महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेच्या कामकाजाकवरता
(Maharashtra State Faculty Development Academy)
काययकारी संचालक ि उप संचालक (वित्त) पदाचा काययभार
सोपविण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन
उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग,
शासन वनणयय क्रमांक: संदभय-2018/प्र.क्र.344/म.वश.-5,
मादाम कामामागय, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार भिन, मुंबई -400 032.
वदनांक : 13 माचय, 2020
िाचा:1. उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, शासन वनणयय क्रमांक: संदभय-2018/प्र.क्र.344/म.वश.-5,
वदनांक 13.9.2019.
2. उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, शासन वनणयय क्रमांक: संदभय-2018/प्र.क्र.344/म.वश.-5,
वदनांक 03.12.2019.
3. उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, शासन वनणयय क्रमांक: संदभय-2018/प्र.क्र.344/म.वश.-5,
वदनांक 24.02.2020
प्रस्तािनााःविद्यापीठे आवण उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या अविनस्त वशक्षकीय संिगातील अध्यापकांच्या
व्याियसावयक क्षमतेचा प्रवशक्षणाद्वारे वनयवमत विकास करण्याकवरता विभागांतगयत स्िायत्ततेच्यादृष्ट्टीने
कंपनी कायदा, 2013 अन्िये “महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था” (Maharashtra State Faculty
Development Academy) वदनांक 24.02.2020 च्या शासन वनणययान्िये स्थापन करण्यात आली असून
सदर शासन वनणययामध्ये संचालक मंडळाची संरचना विहीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी काययकारी
संचालक ि उप संचालक (वित्त) या पदािर नेमणूका करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती.
शासन वनणययाः1.

“महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था” (Maharashtra State Faculty Development

Academy) संस्था कायान्न्ित होण्यासाठी खालीलप्रमाणे काययभार सोपविण्यात येत आहे ाःअ.क्र.
1.

पदनाम
प्रकल्प
उच्चस्तर

अवतवरक्त काययभार

संचालक,

राष्ट्रीय काययकारी संचालक, “महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास

वशक्षा

अवभयान संस्था” (Maharashtra State Faculty Development

(रूसा)
2.

उप

Academy)
संचालक

(लेखा

ि उप संचालक (वित्त), “महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास

कोषगार), राष्ट्रीय उच्चस्तर संस्था” (Maharashtra State Faculty Development
वशक्षा अवभयान (रूसा)
3.

प्रचायय,
तंत्रवनकेतन, पुणे

2.

Academy)

शासकीय जनरल मॅनेजर, “महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था”
(Maharashtra State Faculty Development Academy)

सदर संस्थेचे काययकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, (Maharashtra

State Faculty Development Academy) यांना संस्थेचे वनयंत्रण अविकारी तसेच उप संचालक (वित्त),

शासन वनणयय क्रमांकाः संदभय-2018/प्र.क्र.344/म.वश.-5,

महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था यांना आहरण ि संवितरण अविकारी म्हणून घोवषत करण्यात
येत आहे . सदर पदांची कत्ययव्ये आवण जबाबदाऱ्या सोबत जोडलेल्या वििरपत्राप्रमाणे राहतील.
3.

सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202003091635565908 असा आहे . हा
शासन वनणयय वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( वि.ि. दळिी )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई

2.

मा. मुंख्यमंत्री यांचे प्रिान सवचि, मंत्रालय, मुंबई

3.

मा. मंत्री, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग यांचे विशेष कायय अविकारी, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा. राज्यमंत्री, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग यांचे विशेष कायय अविकारी, मंत्रालय, मुंबई

5.

सिय मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि/स्िीय सहायक

6.

सिय मा.वििानसभा सदस्य ि वििान पवरषद सदस्य

7.

मा.मुख्य सवचि

8.

शासनाचे सिय अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि

9.

सिय विभागीय आयुक्त,

10.

सिय वजल्हाविकारी

11.

सिय वजल्हा पवरषदांचे मुख्य काययकारी अविकारी

12.

प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई

13.

सवचि, महाराष्ट्र वििानमंडळ सवचिालय, मुंबई

14.

सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई

15.

संचालक, उच्च वशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

16.

मा. कुलगुरु, सिय अकृवष विद्यापीठे .

17.

सिय विभागीय सहसंचलाक, उच्च वशक्षण.

18.

कुलसवचि, सिय अकृवष विद्यापीठे .

19.

महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई 1/2.

20.

लेखा ि अविदान अविकारी, मुंबई.

21.

वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुंबई

22.

सिय वजल्हा कोषाविकारी यांची कायालये.

23.

मा. सवचि, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई

24.

सिय सहसवचि/उपसवचि/अिर सवचि, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

25.

म.वश.5 कायासन, वनिडनस्ती.
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शासन वनणयय क्रमांकाः संदभय-2018/प्र.क्र.344/म.वश.-5,

विविरणपत्र
अ.क्र.
1.

पदनाम

पदांची कतयव्ये ि जबाबदाऱ्या

काययकारी संचालक, “महाराष्ट्र 1. प्रवशक्षण संस्थेसाठी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून वनयंत्रण ठे िणे.
राज्य अध्यापक विकास संस्था” 2. संस्थेत सुरू असलेल्या सिय कामकाजांिर दे खरे ख ठे िणे.
(Maharashtra State Faculty 3. संचालक मंडळाच्या मान्यतेने वित्तीय ि प्रशासकीय वनणयय
Development Academy)

घेणे.
4. संचालक मंडळाच्या मान्यतेने प्रवशक्षण काययक्रम घेणे.
5. प्रवशक्षणासाठी आिश्यक असलेली विविि स्िरूपाची
मावहत गोळा करणे, मावहतीचे संकलन करून त्याचे
मुल्यामापन करणे, विविि संशोिन काययक्रमासाठी
सादरीकरण करणे.

2.

उप संचालक (वित्त), “महाराष्ट्र 1. लेखाविषयक कामकाजािर वित्तीय सल्लागार म्हणून
राज्य अध्यापक विकास संस्था”

वनयंत्रण ठे िणे.

(Maharashtra State Faculty 2. अथयसंकन्ल्पत तरतूदींची अंदाजपत्रके तयार करणे.
Development Academy)

3. संस्थेस प्राप्त वनिींचा वहशेब ठे िणे.
4. िवरष्ट्ठ अविकाऱ्यांनी िेळोिेळी वदलेल्या जबाबदाऱ्या पार
पाडणे.

3.

जनरल मॅनेजर, “महाराष्ट्र राज्य 1. संस्थेच्या कामकाजाची पाहणी करून प्रवशक्षण गरजा शोिणे
अध्यापक

विकास

संस्था”

(Maharashtra State Faculty
Development Academy)

ि त्याप्रमाणे आिश्यक असलेल्या प्रवशक्षणाचा मसूदा तयार
करणे.
2. प्रवशक्षण काययक्रम विहीत कालाििीत पार
पाडण्याच्यादृष्ट्टीने व्यिस्था करणे.
3. प्रवशक्षणासाठी िाचन सावहत्या तयार करणे.
4. प्रशासकीय वनयंत्रण ठे िणे.
5. प्रवशक्षण/सत्राअंती प्रवशक्षणाथीचे अवभप्राय विचारात घेऊन
प्रवशक्षणाचे काययित्त
ृ तयार करणे.
6. प्रवशक्षणाची विविि स्िरूपाची मावहती गोळा करणे,
मावहतीचे मुल्यमापन करणे, विविि संशोिन काययक्रमांसाठी
सादरीकरणासाठी काययकारी संचालकांना मदत करणे.
7. काययकारी संचालकांनी िेळोिेळी वदलेल्या जबाबदाऱ्या पार
पाडणे.
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