
व्यवसाय मार्गदर्गन व समुपदेर्न कें द्र 
(CGCC), कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्था (Skill 
Training Providers) व मूल्यमापन संस्था 
(Assessing Bodies) यानंा सूशिबध्द 
करण्याबाबतिे शनकष शनशित करणे.  

महाराष्ट्र   र्ासन 
कौर्ल्य शवकास व उद्योजकता शवभार् 

र्ासन शनणगय क्रमाकं : कौशवउ-२०१५/प्र.क्र.37/अशभ-1 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२. 
शदनाकं : 23 नोव्हेंबर,२०१५. 

 

वािा: १) र्ासन शनणगय, उच्ि व तंत्र शर्क्षण शवभार्, क्र.कौशवका-
२०१०/(१७७/२०१०)/व्यशर्-५, शद. २९.१२.२०१० 

२) र्ासन शनणगय , उच्ि व तंत्र शर्क्षण शवभार्, क्र. कौशवका२०१०/(१७०/२०१०)/         
व्यशर्-५,शद. २८.२.२०११ 

३) र्ासन शनणगय, उच्ि व तंत्र शर्क्षण शवभार्, क्र. कौशवका-
२०१०/(११९/१०)/व्यशर्-५, शद. २१.५.२०११ 

४) र्ासन शनणगय क्र, सामान्य प्रर्ासन शवभार्, एईओ-१०१५/प्र.क्र.०६/२०१५,                   
शद. १५.१.२०१५ 

५) र्ासन शनणगय, कौर्ल्य शवकास व उद्योजकता शवभार्, क्र.कौशवउ-२०१५/ 
प्र.क्र.२१/प्रर्ा-१, शद. ६.४.२०१५ 

६) र्ासन शनणगय ,कौर्ल्य शवकास व उद्योजकता शवभार्, क्र. कौशवउ-२०१५/प्र.क्र. 
१९५/रोस्वरो-१, शदनाकं ३.८.२०१५.  

७)  र्ासन शनणगय, कौर्ल्य शवकास व उद्योजकता शवभार्,  क्र.कौशवउ-
२०१५/प्र.क्र.१२२/ रोस्वरो-१, शद. २.९.२०१५ 

पार्श्गभमूी  :   
 सन २०१४ पासून मा.पंतप्रधान याचं्या "मेक इन इंशिया" या संकल्पनेस अनुसरुन 

"स्कील इंशिया" या नावाने कौर्ल्य शवकास या कायगक्रमास कें द्र र्ासनाने सवोच्ि प्राधान्य शदल ेअसून 
या कायगक्रमािी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने राष्ट्रीय स्तरावर "कौर्ल्य शवकास व 
उद्योजकता" या स्वतंत्र मंत्रालयािी स्थापना केली आहे.  या अनुषंर्ाने तसेि  मा.मुख्यमंत्री याचं्या मेक 
इन महाराष्ट्र या ध्येयास अनुसरुन राज्यात कौर्ल्य शवकास अशभयान अशधक प्रभावीपणे 
राबशवण्यासाठी संदभाधीन शदनाकं १५.१.२०१५ च्या र्ासन शनणगयान्वये पूवीच्या रोजर्ार व 
स्वयंरोजर्ार शवभार्ािे रुपातंर करुन "कौर्ल्य शवकास व उद्योजकता शवभार्" या स्वतंत्र शवभार्ािी 
स्थापना करण्यात आली आहे.  

 राज्यातील मनुष्ट्यबळािे कौर्ल्य शवकसीत करून त्यानंा मार्णी असलेल्या क्षते्रात 
रोजर्ार/स्वयंरोजर्ाराच्या संधी उपलब्धतेद्वारे पशरवार व समाजािा एक उत्पादक सदस्य म्हणनू 
सन्मानाने  आपले भावी आयुष्ट्य समथगपणे घिशवता याव.े तसेि शवशवध शवभार्ामार्ग त राबशवण्यातं 
येणाऱ्या योजनािंे एकात्त्मकरीत्या शनयोजन व अंमलबजावणीतून " मेक इन इंिीया " व " मेक इन 
महाराष्ट्र" या सारख्या संकल्पना साकार करून राज्याच्या अथगव्यवस्थेिे बळकटीकरण करता याव े
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यासाठी कौर्ल्य शवकासासंबंधीिे सवगसमावरे्क "प्रमोद महाजन कौर्ल्य व उद्योजकता अशभयान" 
संदभाधीन र्ासन शनणगय शदनाकं ०२ सप्टेंबर, २०१५ अन्वये राज्यात सुरू करण्यात  आले आहे.   

कौर्ल्य शवकास कायगक्रमािे घटक असलेल्या कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्था, व्यवसाय 
मार्गदर्गन व समुपदेर्न ससं्था व मूल्यमापन संस्था यानंा सूशिबध्द करण्याबाबतिे शनकष शदनाकं ०२ 
सप्टेंबर, २०१५ च्या र्ासन शनणगयामध्ये नमूद करण्यात आलेले नसल्याने राज्यात सदर अशभयानािी 
प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी उपरोक्त संस्थाचं्या शनविीबाबतिे शनकष शनशित करण्याि े
र्ासनाच्या शविाराधीन होते.   

र्ासन शनणगय :  

 प्रमोद महाजन कौर्ल्य व उद्योजकता शवकास अशभयानातंरं्त व्यवसाय मार्गदर्गन व 
समुपदेर्न कें द्र (CGCC), कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्था व मूल्यमापन संस्था (Assessing Bodies) यानंा 
खालील शनकषानुसार सूिीबद्ध करण्यास मान्यता  देण्यात येत आहे.  

1. व्यवसाय मार्गदर्गन व समुपदेर्न कें द्र (CGCC) - 
उमेदवारािंी नोंदणी, कौर्ल्यपूवग मुल्यमापन िािणी घेणे, उमेदवारािंा कल, आवि व 

क्षमता शविारात घेवुन त्यानंा उद्योर्ाचं्या/बाजारपेठेतील मार्णीनुसार कौर्ल्यआधारीत 
प्रशर्क्षणासाठी शर्र्ारस करण्यासाठी व्यवसाय मार्गदर्गन व समुपदेर्न कें द्रािंी स्थापना करण्यास 
र्ासन शनणगय शदनाकं ०२ सप्टेंबर, २०१५ अन्वये मान्यता देण्यातं आलेली आहे. या प्रकारिी कें दे्र 
र्ासनाच्या अथवा स्वत:च्या जारे्त ककवा शर्रत्या स्वरूपात कायात्न्वत करण्यासाठी व्यवसाशयक 
तज्ञ/संस्था सूशिबध्द करण्यातं येतील यासाठी पुढील प्रमुख शनकषाचं्या आधारे स्पधेद्वारे संस्थानंा 
व्यवसाय मार्गदर्गन व समुपदेर्न कें द्र म्हणनू सिूीबद्ध करण्यािी कायगवाही महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य 
शवकास संस्थेमार्ग त करण्यात येईल.  

१.१. कौर्ल्यपूवग मुल्यमापन व समुपदेर्न/शर्क्षण/व्यवसाय शर्क्षण/व्यवसाय मार्गदर्गन व 
समुपदेर्न/ प्रशर्क्षण या उदे्दर्ाकरीता कायदेर्ीर नोंदणीकृत करण्यातं आलेल्या 
अर्ासकीय अथवा र्ासकीय संस्था/शवर्श्स्त संस्था/मयाशदत कारणास्तव भाशर्दारीतील 
संस्था/भाशर्दारीतील संस्था/एकमेव मालकी असलेली संस्था/सोसायटी असणे 
आवश्यक. 

१.२. संस्था ही शकमान तीन वषे या क्षते्रात काम करणारी असावी.  
१.३. संस्थेिे मार्ील तीन वषात शकमान सरासरी रूपये २५.०० लाखािी उलाढाल असणे 

आवश्यक.  
१.४. संस्थेने मार्ील तीन वषात शकमान ३००० लाभार्थ्यांिे व्यवसाय मार्गदर्गन व समुपदेर्न 

केलेले असाव.े  
१.५. रोजर्ारािे मुल्यमापन, व्यवसाय मार्गदर्गन व समुपदेर्नासाठी संस्थेकिे प्रशत कें द्र शकमान 

०५ प्रशर्शक्षत व्यत्क्त/सल्लार्ार असणे तसेि व्यवसाय मार्गदर्गन व समुपदेर्नासाठी 
ताशंत्रक व आर्थथक सक्षमता असणे आवश्यक आहे.  

१.६. राज्य ककवा कें द्र र्ासनाने संस्थेस काळया यादीत टाकलेले नसाव.े  
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१.७. संस्थेकिे वधै PAN व TAN प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.  
  

2. कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्था  (Skill Training Providers STPs) -   
 

बाजारपेठेतील मार्णीनुसार सुसंर्त प्रशर्क्षण कायगपध्दती राबवून NCVT,SCVT,SSCs, 
MSSDS इत्यादींमार्ग त मान्यताप्राप्त तसेि NSQF र्ी सुसंर्त  अभ्यासक्रमांिे प्रशर्क्षण कायगक्रम 
राबशवण्यासाठी खालील शनकषािंी पुतगता करणाऱ्या कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्थानंा महाराष्ट्र राज्य 
कौर्ल्य शवकास संस्थेमार्ग त सूशिबध्द करण्यातं यईेल.  

2.1. खालील प्रवर्ात मोिणाऱ्या संस्थानंा कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्था म्हणनू सूशिबध्द 
करण्यांत येईल.  

अ) रै्क्षशणक/प्रशर्क्षण संस्था. 

 रात्ष्ट्रय व्यवसाय प्रशर्क्षण पशरषद (NCVT) संलग्नीत र्ासकीय व अर्ासकीय 
औद्योशर्क प्रशर्क्षण संस्था.  

 कें द्रीय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील पशरषदानंी मान्यता शदलेल्या संस्था उदा. 
अशखल भारतीय ताशंत्रक पशरषद (AICTE)/भारतीय वदै्यकीय पशरषद/नशसंर् 
पशरषद/नॅर्नल काउत्न्सल र्ॉर हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ि केटरींर् 
टेक्नॉलॅाजी/इतर 

 कें द्र/राज्य र्ासन/कें द्रर्ाशसत प्रर्ासनाने स्थाशपत केलेल्या शवद्यापीठार्ी 
संलग्न  असलेल्या  संस्था.  

 कें द्र/राज्य र्ासनाच्या माध्यशमक/उच्ि माध्यशमक शर्क्षण मंिळ व तंत्र शर्क्षण 
मंिळ/महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय पशरक्षा मंिळाने मान्यता शदलेल्या संस्था.  

 दुरस्थ शर्क्षण पशरषदेने मान्यता शदलेल्या दुरस्थ शर्क्षण संस्था. 

 आंतररात्ष्ट्रय हवाई वाहतूक संघटना (IATA) ककवा आंतरारत्ष्ट्रय शवमान िालन 
संस्था (ICAO) यानंी मान्यता शदलेल्या संस्था.  

 शर्काऊ उमेदवारी कायदा, 1961 अंतरं्त प्रशर्क्षण देणाऱ्या संस्था.  

 NSDC, SSCs व SCVT इत्यादीं यािंेकिे सूशिबध्द असलेल्या संस्था.  

 आंतररात्ष्ट्रय स्तरावरील प्रमाणन करणारी व आंतररात्ष्ट्रय स्तरावर 
रोजर्ाराकरीता त्स्वकाहायग असलेल्या संस्थेिे मान्यता प्राप्त प्रशर्क्षण कायगक्रम 
राबशवणाऱ्या प्रशर्क्षण संस्था.  
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ब)  र्ासनाने स्थशपत केलले्या संस्था.  

कें द्र/राज्य र्ासन/कें द्रर्ाशसत प्रर्ासनाने स्थाशपत केलेल्या (स्वायत्त 
संस् थासंह) संस्था.  

क)  स्थाशनक प्राशधकरणाकिे नोंदणीकृत असलेल्या व संबंशधत क्षते्रात ककमान  3 वषे 
कायगरत असलेल्या आवश्यक पायाभतू सुशवधा, यतं्रसामग्री व साधनसामग्री व  
आवश्यक प्रशर्क्षण सुशवधा असलेल्या आशण मनुष्ट्यबळ, एकाि वळेेस शकमान एका 
तुकिीिे प्रशर्क्षण करण्यािी प्रशर्क्षण क्षमता असलेल्या प्राशधकरणाकिे 
नोंदणीकृत असलेल्या इत्स्पतळे, नशसंर् होम यासंह कोणत्याही औद्योशर्क 
आस्थापना.  

ि) एकाि वळेेस शकमान एका तुकिीिे प्रशर्क्षण करण्या इतक्या पायाभतू/प्रशर्क्षण 
सुशवधा व  अहगताधारी मनुष्ट्यबळ असलेल्या िेंबर ऑर् कॉमसग ऑर् इंित्स्रज 
(CII) ककवा औद्योशर्क संघटना.  

ई)  व्यवसाय शर्क्षण अभ्यासक्रम/रोजर्ाराक्षम कौर्ल्य प्रशर्क्षण उद्योजकता शवकास 
प्रशर्क्षण इत्यादीं क्षते्रातील कायदेशर्र नोंदणीकृत उद्योर्/व्यापारी मंिळ/शवर्श्स्त 
संस्था/मयाशदत कारणास्तव भाशर्दारीतील/भाशर्दारीतील/एकमेव मालकी 
असलेल्या संस्था.  

वर नमूद अ, क व ि प्रवर्ातील अर्ासकीय संस्था हया कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्था म्हणनू 
सुशिबध्द होण्यासाठी संस्था कायदेशर्र नोंदणीकृत उद्योर्/व्यापारी मंिळ/शवर्श्स्त संस्था/मयाशदत 
कारणास्तव भाशर्दारीतील/ भाशर्दारीतील एकमेव मालकी असलेल्या/सोसायटी असणे आवश्यक 
आहे.  

2.२. संस्थेकिे वार्थषक शकमान १   प्रशर्क्षणार्थ्यांना प्रशर्क्षण देण्यासाठी आवश्यक पायाभतू 
सुशवधा/पुरेसे मनुष्ट्यबळ यािंी ताशंत्रक व आर्थथक सक्षमता असणे आवश्यक आहे.  

2.३. राज्य ककवा कें द्र र्ासनाने संस्थेस काळया यादीत टाकलेले नसाव.े   

वरील संस्थापंैकी ज्या संस्था कें द्र व राज्य र्ासनाच्या प्रशर्क्षण संस्था अथवा रात्ष्ट्रय 
व्यवसाय प्रशर्क्षण पशरषद (NCVT)/सेक्टर त्स्कल कौत्न्सल (SSC)/नॅर्नल त्स्कल िेव्हलपमेंट 
कॉपोरेर्न (NSDC)/राज्य व्यवसाय प्रशर्क्षण पशरषद (SCVT)  इत्यादीं शवभार्/संस्था/प्राशधकरण 
यािंेकिे सूशिबध्द झालेल्या आहेत अर्ा संस्थानंा महाकौर्ल्य पोटगलद्वारे सूशिबध्द करून घेण्यातं 
येईल. तथापी, याप्रकारे सूशिबध्द झालेल्या संस्थावं्यशतशरक्त ज्या संस्थाकंिे कें द्र व राज्य र्ासनािे 
शवभार् अथवा रात्ष्ट्रय व्यवसाय प्रशर्क्षण पशरषद (NCVT)/सेक्टर त्स्कल कौत्न्सल (SSC)/नॅर्नल 
त्स्कल िेव्हलपमेंट कॉपोरेर्न (NSDC)/राज्य व्यवसाय प्रशर्क्षण पशरषद (SCVT)/महाराष्ट्र राज्य 
कौर्ल्य शवकास संस्था (MSSDS) इत्यादींनी मान्यता शदलेल्या अभ्यासक्रमासंाठी शवशहत केलेल्या 
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मानकानुंसार प्रशर्शक्षत मनुष्ट्यबळ, जार्ा, यंत्रसामग्री, कच्िा माल, इत्यादीं सुशवधा उपलब्ध आहेत 
अर्ा संस्थाचं्या महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य शवकास संस्थेने प्राशधकृत केलेल्या तज्ञ/संस्थाकिून प्राप्त 
शनशरक्षण अहवालाच्या आधारे संस्थानंा महाकौर्ल्य पोटगलवर सूशिबध्द करून घेण्यात येईल.   

र्ासनाने वळेोवळेी शनशित केल्याप्रमाणे शनधीच्या उपलब्धतेनुसार सूशिबध्द कौर्ल्य 
प्रशर्क्षण संस्थाकंिून प्रशर्क्षण कायगक्रम आयोशजत करून घेण्यात येतील. तथापी, सूशिबध्द कौर्ल्य 
प्रशर्क्षण संस्थेस र्ासन पुरस्कृत प्रशर्क्षणाि े कायगक्रम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक नाही. 
पशरत्स्थतीनुसार आवश्यक असेल  तेथे र्ासनाने वळेोवळेी शवशहत केलेल्या अटीं व र्तीं मान्य केलेल्या 
सूशिबध्द कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्थानंा खालील प्राधान्य क्रमाने प्रशर्क्षण कायगक्रम शवतरीत करण्यातं 
येतील.     

अ) प्रशर्क्षण देण्यातं आलेल्या शजल्हयामध्येि सवाशधक रोजर्ार (Wage Employment) देणाऱ्या 
कौर्ल्य प्रशर्क्षण संस्था.  

आ) प्रशर्क्षण यर्स्वीपणे पुणग केलेल्या प्रशर्क्षणार्थ्यांना सवाशधक रोजर्ार शमळवून देणाऱ्या कौर्ल्य 
प्रशर्क्षण संस्था. 

इ) प्रशर्क्षण यर्स्वीपणे पुणग केलेल्या प्रशर्क्षणार्थ्यांना सवाशधक सरासरी वतेनावर रोजर्ार (Wage 
Employment) शमळवून देणाऱ्या संस्था.  

ई) मार्ील तीन वषामध्ये सवाशधक प्रशर्क्षणार्थ्यांना प्रशर्क्षण देवून रोजर्ार उपलब्ध करून शदलेली 
संस्था.   

3. मुल्यमापन संस्था/व्यत्क्त (Assessing Bodies) :  
शवशवध प्रशर्क्षण संस्थांमार्ग त प्रशर्क्षण पूणग झाल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेमार्ग त प्रशर्शक्षत 

लाभार्थ्यांिे मुल्यमापन होवून, यर्स्वी लाभार्थ्यांिे प्रमाशणकरण करणे आवश्यक आहे. या प्रशक्रयेसाठी 
तज्ञ मुल्यमापन संस्था/व्यक्तीिी आवश्यकता आहे. ही बाब लक्षात घेता खालील शनकष पूणग करणाऱ्या  
मुल्यमापन संस्था/ंव्यक्तींना  (Assessing Bodies) महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य शवकास संस्थेमार्ग त 
सूशिबध्द करण्यातं येईल.   

  ३.१. कें द्र व राज्य र्ासनाच्या शवशवध शवभार्ाचं्या अंतरं्त राबशवण्यातं येत असलेल्या कौर्ल्य 
शवकासाच्या योजनासंाठी NSDC/NCVT/SSCs/SCVT इत्यादीं संस्थानंी सूशिबध्द 
करण्यातं आलेल्या संस्था/व्यक्ती अर्ा संस्था/ंव्यक्तींना महाकौर्ल्य पोटगलद्वारे सूशिबध्द 
करून घेण्यातं येईल.   

३.२. वरील पशरच्छेद ३.१ मधील संस्था/व्यक्ती व्यशतशरक्त कें द्र व राज्य र्ासनािे शवभार् अथवा 
NCVT/SSCs/NSDC/SCVT इत्यादींनी शनशित केलेले शनकष पुणग करणाऱ्या 
संस्था/ंव्यक्तींच्या  पात्रतेिे मुल्यमापन महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य शवकास संस्थेमार्ग त  
करण्यातं येवून, मुल्यमापन अहवालाच्या आधारे त्यानंा महाकौर्ल्य पोटगलवर सूशिबध्द 
करून घेण्यातं येईल.  
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वरीलप्रमाणे शवशवध व्यक्ती/संस्थासंाठी  शवशहत केलेल्या प्रमुख शनकषािंा सशवस्तर 
तपशर्ल व अनुषंशर्क बाबी महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य शवकास संस्थेने शनशित करून  संस्था/व्यक्तींच्या 
सूशिबध्दतेिी कायगवाही करण्यातं यावी. याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य शवकास संस्थेने यापूवी 
केलेल्या कायगवाहीस मान्यता देण्यातं येत आहे.    

सदर र्ासन शनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201511241229380903 असा 
आहे. हा आदेर् शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेर्ानुसार व नावाने. 

 

                                                         
          ( एस. एस. संधू ) 
 प्रधान सशिव, महाराष्ट्र र्ासन 

प्रत :  
1. मा.मुख्यमंत्री  यािंे प्रधान सशिव, 
2. सवग संबंशधत मा.मंत्री, यािंे खाजर्ी सशिव, मंत्रालय, मंुबई,  
3. सवग संबंशधत मा. राज्यमंत्री यािंे खाजर्ी सशिव, मंत्रालय, मंुबई,  
4. मा. शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरषद/शवधानसभा यािंे खाजर्ी सशिव, शवधानभवन, मुंबई,  
5. सवग शवधानमंिळ सदस्य,महाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सशिव, मंत्रालय , मंुबई, 
7. सवग मंत्रालयीन शवभार्ािंे  अपर मुख्य सशिव/प्रधान सशिव/सशिव, मंत्रालय, मंुबई,  
8. आयुक्त, कौर्ल्य शवकास, रोजर्ार व उद्योजकता सिंालनालय, कोकण भवन, नवी मंुबई, 
9. मुख्य कायगकारी अशधकारी, महाराष्ट्र राज्य कौर्ल्य शवकास संस्था, कर् परेि, मंुबई,  
10. आयुक्त तथा संिालक नर्र पशरषद प्रर्ासन सिंालनालय, वरळी, मंुबई,  
11. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,  
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-२, महाराष्ट्र, नार्पूर, 
13. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -1, महाराष्ट्र, मुंबई,  
14. महालेखापाल (लेखा पशरक्षा) -२, महाराष्ट्र, नार्पूर, 
15. अशधदान व लेखा अशधकारी, मंुबई  
16. शनवासी व लेखा परीक्षा अशधकारी, मंुबई  
17. सवग शवभार्ीय आयुक्त,  
18. सवग शजल्हाशधकारी,  
19. आयुक्त सवग महानर्रपाशलका  
20. सवग शजल्हा पशरषदािंे मुख्य कायगकारी अशधकारी,  
21. मुख्याशधकारी, सवग नर्र पशरषद/नर्र पंिायती,  
22. संिालक (प्रशर्क्षण/व्यवसाय शर्क्षण), व्यवसाय  शर्क्षण व प्रशर्क्षण सिंालनालय, महाराष्ट्र 

राज्य ,मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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23. सहसंिालक, व्यवसाय शर्क्षण व प्रशर्क्षण, प्रादेशर्क कायालय, मंुबई/पुणे/नार्पूर/ 
अमरावती/औरंर्ाबाद/ नाशर्क, 

24. उपसंिालक, शवभार्ीय मुख्यालय कौर्ल्य शवकास, रोजर्ार व उद्योजकता, 
मंुबई/पुणे/नार्पूर/ अमरावती/औरंर्ाबाद /नाशर्क, 

25. सवग कायासने, कौर्ल्य शवकास व उद्योजकता शवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
26. शनवि नस्ती 
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