राज्यातील कौशल्य विकास काययक्रमाकवरता
राज्यस्तरीय वशखर पवरषद ि काययकारी सवमती,
विभागीय कौशल्य विकास काययकारी सवमती ि
विल्हा कौशल्य काययकारी सवमतीची पुनरयचना
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभाग
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2 रा मिला, मादाम कामा मागय, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
वदनाांक : 12 ऑगस्ट २०१५
िाचा 1) शासन वनर्यय, उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभाग, क्रमाांक : कौविका-2010/(3/2010)/व्यवश-5
वदनाांक 19 ५.2010
2) शासन वनर्यय, उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभाग, क्रमाांक : कौविका-2010/(142/2010)/ व्यवश-5
वदनाांक 09 ५.2011
3) शासन वनर्यय, उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभाग, क्रमाांक : कौविका-2010/(119/10)/ व्यवश-5
वदनाांक 21.५.2011
4) शासन वनर्यय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाांक : एईओ-1015/प्र.क्र.06/2015/दहा
वदनाांक 15.१.2015
प्रस्तािना रोिगाराबाबत बदलत्या आांतरराष्ट्रीय ि राष्ट्रीय पवरस्स्ितीत कौशल्य विकास ि उद्योिकतेस
अविक प्रोत्साहन दे ण्याच्या उद्देशाने तसेच या काययक्रमाकडे अविक प्रभािीपर्े लक्ष पुरविले िािे या
उद्देशाने केंद्र शासनाने स्ितांत्र कौशल्य विकास ि उद्योिकता या मांत्रालयाची वनर्ममती केली आहे. केंद्र
शासनाच्या ितीिर राज्यामध्ये दे खील स्ितांत्र कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभागाची स्िापना सामान्य
प्रशासन विभागाच्या उक्त सांदभय क्र.4 येिील वद.15.01.2015 रोिीच्या शासन वनर्ययान्िये करण्यात आली
आहे. केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास काययक्रमाांतगयत सन 2022 पययन्त सांपर्
ू य भारतातील ििळपास 50
कोटी व्यक्तींना रोिगार प्राप्त होण्यासाठी रोिगारावभमुख कौशल्य विकास प्रवशक्षर् दे ण्याचे उविृष्ट्ट
वनवित केले आहे. तसेच राज्यस्तरािर सदरचे उविृष्ट्ट सन 2022 पययन्त 4.50 कोटी एिढे प्रवशवक्षत
मनुष्ट्यबळ तयार कराियाचे आहे.
2.

कौशल्य विकास काययक्रमाच्या सांदभात राज्यास दे ण्यात आलेले उविृष्ट्ट साध्य करण्याच्या िृष्ट्टीने

राज्यस्तरािरील ध्येयिोरर्, समन्िय ि पययिक्ष
े र् यासाठी तसेच त्याची सांपूर्य राज्यभरामध्ये
विल्हास्तरापययन्त अांमलबिािर्ी करण्यासाठी उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभागाच्या उक्त सांदभाविन 1 येिील
वद. १९.५.२०१० च्या शासन वनर्ययान्िये मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली वशखर पवरषद, मा.मुख्य
सवचिाांच्या अध्यक्षतेखाली कौशल्य विकास काययकारी सवमती गठीत करण्यात आल्या आहेत.
3.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त सांदभय क्र. 4 येिील शासन वनर्ययान्िये आता राज्याांतगयत

कौशल्य विकासाचा काययक्रम प्रभािीपर्े राबविण्यासाठी राज्यस्तरािर कौशल्य विकास ि उद्योिकता या
स्ितांत्र विभागाची स्िापना करण्यात आली असून कौशल्य विकास ि उद्योिकतेसांबांिी राज्यातील विविि
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उपकमाांचे वनयोिन, अांमलबिािर्ी आवर् सांवनयत्रर्ाची िबाबदारी या निवनर्ममत विभागाकडे सोपविण्यात
आली आहे. त्यामुळे आता, उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभागाद्वारे गठीत करण्यात आलेल्या ि सध्या अस्स्तत्िात
असलेल्या सवमत्याांची रचना पुनरयवचत करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती.
शासन वनर्ययउपरोक्त पार्श्यभम
ू ीिर राज्यात कौशल्य विकास काययक्रमाची प्रभािीपर्े अांमलबिािर्ी करण्यासाठी
पूिीच्या सवमत्याांची पुनरयचना करुन विविि स्तराांिरील खालील सवमत्या नेमण्यास मान्यता दे ण्यात येत
आहे.
2. सदर सवमत्याांची रचना ि काययकक्षा खालीलप्रमार्े राहील :वशखर पवरषदे ची रचना :1.

मा.मुख्यमांत्री,महाराष्ट्र राज्य

अध्यक्ष

2.

मा.मांत्री, कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभाग

उपाध्यक्ष

3.

मा.मांत्री, शालेय वशक्षर्

सदस्य

4.

मा.मांत्री, वित्त ि वनयोिन

सदस्य

5.

मा.मांत्री,उच्च ि तांत्र वशक्षर्

सदस्य

6.

मा.मांत्री, उद्योग

सदस्य

7.

मा.मांत्री, कामगार

सदस्य

8.

मा.मांत्री, ग्राम विकास

सदस्य

9.

मा.मांत्री, कृवष

सदस्य

10.

मा.राज्यमांत्री, कौशल्य विकास ि उद्योिकता

सदस्य

11.

मा.मुख्य सवचि

सदस्य

12.

अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग

सदस्य

13.

अपर मुख्य सवचि, वनयोिन विभाग

सदस्य

14.

प्रिान सवचि,उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभाग

सदस्य

15.

प्रिान सवचि , शालेय वशक्षर् ि वक्रडा विभाग

सदस्य

16.

प्रिान सवचि, उद्योग, उिा ि कामगार विभाग (उद्योग)

सदस्य

17.

तज्ञ

5 सदस्य

सदस्य/

उद्योग

समूहाचे

प्रवतवनिी

(शासन

नामवनदे वशत)
18.

वशक्षर् क्षेत्रातील तज्ञ ( शासन नामवनदे वशत)

2 सदस्य

19.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामांडळाचे मुख्य काययकारी

सदस्य

अविकारी
20.

आयुक्त, कौशल्य विकास , रोिगार ि उद्योिकता

सदस्य

सांचालनालय
21.

प्रिान सवचि, कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभाग

सदस्य सवचि/
वनमांत्रक

वटप :- अध्यक्ष, आिश्यकतेनुसार या पवरषदे च्या बैठकीसाठी कोर्त्याही व्यक्तीस विशेष वनमांवत्रत म्हर्ून
नामवनदे वशत करु शकतील.
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वशखर पवरषदेची काययकक्षा :1.

कौशल्य विकास सांदभातील राज्याचे िोरर् ठरविर्े ि त्याच्या अांमलबिािर्ीचा िेळोिेळी
आढािा घेर्े. तसेच, आिश्यकतेनुसार

याबाबतच्या ध्येय िोरर्ामध्ये बदल/ सुिारर्ा

सुचविर्े.
2.

कौशल्य विकासासांबांिी राज्याचा िार्मषक अांमलबिािर्ी आराखडा विचारात घेिून त्यास
मान्यता दे र्े.

३.

खािगी सांस्िा, स्ियांसेिी सांस्िा तसेच उद्योग समुहाांचा कौशल्य विकास काययक्रमात सवक्रय
सहभाग वमळविर्ेसाठी सांबांविताांबरोबर विचार विवनमय करून ध्येय सािर्े.

4.

विविि मांत्रालयीन विभागाच्या अविपत्याखालील सांस्िाांकडील तसेच उद्योग समूहाांकडील
पायाभुत सुवििा ि सािनाांचा महत्तम िापर करण्यासांबांिी अडचर्ींिर मात करण्यासाठी
उपाय योिना करर्े.

5.

मांत्रालयीन विविि विभागाांमार्यत राबविल्या िार्ाऱ्या कौशल्य विकास योिनाांचा आढािा
घेिून त्यात एकसूत्रीपर्ा आर्र्े.

6

कौशल्य विकास अवभयाांनासांबांिी विविि विषयाांिर/ मुद्दयाांिर विचार विवनमय करुन उपाय
योिना सुचविर्े/ करर्े.
राज्य कौशल्य विकास काययकारी सवमतीची रचना
1.

मा.मुख्य सवचि

अध्यक्ष

2.

प्रिान सवचि, कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभाग

3.

प्रिान सवचि, उच्च ि तांत्र वशक्षर् विभाग

सदस्य

4.

प्रिान सवचि, नगर विकास विभाग

सदस्य

5.

प्रिान सवचि , उद्योग, उिा ि कामगार विभाग (उद्योग)

सदस्य

6.

प्रिान सवचि, उद्योग,उिा ि कामगार विभाग ( कामगार)

सदस्य

7.

प्रिान सवचि , वनयोिन विभाग

सदस्य

8.

प्रिान सवचि, वित्त विभाग

सदस्य

9.

प्रिान सवचि, आवदिासी विकास विभाग

सदस्य

10.

प्रिान सवचि, सामाविक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग

सदस्य

11.

प्रिान सवचि, शालेय वशक्षर् ि वक्रडा विभाग

सदस्य

12.

प्रिान सवचि, ग्राम विकास ि िलसांिारर् विभाग

सदस्य

13.

कुलुगुरू,मुांबई विद्यापीठ मुांबई

सदस्य

14.

कुलुगुरू, डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर तांत्र वशक्षर् विद्यापीठ,लोर्ेरे

सदस्य

15.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामांडळ मुख्य काययकारी अविकारी/

उपाध्यक्ष

सदस्य सवचि

प्रवतवनिी
16.

आयुक्त, कौशल्य विकास, रोिगार ि उद्योिकता सांचालनालय

सदस्य

आवर् मुख्य काययकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास
सांस्िा
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17.

अध्यक्ष, CII पविम विभाग

सदस्य

18.

अध्यक्ष, वर्क्की, पविम विभाग

सदस्य

19.

अध्यक्ष, इांवडयन मचयट चेंबसय

सदस्य

राज्य कौशल्य विकास काययकारी सवमतीची काययकक्षा :1.

राज्यामध्ये कुशल मनुष्ट्यबळ वनर्ममतीचे उविृष्ट्ट ठरिून त्याकवरता कौशल्य विकास
काययक्रमाचा आराखडा तयार करर्े, मा.मुख्यमांत्रयाांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय
वशखर पवरषदे च्या मान्यतेने सदर आराखडयाची अांमलबिािर्ी करर्े.

2.

राज्याांत/ दे शात/ परदेशात लागर्ा-या कुशल मुनष्ट्यबळाच्या मागर्ीचे अनुमान
(Manpower Mapping) काढू न कौशल्य विकास काययक्रमाची आखर्ी करण्याकवरता
उपाय योिना करर्े .

3.

कौशल्य विकास काययक्रमाच्या अांमलबिािर्ीसाठी अांदावित केलेल्या खचासाठी वनिी
उपलब्ितेचे विविि स्त्रोत वनवित करर्े ,िसे 1) राज्य शासन, 2) केंद्र शासन/ िागवतक
बँक, 3) खािगी उद्योग समूह/ औद्योवगक सांघटना (PPP), इत्यावद.

4.

आिश्यकतेनुसार कौशल्य अवभयानाशी वनगडीत विविि प्रकारचे वनर्यय घेर्े.

5. केंद्र शासनाकडू न कौशल्य विकास काययक्रमाबाबत िेळोिेळी प्राप्त होर्ा-या मागयदशयक
सूचनाांची अांमलबिािर्ी करण्यासाठी कराियाच्या उपाययोिनाांबाबत वनर्यय घेर्े.
6

कौशल्य विकास काययक्रमामध्ये सहभागी होर्ारे उद्योग समूह/औद्योवगक आस्िापना,
अशासकीय स्ियांसेिी सांस्िा ककिा शैक्षवर्क सांस्िा इत्यादींना प्रोत्साहनात्मक सहाय्य
दे ण्याच्या िृष्ट्टीने िोरर् ठरविर्े.

7. कौशल्य विकास काययक्रमाचा आराखडा तयार करताांना भविष्ट्यात कुशल मनुष्ट्यबळाची
आिश्यकता असर्ाऱ्या क्षेत्राकवरता निीन अभ्यासक्रम तयार करर्े, अभ्यासक्रमात
सुिारर्ा करर्े, प्रवशक्षकाांच्या प्रवशक्षर्ाबाबत उपाययोिना सुचविर्े इत्यावद.
8. रोिगार सेिायोिन केंद्राचे व्यिसाय मागयदशयन केंद्राांमध्ये रुपाांतर करण्यासाठी सहाय्य ि
समन्ियन करर्े.
9. कौशल्य विकास काययक्रमाची राज्यामध्ये यशस्िीवरत्या अांमलबिािर्ी करण्याच्या िृष्ट्टीने
आिश्यक असलेले कायदे करण्यासांदभात वशर्ारशी करर्े.
10. कौशल्य विकास अवभयानाच्या अांमलबिािर्ीशी वनगडीत बाबी तसेच येर्ाऱ्या विविि
अडचर्ींबाबत उपाययोिना करण्याच्या िृष्ट्टीने आिश्यकतेनुसार विविि उप सवमत्या
गठीत करर्े.
11. विविि विभागाांमार्यत राबविल्या िार्ाऱ्या कौशल्य प्रवशक्षर् योिना कौशल्य विकास ि
उद्योिकता विभागाच्या एका छत्राखाली आर्ून त्याांची एकास्त्मकवरत्या प्रभािीपर्े
अांमलबिािर्ी करर्े.
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विभागीय कौशल्य विकास काययकारी सवमतीची रचना
1.

विभागीय आयुक्त

अध्यक्ष

2.

विभागातील सिय विल्हाविकारी

सदस्य

3.

सांबांवित महानगरपावलका आयुक्त

सदस्य

4.

सह/उप सांचालक, वशक्षर् विभाग

सदस्य

5.

सहसांचालक, व्यिसाय वशक्षर् ि प्रवशक्षर्

सदस्य

6.

सहसांचालक,उच्च वशक्षर्

सदस्य

7.

सहसांचालक, तांत्र वशक्षर्

सदस्य

8.

विभागीय सहसांचालक उद्योग विभाग

सदस्य

9.

विभागीय कृवष सहसांचालक,कृवष विभाग

सदस्य

10.

विभागीय समािकल्यार् अविकारी

सदस्य

11.

उप आयुक्त, मवहला ि बाल कल्यार्

सदस्य

12.

सह/उप सांचालक साियिवनक आरोग्य विभाग

सदस्य

13.

विभागीय आयुक्त, ग्राम विकास विभाग

सदस्य

14.

अप्पर आयुक्त, आवदिासी विभाग

सदस्य

15.

प्रादे वशक सह आयुक्त पशुसांिियन

सदस्य

16.

उप आयुक्त, मत्स्यसांिियन

सदस्य

17.

प्रवतवनिी Confederation of Indian Industry (CII)

सदस्य

18.

विभागीय स्तरािरील दोन औद्योवगक सांघटनाांचे प्रवतवनिी

सदस्य

19.

सांबांवित प्रादे वशक स्तरािरील नामाांवकत उदयोिक

2 सदस्य

20.

सांबांिीत उप सांचालक, कौशल्य विकास, रोिगार ि उद्योिकता सदस्य सवचि
विभागीय मुख्यालय .

विभागीय कौशल्य विकास काययकारी सवमतीची काययकक्षा :1.

विल्हावनहाय कौशल्य विकास काययकारी सवमतीच्या कायाचा िेळोिेळी आढािा
घेर्े.

2.

विभागातील कुशल मनुष्ट्यबळाची मागर्ी लक्षात घेऊन सेक्टर वनहाय प्रवशवक्षत
मनुष्ट्यबळ वनर्ममतीमध्ये विल्हा कौशल्य काययकारी सवमतीस मागयदशयन करर्े.

3.

विभागातील सिय विल््ाांच्या कौशल्य विकासाचा आराखडा तयार करुन घेर्े ि
त्याआिारे विभागाचा आराखडा तयार करर्े.

4.

विभागीय कौशल्य विकास सवमतीने त्याांच्या विभागाचा त्रैमावसक प्रगती अहिाल
कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभागाकडे पाठविर्े.

5.

राज्याच्या कौशल्य विकासासांबांिी ध्येय-िोरर्ानुसार विभागातील सिय सांबांवित
विभागाांच्या समन्िय ि सांवनयांत्रर्ाद्वारे विविि उपक्रमाांची अांमलबिािर्ी करुन
घेर्े.
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विल्हा कौशल्य विकास काययकारी सवमतीची रचना
1.

विल्हाविकारी

अध्यक्ष

2.

मुख्याविकारी/मुख्य काययकारी अविकारी,महानगर पावलका/नगरपावलका

सदस्य

/विल्हा पवरषद
3.

विल्हा वशक्षर् अविकारी (माध्यवमक)

सदस्य

4.

विल्हा व्यिसाय ि प्रवशक्षर् अविकारी

सदस्य

5.

प्राचायय, औद्योवगक प्रवशक्षर् सांस्िा ( विल्हास्तरीय)

सदस्य

6.

विल्हा कृवष, पशुसांिियन, मत्स्यसांिियन अविकारी

सदस्य

7.

विल्हा समािकल्यार् अविकारी

सदस्य

8.

विल्हा मवहला ि बाल विकास अविकारी

सदस्य

9.

प्रकल्प अविकारी, विल्हा ग्रामीर् विकास यांत्रर्ा

सदस्य

10.

विल्हा आरोग्य अविकारी

सदस्य

11.

महाव्यिस्िापक विल्हा उद्योग केंद्र

सदस्य

12.

प्रकल्प अविकारी, एकास्त्मक विल्हा विकास प्रकल्प आवदिासी

सदस्य

विभाग
13.

प्रादे वशक अविकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळ

सदस्य

14.

प्रवतवनिी Confederation of Indian Industry (CII)

सदस्य

15.

विल्हयातील वकमान दोन प्रख्यात स्ियांसेिी सांस्िाांचे प्रवतवनिी

सदस्य

(विल्हयाविकारी नामवनदे वशत करतील).
16.

विल्हयामिील तीन औद्योवगक सांघटनाचे प्रवतवनिी ( उद्योग सांघटना,

सदस्य

वबल्डर असोवसएशन इ.) ,विल्हयाविकारी नामवनदे वशत करतील.
17.

सहाय्यक

सांचालक, विल्हा कौशल्य

विकास,

रोिगार

ि सदस्य सवचि

उद्योिकता मागयदशयन केन्द्र.
विल्हा कौशल्य विकास काययकारी सवमतीची काययकक्षा :1.

राज्य कौशल्य विकास काययक्रमाची विल्हा स्तरािर अांमलबिािर्ी करर्े ि
विविि माध्यमामार्यत विल्हास्तरािर प्रवसध्दी दे र्े.

2.

राज्यस्तरािरुन ठरिून वदलेले कुशल मनुष्ट्यबळाचे उवद्दष्ट्ट गाठण्याकवरता विल्हा
वनहाय कौशल्य विकास आराखडा (District

Skill Development Plan)

ि

अांमलबिािर्ी कवरता उपाययोिना करर्े.
3.

राज्य शासनाकडू न कौशल्य विकास काययक्रमाबाबत िेळोिेळी प्राप्त होर्ा-या
मागयदशयक सूचनाांची अांमलबिािर्ी करर्े ि आढािा घेर्े.

4.

कौशल्य विकास काययक्रमाच्या अांमलबिािर्ीसाठी अांदावित केलेल्या खचासाठी
वनिी उपलब्ितेचे स्त्रोत वनवित करर्े, िसे की, विल्हा योिना, खािगी उद्योग
समूह / औद्योवगक सांघटना, NGO.

5.

प्रवशक्षकाांच्या प्रवशक्षर् काययक्रमाांचे विल्हास्तरािर वनयोिन करर्े ि त्याद्वारे
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ठरािीक मागर्ी क्षेत्रात प्रवशक्षर् सांस्िा / तज्ञ याांची उपलब्ितेनुसार उर्ीि भरुन
काढर्े.
6.

कुशल मनुष्ट्यबळास रोिगार उपलब्ि होण्याच्या िृष्ट्टीने सहाय्य, मागयदशयन,
वनयांत्रर्

करर्े,

त्याअनुषांगाने

उत्तीर्य

झालेल्या

उमेदिाराांना

रोिगार/

स्ियांरोिगार वमळू न दे ण्याकवरता खािगी आस्िापनाांच्या सहकायाने भरती/
स्ियांरोिगार मेळािे आयोवित करर्े, तसेच
रोिगार ि स्ियांरोिगाराच्या

उत्तीर्य झालेल्या विद्यार्थ्यांना

सांिी उपलब्ि होण्याकवरता उद्योग समूहाांशी

समन्िय सािर्े.
7.

कौशल्य विकास अवभयानाची प्रभािी ि काटे कोरपर्े अांमलबिािर्ी करण्याच्या
िृष्ट्टीने विल््ाच्या विविि विभागातील अविकाऱ्याांचे सांघ तयार करुन त्याांचेमार्यत
अवभयानाच्या काययक्षम सांचलनाची व्यिस्िा करर्े.

8.

कौशल्य अवभयानात सहभागी प्रवशक्षर् सांस्िा / तज्ञ, मुल्यमापक इत्यादींमार्यत
सिय िबाबदाऱ्या अचूकपर्े, काययक्षमतेने ि वनष्ट्ठेने पार पाडत असल्याची खात्री
करण्यासाठी भेटी, आढािा इत्यादीद्वारे सांवनयांत्रर् करर्े ि त्याबाबत िेळोिेळी
आढािा घेर्े.

9.

विभागीय कौशल्य विकास सवमतीस आपल्या विल्हयाचा त्रैमावसक प्रगती
अहिाल ि आराखडा सादर करर्े.

सदर शासन वनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201508131616372403 असा आहे . हा आदे श वडिीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Sandesh
Chhabu Tadvi

Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Sandesh Chhabu Tadvi
Date: 2015.08.13 16:19:14 +05'30'

सां. छ. तडिी
शासनाचे अिर सवचि
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे सवचि ,मांत्रालय, मुांबई,
2. सिय सांबांवित मांत्री, राज्यमांत्री याांचे खािगी सवचि ,मांत्रालय, मुांबई,
3. मा.मुख्य सवचि , मांत्रालय , मुांबई,
4. सिय सांबांवित प्रशासकीय विभागाांचे अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/ सवचि,मांत्रालय, मुांबई,
5. प्रिान सवचि, कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभाग याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई
6. आयुक्त, कौशल्य विकास , रोिगार ि उद्योिकता सांचालनालय, कोकर् भिन, निी
मुांबई
7. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुांबई/ नागपूर,
8. मुख्य काययकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सांस्िा,
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9. विभागीय आयुक्त मुांबई,पुर्े,नावशक,औरांगाबाद,नागपूर ि अमरािती,
10. विल्हाविकारी, सिय विल्हाविकारी कायालय (कौशल्य विकास ि उद्योिकता
सांचालनालयामार्यत),
11. आयुक्त, सिय महानगर पावलका (कौशल्य विकास ि उद्योिकता सांचालनालयामार्यत),
12. मुख्य काययकारी अविकारी, सिय महानगर पावलका/ नगर पवरषद/विल्हा पवरषद (कौशल्य
विकास ि उद्योिकता सांचालनालयामार्यत,)
13. उपरोक्त सवमत्यामिील सिय शासकीय सदस्य,
14. उपरोक्त सवमत्यामिील सिय अशासकीय सदस्य,
15. सांचालक (प्रवशक्षर् ), व्यिसाय वशक्षर् ि प्रवशक्षर् सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य ,मुांबई,
16. उपसांचालक, कौशल्य विकास, रोिगार ि उद्योिकता , विभागीय मुख्यालय , मुांबई/पुर्े/
नागपूर/अमरािती/औरांगाबाद/ नावशक,
17. सहसांचालक/ उप सांचालक, व्यिसाय वशक्षर् ि प्रवशक्षर्, प्रादे वशक कायालय, मुांबई/पुर्े/
नागपूर/अमरािती/औरांगाबाद/ नावशक,
18. सहाय्यक सांचालक, सिय विल्हा कौशल्य विकास, रोिगार ि उद्योिकता मागयदशयन
केन्द्र,
19. कायासन अविकारी, प्रशा-1/ प्रशा-2/ रोस्िरो-1/रोस्िरो-2, कौशल्य विकास ि
उद्योिकता विभाग,मांत्रालय, मुांबई
20. वनिड नस्ती / अवभयान-1
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