
रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाच्या आणि 
त्याच्या अणिपत्याखालील क्षणेिय कायालयांच े
नामकरि करण्याबाबत. तसेच संचालनालयाच्या 
अणिपत्याखालील क्षणेिय कायालयातील णवणवि 
संवगाच्या   पदनामात बदल करण्याबाबत.      

                                                                      
   महाराष्ट्र शासन 

कौशल्य णवकास व उद्योजकता णवभाग 
  शासन णनिणय क्रमाकं कौणवअ-२०१५/प्र.क्र.८८/प्रशा-2 
      मुख्य इमारत, 2 रा मजला,  मादाम कामा मागण, 

                                         हुतात्मा राजगुरु चौक, मंिालय, मंुबई-400032  
                                                      णदनाकं :  1 जुल,ै 2015. 

 वाचा - : शासन णनिणय, सामान्य प्रशासन णवभाग क्रमाकं एईओ-१०१५/प्र.क्र.०६/२०१५/दहा 
                      णदनाकं १५ जानेवारी, २०१५.  
प्रस्तावना :-                         
 रोजगाराबाबत बदलत्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पणरस्स्ितीत कौशल्य णवकास व उद्योगकतेस 
अणिक प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने तसेच, या कायणक्रमाकडे अणिक प्रभावीपिे लक्ष पुरणवले जाव े या 
उदे्दशाने कें द्र शासनाने स्वतंि कौशल्य णवकास व उद्योजकता या मंिालयाची णनर्ममती केली आहे. कें द्र 
शासनाच्या ितीवर राज्यामध्ये देखील स्वतंि कौशल्य णवकास व उद्योजकता णवभागाची स्िापना सामान्य 
प्रशासन णवभागाच्या णदनाकं 15/01/2015 रोजीच्या शासन णनिणयान्वये करण्यात आली आहे.  
णवभागाच्या नावात बदल केल्यामुळे णवभागाच्या अणिनस्त असलेल्या रोजगार व स्वयंरोजगार 
संचालनालयाच्या तसेच संचालनालयाच्या अणिपत्याखालील क्षेणिय कायालयाचं्या नावात आणि 
संचालनालयातील णवणवि संवगाच्या पदनामात सुसंगत बदल करण्याची बाब शासनाच्या णवचारािीन 
होती. 
शासन णनिणय 

 सामान्य प्रशासन णवभागाच्या संदभािीन णदनाकं १५/०१/२०१५ च्या शासन णनिणयान्वये या 
णवभागाच्या नावामध्ये झालेल्या बदलास अनुलक्षनू या णवभागाच्या अणिनस्त असलेल्या रोजगार व 
स्वयंरोजगार संचालनालयाचे नामकरि “ कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय ” अस े
करण्यात येत आहे. 

 

२. वरीलप्रमािे नामकरि करण्यात आलेल्या कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालयाच्या अणिपत्याखाली असलेल्या कायालयाचं्या नावात पुढीलप्रमािे बदल करण्यात येत 
आहेत:- 
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 अ.क्र. कायालयाचे सध्याचे नाव  एकूि 
संख्या 

कायालयाचे प्रस्ताणवत नाव 

1 रोजगार व स्वयंरोजगार 
णवभाणगय मुख्यालय 

६ कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता, णवभाणगय 
मुख्यालय, मुबंई/पुिे/औरंगाबाद/नाणशक/ अमरावती/ 
नागपूर 

2 णजल्हा रोजगार व 
स्वयंरोजगार मागणदशणन कें द्र  

३५ णजल्हा कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता मागणदशणन 
कें द्र, ३५ णजल्हे 

3 णवद्यापीठ रोजगार व 
स्वयंरोजगार माणहती व 
मागणदशणन कें द्र 

६ णवद्यापीठ कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता, माणहती 
व मागणदशणन कें द्र, मुबंई/ पिेु/ कोल्हापूर/ औरंगाबाद/  
अमरावती/नागपूर 

4 आणदवासी उमेदवाराकंरीता 
रोजगार व स्वयंरोजगार 
माणहती व मागणदशणन कें द्र  

८ आणदवासी उमेदवाराकंरीता कौशल्य णवकास, रोजगार व 
उद्योजकता माणहती व मागणदशणन कें द्र, मंचर (पुिे)/ णकनवट 
(नादेंड)/देवरी(गोंददया) / चंद्रपूर / गडणचरोली/ अचलपूर  
(अमरावती)/कळवि (नाणशक)/रावरे(जळगाव) 

5 अपंगािण णवशेष रोजगार व 
स्वयंरोजगार मागणदशणन 
कें द्र, मुबंई 

१ अपंगािण णवशेष कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता  
मागणदशणन कें द्र, मुबंई. 

6 रोजगार व स्वयंरोजगार  
मागणदशणन कें द्र(ताणंिक), 
मुबंई. 

२ कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता मागणदशणन कें द्र, 
(ताणंिक), मंुबई  

7 रोजगार व स्वयंरोजगार 
मागणदशणन कें द्र, (पनवले, 
कामठी) 

२ कौशल्य  णवकास, रोजगार व उद्योजकता मागणदशणन 
कें द्र(पनवले,कामठी) 

 
3.        वर नमूद केल्याप्रमािे नामकरि करण्यात आलेल्या “कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालय” व या सचंालनालनालयाच्या अणिनस्त असलेल्या कायालयातंील  णवणवि संवगांच्या 
पदनामात खालीलप्रमािे बदल करण्यात येत आहेत:- 
 
अ.क्र. पदाचे संवगाचे सध्याच ेपदनाम पद संख्या  नवीन पदनाम 
१ आयुक्त, रोजगार  स्वयंरोजगार व 

कौशल्य णवकास  
१ आयुक्त, कौशल्य णवकास, रोजगार व 

उद्योजकता 
२ उपसंचालक, रोजगार व स्वयंरोजगार 

संचालनालय 
१ उपसंचालक, कौशल्य णवकास, रोजगार व 

उद्योजकता संचालनालय 
३ उपसंचालक, रोजगार व स्वयंरोजगार, 

णवभाणगय मुख्यालय 
६ उपसंचालक, कौशल्य णवकास, रोजगार व 

उद्योजकता, णवभाणगय मुख्यालय 
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४ सहायक संचालक , रोजगार व 
स्वयंरोजगार  

४६ सहायक संचालक, कौशल्य णवकास, 
रोजगार व उद्योजकता 

५ रोजगार व स्वयंरोजगार मागणदशणन 
अणिकारी 

१११ कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता 
मागणदशणन अणिकारी 

६ कणनष्ट्ठ रोजगार व स्वयंरोजगार 
मागणदशणन अणिकारी 

१३८ कणनष्ट्ठ कौशल्य णवकास, रोजगार व 
उद्योजकता  मागणदशणन अणिकारी 

 

4.           सदर शासन णनिणय सामान्य प्रशासन णवभागाने त्याचं्या अनौपचाणरक संदभण क्रमाकं ९७९/का१२ 
णदनाकं २३/०६/२०१५ अन्वये णदलेल्या सहमतीस अनुसरुन णनगणणमत करण्यात येत आहे. 

5.       सदर शासन णनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िाळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं 201507011321119503 असा आहे. हा शासन णनिणय 
णडणजटल स्वाक्षरीने साकं्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

  

                                                                                                       ( दे.आ.गावडे ) 
                                                                   उप सणचव, महाराष्ट्र शासन 

 प्रत :  
      1)महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 ( लेखा व अनुज्ञतेा / लेखा व पणरक्षा ),  मंुबई/ नागपूर 
      2) राज्यपाल याचंे सणचव 

3) मा.मुख्यमंिी, याचंे प्रिान सणचव, मंिालय, मंुबई 400 032. 
4 मा.मुख्यमंिी, याचंे सणचव, मंिालय, मंुबई 400 032. 
5) मा.राज्यमंिी, याचंे खाजगी सणचव, मंिालय, मंुबई 400 032. 
6) मुख्य सणचव याचंे वणरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
7) प्रिान सणचव, कौशल्य णवकास व उद्योजकता णवभाग, मंिालय, मंुबई 400 032 याचंे स्वीय  

सहायक. 
9) सवण मंिालयीन णवभाग 
10)  सणचव, महाराष्ट्र णविानमंडळ सणचवालय, मंुबई. 

      11) सामान्य प्रशासन णवभाग/ कायासन-18 (र.व.का.)/12 
      12)  सामान्य प्रशासन णवभाग कायासन 9/9-अ/10-अ 
      १3) आयुक्त,  कौशल्य णवकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकि भवन, नवी मंुबई. 
            आणि संचालनालयाच्या अणिपत्याखालील सवण कायालये. 
      14) अणिदान व लखेाणिकारी, मंुबई. 
      15) सवण कोषागार अणिकारी. 
      16) णनवड नस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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