कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाच्या
वियंत्रणाखालील
विभागासाठी

राबविण्याकवरता

कायालये

तसेच

संगणकीकरणाचे
प्रकल्प

खुद्द

प्रकल्प

अंमलबजािणी

सवमतीची (P.I.C.) पुिररचिा करण्याबाबत ........
महाराष्ट्र शासि

कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग

शासि विणरय क्र.कौविउ-२०१५/प्र.क्र.२९५/प्रशा-१
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०32.
वििांक :- 28/१०/२०१५.

िाचा :- १) सामान्य प्रशासि विभाग शासि विणरय क्र.सीओएम-१००१/प्र.क्र.१७४/०१/३९,
वि.२९/१०/२००१

२) सामान्य प्रशासि विभाग क्र.सीओएम-१०९८/प्र.क्र.५१/९८/३९, वि.१५/०२/२००५

३) सामान्य प्रशासि विभाग शासि शुद्धीपत्रक क्र.सीओएम-१००१/प्र.क्र.१७४/०१/३९
वि.२८/०३/२००५

४) रोजगार ि स्ियंरोजगार विभाग शासि विणरय क्र.ईएसई-२००३/प्र.क्र.२०/रोस्िरो-१,
वि.१७/०७/२००३.

५) रोजगार ि स्ियंरोजगार विभाग शासि विणरय क्र.ईएसई-२००३/प्र.क्र.२०/रोस्िरो-१,
वि.२७/०६/२०११.

६) सामान्य प्रशासि विभाग शासि विणरय क्र.मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, वि.२३/०९/२०११
७) उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग शासि विणरय क्र.संकीणर-०८१२/प्र.क्र.१०५/२०१२/समन्िय,
वि.१५/१०/२०१२.

८) कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग शासि विणरय क्र.कौविऊ-२०१५/प्र.क्र.१९०/प्रशा-१,
वि.०२/०९/२०१५.

प्रस्ताििा :-

सामान्य प्रशासि विभागाच्या उक्त संिभर क्र.१ येथे िमूि वि.२९/१०/२००१ रोजीच्या शासि

विणरयातील तरतूिीिुसार विभागाच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यासाठी विभागाच्या उक्त संिभर
क्र.४ येथे िमूि वििांक १७/७/२००३ रोजीच्या शासि विणरयान्िये प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची

स्थापिा करण्यात आली होती. तद्नं तर उक्त संिभर क्र.३ येथे िमूि वििांक २८/०३/२००५ रोजीच्या
सामान्य प्रशासि विभाग शुद्धीपत्रकामधील तरतूिीिुसार विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीमध्ये

तांवत्रक मागरिशरिासाठी िोि तज्ञ सिस्यांचा समािेश करण्यात आलेला आहे . विभागासाठी गठीत

शासि विणरय क्रमांकः कौविउ-२०१५/प्र.क्र.२९५/प्रशा-१

करण्यात आलेली प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती ही फक्त तत्कालीि रोजगार ि स्ियंरोजगार

संचालिालयाशी संबंवधत ( सध्या कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संचालिालय )
संगणकीकरणाशी संबंवधत प्रकल्पासाठी गठीत करण्यात आली होती.

वििांक ०२/०९/२०१५ पयंत विभागाच्या अवधिस्त फक्त कौशल्य विकास, रोजगार ि

उद्योजकता संचालिालय हे एकमेि क्षेत्रीय कायालय कायररत होते. तथावप उक्त संिभर क्र.८ येथील
वििांक ०२/०९/२०१५ रोजीच्या शासि विणरयान्िये उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या अवधपत्याखाली

कायररत असलेले व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचालिालय हे कायालय तसेच त्यांच्या अवधिस्त
कायालये / संस्था ि त्यांचेशी संबंवधत उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागातील संबंवधत कायासिे या विभागाच्या

वियंत्रणाखाली आली आहे त. सिरची कायालये या विभागाच्या अवधिस्त येण्यापूिी त्यांच्या कायालयाशी

संबंवधत ई-प्रशासिाचे प्रकल्प राबविण्याकवरता उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागािे उक्त संिभर क्र.७ येथील
वििांक १५/१०/२०१२ रोजीच्या शासि विणरयान्िये प्रकल्प अंमलबजािणी सवमती (PIC) गठीत केलेली

आहे . तथावप, आता व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचालिालय हे कायालय तसेच त्यांच्या अवधिस्त
कायालये या विभागाच्या प्रशासकीय वियंत्रणाखाली आलेली असल्यामुळे सिर कायालयांकवरतासुद्धा

या विभागाच्या अवधिस्त प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीचे गठि करणे आिश्यक आहे . त्यामुळे आता,

विभागाच्या अवधिस्त कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संचालिालय तसेच व्यिसाय वशक्षण ि
प्रवशक्षण संचालिालय ि त्यांच्या अवधिस्त कायालये या सिांकरीता प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची
(P.I.C.) पुिररचिा करण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती.

त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासि विभागाच्या उक्त संिभर क्र.२ येथील वि.१५/२/२००५ रोजीच्या

शासि विणरयािुसार तसेच उक्त संिभर क्र.६ येथील वििांक २३/९/२०११ रोजीच्या शासि विणरयातील

तरतुिीिुसार प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीमध्ये एि.आय.सी. सभासिांची तज्ञ सिस्य म्हणूि वियुक्ती
करण्याची बाबसुद्धा शासिाच्या विचाराधीि होती.
शासि विणरय :-

कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाचा तसेच अवधिस्त कायालयांचा सिंकष ई-प्रशासि

प्रकल्प राबविण्यासाठी उक्त संिभावधि क्र.४ येथील वििांक १७/०७/२००३ रोजीच्या शासि विणरयान्िये

गठीत करण्यात आलेल्या प्रकल्प अंमलबजािणी सवमतीची (P.I.C.) सामान्य प्रशासि विभागाच्या उक्त

संिभर अिु क्र.१,३ तसेच क्र.६ येथील शासि विणरयातील तरतुिींच्या अवधि राहू ि पुलीलप्रमाणे पुिररचिा
करण्यास या शासि विणरयान्िये मान्यता िे ण्यात येत आहे :-
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१. प्रधाि सवचि, कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग

२. प्रधाि सवचि, मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालय (सामान्य प्रशासि विभाग
३. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संचालिालय/
संचालक, व्यिसाय वशक्षण संचालिालय /
संचालक, व्यिसाय प्रवशक्षण संचालिालय

४. उप सवचि, वित्त विभाग

५. उप सवचि, वियोजि विभाग
६. प्रो.पी.के.पंड्या,

: अध्यक्ष

: सिस्य

: सिस्य
: सिस्य
: सिस्य

टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ फंडामेन्टल वरसचर (TIFR), मुंबई

: तज्ञ सिस्य

(BSNL) मुंबई ककिा त्यांचे प्रवतविधी

: तज्ञ सिस्य

७. महाव्यिस्थापक, व्यिसाय विकास, भारत संचार विगम वल.
८. राज्य सूचिा अवधकारी, एि.आय.सी., मुंबई

९. सह संचालक, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचालिालय /

: तज्ञ सिस्य

उप संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संचालिालय

: सिस्य

कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग

: सिस्य सवचि

१०. सह सवचि/ उप सवचि संबंवधत मंत्रालयीि कायासि,

उपरोक्त क्र. ६ ि ७ िरील तज्ञ सिस्यांिा उक्त संिभावधि अिु क्र.२ येथे िमूि वििांक

१५/०२/२००५ मधील तरतूिीिुसार या विभागाच्या संगणकीकरण अंमलबजािणी सवमतीच्या बै ठकांिा

उपस्स्थत रावहल्याबद्दल प्रवत बैठक रु.१०००/- एिले एकवत्रत मािधि (प्रिासभत्त्यासह) अिुज्ञेय राहील.
२.

उपरोक्त क्र.८ येथील एि.आय.सी. चे तज्ञ सिस्यांची वियुक्ती सामान्य प्रशासि विभागाच्या

उक्त संिभर क्र. २ येथील वि.१५/२/२००५ ि संिभर क्र.६ येथील वििांक २३/९/२०११ रोजीच्या शासि
विणरयातील तरतुिीिुसार करण्यात येत आहे .
३.

ही सवमती उक्त संिभावधि क्र.१ सामान्य प्रशासि विभाग वि.२९/१०/२००१ रोजीच्या शासि

विणरयान्िये विहीत केलेल्या कायरपध्ितीिुसार काम करेल.
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४.

सिर शासि विणरय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेत स्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 201510281110421503 असा आहे . हा
आिे श आिे श वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि कालण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शािुसार ि िािािे ,

Samridhi V
Angolkar

Digitally signed by Samridhi V Angolkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Samridhi V Angolkar
Date: 2015.10.28 11:12:57 +05'30'

( समृद्धी वि.अिगोळकर )

प्रवत,

अिर सवचि, महाराष्ट्र शासि

1) मा.राज्यपालांचे सवचि

2) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

3) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास ि उद्योजकता यांचे खाजगी सवचि.
4) सिर मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंबई.
5) सिर मा.विधाि सभा/मा.विधाि पवरषि सिस्य,

6) मा.मुख्य सवचि यांचे उप सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

7) महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/िागपूर.
8) महालेखापाल (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/िागपूर.
9) प्रधाि सवचि, वियोजि विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
10) प्रधाि सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

11) प्रधाि सवचि, मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालय, सामान्य प्रशासि विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

12) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संचालिालय, कोकण भिि, िीि मुंबई.
13) संचालक, व्यिसाय वशक्षण संचालिालय

14) संचालक, व्यिसाय प्रवशक्षण संचालिालय

15) प्रो.पी.के.पंड्या, टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ फंडामेन्टल वरसचर (TIFR), मुंबई

16) महाव्यिस्थापक, व्यिसाय विकास, भारत संचार विगम वल. (BSNL) मुंबई
17) राज्य सूचिा अवधकारी, एि.आय.सी., मुंबई

18) सह संचालक, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचालिालय

19) उप संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संचालिालय,

20) सिर कायासिे, कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२.
21) वििडिस्ती (प्रशा-१).
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