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हुतात्मा राजगुरू िौक, मादाम कामा मागव 
मंत्रालय, चिस्तार इमारत, मंुबई-400 032 

तारीख: 25 मािव, 2019 

िािा -  
 शासन चनणवय क्रमांकः प्रचशक्ण-2012/प्र.क्र. 158(भाग-2)/का.-17, चद. 15 जुल,ै 2014 

शुद्धीपत्र- 
िािा येथील चद. 15 जुलै, 2014 रोजीच्या शासन चनणवयान्िये अनुसूचित जमातीच्या चिद्यार्थ्यांना संघ 

लोकसेिा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेिा तसिे राज्य 
प्रशासचकय सेिा स्पर्धा पिूव पचरक्ासंाठी प्रचशक्ण देण्यािा चनणवय घेण्यात आला आहे. सदर स्पर्धा प्रचशक्ण कायवक्रम 
राज्यातील 8 चिद्यापीठे ि बार्टी, पणेु या चठकाणी प्रत्येकी 25 चिद्यार्थ्यांकचरता 8 मचहन्यांच्या कालािर्धीकचरता ि 
यशदा, पणेु येथे 10 चिद्यार्थ्यांना 11 मचहन्यांच्या कालािर्धीकचरता अशा एकूण 235 उमेदिारांसाठी स्पर्धा पिूव 
पचरक्िेे प्रचशक्ण देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता िरील सिव सिव प्रचशक्णािंा कालािर्धी 11 महीन्यांिा 
करण्यात येत असून त्यानुषंगाने बाब चनहाय येणा-या सरु्धाचरत खिास देखील प्रपत्र -अ  प्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेि संदभीय शासन चनणवयान्िये प्रचशणार्थ्यांसाठी कौरंू्टचबक िार्षषक उत्पन्नािी मयादा रु. 6.00 लक् 
ठेिण्यात आली आहे. सदर उत्पन्न मयादा आता रद क करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्र्ध 
करण्यात आले असनू त्यािा सकेंताक 201903251525322724 असा आहे. हा आदेश चडजीर्टल स्िाक्रीने 
साक्ांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
                                                                                                        ( प्रकाश चि. िाज े) 
             कक् अचर्धकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा.मंत्री (आचदिासी चिकास) यांिे खाजगी सचिि. 
2) मा.राज्यमंत्री (आचदिासी चिकास) यािंे खाजगी सचिि. 
3) महालेखापाल (लेखा पचरक्ा), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नागपरू. 
4) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नागपरू. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) महासंिालक, यशितंराि िव्हाण चिकास प्रशासन संस्था पणेु. 
6) महासंिालक, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर सशंोर्धन प्रचशक्ण संस्था, पणेु 
7) कुलसचिि, क्रांतीज्योती साचित्रीबाई फुले, चिद्यापीठ, पणेु 
8) कुलसचिि, किचयत्री बचहणाबाई िौर्धरी उत्तर महाराष्ट्र चिद्यापीठ, जळगांि 
9) कुलसचिि,डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर मराठिाडा चिद्यापीठ, औरंगाबाद 
10) कुलसचिि,सतं गाडगेबाबा अमरािती चिद्यापीठ, अमरािती 
11) कुलसचिि,गोंडिाना चिद्यापीठ, गडचिरोली 
12) कुलसचिि,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चिद्यापीठ, नागपरू 
13) कुलसचिि,स्िामी रामानंद तीथव मराठिाडा चिद्यापीठ, नादेंड 
14) कुलसचिि,सोलापरू चिद्यापीठ, सोलापरू 
15) कुलसचिि,मंुबई चिद्यापीठ, मंुबई 
16) आयुक्त, आचदिासी चिकास, महाराष्ट्र राज्य, नाचशक 
17) आयुक्त, आचदिासी सशंोर्धन ि प्रचशक्ण संस्था, पणेु 
18) अपर आयकु्त, आचदिासी चिकास, नाचशक, ठाणे, नागपरू, अमरािती. 
19) सिव प्रकल्प अचर्धकारी, एकात्त्मक आचदिासी चिकास प्रकल्प. 
20)  चजल्हा कोषागार अचर्धकारी, पणेु. 
21) सह संिालक, लेखा ि कोषागारे, संगणक कक्, ५ िा मजला, निीन प्रशासकीय भिन,   

मंुबई - 32. 
22) संिालक, लेखापचरक्ा, ऑचफस ऑफ चद डायरेक्र्टर, ऑचडर्ट सायंचर्टचफक ॲन्ड कमर्षशयल 

चडपार्टवमेंर्ट,101,महर्षष कि ेरोड,मंुबई-400 020. 
23) चनिडनस्ती, कायासन-09, आचदिासी चिकास चिभाग,मंत्रालय,मंुबई 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः प्रचशक्ण-2019/प्र.क्र. 21/का.-09 

 

पृष्ठ 3 पैकी 3  
 

                                                प्रपत्र-अ 

अ.क्र. खिाच्या बाबी 25 प्रचशक्णाथींच्या 
प्रचत तुकडीसाठी 
11 मचहने खिव 
रुपये. (लक्) 

225 
प्रचशक्णाथींच्या 

प्रचत तुकडीसाठी 
11 मचहने खिव 
रुपये. (लक्) 

1 प्रचशक्णाथींिे चिद्याितेन(प्रचत प्रचशक्णाथी रु. 
4000․25 प्रचशक्णाथी ․11 महीने)(चनिास ि 
भोजन खिासह) 

11.00 99.00 

2  लेखन सामुग्री 0.35 4.33 

3  व्याख्याते/प्रचशक्कािंे मानर्धन 2.70 33.41 

4 आिश्यक ितवमान पत्रे/माचसके/पुस्तके/िािन 
साहीत्य 

0.50 5.50 

5 प्रचशक्णाथीना पुस्तकािंा संि देणे  1.50 13.50 

6 प्रचशक्णार्थ्यांना इंर्टरनेर्ट सह संगणक सुचिर्धा 
पुरचिणे 

0.50 6.18 

7 कमविा-यािंे मानर्धन ि इतर तद्नुषंचगक खिव  2.75 24.75 

8 आकत्स्मक खिव 0.68 6.18 

9 आचदिासी संशोर्धन ि प्रचशक्ण संस्था पुणे यानंा 
एकूण खिाच्या 13% रक्कम प्रशासचकय ि इतर 
खिासाठी देणे 

2.86 25.74 

(अ) एकूण प्रचशक्ण खिव(11 महीने) 20.39 213.20 

10 (ब) यशदा, पुणे येथील 10 प्रचशक्णाथींिा 11 
महीन्यािा खिव 

-- 20.10 

एकूण(अ)+(ब) िार्षषक खिव 20.39 233.30 
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