
प्रमोद महाजन कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता अवियानासंदिात विविध 
प्रकारच्या धोरणासंबंधी वनणणय घेण्यासाठी  
मा.मुख्य सवििांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती 
प्रदत्त सवमती नेमण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास ि उद्योजकता वििाग 

शासन वनणणय क्रमांकः कौविउ-2015/प्र.क्र.195/रोस्िरो-1 
2 रा मजला, मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
 वदनांक :  3 ऑगस्ट, 2015. 

शासन वनणणय : 
 वदनांक 12.7.2015 रोजी मंवत्रमंडळाने “प्रमोद महाजन कौशल्य ि उद्योजकता  विकास 
अवियान” राबविण्याच्या प्रस्तािास मान्यता वदली आहे.  या मान्यतेनुसार मा. मुख्य सविि यांच्या 
अध्यक्षतेखाली कौशल्य विकास अवियानासंदिात विविध प्रकारच्या धोरणासंबंधी िेळोिेळी वनणणय घेणे 
यासाठी मा. मुख्य सवििांच्या अध्यक्षतेखाली एक “शक्ती प्रदत्त सवमती” खालीलप्रमाणे नेमण्यात येत 
आहे :-  
           मा. मुख्य सविि        -  अध्यक्ष 
           अपर मुख्य सविि, वित्त  वििाग      - सदस्य 

अपर मुख्य सविि, वनयोजन वििाग,      - सदस्य 
प्रधान सविि, उच्ि ि तंत्र वशक्षण वििाग    - सदस्य 
प्रधान सविि, उद्योग वििाग      - सदस्य 
प्रधान सविि, कौशल्य विकास ि उद्योजकता वििाग          - सदस्य 
प्रधान सविि, शालेय वशक्षण वििाग                    - सदस्य 
आयुक्त ,कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता संिालनालय  - सदस्य सविि 
संबंवधत वििागािे सविि       - वनमंवत्रत 

  या सवमतीिी कायणकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 
1) विविध वििागाकडील कौशल्य विकास योजनाअंतगणत वनधीिे वनवचितीकरण करुन, 

सदर वनधी कौशल्य विकास वििागाकडे िगण करण्याबाबत वनणणय घेणे. 
2) कौशल्य विकासासंबधी विविध योजनांिी मागणदशणक तत्िे, खिािे वनकष इ.बाबत 

वनणणय घेणे. 
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3) कौशल्य विकासासंबंधी धोरण वनवचित करणे ि आिचयकतेनुसार या धोरणात बदल 
करणेबाबत वनणणय घेणे. 

4) कौशल्य विकासासंबधी प्रिािी अंमलबजािणी करण्यासाठी विविध वििागांिा 
सहिाग िाढविणे ि त्यांच्याकडील सुविधांिा महत्तम िापर करणेसंबंधी वनदेश देणे, 
तसेि उद्योग समूहांच्या अवधकावधक सहिागाच्या दृष्ट्टीने वनणणय घेणे. 

5) राज्य शासनाच्या संबंवधत प्रत्येक वििागाने मंजूर वनयतव्ययाच्या काही प्रमाणात 
वनधी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास ि उद्योजकता अवियानाच्या 
अंमलबजािणीसाठी या वििागाकडे आिचयकतेनुसार उपलब्ध करुन देण्याबाबत  
वनणणय घेणे.   

6) वजल्हापातळीिर स्थावनक गरजांनुसार कौशल्य ि उद्योजकता विकासािे विविध 
उपक्रम राबविण्यासाठी प्रत्येक वजल्हयात वजल्हा वनयोजन सवमतीमार्ण त स्ितंत्र 
वनधीिी तरतूद करण्याबाबत  वनणणय घेणे.   

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201508031729083503 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  
               महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 

                                                                              ( सं.छ.तडिी ) 
  शासनािे अिर सविि  
प्रत, 

1. मा.मुख्यमंत्री  ि सिण संबंवधत मंत्री, राज्यमंत्री यांिे खाजगी सविि ,मंत्रालय, मंुबई 
2. मा.मुख्य सविि , मंत्रालय , मंुबई 
3. सिण मंत्रालयीन वििागांिे प्रधान सविि/ सविि ,मंत्रालय , मंुबई 
4. मा.प्रधान सविि, कौशल्य विकास ि उद्योजकता वििाग यांिे स्िीय सहायक, मंत्रालय, 

मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सिण आयुक्त, महानगर पावलका (सहाय्यक संिालक कौशल्य विकास ि उद्योजकता 
संिालनालयामार्ण त) 

6. सिण वजल्हावधकारी, वजल्हावधकारी कायालय (सहाय्यक संिालक कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता संिालनालयामार्ण त) 

7. सिण वििागीय आयुक्त/मुख्य कायणकारी अवधकारी, महानगर पावलका/ नगर 
पवरषद/वजल्हा पवरषद (सहाय्यक संिालक कौशल्य विकास ि उद्योजकता 
संिालनालयामार्ण त) 

8.  आयुक्त, कौशल्य विकास ि उद्योजकता संिालनालय, कोकण ििन, निी मंुबई 
9. मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था 
10. उपरोक्त सवमत्यामधील सिण शासकीय सदस्य 
11. संिालक (वशक्षण ), व्यिसाय  वशक्षण ि प्रवशक्षण संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य ,मंुबई 
12. संिालक (प्रवशक्षण ), व्यिसाय  वशक्षण ि प्रवशक्षण संिालनालय, महाराष्ट्र राज्य ,मंुबई 
13. उपसंिालक, कौशल्य विकास ि उद्योजकता , प्रादेवशक कायालय , मंुबई/पुणे/ 

नागपूर/अमरािती/औरंगाबाद/ नावशक 
14. सहसंिालक/ उप संिालक, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण, प्रादेवशक कायालय, 

मंुबई/पुणे/ नागपूर/अमरािती/औरंगाबाद/ नावशक  
15. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई/ नागपूर 
16. कायासन अवधकारी, प्रशा-1/ प्रशा-2/ रोस्िरो-2, कौशल्य विकास ि उद्योजकता 

वििाग,मंत्रालय, मंुबई 
17. वनिड नस्ती / रोस्िरो-1 
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