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अस्वीकृती 

 

 

All information contained in these guidelines, subsequently provided 

/ clarified are in good interest and faith. The Guidelines for Customised 

Crash Course Programme for COVID Warriors document should be 

used along with the PMKVY 3.0 (2020-2021) scheme guidelines issued 

by MSDE earlier.  

 

MSDE without liability or any obligation, reserves the right to amend, 

delete or add any information mentioned in this document at any 

stage. 
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लघरुूपेआणिआद्याक्षरसजं्ञा(अकॅ्रोणनम्प्स) 

१ AEBAS आधारअनेबल्डबायोमेरट्रकअटेसडससणसस्टीम 

२ AEAP आधारअनेबल्डअसेसमेंटअॅप 

३ B&L बोर्डिंर्आणिलॉनजंर् 

४ CCTV झलोज्ड-सर्कग टटेणलणव्हजन 

५ CHC कम्प्युणनटीहेल्र्णझलणनक 

६ CSCM सेंट्रलीस्पॉससडगसेंट्रलीमॅनेज्ड 

७ CSSM सेंट्रलीस्पॉससडगस्टेटमॅनेज्ड 

८ DDUGKY दीनदयालउपाधयायग्रामीिकौशल्ययोजना 

९ DSC णडणस्ट्रझटणस्कलकणमटीज 

१० ESCC एझझेझयुरटव्हणस्कलकणमटीफॉरकोणवड-१९ 

११ GFR जनरलफायनाणसशयलरूल्स 

१२ HMV हेवीमोटरवेईकल 

१३ HSSC हेल्र्केअरसेझटरणस्कलकाउणससल 

१४ IMC इंटनगलमॉणनटररंर्कणमटी 

१५ IT इसफमेशनटेक्नोलॉजी 

१६ KPI कीपरफॉमगरइंणडकेटर 

१७ एलएमओ णलद्दिडमेणडकलऑणझसजन 

१८ MRA मेणडकलरेकॉडगअणसस्टसस 

१९ MoHFW णमणनस्ट्रीऑफहेल्र्अँडफॅणमलीवेलफेअर 

२० एमएसएमडीई णमणनस्ट्रीऑफणस्कलडेव्हलपमेंटअँडएंटरप्रेसयोरणशप 

२१ NSDC नॅशनलणस्कलडेव्हलपमेंटकॉपोरेशन 

२२ NULM नॅशनलअबगनलाइव्हहूडणमशन 

२३ OBD आउटबाउंडडायनलंर् 

२४ OJT ऑन-द-जॉबट्रेननंर् 

२५ PHC प्रायमरीहेल्र्णझलणनक 

२६ PIAs प्रोजेझटइणम्प्प्लमेनसटंर्एजससीज 

२७ PMC पीएमकेव्हीवाय मॉणनटररंर्णसस्टीम 
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२८ PMKK प्रधानमंत्ीकौशलकें द्र 

२९ PMKVY प्रधानमंत्ीकौशलणवकासयोजना 

३० PPE पसगनलप्रोटेणझटव्हइद्दिपमेंट 

३१ RPL रेकणिशनऑफप्रायरलर्निंर् 

३२ SEO स्टेटएंरे्जमेसटऑद्दफसर 
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३५ SSDM स्टेटणस्कलडेव्हलपमेंटणमशन 
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प्रकरि१:पीएमकेव्हीवाय ३.०–जनरलअतंर्गतकोणवडयोद्धयासंाठीकॅ्रशकोसगकायगक्रम 

१.१ प्रस्तावना 

कोणवड-१९मुळेआपल्याणवद्यमानआरोग्यसेवायंत्िेवरअभूतपूवगतािआलाआहे,आणिहीपररणस्र्ती

सावर्यासाठीदेशभरामधये कुशलकोणवडयोद्धयांचीर्रज णनमागिझाल्याचे द्ददसूनआले.अशा कुशल

कोणवडयोद्धयांचीकमतरताभरूनकाढ्यासाठीआणिउपलब्धआरोग्यसेवायंत्िेलामयागद्ददतकाळामधये

आवर्धगतकर्याच्याहेतूनेमोठ्याप्रमािात,वेर्ानेआणिप्रमािकौशल्यप्राप्तीपररसंस्र्ेच्याणनकषांनुसार

प्रणशणक्षत/कुशलकोणवडयोद्धयांचीकुमकतयारकर्यासाठीकौशल्यणवकासआणिउद्योजकतामंत्ालयाने

(एमएसएमडीई)एककायगक्रमहातीघेतलाआहे.त्यानुसारहा‘कस्टमाइझ्डकॅ्रशकोसगप्रोग्रामफॉरकोणवड

वॉररयसग’अर्ागतकोणवडयोद्धयांसाठीखासकोणवडपररणस्र्तीच्याहाताळिीसाठीच्याकौशल्यांचाअंतभागव

असलेला एक अल्पमुदतीचा कायगक्रम त्याच्या यशस्वी अंमलबजाविीसाठी प्रधान मंत्ी कौशल णवकास

योजना ३.० (पीएमकेव्हीवाय ३.०) च्या मधयवती कायगघटकातील णवशेष प्रकल्प श्रेिीअंतर्गततयार

कर्यातआलाआहे. 

कोणवड-१९च्यापणहल्यावदसु-यालाटेमधूनणनमागिझालेल्याणनकडीच्यापररणस्र्तीनेअभूतपूवगआव्हाने

उभीकेलीआणिपुरेसेकौशल्यअसलेल्याआरोग्ससेवाकमगचायािंचातुटवडाणनमागिझाला.त्यातचद्रवरूप

ऑणझसजनहातळ्याचेआणि त्याचीवाहतुककर्याचे प्रणशक्षिअसलेल्याचालकांच्यामार्िीमधयेही

मोठीवाढझाली.हाचहेतूडोळयांसमोरठेवूनपीएमकेव्हीवाय ३.०अंतर्गतकोणवडयोद्धयांसाठीआख्यात

आलेल्याणवद्यमानकॅ्रशकोसगप्रोग्रामच्यामाधयमातूनआरोग्यसेवाक्षेत्ातीलणवणवधकामांसाठीउमेदवारांना

प्रणशक्षिदे्यासाठीत्याचबरोबरचालकांनाणलद्दिडमेणडकलऑणझसजन(एलएमओ)चीहाताळिीआणि

वाहतुकीचेप्रणशक्षिदे्यासाठीसधयाच्यामार्गदशगकसूचनातयारकर्यातआल्याआहेत. 

णवशेषत्वाने कोणवड-१९ शी संबंणधतआव्हाने लक्षात ठेवूनआणि कोणवड-१९ शी संबणधत कोित्याही

णनकडीच्यार्रजापूिगकर्यासाठीभक्कमप्रणतसादयंत्िाकायगरतकर्यासाठी णवद्यमानकायगक्रमाची

योजनाकर्यातआलीआहे. 

१.२ उद्दीष्ट े

सुमारेएक(०१)लाखकोणवडयोद्धयांनाप्रणशणक्षतकर्यासाठीतसेचसुमारे२,८००चालकांनादेशभरात

एलएमओचीहाताळिीआणिवाहतुककर्याचेप्रणशक्षिदेिेहायाकायगक्रमाचा हेतूआहे.हाकायगक्रम

युवकांनाकौशल्यप्रणशक्षि,प्रमािनणमळणव्याचेमार्गआणिपर्ारीनोकरीणमळणव्याच्यासंधीउपलब्ध

करूनदेिारआहे.याकायगक्रमाचीमहत्त्वाचीउद्दीष्टेपुढीलप्रमािे: 

१. कुशलआरोग्यसेवाव्यावसाणयकआणिरसदपुरवठाक्षेत्ासाठीसहयोर्ीव्यावसाणयकांनाअसलेली

वाढतीमार्िीपूिगकरिे 

२. आरोग्यसेवाक्षेत्ामधयेसधयाकायगरतअसलेल्याव्यावसाणयकांवरीलकामाचाबोजाकमीकरिे 

३. देशाच्याप्रत्येककानाकोपयागमधयेवेळच्यावेळीआरोग्यसेवाउपलब्धकरूनदेिे 

१.३ कायगघटक 

कस्टमाइझ्डकॅ्रशकोसगकायगक्रमाचेतीनकायगघटकपुढीलप्रमािेआहेत: 
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१.३.१. कायगघटक१:आरोग्यसवेाक्षते्ातीलकायगभणूमकासंाठीच्याउमदेवारानंानव्यानेकौशल्यप्रणशणक्षत

करिे(अल्पमदुतीचेप्रणशक्षि-Short Term Training-STT) 

या कायगघटकांतर्गत आरोग्यसेवा क्षेत् कौशल्य पररषदेने (हेल्र्केअर सेझटर णस्कल कौणससल –

एचएसएससी)सुचणवल्यानुसारप्रणशक्षिकस्टमाइझ्ड कॅ्रशकोसगअंतर्गत णनवडल्या रे्लेल्यासहा

(०६) कायगभूणमकांसाठी (१.४ मधये उल्लेखलेल्या) प्रणशक्षि द्ददले जाईल. या प्रणशक्षिाच्या

कालावधीमधये २१ द्ददवसांचे सैद्ांणतक स्वरूपाचे वर्ागतील प्रणशक्षि व त्यानंतर सुमारे ९०

द्ददवसांसाठीप्रार्णमकआरोग्यकें द्रे,हॉणस्पटल्स, णनदानकें द्रे,सॅम्प्पलकलेझशनसेंटसगयांसारख्या

आरोग्यसेवाकें द्रांमधयेप्रत्यक्षजाऊनजाऊनघेतलेल्या(ऑन-द्ददजॉबट्रेननंर्–ओजेटी)प्रणशक्षिाचा

अंतभागव असेल. ओजेटीसाठीचा मेहनताना उमेदवारांना र्ेट र्ेट-लाभ-हस्तांतरि (डायरेझट-

बेनीद्दफट-ट्राससफर – डीबीटी) प्रद्दक्रयेच्या माधयमातून द्ददला जाईल. या प्रणशक्षिानंतर

प्रणशक्षिार्ींचे मूल्यमाप केले जाईल व हा कॅ्रश कोसग पूिग केल्याचे प्रमािपत् द्ददले जाईल. हे

मूल्यमापन व प्रमािन एचएसएससीद्वारे पीएमकेव्हीवाय ३.० ने णनणित केलेल्या प्रमूख

कायगभूणमकांच्याअनुषंर्ानेहातीघेतलेजाईल. 

१.३.२. कायगघटक २: पीएमकेव्हीवाय २.०अतंर्गतप्रणशणक्षतउमदेवाराचंेअपणस्कनलरं्(पूवगज्ञानाचीदखल

घिे-े).याकायगघटकांअंतर्गतद्ददल्याजािा-याप्रणशक्षिामधयेसुमारेएकाआठवड्याचाकालावधी

हाकौशल्यप्रणशक्षिदे्यासाठीमूळच्या६कायगभूणमकांच्याउजळिीसाठीचाणब्रजकोसगम्प्हिून

वापरला जाईल. (तक्ता क्र. १ च्या स्तंभ ४ मधील उल्लेखानुसार - झयूपी नुसार पद) या

प्रणशक्षिानंतरप्रणशक्षिार्ींचेमूल्यमापनहोईलवप्रमािपत्द्ददलेजाईल. 

१.३.३. कायगघटक ३:णलद्दिड मेणडकल ऑणझसजनची हाताळिी आणि दळिवळिासाठी चालकानंा

प्रणशक्षि देि:ेऑणझसजनहीकोणवड-१९महामारीच्या वैद्यकीयव्यवस्र्ापनासाठीलार्िा-या

काहीसवागणधकमहत्त्वाच्यावस्तूंपैकीएकआहेवसवगचहॉणस्पटल्समधयेणतचीरं्भीरणनकडणनमागि

झालीआहे.ऑणझसजनचादेशभरातीलहॉणस्पटल्सनापुरवठाकेलाजािेहीबाबकोणवड-१९ला

आपल्याकडून द्ददल्या जािा-या प्रणतसादाच्या दषृ्टीने महत्त्वाचीआहे. सधया देशभरात णलद्दिड

मेणडकलऑणझसजन(एलएमओ)चीने-आिकर्यासाठी१,२००टँकरवाहनेतैनातअसल्याची

नोंद आहे. या वाहनांसाठीचे चालक एचएमव्ही पात्, रासायणनक धोका असलेली वाहने

चालणव्याचेप्रमािपत्असिारेवप्रणशणक्षतअसलेपाणहजेवत्याउप्परत्यांच्याकडेएलएमओ

टँकरचालणव्याचीपात्ताअसलीपाणहजेहीबाबधयानातघेताअशाक्षमतेच्याउभारिीसाठी

भरपूरकालावधीलार्िारहेरृ्णहतधरायलाहवे. 

यातूनचएलएमओच्याहाताळिीआणिवाहतकुीसाठीसुमारे२,८००चालकाचंेकुशलमनषु्यबळ

ताबडतोब णनमागिकर्याचीर्रज णनमागिझालीआहे. लॉणजणस्टझससेझटर णस्कलकाउणससल

(एलएसएससी) ने कस्टमाइझ्ड िाणलद्दफकेशन पॅक (झयूपी) /नॅशनल ऑझयुपेशनल स्टँडडग

(एनओएस) नुसार चालकांच्या रु्िवत्तेस अनुसरून द्ददलेल्या णशफारशींच्या आधारे,

एलएसएससीद्वारे२,८००चालकांनापीएमकेव्हीवाय ३.०अंतर्गतयेिा-याणवशेषप्रकल्पाअंतर्गत

एलएमओच्याहाताळिीचेववाहतुकीचेप्रणशक्षिद्ददलेजािारआहे.हेप्रणशक्षि२१७तास/२८ 

द्ददवसांचेअसेल.एचएमव्हीधारकचालकांनाघातकरसायनवाहतुकतसेचएलएमओयाणवषयाचे
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खासप्रणशक्षिद्ददलेजाईलवत्याजोडीलाएलएमओचीवाहतुककरताना‘संरक्षिात्मकड्रायनव्हंर्’

कर्यावरभरद्ददलाजाईल. 

१.४ कॅ्रशकोसगसाठीकायगभणूमकाचंेतपशील 

याकायगभूणमकासंबंणधतसेझटरणस्कलकाउणससलनेतीनकायगघटकांतर्गतदे्यातयेिा-याप्रणशक्षिासाठी

खासतयारकेल्याआहेत. 

१.४.१ आरोग्यसवेाप्रणशक्षिासाठीकायगभणूमका 

हेल्र्केअर सेझटर णस्कलकाउणससल (एचएसएससी)च्या णशफारशींनुसार पुढील णवशेष कायगभूणमकांसाठी

प्रणशक्षिद्ददलेजाईल: 

१. कोणवडफं्रटलाइनवकग र(होमकेअरसपोटग-घररु्तीदेखभालीसाठीमदत), 

२. कोणवडफं्रटलाइनवकग र(बेणसककेअरसपोटग-प्रार्णमकसेवेसाठीमदत), 

३. कोणवडफं्रटलाइनवकग र(अडव्हासस्डकेअरसपोटग-प्रर्तसेवेसाठीमदत), 

४. कोणवडफं्रटलाइनवकग र(इमजगससीकेअरसपोटग-आपत्कालीनसेवेसाठीमदत), 

५. कोणवडफं्रटलाइनवकग र(सॅम्प्पलकलेझशनसपोटग-सॅम्प्पलर्ोळाकर्यासाठीमदत), 

६. कोणवडफं्रटलाइनवकग र (मेणडकलइद्दिपमेंटसपोटग) 

कोणवडआरोग्यसेवाव्यवस्र्ापनासाठीप्रचंडप्रमािातडेटाव्यवस्र्ापनाचीर्रजभासतअसते,त्यामुळेया

अभ्यासक्रमामधयेअंतभूगतसहाकायगभूणमकांमधये‘मेणडकलरेकॉडगअणसस्टसस’(एमआरए) याकायगभूणमकेलाही

समाणवष्टकर्यातआलेआहे. 

तक्ता१:प्रत्यकेकायगभणूमकेनसुारकॅ्रशकोसगचेतपशील 

अनु

.

क्र. 

कॅ्रशकोसग 

कॅ्रश

कोसगचा

झयपूीकोड 

झयपूी नसुार

पद 

अदंाणजत

तास* 

द्दकमान

शकै्षणिक

पात्ता 

१ कोणवडफं्रटलाइनवकग र(बेणसक

केअरसपोटग) –(सीएफडब्ल्यू-

बीसीएस) 

एचएसएस/झयू

५१०४ 

जनरलड्युटी

अणसस्टसट 

(जीडीए) 

१९५ तास १०वीउत्तीिग 

२ कोणवडफं्रटलाइनवकग र(होम

केअरसपोटग) - (सीएफडब्ल्यू-

एचसीएस) 

एचएसएस/झयू

५१०५ 

होमहेल्र्एडी 

(एचएचए) 

१९५ तास १०वीउत्तीिग 
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अनु

.

क्र. 

कॅ्रशकोसग 

कॅ्रश

कोसगचा

झयपूीकोड 

झयपूी नसुार

पद 

अदंाणजत

तास* 

द्दकमान

शकै्षणिक

पात्ता 

३ कोणवडफं्रटलाइन

वकग र(अडव्हासस्डकेअरसपोटग) 

- (सीएफडब्ल्यू-एसीएस) 

एचएसएस/झयू

५६०५ 

जीडीए 

अॅडव्हासस्ड– 

द्दक्ररटकलकेअर 

(जीडीएए) 

२१० तास १०वीउत्तीिग 

४ कोणवडफं्रटलाइनवकग र 

(सॅम्प्पलकलेझशनसपोटग) -

(सीएफडब्ल्यू-एससीएस) 

एचएसएस/झयू

०५०२ 

फ्लेबोटोणमस्ट 
 

२११ तास १२वीउत्तीिग 

(णवज्ञान

शाखा) 

५ कोणवडफं्रटलाइन

वकग र(इमजगससीकेअरसपोटग) -

(सीएफडब्ल्यू-ईसीएस) 
एचएसएस/झयू

२३०३ 

इमजगससी

मेणडकल

टेद्दक्नणशयन

बेणसक 

(ईएमटीबी) 

१४४ तास १२वीउत्तीिग 

६ कोणवडफं्रटलाइन

वकग र(मेणडकलइद्दिपमेंट

सपोटग) - (सीएफडब्ल्यू-

एमईएस) 
एचएसएस/झयू

५६०४ 

मेणडकल

इद्दिपमेंट

टेक्नोलॉजी

अणसस्टंट

(एमईटीए) 

३१२ तास १०वी + 

आय.टी.आय.

+ ३-५वषािंचा

अनुभवककंवा

णडप्लोमा

(तांणत्क

णवषयांमधील) 

(*अभ्यासक्रमासाठीच्याप्रत्यक्षद्ददवसांचीसंख्याम्प्हिजेतक्ताक्र.१.४नुसारप्रतीद्ददन९तासआणिप्रती

तास८तासभाणर्लेओजेटीतासहेलक्षातघेऊन) 

१.४.२ एलएमओ प्रणशक्षिासाठीकायगभणूमका 

लॉणजणस्टकसेझटरणस्कलकाउणससल(एलएसएससी) च्याणशफारशीनुसार हेप्रणशक्षिकमर्शगयल

वेईकल ड्रायव्हर’ (सीव्हीडी)च्या झयूपी साठी णनवड्यात आलेल्या व नेम्यात आलेल्या

रु्िवत्तांसाठी योग्य अशा  कस्टमाइझ्ड िाणलद्दफकेशन पॅक (झयूपी)/ नॅशनलऑझयुपेशन स्टँडडग

(एनओएस) वरआधाररतअसेल.याप्रणशक्षिामधयेपुढीलणवषयांवरलक्षकें द्दद्रतकेलेजाईल:  

१. णडफेणससव्हड्रायव्हरट्रेननंर् 

२. धोकादायकरसायनांनाहाताळ्याचेप्रणशक्षि,यात२परतीच्याप्रवासांच्या(ररकामेटँकर
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घेऊन)प्रत्यक्षप्रणशक्षिाचासमावेशअसेल,ज्यालालार्िाराएकूिकालावधीप्रतीफेरी

सुमारे६-७(सहातेसात)द्ददवसांचाअसेल.(एकूि१२(बारा)द्ददवस) 

३. णलद्दिडमेणडकलऑणझसजनहाताळिीआणिवाहतुक 

तक्ता२:एलएमओ कॅ्रशकोसगचेतपशील 

अनु.क्र. णनयोणजतझयपूी णनयोणजत एनओएस णर्अरीचेतास 

१ 

व्यावसाणयकवाहन

चालक  - एलएमओ,

एलएससी/झयू१००५

(एनएसझयूएफलेव्हल

४) 

एएससी/एन९७०३ वाहनाच्या रस्त्यावर

चाल्याच्याक्षमतेचीखातरजमाकरिे 
७२ 

२ एएससी/एन९७०५नेमून द्ददलेल्या

मार्ागवरून सुरणक्षतपिे र्ाडी चालणविे,

यात लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचा समावेश

असेल 

 

७२ 

३ एएससी/एन००१२प्रॅणझटसएचएसई आणि

सुरक्षेशीसंबंणधतमार्गदशगकसूचनांचेपालन

करिे 

७३ 

   एकूि २१७तास/ २७द्ददवस 
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प्रकरि२:पीएमकेव्हीवाय ३.० अतंर्गतकोणवडयोद्ासंाठीकॅ्रशकोसगप्रोग्राम–कायगपद्तीआणि

अंमलबजाविी 

२.१ आढावा 

हा उपक्रम पीएमकेव्हीवाय ३.०च्या मधयवती कायगघटकांतर्गत राबणवला जाईलआणि राष्ट्रीय कौशल्य

णवकास महामंडळ अर्ागत नॅशनल णस्कल डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन (एनएसडीसी) ही त्याची

अंमलबजाविीसाठीचीमधयस्र्संस्र्ाअर्ागतएजससीअसेलवकायगक्रमाचीअंमलबजाविीआणित्यावरील

देखरेखीची जबाबदारी त्यांची असून या कामाला णजल्हा कौशल्य सणमत्या (णडणस्ट्रझट णस्कलकणमटी –

डीएससी)/राज्यकौशल्यणवकासमोहीम(एसएसडीएम)यांचेपाठबळअसेल.हाकायगक्रमपीएमकेव्हीवाय 

३.०च्या मार्गदशगक सूचनाआणि प्रशासकीयआराखड्यानुसार चालेल. केवळ कोणवड-१९ मुळे णनमागि

झालेल्याणनकडीच्यार्रजापररिामकारकररत्याआणितत्परतेनेपूिगकर्यासाठीप्रकरि७मधयेद्ददली

रे्लेलीसूटअर्वाणशणर्लतेचायालाअपवादअसेल. 

२.२ प्रणशक्षिाचेलक्ष्य 

कायगघटक१आणि२साठीसुमारे१,००,०००(एकलाख)उमेदवारांना(एसटीटीअंतर्गतसुमारे९०,०००

उमेदवारआणिआरपीएलअंतर्गत१०,०००उमेदवार)प्रणशक्षिद्ददलेजाईल.हीसंख्याराज्ये/केंद्रशाणसत

मार्िी,णवणशष्टकायगभूणमकांसाठीलार्िा-यापायाभूतसोयीसुणवधांचीउपलब्धतायावरअवलंबूनअसेल.

कायगघटक३ साठी प्रणशक्षिघेता येऊ शकेलअशा णनवडलेल्या प्रणशक्षिभार्ीदार (टीपी)/औद्योणर्क

संस्र्ांच्याउपलब्धतेनुसार२,८००चालकांनाप्रणशक्षिद्ददलेजाईल. 

२.३ टे्रननरं्सेंटसग(टीसी) चीणनवडआणिपनॅलतयारकरिे 

आरोग्यसेवाकायगभूणमकांसाठीप्रणसक्षिलक्ष्यांचेणवणवधपात्प्रणशक्षिकें द्रांमधयेप्राधासयक्रमानुसारवाटप

हेपुढीलपद्तीनेकेलेजाईल 

१. णजल्यातीलपीएमके/पीएमकेव्हीवायप्रणशक्षिकें द्रे(टीसी)आणि/ककंवा 

२. पीएमकेव्हीवायच्या सीएसएसएम कायगघटकाअंतर्गत एसएसडीएमशी संलि आणि

अणधस्वीकृतीप्राप्तप्रणशक्षिकें द्रेआणि/ककंवा 

३. केंद्रसरकारच्याडीडीयूकेजीकेवाय/डीएवायएनयूएलएमयोजनांशीसंलिककंवाअणधस्वीकृतीप्राप्त

आणि/ककंवा 

४. खासर्ी क्षेत्ासाठी काम कऱिा-या पुरक आरोग्यसेवा व्यावसाणयकांच्या प्रणशक्षिासाठी

एनएसडीसीशीसंलिआणिअणधस्वीकृतीप्राप्तणजल्हास्तरीयइतरप्रणशक्षिकें द्रेआणि/ककंवा 

५. अशा प्रणशक्षिासाठी राज्य/केंद्रशाणसत प्रदेशांनी णशफारस केलेली हॉणस्पटल्स/नर्सिंर्/पॅरामेणडक

स्कूल्स 
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२.४ भोजनआणिणनवास 

कायगघटक१म्प्हिजेफे्रशणस्कनलंर्(एसटीटी) अंतर्गतओजेटीकालावधीमधये२१द्ददवसांसाठीवअणतररक्त

९० द्ददवसांसाठी (अंदाजे) भोजन आणि णनवास अर्ागत बोर्डिंर् अँड लॉनजंर् (बीअॅ्डएल) सुणवधेला

परवानर्ी द्ददली जाईल. वर्ागतील प्रणशक्षिादरम्प्यान भोजन आणि णनवासासाठीची पे-आउट्स

(पीएमकेव्हीवायमधीलणनवासीसुणवधांसंबंधीच्याणनयमांसवये)प्रणशक्षिकें द्रांच्याणजल्यांबाहेरचेणनवासी

असलेल्यासवगउमेदवारांनाउपलब्धअसतील.मात्,ओजेटीकरिा-यासवगउमेदवारांनास्वत:च्याभोजन

वणनवासाचीसोयपुरणवलीजाईल. 

२.५ प्लसेमेंट 

कोणवड१९सार्ीमुळेणनमागिझालेल्याआपत्कालीनपररस्र्ीतीचाणवचारकरता,आरोग्यसेवाक्षेत्ाअंतर्गत

उमेदवारांनाकोणवडयोद्ेबन्याचेकौशल्यणशकव्यासाठीकष्टघेिेअत्यंतमहत्वाचेकामहोऊनबसले

आहे.आरोग्यसेवाक्षेत्ातीलकामर्ारांच्यातातडीच्यार्रजापूिगकर्यासाठीयाकायगक्रमाचीखासआखिी

कर्यातआलीआहे.याकायगक्रमामधयेकर्यातआलेल्यासुधारिांमधयेवर्ागतीलप्रणशक्षितासांचीणवणशष्ट

र्रजांनुसारआखिीआणिओजेटीवर द्ददलेलाजास्तीचाभरयार्ोष्टींचासमावेशआहे. उमेदवारांकडून

दजेदारकामणर्रीखात्ीशीरपिेणमळणव्यासाठीउमेदवारांचेदोनस्तरांवरमूल्यमापनकेलेजाईल.अ)

वर्ागतीलप्रणशक्षिानंतरतत्काणलकमूल्यमापनआणिब)ओजेटीनंतरचेमूल्यमापन.यामुळेकोणवडयोद्ा

म्प्हिूनप्रत्यक्षकामाच्याजार्ीजाऊनसेवा प्रदानकर्यासाठीउमेदवारपूिगपिेसज्जअसल्याची हमी

णमळेलवयशस्वीप्लेसमेंटच्यासंभाव्यताहीवाढतील. 

त्यामुळे कस्टमाइझ्ड कॅ्रश कोसगचे स्वरूप आणि त्याची उद्दीष्टे पाहता, सवगसाधारि णनयमांच्या

दस्तऐवजामधये स्पष्ट केलेल्या अपवादाबरहुकुम पेमेंटच्या टप्प्यांमधये सुधारिा कर्यात आली आहे.

संदभागसाठीपररणशष्ट३“एझस्टेसशनवकग 1“पहा. 

मात्ट्रेननंर्पाटगनसगनीपीएमकेव्हीवाय ३.० मार्गदशगकसूचनांनुसारत्यांनाद्ददलेल्याभूणमकाआणिजबाबदा-

यापारपाडिेअणनवायगआहे. 

ट्रेननंर् पाटगनरखेरीज, डीएससी, एनएसडीसी, एचएसएससी, प्रार्णमक/सावगजणनक आरोग्यकें द्रांधील,

आरोग्यसुणवधाआणिहॉणस्पटल्समधीलप्रणशक्षिकें द्रांनीहीप्रणशणक्षतउमेदवारांनाखात्ीशीरररत्याप्लेसमेंट

णमळेलयासाठीप्रयत्नकेलेपाणहजेत. 

२.६ ससंाधनाचंीतजवीज(मोणबलायझशेन)  

• णजल्हाकौशल्यकें द्रे (डीएससी)आणिकौशल्यमोहीम (याअभ्यासक्रमांसाठीसंसाधनांचीतजवीज

कर्याचीतसेचउमेदवारांचेसमुपदेशनकर्याचीजबाबदारीअसेल). 

• फे्रशणस्कनलंर्च्याबाबतीतझयूपीनुसारपात्ठऱिा-याउमेदवारांचीप्रणशक्षिासाठीणनवडकेलीजाईल

आणिअपणस्कनलंर्च्याबाबतीत एनएसडीसीने पुरणवलेल्यामाणहतीवर (पीएमकेव्हीवाय २.०च्या

 
1extension work”, such as that carried out in the fields of agricultural and related activities, public health etc would be recorded as 

an activity distinct from skill development. These would need to be programmes of durations of 32 hours or more, which leads to 

any economic or social benefit that may not be immediately measurable, and the Common cost norms would not be applicable to 

such extension work.” Refer Annexure 3, point 4 – pg. 801 
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प्रमािपत्धारकउमेदवारांसाठी)आधाररतप्रणशक्षिाचीर्रजअसलेल्याउमेदवारांनाणनवडलेजाईल. 

• अभ्यासक्रमाचीसज्जताआणिसमुपदेशनासाठीट्रेननंर्प्रोव्हायडसग(टीपी) कडूनआवश्यकतीमदतघेता

येईल. 

. 
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प्रकरि ३: पीएमकेव्हीवाय ३.० अंतर्गत कोणवड वॉररयसगसाठी कॅ्रश कोसग कायगक्रम - प्रमखु भार्धारक, 

भणूमका व जबाबदाऱ्या 

३.१ कोणवड - १९ साठीकायगकारी कौशल्य सणमती (एणझझझयुरटव्ह णस्कल कणमटी - (इएससीसी) 

३.१.१ अणतररक्तकायगकारी )कौशल्य णवकास( , एमएसडीईयांच्याअधयक्षतेखालील ‘कोणवड -१९ साठी

कायगकारी कौशल्य सणमती’ (‘एणझझझयुरटव्ह णस्कल कणमटी फॉर कोणवड-१९) (ईएससीसी(’ ची

स्र्ापना, याकायगक्रमाचीठरलेल्यापद्तीनेवेळेतआखिी, अंमलबजाविीआणिसवािंर्ीिदेखरेख

कर्यासाठीकर्यातआलीआहे .लघुकालावधीप्रणशक्षि)शॉटगटमगट्रेननंर्(आणिपूवग णशक्षि

)प्रायर लर्निंर्(मासयता या दरम्प्यान लक्ष्यांचे र्तीशील णनधागरि)डायनॅणमक द्दफझसेशन ऑफ

टारे्ट्स(िगयघे्यासअणधकारदे्यातआलाआहेकर्याकररतायाईएससीसीलायोग्यणन.  

३.१.२ ईएससीसीची रचना खालील प्रमािे आहे: 

तक्ता ३: ईएससीसीची रचना 

अ .क्र.  इएससीसीसदस्याचंीरचना. 
ईएससीसी मधये बजाव्याची

भणूमका   

१ मुख्यकायगकारीअणधकारी, एनएसडीसी अधयक्ष 

२ उपमहासंचालक, प्रणशक्षि महासंचालनालय )डीजीटी( , 

एमएसडीई 

सदस्य  

३ संचालक, अंदाजपत्क /आयएफडी , एमएसडीई सदस्य  

४ प्रमुख, आरपीएल / णवशेष प्रकल्प , पीएमकेव्हीवाय, 

एनएसडीसी 

सदस्य  

५ प्रमुख, देखरेख, पीएमकेव्हीवाय, एनएसडीसी सदस्य  

६ सीईओ, आरोग्यसेवाणवभार्, कौशल्यपररषद  सदस्य  

७ सहसंचालक, पीएमकेव्हीवायणवभार्, एमएसडी सदस्य  

८ उपमहासंचालक,प्रणशक्षि महासंचालनालय )डीजीटी( , 

एमएसडीई 

सदस्यसणचव 

 

३.१.३ इएससीसीखालीलबाबींसाठीजबाबदारअसेल: 

३.१.३.१ पीएमकेव्हीवाय ३.० च्या सीएससीएम घटकांतर्गत कोणवड -१९ संबंणधत

पाठयक्रमामधये प्राणव्य /कौशल्य णवशेष वाढणविे यासाठी णवशेष कायगक्रम तयार

कर्यासाठीईएससीसीणनयणमतपिेबैठक घेईल. 
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३.१.३.२ ईएससीसीतयारकेलेलाणवशेषकायगक्रमसुकािूसणमतीसमोरसंदर्भगतकरेलआणि

पीएमकेव्हीवाय ३.० मार्गदशगक तत्त्वांचे पालन करेल .पीएमकेव्हीवाय मार्गदशगक

तत्त्वांचे काही णवचलन झाल्यास, ईएससीसी त्याची तपासिी करेलआणि अंणतम

मंजुरीसाठीपीएमकेव्हीवायसाठीच्यासुकािूसणमतीसमोरठेवेल. 

३.१.३.३ ईएससीसी एकंदर अंमलबजाविीचा (संपूिग प्रणशक्षि जीवन चक्र) आणि प्रकल्प 

अंमलबजाविी एजससी, अर्ागत राष्ट्रीय कौशल्य णवकास महामंडळाने (एनएसडीसी) 

केलेल्या णवशेष कायगक्रमाच्या देखरेखीचा आढावा घेईल.  

३.१.३.४ ईएससीसी, पीएमकेव्हीवाय ३.० व्यणतररक्त, कोणवड-१९ साठी असय संबंणधत कौशल्य 

वाढणव्याच्या उपक्रमांची आखिी, अंमलबजाविी आणि देखरेख करेल.  

३.१.३.५ ईएससीसी अंणतम अहवाल पीएमकेव्हीवाय ३.० च्या सुकािू सणमतीसमोर णवशेष 

कायगक्रम पूिग झाल्यानंतर १५ (पंधरा) द्ददवसात सादर करेल.  

३.२ राष्ट्रीय कौशल्य णवकास महामडंळ (एनएसडीसी) 

णवशेष प्रणशक्षि कायगक्रमातील एनएसडीसीच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमािे असतील: 

३.२.१ घटकांची अंमलबजाविी / संपूिग कायागणसवत करिे. 

३.२.२ कायगक्रमाचे परीक्षि व मूल्यांकन. 

३.२.३ ईएससीसीद्वारा योग्य पद्तीन े मंजूर केलेल्या योग्य कायगपद्तीसह पंतप्रधान कौशल्य केंद्र 

(पीएमकेके) / पीएमकेव्हीवाय प्रणशक्षि केंद्रे (टीसी) आणि इतर टीसींना लक्ष्य वाटप. 

३.२.४ आवश्यक तेर्े जेर्े एसएसडीएम, डीएससी, टीपी यांना तांणत्क सहाय्य प्रदान करिे.  

३.२.५ ईएससीसीने णनयुक्त केलेल्या इतर कोित्याही जबाबदाऱ्या. 

३.२.६ कायगक्रमाची सुरळीत अंमलबजाविी कर्यासाठी एनएसडीसी / एसएससी त्यांची हाताळिी क्षमता 

वाढवून एसएसडीएम आणि डीएससी यांना आधार देईल. 

३.२.७ एनएसडीसी ही प्रकल्प अंमलबजाविी करिारी एजससी असल्याने. पीएमकेव्हीवाय ३.० मार्गदशगक 

तत्वांच्या तरतुदीनुसार उमेदवारांना (सहभार्ी पुणस्तका, ओळख संच, अपघाती णवमा इ.) सवग 

सहाय्य सुणनणित केले जाईल. 

३.२.८ तक्रार णनवारि 

३.३ राज्य कौशल्य णवकास अणभयान (एसएसडीएम) 

णवशेष प्रणशक्षि कायगक्रमात एसएसडीएमच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमािे असतील: 
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३.३.१. आवश्यक असल्यास, एसएसडीएमएस, एमएसडीई, एनएसडीसी आणि डीएससी, प्रणशक्षि 

भार्ीदार (टीपी) यांच्या समसवयाने कायगक्रमाच्या घटकांच्या संपूिग अंमलबजाविीसाठी राज्य / 

केंद्रशाणसत प्रदेश पातळीवरील सवोच्च संस्र्ा म्प्हिून काम करेल.    

३.३.२. एसएसडीएम, नोकरीची भूणमका आणि डीएससीशी योग्य सल्लामसलत करुन खाली नमूद 

केल्याप्रमािे लक्ष्य दशगकांना लक्ष्य ठेवून णस्कल इंणडया पोटगल (एसआयपी) वर णजल्हावार मार्िी 

अपलोड करतील: 

१ कौशल्य वाढणवि े (आरपीएल) - सवग पीएमकेव्हीवाय २.० मधील आरोग्य सेवा 

नोकरीतील प्रमाणित उमेदवार, कौशल्यवाढणव्यास इच्छुक आणि / ककंवा, राज्य मार्िी 

/ अनुभवी व्यक्तींच्या कोित्याही असय श्रेिीत. 

२ फे्रश णस्कनलंर् (एसटीटी) - झयूपी पात्तेच्या णनकष प्रमािपत्ाची पूतगता करिारे नवीन 

उमेदवार. 

३.३.३. एसएसडीएम, डीएससी आणि टीटीपी बरोबर सल्लामसलत करून प्रणशक्षिार्ींच्या बोर्डिंर् आणि 

लॉनजंर्साठी प्रशासकीय सहाय्य करतील.  

३.३.४. एसएसडीएम, केंद्रे सुरू कर्याचीआणि केंद्रीय कमगचारी, उमेदवार यांची प्रणशक्षिाची तयारी सुरु 

कर्यासाठी आणि नंतरच्या उपक्रमांसाठी ने आि कर्यासाठी पासच्या परवानर्ी साठी 

मार्गदशगक सूचना व सूचना जारी करतील. 

३.३.५. प्रत्येक णजल्यात नामणनदेणशत प्रणशक्षि केंद्रे चालणव्यास परवानर्ी दे्यासाठी आणि नामणनदेणशत 

प्रणशक्षि केंद्रांच्या प्रणशक्षिार्ी व कमगचा -या ंंच्या हालचालीसाठी पास आणि आणि उमेदवारांना 

णनवासी सुणवधा दे्यासाठी व या योजनेंतर्गत प्रणशक्षि घे्यासाठी आवश्यक असिारी कोितीही 

प्रशासकीय सहाय्यता यासाठी नोडल अणधकारी यांची नेमिूक. 

३.३.६. एसएसडीएम मासयता व संबद्ता मानदंड अनुसार नवीन टीसी प्रमाणित कर्यासाठी एसडोसगमेंट 

पत्ाद्वारे (णजल्हा कौशल्य सणमती / इतर कोित्याही सक्षम प्राणधकरिाद्वारे असू शकतात) नवीन 

टीपी / टीसी सुरू कर्यासाठी णशफारस करतील.  

३.४ णजल्हा कौशल्य सणमती (णडणस्ट्रझट णस्कल कणमटी- डीसीएस) 

णजल्हाणधकारी यांच्या अधयक्षतेखाली णजल्हा कौशल्य सणमती (डीएससी) हा उपक्रम राबणव्याकररता 

केंद्रनबंद ूअसतील. णवशेष कायगक्रमात डीएससीच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमािे असतील: 

३.४.१ णनवडलेल्या नोकरीच्या भूणमकांवर एकणत्करि, उमेदवारांची जमवाजमव, बॅच तयार 

करिे, रुग्िालये / आरोग्य केंद्रांमधये ऑन द जॉब ट्रेननंर् (ओजेटी) आयोणजत करिे आणि 

उमेदवारांची णनयुक्ती इ. बाबी राज्य कौशल्य णवकास णमशन (एसएसडीएम) च्या साहाय्याने 

डीएससीद्वारे केल्या जातील. 
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३.४.२ प्रणशक्षिार्ींसाठी आणि प्रणशक्षि प्रदात्यांच्या कमगचाऱ्यांसाठी लसीकरि. 

३.४.३ कोणवड केअर सुणवधांमधये तैनात असलेल्या आरोग्य सेवा व्यावसाणयकांसाठी अशा 

कोित्याही केंद्र / राज्य सरकारच्या धोरिाच्या अनुषंर्ाने ‘कोणवड / कोरोना वॉररयसग’ म्प्हिून 

या योजनेंतर्गत प्रणशणक्षत उमेदवारांची णनयुक्ती करिे.   

३.४.४ ओजेटीसाठी रूग्िालय / इतर आरोग्य सुणवधांची ओळख आणि त्यानंतर या योजनेंतर्गत 

प्रणशणक्षत सहयोर्ी आरोग्य सेवा व्यावसाणयकांची नेमिूक. 

३.४.५ ओजेटीदरम्प्यान उमेदवारांना वेतन दे्याची सोय 

३.४.६ प्रणशक्षि रु्िवत्ता आणि ओजेटी यांची देखरेख आणि पयगवेक्षि 

३.४.७ प्रणशक्षिार्ींसाठी वैयणक्तक संरक्षक उपकरिाची (पीपीई) तरतूद 

३.४.८ तक्रार णनवारि  

३.५ सझेटर णस्कल काउणससल (एसएससी) (णवभार्ीय कौशल्य पररषद) 

णवशेष कायगक्रमात एसएससीयांच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमािे असतील: 

३.५.१ मंजूर प्राणधकरिाच्या अनुसार आणि कोव्हीड -१९ साठीच्या कॅ्रश कोसगच्या आवश्यकतेनुसार 

प्रणशक्षि सामग्री आणि अभ्यासक्रमाचे अंणतमकरि. 

३.५.२ या कायगक्रमांतर्गत प्रणशक्षि पूिग झाल्यानंतर उच्च ककंवा इतर एनएसझयूएफवर पुढील प्रणशक्षि 

दे्याच्या बाबतीत प्रणशणक्षत उमेदवारांसाठी कररअर पर् णवकास. 

३.५.३ णनयोणजत वेळेत आणि णमळालेल्या मार्िीनुसार प्रणशक्षकांचे प्रणशक्षि 

३.५.४ मुदतीत मूल्यांकन आणि प्रमािपत्. 

३.५.५ एनएसडीसी / एसएसडीएम / डीएससीच्या साहाय्याने एसएससीने मंजूर केलेल्या दैनंद्ददन 

लॉर्-बुक स्वरूपानुसार ओजेटीचे बारकाईने परीक्षि केले जाईल. 
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प्रकरि ४: पीएमकेव्हीवाय ३.० अतंर्गत कोणवड योद्यासंाठी कॅ्रश कोसग कायगक्रम - अर्गसकंल्प आणि णनधी 

४.१ अर्गसंकल्प आणि णनधी वरील तपशील 

४.१.१ सुमारे एक लाख उमेदवारांना प्रणशक्षि / प्रमािपत् दे्यासाठी या कायगक्रमाचा एकूि अंदाजे खचग 

अंदाजे रुपये आहेत. २७६,००,००,००० / - (दोनशे शहात्तर कोटी रुपये फक्त) असेल. या कायगक्रमांतर्गत 

स्र्ापन झालेल्या ईएससीसीला आर्र्गक तरतुदीवर पररिाम न करता कायगक्रमाअंतर्गत ठरणवलेले लक्ष्य 

णनणित कर्याच्या बाबतीत योग्य तो णनिगय घे्यास अणधकार दे्यात आला आहे..  

४.१.२ कायगक्रमाच्या अंमलबजाविी दरम्प्यान सामासय णवत्तीय णनयम (जीएफआर) लारू् केले जातील. 

आर्र्गक व्यवस्र्ापनाची णवस्तृत यंत्िा पीएमकेव्हीवाय ३.० मार्गदशगक सूचनांनुसार असेल.  

४.१.३ अंदाजे रू. २७६,००,००,०००/ - (दोनशे शहात्तर कोटी रुपये फक्त) च्या खचागचा तपशील 

(३१.०५.२०२१ रोजी, एसटीटी अंतर्गत ९०,००० आणि आरपीएल अंतर्गत १०,००० उमेदवारांच्या 

मार््या लक्षात घेऊन आणि याव्यणतररक्त एलएमओसाठी २,८०० प्रणशक्षि द्ददले जाईल) पररणशष्ट -१ यरे्े 

द्ददलेला आहे. 
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प्रकरि ५: पीएमकेव्हीवाय ३.० मॉणनटररंर् अतंर्गत कोणवड योद्यांसाठी कॅ्रश कोसग कायगक्रम 

५.१ मॉणनटररंर् फे्रमवकग    

हा कायगक्रम पीएमकेव्हीवाय ३.० चा एक भार् असल्याने, पीएमकेव्हीवाय ३.० च्या देखरेखीच्या मार्गदशगक 

तत्त्वांचे काही णवणशष्ट प्रोग्राम आवश्यकतांसाठी काही द्दकरकोळ बदलांसह पालन केले जाईल. पीएमकेव्हीवाय 

३.० मॉणनटररंर् मार्गदशगक तत्त्वांमधये नमूद केल्यानुसार, कायगक्रमावर देखरेख कर्यासाठी देखरेखीची 

रचना, भूणमका आणि मुख्य भार्धारकांच्या जबाबदाा्या समान असतील. प्रणशक्षिाच्या आयुष्यादरम्प्यान, 

दे्यात येत असलेल्या प्रणशक्षिाच्या रु्िवत्तेची खात्ी कर्यासाठी खालील णनदेशकांचे परीक्षि केले जाईल:  

• उमेदवारांची उपणस्र्ती 

• प्रणशक्षि केंद्राची उपलब्धता (टीसी) सुणवधा व पायाभूत सुणवधा 

• मार्गदशगक सूचनांनुसार प्रणशक्षि सामग्रीची उपलब्धता 

• मार्गदशगक सूचनांनुसार पीएमकेव्हीवायचे बँ्रनडंर् 

• बॅच संख्येसह प्रणशक्षिाची णनयणमतता. 

• प्रणशक्षकाची शैक्षणिक पात्ता आणि प्रणशक्षकाचे प्रणशक्षि (टीओटी) प्रमािपत् 

• टीसीकडून कोितीही अनैणतक प्रर्ा  

कायगक्रमाचे परीक्षि कर्यासाठी वापर्यासाठी णनयोणजत देखरेख यंत्िा आणि साधने खालीलप्रमािे 

आहेत: 

• कोितीही बनावट नावे टाळ्यासाठी उमेदवारांची नोंदिी णस्कल इंणडया पोटगल (एसआयपी) मधये नलंक 

केलेला उमेदवार आधार क्रमांक असेल. 

• आउट बाउंड डायनलंर् (ओबीडी) आणि मॅसयुअल कॉनलंर्चा वापर करून १०० टझके उमेदवारांचे 

सत्यापन. 

• उपणस्र्ती मॉणनटररंर्: प्रोजेझट अंमलबजाविी करिार्या एजससीज (पीआयए) आणि णवशेष पीआयए 

(एसपीआय) मोबाइल अनुप्रयोर्ात मॅसयुअल हजेरी रेकॉडगसह दैनंद्ददन कामकाजाचे फोटो सादर करिे 

आवश्यक आहे आणि णजर्े लारू् असेल तेर्े णजल्हे / राज्ये / केंद्रशाणसत प्रदेशांद्वारे परवानर्ी म्प्हिून 

एईबीएएस हजेरी प्रिाली स्वीकारली जाईल. 

• मोबाईल अनुप्रयोर्ाच्या माधयमातून प्रत्येक आठवड्याला आभासी सत्यापन 

• डीएससी / राज्य प्रणतबद्ता अणधकारी (एसईओ) द्वारा टी.सी. ला प्रत्यक्ष अचानक भेट देिे 

• सीसीटीव्ही मॉणनटररंर्: वेळापत्कानुसार णनयणमतपिे प्रणशक्षि घेतले जात ेहे सुणनणित कर्यासाठी 

टीसींवर नजर ठेव्यासाठी हे नवीन चॅनेल प्रस्ताणवत आहे. दररोजच्या वर्ागतील द्दक्रयाकलाप, 
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उमेदवारांची उपणस्र्ती यांचे फोटो आणि णनयंत्ि कक्षात टीसीचा र्ेट णव्हणडओ फुटेज र्ेट प्रवेश या 

चॅनेलद्वारे उपलब्ध करुन दे्यात येईल. 

• बॅचसाठी फक्त नावनोंदिी केलेल्या उमेदवारांचे मूल्यांकन केले जाईल याची खात्ी कर्यासाठी आधार 

सक्षम मूल्यांकन अॅप (एईएपी) च्या माधयमातून उमेदवारांचे मूल्यांकन केले जाईल.  

• ओजेटी मॉणनटररंर्: रोजच्या लॉर्बुकची यादणृच्छक तपासिी.   

• कामणर्री मॉणनटररंर्: कायगक्रमातील मुख्य कामणर्री णनदेशकांच्या (केपीआय) प्रर्तीवर णस्कल इंणडया 

पोटगलद्वारे मॉणनटररंर्केले जाईल. 

• बँ्रनडंर् आणि संप्रेषि: टीसींनी बँ्रनडंर् आणि संप्रेषि मार्गदशगक तत्त्वांचे पालन केले पाणहजे. णनकषांपासून 

कोित्याही णवचलनाच्या बाबतीत योजनेच्या मॉणनटररंर् फे्रमवकग  नुसार कारवाई केली जाईल. 

• तक्रार णनवारि: एक प्रभावी तक्रार णनवारि यंत्िा जारे्वर ठेवली जाईल. वेबसाइटवर हेल्पलाईन 

क्रमांकही द्ददले जातील 

याकायगक्रमाचे स्वरूप वेळ बंधनकारक आहे आणि णनधागररत मुदतीत पूिग करिे आवश्यक आहे. म्प्हिूनच, 

कायगक्रमात या मॉणनटररंर् वाणहसयांची वारंवाररता मोठ्या प्रमािात वाढणवली आहे. म्प्हिूनच, देखरेख 

सणमती (आयएमसी / पीएमसी), साप्ताणहक / पंधरवड्याच्या आधारे ककंवा मॉणनटररंर् प्रद्दक्रयेदरम्प्यान लक्षात 

आलेल्या अनुपालन न झालेल्या प्रकरिांच्या प्रमािाच्या अनुषंर्ाने, आवश्यक असेल तेंव्हा भेटेल. प्रणशक्षि 

आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर परीक्षि करावयाचे मुख्य मापदंड पीएमकेव्हीवाय ३.० देखरेख मार्गदशगक 

तत्त्वांच्या अनुषंर्ाने असतील. रु्सहेर्ारी व दंडात्मक कारवाईसंबंधी पररभाणषत मॉणनटररंर् दंड णग्रड नुसार 

पररिामी व्यवस्र्ापन केले जाईल. 
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प्रकरि ६: ब्रनॅ्डंर् आणि सम्प्प्रशेन मार्गदशगक तत्व 

६.१ प्रस्तावना 

उमेदवार, सावगजणनक जनता, राज्य आणि णजल्हा, यांच्याशी संवाद साधताना ‘कोणवड 

योद्धयांसाठी  सानुकूणलत कॅ्रश कोसग प्रोग्राम’ ऑफलाइन व ऑनलाइन कसा स्पष्ट केला जावा हे ‘बँ्रनडंर् अँड 

संप्रेषि मार्गदशगक तत्त्वे’ स्पष्ट करतात. या दस्तऐवजांचा उपयोर् णडझाईननंर्, लेखन आणि छापील, 

ऑनलाईन, रेणडओ आणि दरूदशगन यांचे माधयमातून संप्रेषिासाठी णवणवध सजगनशील रुपांतरे वापरून 

व्यावहाररक मार्गदशगक म्प्हिून केला जावा. या द्ददशाणनदेशांचे उद्दीष्ट कायगक्षमता ऑणप्टमाइझ करिे, 

सजगनशील लवणचकता प्रदान करिे आणि तरीही सुसंर्तता सुणनणित करिे आहे. सवग प्रणशक्षि केंद्रांना 

पीएमकेव्हीवाय ३.० च्या अनुषंर्ाने प्रचार कायािंसाठी आपल्या संबंणधत केंद्रांना दयु्यम बॅ्र्ड करिे आवश्यक 

आहे. 

६.१.१ कौशल्य प्रणशक्षि कायगक्रम 

‘कोणवड योद्धयांसाठीचा सानुकूणलत कॅ्रश कोसग कायगक्रम’ हा एमएसडीईचा एक खास कायगक्रम आहे. 

मंत्ालयाच्या णस्कल इंणडया णमशन अंतर्गत संप्रेषिाची चौकट ही, आरोग्य कमगचार्यांचे कौशल्य प्रणशक्षि, 

प्रणशक्षि कायगक्रमाची अखंडता आणि सुसंर्तता, त्याची वैणशष्ये आणि प्रणशक्षिार्ीना णमळिारे त्याचे 

फायदे आणि मोठ्या प्रमािात जनतेसोबत वचनबद्ता, यासाठी णडझाइन केली रे्ली आहे. 

६.२ सपं्रषेि मूल्य 

६.२.१ ससु्पष्टता 

राज्य प्राणधकरि / एसएसडीएम / प्रणशक्षि भार्ीदार आणि प्रणशक्षि केंद्रांनी कायगक्रमाची मूळ उद्दीष्टे 

स्पष्टपिे, संणक्षप्त आणि प्रामाणिकपिे संप्रेणषत केली पाणहजेत. अशी अपेक्षा आहे की बोल्याचा स्वर आणि 

संवादाची भाषा प्रत्येकासाठी शझय णततकी सोपी असावी, कायगक्रमाची उद्दीष्ट,े त्याची वैणशष्ये, फायदे आणि 

प्रणशक्षिानंतरच्या संधी, प्रेक्षकांना समज्यास मदत कर्यासाठी स्र्ाणनक भाषेत व्यक्त केली जावीत. 

६.२.२ प्रणतसाद 

कौशल्य णवकास आणि उद्योजकता मंत्ालय आणि त्याची अंमलबजाविी शाखा, एनएसडीसी या 

कायगक्रमाद्वारे प्रत्येक णजल्यात पोहोच्याचे आणि सवग भार्धारक - राज्य अणधकारी / एसएसडीएम / 

इतरांमधील प्रणशक्षि भार्ीदार यांचेकडून कायगक्रमाच्या उद्दीष्टांचे संप्रेषि कर्यासाठी आणि मूल्य 

साखळीतील प्रणशक्षिार्ी, प्रणशक्षक, मालक आणि इतर यांच्या र्रजांना प्रणतसाद दे्याचे आवाहन करीत 

आहेत. आम्प्ही सवग भार्धारकांना प्रत्येक वेळी आदर देऊन आणि कायगक्रमाच्या उद्दीष्टांवर लक्ष कें द्दद्रत करून 

सवािंशी सकारात्मक संवाद साध्यास प्रोत्साणहत करतो. 

६.२.३ कायगक्षमता  
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आपि सवािंनी कायगक्षमतेकडे लक्ष द्ददले पाणहजे, केवळ आपल्यासाठीच नाही तर आपि ज्या जनतेची सेवा 

करीत आहोत त्यांच्यासाठी. सधयाच्या महामारीच्या काळात, या कायगक्रमाचे उद्दद्दष्य, कुशल कामर्ारांचा 

एक संघ, जो केवळ आरोग्यसेवा व्यवसाणयकांनाच सार् देिार नाही तर मािुसकीच्या द्ददशेने त्यांच्या सेवेद्वारे 

इतरांना प्रेररत करेल, तयार कर्यासाठी सवग भार्धारकांच्या सहकायागने कायग कर्याचे आहे. 

या कायगक्रमाद्वारे महत्वाचा संदेश 

• इंग्रजी टॅर्लाईन: कोरोना सोबत लढ्यासाठी एकजूट 

• नहंदी टॅर्लाईन: सशक्तभारत, स्वस्र्भारत 

टॅर्लाईन स्र्ाणनक भाषांमधये अनुवाद्ददत केली जाऊ शकत.े 

६.३ सवगसामासंयासंाठी आणि प्रणशक्षिार्ींसाठी सदेंश 

कोरोनाव्हायरस महामारीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांच्या पार्श्गभूमीवर एमएसडीईने, लाखाहून अणधक 

आरोग्यसेवा व्यावसाणयकांचे फं्रटलाइन कायगबल तयार करून आरोग्यसेवा प्रिाली सामर्थयगवान करिे तसेच 

कोणवड -१९ ची लढाई लढ्यासाठी, आवश्यक असलेल्या सेवांशी संबंणधत आणि नोकरीच्या भूणमकांमधये 

एलएमओच्या हाताळिी आणि वाहतुकीसाठी लॉणजणस्टकल व्यावसाणयकांना प्रणशणक्षत करिे, यासाठी णवशेष 

प्रणशक्षि कायगक्रम राबवला आहे. नवीन नोकरीच्या भूणमकेमधये, मूलभूत आरोग्यसेवा सहाय्य्य, 

आिीबािीच्या प्रसंर्ी आरोग्यसेवा सहाय्य्य, प्रर्त आरोग्यसेवा सहाय्य्य, नमुना संकलन सहाय्य्य 

(फ्लेबोटॉणमस्ट), घररु्ती आरोग्यसेवा सहाय्य्य, वैडूयकीय उपकरि सहाय्य्य; आणि वाणिणज्यक वाहन 

चालक, यांचा समावेश आहे. 

प्रणशक्षि कायगक्रमाची उद्दद्दष्ये: 

• कुशल आरोग्य सेवा व्यावसाणयकांच्या मार्िीनुसार वाढिारी मार्िी पूिग करिे. 

•  णवद्यमान आरोग्य सेवा व्यावसाणयकांचे ओझे कमी करिे. 

•  देशाच्या कानाकोपऱ्यात वेळेवर आरोग्य सेवा प्रदान करिे. 

• णवशेष प्रणशक्षि कायगक्रमात खालील तीन सानुकूणलत कॅ्रश कोसेसचा समावेश आहे: 

• घटक १: ६ (सहा) आरोग्य सेवा क्षेत्ामधील नोकरीच्या भूणमकांमधील उमेदवारांचे नवीन 

कौशल्य 

• घटक २: पूवग अनुभव / पूवीच ेणशक्षि असिार्या उमेदवारांसाठी कौशल्य वाढणविे (आरपीएल) 

• घटक ३: एलएमओच्या हाताळिी आणि वाहतुकीचे वाहन चालकांना प्रणशक्षि 

ब्रडँ णव्हज्यअुल ओळख - टे्रडमाकग , रंर्, टायपोग्राफी, ग्राद्दफझस, प्रणतमा, प्रत 
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णवर्श्ास वाढणव्यासाठी आणि अणधकार राख्यासाठी, प्रणशक्षि भार्ीदारांना सवग संप्रेषिात सुसंर्तता 

राख्यासाठी प्रोत्साणहत केले जाते. कोिीही प्राप्तकताग असो, माधयम काहीही असो, अंतर्गत वापरासाठी 

असो ककंवा बाय वापरासाठी असो, कृपया या मार्गदशगक तत्त्वांनुसार येर्े सांणर्तल्याप्रमािे संप्रेषि संदेश, 

टायपोग्राफी, ग्राद्दफझस आणि प्रणतमा वापरा. 

६.४ प्रार्णमक लोर्ो 

६.४.१ एमएसडीई 

द्दक्रएरटव्ह लेआउटमधये सांणर्तल्यानुसार एमएसडीईचा लोर्ो, ‘कोणवड योद्यांसाठी सानुकूणलत कॅ्रश कोसग 

प्रोग्राम’ प्रोत्साहन दे्यासाठी टीपी द्वारा आयोणजत संप्रेषि, समर्गन आणि घटना (ऑफलाइन ककंवा आभासी) 

यासाठी वापर्यास परवानर्ी आहे.   

एमएसडीई लोर्ोचे उपयोर्   

• सवग बँ्रनडंर् संपार्र्श्गकांवर एमएसडीई लोर्ो वापरिे अणनवायग आहे. 

• लोर्ो, यासोबत जोडलेल्या सजगनशीलतेमधये नमूद केल्याप्रमािे प्रमािात आणि पद्तशीरपिे वापरला 

जािे आवश्यक आहे. 

• टीपींनीलोर्ोचा रंर् / पार्श्गभूमी बदलू नये ककंवा इतर कोित्याही स्वरूपात लोर्ोमधये छेडछाड करू 

नये. 

• संपार्र्श्गक मापानुसार आणि बॅ्रन्डंर् जारे्नुसार लोर्ोचा आकार वाढवला जाऊ शकतो ककंवा माप 

बदलले जाऊ शकत,े परंतु प्रमाि राखिे आवश्यक आहे 

• टीपींनी या मार्गणनदेशन दस्तऐवजात नमूद केलेल्या व्यणतररक्त असय कौशल्य कायगक्रम आणि योजनांसाठी 

संपार्र्श्गकांवर एमएसडीई लोर्ो वापरु नये. 

 

 

६.४.२ कुशल भारत 

कुशल भारतचा लोर्ो ही एमएसडीईची मौल्यवान मालमत्ता आहे. या बँ्रनडंर् आणि संप्रेषि मार्गदशगक 

दस्तऐवजामधये, कुशल भारत णमशनसाठी एक सामासय ररकॉल मूल्य तयार कर्यात सवग भार्धारकांचे 
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प्रवधगन, बँ्रड ओळख आणि समर्गन द्ददले रे्ले आहे. एमएसडीईने ‘कोणवड योद्यांसाठी सानुकूणलत कॅ्रश कोसग 

कायगक्रम’ च्या समर्गनार्ग, त्यांच्या मासयताप्राप्त प्रणशक्षि भार्ीदार, राज्य प्रशासन, एसएसडीएम यांना कुशल 

भारत लोर्ो वापर्यास परवानर्ी द्ददली आहे. 

कुशल भारत लोर्ोचा उपयोर्   

• सवग संप्रेषिावर कुशल भारत लोर्ोचा वापर अणनवायग आहे. 

• इर्े जोडलेल्या सजगनशीलतेमधये नमूद केल्याप्रमािे प्रमािात आणि रीतीने लोर्ो वापरला जािे 

आवश्यक आहे. 

• टीपींनीलोर्ोचा रंर् / पार्श्गभूमी बदलू नये ककंवा लोर्ो सोबत इतर कोित्याही स्वरूपात छेडछाड करू 

नये. 

• संपार्र्श्गक मापानुसार आणि बॅ्रन्डंर् जारे्नुसार लोर्ोचा आकार वाढवला जाऊ शकतो ककंवा माप 

बदलले जाऊ शकत,े परंतु प्रमाि राखिे आवश्यक आहे 

• टीपींनी या मार्गणनदेशन दस्तऐवजात नमूद केलेल्या व्यणतररक्त असय कौशल्य कायगक्रम आणि योजनांसाठी 

संपार्र्श्गकांवर कुशल भारत लोर्ो वापरु नये. 

 

६.४.३ माननीय पतंप्रधानाचं ेछायाणचत् आणि मत 

• या प्रणशक्षि कायगक्रमाशी संबंणधत सवग संपार्र्श्गकांवर पंतप्रधानांच्या छायाणचत्ाचा आणि मताचा वापर 

अणनवायग आहे. 

• छायाणचत् आणि मत, यासोबत जोडलेल्या सजगनशीलतेमधये नमूद केल्याप्रमािे प्रमािात आणि रीतीने 

वापरले जािे आवश्यक आहे. 

• मत, यासोबत जोडलेल्या सजगनशीलतेमधील रुपरेखेणशवाय इतर कोित्याही भाषेत अनुवाद्ददत केले 

जाऊ नये. 

६.५ सामाणजक माधयमातून प्रणसद्ी 

• वर णनर्दगष्ट केल्यानुसार लोर्ोच्या वापरास, सोशल मीणडया संप्रेषि, प्रणसद्ी मोणहमा आणि ऑनलाइन 

बँ्रनडंर् संपार्र्श्गकांसाठी परवानर्ी आहे.   
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• असे णवणहत केले रे्ले आहे द्दक, टीपी / राज्य प्रशासन / एसएसडीएम आणि इतरांनी राबणवलेल्या 

जार्रूकता आणि प्रणसद्ी अणभयानाने, कुशल भारत णमशन आणि त्याचे उद्दीष्ट यांचे वास्तणवक, 

णवधायक आणि सकारात्मक पद्तीने विगन केले पाणहजे.  

• टीपींना या द्ददशाणनदेश दस्तऐवजात, यासोबत द्ददलेल्या बँ्रनडंर् टेम्प्पलेट्सचा वापर कर्यास सूचणवले 

जात.े 

• टीपींना त्यांच्या सोशल मीणडया हँडल्सद्वारे कायगक्रमाचा प्रचार कर्यास प्रोत्साणहत केले जात ेआणि र्ेट 

प्रणशक्षि छायाणचते् आणि णव्हणडओ वापर्याचा सल्ला द्ददला जातो. छायाणचत् आणि णव्हणडओंमधये 

वर्ग प्रणशक्षि, व्यावहाररक प्रणशक्षि, ओजेटी, प्रणशक्षिार्ी, प्रणशक्षक, णनयोके्त यांच्यासह इतरांची 

प्रशंसापत् यांचा समावेश असू शकतो. 

• कायगक्रमावरील णनयणमत पोनस्टंर्मुळे राज्य प्रशासन / एसएसडीएम / टीपी लणक्ष्यत प्रेक्षकांशी 

प्रभावीपिे संपकग  साधू शकतील आणि कौशल्य णवकास कायगक्रम घे्यास अणधकाणधक लोकांना 

प्रोत्साणहत करतील. डीएससी / एसएसडीएम / टीपींनी हा संदेश खूप जास्त प्रेक्षकांसोबत सामाणयक 

केला आहे हे सुणनणित कर्यासाठी कुशल भारत हँडल (@MSDESkillIndia) आणि एनएसडीसी 

हँडल (@NSDCIndia) टॅर् केले पाणहजे.  

• सामाणजक माधयम संप्रेषिामधये मधये #Skill4HealthyIndia ककंवा #SkillIndia हे णवणशष्ट हॅशटॅर् 

वापरा. 

• उमेदवारांना वकगशॉप / वर्ागवरील फोटो फेसबुक वर, वर द्ददलेल्या हॅशटॅर् सोबत पोस्ट कर्यासाठी 

प्रोत्साणहत करा. 

• सवग प्रणशक्षिार्ींना कुशल भारत चे फेसबुक पेज @MSDESkillIndia चे अनुसरि कर्यास प्रोत्साणहत 

करा आणि त्यांचे प्रणशक्षि छायाणचते् आणि णव्हणडओवरून संप्रेषि पोस्ट करताना पृष्ठ टॅर् करा. 

• प्रोग्रामशी संबंणधत अद्ययावत माणहतीसाठी टीपींनी कुशल भारत च्या अणधकृत हँडल्सचे अनुसरि केले 

पाणहज ेआणि त्यास टॅर् केले पाणहजे.  

• कुशल भारत: फेसबुक– SkillIndiaOfficial | णट्वटर: MSDESkillIndia 

• एनएसडीसी: फेसबुक – NSDCIndiaOfficial | णट्वटर: NSDCINDIA 

सजगनशील लआेऊट  

सजगनशीलतेची आटगवकग  फाईल्स खालील संकेतस्र्ळावरून डाउनलोड केल्या जाऊ शकतात:  

https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3k

cCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr 

 

https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zllZrr
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रंर् पलॅटे  

 

 

 

टीपी / भार्धारकानंा सल्ला: 

• भार्धारकांनी त्यांच्या संबंणधत सामाणजक माधयम हँडल्सद्वारे प्रणशक्षि णवषयी संप्रेषि सद्दक्रय ठेविे 

आवश्यक आहे. टीपीच्या कायागलयीन खाते (सामाणजक माधयम हँडल) वरून हे संप्रेषि केले जािे 

आवश्यक आहे. 

• कोित्याही फसवे पोस्ट्स, सामाणजक माधयम र्ट आढळल्यास कृपया पुढील तक्रारदानावर णनवेदन 

द्ददले जाऊ शकत ेgrievance@nsdcindia.org. 

mailto:grievance@nsdcindia.org
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• फोटो आणि णव्हणडओ: सवग भार्धारक आणि टीपी भार्ीदारांना प्रणशक्षि कायगक्रमाबद्दल णनयणमत 

अद्यतने सामाणयक कर्याची णवनंती केली जात.े छायाणचते् आणि णव्हणडओ उच्च प्रतीच ेअसिे 

आवश्यक आहे (द्दकमान १ एमबीचे उच्च ररझोल्यूशन णचत् आणि द्दकमान ६० एमबीचा उच्च-

रु्िवत्तेचा णव्हणडओ). णव्हणडओ आणि छायाणचत्े आडव्या शॉटमधय ेअसिे आवश्यक आहे आणि 

अनलुबंररत्या नव्हे. 

• असे फोटो आणि णव्हणडओ एमएसडीई / एनएसडीसी सोबत खालील नलंक द्वारे सामाणयक केले जाऊ 

शकतात: 

o प्रणशक्षिाणवषयी वडग दस्तऐवज  + छायाणचते् - https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkd
a1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah 

o णव्हणडओ - https://nsdcindiasp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM

8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg 

प्रणशणक्षत योद्धयाचं्या यशोर्ार्ा: टीसी आणि णजल्हा प्रमुखांनी, स्र्ाणनक माधयम एजससी / प्रेस यांना 

प्रणशक्षिार्ींच्या यशोर्ार्ेबद्दल माणहती द्ददली पाणहजे. अद्ययावत तर्थये पत्क (फॅझटशीट) जारे्वर ठेवा. 

उमेदवारांची पुढील संबंणधत माणहती समाणवष्ट करिे आवश्यक आहे - नाव, संपकग  तपशील, नोकरीतील 

भूणमका, प्रणशक्षक, प्रणशक्षक संपकग  तपशील, वणडलांचा व्यवसाय आणि कोित्याही अणतररक्त रटप्प्या. ही 

माणहती णनयणमतपिे एनएसडीसी संप्रेषिणवभार्ासोबत सामाणयक करिे आवश्यक आहे.  

 

https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xIsytg
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प्रकरि७: पीएमकेव्हीवाय३.०अतंर्गतकोणवडयोद्धयासंाठीकॅ्रशकोसगपीएमकेव्हीवाय३.०मार्गदशगक

तत्वांमधयेअपवाद/णवचलन 

७.१. अपवाद/णवचलन े

खालीलमुद्द्यांमधूनयाउपक्रमाअंतर्गतणवणशष्टअपवाद /मुद्देव्याप्तकेलेलेआहेत: 

१. सुमारे २७६,००,००,०००/- रूपये (दोनशे शहात्तर कोटी रूपये फक्त) च्या अंदाणजत बजेटसह

प्रणशक्षिासाठी१,००,०००लक्ष्ये.(वर्ागतीलप्रणशक्षिाचाखचगसामासयखचागच्याणनकषांनुसारअसेल

आणिस्वतःसाठीराह्याचाआणिजेविाचाखचगओजेटीदरम्प्यानप्रणतद्ददन १२५रूपयेअसेल.)हेअंणतम

सुमारेरूपये२७६,००,००,०००/-रूपये (दोनशेशहात्तरकोटीरूपयेफक्त)च्यारकमेच्यामयागद्ददत

प्राप्तझालेल्यामार््यांच्यालक्ष्यांच्याणवतरिानुसारअसेल. 

२. णवभार्ांसाठी अणधस्वीकृतीआणिअणधमासयता प्रद्दक्रया (णवणशष्टअपवादांसह) प्रणशक्षि उपक्रमाच्या

अंमलबजाविीसाठीसुरूहोिारआहे. 

३. नवीनकौशल्यांसाठीऑनद्ददजॉबप्रणशक्षिाचा(ओजेटी)चाणवचार. 

४. पीएमकेव्हीवाय३.०मासयताप्राप्तअशाशाखांना णवकें द्दद्रतकरिे ज्यांनी पेआऊटचीयंत्िातयार

केलेलीआहे(सामाणयकखचगणनकषांनुसार).याउपक्रमाअंतर्गतशाखांच्यादेयरकमानवीनटप्पेसाधय

केल्यानंतरदेयआणिप्रदानायोग्यठरतील.हेनवीनटप्पेखालीलप्रमािेआहेत: 

तक्ता३: पेआऊटयंत्िा 

णवभार् टझकेवारी टप्पा 

णवभार्१ ३०टझके तुकड्यांनाप्रणशक्षिाचीसुरूवात. 

णवभार् २ ४०टझके 
सुमारे२१ द्ददवसांच्या (सुमारे) प्रणशक्षिानंतर अंतररम

मूल्यमापन. 

णवभार् ३ ३०टझके ओजेटीच्या९०द्ददवसांच्या(सुमारे)अंणतममूल्यमापन. 2 

५. वर्ागतील प्रणशक्षिादरम्प्यान घटक १ साठी नवीन कौशल्यांसाठी आर्र्गक तरतुदींनुसार वर्ागतील

प्रणशक्षिासाठीणवद्यार्थयािंनाबोर्डिंर्आणिलॉनजंर्च्यासुणवधादे्याचीतरतूदसामासयखचागचे णनकष

आणिपीएमकेव्हीवाय३.०च्यातरतुदींखेरीज. 

६. घटक १ च्या सवग उमेदवारांना ओजेटीदरम्प्यान ९० द्ददवसांसाठी (सुमारे) स्वतःहून बोर्डिंर् आणि

लॉनजंर्ची(बीअँडएल)तरतूद. 

७. कोणवड१९साठीकायगकारीकौशल्यसणमतीचे (ईएससीसी)सबलीकरिपीएमकेव्हीवाय३.०मधये

आवश्यकतेबदलकरूनयापीएमकेव्हीवाय३.०मधयेयाउपक्रमासाठीणनधीउभाकर्यासाठी. 

 
2 Refer placements section 
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८. उमेदवारांचा६मणहसयांचाकालावधीसंपलेलानसल्यासपीएमकेव्हीवाय३.०अंतर्गतदसुऱ्या/त्याच

अभ्यासक्रमातपुननोंदिीसाठीअपवाद. 
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पररणशष्ट१: खचागचेघटक 

घटक अदंाजशीषगक/तपशील 
उमदेवाराचंी

सखं्या 

एककाचा

खचग 

अदंाणजत खचग (कोटी

रूपयांमधय)े 

 

 

घटक १ 

अ.सवािंसाठीएकूिप्रणशक्षिखचग

(प्रणतउमेदवार१५२७८रूपये.) 
९०,००० ₹१५,२७८ ₹ १३७.५० 

ब. सवग उमेदवारांसाठी

ओजेटीदरम्प्यान९०द्ददवसांसाठी

अणतररक्तबीअँडएल(सुमारे)(@

प्रणतउमेदवार१२५रूपयेखचग) 

९०,००० ₹११,२५० ₹ १०१.२५ 

आरोग्यसवेा णवभार्ाअतंर्गत

९०,००० उमदेवाराचं्या २१

द्ददवसाचं्या (सुमारे) नवीन

कौशल्य प्रणशक्षिासाठी

अदंाजात्मक आर्र्गक अदंाज 

(अ+ब) 

९०,०००  ₹ २३८.७५ 

  

घटक २ 

समुारे १०,००० णवद्यार्थयािंसाठी

आरपीएल प्रणशक्षि खचग (प्रणत

उमदेवार सरासरी ६१४८.९

रूपयेखचग) 

१०,००० ६१४८.९ ₹ ०६.१४ 

  

घटक ३ 

२,८०० उमदेवारासंाठी

एलएमओ घटक प्रणशक्षि खचग

(@सरासरी. ₹१३,३९३ प्रणत

उमदेवारखचग) 

२,८०० १३,३९३ ₹ ०३.७५ 

  

  एकूि(घटक१+२+३)   ₹ २४८.६४ 

 

प्रशासन आणि तांणत्क हस्तक्षेप

(६ टझके), जार्रूकता आणि

तयारी (३टझके)आणिनंतरची

प्लेसमेंट(२टझके): एकूि@ ११

टझके 

  ₹ २७.३५ 

 उपक्रमाचाएकूिखचग   ₹ २७६.०० 
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पररणशष्ट२: वारंवारणवचार्यातयिेारेप्रश्न(एफएझय)ू 

णवभार्अ –कायगक्रम,त्याचेउद्दद्दष्टआणिअमंलबजाविीशीसबंंणधतएफएझयू 

१. णवशषेआरोग्यसवेाउपक्रमकायआहे(कोणवडयोद्धयासंाठीकस्टमाइज्डकॅ्रशकोसगप्रोग्राम)? 

उत्तर: कोणवड-१९नेआपल्याअणस्तत्वातीलआरोग्यसेवायंत्िेवरअभूतपूवगतािआिलाआहेआणि

देशभरातकौशल्यपूिगकोणवडयोद्धयांचीर्रजअसल्याचे द्ददसूनआलेआहे.याकौशल्यपूिग

कोणवडयोद्ेआणिउपलब्धआरोग्यसेवासुणवधायांच्यामधीलदरीउपलब्धअसलेल्यामयागद्ददत

वेळेत भरून काढ्यासाठी कौशल्य णवकास आणि उद्योजकता (एमएसडीई) मंत्ालयाने

प्रणशणक्षत/कौशल्यपूिगकोणवडयोद्धयांचीएकफळीवेर्ानेआणिव्यापकप्रमािाततसेचणनयत

कौशल्याधाररतवातावरिासहतयारकर्यासाठीएकउपक्रमहातीघेतलाआहे.त्यानुसार

कस्टमाइज्ड कॅ्रश कोसग प्रोग्राम फॉर कोणवड वॉररयसगची रचना प्रधानमंत्ी कौशल णवकास

योजना३.०(पीएमकेव्हीवाय३.०)च्याणवशेषप्रकल्पवर्गवारीअंतर्गतत्याच्याप्रभावशाली

अंमलबजाविीसाठीएकणवशेषकायगक्रमम्प्हिूनकेलीरे्लीआहे. 

कोणवड-१९ च्या पणहल्याआणिदसुऱ्यालाटेमुळे णनमागिझालेल्याआपत्कालीन णस्र्तीमुळे

अभूतपूवगआव्हानेआणिपुरेशाप्रमािातप्रणशणक्षतआरोग्यसेवाकमगचाऱ्यांचीकमतरताणनमागि

झालीआहे.त्यातणलद्दिडमेणडकलऑणझसजनच्याहाताळिीआणिवाहतुकीसाठीप्रणशणक्षत

चालकांच्या मार्िीतही वाढ झालेली द्ददसते. णवद्यमान मार्गदशगक तत्वांची रचना

पीएमकेव्हीवाय३.० अंतर्गतकोणवडयोद्धयांसाठीच्या णवद्यमानकॅ्रशकोसगद्वारेआरोग्यसेवा

क्षेत्ातील उमेदवारांना कामासाठीच्या भूणमका आणि चालकांना णलद्दिड मेणडकल

ऑणझसजनच्या हाताळिी आणि वाहतुकीसाठी (एलएमओ) प्रणशणक्षत कर्याच्या दषृ्टीने

कर्यासाठीकेलीरे्लीआहे. 

याउपक्रमाचीरचनाणवशेषतःकोणवड१९शीसंबंणधतआव्हानेलक्षातघेऊनआणिकोणवड-

१९शीसंबंणधतकोित्याहीआपत्कालीन णस्र्तीतएकसुयोग्यप्रणतसादयंत्िाकायागणसवत

कर्यासाठीझालीआहे. 

२. कोणवडवॉररयरसाठीकस्टमाइज्डकॅ्रशकोसगचीउद्दद्दष्टेकायआहेत? 

उत्तर: याउपक्रमाचाहेतूसुमारेएक(०१)लाखकोणवडयोद्ेतसेच२,८००चालकांनाएलएमओची

हाताळिीआणिवाहतूक देशभरातकर्यासाठी प्रणशणक्षतकर्याचाआहे.याउपक्रमातून

तरूिांननाकौशल्यप्रणशक्षि,प्रमािनयांच्यासंधीणमळतीलआणिवेतनरोजर्ाराच्याहीसंधी

उपलब्धहोतील.याउपक्रमाचीप्रमुखउद्दद्दष्टेखालीलप्रमािेआहेत: 

१. कौशल्याधाररतआरोग्यसेवाव्यावसाणयकआणिसंबंणधतव्यावसाणयकांच्यालॉणजणस्टक

क्षेत्ातीलवाढलेल्यामार्िीचीपूतगताकरिे. 

२. णवद्यमानआरोग्यसेवाव्यावसाणयकांवरीलतािकमीकरिे. 

३. देशाच्याप्रत्येककानाकोपऱ्यातवेळेतआरोग्यसेवापुरविे. 
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३. योजनचेेप्रमखुघटककायआहेत? 

उत्तर:  यायोजनेचेप्रमुखतीनघटकआहेत:  

१. घटक१: नवीनप्रणशक्षि(लघुकालीनप्रणशक्षि-एसटीटी)सुमारे२१द्ददवसांसाठी

आणि त्यानंतर सुमारे ९० द्ददवसऑन जॉब ट्रेननंर् (ओजेटी) सहाआरोग्यसेवा

क्षेत्ातील व्यवसायांमधये (एफएझयू क्र. ११ मधये नमूद केल्याप्रमािे). णजल्हा

रूग्िालये / आरोग्यसेवाकें द्रांमधयेप्रणशक्षिणजल्हाप्रशासनाकडूनद्ददलेजाईल. 

२. घटक२: कौशल्य णवकास (पूवग णशक्षिओळखिे-आरपीएल)सहाआरोग्यसेवा

नोकरीच्या णवभार्ांमधये पीएमकेव्हीवाय २.०आरोग्यसेवा णवभार्ात प्रणशक्षि

घेतलेल्याउमेदवारांनासात (०७) द्ददवसांसाठी प्रणशक्षि (एफएझयूक्र.१मधये

नमूदकेल्याप्रमािे). 

३. घटक ३: एचएमव्ही हॅज केमच्या वाहतुकीतील एचएमव्ही परवानाधारक

चालकांना सुमारे २७ द्ददवसांचे प्रणशक्षि जसे णलद्दिड मेणडकल ऑणझसजन

(एलएमओ) तसेच णलद्दिड मेणडकल ऑणझसजनच्या हाताळिी आणि

वाहतुकीदरम्प्यानबचावात्मकवाहनचालनाबाबतलक्षकें द्दद्रतकरिे. 

४. स्पशेलप्रोग्रामचीअमंलबजाविीकोिाकडूनकेलीजाईल?  

उत्तर: राष्ट्रीय कौशल्य णवकास महामंडळ (एनएसडीएल)कडून णजल्हा कौशल्य सणमत्यांच्या

(डीएससी)/ राज्य कौशल्य णवकास मोहीम (एसएसडीएम) यांच्या मदतीने या उपक्रमाची

अंमलबजाविीआणिदेखरेखकेलीजाईल.पीएमकेव्हीवाय३.०चीमार्गदशगकतत्वेपाळली

जातील. 

५. स्पशेल प्रोग्रामअतंर्गत नोंदिी कर्यासाठी लक्ष्याधाररत वर्ागला एकणत्त आिनू कशा प्रकारे

समुपदेशनकेलेजाईल? 

उत्तर: णजल्हा कौशल्य सणमती (डीएससी) आणि राज्य कौशल्य णवकास मोहीम (एसएसडीएम)

यांच्यावरउमेदवारांनाएकत्आिूनसमुपदेशनकर्याचीजबाबदारीअसेल. त्याचबरोबर

टीपीकडूनआवश्यकतीमदतहीघेतलीजाईल.आरपीएलसाठीपीएमकेव्हीवाय२.०प्रमाणित

उमेदवारांचे तपशील एनएसडीएलने द्ददलेल्या माणहतीतून कौशल्य णवस्ताराची र्रज

असलेल्यांनाओळख्यासाठीवापरलेजातील. 

६. कोणवडयोद्धयासंाठीच्याकस्टमाइज्डकॅ्रशकोसगअभ्यासक्रमकोिाकोिासाठीआहे? 

उत्तर: 

आधीच्या

अभ्यासक्रममाची

ओळख

• पीएमकेव्हीवाय २.० मधील प्रमाणित आरोग्यसेवा णवभार्ातील उमेदवार

ज्यांना स्वतःचे कौशल्य वाढवायचे आहे त्यांना कोणवडसाठी णवणशष्ट

क्षमतांबाबतप्रणशक्षिद्ददलेजाईल. 
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(आरपीएल)/ 

कौशल्यणवकास 

• डीएससी/ एसएसडीएम यांनी शोधलेले ककंवा इतर कोित्याही अनुभवी

व्यक्तींनीशोधलेलेउमेदवार. 

लघकुालीन नवीन

प्रणशक्षि

(एसटीटी)/ कौशल्य 

• झयूपीपात्ताअसलेल्याउमेदवारांनाणवशेषप्रकल्पांतर्गतनव्यानेप्रणशक्षिद्ददले

जाईल. 

७. उपक्रमाअतंर्गतप्रणशक्षिकें द्रालालक्ष्येदे्यासाठीकोित्यालक्ष्यणवतरिपद्दतीचावापरकेलार्लेा

आहे? 

उत्तर: राज्यांच्या/णजल्यांच्यामार्िीनुसारलक्ष्येणवतररतकेलीजातीलजीराज्याच्याक्षमतेनुसार

आणिकोणवड-१९च्याणनकषांनुसारअसतील.तुकडीचीकमालसंख्या२०उमेदवारांचीअसेल.

प्रणशक्षिदोनसमांतरतुकड्यांमधयेहोऊशकेल.त्यातीलएकवर्गवर्ागतभरेलआणिदसुरा

प्रयोर्शाळेत(म्प्हिजेएकाचवेळीदोनसमांतरतुकड्याभरूशकतील.) 

८. याखासआरोग्यसवेाप्रणशक्षिउपक्रमासाठीकोित्याहीकोणवड-१९शीसंबणंधतस्टँडडगऑपरेरटंर्

प्रद्दक्रयाआहेतका?  

उत्तर: तुम्प्हाला आरोग्य आणि कुटंुब कल्याि मंत्ालयाने: 

(https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidline

s_5_10_12.pdf), रृ्ह मंत्ालय आणि कौशल्य णवकास आणि उद्योजकता मंत्ालयाने

(https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-

of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf), जारी केलेल्या मार्गदशगक तत्वांचे पालन करावे

लारे्ल,जे वेळोवेळीअद्ययावत केल्यानुसार असेलआणिलारू्असलेल्याकें द्र, राज्यआणि

स्र्ाणनकप्राणधकाऱ्यांनीप्रणशक्षिकें द्रातकोणवड-१९चाप्रसाररोख्यासाठीअभ्यासक्रमाच्या

कालावधीतीलणनयमांचेपालनकरावेलारे्ल. 

९. प्रणशक्षकाचंे प्रणशक्षि (टीओटी), तपासिाऱ्यांचे प्रणशक्षि (टीओए), मलू्यमापनआणिप्रमािपत्ाचंे

णवतरिकोिकरेल? 

उत्तर:  पीएमकेव्हीवाय ३.० मार्गदशगक तत्वांनुसार टीओटी हे संबंणधत णवभार्ातील कौशल्य

मंडळाकडून(एसएससी)म्प्हिजेआरोग्यसेवाक्षेत्ातील६णवभार्ांसाठीआरोग्यसेवाएसएससी

आणिलॉणजणस्टझसएसएससीकडूनएलएमओचालकांसाठीप्रणशक्षिद्ददलेजाईल. 

१०. आरोग्यसवेाक्षेत्ातप्रणशक्षिासाठीकोित्यानोकऱ्या उपलब्धआहेतआणि त्या णवद्यमानपात्ता

सचंाशंी (झयपूी) कशा प्रकारे जोडलले्या आहेत? उमदेवारांना णवशषे योजनअेतंर्गत नोंदिी

कर्यासाठीद्दकमानशकै्षणिकणनकषकायअसतील?  

उत्तर: आरोग्यसेवाणवभार्ाच्याकौशल्यकौणससलने (एसएससी)नेकमीकेलेल्यातासांसह णनणित

केलेल्यासहा (०६)नोकरीच्यासंधींमधयेनवीनकौशल्य/एसटीटी आणिकौशल्य णवस्तार/

आरपीएलट्रेननंर्असेलआणितेजुसया/ मूळझयूपीवरचद्ददलेजाईल: 

https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10_12.pdf
https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10_12.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf
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अनु

क्र.. 
कॅ्रशकोसग 

कॅ्रशकोसग झयपूी

कोड 

झयपूीकोित्यापदाला

जोडललेाआहे 
द्दकमानशकै्षणिकणनकष 

१ 

कोणवड फं्रटलाइन वकग र

(मलूभतू सवेाआधार)-

सीएफडब्ल्यू-बीसीएस 

एचएसएस/झयू५

१०४ 

जनरलड्यूटीअणसस्टंट

(जीडीए) 
१०वीउत्तीिग 

२ 

कोणवड फं्रटलाइन वकग र

(घरर्तुी सवेाआधार)-

(सीएफडब्ल्यू-

एचसीएस) 

एचएसएस/झयू५

१०५ 

होम हेल्र् एड

(एचएचए) 
१०वीउत्तीिग 

३ 

कोणवड फं्रटलाइन वकग र

(एडव्हासससवेासपोटग)

- (सीएफडब्ल्यू-

एसीएस) 

एचएसएस/झयू५

६०५ 

जीडीए एडव्हासस्ड– 

द्दक्ररटकल केअर

(जीडीएए) 

१०वीउत्तीिग 

४ 

कोणवड फं्रटलाइन वकग र

(नमनुा घे् यासाठी

मदत) -(सीएफडब्ल्यू-

एससीएस) 

एचएसएस/झयू०

५०२ 
फ्लेबोटोणमस्ट १२वीउत्तीिग (णवज्ञान) 

५ 

कोणवड फं्रटलाइन

वकग र(आपत्कालीनसेवा

सपोटग) -(सीएफडब्ल्यू-

ईसीएस) 

एचएसएस/झयू२

३०३ 

आपत्कालीन वैद्यकीय

तंत्ज्ञ –मूलभूत

(ईएमटीबी) 

१२वीउत्तीिग 

६ 

कोणवड फं्रटलाइन

वकग र(वैद्यकीयउपकरिे

सपोटग) - (सीएफडब्ल्यू-

एमईएस) 

एचएसएस/झयू५

६०४ 

वैद्यकीय उपकरि

तंत्ज्ञान सहाय्यक

(मेटा) 

१० वी उत्तीिग + 

आय.टी.आय. + ३-५

वषािंचा अनुभव ककंवा

णडप्लोमा(तांणत्कणवषय) 

११. या कॅ्रशकोसगअभ्यासक्रमानंासंबणंधतप्रमािनकौणससल/  मलू्यमापनआस्र्ापनानंी मासयताप्राप्त/ 

णशफारसप्राप्तकेलेआहेका? 

उत्तर: कोणवडमुळेउद्भवलेल्याअभूतपूवगआव्हानांचाणवचारकरूननॅशनलकौणससलऑफव्होकेशनल

एज्युकेशनअँडट्रेननंर्(एनसीव्हेट)लाणनवडकव्यावसाणयकमानकांनुसार(एनओसी)संबंणधत

कामाच्याजबाबदाऱ्यांचेप्रणशक्षिदे्याचीजबाबदारीद्ददलीअसूनयाणवशेषउपक्रमाचेतासही

कमीकेलेआहेत. 

१२. प्रणशक्षिदे्यासाठीप्रणशक्षिकें द्रानंा(टीसी)कशाप्रकारेणनवडूननाणमकेवरघतेलेजाईल? 
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उत्तर: प्रणशक्षिभार्ीदार/ प्रणशक्षिकें द्रांची णनवडआणि त्यांना नाणमकेवरघे्यासाठीखालीलर्ोष्टींना

प्राधासयद्ददलेजाईल:  

१. णजल्यातीलपीएमकेके/पीएमकेव्हीवायप्रणशक्षिकें द्रेआणि/ककंवा. 

२. पीएमकेव्हीवायच्यासीएसएसएमघटकाअंतर्गतएसएसडीएमनेअणधमासयताप्राप्तआणि

अणधस्वीकृतीप्राप्तकेलेलीप्रणशक्षिकें द्रेआणि/ककंवा 

३. केंद्र सरकारच्या डीडीयूजीकेवाय/ एनयूएलएमअंतर्गत मासयताप्राप्त आणि

अणधस्वीकृतीप्राप्तकेलेलीप्रणशक्षिकें द्रेआणि/ककंवा 

४. एनएसडीसीकडे अणधमासयताप्राप्त आणि अणधस्वीकृतीप्राप्त केलेली णजल्यातील इतर

प्रणशक्षिकें द्रेखासर्ीक्षेत्ातीलसंबंणधतआरोग्यसेवाव्यावसाणयकांनाप्रणशक्षिदे्यासाठी

आणि/ककंवा 

५. डीएससी/एसएसडीएमयांनीअशाप्रणशक्षिासाठीणशफारसकेलेलीरूग्िालये/नर्सिंर्/

णनमवैद्यकीयआस्र्ापना 

१३. ऑनद्ददजॉबटे्रननंर्(ओजटेी)दे्यासाठीकोित्यास्र्ानाचीणनवडकेलीजाईल? 

उत्तर:  ऑनद्ददजॉबट्रेननंर्(ओजेटी)डीएसी,णजल्हाआरोग्यअणधकारी,एसएसडीएमआणिप्रणशक्षि

देिारे (टीपी)/ प्रकल्प अंमलबजाविी करिाऱ्या आस्र्ापना (पीआयए) यांच्या एकणत्त

प्रयत्नांद्वारेरूग्िालये/आरोग्यसेवाकें द्रांमधयेद्ददलेजाईल. 

१४. ओजटेीकालावधीतप्रणशक्षिार्ींनाराह्याच्याआणिजेविाच्याखचागसाठीद्दकतीस्टायपेंडदे्यात

यिेारआहे? 

उत्तर:  ओजीटीसाठी णनवड्यात आलेल्या णनदेणशत आरोग्य सुणवधा/ रूग्िालये आणि प्रणशक्षिार्ींची

संबंणधतनेमिूकहीत्यांच्याराह्याच्यारठकािाहूनखूपदूरअस्याचीशझयताअसल्यामुळे

ओजेटीच्यासुमारे९० द्ददवसांसाठीप्रणतद्ददन१२५रूपयांचाबोर्डिंर्आणिलॉनजंर्चाखचग

प्रत्येकउमेदवारालाद्ददलाजाईल. 

१५. ऑनद्ददजॉबप्रणशक्षिादरम्प्यानउपणस्र्तीचीहमीकशीघतेलीजाईल? 

उत्तर: ओजेटीच्या रठकािी एक लॉर्बुक/ लॉर् शीट ठेवली जाईल आणि ओजेटीदरम्प्यान

अधीक्षकांकडूनत्यावरसहीकेलीजाईल.उपणस्र्तीआणिलॉर्बुकच्यानोंदीराख्याचीआणि

णवणशष्टरठकािीअपलोडकर्याची(देखरेखसूचनांद्वारेकळव्याची)जबाबदारीहीट्रेननंर्

प्रोव्हायडर/कें द्रीचअसेल. 

१६. उमदेवारालाप्रमािपत्कधी(फे्रशणस्कनलरं्साठीनोंदिीकेलले्या)णमळेलआणित्यातकायसमाणवष्ट

असले? 
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उत्तर: प्रणशक्षि यशस्वीररत्या पूिग झाल्यावर (झलासरूमआणिओजीटी) आणि मलू्यमापनानंतर

उमदेवारानंाप्रणशक्षिप्रमािपत्प्रदानकेलेजाईल. 

१७. उमदेवाराला(अपणस्कनलरं्साठीनोंदवलले्या)प्रमािपत्कधीणमळेलआणित्यातकायनमदूअसले? 

उत्तर: प्रणशक्षिआणिमूल्यमापनयशस्वीररत्यापूिगझाल्यावरउमेदवारांनाप्रणशक्षिप्रमािपते्द्ददली

जातील. 

१८. याउपक्रमाअतंर्गतउमदेवारालाकोितेफायदेआणिहक्कद्ददलेजातील? 

उत्तर:  प्रणशक्षिआर्ींनायाणवशेषउपक्रमाअंतर्गतखालीलणवशेषफायदेणमळतील. 

• कोणवडयोद्ाम्प्हिूनओळख 

• कोणवडचीलस 

• वैयणक्तकसुरक्षासाधनांची(पीपीई)चीतरतूदओजेटीमधयेप्रणशक्षिार्थयािंसाठीकेलीजाईल. 

• पीएमकेव्हीवाय३.०मार्गदशगकतत्वांनुसारफायदे 

• पुरस्काराचेपैसे-प्रणतउमेदवार५००रुपये. 

१९. पीएमकेकेककंवाकोितहेीपीएमकेव्हीवायअणधसूणचतप्रणशक्षिकें द्रनसलले्यारठकािीप्रणशक्षिकशा

प्रकारेद्ददलेजाईल? 

उत्तर:   आवश्यकत्यासुणवधाआणिआरोग्यसेवाक्षेत्ातीलप्रणशक्षिाचाअनुभवअसलेल्याआस्र्ापना

डीएससी/एसएसडीएम शोधू शकतात आणि णवद्यमान मार्गदशगक तत्वांनुसार अणधस्वीकृती

आणिअणधमासयतेची णशफारसकरूशकतात.कें द्रसुरूकरूइणच्छिाऱ्यासंस्र्ांनासुधाररत

आणिअद्ययावतअणधस्वीकृतीआणिअणधमासयताप्रद्दक्रयेचेपालनप्रणशक्षिउपक्रमातकरावे

लारे्ल. 

२०. योजनेअतंर्गत प्रणशणक्षत केलले्या उमदेवाराचंी नेमिकू/ नोकरी याचं्यासाठी कोित्या आस्र्ापना

जबाबदारअसतील?  

उत्तर:  प्रणशणक्षत उमेदवारांची नेमिूक डीएससी, एनएसडीसी, एचएसएससी आणि प्रणशक्षि

पुरवठादार/कें द्रयांच्याकडूनआरोग्यसुणवधाआणिरूग्िालयांमधयेकेलीजाईल. 

२१. णवशषेउपक्रमाच्याकालावधीतणवणवधकायािंच्यायोग्यपद्ीतनेकायागसवयनासाठीकोित्याव्यक्तीला

सपंकग साधावा? 

उत्तर:  डीएससीकडूनआपल्यासंबंणधतणजल्यांमधयेनोडलऑद्दफसरचीनेमिूकणनयतप्रणशक्षिकें द्रे

चालव्यासाठीआणम प्रणशक्षिार्ी तसेच णनयत प्रणशक्षि कें द्राच्या कमगचाऱ्यांना परवानर्ी

आणि ये-जा कर्यासाठी पासेस दे्यासाठी तसेच या योजनेअंतर्गत प्रणशक्षि दे्यासाठी

कोमत्याहीप्रशासकीयमदतीसाठीकेलीजाईल. 
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२२. उपणस्र्ती,अभ्यासक्रमाचीपतूगता,अधययनातीलणनष्कषगइत्यादींसारख्याकायािंचासमावशेअसलले्या

प्रणशक्षिउपक्रमांवरलक्षठेव्यासाठीदेखरेकयंत्िाकायअसले? 

उत्तर: देखरेखीची रचना, भूणमका आणि उपक्रमाच्या कायागसवयनासाठी जबाबदार असलेल्या

लोकांच्याजबाबदाऱ्यायापीएमकेव्हीवाय३.०देखरेखमार्गदशगकतत्वांमधयेअसल्याप्रमािेच

असतील. 

• उमदेवाराचंी नोंदिी ही णस्कल इंणडया पोटगलवर (एसआयपी) जोडलेल्या उमेदवारांच्या

आधारनंबरनुसारअसेलजेिेकरूनखोयानोंद्याटाळतायेतील. 

• आऊट बाऊंड डायनलंर् (ओबीडी)आणि मॅसयुअल कॉनलंर्द्वारे १०० टके्क उमदेवाराची

पडताळिी. 

• उपणस्र्तीवरदेखरेख: प्रकल्पअंमलबजाविीएजससी(पीआयए)आणिस्पेशलपीआयएस

(एसपीआयए)यांनीरोजच्याउपक्रमांचीछायाणचते्प्रत्यक्षउपणस्र्तीच्यानोंदीमोबाइल

एणप्लकेशनमधयेभरिेआवश्यकअसूनआवश्यकताअसेलतेर्ेएईबीएएसउपणस्र्तीयंत्िा

णजल्हा/राज्ये/कें द्रशाणसतप्रदेशांच्याणनदेशांनुसारवापरलीजाईल. 

• साप्ताणहकव्हचुगअलपडताळिीमोबाइलएणप्लकेशनद्वारे 

• डीएससी/राज्यसहभार्अणधकारी(एसईओ)यांच्याकडूनप्रणशक्षिकें द्रांना(टीसी)प्रत्यक्ष

अचानकभटे. 

• सीसीटीव्हीद्वारेलक्ष: टीसीनाप्रणशक्षिणनयमाप्रमािे णनयणमत द्ददलेजातआहेकीनाही

याबाबत लक्ष ठेव्यासाठी या माधयमाचा वापर कर्याचे प्रस्ताणवत केले जात आहे.

वर्ागतीलकायािंचेरोजचेफोटो,उमेदवारांचीउपणस्र्तीआणिटीसीच्यालाइव्हणव्हणडओ

फुटेजपाह्यासाठीकंट्रोलरूमलाभेटहेयामाधयमातूनउपलब्धकरूनद्ददलेजाईल. 

• उमदेवाराचंे मूल्यमापनआधारने जोडलेल्या मूल्यापन अॅपद्वारे (एईएपी) केले जाईल

जेिेकरूनफक्तनोंदिीकेलेलेउमेदवारचबॅचमधयेअसतीलयाचीखात्ीपटवलीजाईल. 

• ओजटेीवरणनरीक्षि: स्टायपेंटचेपैसे णवतररतकर्यापूवीटीपीकडूनराखलेल्यारोजच्या

लॉर्बुकचीसाप्ताणहकतपासिीकेलीजाईल. 

• कामणर्रीवरदेखरेख: उपक्रमाच्यामहत्त्वाच्याकामणर्रीणनदेशांकांचे(केपीआय)प्रर्तीही

णस्कलइंणडयापोटगलद्वारेतपासलीजाईल. 

२३. ऑनलाइनटीओटी/टीओएचीतरतदूअसलेका? 

उत्तर:   हो,हेल्र्केअरएसएससीमधयेऑनलाइनटीओटी/टीओएचीतरतूदआहे. 

णवभार्ब-अणधमासयताआणिअणधस्वीकृतीशीसंबणंधतएफएझयू 

२४. णवशषेआरोग्यसवेा उपक्रमाअतंर्गत णस्कल इंणडयापोटगलवर टे्रननंर्प्रोव्हायडर (टीपी) म्प्हिनूकशा

प्रकारेनोंदिीकरावी? 
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उत्तर:नवीनटीपीलाएसआयपीच्यावेबसाइटला(https://skillindia.nsdcindia.org/) खालीलटप्प्यांचे

पालनकरतायेईल:   

• टीपीसंस्र्ेचेनावनमूदकरतील. 

• टीपीरणजस्ट्रेशनअंडर-रेग्युलरप्रोणव्हजससफॉरस्पेशलस्कीम्प्सणनवडतील(हेड्रॉपडाऊन

म्प्हिूनउपलब्धअसेल.) 

• टीपीकडून"टाइपऑफऑर्गनायझेशनणनवडलेजाईल"- कंपनी/ट्रस्ट/सोसायटी/सरकारी

आस्र्ापना/फमगइत्यादी. 

टीपीलालारू्असलेलीकार्दपते्अपलोडकरावीलार्तीलजीटीपीलास्पेशलहेल्र्केअर

प्रोग्रामसाठीणवचार्यातआलेआहेककंवाणनवड्यातआलेआहेयाचापुरावासादरहोईल.

अजगदाखलझाल्यावरतपासिीआस्र्ापना(आयए)कडूननोंदिीअजागचीपडताळिीकेली

जाईलआणिटीपीलासवगतपशीलहेपूतगताकरिारेआढळल्यास“डीम्प्डरेडी(डीआर)”असे

णचसहद्ददलेजाईल. 

२५. टीपीनोंदिीशलु्कद्दकतीआहे? 

उत्तर:   टीपीला१०,०००रूपयेभरावेलार्तीलआणिटीपीनोंदिीअजगएसआयपीवरसादरकरावा

लारे्ल. 

२६. अणधमासयता आणि अणधस्वीकृती तत्वावर (एअडँए) टीपीच्या डीम्प्ड रेडी (डीआर) णस्र्तीच्या

एसआयपीवरीलकायवधैताअसतील?  

उत्तर:  केंद्राच्या अणधमासयता, संलिता आणि सातत्यपूिग णनरीक्षिाबाबतच्या मार्गदशगक तत्वांनुसार

एसआयपीवरीलडीआर णस्र्तीची वैधता ही डीआर णस्र्ती दे्यातआल्याच्यातारखेपासून३

वषािंच्याकालावधीचीअसेल. 

२७. टीपीलाडीम्प्डनॉटरेडी(डीएनआर)/नॉनकंप्लायटंअसेणचसहाकंनद्ददलेर्ले्यासतेदरुूस्तकरूनअजग

कसादाखलकरतायईेल? 

उत्तर:    टीपीला डीएनआर णचसहांद्दकत केलेले असल्यास अजग अद्ययावत करता येईल. टीपी दोष/

अजागतीलअपूतगतातपास्यासाठीतपासिीअहवालपाहूशकेलतेएसआयपीवर त्यानुसार

अद्ययावतकरूशकेल. 

२८. पत्त्याचापरुावाम्प्हिूनकोितीकार्दपत्ेअपलोडकर्यातयावीत?  

उत्तर:   पत्त्याचापुरावाम्प्हिूनखालीलकार्दपते्अपलोडकरतायेतील: 

• मालमत्ता मालकीचा करारनामा म्प्हिजे. संस्र्ेच्या नावाने मालमत्ताअसल्याचा पुरावा

णशझझयांणनशीआणिनोंदिीकृत 

• संस्र्ेच्यानावचेआणिपत्तास्पष्टपिेनमूदकेलेलेबँकेचेताळेबंद,वीजणबल,दरूधवनीणबले

(फक्तबीएसएनएलआणिएमटीएनएल); २मणहसयांपेक्षाजुनेनाहीत. 

https://skillindia.nsdcindia.org/
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• पॅन काडग ककंवाआयटी प्राणधकरिाने जारी केलेले पॅन सूचना पत् (संस्र्ेचे नावआणि

पत्त्यासह) 

• महापाणलका प्राणधकरिांनी जारी केलेले नोंदिी प्रमािपत्/ परवाना जसे दकुानआणि

आस्र्ापनाप्रमािपत् 

• पीएफनोंदिीप्रमािपत् 

• जीएसटीनोंदिी 

• प्राप्तीकरमूल्यमापनआदेश 

• टॅनणवतरिपत् 

२९. टीपीलाअणधमासयताआणिसलंिताप्रद्दक्रयतेनूबाहेरपड्यासाठीकसाअजगकरावा?  

उत्तर:    टीपीलात्यांच्याअंतर्गतअसलेलीप्रणशक्षिकें द्रे(टीसी)अकायागणसवतझाल्यासचबाहेरपड्यासाठी

अजगकरतायेईल.होकारार्ीअसल्यासटीपीलाबाहेरपड्याचाअजगटीपीएसओपीसीइमेल

आयडीवरूनskillindia.helpdesk@nsdcindia.org येर्ेपाठवतायेईल.  

३०. णस्कलइंणडयापोटगलवरप्रणशक्षिकें द्र(टीसी)आयडीकसातयारकरावा? 

उत्तर:    टीपीलाडीआरचादजागदे्यातआल्यावरटीपीडॅशबोडगद्वारेआयडीबनवतायेईल. 

३१. नवीनप्रणशक्षिकें द्रासाठीएसआयपीवरअणधमासयताआणिसलंितसेाठीकायप्रद्दक्रयाआहे(णवतररत

लक्ष्य/ेसक्षमप्राणधकाऱ्याकंडूनस्पशेलहेल्र्केअरप्रोग्रामअतंर्गतप्रणशक्षिसरुूकर्यासाठीणशफारस

केलले)े?  

उत्तर:    एखाद्यानवीनप्रणशक्षिकें द्रालास्पेशलहेल्र्केअरप्रोग्रामअंतर्गतप्रणशक्षिउपक्रमसुरूकरायचा

असल्यासत्यांनाखालीलप्रद्दक्रयेचेपालनकरावेलारे्ल:  

१. टीसीणनर्मगती-सेंटरअणधमासयताअजग(सीएएएफ)हाएकअसाअजगआहेजोटीसीकडूनएसआयपीवर

ऑनलाइन णनवडलेल्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांसाठी अणधमासयता आणि संलिता णमळव्यासाठी

भरावालार्तो.(लारू्शुल्क-३०००रूपये).  

१. तपासिीआस्र्ापना(आयए)कडूनडीएकेलाजातोआणित्यांनायोग्यवाटल्यासतेटीसीला

डीआरचादजागदेतात.पुढीलटप्प्यावरजा्यासाठीटीसीलासंबंणधतयोजनेअंतर्गतणमळालेले

लेटरऑफरेकमेंडेशनअपलोडकरावेलार्ते. 

२. टीसीला “डीएनआर” ही णस्र्ती दे्यातआल्यास टीसीनेआयएने द्ददलेलेशेरे पाहावेतआणि

त्यांच्याकडूनराणहलेल्यार्ोष्टीपूिगकराव्यात. 

२. टीसीचीप्रत्यक्षतपासिी-हाएकअसाटप्पाआहेज्यातूनकें द्राच्याप्रत्यक्षभेटीद्वारेप्रणशक्षिकें द्राने

द्ददलेल्यामाणहतीचीतपासिीकेलीजाते. (लारू्शुल्क-१०,०००रूपयेअणधक१,०००रूपयेप्रणत

कायागसाठी). 
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१. आयएकडूनमोबाइलएणप्लकेशनद्वारेमाणहतीघेतलीजाते(स्माटगएनएसडीसीट्रेननंर्सेंटरअॅप).

एखादे कें द्र सेंटर अणधमासयता आणि संलिता मार्गदशगक तत्वांनुसार सुयोग्य असल्याचे

आढळल्यासआयएकडूनकें द्रालाएसएससीलातात्पुरतीअणधमासयतादे्याचीणशफारसकेली

जाते. 

३. सेझटरणस्कलकौणससलकडूनअणधमासयता(एसएससी)-संबंणधतएसएससीकडूनआयएकडूनअपलोड

केलेल्यातपासिीअहवालाचीपाहिीकेलीजातेआणिअणधमासयता/तात्पुरत्याअणधमासयताणस्र्तीशी

तेजुळवते.एसएसीनेआयएचीणशफारसमासयकेलीनाहीतरएसएससीआयएकडूनककंवाप्रणशक्षि

कें द्राकडूनस्पष्टीकरिमार्वूशकते.एखाद्याप्रकरिीएसएससीनेणस्र्ती “अणधमासयताप्राप्तनाही”असेन

नोंदवल्यासएससीलापुनतगपासिीसाठीअजगकरावालारे्ल. 

४. सातत्यपूिग तपासिी -  टीसीची कालाधाररत पुश नोरटद्दफकेशनद्वारे णनयम आणि णनकषांनुसार

सातत्यानेतपासिीकेलीजाईलआणित्यानंतरप्रत्यक्षपाहिीकेलीजाईल.एखाद्याप्रकरिीटीसीने

पुशनोरटद्दफकेशनलाप्रणतसादनद्ददल्यासटीसीच्याअणधमासयतारु्िावरप्रभावपडतो.(लारू्शुल्क

८,०००रूपये.) 

५. एसएससीकडूनअणधमासयता–अणधमासयताहीटीसीसाठीएसएससीसोबतप्रणशक्षिार्ींनात्यांनालारू्

केलेल्या णवणशष्टकायािंसाठीप्रणशक्षिदे्यासाठीचीऔपचाररकररत्यासहभार्ीहो्यासाठीचीपद्त

आहे.तीटीसीलाअणधमासयताशुल्कभरल्यावरआपोआपप्रदानकेलीजाते)लारू्असलेलेशुल्क-प्रत्येकी

अणधमासयताप्राप्तजॉबरोलसाठी६,०००रूपये.) 

३२. एसआयपीवरीलणवणवधजॉबरोल्ससाठीअणधमासयताप्राप्तआणिसलंिअसलले्याएखाद्याप्रणशक्षि

कें द्रालास्पशेलहेल्र्केअरप्रोग्राममधयेकशाप्रकारेसहभार्ीहोतायईेल? 

उत्तर:    एनएसडीसीकडूनस्पेशलहेल्र्केअरप्रोग्रामअंतर्गतलेटरऑफइंटेंट/टाररे्टएलोकेशनचेपत्

प्राप्तझाल्यावरअणधमासयताप्राप्तआणिसंलिप्रणशक्षिकें द्रालारर-डेस्कटॉपअसेसमेंट(आरई-

डीए)साठीअजगकरतायेईलआणिनवीनजॉब रोलची णनवडकरतायेईलआणिएफएझयू

क्रमांक३५अंतर्गतनमूदकेलेल्याप्रद्दक्रयेचेपालनकरतायेईल. 

३३. नवीनप्रणशक्षिपरुवठादारककंवाप्रणशक्षिकें द्रालाएसआयपीवरसमाणवष्टकर्याशीसबंंणधतकाही

अणतररक्तप्रश्नककंवासमस्याअसल्यासएखादीवबेसाइटककंवासपंकग क्रमाकंआहेका? 

उत्तर:   ऑनबोर्डिंर्कायागशीककंवाटीपी/टीसीसंबंणधतपुढीलतपणशलांसाठीखालीलनलंकलाभेटदेता

येईलhttps://skillindia.nsdcindia.org/faqs ककंवाकोित्याहीभार्धारकालाएनएसडीसी

सेंटर एद्दक्रडटेशन टीमशी इमेलदद्वारे smartdivision@nsdcindia.org येर्े संपकग  साधता

येईल. 

णवभार्क– णनरीक्षिआराखड्याशीसबंंणधतएफएझयू 

३४. तपासिी पर्क अचानक भटे कधी देईल ककंवा टीसी स्व-मलू्यमापन कधी होईल (व्हचुगअल

पडताळिी)? 
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उत्तर:  संबंणधतकें द्रावरप्रणशक्षिसुरूझाल्यावरतपासिीपर्ककोित्याहीकायागलयीनद्ददवशीअचानक

भेट/ टीसी स्व मूल्यमापनकरेल. प्रत्येक टीसीला द्दकमानएकप्रत्यक्षतपासिीआणिव्हचुगअल

तपासिीकरावीलारे्ल. 

३५. स्वयचंणलतआणिप्रत्यक्षदरूधवनीद्वारेद्दकतीउमदेवाराचंीपडताळिीकेलीजाईल? 

उत्तर:   स्पेशलहेल्र्केअरप्रोग्रामअंतर्गतनोंदिीकर्यातआलेल्यास्रवउमेदवारांचीपडताळिीणनयतकॉल

सेंटर टीमकडून केली जाईल. या कॉलदरम्प्यान प्रणशक्षि कें द्र सुणवधा, दजाग, उपलब्ध प्रणशक्षि

साणहत्यइत्यादींबाबतप्रश्नणवचारलेजातीलआणिकाहीहीपूतगताझालेलीनसल्यासत्याचीनोंद

केलीजाईल. 

३६. व्हचुगअलव्हेररद्दफकेशनअपॅवररोजअपलोडकरतानाकायकरावेलार्ले? 

उत्तर:   टीसींनीसमूहछायाणचते्आणिणव्हणडओसहअॅपमधयेदशगवल्याप्रमािेरोजचीकायेअपलोडकरिे

र्रजेचेआहे.आपल्यारोजच्याअपलोडचाभार्म्प्हिूनटीसींनीअॅपमधयेउपलब्धअसलेल्याफेस

ररकणनशनचावापरकरूनउमेदवाराचीउपणस्र्तीनोंदवावी. 

३७. णनरीक्षकप्रणशक्षिकें द्रालाकोित्यावळेीभटेदेईल? 

उत्तर:   भेट देिाऱ्या णनरीक्षकाकडे णवणशष्टकें द्राच्या बॅचचे तपशीलअसतीलआणि ते पीएमकेव्हीवाय

मार्गदशगकतत्वांनुसारपूतगता होतेआहेकीनाही हेतपास्यासाठीकायागलयीनतासांमधयेभेट

देतील. 

३८. अचानकभटे/स्व-मलू्मापनादरम्प्यानकोित्याणनकषाचंीतपासिीकेलीजाईल? 

उत्तर:  अचानकभेट/स्व-मूल्यमापनादरम्प्यानखालीलमोठेणनकषतपासलेजातीलः 

• उमेदवाराच्याउपणस्र्तीचीनोंद 

• आवश्यकसाणहत्यआणिसाधनसुणवधांचीउपलब्धता 

• मार्गदशगकतत्वांनुसारप्रणशक्षिसाणहत्याचीउपलब्धता 

• मार्गदशगकतत्वांनुसारपीएमकेव्हीवायचेबँ्रनडंर् 

• प्रणशक्षकपात्ताकार्दपते्आणिटीओटीप्रमािन 

• टीसीकडूनकोित्याहीअनैणतककायगपद्ती 

३९. उल्लघंनकरिाऱ्याकें द्राणंवरोधातकायकारवाईकेलीजाईल? 

उत्तर:   उल्लंघनकरिाऱ्याकें द्रालाकारिेदाखवानोटीस (एससीएन)जारी केलीजाईल. त्यात त्याला

एससीएनमधयेनमूद केलेल्यासमस्यांणवरोधातपुरावेदे्याससांणर्तलेजाईल. अंतर्गतदेखरेख

सणमतीलाउल्लंघनकरिाऱ्याकें द्रांणवरोधातकारवाईकर्याचेअणधकारदे्यातआलेआहेत.ते

या मॉणनटररंर् टीमने केलेल्या तपासिीचे पुरावेआणि णनष्कषग यांचे णवश्लेषि करतीलआणि

दंडाच्यारचेनुसार(पीएमकेव्हीवायअणधकृतवेबसाइटवरउपलब्ध)योग्यतीकारवाईकरतील. 

४०. कारिेदाखवानोटीसजारीकेल्यानतंरटीसीचेकायहोते? 
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उत्तर:    कारिेदाखवानोटीसजारीकेल्यानंतरउल्लंघनकरिाऱ्याकें द्रांचेप्रदानआणिएसआयपीलॉणर्न

र्ांबव्यात येते आणि प्रकरि आयएमसीकडे सुयोग्य कारवाईसाठी सोपवले जाते. तसेच

र्ांबवलेल्याकालावधीतटीसीलाएसआयपीमधयेनवीनतुकड्याकरतायेिारनाहीत.अंतर्गत

णनरीक्षिसणमती(आयएमसी)च्याणनिगयानुसारपुढीलकारवाईकेलीजाईल. 

४१. आयएमसीनेएखाद्याटीसीलाणनलंणबत/काळयायादीतटाक्याचीणशफारसकेल्यासकायहोईल? 

उत्तर:    आयएमसीनेएखाद्याप्रणशक्षिकें द्राचेणनलंबन/काळयायादीतटाक्याचीणशफारसकेल्यास

त्यांचेएसआयपीलॉणर्नबंदकेलेजाईलआणिभेटीच्याद्ददवशीसुरूअसलेल्यातुकड्यांचेककंवा

नंतरच्यातुकड्यांचे(पणहलाभार्प्रदानकेलेलाअसेलककंवापणहल्याभार्ासाठीणबलआलेले

असेल)प्रदानहेभणवष्यातीलप्रदानांमधूनवसूलकेलेजाईल. 

४२. कारिेदाखवानोटीसलामीकसाप्रणतसादद्यावा? 

उत्तर:     एससीएनजारीकेल्यावरटीसी/टीपीचीहीजबाबदारीआहेकीत्यांनीसवगपुरावेतपासिीच्या

द्ददवशीजमाकरावेतजसेसीसीटीव्हीफुटेज, णशक्कालावलेल्याछायाणचत्ांचीताऱीखआणि

वेळ,आवश्यककार्दपते्इत्यादी.एससीएनलाखूपमहत्त्वद्ददलेजावेआणिउपलब्धअसलेल्या

पुराव्यांसहआणिवेळेतप्रणतसाददेऊनआयएमसीच्याणनिगयातकोिताहीणवलंबटाळावा. 

४३. तपासिी अणधकाऱ्याचं्या अहवालाखरेीज प्रकरिे सोडव्यासाठी तपासिी पर्क इतर परुाव्याचंा

णवचारकरतेका? 

उत्तर:    णनरीक्षकाच्याअहवालाखेरीजणवणवधमाधयमातूनआलेलेपुरावेजसेफोनचीवैधता,उपणस्र्तीच्या

नोंदी,टीपी/टीसीनेएससीएनलाप्रणतसादम्प्हिूनदाखलकेलेलेपुरावेहेहीतपासिीच्यावेळी

पाणहलेजावेत. 

४४. तपासिीचीभटेप्रत्यक्षअसलेकीव्हचुगअल? 

उत्तर:  प्रणशक्षिकें द्रणस्र्तअसलेल्यासंबंणधतराज्ये/कें द्रशाणसतप्रदेश/णजल्यांनीलारू्केलेल्याकोणवडशी

संबंणधतणनबिंधांनुसारतेप्रत्यक्षककंवाव्हचुगअलअसूशकते. 

४५. प्रत्यक्ष/व्हच्युगअलतपासिीदरम्प्यानलार्ूकेलले्याणनकषामंधयेकाहीसवलतद्ददलीजाईलका? 

उत्तर:    पीआयएआणिएसपीआयनारोजच्याकायािंचीछायाणचते्आणिउपणस्र्तीच्यानोंदीमोबाइल

एणप्लकेशनद्वारेपाठविेर्रजेचेअसूनलारू्असेलतेर्ेएईबीएएसउपणस्र्तीयंत्िाणजल्हा/

राज्ये/कें द्रशाणसतप्रदेशांनीपरवानर्ीद्ददल्याप्रमािेलारू्केलीजाईल. 

४६. प्रणशक्षिबदंकर्यातककंवाप्रणशक्षिाच्यावळेापत्कातकाहीहीबदलकरायचेअसल्यासकोणवडपूवग

णनरीक्षिणनदेशलार्ूहोतीलका? 

उत्तर: हो,कोणवडपूवगणनरीक्षिणनदेशलारू्होतीलआणिप्रणशक्षिभार्ीदार/कें द्रानेएनएसडीसी

णनरीक्षिआणिव्यवसायटीमलाप्रणशक्षिवेळापत्कातकाहीहीबदलझाल्यासत्याचीसूचना

देिे अत्यावश्यक आहे. माणहती आर्ाऊ स्वरूपात दे्यात आली नाही आणि तपासिी
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भेटीदरम्प्यानकोित्याही प्रकारे पूतगता झाली नसल्याचे द्ददसूनआल्यास उल्लंघनकरिाऱ्या

प्रणशक्षिकें द्र/भार्ीदारयांच्याणवरोधातमासयताप्राप्तदंडरचनेनुसारकारवाईकेलीजाईल. 

४७. टीसीप्रत्यक्ष/व्हच्युगअलतपासिीदरम्प्यानउल्लघंनकरिारेआढळल्यासकाहीहीदंडआकारलेजातील

का? 

उत्तर:    उल्लंघनकरिारीप्रणशक्षिकें द्रे/स्र्ानांनादंडलाविेहेअंतर्गतणनरीक्षिसणमतीच्या(आयएमसी)

स्वेच्छाणधकारानुसार असेल. आयएमसीकडून तपासिीदरम्प्यान र्ोळा केलेल्या पुराव्यांचे

णनरीक्षिकेलेजाईलआणित्यावरआधाररतराहूनयोग्यतीकारवाईकेलीजाईल. 

४८. टीसीस्व-मूल्यमापनअपॅम्प्हिजेकाय(ररयलटाइमव्हचुगअलपडताळिीःआणितेकसेकामकरते? 

उत्तर:  पीएमकेव्हीवायणनरीक्षिचमूनेटीसीस्व-मूल्यमापनमोबाइलएणप्लकेशनआिलेआहे.त्यातून

यादणृष्ठकमोबाइलपुशअणधसूचनाप्रणशक्षिकें द्र(टीसी) / स्र्ाणनकएसओपीसीनापाठवली

जाईलजेिेकरूनतेप्रणशक्षिकें द्र/स्र्ानासाठीसंबंणधतस्वमूल्यमापनसुरूकरूनत्याचीपूतगता

करतील. पुश अणधसूचना प्रणशक्षि भार्ीदार (टीपी)/ पीआयएने एसआयपीवर घोणषत

केल्याप्रमािेप्रणशक्षिाच्याकालावधीतकधीहीपाठवलेजाईल.मोबाइलएणप्लकेशनमधयेटीसी

स्व-मूल्यमापनपूिगकर्यासाठीबणघतल्याजािाऱ्याउद्दद्दष्टांच्याणवणवधणनकषांचासमावेश

आहे. 

४९. मलास्व-मलू्यमापनासाठीअपॅकसाडाऊनलोडकरतायईेल? 

उत्तर:   हा मोबाइल अॅप टीसी/ स्र्ाणनक एसपीओसीकडून त्यांच्या मोबाइल फोससवर (एसआयपी/

एसडीएमएसमधये नमूद केलेले मोबाइलक्रमांक)डाऊनलोडकरिेर्रजेचेआहे. टीसी स्व-

मूल्यमापनअॅपमोबाइलवरडाऊनलोडकर्यासाठीनलंकखालीलप्रमािेआहे: 

• आयओएस: itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587 

• अँड्रॉइड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc 

५०. सचूनास्वीकार्यापवूीटीसीलाकायमाहीतअसलेपाणहजे? 

उत्तर:   अॅणप्लकेशनडाऊनलोडकेल्यानंतरटीसीएसपीओसीएकालॉणर्नपेजवरयेतील.त्यातत्याला/णतला

आपलीमाणहतीदेऊनलॉणर्नकरावेलारे्ल.हीमाणहतीटीसीलापीएमकेव्हीवायमॉणनटररंर्टीम/

सेनपायपरकडूनपाठवलीजाईल.टीसीएसपीओसीआपल्याउपकरिावरसूचनाये्याचीवाट

पाहतील.तीटीसीस्व-मूल्यमापनप्रद्दक्रयासुरूकर्यासाठीचीसूचनाआहे.टीसीएसपीओसीने

हीसूचना स्वीकारल्यानंतरत्यांनासमोरएकअजग द्ददसेल.त्यावरशेवटी“कंप्लीटऑणडट”असे

बटिअसेल. मूल्यमापन सुरू कर्यासाठी फोटो घे्यास सुरूवातकरा ककंवा संबंणधत णनकष

मूल्यमापन अजािंवर भर्यास सुरूवात करा. टीसी एसपीओसीने टीसी- स्व मूल्यमापन अजग

यशस्वीररत्यापाठवलेजा्यासाठी७५णमणनटांतपूिगकरिेअपेणक्षतआहे.(टीसीस्वमूल्यमापन

अजागचेछायाणचत्जोड्यातआलेआहे.) 

itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc
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माणहतीसाठीया नलंकलाभेटद्या:https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-

NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view 

५१. काहीकारिामळेुटीसीएसपीओसीकडूननोरटद्दफकेशनचकुल्यासकायहोईल? 

उत्तर:  टीसीएसपीओसीकडूनकाहीकारिास्तवसूचनाचुकवलीरे्ल्यासतेसूचनाणवभार्ातपाहूशकतात

जी मोबाइल अॅपवर (पडद्याच्या खालच्या बाजूला उजव्या कोपऱ्यात) आहे जेिेकरून स्व-

मूल्यमापनप्रद्दक्रयेबाबतकाहीनोरटद्दफकेशनचुकलेआहेतकाहेकळूशकेल. 

५२. व्हचुगअलणनरीक्षितपासिीपिूगकर्यासाठीप्रणशक्षिकें द्रातून/स्र्ानातनूकोिालाप्राणधकृतकेले

जाईल? 

उत्तर:  व्हचुगअल पडतालिीसाठी सूचना एलटग (नलंक) नोंदिीकृत प्रणशक्षि कें द्राला/ स्र्ानीय

एसओपीसीलाव्हचुगअलणनरीक्षितपासिीपूिगकर्यासाठीपाठवलेजाईल.त्यामुळेप्रणशक्षि

भार्ीदार/ कें द्रांना एसआयपी ककंवा एसडीएमएसवर प्रणशक्षि कें द्र/ स्र्ानाचे तपशील

अद्ययावतकर्याचीणवनंतीकर्यातयेतआहे. 

५३. सीसीटीव्हीमॉणनटररंर्म्प्हिजेकाय? 

उत्तर:    प्रत्येक टीसीमधून णनवडक सीसीटीव्ही एनएसडीसी कें द्रीभूत कंट्रोल रूमशी टीसीच्या

कायागबाबत सातत्यपूिग माणहती णमळव्यासाठी जोडले जातील. अॅणप्लकेशनमधये अंतर्गत

असलेल्याएआयमधूनकोित्याहीपूतगतानझालेल्याबाबतीतसूचनाद्ददलीजाईलजसेवर्ागत

पुरेसेउमेदवारनसिेककंवाणवणशष्टकायागसाठीच्याप्रणशक्षिासाठीआवश्यकतीउपकरिेनसिे.

याअॅणप्लकेशनमधयेनॉककमांडद्वारेलाइवणव्हणडओफीडचेवैणशष्यहीउपलब्धअसेल. 

पररणशष्ट३: महत्त्वाच्याकार्दपत्ांसाठीनलझंस 

अनु

क्र. 

कार्दपत्ाचेनाव नलकं 

१.  पीएमकेव्हीवाय मार्गदशगक

तत्वे(२०२०-२०२१) 

https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKY-

Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf 

२.  सामाणयकखचागचेणनकष https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Comm

on_Norms.pdf 

३.  णनरीक्षि मार्गदशगक तत्वे–

पीएमकेव्हीवाय३.० 

https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-

04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf 

४.  सामाणयक खचागचे

णनकषअपवादः सामाणयक

खचग:“णवस्तारकायग” 

Common Norms for Skill Development Schemes 

implemented by Government of India.pdf (msde.gov.in) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view
https://drive.google.com/file/d/1d62Ipj936QRGx-NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKY-Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKY-Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Common_Norms.pdf
https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Common_Norms.pdf
https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf
https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf
https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-10/Common%20Norms%20for%20Skill%20Development%20Schemes%20implemented%20by%20Government%20of%20India.pdf
https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-10/Common%20Norms%20for%20Skill%20Development%20Schemes%20implemented%20by%20Government%20of%20India.pdf
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