
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था 
(वाल्मी), औरंगाबाद या प्रशिक्षण संस्थेमध्य े प्रशिशनयुक्िीवर 
येणाऱ्या प्रशिक्षकासंाठी 30% प्रशिक्षण भत्ता अनुज्ञये 
करण्याबाबि. 

महाराष्ट्र िासन 
जलसंपदा शवभाग 

िासन शनणणय क्रमांकः वाल्मी - 1010/(41/2010)/लाक्षेशव (आस्था) 
मंत्रालय, मंुबई-400 032 

शदनाकं : 20 फेब्रवुारी, 2014 
वाचा:-  

1) िासन शनणणय, सा.प्र.शव. क्र.शिआरएन-09/प्रक्र.39/09/12-अ, शद.23.09.2011 
2) जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद याचंे पत्र क्र. वाल्मी/प्रिासन/ 

              आ-1/52/2/2011, शद.14.01.2011  
प्रस्िावना :-  
 राज्य िासन सेविे सवण स्िरावर कायणक्षमिा वाढवून गशिमान प्रिासन होण्याकशरिा राज्यािील सवण 
कमणचारीव दं यानंा प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकिा आहे. आर्थथक, सामाशजक, राजकीय व िाशंत्रक बदलामुंळे 
शनमाण होणा-या आव्हानांना सामोरे जाणे व प्रिासनामध्ये बदलासाठी आवश्यक असणारी लवशचकिा साध्य 
करणे यासाठी देखील सवण स्िरावर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. सध्या प्रशिक्षण देण्याचे कायण शवशवध स्िरावर 
असल्याने, त्यामध्य े एकसूत्रिा आणनू सध्याच्या प्रशिक्षण संस्था अद्यायावि करणे आवश्यक आहे. यादृष्ट्िीने 
महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण संदभण क्र. 1 च्या िासन शनणणयान्वये जाहीर करण्याि आले आहे. सदर प्रशिक्षण 
धोरणामध्ये प्रशिक्षण संस्थामंध्ये प्रशिशनयुक्िीवर येणा-या प्रशिक्षकासंाठी मूळ विेनाच्या 30 % प्रशिक्षण भत्ता 
अनुज्ञये राहील, असे वरील िासन शनणणयाि आदेशिि करण्याि आल ेआहे.  त्यानुसार जलसंपदा शवभागाच्या 
अशधपत्त्याखालील जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद ही प्रशिक्षण संस्था कायणरि आहे. सदर  
प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिशनयुक्िीवर येणा-या प्रशिक्षकानंा राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मूळ विेनाच्या 30 % 
प्रशिक्षण भत्ता अनुज्ञये करण्यासाठी वाल्मी, औरंगाबाद या संस्थेने संदभण क्र.2 येथील पत्रान्वये पाठशवलेला प्रस्िाव 
िासनाच्या शवचाराधीन होिा.    
िासन शनणणय:- 
  राज्याचे प्रशिक्षण धोरण संदभण क्र. 1 येथील िासन शनणणयान्वये जाहीर करण्याि आले आहे. सदर िासन 
शनणणयािील  पशर. 5 मधील 5.2 नुसार प्रशिक्षण ससं्थामंध्ये प्रशिशनयुक्िीवर येणा-या प्रशिक्षकानंा मूळ विेनाच्या 
30 % प्रशिक्षण भत्ता अनुज्ञये  राहील, असे राज्य प्रशिक्षण धोरणाि आदेशिि करण्याि आले आहे. त्यानुसार 
जलसंपदा शवभागाच्या अशधपत्त्याखालील जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये प्रशिशनयुक्िीवर येणा-या व प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकानंा राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मूळ 
विेनाच्या 30 % प्रशिक्षण भत्ता या िासन शनणणयाच्या शनगणमीि करण्याच्या शदनाकंा पासुन अनुज्ञये करण्यास 
याद्वारे िासन मान्यिा देण्याि येि आहे. मात्र, अिा प्रशिक्षकानंा प्रशिशनयुक्िी भत्ता अनुज्ञये राहणार नाही.  

वरील प्रशिक्षण भत्त्यावर होणारा खचण " मागणी क्रमाकं आय - 3 , 2701, मोठे व मध्यम पािबंधारे 80, 
सवणसाधारण 003, प्रशिक्षण (06) वाल्मीसाठी सहायक अनुदान अधीक्षक अशभयंिा व संचालक, पािबंधारे संिोधन 
व शवकास संचालनालय, पुणे (06) (01) योजनेत्तर (2701 9397) 36-सहायक अनुदाने (विेन) " या लेखािीर्षा 
खाली खची करावा व िो वाल्मी संस्थेच्या मंजूर अनुदानािून भागशवण्याि यावा.  
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 उक्ि िासन शनणणय, शवत्त शवभागाच्या अ.नौ.सं.क्र. 432/2014 शद. 30.12.2013   प्राप्ि सहमिीने 
शनगणशमि करण्याि येि आहे. 
  सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर उपलब्ध 
करण्याि आला असून त्याचा संकेिाक 201402201534522627 असा आहे. हा आदेि शिजीिल स्वाक्षरीने 
साक्षाशंकि करुन काढण्याि येि आहे.  
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने.  

( उ. म. साविं ) 
िासनाच्या कक्ष अशधकारी 

 
प्रशि, 

1. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सशचव  
2. मा.उपमुख्यमंत्री याचंे खाजगी सशचव 
3. मा.मंत्री, जलसंपदा शवभाग (क खोपाम वगळून) याचंे खाजगी सशचव  
4. मा.मंत्री, जलसंपदा शवभाग (क खोपाम) याचंे खाजगी सशचव 
5. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा शवभाग याचंे खाजगी सशचव 
6. मा.मुख्य सशचव याचंे स्वीय सहायक  
7. अ.मु.स (सेवा) सा.प्र.शव याचंे स्वीय सहायक 
8. प्रधान सशचव (शवत्त) याचंे स्वीय सहायक  
9. सवण कायणकारी संचालक, पािबंधारे शवकास महामंिळ, 
10. महासंचालक, जल व भमूी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद. 
11. महालेखापाल-1/2 (लेखा  परीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई/नागपूर, 
12. आ.शव.स. व सह सशचव, जलसंपदा शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
13. कक्ष अशधकारी, आ.(प्रशि.) कायासन, जलसंपदा शवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
14. लाक्षशेव (आस्था) कायासन संग्रहाथण. 

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