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िाचा :- कौशल्य मिकास ि उद्योजकता मिभाग शासन मनर्यय क्रिाांक        
कौमिउ-2016/प्र.क्र.184/अमभयान-१, मदनाांक 04 जानेिारी, 2017. 

प्रस्तािना : 

         िहाराष्ट्र राज्याच्या कौशल्य मिकास मिभागाद्वारे मिकमसत केला जार्ारा "Overseas 
Placement and Skill Development Center" हा अमभनि उपक्रि कें द्र शासनाच्या  इमिगे्रशन 

ॲक्ट ,1983 या कायद्यािध्ये निूद केलेल्या प्रािधानाांतगयत राबमिण्याचे प्रस्तामित आहे. 

 त्यानुषांगाने राज्यात सदर कें दे्र स्थापन करण्यासाठी प्रधान समचि, कौशल्य मिकास ि 
उद्योजकता याांचे अध्यक्षतेखाली मिभागाच्या सांदभाधीन मदनाांक 04/01/2017 रोजीच्या शासन 
मनर्ययान्िये काययकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या मदनाांक 
16/01/2017 रोजी झालेल्या बैठकीत सिानुिते ठरल्यानुसार कें द्र शासनाच्या िहाराष्ट्रातील 
Ministry of External Affairs (Overseas Indian Affairs) तसेच कािगार आयुक्त, िहाराष्ट्र 
शासन याांच्या कायालयातील सांबांमधत अमधकाऱयाांचा सिािशे करण्याची बाब शासनाच्या 
मिचाराधीन होती.  

शासन मनर्यय : 

राज्यातील परदेशात नोकरीकमरता जाण्यास इच्छूक ि पात्र असलेल्या उिेदिाराांच्या 
परदेशात रोजगार प्राप्त होण्यासाठी सािोरे जाि े लागर्ा-या सिय सिस्याांिर सिाधानकारक 
उपाययोजना  करण्याच्या दृष्ट्टीने ि राज्यातील कुशल/अधयकुशल/अकुशल िनुषयबळाच्या 
परदेशातील िागर्ीनुसार इच्छूक  उिेदिाराांचा पुरिठा कररे् याकमरता सियप्रथि िुांबई ि नागपूर 
या दोन मजल््ाांच्या मठकार्ी "Overseas Placement and Skill Development Center" सुरु 
करण्याचे मनयोमजले आहे.  

2. सदर Overseas Placement and Skill Development Center स्थापन करण्यासाठी 
प्रधान समचि, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता याांच े अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
काययकारी समितीिध्ये खालील अमधकाऱयाांचा सिािशे करण्यात येत आहे. 

१) Protector of Emigrants/Director, Ministry of External Affairs 
(Overseas Indian Affairs), मखरा नगर, साांताकु्रज (प.), िुांबई. 

- सदस्य 

२) कािगार आयुक्त, िहाराष्ट्र शासन, पुरे्. - सदस्य 
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4. सदर शासन मनर्यय शासनाचे सांकेत स्थळ www.maharashtra.gov.in  या सांकेत 
स्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201702141506084803 असा आहे. 
हा आदेश मिजीटल स्िाक्षरीने साांक्षाांमकत करून काढण्यात येत आहे.                                      

  िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

  
 (सां.मग. पाटील)
 शासनाचे उप समचि  
प्रत, 
1. िा.राज्यपाल, िहाराष्ट्र राज्य याांचे समचि,  
2. िा.िुख्यिांत्री याांचे अपर िुख्य समचि, िांत्रालय, िुांबई, 
3. िा.िांत्री, कौशल् य मिकास ि उद्योजकता याांचे खाजगी समचि, िांत्रालय, िुांबई, 
4. िा.राज्यिांत्री, कौशल् य मिकास ि उद्योजकता याांचे खाजगी समचि, िांत्रालय, िुांबई, 
5. िा.िुख्य समचि, िहाराष्ट्र शासन, िांत्रालय , िुांबई, 
6. सिय िांत्रालयीन मिभागाांचे अपर िुख्य समचि/प्रधान समचि/समचि, िांत्रालय , िुांबई, 
7. प्रधान समचि, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता मिभाग याांचे िमरष्ट्ठ स्िीय सहायक, िांत्रालय, 

िुांबई, 
8. उपरोक्त समितीिधील सिय सदस्य, 
9. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, िुांबई/नागपूर, 
10. उपसमचि/अिर समचि, कौशल्य मिकास ि उद्योजकता मिभाग, िांत्रालय, िुांबई, 
11. आयुक्त, कौशल्य मिकास, रोजगार ि उद्योजकता सांचालनालय, कोकर् भिन, निी िुांबई, 
12. िुख्य काययकारी अमधकारी, िहाराष्ट्र राज्य कौशल्य मिकास सोसायटी, िुांबई, 
13. सांचालक (व्यिसाय  मशक्षर् ि प्रमशक्षर् ), व्यिसाय  मशक्षर् ि प्रमशक्षर् सांचालनालय, 

िहाराष्ट्र राज्य ,िुांबई, 
14. सहसांचालक व्यिसाय मशक्षर् ि प्रमशक्षर्, प्रादेमशक कायालय, िुांबई/पुरे्/नागपूर/ 

अिरािती/औरांगाबाद/नामशक,  
15. उपसांचालक, कौशल्य मिकास, रोजगार ि उद्योजकता, प्रादेमशक कायालय, िुांबई/पुरे्/ 

नागपूर/अिरािती/औरांगाबाद/नामशक, 
16. मनिि नस्ती (अमभयान-1). 
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