प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता
ववकास अवियानाांतर्गंत "वकमान कौशल्य
ववकास

काययक्रम"

या

वजल्हास्तरीय

सवयसाधारण योजनेस प्रशासकीय मान्यता
दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग,
शासन वनणयय क्रमाांक कौववउ-२०१५/प्र.क्र.56/अवियान-१
२ रा मजला, मादाम कामा मार्गय, हु तात्मा राजर्गुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
वदनाांक : 16 माचय, २०१7.
वाचा : १) कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, शासन वनणयय क्रमाांक
कौववउ-2015/प्र.क्र.195/रोस्वरो-1, वदनाांक 03 ऑर्गस्ट, 2015.
२) कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, शासन वनणयय क्रमाांक
कौववउ-२०१५/प्र. क्र.१२२/रोस्वरो-१, वदनाांक ०२ सप्टें बर, २०१५.
३) कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, शासन वनणयय क्रमाांक
कौववउ-२०१५/प्र.क्र.३७/अवि-1, वदनाांक 23 नोव्हेंबर, २०१५.
प्रस्तावना :
राज्यातील युवक-युवतींचे कौशल्य ववकासाद्वारे सक्षमीकरण करुन त्याांना अवधक मार्गणी
असलेल्या उद्योर्ग, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजर्गार/स्वांयरोजर्गाराच्या सांधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियान राबववण्यास या वविार्गाच्या वदनाांक 0२
सप्टें बर, २०१५ रोजीच्या शासन वनणययान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे. सदर शासन वनणययातील
अ.क्र.९.2 मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक वजल्याच्या स्थावनक ववशेष र्गरजाांनुसार अथवा स्थावनक
औद्योवर्गक आस्थापनाांकडू न तसेच उपलब्ध रोजर्गार/स्वयांरोजर्गाराच्या सांधींच्या अनु षांर्गाने कौशल्य
ववकास योजनेंतर्गयत वववशष्ट्ट मार्गणीचे अभ्यासक्रम राबववण्याची र्गरज लक्षात घेता प्रत्येक वजल्यात
वजल्हा वनयोजन सवमतीमार्यत स्वतांत्र वनधीची तरतूद करणे व त्यास शक्ती प्रदत्त सवमतीची मान्यता
घेऊन काययवाही करणेबाबत तरतूद आहे.
सदर शासन वनणययानुसार अवियानाची अांमलबजावणी प्रिावीपणे होण्याच्या दृष्ट्टीने प्रत्येक
वजल्याच्या वजल्हा वनयोजन सवमतीने (DPC) कौशल्य ववकास योजनेकवरता वनधी राखून
ठे वण्याबाबतचा तसेच इतर बाबींसांदिांतील धोरणात्मक वनणयय घेण्याची आवश्यकता होती. प्रमोद
महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानासांदिातील धोरणात्मक वनणयय घेण्यासाठी मा.मुख्य
सवचव याांच्या अध्यक्षतेखाली वविार्गाच्या वदनाांक 03/08/2015 रोजीच्या शासन वनणययान्वये शक्ती
प्रदत्त सवमती र्गवठत करण्यात आली आहे . सदर सवमतीच्या वदनाांक 03/11/2015 रोजीच्या बैठकीच्या
काययवृत्तानुसार सन २०१६-१७ या ववत्तीय वषापासून वजल्याच्या वार्षषक योजनेसाठी मांजूर केलेल्या
वनयतव्ययामधून वकमान रुपये ३.०० कोटी इतका वनयतव्यय कौशल्य ववकास योजनेसाठी राखून
ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे. त्यानुसार वनयोजन वविार्गाने वजल्याच्या वार्षषक योजनेमध्ये
"वकमान कौशल्य ववकास काययक्रम" या योजनेची नोंद वनयोजन वविार्गाच्या सांर्गणकीय प्रणालीवर
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(MPSIM) घेण्यात येऊन प्रत्येक वजल्याकवरता लेखावशषय वनमाण करण्यात आले आहे. तथावप, सदर
योजनेच्या अांमलबजावणीची काययपद्धती वववहत करणारा शासन वनणयय वविार्गाकडू न वनर्गयवमत
करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अवियानासाठी वजल्याच्या वार्षषक योजनेमधून वजल्हा वनयोजन
सवमतीकडे वनयतव्यय प्रस्ताववत/मार्गणी करणे, योजनेच्या खचावर वनयांत्रण ठे वणे, उपयोवर्गता
प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी काययवाहीसाठी "वकमान कौशल्य ववकास काययक्रम" या वजल्हास्तरीय
सवयसाधारण योजनेच्या काययपद्धती वववहत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणयय :
प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाांतर्गंत वजल्यातील वववशष्ट्ट िौर्गोवलक
तथा सामावजक स्स्थती, परांपरार्गत व्यवसाय, नैसर्षर्गक सांसाधने तथा साधनसामुग्री इत्यादींच्या आधारे
वजल्यातील रोजर्गार/स्वयांरोजर्गारासाठी अवधक मार्गणी असलेली क्षेत्रे वनवरत कयान या क्षेत्राांच्या
कौशल्याच्या मार्गणीनुसार वववशष्ट्ट अभ्यासक्रम राबववणे. तसेच प्रवशक्षणप्राप्त उमेदवाराांना रोजर्गार/
स्वयांरोजर्गारासाठी सहाय्य करणे या उविष्ट्टाकवरता "वकमान कौशल्य ववकास काययक्रम" या
वजल्हास्तरीय सवयसाधारण योजनेस या शासन वनणययाद्वारे प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
योजनेच्या अांमलबजावणीची काययपद्धती खालील प्रमाणे राहील.
(अ) वजल्यात कौशल्य तथा उद्योजकता ववकास प्रवशक्षण काययक्रम राबववणे.
या योजनाांतर्गयत वजल्यातील वववशष्ट्ट िौर्गोवलक तथा सामावजक स्स्थती, परांपराांर्गत व्यवसाय,
नैसर्षर्गक सांसाधने तथा साधनसामुग्री इत्यादींच्या आधारे ववववध क्षेत्रातील रोजर्गार/स्वयांरोजर्गारासाठी
कौशल्याच्या मार्गणीनुसार 15 ते 45 वयोर्गटातील उमेदवाराांकवरता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रवशक्षण पवरषद
(NCVT), सेक्टर स्स्कल कौस्न्सल (SSC), नॅशनल स्स्कल डे व्हलपमेंट कॉपोरेशन (NSDC), राज्य
व्यवसाय प्रवशक्षण पवरषद (SCVT), ववद्यापीठे , केंद्र व राज्य शासनाने तसेच त्याांच्या अवधपत्याखालील
सावयजवनक उपक्रम/महामांडळे व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था (MSSDS) इत्यादींनी मान्यता
वदलेले अभ्यासक्रम वजल्हा कौशल्य ववकास सवमतीमार्यत वनवरत करण्यात येतील. तथावप, सदर
अभ्यासक्रम NSQF च्या स्तराशी सुसांर्गत असणे बांधनकारक राहील.
2.

त्याचप्रमाणे, वजल्हा स्तरावरील उत्पादन, सेवा व वकरकोळ व्यापार इत्यादी क्षेत्रातील

आस्थापनाांना लार्गणारे वववशष्ट्ट कौशल्यप्राप्त मनुष्ट्यबळ तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेले Tailor
made अभ्यासक्रम वजल्हा कौशल्य ववकास काययकारी सवमतीच्या मान्यतेने राबववण्यात येतील.
याकवरता वजल्हा कौशल्य ववकास काययकारी सवमती त्याांचे स्तरावर वजल्यातील मार्गणी असलेल्या
वववशष्ट्ट क्षेत्रातील मनुष्ट्यबळ वनर्षमती व कौशल्य ववकास काययक्रमासाठी अभ्यासर्गटाची स्थापना
करण्यात येईल. सदर अभ्यासर्गटात खालील सदस्याांचा समावेश राहील.
1. सांबांवधत क्षेत्रातील औद्योवर्गक आस्थापना अथवा औद्योवर्गक सांघटनेचे प्रवतवनधी
2. सांबांवधत क्षेत्रातील अग्रर्गण्य शैक्षवणक सांस्थाांचे प्रवतवनधी
3. सांबांवधत क्षेत्रातील तज्ञ-प्रवशक्षक
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2.1 सदर अभ्यासर्गटामार्यत खालील काययवाही करण्यात येईल.
अवधक मार्गणी असलेल्या वववशष्ट्ट क्षेत्रातील कौशल्ययुक्त मनुष्ट्यबळासाठी आवश्यक Job Role
कवरता National Occupation Standards (NOS) व Qualification Packs (QPs) तयार करुन
सदर अभ्यासक्रम NSQF स्तराशी सुसांर्गत करणे.
अभ्यासर्गटाांतील सदस्याांना शासनाच्या प्रचवलत वनयमानुसार प्रवास व दै वनक ित्ता तसेच वजल्हा
कौशल्य सवमतीने वनवरत केलेल्या दराने मानधन अनुज्ञय
े राहील.
3.

"वकमान कौशल्य ववकास काययक्रम" या योजनेंतर्गयत प्रवशक्षणासाठी इच्छू क सांस्थाांकडू न वजल्हा

कौशल्य ववकास काययकारी सवमतीमार्यत इरादापत्र (EoI) मार्गवून कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग
शासन वनणयय क्रमाांक कौववउ-2015/प्र.क्र.37/अवि-१, वदनाांक 23/11/2015 मधील वनकषाांची पूतयता
करणाऱ्या सुयोग्य सांस्थाांची प्रवशक्षणासाठी वनवड करण्यात येईल. इरादापत्रामध्ये इच्छू क कौशल्य
प्रवशक्षण सांस्थेने प्रवशक्षण खचाच्या प्रवतपूतीचे दर नमूद करणे आवश्यक राहील. सदर दरामध्ये
उमेदवाराांचे पवरचालन (Mobilization), समुपदे शन, मार्गयदशयन, वनवासी/अवनवासी प्रवशक्षण, उमेदवाराांना
रोजर्गार/स्वयांरोजर्गार उपलब्ध करुन दे णे व तद्नांतरचा पाठपुरावा करणे इत्यादी बाबींवरील खचाचा
समावेश राहील. तथावप, सदर दर कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्गाने वेळोवेळी वनवरत केलेल्या
दराच्या कमाल मयादे त असणे आवश्यक राहील. सांस्थाांची वनवड करताना त्याांनी इरादापत्रात नमूद
केलेले प्रवशक्षण खचाच्या प्रवतपूतीचे दर, प्रवशक्षणाांती यशस्वी उमेदवाराांसाठी रोजर्गार/स्वयांरोजर्गाराची
उपलब्धता तसेच याद्वारे त्याांना प्राप्त होणारे मावसक वेतन/उत्पन्न इत्यादी बाबींचा ववचार करण्यात
येईल.
४.

वजल्हा कौशल्य ववकास काययकारी सवमतीने वनवड केलेल्या सुयोग्य सांस्थेने महाराष्ट्र राज्य

कौशल्य ववकास सोसायटीकडे सूचीबद्ध होणे बांधनकारक राहील. तसेच सदर योजनेचा लाि घेऊ
इस्च्छणाऱ्या उमेदवाराांची नोंदणी सदर सांस्थेने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटीच्या वेब
पोटय लवर करणे बांधनकारक राहील.
५.

रोजर्गार/स्वयांरोजर्गार उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचे वनकष, प्रवशक्षणोत्तर रोजर्गार/स्वयांरोजर्गार

प्राप्तीकवरता सहाय्य, रोजर्गार प्राप्ती नांतरच्या पाठपुराव्याचा कालावधी व काययपद्धती, प्रवशक्षणार्थ्यांच्या
बायोमॅरीक हजेरी बाबतचे वनकष इत्यादी बाबीं सदिातील तरतूदी वविार्गाच्या वदनाांक 02/09/2015
रोजीच्या शासन वनणययानुसार अथवा शासनाने वेळावेळी वववहत केल्यानुसार लार्गू राहतील. तथावप,
सदर सांस्थाांना प्रवशक्षण खचासाठी अदा करावयाच्या प्रतीपूती रक्कमेचे टप्पे वनवरत करण्याचे अवधकार
वजल्हा कौशल्य ववकास काययकारी सवमतीस राहतील.
6.

प्रवशक्षणाांती उमेदवाराांचे मुल्यमापन त्रयस्थ सांस्था/व्यक्ती, वविार्गाच्या वदनाांक 23/11/2015

रोजीच्या शासन वनणययामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या वनकषाांची पुतयता करणाऱ्या मुल्यमापन सांस्था/
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व्यक्ती याांचेमार्यत करण्यात येईल. मुल्यमापन सांस्था/व्यक्ती याांना कौशल्य ववकास व उद्योजकता
वविार्गाच्या वदनाांक 02/09/2015 रोजीच्या शासन वनणययातील तरतुदीनुसार तसेच यात वेळोवेळी
शासनाने केलेल्या सुधारीत दराने मुल्यमापन शुल्क अनुज्ञय
े राहील. प्रवशक्षणाांती यशस्वी उमेदवाराांना
राष्ट्रीय व्यवसाय प्रवशक्षण पवरषद (NCVT), सेक्टर स्स्कल कौस्न्सल (SSC), नॅशनल स्स्कल डे व्हलपमेंट
कॉपोरेशन (NSDC), राज्य व्यवसाय प्रवशक्षण पवरषद (SCVT), ववद्यापीठे , केंद्र व राज्य शासनाने तसेच
त्याांच्या अवधपत्याखालील सावयजवनक उपक्रम/महामांडळे व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था
(MSSDS) इत्यादींनी मान्यता वदलेल्या अभ्यासक्रमाांकवरता सांबांधीत अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी याांचेमार्यत मदत करण्यात येईल.
ब) रोजर्गारासाठी अवधक मार्गणी असलेल्या व स्वयांरोजर्गारासाठी वाव असलेल्या क्षेत्राांतील
वजल्यातील इतर कौशल्य ववकास प्रवशक्षण योजनाांना मदत करणे.
7.

या योजनाांतर्गयत वजल्हा स्तरावर राबववण्यात येणाऱ्या कौशल्य ववकास प्रवशक्षण योजनाांना वजल्हा

कौशल्य ववकास काययकारी सवमतीच्या मान्यतेने सहाय्यिूत/पुरक सेवा उदा. वनवासी सेवा, प्रवास खचय,
व्यावसावयक सेवा, प्रचार, प्रवसध्दी व प्रसार, प्लेसमेंट्स, टू ल वकट्स पुरववणे इ. अनुषवां र्गक सेवा म्हणून
एक ककवा एकापेक्षा अवधक सेवा पुरववण्याकवरता तसेच वजल्याचा कौशल्य कमतरता अभ्यास (Skill Gap
Study) करण्याकवरता आवश्यक तो वनधी पुरववण्यात येईल. प्रवास खचातांर्गयत उमेदवाराांना त्याांच्या
वनवासस्थानापासून प्रवशक्षणाच्या वठकाणापयंत ये-जा करण्यासाठी प्रत्यक्षात असलेल्या सावयजवनक
वाहतूक व्यवस्थेनुसार बस/रेल्वे िाडे अदा करण्याबाबत आवश्यकतेनुसार वजल्हा कौशल्य ववकास
काययकारी सवमतीस वनणयय घेता येईल. तथावप, सदर बाबींकवरता राज्यस्तरीय कौशल्य प्रवशक्षण
योजनेंतर्गयत वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येऊ नये.
8.

वजल्यातील कौशल्य प्रवशक्षण घेणाऱ्या उमेदवाराांना आवश्यकतेनुसार वजल्हा कौशल्य ववकास

काययकारी सवमतीच्या मान्यतेने केंद्र शासनाच्या प्रधानमांत्री कौशल्य ववकास योजनेच्या सुधारीत
मार्गयदशयक सूचनाांमध्ये वदलेल्या वजल्याांच्या वर्गीकरणानुसार (PMKVY Guidelines 2016-2020)
खालील नमूद दराने िोजन व वनवास खचय अनुज्ञय
े राहील. (पवरवशष्ट्ट-अ)
अ. क्र.

वर्गय

शुल्क (प्रवत प्रवशक्षणाथी
प्रवत वदन)

1

अ वर्गात समाववष्ट्ट वजल्हे (X Category Districts)

रु. 300/-

2

ब वर्गात समाववष्ट्ट वजल्हे (Y Category Districts)

रु. 250/-

3

क वर्गात समाववष्ट्ट वजल्हे (अ व ब वर्गीय वजल्यात समाववष्ट्ट

रु. 200/-

नसलेले उवयवरत वजल्हे) (Z Category Districts)
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प्रवास/वाहतुक खचय आवण िोजन व वनवास या बाबींवरील खचाच्या प्रवतपुतीच्या टप्याांबाबतचा
(Payment milestones) वनणयय वजल्हा कौशल्य ववकास काययकारी सवमती घेईल.
९.

या योजनेसाठी सांबांवधत वजल्याचे वजल्हावधकारी याांना वनयांत्रण अवधकारी म्हणून व वजल्हा

कौशल्य ववकास, रोजर्गार व उद्योजकता मार्गयदशयन केंद्र कायालयातील सहायक सांचालक, कौशल्य
ववकास, रोजर्गार व उद्योजकता याांना आहरण व सांववतरण अवधकारी म्हणून घोवषत करण्यात येत आहे.
प्रस्तूत योजनेसाठी वजल्हा वनयोजन सवमतीकडे वनयतव्यय प्रस्ताववत/मार्गणी करणे, सांबांवधताांना खचाची
प्रवतपुती करणे, योजनेच्या खचावर वनयांत्रण ठे वणे, उपयोवर्गता प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी काययवाही
सहायक सांचालक, कौशल्य ववकास, रोजर्गार व उद्योजकता याांनी करावी.
1०.

प्रस्तूत योजनेसाठी वजल्हावनहाय उपलब्ध होणाऱ्या वनधीपैकी प्रशासकीय बाबींवर 5% वनधीच्या

कमाल मयादे त खचय करण्यात यावा. या वनधीतून अभ्यासर्गटाांतील सदस्याांना शासनाच्या प्रचवलत
वनयमानुसार प्रवास व दै वनक ित्ता तसेच वजल्हा कौशल्य ववकास काययकारी सवमतीने वनवरत केलेल्या
दराने मानधन तसेच इतर कायालयीन बाबींवरील खचय िार्गववण्यात येईल.
1१.

सांबांवधत

वजल्याच्या

मार्गणी

क्रमाांकाखाली

२२३०-कामर्गार

व

सेवायोजन

या

मुख्य

लेखावशषातांर्गंत प्रस्तुत योजनेसाठी राज्यातील नऊ वजल्याांसाठी वनयोजन वविार्गाने उपलेखावशषय
वनमाण केले असून उवयवरत वजल्याांसाठी उपलेखावशषय उपलब्ध करुन दे ण्याची काययवाही वनयोजन
वविार्गाकडू न करण्यात येईल.
1२.

सदर शासन वनणयय वनयोजन वविार्गाचा अनौपचारीक सांदिय क्रमाांक 02/1481, वदनाांक

04/01/2017 व ववत्त वविार्गाचा अनौपचारीक सांदिय क्रमाांक 43/17/व्यय-६, वदनाांक 18/02/2017
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार वनर्गयवमत करण्यात येत आहे.
सदरहू शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201703171746294203 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत कयान काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

S.G. Patil

Digitally signed by S.G. Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=SDED, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f64f9296da4ba15d02d3ad3826a21a74ed0
80355ac04eef5617c3b4f08af47ae, cn=S.G. Patil
Date: 2017.03.17 17:49:29 +05'30'

(सां.वर्ग.पाटील)
उपसवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव,
2. सवय मा.मांत्री, याांचे खाजर्गी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
3. सवय मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्गी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
4. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरषद/ववधानसिा याांचे खाजर्गी सवचव, ववधानिवन, मुांबई,
5. सवय ववधानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,
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6. मा.मुख्य सवचव, मांत्रालय , मुांबई,
7. सवय मांत्रालयीन वविार्गाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
8. आयुक्त, कौशल्य ववकास, रोजर्गार व उद्योजकता सांचालनालय, कोकण िवन, नवी मुांबई,
9. मुख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी, कर् परेड, मुांबई,
10. आयुक्त तथा सांचालक, नर्गर पवरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई,
11. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-२, महाराष्ट्र, नार्गपूर,
13. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -1, महाराष्ट्र, मुांबई,
14. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) -२, महाराष्ट्र, नार्गपूर,
15. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई/सवय वजल्हा कोषार्गार कायालय
16. वनवासी व लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई
17. सवय वविार्गीय आयुक्त,
18. सवय वजल्हावधकारी,
19. सवय वजल्हावधकारी तथा सदस्य सवचव, वजल्हा वनयोजन सवमती,
20. आयुक्त सवय महानर्गरपावलका,
21. सवय वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य काययकारी अवधकारी,
22. मुख्यावधकारी, सवय नर्गर पवरषद/नर्गर पांचायती,
23. सांचालक (प्रवशक्षण/व्यवसाय वशक्षण), व्यवसाय

वशक्षण व प्रवशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र

राज्य, मुांबई
24. सहसांचालक,

व्यवसाय वशक्षण

व प्रवशक्षण, प्रादे वशक

कायालय, मुांबई/पुणे/नार्गपूर/

अमरावती/औरां र्गाबाद/नावशक,
25. उपसांचालक, वविार्गीय मुख्यालय कौशल्य ववकास, रोजर्गार व उद्योजकता, मुांबई/पुणे/
नार्गपूर/अमरावती/औरांर्गाबाद /नावशक,
26. सवय सहाय्यक सांचालक, कौशल्य ववकास, रोजर्गार व उद्योजकता
27. सवय कायासने, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्ग, मांत्रालय, मुांबई,
28. वनवड नस्ती.

********
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शासन वनणयय क्रमाांक कौववउ-2015/प्र.क्र.56/अवियान-१, वदनाांक 16/03/2017
सोबतचे पवरवशष्ट्ट-अ
वजल्हावनहाय शहराांचा दजा
अ.क्र.

वजल्हा

शहर

र्गट

1

मुांबई

बृहन्मुांबई

अ (X)

2

पुणे

पुणे

अ (X)

3

अमरावती

अमरावती

ब (Y)

4

नाांदेड

नाांदेड

ब (Y)

5

औरांर्गाबाद

औरांर्गाबाद

ब (Y)

6

नावशक

नावशक

ब (Y)

7

मुांबई

विवांडी

ब (Y)

8

सोलापूर

सोलापूर

ब (Y)

9

नार्गपूर

नार्गपूर

ब (Y)

10

ठाणे

वसई-ववरार शहर

ब (Y)

11

नावशक

मालेर्गाांव

ब (Y)

12

नाांदेड

नाांदेड-Waghala

ब (Y)

13

साांर्गली

साांर्गली

ब (Y)

14

कोल्हापूर

कोल्हापूर

ब (Y)

वटप : "अ (X)" व "ब (Y)" वर्गीय वजल्यात समाववष्ट्ट नसलेले राज्यातील उवयवरत सवय वजल्हे
"क (Z)" वर्गात समाववष्ट्ट करण्यात आले आहेत.
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