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महाराष्ट्र विवियोजि अविवियम, 2022. 
सि 2022-2023 चे अिुदाि वितरण 

महाराष्ट्र शासि 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासि विणणय क्रमाांकः अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय विस्तार भिि, 

मुांबई - 400 032. 
तारीख:  28 िोव्हेंबर, 2022 

सांदभण : -  
1) वित्त विभागाचे शासि पवरपत्रक क्रमाांकः अर्णसां-2022/प्र.क्र.43/अर्ण-3, वद. 04.04.2022 
2) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 04 एवप्रल, 2022 
3) वित्त विभागाचे अ.शा.पत्र क्रमाांकः अर्णसां-2022/प्र.क्र.43/अर्ण-3,वदिाांक 05 एवप्रल, 2022 
4) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 07 एवप्रल, 2022 
5) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 11 एवप्रल, 2022 
6) आवदिासी विकास विभाग, शा.वि. क्र. बीयुडी 2022/प्र.क्र.04/का.6, वद. 11.04.2022 
7) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प (1), वदिाांक 11 एवप्रल, 2022 
8) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 26 एवप्रल, 2022 
9) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 27 एवप्रल, 2022 
10) आवदिासी विकास विभाग, शा.वि. क्र. बीयुडी 2022/प्र.क्र.04/का.6, वद. 06.05.2022 
11) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 09 मे, 2022 
12) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 20 मे, 2022 
13) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 23 मे, 2022 
14) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 25 मे, 2022 
15) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 30 मे, 2022 
16) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 03 जूि, 2022 
17) आवदिासी विकास विभाग, शा.वि. क्र. बीयुडी 2022/प्र.क्र.04/का.6, वद. 07.06.2022 
18) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 07 जूि, 2022 
19) शासि शुध्दीपत्रक क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 07 जूि, 2022 
20) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 14 जूि, 2022 
21) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 22 जूि, 2022 
22) शासि शुध्दीपत्रक क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 28 जूि, 2022 
23) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 28 जूि, 2022 
24) शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग िस्ती क्र. अिुवि-4922/प्र.क्र.34/अर्णसांकल्प 
25) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 01 जुल,ै 2022 
26) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 12 जुल,ै 2022 
27) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 13 जुल,ै 2022 
28) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 15 जुल,ै 2022 
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29) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 22 जुल,ै 2022 
30) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 03 ऑगस्ट, 2022 
31) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 05 ऑगस्ट, 2022 
32) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 12 ऑगस्ट, 2022 
33) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 24 ऑगस्ट, 2022 
34) वित्त विभागाचे शासि पवरपत्रक क्रमाांकः पूरक-2022/प्र.क्र.66/अर्ण-3,वद. 29.08.2022. 
35) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 30 ऑगस्ट, 2022 
36) शासि विणणय क्र. पुिर्वि 2822/(58/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 30 ऑगस्ट, 2022 
37) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 02 सप्टेंबर, 2022 
38) आवदिासी विकास विभाग, शा.वि. क्र. बीयुडी 2022/प्र.क्र.04/का-6,वद 05 सप्टेंबर, 2022 
39) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 05 सप्टेंबर, 2022 
40) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 14 सप्टेंबर, 2022 
41) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 19 सप्टेंबर, 2022 
42) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 22 सप्टेंबर, 2022 
43) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 28 सप्टेंबर, 2022 
44) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 29 सप्टेंबर, 2022 
45) शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग िस्ती क्र. अिुवि 4922/(63/22)/अर्णसांकल्प 
46) शासि विणणय क्र. पुिर्वि 2822/(58/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 04 ऑक्टोबर, 2022 
47) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 04 ऑक्टोबर, 2022 
48) आवदिासी विकास विभाग, शा.वि. क्र.बीयुडी 2022/प्र.क्र.04/का-6, वद 06 ऑक्टो, 2022 
49) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 11 ऑक्टोबर, 2022 
50) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 18 ऑक्टोबर, 2022 
51) आवदिासी विकास विभाग, शा.वि. क्र.बीयुडी 2022/प्र.क्र.04/का-6, वद. 20 ऑक्टो, 2022 
52) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 20 ऑक्टोबर, 2022 
53) शासि विणणय क्र. पुिर्वि 2822/(58/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 21 ऑक्टोबर, 2022 
54) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 21 ऑक्टोबर, 2022 
55) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 27 ऑक्टोबर, 2022 
56) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 07 िोव्हेंबर, 2022 
57) आवदिासी विकास विभाग, शा.वि. क्र.बीयुडी 2022/प्र.क्र.04/का-6, वद. 09 िोव्हें, 2022 
58) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 14 िोव्हेंबर, 2022 
59) शासि विणणय क्र. अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प, वदिाांक 21 िोव्हेंबर, 2022 
60) शासि विणणय क्र. सांकीणण 2022/प्र.क्र.98/एसडी-6, वदिाांक 25 िोव्हेंबर, 2022 
61) शासि विणणय क्र. ताक्रीसां-1422/प्र.क्र.97/क्रीयुसे-1, वदिाांक 25 िोव्हेंबर, 2022 

प्रस्ताििा - 
वित्त विभागाकडूि अर्णसांकल्पीय वितरण प्रणालीिर (BEAMS) प्राप्त झालले्या अिुदािाचा 

वििी वियांत्रक अविकारी ( आयुक्त - वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त - क्रीडा ि युिक सेिा, 
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महाराष्ट्र राज्य, पुणे ि सह सवचि / उप सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई )  याांिा 
वितरीत करण्याची बाब शासिाच्या विचारािीि होती. 

 

शासि विणणय -  
सि 2022-2023 या आर्वर्क िर्षातील शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभागासाठी अर्णसांकल्ल्पत 

झालेला ि वित्त विभागाकडूि BEAMS प्रणालीिर प्राप्त झालेला वििी पुढीलप्रमाणे वियांत्रक 
अविकाऱयाांच्या अवििस्त ठेिण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 

(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लखेावशर्षण वियांत्रक अविकारी वितरीत अिुदाि 

 मागणी क्रमाांक ई - 2, 2202 सिणसािारण वशक्षण   

1 

2202,सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 001, 
सांचालि ि प्रशासि (00) (00) (01) िगरपावलका शाळा 
मांडळाांचे/वजल्हा पवरर्षदाांच े प्रशासकीय अविकारी 
(22020012) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

2238.48 

2 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 104, 
विरीक्षण (00) (00) (01) प्रार्वमक शाळाांची तपासणी 
(22020021) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

5067.09 

3 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 196, 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य, (01) प्रार्वमक वशक्षणासाठी 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य (01) (15) प्रार्वमक शाळा 
तपासणीसाठी महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत 
सवमती अविवियम, 1961 याच्या कलम 182 अन्िये 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सप्रयोजि अिुदािे (22020048) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

90228.54 

4 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 107, 
वशक्षक प्रवशक्षण (01) वशक्षकाांच े प्रवशक्षण (01) (01) 
वशक्षणशास्त्र महाविद्यालये (22020066) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

6662.19 

5 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 107, 
वशक्षक प्रवशक्षण (02) अशासकीय वशक्षणशास्त्र कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहाय्य (02) (01) अशासकीय 
वशक्षणशास्त्र कविष्ट्ठ महाविद्यालयाांिा पवररक्षण अिुदािे 
(22020084) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

27195 

6 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 102, 
अशासकीय प्रार्वमक शाळाांिा सहाय्य, (00) (00) (01) 
अशासकीय प्रार्वमक शाळाांिा सहाय्य (22020164) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

4296.96 

7 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 196, 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य, (01) प्रार्वमक वशक्षणासाठी 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य (01) (01) महाराष्ट्र वजल्हा 
पवरर्षद ि पांचायत सवमती अविवियम, 1961 याच्या 
कलम 182 अन्िये वजल्हा पवरर्षदाांिा सप्रयोजि 
अिुदािे (22020173) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

7786296.30 
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अ.क्र. लखेावशर्षण वियांत्रक अविकारी वितरीत अिुदाि 

8 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 196, 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य, (01) प्रार्वमक वशक्षणासाठी 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य (01) (14) महाराष्ट्र वजल्हा 
पवरर्षद ि पांचायत सवमती अविवियम, 1961 याच्या 
कलम 183 अन्िये वजल्हा पवरर्षदाांिा आस्र्ापिा 
अिुदािे (22020182) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

10433.73 

9 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 103, 
प्रार्वमक वशक्षणासाठी स्र्ाविक सांस्र्ाांिा सहाय्य  (03) 
इतर स्र्ाविक सांस्र्ाांिा अिुदािे (03) (02) इतर 
स्र्ाविक सांस्र्ािा अिुदािे (22020208) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

1572536.16 

10 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
001, सांचालि ि प्रशासि (00) (01) महाराष्ट्र राज्य 
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ  
(22020262) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

1462.71 

11 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
101, विरीक्षण (01) माध्यवमक शाळाांची तपासणी (01) 
(01) माध्यवमक शाळाांची तपासणी (22020271) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

18359.37 

12 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
109, शासकीय माध्यवमक शाळा (00) (01) मुलाांसाठी ि 
मुलींसाठी शासकीय माध्यवमक शाळा (22020422) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

4065.57 

13 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
110, अशासकीय माध्यवमक शाळाांिा ि कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहाय्य (00) (01) सिणसािारण 
माध्यवमक शाळाांिा सहायक अिुदाि (दत्तमत) 
(22020442) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 6310877.22 

14  

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
110, अशासकीय माध्यवमक शाळाांिा ि कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहाय्य (00) (03) पिूाध्ययि सैविकी 
शाळाांिा सहायक अिुदाि (22020469) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

28140.48 

15 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
110, अशासकीय माध्यवमक शाळाांिा ि कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहाय्य  (00) (04) अशासकीय कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहायक अिुदाि (22020478) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

1230000 

16 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
110, अशासकीय माध्यवमक शाळाांिा ि कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहाय्य (00) (09) सैविकी शाळाांिा 
सहायक अिुदाि (22020502) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

182.31 

17 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
110, अशासकीय माध्यवमक शाळाांिा ि कविष्ट्ठ 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

52842.33 
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महाविद्यालयाांिा सहाय्य (00) (07) अशासकीय कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहायक अिुदाि (22020511) 

18 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 196 
वजल्हा पवरर्षदािा सहाय्य, (00) (01) भतूपिूण शासकीय 
माध्यवमक शाळाांकवरता महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि 
पांचायत सवमती अविवियम, 1961 याच्या कलम 182 
अन्िये वजल्हा पवरर्षदाांिा सप्रयोजि अिुदािे 
(22020531) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

131658.45 

19 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 196 
वजल्हा पवरर्षदािा (00) (02) भतूपिूण शासकीय कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांसाठी महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत 
सवमती अविवियम, 1961 याच्या कलम 182 अन्िये 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सप्रयोजि अिुदािे (22020549) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

6610.71 

20 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 196 
वजल्हा पवरर्षदािा सहाय्य, (00) (03) माध्यवमक 
वशक्षणाकवरता इतर स्र्ाविक सांस्र्ाांिा सहायक 
अिुदािे (22020558) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

191217.48 

21 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 196 
वजल्हा पवरर्षदािा सहाय्य, (00) (05) कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांसाठी इतर स्र्ाविक सांस्र्ाांिा सहायक 
अिुदािे   (22020576) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

7915.89 

22 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 04 प्रौढ वशक्षण, 800, 
इतर खचण (00) (01) महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत 
सवमती अविवियम, 1961 याच्या कलम 182 अन्िये 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सप्रयोजि अिुदािे (इतर प्रौढ वशक्षण 
कायणक्रम) (22020988) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

5884.05 

23 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 04 प्रौढ वशक्षण, 200, 
इतर प्रौढ वशक्षण कायणक्रम (00) (01) राज्य प्रौढ वशक्षण 
कायणक्रम (22021026) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

2450.88 

24 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 80, सिणसािारण 001, 
सांचालि ि प्रशासि (00) (01) वशक्षण सांचालक 
(22021091) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

24108.09 

25 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 80, सिणसािारण 003, 
प्रवशक्षण  (01) वशक्षकाांच े प्रवशक्षण (01) (01) वशक्षकाांच े
प्रवशक्षण (22021115) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

5467.77 

26 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 80, सिणसािारण, 800, 
इतर खचण (03) न्यायाविकरणे (03) (01) शाळा 
न्यायाविकरणे (22021616) 
 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

1930.80 
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27 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 80, सिणसािारण 001, 
सांचालि ि प्रशासि (00) (04) प्रार्वमक वशक्षण 
सांचालक (22023038) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

1502.46 

28 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, (05) 
इतर स्र्ाविक सांस्र्ाांिा प्रार्वमक वशक्षणाच्या 
विस्तारासाठी अिुदाि (05) (04) खाजगी प्रार्वमक 
शाळाांिा अिुदाि (22023261) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

55540.59 

29 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
110, अशासकीय माध्यवमक शाळाांिा ि कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहाय्य (00) (11) ििीि अशासकीय 
माध्यवमक शाळा उघडणे (22023361) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

126179.73 

30 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 02 माध्यवमक वशक्षण, 
110, अशासकीय माध्यवमक शाळाांिा ि कविष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिा सहाय्य (00) (12) अशासकीय 
माध्यवमक शाळाांमध्ये जादा तकुडया उघडणे 
(22023379) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

39000 

31 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 01 प्रार्वमक वशक्षण, 196, 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य (01) प्रार्वमक वशक्षणासाठी 
वजल्हा पवरर्षदाांिा सहाय्य (01) (07) कें द्रीय प्रार्वमक 
शाळाांची आस्र्ापिा (22023708) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

93632.55 

32 
2202, सिणसािारण वशक्षण, 80, सिणसािारण 001, 
सांचालि ि प्रशासि (00) (05) आयकु्त (वशक्षण) 
(2202I432) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

1346.58 

33 

2202, सिणसािारण वशक्षण, 80, सिणसािारण (06) 
राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजिा (06) 
(02) राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजिा 
(22023109) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

15365 

 मागणी क्रमाांक ई -3, 2204 क्रीडा ि युिक सेिा   

34 
2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 102, विद्यार्थ्यांसाठी युिक 
कल्याण कायणक्रम (01) विद्यार्थ्यांसाठी युिक कल्याण 
कायणक्रम (01) (01) राष्ट्रीय छात्र सिेा (22040016) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

14715 

35 

2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 102, विद्यार्थ्यांसाठी युिक 
कल्याण कायणक्रम (02) बालिीर ि िीरबाला महाराष्ट्र 
छात्रसेिा (02) (01) बालिीर सेिा ि मागणदशणि-
महाराष्ट्र राज्य भारत बालिीर ि िीरबाला, मुांबई याांिा 
सहायक अिुदािे (22040034) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

4606.38 

36 
2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 102, विद्यार्थ्यांसाठी युिक 
कल्याण कायणक्रम (02) बालिीर ि िीरबाला महाराष्ट्र 
छात्रसेिा (02) (03) महाराष्ट्र छात्र सिेा (22041317) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

464.58 
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37 
2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 001, सांचालि ि प्रशासि 
(00) (01) क्रीडा ि यिुक सेिा सांचालिालय  
(22041371) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

13122.84 

38 

2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 101, शारीवरक वशक्षण 
(01) शारीवरक वशक्षण (01) (02) राष्ट्रीय वशस्त 
योजिेची आस्र्ापिा-पी.टी.आय. (शारीवरक प्रवशक्षण 
विदेशक) (22041406) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

67.38 

39 

2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 103, विद्यार्ीतर 
युिकाांसाठी युिक कल्याण कायणक्रम (01) विद्यार्ीतर 
युिक कल्याण कायणक्रम (01) (02) औरांगाबाद येर्ील 
युिक िसवतगृहाला वित्तीय सहाय्य (22041433) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

3.24 

40 
2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 104, क्रीडा ि खेळ (10) 
क्रीडा प्रवशक्षण कें द्राची स्र्ापिा (10) (01) क्रीडा 
प्रवशक्षण कें द्राांची आस्र्ापिा (22041676) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

3988.89 

41 
2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 104, क्रीडा ि खेळ (15) 
क्रीडाांगणे (15) (01) क्रीडाांगणाांचा विकास (22041694) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

178.47 

42 
2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 104, क्रीडा ि खेळ (33) 
क्रीडा विद्यापीठ ि क्रीडा अकादमी (33) (01) क्रीडा 
विद्यापीठाची स्र्ापिा (22042064) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

540 

43 
2204, क्रीडा ि युिक सेिा, 104, क्रीडा ि खेळ (10) 
क्रीडा प्रवशक्षण कें द्राची स्र्ापिा (10) (02) क्रीडा 
प्रवशक्षण कें द्राांची आस्र्ापिा (22041792) 

आयुक्त 
(क्रीडा ि युिक सेिा) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

28924.30 

 मागणी क्रमाांक ई - 3, 2225   

44 

2225, अिुसूवचत जाती, अिुसूवचत जमाती, इतर 
मागासिगण ि अल्पसांखयाांक याांचे कल्याण 800, इतर 
खचण (00) (00) (02) जिजातींच्या बोलीभारे्षतील 
पसु्तकाांची विर्वमती (22250083) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

28.29 

 मागणी क्र. ई - 3, 2235 सामावजक सरुक्षा ि कल्याण   

45 

2235, सामावजक सरुक्षा ि कल्याण, 02, 
समाजकल्याण 104, िृध्द, विकलाांग ि विराश्रीत 
व्यक्तींच े कल्याण (00) (02) िृध्द, अपांग आवण 
विरािाराांच ेकल्याण - अपांगाांकरीता एकत्रीकृत वशक्षण 
(22352976) 

आयुक्त (वशक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

943.62 

 मागणी क्र. ई - 3, 2251 सवचिालय-सामावजक सेिा   

46 
2251, सवचिालय-सामावजक सेिा 090, सवचिालय 
(01) सवचिालय (01) (01) शालेय वशक्षण ि क्रीडा 
विभाग (दत्तमत)  (22510024) 

सह सवचि / उप सवचि 
शालेय वशक्षण ि क्रीडा 
विभाग, मांत्रालय, मुांबई 

5274.87 
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2. सि 2022-2023 या आर्वर्क िर्षात वित्त विभागािे बीम्स प्रणालीिर उपलब्ि करुि वदलेला 
उपरोक्त वििी / अिुदाि खालील अटी ि शतींच्या अविि राहूि वितरीत करण्यात येत आहे :- 

1) वित्त विभागािे शासकीय कमणचाऱयाांिा अविम मांजूर करण्यास्ति िळेोिळेी विगणवमत केलेले 
शासि विणणय / शासि पवरपत्रक यामिील विवहत सूचिा / अटी तसेच मुांबई वित्तीय अविवियम, 1959 
मिील पवरवशष्ट्ट-26 मिील तरतूदी विचारात घेिूि, सांबांविताांिा अिुज्ञये असणाऱया वकमाि रक्कमेच्या 
मयादेतच घरबाांिणी अविम वितरीत करण्यात यािा. यात कोणतीही कसूर होणार िाही याची दक्षता 
सांबांवित वियांत्रक अविकारी याांिी घ्यािी. 
 2) वदिाांक 01.05.2001 रोजी ककिा त्यािांतर दोिपेक्षा अविक अपत्ये असणाऱया अजणदारास 
(दुसऱया िळेेस जुळया अपत्याांचा अपिाद िगळता) या अविमाचा लाभ घेता येणार िाही. 
 3) ज्या उदे्दशासाठी वििी / अिुदाि मांजूर आहे त्या व्यवतवरक्त इतर उदे्दशासाठी खचण करता 
येणार िाही. तसेच इतर लखेावशर्षाकडे िळती करता येणार िाही. 
 4)  सदर खचाचा प्रगती अहिाल मावसक वििी वििरणपत्रािुसार वियांत्रक अविकाऱयाांिी 
दरमहा शासिास 10 तारखेपयंत सादर करािा. 
 5) अिुदाि वितरीत करतािा महाराष्ट्र अर्णसांकल्प वियम पुल्स्तकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
वियमाांचे पालि कराि.े तसेच वित्त विभाग शासि विणणय क्र. विअप्र-2013/प्र.क्र. 30/2013/विवियम, 
भाग-2, वदिाांक 17 एवप्रल, 2015 अन्िये प्रदाि करण्यात आलेल्या वित्तीय अविकार वियम पुल्स्तका 
1978, भाग-1, उपविभाग एक मिील अटी ि शतीचे पालि करुि सक्षम प्राविकाऱयाांची मान्यता घेिूि 
अिुदाि अदा कराि.े 
 6) पदविर्वमतीच्या अिुर्षांगािे ितेिािरील वििी िाटपाच्या सांदभात आिश्यक तेरे् उच्चस्तरीय 
सवचि सवमती / मांत्रीमांडळ याांची मान्यता तसेच वित्त विभागािे िळेोिळेी वदलेल्या सूचिाांच्या अिुर्षांगािे 
कायणिाही झाल्याची खात्री करािी. 
 7) खाजगी स्िांयसेिी सांस्र्ाांिा अिुदाि उपलब्ि करुि देतािा वित्तीय अविकार वियम पुल्स्तका 
1978, भाग-1, उपविभाग एक मिील अिुक्रमाांक 27, वियम 149 प्रमाणे सक्षम अविकाऱयाची मान्यता 
घेिूि अिुदाि अदा कराि.े 
 8) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आिश्यकता आहे अशा तरतूदी 
वितरीत करतािा भाग-1, उपविभाग-तीि, अिुक्रमाांक-चार, वियम 27 (2) अन्िये प्रदाि केलेल्या 
अविकाराप्रमाणे सक्षम प्राविकाऱयाांच्या मान्यतेिे आदेश विगणवमत झाल्यािांतर अिुदाि वितरीत कराि.े 
 9) वजल्हा पवरर्षदाांसाठीचे ितेिेत्तर अिुदाि त्याांचे अिुदाि वििारण झाल्यावशिाय वितरीत करु 
िये. 

10) ििीि खचाच्या अिुर्षांगािे ििीि बाब प्रस्तािाव्दारे तरतूद केलेल्या अवििायण खचाच्या वििी 
वितरणाबाबत वित्त विभाग ि कायणक्रम खचाच्या वििी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच 
आिश्यकतेप्रमाणे वियोजि विभाग, सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभाग ि आवदिासी विकास 
विभाग याांची मान्यता घेणे आिश्यक आहे. 

11) विविि शासकीय / प्रशासकीय सांस्र्ाांिा तसेच अिुदावित सांस्र्ाांिा सहायक अिुदािे मांजूर 
करण्यापूिी त्याांचेकडूि पिूी वितरीत केलेल्या अिुदािाच्या खचाची उपयोवगता प्रमाणपत्रे विभागािे 
प्राप्त करािीत. यापूिी वदलेल्या अिुदािाचा विवियोग पूणण झाल्यावशिाय पुढील अिुदाि वितरीत 
करण्यात येऊ िये. कोर्षागार अविकाऱयाांिी, सहायक अिुदािामिूि वििी आहवरत करण्यासाठी सादर 
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केलेल्या देयकासोबत सांबांवित सांस्रे्चे लगतच्या मागील मवहन्यातील बँक अकाऊां ट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) ची प्रत जोडलेली िसल्यास देयक पावरत करु िये. 

12) शासिाव्दारे देण्यात येणारे ितेि अिुदाि लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊां टमध्ये ECS व्दारे 
प्रदाि करणे बांििकारक राहील. कोणत्याही पवरल्स्र्तीत ितेि अिुदािाची रक्कम एकवत्रतरीत्या ि 
Offline पध्दतीिे वितरीत करण्यात येऊ िये. 

13) स्र्ाविक स्िराज्य सांस्र्ा तसेच महामांडळे याांिा अिुदाि वितरीत करण्यापूिी सदर 
सांस्र्ाांकडूि राज्य शासिास येणे असणाऱया रकमाांचा आढािा घेण्यात यािा ि त्या रकमा िसूल करुिच 
उिणरीत अिुदाि वितरीत करण्यात याि.े तसेच शासिाव्दारे सदर सांस्र्ाांिा वितरीत केलेल्या 
अिुदािाचा विवियोग ि अखर्वचत रक्कम कुठे ठेिली आहे याबाबतची तपशीलिार मावहती एकवत्रत 
करण्यात यािी. सदर अखर्वचत वििी बँकेमध्ये ठेिलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊां ट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासिास सादर कराि.े एखाद्या कायणक्रमािरील खचासाठी उपलब्ि करुि 
देण्यात आलेला वििी अखर्वचत असल्यास त्याच प्रयोजिासाठी चालू िर्षी वित्त विभागाच्या 
अिुमतीवशिाय वििी वितरीत करु िये. 

14) ियैल्क्तक लाभार्थ्यांच्या कायणक्रमाअांतगणतची लाभार्थ्यांची देयके आहवरत करताांिा 
लाभार्थ्यांची यादी विवित करुि योग्य त्या तपवशलासह देयकासोबत जोडल्यावशिाय ियैल्क्तक 
लाभार्थ्यांची अिुदािे आहवरत करण्यात येऊ ियेत. ियैल्क्तक लाभार्थ्यांचे कायणक्रम आिार क्रमाांकाशी 
सांलग्ि करण्यात याि े ि अिुदािाचे प्रदाि इलेक्रॉविक्स ल्क्लअरन्स वसस्टीमिेच (ECS) व्दारेच 
करण्यात याि.े 

15) वशष्ट्यिृत्ती / वशक्षण शुल्काची प्रवतपूती, ियैल्क्तक लाभार्ी तसेच सिलती पोटी वदलेले 
अिुदाि इत्यादीची प्रदािे, इलेक्रॉविक्स ल्क्लअरन्स वसस्टीम (ECS) व्दारेच करण्यात याि.े  

16) बाांिकाम विर्षयक प्रस्तािासांदभात प्रशासकीय मान्यता / ताांवत्रक मान्यता तसेच आिश्यक 
तेरे् सवचि सवमतीची मान्यता प्राप्त करुि कामविहाय वििी अर्णसांकल्पीत करणे आिश्यक आहे. ििीि 
कामाांबाबत वििीच्या उपलब्ितेची खात्री केल्याांितरच कामाची विविदा सूचिा काढूि कायारांभ आदेश 
देण्यात येऊि काम सुरु कराि े ि आिश्यकतेप्रमाणे वििीच े वितरण करण्यात याि.े जुन्या कामाांचा 
आढािा घेऊि ती प्रार्म्यािे पूणण करण्यात यािीत ि हा वििी ठेि बाांिकामाचे स्िरुपात सािणजविक 
बाांिकाम विभागास प्रदाि करु िये. 

17) कें द्र पुरस्कृत योजिेसांदभात कें द्र शासिाकडूि वििी प्राप्त झाल्याची खात्री सांबांवित 
विभागािे िस्त्यािर वित्त विभागाच्या अर्ोपाय शाखेकडूि करुि घ्यािी ( यासाठी व्यय / अर्णसांकल्प 
शाखेला िस्ती सांदभीत करण्याची आिश्यकता िाही ) ि तदिांतर सदर वििी प्राप्त झाला असल्यास 
तसेच राज्य शासिाचा समरुप वहस्सा प्रशासकीय विभागािे त्याांचे स्तरािर वितरीत करािा. यासाठी 
िस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी िगेळयािे सांदभीत करण्याची आिश्यक िाही. मात्र, मागील 
िर्षामिील कें द्र शासिाचा वििी चालू िर्षी खचण कराियाचा असल्यास त्यास आिश्यकतेप्रमाणे 
यर्ाल्स्र्ती वियोजि, आवदिासी विकास विभाग ि सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अवििायण राहील.  

18) “शासकीय विभागािे कराियाच्या कायालयीि खरेदीसाठीच्या कायणपध्दतीची 
वियमपुल्स्तका", उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागािे त्याांच्या क्र. भाांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/ 
उद्योग-4, वद. 1.12.2016 च्या शासि विणणयान्िये प्रवसध्द केली आहे. सदर शासि विणणय ि 
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त्यासोबतच्या मागणदशणक सूचिाप्रमाणे खरेदीप्रक्रीया पूणण करुि पुरिठादार विवित झाल्यािांतर तसेच 
या मागणदशणक सूचिेतील अटींचे पालि करुि खरेदीची देयके कोर्षागारातूि आहवरत करण्यात यािीत. 
खरेदी विर्षयक ििादेश सांबांवित पुरिठादाराच्या िािािे ि इलेक्रॉविक्स ल्क्लअरन्स वसस्टीमव्दारे 
(ECS) अदा करण्यात यािते. 

19) अिेक िळेेला विभागाांव्दारे सांवक्षप्त देयकाव्दारे वििी खचण करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलिार देयक सादर ि केल्यामुळे लेखा आक्षपे येतात ि अपहार सांभितात. तरी यापुढे विभागाांिी 
ज्या लेखाशीर्षाखाली जुिी तपशीलिार देयके प्रलांवबत असतील ती सादर केल्यावशिाय त्या 
लेखावशर्षाखालील वििी वित्त विभागाच्या सहमतीवशिाय आहवरत करु िये. 

20) विविि कारणाांमुळे अखर्वचत रावहलेला वििी विभागाांिी त्याांच्या अवििस्त महामांडळाकडे 
हस्ताांतरीत करुि ताांवत्रकदृष्ट्टया खचण झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अवियवमतता आहे, 
याची विभागाांिी िोंद घ्यािी. तसेच त्याांच्या अवििस्त असलेला यापूिीचा अखर्वचत वििी (स्िीय प्रपांजी 
खात्यातील / महामांडळाच्या खात्यातील िा इतर प्रकारे खचण दशणिूि बाहेर ठेिण्यात आलेला) सांपूणणत: 
खचण झाल्यावशिाय तरतुदी आहरीत िा वितरीत करु ियेत. यावठकाणी असेही विदशणिास आणण्यात 
येते की, स्िीय प्रपांजी लेखयाखाली विभागाांकडे बऱयाांच मोठया प्रमाणािर वििी अखर्वचत असल्याच े
वदसूि येते. सदर वििीचा ताळमेळ घालूि ि लेखा पवरक्षण करुि वििी विहीत मुदतीत खचण ि झाल्यास 
तो शासिाच्या वतजोरीत परत करण्यात यािा. सदर अखर्वचत वििी बकेँमध्ये ठेिलेला असल्यास त्याच े
बँक अकाऊां ट (Bank Account Statement) शासिास सादर कराि.े 

21) र्वकत देयकाांच्या प्रदािासाठी खचण करण्यात येणाऱया प्रकरणी खरेदी केलेले सावहत्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे ि त्याचे लेखे सुयोग्यवरत्या ठेिल्याची खात्री पटल्यावशिाय तो वििी आहवरत 
करण्यात येऊ िये. 
3. सदर शासि विणणय अर्णसांकल्प वियम पुल्स्तका वियम 17 ि वियम 142, तसेच वित्तीय 
अविकार वियम पुल्स्तका 1978 मिील उपविभाग-एक वियम क्र. 149 आवण वित्त विभागाचे शासि 
पवरपत्रक क्रमाांक अर्णसां-2022/प्र.क्र.43/अर्ण-3, वदिाांक 04 एवप्रल, 2022 ि वित्त विभागाचे 
अ.शा.पत्र क्रमाांक अर्णसां-2022/प्र.क्र.43/अर्ण-3, वदिाांक 05 एवप्रल, 2022, अिुक्रमाांक 33 कवरता 
वित्त विभागाचा अिौपचावरक सांदभण क्र. 1049/व्यय-5, वदिाांक 03 िोव्हेंबर, 2022 ि अिुक्रमाांक 43 
कवरता वित्त विभागाचा अिौपचावरक सांदभण क्र. 1077/व्यय-5, वदिाांक 18 िोव्हेंबर, 2022 अन्िय े
वदलेल्या मान्यतेिुसार विगणवमत करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 202211281838031721 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे.  
 

 
 

                (  वदिेश चव्हाण  ) 
  अिर सवचि, महाराष्ट्र शासि 

 प्रत, 
1. मा. राज्यपालाांचे सवचि 

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


शासि विणणय क्रमाांकः अिुवि 4922/(33/22)/अर्णसांकल्प  

पृष्ठ 11 पैकी 11  

2. मा. सभापती, महाराष्ट्र वििािपवरर्षद, महाराष्ट्र वििािमांडळ सवचिालय, मुांबई 
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र वििािसभा, महाराष्ट्र वििािमांडळ सवचिालय, मुांबई 
4. मा. विरोिी पक्षिेता, महाराष्ट्र वििािसभा / वििािपवरर्षद, मुांबई 
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र वििािपवरर्षद, महाराष्ट्र वििािमांडळ सवचिालय, मुांबई 
6. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र वििािसभा, महाराष्ट्र वििािमांडळ सवचिालय, मुांबई 
7. मा. वििािसभा, वििािपवरर्षद ि सांसद सदस्य 
8. मा. मुखयमांत्रयाांचे प्रिाि सवचि 
9. मा. उपमुखयमांत्रयाांचे सवचि 
10. मा. मांत्री (शालेय वशक्षण / क्रीडा) याांचे स्िीय सहायक 
11. मा. राज्यमांत्री (शालेय वशक्षण / क्रीडा) याांचे स्िीय सहायक 
12. सवचि (शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग) याांचे स्िीय सहायक 
13. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञयेता), महाराष्ट्र - 1 / 2, मुांबई / िागपूर 
14. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 1 / 2, मुांबई / िागपूर 
15. सांचालक, लेखा ि कोर्षागारे, मुांबई  
16. अविदाि ि लेखा अविकारी, मुांबई 
17. स्र्ाविक वििासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई 
18. िवरष्ट्ठ कोर्षागार अविकारी, पुणे 
19. सिण वजल्हा कोर्षागार अविकारी 
20. आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
21. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्रार्वमक वशक्षण पवरर्षद, चिीरोड, मुांबई 
22. सहसवचि / उपसवचि (विद्यार्ी विकास / शाळा व्यिस्र्ापि / वशक्षक वशक्षकेतर / प्रशासि / 

समन्िय / अर्णसांकल्प / क्रीडा ) शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
23. वशक्षण सांचालक (माध्य. ि उच्च माध्य. / प्रार्वमक / प्रौढ ि अल्पसांखयाांक / SCERT / 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पवरर्षद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
24. अध्यक्ष, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
25. आयुक्त, क्रीडा ि युिक सिेा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
26. सिण क्रीडा उपसांचालक 
27. सिण वजल्हा क्रीडा अविकारी 
28. सिण विभागीय वशक्षण उपसांचालक 
29. सिण मुखय कायणकारी अविकारी वजल्हा पवरर्षद 
30. सिण वशक्षणाविकारी (प्रार्वमक / माध्यवमक / प्रौढ) 
31. सिण अविक्षक, ितेि पर्क (प्रार्वमक / माध्यवमक) 
32. वित्त विभाग (व्यय-5 / व्यय-9 / व्यय-14 / अर्णसांकल्प - 8) मांत्रालय, मुांबई 
33. सिण कायासिे, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
34. वििड िस्ती, कायासि अर्णसांकल्प, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मांत्रालय, मुांबई. 

 


		2022-11-28T18:56:05+0530
	DINESH ROHIDAS CHAVAN




