"प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता
ववकास अवियान" राबववण्याबाबत वववहत
केलेल्या मार्गदशगक सूचनाांमध्ये बदल/
सुधारणा करणेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्
शासन वनणगय क्रमाांक : कौववउ-2015/प्र.क्र.122/अवियान-1
2 रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
वदनाांक : 12 जानेवारी, 2017.
वाचा : 1) कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्, शासन वनणगय क्र.कौववउ-2015/
प्र.क्र.195/रोस्वरो-1, वदनाांक 03/08/2015.
2) कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्, शासन वनणगय क्र.कौववउ-2015/
प्र.क्र.122/रोस्वरो-1, वदनाांक 02/09/2015.
प्रस्तावना
राज्यातील मनुष्ट्यबळाचे कौशल्य ववकसीत करुन त्याांना मार्णी असलेल्या क्षेत्रात
रोजर्ार/स्वयांरोजर्ाराच्या सांधी उपलब्धतेद्वारे पवरवार व समाजाचा एक उत्पादक सदस्य म्हणून
सन्मानाने आपले िावी आयुष्ट्य सम्गपणे डवववता यावे. तसेच ववववध वविार्ाांमा्गत राबववण्यात
येणाऱ्या योजनाांचे एकात्त्मकवरत्या वनयोजन व अांमलबजावणीतून "मेक इन इांववया" आवण "मेक इन
महाराष्ट्र" यासारख्या सांकल्पना साकार करुन आपल्या राज्याच्या अ्गव्यवस््ेचे बळकटीकरण
करता यावे, यासाठी कौशल्य ववकासासांबांधी सवग समावेशक अवियान राबववण्याचा शासनाचा मानस
आहे.
मा.पांतप्रधान याांच्या "स्कील इांववया" या सांकल्पनेस अनुसरून महाराष्ट्र राज्याने "कुशल
महाराष्ट्र, रोजर्ारयुक्त महाराष्ट्र" हे ध्येय (Vision) समोर ठे वले असून, राज्यातील युवक-युवतींचे
कौशल्य ववकासाद्वारे सक्षमीकरण करुन त्याांना अवधक मार्णी असलेल्या उद्योर्, सेवा व तत्सम
क्षेत्रात रोजर्ार/स्वयांरोजर्ाराच्या सांधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी "प्रमोद महाजन कौशल्य व
उद्योजकता ववकास अवियानास" वविार्ाच्या सांदिाधीन वदनाांक 02/09/2015 रोजीच्या शासन
वनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे.
सदर अवियानाच्या प्रिावी अांमलबजावणीच्या दृष्ट्टीने धोरणात्मक वनणगय डेण्यासाठी
वविार्ाच्या वदनाांक 03/08/2015 रोजीच्या शासन वनणगयान्वये र्ठीत करण्यात आलेल्या शक्ती
प्रदत्त सवमतीची दु सरी बैठक मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य याांचे अध्यक्षतेखाली वदनाांक
03/11/2016 रोजी आयोवजत करण्यात आली होती. राज्यात प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता
ववकास अवियान राबववण्यासाठी वविार्ाने वदनाांक 02/09/2015 रोजीच्या शासन वनणगयान्वये
वववहत केलेल्या वववहत मार्गदशगक सूचना केंद्र शासनाच्या वनकषाांच्या धतीवर सुसांर्त करुन
अवियानाची प्रिावी अांमलबजावणी करण्यासाठी त्यामध्ये आवश्यक तो बदल करण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन होती.

शासन वनणगय क्रमाांकः कौववउ-२०१५/प्र.क्र.१22/अवियान-१

शासन वनणगय :राज्यामध्ये प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाच्या प्रिावी
अांमलबजावणीच्या दृष्ट्टीने धोरणात्मक वनणगय डेण्यासाठी वविार्ाच्या वदनाांक 03/08/2015
रोजीच्या शासन वनणगयान्वये र्ठीत करण्यात आलेल्या शक्ती प्रदत्त सवमतीची दु सरी बैठक मा.मुख्य
सवचव, महाराष्ट्र राज्य याांचे अध्यक्षतेखाली वदनाांक 03/11/2016 रोजी आयोवजत करण्यात आली
होती. सदर बैठकीत केंद्र शासनाच्या कौशल्य ववकासाबाबतच्या सुधारीत मार्गदशगक सूचनानुसार
प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानासांदिातील काही तरतूदी सुसांर्त करण्यास
मान्यता दे ण्यात आली आहे.
कौशल्य ववकास प्रवशक्षणाच्या कायगपद्धतीबाबत केंद्र शासनाने वदनाांक 15/07/2015 व
वदनाांक 20/05/2016 रोजीच्या अवधसूचनेन्वये सवगसाधारण वनकष वनर्गवमत केले आहेत. त्यानुसार
वविार्ाने वदनाांक 02/09/2015 रोजीच्या शासन वनणगयान्वये राज्यात प्रमोद महाजन कौशल्य व
उद्योजकता ववकास अवियान राबववण्यासाठी वववहत केलेल्या मार्गदशगक सूचना आवश्यकतेनुसार
केंद्र शासनाच्या वनकषाांप्रमाणे सुसांर्त करुन अवियानाच्या प्रिावी अांमलबजावणीसाठी त्यामध्ये
खालील नमूद आवश्यक ते बदल करण्यास या शासन वनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.

वविार्ाच्या वदनाांक 02/09/2015

शक्ती प्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेनुसार केलेली

क्र.

रोजीच्या शासन वनणगयातील तरतूद

सुधारणा

1

पवरवशष्ट्ट-1, १.७ (अ) मधील पवरच्छे द
क्र.1.7.1
ज्या प्रवशक्षणा्ी याांची उपत्स््ती 90 ज्या प्रवशक्षणार्थ्यांची प्रवशक्षण वर्ातील उपत्स््ती
टक्के ककवा त्यापेक्षा जास्त असेल %75

ककवा

त्यापेक्षा

जास्त

असेल

त्याांना

त्याांना प्रवशक्षणानांतर मूल्यमापनासाठी प्रवशक्षणानांतर मूल्यमापनासाठी पात्र धरण्यात
पात्र र्ृहीत धरण्यात येईल.
2

येईल.

पवरवशष्ट्ट-1, 1.8 मधील पवरच्छे द
क्र.1.8.1
प्रवशक्षणाांती

प्रमावणत

लािार्थ्यांपैकी प्रवशक्षणाांती प्रमावणत लािार्थ्यांपैकी वकमान 75%

वकमान 75% लािार्थ्यांना प्रमावणत लािार्थ्यांना प्रमावणत झाल्यापासून 3 मवहन्याांच्या
झाल्यापासून

3

मवहन्याांच्या

आत आत रोजर्ार/स्वयांरोजर्ार उपलब्ध करुन दे णे

रोजर्ार/स्वयांरोजर्ार उपलब्ध करुन

आवश्यक राहील. यापैकी वकमान 50% लािा्ींना

दे णे आवश्यक राहील. यापैकी वकमान रोजर्ार उपलब्ध करणे अवनवायग राहील. त्ावप,
50% लािा्ींना रोजर्ार उपलब्ध ॲग्रीकल्चर, ब्युटी ॲण्व वेलनेस, बाांधकाम,
करणे अवनवायग राहील.

पयगटन, काऊत्न्सकलर् त्स्कल, आटग ज्वेलरी या
क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाांसाठी सदर 50% रोजर्ाराचे
प्रमाण कमी करण्याचे अवधकार महाराष्ट्र राज्य
कौशल्य ववकास सोसायटी याांना राहतील.

3

पवरवशष्ट्ट-1, 1.8

मधील पवरच्छे द

क्र.1.8.2
लािार्थ्यांना रोजर्ार उपलब्ध करुन लािार्थ्यांना रोजर्ार उपलब्ध करुन वदल्यास
वदल्यास त्याांना रोजर्ारातून वमळणारे त्याांना रोजर्ारातून वमळणारे मावसक वेतन हे
पृष्ट्ठ 9 पैकी 2
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अ.

वविार्ाच्या वदनाांक 02/09/2015

शक्ती प्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेनुसार केलेली

क्र.

रोजीच्या शासन वनणगयातील तरतूद

सुधारणा

वेतन त्याांच्या प्रवशक्षणावर झालेल्या अधगकुशल
खचाच्या

वकमान

50%

तसेच,

कामर्ाराांसाठी

कायद्याने

ववहीत

केलेल्या वकमान वेतनापेक्षा कमी नसेल व अशा

कायद्याने ववहीत केलेल्या वकमान

रोजर्ाराचा

वेतनापेक्षा

वनयोक्त्याकवे वमळू न वकमान 6 मवहने राहील.

कमी

नसेल

व

अशा

कालावधी

त्याच

ककवा

अन्य

रोजर्ाराचा कालावधी त्याच ककवा
अन्य वनयोक्त्याकवे वमळू न वकमान 6
मवहने राहील.
4

पवरच्छे द क्र.8
सदर उमेदवाराांच्या कौशल्य प्रवशक्षण सदर

उमेदवाराांच्या

कायगक्रमासाठी प्रवत लािा्ी खचाचे कायगक्रमासाठी
वनकष खालीलप्रमाणे राहतील.
1.

नोंदणी,

कलचाचणी

समुपदे शनासाठीचे

दर

प्रवत

कौशल्य
लािा्ी

प्रवशक्षण

खचाचे

वनकष

खालीलप्रमाणे राहतील.
व

य्ावकाश

1. केंद्र शासनाच्या वदनाांक 15/07/2015

व

वदनाांक 20/05/2016 रोजीच्या अवधसूचनेमध्ये

वनवित करण्यात येतील.

कौशल्य

2. सॉफ्ट त्स्कल प्रवशक्षण हे जास्तीत

उपक्षेत्रवनहाय केलेल्या वर्ीकरणानुसार वनवित

जास्त 100 तासाांचे राहील व यासाठी
रु.27.50 प्रती तास इतका दर अनुज्ञय
े
राहील.
3.

हावग

त्स्कल

पाठ्यक्रमाचा

सांबांधी

प्रवशक्षण

सांबांवधत
कालावधी

वववहत केल्याप्रमाणे राहील व यासाठी
रु.30.00 प्रवत तास इतका दर अनुज्ञय
े
राहील.
4. प्रवशक्षणोत्तर मुल्यमापनाचे दर प्रवत
व्यक्ती रु.800 याप्रमाणे राहील.

प्रवशक्षण

अभ्यासक्रमाांच्या

क्षेत्र/

केलेल्या Base Cost अन्वये प्रवशक्षण खचाच्या
प्रवतपूतीचे दर वदनाांक 01/04/2017
अनुज्ञय
े

राहतील.

त्ावप,

यामुळे

पासून
होणाऱ्या

अवतवरक्त आर्थ्क िाराबाबत महाराष्ट्र राज्य
कौशल्य ववकास सोसायटीने आढावा डेऊन शक्ती
प्रदत्त सवमतीच्या पुढील बैठकीमध्ये सादर करणे
आवश्यक राहील .
2. प्रवशक्षणोत्तर मुल्यमापनाचे दर पवरवशष्ट्ट-1
मधील पवरच्छे द क्र.1.12.1 नुसार राहतील. तसेच
केंद्र शासनाच्या वदनाांक 15/07/2015 व वदनाांक
20/05/2016
प्रवशक्षणोत्तर
अनुज्ञय
े

रोजीच्या
मुल्यमापनासाठी

खचात बदल

अवधसूचनेनुसार
प्रवत उमेदवार

आवश्यक

असल्यास

त्यानुषांर्ाने मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र
राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी याांनी वविार्ास
प्रस्ताव सादर करुन मान्यता घ्यावी.
5

पवरवशष्ट्ट-1,

1.11मधील पवरच्छे द

क्र.1.11.1.
शासन वनणगयातील पवरच्छे द क्रमाांक शासन वनणगयातील पवरच्छे द क्रमाांक 1.8 मध्ये
1.8 मध्ये नमूद बाबींच्या अधीन राहू न

प्रवशक्षण खचाची प्रवतपुती खालील

नमूद बाबींच्या अधीन राहू न पुढील आर्थ्क
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अ.

वविार्ाच्या वदनाांक 02/09/2015

शक्ती प्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेनुसार केलेली

क्र.

रोजीच्या शासन वनणगयातील तरतूद

सुधारणा

पध्दतीने करण्यात येईल -:
(अ) १०%

रक्कम

झाल्यावर

वषापासून (2017-18) प्रवशक्षण खचाची प्रवतपुती
सुरू खालील पध्दतीने करण्यात येईल -:

प्रवशक्षण

(अभ्यासक्रमाच्या

पवहल्या वदवशीच्या बायोमेरीक
हजेरी प्रणालीच्या आधारे )
(ब) खचाची ५०% रक्कम अभ्यासक्रम/
प्रवशक्षण सांपल्यानांतर (Biometric
हजेरी
आधारे

प्रणालीत
व

उपत्स््तीच्या

मुल्यमापन

व

प्रमाणीकरणाच्या आधारे ), खचाची
30% रक्कम, यशस्वी झालेल्या
उमेदवाराांपैकी वकमान ७५%
उमेदवाराांना

रोजर्ार/

स्वयांरोजर्ार

वमळाल्यानांतर

(नोकरी

लार्ल्यापासून/

स्वयांरोजर्ार

वमळू न

तीन

मवहन्यानांतर वववहत कार्दपत्रे/
पुरावे सादर केल्यावर)
(व)

रोजर्ार/स्वयांरोजर्ार 6
उपलब्ध

झाल्याबाबतचे वववहत कार्दपत्रे/
पुरावे सादर केल्यावर आवण त्याचे
मुल्यमापन ्ॉमग ऑनलाईन प्राप्त
झाल्यावर उवगवरत

क्र.

टप्पे

1 प्रवशक्षण

सुरु

झाल्यावर

7

30%

वदवसाांचे आांत (प्रवशक्षणार्थ्यांच्या
पवहल्या आठवड्यातील महत्तम
बायोमेरीक

प्रणालीवरील

उपत्स््तीच्या आधारे )
2 प्रवशक्षण सांपल्यानांतर (मुल्यमापन

30%

व प्रमाणीकरणाअांती)
3 यशस्वी उमेदवाराांपैकी वकमान
75%

उमेदवाराांना

२0%

रोजर्ार/

स्वयांरोजर्ार प्राप्त झाल्यानांतर
(नोकरी

प्राप्त

स्वयांरोजर्ार

झाल्यापासून/
वमळू न

तीन

मवहन्यानांतर वववहत कार्दपत्रे/

उमेदवाराांना
मवहन्यापयंत

अ. प्रवशक्षण खचाच्या प्रवतपूतीचे टप्पे प्रवतपूतीचे

10

टक्के

रक्कम अदा करण्यात येईल.

पुरावे सादर करणे आवश्यक)
4 उमेदवाराांना

6 मवहन्यापयंत

२0%

रोजर्ार/स्वयांरोजर्ार उपलब्ध
झाल्याबाबत वववहत कार्दपत्रे /
पुरावे सादर केल्यावर आवण
त्याचे मुल्यमापन ्ॉमग MSSDS
याांना पोटग लद्वारे प्राप्त झाल्यानांतर
उपरोक्त टप्प्याांमध्ये प्रवशक्षण खचाची प्रवतपूती
करताांना खालील अटींचे पालन करणे बांधनकारक
राहील :1. केवळ

प्र्मत:

प्रवशक्षण

प्रवशक्षणार्थ्यांकरीता वरीलप्रमाणे

डेणाऱ्या
खचाची

प्रवतपूती लार्ू लार्ू राहील.
2. दु सऱ्या टप्प्यातील 30% रक्कम यशस्वीवरत्या
प्रमावणत उमेदवाराांकरीताच अनुज्ञय
े राहील.
3. दु सऱ्या व वतसऱ्या टप्प्यातील रकमेकरीता
र्ळती झालेल्या प्रवशक्षणार्थ्यांना ववचारात
पृष्ट्ठ 9 पैकी 4
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क्र.

रोजीच्या शासन वनणगयातील तरतूद

सुधारणा
डेतले जाणार नाही. परांतू दु सऱ्या टप्प्यातील
रक्कम अदा करतेवळ
े ी पवहल्या टप्प्यात
र्ळती झालेल्या उमेदवाराांकरीता अदा
केलेल्या रक्कमेची वजावट करण्यात येईल.
4. वतसऱ्या टप्प्यातील रकमेकवरता यशस्वी
उमेदवारापैकी
उमेदवाराांना

कमीत

कमी

(ॲग्रीकल्चर,

75%
ब्युटी

ॲण्व

वेलनेस, बाांधकाम, पयगटन, काऊत्न्सकलर्
त्स्कल, आटग ज्वेलरी या क्षेत्रातील प्रवशक्षण
कायगक्रमाांव्यवतवरक्त

इतर

प्रवशक्षण

कायगक्रमाांसाठी उक्त ७५% उमेदवाराांपैकी
वकमान 50% उमेदवाराांना रोजर्ार) पवरक्षा
प्रमाणपत्र वमळाल्याच्या वदवसापासून तीन
मवहन्याांच्या आांत रोजर्ार/स्वयांरोजर्ार
उपलब्ध करुन दे णे बांधनकारक आहे . सदर
अटीची पूतगता केल्यानांतरच रक्कम अदा
करण्याांत येईल.
5. चौर्थ्या टप्प्यामध्ये pro rata दराने रक्कम अदा
करण्याांत
रकमेकरीता

यावी.

चौर्थ्या

वतसऱ्या

टप्प्यात

टप्प्यातील
र्ळती

झालेल्या प्रवशक्षणार्थ्यांना ववचारात डेतले
जाणार नाही.
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पवरवशष्ट्ट-1 मधील 1.5
1.5.1

व्यवसाय

मार्गदशगन

व

1.5.1 कौशल्य प्रवशक्षण सांस््ाांनी उमेदवाराांचे

समुपदे शन केंद्र हे कौशल्यपूवग चाचणी

पवरचलन

करण्याच्या दृष्ट्टीने नोंदणी, मूल्यमापन,

प्रवशक्षणासाठी प्रवेश दे ण्यापूवी त्याांनी लािार्थ्यांचा

समुपदे शन व मार्गदशगनासह खालील

नैसर्थर्क

जबबादाऱ्या

कौशल्यपूवग चाचणी डेणे अपेवक्षत आहे. प्रवशक्षण

पार

पावण्याकवरता

कायगरत राहील.

(Mobilization)
कल

व

आवव

करून

कौशल्य

तपासण्याकवरता

खचाच्या वववहत प्रवतपूती दरामध्ये Mobilization व

I. लािार्थ्यांचा नैसर्थर्क कल व आवव कौशल्य पूवग चाचणीच्या खचाचा समावेश राहील.
तपासण्याकवरता

कौशल्यपूवग

चाचणी डेणे.
II.

लािा्ी
औद्योवर्क

व

रोजर्ार
समूहाांचे

दे णाऱ्या
प्रवतवनधी

याांच्यातील सांवाद साधण्यासाठी
व्यासपीठ उपलब्ध करुन दे णे व
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मार्गदशगन करणे.
III. प्रवशवक्षत उमेदवाराांना रोजर्ाराच्या
ववववध

सांधीची

मावहती

दे ऊन

वश्ारस करणे व रोजर्ार प्राप्त
उमेदवाराांचा पाठपुरावा करणे.
IV. लािार्थ्यांना रोजर्ार प्राप्त करुन
दे ण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यातील व
राज्याबाहेरील

औद्योवर्क

समुहाांसमवेत समन्वय साधणे.
V.

स्वयांरोजर्ार

करु

इत्च्छणाऱ्या

उमेदवाराांना मार्गदशगन करणे.
VI. उपरोक्त बाबींव्यवतवरक्त वववहत
केलेल्या जबाबदाऱ्या.
1.5.2 सहाय्यक सांचालक ,कौशल्य
ववकास, रोजर्ार व उद्योजकता हे
क्षेत्रीय वशवबराांसाठी पुरेशी जार्ा व
इतर पायािूत सुववधा योग्य इमारत
CGCC साठी वनवित करतील. याचा
वापर ववद्यार्थ्यांची नोंदणी, मूल्यमापन,
समुपदे शन व रोजर्ारासाठी सहाय्य
करणाऱ्या CGCC च्या स््ापनेकरीता
करण्यात येईल.
1.5.3 सहाय्यक सांचालक, कौशल्य
ववकास, रोजर्ार व उद्योजकता ककवा
वजल्हा कौशल्य ववकास कायगकारी
सवमती

आवश्यकतेनुसार

दु र्गम

िार्ामध्ये योजनेबाबतची जनजार्ृती
(Mobilization)

व

CGCC

कवरता

तात्पुरत्या स्वरुपाच्या सुववधा उपलब्ध
करुन दे तील.
1.5.4

CGCC च्या कामाची साांर्व

कौशल्य
उद्योजकता
राबववण्यात

ववकास,

रोजर्ार

व

सांचालनालयामा्गत
येणाऱ्या

रोजर्ार

मेळाव्याांसोबत डालण्यात येईल.
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1.5.5 CGCC एजन्सी, सहाय्यक
सांचालक, कौशल्य ववकास, रोजर्ार व
उद्योजकता

याांच्या

लािार्थ्यांकवरता
समुपदे शनाचे

सहकायाने

मुल्याांकन
वनयोवजत

व

वेळापत्रक

महाकौशल्य पोटग लवर प्रवसद्ध करेल.
1.5.6

CGCC

एजन्सीने

प्रत्येक

लािार्थ्यांची नोंदणी "महाकौशल्य" व
"महारोजर्ार" या पोटग लवर करणे
बांधनकारक राहील.
1.5.7

CGCC

लािार्थ्यांच्या

एजन्सी

प्रत्येक

कौशल्यपूवग

चाचणी

अहवालाची महाकौशल्य पोटग लवर नोंद
करेल व त्याची साांर्व लािार्थ्याच्या
महारोजर्ार/ महास्वयांरोजर्ार पोटग ल
वरील त्याच्या profile शी डालण्यात
येईल.
1.5.8 CGCC एजन्सी मूल्यमापनाच्या
आधारे िौर्ोवलक, तसेच सुचववलेल्या
अवधक मार्णीच्या क्षेत्रात लािा्ी
रोजर्ारास पात्र आहे ककवा त्यास
ठराववक कालावधीचे Hard Skill/Soft
Skill प्रवशक्षण दे णे आवश्यक आहे
याबाबतच्या मावहतीचे वर्ीकरण करुन
महाकौशल्य पोटग लवर प्रवसद्ध करेल.
7

पवरच्छे द क्रमाांक 3.9
महाराष्ट्र

राज्य

कौशल्य

ववकास राज्यात प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता

सांस््ेच्या

ववकास अवियानाची अांमलबजावणी व सांवनयांत्रण

https://mahakaushalaya.com या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी याांनी
वेबपोटग लवरून

उमेदवाराांच्या वेळोवेळी

प्रावधकृत

केलेल्या

वेबपोटग लद्वारे

नोंदणीपासून मूल्यमापन, समुपदे शन, करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
प्रवशक्षण व प्रवशणक्षोत्तर मूल्यमापन,
प्रमाणीकरण

आवण

रोजर्ारपराांत

अनेक बाबींचे सवनयांत्रण होणार आहे .
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उपरोक्त शासन वनणगय मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य याांचे अध्यक्षतेखाली र्ठीत करण्यात
आलेल्या शक्ती प्रदत्त सवमतीच्या वदनाांक 03/11/2016 रोजी आयोवजत करण्यात आलेल्या बैठकीत
मान्यता वमळाल्यानुसार वनर्गवमत करण्यात येत आहे.
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ववजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
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S.G. Patil
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DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=SDED,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f64f9296da4ba15d02d3ad382
6a21a74ed080355ac04eef5617c3b4f08
af47ae, cn=S.G. Patil
Date: 2017.01.13 12:24:52 +05'30'

( सां.वर्.पाटील )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सवचव,

2.

मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव,

3.

सवग सांबांवधत मा.मांत्री याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,

4.

सवग सांबांवधत मा. राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई,

5.

मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरषद/ववधानसिा याांचे खाजर्ी सवचव, ववधानिवन, मुांबई,

6.

सवग ववधानमांवळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,

7.

मा.मुख्य सवचव, मांत्रालय , मुांबई

8.

सवग मांत्रालयीन वविार्ाांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मांत्रालय, मुांबई,

9.

आयुक्त, कौशल्य ववकास, रोजर्ार व उद्योजकता सांचालनालय, कोकण िवन, नवी मुांबई,

10. मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सांस््ा, क् परेव, मुांबई,
11. आयुक्त त्ा सांचालक नर्र पवरषद प्रशासन सांचालनालय,वरळी,मुांबई,
12. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
13. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, नार्पूर,
14. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुांबई,
15. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नार्पूर,
16. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई,
17. वनवासी व लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई,
18. सवग वविार्ीय आयुक्त,
19. सवग वजल्हावधकारी ,
20. आयुक्त, सवग महानर्रपावलका,
21. सवग वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी,
22. मुख्यावधकारी, सवग नर्र पवरषद/नर्र पांचायती,
23. उपरोक्त सवमत्यामधील सवग शासकीय सदस्य,
24. उपरोक्त सवमत्यामधील सवग अशासकीय सदस्य,
25. सांचालक (प्रवशक्षण ), व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
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26. सांचालक (वशक्षण), व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य ,मुांबई,
27. उपसांचालक, वविार्ीय मुख्यालय कौशल्य ववकास, रोजर्ार व उद्योजकता, मुांबई/पुणे/
नार्पूर/अमरावती/औरांर्ाबाद/नावशक,
28. वविार्ीय सहसांचालक/उप सांचालक, व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण, मुांबई/पुणे/ नार्पूर/
अमरावती/औरां र्ाबाद/नावशक वविार्,
29. सवग कायासने, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविार्, मांत्रालय, मुांबई,
30. वनवव नस्ती.
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