राज्य प्रशिक्षण धोरणाांतर्गत सन २०२१-२२ या
आर्थिक व ्षामध्येयन शनधव श्तरवत क वरणन बाबत.
(लनखािवषामग २२५१०९६४)
्हाराष्ट्र िासन
उच्च ् तांत्र शिक्षण श्भार्
िासन ज्ञापन क्र्ाांक व: सांक ववणग-२०२१/प्र.क्र.१३२/आस्िा-२
्ादा् क वा्ा रोड हु तात््ा राजर्ुरू चौक व,
्ांत्रालय श्स्तार भ्न, ्ुांबई -४०००३२
शदनाांक व: 14.01.2022
ज्ञापन:सांचालक व, तांत्रशिक्षण, ्हाराष्ट्र राज्य, ्ुांबई याांना त्याांचन पत्र क्र्ाांक व:1७/तांशिसां/यिदा प्रशिक्षण
दन यक वन/२०२१-२२/(६८ शदनाांक व ९/९ २०२१ ला अनुसरून असन क वळश्ण्याचन ्ला आदन ि आहनत क वव तांत्र शिक्षण
सांचालनालयाच्या क वायगक वक्षेंतर्गत यनणाऱ्या सांस्िा/क वायधलयातवल क वायगरत र्ट-अ सां्र्धतवल अशधक वारव
याांच्यासाठव सन २०२१-२२ या आर्थिक व ्षामधत यि्ांतरा् चव्हाण श्क वास प्रिासन प्रबोशधनव, पुणन याांच्या
्ार्गत शदनाांक व २८/०४/२०२१ तन शदनाांक व ०9/०८/२०२१ या क वाला्धवत पाच सत्रात पायाभूत प्रशिक्षण,
उजळणव ्र्ग हन online प्रशिक्षण क वायगक्र् राबश्ण्यात आलन आहनत. सदर प्रशिक्षण क वायगक्र्ासाठव झालनल्या
खचधचव यि्ांतरा् चव्हाण श्क वास प्रिासन प्रबोधनव, पुणन याांना प्रशतपूती क वरण्यासाठव सांचालक व तांत्रशिक्षण,
्हाराष्ट्र राज्य, ्ुांबई याांना रुपयन ३४,३५,०००/- (अक्षरव रुपयन चौतवस लक्ष पस्तवस हजार र्क्त) इतक वन
अनुदान याद्वारन उपलब्ध क वरून दन ण्यात यनत आहन.
2.

सदर खचग उच्च ् तांत्र शिक्षण श्भार्, ्ार्णव क्र्ाांक व डब्ल्यू-6, २२५1, सशच्ालय-सा्ाशजक व सन्ा

००३, प्रशिक्षण (००) (००) (०१) िासक ववय क व्गचाऱ्याांना प्रशिक्षण (२२५१ ०९६४), ५०, इतर खचग या
लनखािवषामधखालव सन २०२1-२२ च्या उपलब्ध तरतुदवतून भार्श्ण्यात या्ा.
3.

उपरोक्त खचग िासनाच्या प्रचशलत क वायगपयेदतवनुसार क वरण्यात या्ा.
सदर िासन ज्ञापन ्हाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांक वनतस्िळा्र शडशजटल

स््ाक्षरवनन साक्षाांशक वत क वरून उपलब्ध क वरण्यात आलन असून त्याचा साांक वनताांक व क्र. 202201141708597308
आहन. हन ज्ञापन शडजवटल स््ाक्षरवनन साक्षाांशक वत क वरुन क वाढण्यात यनत आहन .
्हाराष्ट्राचन राज्यपाल याांच्या आदन िानुसार ् ना्ानन ,
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL
Date: 2022.01.14 17:12:31 +05'30'

(प्रताप पाां. लुबाळ)
उपसशच् ्हाराष्ट्र िासन
प्रशत,
सांचालक व, तांत्र शिक्षण, ्हाराष्ट्र राज्य, ्ुांबई.
प्रत, ्ाशहतवक वरवता:1) ्ा.्ांत्रव, उच्च ् तांत्र शिक्षण याांचन खाजर्व सशच्, ्ांत्रालय, ्ुांबई.
2) ्ा.राज्य्ांत्रव, उच्च ् तांत्र शिक्षण याांचन खाजर्व सशच्, ्ांत्रालय, ्ुांबई.

िासन ज्ञापन क्र्ाांक वः सांक ववणग-२०२१/प्र.क्र.१३२/आस्िा-२

3) प्रधान सशच्, उच्च ् तांत्र शिक्षण, ्ांत्रालय, ्ुांबई.
4) श्त्त श्भार् (व्यय- 5, अिग-8), ्ांत्रालय, ्ुांबई.
5) ्हालनखापाल (लनखा परवक्षा/लनखा ् अनुज्ञय
न ता), ्हाराष्ट्र-I, ्ुांबई.
6) ्हासांचालक व, यि्ांतरा् चव्हाण श्क वास प्रिासन प्रबोशधनव, पुणन.
7) सांचालक व, लनखा ् क वोषामार्ारन, ्ुांबई.
8) सह सांचालक व (तांत्र शिक्षण), ्ुांबई श्भार्.
9) शन्ासव लनखा परवक्षा अशधक वारव, ्ुांबई.
10) शजल्हा क वोषामार्ार अशधक वारव, पुणन/्ुांबई.
11) क वक्ष अशधक वारव (ताांशि-1), उच्च ् तांत्र शिक्षण श्भार्, ्ांत्रालय, ्ुांबई-32.
12) शन्ड नस्तव (आस्िा-2).

पृष्ट्ठ 2 पैक वव 2

