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प्रस्तािना : 
 कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाच्या अविनस्त कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता यंत्रणेच्या अविपत्याखालील िाहन मंजूर नसलेल्या 29 कायालयाकंरीता िाहने मंजूर 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.  त्यानुषंगाने 
कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता यंत्रणेस एकूण 40 िाहने अनुज्ञये करण्यास राज्यस्तरीय 
िाहन आढािा सवमतीची मान्यता वदली आहे.  त्यानुषंगाने याबाबतचा शासन वनणणय वनगणवमत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती. 
शासन वनणणय : 
 कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता यंत्रणेतील अविनस्त कायालयातील सिण पदाचंी 
कतणव्ये ि जबाबदाऱयाचंा  विचार करुन कोणत्या पदाकंरीता िाहन सुवििा उपलब्ि करुन देणे 
आिश्यक आहे, याबाबत राज्यस्तरीय िाहन आढािा सवमतीने वनणणय घेतला असून त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे िाहन आढािा मंजूर करण्यात येत आहे- 
 

अ.
क्र. 

कायालयाचे नाि िाहन अनुज्ञये 
असणारे 
पदनाम 

आढाव्यानुसार 
अनुज्ञये िाहन 
संख्या 
 

कार जीप 

कोकण विभाग 
 
1. उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, 

मंुबई विभाग 
1 1 1 - 

2. सहायक संचालक, वजल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता मागणदशणन कें द्र, मंुबई 
उपनगर/मंुबई शहर/ठाणे/ 
रायगड/ रत्नावगरी/ससिुदुगण 
 
 

6 6 - 6 
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पुणे विभाग 
3. उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, 

पुणे विभाग, पुणे 
 

1 1 1 - 

4. सहायक संचालक, वजल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता मागणदशणन कें द्र, पुणे/ 
कोल्हापूर/सातारा/सांगली/ 
सोलापूर 

5 5 - 5 

नावशक विभाग 
 

5 उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, 
नावशक विभाग, नावशक 
 

1 1 1 - 

6 सहायक संचालक, वजल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता मागणदशणन कें द्र, 
नावशक/जळगाि/िुळे/ 
अहमदनगर /नंदुरबार 

5 5 - 5 

अमरािती विभाग 
 

7 उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, 
अमरािती विभाग, अमरािती 
 

1 1 1 - 

8 सहायक संचालक, वजल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता मागणदशणन कें द्र, 
अमरािती/ अकोला/ बुलढाणा/ 
यितमाळ/ िावशम 
 

5 5 - 5 

औरंगाबाद विभाग 
 

 उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
 

1 1 1 - 

 सहायक संचालक, वजल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता मागणदशणन कें द्र, 
औरंगाबाद/जालना/ परभणी/ 
सहगोली/नादेंड/बीड/लातूर/ 
उस्मानाबाद 

8 8 - 8 
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नागपूर विभाग 
 उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, 

नागपूर विभाग, नागपूर 
1 1 1 - 

 सहायक संचालक, वजल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता मागणदशणन कें द्र, 
नागपूर/ििा/भडंारा/ 
गोंवदया/चंद्रपूर/गडवचरोली 

6 6 - 6 

 एकूण 40 40 5 35 
 
2. उपरोक्त पैकी 29 जीप िाहने 6 मवहने कालाििीकरीता भाड्याने घेण्यास खालील 
अटींच्या अिीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे - 

1) िाहने भाड्याने घेण्यासाठी विवहत पद्धतीने वनविदा प्रक्रीया राबविण्यात यािी. 
2) खचात कपात करण्याच्यादृष्ट्टीने शक् य तेेे दौऱयाचं्या संख्या कमी करण्यात यािी.  

उपलब्ि मावहतीनुसार काही कायालये िगळता इतर कायालयामंध्ये िषणभरात 
अवतशय कमी प्रिास झालेला वदसून येतो.  िषणभरासाठी एकूण 3000 वक.मी. प्रवतमाह 
X12 = 36000 वक.मी इतक्या सरसकट प्रिासाची पवरगणना करण्यात आलेली आहे.  
तेावप बऱयाच कायालयाकंडून झालेला कमी प्रिास लक्षात घेिून, ज्या 
कायालयाकंडून मागील िषामध्ये जेिढा सरासरी प्रिास झाला असेल 
आिश्यकतेप्रमाणे तेिढाच प्रिास करण्याची कायालयाला मुभा असािी. 

3) िाहने भाड्याने घेण्यासाठी येणारा खचण मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यािा. 
3. सदर शासन वनणणय वित्त विभागाचा अनौपचावरक संदभण 260/16/विवनयम, वदनाकं 
31.05.2016 ि वित्त विभागाच्या कायासन व्यय-6, वदनाकं 19.02.2017 अन्िये वित्त विभागाच्या 
सहमतीने ि मान्यतेने वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ेळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं 201707261553133703 असा आहे.  हा शासन 
वनणणय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािानें, 
 

 
 
       (ब.शे.माडंि)े 
      उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1. महालेखाकार (लेखा ि अनुज्ञयेता/लेखापरीक्षा)-1/2, मंुबई/नागपूर 
2. अविदान ि लेखा अविकारी, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. प्रिान सवचि, कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याचंे स्िीय सहायक 
4. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता सचंालनालय, कोकण भिन, निी 

मंुबई 
5. सिण सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता 
6. वित्त विभाग (विवनयम/व्यय-6) मंत्रालय, मंुबई-32. 
7. सिण कायासने, कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
8. वनिडनस्ती, प्रशा-2 
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