राज्याचा कौशल्य विकास काययक्रम राबविण्यासाठी
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला सन

2013-14 साठी रु.973.80 लाख एिढा वनधी
मंजूर करण्यास प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग

शासन वनणयय क्रमांकः कौविका-2013/(प्र.क्र.154/13)/व्यवश-5
मंत्रालय, विस्तार भिन, मंबई-400 032.

िाचा :

वदनांक : 30 माचय 2014

आयक्त तथा संचालक (प्रवशक्षण), व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचालनालय, म.रा., मंबई-01
यांचे पत्र क्र.18/विव्हीईटी/कौविका/2013/ प्र.क्र.66/216, वदनांक 28/03/2014 रोजीचे पत्र.

प्रस्तािना :

मा.पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरािरील कौशल्य विकासासंदभातील धोरण वनवचचत

करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास पवरषदे ची (Prime Minister’s National Council on Skill
Development) स्थापना करण्यांत आली आहे . कौशल्य विकास काययक्रम ही मा.पंतप्रधानांची अवतशय

महत्िाकांक्षी योजना (Flagship Scheme) असून राष्ट्रीय कौशल्य विकास पवरषदे ने 50 कोटी कशल

मनष्ट्यबळाची वनर्ममती सन 2022 पयंत करण्याचे उविष्ट्ट ठे िले आहे . त्यानसार राज्यस्तरािर सन 2022
पयंत 4.5 कोटी कशल मनष्ट्यबळ वनर्ममतीचे उविष्ट्ट वनवचचत करण्यात आले आहे . मा.मख्य सवचि
महोदयांनी वनवचचत केलेल्या KRA मध्ये कौशल्य विकास काययक्रमास अग्रस्थान दे ण्यात आले आहे .
2.

सदर योजनेच्या वनयोजनासंबंवधची काययिाही ि प्रभािी अंमलबजािणी इत्यादी करीता सोसायटी

रवजस्रेशन ॲक्ट 1860 अंतगयत State Management Committee of Skill Development Initiative
(महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी) या नोंदणीकृत संस्थेची स्थापना करण्यांत आलेली आहे .
महाराष्ट्र राज्याच्या कौशल्य विकास काययक्रमास वदशा ि गती दे ण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य

विकास सोसायटी ही राज्यस्तरीय Nodal Agency म्हणून काययरत आहे . तसेच सदरहू सोसायटीमार्यत
राज्यामध्ये कौशल्य विकास काययक्रमाची प्रभािीपणे अंमलबजािणी करण्यात येत आहे .
3.

राज्याचा कौशल्य विकास काययक्रम राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास

सोसायटीला सन 2013-14 साठी रु.973.80 लाख एिढया वनधीच्या खचास प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
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शासन वनणयय:

राज्याचा कौशल्य विकास काययक्रम राबविण्यासाठी सन 2013-14 या आथयक िषामध्ये

रु.1000.00 लाख एिढा वनधी अथयसंकल्ल्पत करण्यात आली असून त्यापैकी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य
विकास सोसायटीला रु.973.80 लाख एिढा वनधी मंजूर करण्यास या शासन वनणययाद्वारे प्रशासकीय
मंजूरी दे ण्यात येत आहे .

अ) कायालयीन जागा:-

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीसाठी कायम स्िरुपी जागा उपलब्ध होईपयंत

तात्परती सोय म्हणून मंत्रालयाजिळील एम.टी.एन.एल., कर् परेि, मंबई या मध्यिती वठकाणी
शासनाने वनवचचत केलेल्या रु.250/- प्रती चौ.र्ू. दराने 5200 चौ. र्ू. जागा भािे तत्िािर संपावदत
करण्यात आली आहे . त्याकरीता भािे करारानसार भािे ि जागेच्या क्षेत्रर्ळाच्या प्रमाणात मालमत्ता कर
इ. सह िार्मषक रु.180.00 लाख एिढा वनधी.
ब) मनष्ट्यबळ:-

१) मावहती ि तंत्रज्ञान विभागाने वनिि केलेल्या तज्ञ सल्लागारांच्या एजन्सीजपैकी मे.ॲक्सेंचर

सर्व्व्हसेस प्रा. वल. या एजन्सीची वनिि करुन, सदर शासनाने ठरविलेल्या प्रवत मनष्ट्य मवहन्याच्या

दराप्रमाणे खालील प्रमाणे सल्लागारांची वनयक्ती करण्यात आली असून त्यासाठीचा खचय एकूण
रु.120.00 लाख एिढा वनधी.
अ. क्र.
1
2

अ.क्र.
1
2

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकरीता
सल्लागरांचा तपवशल ि संख्या

िरीष्ट्ठ सल्लागार-1

िार्मषक खचय
रु.48.00 लाख

सल्लागार-1

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकरीता
सल्लागरांचा तपवशल ि संख्या

अधयिेळ प्रधान सल्लागार
िरीष्ट्ठ सल्लागार

िार्मषक खचय

रु.72.00 लाख
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२) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकरीता कंत्राटी पध्दतीने खालील अवधकारी ि कमयचारी
यांच्या नेमणूकीसाठी रु.88.80 लाख एिढा वनधी.
अ.क्र.

1

पदनाम

पद संख्या

प्रवत महा प्रती पद

एकूण िार्मषक

मावसक िेतन रु.लाखात

िेतन

रु.लाखात

Mission
Coordinator
Skill Mission Officer
(2 to 5 years
experience)
Finance Officer

1

0.75

9.00

8

0.50 ते 0.75

62.40

1

0.50

6.00

4

Office Registrar

1

0.35

4.20

5

Assistant

3

0.20

7.20

2
3

TOTAL

14

88.80

३) गृह व्यिस्थापन (House Keeping):-

गृह व्यिस्थापनासाठी 4 कमयचाऱयांची सेिा कंत्राटी पध्दतीने योग्य एजन्सीमार्यत प्राप्त करुन

घे ण्यात येणार असून त्याकरीता िार्मषक रु.10.00 लाख एिढा वनधी.
ि) State level Skill Gap Assessment Study:-

राज्यस्तरीय State level Skill Gap Assessment Study याकरीता प्रवत वजल्हा रु.10.00 लाख

याप्रमाणे एकूण रु.350.00 लाख एिढा वनधी.
इ) अनषंवगक खचय:-

1) कायालयीन खचय:-

िेब पोटय ल िे व्हलपमेंट ि इ-गव्हनयन्स करीता रु.50.00 लाख, विभाग, राज्य ि वजल्हास्तरीय

काययशाळांचे आयोजनाकरीता रु.25.00 लाख ि इतर कायालयीन खचय रु.25.00 लाख याप्रमाणे एकूण
रु.100.00 लाख एिढा वनधी.
२) प्रिास खचय:-

प्रिास खचाकरीता रु.100.00 लाख एिढा वनधी.
3) विज, पाणी ि इतर खचय:-

भािे करारानसार भािे तत्िािर घे ण्यात आलेल्या जागेत िापरण्यात येणाऱया विज, पाणी इ.

खचाकरीता रु.10.00 लाख एिढा वनधी.
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4) िाहन भािे :-

सोसायटीच्या दै नंवदन कामासाठी अवधकारी िगाकरीता िाहनाची आिचयकता असून सदर

िाहन भाियाने उपलब्ध करुन घे ण्यात येणार आहे , त्याकरीता रु.10.00 लाख एिढा वनधी.
2.

या प्रस्तािा अंतगयतचा खचय सन 2013-14 या आर्मथक िषात “ िब्ल्य-4, 2230, कामगार ि

सेिायोजन, 199, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, (०१) कौशल्य विकास काययक्रम, (०१)(०१) कौशल्य
विकासासाठी राज्य व्यिस्थापन सवमती (2230 5855), 31, सहाय्यक अनदाने (िेतनेतर)” या
लेखावशषाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खचय करण्यात यािा.
3.

सदरचा शासन वनणयय वनयोजन विभागाचा अनौपचारीक संदभय वदनांक 29/03/2014 ि वित्त

विभागाचा अनौपचारीक संदभय क्रमांक 287/व्यय-5, वदनांक 30/03/2014 च्या सहमतीने वनगयवमत
करण्यात येत आहे .

सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201404041805336708 असा आहे . हा आदे श विजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नांिाने .
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(रा.गो.जाधि)
प्रत,

सह सवचि, महाराष्ट्र शासन.

1. प्रधान सवचि, उच्च ि तंत्र वशक्षण यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंबई-32.
2. आयक्त, रोजगार, स्ियंरोजगार ि कौशल्य विकास, मंबई.

3. सदस्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मंबई-5.

4. संचालक (प्रवशक्षण), व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
5. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा ि अनज्ञेयता) महाराष्ट्र-1/2, मंबई/नागपूर.
6. वनयोजन विभाग, कायासन-1471.
7. वित्त विभाग, व्यय-5.

8. कायासन व्यवश-1,2,3,4.

9. वनिि नस्ती (व्यवश-5) 5 प्रती.
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