राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार घोशित करण्यात आलेल्या
शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थामध्ये फेरबदल करून
नव्याने शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था घोशित करणे व
3

शिल्हा

संस्थांचा

प्रिासकीय

प्रशिक्षण

दिा

काढण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
सामान्य प्रिासन शवभाग
िासन शनणणय क्रमांक शिआरएन-2015 प्रक्र.८० /15/12-अ
मादाम कामा मागण, हु तात्मा रािगुरू चौक
मंत्रालय, मुंबई-400 032
शदनांक : 24 िुल,ै 2018
वाचा
1. िासन शनणणय क्रमांक - शिआरएन- 2009/प्रक्र.39/09/१२-अ शद.23 सप्िे बर, 2011
2. िासन शनणणय क्रमांक - शिआरएन- 2014/प्रक्र.12/14 /१२-अ शद.13 ऑगस्ि,2014
3. िासन शनणणय क्रमांक - शिआरएन- 2014/प्रक्र.12/14 /१२-अ शद.12 सप्िे बर,2014
4. शिल्हाशधकारी, अहमदनगर यांचे क्र.अशिप्रप्र/काशव/376/2017, अहमदनगर शद.21.7.2017
5. उपमहासंचालक, यिदा पुणे यांचे क्रमाक एसिीपीए 2017-18/नवीन शिप्रप्रसं-प्रस्ताव
प्रक्र.049/409शद.12.2.2018
6. संचालक, यिदा पुणे यांचे क्रमाक एसिीपीए 2018-19/DATI- नाशिक/139 शद.15.6.2018
प्रस्तावना:राज्य िासन सेवत
े सवण स्तरावर कायणक्षमता वाढवून गशतमान प्रिासन होण्याकशरता राज्यातील संवगण अशधकारी /
कमणचारी यांना प्रशिक्षण दे ण्याच्या हे तूने संदभाधीन क्र.१ येथील िासन शनणणयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण शनशित
करण्यात आले आहे . त्यानुसार ताशत्रक व प्रिासशनक सेवा या 2 प्रकारच्या प्रशिक्षणांपैकी प्रिासशनक सेवांतगणत प्रशिक्षणाची
प्रशक्रया राज्य, शवभाग व शिल्हा अिा 3 स्तरावर कायान्न्वत केली िाणार आहे . त्यापैकी शतस-या म्हण्िे शिल्हा मुख्यालयाच्या
स्तरावर प्रशिक्षण शवियक कामकाि पार पाडण्यासाठी संदभाधीन क्र. 2 व ३ येथील िासन शनणणयान्वये िासनाच्या इतर
शवभागाच्या अशधनस्त असलेल्या तांशत्रक प्रशिक्षण संस्थांना शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोशित करण्यात आले
आहे .
संदभाधीन क्र. 1 व २ येथील िासन शनणणयान्वये शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोशित करण्यात आलेल्या
संस्थांपैकी, अ. आरोग्य आशण कुिू ं ब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र नागपूर, ब. शिल्हा शिक्षण आशण प्रशिक्षण संस्था, िव्हार, पालघर
शिल्हा-ठाणे आशण क. शिल्हा िैक्षशणक सातत्यपूणण व्यावसाशयक शवकास संस्था," संगमनेर, शि. अहमदनगर, या 3 संस्थांचा
शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून दे ण्यात आलेला दिा रद्द करण्यात येऊन, त्याऐविी पालघर शिल्हयासाठी
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, कोसबाड शहल, ता. डहाणू, शि. पालघर व नागपूर शिल्हयासाठी शिल्हा िैक्षशणक सातत्यपूणण
व्यावसाशयक शवकास संस्था, नागपूर यांना घोशित करण्याबाबत आशण अहमदनगर या शिल्हयासाठी " अहमदनगर महसूल
प्रशिक्षण प्रबोशधनी " ही शिल्हाशधकारी कायालया अंतगणत शद.1.8.2014 रोिी स्थापन झालेली संस्था राज्य प्रशिक्षण घोरणान्वये
शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता दे ण्याबाबत संदभाधीन क्र. ४ च्या पत्रान्वये शिल्हाशधकारी अहमदनगर यांनी
शवनंती केली असून उपमहासंचालक, यिदा पुणे यांनी संदभाधीन क्र. ५ नुसार िासनाच्या सामान्य प्रिासन शवभागाने शनणणय
घेण्याबाबतची शवनंती केली होती.

िासन शनणणय क्रमांकः शिआरएन-2015 प्रक्र.८० /15/12-अ
त्याचप्रमाणे संदभाधीन क्र.6 च्या पत्रान्वये संचालक, यिदा पुणे यांनी नाशिक शिल्हयाकशरता " महाराष्ट्र पयावरण
अशभयांशत्रकी प्रशिक्षण आशण संिोधन संस्था ( मीत्रा ), नाशिक या संस्थेची शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोशित
करण्याबाबत कळशवले आहे .
आता सदर 3 शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था प्रिासकीय प्रशिक्षण कायणक्रम घेण्यास सक्षम नसल्याचे
िासनाच्या शनदण िनास आल्यामुळे सदर संस्थांना शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून दे ण्यात आलेला दिा रद्द करणे
आशण या संस्थेऐविी अ. पालघर शिल्हयासाठी ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, कोसबाड शहल, ता. डहाणू, शि. पालघर
ब. नागपूर शिल्हयासाठी शिल्हा िैक्षशणक सातत्यपूणण व्यावसाशयक शवकास संस्था, नागपूर , क. अहमदनगर
शिल्हयाकशरता शिल्हा प्रशिक्षण प्रबोशधनी अहमदनगर व ड. नाशिक शिल्हयासाठी महाराष्ट्र पयावरण अशभयांशत्रकी
प्रशिक्षण आशण संिोधन संस्था ( मीत्रा ), नाशिक या संस्थांना शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोशित करण्याची
बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. त्यानुसार िासनाने आता खालीलप्रमाणे शनणणय घेतला आहे .
िासन शनणणय :राज्य प्रशिक्षण धोरणाअन्वये प्रिासकीय प्रशिक्षण कायणक्रम राबशवण्याकशरता घोशित केलेल्या खालील ३ संस्थाचा
“शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था ” म्हणून दिा रद्य करण्यात येत आहे .
1. शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थां, िव्हार पालघर, शि.ठाणे.
2. शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थां, संगमनेर शि. अहमदनगर
3. आरोग्य आशण कुिू ं ब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र नागपूर .
2.

त्याचप्रमाणे, या संस्थोऐविी राज्य िासन घोरणातील 3.2 (क) व 3.3 मधील तरतूदीनुसार शिल्हा

मुख्यालयाच्या स्तरावर खालीलप्रमाणे शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोशित करण्यात येत आहे .
अ. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, कोसबाड शहल, ता. डहाणू, शि. पालघर
ब. शिल्हा िैक्षशणक सातत्यपूणण व्यावसाशयक शवकास संस्था, नागपूर
क. अहमदनगर शिल्हा प्रशिक्षण प्रबोशधनी, अहमदनगर,
ड. महाराष्ट्र पयावरण अशभयांशत्रकी प्रशिक्षण आशण संिोधन संस्था ( मीत्रा ), नाशिक
3.

सदर प्रशिक्षण संस्था संबंशधत शिल्हाशधकारी यांच्या शनयंत्रणाखाली काम करे ल. या संस्थेने नोंदणी केली

नसल्यास, त्यांनी संदभण क्र.१ च्या िासन शनणणयातील 3.4 मधील तरतूदीनुसार नोंदणी अशधशनयम 1860 ककवा मुंबई
पन्ललक रस्ि ॲक्ि 1950 अंतगणत नोंदणी करावी.
4.

सदर संस्थे चे उद्दीष्ट्ये खालीलप्रमाणे शनशित करण्यात आली आहे त.
4.1

शिल्यात असलेल्या वगण - ड च्या कमणचाऱयांसाठी शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण केंद्र सुरू
करून ( भशवष्ट्यात वगण-३ च्या कमणचाऱयांसाठी )प्रशिक्षण कायणक्रम घेणे.

4.2

शविेि योिना व कायणक्रमाची अंमलबिावणी करण्यासाठी शनवडलेल्या गिांकशरता
शिल्हावार शविेि कायणिाळा आयोशित करणे.

4.3

संबंशधत शिल्यातील स्थाशनक स्वराज्य संस्था व िासनाचे अंगीकृत व्यवसाय यांच्या
प्रशिक्षण गरिा

पूणण करण्यासाठी क्षेत्रीय संस्थांना प्रशिक्षण सुशवधा उपललध करून दे णे.

4.4

प्रशिक्षणाचे वेळोवेळी मूल्यमापन करणे.

4.5

प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबिावणीसंदभात आवश्यक कायणवाही करणे.
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5.

सदर संस्थेचे प्रशिक्षणशवियक कामकािासंदभात व संस्थेस मागणदिणन करण्यासाठी शनयामक मंडळ आशण

दै नंशदन कामकािावरील शनयंत्रणासाठी कायणकारी सशमती राहील. त्याची रचना पुढीलप्रमाणे आहे .
शनयामक मंडळ
1.

संबंशधत शवभागीय आयुक्त

पदशसध्द अध्यक्ष

2

संबंशधत शिल्हयाचे शिल्हाशधकारी

पदशसध्द उपाध्यक्ष

3

अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव/ सशचव, समान्य प्रिासन शवभाग यांचे प्रशतशनधी

सदस्य

4

शिक्षण उपसंचालक ककवा सशचव, िालेय शिक्षण शवभाग

सदस्य

5

मुख्य अशभयंता ( िलसंपदा ), संबंशधत महसूल शवभाग यांचे प्रशतशनधी ककवा अशधक्षक अशभयंता

सदस्य

6

अध्यक्षांनी शिल्हयातील प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रशिक्षकांमधून ककवा अिासकीय सदस्यांमधून

सदस्य

संस्थेच्या ( NGO ) सदस्यांमधून नेमावयाची एक व्यक्ती दोन विांनी चक्राकार पध्दतीने
7

महासंचालक, यिदा पुणे यांचे प्रशतशनधी

कायमस्वरुपी सदस्य

8

संबंशधत शिल्हा पशरिदे चे मुख्य कायणकारी अशधकारी

कायमस्वरुपी सदस्य

9

संबंशधत संस्थेचे प्राचायण /शविेि कायण अशधकारी

सदस्य सशचव

कायणकारी सशमती
1.

संबंशधत शिल्हयाचे शिल्हाशधकारी

पदशसध्द अध्यक्ष

2

यिदाचे पालक अशधकारी

पदशसध्द उपाध्यक्ष

3

उपसशचव / अवर सशचव ( प्रशिक्षण ) , समान्य प्रिासन शवभाग

सदस्य

4

शिल्हयातील एक मुख्याशधकारी, नगर पाशलका/ नगर पशरिद

सदस्य

5

शिल्हयातील एक गि शवकास अशधकारी / उपमुख्य कायणकारी अशधकारी (सामान्य ), शिल्हा सदस्य
पशरिद

6

कायणकारी अशभयंता, ( बांधकाम शवभाग )

सदस्य

7

शिल्हा शिक्षणाशधकारी

सदस्य

8

अध्यक्षांनी संस्थेच्या प्रशिक्षकांमधून नेमावयाची एक व्यक्ती

सदस्य

9

संबंशधत संस्थेचे प्राचायण /शविेि कायण अशधकारी

सदस्य सशचव

6.

शनयामक मंडळाची विातून शकमान एक बैठक व्हावी. त्यावेळी संस्थेच्या धोरणशवियक बाबींवर शनणणय घेण्यात

येतील. शनयामक मंडळाचा कोरम ७ सदस्यांचा असेल. कायणकारी सशमतीची बैठक आवश्यकतेनुसार तथाशप, विातून शकमान
2 वेळा होणे आवश्यक आहे . कायणकारी सशमतीचा कोरम ६ सदस्यांचा असेल. त्यावेळी संस्थेच्या प्रिासशनक व शवत्तीय बाबी,
प्रशिक्षणाची व्यवस्था याबाबत शनणणय घेण्यात येतील. तसेच, संस्थेच्या कामकािाचा आढावा घेण्यात येईल.
7.

सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपललध करण्यात

आला असून त्याचा संकेतांक 201807241608538207 असा आहे . हा आदे ि शडिीिल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Vijaykumar
Parshuram Soshte

Digitally signed by Vijaykumar Parshuram Soshte
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=106ede43bb7dcc67e6404aaa146fb4c17a872b3754b63c343
b66d6b91dd6b276, cn=Vijaykumar Parshuram Soshte
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( शव. प. सोष्ट्िे )
कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र िासन.
प्रशत,
1.

मा.राज्यपाल यांचे सशचव, रािभवन, मलबार, शहल, मुंबई
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2.

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सशचव, मंत्रालय, मुंबई-32

3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचव,मंत्रालय, मुंबई-32
4. मा. सभापती, महाराष्ट्र शवधान पशरिद, शवधान भवन, मुंबई.
5. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र शवधान सभा, शवधान भवन, मुंबई.
6. मा. शवरोधी पक्ष नेता, शवधानसभा /शवधानपशरिद महाराष्ट्र, शवधानभवन, मुंबई
7. सशचव, शवधानमंडळ सशचवालय, शवधानभवन, मुंबई
8. सवण मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खािगी सशचव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-32
9. सवण सन्माननीय शवधानसभा/शवधानपशरिद सदस्य महाराष्ट्र शवधानमंडळ, सशचवालय, शवधानभवन, मुंबई.
10. मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, मुंबई-32
11. सवण अपर मुख्य सशचव, प्रधान सशचव, सशचव, मंत्रालयीन शवभाा्ग
12. प्रधान सशचव, महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, शवधानभवन, मुंबई.
13. शवभागीय आयुक्त, कोकण शवभाग, नाशिक व नागपूर.
14. महासंचालक, यिदा बाणेर रोड, पुणे-411007
15. महालेखापाल, लेखा व अा्नुज्ञेयता, महाराष्ट्र -1 मुंबई
16. महालेखापाल, लेखा व अा्नुज्ञेयता, महाराष्ट्र -1, नागपूर
17. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -1 मुंबई
18. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -1 नागपूर
19. शिल्हाशधकारी, पालघर , नाशिक, अहमदनगर, नागपूर.
20. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण शनयोिन व मूल्यमापन यंत्रणा, यिदा बाणेर रोड, पुणे-411007
21. उपसशचव, िालेय शिक्षण शवभाग, ग्राम शवकास शवभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता शवभाग,
सावणिशनक आरोग्य शवभाग व, मंत्रालय, मुंबई-32
22. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील िाखा, मुंबई , औरं गाबाद, नागपूर,*
23. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ िाखा,मुंबई , औरं गाबाद, नागपूर,*
24. प्रबंधक, लोक आयुक्त आशण उपलोकआयुक्त कायालय, मुबंई *
25. प्राचायण, शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थां, िव्हार पालघर, शि.ठाणे.
26. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, कोसबाड शहल, ता. डहाणू, शि. पालघर
27. प्राचायण, शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण संस्थां, िूने डी.एङ. कॉलेि संगमनेर शि. अहमदनगर
28.

प्रशिक्षण व्यवस्थापक, अहमदनगर शिल्हा प्रशिक्षण प्रबोशधनी, शिल्हाशधकारी कायालय, अहमदनगर.

29.

प्राचायण, आरोग्य आशण कुिू ं ब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र नागपूर.

30.

प्राचायण, शिल्हा िैक्षशणक सातत्यपूणण व्यावसाशयक शवकास संस्था, नागपूर

31. संचालक, नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोशधनी, नाशिक
32. संचालक, महाराष्ट्र पयावरण अशभयांशत्रकी प्रशिक्षण आशण संिोधन संस्था ( मीत्रा ), नाशिक
33. मा. अपर मुख्य सशचव ( सेवा ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 3234. शनवड नस्ती -12-अ साप्रशव, मंत्रालय, मुबंई-32
*पत्राने
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