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प्रस्तावना
सन 2022 पयंत िारताची ६४ टक्के लोकसांख्या 15 ते 59 या कायणप्रवर् (Working Age
Group) वयोगटातील असेल. तसेच िारतातील लोकाांचे सरासरी वयोमान 29 वर्षे असेल. म्हर्जेच
2022 पयंत िारत हा जगातील सवात तरुर् दे शाांपैकी एक असेल व उत्पादनक्षमता असलेले बहु सांख्य
मनुष्ट्यबळ िारताकडे असेल. वाढती बाजारपेठ, कमी ककमतीत उत्पादनाचे वठकार् आवर् कुशल
मनुष्ट्यबळाचे स्त्रोत असलेल्या िारतात ववदे शी गुांतवर्ूक मोठया प्रमार्ात वाढत आहे. पवरर्ामी,
स्थावनक, राष्ट्रीय, जागवतक पातळीवर ववववध क्षेत्रात मोठया प्रमार्ात रोजगाराच्या सांधी वनमार् होत
आहेत. या सांधींच्या माध्यमातून आपल्या अथणव्यवस्थेत शाश्वत वृद्धी व ववकास होण्यासाठी प्रवशवक्षत
आवर् कुशल मनुष्ट्यबळ असर्े अत्यांत आवश्यक आहे . या पाश्वणिम
ू ीवर ववववध उद्योग व इतर क्षेत्राांतील
सांधींचा फायदा घेण्यासाठी िारतातील तरुर् वयोगटातील उमेदवाराांना अथणव्यवस्थेच्या ववववध
क्षेत्राांमध्ये बदलत्या आधुवनक तांत्रज्ञानानुरुप कौशल्याधावरत प्रवशक्षर्ाद्वारे उत्पादनक्षम बनववण्याच्या
दृष्ट्टीने “कौशल्य ववकास” या कायणक्रमास राष्ट्रीय प्राधान्य दे वून केंद्र शासनातफे सन 2009 मध्ये
राष्ट्रीय कौशल्य ववकास कायणक्रम सुरु करण्यात आला.
सदरील कायणक्रमाच्या अनुर्षांगाने महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय कौशल्य ववकास कायणक्रमाच्या
अांमलबजावर्ीची सुरूवात सन 2010 पासून करण्यात आली. या कायणक्रमाांतगणत िारतासाठी 50
कोटी कुशल मनुष्ट्यबळाची वनर्ममती सन 2022 पयंत करण्याचे उविष्ट्ट लक्षात घेता महाराष्ट्रासाठी
4.50 कोटी मनुष्ट्यबळाचे कौशल्य ववकवसत करण्याचे उविष्ट्ट ठरववण्यात आले. यासाठी उच्च व
तांत्र वशक्षर् वविागामाफणत शासन वनर्णय वदनाांक 19/05/2010 अन्वये मा.मुख्यमांत्री याांच्या
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय वशखर पवरर्षद तसेच मा.मुख्य सवचव याांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य
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कौशल्य ववकास कायणकारी सवमती गठीत करण्यात आली आहे. वदनाांक 29.12.2010 च्या शासन
वनर्णयान्वये राज्यातील कौशल्य ववकास या योजनेचे सांवनयांत्रर्, वनयोजन व प्रिावी
अांमलबजावर्ीकरीता नोडल एजन्सी म्हर्ून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्थेची स्थापना
करण्यात आली आहे . आयुक्त, रोजगार, स्वयांरोजगार व कौशल्य ववकास हे या सांस्थेचे पदवसध्द
मुख्य कायणकारी अवधकारी आहेत. सदर कायणक्रमाची गाव पातळीपयंत प्रिावीपर्े अांमलबजावर्ी
करण्याच्या

दृष्ट्टीने

उच्च

व

तांत्र

वशक्षर्

वविागाच्या

शासन

वनर्णय

क्र.कौववका-

2010/(119/10)/व्यवश-5, वद.21/05/2011 अन्वये वविागीय आयुक्त याांच्या अध्यक्षतेखाली
वविागीय कौशल्य ववकास कायणकारी सवमती व प्रत्येक वजल्हयाच्या वजल्हावधकारी याांच्या
अध्यक्षतेखाली वजल्हा कौशल्य ववकास कायणकारी सवमती गठीत करण्यात आली आहे.
सन 2014 पासून मा.पांतप्रधान याांच्या “मेक इन इांवडया” या सांकल्पनेस अनुसरुन “स्कील
इांवडया” या नावाने कौशल्य ववकास या कायणक्रमास केंद्र शासनाने सवोच्च प्राधान्य वदले असून या
कायणक्रमाची प्रिावी अांमलबजावर्ी करण्याच्या दृष्ट्टीने राष्ट्रीय स्तरावर “कौशल्य ववकास व
उद्योजकता” या स्वतांत्र मांत्रालयाची स्थापना केली आहे . या अनुर्षांगाने तसेच मा.मुख्यमांत्री याांच्या
मेक इन महाराष्ट्र या ध्येयास अनुसरुन राज्यात कौशल्य ववकास अवियान अवधक प्रिावीपर्े
राबववण्यासाठी वदनाांक 15.01.2015 च्या शासन वनर्णयान्वये पूवीच्या रोजगार व स्वयांरोजगार
वविागाचे रुपाांतर करुन “कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग” या स्वतांत्र वविागाची स्थापना
करण्यात आली आहे.
सद्यस्स्थतीत एकीकडे बेरोजगार तरुर्ाांना रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करुन दे र्े हे
शासनासमोर सवात मोठे आव्हान आहे तर दु सरीकडे राष्ट्रीय व आांतर राष्ट्रीय अथणव्यवस्थेच्या
ववववध क्षेत्राांमध्ये कुशल मनुष्ट्यबळाची गरज वदवसेंवदवस वाढत आहे. तसेच मेक इन इांवडया,
वडजीटल इांवडया, स्वच्छ िारत, स्माटण शहरे , सांसद आदशण ग्रामयोजना, प्रधानमांत्री जन धन योजना
इत्यादी उपक्रमाांना राष्ट्रीय प्राधान्य दे ण्यात आल्याने देखील ववववध क्षेत्रातील रोजगाराच्या सांधी
मोठया प्रमार्ात वनमार् होत आहेत. यावशवाय सध्या राज्यात शासनाचे ववववध वविाग व त्याांच्या
अवधपत्याखालील महामांडळे याांचे माफणत ववववध प्रवगातील लािाथाना वर नमूद ववववध प्रकारच्या
रोजगार व स्वयांरोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने

ववववध केंद्र व राज्य पुरस्कृत

योजना राबववण्यात येत आहेत. तथावप, यामध्ये समन्वयाचा अिाव असून एकसूत्रता नसल्यामुळे या
योजनाांच्या फलवनष्ट्पत्तीची मावहती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध न होता या योजनाांचे वनयोजन,
कायान्वयन, सांवनयांत्रर्, मूल्यमापन इ. बाबींवर खचण होर्ाऱ्या साधनाांचा अचूक, वकफायतशीर व
प्रिावी वापर होत नाही.
वरील पाश्वणिम
ू ी लक्षात घेता राज्यातील मनुष्ट्यबळाचे कौशल्य ववकसीत करुन त्याांना
मागर्ी असलेल्या क्षेत्रात रोजगार/स्वयांरोजगाराच्या सांधी उपलब्धतेद्वारे पवरवार व समाजाचा एक
उत्पादक सदस्य म्हर्ून सन्मानाने आपले िावी आयुष्ट्य समथणपर्े घडववता यावे. तसेच ववववध
वविागाांमाफणत राबववण्यात येर्ाऱ्या योजनाांचे एकास्त्मकवरत्या वनयोजन व अांमलबजावर्ीतून “मेक
इन इांवडया“ आवर् “मेक इन महाराष्ट्र“ यासारख्या सांकल्पना साकार करुन आपल्या राज्याच्या
अथणव्यवस्थेचे बळकटीकरर् करता यावे, यासाठी कौशल्य ववकासासांबांधी सवण समावेशक अवियान
राबववण्याचा शासनाचा मानस होता.
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शासन वनर्णय :वरील पाश्वणिम
ू ीवर मा.पांतप्रधान याांच्या “स्कील इांवडया“ या सांकल्पनेस अनुसरून महाराष्ट्र
राज्याने “कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र” हे ध्येय (Vision) समोर ठे वले असून,
राज्यातील युवक-युवतींचे कौशल्य ववकासाद्वारे सक्षमीकरर् करुन त्याांना अवधक मागर्ी
असलेल्या उद्योग, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजगार/स्वयांरोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी “प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानास” या शासन वनर्णयाद्वारे
मान्यता दे ण्यात येत आहे .
1.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाचा उिेश
1.1

राज्य शासन तसेच केंद्र शासनातील ववववध वविागाांतगणत कौशल्य ववकास
प्रवशक्षर्ाशी वनगवडत सवण योजना व कायणक्रमाांखालील वनधीची साांगड घालून या
कायणक्रमाच्या एकास्त्मक अांमलबजावार्ीद्वारे कायणप्रवर् वयोगटातील (Working
Age Group) 15 ते 45 वर्षांपयंतच्या वयोगटातील उमेदवाराांचे अवधक मागर्ी
असलेल्या क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार व्यावसावयक कौशल्य ववकास (Skill
Development), कौशल्य वधणन (Up-skilling) व पुनकौशल्य ववकास (Reskilling)करर्े व त्याांना रोजगारक्षम करून त्यापैकी वकमान 75 टक्के उमेदवाराांना
प्रत्यक्ष नोकरी ककवा स्वयांरोजगार वमळवून दे र्े. हे करत असताना समाजातील
उपेवक्षत घटक जसे की, अनुसूवचत जाती जमाती, मवहला, अपांग, अल्पसांख्याक
इत्याकदच्या सहिागावर ववशेर्ष िर दे ण्यात येईल.

1.2

राज्याचा आर्मथक ववकास दर वाढता ठे वण्यासाठी मेक इन इांवडया आवर् मेक इन
महाराष्ट्र या धोरर्ास अनुसरुन, राज्याच्या वाढत्या ्द्योवगकरर्ास आवर् ववववध
सेवा उद्योगास कुशल मनुष्ट्यबळ पुरव्ातून त्याांची उत्पादकता वाढववर्े.

1.3

जागवतक, राष्ट्रीय व स्थावनक पातळीवरील बदलती आर्मथक पवरस्स्थती आवर्
त्यामुळे रोजगार बाजारात होत असलेले बदल, सतत वनमार् होर्ारी नव-नवीन
क्षेत्रे व रोजगार सांधी याांचा शोध घेऊन अद्ययावत मावहतीच्या आधारे मनुष्ट्यबळाची
मागर्ी व पुरवठयाचे वनयोजन करर्े व रोजगाराच्या सांधीनुसार सातत्याने
राज्यातील कुशल मनुष्ट्यबळ पुरववर्े.

1.4

उच्च व तांत्रवशक्षर् वविाग, शालेय वशक्षर् वविाग, ववद्यापीठे , वशक्षर्सांस्था, उद्योग
समूह, क्षेत्रवनहाय कौशल्य पवरर्षदा इत्यादी कौशल्य क्षेत्राशी वनगवडत सांस्थाांच्या
समन्वयाने कौशल्य ववकासासांबांधी पा्क्रम राष्ट्रीय कौशल्य अहणता फ्रेमवकणशी
(National Skill Qualification Framework) सुसांगत करर्े व त्यास अनुसरुन सदर
ववववध सांस्थाांच्या सहिागाने बाजारपेठेतील मागर्ीनुसार रोजगारक्षम कुशल
मनुष्ट्यबळ वनमार् करर्े.

2.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाची ठळक व्यूहरचना (Strategy)
सन 2009 पासून राष्ट्रीय कौशल्य ववकास धोरर्ाची वनविती होवून या अवियानाची

अांमलबजावर्ी करण्यात येत आहे. याबाबत आतापयंतचा

अनुिव लक्षात घेता, महाराष्ट्र

राज्यातील कौशल्य व उद्योजकता ववकास कायणक्रम प्रिावी व फलद्रूप होण्याच्या दृष्ट्टीने सदर
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अवियानाचे वनयोजन, सांस्थात्मक रचना, कायणपध्दती, अांमलबजावर्ी इत्याकदचे बाबतीत
सवणसाधारर् व्यूहरचना खालील प्रमार्े आहे.
2.1

उमेदवाराांची नोंदर्ी, मूल्यमापन चाचर्ी आवर् व्यवसाय मागणदशणन व समुपदे शनाच्या
माध्यमातून मूल्याांकन करर्े व त्या माध्यमातून सुयोग्य मावहती सांकवलत करर्े
(Competency Database) व त्या आधारे रोजगार बाजारपेठेतील मागर्ीनुसार,
नोंदर्ीकृत प्रवशक्षर् सांस्थाांच्या माध्यमातून बायोमॅवरक पध्दतीने उमेदवाराांची उपस्स्थती
नोंदवून व त्याांना उद्योगाच्या/बाजारपेठेतील मागर्ीनुसार कौशल्याधावरत प्रवशक्षर्
दे वून रोजगार/स्वयांरोजगार उपलब्ध करुन दे र्े.

2.2

कौशल्य प्रवशक्षर् कायणक्रमाकवरता उपलब्ध पायािूत सुववधाांचा महत्तम वापर करून
आवश्यकतेनुसार अवधकच्या सुववधा वनमार् करर्े.

2.3

मान्यता प्राप्त समुपदे शक, प्रवशक्षक, मूल्यमापक, वनवरक्षक, इत्याकदचा समूह (Pool)
वनमार् करर्े व प्रवशवक्षत मनुष्ट्यबळाची आवश्यकता ववचारात घेऊन आवश्यक नवीन
प्रवशक्षक व तज्ज्ञ मनुष्ट्यबळ वनमार् करर्े

आवर्

वेळोवेळी पुनप्रणवशक्षर्ाद्वारे क्षमता

वृध्दी करर्े.
2.4

ववववध

वविागाांतगणत

राबववण्यात

येर्ाऱ्या

कौशल्य

ववकास

योजनाांखालील

वनधीकौशल्य ववकास व उद्योजकता वविागाकडे वगण करुन एक छत्राखाली त्याांची
प्रिावी अांमलबजावर्ी व सुसूत्रीकरर् करर्े
2.5

राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुशल मनुष्ट्यबळाची मागर्ी व पुरवठा या बाबत
वनयवमत सवेक्षर् व सांशोधन करून रोजगार बाजार मावहती प्रर्ालीच्या (LMIS) आधारे
मनुष्ट्यबळाचे वनयोजन करर्े.

2.6

लािाथी तसेच लोक सहिाग वमळण्यासाठी व्यापक स्वरुपात व पवरर्ामकारक जनजागृती मोहीम राबववर्े.

2.7

कौशल्य ववकास कायणक्रमाच्या वनयोजन, अांमलबजावर्ी व सवनयांत्रर्ामध्ये ्द्योवगक
आस्थापना व सांबांवधत स्वयांसेवी सांस्था याांचा अवधकतम सहिाग वाढववर्े.

2.8

लािार्थ्यांच्या रोजगारोपराांत कारवकदीचा पाठपुरावा (Post placement tracking),
प्रोफाईल अद्ययावतीकरर्, व्यवसाय मागणदशणन व समुपदे शन इत्यादी माध्यमातून त्याांना
रोजगार/स्वयांरोजगाराचे दालन खुले करर्े.

2.9

लािाथी, व्यवसाय मागणदशणन व समुपदे शन केंद्रे , प्रवशक्षर् सांस्था, रोजगार दे र्ाऱ्या
आस्थापना, सांबांवधत मांत्रालयीन वविाग या सवण सहिागधारकाांना एक सामावयक
व्यासपीठ उपलब्ध करून दे र्े व त्या माध्यमातून कौशल्य ववकास कायणक्रमाची प्रिावी
अांमलबजावर्ी व सांवनयांत्रर् करर्े.

2.10 कौशल्य ववकासासाठी रोजगार बाजारानुरूप नव-नवीन अभ्यासक्रम तयार करर्े व
त्याांचे प्रमार्ीकरर् करर्े
2.11 उच्च व तांत्र वशक्षर्, शालेय वशक्षर्, ववद्यापीठे , शैक्षवर्क सांस्था या सवांच्या
सहिागातूनत्याांच्या वशक्षर् व प्रवशक्षर्ाच्या ववववध स्तरावर व्यावसावयक प्रवशक्षर्ाचा
अांतिाव करून त्याांची रोजगाराववर्षयी क्षमता बाांधर्ी करण्यासाठी व कायणपद्धती
आखण्यासाठी वनयोजन करर्े व सांबांवधत वविागाांनी त्याांची अांमलबजावर्ी करण्यासाठी
उत्प्रेरकाची िूवमका बजावर्े.
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2.12 उद्योगाांच्या गरजेनुसार कौशल्यधारक मनुष्ट्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी ववववध उद्योग
समुहाांच्या पायािूत सुववधा, तज्ज्ञ प्रवशक्षकाांचा सहिाग घेर्े.
2.13 कौशल्य ववकास कायणक्रमासाठी उदयोग समूहाांच्या सीएसआर वनधीचा सहिाग घेर्े.
2.14 कौशल्यववकास कायणक्रमामध्ये उदयोग समूह व खाजगी सांस्थाांचा सावणजवनक-खाजगी
िागीदारी (PPP) तत्वावर सहिाग घेर्े.
2.15 कौशल्य ववकासाच्या कायणक्रमाांतगणत प्रवशवक्षत उमेदवाराांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुिव
दे ऊन रोजगारक्षमता वाढववण्याकरीता वशकाऊ उमेदवारी कायणक्रमाचा ववस्तार करर्े.
2.16 पारांपावरक ककवा प्रत्यक्ष कामातून कौशल्य धारर् केलेल्या उमेदवाराांच्या कौशल्याचे
प्रमार्ीकरर्ाव्दारे (Recognition of Prior Learings) व त्याांचे कौशल्यवधणन करुन
बाजारपेठेत त्याांची रोजगार क्षमता वाढववर्े.
2.17 उद्योजकता व स्वयांरोजगाराला चालना दे ण्यासाठी स्वयांरोजगाराकवरता अथणसहाय्य
करर्ाऱ्या सवण महामांडळाच्या योजनाांचे

सुसूत्रीकरर् करुन त्याांची अांमलबजावर्ी

एकास्त्मक ई-प्रशासन सांगर्कीय प्रर्ालीद्वारे करर्े.
3.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाखालील योजनाांचे स्वरुप व घटक
यापूवी नमूद केल्याप्रमार्े सदर अवियान हे सवण समावेशक असून त्याचे स्वरुप बहु आयामी

आहे. बाजारपेठेत उच्च मागर्ी असलेल्या क्षेत्राच्या गरजेनुसार 15 ते 45 या वयोगटातील
मनुष्ट्यबळाला कौशल्य ववकासातून रोजगारक्षम बनववर्े आवर् याआधारे त्याांना रेाजगार व
स्वयांरोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करुन दे र्े हा सदर अवियानाचा प्रमुख उिेश आहे. तो साध्य
करण्याच्या दृष्ट्टीने ववववध वविागाांमाफणत राबववण्यात येर्ाऱ्या राज्य तसेच केंद्र शासन पुरस्कृत
ववववध योजनाांची साांगड घालून त्याांची अांमलबजावर्ी करण्याचेच फक्त वनयोवजत नाही तर या
अवियानाच्या उिेशास पूरक व पोर्षक ठरर्ारे उपक्रम दे खील या अवियानाांतगणत वनयोवजत आहेत.
अशा काही उपक्रमाांचा खचण या अवियानातून िागववण्याचे प्रस्ताववत ककवा वनयोवजत नाही. अशा
उपक्रमाांची अांमलबजावर्ी सदर अवियानाच्या वनकर्षाांप्रमार्े करर्े शक्य नसेल तर सांबांवधत उपक्रम
व योजना त्याांच्यासाठी वववहत केलेल्या वनकर्षाांनुसार राबववण्यात येवून अपेवक्षत उिेश्य साध्य
करण्यात येईल. यावशवाय अवियानाच्या अांमलबजावर्ीच्या दरम्यान कौशल्य पवरवेशाचा (Skill
Eco System) िाग म्हर्ून अवियानाशी सुसांगत असे उपक्रम दे खील हाती घेतले जातील
वरील सवण पाश्वणिम
ू ीवर या अवियानाच्या प्रिावी अांमलबजावर्ीसाठी सद्यस्स्थतीत ववववध
उपक्रमाचे स्वरुप व घटक खालीलप्रमार्े आहे त :
3.1

लािार्थ्यांच्या वनवडीपासून ते रोजगारोपराांत सहाय्यासाठी ववववध तज्ज्ञ सांस्थाांना सूचीबद्ध
करर्े
राज्यातील कौशल्य ववकास अवियानाची अांमलबजावर्ी करीत असताना व्यवसाय

मागणदशणन व समुपदे शन केंद्रामाफणत लािार्थ्यांची कल व कौशल्य चाचर्ीद्वारे उमेदवाराची वनवड
केल्यापासून ते त्याांना रोजगार/स्वयांरोजगार करण्यास सहाय्य करर्े अथवा सुचववलेले प्रवशक्षर्
पूर्ण करर्े व तद्नांतर रोजगार प्राप्ती व रोजगार प्राप्तीनांतरच्या पाठपुराव्यापयंतची प्रवक्रया पार
पाडू न दजेदार व मागर्ीनुसार कुशल मनुष्ट्यबळ वनर्ममतीचे उविष्ट्ट गाठण्यात येईल. हे साध्य
करण्यासाठी ववववध स्तरावर सांस्था/तज्ज्ञ याांची मोठया प्रमार्ावर आवश्यकता राहर्ार आहे .
यासाठी खालील प्रमार्े कायणवाही करण्यात येईल.
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अ) लािार्थ्यांची कौशल्यपूवण चाचर्ी व समुपदे शनाद्वारे वनवड करण्यासाठी मागणदशणन व
समुपदे शन केंद्र स्थापन करर्े व त्यासाठी तज्ज्ञ/सांस्था सूचीबद्ध करर्े
कल, आवड आवर् क्षमता ववचारात न घेताच उमेदवाराची कौशल्य
ववकासाच्या प्रवशक्षर्ासाठी वनवड केल्यास असे उमेदवार प्रवशक्षर् चालू असतानाच
प्रवशक्षर् सोडू न जातात ककवा प्रवशक्षर् झाल्यानांतर रोजगाराच्या जागी रुजू होत
नाहीत ककवा रुजू झाल्यास काही कालावधीनांतर रोजगार सोडतात. पयायाने असे
उमेदवार पुन्हा बेरोजगार होऊन सवण सांबांवधताांचा वेळ, पैसा इत्यादी व्यथण जातो. हे
टाळण्यासाठी उमेदवाराांची नोंदर्ी, कौशल्यपूवण मूल्यमापन चाचर्ी आवर् व्यवसाय
मागणदशणन व समुपदे शनाच्या माध्यमातून मूल्याांकन करर्े व उमेदवाराची कल,
आवड आवर् क्षमता ववचारात घेवुन त्याांना उद्योगाच्या/बाजारपेठेतील मागर्ीनुसार
कौशल्याधावरत प्रवशक्षर् दे वून रोजगार/स्वयांरोजगार उपलब्ध करुन दे ण्याच्या
दृष्ट्टीने टप्प्याटप्प्याने सवण वजल्हा मागणदशणन केंद्राांचे रुपाांतर व्यवसाय मागणदशणन व
समुपदे शन केंद्रात करण्यात येईल. त्यावशवाय ्द्योवगक प्रवशक्षर् सांस्था, शैक्षवर्क
सांस्था, शासकीय कायालये, जनसांग्राम इत्याकदचा आवश्यकतेनुसार तालुका ककवा
गाव पातळीवरच्या अशा केंद्राांसाठी उपयोग करण्यात येईल. याव्यवतवरक्त अशी
केंद्रे खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांस्थाांच्या स्वत:च्या जागेत ककवा शासकीय जागेत
चालववण्यासाठी ककवा क्षेवत्रय स्तरावरील मेळाव्यात सहिागी होण्यासाठी अशा
सांस्थाांची वनवड करुन त्याांना सूचीबद्ध करण्यात येईल.
कल चाचर्ी व समुपदे शनाच्या उपरोक्त प्रवक्रयेअांती लािाथाचे प्रामुख्याने
खालीलप्रमार्े वगीकरर् करण्यात येवून त्याांना रोजगार अथवा स्वयांरोजगार
वमळवून दे ण्याबाबत आवश्यक ती कायणवाही करण्यात येईल.
१.

रोजगार करण्यास पात्र

२.

रोजगारक्षम होण्यासाठी प्रवशक्षर् घेण्याची आवश्यकता असलेले उमेदवार

३.

स्वयांरोजगार व उद्योग करण्यास पात्र

4.

स्वयांरोजगार व उद्योगासाठी प्रवशक्षर्ास पात्र

ब) लािाथाच्या प्रवशक्षर्ासाठी व तद्नु र्षांवगक बाबींसाठी तज्ज्ञ/सांस्था सूचीबद्ध करर्े
1.

प्रवशक्षर् दे ऊन रोजगार उपलब्ध करून दे र्ाऱ्या सांस्थाांची वनवड
बाजारपेठेतील

ववववध

क्षेत्रातील

मागर्ीनुसार

तसेच

िववष्ट्यातील

प्रवशक्षर्ाची वाढती गरज लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्थेमाफणत
राज्यातील गरजू मुनष्ट्यबळाला प्रवशक्षर् दे ऊन रोजगार उपलब्ध करून देर्ाऱ्या
सांस्था सूचीबध्द (Empanelled) करण्याची मोवहम हाती घेण्यात येईल. यामध्ये
खाजगी

सांस्था

उद्योग

समूह,

शासकीय/वनमशासकीय

सांस्था/सेवािावी

सांस्था/्द्योवगक प्रवशक्षर् सांस्था/शासकीय तज्ज्ञ तसेच शासनाच्या ववववध
सांस्थाांतील सुववधा व तज्ञाांचा समावेश असेल. या सांस्थाांमाफणत प्रवशवक्षत झालेल्या
उमेदवाराांपैकी वकमान 75 टक्के उमेदवाराांना रोजगार/स्वयांरोजगार वमळवून
दे ण्याची जबाबदारी या प्रवशक्षर् सांस्थाांची राहील.
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2.

ववववध प्रकारच्या मूल्यमापनासाठी व्यावसावयक सांस्था/तज्ज्ञ याांची वनवड
उपरोक्त पवरच्छे दातील सांबांधीत कामकाजाशी वनगवडत तज्ज्ञ/ सांस्था याांची

जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्याांच्याकडील शैक्षवर्क अहणता-अनुिव, क्षमता,
साधने इत्यादी बाबतचे मूल्यमापन तसेच प्रवशवक्षत लािाथाचे कौशल्य प्रमावर्त
करण्यापूवी मूल्यमापन करण्यासाठी अपेवक्षत व्यावसावयक तज्ज्ञ/सांस्था याांची
वनवड करून त्याांना सूचीबध्द (Empanelled) करण्यात येईल.
3.2

रोजगार व स्वयांरोजगार केंवद्रत कौशल्य प्रवशक्षर्
उमेदवाराांच्या कौशल्य चाचर्ीच्या आधारे या उमेदवाराांचे कल, कौशल्य
अिाव व रोजगार क्षमता याांचे मूल्याांकन,समुपदे शन व मागणदशणन करून याआधारे
प्रवशक्षर्ाचे क्षेत्र वनवित करुन, सूचीबद्ध प्रवशक्षर् सांस्थाांमाफणत (ज्यामध्ये उद्योग
समुहाांचाही

समावेश

राहील)

बायोमेरीक

प्रर्ालीत

हजेरीच्या

आधारे ,

बाजारपेठेतील गरजेनुसार तसेच उद्योग व सेवा क्षेत्रातील वववशष्ट्ट मागर्ीनुसार,
सॉफ्ट प्रवशक्षर् /हाडण स्कील ककवा दोन्ही, प्रवशक्षर् दे वून प्रवशवक्षत उमेदवाराांना
रोजगार व स्वयांरोजगार उपलब्ध करून दे ण्यात येईल. या कौशल्य प्रवशक्षर्ामध्ये
NCVT, SSC, SCVT, MSSDS व इतर मान्यता प्राप्त मूल्यमापन व प्रमार्ीकरर्
सांस्थाद्वारे मान्य व NSQF शी सुसांगत सॉफ्ट व कोर कौशल्य मॉड्यूलचा समावेश
बांधनकारक राहील. कौशल्य ववकासातून रोजगार व स्वयांरोजगार हे सदर
प्रवशक्षर्ाचे मुख्य ध्येय राहील. यासाठी आदशण कायणपद्धतीत नमूद केल्याप्रमार्े
वकमान 75 टक्के प्रवशवक्षत उमेदवाराांस रोजगार/स्वयांरोजगार वमळवून दे र्े व
तदोपराांत त्याांना सहाय्याथण मागणदशणन करर्े अशा सांस्थाांची प्रमुख जबाबदारी
असेल.
३.३

उद्योगकेंवद्रत कौशल्य ववकास कायणक्रम (Industry Linked Skill Development
Programme (ILSDP)
वरील पवरच्छे द 3.2 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े उद्योगाांसाठी आवश्यक कुशल
मनुष्ट्यबळ वनर्ममतीसाठी उद्योग समुहाांना प्रवशक्षर् सांस्था म्हर्ून सूचीबद्ध करण्यावर
ववशेर्ष िर दे ण्यात येईल. या अांतगणत उद्योग समुहामाफणतच उद्योगानुरूप ज्ञान व
ॲप्रेंटीसशीपच्या आधारे प्रत्यक्ष कामाचा अनुिव दे वून त्याांच्याकडील पायािूत
सुववधा व

तज्ज्ञ

प्रवशक्षकाांचा उपयोग करून उद्योग केंवद्रत कौशल्य ववकास

कायणक्रम राबववण्यात

येईल. उद्योगाला लागर्ारे मनुष्ट्यबळ त्याांच्यामाफणतच

प्रवशवक्षत करुन यापैकी 75 टक्के मनुष्ट्यबळाला रोजगारावर सामावून घेर्े हे या
कायणक्रमाचे प्रमुख उविष्ट्ट आहे. याकरीता प्रवशक्षर् सांस्थाांची िूवमका बजावर्ाऱ्या
सांबांवधत उद्योगासमवेत सांयुक्तपर्े लववचक सामांजस्य करार (Flexi MoU)
करण्यात येईल.
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3.4

पारांपावरक ककवा प्रत्यक्ष कायानुिवातून कौशल्य धारर् केलेल्या उमेदवाराांच्या
कौशल्याचे प्रमार्ीकरर् व कौशल्य वृध्दी (Recognition of Prior Learning and Upskilling)
सांघटीत व असांघटीत क्षेत्रात पारांपावरक आवर् प्रत्यक्ष कामाच्या व्यावसावयक
अनुिवातून कौशल्य धारर् करीत असलेले परांतु कौशल्याबाबत अहणतेचे कोर्त्याही
प्रकारचे प्रमार्पत्र नसलेल्या उमेदवाराांना त्याांनी प्राप्त केलेल्या कौशल्याच्या
आधारावर मूल्यमापन,

प्रमार्ीकरर् व कौशल्य वृद्धी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य

ववकास सांस्थेने सूचीबध्द केलेल्या सांस्थाांमाफणत करण्यात येईल. याबाबत सववस्तर
मागणदशणक सूचना अलावहदा वनगणवमत करण्यात येतील.
3.5

व्यावसावयक तज्ज्ञ मनुष्ट्यबळ ववकास कायणक्रम (Expert Professional Human
Resource Development Programme)
कौशल्य व उद्योजकता ववकासाचे महत्वाकाांक्षी ध्येय व उविष्ट्ट साध्य
करण्यासाठी मो्ा प्रमार्ावर मान्यता प्राप्त मूल्यमापक, समुपदे शक, प्रवशक्षक,
वनवरक्षक, इत्यादी तज्ज्ञ व प्रवशवक्षत मनुष्ट्यबळ समूह (Pool) वनमार् करण्यासाठी व
वेळोवेळी पुनप्रणवशक्षर्ाद्वारे क्षमता वृध्दी करण्यासाठी योग्य तज्ज्ञ/प्रवशक्षर् सांस्था
सूचीबध्द करण्यात येतील. याबाबत सववस्तर मागणदशणक सूचना अलावहदा वनगणवमत
करण्यात येतील.

3.6

उद्योजकता ववकास प्रवशक्षर् कायणक्रम (Entrepreneurship Development
Training Programme)
राज्य पातळीवर महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्थेमध्ये “उद्योजकता
ववकास कक्ष” (Entrepreneurship Development Cell) वनमार् करण्यात येईल.
या उद्योजकता कक्षामाफणत ववववध सांशोधनाांच्या आधारे प्राप्त झालेल्या उपयुक्त
क्षेत्रात उद्योजकता प्रवशक्षर्ाचे कायणक्रम राबववले जातील.

उद्योजकता व

स्वयांरोजगारासांबांधी ववववध उपक्रम राबववताना MSSIDC, SIDBI, MITCON,
MCED, ववश्व ववद्यालय, प्रबांधन महाववद्यालय,शैक्षवर्क सांस्था इत्यादी तसेच
उद्योगातील खाजगी तज्ज्ञ सांस्थाांना सहिागी करुन घेण्यात येईल. कौशल्य
ववकासाद्वारे स्वयांरोजगार व उद्योजकता कायणक्रमास मो्ा प्रमार्ावर चालना
दे ण्यासाठी राज्यातील ववववध मांत्रालयीन वविागाांकडू न व या वविागाांच्या अधीनस्त
महामांडळाांमाफणत ववववध प्रवगांतील उमेदवाराांच्या उद्योजकता ववकासासाठी
राबववण्यात येतात. अशा उद्योजकता ववकास प्रवशक्षर् व स्वयांरोजगारासाठी
अथणसहाय्य योजनाांचा आढावा घेऊन त्याांचे पुनर्मवलोकन करर्े, आवश्यकतेनुसार
उद्योजकता ववकास प्रवशक्षर् घटकाांचा समावेश करून योजनाांमध्ये सुधारर्ा व
त्याांचे सुसूत्रीकरर् करण्याची कायणवाही सदर उद्योजकता ववकास कक्षामाफणत
करण्यात येईल. तसेच ववववध महामांडळाांकडील योजनाांच्या अांमलबजावर्ीमध्ये
एकसूत्रीपर्ा येण्यासाठी या सवण योजनाांची अांमलबजावर्ी व सांवनयांत्रर्
mahaswayamrojgar.maharashtra.gov.in या एकछत्री पोटण लवरुन करर्े
बांधनकारक राहील.
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3.7

कौशल्य ववकास ववद्यापीठाची स्थापना
माध्यवमक व उच्च माध्यवमक वशक्षर् उत्तीर्ण तसेच पदवीधर ववद्यार्थ्यांसाठी
कौशल्याधावरत शैक्षवर्क पाठयक्रमाद्वारे त्याांची रोजगार क्षमता वर्मधत करुन
उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग समुहाांना/सांस्थाना सुयोग्य मनुष्ट्यबळ उपलब्ध
करर्े तसेच व्यावसावयक माध्यवमक व उच्च माध्यवमक शाळाांमधून उत्तीर्ण होऊन
बाहेर पडर्ाऱ्या ववद्यार्थ्यांना ऊध्वणगामी शैक्षवर्क सांधी दे ण्यासाठी व ्द्योवगक
प्रवशक्षर् सांस्था तसेच तांत्रवनकेतन सांस्थाांमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडर्ाऱ्या
ववद्यार्थ्यांना उच्च व्यावसावयक वशक्षर्ाची दारे खुली करण्याबाबत हे ववद्यापीठ
सहाय्यिूत ठरेल. या ववद्यापीठाचे स्वरुप, कायणकक्षा, याद्वारे वशकववण्यात येर्ारे
अभ्यासक्रम, तसेच या प्रकारच्या ववद्यापीठाची स्थापना अन्य राज्यात करण्यात
आली असल्यास त्याबाबतचे अनुिव इत्यादी बाबींचा सखोल अभ्यास करुन सदर
ववद्यापीठ स्थापनेबाबत कायणवाही करण्यात येईल.

3.8

उद्योग समुहाच्या सहिागातून सेंटर ऑफ अेक्सलन्स/बहु कौशल्य प्रवशक्षर् केंद्र

(Multi Skilling Centres) स्थापन करर्े
बाजारपेठेतील ववववध प्रकाराच्या रोजगाराच्या मागर्ीस अनुसरुन उद्योग
समूह / खाजगी सांस्थामाफणत आवश्यकतेनुसार सेंटर ऑफ अेक्सलन्स व एकाच
आवारात/ छताखाली बाजारपेठेस आवश्यक असलेले कौशल्य वनमार् करुन
रोजगार/ स्वयांरोजगार उपलब्धता करुन दे ण्याच्या दृष्ट्टीने सांबांवधत उद्योग
समुहाच्या सहकायाने बहु कौशल्य प्रवशक्षर् केंद्र (Multi-Skilling Centres) स्थापन
करण्यात येतील.
3.9

महाकौशल्य, रोजगार व स्वयांरोजगार (वेबपोटण ल्सचे) सांकेतस्थळाांचे सुसूत्रीकरर् व

कॉल सेंटसणची स्थापना
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्थेच्या https://mahakaushalya.com
वेबपोटण लवरून उमेदवाराांच्या नोंदर्ीपासून मूल्यमापन, समुपदे शन, प्रवशक्षर् व
प्रवशक्षर्ोत्तर मूल्यमापन, प्रमार्ीकरर् आवर् रोजगारोपराांत अनेक बाबींचे
सवनयांत्रर्

होर्ार

आहे .

तसेच

कौशल्य

ववकास

अवियानातील

तज्ज्ञ,

मूल्यमापक/समुपदे शक, प्रवशक्षर् सांस्था व इतर तज्ज्ञ मनुष्ट्यबळ याांची दे यके अदा
करण्याबाबतचे आर्मथक व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येर्ार आहेत.
यावशवाय हा पोटण ल नोंदर्ीकृत प्रवशवक्षत उमेदवाराांसाठी आजीवन कवरअर
व्यवस्थापनाचे व्यासपीठ (Lifelong Career Management Platform) म्हर्ून
िूवमका बजावर्ार आहे . कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता सांचालनालयाचे
maharojgar.gov.in वेबपोटण ल व अण्र्ासाहेब पाटील आर्मथक ववकास मागास
महामांडळाचे mahaswayamrojgar.gov.in वेब पोटण लची साांगड पुढील काळात
https://mahakaushalya.com या वेब पोटण लसोबत घालण्यात येईल, जेर्ेकरुन
सवण सांबांवधत सहिागधारकाांना एका स्क्लकवर कुशल मनुष्ट्यबळ मागर्ी व पुरवठा
याबाबत रोजगार बाजार मावहती प्रर्ाली (LMIS) Labour Market Information
System द्वारे रोजगार, स्वयांरोजगार व कौशल्य ववकासासांबधी सवण सेवा वमळू
शकतील. या पोटण लवरून सवण सहिागधारकाांना आश्वावसत, द्रुत व अखांवडत सेवा
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उपलब्ध करून दे ण्याच्या दृष्ट्टीने या पोटण लसाठी आवश्यक आसन व्यवस्थेचे
कॉलसेंटर स्थावपत करण्यात येईल व गरजेनुसार त्यात वेळोवेळी वाढ करण्यात
येईल.
3.10

अस्स्तत्वात असलेल्या योजनाांचे पुनर्मवलोकन करुन राबववण्याची आवश्यकता
सद्यस्स्थतीत या वविागामाफणत बेरोजगाराांना रोजगार व स्वयांरोजगार
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ववववध योजना राबववण्यात येत असून काळाच्या
गरजेनुसार या योजनाांत आवश्यक ते बदल करुन राबववण्यात येतील. यात
प्रामुख्याने खालील योजनाांचा समावेश राहील.
3.10.1 रोजगार प्रोत्साहन कायणक्रम
सद्यस्स्थतीत बेरोजगार उमेदवाराांना रोजगाराचा अनु िव प्राप्त व्हावा या
अनुर्षांगाने ववववध ्द्योवगक सांस्था/ उद्योग समुहात सहा मवहन्याचे प्रवशक्षर् देण्यात
येते व सदर प्रवशक्षर् कालावधीत त्याांना शैक्षवर्क पात्रतेनुसार रु.300 ते 1000/पयंत प्रवत मवहना मानधन दे ण्यात येते. तथावप, ही योजना अपेक्षप्र
े मार्े यशस्वी
ठरली नाही. बदलत्या पवरस्स्थतीत ही योजना सुधारीत करण्याबाबत अभ्यास
करण्यात येत असून अभ्यासगटाच्या वशफारशीनुसार ही योजना राबववण्याबाबत
ववचार करण्यात येईल.
3.10.2 रोजगार मेळावे
या योजनेची फलवनष्ट्पती लक्षात घेऊन, ती अवधक यशस्वी करण्यासाठी
आवर् उद्योजकता ववकसनावर लक्ष केंवद्रत करुन या योजनेची पुनरणचना करण्यात
येईल. यामध्ये जागरुकता आवर् सुसज्जता, नोंदर्ी आवर् समुपदे शन, नोकरी
आवर् सुववधाांचा पुरवठा व स्वयांरोजगार प्रोत्साहन इत्यादी बाबींचा समावेश असेल.
यावशवाय यामध्ये खालील प्रमुख वैवशष्ट््ाांचा समावेश राहील.
(१)

या योजनेमध्ये रोजगार/स्वयांरोजगार मेळाव्याआधी उमेदवाराांची नोंदर्ी

करण्यात येईल व त्याांचे समुपदे शनही करण्यात येईल. उपलब्ध/उपस्स्थत
उमेदवाराांची सांख्या लक्षात घेता ही कायणवाही एकापेक्षा जास्त वदवसाांमध्ये करण्यात
येईल. तद्नांतर रोजगार मेळावा/उद्योजकता मेळावा जाहीर केलेल्या वदवशी
घेण्यात येईल.
(२)

गाव, तालुका, वजल्हा, वविागीय व राज्य पातळीवर आवश्यक वततके

रोजगार व उद्योजकता मेळावे (उद्योजकाांची मागर्ी व आवश्यक कौशल्यावर
आधावरत) घेण्यात येतील.
(३)

सदर योजनेच्या अवधक यशस्स्वतेसाठी त्यामध्ये मुख्य सहिागधारकाांचा

जसे उद्योग, समुपदे शन आवर् मागणदशणन सांस्था सेवािावी सांस्था, कौशल्य प्रवशक्षर्
दे र्ाऱ्या सांस्था, खाजगी नोकरी दे र्ाऱ्या सांस्था, कायणक्रम व्यवस्थापक इत्याकदचा
सहिाग सुवनवित करण्यात येईल.
3.10.3 ग्रांथालय योजना
रोजगार व स्वयांरोजगार सांचालनालय व्यवसाय मागणदशणन व समुपदे शन
तज्ञाच्या सल्ल्याने वतणमान गरजा िागववण्यासाठी ग्रांथालय योजनेचा पुनर्मवकास
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करण्यात येईल. यामध्ये खालील प्रमुख वैवशष्ट््ाांचा समावेश राहील.
(अ)

ग्रांथालयात

छापील

आवर्

इलेक्रॉवनक

पुस्तके,

दृकश्राव्य

साधने

उमेदवाराांना उपलब्ध करर्े.
(आ)

ग्रांथालयामाफणत वववशष्ट्ट नोकरींसाठी उमेदवाराांकवरता समुपदे शक सत्राांचे

(Mentoring Sessions) आयोजन करर्े.
(इ)

उमेदवाराांना स्पधा परीक्षाचे अजण व कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक

ती ्पचावरक मदत ग्रांथालयामाफणत करर्े.
सदर पवरच्छे दाांतील ववर्षयासांबांधी शक्तीप्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेने पुढील कायणवाही
करण्यात येईल.
4

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाखाली लािाथी लक्ष्यगट
(1) या अवियानाांतगणत 15 ते 45 वयोगटातील लािाथी लक्ष्यगट असून या शासन
वनर्णयाच्या वदनाांकापयंत महारोजगार पोटण लवर नोंदर्ी केलेल्याांना प्राधान्य दे ण्यात
येईल. मात्र अशा लािार्थ्यांची कल चाचर्ी व समुपदे शन करत असताना त्याांच्या
वैयस्क्तक मावहती महाकौशल्य पोटण लवर िरर्े बांधनकारक असेल.
(2) या शासन वनर्णयातील पवरच्छे द क्रमाांक 3.4 मध्ये नमुद केलेल्या पारांपावरक ककवा
प्रत्यक्ष कायानुिवातून कौशल्य धारर् केलेल्या उमेदवाराांच्या कौशल्याचे प्रमार्ीकरर्
व कौशल्य वृद्धीसाठी वयाची कोर्तीही अट राहर्ार नाही. मात्र अशा लािार्थ्यांची
कल चाचर्ी व समुपदे शन करत असताना त्याांच्या वैयस्क्तक मावहती महाकौशल्य
पोटण लवर िरर्े बांधनकारक असेल.
4 अ. कौशल्य ववकासासांबांधी अवधक मनुष्ट्यबळ मागर्ीची 11 क्षेत्रे
राष्ट्रीय कौशल्य ववकास समन्वय मांडळाच्या उपसवमतीच्या वशफारशीनुसार
रोजगाराची अवधकतम सांधी असलेल्या 11 क्षेत्राांची वनवड करण्यात आली असून ती क्षेत्रे
खालीलप्रमार्े आहे त :
1) बाांधकाम क्षेत्र (Construction), 2) उत्पादन व वनमार् (Production &
Manufacturing), 3) वस्त्रोद्योग (Textile), 4) ऑटोमोवटव्ह (Automobile), 5) आवतर्थ्य
(Hospitality), 6) आरोग्य दे खिाल (Health care), 7) बँकींग, ववत्त सेवा व ववमा (Banking,
Finance & Insurance), 8) सांघवटत वकरकोळ ववक्री (Organized retail), 9) ्र्षधोत्पादन
व रसायने (Pharmaceutical & Chemical), 10) मावहती तांत्रज्ञान व सांलग्न (IT & ITes), 11)
कृवर्ष प्रवक्रया (Agro processing).
महाराष्ट्र राज्यात कौशल्य ववकासासांबांधी प्रवशक्षर्ाचे ववववध कायणक्रम राबववताना
कुशल मनुष्ट्यबळाची मागर्ी असलेल्या सदर क्षेत्राांवर प्रामुख्याने िर दे ण्यात येईल. यावशवाय
राष्ट्रीय कौशल्य ववकास महामांडळाच्या सहाय्याने सन 2013 या वर्षी प्रकावशत
अहवालानुसार मागर्ी असलेल्या ववववध क्षेत्राांतील तसेच इतर क्षेत्राांतील उपलब्ध रोजगार व
स्वयांरोजगाराच्या सांधीनुसार दे खील कौशल्य ववकासासांबांधी प्रवशक्षर्ाचे कायणक्रम हाती
घेण्यात येतील.
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प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानासाठी अांमलबजावर्ी व सांवनयांत्रर्
यांत्रर्ा
राज्य पातळीवर मा. मुख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली वशखर पवरर्षद व मुख्य सवचव
याांच्या अध्यक्षतेखाली कौशल्य ववकास कायणकारी सवमती कायणरत राहील. यावशवाय
कौशल्य ववकासासांबांधी धोरर् वनवित करर्े त्यात गरजेनुसार बदल करर्े, ववववध
योजनाांची मागणदशणक तत्वे वनवित करर्ेबाबत मुख्य सवचव याांच्या अध्यक्षतेखाली
शक्तीप्रदत्त सवमती कायणरत राहील. क्षेवत्रय पातळीवर- वविागीय स्तरावर आवर् वजल्हा
स्तरावर अनुक्रमे वविागीय आयुक्त आवर् वजल्हावधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली कौशल्य
ववकास कायणकारी सवमत्या कायणरत राहतील. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था ही
सदर अवियानाच्या अांमलबजावर्ीसाठी राज्य पातळीवर नोडल सांस्था राहील. तसेच या
सांस्थेचे मुख्य कायणकारी अवधकारी म्हर्ून आयुक्त कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता
सांचालनालय याांच्या अवधनस्त क्षेवत्रय यांत्रर्ेद्वारा सदर अवियानाची अांमलबजावर्ी
करण्यात येईल.
वरीलप्रमार्े प्रस्ताववत यांत्रर्ा व त्याांच्या सवणसाधारर् कायणकक्षा खालीलप्रमार्े असतील.
5.1

कौशल्य ववकास वशखर पवरर्षद
मा.मुख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली कौशल्य ववकास वशखर पवरर्षद कायणरत राहील.

सदर

वशखर

पवरर्षद

कौशल्य

ववकासासांबांधी

ध्येय-धोरर्े,

दू रगामी

उविष्ट्टे

व

अांमलबजावर्ीची सांरचना ठरवेल. या पवरर्षदे माफणत या अवियानाचा वनयतकावलक आढावा
घेऊन गरजेनुसार वदशावनदे श, तसेच आवश्यकतेनुसार वनर्णय घेण्यात येतील.
5.2

राज्यस्तरीय कौशल्य ववकास कायणकारी सवमती
मुख्य सवचव याांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कौशल्य ववकास कायणकारी सवमती

कायणरत राहील. शासनाच्या ध्येय धोरर्ाांप्रमार्े कौशल्य ववकास कायणक्रमाची रुपरेर्षा
ठरववर्े, अांमलबजावर्ीचे सांवनयांत्रर्,वनयतकावलक आढावा घेर्े, आवश्यकतेनुसार
अवियानासांबांधी ववववध प्रकारचे वनर्णय घेर्े, मांत्रालयीन ववववध वविागाांमाफणत
चालववण्यात येत असलेल्या कौशल्य ववकास योजनाांचा वनधी (केंद्र पुरस्कृत व राज्य
पुरस्कृत) प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानासाठी उपलब्ध करुन
दे र्े तसेच मांत्रालयीन ववववध वविागाांच्या आवधपत्याखाली कायणरत असलेल्या ववववध
मांडळे /महामांडळे त्याांच्या कायात एकसूत्रीपर्ा आर्ण्यासाठी वनर्णय घेर्े इत्यादी
बाबींसाठी ही सवमती सक्षम असेल. कौशल्य ववकासासांबांधी कामाचा व्याप व तातडी
लक्षात घेता सुलितेच्या दृष्ट्टीकोनातून ही सवमती गरजेनुसार ववववध बाबींसाठी
अभ्यास/वशफारशी इत्यादी करण्यासाठी एक ककवा अवधक उप सवमत्या गवठत करण्यास
सक्षम राहील.
5.3

मुख्य सवचवाांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त सवमती
वरील

पवरच्छे द

5.2

खालील

सवमतीच्या

व्यवतवरक्त

कौशल्य

ववकास

अवियानासांदिात ववववध प्रकारचे धोरर्ासांबांधी वेळोवेळी वनर्णय घेर्े व आवश्यकतेनुसार
त्यामध्ये बदल करर्े यासाठी मा.मुख्य सवचवाांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त सवमती
नेमण्यात येईल. या सवमतीमध्ये अपर मुख्य सवचव (ववत्त), अपर मुख्य सवचव (वनयोजन),
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प्रधान सवचव ( उच्च व तांत्र वशक्षर् वविाग), प्रधान सवचव (उद्योग), प्रधान सवचव (कौशल्य
ववकास व उद्योजकता वविाग) आवर् प्रधान सवचव ( शालेय वशक्षर् वविाग) याांचा समावेश
असेल. या प्रकरर्ी वनधी वनवित करण्यात येर्ाऱ्या वविागाचे सवचव या सवमतीचे वनमांवत्रत
सदस्य राहतील. या सवमतीचे सदस्य सवचव म्हर्ून आयुक्त, कौशल्य ववकास, रोजगार व
उद्योजकता सांचालनालय हे असतील. या सवमतीबाबत शासन वनर्णय स्वतांत्रपर्े वनगणवमत
करण्यात येईल.
5.4

वविागीय व वजल्हास्तरीय कौशल्य ववकास कायणकारी सवमत्या
कौशल्य ववकास कायणक्रमाचे आराखडे बनववण्यापासून प्रवशक्षर्ाअांती बेरोजगाराांना

रोजगार/स्वयांरोजगार उपलब्ध होईपयंत, तसेच रोजगारोपराांत ववववध उपक्रमाांची
अांमलबजावर्ी वविागीय व वजल्हास्तरीय सवमत्याांमाफणत करण्यात येर्ार आहे. या
सवमत्याांमध्ये ववववध मांत्रालयीन वविागाांच्या क्षेवत्रय अवधकाऱ्याांचा समावेश आहे. कौशल्य
ववकास हे ववववध वविागाांशी वनगडीत असल्याने यासांदिात त्याांच्या स्थावनक अवधकाऱ्याांचा
सवक्रय सहिाग अत्यांत महत्त्वाचा आहे.
वविागीय स्तरावरील कौशल्य ववकास अवियान राबववर्ाऱ्या वविागीय सवमतीचे
सदस्य सवचव म्हर्ून उप सांचालक, कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता, वविागीय
उप सांचालक, व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर्, वविागीय सह सांचालक उद्योग, महाराष्ट्र
्द्योवगक ववकास महामांडळाचे अवधकारी इत्याकदची प्रमुख िूवमका राहील. तसेच , वजल्हा
पातळीवर या अवियानाचे कामकाज या वविागाच्या सहायक सांचालक, कौशल्य ववकास,
रोजगार व उद्योजकता याांच्या कायालयातून सांचवलत होईल. सदर सहायक सांचालक हे
वजल्हास्तरीय सवमतीचे सदस्य सवचव या नात्याने महत्त्वाची िूवमका बजावतील. यावशवाय
वजल्हावधकाऱ्याांच्या अध्यक्षतेखाली सवमतीतील इतर सदस्य जसे की, वजल्हा व्यवसाय व
प्रवशक्षर् अवधकारी, महाव्यवस्थापक वजल्हा उद्योग केंद्र, वशक्षर् अवधकारी, प्राथवमक व
माध्यवमक वशक्षर् अवधकारी, प्राचायण ्द्योवगक प्रवशक्षर् सांस्था (वजल्हास्तरीय) इत्याकदची
अवियानाच्या यशस्वी अांमलबजावर्ीमध्ये महत्त्वाची िूवमका राहील.
5.5

कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग
कौशल्य ववकास

या राष्ट्रीय कायणक्रमाची ववववध उपक्रमाांतून शासनस्तरावर

यशस्वी अांमलबजावर्ी करण्याची

सांपूर्ण जबाबदारी या वविागाची राहील व त्याचे

कायणन्वयन प्रामुख्याने कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता सांचालनालयाद्वारे
करण्यात येईल. राज्यातील कुशल व रोजगारक्षम मनुष्ट्यबळाची गरज व त्यानुसार पुरवठा
करण्याबाबत वार्मर्षक वनयोजन करर्े व यानुर्षांगाने अथणसांकल्पात तरतूद करर्े, शासनाने व
राज्यस्तरीय उपरोक्त सवमत्याांनी वेळोवेळी ठरववलेल्या ध्येय धोरर्ानुसार अवियानाची
वदशा ठरववर्े व त्याच्या अांमलबजावर्ीबाबत आढावा घेर्े, केंद्र शासन व राज्य
शासनातील सांबांवधत वविागाांशी तसेच उद्योग समूह, ववद्यापीठे , स्वयांसेवी सांस्था इत्याकदशी
समन्वय साधून त्याांचा सहिाग वमळवर्े , वविागाच्या आवधपत्याखालील

ववववध

यांत्रर्ेमाफणत सदर कायणक्रमाची अांमलबजावर्ी व सांवनयांत्रर् करर्े इत्यादी सवण जबाबदाऱ्या
या वविागामाफणत पार पाडण्यात येतील.
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5.6

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था
सदर अवियानाच्या अांमलबजावर्ीसाठी राज्य पातळीवर नोडल Nodal सांस्था

म्हर्ून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था राहील. ही सांस्था कौशल्य ववकास व
उद्योजकता वविागाच्या आवधपत्त्याखाली कायणरत राहील व शासनाच्या ध्येय व धोरर्ानुसार
शासन मान्यतेने अवियानाशी वनगडीत ववववध उपक्रमाांची अांमलबजावर्ी करेल. आयुक्त,
कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता सांचालनालय हे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास
सांस्थेचे मुख्य कायणकारी अवधकारी म्हर्ून काम पाहतील. तसेच कौशल्य ववकास, रोजगार
व उद्योजकता सांचालनालय व त्याांच्या अवधनस्त कायालयातील सवण अवधकारी व कमणचारी
या कायणक्रमाची अांमलबजावर्ी करण्यासाठी त्याांना सहाय्य करतील.
6.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार

सांस्था (Project Management Consulting Agency) नेमर्ेबाबत
राष्ट्रीय व जागवतक स्तरावर सतत बदलत्या आर्मथक पवरस्स्थती व तांत्रज्ञानामुळे
बाजारपेठेत आवश्यक कुशल मनुष्ट्यबळाची आवश्यकता व त्यानुसार मागर्ीप्रमार्े राज्याच्या
कौशल्य ववकास अवियानाच्या कायणपद्धतीमध्ये सातत्याने बदल करावा लागर्ार आहे. त्यासाठी
खालील प्रकारच्या ववववध कायणवाहीची आवश्यकता सतत िासर्ार आहे.
१. कौशल्य ववकास व रोजगार याबाबत ववववध उपक्रमाांची रुपरेर्षा, तपशील, मागणदशणक तत्वे,
अांमलबजावर्ीची रुपरेर्षा,

अवियानाचे logo Branding व्यापक प्रवसद्धीचे वनयोजन व

सांवनयांत्रर्, अांमलबजावर्ी यांत्रर्ेची क्षमता बाांधर्ी इत्यादी जबाबदाऱ्या पार पाडर्े.
२. आवश्यकतेप्रमार्े प्रवशक्षक, समुपदे शक, मूल्यमापक इत्यादी व प्रवशक्षर् सांस्था, समुपदे शन
सांस्था, मूल्यमापन सांस्था इत्याकदच्या उपलब्धतेचे वनयोजन, उपलब्धतेसाठी आवश्यक
अांमलबजावर्ी.
३. ववववध व्यावसावयक तज्ज्ञ/सांस्था याांना सूवचबद्ध (Empanelment) करण्यासाठी वनववदा
तयार करर्े व या वनववदाांचे ताांवत्रक व ववत्तीय मूल्याांकन करर्े.
४. कौशल्य ववकास अवियानाांतगणत राबववण्यात येर्ाऱ्या ववववध योजनाांचे पवरर्ामाचे
मूल्यमापन व ववश्लेर्षर् करर्े. त्यास अनुसरुन सुधारर्ेबाबत सल्ला दे र्े.
५. ववववध उदयोग समुह, राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय सांस्था इत्याकदमाफणत पुरस्कृत पीपीपी,
सांयुक्त प्रकल्प, सीएसआर इत्याकदच्या बाबतीत समन्वय साधून असे प्रकल्प तपासर्े व ते
पुर्णत्वास नेण्यासाठी सल्ला दे र्े.
६. खाजगी सांस्थाांकडील ववववध प्रस्तावाांचे मूल्यमापन, प्रस्तावाांचे फायदे -तोटे , कायणपद्धती
इत्याकदचा अभ्यास करुन सल्ला दे र्े.
7.

कौशल्य मागर्ी व पुरव्ाचे वनयतकावलक सवेक्षर्.

8. रोजगार व स्वयांरोजगारक्षम कौशल्य प्रदान करण्यासाठी नवीन पा्क्रम व प्रर्ाली
ववकवसत करण्यास सहाय्य करर्े.
9. नाववन्यपूर्ण योजना व पद्धती सांबांधी वविागातील सवण अवधकाऱ्याांचे वेळोवेळी प्रवशक्षर्ाद्वारे
सक्षमीकरर् करर्े.
10. या कायणक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या पोटण लचे कन्टें ट राईकटग करर्े, ववववध योजनाांची
आदशण कायणपद्धती तयार करर्े (Standard Operating Procedure).
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11. कौशल्य ववकास अवियानाच्या व्यवस्थापनासाठी उत्कृष्ट्ट कायणपद्धतीचे सांकलन (सेट ऑफ
बेस्ट प्रॅक्टीसेस) करून त्यानुसार अांमलबजावर्ीत सहाय्य करर्े.
12. कौशल्य ववकास कायणक्रमाांतगणत राज्यस्तरीय व वजल्हास्तरीय योजना प्रिावीपर्े
राबववण्यासाठी नवीन सांकल्पना तयार करर्े. त्याचप्रमार्े सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या व
नव्याने वनमार् झालेल्या योजना जसे की, पांवडत वदनदयाळ उपाध्याय ग्रामीर् कौशल्य
योजना इत्यावदची राज्यात प्रिावीपर्े अांमलबजावर्ी करर्े तसेच या योजनाांचे सांवनयांत्रर्
करण्यासाठी सहाय्य करर्े.
13. अवियानाच्या अांमलबजावर्ीच्या दरम्यान ववववध स्तरावरील होर्ाऱ्या बैठकाांसाठी
सादरीकरर् तयार करर्े व झालेल्या वनर्णयाांच्या अनुर्षांगाने कायणवाहीची प्रवक्रया पू र्णत्वास
नेण्यास सहाय्य करर्े इत्यादी बाबी.
कौशल्य आवर् उद्योजकता हा बहु आयामी उपक्रम असल्याने सदर प्रकारच्या ववववध
जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी ठराववक शैक्षवर्क पात्रता व कौशल्य असलेल्या तज्ज्ञ मनुष्ट्यबळाची
ववववध स्तरावर आवश्यकता लक्षात घेता वजल्हापातळीपासून

राज्यपातळीपयंतच्या या

मनुष्ट्यबळाच्या समुहामध्ये एकसूत्रीपर्ा असण्याचे दृष्ट्टीने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सांस्था
(PMCA-Project Management Consulting Agency) नेमण्यात येईल. सदर सांस्था कौशल्य
ववकास व उद्योजकता वविागाच्या अवधपत्त्याखाली राहील.
कौशल्य ववकासाशी वनगडीत राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय प्रकल्पासांबांधी ववववध प्रकारच्या
जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचा अनुिव असलेल्या अशा तज्ज्ञ सल्लागार व्यवस्थापन सांस्थेची वनवड व
वनयुक्ती पारदशणक वनववदा स्पधेद्वारे गुर्वत्ता व खचाच्या वनकर्षाांवर आधावरत प्रवक्रयेने करण्यात
येईल. या सांस्थेतील ववववध स्तराांवर नेमावयाच्या सल्लागाराांची सांख्या, त्याांची कतणव्ये व जबाबदाऱ्या,
वकमान शैक्षवर्क पात्रता व आवश्यक अनुिव इत्यादी बाबी मा.मुख्य सवचवाांच्या अध्यक्षतेखालील
शक्तीप्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेने वनवित करून या सांस्थेची करार तत्वावर वनयुक्ती करण्यात
येईल.
7.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाखालील प्रस्ताववत योजनेची

अांमलबजावर्ी, सांवनयांत्रर् बाबतीत प्रमावर्त कायणपद्धती (Standard Operating Procedure
(SOP))
प्रमोद महाजन कौशल्य ववकास व उद्योजकता अवियानासांबांधी ववववध बाबींचे वनयोजन,
अांमलबजावर्ी आवर् वनयांत्रर् तसेच इतर ववववध बाबींबाबत मागणदशणक तत्वे प्रमावर्त
कायणपद्धतीमध्ये सववस्तर तपशीलासह या शासन वनर्णयासोबत पवरवशष्ट्ट-1 मध्ये नमूद करण्यात
आली आहेत. त्याांची अांमलबजावर्ी करर्े बांधनकारक आहे.
8.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाचे लक्ष्य व आवश्यक वनधी व

वनधीचे वनयोजन
प्रवतवर्षी सुमारे 45 लाख मनुष्ट्यबळाचे कौशल्य ववकास साधण्यासाठी या अवियानाशी
वनगडीत ववववध जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सवण सहिागधारकाांची जसे की लािाथाची नोंदर्ी,
मूल्यमापन व मागणदशणन करर्ाऱ्या सांस्था, प्रवशक्षर् सांस्था, प्रवशक्षर्ोत्तर मूल्यमापन व प्रमार्ीकरर्,
रोजगार वमळवून दे र्ाऱ्या सांस्था, अांमलबजावर्ी करर्ाऱ्या शासकीय अवधकारी/कमणचारी
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इत्याकदची मो्ा सांख्येत उपलब्धता असर्े आवश्यक आहे . अवियानाच्या पवहल्या वर्षी या सवण
सांस्थाांची व इतर सहिाग धारकाांची उपलब्धता व क्षमता बाांधर्ी करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे
लागेल. यावशवाय या क्षेत्रातील सहिागधारक जसे की, उद्योग समूह, ववववध शैक्षवर्क सांस्था,
ववववध सेवा िावी सांस्था, केंद्र व राज्य शासनाचे ववववध वविाग इत्याकदचा सवक्रय सहिाग
वमळववण्यासाठी दे खील कालावधी लागर्ार आहे. तसेच कौशल्य ववकासाच्या ववववध राज्य व केंद्र
पुरस्कृत

योजनाांतून,

उद्योग

समुहाच्या

सामावजक

बाांवधलकीतून

(Corporate

Social

Responsibility) इत्यादी स्त्रोताांतून सदर उविष्ट्ट साध्य करण्यासाठी नेमका वकती वनधी उपलब्ध
होवू शकेल याबाबत अांदाज घेण्याची प्रवक्रया सुरु आहे. या पाश्वणिम
ू ीवर कौशल्य ववकासासांबांधी दीघण
मुदतीचे ध्येय व उविष्ट्टाांचे वनयोजन यथावकाश करण्यात येईल.
सन 2015-16 या वर्षात सदर अवियानाच्या अांमलबजावर्ीसाठी रु.161 कोटीची तरतूद
करण्यात आली आहे. या वनधीतून व शासनाच्या इतर वविागाांच्या सहिाग व समन्वयातून ववववध
राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनाांची साांगड घालून या वर्षात या वविागामाफणत 5 लाख मनुष्ट्यबळाचे
कौशल्य ववकवसत करुन त्याांना रोजगार व स्वयांरोजगार उपलब्ध करण्याचे महत्त्वाकाांक्षी उविष्ट्ट
प्रस्ताववत आहे. हे उविष्ट्ट गाठण्यासाठी उमेदवाराांना मोठया प्रमार्ात प्रेवरत (Mobilise) करुन
त्याांची नोंदर्ी, कल-कौशल्य चाचर्ीच्या आधारे समुपदे शन आवश्यक आहे. या प्रवक्रयेच्या आधारे
क्षमतादशणक आकडे वारी (Competency Data Base) तयार करुन उमेदवाराांना उपयुक्त क्षेत्रात
प्रवशक्षर् दे ण्यात येईल.
सदर उमेदवाराांच्या कौशल्य प्रवशक्षर् कायणक्रमासाठी प्रवत लािाथी खचाचे वनकर्ष
खालीलप्रमार्े राहतील.
1 . नोंदर्ी , कलचाचर्ी व समुपदे शनासाठीचे दर यथावकाश वनवित करण्यात येतील.
2. सॉफ्ट स्स्कल प्रवशक्षर् हे जास्तीत जास्त 100 तासाांचे राहील व यासाठी रु.27.50 प्रती
तास इतका दर अनुज्ञय
े राहील.
3. हाडण स्स्कल सांबांधी सांबांवधत पाठयक्रमाचा प्रवशक्षर् कालावधी वववहत केल्याप्रमार्े राहील
व यासाठी रु.30.00 प्रवत तास इतका दर अनुज्ञय
े राहील.
4. प्रवशक्षर्ोत्तर मुल्यमापनाचे दर प्रवतव्यक्ती रु. 800 याप्रमार्े राहील.
सदरील दर केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मांत्रालयाच्या MES योजनेनुसार ठरववण्यात
आले असून या दरात प्रवतवर्षी रु.2.50 याप्रमार्े वाढ करावी असे सदर मांत्रालयाचे वनदे श आहेत.
तसेच वनवासी/अवनवासी आवर् प्रवशक्षर्ाचे क्षेत्र/पा्क्रम, वशक्षर्ाचा कालावधी या गोष्ट्टींमुळे
दे खील या दरात बदल अपेवक्षत आहेत. या पाश्वणिम
ू ीवर केंद्र स्तरावरील ववववध सवमत्याांच्या
वशफारशी नुसार वरील दराांमध्ये वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
9.

कौशल्य पवरवेशाचा (Skill Eco System) िाग म्हर्ून प्रमोद महाजन कौशल्य व

उद्योजकता ववकास अवियानास पूरक व पोर्षक उपक्रम हाती घेर्े
यापूवी नमूद केल्याप्रमार्े कौशल्य ववकासासांबांधी राबववण्यात येर्ारे प्रमोद महाजन
कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियान हे बहु आयामी असून त्याच्या प्रिावी अांमलबजावर्ीसाठी
शासनाने कौशल्य पवरवेशाचा िाग म्हर्ून या अवियानास पूरक आवर् पोर्षक अशा उपाययोजना व
उपक्रम खालीलप्रमार्े राबववण्याचे महत्वाचे वनर्णय घेतले आहेत :
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9.1

ववववध वविागाांकडील कौशल्य ववकासाच्या योजनाांतील वनधी नववनर्ममत

वविागाकडे वगण करर्े
सद्यस्स्थतीत राज्याच्या ववववध मांत्रालयीन वविागाांकडू न कौशल्य ववकासाच्या केंद्र
व राज्य पुरस्कृत ववववध योजना राबववण्यात येतात. या योजनाांच्या अांमलबजावर्ीमध्ये
एकसूत्रता नसल्यामुळे या योजनाांच्या फलवनष्ट्पत्तीची मावहती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध
होण्यासाठी तसेच या योजनाांचे वनयोजन, कायान्वयन, सांवनयांत्रर्, मूल्यमापन इत्यादी
बाबींवर खचण होर्ाऱ्या साधनाांचा अचूक, वकफायतशीर व प्रिावी वापर होण्याच्या दृष्ट्टीने
शासनाने खालीलप्रमार्े कायणवाही करण्याचा वनर्णय घेतला आहे.
i)

ववववध वविागाांमाफणत राबववण्यात येर्ाऱ्या कौशल्य ववकासाच्या राज्य पुरस्कृत

योजनाांचे नामकरर् प्रमोद महाजन कौशल्य ववकास योजना याप्रमार्े करण्यात यावे.
ii)

ववववध वविागाांमाफणत राबववण्यात येर्ाऱ्या कौशल्य ववकासाच्या केंद्र व राज्य

पुरस्कृत योजनाांतगणत वनधीची वनविती मुख्य सवचव याांच्या अध्यक्षतेखालील शस्क्तप्रदत्त
सवमतीच्या मान्यतेने कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविागाकडे वगण करर्े बांधनकारक
करण्यात यावे.अपवादात्मक पवरस्स्थतीत एखादया वविागास अपवरहायण कारर्ामुळे
वरीलप्रमार्े वनधी हस्ताांतरर् करर्े शक्य नसल्यास अशा पवरस्स्थतीत सांबांवधत वविागास
कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविागाची ना हरकत घेवूनच अशी योजना राबववता येईल.
iii)

राज्यातील सवण शासकीय वविाग व त्याांच्या अवधपत्त्याखालील सांस्थाांमाफणत

होर्ाऱ्या कौशल्य ववकासासांबांधी योजनाांची अांमलबजावर्ी व सवनयांत्रर् महाराष्ट्र कौशल्य
ववकास सांस्थेच्या mahakaushalya.com वेब पोटण ल माफणत करर्े बांधनकारक राहील.
उपरोक्तप्रमार्े हस्ताांतवरत वनधीतून योजनाांची अांमलबजावर्ी महाराष्ट्र राज्य
कौशल्य ववकास सांस्थेमाफणत करण्यात येईल. या योजनाांची अांमलबजावर्ी शक्यतो त्या
योजनाांसांबांधी वववहत मागणदशणक तत्व व वनकर्षाांनुसार करण्यात येवून याबाबत सांवनयांत्रर्ाच्या
दृष्ट्टीने महाकौशल्य पोटण लवर डॅ शबोडण व झालेल्या खचाची उपयोवगता प्रमार्पत्रे सांबांवधत
वविागास उपलब्ध करुन दे ण्यात येतील.
उपरोक्त वनर्णयाचे अनुर्षांगाने राज्याच्या कामगार वविागाांतगणत महाराष्ट्र राज्य
इमारत व बाांधकाम कामगार कल्यार् मांडळ याांच्याकडील केंद्र शासनाच्या इमारत व इतर
बाांधकाम कामगार अवधवनयम, 1986 अांतगणत वकमान २० टक्के वनधी कामगाराांच्या कौशल्य
ववकासावर खचण करण्याचे केंद्र शासनाचे आदे श असल्याने तो वनधी कौशल्य ववकास व
उद्योजकता वविागाकडे हस्ताांतवरत करण्यात येईल. यासाठी केंद्र शासनाच्या ववद्यमान
सूचनाांमध्ये आवश्यक ती दु रुस्ती करुन घेण्याची कायणवाही वविागामाफणत करण्यात येईल.
याप्रकारे हस्ताांतवरत करावयाच्या वनधीचे वनवितीकरर् मुख्य सवचव याांच्या अध्यक्षतेखालील
शक्तीप्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेने करण्यात येईल.
9.2

कौशल्य व उद्योजकता ववकास कायणक्रमासाठी वजल्हा वनयोजन सवमतीमाफणत

(DPC) वनधीची तरतूद करर्े
राज्य पातळीवर प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाखाली
कौशल्य व उद्योजकता ववकासासाठी योजनाांतगणत वनधीमधून राज्यस्तरावरुन एक सामावयक
कायणक्रम हाती घेण्यात येईल. तथावप, प्रत्येक वजल्हयामध्ये स्थावनक गरजाांनुसार कौशल्य व
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उद्योजकता ववकासाचे कायणक्रम राबववण्याची गरज लक्षात घेता प्रत्येक वजल्हयात वजल्हा
वनयोजन सवमतीमाफणत स्वतांत्र वनधीची तरतूद करण्याबाबत शक्तीप्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेने
कायणवाही करण्यात येईल.
9.3

व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर् सांचालनालय नववनर्ममत वविागाच्या अवधपत्त्याखाली

आर्र्े
व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर् हे कौशल्य ववकासाचा अपवरहायण व अवविाज्य िाग
असल्याने केंद्र शासन व इतर राज्याांच्या धतीवर कौशल्य ववकासाशी वनगडीत व्यवसाय
वशक्षर् व प्रवशक्षर्ाचे वनयांत्रर् एकाच यांत्रर्ेमाफणत होण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यात व्यवसाय वशक्षर्
व प्रवशक्षर् हे ववर्षय हाताळर्ारे सांचालनालय कौशल्य ववकास व उद्योजकता या वविागाच्या
अवधपत्त्याखाली आर्ण्याचा वनर्णय शासनाने घेतला आहे.

जेर्ेकरुन उद्योग समुहाच्या

सवक्रय सहिाग व समन्वयातून या सांचालनालयाांतगणत उपलब्ध असलेल्या तज्ज्ञ प्रवशक्षक व
इतर पायािूत सुववधा, वसमुलेटसणसारख्या अत्याधुवनक तांत्रज्ञान इत्याकदच्या सहाय्याने
उद्योगाच्या मागर्ी आधावरत प्रवशक्षर् दे वून प्रवशवक्षत उमेदवाराांना जास्तीत-जास्त प्रमार्ात
रोजगार उपलब्ध करुन देता येईल.
सदर वनर्णयाच्या अनुर्षांगाने व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर्

सांचालनालय त्याांच्या

अखत्यावरत असलेल्या शासकीय व अशासकीय सांस्थाांसह तसेच या सांबांधी मांत्रालयीन
स्तरावरील उच्च व तांत्र वशक्षर् वविागाकडील प्रशासवकय यांत्रर्ा त्याांच्याकडे चालू
असलेल्या सवण योजनाांसह, त्याांसाठी मांजूर झालेल्या पदाांसह व कायणरत अवधकारी
कमणचाऱ्याांसह,

अथणसांकस्ल्पय

तरतूदीसह

तसेच

व्यवसाय

वशक्षर्

व

प्रवशक्षर्

सांचालनालयाची आस्थापना साांिाळर्ाऱ्या उच्च व तांत्रवशक्षर् वविागाच्या अवधनस्त असलेली
सांबांवधत कायासने, मांजूर पदे व कायणरत अवधकारी कमणचाऱ्याांस आवर् अथणसांकस्ल्पय
तरतूदीसह कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग याांच्या अखत्यावरत आर्ण्यात येत आहे.
9.4

अॅप्रेन्टीसशीप कायणक्रम राबववण्याबाबत
वतणमान

स्स्थतीत

्द्योवगक

प्रवशक्षर्

सांस्था

तसेच

ववववध

ताांवत्रक

ववद्यालय/सांस्थाांतून प्रवशवक्षत पदववका व पदवीधारक तरुर्ाांना प्रत्यक्ष कामाच्या अनुिवाच्या
आधारे रोजगारक्षम बनववण्याच्या दृष्ट्टीने ॲप्रेन्टीसशीप कायदा, 1961 हा एक सशक्त माध्यम
आहे. सवण शैक्षवर्क व व्यावसावयक प्रवशक्षर् सांस्थाांतून वशक्षर् घेतलेल्या तरुर्ाांना
ॲप्रेन्टीसशीपच्या सांधींचा लाि दे ण्याच्या दृष्ट्टीने वडसेंबर, 2014 मध्ये सदर कायद्यात व्यापक
व रोजगाराच्या बाजारपेठेस पोर्षक ठरतील असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
कायद्यातील या सुधारर्ाांचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी कौशल्य व उद्योजकता ववकास या
अवियानाांतगणत “Learning by doing” and “Learning while earning” या तत्वास
अनुसरुन उद्योग तसेच इतर क्षेत्रातील आस्थापनाांवर कामाच्या प्रत्यक्ष अनुिवातून तरुर्ाांची
रोजगारक्षमता वाढववण्यासाठी अॅप्रेन्टीसशीप हा कायणक्रम व्यापक स्वरूपात राबववण्यात
येईल.
9.5

शालेय वशक्षर्ात व्यवसाय वशक्षर्ाचा अांतिाव
शालेय जीवनापासूनच व्यवसाय वशक्षर्ाबाबत आवड वनमार् करुन ववववध

व्यावसावयक क्षेत्राांमध्ये िववतव्य घडववण्याची सांधी ववद्यार्थ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी शालेय
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वशक्षर्ाच्या अभ्यासक्रमात व्यवसाय वशक्षर्ाचे उपक्रम प्राधान्याने राज्यातील सवण शासकीय
शाळाांमध्ये राबववण्याबाबत ववचार करण्यात येईल.
9.6

ववशेर्ष कायण अवधकारी याांची पदे वनमार् करर्े
कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविागामाफणत कौशल्य व उद्योजकता ववकास

कायणक्रमाची अांमलबजावर्ी व समन्वयन करण्यासाठी उप सवचव दजाच्या ववशेर्ष कायण
अवधकाऱ्याांची 2 पदे व त्याांच्यासाठी प्रत्येकी १ वनम्नश्रेर्ी लघुलेखक याप्रमार्े एकूर् 4
पदाांची वनर्ममती उच्चस्तर सवचव सवमतीच्या मान्यतेने करण्यास व सदर ववशेर्ष कायण
अवधकारी याांची 2 पदे शासनाच्या गट-अ सांवगातून (उप सवचव दजा)

प्रवतवनयुक्तीने

िरण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
10.

स्कील गॅप स्टडी हाती घेर्े व वजल्हा ववकास आराखडा तयार करर्ेबाबत
पवरच्छे द 4अ मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े सद्यस्स्थतीत कुशल मनुष्ट्यबळाची मागर्ी असलेली

काही क्षेत्रे वनवित करण्यात आली असून त्याबाबतीत आकडे वारी प्रामुख्याने मावहतीच्या दु य्यम
स्त्रोतावर आधावरत असल्याने कुशल मनुष्ट्यबळाचा अिाव असलेली ववववध क्षेत्रे नव्याने वनवित
करण्यासाठी सूक्ष्म अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे जेर्ेकरुन त्याआधारे कौशल्य ववकसनाचे
अचूक वनयोजन करुन पुढील काळात ववकास उपक्रमाची प्रिावीपर्े अांमलबजावर्ी करर्े शक्य
होईल. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्थेमाफणत वेळोवेळी व ५ वर्षात वकमान एकदा
गाव पातळी ककवा ग्रामसमुहासह स्थावनक पातळीवर सूक्ष्म अभ्यास हाती घेण्यात येईल. या
अभ्यासात स्थावनक पातळीवरील बदलत्या आर्मथक व व्यावसावयक पवरस्स्थतीची मावहती घेवून
िौगोवलक क्षेत्रवनहाय अथणव्यवस्थेच्या ववववध क्षेत्रातील कुशल मनुष्ट्यबळाची मागर्ी वनवित
करण्यात येईल. या स्कील गॅप स्टडीच्या आधारे वजल्हा कौशल्य ववकास आराखडे तयार करण्यात
येतील व अशा आराखड्याांची राज्य पातळीवरील शक्तीप्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेनांतर
अांमलबजावर्ी करण्यात येईल.
पवरच्छे द 3.7 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े कौशल्य ववकास ववद्यापीठाची स्थापना
करण्यासांदिात येर्ारा खचण मागर्ी क्र.झेड-अे-1-कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग प्रधान
लेखावशर्षण 2251 - सवचवालय सामावजक सेवा (090) - सवचवालय (01) (0२) कौशल्य ववकास
ववद्यापीठ (22510१76) या लेखावशर्षाखाली टाकण्यात यावा व सन 2015-16 साठी योजनाांतगणत
मांजूर तरतूदीतून िागववण्यात यावा.
पवरच्छे द 3.9 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े ववववध वेबपोटण लसची दे खरेख, कॉल सेंटसण स्थापन
करण्यासाठी येर्ारा खचण मागर्ी क्र.झेड-अे-1-कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग प्रधान
लेखावशर्षण 2230 - कामगार व सेवायोजन (001) सांचालन व प्रशासन (01) सेवायोजन
सांचालनालय, मुांबई (01)(0९) ई-गव्हनणन्स (22306109) या लेखावशर्षाखाली टाकण्यात यावा व सन
2015-16 साठी योजनाांतगणत मांजूर तरतूदीतून िागववण्यात यावा.
या शासन वनर्णयात नमूद केल्याप्रमार्े प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास
अवियानासाठी येर्ारा खचण मागर्ी क्र.झेड-अे-1-कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग प्रधान
लेखावशर्षण 2230 कामगार व सेवायोजन (001) सांचालन व प्रशासन (01) सेवायोजन सांचालनालय,
मुांबई (01)(0७) प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियान (22306118) या
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लेखावशर्षाखाली टाकण्यात यावा व सन 2015-16 साठी योजनाांतगणत मांजूर तरतूदीतून
िागववण्यात यावा.
उपरोक्त शासन वनर्णय ववत्त वविागाच्या सहमतीने त्याांच्या अनौपचावरक सांदिण क्रमाांक
382/व्यय-5 वद.8/6/2015 अन्वये वदलेल्या मान्यतेनुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201509021642526503 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Santokh
Singh Sandhu

Digitally signed by Santokh Singh Sandhu
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Principal Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Santokh Singh Sandhu
Date: 2015.09.02 17:24:59 +05'30'

( एस.एस.सांधू )
प्रधान सवचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव,
2. सवण सांबांवधत मा.मांत्री,याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
3. सवण सांबांवधत मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
4. मा.ववरोधी पक्षनेता ,ववधानपवरर्षद /ववधानसिा याांचे खाजगी सवचव,ववधानिवन ,मुांबई,
5. सवण ववधानमांडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य ,
6. मा.मुख्य सवचव, मांत्रालय , मुांबई
7. सवण मांत्रालयीन वविागाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मांत्रालय, मुांबई,
8. आयुक्त, कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता सांचालनालय, कोकर् िवन, नवी मुांबई,
9. मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस्था, कफ परेड, मुांबई,
10. आयुक्त तथा सांचालक नगर पवरर्षद प्रशासन सांचालनालय,वरळी,मुांबई,
11. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
12. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
13. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
14. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
15. अवधदान व लेखा अवधकारी ,मुांबई,
16. वनवासी व लेखा परीक्षा अवधकारी ,मुांबई,
17. सवण वविागीय आयुक्त,
18. सवण वजल्हावधकारी ,
19. आयुक्त , सवण महानगर पावलका,
20. सवण वजल्हा पवरर्षदाांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी,
21. मुख्यावधकारी ,सवण नगर पवरर्षद/नगर पांचायती,
22. उपरोक्त सवमत्यामधील सवण शासकीय सदस्य,
23. उपरोक्त सवमत्यामधील सवण अशासकीय सदस्य,
24. सांचालक (प्रवशक्षर् ), व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर् सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
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25. सांचालक (वशक्षर् ), व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर् सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य ,मुांबई,
26. उपसांचालक, वविागीय मुख्यालय कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता, मुांबई /पुर्े
/नागपूर/अमरावती/्रां गाबाद /नावशक
27. वविागीय सहसांचालक/ उप सांचालक, व्यवसाय वशक्षर् व प्रवशक्षर्, मुांबई/पुर्े/ नागपूर/
अमरावती/्रां गाबाद/ नावशक वविाग
28. सवण कायासने, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग,मांत्रालय, मुांबई
29. वनवड नस्ती
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पनरनशष्ट - 1
प्रमोद महाजन कौशल्य ि उद्योजकता निकास अनियान या अनियानाच्या ननयोजन,
अांमलबजािर्ी ि सांननयांत्रर् या बाबतची प्रमानर्त कायणपद्धती
1.1

िार्षिक कृती आराखडा:1.1.1.

महाराष्र राज्य कौशल्य निकास सोसायटी (MSSDS) याांच्या ताांनत्रक मार्णदशणनाखाली स्कील
र्ॅप स्टडी अहिालाच्या आधारे सहाय्यक सांचालक, कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता
ि सनचि,नजल्हा कौशल्य निकास सनमती हे प्रत्येक ििासाठी मार्ील आर्षिक ििाच्या
पनहल्या नतमाहीमध्ये िार्षिक कृती आराखडा तयार करतील. याबाबतच्या ननयोजनाची
प्रनक्रया, प्रचार ि प्रसाराच्या रूपरे िस
े ह अनियानाच्या मार्ील आर्षिक ििाच्या शेिटच्या
नतमाहीमध्ये नजल्हा कौशल्य निकास सनमतीच्या पयणिक्ष
े र्ाखाली सुरू करण्यात येईल.

1.1.2.

सहाय्यक सांचालक,कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता हे सदर िार्षिक कृती आराखडा
नजल्हा कौशल्य निकास कायणकारी सनमती समोर मान्यतेसाठी सादर करतील ि मान्यता प्राप्त
िार्षिक कृती आराखडा मार्ील ििाच्या 31 जुलै पयंत MSSDS कडे सादर करतील.

1.1.3.

नजल्हास्तरीय ि राज्यस्तरीय िार्षिक कृती आराखाड्याचे एकत्रीकरर् करून MSSDS ,
कौशल्य निकास ि उद्योजकता नििार्ाच्या सहकायाने ि राज्यस्तरीय शक्ती प्रदत्त सनमती
याांच्या मान्यतेने राज्यस्तरीय िार्षिक कृती आराखडा तयार करून अनियानाकनरता आिश्यक
ननधीची िार्षिक अिणसांकल्पीय तरतुदीकनरता दरििी नििार्ाकडे मार्र्ी करे ल.

1.1.4.

िार्षिक

कृती

आराखड्यामध्ये

ननिडलेल्या

अनधक

मार्र्ीच्या

सांबनां धत

क्षेत्रातील

प्रनशक्षर्ासांबध
ां ी नजल्हाननहाय व्यिसाय, मार्णदशणन, मूल्यमापन तसेच Hard/Soft Skill च्या
उनिष्टाांचा समािेश असेल.
1.1.5.

सदर िार्षिक कृती आराखडा, ििण सुरु होण्यापूिी महाकौशल्य पोटण ल िर प्रदर्षशत करण्यात
येईल ि त्यानुसार सबांनधत व्यिसाय मार्णदशणन ि समुपदेशन केंद्र (CGCC), प्रनशक्षर् सांस्िा,
रोजर्ार दे ण्याची सुनिधा पुरनिर्ाऱ्या सांस्िा, नजल्हा कौशल्य निकास कायणकारी सनमती ि
इतर सहिार्धारक सबांनधत नजल्याकनरता कृती कायणक्रमाची अांमलबजािर्ी सुरु करतील.

1.2.

अनियानाचा प्रचार ि प्रसार:1.2.1.

अनियानाचा प्रचार ि प्रसार याकनरता राज्यस्तरीय ि नजल्हास्तरीय याप्रमार्े निस्तरीय
कायणक्रमाचे ननयोजन करण्यात येईल.

1.2.2.

MSSDS हे ICT, प्रप्रट, इलेक्रॉननक नमनडया तसेच Social Media च्या माध्यमातून
अनियानाचा राज्य स्तरीय प्रचार ि प्रसार करील.
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1.2.3.

िार्षिक कृती आराखड्यानुसार प्रत्येक नजल्याकनरता नजल्हा कौशल्य निकास कायणकारी
सनमतीमार्णत िेळोिेळी जन जार्ृती मोहीम राबनिण्यात येईल.

1.3.

लािार्थ्यांची ननिड ि नोंदर्ी 1.3.1.

सांबनां धत

नजल्हयातील

नजल्हा सनमतीतील सिण सांबनां धताांच्या सहिार्ाने

सहाय्यक

सांचालक,कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता हे नजल्हयातील लािािी ि त्याांच्या
पालकाांमध्ये जनजार्ृती करून पुरेशा लािार्थ्यांना कौशल्य निकास कायणक्रमात सहिार्ी
करण्यासाठी जनजार्ृती अनियान तसेच नशनबरे याांच्या माध्यमातून लािार्थ्यांची ननिड िा
नोंदर्ी करतील.
1.3.2.

सहायक सांचालक, कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता याांचि
े ारे १५ ते

४५ या

ियोर्टातील “महारोजर्ार” या पोटण लिर या शासन ननर्णयाच्या नदनाांकापयणन्त नोंदर्ीकृत
असलेल्या लािार्थ्यांना नशनबरामध्ये प्राधान्याने बोलनिर्े अननिायण असेल.
1.3.3.

सबांनधत नजल्हयातील सहाय्यक सांचालक,कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता हे शक्यतो
MSSDS नोंदर्ीकृत CGCC ला पाचारर् करुन लािार्थ्यांची महाकौशल्य पोटण लिर नोंदर्ी ि
प्रनशक्षर्पूिण मूल्यमापन, मार्णदशणन आनर् समुपदेशन या प्रनक्रया अशा नशनबरामध्ये प्रकिा निहीत
केलेल्या नठकार्ी पूर्ण करतील.

1.4.

लािार्थ्यांची नोंदर्ी1.4.1.

सिण लािार्थ्यांची व्यिसाय मार्णदशणन, समुपदेशन, मूल्याांकन, प्रनशक्षर्, रोजर्ार प्राप्ती ि
स्ियांरोजर्ाराकनरता आर्षिक मदत इत्यादीकनरता महाकौशल्य पोटण लिर नोंदर्ी करर्े
बांधनकारक राहील.

1.4.2.

लािार्थ्यांची नोंदर्ी महाकौशल्य पोटण लिर झाल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी
सांबध
ां ीत CGCC/ प्रनशक्षर्सांस्िा/ रोजर्ाराची सुनिधा पुरनिर्ाऱ्या सांस्िा/आर्षिक मदत
दे र्ारी सांस्िा इत्यादींची राहील.

1.5.

कौशल्यपूिण चाचर्ी ि समुपदे शन:1.5.1.

व्यिसाय मार्णदशणन ि समुपदे शन केंद्र हे कौशल्यपूिण चाचर्ी करण्याच्या दृष्टीने नोंदर्ी,
मूल्यमापन, समुपदे शन ि मार्णदशणनासह खालील जबाबदाऱ्या पार पाडण्याकरीता कायणरत
राहील.
I. लािार्थ्यांचा नैसर्षर्क कल ि आिड तपासण्याकनरता कौशल्यपूिण चाचर्ी घेर्े.
II. लािािी ि रोजर्ार दे र्ाऱ्या औद्योनर्क समूहाांचे प्रनतननधी याांच्यातील सांिाद साधण्यासाठी
व्यासपीठ उपलब्ध करुन देर्े ि मार्णदशणन करर्े.
III. प्रनशनक्षत उमेदिाराांना रोजर्ाराच्या निनिध सांधीची मानहती दे ऊन नशर्ारस करर्े ि
रोजर्ार प्राप्त उमेदिाराांचा पाठपुरािा करर्े.
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IV. लािार्थ्यांना रोजर्ार प्राप्त करुन दे ण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ि राज्याबाहे रील औद्योनर्क
समुहाांसमिेत समन्िय साधर्े.
V. स्ियांरोजर्ार करू इच्च्िर्ाऱ्या उमेदिाराांना मार्णदशणन करर्े.
VI. उपरोक्त बाबींव्यनतनरक्त निनहत केलेल्या जबाबदाऱ्या.
1.5.2.

सहाय्यक सांचालक, कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता हे क्षेत्रीय नशनबराांसाठी पुरेशी
जार्ा ि इतर पायािूत सुनिधा योग्य इमारत CGCC साठी नननित करतील. याचा िापर
निद्यार्थ्यांची नोंदर्ी, मूल्यमापन,समुपदे शन ि रोजर्ारासाठी सहाय्य करर्ाऱ्या CGCC च्या
स्िापनेकरीता करण्यात येईल.

1.5.3.

सहाय्यक सांचालक,कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता, प्रकिा नजल्हा कौशल्य निकास
कायणकारी

सनमती

आिश्यकतेनुसार

दु र्णम

िार्ामध्ये

योजनेबाबतची

जनजार्ृती,

(Mobilization) ि CGCC कनरता तात्पुरत्या स्िरूपाच्या सुनिधा उपलब्ध करून दे तील.
1.5.4.

CGCC च्या कामाची साांर्ड कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता सांचालनालयामार्णत
राबनिण्यात येर्ाऱ्या रोजर्ार मेळाव्याांसोबत घालण्यात येईल.

1.5.5.

CGCC एजन्सी, सहाय्यक सांचालक, कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता याांच्या
सहकायाने लािार्थ्यांकानरता मुल्याांकन ि समुपदे शनाचे ननयोनजत िेळापत्रक महाकौशल्य
पोटण लिर प्रनसद्ध करे ल.

1.5.6.

CGCC एजन्सीने प्रत्येक लािार्थ्याची नोंदर्ी “महाकौशल्य” ि “महारोजर्ार” या पोटण लिर
करर्े बांधनकारक राहील.

1.5.7.

CGCC एजन्सी प्रत्येक लािार्थ्याच्या कौशल्यपूिण चाचर्ी अहिालाची महाकौशल्य पोटण लिर
नोंद करे ल ि त्याची साांर्ड लािार्थ्याच्या महारोजर्ार/महास्ियांरोजर्ार पोटण ल िरील त्याच्या
profile शी घालण्यात येईल.

1.5.8.

CGCC एजन्सी मूल्यमापनाच्या आधारे िौर्ोनलक क्षेत्रननहाय, तसेच सुचनिलेल्या अनधक
मार्र्ीच्या क्षेत्रात लािािी रोजर्ारास पात्र आहे प्रकिा त्यास ठरानिक कालािधीचे

Hard

Skill / Soft Skill प्रनशक्षर् दे र्े आिश्यक आहे याबाबतच्या मानहतीचे िर्ीकरर् करून
महाकौशल्य पोटण लिर प्रनसद्ध करे ल.
1.5.9.

कौशल्यपूिण चाचर्ीनांतर रोजर्ारक्षम असलेल्या लािािी याांना महारोजर्ार पोटण लिर ि
रोजर्ार मेळाव्यािारे रोजर्ार नमळण्यासाठी मदत करण्यात येईल.

1.5.10.

कौशल्यपूिण चाचर्ीनांतर स्ियांरोजर्ारक्षम असलेले लािािी याांना उद्योजकता निकास
कायणक्रमािारे मार्णदशणन ि मदत करण्यात येईल.
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1.5.11.

कौशल्यपूिण चाचर्ी ि समुपदेशनानांतर प्रनशक्षर्ाची र्रज असलेल्या लािािी याांचे प्रस्तािीत
सेक्टरमध्ये प्रनशक्षर्ासाठी मान्यता प्राप्त कौशल्य निकास प्रनशक्षर् केंद्राची मानहती ि
शासनाच्या निनिध योजनाांचे उदा. NULM, DDUGKY, PMKVY, PMKUVA इत्यादी लाि
घेण्यासबांधी मार्णदशणन करण्यात येईल.

1.6.

प्रनशक्षर्ाची सांरचना ि प्रनशक्षर् कायणप्रर्ाली 1.6.1.

प्रनशक्षर् कायणक्रमाची सांरचना ि प्रनशक्षर् कायणप्रर्ाली बाजारपेठेतील मार्र्ीशी सुसांर्त
राहील.

1.6.2.

मूल्यमापनाच्या आधारे CGCC एजन्सीने soft skill प्रनशक्षर्ासाठी नशर्ारस केलेल्या
लािार्थ्यांना कमाल 100 तासाांचे soft skill चे प्रनशक्षर् बांधनकारक राहील. त्यात इांग्रजी
सांिािर्, िेळेचे ननयोजन, कामातील सुरक्षा, सादरीकरर् कौशल्य,सांर्र्कीय ज्ञान इ. चा
अांतिाि असेल.

1.6.3.

प्रत्येक लािार्थ्याच्या मूल्याांकन ि समुपदे शनाच्या अहिालािर आधानरत मानहतीच्या आधारे
लािार्थ्यांचा रोजर्ार अििा स्ियांरोजर्ार याकडे असलेला नैसर्षर्क कल ि आिड निचारात
घेऊन योग्य त्या Hardskill मध्ये प्रनशक्षर् घेण्याकनरता नशर्ारस केल्यानुसार MSSDS च्या
मान्यता प्राप्त प्रनशक्षर् सांस्िेमधून प्रनशक्षर् दे ण्यात यािे.

1.6.4.

NCVT, SCVT, SSCs ि MSSDS इ.मार्णत मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम तसेच NSQF
आधानरत रोजर्ाराशी ननर्डीत पाठ्यक्रमाचे प्रनशक्षर् MSSDS मान्यताप्राप्त/नोंदर्ीकृत
सांस्िेमार्णत दे ण्यात येईल. या पाठ्यक्रमाचा प्रनशक्षर् कालािधी निहीत केल्याप्रमार्े राहील.

1.6.5.

लािार्थ्याने ननिड केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आिश्यकतेनुसार 6 मनहन्याांपक्ष
े ा अनधक होर्ार
नाही एिढ्या कालािधीचे प्रनशक्षर् त्याला/नतला घेता येईल.

1.6.7.

लािार्थ्यांनी नदलेल्या अग्रक्रमानुसार प्रिम येर्ाऱ्यास प्राधान्य या तत्िािर लािार्थ्यांचे िाटप
MSSDS मान्यता प्राप्त प्रनशक्षर् सांस्िाांकडे , मांजूर तुकडीच्या प्रिेश क्षमता ि मांजूर
अभ्यासक्रमाकनरता आिश्यक लािािी सांख्येच्या अधीन राहू न करण्यात येईल.

1.6.8.

प्रनशक्षर् सांस्िेस प्रनशक्षर् कायणक्रमाच्या िेळापत्रकाची सनिस्तर मानहती, ज्यामध्ये
नदिसननहाय, तासननहाय प्रनशक्षर् िर्ण ि प्रनशक्षर्ाच्या मानहतीचा सामािेश असेल. अशी
मानहती महाकौशल्य पोटण लिर ७ नदिसाांच्या आत प्रनसद्ध करर्े बांधनकारक राहील.

1.6.9.

प्रनशक्षर् सांस्िेने प्रनशक्षर् कायणक्रम िेळापत्रकाची सनिस्तर मानहती महाकौशल्य पोटण लिर
प्रनसद्ध केल्यानशिाय प्रनशक्षर् सांस्िेस कोर्त्याही प्रकारे लािािी दे ण्यात येर्ार नाहीत.

1.6.10

प्रनशक्षर् सांस्िेकडू न प्रनशक्षर्ाच्या एका तुकडी कनरता प्रनशक्षर्ार्थ्यांची यादी upload
केल्यानांतर सदर तुकडी कनरता unique Training batch number(TBN), महाकौशल्य
पोटण लमार्णत दे ण्यात येईल.
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1.6.11.

प्रत्येक प्रनशक्षर् सांस्िेस प्रनशक्षर् घेत असलेल्या लािार्थ्यांचा ि प्रनशक्षकाांचा रोजचा बायोमेनरक
उपच्स्िती अहिाल महाकौशल्य पोटण लमार्णत सबांनधत सहिार्धारकाांना उपलब्ध करून
दे र्े आिश्यक राहील .

1.7 (अ). मूल्यमापन ि प्रमार्ीकरर्:1.7.1.

ज्या प्रनशक्षर्ािी याांची उपच्स्िती ९० टक्के नकिा त्यापेक्षा जास्त असेल त्याांना प्रनशक्षर्ानांतर
मूल्यमापनासाठी पात्र र्ृहीत धरण्यात येईल.

1.7.2

सांबनां धत तुकडीच्या प्रनशक्षर् िेळापत्रकानुसार नकमान पाच नदिस अर्ोदर सांबनां धत प्रनशक्षर्
सांस्िाांना प्रनशक्षर्ार्थ्यांच्या कौशल्यमुल्याांकन चाचर्ी घेण्याकनरता येर्ाऱ्या Assessors च्या
िेटीची मानहती MSSDS िारा दे ण्यात येईल.

1.7.3.

कौशल्य मूल्याांकन चाचर्ीचा अहिाल सांबध
ां ीत Assessors कडू न त्याच नदिशी अििा दु सऱ्या
नदिशीची मूल्याांकन चाचर्ी सुरु होण्याआधी पोटण लिर अपलोड करण्यात येईल.

1.7.4.

मूल्याांकन चाचर्ी नांतर यशस्िी लािार्थ्यांस कौशल्य प्रमार्पत्र Dematerialized form मध्ये
प्राधान्याने अदा करण्यात येईल.

1.7.5.

प्रनशक्षर् सांस्िाननहाय यशस्िी लािार्थ्यांची यादी महाकौशल्य पोटण लिर उपलब्ध करण्यात
येईल.

1.7.6.

महाकौशल्य पोटण लमार्णत सांबध
ां ीत यशस्िी लािार्थ्यांचे प्रोर्ाईल अद्ययाित करण्यात येतील.
सदर अद्ययाित प्रोर्ाईल महारोजर्ार पोटण लमार्णत सिण रोजर्ार दे र्ाऱ्या आस्िापना आनर्
स्ियांरोजर्ाराचे Promotion करर्ाऱ्या एजन्सी याांच्याबरोबरच रोजर्ार नमळिून दे र्ाऱ्या
सांबनां धत CGCC याांना दे खील उपलब्ध राहतील.

1.7 (ब). Recognition of Prior Learning (RPL) ची पद्धती:शासन मान्यताप्राप्त सांस्िेिारे RPL चे मूल्यमापन केंद्र शासन NCVT, SSC इत्याप्रदिारे
निनहत केलेल्या दराने कामाच्या नठकार्ीच प्रकिा ननधानरत जार्ेिर करण्यात येईल. तद्नांतर
पुढील कायणिाही 1.7.2 ते 1.7.5 या पनरच्िे दाांत नमुद केल्याप्रमार्े करण्यात येईल.
1.8 प्रनशक्षर्सांस्िासाठी प्रनशनक्षत लािािींना रोजर्ार/स्ियांरोजर्ार उपलब्ध करण्याबाबतचे ननकि :1.8.1 प्रनशक्षर्ाांती प्रमानर्त लािार्थ्यांपैकी नकमान 75% लािार्थ्यांना प्रमानर्त झाल्यापासून 3
मनहन्याांच्या आत रोजर्ार/ स्ियांरोजर्ार उपलब्ध करुन देर्े आिश्यक राहील. यापैकी नकमान
50% लािािींना रोजर्ार उपलब्ध करर्े अननिायण राहील.
1.8.2 लािार्थ्यांना रोजर्ार उपलब्ध करून नदल्यास त्याांना रोजर्ारातून नमळर्ारे िेतन त्याांच्या
प्रनशक्षर्ािर झालेल्या खचाच्या नकमान 50% तसेच, कायद्याने निहीत केलेल्या नकमान
िेतनापेक्षा कमी नसेल ि अशा रोजर्ाराचा कालािधी त्याच प्रकिा अन्य ननयोक्त्याकडे नमळू न
नकमान 6 मनहने राहील.
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1.8.3 स्ियांरोजर्ाराच्या बाबतीत प्रनशनक्षत लािािी आपल्या उदरननिाहासाठी पूिीपेक्षा जास्त
लािदायक रोजर्ारात कायणरत असल्याबाबतची कार्दपत्रे जसे की व्यिसाय/ उद्योर् सुरू
केल्याचा परिाना, एखाद्या उत्पादक र्टाचे सदस्यत्ि प्रकिा िाढीि उत्पन्न दशणनिर्ारे बँक
खात्याचे मार्ील 6 मनहन्याचे नििरर् प्रकिा सक्षम प्रानधकाऱ्याने निनहत केलेली कार्दपत्रे सादर
करे ल.

1.8.(अ)

प्रनशक्षर्ोत्तर रोजर्ार प्राप्ती कनरता सहाय्य:-

1.8.(अ).1. प्रमानर्त कुशल लािार्थ्यांची व्यािसानयक मानहती कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता
सांचालनालय याांच्या पोटण लमार्णत एकनत्रतपर्े सांबनां धत उद्योजकास ि स्ियांरोजर्ारास सहाय्य
करर्ाऱ्या सांस्िा याांना पुरनिण्यात येईल.
1.8.(अ).2. CGCC मार्णत कुशल लािार्थ्यांना रोजर्ाराच्या सांधी नमळण्याच्या दृष्टीने अनतनरक्त
व्यासपीठ उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
1.8.(अ).3. CGCC प्रकिा प्रनशक्षर् सांस्िा या औद्योनर्क ि सेिाक्षेत्रातील रोजर्ार दे र्ाऱ्या आस्िापना
याांच्या समिेत समन्िय साधून Campus Interview, रोजर्ार मेळािे याांच्या माध्यमातून
लािार्थ्यांना रोजर्ाराच्या निनिध सांधी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या दृष्टीने मार्णदशणन ि सहाय्य
करतील.
1.8.(अ).4.कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता सांचालनालयामार्णत राबनिण्यात येर्ाऱ्या रोजर्ार
मेळाव्यामध्ये सदर लािार्थ्यांना प्राधान्याने सांधी दे ण्यात येईल.
1.8.(अ).5. महाराष्रातील निनिध महामांडळाांमार्णत, यशस्िी कुशल लािार्थ्यांना रोजर्ार/स्ियांरोजर्ार
उपलब्ध करुन दे ण्यास्ति प्रािम्याने सहाय्य करण्यात येईल.

1.9.

रोजर्ारप्राप्ती नांतरचा पाठपुरािा ि समुपदे शन 1.9.1.

सांबनां धत

आस्िापनाांच्या

मानहतीसह

रोजर्ार

प्राप्त

लािार्थ्यांची

यादी

प्रकिा

स्ियांरोजर्ाराकनरता नित्तीय सहाय्य प्राप्त झालेल्या लािार्थ्यांची यादी महाकौशल्य
पोटण लमार्णत सिण सहिार्धारकाांना उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
1.9.2.

लािार्थ्यांच्या प्रनशक्षर्ानांतर रोजर्ार नमळण्याकनरता सहाय्य करण्याची जबाबदारी असलेल्या
CGCC/प्रनशक्षर् सांस्िाकडू न, लािार्थ्यांना महाकौशल्य पोटण लमार्णत रोजर्ार प्राप्त
झाल्याच्या नदनाांकापासून पुढील सहा मनहन्यापयंत पाठपुरािा करण्यात येईल.

1.9.3.

या सहा मनहन्याच्या कालािधी मध्ये लािािी, त्याांच्या शांका ि इतर सबांनधत बाबींकनरता
सबांनधत CGCC/प्रनशक्षर् सांस्िा याांचक
े डे सांपकण साधू शकतील. लािार्थ्यांकडू न अशा
प्रकारचा सांपकण साधल्यापासून 15 नदिसाांचे आत त्याांना मार्णदशणन करर्े आिश्यक राहील.
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1.9.4.

लािार्थ्यांच्या प्रनशक्षर्ानांतर स्ियांरोजर्ार नमळण्याकनरता सहाय्य करण्याची जबाबदारी
असलेल्या CGCC/प्रनशक्षर् सांस्िाकडू न,लािार्थ्यांना महाकौशल्य पोटण लमार्णत स्ियांरोजर्ार
प्राप्त झाल्याच्या नदनाांकापासून पुढील सहा मनहन्यापयंत याबाबत पाठपुरािा करण्यात येईल.

1.9.5.

सबांनधत CGCC/प्रनशक्षर् सांस्िा याांच्यामार्णत कुशल लािार्थ्यास ननयनमत स्िरुपात
महाकौशल्य, महारोजर्ार ि महास्ियांरोजर्ार पोटण लला िेट दे ऊन, त्याांनी िेळोिेळी प्राप्त
केलेल्या कौशल्याची ि अनुििाची मानहती िरून त्याांचे profile अद्ययाित करर्ेकनरता
प्रोत्सानहत करण्यात येईल.

1.9.6.

सबांनधत CGCC प्रकिा प्रनशक्षर् सांस्िा याांना सदर कालािधीमध्ये लािार्थ्याना रोजर्ार
दे र्ाऱ्या औद्योनर्क समुहाांच्या सांपकात राहू न प्रत्येक मनहन्यात याबाबतचे अहिाल
महाकौशल्य पोटण लिर upload करर्े आिश्यक राहील.

1.10. CGCC याांना दे य असलेली रक्कम अदा करण्याची पद्धत:1.10.1.

CGCC याांनी उमेदिार/ लािार्थ्याचा मूल्यमापनासांबध
ां ी र्ुर् ि समुपदे शनाचा अहिाल
महाकौशल्य या िेब पोटण लिर दररोज upload करािा.

1.10.2.

CGCC याांना नकमान 100 लािािींची मूल्यमापन ि समुपदे शन अहिाल महाकौशल्य
पोटण लिर upload केल्यािरच त्याांचे देयकाांचे दािे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येतील.

1.10.3.

पोटण लिर प्राप्त 100 लािािींचे देयकाांचे दािे पानरत करुन त्याांसबांधी रक्कम ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार सांर्र्कीय प्रर्ालीिारे अदा करण्यात येईल.

1.11. प्रनशक्षर् सांस्िाांना दे य असलेली रक्कम अदा करण्याची पद्धत:1.11.1. पनरच्िे द क्र.1.8 मध्ये नमूद बाबीच्या अधीन राहू न प्रनशक्षर् खचाची प्रनतपूती खालील पध्दतीने
करण्यात येईल:(अ) 10% रक्कम प्रनशक्षर् सूरू झाल्यािर
(अभ्यासक्रमाच्या पनहल्या नदिशीच्या बायोमेनरक हजेरी प्रर्ालीच्या आधारे )
(ब) खचाची 50% रक्कम अभ्यासक्रम/ प्रनशक्षर् सांपल्यानांतर (biometric हजेरी प्रर्ालीत
उपच्स्ितीच्या आधारे ि मूल्यमापन ि प्रमार्ीकरर्ाच्या आधारे ), खचाची 30% रक्कम,
यशस्िी झालेल्या उमेदिाराांपक
ै ी नकमान 75% उमेदिाराांना रोजर्ार/ स्ियांरोजर्ार
नमळाल्यानांतर (नोकरी लार्ल्यापासून / स्ियांरोजर्ार नमळू न तीन मनहन्यानांतर निहीत
कार्दपत्रे/पुरािे सादर केल्यािर)
(ड) उमेदिाराांना रोजर्ार /स्ियांरोजर्ार 6 मनहन्यापयणन्त उपलब्ध झाल्याबाबतचे निहीत
कार्दपत्रे/पुरािे सादर केल्यािर आनर् त्याचे मूल्यमापन र्ॉमण ऑनलाईन प्राप्त झाल्यािर
उिणनरत 10 टक्के रक्कम अदा करण्यात येईल.
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1.11.2

सिण दे यकाांचे दािे ि त्याचा ननपटारा महाकौशल्य पोटण लिर ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात
येईल.

1.11.3

दे यकाांची अनुज्ञय
े रक्कम ननधी उपलब्धतेनुसार सांबनां धत प्रनशक्षर् सांस्िेस सुट्टयाांचे नदिस
िर्ळू न १५ नदिसात ई-पद्धतीने ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येईल.

1.12. मूल्यमापन करर्ारी सांस्िा याांना दे य असलेल्या रकमेची पद्धत:1.12.1.

प्रमार्ीकरर् सांस्िा जसे की, NCVT, SSCs, इ. याांनी ननधानरत केलेल्या दराने मूल्यमापन ि
प्रमार्ीकरर् खचाची प्रनतपूती केली जाईल.

1.12.2.

सिण दे यकाांचे दािे ि त्याचा ननपटारा महाकौशल्य पोटण लिर ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात
येईल.

1.12.3.

दे यकाांची अनुज्ञय
े रक्कम ननधी उपलब्धतेनुसार सांबनां धत मूल्यमापन सांस्िेस सुट्टयाांचे नदिस
िर्ळू न १५ नदिसात ई-पद्धतीने ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येईल.

1.13

ननरीक्षर्,सननयांत्रर् ि पयणिक्ष
े र्ाबाबतची यांत्रर्ा:1.13.1.

नजल्यातील CGCC प्रनशक्षर् सांस्िा ि रोजर्ार मेळािे याांना क्षेत्रीय अनधकारी याांच्याकडू न
दे ण्यात येर्ाऱ्या िेटीच्या सांदिात आिश्यक ते ननयोजन नजल्हा कौशल्य निकास कायणकारी
सनमतीमार्णत करण्यात येईल.

1.13.2.

सहाय्यक सांचालक,कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता सदर योजनेच्या र्लश्रुती
सांदिात सननयांत्रर् करतील ि सांबनां धत नजल्यातील CGCC, प्रनशक्षर् सांस्िा, रोजर्ार
मेळािे याांना ननयनमत िेटी देतील.

1.13.3.

नििार्ीय कौशल्य निकास कायणकारी सनमती, सबांनधत नजल्यातील अनियानाच्या निनिध
बाबी ि योजनेच्या र्लश्रुती याबाबत सांननयांत्रर् करतील.

1.13.4.

सदर अनियानाकनरता MSSDS चे प्रनतननधी ि सांलच्ग्नत सल्लार्ार याांच्या सहकायाने
राज्यस्तरािर स्ितांत्र प्रकल्प व्यिस्िापन युननटची स्िापना MSSDS मार्णत करण्यात येईल.

1.13.5.

अनियानाचे ननयोजन,अांमलबजािर्ी ि सननयांत्रर् इ. मध्ये सहिार्ी झालेल्या सिण
सहिार्धारकाांना, नोंदर्ी, मूल्यमापन, प्रनशक्षर्, प्रनशक्षर्ानांतर रोजर्ार प्राप्तीकनरता
दे ण्यात येर्ारे सहाय्य, रोजर्ार प्राप्ती नांतरचा पाठपुरािा, दे यकाांचा ननपटारा, लािार्थ्यांचे
अनिप्राय, CGCC, प्रनशक्षर् सांस्िा,रोजर्ार दे र्ारे उद्योजक या बाबतची अद्ययाित मानहती
पोटण ल िर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
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1.14. जबाबदारी नननितीचे स्िरूप 1.14.1. कौशल्य निकास ि उद्योजकता नििार्
1.14.1.1. कौशल्य निकासासांबध
ां ी ध्येय धोरर्े नननित करर्े ि आिश्यकतेनुसार त्यात बदल करर्े.
1.14.1.2. MSSDS ने तयार केलेल्या िार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देर्े.
1.14.1.3. अनियानाकनरता अिणसक
ां ल्पीय तरतूद करर्े.
1.14.1.4.

राज्यस्तरािर आांतरनििार्ीय समन्िय साधर्े.

1.14.1.5. अनियानाचे ननरीक्षर्, सननयांत्रर् ि पयणिक्ष
े र् करर्े.
1.14.1.6. अनियानाच्या अांमलबजािर्ीकनरता सिण स्तरािर नििार्ातील अनधकाऱ्याांचा सहिार्
असल्याची खातरजमा करर्े.
1.14.2. महाराष्र राज्य कौशल्य निकास सोसायटी
1.14.2.1. अनियानाचा िार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो कौशल्य निकास ि उद्योजकता
नििार्ाकडे मान्यतेसाठी सादर करर्े.
1.14.2.2. CGCC, प्रनशक्षर् ि प्रनशक्षर्ोत्तर मूल्यमापन इत्यानद सेिाांकनरता सुनशनक्षत ि सुयोग्य
सांसाधने उपलब्ध करून देर्े.
1.14.2.3. नििार्ाकडू न प्राप्त ननधी योग्य पद्धतीने खचण होत असल्याची खातरजमा करर्े.
1.14.2.4. निनहत कालमयादेत ननधी िापर प्रमार्पत्र नििार्ास सादर करर्े.
1.14.2.5. अनियानाची अांमलबजािर्ी ि सननयांत्रर् प्रिािीपर्े ि योग्य पद्धतीने होत असल्याची
खातरजमा करर्े.
1.14.2.6. अनियानाचे "web-based" ननयोजन अांमलबजािर्ी ि सननयांत्रर् करण्याची सुनिधा सिण
सहिार्धारकाांना उपलब्ध करून दे र्े
1.14.2.7. क्षेत्रीय स्तरािर काम करर्ाऱ्या निनिध घटकाांमध्ये प्रिािी समन्िय साधून अनियानाची
सुरळीतपर्े अांमलबजािर्ी करर्े.
1.14.2.8. शासनाने िेळोिेळी निहीत केलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडर्े.
1.14.3.

नििार्ीय कौशल्य निकास कायणकारी सनमती:1.14.3.1. नििार्ीय स्तरािर अनियानाची अांमलबजािर्ी ि सननयांत्रर् करर्े.
1.14.3.2. नजल्हा कौशल्य निकास कायणकारी सनमतीस िेळोिेळी मार्णदशणन ि साहाय्य करर्े
1.14.3.3. नििार्ातील उद्योर् ि औद्योनर्क क्षेत्रातील समुहाांना आिश्यक सांसाधन उपलब्ध करूनदे ऊन
कुशल मनुष्यबळास रोजर्ारासाठी प्रोत्सानहत करर्े.
1.14.3.4. स्ियांरोजर्ार करू इच्च्िर्ाऱ्या कुशल लािार्थ्यांना योग्य ते सहाय्य करर्े
1.14.3.5. अनियानाच्या अांमलबजािर्ी सांदिात िेळोिेळी अनिप्राय दे र्े ि त्यासाठी नानिन्यपूर्ण योजना
सुचनिर्े.
9

शासन ननर्णय क्रमाांकः कौनिउ-२०१५/प्र.क्र.१22/रोस्िरो-१

1.14.3.6. शासनाने िेळोिेळी निहीत केलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडर्े.

1.14.4. नजल्हा कौशल्य निकास कायणकारी सनमती:1.14.4.1. MSSDS मार्णत घेण्यात येर्ाऱ्या सिेक्षर्ाकनरता सिोतोपरी सहाय्य करर्े.
1.14.4.2. नजल्हा कौशल्य निकासाचा िार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो MSSDS कडे मान्यते
साठी सादर करर्े.
1.14.4.3. CGCC, प्रनशक्षर् ि रोजर्ार मेळािे याकनरता आिश्यकतेनुसार सुयोग्य जार्ा ि पायािूत
सुनिधा उपलब्ध करून दे र्े.
1.14.4.4. अनियानाचा लाि घेण्याकनरता लािार्थ्यांना एकनत्रत करून प्रोत्सानहत करर्े.
1.14.4.5. नजल्हा स्तरािर अनियानाची अांमलबजािर्ी ि सननयांत्रर् करर्े.
1.14.4.6. सबांनधत सहाय्यक सांचालक, कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता याांना मार्णदशणन
करर्े.
1.14.4.7. नजल्यातील उद्योर् ि औद्योनर्क समूहाांना सांसाधन उपलब्ध करून देऊन कुशल
मनुष्यबळास रोजर्ार उपलब्ध करून दे ण्यासाठी प्रोत्सानहत करर्े.
1.14.4.8. स्ियांरोजर्ार करू इच्च्िर्ाऱ्या कुशल लािार्थ्यांना सिोतोपरी सहाय्य करर्े.
1.14.4.9. अनियानाच्या अांमलबजािर्ी सांदिात िेळोिेळी अहिाल सादर करर्े.
1.14.4.10. अनियानाचे उनिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने नानिन्यपूर्ण योजना सुचनिर्े ि त्यानुसार
अांमलबजािर्ी करर्े.
1.14.4.10. शासनाने िेळोिेळी निहीत केलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडर्े.

1.14.5. कौशल्य निकास, रोजर्ार ि उद्योजकता सांचालनालय:1.14.5.1. आदशण कायणप्रर्ालीनुसार आिश्यक तेिे महारोजर्ार पोटण ल च्या सेिा उपलब्ध करून दे र्े.
1.14.5.2. नििार्ीय ि नजल्हास्तरीय अनधकारी याांचा अनियानामध्ये ननयोजन अांमलबजािर्ी ि
सननयांत्रर्ाच्या प्रनक्रयेत सक्रीय सहिार् असल्याची खातरजमा करर्े.
1.14.5.3. रोजर्ार प्रोत्साहन कायणक्रम,रोजर्ार मेळािे, सेिा सोसायटी योजना इ. अनियानामध्ये
लािार्थ्यांचा सक्रीय सहिार् असल्याची खातरजमा करर्े ि िेळोिेळी आढािा घेर्े.
1.14.5.4. नििार्ीय ि नजल्हा स्तरािर सांचालनालयाच्या अनधनस्त असलेली सुयोग्य जार्ा ि पायािूत
सुनिधा CGCC, प्रनशक्षर् ि रोजर्ार मेळािे इत्याप्रदकनरता उपलब्ध करून देर्े.
1.14.5.5. नजल्हा ि नििार्ीय कौशल्य निकास सनमत्याांसाठी ननयांत्रर् ि पयणिक्ष
े र् प्रानधकरर् म्हर्ून
काम पाहर्े.
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1.14.6

अण्र्ासाहे ब पाटील आर्षिक निकास महामांडळ
1.14.6.1

या आदशण कायणपद्धतीनुसार आिश्यक त्यािेळेस महास्ियांरोजर्ार पोटण लची सूनिधा उपलब्ध
करून द्यािी.

1.14.6.2. निनिध नििार्ाांतर्णत येर्ाऱ्या स्ियांरोजर्ाराच्या निनिध उपक्रमाचे महास्ियांरोजर्ार पोटण ल िर
एकत्रीकरर् करर्े.

------------------------------------
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