
रोजगार मेळाव ेया योजनेचे नाांव बदलनू ते 
पांडडत दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा 
असे करण्याबाबत                                       

 

महाराष्ट्र  शासन 
कौशल्य डवकास व उद्योजकता डवभाग, 

शासन डनणणय क्र. कौडवउ 2018/प्र.क्र.175/रोस्वरो -1 
दुसरा मजला, मांत्रालय डवस्तार, मादाम कामा मागण, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032. 
डदनाांक : 01 ऑक्टोबर, 2018 

वाचा :- 
१) रोजगार व स्वयांरोजगार शासन डनणणय क्र. धोरण 2007/प्र.क्र. 41/रोस्वरो-1, डद. 29 जून, 2007. 
२) रोजगार व स्वयांरोजगार शासन डनणणय क्र. धोरण 2007/प्र.क्र. 41/रोस्वरो-1, डद. 4 फेब्रवुारी, 2011. 
२) रोजगार व स्वयांरोजगार शासन डनणणय क्र. धोरण 2007/प्र.क्र. 41/रोस्वरो-1, डद. 13 ऑगस्ट, 2009. 
 

प्रस्तावना :- 
 शासनाच्या रोजगार व स्वयांरोजगार धोरणाची प्रभावी अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने 
सुडशडित बेरोजगाराांना रोजगार / स्वयांरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी डनयोक्ते, 
कारखानदार, व्यापारी व सुडशिीत बेरोजगार याांचे एकडत्रत मेळाव े आयुक्त, कौशल्य डवकास 
रोजगार व उद्योजकता सांचालनालय, नवी मुांबई याांचेमाफण त आयोडजत करण्यात येतात.  रोजगार 
मेळाव ेया योजनेचे नाव बदलण्याची बाब  शासनाच्या डवचाराधीन होती. 
 

शासन डनणणय :- 
 शासनाकडून आयोडजत करण्यात येणाऱ्या रोजगार मेळाव े या योजनेचे नाांव   "पांडडत 
दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा " अस ेकरण्यात येत असून अन्य अटी शती व उपरोक्त वाचा 
येथील अ.क्र. 1 ते 3 येथील शासन डनणणयामधील कायम  राहतील. 
 

2. सदर शासन डनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक साांकेताांक क्र. 201810011602583703 असा 
आहे.हा आदेश डडजीटल स्वािरीने सािाांडकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
             ( गजानन वा गावांडे ) 
                         शासनाचे अवर सडचव 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालाांचे सडचव 
२) मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सडचव 
३) मा.डवरोधी पि नेता (डवधानसभा / डवधानपडरषद ), महाराष्ट्र डवधानमांडळ सडचवालय, मुांबई. 
४) मा. सवण मांत्री /राज्यमांत्री याांचे खाजगी सडचव 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) महालेखापाल, महाराष्ट्र1 (लेखा परीिा / लेखा व अनुज्ञयेता ), मुांबई 
6) महालेखापाल, महाराष्ट्र2 (लेखा परीिा / लेखा व अनुज्ञयेता ), नागपूर. 
7) मुख्य सडचव, महाराष्ट्र शासन 
8) मांत्रालयीन डवभागाचे अपर मुख्य सडचव / प्रधान सडचव / सडचव 
9)  आयुक्त, कौशल्य डवकास व रोजगार  व उद्योजकता सांचालनालय, नवी मुांबई. 
10) सांचालक, व्यवसाय डशिण व सांचालनालय, मुांबई 
11) अडधदान व लेखा अडधकारी, मुांबई 
12) डनवासी लेखा परीिा अडधकारी, मुांबई. 
13) उप कोषागार  अडधकारी, कोकण भवन, नवी मुांबई 
14) डनवडनस्ती (रोस्वरो -1 ). 
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