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प्रस्ततािना :
िहाराष्ट्रातून िोठ्या सांख्येने परदे शात नोकरीकमरता जार्ाऱ्या इच्छू क ि पात्र
उिेदिाराांना कायदे मशर िागाचा अिलांब करुन पाठमिर्े शक्य होण्यासाठी त्याचप्रिार्े परेदशात
ज्या कौशल्याची िागर्ी िाढत आहे अशा कौशल्याचे प्रमशक्षर् इच्छू क ि पात्र उिेंदिाराांना दे ऊन
त्याांना परदे शात नोकरीच्या सांधी उपलब्ध करुन दे ण्याकरीता सद्य:स्स्तितीत राज्य शासनाची अशी
कोर्तीही यांत्रर्ा नसल्याने परदे शात नोकरीकमरता जाण्यास इच्छू क उिेदिाराांना नोंदर्ीकृत
खाजगी सांस्तिाांिार्यत

(Overseas Placement Agencies/Agents) परदे शात नोकरीकमरता

जाताांना अनेक अडचर्ी येत असल्याचे मदसून आले आहे. त्याचबरोबर सदर सांस्तिाांिार्यत
उिेदिाराांना पासपोर्य , स्हहसा इ. अनुषांगीय कागदपत्रे मिळिून दे ताांना शुल्क म्हर्ून अिाजिी
रक्किेची िागर्ी करुन आर्थिक शोषर् केले जात असल्याची बाब नाकारता येत नाही. यािर िात
करण्यासाठी िा.िुख्यिांत्री आमर् िा.िांत्री,कौशल्य मिकास ि उद्योजकता याांच्यािध्ये झालेल्या
चचेदरम्यान िहाराष्ट्र राज्याने एक अत्यांत िहत्िाकाांक्षी "Overseas Placement and Skill
Development Center" मिकमसत करर्ेबाबत दृष्ट्र्ीकोन (Vision) मनमित केला आहे.
िहाराष्ट्र राज्याच्या कौशल्य मिकास मिभागाद्वारे मिकमसत केला जार्ारा "Overseas
Placement and Skill Development Center" हा अमभनि उपक्रि असून केंद्र शासनाच्या
इमिग्रेशन ॲक्र् ,1983 या कायद्यािध्ये निूद केलेल्या प्रािधानाांतगयत सदर उपक्रि राबमिण्याचे
प्रस्ततामित आहे. उक्त कायद्यािध्ये परदे शािध्ये नोकरीकमरता जार्ाऱ्या उिेदिाराांची नोकरभरती
प्रमक्रया ि त्यानुषांगीक बाबींबाबतची प्रमक्रया स्तपष्ट्र् निूद करण्यात आली आहे.
त्यानुषांगाने राज्यात सदर केंद्रे स्तिापन करण्यासाठी प्रधान समचि, कौशल्य मिकास ि
उद्योजकता याांचे अध्यक्षतेखाली काययकारी समिती स्तिापन करण्याची बाब शासनाच्या मिचाराधीन
होती.
शासन मनर्यय :
राज्यातील परदे शात नोकरीकमरता जाण्यास इच्छू क ि पात्र असलेल्या उिेदिाराांच्या
परदे शात रोजगार प्राप्त होण्यासाठी सािोरे जािे लागर्ा-या सिय सिस्तयाांिर सिाधानकारक
उपाययोजना

करण्याच्या दृष्ट्र्ीने ि राज्यातील कुशल/अधयकुशल/अकुशल िनु ष्ट्यबळाच्या

परदे शातील िागर्ीनुसार इच्छू क उिेदिाराांचा पुरिठा करर्े याकमरता सियप्रिि िुांबई ि नागपूर
या दोन मजल््ाांच्या मठकार्ी "Overseas Placement and Skill Development Center" सुरु
करण्याचे मनयोमजले आहे . सदर दोन्ही मजल््ाांच्या मठकार्ी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील
पारपत्र कायालयेही (Passport Offices) काययरत आहेत. याचा र्ायदा नोकरीकमरता परदे शात
जाण्यास इच्छू क असलेल्या राज्यातील उिेदिाराांना िोठ्या प्रिार्ात होण्यासाठी चाांगली सुमिधा
शासनािार्यत मनिार् करण्यासाठी करता येईल.
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2.

सदर Overseas Placement and Skill Development Center स्तिापन करण्यासाठी

िा. िुख्यिांत्री िहोदयाांच्या िान्यतेनुसार प्रधान समचि, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता याांचे
अध्यक्षतेखाली खालील अमधकाऱ्याांची काययकारी समिती स्तिापन करण्यात येत आहे.
१)

प्रधान समचि ,कौशल्य मिकास ि उद्योजकता मिभाग

-

अध्यक्ष

२)

अ.िु.स./प्रधान समचि, गृह मिभाग अििा त्याांचे सहसमचि/

-

सदस्तय

-

सदस्तय

-

सदस्तय

-

सदस्तय

-

सदस्तय

-

सदस्तय

-

सदस्तय समचि

उपसमचि स्ततरािरील प्रमतमनधी
३)

अ.िु.स./प्रधान समचि, मनयोजन मिभाग अििा त्याांचे
सहसमचि/उपसमचि स्ततरािरील प्रमतमनधी

४)

अ.िु.स./प्रधान समचि , मित्त मिभाग

अििा त्याांचे सहसमचि

उपसमचि स्ततरािरील प्रमतमनधी/
५)

अ.िु.स./प्रधान समचि ,कािगार मिभाग अििा त्याांचे
सहसमचि/उपसमचि स्ततरािरील प्रमतमनधी

६)

अ.िु.स./प्रधान समचि ,उद्योग मिभाग अििा त्याांचे
सहसमचि/उपसमचि स्ततरािरील प्रमतमनधी

७)

िुख्य काययकारी अमधकारी ,िहाराष्ट्र राज्य कौशल्य मिकास
सोसायर्ी, िुांबई

८) सह/उप समचि, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता मिभाग
3.

सदर समितीची काययकक्षा खालीलप्रिार्े राहील.
Overseas Placement & Skill Development Centre िध्ये इच्छू क ि पात्र असलेल्या

उिेदिाराांना खालील सुमिधा प्रदान करण्याच्या दृष्ट्र्ीने साियजमनक-खाजगी भामगदारी तत्िािर
(PPP) स्तिापन करण्याच्या सुयोग्य भामगदाराची मनिड करण्यासाठी या क्षेत्रािध्ये अनुभि
असलेल्या नािाांककत कांपन्याांकडू न इरादापत्र िागमिण्याची बाब पडताळू न पहार्े.
1) नोंदर्ी ि परदे शात रोजगाराची उपलब्धता (Registration & Overseas Placement)
2) िामहती, िागयदशयन ि सिुपदे शन (Information, Guidance & Counselling)
3)पारपत्र, स्हहसा ि हिाई प्रिासाबाबत िागयदशयन (Passport, Visa & Air Ticket
Assistance)
4) कौशल्य मिकास प्रमशक्षर् (Skill Development Training)
5) कौशल्य िृद्धी (Skill Up gradation for overseas Job)
६) रोजगाराची उपलब्धता, रोजगाराबाबत सांशोधन ि मिकास (Job Forecasting,
Research and Development)
७) कािगार कल्यार् (Labour Welfare)
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4.

सदर शासन मनर्यय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तिळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201701051557184903 असा आहे. हा आदे श
मडजीर्ल स्तिाक्षरीने साांक्षाांमकत करून काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

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=f64f9296da4ba15d02d3ad3826a21a
74ed080355ac04eef5617c3b4f08af47ae,
cn=S.G. Patil
Date: 2017.01.05 16:01:51 +05'30'

( सां.मग. पार्ील )
शासनाचे उप समचि
प्रत,
1. िा. राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याांचे समचि,
2. िा.िुख्यिांत्री याांचे अपर िुख्य समचि ,िांत्रालय, िुांबई,
3. िा. िांत्री,कौशल्य मिकास ि उद्योजकता याांचे खाजगी समचि ,िांत्रालय, िुांबई,
4. िा. राज्यिांत्री, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता याांचे खाजगी समचि ,िांत्रालय, िुांबई,
5. िा.िुख्य समचि, िांत्रालय , िुांबई,
6. सिय िांत्रालयीन मिभागाांचे अपर िुख्य समचि/प्रधान समचि/ समचि ,िांत्रालय , िुांबई,
7. प्रधान समचि, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता मिभाग याांचे स्तिीय सहायक, िांत्रालय, िुांबई,
8. िहालेखापाल ( लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, िुांबई/ नागपूर
9. उपसमचि/अिर समचि, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता मिभाग,िांत्रालय, िुांबई,
10. आयुक्त, कौशल्य मिकास,रोजगार ि उद्योजकता सांचालनालय, कोकर् भिन, निी िुांबई,
11. िुख्य काययकारी अमधकारी, िहाराष्ट्र राज्य कौशल्य मिकास सांस्तिा,िुांबई,
12. सांचालक (हयिसाय मशक्षर् ि प्रमशक्षर् ), हयिसाय मशक्षर् ि प्रमशक्षर् सांचालनालय, िहाराष्ट्र
राज्य ,िुांबई,
13. सहसांचालक हयिसाय मशक्षर् ि प्रमशक्षर्, प्रादे मशक कायालय, िुांबई/पुर्े/नागपूर/
अिरािती/औरां गाबाद/ नामशक,
14. उपसांचालक, कौशल्य मिकास,रोजगार ि उद्योजकता , प्रादे मशक कायालय , िुांबई/पुर्े/
नागपूर/अिरािती/औरांगाबाद/ नामशक,
15. मनिड नस्तती/ अमभयान-1.
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