“राज्यातील
संस्ांमध्ये

सर्व

औद्योगिक

प्रगिक्षण

संस्ा

व्यर्स्ापन

सगमती/

(Institute Management Committee) ची
स्ापना करण्याबाबत...
महाराष्ट्र िासन
कौिल्य गर्कास र् उद्योजकता गर्भाि,
िासन गनणवय क्रमांक : आयएमसी-2019/प्र.क्र.200/व्यगि-3
मंत्रालय, दु सरा मजला,
मादाम कामा मािव, हु तात्मा राजिुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२
गदनांक : 16 माचव, 2020.
प्रसतार्ना :औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ाअंतिवत व्यर्सायागभमुख प्रगिक्षण दे र्ून प्रगिक्षणा्ींना रोजिारक्षम
बनगर्ण्याचे उगिष्ट्ट ठे र्ण्यात आलेले आहे. त्याकगरता औद्योगिक आस्ापनांना सुसंित असे व्यर्साय
अभ्यासक्रमाचे प्रगिक्षण दे र्ून प्रगिक्षणा्ींना औद्योगिक आस्ापनेत असलेल्या कामाच्या
यंत्रसामुग्रीअनुरुप प्रगिक्षण दे र्ून त्यांना रोजिारक्षम बनगर्ण्यात येते.
2.

त्याकगरता औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ा या अगिकागिक उदयोिसनेही असणे िरजेचे आहे.

तसेच प्रगिक्षणा्ींना ते्े पोषक र्ातार्रण र् चांिले प्रगिक्षण दे खील गमळणे िरजेचे आहे. औद्योगिक
प्रगिक्षण संस्ेत अत्यािुगनक यंत्रसामुग्री र् नर्ीन तंत्रज्ञानार्र आिागरत औद्योगिक आस्ापना
अनुरुप अभ्यासक्रम राबगर्णे िरजेचे आहे. त्यासाठी P.P.P. (Public Private Partnership) र्
STRIVE (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) या योजनेंतिवत येणाऱ्या
औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ेची दजार्ाढ करण्याकरीता, त्यांच्या समसया सोडगर्ण्याकरीता संस्ा
व्यर्स्ापन सगमती (IMC) स्ापन करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सद्यस्स्तीत असलेल्या
417 िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ांपैकी 286 संस्ेमध्ये संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीची स्ापना
करण्यात आलेली आहेत.
3.

औद्योगिक

प्रगिक्षण

संस्ेत

उच्च

र्

तंत्र

गिक्षण

गर्भािाच्या

िासन

गनणवय

गद. 12 जुलै, 2002 अन्र्ये संस्ा व्यर्स्ापन सगमती स्ापन करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये
संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीची रचना, कतवव्ये र् जबाबदाऱ्या दे ण्यात आलेल्या आहेत. P.P.P. (Public
Private Partnership) र् STRIVE (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) या
येाजनेंतिवत येणाऱ्या िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ेत आय.एम.सी. स्ापन करण्यात आलेली
आहे. राज्यातील 12 औ.प्र.सस्ांमध्ये केंद्र पुरसकृत सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजना सन 2005 पासून
राबगर्ण्यात आली होती. ही योजना सदर आय.एम.सी च्या माध्यमातून राबगर्ण्यात आली होती.
4.

जािगतक बँकेच्या सहाय्याने व्यर्साय प्रगिक्षण सुिारणा प्रकल्प राबगर्ण्यासाठी 87

औ.प्र.संस्ांमध्ये सर्तंत्र व्यर्स्ापन सगमतीची स्ापना करण्यास उच्च र् तंत्रगिक्षण गर्भािाच्या
गदनांक 30 जून, 2007 च्या िासनगनणवयान्र्ये मंजूरी दे ण्यात आली आहे. या संस्ा व्यर्स्ापन
सगमतीला केंद्र िासनाकडु न उपलब्ि होणारा गनिी खचव करण्यासंबंिी मयागदत गर्त्तीय अगिकार
प्रदान करण्यात आले होते.
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5.

“पस्ब्लक प्रायव्हेट पाटव नरगिप व्दारे औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ांचा दजार्ाढ करणे” हया केंद्र

पुरसकृत योजनेमध्ये सन 2007-08 ते सन 2011-12 या कालार्िीत राज्यातील 250 िासकीय
औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ांचा समार्ेि करण्यांत आला होता. सदर 250 िासकीय औद्योगिक
प्रगिक्षण संस्ांमध्ये गदनांक 31 माचव, 2008 रोजीच्या िासन गनणवयानुसार संस्ा व्यर्स्ापन सगमती
(आय.एम.सी) स्ापना करुन सोसायटी रजीसरेिन ॲक्ट खाली नोंदणी करण्यात आलेली आहे र्
आय.एम.सी च्या नार्ाने सर्तंत्र बँक खाते उघडण्यात आलेले आहे .
6.

कौिल्य गर्कास र् उदयोजकता गर्भािाच्या गदनांक 22 ऑिसट, 2019 च्या िासन

गनणवयान्र्ये जािगतक बँक सहास्य्यत केंद्रीय योजना “औद्योगिक मूल्य र्ृध्दीकरणासाठी कौिल्यांचे
बळकटीकरण करणे" STRIVE (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement)
प्रकल्पातंिवत पगहल्या टप्यात िासकीय 38 औ.प्र.संस्ांमध्ये सर्तंत्र व्यर्स्ापन सगमतीची स्ापना
करण्यास मंजूरी दे ण्यात आली आहे.

तसेच केंद्र िासनाकडु न उपलब्ि होणारा गनिी खचव

करण्यासंबंिी या आय.एम.सी ला खालीलप्रमाणे खरेदीगर्षयक गर्त्तीय अगिकार प्रदान करण्यात
आलेले आहेत.
िासकीय/खाजिी औ.प्र.संस्ा

प्रिासकीय र् गर्त्तीयअगिकार (प्रगत करार)

प्राचायव, औ.प्र.संस्ा त्ा सदसय सगचर्,

रू. 1.00 लाखापयंत

संस्ा व्यर्स्ापन सगमती
बांिकाम र् यंत्रसामुग्री खरेदी सगमती

रू.1.00 लाख ते रू.10.00 लाखापयंत

संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीची िव्हगनंि

रू. 10.00 लाख ते रू. 25.00 लाखापयंत

काऊस्न्सल (IMC)
रू 25.00 लाख ककमतीच्या र्रील खरेदी राज्य सुकाणू सगमतीच्या मान्यतेने राज्य प्रकल्प
अंमलबजार्णी कक्षाच्या सतरार्र करण्यास मान्यता दे ण्यात यार्ी
त्ागप राज्यातील सर्व िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ांचे उत्पन्न संस्ेच्या सर्ीय प्रपंजी
खात्यामध्ये (PLA) जमा केलेले असून गर्ना र्ापर पडू न आहे. सदर गनिी आय.एम.सी च्या सर्तंत्र
बॅक खात्यामध्ये हसतांतरीत करुन त्या गनिीचा र्ापर संस्ेचा दजार्ाढ करण्याकरीता होणे आर्श्यक
आहे.

तसेच केर्ळ P.P.P. (Public Private Partnership) जािगतक बँक र् STRIVE (Skill

Strengthening for Industrial Value Enhancement) योजनेंतिवत येणाऱ्या संस्ांमध्येच IMC
असार्ी र् इतर औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ांमध्ये नाही, असा भेद न करता त्याव्यगतगरक्त गिल्लक
रागहलेल्या 131 संस्ामध्ये दे खील संस्ा व्यर्स्ापन सगमती स्ापन करण्याची बाब िासनाच्या
गर्चारािीन होती. या अनुषंिाने िासनाने पुढीलप्रमाणे गनणवय घेतलेला आहे :िासन गनणवय :राज्यातील सर्व िासकीय औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ामध्ये संस्ा व्यर्स्ापन सगमती िठीत
करण्याचा गनणवय घेण्यात येत आहे. त्या अनुषंिाने संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीची रचना पुढीलप्रमाणे
करण्यात येत आहे :-
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संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीची रचना :-


1

इंडसरी पाटव नर ककर्ा इंडसरी असोगसएिन ककर्ा त्यांचा प्रगतगनिी

अध्यक्ष

2

Industry Partner ने (िक्यतो इंडसरी असोगसएिन ने) नाम गनदे गित केलेले सदसय
नजीकच्या उद्योिांचे तसेच औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ेमध्ये सुरू असलेल्या
व्यर्साय अभ्यासक्रमांिी गनिडीत उद्योि/उद्योि समूहांचे तीन प्रगतगनिी.

3

संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीचे अध्यक्ष र् प्राचायव, औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ा यांनी सदसय
संयुक्तगरत्या नाम गनदे गित केलेले िैक्षगणक क्षेत्रातील स्ागनक तज्ञ

4

औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ांमिील र्गरष्ट्ठ िट गनदे िक/गिल्प गनदे िक

सदसय

5

अध्यक्ष यांनी प्राचायांच्या सल्ल्याने नामगनदे गित केलेला गर्भािामिील सदसय
उद्योिाचा प्रगतगनिी .

6

सहसंचालक, व्यर्साय गिक्षण र् प्रगिक्षण अ्र्ा त्यांनी नामगनदे गित केलेले सदसय
प्रगतगनिी

7

प्राचायव, औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ा

सदसय
सगचर्

2.

तसेच, खाजिी व्यर्स्ापनामाफवत चालगर्ल्या जाणाऱ्या औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ाच्या

गनयामक मंडळाची (Governing Body) संस्ा नोंदणी कायदा, 1860 ककर्ा कंपनी कायदा, 2013
ककर्ा Maharashtra Public Trust Act,1950 अंतिंत नोंदणी करण्यात आलेली असल्यास,
गनयामक मंडळास संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीचा दजा बहाल करण्यात येईल. अन्य्ा अिा संस्ांमध्ये
संस्ा व्यर्स्ापन सगमती िठीत करण्यात येऊन र्रील कायदयांतिंत त्याची नोंदणी करणे
बंिनकारक राहील.
3.

प्राचायव - औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ा आर्श्यकतेनुसार सहसंचालक/गजल्हा व्यार्सागयक र्

प्रगिक्षण अगिकारी/ सहायक आयुक्त, कौिल्य गर्कास र् रोजिार उद्योजकता आयुक्तालय यांना
IMC बैठकीसाठी आमंगत्रत करु िकतील.
4.

गर्त्तीय अगिकार - सर्व िासकीय/ खाजिी औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ामध्ये संचालक,

व्यर्साय गिक्षण र् प्रगिक्षण सगमतीस गर्त्तीय अगिकार खालीलप्रमाणे राहतील:िासकीय/खाजिी औ.प्र.संस्ा
प्राचायव, औ.प्र.संस्ा त्ा सदसय सगचर्,

प्रिासकीय र् गर्त्तीयअगिकार (प्रगत करार)
रू. 1.00 लाखापयंत

संस्ा व्यर्स्ापन सगमती
बांिकाम र् यंत्रसामुग्री खरेदी सगमती

रू.1.00 लाख ते रू.10.00 लाखापयंत

संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीची िव्हगनंि

रू. 10.00 लाख ते रू. 25.00 लाखापयंत

काऊस्न्सल (IMC)
हे संपूणव अगिकार IMC ला राहतील. रु.25 लाखापयंत कोणत्याही तांगत्रक मान्यतेकगरता
IMC ने प्रसतार् राज्यसतरार्र पाठगर्ण्याची आर्श्यकता नाही.
त्ागप, रू 25.00 लाख ककमतीच्या र्रील खरेदी राज्य सुकाणू सगमतीच्या मान्यतेने राज्य
प्रकल्प अंमलबजार्णी कक्षाच्या सतरार्र करण्यास मान्यता दे ण्यात यार्ी.
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5.

संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीची (IMC) कतवव्ये र् जबाबदाऱ्या :1)

संस्ेचा Institute Development Plan (IDP)/Institute Strategic Plan (ISP) तयार करणे
र् मान्यतेसाठी गजल्हा कौिल्य गर्कास सगमतीस सादर करणे.

2)

संस्ेची गदघवकालीन उिीष्ट्टे /लक्ष्ये ठरगर्णे, औ.प्र.संस्ेला भेडसार्णाऱ्या समसया आगण
आव्हानांचे गर्श्लेषण करणे र् त्यांचा सामना करण्यासाठी िोरण गनगित करणे.

केंद्र

िासनाच्या मािवदिवक तत्र्ानुसार संस्ेचे संकल्पात्मक खरेदी िोरण ठरगर्णे.
3)

औ.प्र.संस्ेमध्ये सुिारणा करण्यासाठी लक्ष्य (Key Performance Indicators) गनगित
करणे, संस्ेच्या िरजेनुसार र्षवगनहाय आर्श्यक गनिीचा तपगिल तयार करणे.

4)

औ.प्र.संस्ेच्या गर्कासासाठी प्रगिक्षक, यंत्र र् सािनसामुग्री र् इतर सेर्ांची िरज गनगित
करून त्यानुसार सुिारणात्मक कामे करणे.

5)

केंद्र/ राज्य प्रकल्पांच्या अंमलबजार्णी संदभांतील औ.प्र.संस्ेच्या र्तीने Performance
Based Grant Agreement करणे.

6)

केंद्र/राज्य प्रकल्पांतिवत ISP नुसार करार्याच्या गर्गर्ि कामांची गर्हीत र्ेळेत
अंमलबजार्णी करणे.

7)

केंद्र/ राज्य प्रकल्पाच्या अंमलबजार्णीच्या प्रितीची दे खरेख करणे.

8) केंद्र/राज्य

प्रकल्पाकरीता

केंद्र

िासनाने

गनगित

केलेली

खरेदी

प्रक्रीया

र्

लेखापगरक्षणासंबंिीत प्रक्रीयेचे पालन करणे.
9)

केंद्र/राज्य िासनाचे गर्गर्ि योजना उदा. PMKVY/PMKUVA/संकल्प औद्योगिक प्रगिक्षण
संस्ांमध्ये सुरु करणे.

10) MSBVE अंतिवत गर्गर्ि कौिल्य प्रगिक्षण अभ्यासक्रम सर्यंअ्वसहास्य्यत तत्र्ार्र गर्षय
सुरु करणे.
11) या अभ्यासक्रमाकगरता संस्ा सतरार्र प्रर्ेि प्रगक्रया गनगित करणे.
12) संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीला (IMC) सर्यंआर्थ्क तत्र्ार्र चालगर्ण्यात येणाऱ्या
कोसेसकगरता सर्तंत्र बँक खाते सुरु करार्े लािेल .
13) संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीला (IMC) सर्यंआर्थ्क तत्र्ार्र चालगर्ण्यात येणाऱ्या
तुकड्ांसाठीच कंत्राटी पध्दतीर्र कमवचाऱ्यांची/ प्रगिक्षण संस्ेची नेमणूक करण्याचा
अगिकार राहील. यासाठी कोणत्याही पद मान्यतेची िरज नाही.
14) संस्ा व्यर्स्ापन सगमती (IMC) च्या मान्यतेने घेण्यात येणाऱ्या कमवचाऱ्यांच्या सेर्ा या
संपूणवपणे मानिन तत्र्ार्र र् IMC च्या मान्यतेने राहतील. याकगरता कोणतीही नर्ीन पदे
िासन अ्र्ा क्षेत्रीय यंत्रणेकडू न गनमाण करण्यात येणार नाहीत.
15) कोसवचे िुल्क, PMKVY/PMKUVA/MSBVE गनदे िकांच्या गनयुक्ती संदभातील गनणवय
घेणे र् त्यांचे मानिन ठरगर्णे.
16) संस्ेच्या कामकाजासाठी मानिन तत्र्ार्र Data Entry Operator, गलगपक-टं कलेखक,
Accountant यांच्या सेर्ा घेता येतील. याकगरता अंिकालीन कमवचारी/ रोजिार कायालय
इ.मध्ये नोंदणी केलेल्या र् रोजिार नसलेल्या व्यक्तींचा प्रािान्याने गर्चार करार्ा.
17) संस्ेच्या सुरक्षेकगरता सुरक्षा रक्षकांची मानिन तत्र्ार्र िासनाच्या प्रचगलत गनयमानुसार/
गसक्युगरटी एजन्सीमाफवत गनयुक्ती करण्यात यार्ी.
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18) िासकीय प्रचगलत गनयमानुसार र्ाहन भाडे तत्र्ार्र घेण्याचे, र्ाहन असल्यास ड्रायव्हर
मानिन तत्र्ार्र घेण्याचे अगिकार राहतील.
19) औ.प्र.संस्ांमध्ये लेखा सहायक हे पद आऊट सोगसंि पध्दतीने अ्र्ा मानिन तत्र्ार्र
गनयुक्त करण्याचे अगिकार संबंगित संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीला (IMC) राहतील.
20) औ.प्र.संस्ांमध्ये सफाई कामिार कंत्राटी हे पद कंत्राटी तत्र्ार्र गनयुक्त करण्याचे अगिकार
संबंगित संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीला (IMC) राहतील.
6.

अध्यक्ष, संस्ा व्यर्स्ापन सगमती यांची कतवव्ये र् जबाबदाऱ्या :1) संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीस दू रदृष्ट्टी दे णे र् केंद्र/ राज्य प्रकल्प/ कायवक्रमांची अंमलबजार्णी
करण्यासाठी संस्ा व्यर्स्ापन सगमतीचे नेतृत्र् करणे.
2) तातडीच्या र्ेळी सदसय सगचर् यांना अल्पार्िीत गर्िेष सभा आयोगजत करण्याबाबत सूचना
दे णे.
3) सोसायटीची कामे कायवक्षमतेने तसेच Memorandum of Association, Rules and
Regulation and bye laws of the Society (or equivalent) मिील तरतूदीं नुसार होत आहे
ककर्ा नाही हे पहाणे.
4) अध्यक्षांच्या मते ज्या बाबी महत्र्ाच्या आहेत र् त्यार्र तात्काळ कायवर्ाही करणे आर्श्यक
आहे र् ज्यासाठी IMC ची बैठक आयोगजत करण्यास पुरेसा र्ेळ उपलब्ि नाही त्ागप, सदर
बाबींची मंजूरी पुढील IMC बैठकीत घेणे िक्य आहे अिा बाबींर्र आर्श्यक गनणवय घेणे र्
सदर बाबींना मंजूरी घेण्यासाठी IMC ची बैठक आयोगजत करणे.
5) Industry linkage, skill gap study याबाबतची आढार्ा घेऊन आर्श्यकतेनुसार गनयोजन र्
कृती आराखडा करणे.
6) प्रत्येक बैठकीचे इगतर्ृत्त तयार करुन संचालक, व्यर्साय गिक्षण र् प्रगिक्षण, व्यर्साय गिक्षण
र् प्रगिक्षण संचालनालय र् िासनास सादर करणे.
7) रोजिार र् सर्यंरोजिार र्ाढीस लािण्याकरीता Seminar, Workshop चचासत्रे आयोगजत
करणे.

7.

STRIVE योजनेच्या सूचनांप्रमाणे, सर्व औ.प्र.संस्ांच्या आय.एम.सी ला उपरोक्तप्रमाणे

प्रिासकीय र् गर्त्तीय अगिकार प्रदान करण्यात आले असून त्याअंतिवत गनिी खचव करण्याची
कायवर्ाही करार्ी.
सदर िासन गनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळार्र
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संिणक संकेतांक 202003161444158803 असा आहे.
सदर आदे ि गडजीटल सर्ाक्षरीने सर्ाक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार र् नार्ाने.

Dr Suvarna
Siddharth Kharat

Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=cdf8435b14113ef43d22f63f448b2db4109f1aa9
8eda5f3b78841f6bc40a437b, cn=Dr Suvarna Siddharth
Kharat
Date: 2020.03.16 14:47:42 +05'30'

( डॉ. सुर्णा खरात )
सह सगचर्, महाराष्ट्र िासन
प्रगत,
1.

मा. मंत्री, कौिल्य गर्कास र् उद्योजकता गर्भाि, मंत्रालय, मुंबई.
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2.

मा. राज्यमंत्री, कौिल्य गर्कास र् उद्योजकता गर्भाि, मंत्रालय, मुंबई.

3.

अपर मुख्य सगचर्, गर्त्त गर्भाि, मंत्रालय, मुंबई.

4.

आयुक्त, कौिल्य गर्कास र् रोजिार उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई.

5.

संचालक, व्यर्साय गिक्षण र् प्रगिक्षण, व्यर्साय गिक्षण र् प्रगिक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

6.

अपर मुख्य सगचर्, सार्वजगनक बांिकाम गर्भाि, मंत्रालय, मुंबई.

7.

सह सगचर्/ उप सगचर् (व्यगि-3), कौिल्य गर्कास र् उद्योजकता गर्भाि यांचे सर्ीय
सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

8. सर्व सहसंचालक, व्यर्साय गिक्षण र् प्रगिक्षण अगिकारी (संचालनालयामाफवत).
9.

सर्व गजल्हा व्यर्साय गिक्षण र् प्रगिक्षण अगिकारी (संचालनायामाफवत).

10. प्राचायव, सर्व संबंगित औद्योगिक प्रगिक्षण संस्ा (संचालनालयामाफवत).
11. सर्व अर्र सगचर्/ कायासन अगिकारी, कौिल्य गर्कास र् उद्योजकता गर्भाि, मंत्रालय,
मुंबई.
12. कायासन अगिकारी (उद्योि-4), उद्योि, ऊजा र् कामिार गर्भाि, मंत्रालय, मुंबई.
13. अपर मुख्य सगचर्, कौिल्य गर्कास र् उद्योजकता गर्भाि यांचे र्रीष्ट्ठ सर्ीय सहाय्यक,
मंत्रालय, मुंबई.
14. गनर्डनसती (व्यगि-3), कौिल्य गर्कास र् उद्योजकता गर्भाि, मंत्रालय, मुंबई.
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