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प्रस्तावना – 
कें द् र्ासनाच्या राष्ट्रीय कौर्ल्य जवकास कायगक्रमान्वये वाढत्या बेरोिगारीवर उपाययोिना म्हणून 

बदलत्या रोिगार के्षत्रांच्या आवश्यकतेप्रमाणे युवकांना रोिगाराजभमुख कौर्ल्य जवकास प्रजर्क्षण देणे व 
रोिगार/स्वयंरोिगारक्षम बनजवणे अजभपे्रत आहे. या कायगक्रमाच्या अंमलबिावणीकजरता राज्यस्तरावर 
राज्यातील कौर्ल्य जवकास कायगक्रमाची आखणी व राष्ट्रीय कौर्ल्य जवकास कायगक्रमाची अंमलबिावणी 
करण्याच्या दृष्ट्टीने मा.मुख्यमंत्रयांचे अध्यक्षतेखाली जर्खर पजरषदेची तसेच, मुख्य सजचव यांचे अध्यक्षतेखाली 
राज्याची जर्खर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य जवकास संस्था स्थापन केली आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या 
कौर्ल्य जवकास कायगक्रमांतगगत सन २०२२ पयंत ४.५० कोटी उमेदवारांना रोिगार/स्वयंरोिगारानुरुप प्रजर्क्षण 
देवून त्यांचा कौर्ल्य जवकास करण्याचे लक्ष्य ठरजवण्यात आले आहे.  कौर्ल्य जवकास कायगक्रमातंगगत सवग 
रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन कें द्ांचे आधुजनकीकरण करुन तेथे व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द् 
स्थापन करणे, या कें द्ांमार्ग त उमेदवारांना रोिगारजवषयक मूल्यवर्धधत (Value Added Services) सेवा उपलब्ध 
करुन देवून खािगी के्षत्राच्या आवश्यकतेनुसार रोिगारक्षम करणे व युवकांना अनुरुप रोिगार/स्वयंरोिगार 
प्राप्पत करुन देणे हे समुपदेर्न कें द्ाचे उज्ष्ट्ट आहे.  लोकलेखा सजमती (२०१०-११) (बारावी महाराष्ट्र जवधानसभा) 
यांच्या आठव्या अहवालातील रोिगार व स्वयंरोिगार जवभागार्ी संबंजधत  पजरच्छेद क्रमांक ३.७८ अन्वयेसधु्दा 
याबाबत जर्र्ारस करण्यात आली आहे.  

सद्यस्स्थतीत राज्यातील रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन कें द्ामार्ग त बेरोिगार उमेदवार व 
उद्योिकांकरीता जवभागाच्या www.maharojgar.gov.in या वेबपोटगलच्या सहाय्याने मुख्यतः खालील प्रकारच्या 
सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. 

1)उमेदवाराचंी रोिगार/स्वयंरोिगाराकरीता नोंदणी, पात्रता वाढ करणे. 
2)उद्योिकांकडील जरक्त पदांच्या अनुषंगाने पात्र उमेदवारांची यादी पुरजवणे.. 
3) उमेदवारांच्या कौर्ल्य जवकासासाठी रोिगार प्रोत्साहन योिना राबजवणे. 
4) उमेदवारांना स्पधा पजरक्षा पूवग तयारी करीता अभ्याजसका सुजवधा उपलब्ध करणे. 
5) उमेदवारांना रोिगार उपलब्ध व्हावा या दृष्ट्टीने रोिगार मेळावे आयोजित करणे. 
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6)उद्योिक, प्रजर्क्षण संस्था, सेवा परुजवणारे इ. ची नोंदणी करणे. 
7) उमेदवारांना रोिगार/ स्वयंरोिगार उपलब्ध व्हावा या दृष्ट्टीने सेवा सहकारी संस्था स्थापन करणे. 

8) उमेदवारांना रोिगार/ स्वयंरोिगार उपलब्ध व्हावा या दृष्ट्टीने रोिगार व स्वयंरोिगाराबाबत माजहती 
देणे इ. 
वरीलप्रमाणे वस्तुस्स्थती जवचारात घेवून राज्यातील रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन कें द्ांमध्ये, 

व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न के्षत्रातील तज्ञ संस्थांच्या सहभागाने व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द् 
स्थापन करणे ही बाब र्ासनाच्या जवचाराधीन होती व त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या जद. २६.०२.२०१४ च्या बैठकीत 
जदलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे जनणगय घेण्यात येत आहे :- 
र्ासन जनणगय-  

राज्याच्या कौर्ल्य जवकास कायगक्रमांतगगत सन २०२२ पयंत ४.५० कोटी बेरोिगार उमेदवारांना 
रोिगार/स्वयंरोिगारजवषयक प्रजर्क्षण देवून त्यांचा कौर्ल्य जवकास करणे व रोिगार/ स्वयंरोिगारक्षम 
करण्याचे लक्ष्य आहे. या अनुषंगाने राज्यातील रोिगार व स्वयंरोिगार यंत्रणेमार्ग त नोंदणी केलेल्या  बेरोिगार 
उमेदवार व उद्योिक यांना सद्यःस्स्थतीत ज्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतात, त्या व्यजतजरक्त अजधक 
मूल्यवर्धधत सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी (मुल्यमापन चाचणी, रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन/समुपदेर्न, 
मुलाखतीची संधी) प्रथम टप्पप्पयात मंुबई-उपनगर, औरंगाबाद, नागपूर, सांगली व ससधुदुगग येथील रोिगार व 
स्वयंरोिगार मागगदर्गन कें द्ांमध्ये व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द् स्थापन करण्याकजरता याद्वारे प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात या जनणगयाद्वारे स्थापन करावयाच्या व्यवसाय व मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द् या 
योिनेचा उदे्दर्, लक्ष्यगट द्यावयाच्या सेवा इ. खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. मुद्दयांचे नाव  मुद्दयांबाबत सजवस्तर माजहती 
1. योिनेचे नाव  महाराष्ट्र राज्यात व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द् स्थापन करणे. 
2. योिनेचा उदे्दर्   उमेदवारांची मूल्यमापन चाचणी (वतगणूक, मानसर्ास्त्रीय, कौर्ल्य, कल 

इ. चाचणी ) घेणे, समुपदेर्न करुन रोिगार/स्वयंरोिगार  उपलब्ध करुन 
देणेबाबत सहाय्य करणे. 
  उमेदवाराचंा नोंदणीपट वाढजवणे. 
  स्थाजनक उद्योिकांर्ी संपकग  करुन उद्योिकांचा नोंदणीपट वाढजवणे.  
तसेच, उद्योिकांच्या गरिेनुसार  रोिगार व स्वयंरोिगार  
संचालनालयाच्या नोंदणी पटावर असलेल्या बेरोिगार अहगताकारी 
उमेदवांराना रोिगार/ स्वयंरोिगार उपलब्ध करुन देणे मनुष्ट्यबळाचा 
पुरवठा करणे. 
  उमेदवार व उद्योिकांना रोिगार सेवा अजधक चांगल्या व प्रभावीजरत्या  
पुरजवणे. 
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अ.क्र. मुद्दयांचे नाव  मुद्दयांबाबत सजवस्तर माजहती 
  सद्यस्स्थतीतील रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन कें द्ांचे नूतनीकरण 
करणे व त्यामध्ये व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द् स्थापन करणे. 

3. लक्ष्यगट   रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन कें द्, web portal येथे नाव नोंदणी 
केलेल े१४ ते ४० वयोगटातील बेरोिगार उमेदवार.  
  रै्क्षजणक पात्रता-, १०वी/१२वी, आय.टी.आय, पदवीधारक, 
पदजवकाधारक सकवा त्यापेक्षा िास्त जर्जक्षत, जर्क्षण सोडलेल,े कुर्ल अथवा 
अकुर्ल उमेदवार.  
  नोकरीचा अनुभव असलेल ेअथवा नसलेले बेरोिगार उमेदवार. 

4. प्रस्ताजवत कें द्ाद्वारे 
उपलब्ध करुन 
देण्यात येणा-या 
सेवा  

या व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द्ांव्दारे उमेदवार व उद्योिकांकरीता 
खालील मूल्यवर्धधत सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतील :-  
 उमेदवार व उद्योिकांची नोंदणी करणे/नोंदणी वाढजवणे. 
 उमेदवारांची मूल्यमापन चाचणी (Assessment Test) - वतगणूक चाचणी 

(Behavioural Test) मानसर्ास्त्रीय चाचणी (Psychological Test),  
कौर्ल्यचाचणी (Skill Test), कल चाचणी (Aptitude Test) घेणे. 

 वरील प्रमाणे चाचणीवर आधारीत आवश्यक त्या प्रजर्क्षणाबाबत उमेदवारांना 
मागगदर्गन / जर्र्ारसी करणे. उमेदवारांना रोिगाराकरीता मागगदर्गन व 
समुपदेर्न करुन मुलाखतीची संधी उपलब्ध करुन देवून रोिगार उपलब्ध 
करुन देणे. उमेदवारांना स्वयंरोिगाराबाबत मागगदर्गन करुन त्याकरीता 
प्रोत्साहीत करणे व स्वयंरोिगार उपलब्ध होईल या दृष्ट्टीने सहाय्य करणे. 

5. व्यवसाय मागगदर्गन 
व  समुपदेर्न 
कें द्ामध्ये उपलब्ध 
करुन देण्यात येणा-
या पायाभूत सुजवधा 

व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द्ामध्ये रोिगार व स्वयंरोिगार 
संचालनालयामार्ग त खालीलप्रमाणे पायाभूत सूजवधा उपलब्ध करुन देण्यात 
येतील. 
 उमेदवारांसाठी - नोंदणी, रोिगार क्षमता चाचणी, समुपदेर्न,  गं्रथालय, 
कौर्ल्य जवकासासाठी प्रजर्क्षण इत्याजद करीता स्वतंत्र व सुसज्ि कक्ष. 
 उद्योिकांसाठी - बैठक कक्ष, मुलाखत कक्ष इत्याजद करीता स्वतंत्र 
सुसज्ि कक्ष. 
   इतर सुजवधा - कें द् प्रमुखासाठी कक्ष, स्वच्छता गृह, िागेच्या 
उपलब्धतेनुसार पॅन्री, स्टार्रुम इ. वरील प्रमाणे पायाभूत सूजवधा रोिगार व 
स्वयंरोिगार संचालनालयामार्ग त उपलब्ध करुन देण्यात येतील.  

आवश्यक पायाभुत सुजवधांचा मागगदर्गक तपजर्ल पजरजर्ष्ट्ट -१  मध्ये 
दर्गजवला आहे. या कें द्ातील दैनंजदन कायालयीन बाबींवरील खचग हा रोिगार व 
स्वयंरोिगार संचालनालयामार्ग त करण्यात येईल.  
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अ.क्र. मुद्दयांचे नाव  मुद्दयांबाबत सजवस्तर माजहती 
6. कें द्ाचे व्यवस्थापन 

करण्या-या बाहय 
संस्थाची नेमणूक व 
त्यांनी पार 
पाडावयाच्या 
िबाबदा-या 

उपरोक्त मुल्यवधीत सेवा उपलब्ध करुन देण्याकरीता व्यावसाजयक तज्ञ 
मनुष्ट्यबळ तसेच आधुजनक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता जवचारात घेऊन अर्ा 
प्रकारच्या सेवा देणा-या व्यावसाजयक बाहय संस्थेचे सहकायग घेण्यासाठी अर्ा 
संस्थाची जनवड जवहीत पध्दतीने करण्यात येईल .  

या संस्थांमार्ग त कें द्ाच्या व्यवस्थापना अंतगगत प्रामुख्याने खालील 
प्रकारची कामे  करण्यात येतील.  
 उमेदवारांची मूल्यमापन चाचणी घेणे.  
 मूल्यमापन चाचणीसाठी आवश्यक संबंजधत अद्ययावत आधुजनक तंत्रज्ञान 

उपलब्ध करुन देणे. 
 मूल्यमापन चाचणी संबंजधत आवश्यक  सवग ( ओएमआर जर्ट्स सह) स्टेर्नरी 

उपलब्ध करुन देणे. 
 मूल्यमापन-चाचणीच्या जनष्ट्कषाच्या अनुषंगाने उमेदवारांस त्याच्या 

कजरअरच्या दृष्ट्टीने काळानुरुप आवश्यक असलेल े कौर्ल्य वाढीसाठी 
एमईएस अतंगगत/ समकक्ष/ रोिगाराजभमुख प्रजर्क्षण घेण्याकजरता 
उमेदवारास प्रजर्क्षण व प्रजर्क्षण देणारी संस्था  याबाबत मागगदर्गन  करणे व 
उमेदवारांस रोिगार जमळून देण्यासाठी पूरक असे, िे प्रजर्क्षण व्यवसाय 
मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द्ामध्येच उपलब्ध  करुन देणे र्क्य आहे, ते 
उमेदवारांच्या  सहमतीने प्रजर्क्षण र्लु्क आकारुन उपलब्ध करुन देणे. उदा. 
संगणकाचे प्राथजमक ज्ञान, सॉप-ट स्स्कल्स, उद्योिकता जवकास प्रजर्क्षण, 
मुलाखतीची पूवग तयारी (संभाषण क्षमतेसह), व्यक्तीमत्व जवकास इ.  

 कें द्ाच्या व्यवस्थापनाकरीता आवश्यक तज्ञ मनुष्ट्यबळासह सवग मनुष्ट्यबळ 
उपलब्ध करुन देणे उदा- कें द् प्रमुख, रोिगार क्षमता मूल्यमापक, 
समुपदेर्क, जरसेप्पर्जनस्ट तथा मागगदर्गक, सर्ाईगार इ. 

 उद्योिकांकडील जरक्त पदांचा र्ोध घेणे, जरक्त पदे संकजलत करणे, जरक्तपदे 
कें द्ामार्ग त प्रसारीत करणे.  

 उमेदवारांची योग्य पदांकरीता जर्र्ारस करणे,  
 उमेदवारांच्या खािगी उद्योिकांसमवेत मुलाखती आयोजित करणे, 
 उमेदवारांस राज्यात, राज्याबाहेर रोिगार उपलब्ध करुन देणे 
 उमेदवारांना स्वयंरोिगार सुरु करण्यास मागगदर्गन व सहकायग करणे.   
 उमेदवार, उद्योिक व प्रजर्क्षण संस्था इ. िास्तीत िास्त प्रमाणात  रोिगार व 

स्वयंरोिगार जवभागाच्या वेबपोटगलवर  नोंदणी करतील अर्ा प्रकारची 
आवश्यक ती सवग कायगवाही करतील. 
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 कें द् उभारणीसाठी तसेच कें द्ाच्या कामकािाचा आढावा घेवून कें द् िास्तीत 

िास्त प्रभावीजरत्या कायगरत राहण्याकजरता वेळोवेळी आवश्यक सूचना व 
सल्ला देणे. 

 कें द्ाच्या कामकािाजवषयक आदर्ग कायगपध्दती ( स्टॅन्डडग ऑपरेसटग प्रोजसिर-
एस.ओ.पी. ) तयार करण्याकजरता/ सुधारणा करण्याच्या दृष्ट्टीने 
आवश्यकतेप्रमाणे सहकायग करणे. 

  योिनेचा प्रचार, प्रसार, प्रजसध्दीचे जनयोिन व संबंजधत कामकाि करण्यास 
आवश्यक सहकायग करणे. 

 योिनेचा/ कें द्ांतील सेवाचंा जवस्तार करण्यासाठी आवश्यक मागगदर्गन व 
सहकायग करणे. 

 योिना राबजवतांना योिनेवर योग्य जनयंत्रण ठेवण्यासाठी व वेळोवेळी आढावा 
घेण्यासाठी रोिगार व स्वयंरोिगार जवभागाच्या वेबपोटगलवर नोंदणीकृत 
असलेले उमेदवार, उद्योिक, प्रजर्क्षण संस्थांबाबतची अद्ययावत माजहती 
वेळोवेळी रोिगार व स्वयंरोिगार जवभागाच्या वेबपोटगलवर उपलब्ध होईल 
अर्ा प्रकारची कायगवाही करणे. उदा. वेबपोटगलवर नोंदणी झालेल ेउमेदवार/ 
उद्योिक/ प्रजर्क्षण संस्था, मूल्यमापन चाचणी झालेल ेउमेदवार, प्रजर्क्षण घेत 
असलेले व प्रजर्क्षण पूणग केलेले उमेदवार, रोिगार/ स्वयंरोिगार प्राप्पत 
झालेल ेउमेदवार, संस्थेस अदा केललेी/ करावयाची रक्कम व इतर आवश्यक 
सांस्ख्यकी माजहती इ. 

 कें द्ाव्दारे करण्यात आलेल्या कामकािाचा अहवाल जवजहत नमुन्यात वेळोवेळी 
आयुक्त, रोिगार व स्वयंरोिगार संचालनालय  व र्ासनास सादर करणे.   

7. केद्ांचे व्यवस्थापन 
करणा-या बाहय 
संस्थाना देण्यात 
येणारे लक्ष्य 

प्रथम टप्पप्पयातील मंुबई-उपनगर, औरंगाबाद, नागपूर, सांगली व ससधुदूगग 
जिल्हयांकरीता प्रजतवषी जकमान २१,३५० इतक्या उमेदवारांना रोिगार उपलब्ध 
करुन देण्याचे लक्ष्य जनधारीत करण्यात येत आहे. आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार 
व कौर्ल्य जवकास हे सदर लक्ष्यपूतीचा वेळोवेळी आढावा घेवून आवश्यकतेनुसार 
जिल्हाजनहाय लक्ष्य कमी अथवा िास्त करु र्कतील. 

अ.क्र व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न 
कें द्ाचे नांव  

रोिगार उपलब्ध करुन 
देण्याचे लक्ष्य 

1 मंुबई उपनगर ६,३०० 
२ औरंगाबाद ३,००० 
३ नागपूर ६,५०० 
४ सांगली  ४,१५० 
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५ ससधुदूगग १,४०० 

एकूण २१,३५० 
 

8. कें द्ाचे व्यवस्थापन 
करणा-या बाहय 
संस्थाना देण्यात 
येणारे र्लु्क 

उमेदवारांची मूल्यमापन चाचणी व समुपदेर्न या दोन्ही सेवा जनवड 
झालेल्या संस्थांव्दारा जवनामूल्य देण्यात येतील. तथाजप संस्थाना व्यवस्थापन 
र्लु्क ( ज्यामध्ये कें द्ातील तज्ञ  मनुष्ट्यबळाचे मानधनाचा प्रामुख्याने समावेर् आहे. 
सदर मानधन संस्थेमार्ग त संबंजधतांना परस्पर अदा करणेत येईल ) जडमांड 
िनरेर्न र्लु्क (उद्योिकांर्ी संपकग  करुन जरक्त पदे संकजलत करणे) अदा 
करण्यात येईल. याव्यजतजरक्त उमेदवारांस रोिगार/ स्वयंरोिगार उपलब्ध करुन 
जदल्यास प्रती उमेदवार नेमणूक र्लु्क अदा करण्यात येईल. सदर  व्यवस्थापन 
र्लु्क, जडमांड िनरेर्न र्लु्क व नेमणूक र्लु्क जनजवदा प्रजक्रयेद्वारे जनजश्चत 
केलेल्या दर तसेच अटी व र्तीप्रमाणे रोिगार व स्वयंरोिगार संचालनालयाद्वारे 
अदा केले िाईल.  

9. योिनेसाठी 
राज्यस्तरीय नोडल 
एिन्सी 

वरील योिना राज्य कौर्ल्य जवकास कायगक्रमार्ी संबंजधत असल्याने या 
योिनेसाठी महाराष्ट्र र्ासनाची महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य जवकास संस्था (मराकौजव 
संस्था) ही खालील कामासाठी  नोडल एिन्सी म्हणून कामकाि पाहील.  
 महाराष्ट्र राज्यात व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द् सुरु करणे या 

योिनेकजरता सल्लागाराची भूजमका पार पाडणे. 
 कें द्ांच्या कामकािामध्ये एकसुत्रता व एकसमानता येण्याकजरता सद्यस्स्थतीत 

कें द्ांना भेटी देवून उपलब्ध स्त्रोतचा  ( जरसोसगचा) आढावा घेवून कें द्ासाठी 
आवश्यक नुतनीकरण/ अद्यायवतीकरण करणेबाबत सल्ला देणे. 

 सद्यस्स्थतीत उपलब्ध पायाभूत सुजवधा, संगणक यंत्रणा, रॅ्क्स, झेरॉक्स, 
स्कॅनर इत्यादी बाबींचा आढावा घेवून कें द्ासाठी आवश्यक अजतजरक्त 
उपकरणे तसेच नवीन बाबींसाठी टेस्क्न कल स्पेजसजर्केर्न, दिा व 
कें द्जनहाय संख्या जनजश्चत करणेबाबत रोिगार व स्वयंरोिगार  
संचालनालयास सल्ला देणे व संचालनालयाकडून आवश्यक पायाभूत सुजवधा 
उपलब्ध करुन घेणे. 

 कें द्ासाठी आवश्यक मनुष्ट्यबळाच्या क्षमतावाढीसाठी संबंजधत पुरक प्रजर्क्षण 
सुचजवणे. 

 उमेदवारास रोिगार/ स्वयंरोिगारक्षम होण्यासाठी पुरक प्रजर्क्षणाचा 
अभ्यासक्रम जनजश्चत करणे तसेच वेळोवेळी काळानुरुप आवश्यक बदल 
सुचजवणे.उदा. संगणकाचे प्राथजमक/ वाढीव ज्ञान, सॉप-ट स्स्क्लल्स, 



र्ासन जनणगय क्रमांकः रोस्वरो 2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1 

 

पृष्ट्ठ 12 पैकी 7  

अ.क्र. मुद्दयांचे नाव  मुद्दयांबाबत सजवस्तर माजहती 
उद्योिकता जवकास प्रजर्क्षण, मुलाखतीची पूवी तयारी, संभाषण कौर्ल्य, 
व्यक्तीमत्व जवकास इ. 

  कें द्ाचे कामकाि सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक डॉक्युमेंटस जवकजसत 
करुन उपलब्ध करुन देणे उदा.  कें द्जनहाय मुनष्ट्यबळ (जकमान आवश्यक 
रै्क्षजणक पात्रतेसह), पायाभूत सुजवधा, जवजवध उपकरणांची यादी , आदर्ग 
कायगपध्दती, उपकरणांच्या देखभालीचे वेळापत्रक, कें द्ासाठी आवश्यक 
मुनष्ट्यबळाच्या प्रजर्क्षणासाठी अभ्यासक्रम जनजश्चत करुन कोसग मटेरीयल 
जवकजसत करणे, इ.तयार करणे. 

 खालील प्रकारच्या संस्था/संस्थाची जनवड करण्याकजरता आयुक्त, रोिगार, 
स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांना जर्र्ारस करणे, संस्थाच्या कामाचे 
जनकष ठरणे, संस्थेच्या कामाची व्याप्पती, पेमेंट टमगस् तसेच इतर अटी व र्ती 
जनजश्चत करणे,जनजवदा तयार करणे, जनजवदा िाजहरातीचा मुसदा तयार करणे 
व तो प्रजसध्दीसाठी रोिगार व स्वयंरोिगार संचालनालयानास सादर करणे. 
1.कें द्ाचे व्यवस्थापन करणारी संस्था. 
2.मूल्यमापन चाचणी व समुपदेर्न करणा-या संस्था इम्पॅनलमेंट. 
3.प्रचार, प्रसार व प्रजसध्दी संबंजधत जनयोिन व कामकाि करणारी संस्था. 

 संस्था जनजश्चत झाल्यानंतर जनगगजमत करावयाचे लेटर ऑर् इंटेन्ट 
(एल.ओ.आय.) कायादेर् (वकग  ऑडगर), आवश्यकतेप्रमाणे मेमोरॅन्डम ऑर् 
अंडरस्टँजडग (एम.ओ.यु.) सस्व्हिेस लेव्हल ॲजग्रमेंट ( एस.एल.ए.) तयार करणे 

 सदर योिनेच्या पारदर्गक, प्रभावी व र्लदु्प अंमलबिावणीसाठी 
योिनेसंबंजधत स्टेक होल्डसगची कतगव्ये आजण िबाबदारी जनजश्चत करणे व 
त्याप्रमाणे जरसपॉजन्सजबजलटी मॅजरक्स तयार करणे. 

 योिनेच्या कामकािाचे योग्य जनयोिन, अंमलबिावणी, संजनयंत्रण व 
आढावा याबाबतची कृती योिना जनजश्चत करणे. 

 कें दे् कायाजन्वत झाल्यानंतर कामकािाचा आढावा घेवून कें द् िास्तीत िास्त 
प्रभावीजरत्या कायगरत राहण्याकजरता वेळोवेळी आवश्यक सूचना व सल्ला 
देणे. 

 योिनेचा/ कें द्ाच्या सेवांचा जवस्तार करणे, योिनेचा प्रचार, प्रसार, प्रजसध्दी, 
प्रजसध्दीचे जनयोिन, प्रजसध्दी साजहत्य (वतगमानपत्र िाजहरात,जलर्लेट, 
सिगल्स , दूरजचत्र वाजहनी, आकार्वाणी , ऑजडयो-स्व्हडीयो, सीडी, प-
लेक्स बोडग, इ.) जवकजसत करणे व संबंजधत कामकािाबाबत आवश्यक 
मागगदर्गन/ सल्ला देणे व सहकायग करणे. 
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वर दर्गजवललेी  कामाकािाची यादी ही जनदिेर्क असनू आयुक्त, रोिगार, 
स्वयंरेािगार व कौर्ल्य जवकास यांना संस्थेच्या सदर कामकािात वेळोवेळी 
बदल, वाढ अथवा कमी करण्याचे अजधकार राहतील. वरील कामकाि 
करतांना नोडल एिन्सी ( महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य जवकास संस्था) ही 
आयुक्त, रोिगार , स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास याचेंर्ी वेळोवेळी  चचा/ 
सल्लामसलत करेल. तसेच, वरील बाबत जनणगय घेण्याचे अंजतम अजधकार 
आयुक्त, रोिगार, स्वयंरेािगार व कौर्ल्य जवकास यांना राहतील. 

10. योिनेचा आढावा योिनेच्या र्लजनष्ट्पत्तीचा आढावा घेणे, त्यात कायात्मक व गुणात्मक सुधारणा 
सुचजवणे याकरीता योिनेचे कन्करंट इव्हॅल्युएर्न (मूल्यांकन) जनयजमत 
कालावधीत यर्दा, पुणे संस्थेमार्ग त करण्यात येईल व असा अहवाल यर्दा 
र्ासनास सादर करेल. 

11. योिनेची 
अमंलबिावणी, 
पयगवेक्षण व 
संजनयंत्रण 

 जिल्हयाचे सहायक संचालक या योिनेची अंमलबिावणी करतील.  आयुक्त, 
रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास हे आवश्यकतेप्रमाणे जनधी संबंजधत 
जिल्हयाच्या सहायक संचालक यांना उपलब्ध करुन देतील व सदर जनधीकजरता 
संबंजधत जिल्हयाचे सहायक संचालक आहरण व संजवतरण अजधकारी राहतील. 
आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास हे या योिनेचा वेळोवेळी 
आढावा घेतील व योिनेचे संजनयंत्रण करतील . योिनेच्या अंमलबिावणीकजरता 
जनवड करण्यात   येणा-या जवजवध संस्था/ संस्थांर्ी सामंिस्य करार (MOU) 
करण्याचे अजधकार आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांना 
राहतील.   

12. योिनेसंदभात 
रोिगार व 
स्वयंरोिगार 
संचालनालया- 
मार्ग त करण्यात 
येणारी कायगवाही 

1. कें द्ाच्या पायाभूत सुजवधा (स्थापत्य, इंटेजरअर, र्र्धनचर, जवद्युत, संगणक 
लॅन इ.) जनमाण करण्यासाठी संस्था/ कंत्राटदाराची जनवड करणे, 
2. प्रचार, प्रसार व प्रजसध्दी संबंजधत जनयोिन व कामकाि करणारी संस्था 
जनवडणे, 
3. उपकरणे व आवश्यक त्या यंत्रणा खरेदीची प्रजक्रया करुन संस्था /
पुरवठादार जनवड करणे. 
4. वरील बाबतचे जनकष जनजश्चत करणे, जनवडीची जवहीत पध्दतीने कायगवाही 
करुन संस्थेची/ संस्थांची आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास 
यांना जर्र्ारस करणे इत्यादी अनुषंजगक कामकाि करणे. 
5. वरील प्रमाणे संस्था/पुरवठादार/कंत्राटदार यांच्या जनवडीचे जनकष 
जनजश्चती, संस्थेची जनवड, संस्थेच्या कामाची व्याप्पती, अटी व र्ती जनजश्चत 
करणे आयुक्त, रोिगार,स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास  यांच्या मान्यतेने 
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अ.क्र. मुद्दयांचे नाव  मुद्दयांबाबत सजवस्तर माजहती 
संबंजधत संस्था जवषयीचे कायादेर् जनगगजमत करणे, देयके अदा करणे  व इतर 
संबंजधत सवग कामकाि . 
6. वर जदलेल्या कामकािाची यादी ही जनदिेजर्त असुन आयुक्त, 

रोिगार,स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांना संस्थेच्या सदर कामकािात 
वेळोवळी बदल, वाढ अथवा कमी करण्याचे अजधकार राहतील. 

13. प्रकल्प व्यवस्थापन 
सजमती 

सदर योिनेच्या अंमलबिावणीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी खालील 
सदस्यांचा समावेर् असललेी सजमती आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य 
जवकास हे स्थापन करतील. 
 प्रधान सजचव, रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग-  अध्यक्ष  
 आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास- उपाध्यक्ष 
 सह सजचव/ उपसजचव (रोस्वरो-1), रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग- सदस्य 
 संबंजधत उपसंचालक ( जवभागीय मुख्यालय), रोस्वरो- सदस्य  
 जनवड होणा-या संस्थेंचे प्रजतजनधी- सदस्य 
 उद्योिक (जकमान एक)- जनमंजत्रत सदस्य 
 उप संचालक ( संचालनालय )  रोस्वरो-सदस्य सजचव 
सजमतीची कायगकक्षा खालीलप्रमाणे राजहल. 
 व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द्ाच्या र्लजनष्ट्पत्ती बाबतचा आढावा 

वेळोवेळी घेणे व अपेजक्षत उदे्दर् साध्य होत नसल्यास त्यावर उपाययोिना 
सुचजवणे. 

 सदर योिना राबजवतांना येणा-या अडचणीचे जनराकरण करुन योिना यर्स्वी 
होईल असे मागगदर्गन करणे.  

 उद्योिकांर्ी जवचार जवजनमय करुन काळानुरुप कोणत्या मनुष्ट्यबळाची 
आवश्यकता आहे याचा वेळोवेळी आढावा घेणे. 

 काळानुरुप नवीन अभ्यासक्रमाचा प्रजर्क्षणाच्या योिनेत समावेर् करण्याबाबत 
जर्र्ारस करणे.  

 कंकरंट इव्हॅल्युएर्न अहवाल तथा सजमतीने योिनेचा वेळोवेळी घेतलेला 
आढावा जवचारात घेवून योिनेच्या स्वरुपात आवश्यक ते रे्रबदल करण्यास 
सूचना व मागगदर्गन करणे.  

 योिनेचा जवस्तार करणेबाबत धोरण ठरजवणे. 
 सजमतीने सुचजवलेल्या सुधारणांसह र्लश्रुतीचा अहवाल वेळोवेळी 

संचालनालयास सादर करणे. 
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अ.क्र. मुद्दयांचे नाव  मुद्दयांबाबत सजवस्तर माजहती 
 योिनेसाठीच्या पुढील दरवषीच्या आवश्यक अनावती व आवती जनधीचा 

प्रस्ताव संचालनालयास सादर करणे. 
14. योिनेची पुढील 

कृती 
वरील सजमती, योिनेची प्रत्यक्ष अंमलबिावणी सुरु झाल्यापासून एक 

वषानंतर आपल्या जर्र्ारर्ींसह र्लश्रतुीचा अहवाल र्ासनास सादर करेल. 
सदर अहवालाच्या आधारावर र्ासन, योिनेच्या पुढील टप्पप्पयांबाबतचा प्रस्ताव 
मंिूरीस्तव मंत्रीमंडळ समोर सादर करील.  

15. योिनेच्या आर्धथक 
बाबी 

 सदर योिनेसाठी उपलेखार्ीषग प्राप्पत झाल्यानंतर सन 2014-15 या वषात या  
योिनेसाठी जनधी जवतरीत करण्यात येईल. 

हा र्ासन  जनणगय जनयोिन जवभागाच्या  व जवत्त जवभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचाजरक संदभग 
अनुक्रमे  क्रमांक 120/1471 जद.13.03.2014  व क्रमांक 51/व्यय-5 जद.27.01.2014 अन्वये  जदलेल्या 
मान्यतेनुसार  जनगगजमत करण्यात येत आहे.  

सदर र्ासन जनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201405231615574703 असा आहे. हा आदेर् जडिीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेर्ानुसार व नावाने.  

 संिय कुमार  
सोबत- पजरजर्ष्ट्ट-1 प्रधान सजचव , महाराष्ट्र र्ासन  

प्रत, 
1. मा.राज्यपालांचे सजचव 
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव 
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव 
4. सवग मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खािगी सजचव 
5. सवग जवधानमंडळ सदस्य 
6. मा.मुख्य सजचव, महाराष्ट्र र्ासन, मंत्रालय, मंुबई 
7. आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास, रोिगार व स्वयंरोिगार संचालनालय, 

कोकणभवन, नवी मंुबई 
8. महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य जवकास संस्था, मंुबई 
9. यर्दा, पुणे 
10. जनवडनस्ती (रोस्वरो-1)  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पजरजर्ष्ट्ट-1 
आवश्यक पायाभुत सुजवधांचा मागगदर्गक तपजर्ल 

अ.क्र. पायाभूत सुजवधांचा 
तपजर्ल 

स्टँडडग 
साईि 
रू्ट 

के्षत्रर्ळ 
चौ.रू्ट 

उपयोजगता 

1 स्वागत तथा 
नोंदणी कक्ष 

२५ x १० २५० उमेदवार व उद्योिकांचे स्वागत तथा 
प्राथजमक मागगदर्गन 

२ मूल्यमापन चाचणी 
कक्ष (ऑर्लाईन) 

१२ x १० १२०  
उमेदवारांची रोिगार क्षमता चाचणी 

३ मूल्यमापन चाचणी 
कक्ष (ऑनलाईन) 

१२ x १० १२० 

४ समुपदेर्न कक्ष ७ x ६ ४२ समुपदेर्न 
५ प्रजर्क्षण कक्ष २० x १५ ३००  

कौर्ल्य जवकास प्रजर्क्षण ६ संगणक प्रजर्क्षण 
कक्ष 

२५ x १४ ३५० 

7 मुलाखत कक्ष ८ x ८ ६४ उद्योिकांकरीता मुलाखत कक्ष 
8 गं्रथालय २० x १५ ३०० उमेदवारांकरीता वाचनालय 
9 कें द् प्रमुख दालन  १० x १० १०० कें द् प्रमुख दालन 

१0 स्टार् रुम १० x १२ १२० कें द्ातील कमगचा-यांकरीताचे दालन 
१1 बॅक ऑजर्स ५ x १० ५० रॅ्क्स, झेरॉक्स, ओएमआर मजर्न 

(आवक/िावक) करीता 
१2 युपीएस/ईनव्हटगर 

कक्ष  
१० x ५ ५० युपीएस/ईनव्हटगर ठेवण्याकरीता 

१3 स्वच्छता गृह ५ x १० ५० पुरुष व जस्त्रयांकजरता स्वतंत्र 
१४* पॅन्री १० x ५ ५० पॅन्री 
15* बैठक कक्ष १२ x १४ १६८  उद्योिकांकरीता बैठक कक्ष 

 एकूण  २१३४  
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टीप : वर दर्गजवलेल्या पायाभूत सुजवधांची यादी जनदिेर्क असून कें द्ातील उपलब्ध िागेनुसार 
प्राथम्यानुसार कमी/ अजधक मापाच्या कक्षाची उभारणी करण्यात यावी. वरीलपैकी काही कक्ष/ सुजवधा 
सद्य:स्स्थतीत उपलब्ध असल्यास पुन्हा सदर कक्ष/ सुजवधा उभारण्याची आवश्यकता नाही.  तसेच पॅन्री व 
बैठक कक्ष हा िागेच्या व आर्धथक तरतूद उपलब्ध असल्यास  उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

 
 


	“प्रथम टप्प्यात राज्यातील पाच जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्र सुरु करणेबाबत... ”
	शासन निर्णय क्रमांकः रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1
	प्रस्तावना –
	शासन निर्णय-


		2014-05-23T16:20:23+0530
	Sanjay Kumar




