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प्रस्िावना :दे शािील व्यावसातयक तशक्षण आतण प्रतशक्षणाची गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याची
आवश्यकिा आहे. औद्योतगक मूल्य वधसनाकरीिा कौशल्य मनुष्ट्यबळाची तनर्ममिी करणे आवश्यक
असून, यासाठी औद्योतगक प्रतशक्षण संस्था आतण व्यवसाय प्रतशक्षणाद्वारे कौशल्य प्रतशक्षण प्रदान
करण्याची कायसक्षमिा सुधारण्याचे उतिष्ट्ट आहे. याकरीिा जागतिक बँकेच्या सहकायाने दे शाि
Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) हा प्रकल्प नोव्हेंबर 2022
पयंि राबतवण्याचा केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकिा मंत्रालयाने तनणसय घेिलेला आहे. सदर
प्रकल्पांमध्ये लहान व मध्यम आकाराच्या उद्योग, व्यवसातयक संघटना, औद्योतगक समूह
(Industrial Cluster) याचा सहभाग तनतिि केलेला असून, त्यांच्या सहकायाने औद्योतगक प्रतशक्षण
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संस्थांमधील प्रतशक्षणाच्या दजामध्ये सुधारणा त्याचबरोबर तशकाऊ उमेदवारीच्या व्याप्िीमध्ये वाढ
करण्याि येणार आहे.
2.

जागतिक बँकेकडू न Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) या

प्रकल्पास अथससहाय्य प्राप्ि होणार असून, सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी जागतिक बॅकेच्या
Program for Result या ित्वानुसार होणार आहे . त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने

STRIVE

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीिा Operational Manual तनगसतमि केले आहे. यानुसार STRIVE
प्रकल्प

राज्यामध्ये राबतवण्याच्या प्रस्िावास मंतत्रमंडळाच्या तदनांक 13.08.2019 रोजीच्या

बैठकीमध्ये मान्यिा दे ण्याि आली आहे.
जागतिक बँक सहाय्य्यि “Skill Strengthening for industrial Value Enhancement
(STRIVE)” या प्रकल्पाची खाली नमूद चार घटकांमध्ये (Result Area) राज्याि अंमलबजावणी
करण्यास संदभाधीन (1) येथील शासन तनणसयान्वये मान्यिा दे ण्याि आली आहे:1) औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थेच्या कायसक्षमिेि सुधारणा करणे. (Improved Performance of
ITI),
2) औद्योतगक प्रतशक्षण संस्था व तशकाऊ उमेदवारी प्रतशक्षणासाठी राज्याची क्षमिा वाढतवणे.
(Increase Capacities of State Government to support ITIs and Apprenticeship
Training),
3) औद्योतगक प्रतशक्षण संस्था व तशकाऊ उमेदवारी अंिगसि प्रतशक्षणाची व ज्ञानाजसनाची क्षमिा
वाढतवणे. (Improved Teaching & Learning Capabilities),
4) तशकाऊ उमेदवारी

प्रतशक्षण योजनेचा दजा व व्याप्िी वाढतवणे. (Improved and

Broadened Apprenticeship Training)
घटक क्रमांक 1 अंिगसि केंद्र शासना माफसि दोन टप्पांमध्ये दे श पािळीवर एकूण 400
शासकीय व 100 खाजगी संस्थांचा समावेश होणार आहे .
पतहला टप्पा :- 160 शासकीय संस्था व 40 खाजगी संस्था
दु सरा टप्पा :- 240 शासकीय संस्था व 60 खाजगी संस्था
घटक क्र. 1 अिंगंि महाराष्ट्र राज्यािील तकमान 73 व कमाल 81 शासकीय औदयोतगक
प्रतशक्षण संस्थांचा सदर प्रकल्पामध्ये समावेश करण्याचे प्रस्िातवि आहे. शासकीय औद्योतगक
प्रतशक्षण संस्थांकडू न तवतहि नमुन्यािील Institutional Strategic Plan (ISP) ऑनलाईनव्दारे
मागतवण्याि येऊन, त्यांचे मूल्यांकन संचालनालय स्िरावर करण्याि आले व या मूल्यांकनाच्या
आधारे राज्य सुकाणू सतमिीने तशफारस केलेल्या संस्थांची स्पधात्मक ित्वावर राष्ट्रीय सुकाणू
सतमिीने पतहल्या टप्याि 38 शासकीय औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थांना मान्यिा तदली व खाजगी
औदयोतगक प्रतशक्षण संस्थांनी परस्पर ऑनलाईन व्दारे Institutional

Strategic Plan (ISP)
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केंद्रशासनाकडे सादर केले.केंद्रशासनाच्या तवहीि सतमिीने या Institutional Strategic Plans
(ISP) चे मूल्यांकन केले व या मूल्यांकनाच्या आधारे राज्यािील 04 खाजगी औद्योतगक प्रतशक्षण
संस्थांना राष्ट्रीय सुकाणू सतमिीने मान्यिा तदली.
घटक क्र. 4 अंिगसि तशकाऊ उमेदवारी प्रतशक्षण योजनेचा दजा व व्याप्िी वाढतवण्याकतरिा
दे शपािळीवर स्पधात्मक ित्वावर राज्य सुकाणू सतमिीने तशफारस केलेल्या 100 औदयोतगक
आस्थापनांच्या समुहांची (Industry Clusters) राष्ट्रीय सुकाणू सतमिीमाफसि तनवड करण्याि येणार
आहे . त्यापैकी दे शपािळीवर 10 औदयातगक समूहांमध्ये प्रायोतगक ित्वावर या घटकाची
अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्िातवि होिे. त्यानुसार दे शपािळीवर राष्ट्रीय सुकाणू सतमिीने 09
औदयातगक समुहांचे प्रायोतगक ित्वावर तनवड केलेली असून त्यामध्ये राज्यािील चेंबसस ऑफ
मराठवाडा इंडस्री ॲण्ड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद या औद्योतगक समूहांची प्रायोतगक ित्वावर तनवड
करण्याि आलेली आहे.
जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृि Skill Strengthening for Industrial Value
Enhancement (STRIVE) या योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये 38 शासकीय औद्योतगक
प्रतशक्षण संस्था व 4 खाजगी औद्योतगक प्रतशक्षण संस्था िसेच प्रायोतगक ित्वावर चेंबसस ऑफ
मराठवाडा इंडस्री ॲण्ड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद या औद्योतगक समूहांमध्ये करण्यास प्रशासकीय
मान्यिा दे ण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होिी.

शासन तनणसय :जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृि Skill Strengthening for Industrial
Value Enhancement (STRIVE) या योजनेची अंमलबजवणी राज्यामध्ये 38 शासकीय औद्योतगक
प्रतशक्षण संस्था (प्रपत्र अ) व 4 खाजगी औद्योतगक प्रतशक्षण संस्था (प्रपत्र ब)

िसेच प्रायोतगक

ित्वावर चेंबसस ऑफ मराठवाडा इंडस्री ॲण्ड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद (प्रपत्र क) या औद्योतगक
समूहामध्ये करण्यास खालील अटीं व शिीच्या अधीन राहू न प्रशासकीय मान्यिा दे ण्यि येि आहे.
शासकीय व खाजगी औद्योतगक प्रतशक्षण संस्था
1. केंद्र शासनाचा 100 टक्के तहस्सा राहील. राज्य शासनाचे कोणिेही अनुदान तमळणार नाही.
प्रकल्प कालावधी संपुष्ट्टाि आल्यानंिर केंद्र शासनाचे कोणिेही अनुदान तमळणार नाही.
2.केंद्र शासनाने Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) प्रकल्पाची
अंमलबजावणी कतरिा वेळोवेळी तनगसतमि केलेल्या/करण्याि येणाऱ्या ऑपरे शन मॅन्युअलनुसार
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
3. संस्था व्यवस्थापन सतमिीच्या अध्यक्षांनी

राज्य शासन व केंद्र शासनाशी तवतहि तत्रपक्षीय

समंजस्य करार करणे बंधनकारक आहे.
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4.औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थांनी सहयोगी उद्योजकांची तनवड करून तवतहि संस्था व्यवस्थापन
सतमिीची स्थापना करणे आवश्यक आहे.
5. संस्था व्यवस्थापन सतमिीने राज्य सुकाणू सतमिीने मंजूर केलेल्या Bye Laws/Rules &
Regulation च्या आधारे तवतहि नोंदणी कायदा (सोसायटी रतजस्रेतशन ॲक्ट) नुसार नोंदणी करणे
आवश्यक आहे.
6. औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थांमध्ये कोणिेही पद मंजूर करण्याि येणार नाही.
7. तवतहि इंय्स्टटयूट स्रॅटेजीक प्लान (ISP) नुसार अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
8.ऑपरेशन मॅन्युअलनुसार ज्या बाबींवर खचस मान्य करण्याि येईल (Eligible Expenditure) अशाच
बाबींवर खचस करणे आवश्यक असून ज्या बाबींवर खचस मान्य होणार नाही (Ineligible Expenditure)
अशा बाबींवर खचस केल्यास खाजगी औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थांकडू न हा खचस वसूल करण्याि
येईल.
9. औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थांमध्ये स्वयं अथस सहाय्य्यि ित्वावर National Skill Qualification
Frame-Work (NSQF) च्या स्िराशी सुसंगि असलेले तवतहि NSQF लेव्हलचे कमीिकमी 300
िास कालावधीचे अल्प मुदिीचे अभ्यासक्रम राबतवण्याि यावे.
10.पयावरण तवषयक िसेच सामातजक बाबींवर होणारे पतरणाम यांचे सतनयंत्रण करण्याकरीिा
संस्थेिील कायसरि अतधकारी/कमसचाऱ्याची Environmental & Social Nodal Person ची नेमणूक
करणे आवश्यक आहे. त्यांना कोणिेही मानधन दे य नाही.
11.PFMS प्रणाली अंिगसि बँक ऑफ इंतडया या राष्ट्रीयकृि बँकेि चालू खािे उघडणे आवश्यक
आहे.
12.महालेखापाल व राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाने ककवा केंद्र शासनाने तवतहि केलेल्या
संस्थेने केलेल्या ऑडीटला सामोरे जाणे बंधनकारक आहे.
औद्योतगक समूह (चेंबसस ऑफ मराठवाडा इंडस्री ॲण्ड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद)
1. केंद्र शासनाचा 100 टक्के तहस्सा राहील. राज्य शासनाचे कोणिेही अनुदान तमळणार नाही.
प्रकल्प कालावधी संपृष्ट्टाि आल्यानंिर केंद्र शासनाचे कोणिेही अनुदान तमळणार नाही.
2.केंद्र शासनाने Skill Strengthening for industrial Value Enhancement (STRIVE) प्रकल्पाची
अंमलबजावणी कतरिा वेळोवेळी तनगसतमि केलेल्या/करण्याि येणाऱ्या ऑपरे शन मॅन्युअलनुसार
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
3. Industry Cluster ची संस्था नोंदणी कायदा, 1860 ककवा कंपनी कायदा, 2013 ककवा
Maharashtra Public Trust Act, 1950 अंिगंि नोंदणी करणे आवश्यक राहील.
4. केंद्र, राज्य व संबंतधि Industry Cluster यांच्यामध्ये तत्रपक्षीय सामंजस्य करार करणे आवश्यक
आहे.
5. इंडस्री ॲप्रेंतटतशप एतनतशटीव्ह प्लान/प्रपोझल राष्ट्रीय सुकाणू सतमिीने मंजूर करणे आवश्यक
असून त्यानुसार अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
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6. Industry Cluster ने Dual Training System राबतवण्यासाठी औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थांशी
सहयोग करण्यासाठी सामंजस्य करार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
7. कोणिेही पद मंजूर करण्याि येणार नाही.
8. पयावरण तवषयक िसेच सामातजक बाबींवर होणारे पतरणाम यांचे सतनयंत्रण करण्याकरीिा
संस्थेिील Industry Cluster मधील कायसरि अतधकारी/कमसचाऱ्यांची Environmental & Social
Nodal Person ची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्यांना कोणिेही मानधन दे य नाही.
9.PFMS प्रणाली अंिगसि बँक ऑफ इंतडया या राष्ट्रीयकृि बँकेि चालू खािे उघडणे आवश्यक
आहे.
10. तशकाऊ उमेदवारी प्रतशक्षण पूणस करणाऱ्या उमदे वारांना तवदे शामध्ये रोजगार (Overseas
Placement) तमळवून दे ण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
11.ऑपरेशन मॅन्युअल नुसार ज्या बाबींवर खचस मान्य करण्याि येईल (Eligible Expenditure) अशा
बाबींवर खचस करणे आवश्यक असून ज्या बाबींवर खचस मान्य होणार नाही (Ineligible Expenditure)
अशा बाबींवर खचस केल्यास Industry Cluster कडू न हा खचस वसूल करण्याि येईल.
12. महालेखापाल व राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाने ककवा केंद्र शासनाने तवतहि केलेल्या
संस्थेने केलेल्या ऑडीटला सामोरे जाणे बंधनकारक आहे.
सदर शासन तनणसय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेिस्थळावर
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा संकेिांक 201909191116373003 असा आहे. हा आदे श
तडजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांतकि करुन काढण्याि येि आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat
Date: 2019.09.19 19:30:22 +05'30'

(डॉ. सुवणा खराि)
सह सतचव, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
1.

मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सतचव

2.

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सतचव,

3.

मा. मंत्री, कौशल्य तवकास व उद्योजकिा यांचे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा. राज्यमंत्री, कौशल्य तवकास व उद्योजकिा यांचे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मुंबई

5.

मा.मुख्य सतचव,महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई

6.

अपर मुख्य सतचव, तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मुंबई

7.

अपर मुख्य सतचव, तनयोजन तवभाग, मंत्रालय, मुंबई

8.

संचालक, व्यवसाय तशक्षण व प्रतशक्षण , व्यवसाय तशक्षण व प्रतशक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र
राज्य, मुंबई
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9.

सहसंचालक, व्यवसाय तशक्षण व प्रतशक्षण, प्रादे तशक कायालय, मुंबई/पुणे/नातशक/
औरंगाबाद/अमराविी/नागपूर

10. तजल्हा व्यवसाय तशक्षण व प्रतशक्षण अतधकारी, तजल्हा व्यवसाय तशक्षण व प्रतशक्षण कायालये
(सवस)
11. सबंतधि शासकीय/खाजगी शासकीय औद्योतगक प्रतशक्षण संस्थेचे प्राचायस,
12. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञय
े िा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,
13. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञय
े िा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
14. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,
15. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
16. अतधदान व लेखा अतधकारी ,मुंबई,
17. तनवासी व लेखा परीक्षा अतधकारी ,मुंबई,
18. तजल्हा कोषागार अतधकारी, तजल्हा कोषागार कायालय (सवस)
प्रि,
1.

मा. सभापिी, तवधान पतरषद यांचे खाजगी सतचव, महाराष्ट्र तवधानमंडळ सतचवालय, मुंबई

2.

मा. अध्यक्ष, तवधान सभा यांचे खाजगी सतचव, महाराष्ट्र तवधानमंडळ सतचवालय, मुंबई

3.

मा.तवरोधी पक्षनेिा, तवधान पतरषद, महाराष्ट्र तवधानमंडळ सतचवालय, मुंबई

4.

मा.तवरोधी पक्षनेिा, तवधान सभा, महाराष्ट्र तवधानमंडळ सतचवालय, मुंबई

5.

प्रधान सतचव, कौशल्य तवकास व उद्योजकिा तवभाग यांचे वतरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक

6.

उप सतचव, कौशल्य तवकास व उद्योजकिा तवभाग, मंत्रालय, मुंबई.

7.

तनवड नस्िी (व्यतश-3).
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कौशल्य तवकास व उद्योजकिा तवभाग, शासन तनणसय क्रमांक : आयटीआय-2019/प्र.क्र.156/व्यतश-3,
तद. 19 सप्टें बर, 2019 सोबिचे प्रपत्र "अ"
STRIVE प्रकल्पांिगसि तनवड करण्याि आलेल्या शासकीय औदयोतगक प्रतशक्षण संस्थांकरीिा केंद्र शासनाने
मंजुर केलेला तनधी
तवभागाचे

अ.

नाव

क्र.

मुंबई

पुणे

नातशक

औरं गाबाद

अमराविी

(रुपये लाखाि)
एनसीव्हीटी
एमआयएस
कोड

औ.प्र.संस्थे
चे नाव

तजल्हा

Operations

केंद्र शासनाने

Manual नुसार

ISP नुसार

मंजुर होऊ शकणारा

मंजूर केलेला

जास्िीि जास्ि तनधी

तनधी

1

GR27000041

अंबरनाथ

ठाणे

250.00

245.00

2

GR27000230

ठाणे, (मु)

ठाणे

200.00

189.00

3

GR27000377

गुहागर

रत्नातगरी

200.00

184.00

4

GR27000050

मुलुंड

मुंबई

250.00

226.00

5

GR27000040

ठाणे

ठाणे

250.00

250.00

6

GR27000034

पनवेल

रायगड

250.00

241.00

7

GR27000009

औंध-पुणे

पुणे

250.00

250.00

8

GR27000021

कोल्हापुर

कोल्हापुर

250.00

250.00

9

GR27000066

कचचवड

पुणे

250.00

250.00

10

GR27000029

सांगली

सांगली

250.00

238.00

11

GR27000135

गडकहग्लज

कोल्हापुर

200.00

200.00

12

GR27000019

कराड

सािारा

250.00

250.00

13

GR27000018

सािारा

सािारा

250.00

250.00

14

GR27000022

सोलापुर

सोलापुर

250.00

250.00

15

GR27000359

खेड

पुणे

250.00

245.50

16

GR27000014

धुळे

धुळे

250.00

250.00

17

GR27000701

दे वळा

नातशक

150.00

143.30

18

GR27000063

कदडोरी

नातशक

250.00

187.10

19

GR27000024

नातशक

नातशक

250.00

238.99

20

GR27000023

अहमदनगर

अहमदनगर

250.00

226.00

21

GR27000015

जळगाव

जळगाव

250.00

241.00

22

GR27000030

लािुर

लािुर

250.00

234.00

23

GR27000031

बीड

बीड

250.00

247.00

24

GR27000062

जालना

जालना

250.00

249.80

25

GR27000010

नांदेड

नांदेड

250.00

205.50

26

GR27000143

तनलंगा

लािुर

200.00

184.00

27

GR27000036

परभणी

परभणी

250.00

241.00

28

GR27000237

लािुर, (मु)

लािुर

200.00

184.00

29

GR27000012

अकोला

अकोला

250.00

250.00

30

GR27000307

वातशम

वातशम

200.00

191.00

31

GR27000013

अमराविी

अमराविी

250.00

237.00

कपपरी-
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तवभागाचे
नाव
अमराविी

नागपुर

एनसीव्हीटी
अ.क्र.

एमआयएस
कोड

औ.प्र.संस्थे
चे नाव

तजल्हा

Operations

केंद्र शासनाने

Manual नुसार

ISP नुसार

मंजुर होऊ शकणारा

मंजूर केलेला

जास्िीि जास्ि तनधी

तनधी

32

GR27000080

बुलढाणा

बुलढाणा

250.00

179.50

33

GR27000037

यविमाळ

यविमाळ

250.00

215.00

34

GR27000027

पुलगाव

वधा

200.00

195.00

35

GR27000151

नागपुर, (मु)

नागपुर

200.00

195.00

36

GR27000084

गडतचरोली

गडतचरोली

250.00

250.00

37

GR27000078

वधा

वधा

200.00

195.00

38

GR27000445

नागपुर

200.00

197.00

एकुण

8900.00

8454.69

नागपुर
(ग्रामीण)

Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat
Date: 2019.09.19 19:30:37 +05'30'

(डॉ. सुवणा खराि)
सह सतचव, महाराष्ट्र शासन
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कौशल्य तवकास व उद्योजकिा तवभाग, शासन तनणसय क्रमांक : आयटीआय-2019/प्र.क्र.156/व्यतश-3,
तद. 19 सप्टें बर, 2019 सोबिचे प्रपत्र "ब"
STRIVE प्रकल्पांिगसि तनवड करण्याि आलेल्या खाजगी औदयोतगक प्रतशक्षण संस्थांकरीिा केंद्र
शासनाने मंजुर केलेला तनधी

(रुपये लाखाि)
Operations
Manual

तवभागाचे
नाव

अ.क्र.

एनसीव्हीटी
एमआयएस कोड

नुसार मंजुर
औ.प्र.संस्थेचे नाव

तजल्हा

होऊ
शकणारा
जास्िीि
जास्ि तनधी

केंद्र
शासनाने
ISP नुसार
मंजूर
केलेला
तनधी

कै.जी.एस.वराडे
1

GR27000187

खाजगी

जळगाव

200.00

200.00

नंदुरबार

200.00

140.00

अहमदनगर

200.00

200.00

जळगाव

200.00

134.00

एकुण

800.00

674.00

औ.प्र.संस्था
2

नातशक

GR27000247

जातमया खाजगी
औ.प्र.संस्था
तशडी साई रुरल

3

GR27000497

खाजगी
औ.प्र.संस्था
कहदी सेवा
मंडळाचे

4

GR27000521

संिगाडगेबाबा
खाजगी
औ.प्र.संस्था

Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat
Date: 2019.09.19 19:30:51 +05'30'

(डॉ. सुवणा खराि)
सह सतचव, महाराष्ट्र शासन
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कौशल्य तवकास व उद्योजकिा तवभाग, शासन तनणसय क्रमांक : आयटीआय-2019/प्र.क्र.156/व्यतश-3,
तद. 19 सप्टें बर, 2019 सोबिचे प्रपत्र "क"
STRIVE प्रकल्पांिगसि Pilot Basis नुसार तनवड करण्याि आलेले Industry Cluster (रुपये लाखाि)
Operations Manual
तवभागाचे
नाव

अ.क्र.

Industry
Cluster

तजल्हा

नुसार मंजुर होऊ
शकणारा जास्िीि जास्ि
तनधी

केंद्र शासनाने
मंजूर केलेला
तनधी

चेंबर ऑफ
मराठवाडा
औरं गाबाद

1

इंडय्स्रज ॲण्ड

तनधी अदयाप
औरं गाबाद

ॲग्रीकल्चर,

100.00

मंजुर करण्याि
आलेला नाही.

औरं गाबाद
तटप :- राष्ट्रीय सुकाणु सतमिी माफसि सदर Industry Cluster द्वारे सादर करण्याि येणा-या प्रस्िावाचे
मुल्यांकन केल्यानंिर तनधी मंजुर करण्याि येणार आहे.

Digitally signed by Suvarna Siddharth
Kharat
Date: 2019.09.19 19:31:04 +05'30'
(डॉ. सुवणा खराि)
सह सतचव, महाराष्ट्र शासन
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