्थ्क क्षमतेअभावी गवद्या्ी कौशल्य 
प्रगशक्षणापासून वगंचत राहत आहेत. त्यामुळे इमाव, गवजाभज आगण गवमाप्र प्रविामधील 
आर्थ्कदृष्ट्टया दुबगल गवद्यार्थ्यांना केवळ आर्थ्क क्षमतेअभावी व्यावसागयक कौशल्यापासून वगंचत 
रहाण्यापासून प्रगतबंध करण्यासाठी सदर गवद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात आर्थ्क सहाय्य करणे 
क्रमप्राप्त आहे. 
3. शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये पीपीपी उपलब्ध जािावंर व खाजिी औद्योगिक 
प्रगशक्षण संस्ेमध्ये कें िीय प्रवशे प्रगक्रयाद्वारे प्रवशे घेतलेल्या अनुसूगचत जाती, अनुसूगचत जमाती, 
भटक्या जमाती व गवमुक्त जमाती, गवशेष मािास प्रविग व इतर मािासविीय या प्रविातील तसेच 
आर्थ्कदृष्ट्टया दुबगल घटकातंील गवद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्काची अंशत: प्रगतपूती 
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करण्यासाठी व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजनेस मान्यता देण्याबाबतचा प्रसताव 
मंत्रीमंडळाच्या गदनाकं 08/03/2019 रोजीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला होता. 
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये झालेला गनणगय गदलेल्या मान्यतेनुसार या गवभािाकडुन गवजाभज, 
इमाव व गवमाप्र प्रविाच्या गवद्यार्थ्यांना सुध्दा व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजनेस मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती.  
शासन गनणगय : - 
 शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील पीपीपी योजनेतिंत उपलब्ध जािावंर तसेच 
खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील गशल्प कारािीर प्रगशक्षण योजनेतिंत अभ्यासक्रमासाठी 
कें िीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवशे घेणाऱ्या गवजाभज, इमाव व गवमाप्र प्रविातील गवद्यार्थ्यांना सन 
2021-22 प्रवशे सत्रापासून प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूतीचा लाभ देण्यासाठी व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क 
प्रगतपूती योजनेस शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.  
2. सदर व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजना खालीलप्रमाणे राहील :- 
 1) औद्योगिक  प्रगशक्षण संस्ेमधील अभ्यासक्रमाचं्या शासकीय तसेच पीपीपी योजनेतिंत 
प्रवशेासाठी उपलब्ध जािासाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील अभ्यासक्रमासंाठी 
प्रवशे घेतलेल्या गवद्यार्थ्यांकगरता उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनाकं 14/05/2015 रोजीच्या 
संदभाधीन शासन गनणगयान्वये प्रगशक्षण शुल्क गनगित करण्यात आले आहे. त्यानुसार कें िीय 
ऑनलाईन पध्दतीने पीपीपी योजनेअंतिगत प्रवशेासाठी उपलब्ध जािासाठी व खाजिी औद्योगिक 
प्रगशक्षण संस्ांमधील अभ्यासक्रमासंाठी कें िभतू प्रवशे पध्दतीने घेतलेल्या गवद्यार्थ्यांकगरता गवगहत 
केलेल्या प्रगशक्षण शुल्कामधून, शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेतील अभ्यासक्रमासंाठी गनगित 
केलेले प्रगशक्षण शुल्क वजा जाता, उवगगरत प्रगशक्षण शुल्काच् या 80% इतक्या रकमेची प्रगतपूती 
गवजाभज, इमाव व गवमाप्र प्रविातील गवद्यार्थ्यांना अनुज्ञये राहील. 
 2) शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेतिंत िठीत करण्यात आलेली 
संस्ा व्यवस्ापन सगमती व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेच्या बँक खात्यामध्ये गवद्यार्थ्यांच्या 
व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्काच्या अनुज्ञये प्रगतपूतीची रक्कम आपले सरकार महागडबीटी पोटगल ककवा 
व्यवसागयक गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालयामार्ग त गवकगसत करण्यात येणाऱ्या स्सकल व्हॉलेट या 
संकल्पनेच्या माध्यमातून जमा करण्यात येईल. संबंगधत संस्ा व्यवस्ापन सगमती / खाजिी 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा शासनाने गवगहत केलेल्या प्रगशक्षण शुल्कामधून व्यवसाय प्रगशक्षण 
शुल्क प्रगतपूतीची अनुज्ञये रक्कम वजा जाता उवगगरत प्रगशक्षण शुल्क संबंगधत गवद्यार्थ्यांकडून 
स्सवकारु शकतील.  
 3) सामान्य प्रशासन गवभाि ( मागहती व तंत्रज्ञान ) या गवभािाने िठीत केलेल्या उच्च 
सतरीय सगचव सगमतीच्या मान्यतेने व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालयामार्ग त स्सकल 
व्हॉलेट ही संकल्पना गवकगसत करण्यात येईल.  
3. प्रसतूत योजनेंतिंत खालील अटी व शतीची पूतगता करणारे गवद्या्ी शुल्क प्रगतपूती कगरता 
पात्र राहतील.  
 1) शास कीय औद्योगिक  प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेतिंत प्रवशेासाठी उपलब्ध 
जािासंाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये कें िीय ऑनलाईन प्रगक्रयेद्वारे प्रवशे घेणे 
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बंधनकारक राहील.खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेतील संस्ा व्यवस्ापन कोटयातील 
जािांवर प्रवशे घेणाऱ्या गवद्यार्थ्यांना सदर योजना लािू राहणार नाही. 
 2) गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मािासविग व गवशेष मािास प्रविग कल्याण 
गवभािाच्या गदनाकं 16/12/2017 रोजीच्या शासन गनणगयान्वये उन्नत  व प्रित िट याकगरता 
नॉनगक्रगमलेयरसाठी गनगित केलेल्या उत्पन्न व प्रित िट याकगरता नॉन गक्रमीलेअरसाठी गनगित 
केलेल्या उत्पन्न मयादेनुसार गवद्यार्थ्यांच्या पालकाचंे एकगत्रत उत्पन्न रुपय े8.00 लाखाच्या मयादेत 
या पृष्ट्ठ ग् गवगहत प्रागधकाऱ्याने गनिगगमत केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे क्रमप्राप्त असेल. सक्षम 
अगधकाऱ्याने गदलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र पालकाचं्या प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा जासत आढळून आल्यास / 
बोिस आढळून आल्यास सदर प्रमाणपत्र गनिगगमत करणारे अगधकारी, संबंगधत गवद्या्ी आगण 
पालकागंवरुध्द र्ौजदारी सवरुपाचा िुन्हा दाखल करण्यात येईल. 
 3) सक्षम प्रागधकाऱ्याकडून संबंगधत गवद्यार्थ्यांस कुटंूबाच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देताना त्या 
गवद्यार्थ्यांच्या पालकाचंे ( आई व वडील याचंे एकगत्रत ) वार्थषक उत्पन्न गवचारात घ्याव.े गवद्यार्थ्यांचे 
आई - वडील ( पालक ) हयात नसल्यामुळे उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्यास आवश्यक त्या सवग 
कािदपत्राचंी तपासणी करुन त्याप्रमाणे पात्रतेक रीता प्रमागणत करुन योजनेची अंमलबजावणी 
करणाऱ्या सक्षम अगधकाऱ्यासं सवग कािदपत्रासंह गशर्ारस करावी. अशा प्रकारे प्राप्त 
गशर्ारशींच्या आधार प्रकरणगनहाय तपासणी करुन योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सक्षम 
आगधकाऱ्यायने अशा अना् व इतर गवद्यार्थ्यांना योजनेच्या पात्रतेसंदभात पुढील कायगवाही करावी  
 4) गवद्यार्थ्यांने यापूवी खाजिी व शासकीय औदयोगिक संस्ेमध्ये कोणत्याही 
अभ्यासक्रमाचंा लाभ घेंतलेला नसावा . 
 5) तसेच राज्य / कें ि शासनाच्या गवभािाने अ्वा त्याचं्या आगधपत्याखालील स्ागनक 
प्रागधकरण, कंपन्या अ्वा महामंडळे यानंी पुरसकृत केलेल्या कोणत्याही प्रगशक्षण कायगक्रमाचा 
यापूवी लाभ घेतलेला नसावा. 
 6) गवद्या्ी महाराष्ट्र राज्याचा अगधवासी असणे आवश्यक आहे.  
 7) DGT, नवी गदल्ली अ्वा MSCVT यानंी मान्यता गदलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडयाच्या प्रवगेशत जािांवर प्रवशे घेणे बंधंनकारक राहील.  
 8) सदर योजनेचा लाभ हा कंुटुबातील केवळ दोन अपत्यापयंत मयागदत राहील.  
 9) सदर योजनेंतिगत लाभ घेण् यासाठी संबंधीत शैक्षगणक वषात इच्िुक अजगदार 
प्रगशक्षणार्थ्यांची प्रवगेशत अभ्यासक्रमाच्या प्रगशक्षण विातील उपस्स्ती ही  DGT, नवी गदल्ली यानंी 
गवहीत केलेल्या गनकषानुसार असणे आवश्यक राहील. सदर उपस्स्ती आधार संलग्नीत 
बायोमेरीक उपस्स्ती प्रणालीवर नोंदगवणे आवश्यक राहील. 

10) अजगदार गवद्यार्थ्यांस प्रत्येक सत्र पगरक्षा अ्वा वषाची पगरक्षा देणे आवश्यक राहील. 
केवळ गवगशष्ट्ट पगरस्स्तीत गवशेषत: आजारपणाच्या कारणासतव पगरक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास 
तसे गवद्या्ी व संबंगधत ससं्ेने गशर्ारस केल्यानंतर प्रादेगशक उपायुक्त, समाजकल्याण गवभाि 
यानंी प्रमागणत करणे आवश्यक राहील. 

11) संबंगधत गवद्या्ी सवत:च्या चकुीच्या वतगनामुळे समाधानकारक शैक्षगणक प्रिती करत 
नसल्याबाबत ककवा संबंगधत प्रागधकाऱ्याचं्या पूवगपरवानिीगशवाय अगनयगमत असणे अ्वा िैरहजर 
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राहणे इत्यादी सवरुपाचे िैरवतगन करत असल्याबाबत  शैक्षगणक संस्ेच्या प्रमुखाने गनदशगनास 
आणले तर अशा गवद्यार्थ्याकगरता संस्ेला शुल्क प्रगतपूती अनुज्ञये राहणार नाही.  

12) या योजनेतिंत पात्र गवद्यार्थ्यांनी प्रगशक्षण मध्येच सोडले तर अशा गवद्यार्थ्यांकगरता 
संस्ेला अ्वा संस्ा व्यवस्ापन सगमतीस अदा करण्यात आलेली प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती राज्य 
शासनास योग्य वाटल्यास वसूल करण्यात येईल. 
4.  सदर योजनेमध्ये व त्याच्या अमंलबजावणीबाबत कोणतीही बदल अ्वा सुधारणा 
करण्याचे अगधकार शासनास राहतील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारच े नुकसान 
झाल्याबाबतचा दावा कोणत्याही गवद्यार्थ्यांस व औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेस अ्वा गवद्यार्थ्यांच्या 
पालकानंा शासनाच्या गवरुध्द करता येणार नाही. 
5. या प्रयोजना ग् सवग औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ानंा बायोमॅरीक उपस्स्ती प्रणालीवर सवग 
प्रगशक्षणार्थ्यांची उपस्स्ती नोंदगवणे आवश्यक राहील. सदर बायोमॅरीक प्रणाली सवखचाने सवग 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ानंा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. औद्योगिक प्रगशक्षण  
सस्ानंी बायोमॅरीक उपस्स्ती प्रणाली बंद राहणार नाही याचंी जबाबदारी सवगसवी औद्योगिक 
प्रगशक्षण सस्ाचंी असेल. 
6. कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाने शासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण 
संस्ामंधील अभ्यासक्रमांच्या प्रगशक्षण शुल्कामध्ये, गवमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर 
मािासविग गवशेष मािास प्रविग कल्याण गवभािाने उन्नत व प्रित  व्यक्ती/ िट या करीता नॉन 
गक्रमीलेअरसाठी असलेल्या उत्पन्न मयादेमधील राजषी शाहू महाराज गशक्षण शुल्क प्रगतपूती 
योजनेकगरता पालकाचं्या उत्पन्नाची गवगहत केलेली मयादा यामंध्ये भगवष्ट्यात केलेले बदल / 
सुधारणा व्यवसाय शुल्क प्रगतपूती योजनेकरीता लािू राहतील.         
7. संचालक, इतर मािास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यानंा व्यवसाय शुल्क प्रगतपूती 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गनयंत्रक अगधकारी म्हणनू घोगषत करण्यात येत आहे.  
8. सदर योजनेकरीता गनधीची तरतूद व खचग करण्यासाठी नगवन लेखागशषग गनमाण 
करण्याबाबत सवतंत्रपणे कायगवाही  करण्यात येईल. तसेच सदर योजनेकरीता आवश्यकतेनुसार 
गनधीची मािणी करण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मािास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे 
याचंी राहील. 
9. सदर शासन गनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचंा साकेंताक 202108031559437822 असा आहे. हा आदेश 
गडजीटल सवाक्षरीने सवाक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्य आदेशानुसार व नावाने .      
 
 

(संगिता शेळके) 
    कक्ष अगधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा.राज्यपालाचंे सगचव, राजभवन, मलबार गहल, मंुबई. 
2) मा.मुख्यमंत्रयाचंे  प्रधान सगचव, मंत्रालय, मंुबई.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) अमुस, उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, मंत्रालय, मंुबई. 
4) प्रधान सगचव, इतर मािास बहुजन कल्याण गवभाि, मंत्रालय,मंुबई   
5) प्रधान सगचव, कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभाि,मंत्रालय,मंुबई. 
6) प्रधान सगचव, मागहती व तंत्रज्ञान गवभाि, मंत्रालय, मंुबई.   
7) प्रधान सगचव, अल्पसंख्याक गवकास गवभाि, मंत्रालय, मंुबई.   
8) प्रधान सगचव, आगदवासी गवकास गवभाि, मंत्रालय, मंुबई.   
9) प्रधान सगचव, सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य गवभाि, मंत्रालय, मंुबई  
10) सगचव, वदै्यगकय गशक्षण व औषधी िव्ये गवभाि, मंत्रालय, मंुबई.   
11) सगचव, शालेक गशक्षण व गक्रडा गवभाि, मंत्रालय, मंुबई.   
12)  सगचव, शुल्क गनयोमक प्रागधकरण, शासकीय तंत्र गनकेतर, बािंा (पूवग), मंुबई 
13)  आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
14) संचालक, इतर मािास बहुजन कल्याण सचंालनालय,पुणे 
15) संचालक, गशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
16) सवग गजल्हागधकारी, महाराष्ट्र राज्य.  
17) सवग मुख्य कायगकारी अगधकारी, गजल्हा पगरषद.  
18) सवग प्रादेगशक उपायुक्त, समाज कल्याण, गवभाि 
19) सवग गजल्हा समाज कल्याण अगधकारी, गजल्हा पगरषद.  
20) अगधदान व लेखा अगधकारी, मंुबई. 
21) सवग गजल्हा कोषािार अगधकारी. 
22) सवग सहायक आयुक्त, समाज कल्याण.  
23) गनवड नसती (गशक्षण) 
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