
मुख्यमंत्री महा-आरोग्य कौशल्य विकास प्रवशक्षण काययक्रम राबविण्याची काययपद्धती: 

सदंर्य : 
१. शासन  वनणयय क्र. कौविउ-२०२१/प्र.क्र.४८/कौशल्य-१, वद. १९ मे, २०२१. 
२. शासन  वनणयय क्र. कौविउ-२०२१/प्र.क्र.४८/कौशल्य-१, वद. ०२ सप्टेंबर, २०१५. 

 
आरोग्य ि िदै्यकीय  क्षते्रामध्ये साथीच्या रोगाशी सबंवंित उद्भिलेल्या पवरस्थथतीत कुशल मनुष्यबळ 

उपलब्ि व्हाि ेतसचे या क्षते्रातील ससंािनांमिील आिश्यक प्रवशवक्षत मनुष्यबळाचा तटुिडा दूर व्हािा, याकवरता 
आरोग्य क्षते्रात काम करण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यातील १८ ते ४५ ियोगटातील यिुक/यिुतींना हेल्थकेअर, 
परॅामेडीकल आवण नवसिंग, ि डोमेस्थटक िकय र क्षते्रांमध्ये कौशल्य विकास प्रवशक्षण प्रदान करून रोजगाराच्या 
सिंी उपलब्ि करून देण्यासाठी राज्यामध्य ेप्रमोद महाजन कौशल्य ि उद्योजकता विकास अवर्यान PMKUVA 
अंतगयत मखु्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रवशक्षण काययक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असनू 
सदर काययक्रम राबविण्याची काययपद्धती खालीलप्रमाण ेआहे. 

 

१) प्रवशक्षण लक्ष्य:  
मखु्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रवशक्षण काययक्रमांतगयत राज्यात सन २०२१-२२ या आर्थथक िर्षात 
एकूण २०००० उमेदिारांना हेल्थकेअर, परॅामेडीकल आवण नवसिंग, ि डोमेस्थटक िकय र या क्षते्रांमध्य े 
प्रवशक्षण देण्याच े लक्ष्य घेण्यात आले असनू वजल्हावनहाय प्रवशक्षणाच े लक्ष्य सोबत पवरवशष्ट-१ मध्य े
जोडण्यात आले आहे.   
 

२) अभ्यासक्रम:  
मखु्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रवशक्षण काययक्रमासाठी हेल्थकेअर, परॅामेडीकल आवण नवसिंग, ि 
डोमेस्थटक िकय र या क्षते्रांमध्य ेप्रवशक्षण देण्यात याि.े सदर क्षते्रांतगयत असणारे विविि कोससे आवण त्यासाठी 
आिश्यक पात्रता याची विथततृ मावहती सोबत पवरवशष्ट-२ मध्य ेजोडली आहे . 
 

३) मागणी एकत्रीकरण:  
सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांनी सद्यस्थथतीत सबंवंित 
वजल्यात आरोग्य क्षते्रात आिश्यक मनुष्यबळाची मावहती आरोग्य विर्ागातील सबंवंित अविकाऱ्यांसोबत 
चचा करून वद.२९ मे,२०२१ पयिंत एकवत्रत करून आिश्यक अभ्याक्रमाची वनिड करािी. सदर मावहती 
एकवत्रत करण्याकवरता खालील गगुल फॉमयमध्ये र्रण्यात यािी. 
https://docs.google.com/forms/d/17Uvcm0YKn7ebbJSrmlz5L_3a7UQ8tDnX7Rs1

GEHWtl4/edit 
 

४) प्रवशक्षण सथंथांची वनिड: 
I. वनिड केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आिारे राज्यातील सिय शासकीय इस्थपतळे तसचे िदै्यकीय वशक्षण 

सथंथा यांना ग्रीन चनॅेलद्वारे (नोंदणी आवण सचूीबद्धता शुल्कामध्य े सटू) व्यािसावयक प्रवशक्षण 
सथंथा )VTI (म्हणनू  नोंदणी करण्याकवरता सिय वजल्हा व्यािसावयक वशक्षण आवण प्रवशक्षण 
अविकारी ि सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र ककिा 

https://docs.google.com/forms/d/17Uvcm0YKn7ebbJSrmlz5L_3a7UQ8tDnX7Rs1GEHWtl4/edit
https://docs.google.com/forms/d/17Uvcm0YKn7ebbJSrmlz5L_3a7UQ8tDnX7Rs1GEHWtl4/edit


त्यांच ेप्रवतवनिी यांनी सबंवंित वजल्यातील सिय शासकीय इस्थपतळे, खाजगी इस्थपतळांमध्ये २० 
पके्षा अविक बडे्स आहेत अस ेइस्थपतळे ि िदै्यकीय शकै्षवणक सथंथा यांची र्टे घेऊन सबंवंितांना 
प्रवशक्षण काययक्रम, आिश्यक मनुष्यबळ, त्याबाबतचा अभ्यासक्रम ि नोंदणी प्रक्रीयेबाबत अिगत 
करणे. सदर इस्थपतळे ि िदै्यकीय सथंथांची वद.३१ मे,२०२१ पयिंत मावहती एकवत्रत करण्याकवरता 
खालील गगुल फॉमयमध्य ेर्रण्यात यािी. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEqG821O5qx7XUd8bNd78a

ZPtaXNaMmd-RrOypBUYBeZnE-g/viewform?usp=sf_link 
 

II. सदर इस्थपतळे ि िदै्यकीय शकै्षवणक सथंथा यांच्याकडे प्रवशक्षणाकवरता आिश्यक पायर्तू सवुििा 
उपलब्ि असल्यान ेत्याबाबत तपासणीची गरज नसनू याकवरता सथंथांना नोंदणी ि इतर शलु्कात 
सटू देण्यात आली आहे. 

III. वजल्हा व्यािसावयक वशक्षण आवण प्रवशक्षण अविकारी यांनी सदर इस्थपतळे ि िदै्यकीय शकै्षवणक 
सथंथा यांची व्यािसावयक प्रवशक्षण सथंथा (VTI) म्हणनू ग्रीन चनॅेल द्वारे वद.१० जनू,२०२१ पयिंत 
नोंदणी करणे. व्यािसावयक प्रवशक्षण सथंथा (VTI) सचूीबद्ध करण्याची काययपद्धती महाराष्र राज्य 
व्यिसाय प्रवशक्षण मंडळामाफय त सबंवंित अविकाऱ्यांना देण्यात यािी.  

IV. व्यािसावयक प्रवशक्षण सथंथा )VTI(  म्हणनू नोंद झालेल्या प्रवशक्षण सथंथांची यादी सबंवंित  वजल्हा 
व्यािसावयक वशक्षण आवण प्रवशक्षण अविकारी यांनी सदर वजल्याच्या सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा 
कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांना िळेोिळेी सादर करािी. सहाय्यक आयकु्त, 
वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र महाथियंम पोटयलिर Vocational 
Training Partner (VTP) ग्रीन चनॅेल द्वारे वद.१३ जनू,२०२१ पयिंत नोंदणी पणूय करणे.  

V. काही वजल्यांमध्य ेप्रवशक्षण सथंथांची कमतरता असले तर वद.१४ जनू,२०२१ रोजी महाराष्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटी माफय त प्रवशक्षण सथंथा वनिडीचा EOI प्रवसद्ध करण्याबद्दल वनणयय 
घेण्यात येईल तद्नंतर आिश्यक प्रवशक्षण सथंथांच्या आिारे वद.२० जनू,२०२१ पयिंत EOI प्रवसद्ध 
करण्यात येईल. त्यानुसार EOI द्वारे वनिड केलेल्या सथंथांमाफय त प्रवशक्षण काययक्रम राबविण्यात 
यािा.   

VI. तसचे, काही वजल्यामध्य ेसचूीबद्ध होणाऱ्या इच्छुक प्रवशक्षण सथंथांची सखं्या सबंवंित वजल्याला 
देण्यात येणाऱ्या उवद्दष्टांपके्षा अविक असल्यास ज्या इस्थपतळांची (प्रवशक्षण सथंथेची) प्रवशवक्षत 
मनुष्यबळ त्याच इस्थपतळामध्ये रोजगार देऊन सामािनू घेण्याची क्षमता जाथतीत जाथत आहे ि 
कोव्हीड-१९ उपचार करण्याकवरताच े आिश्यक मनुष्यबळ असलेल्या इस्थपतळांना प्रािान्य 
देण्यात याि.े  
 

५) उमेदिारांची जमिाजमि ि समपुदेशन:  
I. सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांनी उमेदिारांची 

जमिाजमि ि समपुदेशन करणे. वजल्याला देण्यात आलेल्या एकूण लक्ष्याच्या कमाल १०% अविकच े
उमेदिार नोंदणी करण्यास मरु्ा आहे.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEqG821O5qx7XUd8bNd78aZPtaXNaMmd-RrOypBUYBeZnE-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEqG821O5qx7XUd8bNd78aZPtaXNaMmd-RrOypBUYBeZnE-g/viewform?usp=sf_link


II. वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र ि आरोग्य विर्ाग यांनी कौशल्य विकास 
प्रवशक्षण काययक्रमाचा प्रचार आवण प्रसार करून राज्यातील यिुक/यिुतींना रोजगाराच्या सिंी 
वमळणेबाबत प्रोत्सावहत करण.े 

III. सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांनी उमेदिारांची  वनिड 
करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने मेळाि ेआयोवजत करणे. 

IV. महाराष्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या महाथियमं पोटयलिर उमेदिारांची ऑनलाईन पद्धतीने 
नोंदणी करण्याची सवुििा उपलब्ि करण्यात आली असनू सोसायटीमाफय त वजल्हावनहाय नोंदणी 
करण्यात आलेली मावहती सबंवंित वजल्यास सादर करण्यात यािी. 

V. वनिड केलेल्या प्रवशक्षण सथंथांमाफय त उमेदिारांची जमिाजमि करणे.  
VI. सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांनी नोंदणी केलेल्या 

उमेदिारांच ेकौशल्यपिूय मागयदशयन ि समपुदेशन ३ टप्प्यात (इच्छुक उमेदिारांच ेसमपुदेशन, नोंदणी 
पिूय समपुदेशन आवण प्रवशक्षण सरुु झाल्यानंतर समपुदेशन)  करणे. 

 
६) कायादेश आवण प्रवशक्षण तकुडीस मान्यता: 

I. प्रवशक्षण तकुडीमध्य ेउमेदिारांची सखं्या वकमान २० ि कमाल ३० असािी, तसचे विशरे्ष बाब म्हणनू या 
योजनेकवरता उमेदिारांची वकमान सखं्या ५ करण्याची मरु्ा आहे . 

II. वनिड केलेल्या प्रवशक्षण सथंथांना कायादेश सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता 
मागयदशयन कें द्र माफय त देण्यात याि.े   

III. सदर कायादेशाप्रमाण े महाथियंम पोटयल िर सादर केलेल्या प्रवशक्षण तकुड्यांना महाराष्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटी माफय त मान्यता Training Batch Number (TBN) देण्यात यईेल. 
   

७) प्रवशक्षण: 
प्रवशक्षण खचय प्रवतपतूी खालीलप्रमाणे २ मॉडेलपकैी आपल्या वजल्यातील मागणी आिावरत अभ्यासक्रम 

विचारात घेता योग्य ते मॉडेल वनिडून रोजगार / थियरंोजगार बाबत काययिाही करण्यात यािी: 

१. सियसािारण कौशल्य विकास काययक्रमांतगयत नमदू पद्धतीप्रमाणे प्रवशक्षण कालाििी, उमेदिार 
सखं्या ि कॉमन कॉथट नॉम्सयनुसार प्रती तास प्रवशक्षण खचय यािर आिावरत टप्पावनहाय प्रवशक्षण 
खचय प्रवतपतूी प्रमाणे प्रवशक्षण काययक्रम राबविणे. 
ककिा 

२. नॅशनल अॅपरेंटीस प्रमोशन थकीममिील खालील नमदू अभ्यासक्रमाकवरता इच्छुक सथंथांमाफय त 
प्रवशक्षण काययक्रम राबविण.े 
अभ्यासक्रम: 
अ.क्र. अभ्यासक्रम कोसय कोड 
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८) प्रवशक्षणाची काययिाही: 
I. सदर प्रवशक्षण On Job Training तत्िािर राबविण्यात यािे .  
II. क्लास रूम प्रवशक्षण खाली नमदू एका पयायाप्रमाण ेदेण्यात याि.े 



अ. एकूण प्रवशक्षण कालाििीतील थेअरीचा र्ाग पवहल्या सत्रात क्लास रूम प्रवशक्षण घेण्यात याि ेि 
उियवरत प्रवशक्षण On Job Training पद्धतीन ेघेण्यात याि.े  
ककिा 

आ. सदर प्रवशक्षण कालाििीत वदिसातील पवहले ३ तास क्लास रूम प्रवशक्षण घेण्यात याि ेि उियवरत 
प्रवशक्षण On Job Training पद्धतीने घेण्यात याि.े  

III. प्रवशक्षण सथंथेस क्लास रूम प्रवशक्षण Online पद्धतीन ेघेण्यास मरु्ा असले, याकवरता सबंवित प्रवशक्षण 
सथंथेन ेOnline पद्धतीन ेघेण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाची विर्ागणी सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य 
रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांना सादर करािी. सदर विर्ागणीस सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा 
कौशल्य रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच प्रवशक्षण तकुडी सरुु 
करािी.    

IV. प्रवशक्षण तकुडीमिील उमेदिारांची दैनंवदन हजरेी Face Recognition- Duty Par App िर नोंदविणे.  
ककिा  
फक्त इस्थपतळांकरीता दैनवदन हजरेी नोंदणी पथुतकात घऊेन सदर हजरेीस सबंवंित प्रवशक्षण सथंथेन े
नेमणकू केलेल्या प्राविकृत अविकाऱ्यांची मान्यता घणेे. तसचे सहाय्यक आयकु्त, वजल्हा कौशल्य 
रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र यांनी सबंवित प्रवशक्षण सथंथेस िळेोिळेी र्टे देऊन सदर हजरेी 
सत्यावपत करािी. तद्नतंर सबंवंित प्रवशक्षण सथंथांनी सदर हजरेी smo३a@mssds.in या ईमेल 
आयडी िर सोसायटीस सादर करणे. महाराष्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे प्राप्त हजरेीची 
पडताळणी करून महाथियंम पोटयलिर अपलोड करण्यात येईल.     

VII  प्रत्यके अभ्याक्रमाचा कालाििी हा त्या प्रवशक्षण अभ्यासक्रमािर अिलंबनू असले. 
V. प्रवशक्षण सथंथांकडून प्रवशक्षणाची तकुडी अभ्याक्रमाच्या कालाििीनुसार विवहत कालाििीत पणूय 

करणे बिंनकारक आहे.  
 

९) मलू्यांकन ि प्रमाणपत्र  : 
I. प्रवशक्षण पणूय झाल्यानतंर प्रमोद महाजन कौशल्य ि उद्योजकता विकास अवर्यानाच्या मागयदशयक 

सचुननुेसार मलू्यांकन करणे.  NSQF सलंस्ग्नत अभ्यासक्रमाच्या प्रवशक्षण तकुड्यांच े मलू्यांकन 
MSCVT/ SSC माफय त करण्यात येईल. तसचे MSCVT माफय त मान्यता देण्यात आलेल्या Non- NSQF 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवशक्षण तकुड्यांच ेमलू्यांकन MSCVT माफय त करण्यात येईल तथावप Non- NSQF 
अभ्यासक्रमाची प्रवशक्षण तकुडी सरुु करण्यापिूी सोसायटीची पिूय मान्यता घेण ेबिंनकारक आहे. 

II. प्रवशक्षणांती उमेदिारांच ेमलू्यांकन MSCVT माफय त सबंवंित इस्थपतळांच ेककिा सबंवंित िदै्यकीय वशक्षण 
सथंथेच ेडॉक्टसय कडून करून घेण्यास मरु्ा असले .  

III. यशथिीरीत्या प्रवशक्षण पणूय करणाऱ्या उमेदिारांनी वनिड केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार MSCVT/SCC 
यांच ेमाफय त प्रमाणपत्र देण्यात येईल. 

 
१०) प्रवशक्षणोत्तर काययिाही: 

I. वजल्हा कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र, कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता विर्ागीय आयकु्तालय तसचे महाराष्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्या प्रवतवनिींनी 
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प्रवशक्षण सरुु असलेल्या प्रवशक्षण कें दे्र तसचे सदर लार्ाथी रोजगार ककिा थियंरोजगार करत 
असलेल्या वठकाणी अचानक र्टेी देऊन प्रवशक्षण काययक्रमाची गणुित्ता तपासणी करून उवचत 
काययिाही करािी. 

II. प्रमावणत झालेल्या  प्रवशक्षणाथीं उमेदिारांची मावहती महाराष्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमाफय त  
आरोग्य विर्ागास उपलब्ि करून देण्यात येईल. 
 

११) देयके अदा करण्याच्या अटी: 
प्रवशक्षण शलु्क प्रमोद महाजन कौशल्य विकास ि उद्योजकता विकास अवर्यान (PMKUVA) 
योजनेतील सद्यस्थथतीतील खालील नमदू अटींप्रमाणे, महाराष्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी 
माफय त अदा करण्यात येईल. 

अ.क्र. प्रवशक्षण खचाच्या प्रतीपतूीच ेटप्प े
प्रतीपतुीच े

टप्प े

१ 
प्रवशक्षण सरुु झाल्यािर ७ वदिसांच ेआतं (प्रवशक्षनार्थ्यांच्या पवहल्या 
आठिड्यातील महत्तम उपस्थथतीच्या आिारे) 

३०% 

२ प्रवशक्षण सपंल्यानंतर (मलू्यमापन ि प्रमाणीकरणाअंती) ३०% 

३ 
यशथिी उमेदिारांपकैी वकमान ७५% उमेदिारांना रोजगार/थियरंोजगार 
प्राप्त झाल्यानंतर (नोकरी प्राप्त झाल्यापासून / थियरंोजगार वमळून ३ 
मवहन्यानंतर विवहत कागदपत्र/े परुाि ेसादर करणे आिश्यक) 

२०% 

४ 
उमेदिारांना 6 मवहन्यापयिंत रोजगार/ थियरंोजगार उपलब्ि झाल्याबाबत 
विवहत कागदपत्र/ेपरुाि ेसादर केल्यािर आवण त्याच ेमलू्यमापन फॉमय 
MSSDS यांना पोटयलद्वारे प्राप्त झाल्यानंतर 

२०% 

 
 प्रवशक्षण काययक्रमाच े टप्पवेनहाय प्रवशक्षण शलु्काची प्रवतपतूी सबंवंित प्रवशक्षण सथंथेच्या (इस्थपतळ) 
यांनी महाथियमं पोटयलिर सादर केलेल्या बकँ खात्यात थटे जमा करण्यात येईल. 

१२) प्रवशक्षणाचा खचय: 
I. प्रकल्पासाठी यणेाऱ्या एकूण खचाच े अंदाजपत्रक कौशल्य विकास, रोजगार आवण उद्योजकता 

विर्ागाने वनगयवमत केलेल्या सामान्य खचय वनयमांच्या (कॉमन कॉथट नॉम्सय) आिारािर करण्यात येतील. 
कें द्र शासनाच्या कॉमन कॉथट नॉम्सय सदंर्ातील पत्र सोबत पवरवशष्ट-३ मध्य ेजोडण्यात आले आहे.   

II. सदर प्रवशक्षण काययक्रमाकवरता आिश्यक वनिी  प्रमोद महाजन कौशल्य ि उद्योजकता विकास 
अवर्यान योजनेंतगयत प्राप्त होणाऱ्या वनिीमिून उपलब्ि करून देण्यात येईल. 

 

*** 


