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उच्च व तंत्रशिक्षण शवभागांतगंत सवव संचालनालये 
व िासकीय ससं्था/ महाशवद्यालये याचंेकडील 
स्वीय प्रपंजी लखे्यामधील (पी.एल.ए.) रकमेच्या 
शवशनयोजनाबाबत सवव समाविेक धोरण 
ठरशवणेबाबत...  
 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग 

िासन शनणवय क्रमांकः पीएलए-2015/(प्र.क्र.168/2015)/तांशि-3 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 01 जानेवारी, 2018 

वाचा-  
1. िासन शनणवय क्रमांकः उ.व तं.शि.शवभाग, क्र.सीटीसी-1094/57801/(6338)/तांशि-1, 

शद.28 फेब्रवुारी, 1996. 
2. िासन शनणवय क्रमांकः उ.व तं.शि.शवभाग क्र.सकंीणव-1002/(610/2002)/आस्था-1,  

शद.11 नोव्हेंबर, 2002 
3. िासन शनणवय क्रमांकः उ.व तं.शि.शवभाग क्र.सकंीणव-1002/(610/2002)/आस्था-1,  

शद.26 नोव्हेंबर, 2002 
4. िासन िुध्दीपत्रकः उ.व तं.शि.शवभाग क्र.सकंीणव-1002/(610/ 2002)/आस्था-1,  

शद.11 जून, 2003 
5. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच ेपत्र क्र.11/तंशिसं/स्वीप्रले/2015/882,  

शद.31 ऑगस्ट, 2015. 
6. संचालक, कला संचालनालय, म.रा.मुंबई यांच ेपत्र क्र.अओे-डेस्क-पाच/2015/2576,  

शद.30 ऑक्टोबर, 2015 
7. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय याचंे पत्र क्र.11/तंशिसं/स्वीप्रले/2015/1278, 

शद.5 जानेवारी, 2016. 
8. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, म.रा. पुणे याचंे पत्र क्र.उशिसं/2015-16/स्वीय 

प्रपंजी/लेखा-1, शद. 29 ऑक्टोबर, 2015  
9. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय याचंे पत्र क्र.11/तंशिसं/पीएलए/2016/207, 

शद.31 मे, 2016. 
10. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय याचंे पत्र क्र.11/तंशिसं/पीएलए/2017/33,  

शद.11 एशप्रल, 2017. 
प्रस्तावना- 

 

मा. सवोच्च न्यायालयाने याशचका क्र.607/1992 मध्ये व्यावसाशयक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांना मंजूरी, 
मान्यता संलग्नीकरण, त्यामधील प्रविे, आकारावयाचे िुल्क इत्यादीबाबत एक योजना आखून शदलेली होती. 
या योजनेनुसार िासकीय, अनुदाशनत व शवना अनुदाशनत अशभयांशत्रकी/तंत्रज्ञान/वास्तुिास्त्र/ औषधशनमाणिास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये  मध्यवती पध्दतीने पदवी अभ्यासक्रमास प्रथम वषाला प्रविे देतांना शवद्यार्थ्यांकडुन 
अजासाठी व लघुपसु्तकासाठी घेण्यात येणारे िुल्क जमा करण्यासाठी व त्यामधून शवशवध प्रकारचा खचव 
करण्यासाठी शद.28 फेब्रवुारी, 1996 च्या िासन शनणवयाव्दारे प्रविे फंड व प्रविे फंड शनयमावली तयार 
करण्यात आली आहे. त्यानंतर शद.11 नोव्हेंबर, 2002 च्या िासन शनणवयाव्दारे स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यात 
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रकमा जमा करणे व खचव करण्यासाठी अशतशरक्त बाबींचा समाविे करण्यात आलेला आहे. तसेच िासन परुक 
पत्र शद.26 नोव्हेंबर, 2002 अन्वये कला संचालनालयाच्या अंतगवत असलेली िासकीय शचत्रकला महाशवद्यालये, 
उच्च शिक्षण संचालनालयांतगवत असलेली िासकीय कला, वाशणज्य, शवज्ञान महाशवद्यालये, िासकीय अध्यापक 
महाशवद्यालये, िासकीय शवधी महाशवद्यालये, शवज्ञान संस्था तसेच व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयांतगवत असलेल्या िासकीय औद्योशगक प्रशिक्षण संस्था यांच्या प्राचायव/सचंालकांच्या नाव ेअसलेल्या 
स्वीय प्रपंजी खात्यात रकमा जमा करणे व खचव करण्यासाठी अशतशरक्त बाबींचा समाविे करण्यात आलेला आहे. 
स्वीय प्रपंजी लेखे महालेखापालांच्या लेखा पशरक्षणाधीन ठेवण्यात आले असनू त्याचे अतंगवत लेखा पशरक्षण 
देखील करण्यात येते. त्यानंतर शद.11 जून, 2003 च्या िुध्दीपत्रकाव्दारे यामध्ये िासकीय तंत्र माध्यशमक िाळा 
व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण पशरक्षा मंडळ यांचा देखील समाविे करण्यात आलेला आहे. सद्यस्स्थतीत 
औद्योशगक प्रशिक्षण संस्था, िासकीय तंत्र माध्यशमक िाळा व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण पशरक्षा मंडळ या 
संस्था कौिल्य शवकास व उद्योजकता शवभागाच्या अंतगवत कायवरत आहेत. 

शवभागाच्या अशधनस्त संचालनालये, शवभागीय कायालये आशण िासकीय ससं्था व महाशवद्यालये 
यांचेकडे शनरशनराळया प्रयोजनांसाठी शनधी जमा होत असतो. त्याचप्रमाणे मा.सवोच्च न्यायालयाने शदलेल्या 
शनदेिानुसार अशभयांशत्रकी, औषधशनमाणिास्त्र, व्यवस्थापनिास्त्र, कला पदवी आशण बी.एड अभ्यासक्रमांसाठी 
शवद्यार्थ्यांकशरता कें शिभतू प्रविे प्रशक्रया राबशवली जाते. यासाठी शवद्यार्थ्यांकडून अजव आशण माशहती पसु्स्तका 
शवक्री, पशरक्षा फी इ.साठी िुल्क आकारल ेजाते.  त्याचप्रमाणे तंत्रशिक्षण संचालनालयांमाफव त अधीनस्त संस्थांच े
पशरक्षण देशखल केले जाते व यासाठी सबंशंधत संस्थेकडून िुल्क जमा केले जाते. या सवव रक्कमा जमा 
करण्यासाठी शवशवध िासकीय संस्था/महाशवद्यालये, शवभागीय कायालय प्रमुख आशण खुद्द संचालक यांच ेनांव े
यापवूीच वळेोवळेी िासनाने मान्यता शदल्यानुसार "स्वीय प्रपंजी लेखा खाते" उघडण्यात आले असनू ही सवव 
खाती त्या त्या संदभांत शनगवशमत केलेल्या िासन शनणवयातील अटी व िती आशण नमूद कायवपध्दती नुसार 
संचशलत केली जातात. या सवव खात्यांमध्ये/करीता समान अटी व िती आशण प्रमाशणत कायवपध्दती लागू करुन 
संबशंधत प्रशक्रया सोपी व सुटसुटीत करण्याची आशण शनधीच्या शवशनयोगाबाबत सुस्पष्ट्ट मागवदिवक तत्व ेशनधाशरत 
करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, म. रा. पणेु, संचालक, तंत्र 
शिक्षण, म. रा. मंुबई व सचंालक, कला संचालनालय, म. रा. मंुबई यांच ेकडून अशभप्राय प्राप्त करुन घेण्यात 
आले होते. याबाबत िासनाने खालील प्रमाणे शनणवय घेतला आहे.  
 

िासन शनणवय-  
                उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागांतगंत तंत्र शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण सचंालनालय व कला 
संचालनालय यांच्या अशधपत्याखालील शवशवध िासकीय कायालये व िैक्षशणक संस्था यांच्याकडे ठेवण्यात येणारे 
स्वीय प्रपंजी लेखे हाताळण्यासाठी सोबतच्या पशरशिष्ट्टामध्ये दिवशवल्यानुसार "स्वीय प्रपंजी लेखे (Personal 
Ledger Account) ठेवणे, रक्कम जमा करणे, रक्कम खचव करणे याबाबतची सुधाशरत कायवपध्दती दिवशवणारे 
शनयम- 2018" लागू करण्यात येत आहेत. 
 

2. उदे्दि :- 
ही सधुाशरत कायवपध्दती लागू करताना "भशवष्ट्यात सवव संस्था सक्षमपणे परेुसा अंतगवत महसूल शनमाण करुन तो 
संस्था स्तरावरच संस्थेच्या आवती गरजा पणूव करण्यासाठी वापरतील जणेे करुन त्यांना वतेनेतर आवती 
अनुदानासाठी राज्य िासनावर अवलंबनू रहाव ेलागणार नाही" असा प्रमुख उदे्दि आहे. 
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3. शवद्यमान कायवपध्दती :- 
सद्यस्स्थतीत सवव संस्था त्याचंेकडील स्वीय प्रपंजी लेखे शनर्ददष्ट्ट केलेल्या पध्दतीने संबशंधत कोषागारामाफव त 
वापरतात. जमा झालेली रक्कम चलनाव्दारे कोषागारात जमा केली जाते व अिासकीय लेखापसु्स्तकेत त्या त्या 
लेखा शिषाखाली ती रक्कम जमा म्हणनू दिवशवली जाते. एका लेखाशिषाखालील रक्कम ही त्याच 
प्रयोजनासाठी खचव केली जाते व लेखे ठेवण्यासाठी ससगल एन्री पध्दतीचा वापर केला जातो. उदा. प्रशतवषी 
शवद्यार्थ्यांकडून घेतलेली शवकास शनधीची रक्कम चलनाव्दारे एकशत्रत कोषागारात जमा केली जाते आशण 
संस्थेतील लेखापसु्स्तकेत अिासकीय वगीकरणाखाली ती "शवकास शनधी" या शिषाखाली जमा दाखशवली जाते.  
रक्कम काढताना सबंशंधत स्वीय प्रपंजीधारक कोषागारात शवशहत नमुन्यात देयक सादर करतो आशण तपासणी 
अंती कोषागारातून त्या रक्कमेचा धनादेि सबंशंधत ससं्थेस प्रदान केला जातो. खचानंतर ही रक्कम रोख 
पसु्तीकेत संबशंधत लेखा शिषाखाली खचव म्हणनू दिवशवली जाते. शवकास शनधीतनू खचाचे प्रकरणी वशरष्ट्ठ 
कायालयाकडून मान्यता शमळाल्यानंतरच कोषागारात मागणी सादर केली जाते.   
 

4. सुधाशरत कायवपध्दती:- 
(1)  संस्थेच्या/कायालयाच्या म्हणजचे संबशंधत संस्था प्रमुखांच्या/कायालय प्रमुखांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यात जमा 
होणाऱ्या शवशवध रकमा यापवूी शनर्ददष्ट्ट केलेल्या जमा शिषानुसार असतील. मात्र या सवव जमा रकमांचे (सकवा 
त्यांच्या शिषाचे) “हस्तांतरणीय” (Transferable) व “अहस्तांतरणीय” (Non Transferable) अस े वगीकरण 
असेल. "अहस्तांतरणीय" या वगीकरणाखालील जमा रकमा केवळ ज्या प्रयोजनासाठी त्या जमा केल्या आहेत 
त्याच प्रयोजनासाठी वापरता येतील/खचव करता येतील. "हस्तांतरणीय" या वगीकृत शिषाखाली रकमा मात्र, 
त्या ज्या प्रयोजनासाठी जमा केल्या आहेत त्यावर खचव केल्यानंतर त्या व्यशतशरक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापरता 
येतील/खचव करता येतील.  मात्र, अिा प्रकारे हस्तांतरण करताना या योजनेत नमदू कायवपध्दती व अटी / 
ितींच ेअनुपालन आवश्यक असेल. 

 

(2)  अहस्तांतरणीय जमेचा तपशिल सदर शनयमावलीच्या शनयम 6 मध्ये दिवशवण्यात आलेला आहे.  
 

(3)  हस्तांतरणीय जमेचा तपशिल सदर शनयमावलीच्या शनयम 7 मध्ये दिवशवण्यात आलेला आहे. 
 

(4)  हस्तांतरणीय जमा रकमेतून अनुज्ञेय खचाच्या बाबी शनयमासोबतच्या पशरशिष्ट्ट "सहपत्र 1" मध्ये नमूद केल्या 
आहेत. खचाच्या बाबींचे "अ","ब", "क" व "ड" अस ेवगीकरण केले आहे. "अ" मध्ये संस्थास्तरावर खचाच्या बाबी, 
तर "ब" मध्ये प्रविे प्रशक्रयेिी संबशंधत संचालनालय स्तरावर सकवा शवभागीय स्तरावर करावयाच्या खचाच्या 
बाबी, "क" मध्ये संस्थांमधील िैक्षशणक दजा व गुणवत्ता सधुार यासाठी संस्थास्तरावर आशण संचालनालय 
/शवभागीय कायालय स्तरावर करावयाच्या खचाच्या बाबी, "ड" मध्ये संचालनालय, शवभागीय कायालये आशण 
संस्था यांना सामाशयक असणाऱ्या खचाच्या बाबी दिवशवण्यात आलेल्या आहेत.त्याप्रमाणेच संबशंधत 
संस्थांनी/कायालयाने खचव करणे बधंनकारक करण्यात येत आहे.  

 

(5)  तसेच अहस्तांतरणीय जमा रकमेतनू अनुज्ञये खचाच्या बाबी शनयमासोबतच्या पशरशिष्ट्ट "सहपत्र 2" मध्ये 
नमूद केल्या आहेत. या जमा रकमा त्याच प्रयोजनासाठी खचव करण्यात याव्यात. त्यासाठी खचाची कोणतीही 
वगेळी मयादा असणार नाही. 
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(6) स्वीय प्रपंजी लेख्यातील जमा व खचाचे लेखे शवत्त शवभागाने वळेोवळेी शदलेल्या आदेिानुसार व शवशहत 
केलेल्या नमुन्यामध्ये तसेच “टॅली” (TALLY) सारख्या सॉफ्टवअेर प्रणालीमध्ये ठेवण्यात यावते. यासाठी "डबल 
एन्री" पध्दतीने ताळेबदं तयार करण्यात येतील. 

 

(7)  प्रत्येक संस्था प्रत्येक वषी साधारणत: जानेवारी-फेब्रवुारी मशहन्यात त्या वषीच्या शद.31 माचव अखेरीस अंदाज े
जमा व त्यातनू पढुील आर्दथक वषात करावयाच्या प्रस्ताशवत खचाच्या बाबी यांच े अंदाजपत्रक तयार करुन 
शवभागीय कायालयामाफव त संबशंधत संचालनालयास शद.31 माचव पयवत सादर करतील. त्यानंतर साधारणत: 
शद.30 एशप्रल पयंत या सवव अंदाजपत्रकानंा आवश्यक त्या सधुारणांसह मान्यता देण्यात येईल. याबाबतचा 
तपशिल सदर शनयमावलीच्या शनयम 8 मध्ये दिवशवण्यात आलेला आहे. मात्र, गरजनुेरुप संस्था  आर्दथक वषव 
2017-18 कशरता अंदाजपत्रक संचालनालयास शद.31 जानेवारी, 2018 पयंत सादर करतील. 

 

(8)  खचावर शनयंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक संस्थेने त्यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये मागील आर्दथक वषाच्या शद.31 
माचव रोजी शिल्लक असलेल्या एकूण हस्तातंरणीय जमा रक्कमेच्या 30% च्या मयादेत चालू आर्दथक वषाच े
अंदाजपत्रक तयार करणे आवश्यक आहे. तथापी शविेष पशरस्स्थतीत शवभागीय कायालय प्रमुखांच्या मान्यतेने 
जास्तीत जास्त 40% च्या मयादेत (सुधाशरत) अंदाजपत्रक तयार करता येईल. मात्र शवभागीय कायालय आशण 
मुख्य कायालय यानंा उपलब्ध जमेच्या 25% च्या मयादेतच खचव करणे आवश्यक आहे.  

 

(9)  ज्या बाबींवर संस्थांस्तरावर अथवा अन्य कायालयांमध्ये स्वीय प्रपंजी लेख्यातून खचव करण्यात येणार आहे 
त्या बाबींसाठी अथवसंकस्ल्पय तरतूद करण्यात येऊ नये, तरतूद केली असल्यास ती खचव करण्यात येऊ नये. 
 

5.      हे आदेि संचालक, उच्च शिक्षण, संचालक, तंत्रशिक्षण व संचालक, कला यानंी त्यांच्या 
अशधपत्याखालील सवव शवभागीय कायालये व सवव िैक्षशणक संस्थांच्या शनदिवनास आणनू त्यांना पढुील कायववाही 
तात्काळ करण्याच्या सचूना द्याव्यात.   
 

6.          हे आदेि शवत्त शवभागाच्या सहमतीने आशण त्यांच्या अनौपचाशरक संदभव क्र. 440/२०17/व्यय-५, शद. 17 
एशप्रल, 2017 अन्वये शनगवशमत करण्यात येत आहेत. 
 

7.                                 सदर िासन शनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201801011612191808 असा आहे. हा आदेि शडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने.  
 
 
 
                                                                                                                 ( संजय औ. धारुरकर ) 
                     अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रशत, 
1. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
2. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
3. संचालक, कला शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
4. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सवव, सह-संचालक, उच्च शिक्षण/तंत्रशिक्षण शवभागीय कायालय (संचालक, उच्च शिक्षण/तंत्रशिक्षण यांच्या माफव त) 
6. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - 1/2, मंुबई /नागपरू 
7. अशधदान व लेखाशधकारी, बनृ्हमंुबई. 
8. सवव शजल्हा कोषागार अशधकारी 
9. सवव सबंशंधत िैक्षशणक संस्था (संचालक, उच्च शिक्षण/तंत्रशिक्षण/ कलाशिक्षण यांच्या माफव त) 
10. कायासन मशि-2/ तांशि-6 /आस्था-2 /साशि-1 उच्च व तंत्रशिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
11. शवत्त शवभाग(व्यय-5/कोषा (प्रिा)), मंत्रालय, मंुबई 
12. शनवड नस्ती. 
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िासन शनणवय क्र. पीएलए-2015/(प्र.क्र.168/2015)/तांशि-3, शद. 01 जानेवारी, 2018 सोबतच ेपशरशिष्ट्ट 
 

स्वीय प्रपंजी लखेे (Personal Ledger Account) ठेवणे, रक्कम जमा करणे, रक्कम खचव करणे 
याबाबतची सधुाशरत कायवपध्दती दिवशवणारे शनयम - 2018 

 

1.      या शनयमास "स्वीय प्रपंजी लेखा" (Personal Ledger Account) ठेवणे, रक्कम जमा करणे, रक्कम खचव 
करणे याबाबतची सुधाशरत कायवपध्दती शनयम 2018" असे संबोधण्यात याव.े  

 

2.  हे शनयम उच्च व तंत्रशिक्षण शवभागाच्या अशधपत्याखालील तंत्रशिक्षण संचालनालय, मंुबई उच्च शिक्षण 
संचालनालय, पणेु व कला संचालनालय, मंुबई यांना तसेच त्यांच्या अशधपत्याखालील शवभागीय कायालये व 
िासकीय िैक्षशणक संस्था यानंा लागू राहतील. 

 

3.  या शनयमातील व्याख्या पढुील प्रमाणे राहतील :-  
1) "प्रिासशनक शवभाग" म्हणज ेउच्च व तंत्रशिक्षण शवभाग, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, मंुबई. 
2) "शवभाग प्रमुख" म्हणज े तंत्रशिक्षण सचंालनालय, कला संचालनालय व उच्च शिक्षण संचालनालय 
यांच्यासाठी राज्य िासनाने शनयुक्त केलेला संचालक दजाचा अशधकारी  
3) "शवभागीय कायालय प्रमुख" म्हणज े शवशवध संचालनालयातील शवभागीय कायालयातील यथास्स्थती 
सहसंचालक अथवा उपसंचालक.  
4) "कायालय प्रमुख" म्हणज ेएखादया िासकीय कायालयातील प्रमुख  
5) "संस्थाप्रमुख" म्हणज ेएखाद्या िासकीय संस्थेतील प्राचायव सकवा तत्सम पदावरील अशधकारी  
6) "स्वीय प्रपंजी लेखा" म्हणज ेिासनाने शवशनर्ददष्ट्ट केलेला शवशिष्ट्ट उशद्दष्ट्टासंाठीचा, जो लेखा स्वतंत्रशरत्या 
अशधकार प्रदान करुन संचाशलत केला जातो तो लेखा 

 

4.  सकेंतांक पध्दती :- खचाच्या बाबीसाठी इंग्रजी मुळाक्षरे वापरुन खालीलप्रमाणे सकेंतांक तयार करण्यात 
आले आहेत. उदा.DTE_PLA_NT_R001 हा सकेंतांक केवळ तंत्रशिक्षण संचालनालयाने व त्या 
संचालनालयाच्या अशधनस्त कायालये व संस्थांनी वापरावयाचा आहे. संकेतांकांतील पशहली तीन अक्षरे संबशंधत 
संचालनालयाचे नाव दिवशवतात. याप्रमाणे “NT” म्हणज े“अहस्तांरणीय”, "T" म्हणज े"हस्तांतरणीय" व "R”  

म्हणज े जमा (Receipts) व "E" म्हणज े खचव (Expenditure); तंत्रशिक्षण संचालनालय -DTE, उच्च शिक्षण 
संचालनालय-DHE, कला संचालनालय- DOA असा सांकेतांक वापरण्यात यावा. 

 

5.  कायवपध्दती:- संस्थेच्या/कायालयाच्या म्हणजचे संबशंधत संस्था प्रमुखांच्या/ कायालय प्रमुखांच्या स्वीय प्रपंजी 
लेख्यात जमा होणाऱ्या शवशवध रकमा यापवूी शनर्ददष्ट्ट केलेल्या जमा शिषानुसार असतील. मात्र या सवव जमा 
रकमांच े(सकवा त्यांच्या शिषाचे) “हस्तांतरणीय” (Transferable) व “अहस्तांतणीय”(Non Transferable) अस े
वगीकरण असेल. "अहस्तातंरणीय" या वगीकरणाखालील जमा रकमा केवळ ज्या प्रयोजनासाठी त्या जमा 
केल्या आहेत त्याच प्रयोजनासाठी वापरता येतील/खचव करता येतील. "हस्तांतरणीय" या वगीकृत शिषाखाली 
रकमा मात्र, त्या ज्या प्रयोजनासाठी जमा केल्या आहेत त्यावर खचव केल्यानंतर त्या व्यशतशरक्त अन्य 
प्रयोजनासाठी वापरता येतील/खचव करता येतील. मात्र, अिा प्रकारे हस्तांतरण करताना या योजनेत नमूद 
कायवपध्दती व अटी/ितींच ेअनुपालन आवश्यक असेल.   

 

6.  अहस्तांतरणीय जमा :- यात खालील बाबींचा समाविे होईल. 
1) शवद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारी "सरुक्षा ठेव रक्कम", प्रयोगिाळा सुरक्षा ठेव व अन्य कोणत्याही प्रकारची 
सुरक्षा ठेव रक्कम  DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R001 
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2) मागासवगीय, आर्दथक दृष्ट्या दुबवल व अन्य शवद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्ट्यवृत्तीची रक्कम 
DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R002 
3) एआयसीटीई/शवद्यापीठ अनुदान आयोग/कें ि िासन/तत्सम संस्थाकंडून शवशिष्ट्ट प्रयोजनासाठी प्राप्त 
होणारे अनुदान इ.  DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R003 
4) संस्थेतील गरीब व होतकरु शवद्यार्थ्यांना आर्दथक सहाय्य करण्यासाठी प्राप्त होणारा मदत शनधी 
DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R004 
5) स्वायत्त नसलेल्या संस्थाचे बाबत संबशंधत शवद्यापीठ सकवा परीक्षामंडळ यांनी आकारलेले पशरक्षा िुल्क, 
गुणपडताळणी फी, नोंदणी िुल्क इ. DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R005 
6) संस्थेतील शवद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शजमखाना िुल्क, स्नेहसंमेलन िुल्क, आस्थापना िुल्क, 
समायोजन शनधी, दान शनधी, संकीणव शनधी, इ. DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R006 
7) स्वयं सहाय्य शवशिष्ट्ट अभ्यासक्रम राबशवण्यासाठी जमा होणारे शिक्षण िुल्क 
DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R007  

8) अन्य अहस्तांतरणीय जमा रकमा DHE/DTE/DOA_PLA_NT_R008 
 

7.  हस्तांतरणीय जमा:- यात खालील बाबींचा समाविे होईल. 
1) प्रविे प्रशक्रयेच े माशहती पसु्तक आशण इतर माशहती पसु्स्तकांच्या शवक्रीची रक्कम, संबशंधत सचंालनालयाच्या 
अखत्याशरतील पदवी, पदशवका, पदव्युत्तर पदवी/ पदशवका इ. अभ्यासक्रमांच ेप्रविे सकवा/आशण सामाईक प्रविे 
परीक्षा, व्यावसाशयक प्रमाणपत्र परीक्षा (उदा. एशलमेंटरी/इटंरशमशजएट लेव्हल शचत्रकला परीक्षा इ.) साठी 
आकारलेले िुल्क. प्रविे प्रशकयांच्या कामासंबधंात संबशंधत संस्थाकंडून गोळा केलेले सेवा िुल्क, 
शवद्यार्थ्यांकडून प्रविेाच्या प्रयोजनाथव गोळा केलेले सेवा िुल्क, प्रविे रद्द करण्याच े िुल्क, गं्रथालय िुल्क, 
इंटरनेट िुल्क, चाचणी पशरक्षा िुल्क, प्रमाणपत्र िुल्क इ. तसेच या शवशवध रकमा संस्था, प्रादेशिक कायालय व 
मुख्य कायालय यांनी तात्परुत्या कालावधीत बकेँत जमा केल्याने त्यावर शमळणारे व्याज इ., संकीणव रक्कमा. 
शनशरक्षण िुल्क इ. वरील सवव प्रकारच्या जमा रक्कमा या प्रविेाच्या प्रयोजनासाठी असतात व सववसाधारणत: 
संबशंधत सचंालनालय, शवभागीय कायालय, संस्था यांच े स्वीय प्रपंजी लेख्यात जमा केल्या जातील. 
DHE/DTE/DOA_PLA_T_R001  

 

2) शवकास शनधी - अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेने /अन्य सक्षम संस्थेने शिफारस केल्यानुसार व िासनाने 
मान्य केल्यानुसार संस्थेच्या शवकासासाठी दरवषी शवद्यार्थ्यांकडुन घेण्यात येणारी रक्कम. 
DHE/DTE/DOA_PLA_T_R002  

 

3) अंिकालीन अभ्यासक्रमांचे िुल्क, संस्थेने शनमाण केलेल्या अंतगवत महसूल, चाचणी व सल्लासेवा िुल्क 
DHE/DTE/DOA_PLA_T_R003 

 

4) अशनवासी भारतीयांच्या मुलांकडून तसेच परदेिी शवद्यार्थ्यांकडून शमळणारे िैक्षशणक िुल्क 
DHE/DTE/DOA_PLA_T_R004 

 

5)  राज्य िासनाच्या शनधी व्यशतशरक्त अन्य स्तोत्रातनु खरेदी केलेल्या व उपयोगात नसलेल्या माशहती पसु्स्तका, 
रद्दी यांच्या शवक्री पोटी जमा होणारी रक्कम, प्रविेाच्या कामासंबधंी वापरली जाणारी यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री 
सकवा फर्दनचर यांच े शनलेखन केल्यानंतर शललावाव्दारे शवक्री केल्यानंतर शमळणारी रक्कम 
DHE/DTE/DOA_PLA_T_R005 

 

6)  ज्या िैक्षशणक प्रयोजनासाठी सववसाधारणपणे िासनाकडून शनधी प्राप्त होत नाहीत, परंतु हे उपक्रम राबशवणे 
गरजचेे असल्याने त्यासाठी जमा केलेली रक्कम उदा. प्रदिवन, कायविाळा, पशरषद इत्यादीसाठी सहभागी 
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संस्था/सदस्य, औद्योगीक/वाशणज्यीक आस्थापना यांचकेडून घेतलेले िुल्क सकवा ज्या प्रकरणी िासनास 
महसूली उत्पन्न अपेशक्षत नाही अिा प्रकरणी जमा केलेली रक्कम व सकंीणव बाबी. 
DHE/DTE/DOA_PLA_T_R006 

 

7) पशरक्षा िुल्क, कन्वोकेिन फी, गुणपडताळणी फी इ.- पशरक्षा घेण्यासाठी येणारा अनुषंशगक खचव, मानधन 
इ.साठी खचव करण्यात येते. DHE/DTE/DOA_PLA_T_R007 

 

8) अन्य हस्तांतरणीय जमा DHE/DTE/DOA_PLA_T_R008 
 

8.  संस्थेने सादर करावयाच्या अदंाजपत्रकाची कायवपध्दती :-   
(1)  प्रत्येक वषी साधारणत: जानेवारी- फेब्रवुारी मशहन्यात प्रत्येक संस्था त्या वषीच्या 31 माचव अखेरीस अंदाज े
जमा व त्यातून पढुील आर्दथक वषात करावयाच्या प्रस्ताशवत खचाच्या बाबी याचंे अंदाजपत्रक शवभागीय 
कायालयास सादर करेल.  शवभागीय कायालये ही सवव माशहती सकंशलत करुन संचालनालयास 31 माचव पयवत 
सादर करतील. त्यानंतर साधारणत: 30 एशप्रल पयंत या सवव अंदाजपत्रकांना आवश्यक त्या सधुारणांसह 
मान्यता देण्यात येईल. अिाप्रकारे प्रत्येक आर्दथक वषाच्या सरुवातीस प्रत्येक ससं्थेकडे अंदाजपत्रक तयार 
असेल. अंदाजपत्रक मान्य झाल्यावर त्या अंदाजपत्रकातील मान्य बाबींवर खचाची प्रशक्रया संबशंधत 
संस्थास्तरावर सुरु करण्यात येईल. आकस्स्मक उदभवणाऱ्या प्रसंगी खचव करणे आवश्यक असल्यास अिा 
प्रकरणांचा समाविे करण्यासाठी चारमाही/ आठमाही सुधारीत अंदाजपत्रक पध्दती वापरण्यात यावी. मंजूर 
अंदाजपत्रक संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रशसध्द करण्यात येईल.  

 

(2)   तथाशप, गरजनुेरुप आर्दथक वषव 2017-18 कशरता अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी व त्यास मंजूरी 
देण्यासाठी हा कालावधी शद.31 जानेवारी, 2018 पयंत वाढशवण्यात येत आहे.  

 

(3)  प्रत्येक संस्थेने त्यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये मागील आर्दथक वषाच्या शदनांक 31 माचव रोजी शिल्लक 
असलेल्या एकूण हस्तांतरणीय जमा रक्कमेच्या 30 टक्के च्या मयादेत चालू आर्दथक वषाचे अंदाजपत्रक तयार 
करणे आवश्यक आहे. तथापी शविेष पशरस्स्थतीत शवभागीय कायालय प्रमुखांच्या मान्यतेने जास्तीत जास्त 40 
टक्क्यांच्या मयादेत (सधुाशरत) अंदाजपत्रक तयार करता येईल. मात्र शवभागीय कायालय आशण मुख्य कायालय 
यांना अश्याप्रकारे अंदाजपत्रक तयार करण्याची आवश्यकता नसेल. तथाशप, त्यांनी प्रशतवषी उपलब्ध जमेच्या 25 
टक्केच्या मयादेतच खचव करणे आवश्यक राशहल.  

 

(4)  वार्दषक अंदाजपत्रक सशवस्तर असावते. या अंदाजपत्रकात नमूद करताना सोबत "सहपत्र-1" मध्ये 
दिवशवलेल्या खचाच्या बाबींवरच खचव करता येईल. मात्र, खचावर शनयंत्रण रहाण्याचे दृष्ट्टीने या योजनेमध्ये 
सोबतच्या "सहपत्र-3" मध्ये खचाच्या मयादा आखून शदल्या आहेत. त्यामुळे मयादेबाहेरील खचास प्राशधकृत 
केलेल्या अशधकाऱ्याची मंजूरी प्रत्यक्ष खचव करण्यापवूी आवश्यक असेल आशण अस ेमंजूरीच ेप्रस्ताव पाठशवताना 
यापवूी मंजूर केलेल्या वार्दषक अंदाजपत्रकाची प्रत जोडणे आवश्यक असेल.   

 

9.  खचाच्या बाबी :- “हस्तांतरणीय” जमा रकमेतनू अनुज्ञेय खचाच्या बाबी "सहपत्र-1" मध्ये नमूद केल्या आहेत.  
खचाच्या बाबींच ेअ, ब, क व ड अस ेवगीकरण केले आहे. त्याप्रमाणेच संबशंधत संस्थानंी/कायालयाने खचव करणे 
बधंनकारक राहील. “अहस्तांतरणीय” जमा रकमेतून अनुज्ञेय खचाच्या बाबी सोबतच्या "सहपत्र-2" मध्ये नमूद 
केल्या आहेत. 
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10.  लखेा पशरक्षण :- स्वीय प्रपंजी लेख्यातील जमा- खचाचे तपशिल शवत्त शवभागाने वळेोवळेी शदलेल्या 
आदेिानुसार व शवशहत नमुन्यात तसचे टॅली सारख्या सॉफ्टवअेर मध्ये नोंदवून तयार केले जातील आशण "डबल 
एन्री" पध्दतीने ताळेबदं तयार करण्यात येतील. ते सप्रट आऊट स्वरुपात तसचे संगणकावर जतन केले जातील. 
हे सवव लेखे अंतगवत लेखा पशरक्षण आशण महालेखापाल कायालय/ लेखा व कोषागारे सचंालनालये यांचे व्दारा 
लेखा पशरक्षणास पात्र असतील. स्वीय प्रपंजी लेख्यातून होणारा खचव सबंशंधत स्वीय प्रपंजी लेखा धारकाच्या 
स्तरावरच होणार असल्याने जथेे वस्तुंची खरेदी/ सेवास्वीकृती अशभपे्रत आहे. अिा प्रत्येक प्रकरणी खरेदी 
शवषयक सवव साधारण शनदेंिांचे (खरेदीशवषयक शनयम पसु्स्तका इत्यादी) आशण सववसाधारण शवशत्तय शनयमाचं े
अथवा एखाद्या शवशिष्ट्ट प्रकरणी शविेष करुन प्रत्यार्दपत केलेल्या अशधकारांच े अनुपालन करणे ही सबंशंधत 
संस्थाप्रमुखांची/ कायालय प्रमुखांची  जबाबदारी असले. (उदा. शनशवदा प्रशक्रया, खरेदी केलेल्या वस्तुंची 
जडवस्तु संग्रहात नोंद, बाजारभावानुसार रास्त असल्याची खात्री झाल्यानंतरच परुवठा आदेि देणे इ.) तसेच 
खुल्या व स्पधात्मक पध्दतीने सेवा व वस्तुंची खरेदी, सववसाधारण शवशत्तय बाबींच ेअनुपालन इ. बाबी बधंनकारक 
असतील.  

 

11.  खचावर शनयंत्रण:-  
वर नमूद केल्याप्रमाणे स्वीय  प्रपंजी लेख्यातील जमा आशण खचव याबाबत सधुारीत कायवपध्दती शविद 

केली आहे. स्वीय प्रपंजी लेख्याचे बाबतीत शवत्तीय मयादा घालून देणे अपेशक्षत नाही. तथापी खचावर शनयंत्रण 
ठेवण्याच्या दृष्ट्टीने व साववजशनक शनधीचा िैक्षशणक शहतासाठी योग्य वापर होण्याच्या दृष्ट्टीने आशण शवत्तीय 
औशचत्याच्या दृष्ट्टीने संस्थाप्रमुख, शवभागीय कायालय प्रमुख व शवभागप्रमुख यांना सहपत्र-1 मधील "अ" , “ब”, 
“क” व "ड" मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक बाबी कशरता सोबतच्या सहपत्र- 3 मध्ये नमदू केलेल्या शवत्तीय मयादेत 
खचव करता येईल. हा खचव करतानंा या योजनेत नमूद केलेल्या तरतूदी, अटी व िती आशण मागवदिवक सचूना 
यांचे अनुपालन बधंनकारक असेल. 
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स्वीय प्रपंजी लखेे (Personal Ledger Account) शनयम - 2018 सोबतच ेसहपत्र "1" 
“स्वीय प्रपंजी लखे्यातील हस्तांतरणीय जमा रकमेतून अनुज्ञेय खचाच्या बाबी” 

 

स्वीय प्रपंजी लेख्यातून अनुज्ञेय असणाऱ्या खचाचे खालील 4 प्रकारे वगीकरण केले आहे. उदा. काही 
शवशिष्ट्ट बाबींवरील खचव हा िैक्षशणक संस्थांच्या दैनंशदन कामकाजािी संबशंधत असल्याने अिा बाबींवरील खचव 
केवळ संस्था स्तरावर करणे अपेशक्षत आहे.  काही प्रकरणी ससं्था व कायालये (मुख्य सकवा शवभागीय या दोन्ही 
शठकाणी खचव करणे गरजचे े असते तर काही शठकाणी गुणवत्ता सुधार उपक्रमा अंतगवत खचव करण आवश्यक 
असते.   
 

अ) संस्था स्तरावर खचाच्या बाबी :- खालील बाबींवरील खचव हा संस्थेच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातील हस्तांतरणीय 
जमेतून आशण केवळ संस्था स्तरावरच करता येईल.   
 

बाब 1. संस्थेच्या इमारतीतील वगवकक्ष, प्रयोगिाळा इतर कक्ष व आवार यांच े साफसफाई करण्यासाठी आशण 
साफसफाई साशहत्याची खरेदी सकवा यासंबधंीच ेकंत्राट देणे. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A001) 
 

बाब 2. संस्थेच्या पशरसरातील संरक्षक सभत, अंतगवत रस्ते, मैदाने, वगवकक्ष इत्यादीचे पशररक्षण/देखभाल व 
शकरकोळ दुरुस्ती (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A002) 
 

बाब 3.  संस्थेच्या कामकाजासाठी Internet/Wi-Fi यंत्रणा, संस्थेच्या सुरक्षेच्या दृष्ट्टीने सी.सी.शटव्ही यंत्रणेची 
खरेदी, पशररक्षण, शकरकोळ दुरुस्ती, वार्दषक देखभाल करार इत्यादी (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A003) 
 

बाब 4. संस्थेच्या आवारातील वसतीगृहात शकरकोळ दुरुस्ती, शखडक्यानंा काचा/संरक्षक जाळया बसशवणे, 
शवद्युत परुवठयाची देखभाल व दुरुस्ती, शपण्याच्या पाण्याची सोय, सौर उजवेर चालणारी यंत्रणा बसशवणे, त्याची 
दुरुस्ती व देखभाल, आवाराची साफसफाई, फर्दनचरची दुरुस्ती इ. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A004) 
 

बाब 5. उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामुग्री/ फर्दनचर इत्यादीच ेपशररक्षण/ शकरकोळ दुरुस्ती/ वार्दषक देखभाल करार 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A005) 
 

बाब 6. िासनाकडून प्राप्त वार्दषक अनुदान परेुसे नसल्यास सकवा प्राप्त होण्यास शवलंब झाल्यास संस्थेचे शवज 
वापराचे देयक, पाणीपट्टी देयक, मालमत्ता देयक - िासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यावर समायोजन 
करण्याच्या अटीवर. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A006) 
 

बाब 7. साधनसामुग्री/यंत्रसामुग्री इत्यादींची शवमा उतरशवणे/शवम्याचा वार्दषक हप्ता भरणे. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A007) 
 

बाब 8. प्रयोगिाळांसाठी लागणाऱ्या उपभोग्य भांडाराचंी खरेदी, शवद्यार्थ्यांचे प्रयोग/प्रकल्प यासाठी लागणारे 
शकरकोळ साशहत्य खरेदी करण्यासाठी (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A008) 
 

बाब 9. प्रयोगिाळांच े आधुशनकीकरण करण्यासाठी यंत्रसामुग्री/ संगणक खरेदी, प्रयोगिाळाचंे फर्दनसिग. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A009) 
बाब 10. संस्थेतील िैक्षशणक गुणवत्ता वाढशवण्यासाठी शिक्षकीय आशण शिक्षकेतर कमवचारी यानंा प्रशिक्षण 
देण्यासाठी अभ्यासवगव/कायविाळा/परीसंवाद आयोशजत करण्यावरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA _E_A010) 
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बाब 11. अंतगवत महसूल शनर्दमती करण्यासाठी/शनरंतर प्रशिक्षण वगव घेण्यासाठी आवश्यक त्या बठैका, औद्योशगक 
आस्थापनांना भटे देणे यावरील प्रवास खचव. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाहन व्यवस्थेवरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A011) 

 

बाब 12. शवद्यार्थ्यांसाठी आयोशजत केलेल्या कायविाळा, पशरषद, रोजगार मेळावा, कौिल्यवृध्दी संबधंी 
मागवदिवनपर कायविाळा इ.च्या आयोजनावरील खचव (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A012) 

 

बाब 13. आटव एक्झीशबिन, प्रोजके्ट एक्झीशबिन, कॅटलॉग तयार करणे, गणतंत्र शदवस, महाराष्ट्र शदन सारख्या 
महत्वाच्या शदविी आयोशजत केलेल्या प्रदिवनामध्ये भाग घेणे सकवा शचत्ररथ तयार करणे इ. बाबींवरील खचव. 
जाशहरातीवरील खचव.  (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A013) 
 

बाब 14. एन बी. अे./ नॅक ॲक्रीडीअेिन यावरील खचव. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_A014) 
 

ब) कें िीभतू प्रविे प्रशक्रयेिी संबशंधत बाबी :- खालील दिवशवलेल्या बाबींवरील खचव संचालनालय स्तरावर सकवा 
शवभागीय स्तरावर करणे अपेशक्षत आहे. तथापी प्रविेाच्या सक्षम प्राशधकाऱ्याने प्रविे प्रशकया राबशवण्यासाठी 
एखाद्या संस्थेस शनदेशित केल्यास त्या संस्थेसही खालील बाबींवर खचव करणे अनुज्ञेय असेल.  मात्र यासाठी 
संबशंधत सक्षम प्राशधकाऱ्याने या कामासाठी सबंशंधत संस्थेस ठोक रक्कम उपलब्ध करुन देणे अपेशक्षत आहे. 
िासन सकवा संचालनालय यांनी एखाद्या प्रकरणी आदेशित केल्यानुसार एखाद्या संस्थेने सामाईक प्रविे पशरक्षा 
सकवा तदनंतरची प्रविेप्रशक्रया यासंबधंीच े कामकाज हाताळले तर या आयोजनासाठी झालेल्या खालील 
बाबींवरील खचाची सचंालनालयाने ठरशवलेल्या दरानुसार प्रशतपतुी संबशंधत संचालनालय/शवभागीय कायालय 
यांचेमाफव त केली जाईल. 
 

बाब 1.      प्रविे प्रशक्रयेिी संबशंधत पायाभतू सुशवधा शनमाण करणे, त्यांची दुरुस्ती व देखभाल, वार्दषक पशररक्षण 
करार, सेवा संशवदा करार, संगणक/ लॅपटॉप / सव्हवर / टॅबलेट / सॅन सव्हवर / सप्रटर खरेदी, दुरुस्ती व वार्दषक 
पशररक्षण करार यावरील खचव. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_B015) 
 

बाब 2.  डेटा सेंटर सेवा सुशवधा/ क्लाउड सेवा सुशवधा/ संकेतस्थळ होस्टींग सेवा/ इटंरनेट सेवा/ दूरध्वनी 
सेवा/ आयएसडीएन सेवा/ शलज्ड लाईन सेवा/ स्व्हडीओ कॉन्फरन्न्सग सेवा, सी.सी.शटव्ही. यंत्रणा इ. सेवा िुल्क 
देऊन अशधग्रशहत करणे व त्यावरील आवती / एककाशलक खचव, अशधकारी / कमवचारी यांच्या बठैकीसाठी कक्ष 
तयार करणे, फर्दनचर, शपण्याचे पाणी अनुज्ञये शठकाणी वातानुकुलीत यंत्र, जलिीतक िुदधीकरणे संयंत्र इ. 
वरील खरेदीचा दुरुस्ती वार्दषक देखभाल कराराचा खचव प्रविे प्रशक्रयेसंबधंी वळेोवळेी घेतल्या जाणा-या 
बठैकीसाठी आवश्यक त्या पायाभतू सुशवधा (सशमती कक्ष तयार करणे, प्रोजके्टर दूरध्वनी) इ. वरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B016) 
बाब 3. पालक/ अभ्यागतासंाठी बठैक व्यवस्था, उदघोषणा यंत्रणा, अस्ग्निमन यंत्रणा, प्रोजके्टर, शकओस्क, 
शपण्याच े पाणी इ. सुशवधा शनमाण करण्यासाठीचा व त्यासंबधंीचा आवती खचव, अश्याप्रकारच्या सुशवधा 
भाडेतत्वावर घेतल्यास त्यावरील खचव (DHE/DTE/DOA_PLA_E_B017) 

  

बाब 4. प्रविे प्रशक्रयेिी संबशंधत माशहती पसु्स्तकांची छपाई, सांस्ख्यकी/ अहवाल याचंी छपाई व शवतरण, 
सॉफटवअेर प्रणाली शवकत घेणे, नवीन शवकशसत करुन घेणे, त्याचा सेवा संशवदा करार, प्रश्नपशत्रका इ. त्या 
गोपनीय कामकाजाचा खचव, संगणीकृत पध्दतीने परीक्षा घेतल्यास त्यासाठी येणारा ठोक सकवा प्रती शवद्याथी 
तत्वावरील खचव. उत्तरपशत्रकांचे स्कॅसनग करणे, शनकाल तयार करणे, या कामासबंधंीची डेटा एन्री यावरील 
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खचव, उत्तरपशत्रका जतन करण्यासाठी येणारा खचव, शनकाल जाहीर करण्यासाठी आलेला खचव, Software 
प्रणाली आशण अनुषंशगक MIS प्रणाली तयार करणे यासाठी येणारा खचव  (DHE/DTE/DOA_PLA_E_B018) 

 

बाब 5. प्रविे प्रशक्रया, नवीन महाशवद्यालयांना मान्यता/क्षमतावाढ/घट, शवद्यार्थ्यांच्या शिष्ट्यवृत्ती/ प्रशतपतूी  इ. 
शवशवध शवषयांिी उदभवणारी न्यायालयीन प्रकरणे, िपथपत्रावरील खचव, खाजगी वकील नेमल्यास त्याची 
व्यावसाशयक फी, स्टेिनरी, संपकव व्यवस्था, िासकीय फी, न्यायालयीन कामकाजाशनशमत्त दैनंशदन व प्रवासभत्ता 
इ. वरील खचव. िासनाच े अनुदान कमी असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालय सकवा मा. उच्च न्यायालय येथील 
न्यायालयीन प्रकरणात शविेष शवशधज्ञ यांच्या शनयकु्तीवरील खचव व अिा प्रकरणी होणारा इतर खचव 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B019) 

 

बाब 6. प्रविे प्रशक्रयेिी व संस्थांच्या वार्दषक तपासणीसाठी व सबंशंधत कायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक 
असलेल्या वाहन व्यवस्थेवरील खचव. (वाहन खरेदी व वाहनावरील खचव) (DHE/DTE/DOA_PLA_E_B020) 

 

बाब 7. प्रविे प्रशक्रयेिी संबशंधत अशधकारी कमवचारी यांना मानधन देणे, त्यांच्या मोबाईल व इंटरनेट देयकावरील 
खचव इ. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_B021) 

 

बाब 8.  राज्य सामाईक प्रविे पशरक्षा कक्ष यांना सामाईक प्रविे पशरक्षा घेण्यासाठी आवश्यक असलेली माशहती, 
सांस्ख्यकी तयार करण्यासाठी आशण त्याअनुषंगाने सवव प्रकारच्या backend operations साठी  ज्या 
कायासनाच्या  सेवा वापरल्या गेल्यात अश्या कायासनातील सवव अशधकारी व कमवचारी यानंा मानधन देणे इ. 
वरील खचव. (DHE/DTE/DOA_PLA _E_B022) 

 

क) शिक्षण संस्थांमधील िैक्षशणक दजा व गुणवत्ता सधुार यासाठी शवशवध बाबींवरील खचव. - खालील बाबींवरील 
खचव हा संस्थास्तरावर आशण संचालनालय / शवभागीय कायालय स्तरावर अनुज्ञये असले.   
 

बाब 1. गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी शवशवध संस्थानंा भटे देणे, संस्थांचे शनशरक्षण करणे, त्रयस्थ संस्थामाफव त 
Audit करुन अहवाल तयार करणे  इ. बाबींवरील खचव. राज्य, देि व जागशतक पातळीवरील तंत्रशिक्षण संबशंधत 
शवशवध अहवाल/ सांस्ख्यकी सिुल्क असल्यास त्यावरील खचव.  िासन व इतर कें शिय, राज्यस्तरीय 
यंत्रणांमाफव त तपासणीसाठी व तंत्रशिक्षणाच्या स्स्थतीबाबत शवशवध अहवाल तयार करुन देणे त्यासाठी बठैक 
घेणे, कायविाळा/ पशरसंवाद घेणे यावरील खचव. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_C023) 
बाब 2. अशखल भारतीय तंत्र शिक्षण पशरषद/फामवसी कॉऊंससल ऑफ इंशडया/महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ 
सकवा संबशंधत शवद्यापीठ/ अन्य सक्षम शिखर संस्था यांच्या शनकषानुसार संस्थेस अत्यावश्यक असलेली उपकरणे 
/यंत्रसामुग्री/फर्दनचर आशण िैक्षशणक प्रयोजनाथव सॉफटवअेर इ.बाबींवरील खचव  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_C024) 

 

बाब 3. प्रसार माध्यमे, समुह माध्यमे तसेच छापील स्वरुपात केलेली प्रशसध्दी, माशहतीपसु्स्तका, स्व्हडीओ शफल्म, 
जाशहरात इ. बाबींवरील खचव.  (DHE/DTE/DOA_PLA_E_C025) 

 

बाब 4. राष्ट्रीय आशण आतंरराष्ट्रीय पशरषदांना उपस्स्थत राहणे, राष्ट्रीय आशण आतंरराष्ट्रीय स्तरावरील पशरषदा, 
पशरसंवाद, कायविाळा इ. शठकाणी उपस्स्थत राहणेसाठी येणारा खचव, अभ्यास दौरा (देिांतगवत व परदेिातील) 
आयोशजत करण्यासाठी येणारा खचव (DHE/DTE/DOA_PLA_E_C026) 

 

बाब 5. शवशवध िासकीय/ िासन स्थाशपत स्वायत्त संस्थांमधील शवकास/ सिंोधन कामाकशरता सहाय्य 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_C027) 
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ड) संचालनालय, शवभागीय कायालये आशण संस्था यांना सामाशयक असणाऱ्या खचाच्या बाबी -  
बाब 1. शवशवध िैक्षशणक प्रकल्प सकवा तदथव प्रयोजनासाठी मनुष्ट्यबळाची आवश्यकता असल्यास कंत्राटी 
स्वरुपावर नेमणकु केलेल्या कमवचाऱ्याचं े पाशरश्रशमक, शवशवध प्रयोजनांसाठी आमंशत्रत केलेल्या तज्ञांना शनशित 
दराने मानधन आशण प्रवासभत्ता इ. वरील खचव (DHE/DTE/DOA_PLA_E_D028) 
 

बाब 2. संदभव गं्रथ (संस्थेच्या िैक्षशणक कामकाजा व्यशतशरक्त), शनयतकाशलके आशण वतवमानपत्र े खरेदीवरील 
खचव.  (DHE/DTE/DOA_PLA_E_D029) 

 

बाब 3. शवशवध प्रयोजनांसाठी आयोशजत केलेल्या बठैकी दरम्यान चहापान, अल्पोपाहार आशण प्रसंगानुरुप भोजन 
व्यवस्थेवरील खचव. इतर राज्यातील सकवा इतर कें ि िासनाच्या आस्थापनेवरील शिष्ट्टमंडळ, उच्चपदस्थ 
अशधकारी यानंी कायालयास/ संस्थेस भटे शदल्यास त्यांच्या आशतर्थ्यावरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D030) 

 

बाब 4. कायालयीन कमवचारी यांच्या आरोग्यासाठी आयोशजत केलेल्या शवशवध कायवक्रमांवरील उदा. तज्ञ 
डॉक्टरांच े व्याख्यान, योग प्रशिक्षण  वगव, शवपश्यना, तणावाच े व्यवस्थापन, वळेेचे व्यवस्थापन, सकारात्मक 
दृष्ट्टीकोन इ. अनुषंगाने आयोशजत तज्ञांच े व्याखान यावरील खचव,  मशहला कमवचाऱ्यांसाठी शवश्रांती कक्ष 
त्याचप्रमाणे कमवचाऱ्यासंाठी  शजम्याशियम इ. तयार करणे यावरील खचव. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_D031) 

 

बाब 5.  कायालयाच्या पशरसराचे सुिोशभकरण (उद्यान) वरील खचव.  (DHE/DTE/DOA_PLA_E_D032) 
 

बाब 6.  शवशवध प्रयोजनांसाठी आमंशत्रत केलेल्या तज्ञांना प्रत्येकी रु.10000/- मयांदेपयंत शनशित दराने मानधन 
आशण प्रवासभत्ता इ. वरील खचव. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_D033) 

 

बाब 7. कायालयीन कामकाजाच्या दृष्ट्टीने प्रत्येकी रु.5000/- मयादेपयंत आवश्यक संशकणव/ शकरकोळ 
बाबींवरील खचव. (DHE/DTE/DOA_PLA_E_D034) 

 

बाब 8. या व्यशतशरक्त खचाच्या प्रकरणी प्रिासकीय शवभाग मान्यतेने करावयाचा खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D035) 
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स्वीय प्रपंजी लखेे (Personal Ledger Account) शनयम - 2018 सोबतच ेसहपत्र "2" 
“स्वीय प्रपंजी लखे्यातील अहस्तांतरणीय जमा रकमेतून अनुज्ञेय खचाच्या बाबी” 

 
 

1) शवद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारी "सरुक्षा ठेव रक्कम", प्रयोगिाळा सुरक्षा ठेव व अन्य कोणत्याही प्रकारची 
सुरक्षा ठेव रक्कम DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E001 

 
 

2) मागासवगीय, आर्दथकदृष्ट्टया दुबवल व अन्य शवद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्ट्यवृत्तीची रक्कम 
DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E002 

 
 

3) एआयसीटीई /शवद्यापीठ अनुदान आयोग /कें ि िासन / तत्सम संस्थाकंडून शवशिष्ट्ट प्रयोजनासाठी 
प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून केलेला खचव इ. DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E003 

 
 

4) संस्थेतील गरीब व होतकरु शवद्यार्थ्यांना आर्दथक सहाय्य करण्यासाठी प्राप्त होणारा मदत शनधी 
DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E004 

 
 

5) स्वायत्त नसलेल्या संस्थाचे बाबत सबंशंधत शवद्यापीठ सकवा परीक्षामंडळ यानंी आकारललेे पशरक्षा िुल्क, 
गुणपडताळणी फी, नोंदणी िुल्क इ. DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E005 

 
 

6) संस्थेतील शवद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शजमखाना िुल्क, स्नेहसंमेलन िुल्क, आस्थापना िुल्क, 
समायोजन शनधी, दान शनधी, संकीणव शनधी, इ. DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E006 

 
 

7) स्वयं सहाय्य शवशिष्ट्ट अभ्यासक्रम राबशवण्यासाठी जमा होणारे शिक्षण िुल्क 
DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E007  

 
 

8) अन्य अहस्तांतरणीय जमा रकमा DHE/DTE/DOA_PLA_NT_E008 
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स्वीय प्रपंजी लखेे (Personal Ledger Account) शनयम - 2018 सोबतच ेसहपत्र "3" 
 

उच्च व तंत्रशिक्षण  शवभागाच्या अशधपत्याखालील तंत्रशिक्षण संचालनालय/ उच्च शिक्षण संचालनालय /  
कला शिक्षण संचालनालय, तंत्रशिक्षण/ उच्च शिक्षण शवभागीय सहसंचालक कायालय, सवव िासकीय िैक्षशणक संस्था 

इ.कायालयाकशरता  स्वीय प्रपंजी लखे्यातून खचव करावयाच्या बाबी व शवत्तीय प्राशधकार 
 

अ.
क्र. 

उच्च व तंत्रशिक्षण शवभागाच्या 
अशधपत्याखालील संचालक/ सह 
संचालक व िासकीय िैक्षशणक संस्था 
यांच्या स्वीय प्रपंजी लखे्यातील 
हस्तांतरणीय जमा रकमेतून खचव 
करावयाच्या बाबी  

अशधकाराचा वापर 
करण्यास सक्षम 
प्राशधकारी 

शवत्तीय 
िक्तीची  
मयादा 

अटी व िती 

अ) संस्था स्तरावर खचाच्या बाबी :-  
1 बाब : 1. संस्थेच्या इमारतीतील वगवकक्ष, 

प्रयोगिाळा, स्वच्छतागृह व इतर कक्ष व 
आवार यांच े साफसफाई करणे  आशण 
साफसफाई साशहत्याची खरेदी सकवा 
यासंबंधीच े कंत्राट देणे.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A001) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष  
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली असली 
पाशहजे. 

2 बाब : 2. संस्थेच्या पशरसरातील संरक्षक 
सभत, अंतगवत रस्ते, मैदाने, वगवकक्ष 
इत्यादीच े पशररक्षण/ देखभाल व 
शकरकोळ दुरुस्ती  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A002)  

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली असली 
पाशहजे. 
3. ही कामे साववजशनक बांधकाम 
शवभागाकडून अथवा त्या शवभागाच्या 
मान्यतेने केली गेली पाशहजेत. 

3 बाब : 3. संस्थेच्या कामकाजासाठी 
Internet/Wi-Fi यंत्रणा, संस्थेच्या 
सुरक्षेच्या दृष्ट्टीने सी.सी.शटव्ही यंत्रणेची 
खरेदी, पशररक्षण, शकरकोळ दुरुस्ती, 
वार्दषक देखभाल करार इ. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A003) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली असली 
पाशहजे. 
3. खरेदी शवषयक शनयमांच े पालन केले 
असले पाशहजे. 
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4 बाब : 4. संस्थेच्या आवारातील 
वसतीगृहात शकरकोळ दुरुस्ती, 
शखडक्यांना काचा/संरक्षक जाळया 
बसशवणे, शवद्यतु पुरवठयाची देखभाल व 
दुरुस्ती, शपण्याच्या पाण्याची सोय, सौर 
उजेवर चालणारी यंत्रणा बसशवणे, त्याची 
दुरुस्ती व देखभाल,  फर्दनचरची दुरुस्ती 
इ.  
(DHE/DTE/DOA_PLA _E_A004) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली असली 
पाशहजे. 
3. ही कामे साववजशनक बांधकाम 
शवभागाकडून अथवा त्या शवभागाच्या 
मान्यतेने केली गेली पाशहजेत. 
 

5 बाब : 5. उपलब्ध असलेल्या 
यंत्रसामुग्री/फर्दनचर इत्यादीच े पशररक्षण 
/शकरकोळ दुरुस्ती/वार्दषक देखभाल 
करार.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A005) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. दरपत्रक/ शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली 
असली पाशहजे. 
3. यंत्राच्या मूळ सकमतीच्या प्रतीवषी 
जास्तीत जास्त 10% मयादेत खचव करणे 
आवश्यक राहील. 

6 बाब : 6.  िासनाकडून प्राप्त वार्दषक 
अनुदान पुरेसे नसल्यास सकवा प्राप्त 
होण्यास शवलंब झाल्यास अपवादात्मक 
पशरस्स्थतीत संस्थेच ेवीज वापराच ेदेयक, 
पाणीपट्टी देयक, मालमत्ता देयक 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A006) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. वशरष्ट्ठ प्राशधकाऱ्याची पूवव परवानगी 
आवश्यक राहील.  
2. िासनाकडून अनुदान प्राप्त 
झाल्यानंतर ते अनुदान पुन्हा स्वीय 
प्रपंजी लेख्यामध्ये जमा करणे आवश्यक 
राहील.  

7 बाब : 7.  साधनसामुग्री /यंत्रसामुग्री 
इत्यादींची शवमा उतरशवणे/ शवम्याचा 
वार्दषक हप्ता भरणे. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A007) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. वशरष्ट्ठ प्राशधकाऱ्याची पूवव परवानगी 
आवश्यक राहील.  
3. हे अशधकार अत्यंत महत्वाच्या/ 
सकमती यंत्रसामग्रीबाबत वापरण्यात 
यावते. 
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8 बाब : 8.  प्रयोगिाळांसाठी लागणाऱ्या 
प्रत्येकी रु.4000/- सकमतीच्या मयादेत 
उपभोग्य भांडारांची खरेदी, शवद्यार्थ्यांचे 
प्रयोग /प्रकल्प यासाठी लागणारे प्रत्येकी 
रु.4000/- सकमतीच्या मयादेत 
शकरकोळ साशहत्य खरेदी करणे. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A008) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबंशधत शनयमांमध्ये नमूद इतर 
सवव अटींच े पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
3. खरेदी शवषयक शनयमांच े पालन केले 
असले पाशहजे. 
4. दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली 
असली पाशहजे. 

9 बाब : 9.  प्रयोगिाळांच े आधुशनकीकरण 
करण्यासाठी यंत्रसामुग्री/संगणक 
खरेदी, प्रयोगिाळांच े फर्दनसिग.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A009) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े अंदाज 
पत्रक मान्य करुन घेतले असले पाशहजे. 
2.खरेदी शवषयक शनयमांचे पालन केले 
असले पाशहजे. 
3.दरपत्रक/ शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली 
असली पाशहजे. 

10 बाब : 10.  संस्थेतील िैक्षशणक गुणवत्ता 
वाढशवण्यासाठी शिक्षकीय आशण 
शिक्षकेतर कमवचारी यांना प्रशिक्षण 
देण्याकशरता अभ्यासवगव / कायविाळा/ 
परीसंवाद आयोशजत करण्यावरील खचव.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A010) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक,उच्च शिक्षण व 
संचालक, कलाशिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 

11 बाब : 11.  अंतगवत महसूल शनर्दमती 
करण्यासाठी/शनरंतर प्रशिक्षण वगव 
घेण्यासाठी आवश्यक त्या बैठका, 
औद्योशगक आस्थापनांना भेट देणे 
यावरील प्रवास खचव त्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या वाहन व्यवस्थेवरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A011) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. प्रत्येक बैठक / भेटी यावरील खचव 
रु.10000/- च्या मयादेत करणे 
आवश्यक राहील. 

12 बाब : 12.  शवद्यार्थ्यांसाठी आयोशजत 
केलेल्या कायविाळा, पशरषद, रोजगार 
मेळावा, कौिल्यवृध्दी संबंधी 
मागवदिवनपर कायविाळा इ. च्या 
आयोजनावरील खचव.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A012) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कलाशिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
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13 बाब : 13. आटव एक्झीशबिन, प्रोजेक्ट 
एक्झीशबिन, कॅटलॉग तयार करणे, 
गणतंत्र शदवस, महाराष्ट्रशदन सारख्या 
महत्वाच्या शदविी आयोशजत केलेल्या 
प्रदिवनामध्ये भाग घेणे सकवा शचत्ररथ 
तयार करणे इ. बाबींवरील खचव. 
जाशहरातीवरील खचव  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A013) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2.  वशरष्ट्ठ प्राशधकाऱ्याची पूवव परवानगी 
आवश्यक राहील.  

14 बाब : 14. एन बी. अे./ नॅक ॲक्रीडीअेिन 
यावरील खचव 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_A014) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
यांच्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थांच ेप्रमुख 

रु.2.00 लक्ष 
प्रशतवषी 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे.  

ब) कें िीभतू प्रविे प्रशक्रयेिी संबंशधत बाबी : 
1 बाब : 1. प्रविे प्रशक्रयेिी संबंशधत 

पायाभतू सुशवधा शनमाण करणे, त्यांची 
दुरुस्ती व देखभाल, वार्दषक पशररक्षण 
करार, सेवा संशवदा करार, संगणक/ 
लॅपटॉप/ सव्हवर / टॅबलेट/सॅन सव्हवर/ 
सप्रटर खरेदी, दुरुस्ती व वार्दषक पशररक्षण 
करार यावरील खचव.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B015) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
 
 2.शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण 
सहसंचालक  

1. वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2.खरेदी शवषयक शनयमांचे पालन केले 
असले पाशहजे. 
3.दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली 
असली पाशहजे. 
4. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
अ.क्र.27-अ शनयम क्र.76, अ.क्र.27-ब 
शनयम क्र.76 मध्ये नमूद इतर सवव अटींच े
पालन करणे आवश्यक राहील. 
5. आवश्यक त्या शठकाणी माशहती व 
तंत्रज्ञान संचालनालयाचा सल्ला घेणे 
अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे 
आवश्यक राहील. 
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2 बाब : 2. डेटा सेंटर सेवा सुशवधा/ क्लाउड 
सेवा सुशवधा/ संकेतस्थळ होस्टींग सेवा/ 
इंटरनेट सेवा/ दूरध्वनी सेवा/ 
आयएसडीएन सेवा/ शलज्ड लाईन सेवा/ 
स्व्हडीओ कॉन्फरन्न्सग सेवा, सी.सी.शटव्ही. 
यंत्रणा इ. सेवा िुल्क देऊन अशधग्रशहत 
करणे व त्यावरील आवती/ एककाशलक 
खचव, अशधकारी/ कमवचारी याचं्या 
बठैकीसाठी कक्ष तयार करणे, फर्दनचर, 
शपण्याचे पाणी अनुज्ञेय शठकाणी 
वातानुकुलीत यंत्र, जलिीतक 
िुदधीकरणे संयंत्र इ. वरील खरेदीचा 
दुरुस्ती वार्दषक देखभाल कराराचा खचव 
प्रविे प्रशक्रयेसंबधंी वळेोवळेी घेतल्या 
जाणाऱ्या बठैकीसाठी आवश्यक त्या 
पायाभतू सुशवधा (सशमती कक्ष तयार करणे, 
प्रोजेक्टर दूरध्वनी) इ. वरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B016) 

1. संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
 
 2. शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  

1.वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2.खरेदी शवषयक शनयमाचंे पालन केले 
असले पाशहजे. 
3.दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली 
असली पाशहजे. 
4. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील. 

3 बाब : 3.  पालक/ अभ्यागतासंाठी बठैक 
व्यवस्था, उदघोषणा यंत्रणा, अस्ग्निमन 
यंत्रणा, प्रोजेक्टर, शकओस्क, शपण्याचे 
पाणी इ. सुशवधा शनमाण करण्यासाठीचा व 
तत्संबधंीचा आवती खचव, अश्याप्रकारच्या 
सुशवधा भाडेतत्वावर घेतल्यास त्यावरील 
खचव (DHE/DTE/DOA_PLA_E_B017) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
 
 2.शवभागीय तंत्रशिक्षण 
/उच्च शिक्षण 
सहसंचालक  

1.वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2.खरेदी शवषयक शनयमाचंे पालन केले 
असले पाशहजे. 
3.दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली 
असली पाशहजे. 
4. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील. 
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4 बाब : 4. प्रविे प्रशक्रयेिी संबंशधत माशहती 
पसु्स्तकाचंी छपाई, सासं्ख्यकी / अहवाल 
याचंी छपाई व शवतरण, सॉफटवअेर 
प्रणाली शवकत घेणे, नवीन शवकशसत करुन 
घेणे, त्याचा सेवा संशवदा करार, प्रश्नपशत्रका 
इ. त्या गोपनीय कामकाजाचा खचव, 
संगणीकृत पध्दतीने परीक्षा घेतल्यास 
त्यासाठी येणारा ठोक सकवा प्रती शवद्याथी 
तत्वावरील खचव. उत्तरपशत्रकाचंे स्कॅसनग 
करणे, शनकाल तयार करणे, या 
कामासंबधंीची डेटा एन्री यावरील खचव, 
उत्तरपशत्रका जतन करण्यासाठी येणारा 
खचव, शनकाल जाहीर करण्यासाठी आलेला 
खचव, Software प्रणाली आशण अनुषंशगक 
MIS प्रणाली तयार करणे यासाठी येणारा 
खचव(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B018) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण  
 
2. शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  

1.वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2.खरेदी शवषयक शनयमाचंे पालन केले 
असले पाशहजे. 
3.दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पूणव केली 
असली पाशहजे. 
4. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील.  
5. आवश्यक त्या शठकाणी माशहती व 
तंत्रज्ञान संचालनालयाचा सल्ला घेणे अथवा 
ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक 
राहील. 

5 बाब: 5. प्रविे प्रशक्रया, नवीन 
महाशवद्यालयानंा मान्यता / क्षमतावाढ / 
घट, शवद्यार्थ्यांच्या शिष्ट्यवृत्ती/प्रशतपतूी  इ. 
शवशवध शवषयािंी उदभवणारी न्यायालयीन 
प्रकरणे, िपथपत्रावरील खचव, खाजगी 
वकील नेमल्यास त्याची व्यावसाशयक फी, 
स्टेिनरी, संपकव व्यवस्था, िासकीय फी, 
न्यायालयीन कामकाजाशनशमत्त दैनंशदन व 
प्रवासभत्ता इ. वरील खचव. िासनाचे 
अनुदान कमी असल्यास, मा.सवोच्च 
न्यायालय सकवा मा. उच्च न्यायालय 
येथील न्यायालयीन प्रकरणात शविेष 
शवशधज्ञ याचं्या शनयुक्तीवरील खचव व अिा 
प्रकरणी होणारा इतर खचव  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B019) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
 
 2. शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  

1.वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील.  
3. आवश्यक त्या शठकाणी शवधी व न्याय 
शवभागाचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील. 

6 बाब : 6. प्रविे प्रशक्रयेिी व संस्थाचं्या 
वार्दषक तपासणीसाठी व संबंशधत 
कायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक 
असलेल्या वाहन व्यवस्थेवरील खचव. 
(वाहन खरेदी व वाहनावरील खचव)  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B020) 

1. संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कलाशिक्षण 
 
 2. शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  

1.वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाचे अंदाजपत्रक 
मान्य करुन घेतले असले पाशहज.े 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबंशधत शनयमांमध्ये नमूद इतर सवव अटींच े
पालन करणे आवश्यक राहील.  
3. आवश्यक त्या शठकाणी वाहन वापरा 
संबंशधतील उच्च स्तर सशमतीची मान्यता घेणे 
आवश्यक राहील. 
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7 बाब : 7.  प्रविे प्रशक्रयेिी संबंशधत 
अशधकारी कमवचारी यानंा मानधन देणे, 
त्याचं्या मोबाईल व इंटरनेट देयकावरील 
खचव इ.   
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B021) 

1. संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कलाशिक्षण 
 
 2. शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  

1.वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील.  
3. मानधनाचा दर प्रिासकीय 
शवभागाकडून शनशित करुन घेणे आवश्यक 
राहील. 

8 बाब : 8.  राज्य सामाईक प्रविे पशरक्षा कक्ष 
यानंा सामाईक प्रविे पशरक्षा घेण्यासाठी 
आवश्यक असलेली माशहती, सासं्ख्यकी 
तयार करण्यासाठी आशण त्याअनुषंगाने 
सवव प्रकारच्या backend oprations साठी 
ज्या कायासनाच्या  सेवा वापरल्या गेल्यात 
अश्या कायासनातील सवव अशधकारी व 
कमवचारी यांना मानधन देणे इ. वरील खचव.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_B022) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
 
 2. शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  

1.वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत  
 
2.वार्दषक 
रु.3.00 लक्ष 
पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील. 
3. मानधनाचा दर प्रिासकीय 
शवभागाकडून शनशित करुन घेणे आवश्यक 
राहील. 

क) शिक्षण संस्थामंधील िैक्षशणक दजा व गुणवत्ता सुधार यासाठी शवशवध बाबींवरील खचव :-  
1 बाब : 1. गुणवत्ता सुधार गुणवत्ता सुधार 

योजनेसाठी शवशवध संस्थांना भटे देणे, 
संस्थाचंे शनशरक्षण करणे, त्रयस्थ 
संस्थामाफव त Audit करुन अहवाल तयार 
करणे  इ. बाबींवरील खचव. िासनाचे वतीने 
सकवा संचालनालयाचे वतीने तंत्रशिक्षणािी 
संबशंधत शवशवध तज्ञ सशमती नेमणे, 
सशमतीच्या कामकाजावर होणारा खचव. 
राज्य, देि व जागशतक पातळीवरील 
तंत्रशिक्षण संबशंधत शवशवध अहवाल/ 
सासं्ख्यकी सिुल्क असल्यास त्यावरील 
खचव.  िासन व इतर कें शिय, राज्यस्तरीय 
यंत्रणामंाफव त तपासणीसाठी व 
तंत्रशिक्षणाच्या स्स्थतीबाबत शवशवध 
अहवाल तयार करुन देणे त्यासाठी बठैक 
घेणे. कायविाळा/ पशरसंवाद घेणे यावरील 
खचव.(DHE/DTE/DOA_PLA_E_C023) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
  

वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील.  
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2 बाब : 2 अशखल भारतीय तंत्र शिक्षण 
पशरषद/महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ 
सकवा संबशंधत शवद्यापीठ याचं्या 
शनकषानुसार संस्थेस अत्यावश्यक 
असलेली उपकरणे /यंत्रसामुग्री/ फर्दनचर 
आशण िैक्षशणक प्रयोजनाथव सॉफटवअेर 
इ.बाबींवरील खचव 
(DHE/DTE/DOA_PLA _E_C024) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
  

वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील.  

3 बाब : 3. प्रसार माध्यमे, समुह माध्यमे तसेच 
छापील स्वरुपात केलेली प्रशसध्दी, 
माशहतीपसु्स्तका, स्व्हडीओ शफल्म,  
जाशहरात  इ. बाबींवरील खचव.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_C025) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
  

वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील.                                                    
3. आवश्यक त्या शठकाणी माशहती व 
जनसंपकव  महा संचालनालयाचा सल्ला घेणे 
अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक 
राहील. 
 

4 बाब : 4. राष्ट्रीय आशण आंतरराष्ट्रीय 
पशरषदानंा उपस्स्थत राहणे, राष्ट्रीय आशण 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पशरषदा, 
पशरसंवाद, कायविाळा इ. शठकाणी 
उपस्स्थत राहणेसाठी येणारा खचव, अभ्यास 
दौरा (देिातंगवत व परदेिातील) आयोशजत 
करण्यासाठी येणारा खचव.  

(DHE/DTE/DOA_PLA _E_C026) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण  

वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 

2. शवत्तीय अशधकार शनयम पसु्स्तका, 1978 
च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन मधील 
संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर सवव अटींचे 
पालन करणे आवश्यक राहील.  

3. परदेि दौऱ्यासाठी शवशहत सवव आदेिाचंे 
पालन करणे आवश्यक राहील.  

5 बाब : 5. शवशवध िासकीय / िासन 
स्थाशपत स्वायत्त संस्थामंधील 
शवकास/संिोधन कामाकशरता सहाय्य 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_C027) 

संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 

वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. प्रिासशनक शवभागाची मान्यता 
आवश्यक राहील. 
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ड) संचालनालय, शवभागीय कायालये आशण संस्था यानंा सामाशयक असणाऱ्या खचाच्या बाबी. :-  
1 बाब : 1.शवशवध िैक्षशणक प्रकल्प सकवा 

तदथव प्रयोजनासाठी मनुष्ट्यबळाची 
आवश्यकता असल्यास कंत्राटी स्वरुपावर 
नेमणकु केलेल्या कमवचाऱ्याचंे पाशरश्रशमक 
शवशवध प्रयोजनासंाठी आमंशत्रत केलेल्या 
तज्ञानंा शनशित दराने मानधन आशण 
प्रवासभत्ता इ. वरील खचव.   
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D028) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कला शिक्षण 
2.शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  
3.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
याचं्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थाचंे प्रमुख 

1. वार्दषक 
रु.10.00 लक्ष 
पयंत 
2. वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 
3. वार्दषक रु.2.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर 
सवव अटींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
3.दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पणूव केली 
असली पाशहजे. 

2 बाब : 2. संदभव गं्रथ, शनयतकाशलके आशण 
वतवमानपत्रे खरेदीवरील खचव.         
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D029) 

  

1. संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
2.शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  
3.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
याचं्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थाचंे प्रमुख 

1. वार्दषक रु.5.00 
लक्ष पयंत 
 
2. वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 
3. वार्दषक रु.2.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर 
सवव अटींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
3. खरेदी शवषयक शनयमाचंे पालन केले 
असले पाशहजे. 
4. दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पणूव केली 
असली पाशहजे. 

3 बाब : 3. . आशतर्थ्यावरील खचव शवशवध 
प्रयोजनासंाठी आयोशजत केलेल्या बठैकी 
दरम्यान चहापान, अल्पोपाहार आशण 
प्रसंगानुरुप भोजन व्यवस्थेवरील खचव. 
इतर राज्यातील सकवा इतर कें ि 
िासनाच्या आस्थापनेवरील शिष्ट्टमंडळ, 
उच्चपदस्थ अशधकारी यानंी 
कायालयास/संस्थेस भटे शदल्यास त्याचं्या 
आशतर्थ्यावरील खचव.   
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D030) 

1. संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कला शिक्षण 
2. शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  
3. संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
याचं्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थाचंे प्रमुख 

1.वार्दषक रु.10.00 
लक्ष पयंत 
 
2. वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 
3. वार्दषक रु.2.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर 
सवव अटींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
3.दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पणूव केली 
असली पाशहजे. 



िासन शनणवय क्रमांकः पीएलए-2015/(प्र.क्र.168/2015)/तांशि-3 
 

                 पृष्ट्ठ 25 पैकी 24 

4 बाब : 4. कायालयीन कमवचारी याचं्या 
आरोग्यासाठी आयोशजत केलेल्या शवशवध 
कायवक्रमावंरील उदा. तज्ञ डॉक्टराचंे 
व्याख्यान, योग प्रशिक्षण  वगव, शवपश्यना, 
तणावाचे व्यवस्थापन, वळेेचे व्यवस्थापन, 
सकारात्मक दृष्ट्टीकोन इ. अनुषंगाने 
आयोशजत तज्ञाचंे व्याखान यावरील खचव,  
मशहला कमवचाऱ्यासंाठी शवश्रांती कक्ष 
त्याचप्रमाणे कमवचाऱ्यासंाठी  शजम्नॅशियम 
इ. तयार करणे यावरील खचव.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D031) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कला शिक्षण 
2.शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण संचालक 
 3.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, 
कलाशिक्षणयाचं्या 
अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थाचंे प्रमुख 

1. वार्दषक रु.5.00 
लक्ष पयंत 
2. वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 
3. वार्दषक रु.2.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर 
सवव अटींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
3. Purchase rules to be observed 

5 बाब : 5. कायालयाच्या पशरसराचे 
सुिोशभकरण (उद्यान) इ. वरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D032) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कला शिक्षण 
2.शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  
3.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
याचं्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थाचंे प्रमुख 

1. वार्दषक 
रु.5.00 लक्ष पयंत 
2. वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 
3. वार्दषक रु.1.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर 
सवव अटींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
3. ही कामे साववजशनक बांधकाम 
शवभागाकडून अथवा त्या शवभागाच्या 
मान्यतेने केली गेली पाशहजेत. 

6 बाब : 6. शवशवध प्रयोजनासंाठी आमंशत्रत 
केलेल्या तज्ञानंा प्रत्येकी रु.10000/- 
मयांदेपयंत शनशित दराने मानधन आशण 
प्रवासभत्ता इ. वरील खचव. 
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D033) 

1.संचालक, 
तंत्रशिक्षण,संचालक, उच्च 
शिक्षण व  संचालक, कला 
शिक्षण 
2.शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  
3.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
याचं्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थाचंे प्रमुख 

1. वार्दषक रु.5.00 
लक्ष पयंत 
2. वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 
3. वार्दषक रु.2.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर 
सवव अटींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
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7 बाब : 7. कायालयीन कामकाजाच्या दृष्ट्टीने 
प्रत्येकी रु.5000/- मयादेपयंत आवश्यक 
संशकणव/ शकरकोळ बाबींवरील खचव.  
(DHE/DTE/DOA_PLA_E_D034) 

1.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व 
संचालक, कला शिक्षण 
2.शवभागीय तंत्रशिक्षण/ 
उच्च शिक्षण सहसंचालक  
3.संचालक, तंत्रशिक्षण, 
संचालक, उच्च शिक्षण व  
संचालक, कलाशिक्षण 
याचं्या अशधपत्याखालील 
िैक्षशणक संस्थाचंे प्रमुख 

1. वार्दषक रु.5.00 
लक्ष पयंत 
2. वार्दषक रु.3.00 
लक्ष पयंत 
3. वार्दषक रु.2.00 
लक्ष पयंत 

1. सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून करावयाच्या खचाच े
अंदाजपत्रक मान्य करुन घेतले असले 
पाशहजे. 
2. शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तका, 
1978 च्या भाग पशहला उपशवभाग-दोन 
मधील संबशंधत शनयमामंध्ये नमूद इतर 
सवव अटींचे पालन करणे आवश्यक 
राहील.  
3. प्रत्येक बाबींवरील खचव रु.5,000/- 
मयादेत करणे आवश्यक राहील.  
4.खरेदी शवषयक शनयमाचंे पालन केले 
असले पाशहजे. 
5.जेथे लागू असेल तेथे, 
दरपत्रक/शनशवदा प्रक्रीया पणूव केली 
असली पाशहजे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




