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शासन वनणणय क्रमाकं : कौववउ-२०१५/प्र.क्र.195/रोस्वरो-१ 
२ रा मजला, मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२. 
वदनाकं : 11 जानेवारी, २०१6. 

 

वाचा : १) कें द्र शासन, कौशल्य ववकास व उद्योजकता मंत्रालय, अविसूचना क्रमाकं एच-    
               22011/2/2014-एसडीई-1, वदनाकं १५ जुलै, २०१५.  
          २) शासन वनणणय, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग, क्रमाकं कौववउ-२०१५/ 
              प्र. क्र.१२२/ रोस्वरो-१, वदनाकं ०२ सप्टेंबर, २०१५. 
          3) शासन वनणणय, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग, क्रमाकं कौववउ-२०१५/         
               प्र.क्र.३७/अवि-1, वदनाकं 23 नोव्हेंबर, २०१५.  

 

प्रस्तावना  :   
राज्यातील युवक -युवतींचे  कौशल्य ववकासाद्वारे सक्षमीकरण करुन त्यानंा अविक मागणी 

असलेल्या उद्योग, सेवा व तत्सम क्षते्रात रोजगार /स्वयंरोजगाराच्या  संिी उपलब्ि करुन 
देण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियान राबववण्यास या वविागाच्या 
वद. 0२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन वनणणयन्वये मान्यता देण्यातं आलेली आहे.  

 

सदरील शासन वनणणयाप्रमाणे अवियानाची अंमलबजावणी प्रिावी व सुलिवरत्या  
होण्याच्या दृष्ट्टीने मुख्य कायणकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास संस्था यानंा 
अविकार प्रदान करणे, त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ या आर्थथक वर्षातील िौवतक लक्ष्य साध्य 
करण्यासाठी वववहत प्रक्रीयेतून सूट वमळणे इत्यादीं कौशल्य ववकास अवियानाच्या 
अंमलबजवाणीकरीता आवश्यक तरतूदीं संदिांतील िोरणात्मक वनणणय घेण्याची आवश्यकता 
होती. 

 

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाचे ववत्तीय वर्षण सन 2015-16 हे 
प्रथम वर्षण असल्यामुळे चालू आर्थथक वर्षाकरीता संदिािीन शासन वनणणय वदनाकं 02 सप्टेंबर, 
2015 मिील सदर अवियानाच्या अंमलबजावणीकरीता वववहत करण्यात आलेल्या तरतूदीं/अटीं 
मध्य े तसेच मुख्य कायणकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास संस्था यानंा अविकार 
प्रदान करणेबाबत शासन वनणणय कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग, वदनाकं ०३ ऑगस्ट, 
२०१५ अन्वये मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य याचंे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यातं आलेल्या 
शक्ती प्रदत्त सवमतीच्या मान्यतेने बदल/सुिारणा व अविकार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचारािीन होती.  
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शासन वनणणय :  
"प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास" अवियानाची राज्यात प्रिावीपणे 

अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील प्रमाणे कायणवाही करण्यासं या शासन वनणणयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे.   

 

1. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाच्या पवरस्स्थतीनुरुप प्रवशक्षणाशी 
वनगडीत तसेच प्रशासकीय बाबीं संदिांत खालील प्रमाणे कायणवाही करण्याचे अविकार 
मुख्य कायणकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास संस्था यानंा प्रदान करण्यात 
येत आहेत.   

   

१.१. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाच्या अंमलबजावणीमध्ये 
उद्योगाचंा थेट सहिाग वाढववण्याच्या दृष्ट्टीने वळेोवळेी वनणणय घेणे तसेच 
यासंदिात उद्योग समूहासंमवते लववचक सामंजस्य करार (Flexi MoU) करणे. 

१.२. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियान यशस्वीपणे 
राबववण्यासाठी शासन वनणणय वदनाकं 02 सप्टेंबर, 2015 च्या पवरवशष्ट्ट १ मिील 
अ.क्र.१.६.४ अन्वये वववहत केलेल्या मागणदशणन सूचनामंध्ये NSQF शी सुसगंत 
असलेले व रास्ष्ट्रय व्यवसाय प्रवशक्षण पवरर्षद (NCVT), सेक्टर स्स्कल कौस्न्सल 
(SSC), नॅशनल स्स्कल डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन (NSDC), राज्य व्यवसाय प्रवशक्षण 
पवरर्षद (SCVT) व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास संस्था (MSSDS) इत्यादींनी 
मान्यता वदलेले अभ्यासक्रम आवण औद्योवगक आस्थापनानंी मागणी केलेले 
उपयुक्त अभ्यासक्रम राबववण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. ज् या 
संस्था/वविाग/प्राविकरण यानंी मान्यता वदलेल्या तसेच ववशेर्ष मागणी असलेल्या 
(Tailor made) अभ्यासक्रमाचंे अनुर्षंगाने Soft Skill व Hard Skill याचं े प्रमाण, 
प्रवशक्षण कालाविी, तुकडीची प्रवशे क्षमता, प्रवशक्षकाचंी शैक्षवणक अहणता, 
प्रवशेाकवरता वकमान शैक्षवणक अहणता, प्रमावणकरण  इत्यादी बाबींची वनविती 
झाली नसल्यास सदर बाबी वनवित करणे. 

१.३. कौशल्याची वनकड/ अभ्यासक्रमाचं्या आवश्यकतेनुसार Recognition of Prior 
Learning, Re-Skilling व Up-Skilling संदिात कें द्र शासनाकडे संमत वनकर्ष 
वनिारीत नसल्यास वनकर्ष वनवित करणे. 

१.४. व्यवसाय मागणदशणन व समुपदेशन कें द्र (CGCC), कौशल्य प्रवशक्षण संस्था (STPs) 
व मुल्यमापन संस्था (Assessing Body) याचं्या पात्रतेबाबतच्या वनकर्षामंध्ये 
संचालक, व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचं्या 
सहकायाने आवश्यकतेनुसार बदल/सुिारणा करणे.  

१.५. व्यवसाय मागणदशणन व समुपदेशन कें द्र (CGCC), कौशल्य प्रवशक्षण संस्था (STPs), 
मुल्यमापन संस्था (Assessing Bodies) याचंे मुल्यमापन व पुनर्थवलोकन त्रयस्थ 
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संस्थेमार्ण त करण्याकरीता, त्रयस्थ संस्थेच्या पात्रतेचे वनकर्ष वनवित करून वववहत 
पध्दतीने वनवड करणे.  

१.६. वजल्हा व क्षते्रवनहाय मनुष्ट्यबळाची मागणी वनिारीत करण्यासंदिातील Micro 
level Skill Gap Study करण्याकवरता वनयुक्त करावयाच्या एजन्सीच्या पात्रतेच े
वनकर्ष ठरवून वववहत पद्धतीने वनयुक्ती करणे व अशा संस्थेकडून प्राप्त 
अहवालाच्या आिारे तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यानुसार प्रमोद 
महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाची अंमलबजावणी करणे. 

१.७. प्रवशक्षण संस्थाचंी (VTP) मान्यता रद्द करण्याबाबतची कें द्र शासनाच्या वदनाकं 15 
जुलै, 2015 च्या अविसूचनेतील पवरवशष्ट्ट-IV मिील अ.क्र.2 (iii) तरतूद प्रमोद 
महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानासंंदिात लागू करण्याच्या 
दृष्ट्टीने वनकर्ष वनवित करणे. 

 

उपरोक्तप्रमाणे प्रदान केलेल्या अविकाराचंा वापर केल्याबाबतचा आढावा घेण्यात येवून, 
दर तीन मवहन्यानंी अहवाल शक्ती प्रदत्त सवमतीस सादर करण्यातं यावा. 

 

२. अवियानाच्या अमंलबजावणीचे ववत्तीय वर्षण 2015-16 हे प्रथम वर्षण असल्यामुळे चाल ू
आर्थथक वर्षाकवरता शासन वनणणय वदनाकं 02 सप्टेंबर, 2015 अनुसार प्रमोद महाजन 
कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाच्या  अंमलबजावणीकरीता  वववहत करण्यातं 
आलले्या तरतूदीं/अटीं मध्ये बदल करून खालील प्रमाणे कायणवाही करण्यासं मान्यता 
देण्यांत येत आहे. - 

 

२.१. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानातंगंत लोकसंख्येच्या 
प्रमाणात वजल्हावनहाय लक्ष्य कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविागाकडून 
वनिारीत करुन ते महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास संस्थेकडे (MSSDS) पुढील 
अंमलबजावणीकवरता सादर करणे. 

२.२. प्रवशक्षणाकवरता इच्छूक उमेदवाराचंे प्रवशक्षणपूवण चाचणी व्यवसाय मागणदशणन व 
समुपदेशन प्रक्रीयेपासून सूट देण्यातं येवून, कौशल्य प्रवशक्षण संस् थानंी इच्छुक 
उमेदवाराचंी प्रवशक्षणपूवण चाचणी घेवून त्याचंे स्तरावर प्रवशे देण्यातं यावा.  

२.३. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास संस्थेच्या (MSSDS) महाकौशल्य पोटणल वर 
तावंत्रक अडचण उद्भवल्यास कें द्र/राज्य शासनाच्या इतर वविागाचं्या मान्यताप्राप्त 
web portal  ची मदत घेऊन ककवा Offline पध्दतीने प्रमोद महाजन कौशल्य व 
उद्योजकता ववकास अवियानाची अंमलबजावणी करणे. 
  

३. शक्ती प्रदत्त सवमतीने वदलेल्या वनदेशानुसार चालू आर्थथक वर्षाच्या अखेरीस (सन 2015-
16) प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवियानाच्या वववहत कायणपध्दतीचा 
आढावा घेवून, त्याचा अहवाल मुख्य कायणकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास 
संस्था यानंी शक्ती प्रदत्त सवमतीस सादर करावा. जेणेकरून या अहवालाच्या  अनुर्षंगाने 
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पुढील आर्थथक वर्षामध्ये सदर अवियानाबाबत वववहत कायणपध्दती राबववण्याबाबत वनणणय 
घेण्यात येईल.  

 

उपरोक्त शासन वनणणय मा. मुख्य सवचव याचंे अध्यक्षतेखाली गठींत करण्यातं आलेल्या 
शक्ती प्रदत्त सवमतीच्या वदनाकं 03 नोव्हेंबर, 2015 रोजीच्या बैठकीच्या अनुर्षंगाने वमळालेल्या 
मान्यतेनुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे.  

 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201601121648028003 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करून काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

                                                                                                                       
                                                                                                         ( एस. एस. संिू ) 
                                                                                              प्रिान सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा. राज्यपालाचंे सवचव,राजिवन, मलबार वहल, मंुबई, 
2. मा.मुख्यमंत्री  याचंे प्रिान सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. सवण मा.मंत्री, याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई,  
4. सवण मा. राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई,  
5. मा. ववरोिी पक्षनेता, वविानपवरर्षद/वविानसिा याचंे खाजगी सवचव, महाराष्ट्र 

वविानमंडळ सवचवालय, मंुबई,  
6. सवण वविान पवरर्षद/वविानसिा सदस्य, महाराष्ट्र वविानमंडळ, 
7. मा.मुख्य सवचव, मंत्रालय , मंुबई, 
8. सवण मंत्रालयीन वविागाचंे  अपर मुख्य सवचव/प्रिान सवचव/सवचव, मंत्रालय, मंुबई,  
9. सवचव, महाराष्ट्र  वविानमंडळ सवचवालय (वविानसिा), मंुबई, 
10. सवचव, महाराष्ट्र  वविानमंडळ सवचवालय (वविान पवरर्षद ), मंुबई, 
11. आयुक्त, कौशल्य ववकास व उद्योजकता संचालनालय, कोकण िवन, नवी मंुबई, 
12. मुख्य कायणकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास संस्था, कर् परेड, मंुबई,  
13. आयुक्त तथा संचालक नगर पवरर्षद प्रशासन सचंालनालय, वरळी, मंुबई,  
14. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मंुबई,  
15. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
16. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -1, महाराष्ट्र, मंुबई,  
17. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
18. अविदान व लेखा अविकारी, मंुबई  
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19. वनवासी व लेखा परीक्षा अविकारी, मंुबई  
20. सवण वविागीय आयुक्त,  
21. सवण वजल्हाविकारी,  
22. आयुक्त सवण महानगरपावलका,  
23. सवण वजल्हा पवरर्षदाचंे मुख्य कायणकारी अविकारी,  
24. मुख्याविकारी, सवण नगर पवरर्षद/नगर पंचायती,  
25. संचालक (प्रवशक्षण/व्यवसाय वशक्षण), व्यवसाय  वशक्षण व प्रवशक्षण संचालनालय, 

महाराष्ट्र राज्य ,मंुबई 
26. सहसंचालक, व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण, प्रादेवशक कायालय, मंुबई/पुणे/नागपूर/ 

अमरावती/औरंगाबाद/ नावशक, 
27. उपसंचालक, वविागीय मुख्यालय कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता, 

मंुबई/पुणे/नागपूर/ अमरावती/औरंगाबाद /नावशक, 
28. सवण कायासने, कौशल्य ववकास व उद्योजकता वविाग, मंत्रालय, मंुबई, 
29. वनवड नस्ती. 
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