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कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता ववभाग 
शासि विणयय क्रमाकं : कौववउ-2021/प्र.क्र.48/कौशल्य-1 

मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२.  

वदिांक : 19 मे, 2021 
 

वाचा : १)  कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, शासि विणयय क्रमांक कौववउ-2015/प्र.क्र.195/ 
                   रोस्वरो-1, वदिाकं 03/08/2015. 

   2)   कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, शासि विणयय क्रमांक कौववउ-2015/प्र.क्र.122/  
          रोस्वरो- 1,  वदिाकं 02/09/2015. 
   3)    कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, शासि विणयय क्रमांक कौववउ 2017/                              
           प्र. क्र. 237/अवभयाि-१, वदिांक 26/12/2017. 
   4)    कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, शासि विणयय क्रमांक: कौववउ- 2018/                            
           प्र. क्र. 124/अवभयाि-1,वदिांक 20/08/2019 
   5)    कौशल्य ववकास़ रोजगार व उद्योजकता ववभाग, शासि विणयय क्रमाकं: कौववउ2020/ 

      प्र.क्र. 136/कौशल्य-1 (अवभयाि-1). वदिांक 10 माचय. 2021. 
 

प्रस्ताविा :  
कें द्र शासिाच्या स्कील इडंीया या संकल्पिेस अिुसरुि महाराष्ट्र राज्यािे कुशल महाराष्ट्र, 

रोजगारयकु्त महाराष्ट्र हे ध्येय समोर ठेवले आहे. त्याकवरता राज्यातील युवक/यवुतींचे कौशल्य ववकासाद्वारे 
सक्षमीकरण करुि त्यांिा अविक मागणी असलले्या उद्योग, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजगार/ स्वयंरोजगाराच्या 
संिी उपलब्ि करुि देण्यात येते. कौशल्य ववकासाचा काययक्रम राबववण्यासाठी “महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
ववकास सोसायटी (MSSDS)” या स्वतंत्र संस्थेची वद.१५/०२/२०११ रोजी स्थापिा करण्यात आली आहे. सदर 
संस्था कौशल्य ववकास योजिेकवरता “िोडल एजन्सी” म्हणिू काययरत आहे. राज्याच्या कौशल्य व उद्योजकता 
ववभागािे  कौशल्य ववकास काययक्रम राबववण्यास सं.क्र. 1 येथील शासि विणययान्वये “प्रमोद महाजि कौशल्य व 
उद्योजकता ववकास अवभयाि (PMKUVA)” या काययक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  
2. सध्या राज्यामध्ये कोववड -19 या साथीच्या आजारावरील रुग्णावर उपचार करण्यासाठी आवश्यक 
असणाऱ्या पॅरामेडीकल क्षेत्रातील प्रवशवक्षत मािव ससंाििांिी तीव्र कमतरता जाणवत असूि यासाठी कौशल्य 
ववकास प्रवशक्षणाशी विगडीत परॅामेडीकल क्षेत्रातील कुशल मिुष्ट्यबळ तयार करण्यासाठी हेल्थ केअर सेक्टर 
स्कील कौग्न्सलमिील ववववि अभ्यासक्रम उपलब्ि आहेत. सदर अभ्यासक्रम साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी 
उपयुक्त ठरणार आहेत. त्यािुषंगािे सावयजविक आरोग्य क्षेत्रात प्रवशक्षण घेवू इग्च्िणाऱ्या राज्यातील युवक/ 
युवतींिा वदै्यकीय क्षेत्राशी सलंग्ग्ित प्रवशक्षण वमळाल्यास तसेच यशस्वीपणे प्रवशक्षण पणूय केलेल्या प्रवशक्षणाथींिा 
प्रमाणपत्र वमळाल्यास त्यांच्या बरेोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेल. असे उमेदवार आरोग्य क्षेत्राशी संबवंित सेवमेध्ये 
िोकरीसाठी पात्र ठरु शकतील याकवरता सदर अभ्यासक्रम राबववण्याऱ्या राज्यातील सवय खाजगी व सरकारी 
वदै्यकीय संस्थािंा /इग्स्पतळांिा व्यावसावयक प्रवशक्षण संस्था म्हणिू घोवषत करणे तसचे अशा संस्थािंा प्रवशक्षण 
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तुकडी क्रमाकं देण्यात येवूि या क्षेत्रामध्ये कुशल मिुष्ट्यबळ विमाण करण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री 
महाआरोग्य कौशल्य ववकास प्रवशक्षण काययक्रम” राबववण्याची बाब शासिाच्या ववचारािीि होती.     

शासि विणयय : 

आरोग्य व वदै्यकीय  क्षते्रामध्ये साथीच्या रोगाशी संबवंित उद्भवलेल्या पवरग्स्थतीत कुशल मिुष्ट्यबळ 
उपलब्ि व्हाव े तसेच या क्षेत्रातील ससंाििांिामिील आवश्यक मिुष्ट्यबळाचा तुडवडा दूर व्हावा, याकरीता  
आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्िुक असलेल्या राज्यातील युवक-युवतींिा हेल्थकेअर, मेवडकल व िवसिंग व 
डोमेग्स्टक वकय र क्षेत्रांमध्ये कौशल्य ववकास प्रवशक्षण प्रदाि करूि रोजगाराच्या संिी उपलब्ि करूि देण्यासाठी 
राज्यामध्ये प्रमोद महाजि कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवभयाि (PMKUVA) अंतगयत “मुख्यमंत्री महाआरोग्य 
कौशल्य ववकास प्रवशक्षण काययक्रम” राबववण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.   
2. “मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य ववकास प्रवशक्षण” या काययक्रमाची मागयदशकय  तत्व ेव विकष सं. क्र. 1 
येथील शासि विणययान्वये “प्रमोद महाजि कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवभयाि (PMKUVA)” प्रमाणेच 
असूि सध्या राज्यामध्ये कोववड -19 पवरग्स्थतीमध्ये तात्काळ मिुष्ट्यबळ परुववण्याकरीता खालील िमूद 
मागयदशकय  तत्व ेव विकषांमध्ये वशवथलता देण्यात आली आहे. 

२.१ राज्यातील सवय शासकीय इग्स्पतळे तसेच वदै्यकीय वशक्षण संस्था यािंा ग्रीि चिेॅलद्वारे व्यावसावयक 
प्रवशक्षण संस्था (VTI) म्हणिू िोंदणी करूि सदर संस्थाचंी विवड करण्यात येईल तसेच,ज्या खाजगी 
इग्स्पतळांमध्ये २० पके्षा अविक बडे्स आहेत अशा इग्स्पतळांची ग्रीि चॅिेलद्वारे व्यावसावयक प्रवशक्षण 
संस्था (VTI) म्हणिू िोंदणी करूि सदर संस्थांची विवड करण्यात येईल. 

२.२ इग्स्पतळामध्ये आरोग्य कौशल्य प्रवशक्षणाच्या अिुषंगािे आवश्यक विणयय घेण्याचे अविकार संबवंित 
ववभाग प्रमुखास राहतील. 

२.३ प्रवशक्षण तुकडीमध्ये उमेदवारांची संख्या वकमाि २० व कमाल ३० असावी, परंतु ववशेष बाब म्हणिू 
या योजिेकवरता प्रवशक्षण तुकडीमध्ये एकूण प्रवशक्षणार्थ्यांची वकमाि मयादा ५ पयिंत करण्यात मुभा 
असेल.  

२.४ कोव्हीड-१९ बावित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक वदै्यकीय सवुविांची िे-आण 
करण्यासाठी वाहिचालक तसेच अॅम्बलंुस वाहिचालक अभ्यासक्रमाचादेखील समावशे असेल. 

२.5  प्रवशक्षण पणूय करणाऱ्या सवय प्रवशक्षणाथींची िोंदणी सक्षम यंत्रणेमार्य त करण्यात यावी.  यासंदभात 
संबवंित ववभागांिी आवश्यक विणयय व उपाययोजिा करावी. 

२.6 प्रवशक्षण पणूय करणाऱ्या सवय प्रवशक्षणाथींिी त्यांची सवेा वकमाि 6 मवहिे शासकीय ककवा खाजगी 
इग्स्पतळािा देणे अविवायय असेल. 
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२.7 प्रवशक्षण प्रािान्यािे On Job Training तत्वावर देण्यात येईल. याकवरता उमेदवारांिा ववद्यावतेि  
(stipend) संबवित संस्थेकडूि देण्यात याव.े तसचे याबाबतचे टप्पेविहाय प्रवशक्षण शुल्क प्रमोद महाजि 
कौशल्य व उद्योजकता अवभयािाच्या मागयदशयक सूचिांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास 
सोसायटीमार्य त अदा करण्यात येईल. 

३.  “मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य ववकास प्रवशक्षण” काययक्रम स.ं क्र. 4 येथील शासि विणययास 
अिुसरुि इतर ववभागाकडूि प्राप्त होणाऱ्या वििीमिूि राबववण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
4.  तसेच या काययक्रमांतगयत आवश्यकतेिुसार “पवूय कौशल्य ज्ञाि मान्यता प्रवशक्षण प्रवतमाि मॉडेल” 
अंतगयत (Recognition of Prior Learning- RPL)    देखील प्रवशक्षण देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
5.  तसेंच सदर अभ्यासक्रम राबववण्याऱ्या राज्यातील सवय खाजगी व सरकारी वदै्यकीय संस्थािंा/ 
इग्स्पतळांिा व्यावसावयक प्रवशक्षण संस्था म्हणिू घोवषत करण्यात येत असूि अशा संस्थांिा प्रवशक्षण तकुडी 
क्रमांक देण्याची काययवाही महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी, मंुबई यांचमेार्य त करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
6. सदर काययक्रमाची प्रभावीपणे व जलदगतीिे अंमलबजावणी होण्यासाठी आयुक्त, कौशल्य ववकास 
रोजगार व उद्योजकता आयकु्तालय, िवी मंुबई यांिा “वियंत्रक अविकारी”, सहायक सचंालक (लेखा) कोकण 
भवि यांिा “आहरण व संववतरण अविकारी” आवण मुख्य काययकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास 
सोसायटी, मंुबई यािंा “िोडल एजन्सी” म्हणिू घोवषत करण्यात येत आहे.  
7. आयुक्त, कौशल्य ववकास रोजगार व उद्योजकता आयकु्तालय, िवी मंुबई यांिी या काययक्रमांतगयत 
शासिाकडूि वळेोवळेी उपलब्ि करुि देण्यात आलेला वििी मुख्य काययकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य ववकास सोसायटी, मंुबई यांिा खचय करण्यासाठी वगय करावा. प्रमोद महाजि कौशल्य ववकास व 
उद्योजकता अवभयािांतगयत व इतर ववभागाकडूि उपलब्ि होणाऱ्या वििीबाबतच े लेखाजोगे स्वतंत्र ठेवण्यात 
याव.े तसेच या काययक्रमाच्या अिुषंगािे उद्भवलेल्या वविािमंडळववषयक बाबी वििी उपलब्ि करूि देण्यात 
आलेल्या संबवंित ववभागािे हाताळाव्यात. 
 8.  “मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य ववकास काययक्रमाच्या” अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावरील 
संवियंत्रण सवमवत खालीलप्रमाणे आहे. 
 

अ.क्र. ववभाग पदिाम 

१ अपर मुख्य सवचव, कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता ववभाग अध्यक्ष 

२ प्रिाि सवचव, सावयजविक आरोग्य ववभाग सदस्य 

३ प्रिाि सवचव, वदै्यकीय वशक्षण ववभाग सदस्य 

४ प्रिाि सवचव, आपत्ती व्यवस्थापि, मदत व पिुवयसि ववभाग सदस्य 
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अ.क्र. ववभाग पदिाम 

5 संचालक, सावयविक आरोग्य ववभाग सदस्य 

6 संचालक, वदै्यकीय वशक्षण व औषिी द्रव्ये ववभाग सदस्य 

7 संचालक, महाराष्ट्र आयुवदे संस्था सदस्य 

8 
आयुक्त, कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता तथा मुख्य काययकारी 
अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी 

सदस्य 

9 सह संचालक महाराष्ट्र राज्य व्यावसावयक प्रवशक्षण पवरषद सदस्य 

10 
अवतवरक्त मुख्य काययकारी अविकारी तथा अवभयाि समन्वयक, महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी 

सदस्य सवचव 

         राज्यस्तरावरील संवियंत्रण सवमतीं या प्रवशक्षण काययक्रमाचा वळेोवळेी आढावा घेईल. यासदंभातील 
मागयदशयक सूचिा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी, मंुबई यांचकेडूि वळेोवळेी विगयवमत करण्यात 
येतील. 
 

सदर शासि विणयय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असिू त्याचा संकेताकं क्रमांक 202105191545110503 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीिे साक्षांकीत करूि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे. 

 
                      ( डॉ. सुवणा खरात ) 

                   सह सवचव, महाराष्ट्र राज्य 

प्रत,  

1. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे सवचव,  
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रिाि सवचव,  
3. सवय सबंवंित मा. मंत्री, यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
4. सवय सबंवंित मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
5. मा. ववरोिी पक्षिेता, वविािपवरषद/वविािसभा याचंे खाजगी सवचव, वविाि भवि, मंुबई,  
6. सवय वविािमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र  राज्य, 
7. मा. मुख्य सवचव याचंे उप सवचव, मुख्य सवचवांच ेकायालय, मंत्रालय, मंुबई, 
8. सवय मंत्रालयीि ववभागाच ेअपर मुख्य सवचव/प्रिाि सवचव/सवचव, मंत्रालय, मंुबई,  
9. आयुक्त, कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता संचालिालय, कोकण भवि, िवी मंुबई, 
10. मुख्य काययकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सोसायटी, मंुबई, 
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11. मुख्य काययकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य िाववन्यता सोसायटी, मंुबई, 
12. आयुक्त तथा िगर सचंालक, िगर पवरषद प्रशासि सचंालिालय, वरळी, मंुबई, 
13. सवय ववभागीय आयकु्त, 
14. सवय वजल्हाविकारी,  
15. आयुक्त, सवय महािगरपावलका,  
16. सवय वजल्हा पवरषदांच ेमुख्य काययकारी अविकारी,  
17. मुख्याविकारी, सवय िगर पवरषद/िगर पंचायती, 
18. संचालक, व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
19. सहसंचालक, व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण प्रादेवशक कायालय, मंुबई/पणेु/िावशक/ औरंगाबाद/ 

अमरावती/िागपरू, 
20. सदस्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रवशक्षण पवरषद, मंुबई, 
21. उपसंचालक, कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता, ववभागीय मुख्यालय मंुबई/पणेु/ िावशक/ 

औरंगाबाद/अमरावती/िागपरू, 
22. सवय कायासिे, कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
23. विवड िस्ती.  
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