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स्थाजपत करण्यासाठी येणा-या  अंदाजित खर्चास 
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महाराष्ट्र र्ासन 
रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग 

र्ासन जनणगय क्रमांकः रोस्वरो-2014/प्र.क्र.212/रोस्वरो-1 
िी.टी.हॉस्पीटल कॉम्प्लसे इमारत, 5 वा मिला, 

नवीन मंत्रालय, मंुबई -400 001 
तारीख: 16 ऑक्टोबर, 2014 

वार्चा - 
1) र्ासन जनणगय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/रोस्वरो-1 जद.19 

मे,2014 
2) र्ासन पजरपत्रक क्रमांकःजवत्त जवभाग,क्र.अंदाि-2014/प्र.क्र.110/अथग-3, जदनाकं 01 िुलै,2014 
3) र्ासन जनणगय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2012/प्र.क्र.309/भाग-2/रोस्वरो-

1 जदनांक 16 िुलै,2014 
4) र्ासन जनणगय क्रमांकः रोिगार व स्वयंरोिगार जवभाग, रोस्वरो-2014/प्र.क्र.109/रोस्वरो-1 जद.21 

ऑगस्ट,2014 
5) आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास, रोिगार व स्वयंरोिगार संर्चालनालय यारं्चे पत्र 

क्र.रोस्वरो-9/सीिीसीसी/8625 जद.26 ऑगस्ट,2014 

र्ासन जनणगय-  
उपरोक्त संदभाजिन र्ासन जनणगय जदनांक 19 मे,2014  अन्वये राज्यात रोिगार व स्वयंरोिगार कें द्रामध्ये 

व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें दे्र स्थापन करण्यार्चा जनणगय घेण्यात आला असून पजहल्या ट््यात मंुबई 
उपनगर, औरंगाबाद, नागपरू, सांगली व ससिुदुगग येथे अर्ी कें दे्र स्थापन करण्यास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे.   र्ासन जनणगय, रोिगार व स्वयंरोिगार जद.21 ऑगस्ट,2014 अन्वये सदर योिनेसाठी  
रु.4,00,51,800/-( रु. र्चार कोटी एकावन्न हिार आठरे् फक्त) एवढे अनुदान मंिूर करण्यात आले आहे.   
आयुक्त , रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास यांनी तयांच्या जद.26 ऑगस्ट ,2014 च्या पत्रानुसार जिल्हा 
रोिगार  व स्वयंरोिगार  मागगदर्गन कें द्र, सांगली येथे  व्यवसाय मागगदर्गन व समुपदेर्न कें द्र स्थापन करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग जवकास महामंडळ यांनी जदलेल्या अंदािपत्रकानुसार  अतंगगत रर्चना व जवद्युत  या 
कामासाठी येणारा अंदाजित खर्चग पढुील प्रमाणे आहे. 

 
अ.क्र. अदंािपत्रक सादर 

करणारी यंत्रणा 
कामार्चे स्वरुप रक्कम रु. 

1 महाराष्ट्र राज्य लघु 
उद्योग महामंडळ 

अंतगगत रर्चना ( 
इंटेरीअर) 

रु.58,16,998.00 (रु.अठ्ठावन लाख सोळा हिार 
नऊरे् अठयाण्णव फक्त) 

2 जवद्युत रु.14,59,608.12 ( रु.र्चौदा लाख एकोणसाठ 
हिार सहारे् आठ व बारा पसैे फक्त) 

एकूण रु.72,76,606.12 (रु.बहात्तर लाख सहात्तर हिार 
सहारे् सहा व बारा पसैे फक्त) 

2. या र्ासन जनणगयान्वये उपरोक्त रु.72,76,606.12 (रु.बहात्तर लाख सहात्तर हिार सहारे् सहा व बारा पसै े
फक्त) एवढया अंदाजित खर्चास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात येत असनू सदर खर्चास खालील अटींच्या अिीन 
राहून मंिुरी देण्यात येत आहे.  

1. सदर काम र्ासनाच्या  जवहीत कायगपध्दतीनुसार करण्यात याव.े  
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पषृ्ठ 2 पैकी 2  
  

2. सदर काम जनजित केलेल्या जवजनदीष्ट्टाप्रमाणे असल्यार्ची खातरिमा केल्याखेरीि तसेर्च, तयांच्या 
गुणवत्तेर्ची खात्री पटल्याखेरीि तयाबाबतर्ची पणूग रक्कम सबंजंितानंा प्रदान करण्यात येऊ नये. 

 

3. उपरोक्त मंिूरी ही र्ासन जनणगय, जवत्त जवभाग, क्रमांक: जवअप्र-10.08/प्र.क्र.70/2008/जवजनयम, जद.15 
मे,2009 नुसार, जवत्तीय अजिकार जनयम पसु्स्तका,1978 मिील भाग-पजहला, उप जवभाग-दोन अनु. क्रमांक 38 
जनयम 90(1) नुसार प्रर्ासकीय जवभागास असलेल्या जवत्तीय अजिकारानुसार देण्यात येत आहे.  
 

 4. सदर  खर्चग सन 2014-15 साठी मंिूर अनुदानातून भागजवण्यात यावा व मागणी क्र.झेड ए-01, प्रिान लेखार्ीर्ग-
2230- कामगार व सेवायोिन, 02- सेवायोिन व 001- सेवायोिन व प्रर्ासन, 06- व्यवसाय मागगदर्गन व 
समुपदेर्न  कें द्रार्ची स्थापना, (22306038) 13 कायालयीन खर्चग (योिनांतगगत) या लेखार्ीर्ाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा.  

 

5. सदर र्ासन जनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असनू तयार्चा संकेताक 201410161317099003 असा आहे. हा आदेर् जडिीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्च ेराज्यपाल यांच्या आदेर्ानुसार व नावाने.  
 
 
 
 
                                                                                                        सं.छ.तडवी 
 अवर सजर्चव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा.महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), एक, महाराष्ट्र,मंुबई 
2. मा.महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), दोन, महाराष्ट्र , नागपरू 
3. आयुक्त, रोिगार, स्वयंरोिगार व कौर्ल्य जवकास रोिगार व स्वयंरोिगार सरं्चालनालय, 

कोकण भवन,नवी मंुबई 
4. जवत्त जवभाग,मंत्रालय, मंुबई 
5. जनयोिन जवभाग, मंत्रालय,मंुबई 
6. अजिदान व लेखा अजिकारी, मंुबई 
7. अपर कोर्ागार अजिकारी, उप कोर्ागार कायालय, कोकण भवन, नवी मंुबई 
8. जिल्हा कोर्ागार अजिकारी, जिल्हा कोर्ागार कायालय, सांगली 
9. जनवडनस्ती- रोस्वरो-1 

http://www.maharashtra.gov.in/
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