
कायम विनाअनुदान तत्िािर नविन खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणे आवण 
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थातं 
निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या सुरु करणे,व्यिसाय 
बदल करण्याकवरता ऑनलाईन पध्दतीने िासनाच े
इरादापत्र (Letter of Intent - LoI) प्राप्त 
करण्यासाठी प्रमावणत काययपध्दतीस (SOP) 
मान्यता देण्याबाबत.. 

 
महाराष्ट्र िासन 

कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, 
िासन वनणयय क्रमाकं: आयटीसी-2217/प्र.क्र.232/व्यवि-3 

                                मंत्रालय विस्तार भिन, मादाम कामा मागय,  
                                     मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय,मंुबई-400 032 
वदनाकं : 07 फेब्रिुारी, 2018 

िाचा:  
1)  िासन वनणयय,उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग,क्र.आयटीआय-1099(88)/व्यवि-1,  

वद.19 मे, 2000. 
2)  िासन वनणयय,उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग क्र.आयटीआय -1000/(246)/व्यवि-

1 वद. 15/4/2002. 
3)  िासन वनणयय,उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग क्र.आयटीआय-

2213/प्र.क्र.146/व्यवि-3  
वद. 22 /8/ 2013. 

4)   संचालक,व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई यांचे  
पत्र  क्र. 8/ खाऔप्रसं/ काययपध्दती/2017/427 वद. 5/10/2017  ि 8/ 
खाऔप्रसं/ काययपध्दती/2017/428 वद. 11/10/2017. 

 

 प्रस्तािना: - 

   राज्यात कायम विनाअनुदान तत्िािर निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरू 
करणे/विद्यामान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेत निीन व्यिसाय/जादा तुकडी/व्यिसाय बदल 
इ. कवरता मान्यता देण्यासाठी िासनास विफारस करणेकवरता संदभाविन (1) येथील वद. 
19/5/200० च्या िासन वनणययाअनव्ये मा. प्रिान सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता  विभाग 
याचं्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तर सवमती गठीत करण्यात आलेली आहे.  तसेच िवरल संदभाविन (3) 
येथील  वद. 22/8/2013 च्या  िासन  वनणययाअन्िये   कायम  विनाअनुदान  तत्िािर निीन खाजगी 
औद्योवगक प्रविक्षण कें द्र सुरू करणे/विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण कें द्रात निीन 
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व्यिसाय/जादा तुकडी/व्यिसाय बदल इ. कवरता On Line पध्दतीने अजय मागविण्याची प्रवक्रया 
संपूणय िर्यभर संचालनालयाच्या स्तरािर त्याचं्या www.dvet.gov.in या िबेसाईटिर सुरू ठेिण्याचा 
वनणयय घेण्यात आला असून संचालक, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षणसंचालनालय, मंुबई यानंी 
संचालनालयास प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी 15 वदिसात पूणय करून संस्थावनहाय प्रस्ताि 
आिश्यक त्या विफारिी/अवभप्रायासंह िासनाच्या उच्चस्तरीय वनिड सवमती याचंेकडे 
मंजूरीकरीता प्रत्येक 3 मवहन्यानंी  सादर करणेचा वनणयय घेण्यात आलेला आहे.  

2.    संदभय क्र. 1 ि 3 येथील िासन वनणययामिील तरतूदीनुसार सध्या दर वतमाही अखेर प्राप्त 
झालेल्या संस्थाचं्या अजांची संचालनालय स्तरािर छाननी करणे, छाननी नंतर त्रटूीपूतयता करून 
पवरपूणय प्रस्ताि मा. प्रिान सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचं्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तर सवमवतसमोर सादर करण्यात येतात. उच्चस्तर सवमवतने मान्यता वदलेल्या संस्थानंा 
मान्यता वमळणेबाबतचे प्रस्ताि संचालनालयामाफय त  िासनास सादर केले जातात आवण तद्नंतर 
िासन स्तरािरून संबंवित संस्थानंा इरादपत्र देण्यास संचालनालयास मान्यता देण्यात येते.  

3.     देिातील युिकानंा बदलत्या कालानुरुप तावंत्रक कौिल्याचे प्रविक्षण देऊन त्यानंा प्रविवक्षत 
सक्षम बनविणे, देिातंगयत उत्पादनास चालना देऊन देि कौिल्य मनुष्ट्यबळात स्ियंपूणय बनविणे 
याकरीता भारत सरकार याचंे 'मेक इन इवंडया' संकल्पनेस अनुसरून 'स्स्कल इवंडया' या 
नािाने “कौिल्य विकास काययक्रम” या महत्िाकाकं्षी योजनेंतगयत देिामध्ये सन 2022 पयंत 50 
कोटी कुिल मनुष्ट्यबळ विकवसत करण्याच ेउवदष्ट्टय े  आहे. याच ितीिर राज्यात कुिल महाराष्ट्र 
िोरण राबविण्यात येत असून सन 2022 पयंत राज्याने 4.5 कोटी कुिल मनुष्ट्यबळ वनमाण 
करण्याचे उवदष्ट्टय े संकस्ल्पत केलेले आहे. याकरीता राज्यातील औद्योवगक संस्थाचंी प्रििेक्षमता 
अविक िगेाने िाढविणे आिश्यक आहे.सद्य:स्स्थतीत राज्यातील िासकीय औ.प्र.संस्थाचंी प्रििे 
क्षमता 93481 ि खाजगी औ.प्र.संस्थाचंी प्रििे क्षमता 42905 अिी एकूण प्रििे क्षमता 136386 
इतकी आहे.पुढील पाच िर्ाकरीता राज्यातील औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेची प्रििे क्षमता 5 लक्ष 
िाढविण्याचे उवदष्ट्य  गाठण्यासाठी आिुवनक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन ही पध्दत अविक 
गतीमान,पारदियक करणेकरीता कायम विना अनुदावनत तत्िािरील निीन खाजगी औद्योवगक 
प्रविक्षण संस्था ि सध्या सुरु असलेल्या विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थामंध्ये निीन 
व्यिसाय/जादा तुकडया सुरु करण्यासं इरादापत्र देण्याची संगणकीय पध्दत सुरू करणेबाबतचा 
प्रस्ताि  संचालक, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण, संचालनालय, मंुबई याचं्या संदभाविन (4) येथील 
पत्रान्िये िासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्याअनुर्ंगाने वनणयय घेण्याची  बाब िासनाच्या 
विचारािीन होती. 

 

http://www.dvet.gov.in/
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िासन वनणयय:- 

िासन आता, याव्दारे उक्त प्रस्तािनेमध्ये नमूद केलेल्या प्रस्तािाच्या अनुर्ंगाने खालीलप्रमाणे 
काययिाही करण्यास मान्यता देत आहे:-  

1. राज्यात कायम विनाअनुदान तत्िािर निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरू 
करणे/विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेत निीन व्यिसाय/जादा तुकडी/व्यिसाय 
बदल इ. कवरता मान्यता देण्यासाठी िासन वनणयय वद. 19/5/2000 अन्िय ेमा. प्रिान सवचि, 
कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचं्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
उच्चस्तवरय  सवमतीची काययकक्षा खालीलप्रमाणे राहील: - 

1. स्थावनक औद्योवगक आस्थापनाचं्या गरजेनुसार वजल्हातील उद्योगिंदयाला 
आिश्यक असणाऱ्या मनुष्ट्यबळाची वनविती करणे. 
2. वजल्हावनहाय/व्यिसाय वनहाय पुढील पाच िर्ाचा मनुष्ट्यबळ विकासाचा बृहत 
आराखडा तयार करणे/मान्यता देणे. 
3. वजल्हाचा बृहत आराखडयानुसार उपलब्ि व्यिसायापैकी एकाच 
व्यिसायासाठी 110% मयादेपेक्षा मागणी आल्यास त्याबाबत वनणयय घेणे. 
4. निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थानंा मान्यता देणे/विद्यमान संस्थामध्ये 
व्यिसाय बदल, तुकडी िाढ इ.कवरता  संस्थाकंडून प्राप्त झालेल्या अजािर 
Inspection करणेसाठी पुरेिा  प्रमाणात  Inspecting  ऐजन्सीची नेमणूक  EOI  
मागिून करणे  तसचे Inspecting   ऐजन्सीसाठी  अटी ि िती    वनिावरत करणे.  
5. खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थामंिून व्यिसायासाठी आकारण्यात येणाऱ्या 
प्रवक्रया िुल्क, नोंदणी िुल्क, अनामत रक्कम ि प्रविक्षण िुल्क इत्यादीमध्य े
सुिारणा/बदल   करणेबाबत िासनास विफारस करणे. 

2. आतापयंत उच्चस्तरीय सवमतीने विफारस केलेल्या संस्थानंा संचालनालयामाफय त इरादापत्र 
देण्यास िासन स्तरािरून िासन वनणययाव्दारे मान्यता देण्यात येत होती. त्याऐिजी आता 
यापुढे राज्यात कायम विनाअनुदान तत्िािर निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरू 
करणे/विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेत निीन व्यिसाय/जादा तुकडी/व्यिसाय 
बदल इ. कवरता मान्यता देण्याचे प्रस्ताि िासनास सादर न करता संबवंित संस्थेस 
संगणकीय प्रणालीव्दारे स्स्िकृती प्रमाणपत्र (LOA) वमळाल्यानंतर सदर संस्थेस राज्य 
िासनाचे इरादापत्र (LOI) संगणकीय प्रणालीव्दारे देण्यात येईल. 
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3. सद्य:स्स्थतीत निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरू करणे/विद्यमान खाजगी औद्योवगक 
प्रविक्षण संस्थेत नविन व्यिसाय/जादा तुकडी/व्यिसाय बदल इ. कवरता अजय प्रवक्रया िुल्क रू. 
500/- ि नोंदणी िुल्क रू. 6000/- प्रवत तुकडी इतके आकारण्यात येते. त्याऐिजी आता 
प्रस्तावित निीन संगणकीय काययपध्दतीमध्ये अजय प्रवक्रया िुल्क रू. 2000/- ि नोंदणी िुल्क रू. 
10000/- प्रवत तुकडी करण्यात येईल. तसेच सद्य:स्स्थतीत निीन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण 
संस्था सुरू करण्यासाठी आठ तुकड्यापयंत रू, 1.00 लाख ि विद्यमान खाजगी औद्योवगक 
प्रविक्षण संस्थेत नविन व्यिसाय/जादा तुकडी/व्यिसाय बदल इ. कवरता रू. 10000/- प्रवत 
व्यिसाय प्रवत तुकडी इतकी अनामत रक्कम आकारण्यात येत होती. त्याऐिजी आता निीन 
खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी प्रथम चार तुकड्यापयंत रू. 1.00 लाख ि 4 
थ्या तुकडीपासून पुढील प्रत्येक तुकडीस रू. 25,000/- प्रवत तुकडी तसेच निीन व्यिसाय/जादा 
तुकडी  सुरू करण्यास रू. 25,000/- प्रवत तुकडी इतकी अनामत रक्कम आकारण्यात यािी.  

4. यापूिी खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेसाठी प्राप्त होणारी अजय प्रवक्रया ि नोंदणी िुल्काची 
रक्कम व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालयाच्या PLA खात्यामध्ये जमा करण्यात येत होती, 
तथावप यापुढे संगणकीय प्रणालीव्दारे खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था स्थापन करणे ि/िा 
विस्तार करणे यासाठीचे िुल्क ि अनामत रक्कम, अजय प्रवक्रया ि नोंदणी िुल्काची प्राप्त झालेली 
रक्कम महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रविक्षण परीर्देच्या एका स्ितंत्र बकँ खात्यात जमा करण्यात 
येईल.  तसचे संचालक, व्यिासय विक्षण ि प्रविक्षण, महाराष्ट्र, मंुबई याचं्या PLA  खात्यामध्ये 
जमा असलेली रक्कम SCVT च्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यािा.  

5. खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था स्थापन करणे ि/िा विस्तार करणे यासाठी अजय 
मागविण्याकवरता जावहरात प्रकावित करणे, ऑनलाइन प्रणाली विकवसत करणे, उच्चस्तरीय 
सवमतीिरील िासकीय सभासद सवमतीच्या बैठकीस हजर राहण्याकवरता वनयमानुसार देय 
प्रिासभत्ता ि दैवनकभत्ता यासाठी होणारा खचय इ. तत्सम बाबींिर होणारा खचय भागविण्यासाठी 
सियप्रथम सिय बँकाना बोलिून  यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या बँक खात्यासह पणूय 
संगणकीय व्यिस्था तयार करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.  जर बँका पुढे आल्या नाहीत 
तर प्रचवलत पध्दतीनुसार  हा खचय “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रविक्षण पवरर्द” च्या बँक खात्यात 
जमा असलेल्या रक्कमेतनू करण्यात यािा.  

6. कायम विना अनुदान तत्िािर नविन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरू करणे आवण 
विद्यामान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थातं निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या सुरू करणे, 
व्यिसाय बदल करण्याकवरता ऑनलाईन पध्दतीने िासनाचे इरादापत्र (LOI) प्राप्त 
करण्यासाठीच्या पवरविष्ट्ठ-अ येथील प्रमावणत काययपध्दतीस (Standard Operating 
Procedure-SOP)  िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.   
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 सदरचा िासन वनणयय िासन वनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharastra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 201802071421204303 
असा आहे. हा आदेि वडडीटल स्िाक्षरीने साक्षाकंीत करून काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्र राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने. 
 
 

(स.वद. खरात) 
सोबत -पवरविष्ट्ठ-अ                                                                 उप सवचि,महाराष्ट्र िासन 
 
प्रवत: 

1. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य याचंे सवचि. 
2. मा. मुख्य़मंत्री याचंे प्रिान सवचि. 
3. मा.मंत्री,कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचंे खाजगी सवचि. 
4. मा.राज्यमंत्री,कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचंे खाजगी सवचि. 
5. मा.उच्चस्तर सवमतीचे सिय सदस्य (संचालक,व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालयामाफय त) 
6. संचालक, व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई-1. 
7. सिय सहसंचालक,व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण,प्रादेविक कायालय (संचालक,व्यिसाय विक्षण ि 

प्रविक्षण संचालनालयामाफय त). 
8. सिय वजल्हा व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण अविकारी, (संचालक,व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण 

संचालनालयामाफय त). 
   प्रत:- 

1. मा. विरोिी पक्ष नेता, वििान पवरर्द,  महाराष्ट्र  वििानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
2. मा. विरोिी पक्ष नेता, वििान सभा, महाराष्ट्र वििानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
3. मा. सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचंे िवरष्ट्ठ स्स्िय सहायक. 
4. उप सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, याचंे स्स्िय सहायक. 
5. वनिड नस्ती (व्यवि-3). 
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कौिल्य  विकास  ि उद्योजकता विभाग,  िासन वनणयय  क्रमाकं: आयटीसी-2217/प्र.क्र.232/  
व्यवि-3  वदनाकं 07 फेब्रिुारी, 2018 चे सहपत्र “पवरविष्ट्ठ- अ”  

---------------------------------------------------------------------------- 
कायम विनाअनुदान तत्िािर नविन खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणे आवण                
विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थातं निीन व्यिसाय/जादा तुकड्या सुरु 
करणे,व्यिसाय बदल करण्याकवरता ऑनलाईन पध्दतीने िासनाचे इरादा पत्र (Letter 
of Intent - LoI) प्राप्त करण्यासाठी प्रमावणत काययपध्दती (Standard Operating 
Procedure -SOP) 

 

1.   अजय मागविण्यासंाठी जावहरात देणे:- 
1.1 कायम विनाअनुदान तत्त्िािर निीन औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करणे आवण विद्यमान 

खाजगी संस्थेतील निीन व्यिसाय / तुकडी िाढ करण्याकवरता िासनाचे इरादापत्र 
(Letter of Intent - LoI) प्राप्त करण्यासाठीची संपूणय प्रवक्रया Online करण्यातं आली 
असून इच्छुक अजयदाराकंडुन अजय मागविण्याकवरता व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण 
संचालनालयामाफय त राज्यातील सिाविक खप असलेल्या 2 ितयमान पत्रात  िर्ातुन 
एकदा जावहरात प्रकावित करण्यात येईल. तसेच सिय प्रादेविक कायालय, वजल्हा 
व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण कायालय, िासवकय औद्योवगक प्रविक्षण संस्थामंाफय त यास 
प्रवसध्दी देण्यात देईल. 

1.2 जावहरात, प्रमावणत काययपध्दती, मावहती पुस्स्तका, प्रविक्षण महासंचालनालय, यानंी 
वनगयवमत केलेले वनकर्/मावहती, इ, सचंालनालयाच्या संकेत स्थळािर 
(www.dvet.gov.in) उपलब्ि करुन देण्यात येईल. 

2. अजय करणे:- 
2.1 पात्रता प्राप्त अजयदार िर्यभर संचालनालयाच्या संकेत स्थळािर (www.dvet.gov.in) 

ऑनलाइन स्िरुपात अजय करतील. 
 

2.2 अजयदाराची पात्रता: 
2.2.1 सन 1860 चा सोसायटी/सन 1950 चा रस्ट/सन 1956 चा कंपनी ॲक्ट अंतगयत 

नोंदणी झालेले खाजगी उपक्रम तसेच िासकीय उपक्रम, मालकीचे उपक्रम 
अथिा 

2.2.2 स्पेिल इकॉनॉवमक झोनचे प्रोमोटसय (SEZ) 
िवरल प्रमाणे लागु असलेले दस्ताऐिज ऑनलाइन अजासोबत Upload करणे. 
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2.3 व्यिसायाची वनिड: 
Online अजय करतेिळेी अजयदाराने आिश्यक आहे त्या व्यिसायाचंी वनिड करुन नोंद 
करणे आिश्यक आहे. 
 

2.3.1 अजयदार संस्था व्यिसायाची वनिड करतानंा निीन व्यिसाय ि तुकडी िाढ करतानंा 
संबंवित वजल्हातील औद्योवगक आस्थापनाची वनकड ि सद्य:स्स्थतीत वजल्हातील 
व्यिसाय वनहाय उपलब्ि असलेलया जागा याबाबी विचारात घेऊन वजल्हयाकरीता 
पुढील पाच िर्ाचा मनुष्ट्यबळ विकास बहृद आराखडा (Master Plan)  सवचि, 
कौिल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचं्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या उच्च स्तवरय सवमतीमाफय त तयार करण्यात येईल. संचालनालयामाफय त 
वजल्हाच्या बहृद आराखडयानुसार व्यिसायाची यादी प्रवसध्द करण्यात येईल 
त्यानुसार अजयदार संस्था उपलब्ि व्यिसायाचंी वनिड करतील. 

 

2.3.2 सवचि, कौिल्य विकास ि उद्योजकता याचं्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या उच्च स्तवरय सवमतीने तयार केलेल्या वजल्हाच्या बृहद आराखडयानुसार 
उपल्बि व्यिसायाच्या मागणीसाठी वजल्हावनहाय व्यिसायाच्या उपलब्ि (Upper 
Limit of seats) जागा संचालनालयामाफय त घोवर्त करण्यात येतील. 110% 
मयादेपयंत उपलब्ि जागा automated विचारात घेतल्या जातील. एकाच 
व्यिसायासाठी 110% च्या िर मागणी आल्यास त्यासंदभातील वनणयय िासनाची 
उच्चस्तर सवमती घेईल. 

2.3.3 प्रविक्षण महासंचालनालय, निी वदल्ली याचं्या सूचनेनुसार एका व्यिसायाच्या वकमान 
दोन तुकड्या मागणी करणे आिश्यक आहे. 

 

2.3.4 संस्था दोन पाळ्यात (2 Shifts) काययरत असल्यास दोनच्या पटीत ि तीन पाळ्यात (3 
Shifts) काययरत असल्यास तीनच्या पटीत तुकड्याचंी मागणी करािी. 

 

2.3.5 औद्योवगक प्रविक्षण संस्था सुरु करतानंा खावलल प्रमाणे सहा विविि व्यिसाय 
अभ्यासक्रम असणे आिश्यक आहे. सदर संस्थेच्या स्थावनक गरजेनुसार वकमान एक 
व्यिसाय अभ्यासक्रम सुरु करणे आिश्यक आहे. स्थावनक गरजेनुसार वनिडलेला 
व्यिसाय अभ्यासक्रम हा इतर वनिावरत 5 व्यिसायाहून िगेळा असणे आिश्यक 
राहील. 
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वकमान व्यिसाय ि तुकड्या 
अ.क्र. व्यिसाय िगयिारी व्यिसाय तुकड्या विफ्ट 

1 Engineering Machine Group 02 04 02 

2 Engineering NonMachine Group 02 04 02 

3 Non Engineering Group 01 02 02 

4 Local Demand Courses 01 02 02 
 

2.3.6 विद्यमान खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्थाचंा क्षमताविस्तार करतानंा देवखल िरील 
आकृतीबंिा प्रमाणे विस्तार (Propotional) करणे आिश्यक राहील. 

2.4 जागेचा मालकी हक्क: 
संस्था ज्या जागेत सुरु करािायाची आहे त्याकवरता खालीलप्रमाणे कागदोपत्री पुरािा 
ऑनलाइन अजासोबत Upload करणे. 

2.4.1 जागा स्ित:च्या मालकीची असल्यास मालकी हक्काबाबचे पुराि े जसे 6 
मवहन्याच्या आतील खाते उतारा/ 7/12 उतारा / मालमत्ता दस्तािजे / मालमत्ता 
पत्रक इ. 

2.4.2 जागा भाड्याची असल्यास दुय्यम वनबंिकाकडे नोंदणीकृत केलेले विवहत 
पध्दतीच े वकमान 10 िर्ासाठीचे भाडे करारपत्राची प्रत. (Registered Lease 
Deed) 

2.4.3 बािंकाम पूणय असल्यास बािंकाम नकाश्यात व्यिसाय अभ्यासक्रम ि तुकडी 
वनहाय रेखाकंन (demarcation) केलेला सक्षम प्राविकाऱ्यानें/यंत्रणेने मंजूर 
केलेला ि आार्ककटेक्टने साक्षावंकत केलेला नकािा. 

2.4.4 बािंकाम पूणय असल्यास संबंवित स्थावनक स्िराज्य संस्थेने वनगयवमत केलेले 
प्रमाणपत्र. 
 

2.5 आर्कथक पवरस्स्थती: 
प्रविक्षण महासंचानालय, नवि वदल्ली यानंी वनिावरत केलेल्या मानकापं्रमाणे व्यिसाय 
वनहाय प्रती तुकडीस बािंकाम ि यंत्रसामुग्रीसाठी आिश्यक आर्कथक क्षमतेबाबत सविस्तर 
मावहती www.dvet.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि करून देण्यात येईल. औद्योवगक 
प्रविक्षण संस्थेत वनिड केलेले व्यिसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अजयदारास 
बािंकाम ि यंत्रसामुग्री मध्य े वदघयमुदतीची गंुतिणकु करणे आिश्यक असते सबब 
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अजयदाराकडे आिश्यक आर्कथक क्षमता असल्याबाबत खालीलप्रमाणे कागदोपत्री पुरािा 
ऑनलाइन अजासोबत Upload करणे.  

2.5.1 अजयदारकडे मानाकंना प्रमाणे इमारत पुणय असल्यास बािंकामासाठी आिश्यक 
वनिी िजा िरण्यात येईल. याचप्रमाणे यंत्रसामुग्री ि/िा हत्यारे उपलब्ि असल्यास 
त्यासंबंिी पुरािा जस े खरेदी पाित्या,दान प्रमाणपत्र इ. सादर केल्यास 
त्याप्रमाणात आिश्यक वनिी िजा िरण्यात येईल.  

2.5.2 अजयदार सोसायटी/रस्ट/कंपनी कडे िवरल गणने प्रमाणे आिश्यक वनिी बँक 
खात्यामध्ये (अजय करण्याच्या मावगल 7 वदिसापयंतचे बँक स्टेटमेंट) अथिा 
वफक्सड वडपॉवजट (FD) च्या स्िरुपात उपलब्ि असल्याबाबतचे दस्ताऐिज सादर 
करणे आिश्यक आहे. 

 
 

2.6 अजय प्रवक्रया ि नोंदणी िुल्क: 
2.6.1 Online अजय करतेिळेी खालीलप्रमाणे आिश्यक िुल्काचा भरणा करणे आिश्यक 

आहे:- 
2.6.1.1 अजय प्रवक्रया िुल्क = रु. 2,000/- 
2.6.1.2 नोंदणी िुल्क  = रु. 10,000/- प्रवत तुकडी 

2.6.2 िरील प्रमाणेचे  िुल्क “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रविक्षण पवरर्द सोसायटी” च्या 
बँकखात्यात जमा करणे ि िुल्क जमा केल्याची पािती ऑनलाइन अजासोबत 
Upload करणे.  

2.7 हमी पत्र: 
संस्थेने रु 100 च्या Non Judicial Stamp Paper िर खावलल बाबींबाबत हमी पत्र प्रपत्र-
अ  ऑनलाईन प्रणालीव्दारे हमीपत्र अपलोड कराि.े 

2.7.1 िासवकय कमयचाऱ्यानंा देय असलेल्या ितेनाच्या वकमान 2/3 ऐिढे ितेन बँक 
खात्यामाफय त संस्थेतील कमयचाऱ्यानंा देण्यात येते/ येईल. 

2.7.2 संस्था कायम विना अनुदावनत तत्िािर सुरु रावहल ि कोणत्याही पवरस्स्थतीत 
अनुदानाची मागणी करण्यात येणार नाही. 

2.7.3 राज्य िासनाचे इरादा पत्र ि राष्ट्रीय व्यिसाय प्रविक्षण पवरर्द याचंी संलग्नता 
प्राप्त झाल्यावििाय प्रििे करण्यात येणार नाहीत. 

2.7.4 संस्था प्रििे पध्दती, प्रििे वनयमािली ि प्रविक्षण िुल्काबाबत वनगयवमत सिय 
िासन वनणयय, प्रविक्षण महासंचालनालय, निी वदल्ली याचंे वनदेि, िासन/ 
संचालनालयाचे आदेि यांचे काटेकोर पणे पालन करेल. 
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2.7.5 संस्थेकडे प्रविक्षण महासंचालनालय,निी वदल्ली, राज्य िासन ि/िा 
संचालनालयाचे कोणतेही देय प्रलंवबत नाही. 

2.7.6 प्रििे करण्यात येत असलेल्या सिय व्यिसाय अभ्यासक्रमासंाठी रोजगार 
महासंचालनालय, निी वदल्ली याचं्या मानाकंना नुसार संस्थेत प्रविक्षणासाठी सिय 
सेायी सुवििा उपलब्ि आहेत. (विद्यमान संस्थासंाठी लागू) 

2.7.7 सन 2013 चा महाराष्ट्र अविवनयम क्र.20 च्या तरतुदीनुसार अनविकृत संस्था 
स्थापन करण्यास आवण अनविकृत पाठयक्रम सुरु करण्यास मनाई असण्याची 
जाणीि आहे ि त्याचे उल्लंघन करणार नाही. 

2.7.8 मागील आर्कथक िर्ात कमयचाऱ्यानंा बँक खात्यामाफय त वितवरत केलेल्या ितेनाचा 
तपविल सादर करण्यात येईल. 

2.7.9 विद्यमान अवभयावंत्रकी/ तंत्रवनकेतन मध्ये औ.प्र.संस्था सुरु कराियाची असल्यास 
व्यिस्थापनाचे रु. 100/- Non Judicial स्टॅम्प पेपरिर औ.प्र.संस्था दुसऱ्या 
पाळीत स्ितंत्रवरत्या सुरु कराियाचे हमी पत्र. 
 
 

2.8 संस्थेचा ठराि: 
2.8.1 अजयदार सोसायटी/ रस्ट/ कंपनी ॲक्ट अंतगयत नोंदणी झालेले खाजगी/ 

िासनाचे उपक्रम/ मालकीचे उपक्रम/ स्पेिल इकॉनॉवमक झोनचे प्रोमोटसय (SEZ) 
याचंा निीन खाजगी औ.प्र.संस्था स्थापन करणे/ विद्यमान खाजगी औ.प्र.संस्थेत 
नविन तुकडी ि/िा व्यिसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासंबंिी व्यिस्थापनेचा ठराि 
ऑनलाईन अपलोड करणे 

 

3. प्रत्यक्ष पडताळणी-(Physical Verification) 
3.1 संबवित पात्रता िारक अजयदार व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालयाच्या 

संकेतस्थळािर अजय करत  असताना संबंवित अजाबरोबर पात्रता वसध्द करणेसाठी 
आिश्यक असलेले दस्ताऐिज/कागदपत्र ऑनलाईन स्िरुपात अपलोड करतील.  

3.2 सदर अजाची ि कागदपत्राची पवरपूतात तपासण्याच्या उदे्दिाने संगणकीय 
प्रणालीव्दारे प्राथवमक छाननी करण्यात येईल. 

3.3 प्राथवमक छाननी झालेल्या अजांची संगवणकीय प्रणालीव्दारे प्रत्यक्ष वनरीक्षणाकवरता 
विफारस करण्यात येईल. 

3.4 प्राथवमक छाननीमध्ये पात्र असलेल्या अजयदाराचंी  प्रत्यक्ष वनरीक्षणाकरीता नेमण्यात 
आलेल्या वनवरक्षण Agency पैकी संगणकीय प्रणालीव्दारे एका वनरीक्षण Agency ला 
वनरीक्षणाकरीता वनिावरत करण्यात येईल. 
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3.5 वनिारीत केलेल्या वनरीक्षण Agency 48 तासाच्या आत वनरीक्षणाकरीता ऑनलाईन 
स्िीकृती (Online Acceptance) देईल. अन्यथा संगणक प्रणाणीलीव्दारे 
वनरीक्षणाकरीता अन्य वनरीक्षण Agency वनदेवित (Designate) करण्यात येईल. 

3.6 वनरीक्षण Agency त्यानंा वनरीक्षणाकरीता वनदेवित झालेल्या संस्थाचंे संस्थावनहाय 
वनरीक्षण करण्याकवरताचे िळेापत्रक संकेतस्थळािर अपलोड (Inspection 
Schedule) करतील. 

3.7 संबंवित वनरीक्षण Agency प्रत्यक्ष वनरीक्षणाव्दारे आपल ेअवभप्राय 30 वदिसाच्या आत 
प्रत्येक बाब वनहाय पोटयलिर नोंदितील. या वनरीक्षण अहिालाच्या आिारे संगणक 
प्रणलीव्दरे संस्थेस स्स्िकृती प्रमाणपत्र (Letter of Acceptance) अथिा नकार 
प्रमाणपत्र (Letter of Rejection) वनगयवमत करण्यात येईल. 

3.8 वनरीक्षण Agency  ने वनवरक्षण केलेल्या संस्थापंैकी 10% संस्थाचंी संगणकीय 
प्रणालीव्दारे   randomly वनिड करण्यात येऊन व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण 
संचालनालयामाफय त संबंवित संस्थाचं ेपुनय:वनरीक्षण करण्यात येईल.  

 

4.  इरादापत्र :- (Letter Of Intent) 
4.1 या प्रणालीच्या आिारे सादर केलेल्या वनरीक्षण अहिालानुसार संबंवित औद्योवगक 
प्रविक्षण संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्राची तपासणी ि प्रत्यक्ष पडताळणीच्या अहिालाच्या 
आिारे संगणक प्रणालीव्दारे राज्य िासनाचे इरादापत्र (Letter of Intent) देण्यात येईल. 
 

5. अविस्स्िकृती ि संलग्नता: 
5.1 राज्य िासनाचे इरादापत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंवित संस्था राष्ट्रीय व्यिसाय प्रविक्षण 

पवरर्द (NCVT) याचंी संलग्नता प्राप्त करण्यासाठी अजय करतील. 
5.2 िासनाचे इरादा पत्र असल्या वििाय NCVT ची संलग्नता प्राप्त केल्यास अस े

व्यिसाय प्रििेासाठी ग्राहय िरण्यात येणार नाहीत. 
5.3 NCVT याचंी संलग्नता प्राप्त करण्यासाठी आिश्यक काययिाही प्रविक्षण 

महासंचालनालय, निी वदल्ली याचं्या माफय त विवहत करण्यात आली आहे. सदर 
मावहती www.dgt.nic.in या संकेतस्थळािर देण्यात आली आहे. 

5.4 प्रत्येक व्यिसायासाठी व्यिसाय अभ्यासक्रमाची प्रत,लागणारी जागा, 
इमारत,यंत्रसामुग्री, टूल कीटस्, विद्यतु पुरिठा ि कमयचारी िगय इ.बाबतची मानके 
www.dgt.nic.in या संकेत स्थळािर उपलब्ि आहे. या मानकां प्रमाणे औद्योगक 
प्रविक्षण संस्था सिय बाबींची पुतयता करतील. 
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5.5 िवरल सिय सािन सुवििाचंे प्रत्यक्ष वनरीक्षण प्रविक्षण महासंचालनालय, निी वदल्ली 
याचं्या माफय त करण्यात येईल ि मानाकंन पुणय करण्याऱ्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाचं्या 
तुकड्यासं NCVT माफय त संलग्नता देण्यातं येतील. 

5.6 NCVT माफय त संलग्नता वमळाल्यानंतर सदर संस्थेला राज्य िासनामाफय त संगणक 
पध्दतीने स्ियंचलीत प्रणालीव्दारे मंजूरीपत्र देण्यात येईल. 
 

6. अनामत रक्कम जमा करणे: 
      ज्या संस्थेस वजतक्या व्यिसाय अभ्यासक्रमाचं्या तुकड्यानंा िासनाचे इरादापत्र (LoI) आहे ि 
NCVT निी वदल्ली याचंी संलग्नता प्राप्त आहे अिा संस्थेने “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रविक्षण 
पवरर्द (SCVT)” च्या बँक खात्यात अनामत रक्कम जमा करािी. अनामत रकमेच े वििरण 
खालीलप्रमाणे आहे:- 

      6.1    निीन संस्था:  

     प्रथम चार तुकडयापंयंत    =  रु. 1.00 लाखं 
          4 थ्या तुकडी पासुन पुढील प्रत्येक तुकडीस = रु. 25 हजार प्रती तुकडी  
 
6.2     विद्यमान संस्था: 

      निीन व्यिसाय / जादा तुकडी               = रु. 25 हजार प्रती तुकडी 
 

7. प्रत्यक्ष प्रििे परिानगी: 
वजतक्या व्यिसाय अभ्यासक्रम ि तुकड्यास िासनाचे इरादा पत्र ि संलग्नता प्राप्त आहे 
वततक्याच व्यिसाय अभ्यासक्रम ि तुकड्यास संचालनालयातफे प्रत्यक्षात प्रििे करण्यासं 
परिानगी देण्यातं येईल. 
 
 

8. प्रििे पध्दती ि प्रविक्षण िुल्क: 
8.1 राज्यावतल सिय औ.प्र.संस्थेवतल प्रििे प्रवक्रया, प्रििे वनयमािली ि प्रविक्षण िुल्क 

िासन वनणयय क्रमाकं संकीणय-3315/प्र.क्र.17/व्यवि-3, वदनाकं 14 मे, 2015 अन्िये 
वनिावरत करण्यात आले आहे. 

8.2 तसेच िासनाने िळेोिळेी सदर प्रििे प्रवक्रया, प्रििे वनयमािली ि प्रविक्षण िुल्क 
यामंध्ये केलेले/करण्यात येणारे बदल सिय संस्थानंा बंिन कारक राहतील. 
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9.  अििै प्रििे:  
िासनाचे इरादा पत्र ि/ िा संलग्नता नसतानंा केलेले प्रििे हे अििै प्रििे समजण्यात येतील ि 
सदर संस्थेिर सन 2013 चा महाराष्ट्र अविवनयम क्रमाकं 20 “महाराष्ट्र राज्यात कृर्ी, पिु ि 
मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र ि व्यिसाय विक्षण यामंिील अनाविकृत संस्था स्थापन 
करण्यास आवण अनाविकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करण्यास मनाई करण्याकवरता ि तत्संबंवित 
ककिा तदानुर्ावंगक बाबींकवरता तरतूद करण्यासाठी अविवनयम” अन्िय े काययिाही करण्यात 
येईल. 

 

10. इरादा पत्राच्या कालाििीची ििैता: 
िासनाकडून इरादा पत्र (LoI) वनगयवमत झाल्याच्या वदनाकंापासून पुढील तीन िर्ाच्या (36 मवहने) 
आत प्रविक्षण महासंचालनालय, निी वदल्ली याचं्याकडून संलग्नता वमळविणे बंिनकारक राहील, 
तस ेन झाल्यास सदर इरादापत्र आपोआपच संपुष्ट्टात येईल. 
 

11. नाकारलले्या अजांिरील काययिाही: 
11.1 कागदपत्राच्या प्राथवमक छाननी ि प्रत्यक्ष वनरीक्षणात नाकारलेले अजय िार्कर्क मुदतीत 

ग्राह्य िरण्यात येतील. यासाठी अजयदारास खावलल प्रमाणे िुल्क भरुन ऑनलाईन 
प्रणालीमाफय त पुिी सादर केलेला अजय पुन:ि ग्राह्य िरण्यासाठी अजय करािा लागेल. 

11.1.1 पुन:ि अजय प्रवक्रया िुल्क            = रु. 2,000/-  
11.1.2 नोंदणी िुल्क              = रु. 2,000/- प्रवत तुकडी 

पुिीच्या अजातील तुकड्यावं्यवतवरक्त इतर तुकड्यासंाठी मुद्दा क्र. 2.6 मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अजय प्रवक्रया ि नोंदणी िुल्क भराि ेलागेल. 

11.2 तथापी पुन:ि त्रटुी पुतयतेच्या मुदतीत त्रटुी पुणय न करु िकलेल्या, संचालनालय 
स्तरािर नाकारलेले अजय तसेच वनरीक्षण सवमतीने नाकारलेले अजय करण्याच्या 
िार्कर्क मुदतीत पुन:ि अजय न केलेले अजय कायमचे बाद ठरविण्यात येतील. 

11.3 अिा बाद ठरविण्यात आलेल्या अजािर कुठल्याही प्रकारची पुन:ि काययिाही 
करण्यात येणार नाही, अथिा त्रटुी कळिून त्याची पूतयता करुन घेण्यात येणार नाही. 
सदर अजय रदृबादल ठरिून तो दप्तरी दाखल करण्यात येईल. तसेच या अजांकरीता 
भरलेले अजय प्रवक्रया िुल्क ि नोंदणी िुल्क फक्त त्या अजापूरतेच मयावदत असल्याने 
ते संस्थेस परत वमळणार नाही अथिा पुढील िर्ाकरीता लागू राहणार नाही. तद्नंतर 
अजय करतेिळेी वनयमानुसार अजय करणे आिश्यक असून सिय सहपत्रे ि िुल्काचंा 
भरणा नव्याने करणे आिश्यक राहील. 
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12. जमा/खचय: 
12.1 खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था स्थापन करणे ि/िा विस्तार करणे यासाठीच े

िुल्क ि अनामत रक्कम “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रविक्षण पवरर्द” च्या बँक 
खात्यात जमा करण्यात येईल.  

12.2 तसेच यापुिी संचालनालयाच्या स्स्िय प्रपंची खात्यात खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण 
संस्थानंी जमा केलेली अनामत रक्कम “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय प्रविक्षण पवरर्द” 
च्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.  

12.3 खाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था स्थापन करणे ि/िा विस्तार करणे यासाठी अजय 
मागविण्याकवरता जावहरात प्रकावित करणे, ऑनलाइन प्रणाली विकवसत करणे, 
बैठका आयोवजत करणे, इ. तत्सम बाबींिर होणारा खचय हा “महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय 
प्रविक्षण पवरर्द” च्या याकरीता बँक खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेतून करण्यात 
येईल. 

12.4 उच्च स्तरीय सवमतीिरील िासकीय सभासद सवमतीच्या बैठकीस हजर 
राहण्याकरीता वनयमानुसार देय प्रिास भत्ता ि दैवनक भत्ता वमळण्यास पात्र ठरतील. 
सवमतीिरील अिासकीय सभासद त्यानंा सवमतीच्या बैठकीसाठी हजर राहण्यासाठी 
मंुबई नागरी सेिा वनयम खंड 2 मिील पवरविष्ट्ठ 42 ए सेक्िन 1मिील 1(एक) (बी) ि 
िासन वनणयय वित्त विभाग वटआरए/1477/1032/सी/एसईआर-5, वदनाकं 
23/9/1977  ि क्रमाकं वटआरए/1083/1426/एसईआर-5, वदनाकं 1.2.1984 मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे ि िासन वनणयय वित्त विभागर क्रमाकं 
आरपीएस/1288/(568)/सेिा-10, वदनाकं 1.10.1988 मिील पवरविष्ट्ट 3 मध्ये 
विवहत केलेल्या दजानुसार प्रिास भत्ता ि दैवनक भत्ता वमळण्यास पात्र ठरतील. 
तथावप, त्यानंा विमान प्रिास, रेल्िचेा िातानुकूलीन प्रथम िगाचा प्रिास ि ियैस्क्तक 
िाहनाचंा प्रिास अनुज्ञये असणार नाही. यासाठी होणारा खचय “महाराष्ट्र राज्य 
व्यिसाय प्रविक्षण पवरर्द” च्या बँक खात्यात याकरीता असलेल्या रक्कमेतुन 
भागविण्यात येईल. 

 
 

     (स.वद. खरात) 
                                                                                                    उप सवचि,महाराष्ट्र िासन 
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कौिल्य  विकास  ि उद्योजकता विभाग,  िासन वनणयय  क्रमाकं : आयटीसी-2217/प्र.क्र. 232/ 
व्यवि-3  वदनाकं 07 फेब्रिुारी, 2018 चे सहपत्र “प्रपत्र - अ”  

(संस्थेने रु 100 च्या Non Judicial स्टॅम्प पेपरिर खावलल नमुन्यात हमी पत्र सादर कराि.े) 
 

मी _______ अध्यक्ष/सवचि _______ संस्था (सोसायटी/कंपनी) 
_______ या नाि ेखाजगी औद्योवगक प्रविक्षण संस्था _______ येथे सुरु केलेले आहे/ 
करण्याचंे प्रस्तािीत करीत आहे.मी खालील बाबींबाबत हमी या हमीपत्राव्दारे देत आहे. 

 
१. िासवकय कमयचाऱ्यानंा देय असलेल्या ितेनाच्या वकमान 2/3 ऐिढे ितेन बँक खात्यामाफय त 

संस्थेवतल कमयचाऱ्यानंा देण्यात येते/ येईल. 
२. संस्था कायम विना अनुदावनत तत्िािर सुरु रावहल ि कोणत्याही पवरस्स्थतीत अनुदानाची 

मागणी करण्यात येणार नाही. 
३. राज्य िासनाचे इरादा पत्र ि राष्ट्रीय व्यिसाय प्रविक्षण पवरर्द याचंी संलग्नता प्राप्त 

झाल्यावििाय प्रििे करण्यात येणार नाहीत. 
४. संस्था प्रििे पध्दती, प्रििे वनयमािली ि प्रविक्षण िुल्काबाबत वनगयवमत सिय िासन वनणयय, 

रोजगार महासंचालनालय, निी वदल्ली याचंे वनदेि, िासन/ संचालनालयाचे आदेि याचंे 
काटेकोर पणे पालन करेल. 

५. संस्थेकडे रोजगार महासंचालनालय, निी वदल्ली, राज्य िासन ि/िा संचालनालयाचे 
कोणतेही देय प्रलंवबत नाही. 

६. प्रििे करण्यात येत असलेल्या सिय व्यिसाय अभ्यासक्रमासंाठी प्रविक्षण महासंचालनालय, 
निी वदल्ली याचं्या मानाकंना नुसार संस्थेत प्रविक्षणासाठी सिय सेायी सुवििा उपलब्ि आहेत. 
(विद्यमान संस्थासंाठी लागू) 

७. सन 2013 चा महाराष्ट्र अविवनयम क्र.20 च्या तरतुदीनुसार अनविकृत संस्था स्थापन 
करण्यास आवण अनविकृत पाठयक्रम सुरु करण्यास मनाई असण्याची जाणीि आहे ि त्याचे 
उल्लंघन करणार नाही. 

८. मागील आर्कथक िर्ात कमयचाऱ्यानंा बँक खात्यामाफय त वितवरत केलेल्या ितेनाचा तपविल 
सादर करण्यात येईल. 
 

 
वदनाकं :                                   (                    ) 
वठकाण :        अध्यक्ष / सवचि 
 

साक्षीदार:    
       1) 
       2)           
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