वितरण आदे श क्र.7
राज्य प्रवशक्षण धोरणाांतर्गत मांजूर तरतूदीमधून राज्य
प्रवशक्षण वनयांत्रण ि मूल्यमापन यांत्रणा, यशदा पुणे,
6 विभार्ीय ि 35 वजल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ाांना
प्रशासकीय प्रवशक्षणाकवरता ( प्रवशक्षण शुल्क ) वनधी
वितवरत करण्यास प्रशासकीय ि वित्तीय मान्यता दे ऊन
वनधी वितरणाबाबत.
योजनाांतर्गत सन 2016-17
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभार्
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हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
वदनाांक : 16 सप्टें बर, 2016.
िाचा : 1. सामान्य प्रशासन विभार्, शासन वनणगय क्र.टीआरएन-2009 /प्रक्र.39/2009/12-अ,
वद.23 सप्टें बर,2011
2. सामान्य प्रशासन विभार्, शासन वनणगय क्र.टीआरएन-2011 /प्रक्र.287/2011/12-अ,
वद.14 ऑक्टोबर,2013
3. सामान्य प्रशासन विभार्, शासन वनणगय क्र.टीआरएन-2014 /प्रक्र.120/2014/12-अ,
वद. 1३ ऑर्ष्ट्ट,2014 ि वद. 12 सप्टें बर,2014
4.सामान्य प्रशासन विभार्, शासन वनणगय क्र.टीआरएन-2014 /प्रक्र.66/2014/12-अ,
वद.१ नोव्हें बर,2014
5. सामान्य प्रशासन विभार्, शासन वनणगय क्र.यशदा -2015 /प्रक्र.243/20115/12-अ,
वद.30 एवप्रल,2016.
6. वित्त विभार्, शासन पवरपत्रक क्र. अ्गस/ां 2016 प्र.क्र.80/अ्गसांकल्प,3
वद.1 एवप्रल, 2016.
7. सामान्य प्रशासन विभार्, शासन पवरपत्रक क्र. - बीयुडी-2016/ प्र.क्र.52 /2016/25,
वद.6 एवप्रल, 2016
8. वित्त विभार्, शासन पवरपत्रक क्र. अ्गस/ां 2016 प्र.क्र.89/अ्गसांकल्प,3
वद. 20 एवप्रल, 2016.
9. सामान्य प्रशासन विभार्, शासन पवरपत्रक क्र .- बीयुडी2016-/ प्र.क्र 52./2016/25,
वद.2 2 एवप्रल, 2016
10. सांचालक, राज्य प्रवशक्षण वनयोजन मूल्यमापन यांत्रणा

यशदा पुणे याांचे

क्र.राप्रवनमूयां/केआरए/प्रक्र.45/2016-17/ वद.1 जुल,ै 2016 चे पत्र.
प्रसतािना :राज्य शासनाचे प्रवशक्षण धोरण प्रभािीपणे राबविण्याकवरता यशदा पुणे, या सांस्ेमध्ये िर्ग १ चे
अवधकारी, विभार्ीय सांस्ाांमध्ये िर्ग 2 ि िर्ग 3 चे अवधकारी ि कमगचारी ि वजल्हा सतरीय प्रशासकीय
प्रवशक्षण सांस्ाांमध्ये िर्ग 4 च्या कमगचा-याांकवरता प्रशासकीय प्रवशक्षण घेण्याचे वनवित झाले आहे. या
प्रवशक्षणार्थ्यांकवरता वनिास ि भोजन व्यिस्ा ि इतर प्रवशक्षण सांबांवधत सिग अनुषांवर्क बाबी याकवरता 1
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नोव्हें बर,2014 च्या शासन वनणगयान्िये यशदा पुणे, विभार्ीय ि वजल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ाांसाठी
वनिासी प्रशासकीय प्रवशक्षणाचे शुल्क मांजूर करण्यात आले आहे . त्याचप्रमाणे, निीन विषयाची तोंड
ओळख या एक वदिसीय अवनिासी प्रवशक्षणाकवरता वद.30.4.2016 च्या शासन वनणगयान्िये यशदा पुणे,
विभार्ीय ि वजल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ाांसाठी प्रवशक्षण शुल्क मांजूर करण्यात आले आहे .
त्यानुसार, सांचालक, राप्रवनमूयां, यशदा पुणे याांनी, सांदभाधीन क्र.10 च्या पत्रान्िये सन 2016-17
या आर्थ्क िषामध्ये 6 विभार्ीय प्रवशक्षण सांस्ाांमध्ये एकूण 2460 प्रवशक्षणा्ी ि वजल्हा प्रवशक्षण सांस्ाांमध्ये
एकूण 52200 प्रवशक्षणा्ी तसेच यशदा पुणे, या सांस्ेमध्ये 18050 प्रवशक्षणा्ी या प्रमाणे एकूण 72710
इतक्या प्रवशक्षणा्ी याांना पायाभूत प्रवशक्षण, पदोन्नतीनांतरचे प्रवशक्षण, उजळणी प्रवशक्षण ि नविन विषयाची
तोंडओळख या ४ प्रकारच्या प्रशासकीय प्रवशक्षणाचा आराखडा तयार करुन या सांस्ाांना प्रवशक्षणाकवरता
प्रवशक्षण शुल्क म्हणून रु. २१57.60 लाख इतक्या आिश्यक असणा-या वनधी मार्णीच्या प्रसतािास मान्यता
दे ण्याचे प्रसतावित केले आहे. त्यानुसार या प्रशासकीय प्रवशक्षणाच्या खचाकवरता यशदा पुणे, विभार्ीय ि
वजल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ाांना वनधी वितवरत करण्याकवरताच्या प्रसतािास प्रशासकीय ि वित्तीय
मान्यता दे ण्याची बाब या नसतीिर विचाराधीन आहे
शासन वनणगय :राज्य प्रवशक्षण धोरणाच्या अांमलबजािणीसाठी मार्णी क्र. ए-04, 2070-इतर प्रशासकीय सेिा
00-003-प्रवशक्षण 00-10- राज्य प्रवशक्षण कायगक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा ि सहाय्य यािरील खचग
(2070 0853) 31-सहायक अनुदान, योजनाांतर्गत या लेखावशषाखाली सन 2016-17 या आर्थ्क
िषाकवरता सांदभाधीन क्र. 7 च्या शासन पवरपत्रकान्िये एकूण रु.2563.80 लाख ( अक्षरी रुपये चौदा कोटी,
त्र्याहत्तर लाख, पन्नास हजार फक्त ) इतकी तरतूद अ्गसक
ां ल्ल्पय अांदाजामध्ये करण्यात आली. सांदभाधीन
क्र. 7 च्या पवरपत्रकान्िये अ्गसांकल्ल्पत केलेल्या तरतूदीनुसार सांदभाधीन क्र. 9 च्या शासन पवरपत्रकान्िये
सदर योजनाांतर्गत सांपण
ू ग अनुदान वनयांत्रक अवधकाऱयाांच्या सिाधीन करण्यात आले आहे . सांदभाधीन क्र. 8
च्या वित्त विभार्ाच्या वद.20.4.2016 च्या शासन पवरपत्रकानुसार योजनाांतर्गतसाठी प्र्म नऊ
मवहन्याकवरता ( वडसेंबर 2016 अखेर ) त्यानुसार अ्गसक
ां ल्ल्पय तरतूदीच्या एकूण रु.2563.80 लाखाच्या
80 % च्या मयादे त रु.2051.00 लाख इतका वनधी खचग करण्याची मयादा विवहत करण्यात आली आहे .
त्यापैकी, सांदभाधीन क्र. च्या शासन पवरपत्रकानुसार लेखाअनुदान ि जुलै 2016 पयंत कवरता रु.1273.20
लाख ( रुपये बारा कोटी, त्र्याहत्तर लाख, िीस हजार फक्त ) इतका वनधी अ्गसक
ां ल्प वितरण प्रणालीिर
उपलब्ध करुन वदला आहे.
पृष्ट्ठ 8 पैकी 2
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2. राज्य प्रवशक्षण वनयांत्रण ि मूल्यमापन यांत्रणेअत
ां र्गत आता सदर अनुदानाच्या मयादेत खाली दशगविल्यानुसार
यशदा पुणे, ६ विभार्ीय सांस्ा ि ३६ वजल्हासतरीय सांस्ाांमध्ये घेण्यात येणा-या प्रशासकीय प्रवशक्षणाकवरता,
प्रवशक्षण शुल्काच्या खचापोटी खाली वदलेल्या तक्त्यानुसार रु.20,51,00,000/- ( रुपये िीस कोटी, एक्कािन्न
लाख फक्त ) इतक्या खचास वित्तीय अवधकार वनयम पुल्सतका 1978, भार् पवहला, उपविभार्-तीन, अ.क्र.4
पवरच्छे द क्र. 27 (2) (अ) अन्िये प्रशासवनक विभार्ास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा िापर करुन ि सदर
अवधकारातील रकाना क्र.6 खालील अटींच्या अधीन राहू न प्रशासवकय ि वित्तीय मान्यता दे ण्यात येत आहे .
अ. यशदा पुणे
अ.क्र.

सांस्ेसाठी प्रवशक्षण आराखडयानुसार वितरीत कराियाची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे :-

यशदा पुणे वशखर

वनवित करण्यात आलेले प्रवत

प्रवशक्षीत करण्यात येणाऱया प्रवशक्षणार्थ्यांची

प्रवशक्षण सांस्ा

प्रवशक्षणा्ी प्रवत वदिसाचे

सांख्या

प्रवशक्षणाचे एकूण

प्रवशक्षणासाठी

वदिस

एकूण खचग

प्रवशक्षण शुल्क
1

2

1.

1

3

4

5

6

रु. 2000 वनिासी प्रवशक्षण ि

1. पायाभूत ( 42 वदिस) -120

1. 5040

1. रु.100.80 लाख

रु. 600 अवनिासी प्रवशक्षण

2. उजळणी 5 वदिस -900

2. 4500

2. रु.90.00 लाख

3. पदोन्नतीनांतरचे १२ वदिस -30

3. 360

3. रु.7.20 लाख

4. निीन विषय तोंड ओळख 1 वदिस -17000

4. 17000

4.रु.102.00 लाख

26900

रू.300.00 लाख

एकूण 18050
50
ब.

विभार्ीय प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ाांसाठी प्रवशक्षण आराखडयानुसार वितरीत कराियाची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे :-

अ.क्र.

विभार्ीय प्रशासकीय

वनवित करण्यात आलेले प्रवत

प्रवशक्षीत करण्यात येणाऱया प्रवशक्षणार्थ्याची

प्रवशक्षण सांस्ा

प्रवशक्षणा्ी प्रवत वदिसाचे प्रवशक्षण

सांख्या

शुल्क

1
1.

2

3

6

रु. 1500 वनिासी प्रवशक्षण ि
रु. 600 अवनिासी प्रवशक्षण

प्रवशक्षणासाठी

वदिस

एकूण खचग

4

5

6

1.पायाभूत िर्ग-2 ( 42 वदिस) -360

1. 15120

1. रु.226.80 लाख

2. पायाभूत िर्ग-3 ( 12 वदिस) -2100

2. 25200

2. रु.378.00 लाख

40320

रू.604.80लाख

एकूण 2460
क.

प्रवशक्षणाचे एकूण

वजल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ाांसाठी प्रवशक्षण आराखडयानुसार वितरीत कराियाची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे :-

अ.क्र. वजल्हा प्रशासकीय
प्रवशक्षण सांस्ा

वनवित करण्यात आलेले प्रवत

प्रवशक्षीत करण्यात येणाऱया

प्रवशक्षणाचे एकूण

प्रवशक्षणासाठी

प्रवशक्षणा्ी प्रवत वदिसाचे

प्रवशक्षणार्थ्याची सांख्या

वदिस

एकूण खचग

1.पायाभूत िर्ग-3 ( 12 वदिस) -7560

1.

90720

2.

8640

3.

43200

प्रवशक्षण शुल्क

1

36

रु.1000 वनिासी प्रवशक्षण ि

रु. 600 अवनिासी प्रवशक्षण

2.पायाभूत िर्ग-4 ( 6 वदिस) -1440
3.निीन विषय तोंड ओळख ( 1 वदिस )
43200

एकूण 52200

3.

1. रु.907.20 लाख
3. रु.86.40 लाख
2. रु.259.20 लाख

142560

रू.1252.80 लाख

अ+ब+क

रु.2157.60 लाख

सदर मान्यतेच्या अधीन राहू न राज्य प्रवशक्षण वनयांत्रण ि मूल्यमापन यांत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभार्ीय

प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ा ि ३5 वजल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ा याांनी िषगभरात िरील तक्त्यातील रकाना ४
पृष्ट्ठ 8 पैकी 3
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मध्ये नमूद सांख्ये इतक्या प्रवशक्षणार्थ्यांना प्रवशक्षण देणे अवनिायग आहे.
त्यानुसार आता राज्य प्रवशक्षण वनयांत्रण ि मूल्यमापन यांत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभार्ीय ि ३5 वजल्हा
सांस्ाांमध्ये घेण्यात येणा-या प्रशासकीय प्रवशक्षणाकवरता प्रवशक्षण शुल्काच्या खचापोटी खालील नमूद केलेल्या
वििरणपत्र “अ” वििरणपत्र “ब”, ि वििरणपत्र “क” मधील रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार राप्रवनमूयां, यशदा
पुणे, याांना रु.200.00 लाख ( रुपये दोनशे लाख फक्त, 6 विभार्ीय सांस्ा याांना रु.450.00 लाख ( रुपये चारशे
पन्नास लाख फक्त ) ि 35 वजल्हा सांस्ाांना रु. 525.00 लाख ( रुपये पाचशे पांचिीस लाख ) असे एकूण रु.1175.00
लाख ( रुपये अकरा कोटी, पांच्याहत्तर लाख फक्त ) इतका वनधी सहायक अनुदान म्हणून वितवरत करण्यात येत
आहे . वितवरत वनधी अ्गसक
ां ल्पीय तरतूदीच्या एकूण रु.2563.80 लाखाच्या ( रु. पांचिीस कोटी, त्रेसष्ट्ठ लाख,ऐांशी
हजार फक्त ) 80 % रकमेच्या मयादेत आहे.
वििरणपत्र-अ
अ.क्र.

यशदा पुणे वशखर सांस्ा

सन २०१6-१7 कवरता प्रशासकीय

त्यापैकी एवप्रल २०१6 ते सप्टें बर,

प्रवशक्षण शुल्काकवरता मांजूर अनुदान

२०१6 या सहा मवहन्याांकवरता वितरीत
करण्यात येणाऱया अनुदानाची रक्कम

१

२

३

राज्य प्रवशक्षण वनयांत्रण मूल्यमापन यांत्रणा,यशदा

1

४

रु. 300.00 लाख

रु. 200.00 लाख

पुणे

वििरणपत्र-ब
अ.क्र. विभार्ीय सांस्ाांची नाांिे

सन २०१6-१7 कवरता प्रशासकीय

त्यापैकी एवप्रल २०१6 ते सप्टें बर, २०१6 या सहा

प्रवशक्षण शुल्काकवरता मांजूर अनुदान मवहन्याांकवरता वितरीत करण्यात येणाऱया अनुदानाची
रक्कम
१

२

३

४

1

मराठिाडा प्रबोवधनी, औरां र्ाबाद

रु. 100.80 लाख

रु. 75.00 लाख

2

विदभग प्रबोवधनी, अमरािती

रु. 100.80 लाख

रु. 75.00 लाख

3

रामेती, पुणे

रु. 100.80 लाख

रु. 75.00 लाख

4

रामेती- खोपोली ,रायर्ड

रु. 100.80 लाख

रु. 75.00 लाख

5

नावशक महसूल प्रबोवधनी, नावशक

रु. 100.80 लाख

रु. 75.00 लाख

6

िनामती, नार्पूर

रु. 100.80 लाख

रु. 75.00 लाख

एकूण

एकूण

रु.604.80 लाख

रु. 450.00 लाख

वििरणपत्र-क
अ.क्र.

१
1

वजल्हा सांस्ाांची नाांिे

२
िाहतूक प्रवशक्षण सांस्ा,हां सराज लाईन,भायखळा,बृहन मुांबई.

सन २०१6-१7 कवरता

त्यापैकी एवप्रल २०१6 ते सप्टें बर,

प्रशासकीय प्रवशक्षण

२०१6या सहा मवहन्याांकवरता

शुल्काकवरता मांजूर

वितरीत करण्यात येणाऱया

अनुदान

अनुदानाची रक्कम

३
रु. 34.80 लाख

४
-----------
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२

न्युझीलांड हॉसटे ल, आरे कॉलनी,( र्ोरे र्ाि) प ,मुांबई उपनर्र

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

3

िनरक्षक प्रवशक्षण विद्यालय,शहापूर,ठाणे

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

4

िसांतराि नाईक राज्य कृवष विसतार व्यिस्ापन सांस्ा

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

5

महाराष्ट्र अवभयाांवत्रकी प्रवशक्षण प्रबोवधनी,नावशक या सांस्ेऐिजी

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

6

दादासाहे ब चौधरी िनरक्षक प्रवशक्षण सांस्ा ,पाल,जळर्ाि

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

7

ग्रामसेिक प्रवशक्षण सांस्ा माांजरी फामग,पुणे

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

8

िावनकी प्रवशक्षण विद्यालय,कांु डल (कांु डल प्रबोवधनी), साांर्ली

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

9

रामेती, र्ेट नां4 ,शहाजी नर्र,मध्यिती इमारती जिळ, लाईन

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

10

महाराष्ट्र जल ि भूवम व्यिस्ापन सांस्ा (िाल्मी), औरां र्ाबाद या

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

( रामेती ),खोपोली , रायर्ड
महसूल प्रबोवधनी, नावशक या सांस्ेस

बाजार, कोल्हापूर
सांस्ेऐिजी मराठिाडा प्रवशक्षण प्रबोवधनी, पैठण, औरां र्ाबाद या
सांस्ेस

11

िनरक्षक प्रवशक्षण सांस्ा,दे ऊळर्ािराजा रोड,पी.बी93 .,जालना

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

12

ग्रामसेिक प्रवशक्षण केंद्र, मराठिाडा ॲग्रीकल्चर विद्यापीठ,परभणी

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

13

महाराष्ट्र लेखा ि वित्त प्रवशक्षण केंद्र,माांर्ीलाल प्लॉट, कॅम्प

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

14

ग्रामसेिक प्रवशक्षण केंद्र,बुलढाणा

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

15

आरोग्य आवण कुटु ां ब कल्याण प्रवशक्षण केंद्र, माताकचेरी, श्रध्दानांद

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

16

सेंरल फॉरे सट रें जर कॉलेज,मूल रोड, चांद्रपूर01-

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

17

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,जव्हार,ठाणे 401603

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

18

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, वमरजोळे , रत्नावर्री-४१५ ६१२

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

19

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, तहसील कायालयाच्याबाजुला,

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

20

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, जुने र्रुड हायसकूल इमारत,

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

21

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, वजल्हा पवरषद आिार, र्ट सदन

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

22

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,जुने डी.एड. कॉलेज, सांर्मनेर,

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

23

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, फलटण, वजल्हा- सातारा

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

24

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, सोलापूर

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

25

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,वशिाजी नर्र, वजल्हा- सहर्ोली

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

26

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, माांजरा कॉलनीच्या

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

रोड,अमरािती

पेठ,नार्पूर

कांु डल, वजल्हा-ससधुदूर्ग
साक्री रोड, धुळे
इमारत, नांदुरबार
वजल्हा -अहमदनर्र

बाजूला,अांबेजोर्ाई, वजल्हा- बीड
27

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,श्रीनर्र, वजल्हा- नाांदेड

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

28

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,विद्यानर्र, ताांबरी विभार्,

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

वजल्हा- उसमानाबाद.
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वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,बाशी रोड, दत्त

29

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

नर्र,मुरूड,लातूर.
30

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, आकाशिाणी केंद्राजिळ,

31

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, सांतोषी माता मांवदराजिळ,

वजल्हा-यितमाळ.
हनुमान िसती, वजल्हा- अकोला
वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,लखाळा,रायसोड रोड, वजल्हा -

32

िाशीम
33

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, िधा-

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

34

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, शास्त्री चौक, भांडारा-

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

35

वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा,र्ांर्ाबाई रूग्णालयाजिळ, जुनी

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

रु. 34.80 लाख

रु.15.00 लाख

रु.1252.80 लाख

रु. 525.00 लाख

पांचायत सवमती, नेहरू चौक, र्ोंवदया
वजल्हा वशक्षण आवण प्रवशक्षण सांस्ा, र्डवचरोली -

36

एकूण

1. अनुक्र. १ ये्ील सांस्ेंने सदर प्रवशक्षण घेण्यास असम्गता दशगविली असल्यामुळे त्या सांस्ेने घेणे आिश्यक असलेले प्रवशक्षण न्युझीलांड हॉसटे ल, आरे
कॉलनी, ( र्ोरेर्ाि) प ,मुांबई उपनर्र याांनी घेण्यास मान्यता वदल्यास सदर वनधी त्या सांस्ेस वितवरत करण्यात येईल.
2. अनुक्र. 5 ि अनुक्र. १० ये्ील सांस्ाांनीही सदर प्रवशक्षण धेण्यास असम्गता दशगविली असल्यामुळे या वजल्हा सांस्ाांकवरता वनवित करण्यात आलेले प्रवशक्षण
सांबवां धत विभार्ाच्या विभार्ीय सांस्ाांना घेण्याचे वनदे श देण्यात येत आहे त. त्याचप्रमाणे, वजल्हा सांस्ाांना वितवरत करण्यात येणारा रु.15.00 लाख इतका वनधी
त्या विभार्ीय सांस्ाना वितवरत करण्यात येत आहे .
3.अनुक्र. 13 ये्ील सांस्ेमध्ये वनिासी प्रवशक्षण घेण्याकवरता वनिास व्यिस्ा ि इतर सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे सदर सांस्ेने अवनिासी प्रवशक्षण घेण्यास
मान्यता देण्याची विनांती केली होती. त्ावप, सदर सांस्ेने वनिासी प्रवशक्षणासाठी डॉ. पांजाबराि दे शमुख विदभग प्रशासकीय ि प्रवशक्षण प्रबोवधनी, अमरािती,
या सांस्ेच्या सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे, विदभग प्रबोवधनी, अमरािती या सांस्ेने सदर सांस्ेस आिश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन दयाव्यात.

4.

यासाठी होणारा ( रु.200.00 लाख + रु.450.00 लाख +रु.525.00 लाख ) एकूण रु. 1175.00 लाख

( अक्षरी रुपये अकरा कोटी, पांच्याहत्तर लाख फक्त ) इतका खचग “ मार्णी क्र .अे-4-2070 इतर प्रशासकीय सेिा
00- 003 -प्रवशक्षण 00 - 10- राज्य प्रवशक्षण कायगक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा ि सहाय यािरील खचग
(2070 0853 ) ३१ सहायक अनुदान” योजनाांतर्गत या लेखावशषाखाली सन 2016-17 या आर्थ्क िषाकवरता
मांजूर अ्गसांकल्ल्पय अनुदानातून करण्यात येत आहे.
5.

सदरहू मांजूर करण्यात आलेले अनुदान सिग विभार्ीय ि वजल्हा सांस्ाांनी ि यशिांतराि चव्हाण विकास

प्रशासन प्रबोवधनी, पुणे या सांस्ेने तात्काळ कोषार्ारातून आहवरत करािे. सदर अनुदानाची सांबवां धत कोषार्ारातून
काढण्यात आलेली रक्कम महालेखापाल कायालयातील लेख्यात त्याच शीषाखाली नोंदली र्ेली आहे सकिा नाही
याची खात्री करुन घ्यािी.
6.

सांस्ाांनी

आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे विवनयोर्

प्रमाणपत्र (UTILIZATION

CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुांबई / महाराष्ट्र-२, नार्पूर ि शासनाला सदर
विवनयोर् प्रमाणपत्रात बाबवनहाय तपशीलिार खचाची नोंद घेऊन तातडीने सादर करािे.
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7.

उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खचाचे सितांत्र लेखे ि पुसतके तपासण्याचे अवधकार, महालेखापाल,

महाराष्ट्र-1, मुांबई / महाराष्ट्र-२, नार्पूर याांना राहतील ि त्याकवरता सदर सांस्ा त्याांना सांपण
ू ग सुविधा उपलब्ध
करुन दे ईल.
8.
9.

सांस्ेने आर्थ्क िषग 2016-2017 मधील खचग मांजूर अनुदानाइतका सीवमत ठे िािा.
सदर शासन वनणगय वित्त विभार्ाचे पवरपत्रक क्र. क्र. अ्गसां/2016 प्र.क्र.89/अ्गसांकल्प,3

वद. 20 एवप्रल, 2016 अन्िये प्रशासकीय विभार्ाांना प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारान्िये वनर्गवमत करण्यात येत
आहे . सदर पवरपत्रकाच्या पवरवशष्ट्टातील अनुक्रमाांक ९ मध्ये नमूद अटींची तसेच या पवरपत्रकातील पवरच्छे द ७ ते
१८ मधील अटींची पूतगता होत आहे .
10. सदर शासन वनणगय वनयोजन विभार् ि वित्त विभार् याांच्या मान्यतेने अनुक्रमे सांदभग क्र. 140/1443,
वद. 25.7.2016 ि सांदभग क्र.596/व्यय-४ वद.31.8.2016 च्या सहमतीने वनर्गवमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांर्णक सांकेताांक 201609161730032607 असा आहे . हा आदेश वडजीटल
सिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Ajit
Sopanrao
Deshmukh

Digitally signed by Ajit Sopanrao
Deshmukh
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Under Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Ajit Sopanrao
Deshmukh
Date: 2016.09.16 17:31:52 +05'30'

( अवजत देशमुख )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई

2.

महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नार्पूर,

3.

मा. प्रधान सवचि (सेिा ), सामान्य प्रशासन विभार्, मांत्रालय, मुांबई-32,

4.

अपर मुख्य सवचि, वनयोजन विभार्, मांत्रालय, मुांबई-32,

5.

प्रधान सवचि, वित्त विभार्, मांत्रालय, मुांबई-32,

6.

महासांचालक, यशदा, राजभिन आिार, बाणेर रोड, पुणे,

7.

विभार्ीय आयुक्त (सिग विभार्)

8.

वजल्हावधकारी (सिग वजल्हे )

9.

उपमहासांचालक, राज्य प्रवशक्षण वनयांत्रण ि मूल्यमापन यांत्रणा, यशदा, राजभिन आिार, बाणेर रोड, पुणे,

10.

सांचालक, राज्य प्रवशक्षण वनयांत्रण ि मूल्यमापन यांत्रणा, यशदा, राजभिन आिार, बाणेर रोड, पुणे,

11.

सांचालक, सिग विभार्ीय प्रवशक्षण सांस्ा ( नार्पूर, पुणे, खोपोली, अमरािती, नावशक, औरां र्ाबाद )
पृष्ट्ठ 8 पैकी 7

शासन वनणगय क्रमाांकः यशदा २०१6/प्र.क्र.111 /१6/१२ अ

12.

सांचालक /विशेष कायग अवधकारी / प्राचायग सिग वजल्हा प्रशासकीय प्रवशक्षण सांस्ा ( िाहतूक वजल्हा प्रशासकीय
सांस्ा भायखळा िर्ळू न )

13.

वनयोजन विभार्, ( कायासन १४४३) / वित्त विभार् ( व्यय-४/ अ्गसांकल्प-14) मांत्रालय, मुांबई -32

14.

अिर सवचि, सामान्य प्रशासन विभार् / कायासन -25

15.

वनिड नसती, कायासन-12-अ.
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