राज्य प्रशिक्षण धोरण-2011 नुसार यिदा पुणे, शिखर
संस्था, तसेच
करण्यात

शिभाग ि शिल्हा स्तरािर घोशित

आलेल्या

प्रशिक्षण

संस्थांचे

प्रशिक्षण

िुल्काचे दर शनशित करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
सामान्य प्रिासन शिभाग
िासन शनणणय क्रमांक: शिआरएन -2014/440/प्र.क्र.66/14/12-अ,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
शदनांक : 01 नोव्हें बर, 2014
िाचा :- 1. सामान्य प्रिासन शिभाग, िासन शनणणय क्रमांक:शिआरएन-2009/प्र.क्र.39/2009/12-अ,
शद.23.09.2011
2. सामान्य प्रिासन शिभाग, िासन शनणणय क्रमांक शिआरएन-2011/प्र.क्र.287/2011/12-अ
शद.14.10.2013
3. सामान्य प्रिासन शिभाग, िासन शनणणय क्रमांक शिआरएन-2014/प्र.क्र.120/2014/12-अ
शद.13.08.2014, शद.12.09.2014
4. संचालक , राज्य प्रशिक्षण शनयोिन ि मूल्यमापन यंत्रणा ,यिदा पुणे, यांचे
पत्र क्रमांक :- राप्रशनमूयं /1314/770/ शद.05/03/2014 , शद.31.05.2014
ि शद. 20.09.2014
प्रस्तािना :राज्य प्रशिक्षण धोरण 2011, संदभाधीन क्रमांक १ च्या िासन शनणणयान्िये घोशित करण्यात आले
आहे . सदर प्रशिक्षण धोरणानुसार राज्यात ३ स्तरािर प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
यिदा पुणे, ही शिखर प्रशिक्षण संस्था असून 6 शिभागीय स्तरािर ६ प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था ि 3६
शिल्हयात 3६ शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहे त. सदर संस्थांमधून
राज्यातील सिण िगण १ ते ४ च्या अशधकारी / कमणचारी यांना प्रिासकीय प्रशिक्षण दे ण्यात येणार आहे . यास्ति
सदर प्रशिक्षण संस्थांचे प्रशिक्षणाचे िुल्क शनशित करणे आिश्यक आहे . सद्य:स्स्थतीत संदभाधीन क्रमांक २
अन्िये शिभागाच्या स्तरािर घोशित करण्यात आलेल्या ६ शिभागीय प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सध्याचे
प्रशिक्षण िुल्काचे दर हे रूपये ३५०/- ते १०००/- दरम्यान आहे त ि संदभाधीन क्रमांक ३ अन्िये शिल्हा
स्तरािर घोशित करण्यात आलेल्या 3६ शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सध्याचे प्रशिक्षण िुल्काचे
दर हे रूपये 0 ते रुपये 4०००/- दरम्यान आहे त.
शिभागाच्या स्तरािर घोशित करण्यात आलेल्या ६ प्रशिक्षण संस्थांपक
ै ी काही संस्था या महसूल
शिभागाच्या ि कृिी शिभागाच्या अशधपत्याखाली आहे त ि या संस्था त्यांच्या संबशं धत शिभागाचे तांशत्रक
प्रशिक्षण दे णाऱ्या संस्था आहेत.
शिल्हा स्तरािर घोशित करण्यात आलेल्या ३६ शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था िालेय शिक्षण
ि शक्रडा शिभागाच्या, गृह शिभागाच्या, महसूल ि िन शिभागाच्या, ग्रामशिकास ि िलसंपदा शिभागाच्या,
तर काही संस्था शित्त शिभागाच्या अिा िेगिेगळया शिभागांच्या अशधपत्याखाली आहे त. त्याचप्रमाणे त्यांचे
प्रशिक्षण िुल्काचे दरही िेगिेगळे आहे त. तसेच, शिशिध प्रशिक्षण संस्थांच्या शिद्यमान प्रशिक्षण िुल्कात
Training Needs Analysis (TNA) ( आराखडा ), प्रशिक्षणादरम्यानच्या बाबी िसे ( िाचन साशहत्य ) आशण
प्रशिक्षणानंतरच्या बाबी िसे शिशिध स्तरािरील मूल्यमापन इत्यादी बाबींचा समािेि केलेला नव्हता.
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सद्य:स्स्थतीत एम/एस एफ.एक्स.नेल्सन शलओ यांनी शिश्लेिण केलेल्या प्रशिक्षण िुल्काच्या शदनांक
27.01.2010 च्या तपिीलिार अहिालानुसार प्रशिक्षण िुल्कामध्ये प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षण
साशहत्य,प्रशिक्षणाच्या िेििी प्रशिक्षणाथथींचचे मूल्यमापन करणे, स्िे िनरी, िाचन साशहत्य, ग्रंथपाल सुशिधा,
ितणमानपत्रे, भोिन, कामगार पुरिठा, शिद्युत ि पाणी बील, दू रध्िनी इत्यादी खचण अंतभूणत करण्यात आला
असल्याने, यिदा पुणे, या संस्थेचे शिद्यमान प्रशिक्षण िुल्क िाढशिणे आिश्यक आहे , असा प्रस्ताि संचालक,
राप्रशनमूयं यिदा पुणे, यांनी संदभाधीन क्रमांक ४ च्या पत्रान्िये िासनास सादर केला आहे .
त्याचप्रमाणे, मंत्रालयीन शिभागाच्या अशधनस्त असलेल्या 6 शिभागीय ि 36 शिल्हा स्तरािरील
िेगिेगळ्या संस्थांच्या शिद्यमान प्रशिक्षण िुल्कामध्ये बरीच तफाित आहे . तथाशप, सदर संस्था या प्रिासकीय
प्रशिक्षण संस्था म्हणून तात्पुरत्या स्िरुपात घोशित करण्यात आल्या आहे त. यास्ति त्यांच्या शिद्यमान प्रशिक्षण
िुल्कातील सदर तफाित दूर करून सिण संस्थांच्या िुल्कामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी ि प्रशिक्षणाचा दिा
एकसमान राखण्यासाठी सिण संस्थांसाठी एकसमान प्रशिक्षण िुल्क शनशित करणे आिश्यक आहे . तसेच, राज्य
प्रशिक्षण धोरणांतगणत तीन स्तरािर घोशित करण्यात आलेल्या प्रत्येक स्तरािर असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांना
एकसमान दिा असल्याने ि त्यांनी एकसमान सोयीसुशिधा प्रशिक्षणाथथींचना पुरशिणे आिश्यक असल्याने, त्या
सिण संस्थांसाठी एकसमान प्रशिक्षण िुल्क शनशित करण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या शिचाराधीन होता.
त्यामुळे राज्य प्रशिक्षण धोरण-2011 नुसार यिदा पुणे, या संस्थेचे सध्या अस्स्तत्िात असलेले प्रशिक्षण
िुल्काचे

दर

सुधाशरत

करण्यासाठी

ि

शिभाग

तसेच,

शिल्हा

स्तरािर

स्थापन

करण्यात

आलेल्या प्रशिक्षण संस्थांसाठी, प्रशिक्षण िुल्काचे दर शनशित करण्याचा िासनाने खालीलप्रमाणे शनणणय
घेतला आहे .
िासन शनणणय :1.

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतगणत तीन स्तरािर घोशित करण्यात आलेल्या प्रत्येक स्तरािर असलेल्या

प्रशिक्षण संस्थांसाठी एकसमान प्रशिक्षण िुल्क शनशित करण्यात येत आहे .
अ.

राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्था, यिदा, पुणे साठी प्रशिक्षण िुल्क :यिदा पुणे, या संस्थेचे शिद्यमान प्रशिक्षण िुल्क रु. 1800/- इतके होते. आता या संस्थेसाठी

रु.2000/- इतके सुधाशरत प्रशिक्षण िुल्क ठरशिण्यात येत आहे .
ब.

शिभाग स्तरािरील सहा शिभागीय प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थासाठी प्रशिक्षण िुल्क:शिभागीय स्तरािरील सहा शिभागीय संस्थांचे शिद्यमान प्रशिक्षण िुल्क रू.३५०/- ते

रू.१०००/-इतके होते. आता या संस्थांसाठी रु.1500/- इतके सुधाशरत प्रशिक्षण िुल्क ठरशिण्यात येत

आहे .
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िरील अ ि ब साठी ठरशिण्यात आलेल्या प्रशिक्षण िुल्कात अंतभूत
ण असणा-या बाबी पुढीलप्रमाणे आहे त :प्रशिक्षण िुल्कामध्ये समाशिष्ट्ि करण्यात आलेल्या बाबी
प्रशिक्षण पूिण बाबी
1. Training Needs Analysis

2. प्रशिक्षण आराखडा

(TNA) अहिाल लेखन
3. प्रशिक्षण िाचन साशहत्य

4. प्रशिक्षण साशहत्य शनर्ममती
प्रशिक्षण दरम्यान बाबी

1.शनिास व्यिस्था

2.अल्पोपहार ि भोिन

3.सभागृह ि िगण खोली िुल्क

व्यिस्था
4.संगणक कक्ष

5. नोंदणी ि स्िागत,
िुल्क

6. तज्ञ ि न्याशयक सल्लागारांच्या
भेिीचे मानधन/ प्रशिक्षकांचे
मानधन

7. तज्ञ सल्लागारांच्या भेिीच्यादरम्यानचा ि इतर
प्रिास खचण
10.ग्रंथालय खचण

8. लेखन साशहत्य छपाई
खचण
11.व्यिस्थापन खचण

9. दृक-श्राव्य साधन
पुरशिण्यासाठीचा खचण
12.पाणी पुरिठा ि िीि शबल
खचण

13.कायालयीन खचण

14.दु रुस्ती ि दे खभाल खचण 15.सुरक्षा खचण

16.अशभलेख कक्ष ि माशहती संचशयका ( TPMC

17.गुणित्तापूिक
ण

charges )

18.आकस्स्मक खचण,

प्रशिक्षणािरील

(कायणक्रमांचे उदघािन, समारोप,

शनयंत्रण खचण

सांस्कृशतक कायणक्रम, प्रमाणपत्र
दे णे)

19.अशतशरक्त सुशिधा ( खेळाची सुशिधा, िैद्यकीय
सुशिधा, ि इंिरनेि, इंरानेि, दू रदिणन, दू रध्िनी
इत्यादी सुशिधांिरील खचण
प्रशिक्षणानंतरच्या बाबी
1. परीक्षण ि मूल्यमापन अहिाल

1. शिल्हा स्तरािरील 36 शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थासाठी प्रशिक्षण िुल्क:शिल्हा स्तरािरील शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था या िेगिेगळया शिभागांच्या तांशत्रक प्रशिक्षण देणाया संस्था आहे त. सदर संस्थाना शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थाचा दिा तात्पुरत्या स्िरुपात दे ण्यात आला आहे .
सदर संस्थांनैकी ब-याच संस्थांमध्ये शनिासी स्िरूपाचे प्रशिक्षण सद्यस्स्थतीत होत नाही. तसेच, या संस्थांकडे
स्ित:च्या पायाभूत ि इतर सोयीसुशिधा अिून पुरेिा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या संस्थांना त्यांच्यासाठी
ठरशिण्यात आलेले रु. 1000/- एिढे दर शदििी दर प्रशिक्षणाथी यासाठी असलेले प्रशिक्षण िुल्क सरसकि लागू
करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे पुढील तक्त्यात दिणशिण्यात आलेल्या शिशिध बाबींच्या उपलब्धतेनुसार त्यांच्या
समोर दिणशिलेल्या िक्केिारीनुसार प्रशिक्षण िुल्क सदर संस्थेने आकारािे.
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त्यानुसार नव्याने ठरशिण्यात येणारे प्रशिक्षण िुल्क ि त्यात अंतभूणत असणा-या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत :संस्थेचे

प्रस्ताशित करण्यात

नाि

आलेले प्रशिक्षण

प्रशिक्षण िुल्कामध्ये समाशिष्ट्ि करण्यात आलेल्या बाबी ि त्यांचे गुणांकन

िुल्काचे दर
प्रशिक्षण िुल्कामध्ये अंतभूणत बाबी

शिल्हा

रूपये १०००/-

प्रिासकीय

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण

एका

संस्था

एका शदिसासाठी खचण

संस्थांमधील
प्रशिक्षणाथीिर

होणाऱ्या

प्रशिक्षण

िुल्काचे दर

प्रशिक्षण िुल्क

प्रशिक्षण िुल्क

दर

रक्कम

िक्केिारीनुसार
%

1. प्रशिक्षण पूिण बाबी
1. Training Needs Analysis(TNA)

रुपये

1

10

2. प्रशिक्षण आराखडा,

1

10

3. प्रशिक्षण िाचन साशहत्य,

2

20

4. प्रशिक्षण साशहत्य शनर्ममती.

1

10

5

50

अहिाल लेखन ,

एकूण

%

2. प्रशिक्षण दरम्यान बाबी.

रुपये

1. शनिास व्यिस्था

20

200

2. अल्पोपहार, भोिन व्यिस्था

11

110

3. सभागृह ि िगण खोली िुल्क

5

50

4. संगणक कक्ष

2

20

5.नोंदणी ि स्िागत िुल्क

1

10

6.तज्ञ ि न्याशयक सल्लागारांच्या भेिीचे

5

50

5

50

8.लेखन साशहत्य छपाई खचण

4

40

9. दृक-श्राव्य साधन पुरशिण्यासाठीचा

2

20

10.ग्रंथालय खचण

2

20

11.व्यिस्थापन खचण

3

30

12.पाणी पुरिठा ि िीि शबल खचण

5

50

13.कायालयीन खचण

5

50

14.दु रुस्ती ि दे खभाल खचण

5

50

15.सुरक्षा व्यिस्था खचण

3

30

16.अशभलेख कक्ष ि माशहती संचशयका

1

10

17.गुणित्तापूिक
ण प्रशिक्षणािरील

1

10

1

10

मानधन / प्रशिक्षकांचे मानधन
7.तज्ञ सल्लागारांच्या भेिीच्यादरम्यानचा
ि इतर प्रिास खचण

खचण

शनयंत्रण खचण
1.

18.आकस्स्मक खचण (कायणक्रमांचे
उदघािन, समारोप, सांस्कृशतक
कायणक्रम, प्रमाणपत्र दे णे)
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19 .अशतशरक्त सुशिधा
अ. खेळ सुशिधा
आ. िैद्यकीय सुशिधा
इ. इंिरनेि, इंरानेि, शि.व्ही. आशण
दू रध्िनी इ.

एकूण

4

40

2

20

4

40

10

100

91

910

4

40

4

40

100

1000

3. प्रशिक्षणानंतरच्या बाबी
1.परीक्षण ि मूल्यमापन अहिाल
एकूण
एकूण

2.

1+2+3

हा िासन शनणणय, शित्त शिभाग, िासन शनणणय क्रमांक शित्त शिभागाच्या अनौपचाशरक संदभण क्रमांक

960/14/व्यय - 4 शद. 29.10.2014 नुसार शनगणशमत करण्यात येत आहे.
3.

सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 201411011833005407 असा आहे. हा आदेि शडिीिल
स्िाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने ,

Bhagwan
Sahai

Digitally signed by Bhagwan Sahai
DN: c=IN, o=All India Service, ou=IAS,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Bhagwan Sahai
Date: 2014.11.01 18:47:06 +05'30'

( डॉ. भगिान सहाय )
प्रधान सशचि (सेिा), महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सशचि, रािभिन, मलबार शहल, मुंबई *
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सशचि,मंत्रालय, मुंबई-32
3. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचि, मंत्रालय, मुंबई-32
4. मा. सभापती, महाराष्ट्र शिधान पशरिद, शिधान भिन, मुंबई.
5. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र शिधान सभा, शिधान भिन, मुंबई.
6. मा. शिरोधी पक्ष नेता, शिधानसभा/शिधानपशरिद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र
7. शिधानमंडळ सशचिालय, शिधानभिन, मुंबई.
8. सिण मा. मंत्री ि राज्यमंत्री यांचे खािगी सशचि/स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-32
9. सिण सन्माननीय शिधानसभा/शिधानपशरिद सदस्य महाराष्ट्र शिधानमंडळ,सशचिालय,
शिधानभिन, मुंबई
10. मुख्य सशचि, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, मुंबई-32
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11. सिण अपर मुख्य सशचि, प्रधान सशचि, सशचि, मंत्रालयीन शिभाग
12. प्रधान सशचि, महाराष्ट्र शिधानमंडळ सशचिालय, शिधानभिन, मुंबई. *
13. सिण शिभागीय आयुक्त
14. महासंचालक, यिदा, बाणेर रोड, पुणे-411 007
15. महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता,महाराष्ट्र-1, मुंबई
16. महालेखापाल, लेखा ि अनुज्ञेयता,महाराष्ट्र-1, नागपूर
17. महालेखापाल, लेखा परीक्षा,महाराष्ट्र-1, मुंबई
18. महालेखापाल, लेखा परीक्षा,महाराष्ट्र-1, नागपूर
19. सिण शिल्हाशधकारी
20. संचालक,नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोशधनी, नाशिक
21. संचालक, प्रादे शिक कृिी शिस्तार व्यिस्थापन प्रशिक्षण संस्था ( रामेती ), पुणे
22. संचालक, िसंतराि नाईक राज्य कृिी शिस्तार व्यिस्थापन संस्था, िनामती, नागपूर
23. संचालक, प्रादे शिक कृिी शिस्तार व्यिस्थापन प्रशिक्षण संस्था ( रामेती ), खोपोली,रायगड
24. शििेि कायण अशधकारी, मराठिाडा प्रिासकीय ि शिकास प्रशिक्षण प्रबोशधनी, नाथनगर (उत्तर),
पैठण, शिल्हा- औरं गाबाद.
25. शििेि कायण अशधकारी,डॉ.पंिाबराि दे िमुख शिदभण प्रिासकीय ि शिकास प्रशिक्षण प्रबोशधनी, निीन प्रिासकीय
इमारत, तपोिन रोड, अमरािती शिद्यापीठासमोर, शिल्हा- अमरािती.
२६. शििेि कायण अशधकारी, िाहतूक प्रशिक्षण संस्था,हं सराि लाईन,भायखळा,बृहन मुंबई.
२७. शििेि कायण अशधकारी, न्युझीलंड हॉस्िे ल, आरे कॉलनी, गोरे गाि (प),मुंबई उपनगर
२८. शििेि कायण अशधकारी, िनरक्षक प्रशिक्षण शिद्यालय,िहापूर,ठाणे
२९. शििेि कायण अशधकारी, महाराष्ट्र अशभयांशत्रकी प्रशिक्षण प्रबोशधनी,नाशिक
३०. शििेि कायण अशधकारी, दादासाहे ब चौधरी िनरक्षक प्रशिक्षण संस्था ,पाल,िळगाि
३१.शििेि कायण अशधकारी, ग्रामसेिक प्रशिक्षण संस्था मांिरी फामण,पुणे
३२. शििेि कायण अशधकारी, िाशनकी प्रशिक्षण शिद्यालय,कंु डल (कंु डल प्रबोशधनी), सांगली
३३.शििेि कायण अशधकारी, रामेती, गेि नं 4,िहािी नगर,मध्यिती इमारती ििळ, लाईन
बािार,कोल्हापूर
३४.शििेि कायण अशधकारी, महाराष्ट्र िल ि भूशम व्यिस्थापन संस्था(िाल्मी),औरं गाबाद
३५.शििेि कायण अशधकारी, िनरक्षक प्रशिक्षण संस्था,दे ऊळगािरािा रोड,पी.बी. 93,िालना
३६. शििेि कायण अशधकारी, ग्रामसेिक प्रशिक्षण केंद्र, मराठिाडा ॲग्रीकल्चर शिद्यापीठ,परभणी
३७. शििेि कायण अशधकारी, महाराष्ट्र लेखा ि शित्त प्रशिक्षण केंद्र,मांगीलाल प्लॉि, कॅम्प रोड,अमरािती
३८. शििेि कायण अशधकारी, ग्रामसेिक प्रशिक्षण केंद्र,बुलढाणा
३९. शििेि कायण अशधकारी, आरोग्य आशण कुिु ं ब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, माताकचेरी, श्रध्दानंद पेठ,नागपूर
४०.शििेि कायण अशधकारी, सेंरल फॉरेस्ि रें िर कॉलेि,मूल रोड, चंद्रपूर-01
४१. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,िव्हार,ठाणे 401603
४२. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, शमरिोळे , रत्नाशगरी-४१५ ६१२
४३. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, तहसील कायालयाच्याबािुला, कंु डल, शिल्हा-ससधुदूगण
४४. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, िुने गरुड हायस्कूल इमारत, साक्री रोड, धुळे
४५. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, शिल्हा पशरिद आिार, गि सदन इमारत, नंदुरबार
४६. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,िुने डी.एड. कॉलेि, संगमनेर, शिल्हा -अहमदनगर
४७. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, फलिण, शिल्हा- सातारा
४८. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर
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४९. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,शििािी नगर, शिल्हा- सहगोली-431 513
५०. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, मांिरा कॉलनीच्या बािूला,अंबि
े ोगाई, शिल्हा- बीड
५१. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,श्रीनगर, शिल्हा- नांदेड
५२. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,शिद्यानगर, तांबरी शिभाग, शिल्हा- उस्मानाबाद
५३. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,बािी रोड, दत्त नगर,मुरूड,लातूर
५४. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, आकाििाणी केंद्राििळ, शिल्हा-यितमाळ
५५. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, संतोिी माता मंशदराििळ, हनुमान िस्ती, शिल्हा- अकोला
५६. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,लखाळा,रायसोड रोड, शिल्हा -िािीम
५७. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, िधा-442 001
५८.प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, िास्त्री चौक, भंडारा-441904
५९. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था,गंगाबाई रूग्णालयाििळ, िुनी पंचायत सशमती,
नेहरू चौक, गोंशदया
६०. प्राचायण, शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, गडशचरोली - 441 403
६१. सिण मंत्रालयीन शिभाग ि त्यांच्या अशधपत्याखालील कायालये /प्रशिक्षण संस्था
६२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ िाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर *
६३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील िाखा, मुंबई, औरं गाबाद, नागपूर*
६४. प्रबंधक, लोक आयुक्त आशण उपलोकआयुक्त कायालय, मुंबई *
६५ .संबशं धत शिभागीय उपसंचालक, िालेय शिक्षण शिभाग.
६६ .प्रधान सशचि (सेिा ) यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-32
६७ .शनिड नस्ती-12-अ, साप्रशि, मंत्रालय, मुंबई-32
*पत्राने
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