प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास
अवियानाांतर्गंत " उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास
काययक्रमास मान्यता दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग
शासन वनणयय क्रमाांक : कौववउ-२०१५/प्र.क्र.५८/अवियान-१
२ रा मजला, मादाम कामा मार्गय, हु तात्मा राजर्गुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
वदनाांक : 11 जानेवारी, २०१6.
वाचा : १) केंद्र शासन, कौशल्य ववकास व उद्योजकता मांत्रालय, अविसूचना क्रमाांक एच22011/2/2014-एसडीई-1, वदनाांक १५ जुलै, २०१५.
२) शासन वनणयय, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, क्रमाांक कौववउ-२०१५/
प्र.क्र.१२२/ रोस्वरो-१, वदनाांक ०२ सप्टें बर, २०१५.
3) शासन वनणयय, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, शासन वनणयय क्रमाांक कौववउ२०१५/प्र.क्र.३७/अवि-1, वदनाांक 23 नोव्हेंबर, २०१५.
प्रस्तावना :
उत्पादन क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाांकरीता आवश्यक पायािूत सुवविा व इतर बाबींसाठी
उदा. आिुवनक/अद्ययावत यांत्रसामुग्री त्याांची दे खािाल व दु रूस्ती

तसेच सदर अद्ययावत

तांत्रज्ञानावर आिारीत प्रवशक्षणासाठी तज्ञ प्रवशक्षक या बाबी औद्योवर्गक आस्थापनाांव्यवतवरक्त इतर
प्रवशक्षण सांस्थाांनी प्रवशक्षणाकरीता उपलब्ि करून दे णे खर्चचक स्वरूपाचे आहे.

त्यामुळे

प्रवशक्षणाचा खचय वाढू न त्याचा लाि कमी लािार्थ्यांना वमळतो अथवा बहु ताांश प्रवशक्षण सांस्था अशा
प्रकारच्या अभ्यासक्रमाांमध्ये िाांडवली र्गुांतवणूक अविक असल्याने असे खर्चचक अभ्यासक्रम
राबववणयाांस इच्छु क नसतात. सबब सांबांवित क्षेत्रातील आस्थापनाांनी त्याांना लार्गणाऱ्या कुशल
मनुष्ट्यबळाच्या वनर्चमती करता प्रवशक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या व त्याांच्याकडे उपलब्ि
असलेल्या पायािूत सुवविा तसेच प्रवशक्षक इत्यादीं बाबीं कौशल्य ववकास प्रवशक्षणासाठी उपलब्ि
करून वदल्यास कमी कालाविीत व कमी खचामध्ये उच्च दजाचे मनुष्ट्यबळ वनमाण करणे शक्य
होईल. त्यामाध्यमातून कुशल मनुष्ट्यबळाची मार्गणी व पुरवठा याांचा समतोल सािला जावून
औद्योवर्गक ववकासास चालना वमळे ल.
राज्यातील युवक -युवतींचे कौशल्य ववकासद्वारे सक्षमीकरण करुन त्याांना अविक मार्गणी
असलेल्या उद्योर्ग, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजर्गार /स्वांयरोजर्गाराच्या

सांिी उपलब्ि करुन

दे णयासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियान राबववणयास या वविार्गाच्या
वद. 0२ सप्टें बर, २०१५ रोजीच्या शासन वनणययन्वये मान्यता दे णयाांत आलेली आहे. सदरहू शासन
वनणययामिील कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, पवरच्छे द 3.3 मध्ये "उद्योर्गाांसाठी आवश्यक
कुशल मनुष्ट्यबळ वनर्चमतीसाठी उद्योर्गसमुहाांना प्रवशक्षण सांस्था म्हणून सूवचबद्ध करणयावर ववशेष
िर दे णयात येईल व उद्योर्गाांना लार्गणारे मनुष्ट्यबळ त्याांच्याचमार्यत प्रवशवक्षत करुन त्यापैकी 75%
मनुष्ट्यबळाला रोजर्गारावर सामावून घेणे व त्याकवरता सदर औद्योवर्गक आस्थापना तथा प्रवशक्षण
सांस्थेसमवेत लववचक सामांजस्य करार (Flexi MoU) करणयात येईल" असे नमूद केले आहे.
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त्यामुळे शासन वनणयय कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, वदनाांक ०३ ऑर्गस्ट, २०१५
अन्वये मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य याांचे अध्यक्षतेखाली र्गठीत करणयाांत आलेल्या शक्ती
प्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेने प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाांतर्गंत
उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास काययक्रमास मान्यता दे णयाची बाब शासनाचे ववचारािीन होती.
शासन वनणयय :
जार्गवतक स्तरावर वेर्गाने बदलणाऱ्या तांत्रज्ञानानुसार कुशल मनुष्ट्यबळाची वनर्चमती
करणयाचे प्रक्रीयेत औद्योवर्गक क्षेत्रातील आस्थापनाांचा सक्रीय सहिार्ग आवश्यक असून, प्रमोद
महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाांतर्गंत औद्योवर्गक आस्थापना/समुह याांना प्रथम
प्रािान्य दे णयाांत येणार आहे. त्यामुळे औद्योवर्गक आस्थापनाांना त्याांच्या मार्गणीनुसार आवश्यक
कुशल मनुष्ट्यबळाची वनर्चमती वववहत कालाविीत करून “वापरणयासाठी सुसज्ज”दजेदार कुशल
मनुष्ट्यबळ तयार करता येईल जेणेकरून इच्छु क उमेदवाराांना आवश्यक कौशल्य प्राप्त होवून
रोजर्गार प्राप्त करता येणयाबरोबरच औद्योवर्गक आस्थापनाांना योग्य कुशल मनुष्ट्यबळ प्राप्त होवून
औद्योवर्गक ववकास सािला जाणार आहे. सदर वस्तूस्स्थती लक्षात घेता, प्रमोद महाजन कौशल्य
व उद्योजकता ववकास अवियानाांतर्गंत " उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास काययकमास या शासन
वनणययान्वये मान्यता दे णयात येत आहे.
उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास काययक्रमाच्या ववस्तृत काययपद्धती खालील प्रमाणे राहील.
1.

औद्योवर्गक आस्थापना/समुह याांचे कडे उपलब्ि असलेल्या पायािूत सुवविा व कुशल
प्रवशक्षक याांचा वापर करून प्रवशक्षण दे णे.
सांबवित औद्योवर्गक आस्थापना/समुह अथवा पवरसरातील ववववि औद्योवर्गक आस्थापनाांना

आवश्यक असलेले वववशष्ट्ट कुशल मनुष्ट्यबळाची वनर्चमत करणयाकरीता सांबांवित आस्थापनेने
तयार केलेले Tailor Made/वववशष्ट्ट कौशल्याची मार्गणी असलेले अभ्यासक्रम राबवून कुशल
मनुष्ट्यबळाची वनर्चमती करणयाांत येईल. त्याकरीता आवश्यक असलेल्या पायािूत सुवविा उदा.
जार्गा, इमारत, अद्ययावत यांत्रसामग्री/सािनसामग्री इत्यादीं तसेच त्याची दु रूस्ती व दे खिाल या
बाबींकरीता स्वतांत्र प्रवशक्षण सुवविा वनमाण न करता सांबांवित औद्योवर्गक आस्थापनेकडे उपलब्ि
असलेल्या पायािूत सुवविा व यांत्रसामग्री/सािनसामग्री चा ( Industrial Set up ) वापर औद्योवर्गक
आस्थापनाांच्या सोईनुसार प्रवशक्षणासाठी करणयाांत येईल. त्याच प्रमाणे सदर प्रवशक्षणाकरीता
लार्गणारे प्रवक्षवशत व तज्ञ प्रवशक्षक सांबांवित औद्योवर्गक आस्थापना/समुहाांमार्यतच पुरववणयाांत
येतील. अभ्यासक्रमाांमध्ये प्रात्यवक्षक,सैिाांवतक़ Soft/life skill

याांचा समावेश असेल, सदर

अभ्यासक्रम सांपुणयपणे औद्योवर्गक आस्थापनाांच्या/समुहाांच्या मनुष्ट्यबळाच्या मदतीने त्याांच्याच
पायािूत सुवविाांचा वापर करून राबववणयाांत येतील. प्रवशक्षणाकरीता सदर औद्योवर्गक आस्थापनेत
अथवा त्याांच्याशी सांबांवित इतर औद्योवर्गक आस्थापनेमध्ये प्रवशक्षणार्थ्यांकरीता आवश्यकतेनुसार
ऑन वद जााँब प्रवशक्षणाची सुवविा पुरवतील. त्याच प्रमाणे यशस्वीपणे प्रवशक्षण पुणय केलेल्या
उमेदवाराांना औद्योवर्गक आस्थापनेची मार्गणी असल्यामुळे रोजर्गार उपलब्ि होणार आहे.
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प्रवशक्षणाकरीता लार्गणाऱ्या पायािूत सुवविा, मनुष्ट्यबळ, कच्चा माल इतर अनुषाांवर्गक बाबींवरील
आवती व अनावती खचय हा सांबांवित आस्थापनेमार्यत करणयाांत येणार असून, प्रमोद महाजन
कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाांतर्गंत कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, शासन
वनणयय वदनाांक 02 सप्टें बर, 2015 अन्वये वववहत केलेल्या ककवा शासनाने वेळोवेळी सुिारीत
केलेल्या दराने प्रवशक्षण व इतर अनुषाांवर्गक बाबींवरील खचाची प्रवतपुती करणयाांत येईल.
सदर प्रवशक्षण काययक्रम हा औद्योवर्गक आस्थापना व मान्यता प्राप्त प्रवशक्षण सांस्था याांच्या
सांयुक्त

सहिार्गानेही

राबववणयाांत

येईल.

यामध्ये

अभ्यासक्रमाांतील

सैद्धाांवतक/सॉफ्ट

स्स्कल/लाईर् स्स्कल चे प्रवशक्षण मान्यता प्राप्त प्रवशक्षण सांस्थाां मार्यत दे णयाांत येईल. तसेच
प्रात्यवक्षकाांकरीता औद्योवर्गक आस्थापनाांमिील पायािूत सुवविाांचा व प्रवशक्षणासाठी तज्ञ
प्रवशक्षकाांचा वापर करणयाांत येईल. त्याकरीता सांबवां ित औद्योवर्गक आस्थापना त्याांचे स्तरावर
मान्यता प्राप्त प्रवशक्षण सांस्थेसमावेत सामांजस्य करार ( MoU) करू शकतील.
2.

औद्योवर्गक आस्थापना/समुह याांचे पात्रतेचे वनकष :महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था याांचेकडे सूवचबध्द झालेल्या औद्योवर्गक
आस्थापना/समुह याांनी खालील वनकष पुणय केले असल्यास अशा औद्योवर्गक
आस्थापना/समुह याांना उद्योर्गकेंद्रीत प्रवशक्षण काययक्रम राबववणयाांस मान्यता दे णयाांत
येईल.
" औद्योवर्गक आस्थापनाांनी

वशकाऊ उमेदवारी कायदा, 1961 अांतर्गंत (औद्योवर्गक

समुहाांच्या सांदिांत मिील वकमान एका औद्योवर्गक आस्थापनेची) नोंदणी केली असणे
आवण औद्योवर्गक आस्थापनाां अथवा त्याांच्या उप आस्थापनाांतील (समुहाां सांदिांत
समुहाांतील सवय आस्थापना) एकूण कमयचारी सांख्या वकमान 100 इतकी असणे बांिनकारक
राहील."
3.

अभ्यासक्रम :-

उदयोर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास केंद्रामध्ये खालील अभ्यासक्रम

राबववणयाांत येतील.
१.

राज्य/केंद्र शासनाच्या वविार्गाांनी/मान्यता प्राप्त मांडळ/ववद्यापीठ इत्यादीं याांनी

मान्यता वदलेल्या सांस्थाांनी मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम (उदा. SSCs, NSDC, MSSDS
इत्याांदींनी मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम)
2.

औद्योवर्गक आस्थापना /समुह याांनी वववशष्ट्ट र्गरजेसाठी तयार केलेले (Tailor

Made/Need Based) अभ्यासक्रम. वववशष्ट्ट र्गरजेसाठी तयार केलेल्या (Tailor Made/Need
Based) अभ्यासक्रमाांस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था याांची मान्यता घेणे आवश्यक
राहील.
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4.

प्रवेश पध्दती, प्रवेश क्षमता, प्रवेशाकरीता वकमान शैक्षवणक पात्रता, प्रवशक्षकाांची वकमान
शैक्षवणक अहयता इत्यादीं :४.१.

अभ्यासक्रमाांसाठी प्रवेश प्रक्रीया प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता
अवियानाांतर्गंत शासन वनणयय वदनाांक 02 सप्टें बर, 2015 अन्वये वववहत केलेल्या
अथवा शासनाने वेळोवेळी सुिारीत केलेल्या प्रक्रीयेनुसार राबववणयाांत येईल. मात्र
व्यवसाय मार्गयदशयन व समुपदे शन केंद्रामार्यत उमेदवार प्राप्त न झाल्यास
औद्योवर्गक आस्थापना/समुह उमेदवाराांचे Mobilization करून कौशल्य पूवय
चाचणीद्वारे उमेदवाराांना अभ्यासक्रमास प्रवेश दे वू शकतील.

४.२.

राज्य/केंद्र शासनाच्या वविार्गाांनी/मान्यता प्राप्त मांडळ/ववद्यापीठ इत्यादीं याांनी
मान्यता वदलेल्या सांस्थाांनी मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम (उदा. SSCs, NSDC,
MSSDS इत्याांदींनी मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम) राबववल्यास, अभ्यासक्रमाच्या
तुकडीची प्रवेश क्षमता, प्रवेशासाठी वकमान शैक्षवणक पात्रता, प्रवशक्षकाांची
शैक्षवणक अहयता इत्यादीं बाबीं सांबांवित वविार्ग/प्राविकरण/सांस्था याांनी वनवित
केल्या प्रमाणे राहील. तसेच औद्योवर्गक आस्थापना /समुह याांनी वववशष्ट्ट
र्गरजेसाठी तयार केलेल्या (Tailor Made/Need Base) अभ्यासक्रमाांच्या
तुकडीची प्रवेश क्षमता, प्रवेशासाठी वकमान शैक्षवणक पात्रता, प्रवशक्षकाांची
शैक्षवणक अहयता इत्यादीं बाबीं सांबांवित औद्योवर्गक आस्थापना/समुह (प्रवशक्षण
सांस्थेचा सहिार्ग असल्यास, सांयुक्तपणे) याांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास
सांस्थेच्या मान्यतेने वनवित करणयाचे अविकार रहातील.

5.

मुल्यमापन व प्रमाणकीकरण :५.१.

राज्य/केंद्र शासनाच्या वविार्गाांनी/मान्यता प्राप्त मांडळ/ववद्यापीठ इत्यादीं याांनी
मान्यता वदलेल्या सांस्थाांनी मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम (उदा. SSC’s, NSDC,
MSSDS इत्याांदींनी मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम) राबववल्यास सांबांवित
वविार्ग/प्राविकरण/सांस्था

याांनी

वववहत

केलेल्या

मुल्यमापन

सांस्थेकडू न

(Assessing Bodies) प्रवशक्षणार्थ्यांच्या कौशल्याचे मुल्यमापन करणयाांत येवून,
प्रवशक्षणार्थ्यांना सांबांवित औद्योवर्गक आस्थापना/समुह (प्रवशक्षण सांस्थेचा सहिार्ग
असल्यास, सांयुक्तपणे) व उक्त वविार्ग/प्राविकरण/सांस्था याांचे सांयुक्त प्रमाणपत्र
दे णयाांत येईल.
५.२.

औद्योवर्गक आस्थापना /समुह याांनी वववशष्ट्ट र्गरजेसाठी तयार केलेल्या (Tailor
Made/Need Base) अभ्यासक्रमाांच्या सांदिांत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास
सांस्था याांनी वववहत केलेल्या मुल्यमापन सांस्थेकडू न (Assessing Bodies)
प्रवशक्षणार्थ्यांच्या कौशल्याचे मुल्यमापन करणयाांत येवून, प्रवशक्षणार्थ्यांना सांबांवित
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औद्योवर्गक आस्थापना/समुह (प्रवशक्षण सांस्थेचा सहिार्ग असल्यास, सांयुक्तपणे) व
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था याांचे सांयुक्त प्रमाणपत्र दे णयाांत येईल.
6.

उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य प्रवशक्षणासाठी खचाची प्रवतपुती :उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास काययक्रमासाठी राज्य शासनाकडू न प्रमोद महाजन कौशल्य
व उद्योजकता ववकास अवियानाांतर्गंत शासन वनणयय वदनाांक 02 सप्टें बर, 2015 अन्वये
वववहत केलेल्या अथवा शासनाने वेळोवेळी वववहत केलेल्या दरानुसार प्रवशक्षण व
अनुषाांवर्गक खचाची प्रवतपुती खालील टप्यानुसार करणयाांत येईल.
६.१.

१०% रक्कम प्रवशक्षण सुरू झाल्यावर
(अभ्यासक्रमाच्या पवहल्या वदवशीच्या बायोमेवरक हजेरी प्रणालीच्या आिारे)

६.२.

खचाची ५०% रक्कम अभ्यासक्रम/प्रवशक्षण सांपल्यावर (Biometric हजेरी
प्रणालीत उपस्स्थतीच्या अिारे मुल्यमापन व प्रमावणकरणाच्या आिारे), खचाची
३०% रक्कम, यशस्वी झालेल्या उमेदवाराांपैकी वकमान ७५% उमेदवाराांना
रोजर्गार/स्वयांरोजर्गार वमळाल्यानांतर (नोकरी लार्गल्यापासून/स्वयांरोजर्गार
वमळू न तीन मवहन्यानांतर वववहत कार्गदपत्रे/पुरावे सादर केल्यावर)

६.३.

उमेदवाराांना रोजर्गार/स्वयांरोजर्गार ६ मवहन्यापयंत उपलब्ि झाल्याबाबतचे
वववहत कार्गदपत्रे/पुरावे सादर केल्यावर आवण त्याांचे मुल्यमापन र्ॉमय ऑनलाईन
प्राप्त झाल्यावर उवयरीत १० % रक्कम अदा करणयात येईल.
ककवा,
सांबांवित उद्योर्ग केंद्राने ववनांती केल्यास उद्योर्गकेंद्रीत प्रवशक्षण काययक्रमाांतर्गंत
प्रवशवक्षत

उमेदवाराांना

रोजर्गार/स्वयांरोजर्गार

०६

मवहन्यापयंत

उपलब्ि

झाल्याबाबतचे वववहत कार्गदपत्रे/पुरावे मुल्यमापन र्ॉमयसह ऑनलाईन प्राप्त
झाल्यावर एकदाच 100% रक्कम अदा करणयात येईल. तथापी, स्वयांसहास्ययत
तत्वावर राबववणयाांत येणाऱ्या उद्योर्गकेंद्रीत अभ्यासक्रमाांसाठी औद्योवर्गक
आस्थापना/प्रवशक्षण केंद्र, प्रवशक्षणाथी, मुल्यमापन सांस्था इत्यादींना कोणत्याही
प्रकारची प्रवतपुती रक्कम शासनाकडू न दे य राहणार नाही.
7.

औद्योवर्गक आस्थापना/समुहाांचा सहिार्ग, कतयव्य व जबाबदाऱ्या.
७.१.

योजनेच्या प्रचार व प्रसाराकरीता ववशेष मोवहम राबववणे.

७.२.

उदयोर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास काययक्रम राबववणयासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य
ववकास सांस्थे समवेत लववचक सामांजस्य करार करणे.

७.३.

अभ्यासक्रम व त्याची मानके वनवित करणे. सदर अभ्यासक्रम शक्यतो NSQF
सुसांर्गत असावेत.
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७.४.

प्रवशक्षणाकरीता आवश्यक असलेली जार्गा, इमारत, यांत्रसामुग्री व सािनसामुग्री,
कच्चा

माल,

आवश्यक

आिुवनक

तांत्रज्ञान

इत्यादी

बाबी

औद्योवर्गक

आस्थापना/समुह याांनी आवश्यकतेनुसार उपलब्ि करून दे णे.
७.५.

सांबांवित क्षेत्रातील अहयतािारक अथवा अनुिव असलेले तज्ञ प्रवशक्षकाांच्या सेवा
प्रवशक्षण काययक्रमाांकरीता उपलब्ि करून दे णे.

७.६.

प्रवशक्षणार्थ्यांनी प्राप्त केलेल्या कौशल्याचे सांयुक्तपणे मुल्याांकन व प्रमाणकीकरण
करणे.- प्रवशक्षण पुणय केलेल्या प्रवशक्षणार्थ्यांचे मुल्यमापन सांबांवित औद्योवर्गक
आस्थापना व आवश्यक तेथे मान्यता प्राप्त मुल्यमापन सांस्था (Assessing Bodies)
अथवा सांयुक्तपणे करणयाांत येईल व यशस्वी उमेदवाराांना सांबांवित औद्योवर्गक
आस्थापना आवण महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था अथवा ज्या
वविार्ग/सांस्था/प्राविकरण/इत्यादी याांनी मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम असल्यास,
त्या वविार्ग/सांस्था/प्राविकरण/इत्यादी याांचे सांयुक्त प्रमाणपत्र दे णे.

७.७.

प्रवशक्षण दे णयाांत आलेल्या प्रवशक्षणार्थ्यांपैकी 75% प्रवशक्षणार्थ्यांना त्याांच्या
औद्योवर्गक आस्थापनेत/समुहाांमध्ये अथवा त्याांच्या उप औद्योवर्गक आस्थापनाांमध्ये
वकमान 01 वषाकरीता कायदयाने वववहत केलेले वकमान वेतन ककवा प्रवशक्षण
खचाच्या 50 % यापैकी जे जास्त असेल, इतक्या वेतनावर रोजर्गार उपलब्ि
करून दे णे.

७.८.

प्रवशक्षणार्थ्यांना प्रवशक्षणास अनुसरून वकमान 15 वदवस On Job Training ची
सुवविा उपलब्ि करून देणे.

७.९.

औद्योवर्गक आस्थापना त्याांच्या प्रवशक्षण सुवविाांचा वापर करून, शासनाने प्रवतपुती
करावयाच्या प्रवशक्षण योजनाां व्यवतवरक्त स्वांसहास्ययत अभ्यासक्रम राबवू
शकतील.

७.१०. प्रवेश, प्रवशक्षणार्थ्यांची नोंदणी, मुल्याांकन व प्रमाणकीकरण, रोजर्गाराची मावहती
महाकौशल्य पोटय ल अथवा शासनाने वेळोवेळी वववहत केलेल्या पध्दतीनुसार
उपलब्ि करून दे णे.
8.

राज्य शासनाचा सहिार्ग, कतयव्य व जबाबदाऱ्या :राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था ही नोडल एजन्सी म्हणून

वववहत केलेली असून, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्थेमार्यत खालील प्रमाणे काययवाही
करणयाांत येईल.
८.१.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अवियानाांतर्गंत शासन वनणयय
वदनाांक 02 सप्टें बर, 2015 अन्वये तसेच शासनाने वेळोवेळी सुिारीत
केलेल्या दराने प्रवशक्षण व अनुषाांवर्गक बाबींवरील खचाची प्रवतपुती करणे.
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८.२.

उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य ववकास केंद्र स्थावपत करू इस्च्छणाऱ्या औद्योवर्गक
आस्थापना/उद्योर्गर्गसमुह याांचेकडू न इरादापत्र मार्गवून, प्रवशक्षण सुवविा
उपलब्ितेच्या खात्रीअांती केंद्र स्थापन करणयाांस मान्यता दे वून सुवचबध्द
करणे. तसेच उद्योर्गकेंद्रीत कौशल्य काययक्रम राबववणयासाठी सुवचबध्द
करणयाांत आलेल्या औद्योवर्गक आस्थापना/समुह याांचेशी लववचक
सामांजस्य करार करणे.

लववचक सामांजस्य करार करताना वार्चषक

वनयोजन, वनिारीत लक्ष्य याांचा ववचार करून, सामांजस्य करारामध्ये
अभ्यासक्रमाांचा कालाविी, तुकडयाांची सांख्या , प्रवेश क्षमता इत्यादीं बाबीं
नमूद करणे.
८.3.

आवश्यकतेनुसार औद्योवर्गक आस्थापना/समुह याांनी तयार केलेल्या
अभ्यासक्रमाांस (Tailor Made/Need Based) मान्यता दे णे.

८.4.

Tailor Made/Need Based अभ्यासक्रमाां सांबांिात प्रवशक्षणार्थ्यांनी प्राप्त
केलेल्या कौशल्याचे औद्योवर्गक आस्थापना/समुह याांच्या सांयुक्त
ववद्यमानाने मुल्याांकन व प्रमाणकीकरण करणे.

८.5.

औद्योवर्गक आस्थापना/समुहाांनी प्रवशक्षणार्थ्यांची नोंदणी महाकौशल्य
पोटय ल अथवा शासनाने वेळोवेळी वववहत केलेल्या पध्दतीनुसार
केल्याबाबत खातरजमा करून, रोजर्गारासांदिांत 06 मवहन्यापयंत
पाठपुरावा करणे तसेच दर तीन वषांनी योजनेचे/केंद्राांचे पुनमुयल्याांकन
करणे.

उपरोक्त शासन वनणयय मा. मुख्य सवचव याांचे अध्यक्षतेखाली र्गठींत करणयाांत आलेल्या
शक्ती प्रदत्त सवमतीच्या वदनाांक 03 नोव्हेंबर, 2015 रोजीच्या बैठकीचे अनुषांर्गाने वमळालेल्या
मान्यतेनुसार वनर्गयवमत करणयात येत आहे.
सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करणयात आला असून त्याचा सांकेताक 201601121601519903 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढणयात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Santokh Singh
Sandhu

Digitally signed by Santokh Singh Sandhu
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Principal Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Santokh Singh Sandhu
Date: 2016.01.12 16:03:36 +05'30'

( एस. एस. सांिू )
प्रिान सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपालाांचे सवचव,राजिवन, मलबार वहल, मुांबई,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
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3. सवय मा.मांत्री, याांचे खाजर्गी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
4. सवय मा. राज्यमांत्री याांचे खाजर्गी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
5. मा. ववरोिी पक्षनेता, वविानपवरषद/वविानसिा याांचे खाजर्गी सवचव, महाराष्ट्र
वविानमांडळ सवचवालय, मुांबई,
6. सवय वविान पवरषद/वविानसिा सदस्य, महाराष्ट्र वविानमांडळ,
7. मा.मुख्य सवचव, मांत्रालय , मुांबई,
8. सवय मांत्रालयीन वविार्गाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रिान सवचव/सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
9. सवचव, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय (वविानसिा), मुांबई,
10. सवचव, महाराष्ट्र वविानमांडळ सवचवालय (वविान पवरषद ), मुांबई,
11. आयुक्त, कौशल्य ववकास व उद्योजकता सांचालनालय, कोकण िवन, नवी मुांबई,
12. मुख्य काययकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था, कर् परेड, मुांबई,
13. आयुक्त तथा सांचालक नर्गर पवरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई,
14. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
15. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-२, महाराष्ट्र, नार्गपूर,
16. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -1, महाराष्ट्र, मुांबई,
17. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) -२, महाराष्ट्र, नार्गपूर,
18. अविदान व लेखा अविकारी, मुांबई
19. वनवासी व लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई
20. सवय वविार्गीय आयुक्त,
21. सवय वजल्हाविकारी,
22. आयुक्त सवय महानर्गरपावलका,
23. सवय वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य काययकारी अविकारी,
24. मुख्याविकारी, सवय नर्गर पवरषद/नर्गर पांचायती,
25. सांचालक (प्रवशक्षण/व्यवसाय वशक्षण), व्यवसाय

वशक्षण व प्रवशक्षण सांचालनालय,

महाराष्ट्र राज्य ,मुांबई
26. सहसांचालक, व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण, प्रादे वशक कायालय, मुांबई/पुणे/नार्गपूर/
अमरावती/औरां र्गाबाद/ नावशक,
27. उपसांचालक, वविार्गीय मुख्यालय कौशल्य ववकास, रोजर्गार व उद्योजकता,
मुांबई/पुणे/नार्गपूर/ अमरावती/औरां र्गाबाद /नावशक,
28. सवय कायासने, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, मांत्रालय, मुांबई,
29. वनवड नस्ती.

पृष्ट्ठ 8 पैकी 8

