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-2014/प्र.क्र.109/रोस्वरो-1
िी.टी.हॉस्पीटल कॉम्पप्पलेक्स इमारत, 5 वा मिला,
नवीन मंत्रालय, मुंबई 400 001
तारीख: 21 ऑगस्ट,2014

वाचा
1) र्ासन जनर्गय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1, जदनांक
19 मे,2014
2) संचालक, रोिगार व स्वयंरोिगार संचालनालय, नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रोस्वसं/कक्ष4/जनयोिन/5731, जद.29 मे,2014
3) र्ासन पजरपत्रक ,जवत्त जवभाग, क्र.अंदाि-2014/प्र.क्र.110/अथग-3, जदनांक 1 िुलै,2014

र्ासन जनर्गय
या जवभागाच्या संदभग क्रमांक 1 येथील जदनांक 19 मे,2014 च्या र्ासन जनर्गयान्वये राज्यात
रोिगार व स्वयंरोिगार केंद्रांमध्ये व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदे र्न केंद्रे स्थापन करण्याचा जनर्गय
घेण्यात आला असून पजहल्या टप्पप्पयात मुंबई उपनगर, औरंगाबाद, नागपूर, सांगली व ससधुदुगग येथे अर्ी
केंद्रे स्थापन करण्यास प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे.

या केंद्रांसाठी येर्ारा खचग

भागजवण्यासाठी अथगसंकल्पीय तरतूद करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या जवचाराधीन होता. यासाठी मागर्ी
क्रमांक झेड-ए 01, प्रधान लेखाजर्र्ग 2230- कामगार व सेवायोिन,02-सेवायोिन सेवा,001सेवायोिन व प्रर्ासन या लेखाजर्र्ाखाली “06- व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदे र्न केंद्रांची स्थापना “ हे
उपजर्र्ग सुरु करण्यात आले आहे. सदरची केंद्रे कायान्वीत करण्याच्या अनुर्ंगाने पुरवर्ी मागर्ीद्वारे
उपलब्ध झालेला जनधी जवत्त जवभागाच्या संदभग क्र.3 येथील जदनांक 1 िुलै,2014 च्या पजरपत्रकातील
तरतूदी जवचारात घेता खालीलप्रमार्े जवतरीत करण्यास तसेच जवत्त जवभागाने जनधी खचग करण्याबाबत
वेळोवेळी जनगगजमत केलेल्या सूचना व जवत्तीय अजधकारांचे पालन करुन खचग करण्यास याद्वारे मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
मागर्ी क्र.झेड ए-01
प्रधान लेखाजर्र्ग -2230- कामगार व सेवायोिन
02- सेवायोिन सेवा, 001- सेवायोिन व प्रर्ासन
06- व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदे र्न केंद्रांची स्थापना ( 22306038)
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उजिष्ट्ट

पुरवर्ी मागर्ीद्वारे उपलब्ध

जवत्त जवभागाच्या जद.01.07.2014 च्या

जनधी (रु.)

पजरपत्रकान्वये खचास मान्यता जदलेला जनधी (रु.)

27,85,000/-

16,71,000/-

कायालयीन खचग

3,50,81,000/-

2,10,48,600/-

संगर्क खचग

1,13,08,000/-

67,84,800/-

िाजहरात व प्रजसध्दी

31,00,000/-

18,60,000/-

व्यावसायीक र्ुल्क

1,44,79,000/-

86,87,400/-

एकूर्

6,67,53,000/-

4,00,51,800/-

दू रध्वनी, जवि व पार्ी

2. राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न केंद्रांसाठी वरीलप्रमार्े येर्ारा
रु.4,00,51,800/- (रुपये चार कोटी एकावन्न हिार आठर्े फक्त ) खचग वरील लेखाजर्र्ाखाली खची टाकण्यात
यावा व वर नमूद केलेल्याप्रमार्े मंिूर अनुदानातून भागजवण्यात यावा.
3. हा र्ासन जनर्गय जनयोिन जवभागाच्या अनौपचारीक संदभग क्र.264/1471, जदनांक 21.07.2014 व जवत्त
जवभागाच्या अनौपचाजरक संदभग क्र.345/व्यय-5, जदनांक 15.05.2014 व 30.07.2014 अन्वये जदलल्या
मान्यतेनुसार जनगगजमत करण्यात येत आहे .
सदर र्ासन जनर्गय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201408221155054903 असा आहे. हा आदे र् जडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.

Usha Prakash
Mahajan

Digitally signed by Usha Prakash
Mahajan
DN: c=IN, o=Govt of Maharashtra,
ou=Employment and self employment,
postalCode=400032, st=maharashtra,
cn=Usha Prakash Mahajan
Date: 2014.08.22 11:51:13 +05'30'

उ.प्र.महािन
शासनाच्या सह सचिव

प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सजचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव

4. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा पजरक्षा ), महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/ नागपूर
5. अजधदान व लेखा अजधकारी, मुंबई
6. कोर्ागार अजधकारी, ठार्े, औरं गाबाद, नागपूर, सांगली व ससधुदुगग
7. उप कोर्ागार अजधकारी, कोकर् भवन, नवी मुंबई
8. जनवासी लेखा पजरक्षा अजधकारी, मुंबई
9. आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास, कोकर् भवन, नवी मुंबई
10. मा.मंत्री, रोिगार व स्वयंरोिगार यांचे खािगी सजचव,मंत्रालय,मुंबई
11. मा.राज्यमंत्री, रोिगार व स्वयंरोिगार यांचे खािगी सजचव, मंत्रालय,मुंबई
12. प्रधान सजचव, रोिगार व स्वयंरोिगार यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई
13. जवत्त जवभाग,व्यय-15, मंत्रालय,मुंबई
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14. जनयोिन जवभाग, का-1471, मंत्रालय,मुंबई
15. महाराष्ट्र कौर्ल्य जवकास संस्था, मुंबई
16. संचालक, यर्दा पुर्े
17. जनवड नस्ती
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