
प्रपत्र – अ 
अभियान समनवयक : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटी 

 

िभूमका आभि जबाबदाऱ्या 

1) मा. मखु्य काययकाी अभिकारी यांच्या अभिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास 
सोसायटीच्या कायालयीन कामकाजाच ेसभंनयतं्रि व अंमलबजाविी करिे व पययवके्षीय िटेी 
देिे. 

2) प्रशासकीय कामे व सवय KRA समाभवष्ट्ट असलेल्या अभियानाच ेकालबध्द काययक्रम भवकभसत 
करुन त्यानुसार सोसायटीच ेकामकाज चालभविे. 

3) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीच्या कौशल्य भवकास काययक्रमाबाबत 
शासनासोबत समन्वय राखण्याची जबाबदारी सांिाळिे. 

4) कौशल्य भवकास काययक्रमाच्या यश्वी अंमलबजाविीसाीी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता 
आभि उद्यमशीलता भविाग व या भविागाच्या अभिपल्याखालील कौशल्य भवकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयकु्तालय, व्यवसाय भशक्षि व प्रभशक्षि सचंालनालय, व महाराष्ट्र राज्य 
नाभवन्यता सोसायटी यांच्याशी समन्वय राखण्याची जबाबदारी सांिाळिे. 

5) कौशल्य भवकास योजनाबाबत शासनाच्या व मा. मखु्य काययकारी अभिकारी यांच्या मंजुरीस 
अिीन राहून भनभित केलेल्या भनयोजन आराखडयानुसार भवभवि कायादेश प्रदान करिे. 

6) शासनाच्या इतर भविागासमवते कौशल्य भवकास सबंभंित उपक्रमांच्या एकसतु्रीकरिा 
(Convergence) अंतगयत प्र्तावाबाबत काययवाही करुन वहेोवळेी पाीपरुावा करिे व 
आवश्यक असले तव्हा शासनास मागयदशयनपर प्र्ताव सादर करिे.  

7) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीच्या संकेत्थळाच े पययवके्षि करिे व त्याचा 
इष्ट्टतम वापर होत असल्याबाबत खातरजमा करिे. कें द्र व राज्य शासनाच्या भवभवि 
सकेंत्थळाशी एकात्मीकरि (integration) करण्याबाबत जबाबदारी सांिाळिे. 

8) भवभवि औद्योभगक आ्थापना, राज्य्तरीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सं् था, इत्यादी सोबत 
शासनाच्या भनरभनराळया योजनान्वय ेसहयोग करिे व आवश्यक ते सामंज्य करार करिे. 

9) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटी राबवत असलेल्या भवभवि योजनांच्या प्रगतीबाबत 
शासनास भनयतकाभलक अहवाल सादर करिे. 

10)  महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीकडून राबभवण्यात यिेाऱ्या भवभवि योजनांची 
अंमलबजाविी व सभंनयंत्रि करुन योजनांच्या पभरिामकारकतेची व्याप्ती वाढविे व 
योजनाच ेमलू्यमापन करिे. 

11) माभहतीच्या अभिकारांतगयत अभपलीय अभिकारी म्हिनू कामकाज सांिाळिे. 
12) सोसायटीशी सबंभंित सवय न्यायालयीन प्रकरिांच ेकामकाज पहािे व पाीपरुावा करिे. 



13) भविानमंडळाशी भनगडीत सवय कामकाज पहािे. 
14) भवभवि सहिागिारकांकडून प्राप्त तक्रारींच ेभनवारि करिे तसचे कें द्र व राज्य शासनाच्या 

तक्रार भनवारि पोटयलवरील तक्रारींच ेभनवारि करि.े 
15) कें द्र शासनाच्या कौशल्य भवकास व उद्योजकता भविाग, राष्ट्रीय कौशल्य भवकास महामंडळ 

(NSDC) क्षते्रीय कौशल्य पभरषद (SSC) व इतर सहिागिारकांसाीी समन्वय सािून भवभवि 
अहवाल व प्र्तावांचा पाीपरुावा करिे. 

16) कें द्र व राज्य शासनामार्य त भनयोभजत बीैकांना उपस््थत राहून अहवाल सादरीकरि करिे 
व इभतवतृ्त कायम करुन त्यानुसार पाीपरुावा करिे. 

17) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीच्या सवय विैाभनक बाबींची (statutory 
compliances) पतूयता करिे.  

18) भवभवि ससंदीय सभमत्यांना आवश्यक अहवाल सादरीकरि व समन्वय करिे. 
19) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीकडून राबभवण्यात यिेाऱ्या भवभवि योजनांसाीी 

अथयसकंल्पीय बाबी भवषयक कामकाज हाताळिे. 
20) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीच्या आ्थापना भवषयक बाबी, अभिकारी व 

कमयचारी यांना कायालयीन कामकाजाच ेव जबाबदारीच ेवाटप करिे. 
21) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीच्या कायालयातील सवय अभिकारी व कमयचारी 

यांच्यात ससुवंाद राखण्यासाीी प्रयत्न करिे. 
22) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटीकडून राबभवण्यात यिेाऱ्या भवभवि योजनांमध्य े

काळानुरुप सिुारिा/आवश्यक ते बदल सचुविे. 
23) भवभवि नाभवन्यपिूय उपक्रम राबभविे. 
24) मखु्य काययकारी अभिकारी यांनी वळेोवळेी नेमनू भदलेले इतर कोितेही काम. 
25) महा्वयंम सकेंत्थवरील प्रभशक्षि सं् थांच्या प्रभशक्षि तकुडया, प्रभशक्षि शलु्कांची प्रदान े

यांची पडताळिी करिे व त्यासबंिंीची आवश्यक ती भशर्ारस मखु्य काययकारी अभिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटी यांना करिे.  

 

 

 

 

 



प्रपत्र-ब 

“अभियान समन्वयक” महाराष्ट्र राज्य कौशल्य भवकास सोसायटी”   

 

 

1. अभिकाऱ्याच ेनाव   :- 
2. जन्म भदनांक    :- 
3. प्रथम भनयकु्तीचा भदनांक  :- 
4. सवेाभनवतृ्तीचा भदनांक   :- 
5. भनयकु्तीचा प्रवगय नमदू करावा  :- 
6. यआुयडी क्र.    :- 
7. सवेाथय आयडी क्र.   :- 
8. शकै्षभिक अहयता (सवेापु् तकानुसार) :- 
9. भवशषे प्राभवण्य (असल्यास)  : 
10. शाभररीक अपगंत्व   :- 
11. कायमचा पत्ता    :- 
12. सध्याचा पत्ता    :- 
13. सध्याची वतेन श्रेिी   :- 
A. सध्या काययरत असलेल्या पदाची माभहती:- 
B. सध्याच ेपद    :- 
C. सदळसवेा भनयकु्ती   :- 
D. पदोन्नती भदनांक   :- 
E. कायालयीन पत्ता   :- 
F. भ्रमिध्वनी क्रमांक   :- 
G. इमेल (वयैस्क्तक)   :- 

 

14. पदोन्नती सदंिातील तपशील :- (प्रथम भनयकु्तीपासनू ते आतापयतं) 
 

अ.क्र. प्रथम भनयकु्तीच ेपद व भदनांक पदोन्नती झालेले पद व भदनांक 
   
   

 
15. सवेा तपशील (नवीनतम/सध्याच्या पदापासनू सरुुवात) (रजचेा तपभशल देऊ नय)े 

अ.क्र. िारि केलेल्या पदाच ेनाव पासनू पयतं 
    
    

 



 
16. महत्वाच्या प्रभशक्षिाचा तपशील (नवीनतम प्रभशक्षिापासनू सरुुवात) 

अ.क्र. प्रभशक्षाच ेवषय आयोजक तपशील 
    
    

 
17. प्रभसध्द केलेली प्रकाशने/उले्लखनीय कामभगरी/माभहती(नवीनतम माभहतीपासून सरुुवात) 

(असल्यास) 
अ.क्र. वषय तपशील 

   
   

 
18. इतर महत्वाच ेअनुिव 

 
19. सदंिय (कोितेही 2) :- कमीत कमी एक थेट पययवके्षक अभिकाऱ्याचा सदंिय (नाव व मोबाईल 

नंबर) ज्याच्या हाताखाली अभिकाऱ्याने काम केले आहे. 
 

 

्वाक्षरी 
 
 

नाव 
पदनाम 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


