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औद्योशगक प्रशिक्षण संस् ंची गुणवत्त व ढ करणे व
बेरोजग र ंन उपलब्ध करुन दे णे य सठी ि सन प्रयत्निील
- एकन ्र व खिसे
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नागपुर, 21 ििसेंबर : सी.एस.आर. अर्थात कॉरपोरे ट सोशन िरस्पॉन्ससबीलीटी च्या

माध्यमातून खाजगी औद्योिगक आस्र्थापनाांच्या सहयोगाने राज्यातील शासकीय औद्योिगक

प्रशििण सांस्र्थाांची गुणवत्ता वाढ करण्याबाबत, तसेच अशा सांस्र्थाांमार्फत बेरोजगाराांना प्रिशिीत

करुन तयाांना रोजगार उपलब्ध करुन दे ण्यासा ी शासन सतत प्रयतनशील असयायाचे आज िवधान
पिरषदे त महसूल मांत्री एकनार्थराव खिसे याांनी िनयम 46 असवये मुख्यमांत्री महोदयाांच्या वतीने
िनवेदन करताांना स्पष्ट केले.

खिसे पुढे म्हणाले की, जमफनीत हॅनोवर येर्थील मुख्यमांत्री महोदयाांच्या दौऱ्याच्यावेळी

औद्योिगक प्रदशफनामध्ये बोश या औद्योिगक आस्र्थापनाच्या पदािधकाऱ्याांबरोबर झालेयाया
करारानुसार बोश या आस्र्थापनाने नािशक येर्थील मुलींच्या औद्योिगक प्रिशिण सांस्र्थे बरोबर

यावषी जुलै मिहसयात सामांजस्य करार केला आहे . तयानुसार पांचवीस िवद्यार्थ्यांचे प्रिशिण सुरु

असून तयासा ी बोशने एक आधुिनक लॅब तयार केली आहे . याच धतीवर आज िदनाांक 21
ििसेंबर, 2015 रोजी बोश ही कांपनी व राज्यातील चोवीस औद्योिगक प्रिशिण सांस्र्था

(आयटीआय) याांच्या समवेत करार करण्यात आला आहे . या चोवीस सांस्र्थाांमध्ये बोिरवली,

बेलापुर, रतनािगरी, कजफत, िससनर, चाांदवि, यावल (जळगाांव), नािशक, औांध (पुणे), िशरुर,
खेि, पांढरपुर, लातुर, अांबि, घाटां जी, अकोला, अमरावती, ितरोिा, पोंभूणा, नागपुर, भांिारा,
मुल, तुमसर आिण मोखािा येर्थील सहभागी होणाऱ्या उद्योगाांचा समावेश आहे .

तयानुसार बोशतर्े ‘ब्रीज’ (बोश िरस्पॉसस टू इांिियाज िे व्हलपमेंट ॲण्ि ग्रोर्थ थ्रु

एम््लॉयिबलीटी एसहाससीमेंट) हा उपक्रम राबिवण्यात येणार आहे . तयाअांतगफत एका वषात सदर

चोवीस आय.टी.आय., मध्ये प्रतयेकी पाच लाख रुपये खचूफन प्रतयेक सांस्र्थेत एका कायफशाळे चे

आधुिनकीकरण करण्यात येईल. तसेच सुमारे दोन हजार बेरोजगाराांना कौशयाय प्रिशिण दे ऊन
बोश व तयाांच्याशी सांलग्न औद्योिगक आस्र्थापनेला रोजगार उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .
िशवाय, सदर सांस्र्थाांमधील प्रिशिकाांचेही बोश कांपनीतर्े प्रिशिण करण्यात येणार आहे . या

सांस्र्थाांिशवाय अितिरक्त पाच औद्योिगक प्रिशिण सांस्र्थाांमध्ये अशा प्रकारचा करार करण्याचे
प्रस्तािवत आहे .
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