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िािा :-   शासन चनर्गय समक्रमांक साप्रोयो-2015/प्र.क्र.133/उद्योग-8, चद. 11/02/2016, 
 

शासन शुध्दीपत्रक - 
उपरोक्त िािा येथील  शासन चनर्गय चद.11.2.2016 मधील - कौशल्य चिकास योजना बाबतिा मुद्या क्र.14- 

खालील प्रमारे् आहे : -   
             प्रस्तुत योजनेतंगगत अ.जा/अ.ज प्रिगातील उद्योजकांच्या ज्ञानात िाढ कररे् ि सामचजक चिकास करण्याच्या 
हेतून कौशल्य चिकास कायगक्रम राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात येईल. महाराष्ट्र उद्योजकता चिकास कें द्र (MCED) 
ि उद्योजकता चिकास संस्था अहमदाबाद (EDI) आचर् राष्ट्रीय सामाचजक चिकास ससं्था (NSDC) यांच्या संयकु्त 
चिद्यमाने चनिासी उद्योजकीय चिकास कायगक्रम 1 ते 3 मचहनयांच्या कालािधीकरीता आखून त्याव्दारे अजा/अज 
प्रिगातील लाभार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय मानचसकता रुजिून त्यांना यशस्िी उद्योजक घडचिण्यात येईल. या 
प्रयोजनासाठी िार्षषक रु.5.00 कोटी ऐिढी तरतुद प्रस्ताचित केली असनू त्याकचरता आिश्यक चनधी सामाचजक नयाय 
ि आचदिासी चिकास चिभागाच्या अथगसंकल्पीय तरतूदीव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

 उपरोक्त मुद्या क्र.14 पढुील प्रमारे् िािण्यात यािा -:  

           प्रस्तुत योजनेतंगगत अ.जा/अ.ज प्रिगातील उद्योजकांच्या ज्ञानात िाढ कररे् ि सामचजक चिकास करण्याच्या 
हेतून कौशल्य चिकास कायगक्रम राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात येईल. महाराष्ट्र उद्योजकता चिकास कें द्र (MCED) 
, उद्योजकता चिकास संस्था अहमदाबाद (EDI), राष्ट्रीय सामाचजक चिकास संस्था (NSDC) आचर् मे.चमटकॉन 
कनसल्टनसी सव्हीसेस चल, परेु्  यांच्या संयकु्त चिद्यमाने चनिासी उद्योजकीय चिकास कायगक्रम 1 ते3 मचहनयांच्या 
कालािधीकरीता आखून त्याव्दारे अजा/अज प्रिगातील लाभार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय मानचसकता रुजिून त्यानंा 
यशस्िी उद्योजक घडचिण्यात येईल. या प्रयोजनासाठी िार्षषक रु.5.00 कोटी ऐिढी तरतुद प्रस्ताचित केली असनू 
त्याकचरता आिश्यक चनधी सामाचजक नयाय ि आचदिासी चिकास चिभागाच्या अथगसंकल्पीय तरतूदीव्दारे उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 

2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यािा संगर्क संकेताक 201907201150282610 असा आहे. हे शुद्धीपत्रक चडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.   
 

                       ( श्रध्दा कोिरेकर ) 
                     अिर सचिि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :-  
1. मा. मुख्यमंत्री, यांिे प्रधान सचिि महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32. 
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2. सिग सबंचंधत मा.मंत्री यािंे सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
3. सिग सबंचंधत मा.राज्यमंत्री यािंे खाजगी सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.चिरोधी पक्षनेता, चिधानपचरषद/चिधानसभा यािंे खाजगी सचिि, चिधानभिन, मंुबई. 
5. सिग चिधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6. मा.मुख्य सचिि, मंत्रालय, मंुबई 
7. सिग मंत्रालयीन चिभागाि ेअपर मुख्य सचिि/प्रधान सचिि/सचिि, मंत्रालय, मंुबई, 
8. आयुक्त, कौशल्य चिकास , रोजगार ि उद्योजकता संिालनालय, कोकर् भिन, निी मंुबई, 
9. उप सचिि (चिघयो), सामाचजक नयाय ि चिशेष सहाय्य चिभाग, मंत्रालय, मंुबई -32 
10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-1 महाराष्ट्र , मंुबई 
11. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र नागपरू, 
12. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-1, महाराष्ट्र मंुबई  
13. महालेखापाल (लेखा पचरक्षा)-2 महाराष्ट्र नागपरू  
14. अचधदान ि लेखा अचधकारी, मंुबई 
15. चनिासी ि लेखा परीक्षा  अचधकारी, मंुबई 
16. मुख्य कायगकारी अचधकारी , महाराष्ट्र औद्योचगक चिकास महामंडळ, अंधेरी मंुबई. 
17. चिकास आयकु्त तथा उद्योग संिालक, निीन प्रशासन इमारत, पचहला मजला मंत्रालय,  मंुबई. 
18. व्यिस्थापकीय संिालक, लोक शाचहर अण्र्ाभाऊ साठे चिकास महामंडळ, मंुबई 
19. व्यिस्थापकीय संिालक, सतं रोचहदास िमगउद्योग ि िमगकार चिकास महामंडळ, मंुबई 
20. व्यिस्थापकीय संिालक,महात्मा फुले चिकास महामंडळ, मंुबई 
21. व्यिस्थापकीय संिालक, आचदिासी चिकास महामंडळ, मंुबई.  
22. Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry.  
23. सिग कायासने, उद्योग चिभाग, उद्योग ऊजा ि कामगार चिभाग. 
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