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प्रस्तावना :-  
राज्यातील इतर मागासवगीय समाजातील परंपरागत व्यवसायाच ेआधुवनकीकरि झालेले 

असल्यामुळे त्या परंपरागत व्यवसायात कायफरत असलेल्या तसचे, इतर शैक्षविक पात्रता धारि 
केलेल्या इतर मागासवगीय समाजातील पात्र व्यक्तींना आधुवनक प्रवशक्षिाचा लाभ व्हावा तसेच 
कौशल्य ववकास प्रवशक्षि प्रदान करुन कौशल्यपिूफ बनविे व त्याद्वारे रोजगार ककवा स्वयंरोजगार 
उपलब्ध करुन देण्याचा हेतू शासनाच्या ववचाराधीन होता.   
 

शासन वनिफय :-  
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगफ ववत्त आवि ववकास महामंडळामार्फ त राज्यातील इतर 

मागासवगीय समूदायातील युवक-युवतींना कौशल्य ववकास प्रवशक्षि देण्याकरीता योजना 
राबववण्याची मान्यता या शासन वनिफयान्वये देण्यात येत आहे. सदर योजना राबववतांना राज्य 
शासनाच्या ध्येय धोरिानुसार  पत्करलेल्या सवफ वदशा-वनदेशांचे पालन महामंडळाने कराव.े सदर 
योजनेच ेस्वरुप व कायफपध्दती खालीलप्रमािे राहील.   
 

1.  प्रवशक्षि कायफ : 
 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळाकडून योजनेची प्रभावी 

मांडिी व अंमलबजाविी करण्याकरीता महामंडळास MSSDS या संस्थेने सहाय्य करिे. 
 प्रवशक्षि कायफक्रमाबाबत MSSDS च्या पोटफलला महामंडळाच्या पोटफलशी जोडिी करण्यात 

येईल. 
 महामंडळाकडुन सदर पोटफलचे Login, Credential Custmised करुन घेण्यात येईल. 
 महामंडळ वनवडक प्रवशक्षि कायफक्रमाची वनवड करुन त्याची अंमलबजाविी करेल.  

 समुपदेशन उपक्रम, असंघवटत क्षेत्रातील काम करािाऱ्या लोकांमध्ये जनजागृती आवि 
मागफदशफन कायफक्रमास मदत व समथफन करण्यासाठी MSSDS च्या वजल्हा यंत्रिेशी 
महामंडळाची वजल्हा यंत्रिा सहाय्य करील. 

 वकमान इयत्ता 10 वी पास व पढुील वशक्षि घेतलेले इतर मागास प्रवगातील युवकांना 
परंपरागत तसचे कौशल्य ववकासासाठी कायफरत असिाऱ्या व्यावसावयक/ शैक्षविक संस्था 
यांना प्रोत्सावहत करुन सहाय्य करिे हा सदर कायफक्रमाचा उदे्दश आहे. 
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2. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटीच्या धतीवर वार्षिक प्रवशक्षि योजना 
 (Skill India Portal (SIP) वर Accredited प्रवशक्षि संस्थेच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार - ) 
 

अ.क्र. तपशील एकुि क्षमता 
1. एकुि Skill India Portal (SIP) वर Accredited खाजगी 

प्रवशक्षि संस्था 
1381 1,65,600 

2. एकुि Skill India Portal (SIP) वर Accredited शासकीय 
प्रवशक्षि संस्था 

594 75,420 

 एकुि 1974 2,11,020 
 

क्र. स्टार रेकटग एकुि-खाजगी प्रवशक्षि संस्था एकुि-शासकीय प्रवशक्षि 
संस्था 

1. 5- Star 359 154 
2. 4- Star 470 202 
3. 3- Star 372 161 
4. 2- Star 180 77 
5. 1- Star 0 0 

 एकुि 1381 594 

उपरोक्त एकूि 1974 या SIP Portal वरील संस्था राज्यात कायान्न्वत असनू MSSDS 
सोसायटीकडून 5 -स्टार, 4- स्टार व 3 - स्टार संस्थांकडे प्रवशक्षिाबाबत कायफवाही करण्यात येते.  
तसेच प्रवशक्षि संस्थांची अहफता खालीलप्रमािे वनधारीत करण्यात येते :- 

1. संस्थेकडे असलेल्या प्रवशक्षिाच्या सोई-सुववधा, संस्थेची पाहिी Online App द्वारे 
संपिूफ पडताळिी, संस्थेकडील साधन सामुग्री, उच्च अहफताप्राप्त प्रवशक्षक, अद्यावत 
सोई-सुववधा व प्रसाधनगृहासह संस्थेची इमारत. 

2. NSDC मार्फ त प्राप्त मानांकन 3) वबे पोटफलच्या माध्यमातनू दस्तऐवजाची Online 
पडताळिी. 

3. त्रयस्थ संस्थांमार्फ त प्रवशक्षि संस्थेची तपासिी. 5) NSDC या संस्थेशी संलग्न 
झालेल्या संस्थांच ेप्रमाविकरि करण्यात येते.  6) GIS मॅकपग तसेच 
प्रवशक्षिाथींकरीता Face Recognition App सुववधा. 

उपरोक्तनुसार महामंडळाकडून MSSDS च्या धतीवर 5, 4 व 3 स्टार मानांकन 
असलले्या संस्थांचा प्रवशक्षिाबाबत ववचार करण्यात येईल.   

3.  प्रवशक्षि योजना आवि देयक अदा करण्याच्या अटी  - 

 महामंडळामार्फ त 18 ते 50 वयोगटातील इतर मागासवगीय प्रवगातील उमेदवारांसाठी 
कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवभयान (राज्य परुस्कृत योजना) अंतगफत राबववण्यात येत आहे.  
त्यानुसार PMKVY प्रधानमंत्री कौशल्य ववकास योजनेच्या धतीवर महामंडळाकडून प्रवशक्षि 
संस्थेस देयक अदा करण्याच्या अटी खालीलप्रमािे आहेत :-  
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प्रवशक्षि संस्थांकरीता OBC महामंडळाच्या देयक अदा करण्याच्या अटी 

अ.क्र देयकांचा टप्पा शेरा 
1 टप्पा (30%) प्रवशक्षि सुरु झाल्यावर 7 वदवसांच ेआत 
2 टप्पा (50%) प्रवशक्षि संपल्यानंतर (मूल्यमापन आवि प्रमािीकरिाअंती) 
3 टप्पा (20%) यशस्वी उमेदवारांना 6 मवहन्यापयंत रोजगार/ स्वयंरोजगार उपलब्ध 

झाल्याबाबत वववहत कागदपत्रे / परुाव ेसादर केल्यानंतर  
 

प्रवशक्षि संस्थांकरीता देयक अदा करण्याच्या अटी प्रधान मंत्री कौशल्य ववकास योजनेच्या 
अवभयानाच्या धतीवर, प्रवशक्षिाबाबतची प्रवशक्षि संस्थेची जबाबदारी, प्रवशक्षिाथींचे नोकरीच े
वनयुक्ती पत्र (Placement), अनुज्ञेय वतेन, व्यवसाय प्रमािपत्र हे महामंडळाच्या वजल्हा 
व्यवस्थापकाकडून / वजल्हा व्यवसाय प्रवशक्षि अवधकारी यांचेमार्फ त तपासनू, संबधंीत 
आस्थापनेस स्वतंत्र भेट देवून त्याबाबतची खातरजमा महामंडळ व संबधंीत वजल्हयातील 
यंत्रिेकडून करुन देयक अदा करण्यात येईल.     

4.  प्रवशक्षि : सेक्टर आवि कोसेस वनवड 

 राज्य महामंडळाने वनवड केलेल्या अभ्यासक्रमातनू उमेदवारास त्याच्या कल चाचिीच्या 
आधारावर अभ्यासक्रम  वनवड करण्याची मुभा असेल. 

 बाजारपेठेतील उपलब्ध असिाऱ्या सेवा/ नोकऱ्या यांची मागिी ववचारात घेऊन प्रवशक्षि 
अभ्यासक्रम राज्य  महामंडळामार्फ त वनवडण्यात येईल. 

5.  लक्ष्य वाटप 

 राज्य महामंडळामार्फ त वनवड केलेल्या सेक्टर व जॉब रोल नुसार आवि वजल्हयातील 
मागिीनुसार उवद्दष्ट्टे- लक्षांक वनवित करण्यात येतील. 

 

6.   प्रवशक्षि संस्था वनवड 

 प्रवशक्षि संस्थांना Skill India Portal (SIP) वर नोंदिी अवनवायफ राहील. 

 तद्नंतर प्रवशक्षि संस्थांची वनवड करताना संबवंधत संस्थेकडील पायाभतु सोई-सुववधा, 
उपलब्ध करुन वदलेला रोजगार अथवा स्वयंरोजगार, प्लेसमेंटसाठी ववववध 
उद्योजकासंमवते टाय-अप, स्वयंरोजगारासाठी अथफसहाय्य करिाऱ्या संस्थेसमवते टाय-
अप.ई.बाबी तपासिे हे काम (MSSDS) धतीवर महामंडळामार्फ त करुन प्रवशक्षि संस्थेची 
वनवड करण्यात येईल. 

 

7.  उमेदवारांची जमवाजमव आवि समुपदेशन करिे. 

 महामंडळाच्या प्रवशक्षि कायफक्रमाचा प्रचार आवि प्रसार वजल्हा कायालयांमार्फ त करण्यात 
येईल. 

 उमेदवारांची वनवड कराण्यासाठी मेळाव्यांच े आयोजन महामंडळाचे वजल्हा कायालय 
तसेच कौशल्य ववकास सोसायटीच्या माध्यमातून करण्यात येईल.  

 उमेदवारांची वयैन्क्तक, शैक्षविक अहफता व इतर महामंडळाच्या आवश्यकतेनुसार मावहती 
संकवलत करुन पडताळिी वजल्हा कायालयामार्फ त करण्यात येईल.  
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 उमेदवार वनवडीसाठी वजल््ांमध्ये मेळाव्याच ेआयोजन व सदर प्रवशक्षि कायफक्रमाबाबत 
प्रचार, प्रसार व मागफदशफन करण्यासाठी इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळ 
यांच े वजल्हा व्यवस्थापक आवि MSSDS च े वजल्हास्तरीय प्रवतवनधी हे संयुक्तवरत्या 
कामकाज करतील. 

8. उमेदवारांची नाव नोंदिी : 

 उमेदवारांच्या शैक्षविक अहफता व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळिी महामंडळाच्या 
वजल्हा कायालयाकडून करण्यात येईल. 

 MSSDS च्यावबे पोटफलवर/ OBC च्या पोटफलवर उमेदवारांची नाव नोंदिी करिे अवनवायफ 
राहील. 

 संबधंीत कोसफच्या प्रवशक्षिासाठी वकमान 20 प्रवशक्षिाथींनी वनवड केल्यानंतर इच्छूक 
लाभाथींना तसेच संबधंीत संस्थेस याबाबत महामंडळाकडून कळववण्यात येईल.   

 लाभाथीस पोटफलवर इमाव प्रवगाच े जात प्रमािपत्र, उत्पन्नाच े प्रमािपत्र रु.8.00 
लक्षपयंतच े ( एकवत्रत कुटंूबाचे ), वय व रवहवासी दाखला, आधार काडफ, UID अपलोड 
कराव ेलागेल. 

9. प्रवशक्षि : 

 वनवड झालेल्या उमेदवारांची कोसेस प्रमािे प्रवशक्षि तुकड्या तयार करिे. 

 प्रवशक्षि संस्थांकडुन प्रवशक्षि तुकड्या वववहत कालावधीत पिूफ करिे. 

 उमेदवारांची दैनंवदन हजरेी (बायोमेवरक्स) नोंदवविे. 
 संबवंधत प्रवशक्षि संस्थांना प्रवशक्षि कालावधीत अचानक भेटी देवुन बायोमेवरक्स हजरेी व 

संबवंधत अहवालाची पडताळिी  महामंडळाच्या वजल्हा कायालयाकडून करण्यात येईल. 
 प्रवशक्षि समाप्तीनंतर याबाबतचा सववस्तर अहवाल महामंडळाच्या वजल्हा 

कायालयाकडून महामंडळाच्या मुख्यालयास वजल्हा व्यवस्थापक सादर करतील. 
10.    प्रवशक्षिोत्तर कायफवाही : 

 प्रवशक्षि संस्थांनी यशस्वीवरत्या प्रवशक्षि पिूफ करिाऱ्या उमेदवारांना योजनेतील 
अटीनुसार रोजगार ककवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देिे. 

 प्रवशक्षि संस्थानी वकमान 6 मवहन्यांपयंत उमेदवाराच्या स्वयंरोजगाराबाबत पाठपरुावा 
करावा. 

 इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळ व MSSDS यांच्या प्रवतवनधींनी उमेदवार 
रोजगार ककवा स्वयंरोजगार करत असलेल्या वठकािी अचानक भेटी देिे. 

 

11.       वबेपोटफल कायफ अमंलबजाविी :  
 MSSDS मार्फ त प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील पयाय क्र.2 मधील कायासोबतच MSSDS 

संस्थेस वबेपोटफलमध्ये महामंडळाकडून मागिीप्रमािे स्ववनधावरत आवश्यकतेनुसार 
बदल करुन द्याव ेलागतील. 

         (MIS Reporting login, DDR duo delitions report)  

12. मुल्यांकन व यशोगाथा : 

 प्रवशक्षि बचॅमधील उमेदवाराचंी यशोगाथा तयार करिे. 
 प्रवशक्षि व प्रवशक्षिानंतरच्या कायफवाहीचा सववस्तर अहवाल महामंडळाचे वजल्हा 
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व्यवस्थापक व MSSDS प्रवतवनधी संयुक्तवरत्या सादर करतील व त्यास  प्रवसध्दी देतील. 
              ITI, प्राचायफ हे तालुका कौशल्य कवमटीच ेअध्यक्ष असून प्रवशक्षिावर देखरेख त्यांचेमार्फ त 
करण्यात येते.       
             त्याच धतींवर सदर योजनेकरीता  ITI, प्राचायफ यांची “तालुका देखरेख सवमती” वर 
वनयुक्ती करण्यात येत आहे. 
 

13.  सहभागधारक आवि त्यांची भवूमका 
13.1    महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळ मयावदत ववभाग : 

        संपिुफ प्रवशक्षि कायफक्रमासाठी वनधी व ववतरि महामंडळामार्फ त करण्यात येईल. 

1. संपिूफ प्रवशक्षि कायफक्रम महामंडळामार्फ त राबववण्यात येईल. 
2. कौशल्य प्रवशक्षिाच ेक्षेत्र (Sector) व अभ्यासक्रम (Job Role) ची वनवड करिे. 
3. सदर प्रवशक्षिसाठी सेक्टर व जॉब रोल नुसार आवि वजल्हावनहाय उवद्दष्ट्टे/ लक्षांक वनवित 

करिे. 
4. उमेदवारांची जमवाजमव करण्यासाठी मेळाव े आयोवजत करण्यासाठी आवश्यक ते सवफ 

सहकायफ करिे. 
5. सदर कायफक्रमाचा प्रचार, प्रसार, प्रवसद्धी ववववध माध्यमातनु करिे. 
6. पात्र उमेदवारांची वनवड करिे. 
7. प्रवशक्षि कायफक्रम  राबववण्यासाठी संस्थांची वनवड करिे: 

 महाराष्ट्र कौशल्य ववकास सोसायटी तसेच, न्स्कल इंवडया पोटफलवर नोंदिीकृत 
असलेल्या संस्थांमधुन ज्या वकमान 20 उमेदवारांची प्रवशक्षि लक्षांक वनवित करिे. 
PMKUVA अथवा PMKVY योजनेच्या धतीवर प्रवशक्षि संस्था वनवड करिे आवि 
उवद्दष्ट्ट ववतरीत करिे. 

 प्रवशक्षि संस्थांची वनवड महामंडळाच्या मुख्यालयाकडून सवमतीमार्फ त करण्यात येईल. 

8. महामंडळाकडून वनवड केलेल्या उमेदवारांच्या यादीस अवंतम मान्यता वदल्यानंतर प्रवशक्षि 
संस्थांकडून प्रवशक्षि कायफक्रम सुरु करण्यात येतील. 

9. उपक्रमांतगफत वनयंत्रि, वनयोजन, अंमलबजाविी आवि देखरेख इ.करिे. 
10. संबवंधत प्रवशक्षि संस्थांना प्रवशक्षि कालावधीत अचानक भेटी देवुन बायोमेवरक्स हजरेी व 

संबवंधत अहवालाची संयकु्त पडताळिी करिे. 
11. प्रवशक्षिाअंतीच ेमुल्यमापन अपलोड करिे. 

प्रवशक्षि पिुफ झाल्यानंतर तसचे, मूल्यमापन (Assessment) पिात पात्र उमेदवारांना रोजगार 
तसेच, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी दोन्ही ववभाग एकवत्रतवरत्या प्रयत्न 
करतील.  यासाठी औद्योवगक संस्थांसोबत एकवत्रत रोजगार वमळाव,े वबेीनार तसचे, समुपदेशन 
सत्र ेआयोवजत करण्यात येतील.  

13.2  महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी (MSSDS) 
1 कौशल्य प्रवशक्षिाच े संपिुफ कामकाज MSSDS / OBC महामंडळाच्या वबे पोटफलद्वारे 

करिे. 
 

2 प्रवशक्षि सेक्टर व जॉब रोल ची वनवड आवि लक्ष्य वाटप करण्यासाठी आवश्यक 
सहाकायफ करिे. 
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3 प्रवशक्षि संस्थांच्या वनवड करण्यासाठी इतर मागासवगीय ववत्त व ववकास महामंडळास 
आवश्यकक सहाकायफ करिे. 

 

4 प्रवशक्षिासाठी उमेदवारांची वनवड करण्यासाठी आवश्यक सहकायफ करिे.  
5 प्रवशक्षि सुरु असलेल्या प्रवशक्षि संस्थांना संयकु्त पयफवके्षीय भेटी देिे.  
6 उमेदवार रोजगार ककवा स्वयंरोजगार करत असलेल्या वठकािी संयकु्त भेटी देऊन 

तपासिी करिे. 
 

7 प्रवशक्षि कायफक्रमाच ेमुल्यांक (Evaluation) करण्यासाठी तसेच बचॅमधील रोजगार ककवा 
स्वयंरोजगार प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची यशोगाथा तयार करिे. 

 

8 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंउळ मयावदत ववभागाकडुन 
प्राप्त झालेल्या 0.5% वनधीच ेवळेोवळेी उपयोवगता प्रमािपत्र अहवाल सादर करिे. 
 

 

13.3 वजल्हा कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता मागफदशफन कें द्र यांची जबाबदारी : 
1. प्रवशक्षि संस्थांच्या वनवड करण्यासाठी इतर मागासवगीय ववत्त व ववकास महामंडळास 

आवश्यक सहकायफ करिे. 
 

2. प्रवशक्षि सुरु असलेल्या प्रवशक्षि संस्थांना महामंडळाच्या अवधकारी समवते संयकु्त भेटी 
देिे. 

 

3. रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झालेल्या अमेदवारांच्या वठकािी प्रत्यक्ष भेटी देवून 
संबवंधत वनयोक्ता ककवा व्यवसायाची पडताळिी करिे. 
 

 

13.4 व्यवसाय प्रवशक्षि संस्था (TC) यांची जबाबदारी : 
1 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळ मया. मार्फ त वनवड 

केलेल्या अभ्यासक्रमाच ेपात्र उमेदवारांना प्रवशक्षि देिे. 
 

2 प्रवशक्षि तुकडी सुरु झाल्यानंतर प्रत्येक उमेदवारांची दैनंवदनी हजरेी बायोमेवरक 
पद्धतीने नोंदवविे. 

 

3 प्रवशक्षिा दरम्यान प्रमेाद महाजन कौशल्य ववकास व उद्योजकता अवभयान (PMKUVA) 
या योजनांच्या सवफ वनकि आवि अटींच ेपालन करिे. 

 

4 MSSDS, इतर मागासवगीय ववत्त व ववकास महामंडळ, कौशल्य ववकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालय अवधनस्त ववभागीय व वजल्हा कायालय यांनी वळेोवळेी 
वदलेल्या सुचनाचं ेपालन करिे. 

 

5 प्रवशक्षि पिुफ झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांना योजनेतील अटीनुसार रोजगार ककवा 
स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देिे. 

 

6 प्रवशक्षिाचा व प्रवशक्षिा नंतरच्या कायफवाहीचा सववस्तर अहवाल आवश्यकते नुसार 
वळेोवळेी सादर करिे. 

 

7. रोजगार ककवा स्वयंरोजगार उपरांत वकमान सहा मवहनेपयंत उमेदवारांचा पाठपरुावा 
करिे यांच े मागफदशफन समुपदेशन करिे, त्यासाठी उमेदवारास रोजगार ककवा 
स्वयंरोजगार प्राप्त झालेल्या वठकािी प्रत्यक्ष भेटी देिे. 

 

8. 
 

प्रवशक्षिाबाबतच्या संपिूफ कायफवाहीसाठी महामंडळाकडून ववहीत नमुन्यात परुववण्यात 
आलेल्या करार पत्रावर प्रवशक्षि संस्थेस प्रवशक्षिापवूी करार करुन द्यावा लागेल. 

 

9. SIP पोटफलवर नोंद न झालेले तथावप, ज्यातून जास्त रोजगार वनमाि होतील अस े
अभ्यासक्रम वनवडण्याच े अवधकार महामंडळास असतील याबाबतची संपिूफ कायफवाही 
(नोंदिी ते प्रवशक्षि) वनवड केलेल्या संबवंधत संस्थेस कराव ेलागेल. 

 

10. संचालक मंडळाच्या मान्यतेने महामंडळ ठरवले ती जबाबदारी.  
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14.   मूल्यमापन संस्था 

 योजनेतील अटींनुसार प्रवशक्षि पिूफ झाल्यानंतर MSSDS व महामंडळाच्या वजल्हा 
कायालयाच्या संयकु्त ववद्यमानाने उमेदवारांची पवरक्षा घेिे. 

 मूल्यमापनात यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना MSSDS व महामंडळामार्फ त संयकु्त स्वाक्षरीने 
वववहत प्रमािपत्र देिे. 
 

15. वनवड केलले ेप्रवशक्षि अभ्यासक्रम : 

 राज्यातील इमाव संवगातील लोकांच्या मागिीनुसार तसचे, त्यांच्या परंपरागत व्यवसायाच्या 
आधुनुवककरिासाठी  आवश्यक प्रवशक्षि अभ्यासक्रमाची वनवड करण्यात येईल.  

 महामंडळाने वनवड केलेल्या प्रवशक्षिाच ेअभ्यासक्रमातून प्रवशक्षिाथींनी अभ्यासक्रमाची वनवड 
करिे आवश्यक असनू याकरीता प्रवशक्षिाथींना अभ्यासक्रम वनवडीस सुलभता व्हावी 
याकरीता वबेपोटफलवर वनवड केलेले अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देण्यात येतील.  तसेच सदर 
अभ्यासक्रम प्रवशक्षि कायफक्रमाची मावहती महामंडळाच्या वबेपोटफलवरही अपलोड करून 
घेण्यात येईल.   

 महामंडळाकडून उच्च क्षेत्रातील मागिी असलेल्या अभ्यासक्रमाची प्राथवमक स्वरुपात वनवड 
करण्यात येईल व त्यात नववन अभ्यासक्रमाचा समावशे मागिीनुसार महामंडळामार्फ त 
करण्यात येईल. 

 

16. योजनेकरीता आवश्यक वनधी : 

            सदर योजनेसाठी प्रवतविी रु. 20.00 कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी र्क्त) इतक्या 
रकमेच्या मयादेत खचफ करण्यास शासन याद्वारे परवानगी  देत आहे.  

            या योजनेचा आढावा 1 विानंतर घ्यावा व सदरची योजना यापढेु सुरु ठेवावी ककवा बदं 
करावी याबाबतचा वनिफय घेण्यात यावा. तसेच प्रत्येक 1 विानंतर योजनेबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करण्यात यावा.  

             सदर योजना महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलले्या वनधीच्या मयादेत राबववण्यात 
यावी. सदर योजनेवरील खचफ हा मागिी क्र. झेडजी-03,2225, अनुसुवचत जाती, अनुसूवचत 
जमाती, इतर मागासवगफ व अल्पसंख्याक यांच े कल्याि,03, मागासवगीयांच े कल्याि, 102, 
आर्षथक ववकास, (01) (05) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगफ ववत्त आवि ववकास महामंडळ या 
महामंडळास सहाय्यक अनुदान प्रधान लेखावशिफ 2225 एर् 254 या लेखावशिाखाली उपलब्ध 
करुन देण्यात येिाऱ्या आर्षथक तरतूदींमधून भागववण्यात यावा. 
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              सदर शासन वनिफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंतांक 202202211249237822 असा 
आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

            महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
 
 
 

                                                                                         ( व. सु. सामंत ) 
                                                                             कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. मा. राज्यपालांच ेसवचव 
2. मा. मुख्यमंत्रयांच ेअपर मुख्य सवचव 
3. मा. ववरोधी पक्ष नेता (ववधानसभा / ववधान पवरिद), महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मंुबई 
4. मा.सवफ मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव 
5. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि 

ववकास महामंडळ, मंुबई 
6. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन 
7. मंत्रालयीन ववभागाच ेसवफ अपर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/ सवचव 
8. आयुक्त, समाज कल्याि, महाराष्ट्र राज्य, पिेु. 
9. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याि, संचालनालय, पिेु. 
10. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी, महापावलका मागफ, धोबी तलाव, मंुबई. 
11. प्राचायफ, व्यवसाय प्रवशक्षि ससं्था. (आय.टी.आय) 
12. वजल्हा कौशल्य ववकास, रोजगार व  उद्योजकता मागफदशफन कें द्र 
13. प्रादेवशक उपायकु्त, समाजकल्याि, कोकि भवन, नवी मंुबई (दोन प्रती) 
14. महालेखापाल (ले. व अ.) महाराष्ट्र-1 व 2, मंुबई / नागपरू 
15. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र-1 व 2, मंुबई / नागपरू 
16. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई / वजल्हा कोिागार अवधकारी मंुबई / ठािे 
17. वनवासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मंुबई 
18. ववत्त ववभाग (का-व्यय-14/अथोपाय/अथफसकंल्प-3/साउ)मंत्रालय, मंुबई 
19. वनयोजन ववभाग(का.1413), मंत्रालय, मंुबई 
20. सह संचालक, लेखा व कोिागार, संगिक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मंुबई. 
21. सवफ वजल्हा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास महामंडळ 

मया. 
22. प्रधान सवचव, (इ.मा.ब.क.) यांचे न्स्वय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
23. सह सवचव, (इ.मा.ब.क.), ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याि ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
24. वनवडनस्ती (महामंडळे), ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याि ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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