प्रथम टप्पप्पयात राज्यातील पाच जिल्हा
रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन केंद्रामध्ये
व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदे र्न केंद्र सुरु
करण्याबाबत

महाराष्ट्र र्ासन
रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग
र्ासन जनर्गय क्रमांकः रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1
िी.टी.हॉस्पीटल संकुल इमारत, 5 वा मिला
नवीन मंत्रालय,मुंबई- 400 001
तारीख: 16 िुलै,2014

वाचा 1) र्ासन जनर्गय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/
रोस्वरो-1, जदनांक 19 मे,2014

प्रस्तावना रोिगार व स्वयंरोिगार जवभागाच्या क्रमांक- रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1, जदनांक 19
मे,2014 च्या र्ासन जनर्गयान्वये राज्यात रोिगार व स्वयंरोिगार केंद्रामध्ये व्यवसाय मागगदर्गन व
समुपदे र्न केंद्रे स्थापन करण्याचा जनर्गय घेण्यात आला असून पजहल्या टप्पप्पयात मुंबई उपनगर,
औरंगाबाद, नागपूर, सांगली व ससधुदूगग येथे अर्ी केंद्रे स्थापन करण्यास प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात
आली आहे. या केंद्रांसाठी येर्ारा खचग भागजवण्यासाठी अथगसंकल्पीय तरतूद करण्याचा तसेच या
योिनेसाठी नवीन लेखाजर्र्ग सुरु करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या जवचाराधीन होता.

र्ासन जनर्गयमुंबई उपनगर, औरंगाबाद, नागपूर, सांगली व ससधुदुगग येथे स्थापन करावयाच्या केंद्रांसाठी
येर्ारा खचग भागजवण्यासाठी खालीलप्रमार्े लेखाजर्र्ग सुरु करण्यास याद्वारे मान्यता दे ण्यात येत आहे.
“ मागर्ी क्रमांक झेड-ए-01
प्रधान लेखाजर्र्ग-2230-कामगार व सेवायोिन
02- सेवायोिन सेवा, 001-सेवायोिन व प्रर्ासन,
06-व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदे र्न केंद्रांची स्थापना ( संकेतांक 22306038)”
2.

हा र्ासन जनर्गय महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई यांच्या अनौपचाजरक

संदभग क्रमांक TM Secn./UOR/S&ES/1615, जदनांक 07.05.2014 व जवत्त जवभागाच्या अनौपचाजरक

शासन ननर्णय क्रमाांकः रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1

संदभग क्रमांक 131/अथग-18, जदनांक 20.05.2014 अन्वये जदलेल्या मान्यतेनुसार जनगगजमत करण्यात येत
आहे व तो महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा संकेताक 201408221145160603 असा आहे . हा आदे र् जडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.
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(उ.प्र.महािन)
शासनाच्या सह सचिव

प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सजचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव
4. सवग मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खािगी सजचव
5. सवग जवधान मंडळ सदस्य
6. मा.मुख्य सजचव, महाराष्ट्र र्ासन, मंत्रालय, मुंबई
7. महालेखापाल , ( लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1,मुंबई ( TM Section/VLC Section)
8. महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1,मुंबई
9. जवत्त जवभाग, व्यय-5 व अथग-18, मंत्रालय,मुंबई
10. जनयोिन जवभाग, का-1471
11. आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास, कोकर् भवन, नवी मुंबई
12. सवग सहायक संचालक, जिल्हा रोिगार व स्वयंरोिगार मागगदर्गन केंद्र
13. महाराष्ट्र कौर्ल्य जवकास संस्था, मुंबई
14. संचालक, यर्दा, पुर्े
15. जनवड नस्ती- रोस्वरो-1
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