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कि य मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 
कलम 4(1)(ब) मधील 17 बाब वरील मािहती. 

 
कलम 4(1) (b)(i)  

 
तं  िश ण संचालनालय (खु ) मधील काय व कत ये यांचा तपिशल 

 
काय लयाचे नांव  : तं  िश ण संचालनालय, महारा  रा य, 
प ा : 3, महापािलका माग, टपाल पेटी मांक 1967,  

मुंबई 400 001. 
काय लय मुख : संचालक (तं  िश ण) 
शासकीय िवभागाचे नांव : तं  िश ण संचालनालय 
कोण या मं ालयातील 
खा या या अिधन त 

: उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  शासन, मं ालय, मुंबई. 
 

काय े  : रा य तर 
िविश ट काय : महारा  रा य तसेच देशातील लोकां या वैय तक, 

सं था मक तसेच सामािजक िवकासाकरीता जबाबदार 
असणा या उ च िश ण देणा या सं थांना जागितक 
पातळीवर पध मक व जागितक दज या बनिवणे.  
तं  िश ण देणा या सं था, अ यास म व प दती याम ये 
जागितक दज  ा त करणारी गुणव ा िनम ण करणे, तं  
िश ण प दती पिरणामकारक व उ पादक बनिव याकरीता 
याम ये पारदशकता व सचोटी वाढिवणे, तं  कुशल मनु य 

बळाची सं या वाढवून उ ोग व अथ यव था यांची गरज 
भागिवणे, तं  िश ण प दतीत संशोधनाचा तर उंचािवणे. 

िवभागाचे येय / धोरण : 

सव संबंिधत कमचारी : िववरणप ात दशिव यांत आलेली आहे. 
कामाचे िव तृत व प : 
काय लयीन दुर वनी मांक व 
वेळा 

: 68597400 
वेळ- सकाळी  9.45 ते सायंकाळी 6.15 

सा तािहक सु ी व िविश ट 
सेवेसाठी ठरिवले या वेळ 

: सव शिनवार व रिववार सु ी. 
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कलम 4 (1) (b)(ii) व (iii) 

तं  िश ण संचालनालय ( खु  ) अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये 

तं  िश ण संचालनालय ( खु  ) िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप दती, तसेच पयवे ण 

आिण उ रदािय व णाली. 

 

काय सन 
मांक 

िनयं ण 
अिधकारी 

पयवे ीय 
अिधकारी 

सहा यक 
अिधकारी / 
काय सन 
अिधकारी 

काय सनातील थोड यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
1 संचालक सहसंचालक 

(आ थापना) 
सहा यक 

संचालक (अतां) 
गोपनीय क  
1. अिधका यांचे गोपनीय अहवाल अ यावत ठेवणे व जतन 
करणे. 
2. तं िश ण िवभागाचे रा य तरीय पिरषदांचे सभेबाबतचे 
कामकाज. 
3. खाजगी अिभह तांतरण (Assingnment) वकार यासाठी 
परवानगी. 
4. सव कार या सिमती या बैठकीचे कामकाज / अहवाल. 
5. उ च अिधकारी सिमतीशी संबंधीत कामकाज. 
6. गोपनीय टपालाची आवक जावक न द ठेवणे, मह वाचे 
प यवहार संचालकां या िनदशनास आणणे व प यवहार 
करणे.  
7. िवधान सभा / पिरषद नांची मािहती अ यावत ठेवणे व 
पाठपुरावा करणे. 
8. अ यागतां या भेटीबाबत िनयं ण. 

2 संचालक सहसंचालक   सहा यक 
संचालक (तां) 

पदवी, पद यु र पदवी अ यास म शै िणक शासन 
1. िवना अनुदािनत अिभयांि की, वा तुशा , 
औषधिनम णशा , हॉटेल म ॅ नेजमट इ यादी पदवी व पद यु र 
पदवी या सं थांमधील िश क व िश केतर यां या सेवािवषयक 
बाबी बाबत कायवाही करणे.  
2. शासकीय, अनुदािनत व  अशासकीय िवना अनुदािनत पदवी 
व पद यु र अ यास मां या सं थां या तपासण चे आयोजन 
करणे.  
3. िवना अनुदािनत पदवी व पद यु र पदवी सं थांनी आयोिजत 
केले या िनयामक मंडळाचे बैठिकस ितिनधीची िनयु ती 
करणे  
4. पदवी व पद यु र सं थांचे िविवध कार या शु काचे दर 
ठरिवणे. 
5. वरील कामाशी िनगिडत यायालयीन करणे हाताळणे. 
6. िव ा य चे सं था बदल मंजूर करणे (पदवी) 
7. शै िणक उ कृ टतेसाठी कृती आराखडयावर देखरेख ठेवणे.  
8. ि िडटेशन िमळ यासाठी सं थांना ो साहन देणे. 
9. िव ाथ  सं या तसेच बोगस सं था ा त त ारीवर 
कायवाही. 
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काय सन 
मांक 

िनयं ण 
अिधकारी 

पयवे ीय 
अिधकारी 

सहा यक 
अिधकारी / 
काय सन 
अिधकारी 

काय सनातील थोड यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
10. पदवी अ यास मा या सं थेतील वैय तीक लेखा िनधी 
(PLA) व अंतगत महसूल िनधी (IRG)व िव ाथ  िवकास 
िनधीमधून खच ची परवानगी. 
11. रा य समाईक वेश पिर ेशी संबंिधत कामे 

2 अ संचालक सहसंचालक   सहा यक 
संचालक (तां) 

सन 2015 चा महारा  अिधिनयम मांक 28 नुसार 
यावसाियक पदवी व पद यु र पदवी अ यास माची क ीभूत 
वेश ि या तसेच सामाईक वेश पिर ा शै िणक वष 

2016-17 पासून रा य सामाईक वेश पिर ा क  व वेश 
िनयामक ािधकरण महारा  रा य यांचेमाफत राबिव यात 
येते.  शासन तसेच ािधकरण व रा य सामाईक वेश पिर ा 
क  यां या िनदशानुसार वेश पिर ा व ि ये संबंिधत पूरक 
कामे स थतीत या काय सनामाफत हाताळली जातात. 

3 संचालक सहसंचालक    णाली    
िव लेषक 

मािहती तं ान िवकास क  
1. ई.एम.आय.एस. व काय लयीन कामासाठी संगणकाचा वापर 
व देखभाल. 
2. कमचा यांना संगणक िवषयक अ यावत तं ानाचे 

िश ण देणे.  
3. एमएससीआयटी आिण एनएसीबाबत सम वय. 
4. मािहती तं ानाशी संबंधीत कामे. 
5. क प यव थापन मािहती प दती, क प िव ीय व 
यव थापन प दती यांची थापना करणे.  

6. संचालनालयातील कामाचे संगणकीकरण, िनयोजन, 
संकलन, िवकास व िश ण.   
7. संगणक/नेटवक यांचे यव थापन. 
8. इं ानेट म ॅ नेजमट. 
9. डेटाबेस डिमिन ेशन. 
10. संचालनालयांतगत येणा या सं थांना सॉ टवेअर 
सहा य/सम वय. 
11. रा य शासनाचे आयटी धोरणाची अंमलबजावणी. 
12. सं थामधील णाली िव लेषक/ ो ामर यां यासाठी 

िश णाचे आयोजन. 
13. EuGovernance बाबतची कायवाही करणे. 
14. संचालनालयाचे संकेत थळ अ यावत करणे तसेच सव 
मािहती अ यावत ठेवणे. 
15. EMIS णाली अ यावत करणे. 

4 संचालक सहसंचालक 
(आ थापना) 

सहा यक 
संचालक (अतां) 

पदवी सं था / काय लयातील गट अ व गट ब मधील 
िश कीय तसेच शासकीय पदां या आ थापना व 
शासन िवषयक बाबी 

1. शासकीय / अशासकीय अनुदािनत अिभयांि की 
महािव ालयातील आिण औषधिनम णशा  
महािव ालयातील व अनुदािनत महािव ालयातील स या 
कायरत असले या अ यापकां या आ थापनािवषयक बाबी.   
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काय सन 
मांक 

िनयं ण 
अिधकारी 

पयवे ीय 
अिधकारी 

सहा यक 
अिधकारी / 
काय सन 
अिधकारी 

काय सनातील थोड यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
2. गट अ व गट ब मधील पदांचे सेवा वेश िनयम / कत य व 
जबाबदा या तयार करणे. 
3. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत पदवी सं थांमधील 
िश कीय कमचा यांना CAS योजनेचे लाभ दे याबाबत 
कायवाही करणे. 
4. िश कीय व शासकीय अिधका यां या बद यांची 
कायवाही करणे. 
5. शासकीय पदवी सं थांमधील पदभरतीशी संबंिधत कायवाही 
करणे (मागणीप े सादर करणे / पद थापनेचे ताव सादर 
करणे इ.) 
6. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत महािव ालयातील 
िश कीय तसेच शासकीय पदांची यायालयीन करणे 
हाताळणे. 
7. शासकीय / अशासकीय अनुदािनत महािव ालये व त सम 
सं था मधील अिधकारी / अ यापकांना शै िणक पु तके 
िलिहणे, उ च िश ण घेणे, एमटेक / पीएचडीसाठी परवानगी 
देणे. 
8. शासकीय अिभयांि की महािव ालये व त सम सं था 
यामधील अिधकारी / अ यापकांना पेपर ेसटेशन / चच स ा 
यासाठी परदेशात जा याबाबतचे ताव शासनास सादर करणे. 
9. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत पदवी सं था यामधील 
वग 1 व 2 या अिधका यांचे रजा मंजूरीचे आदेश िनगिमत 
करणे / वेतनवाढ मंजूरी, अंितम रजा रोखीकरण करणे इ. 
सेवािवषयक बाबी. 
10. शासकीय पदवी सं था / काय लयातील अ यापक / 
अिधका यां या बदूनामाव या / सेवा ये ठता या ा अ यावत 
ठेव याबाबतची कायवाही करणे.  
11. शासकीय व अनुदािनत पदवी सं थाम ये गट-अ व ब म ये 
अितिर त ठरणा या अिधका यां या समावेशनाची कायवाही. 
12. शासकीय व अनुदािनत पदवी सं थांमधील अिधकारी / 
अ यापक यांना पारप  काढ यासाठी / इतर पदांवर अज 
कर यासाठी नाहरकत माणप  देणे.  

4 अ संचालक सहसंचालक 
(आ थापना) 

सहा यक 
संचालक (अतां) 

पदवीका सं थातील गट अ व गट ब मधील िश कीय 
तसेच शासकीय पदां या आ थापना व शासन िवषयक 
बाबी 
1. शासकीय तं िनकेतनामधील व शासकीय अनुदािनत 
तं िनकेतनातील अ यापकां या व त सम संवग तील पदावर 
कायरत असले यां या आ थापनािवषयक बाबी. 
2. शासकीय तं िनकेतनातील अिध या या यां या बद या / 
पदो नतीची कायवाही करणे. 
3. िश क पुर काराची कायवाही करणे. 
4. शासकीय पदिवका सं थांमधील पदभरतीशी संबंिधत 
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काय सन 
मांक 

िनयं ण 
अिधकारी 

पयवे ीय 
अिधकारी 

सहा यक 
अिधकारी / 
काय सन 
अिधकारी 

काय सनातील थोड यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
कायवाही करणे. (मागणीप  सादर करणे / पद थापनेचे ताव 
सादर करणे इ.) 
अनुदािनत तं िनकेतनातील िनयु यांना मा यता देणे. 
5. शासकीय पदिवका सं थांमधील अिध या या यांची  
बदुनामावली / सेवाजे ठता या ा अ यावत ठेव याबाबतची 
कायवाही करणे. 
6. शासकीय / अशासकीय अनुदािनत तं िनकेतने  व त सम 
सं थांमधील अिधकारी / अ यापकांना शै िणक पु तके 
िलिहणे, उ च िश ण घेणे, एमई व पीएचडीसाठी परवानगी देणे. 
7. शासकीय तं िनकेतने यामधील राजपि त अिधका यांची 
रजा मंजूरी / अंितम रजा रोखीकरण व इतर अनुषंिगक बाबी. 8. 
शासकीय व अशासकीय अनुदािनत पदिवका सं थांमधील 
िश कीय कमचा यांना किरअर ड हा समट योजनेचे लाभ 
देणेबाबतची कायवाही करणे.  
9. अशासकीय व अनुदािनत तं िनकेतने व त सम सं थां या 
िश कीय या संदभ तील आ थापनािवषयक बाबी. 
10. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत पदिवका सं थाम ये 
अितिर त ठरणा या अिधका या या समावेशनाची कायवाही 
करणेबाबतचे िनयं ण. 
11. शासकीय / अशासकीय अनुदािनत पदिवका सं थांमधील 
अिधकारी / अ यापक यांना पारप  काढणेसाठी / इतर पदांवर 
अज करणेसाठी ना हरकत माणप  देणे.  

5 संचालक सहसंचालक सहा यक 
संचालक 
(अ.तां.) 

वेतनिन चती / सेवािनवृ ी िवषयक कामकाज 
1. शासकीय / अशासकीय काय लयातील वग 1 व 2 या 
अिधका यांची सेवािनवृ ी करणे हाताळणे. 
2. सेवाखंड व पुवसेवा जमेस धरणे याबाबतचे कामकाज. 
3. 50-55 वष आढावा घेणे. 
4. कायम ( थायी) माणप  ेदे याची कायवाही करणे. 
5. गट-अ, ब, क व ड मधील  अिधकारी / कमचा यांची सेवा 
िनवृ ीवेतनासाठी जोडून देणे. 
6. राजपि त अिधकारी व अराजपि त कमचारी यांची 
वेतनिन चती, सुधारीत वेतन ेणीबाबतची कामे, वेतन आयोग 
िशफारशी संदभ तील  कामे / िवशेष वेतन मंजूर करणे. 
7. अ थायी पदे वेळोवेळी पुढे चाल ू ठेवणे, अ थायी पदांचे 
थायी व पात पांतर करणे, पदे पुनजीवीत करणे, 

शु याधािरत अथसंक पामुळे अितिर त झाले या पदांचा 
आढावा घेणे. 
8. गट-क व ड मधील संचालनालयातील कमचारी 
सेवािनवृ ीची करणे हाताळणे. 
9. सेवािवषयक करणांशी संबंिधत यायालयीन करणे 
हाताळणे. 
10. राजपि त अिधकारी संघटने या माग या व मा यता 
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दे याबाबतची करणे. 
11. खातेिनहाय चौकशी / िवभागीय चौकशी. 
12.  मु य काय लयाखेरीज इतर कमचा यांची संप करणे. 
13. अशासकीय अनुदािनत सं थांमधील िश क व िश केतर 
कमचा यां या वेतनिन चती, िव ापीठ अनुदान आयोगानुसार 
वेतन, वेतन पुनरचना इ यादी शासकीय काम. 
14. वग 3 व 4 या संघटने या मा यतेची कायवाही करणे. 

6 संचालक सहसंचालक लेखा अिधकारी लेखाशाखा 
1. सव कारची िबले मंजूरीची कायवाही करणे. 
2. शासकीय पैशांची देवाणघेवाण व रोकड वही (कॅशबुक) 
अ यावत ठेवणे. 
3. मु य काय लयातील वग- 3 व वग-4 कमचा यांचे भिव य 
िनव ह िनधी, गट िवमा योजना, पो टाची अ प बचत योजना, 
मृत व सेवािनवृ  कमचा यांचे देयकांबाबतचे दावे इ यादी 

करणे िनकाली काढणे. 
4. उ सव अि म व हॅ डलूम कापड खरेदीची आगाऊ र कम 
मंजूर करणे. 
5. रोखपाल व इतर शासकीय कमचा यांकडून जमानत नामा 
घेणे. 
6. िव ीय अिधकार दान करणे. 
7. थायी अ ीमा या र कमांचा आढावा घेणे. (मु य काय लय 
व सं था ) 
8. अ पसं यांक िवभागाचे लेखािवषयक कामकाज 
हाताळणेबाबतची कायवाही करणे. 
9. मु य काय लयासह सव सं थांतील रोखपालांना िवशेष वेतन 
मंजुर करणे. 
10. पी.एल.ए. बाबत सव देवाणघेवाण व रोकड वही (कॅशबुक) 
अ यावत ठेवणे. 
11. वग-4 मधील कमचा यां या भिव य िनव ह िनधीबाबत या 
वा षक अहवालाबाबतची कायवाही, 
12. नवीन सं थाना पी.एल.ए. खाते सु  कर याबाबतची 
कायवाही करणे. 

7 संचालक उपसंचालक सहा यक 
संचालक (तां) 

अशासकीय अनुदािनत सं थांचे अनुदानिवषयक कामकाज 
1. अशासकीय अनुदािनत सं थांचे अनुदानाचे िवतरण व 
अनुदान सु  ठरिवणे. 
2. अशासकीय अनुदािनत सं थांचा  खच चा अहवाल. 
3. अशासकीय अनुदािनत सं थांचा खच चा पुढील आ थक 
खच साठी आवत  खच चे अंदाजप क तयार क न का. .15 
कडे पाठिवणे. 
4. अशासकीय अनुदािनत सं थांचे आठमाही/नऊमाही सुधारीत 
अंदाजप क तयार क न का. .15 कडे पाठिवणे. 
5. अशासकीय अनुदािनत महािव ालय व त सम तं िनकेतन 
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व त सम सं थां या आवत  व अनावत  अनुदाना या मु ाकीत 
पाव या का. .6 कडे पाठिवणे. 
6. अशासकीय अनुदािनत सं थांचे मु यिनध रण अहवाल 
िवभागीय काय लयाकडून ा त करणे. 
7. अशासकीय अनुदािनत सव सं थांचे सनदी लेखा पिर कांनी 

मािणत केलेले लेखा पिर ण अहवाल ा त करणे. 
8. अशासकीय अनुदािनत सं थांना िवतरीत अनुदानाचे 
उपयोिगता माणप  सं थांकडून ा त क न शासनास सादर 
करणे. 
9. अशासकीय अनुदािनत सं थांची (DCPS/NPS) रा ीय 
िनवृ ी योजना / नवीन पिरभािषत िनवृ ी वेतन योजनेची 
मािहती शासनास सादर करणे. 
10. अशासकीय अनुदािनत सं थांमधील कमचा यांचे भिव य 
िनव हिनधी योजनेअंतगत याजाचे अथसंक पय कामकाज 
(बजेट) शासनास सादर करणे.  तसेच मािहती महालेखापाल 
यांना सादर करणे. 

8 संचालक सहसंचालक शासकीय 
अिधकारी 
(लेखा) 

अशासकीय अनुदािनत सं थांचे सेवािनवृ  िवषयक 
कामकाज 
1. अशासकीय अनुदािनत अिभयांि की महािव ालय / 
तं िनकेतने व त सम सं थामधील अ यापक / िश केतर 
कमचारी यांची सेवािनवृ ी करणे हाताळणे.  
2. अशासकीय अनुदािनत अिभयांि की महािव ालय व 
तं िनकेतन व त सम सं था यां या वै कीय ितपूत ची देयके 
व गंभीर आजारासाठी अि म मंजूर करणे. 
3. अशासकीय अनुदािनत सं थामधील अिधकारी / 
कमचा यांची सेवािनवृ ीिवषयक यायालयीन करणे 
हाताळणे. 

9 संचालक उपसंचालक िनयोजन 
अिधकारी 

शासकीय / अशासकीय सं थांचे िनयोजनाचे कामकाज 
1. शासकीय काय लये, शासकीय सं था व अशासकीय 
अनुदािनत सं थांचा पंचवा षक व वा षक योजना आराखडा 
तयार करणे. 
2. योजनांतगत नवीन बाब / शासकीय सं थासाठी जमीन 
संपादन करणे.  
3. शासकीय सं था, अशासकीय अनुदािनत सं था इमारती 
बांधकाम िवषयक कामकाज, इमारतीची देखभाल, दु ती, 
भाडेप ी इ यादी कामे. 
4. वे छा िनधीबाबतची कामे. 
5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तं शा  िव ािपठाचे 
िनयोजनासंबंधातील कामकाज. 
6. अशासकीय अनुदािनत अिभयांि की महािव ालय, 
तं िनकेतने व त सम नवीन बाब एक व दोन चा ताव तयार 
क न शासनास सादर करणे. 
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7. पुरवणी मागणी ताव तयार करणे. 
8. योजनातगत चारमाही व आठमाही सुधारीत अंदाजप काची 
कामे, योजनांतगत तरतुदीचे िवतरण व खच चे िववरण प  
तयार करणे, पुन विनयोजन इ यादी. 
9. शासकीय व अशासकीय सं थातील नवीन पदे िनम ण 
करणे, आिण खच ची मय दा ठरिव यासाठी शासनास ताव 
पाठिवणे. 
10. थेट क ीय अथसहा य. 
11. बाहय सहा यीत क पांतगत अनुदानाबाबत कायवाही 
करणे. 
12. सामुिहक तं िनकेतनांची कामे पहाणे. 
13. अंदाज सिमती संबंधीची सव करणे हाताळणे. 
14. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत सं थां या इमारती या 
बांधकामाचे नकाशे व अंदाज प क तयार क न शासकीय 
मा यता घेणे,  
15. पु तक पेढी योजना / पु तके इ. शै िणक सुिवधा बाबतची 

करणे. 
16. शासनाकडून िनधी िमळिवणे. 

10 संचालक सहसंचालक सहा यक 
संचालक (तां) 

पदिवका अ यास माचे शासन (शै िणक) 
1. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत पदिवका सं थां या 
नवीन ताव तपासण चे आयोजन करणे.  
2. वरील कामा यितिर त यां याशी िनगडीत असलेली इतर 
कामे. 
3. नवीन अ यास म सु  कर यास, वेश मता वाढिव यास 
कमी कर यास मा यता देणे. (पदिवका अ यास म) (अिखल 
भारतीय तं िश ण पिरषदेशी िनगडीत) 
4. नवीन अ यास म व वेश मतेम ये बदल करणे, इ यादी 
बाबतचा ताव (अिखल भारतीय तं िश ण पिरषदेशी 
िनगडीत पदिवका अ यास म) 
5. शासकीय, अशासकीय अनुदािनत व िवना अनुदािनत 
अिभयांि की, वा तुशा , ओैषधिनम णशा , हॉटेल म ॅ नेजमट  
इ यादी  पदिवका सं था सु  करणे, नवीन अ यास म व वेश 

मतेम ये वाढ करणे, इ यादी बाबत या  तावास  मा यता 
देणे. 
6. मा. संचालकां या आदेशानुसार घेतले या बैठका इ यादी 
खच साठी मा यता देणे. 
7. वरील कामाशी िनगिडत यायालयीन करणे हाताळणे. 
8. पदिवका अ यास मातील िव ा य ना थम वष नंतर 
िनयमानुसार सं थाबदल कर यास मंजूरी देणे. 
9. शै िणक उ कृ टतेसाठी कृती आराखडयावर देखरेख ठेवणे.  
10. शासकीय पदिवका सं थांना िवकास िनधीतून खच ची 
परवानगी. 
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11. पदवीका अ यास मांचे वेश िनयम सुधािरत क न 
शासनाची मा यता घेणे. 
12. िव ा य ना पदिवका अ यास मा या वेश ि ये या 
अनुषंगाने वेश ि या िनयमावली, क ीभूत वेश ि येचे 
वेळाप क ऑनलाइन उपल ध क न देणे. 
13. वेश ीयेवर िनयं ण ठेवणे व वेशाबाबतची 
यायालयीन करणे हाताळणे. 

14. वेशाबाबतचे िव ाथ  पालक यां या त ार चे िनवारण 
करणे.  
15. िव ाथ  पालक यांना मागदशन करणे. 
16. वेश ि या पूण झा यानंतर वेिशत िव ा य या 
सं थािनहाय गुणव ा या ांना िवभागीय काय लयामाफत 
मा यता देणे.  
17. पी.एल.ए. बाबत पदिवका अ यास मां या वेश 

ि येसंबंधीत असले या बाब वर खच व तपिशल, यांचे डीडी 
व इतर बाब ची पडताळणी क न का. .6 ला सादर करणे. 
18. िश ण शु क सिमतीशी सम वय साधणे.  

11 संचालक उपसंचालक िनिर क  सव कार या खरेदी 
1. मु य काय लय, िवभागीय काय लय, सव शासकीय 
सं थांसाठी आव यक ती यं सामु ी मिशनरी, फ नचर, पु तके 
खरेदी करणे. परवानगी देणे. 
2. शासकीय सं थांमधील िनकामी झालेली यं सामु ी 
मिशनरीची उपयोिगता, दु ती व देखभाल करणे याबाबतचा 
आढावा घेणे. 
3. िनरोपयोगी यं सामु ी, फन चर, पु तके िनलखन व  िनयमन 
करणे,  
4. शासकीय वाहनांची देखभाल व िनयोजन, वाहनावरील 
पे ोल खच, दु ती खच इ यादी तपिशल ठेवणे. 
5. पररा यात िश ण घेतले या थाप य अिभयांि की, पदिव / 
पदिवका अ यास माधारकांची सावजिनक बांधकाम िवभाग / 
इतर िठकाणी कं ाटदार हणून न दणी साठी आव यक 
असलेले "मा यता ा त सं था माणप " देणे. 
6. िनिवदा व दरप क मागिवणे, इसारा फॉम देणे, छाननी करणे 
व अंितमत: खरेदी करणे. 
7. अशासकीय अनुदािनत सं थांची फ नचर दु ती खच स 
मा यता देणे. 
8. अशासकीय अनुदािनत सं थांची यं  सामु ी व 

ंथालयासाठी होणा या िव या या खच स मा यता देणे.  
9. अशासकीय अनुदािनत सं थांची इले ीक िफट ग 
बसिव या या खच स तपासून मा यता देणे. 
10. अशासकीय अनुदािनत सं थांम ये जमा असले या राखीव 
िनधीतून यं  सामु ी, फ नचर व पु तके खरेदी कर यांस 
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मा यता देणे. 
11. अशासकीय अनुदािनत सं थेने आयोिजत केले या 
यं ासा ी खरेदी सिमती बैठकीस मा. संचालकां या 

ितिनधीची िनयु ती करणे. 
12. मु य काय लयातील जडव तुसं ह न द वही 
(डेड/कंझुमेबल टॉक रिज टर ) अ ावत ठेवणे.  
13. मु य काय लयातील अंतगत दूर वनी / झेरॉ स मिशन / 
ए.सी. / टोनर / फॅ स मिशन इ. दु तीिवषयक यव था व 
देखभाल.  
14. सव शासकीय व अनुदािनत सं थांना पी.एल.ए. मधून 
खरेदी. 

12 संचालक सहसंचालक 
(आ थापना) 

रचना व 
कायप दती 
अिधकारी 

मु य काय लयातील   वग-3 व 4 कमचा यांची 
आ थापना व शासकीय बाबी. 
1. मु य काय लयातील गट-क व गट-ड कमचा यां या 
हजेरीची न द ठेवणे तसेच सव कमचा यांवर िनयं ण ठेवणे. 
2. मु य काय लय तसेच शासकीय तथा अशासकीय अनुदािनत 
पदवी व पद यु र सं था, तं िश ण मंडळ, सव िवभागीय 
काय लयातील गट-क व गट-ड कमचा यांची 
आ थापनािवषयक कामे. 
3. बृहनमुंबई काय लय / सं थेतील गट-क व गट-ड 
कमचा यां या रजा मंजुरीस मा यता देणे. 
4. संचालनालयातील गट-क व गट-ड कमचा यांची 
वेतनआयोगानुसार वेतनिन चती करणे. 
5. रा य तरावरील गट-क या पदावर िनयु ती/पदो नती 
बाबत पदो नती सिमतीची बैठक आयेािजत करणे. 
6.बृह मुंबईतील तसेच संचालनालयातील गट क व गट ड 
पदां या जे ठता या ा िस द करणे. 
7. रा य तरीय वग 3 पदां या जे ठता या ा, पिरिव ा 
कालावधी, बदूनामावली वहया, भरती, बढती व इतर 
अनुषंिगक कामकाज. 
9. कालब द पदो नती / आ वािसत गती योजना, आगाऊ 
वेतनवाढी मंजूर करणे. 
10. बृह मुंबईतील अिधकारी / कमचा यां या राहा या 
घराबाबतची आवेदन प  पाठिवणे व त संबंधी कायवाही करणे. 
11. वरील काय लयातील / सं थातील कमचा यां या माग या, 
त ार, इ यादीबाबतची कायवाही करणे. 
12. मु य काय लययतील व अिधन त िवभागीय 
काय लयांतगत येणा या गट-क व गट-ड या कमचा यांची 
लोकआयु त करणे, यायालयीन करणे, मािहतीचा 
अिधकार, मागासवग आयोग, अपंग आयोग, मानवी ह क 
आयोग येथे दाखल केले या त ार या अनुषंगाने दाखल 
केलेली करणे हाताळणे 
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काय सन 
मांक 

िनयं ण 
अिधकारी 

पयवे ीय 
अिधकारी 

सहा यक 
अिधकारी / 
काय सन 
अिधकारी 

काय सनातील थोड यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
13. गट-क व गट-ड मधील कमचा यां य िवभागीय बद या / 
िवभागीय काय लयातील गट-क मधील कमचा यां या 
िवभागांतगत बद या करणे व त अनुषंगीक शासनास ताव 
सादर करणे. 
14. मु य काय लयातील तसेच िवभागीय काय लयांतगत 
उ वणारी गट-क व गट-ड ची शासकीय तसेच अनुदािनत 
सं था / काय लयातील कमचा यांची यायालयीन करणे 
हाताळणे. 
15. वग 3 व 4 चे कमचा यांचा ईएमआयएस / डेटाबेस तयार 
करणे व अ यावत ठेवणे. 
16. मं ालयात ितिनयु तीने / मतदाना या कामासाठी / 
जनगणने या कामासाठी / महारा  लोकसेवा आयोग यांचेकडे 
परी े या कामासाठी कमचारी उपल ध क न देणे. 
17. मु य काय लयातील गट-क व गट-ड या कमचा यांचे 
गोपनीय अहवाल अ यावत ठेवणे. 
18. मु य काय लयातील दूर वनी / लघुलेखक / झेरॉ स इ.  
कामकाजावर िनयं ण ठेवणे. 
19. गट-क व गट-ड म ये अितिर त ठरणा या कमचा यां या 

य  समावेशानाची कायवाही. 
20. शासकीय काय लयामधील गट-क व गट-ड चे सेवा वेश 
िनयम आिण कत य व जबाबदा या तयार करणे.  

13 संचालक सहा यक 
संचालक (तां) 

रचना व 
कायप दती 
अिधकारी 

न दणी व जुने अिभलेख जतन करणे. 
1. काय लयात आले या प ाची न दणी करणे, न दणी मांक 
देणे. 
2. काय लयातून दुस या काय लयास प  पाठिवणे. 
3. ट ॅ प रिज टर (अ आिण ब) अ ावत ठेवणे. 
4. ँ कग मिशन या वापराबाबत तपिशल ठेवणे. 
5. टपाल, हातीबटवडा, जलद टपाल, फॅ स, पासल इ यादी 
पाठिवणे. 
6. टपाल वाटप करणे. 

14 संचालक उपसंचालक मु य  लेखा व 
भांडारपडताळणी 

अिधकारी 

भांडार पडताळणी िवभाग व लेखा आ ेप 
1. मु य काय लय व अिधप याखालील सव शासकीय 
काय लये तथा शासकीय सं थामधील भांडार पडताळणी व 
अंतगत िहशेब तपासणी बाबतचे सव कामकाज. 
2.  लोकलेखा सिमती, लेखािनिर ण सिमती संबंधीचे सव 

करणे हाताळणी. 
3. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत सं थांमधील पैशांची 
अफरातफर व मालम ेची हमी िवषयक सव करणे. 
4.  शासकीय पैशाची अफरातफर झालेली करणे अितमत: 
िनकाली काढणे. 
5. सव काय लये/सं थामधील भांडारांची य  पडताळणी 
करणे (मु य काय लयासह) तसेच भांडार पडताळणी 
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काय सन 
मांक 

िनयं ण 
अिधकारी 

पयवे ीय 
अिधकारी 

सहा यक 
अिधकारी / 
काय सन 
अिधकारी 

काय सनातील थोड यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
अहवालाचे अनुपालन करणे व त संबंधीचे कामकाज. 
6.  ओ.बी.ए, डी सी ए चे लेखा पिर ण. (उपयोिगता माणप  
देणे इ यादी.) 
7. शासकीय व अशासकीय अनुदािनत सं थांमधील लेखा 
पिर ण अहवालाचे िनपटारा करणे. 
8. संचालनालयातील लेखा परी णाचे कामकाज व आ ेपांचे 
िनराकरणे कर याची कायवाही करणे. 
लेखा पडताळणी अहवालाचा िनपटारा करणे. 
9. शासकीय अिभयांि की महािव ालये/तं िनकेतने व त सम 
सं थांचे लेखा पडताळणी व बजेट. 
10. वा षक 10 मु यांबाबतची कायवाही करणे. 

15 संचालक उपसंचालक सहा यक 
संचालक (अतां) 

अिनवाय खच  (योजने र) अथसंक प 
1. शासकीय काय लये व सं थांचे अथसंक पीय व सुधारीत 

अंदाजप क तयार क न शासनास सादर करणे. 
2. आठमाही/नऊमाही सुधारीत अंदाजप क शासनास सादर  

करणे. 
3. अिनवाय खच (योजने र) अनुदानाचे शासकीय काय लये व 

सं थांना वाटप. 
4. अिनवाय खच चे (योजने र) मािसक िववरणप . 
5. बीडीएस बाबतची कामे. 
6. काय म अंदाजप क सव कायवाही. 
7. सव शासकीय काय लये / सं थांचे महसूल जमा व 

खचमेळाचे कामकाज. 
8. सव शासकीय काय लये / सं था व अनुदानीत सं थांमधील 

मृत कमचा यांचे ठेव स लन ?िवमा योजनेचे तरतूद व 
िवतरण करणे. 

9. वष उलटून गेले या खच स शासनीक िवभागाची मंजूरी 
घेणे. 

16 संचालक सहसंचालक 
(आ थापना) 

सहा यक 
संचालक (अतां) 

पदवी/ पदिवका तरावरील गट-क व गट-ड कमचा याचे 
शासकीय बाबी तसेच संचालनालयातील सव संकीण 
कामकाज. 
1. संचालनालयातील सव संकीण कामकाज / िमट गसाठी 
मािहती उपल ध क न देणे / बैठकीचे आयोजन करणे. 
2. मु य काय लयातील व अिधप याखालील सं थांमधील 
कामकाजाबाबत सम वयक हणून काम पाहणे. 
3. गट-ड व वाहनचालक यांना छ या व गणवेश कापड देणे 
तसेच सव काय सनांना टेशनरी देणे. 
4. संचालनालयातील गट-अ ते गट-ड मधील पदांवरील 
य त ना सव कारचे अि म मंजूर करणे (घरबांधणी/ 

मोटारकार/मोटार सायकल/संगणक) व याबाबतची 
अनुषांिगक सव कायवाही. 
5. भिव य िनव ह िनधी मधून अि म मंजूर करणे. 
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काय सन 
मांक 

िनयं ण 
अिधकारी 

पयवे ीय 
अिधकारी 

सहा यक 
अिधकारी / 
काय सन 
अिधकारी 

काय सनातील थोड यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
6. मु य काय लय व अिधप याखालील सव सं थांमधील 
िलपीक वग यांसाठी िवभागीय पिर ा बाबतचे िश ण, पिर ा, 
िनकाल जाहीर करणे, अ यास म सुधारणे, पु तके पुरिवणे व 
त संबधीत इतर कामे. 
7. वरील काय लय/सं थांमधील गट-क व गट-ड या 
कमचा यांना िश णास / अ यास मास जा यास परवानगी 
देणे.   
8. शासकीय / अशासकीय अनुदािनत सं थांतील वग 1 ते 3 
मधील अिधकारी / कमचा यांची मराठी/ हदी भाषा परी ा सुट 

करणे. 
9. गट-क व गट-ड सव िवभागीय काय लये तसेच मु य 
काय लयातील सव कारची संकीण मािहती एकि त करणे व 
शासनास सादर करणे.  
10. संचालनालयातील यायालयीन करणांचे संकलन क न 
याबाबतची मािहती शासनास सादर करणे. 

11. नागिरकांची सनद अ यावत करणे. 
12.मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 संदभ त दर तीन 
मिह यांनी आढावा संचालकांना / वा षक अहवाल शासनास 
सादर करणे. 
13. अंतगत नूतनीकरणाचे काम कर याची कायवाही करणे. 

17 संचालक उपसंचालक नोडल ऑिफसर 1. जागितक ब ँक क पाचे अनुषंिगक कामे. 
2. R U S A क पाबाबतची संपूण कामे. 
3. तं िश णाचा दज  सुधार काय मासाठी 
AICTE/UGC/MHRD या काय लयांशी सम वय ठेवणे. 
4. तं िश णाची गुणव ा वाढ करणेसाठी िविवध काय म 
राबिवणे. 
(अ) सम वय िवकासाची कामे (III Cell) 
1. देशी िवदेशी सेवा िमळिवणे या बाबीिवषयी मागदशन करणे. 
2. तं िश णा या िवकासाबाबत उ गधं ां या संघटनांशी 
सम वय साधणे. 
3. उ गधं ां या गरजेनुसार मनु य बळा या िनम तीसाठी 
अ यास मात सुधारणा करणे. 
4. सेिमनार/चच  स  आयोिजत करणे. 
5. अ यापक/कमचारी िश ण काय म राबिवणे, सतत 
िश ण (Countinuing Education) काय म राबिवणे. 
6. पदवी व पदिवका  धारकांना उ ोगधं ामधून िश णा या 
संधी उपल ध क न दे याबाबत कायवाही करणे. 

18 संचालक उपसंचालक 1) सहा यक 
संचालक (तां) 

2) िवशेष काय 
अिधकारी 

1. क  शासनाची अ पसं यांकांसाठी गुणव ा िन साधन 
िश यवृ ी  
2. रा य शासनाची अ पसं यांकांसाठी उ च व यावसाियक 
िश ण घेणा या िव ा य साठीची िश यवृ ी 
3. क शासनाची टॉप लास िद यांग िव ा य साठीची 
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1 2 3 4 5 
िश यवृ ी. 
4. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह िनव ह भ ा योजना. 
5. राजष  छ पती शाहू महाराज िश ण शु क िश यवृ ी 
योजना. 
 

19 
( वािल

टी 
म ॅ नेजमट 

सेल 

संचालक उपसंचालक नोडल ऑिफसर वािलटी मॅनेजमट सेल 
1. क  सरकार या िविवध योजनांचा लाभ रा यातील 
तं िश ण सं थांना िमळवून दे यासाठी संपक साधणे व 
यािवषयीची कायवाही करणे. 

2. रा यातील सव तं िश ण सं थांचे ि िडटेशन क न 
घे याकरीता कायवाही करणे. 
3. उ ोगधंदे व सं था सम वय वाढिव या या टीने 
सी.आय.आय./आय.एम.सी.सार.या संघटनांशी सम वय साधून 
सामंज य करार कर या या टीने कायवाही करणे.  
4. िविवध अ यास मांचे नुतनीकरण/सुधारणा कर यासाठी 
उपाययोजना करणे व यासाठी िश कांचे कमचा यांचे िश ण 
आयोिजत करणे. 
5. रा यातील िविवध सं थांमधील तं िश णाचा दज  
सुधार यासाठी िविवध चच स , कायशाळा तसेच सेिमनार यांचे 
आयोजन करणे. 
6. रा यातील सं थांमधील योगशाळा उ ोग समुहाकडून 

मािणत कर याची कायवाही करणे. 
7. सं थांसाठी अ यास मानुसार योगशाळा/कायशाळा/ 
मनु यबळ इ यादीसाठी माणके व मानके ठरिवणे. 
8. सं थांम ये संशोधन वाढिव यासाठी य न, ो साहनपर 
योजना राबिवणे. 
9. रा यातील सव सं थांम ये (Key Performance Indicator) 
ची अंमलबजावणी करणे तसेच वेळोवेळी (KPI) म ये 
सुधारणा करणे. 
10. संचालनालयाचे News Letter िस द करणे. 
 

कलम (4)(1)(ब) (iv) 
वत:ची काय पार पाड यासाठी तं िश ण संचालनालय (खु ) कडून ठरिव यांत आलेली मानके 

नमुना (अ) 
नमु याम ये कामाचे कटीकरणे 

अनु. . काम / काय कामाचे माण आ थक ल य अिभ ाय 
 --------------- िनरंक ---------------- 
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नमुना (ब) 
कामाची कालमय दा ------- काम पूण हो यासाठी  

येक कामाची कालमय दा :- 

अनु. . काम / काय िदवस / तास पूण 
कर यासाठी 

जबाबदार 
अिधकारी 

त ार िनवारण 
अिधकारी 

महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग, पिरप क मांक : संकीण 2012/ . .58/18 (र. व का.), 

िदनांक 9 जुलै 2012 मधील तरतूदीनुसार ता काळ न ती श यतो याच िदवशी कवा दुस या िदवशी 

आिण तातडी या व पाची न ती चार िदवसात िनकाली काढणे आिण अ य िवभागाशी संबधीत 

नसले या न तीवर 45 िदवसा या आत व दुस या िवभागाची बाब अंतभूत असले या व या िवभागाचे 

अिभ ाय आव यक असले या न तीवर 3 मिह या या आंत िनणय घेवून कायवाही कर यांत येते. 

तसेच महारा  शासन, सामा य शासन िवभाग, पिरप क मांक : संकीण 2013/ . .8/18 (र. व 

का.), िदनांक 18 जानेवारी, 2013 मधील तरतूदीनुसार संचालनालयाकडे ा त झाले या िनवेदनांवर 

िविहत मुदतीत कायवाही कर यांत येते. संबंधीत जबाबदार अिधका यांची सूची कलम 4 (1) 

(ब)(ii) नुसार िन चत केलेली आहे. 

 
कलम (4)(1)(ब) (v) 

तं  िश ण संचालनालया या कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम 
नमुना (अ) 

अ.
. 

सूचना प कानुसार िदलेले िवषय िनयम मांक व 
वष 

अिभ ाय 
(अस यास) 

रा य शासनाची सामा य शासन िवभागाची काशने / िनयम / अिधिनयम 
1 काय लयीन कायप दती िनयमपु तका   
2 महारा  लोकसेवा आयोग (िवचारिविनमयापासून सूट) 

िविनयम 
1965 चा मराठी 

अनुवाद 
 

3 महारा  नागरी सेवा (वतणूक) िनयम 1979  
4 महारा  नागरी सेवा (िश त व अपील) िनयम 1979  
5 िवभागीय चौकशी िनयमपु तका (चौथी आवृ ी) 1991  
6 पयवे कीय व सेवा वेशो र िश ण व परी ा िनयम 1973  
7 महारा  राजभाषा अिधिनयम 1964  
8 महारा  सवसाधारण भिव य िनव ह िनधी िनयम 1998  
9 महारा  लोक आयु त आिण उप लोक आयु त अिधिनयम 1971  
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10 मागासवग यांना शासन सेवेतील सवलती व आर ण पुनमुि त स टबर 
1992 

 

िव  िवभागाने िविहत केलेले खालील िनयम 
1 महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम 1981  
2 महारा  नागरी सेवा (पद हण अवधी, वीये र सेवा इ.) िनयम 1981  
3 महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981  
4 महारा  नागरी सेवा (वेतन) िनयम 1981  
5 महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम 1982  
6 महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतनाचे अंशराशीकरण) 1984  
7 महारा  अथसंक पीय िनयमपु तका 6 वी आवृ ी 

1987 
 

8 महारा  आक मक खच िनयम 1965  
9 िव ीय िनयम 1965  

सामा य शासन िवभागाने िविहत केलेले अ य िनयम / अिधिनयम 
1 आर ण कायदा जानेवारी, 2004  
2 अ याव यक सेवा पिर ा अिधिनयम 2005  
3 छोटे कुटंूब राख याबाबतची अिधसूचना 28 माच, 2005  
4 महारा  नागरी सेवा ( ये ठतेचे िविनयमन) िनयम 1982  
5 मािहतीचा अिधकार कायदा / िनयम 2005  

िवधी व याय िवभागाने िविहत केलेले अ य िनयम / अिधिनयम 
1 The Maharashtra Educational Institutions (Prohibition 

of Capitation Fee) Act, 1987 
1987  

इतर काशने / िनयम 
1 मुंबई नागरी सेवा (वग करण व सेवाभरती) िनयम 1935  

महारा  शासन राजप  
1 महारा  आधार (िव ीय व इतर अथसहा य, लाभ आिण सेवा 

यांचे लि त िवतरण) अिधिनयम 
2016  

2 महारा  लोकसेवा ह क अिधिनयम 2015  
 

नमुना (ब) 
तं  िश ण संचालनालया या कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

अनु. . शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व 
तारीख 

अिभ ाय 
(अस यास ) 

या िवभागाने घेतले या धोरणा मक िनणयानुसार आिण इतर िवभागांनी िनगिमत केले या 
धोरणा मक िनणयानुसार या िवभागाचे कामकाज चालिव यात येते. 

 
नमुना (क) 
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तं  िश ण संचालनालया या कामाशी संबंिधत पिरप के 

अनु. . शासकीय प कानुसार िदलेले 
िवषय 

पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास ) 

या िवभागाने घेतले या धोरणा मक िनणयानुसार आिण इतर िवभागांनी िनगिमत केले या 
धोरणा मक िनणयानुसार या िवभागाचे कामकाज चालिव यात येते. या िवभागाशी संबंिधत 

शासन िनणय, पिरप के, आदेश इ. वेबसाईटवर या- या वेळी उपल ध क न दे यांत येतात. 
 

नमुना (ड) 
तं  िश ण संचालनालया या कामाशी संबंिधत काय लयीन आदेश / धोरणा मक पिरप के 

अनु. . िवषय मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास ) 

या िवभागाने घेतले या धोरणा मक िनणयानुसार आिण इतर िवभागांनी िनगिमत केले या 
धोरणा मक िनणयानुसार या िवभागाचे कामकाज चालिव यात येते. या िवभागाशी संबंिधत 

शासन िनणय, पिरप के, आदेश इ. वेबसाईटवर या- या वेळी उपल ध क न दे यांत येतात. 
 

नमुना (इ) 
तं  िश ण संचालनालय येथील काय लयाम ये उपल ध द तऐवजांची यादी 

द ताऐवजांचा िवषय :- 
अनु.

. 
द ताऐवजांचा कार िवषय संबंिधत य ती / 

पदनाम 
य तीचे िठकाण / 

उपरो त 
काय लयात 

उपल ध नस यास  

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ) मधील क ीय काशने तसेच या िवभागाशी संबंिधत सव अिधिनयम / 
िनयम / शासन िनणय / पिरप के तसेच याबाबत या मूळ न या िवभागाकडे द तऐवज व पात उपल ध 

आहेत. 
 

कलम (4)(1)(ब) (vi)  
तं  िश ण संचालनालय येथील काय लयाम ये असले या द तऐवजां या वग चे िववरण 

अ.
. 

िवषय द ताऐवजांचा कार / न ती / 
म टर / न दपु तक, हाउचर इ. 

मुख बाब चा 
तपशीलवार उ लेख 

सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 
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1 संचालनालया मधील 
कामकाजा या 
िवषयसूची माणे 
असणारे सव िवषय 

येक काय सन 
अिधका याकडे सोपिवले या 
कामकाजानुसार यां या 
िवषया या संबंिधत न या न द 
वहया, थायी आदेश, 
िनवडन ती इ यादी व पात 
ठेव यांत येतात.  

कलम 4 (1) (b)(ii) 
नमुना (ब) म ये नमूद 
केले या कामाशी 
संबंिधत िनयम / 
अिधिनयम व या 
संचालनालयाकडून 
वेळोवेळी घेतले या 
िनणया या अनुषंगाने 
केलेली कायवाही. 

काय लयीन कायप दती 
वग करणा या 
आदेशानुसार  "अ" 
वग (कायम) "ब" वग  
(30 वष पयत) "क" 
वग (5 वष पयत) "ड" 
वग (1 वष पयत) 
याम ये द तऐवज 
िवभागले जातात.  

 
कलम (4)(1)(ब) (vii)  

तं  िश ण संचालनालयामधील काय लया या पिरणामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची 
यव था 

 

अ. . स लामसतीचा िवषय काय णालीचे िव तृत 
वणन 

कोण या अिधिनयमा /िनयमा/ 
पिरप का ारे 

पुनरावृ ीकाल 

िनरंक 

 
कलम (4)(1)(ब) (viii) 

नमुना (अ)  
तं  िश ण संचालनालया या सिमतीची यादी काशीत करणे 

अ. . सिमतीचे 
नांव सिमतीचे सद य सिमतीचे उि ट िकती वेळा 

घे यांत येते 

सभा जन 
सामा यांसाठी 
खुली आहे 
कवा नाही 

सभेचा 
कायवृतांत 
(उपल ध) 

1. भांडार खरेदी 
सिमती 

1.संचालक, तं  
िश ण -अ य  
2. सहसंचालक-सद य 
3. सहसिचव / 
उपसिचव (तं िश ण),  
उ च व तं िश ण 
िवभाग, मं ालय 
सद य. 
4. मु य लेखा व 
भांडार पडताळणी 
अिधकारी - िनमंि त 

खरेदी िनयम 
पु तके नमूद 
तरतूद नुसार 

खरेदी तावांना 
मा यता  

आव य तेनुसार नाही काय सनात 
उपल ध 

आहे 
का. .11 
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5. सहसंचालक, उ ोग 
संचालनालय- िनमंि त 
6. अ य िवभागाकडून 
कोणताही िनमंि त 
आव यकता 
भास यास- िनमंि त 
7. तांि क त  
आव यकता 
भास यास - िनमंि त 

2. किरयर 
ड हा समट 
कीम 

1. संचालक-अ य  
2. मागासग य 

ितिनधी-सद य 
3. िवभागीय 
अिधकारी, अभातंिश 
परीषद, प चम 
िवभागीय काय लय-
सद य 
4. शासन ितिनधी 
(उपसिचव/अवर 
सिचव/ क  अिधकारी 
(तंिश))-सद य 
5. सहसंचालक 
(आ थापना)- सद य 
सिचव 

संचालनालया या 
अिधप याखालील 

िश कीय 
अिधका यांना 

किरयर 
ड हा समट 
कीम अ वये 

वरी ठ ेणी / 
िनवड ेणी मंजूर 

करणे. 

1 नाही संबंधीत 
काय सनात 

उपल ध 
आहे. 

 
नमुना (ब)  

तं  िश ण संचालनालय येथील काय लया या अिधसभांची यादी कािशत करणे 

अ
.

. 

अिधसभेचे नांव सभेचे 
सद य सभेचे उि ट 

िकती 
वेळा 

घे यांत 
येते 

सभा जन 
सामा यांसाठी खुली 

आहे कवा नाही 

सभेचा 
कायवृतांत 
(उपल ध) 

िनरंक 
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नमुना (क)  
तं  िश ण संचालनालय येथील काय लया या पिरषदांची यादी कािशत करणे 

 
अ. . पिरषदेचे नांव पिरषदेचे सद य पिरषदेचे 

उि ट 
िकती वेळा 
घे यांत येते 

सभा जन 
सामा यांसाठी खुली 

आहे कवा नाही 

सभेचा 
कायवृतांत 
(उपल ध) 

िनरंक 

 
नमुना (ड)  

तं  िश ण संचालनालय येथील काय लया या कोण याही सं थेची यादी कािशत करणे 

अ. . सं थेचे नांव सं थेचे सद य सं थेचे 
उि ट 

िकती वेळा 
घे यांत येते 

सभा जन 
सामा यांसाठी 

खुली आहे कवा 
नाही 

सभेचा 
कायवृतांत 
(उपल ध) 

तं  िश ण संचालनालयांतगत असले या यावसाियक सं थांची यादी या संचालनालया या 
www.dtemaharashtra.gov.in या संकेत थळावर उपल ध क न दे यांत आलेली आहे. 
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कलम (4)(1)(ब) (ix)  
तं  िश ण संचालनालय येथील काय लयातील अिधकारी व कमचा यांची िनदिशका 

अ. . वग वेतन परेषा 

इतर अनु ेय भ े 
िनयिमत 
(महागाई 

भ ा, 
घरभाडे 

भ ा, शहर 
भ ा) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 

िश ण भ ा ) 

1.  संचालक, तं िश ण S-29 
131100-216600 

शासना या 
चिलत 

िनयमानुसार 
वेतन व 
भ या या 
रकमा देय 
राहतील 

शासना या 
चिलत 

िनयमानुसार 
वेतन व 
भ या या 
रकमा देय 
राहतील 

नाही 

2.  सहसंचालक, तं िश ण S-25 
78800-209200 

--"-- --"-- नाही 

3.  उपसंचालक, तं िश ण S-24 
71100-211900 

--"-- --"-- नाही 

4.  सहा यक संचालक, 
तं िश ण (तांि क) 

S-23 
67700-208700 

--"-- --"-- नाही 

5.  िश ण व आ थापना 
अिधकारी 

S-23 
67700-208700 

--"-- --"-- नाही 

6.  िस टीम म ॅ नेजर 
डिमिन ेटर 

12000-375-18300 
(असुधारीत) 

--"-- --"-- नाही 

7.  तं िश ण िनरी क S-18 
49100-155800 

--"-- --"-- नाही 

8.  िस टम नािल ट S-18 
49100-155800 

--"-- --"-- नाही 

9.  मु य लेखा व भांडार 
पडताळणी अिधकारी 

S-20 
56100-177500 

--"-- --"-- नाही 
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अ. . वग वेतन परेषा 

इतर अनु ेय भ े 

िनयिमत 
(महागाई 

भ ा, 
घरभाडे 

भ ा, शहर 
भ ा) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 

िश ण भ ा ) 

10.  शासकीय अिधकारी  
वग-1 

S-18 
49100-155800 

--"-- --"-- नाही 

11.  शासकीय अिधकारी  
वग-2 (लेखा) 

S-16 
44900-142400 

--"-- --"-- नाही 

12.  सहा यक संचालक, 
तं िश ण (अतांि क) 

S-15 
41800-132300 

--"-- --"-- नाही 

13.  लेखािधकारी S-16 
44900-142400 

--"-- --"-- नाही 

14.  रचना व कायप दती 
अिधकारी 

S-15 
41800-132300 

--"-- --"-- नाही 

15.  िनयोजन अिधकारी S-15 
41800-132300 

--"-- --"-- नाही 

16.  लघुलेखक(उ. े) S-15 
41800-132300 

--"-- --"-- नाही 

17.  ो ॉमर S-15 
41800-132300 

--"-- --"-- नाही 

18.  डाटा ए ी ऑपरेटर S-13 
35400-112400 

--"-- --"-- नाही 

19.  अिध क S-14 
38600-122800 

--"-- --"-- नाही 

20.  लघुलेखक (िन. े) S-14 
38600-122800 

 

--"-- --"-- नाही 
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अ. . वग वेतन परेषा 

इतर अनु ेय भ े 

िनयिमत 
(महागाई 

भ ा, 
घरभाडे 

भ ा, शहर 
भ ा) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 

िश ण भ ा ) 

21.  मु य िलपीक / 
लेखापिर क 

S-13 
35400-112400 

--"-- --"-- नाही 

22.  िट पणी सहा यक / 
लेखापाल / विर ठ िलिपक 

S-8 
25500-81100 

--"-- --"-- नाही 

23.  लघुटंकलेखक S-8 
25500-81100 

--"-- --"-- नाही 

24. रोखपाल/ किन ठ िलपीक/ 
िलिपक-टंकलेखक/ 

टंकलेखक/ भांडार िलिपक 

S-6 
19900-63200 

--"-- --"-- नाही 

25.  वाहनचालक S-6 
19900-63200 

--"-- --"-- नाही 

26.  दूर वनीचालक S-6 
19900-63200 

--"-- --"-- नाही 

27. नाईक / द तरी S-3 
16600-52400 

--"-- --"-- नाही 

28.  झेरॉ स ऑपरेटर S-3 
16600-52400 

--"-- --"-- नाही 

29.  िशपाई / हमाल S-1 
15000-47600 

--"-- --"-- नाही 

30.  सफाईगार S-1 
15000-47600 

--"-- --"-- नाही 
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कि य मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत मािहती (Eò±É¨É4(1)(b)(x)) 
तं िश ण संचालनालय म.रा. मु ंबई या काय लयातील कायरत असणारे अिधकारी व 
कमचारी यांना िमळणारी मािसक िव ल धी (7 या वेतन आयोगानुसार माहे ऑ टोबर-

2020 या वेतनदेयकाव न) 

अ. . अिधकारी/कमचा-
यांचे नाव 

पद मुळ वेतन   मािसक वेतन 

1.  
डॉ. अभय एकनाथ 

वाघ 
संचालक 143300 167961/- 

2.  
डॉ. ी. एस. के. 

महाजन 
सहसंचालक 210300 246351/- 

3.  ी. पी. ए. नाईक सहसंचालक 126600 148422/- 

4.  
ी.धनपाल आ. 

कांबळे 
उपसंचालक 71100 102951/- 

5.  ी. एस. एस. तडस सहा यक संचालक (तां) 210800 299928/- 
6.  ी.एस.जे.ितडके सहसिवच 88700 1,27,767/- 
7.  ी. ही. जी. तांबे सहा यक संचालक (तां) 198700 235179/- 
8.  ी. एम. के. दवणे सहा यक संचालक (तां) 156900 249630/- 
9.  ी.एस एम.पवार सहा यक संचालक (तां) 67100 96111/- 
10. ी. ए. ही.आमटे िनिर क 171400 244374/- 
11. ी. पी. बी. आ हाड क  अिधकारी (मं ालय) 71100 102951/- 
12. ी. िक.िक. बावकर लेखािधकारी 62200 89202/- 

13. ीम. पी. एस. पालेकर 
शासकीय अिधकारी 

(लंखा) 
64100 91881/- 

14. ी. पी. एम. भंडारवार सहा यक संचालक ( अंतां) 67100 96111/- 
15. ीम. एस. ए. गोसावी सहा यक संचालक (अंतां) 61400 88074/- 
16. ीम. एस. जी. रणिदवे सहा यक संचालक (अतां) 67100 96111/- 
17. ी. के. जी. एडके सहा यक संचालक (अतां) 59600 85536/- 
18. ी. एन.बी.पाटील िस टम ऍ़नािल ट 171400 244374/- 
19. ी. एस.डी.उपरवट िस टम ऍ़नािल ट 171400 244374/- 

20. 
ीम. एस. सी. 
पेडणेकर 

ल ◌ुलेखक (उ. े.) 86100 122901/- 

21. ीम. अ मता नाईक ल ◌ुलेखक (उ. े.) 57900 69243/- 
22. ीम.एस.ए.पवार ल ◌ुलेखक (िन. े.) 56800 67156/- 
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23. कु. एस. सी. भगत लघुलेिखका (िन. )े 44800 71207/- 
24. ीम. ए. ही. देशपांडे ो ॅमर 74300 106263/- 
25. ीम. ए.एम. खळे ो ॅमर 72100 103161/- 
26. ी. अ.एस.बेहेरे अिध क 58500 83185/- 
27. ी. ही.के. भादेकर अिध क 55100 78391/- 
28. ी. ए. आर. हरके अिध क 60300 71251/- 
29. ी. डी. टी. लोखंडे अिध क 56800 80788/- 

30. 
ीम. एस. आर. 

मयेकर 
अिध क 60300 

  85723/- 

31. ी. के. ही. राणे अिध क 62100 87011/- 
32. ी. डी. एल. शेळके अिध क 55100 78391/- 

33. 
ीम. एस. एस. 
सकपाळ 

अिध क 51900 73879/- 

34. ी. आर. एस. तंवर अिध क 50400 71764/- 
35. ीम. पी. पी. वडके अिध क 55200 78532/- 
36. ी. एम. आर. िकराड डेटा एं ी ऑपरेटर 69900 100059/- 
37. ी.एस.जी.ओटवणेकर मु य िलिपक 53600 76276 
38. ी. एस. एच. केतकर मु य िलिपक 42300 60343/- 

39. ीम. एस. ही. बनसोडे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
38600 55126/- 

40. ी. एस. टी. भारती िट पणी 
सहा यक/लेखापाल/व.िल. 

53600 76276/- 

41. 
ीम. एम. एम. 
भातणकर 

िट पणी 
सहा यक/लेखापाल/व.िल. 

41000 47420/- 

42. ी. आर. एस. बुदगे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
50500 71900/- 

43. ी. ए. टी. जाधव 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
39800 56818/- 

44. ीम. एस. एम. कांबळे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
53600 76276/- 

45. ी. पी. ए. केणी िट पणी 
सहा यक/लेखापाल/व.िल. 

36400 52024/- 

46. ीम. ए. आर. कोरे िट पणी 50500 71905/- 
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सहा यक/लेखापाल/व.िल. 

47. ी. एन. एन. लाळे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
52000 74020/- 

48. ी. ए. पी. माळी िट पणी 
सहा यक/लेखापाल/व.िल. 

53600 76276/- 

49. ीम. य.ु एम. मोडक 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
36400 52024/- 

50. ीम. ए. य.ु नावकर 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
50500 71905/- 

51. ी  एम. डी. पंिडत 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
53600 76276/- 

52. ीम. एल.जी. पाटील 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
35300 42001/- 

53. ी. डी. बी. राठोड 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
41100 58651/- 

54. 
ीम. एन. के. 

साळगांवकर 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
53600 76276/- 

55. ी. पी. एल. शेलार 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
49000 58030/- 

56. ी. पी. ही. शेटे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
55200 78532/- 

57. ीम. पी. ए. सोनकुसरे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
50500 71905/- 

58. ी. पी. एम. वढावकर 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
42300 60343/- 

59. ीम. एस. बी. वैघ 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
41100 58651/- 

60. ी. एस. बी. कदम 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
36400 49251/- 

61. ी. एन. एस. मुपडे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
30500 48701/- 

62. ी. एस. ए. राठोड 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
31400 50118/- 
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63. ी. य.ु एच. वाघमारे 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
41100 48787/- 

64. ीम. जी. जी. सोमण 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
37500 52325/- 

65. ीम. ए. ए. च हाण 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
37500 53575/- 

66. ीम. एम.एम.सावंत 
िट पणी 

सहा यक/लेखापाल/व.िल. 
37500 53575/- 

67. ी. पी. आर. भाईंगडे िलिपक टंकलेखक 34300 49063/- 
68. ी. बी. एस. देसाई िलिपक-टंकलेखक 34300 49063/- 
69. ी. एस. एस. कणकर िलिपक-टंकलेखक 38600 55126/- 

70. 
ी. 

एस.आर.खानोलकर 
िलिपक-टंकलेखक 36400 52024/- 

71. 
ी. एच. ही. 
खवणेकर 

िलिपक-टंकलेखक 34300 49063/- 

72. ी. एस. ई. केिहमकर िलिपक-टंकलेखक 36400 52024/- 
73. ी. एस.टी.नाकते िलिपक-टंकलेखक 37500 53575/- 
74. ीम. एस. जे. पाटकर िलिपक-टंकलेखक 35,300 47649/- 
75. ी. पी. एन. पा े िलिपक-टंकलेखक 37500 53575/- 
76. ी. एम. डी. सावंत िलिपक-टंकलेखक 36400 43288/- 
77. ी. पी. वाय. तांडेल िलिपक-टंकलेखक 33300 47653/- 
78. ी. डी. ए. भारती िलिपक-टंकलेखक 26000 41519/- 
79. ी. एस. ए. भेदोडकर िलिपक-टंकलेखक 26000 41519/- 
80. ी. डी. आर. च हाण िलिपक-टंकलेखक 23100 36955/- 
81. ी. एस.ई. िदवटे िलिपक-टंकलेखक 21700 34944/- 
82. ीम. अ.एस.डोळस िलिपक-टंकलेखक 2600 41519/- 
83. ी. आर. डी. गवळी िलिपक-टंकलेखक 22400 35878/- 
84. ी. एस. आर. गु हाणे िलिपक-टंकलेखक 22400 35878/- 
85. ी. डी. एच. गंगावणे िलिपक-टंकलेखक 29300 46713/- 
86. ीम. के. पी. इ पर िलिपक-टंकलेखक 26000 41519/- 
87. ी. ए. बी. कंकाळ िलिपक-टंकलेखक 38300 60877/- 
88. कु. एस. के. कटारे िलिपक-टंकलेखक 22400 35878/- 
89. ी. डी. एस. काकड िलिपक-टंकलेखक 29300 46713/- 
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90. ी. बी. एस. कुदळे िलिपक-टंकलेखक 28400 46896/- 
91. ी. एस. एस. पातकर िलिपक-टंकलेखक 25200 40260/- 
92. ी. एस. एस. पवार िलिपक-टंकलेखक 28400 38480/- 
93. ी. आर. जे. पायघन िलिपक-टंकलेखक 24500 39159/- 
94. ी. ए. ही. साळंुखे िलिपक-टंकलेखक 23100 36955/- 

95. 
ी. एस. के. 

वडगांवकर 
िलिपक-टंकलेखक 25200 40260/- 

96. ी. डी. बी. गडदे िलिपक-टंकलेखक 24500 35,856/- 
97. ीम. एस. एच. काराणे दुर वनीचालक 25200 40260/- 
98. ी. र व  एस. कंद वाहनचालक 46100 65751/- 
99. ी. राज  एस. कंद वाहन-चालक 37200 53202/- 
100. ी.एच.आर.नलावडे वाहन-चालक 36100 42987/- 
101. ी डी. एस. िचकाटे वाहनचालक 37200 53202/- 
102. ी.पी.टी.िशगवण झेरॉ स ऑपरेटर 36800 43706/- 
103. ीत. िच ा गावडे झेरॉ स ऑपरेटर 32700 46857/- 
104. ी.नरेश मानवणकर नाईक 28200 33644/- 
105. ी.डी.एम.बरदाडे द तरी 36800 43306/- 
106. ी. पी. वाय. हटकर िशपाई 32700 46757/- 
107. ी.जी.एम.क ढाळकर िशपाई 30800 44078/- 
108. ी.एन.एल.िडचालकर िशपाई 29900 42809/- 
109. ी.बी.एन.पावणे िशपाई 31700 45347/- 
110. ीम. ही.एन.िदघे िशपाई 29900 42809/- 
111. ीम.ए.य.ू दे◌ेसाई िशपाई 25800 37028/- 
112. ी.सी.जे.पाटील िशपाई 34700 49577/- 
113. ी.एस.एस.गोसावी िशपाई 34700 49577/- 
114. ी.आर.के.यादव िशपाई 34700 49577/- 
115. ी.बी.जी.लोखडे िशपाई 32700 46757/- 
116. ी.आर.आर.िवनेरकर िशपाई 29900 42809/- 
117. ी.आर.बी.ि भुवन िशपाई 29900 44409/- 
118. ीम.पी.एस.िहले िशपाई 29900 42809/- 
119. ी.एच.जी.मेहेर िशपाई 32700 46757/- 
120. ी.एम.एस.फटकरे िशपाई 34700 45827/- 
121. ी.ए.पी. दडे िशपाई 29900 42809/- 
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122. ीम.आर.आर.जाधव िशपाई 29900 42809/- 

123.
ीम.एस. ए. 

बहोरीटाक 
सफाईगार 24900 28458/- 

124. ी. एन. डी. दोिडया सफाईगार 17000 28650/- 
125. ीम. एस.आर. बारीया सफाईगार 15500 26649/- 
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कलम (4)(1)(ब) (xi)  
तं  िश ण संचालनालयामधील मंजूर अंदाजप क व खच चा तपिशल याची िव तृत मािहती कािशत करणे 
 अंदाजप काचा तीचे काशन 
 अनुदाना या िवतरणा या तीचे काशन 

( अथसंक पीय अंदाज 2019-2020 गोषवारा पये हजारात) 

मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

1. ड य-ु3 001 - (01)(01) संचालक, 
तं िश ण (भारीत) (2203 
0013) 

24784 24433   24784 24433 

2. ड य-ु3 001 - (01)(01) संचालक 
तं िश ण (2203 0022) 

264729 228471   264729 228471 

3. ड य-ु3 001 - (01)(07) वेश 
िनयामक ािधकरण (2203 
3433) 

467 2786   467 2786 

4. ड य-ु3 001 - (01)(08) शु क 
िनयामक ािधकरण (2203 
3442) 

1 0   1 0 

5. ड य-ु3 001 - (01)(09) सामाईक 
वेश पिर ा क  (2203 

3451) 

5939 2986   5939 2986 

6. ड य-ु3  001 - संचालन व शासन 
मागणी . ड य-ु 3 
001(01)(02) तं िश ण 
संचालनालयाचे 
बळकटीकरण करणे (2203 
0031) 

  2500 1001 2500 1001 

7. ड य-ु3  102- तं िश णासाठी 
िव ापीठांना सहा य 
मागणी . ड य-ु 3 102 
(02)(02)डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर तं शा  
िव ापीठ, लोणेरे, िज हा 
रायगड यांना पिरर ण 
अनुदाने  
(2203 0532)   
 

  30000 18000 30000 18000 
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मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

8.  ड य-ु3  104, अशासकीय तं  
महािव ालये व सं थांना 
सहा य मागणी . ड य-ु 3       
104(02)(03) अिभयांि की 
महािव ालये (2203 0194) 
31- सहा यक अनुदान  

  5000 3000 5000 3000 

9.  ड य-ु3  105, तं िनकेतने 
मागणी . ड य-ु 3    
105(00)(02) शासकीय 
तं िनकेतनांचा िव तार व 
िवकास   (2203 0211) 
 
 

  147500 53128 1520.00 53128 

10.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3   
105(00)(05)                   
शासकीय तं िनकेतनातील 

ंथालयाचा िवकास करणे 
(2203 0686) 

  10000 6018 10000 6018 

11.  ड य-ु3  मागणी . ड य ु3 105 
(00)(07) पदिवका 
अ यास माचा दज  
सुधारणे व उ ांगधं ांशी 
सम वय साधणे 
(2203 2642)  

174 1005   174 1005 

12.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3 105 
(00)(08) नवीन शासकीय 
तं िनकेतनांची थापना 
करणे  (2203 2651) 
 

0 0   0 0 

13.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3 105 
(00)(11) शासकीय 
तं िनकेतनांम ये दोन पा या 
सु  करणे (2203 2769) 
 

  207613 207613 207613 207613 

14.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3 05 
(00)(12) 

  40000 0 40000 0 
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मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

तं िनकेतनांमाफत 
सामािजक िवकास (2203 
3112) 

15.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3 105 
(00) (13) िव मान 
तं िनकेतनांचा दज  सुधारणे 
(100 ट के क  पर कृत 
योजना) (2203 3166) 

  40000 0 40000 0 

16.  ड य-ु3  004 संशोधन 00(00)(01) 
उ नत महारा  अिभयान 

  10000 5037 10000 5037 

17.  ड य-ु8 मागणी . ड य-ु 3 105 
(00) (14) अिवकसीत 
िज ांम ये नवीन शासकीय 
तं िनकेतने थापन करणे 
(100 ट के क  पर कृत 
योजना) (4202 6184) 

  26000 00.00 26000 00.00 

18.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3 
112(00) (06)  शासकीय 
अिभयांि की 
महािव ालयातील 

ंथालयाचा िवकास (2203 
0701) 

  5000 3474 5000 3474 

19. ड य-ू3 भारतीय मािहती तं ान 
सं थेची थापना करणे 
(2203 2731) 

  350000 210000 350000 210000 

20. ड य-ू3 रसायन तं ान सं था 
माटंूगा मुंबई (शासकीय 
अिभमत दज  िव ािपठ) या 
सं थेचे मु य क  व याचे 
उपक  (2203 3569) 

  462387 180000 462387 180000 

21.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3 
112(00) (09) पदवी 
अ यास माचा दज  
सुधारणे (2203 2662) 

1871 1282   1871 1282 

22.  ड य-ु3  मागणी . ड य-ु 3 
112(00) (10) नवीन 

0 0   0 0 
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मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

शासकीय अिभयांि की 
महािव ालयांची थापना 
करणे (2203 2671) 

23. ड य-ू3 102 (01) (01) वा तुशा  
महािव ालयासाठी मुंबई 
िव ािपठाला                               
पिरर ण अनूदाने       
(22030069) 

1 0   1 0 

24. ड य-ू3 102 (01) (02) डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर 
तं शा  िव ािपठ,                     
लोणेरे, िज. रायगड यासाठी 
पिरर ण अनुदाने (2203 
0523)  

120001 9499   120001 9499 

25. ड य-ू3 104, (01) (02) 
अशासकीय अनुदािनत 
तं िनकेतने (2203 0158) 
 

1052394 930842   1052394 930842 

26. ड य-ू3 104, (01) (03) 
अशासकीय अनुदािनत 
अिभयांि की महािव ालये 
 (22030167) 

1242487 111178   1242487 111178 

27. ड य-ू3 105, शासकीय तं िनकेतने 
105 (00)(01) शासकीय 
तं िनकेतने  
(2203 0202) 

5004193 4625982   5004193 4625982 

28. ड य-ू3 107 िश यवृ या- (00)(06) 
राज ष छ पती शाहू महाराज 
िश ण शु क िश यवृ ी 
योजना 
(2203 0748) 
िश यवृ या िव ावेतने 
 
 

  6148800 6148800 6148800 6148800 

29. ड य-ू3 107 िश यवृ या- (00)(07) 
डॉ. पंजाबराव देशमुख 

  1820000 1685624 1820000 1685624 
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मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

वसितगृह िनव ह भ ा 
योजना 
(2203 3542) 
िश यवृ या िव ावेतने 

30. ड य-ू3 107 िश यवृ या- (00)(06) 
गुणवंत िव ा य ना परदेशात 
उ च िश णासाठी 
िश यवृ ी मंजूर करणे 
(2203 3551) 
िश यवृ या िव ावेतने 

  80000 79753 80000 79753 

31. ड य-ू3 108 पिर ा - 108 (01) 
(01) तं परी ा मंडळ 
(2203 0283)  

24028 34623   24028 34623 

32. ड य-ू3 112 (00) (01) शासकीय 
अिभयांि की व वा तुशा  
महािव ालये 
(वसतीगृहांसिहत) (2203 
0327) 

1541117 1515537   1541117 1515537 

33. ड य-ू5 104,(00)(01), ठेव संल न 
िवमा योजनेनुसार दाने 
शासकीय भिव य िनव ह 
िनधी (2235 227 9), 
50 इतर खच 
 
 
 

892 815   892 815 

34. ड य-ू5 104, (00) (01), ठेव 
संल न िवमा योजनेनुसार 

दाने अशासकीय भिव य 
िनव ह िनधी (2235 2288), 
50 इतर खच 
 

3 3   3 3 

35. ड य-ु7   2203, तं िश ण मागणी 
. ड य-ु 7 105 

तं िनकेतने,    800 , इतर 
खच,(00)(02) ादेिशक 

  322815 152226 322815 152226 
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मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

असमतोल दूर करणे (2203 
0499) 

36. ड य-ु8  2203, तं िश ण मागणी 
. ड य-ु 8 104, 

तं िनकेतने  (00)(03) 
कौश य िवकास 
काय मांतगत 
तं िनकेतनात िशकणाया 
मुल साठी वसतीगृह बांधणे 
(4202 6193) 

  76000 00.00 76000 00.00 

37. ड य-ू9 7610, शासकीय कमचारी 
इ याद ना कज मागणी . 
ड य-ु9 201, घरबांधणी 
अि मे - (00)(00) 
घरबांधणी अि मे (7610 
1521) 
55, कज व आगाऊ रकमा 

154667 141817   154667 141817 

38. ड य-ू9 7610, शासकीय कमचारी 
इ याद ना कज मागणी . 
ड य-ु9 202, मोटार वाहन 
खरेदी अि मे- (00)(00) 
मोटार वाहन खरेदी अि मे  
(7610 1539) 
55, कज व आगाऊ रकमा 

18567 15960   18567 15960 

39. ड य-ू9 7610, शासकीय कमचारी 
इ याद ना कज मागणी . 
ड य-ु9 201, इतर वाहने 
खरेदी अि मे - (00)(00) 
इतर वाहने खरेदी अि मे 
(7610 1548) 
55, कज व आगाऊ रकमा 
 

-- --   -- -- 



 :: 37 :: 

 

 

मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

40. ड य-ू9 7610, शासकीय कमचारी 
इ याद ना कज मागणी . 
ड य-ु9 201, वैय तक 
संगणक खरेदी अि मे - 
(00)(00) वैय तक 
संगणक खरेदी अि मे 
(7610 1521) 
55, कज व आगाऊ रकमा 

797 720   797 720 

41. एच-6   2203, तं िश ण मागणी 
. एच -6 800 , इतर खच 

- इमारती वे छा 
अनुदानातून िव यव था 
केलेली लहान बांधकामे 
(00)(01) संचालक 
तं िश ण (22030416) 

  20000 7058 20000 7058 

42. झेड ई-1 2235, सामािजक सुर ा व 
क याण 02 समाजक याण, 
200 इतर काय म (01) 
(30) अ पसं यांक 
िव ा य साठी िव मान 
शासकीय तं िनकेतनांम ये 
दसुरी पाळी सु  करणे, 
(2235 B022) 

 
 

 120279 119755 120279 119755 

43. ड य-ू7 2406 वनीकरण व पय वरण 
िवकास, 101 रा ीय 
वनीकरण व पय वरण 
िवकास काय म (00)(01) 
शा त िवकास येय 
( येय15-जिमनीवरील 
सजीव) अंतगत वृ  
लागवड व संवधन (100 
ट के रा य योजना) 
(काय म) (2406-ए-318) 
02 - मजूरी 

  4500 1823 4500 1823 
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मागणी मांक 
अथ संक पीय अंदाज 

2019-20 अिनवाय खच काय मावरील खच एकूण 

लेखािशष व योजना मंजुर खच मंजुर खच मंजुर खच 

44. ड य-ू7 2406 वनीकरण व पय वरण 
िवकास, 101 रा ीय 
वनीकरण व पय वरण 
िवकास काय म (00)(01) 
शा त िवकास येय 
( येय15-जिमनीवरील 
सजीव) अंतगत वृ  
लागवड व संवधन (100 
ट के रा य योजना) 
(काय म) (2406-ए-318)  
21 - पुरवठा सामु ी 

  7920 3209 7920 3209 

 
कलम (4)(1)(ब) (xii)  

तं  िश ण संचालनालय (खु ) येथील अथसहा य काय मा या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले या रकमा 
आिण अशा काय मां या लाभािधका यांचा तपशील. 

नमुना (अ) 
अनुदान वाटपा या काय माची कायप दती कािशत करणे 

 खरेदी िनिवदाबाबत  संचालनालया या www.dtemaharashtra.gov.in या संकेत थळावर िस द के यानंतर 
आिण यथा थती www.mahatender.gov.in अथवा www.gem.gov.in या संकेत थळावर िस द के या 

जातात. 

 
नमुना (ब) 

अनुदान काय मांतगत लाभाथ ची िव तृत मािहती कािशत करणे 
योजना / काय मांचे नांव :- 

अ. . लाभाथ चे नांव व प ा अनुदान / लाभ 
याची र कम / 

व प 

िनवड पा तेचे 
िनकष 

अिभ ाय 

संचालनालयामाफत अ पसं यांक घटकातील िव ा य ना िश यवृ ी मंजूर कर याबाबतची 
कायवाही संचालनालयातील काय सन मांक-18 माफत व आ थक ा दुबल घटकातील 
िव ा य ना 50%  िश ण शु का या ितपुत  संबंधीची कायवाही संचालनालयातील काय सन 

मांक-15 माफत कर यांत येते. याबाबतचा संबंिधत तपिशल संचालनालया या 
www.dtemaharashtra.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. 
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कलम (4)(1)(ब) (xiii)  

 तं  िश ण संचालनालय येथील काय लयातील िमळणा या / सवलतीचा परवाना याची चाल ूवष ची तपिशलवार 
मािहती 

परवाना / परवानगी / सवलतीचे कार 
अ. . परवाना 

धारकाचे नांव 
परवा याचा 

कार 
परवाना 

मांक 
िदनांका 
पासून 

िदनांका पयत साधारण 
अटी 

परवा याची 
िव तृत 
मािहती 

िनरंक 
 

कलम (4)(1)(ब) (xiv) 
तं  िश ण संचालनालय येथील काय लयातीन मािहतीचे इले ॉिनक व पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे. 

चाल ूवष किरता 
 

अ. . द तऐवजाचा 
कार िवषय 

कोण या 
इले ॉिनक 
नमु यात 

मािहती िमळिव याची प दत जबाबदार 
य ती 

1 पदवी व पद यु र 
अ यास माची 
इले ॉिनक 
व पाची मािहती 

शै िणक वष 
2016-17 पासून 
संचालनालयामाफत 
साठिवली जात 
नाही अथवा 

कािशत कर यात 
येत नाही.  तर सदर 
मािहती देखील 
सीईटी क  व 

ािधकरणामाफत 
साठिवली व 

कािशत केली 
जाते. 

-- -- -- -- 

2. संचालनालयामाफत वेश PDF Files Website णाली 
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राबिव यात 
येणा या पदिवका 
अ यास माचे 

वेश िनयम वेश 
ि येचे वेळाप क, 

गूणव ा या ा, 
वेिशत िव ा य ची 

यादी. 

www.dtemaharashtra.gov.in यव थापक 

3. संचालनालय 
तरावरील आदेश 

पिरप के, िनिवदा 

संचालनालयातील 
सव संबंिधत 
काय सनाशी 

िनगडीत िवषय 

PDF Files Website 
www.dtemaharashtra.gov.in 

 

कलम (4)(1)(ब) (xv)  
तं  िश ण संचालनालय येथील काय लयात उपल ध सुिवधांचा त ता कािशत करणे 

उपल ध सुिवधा :- 
तं  िश ण संचालनालयामाफत पुरिव या जाणा या सुिवधा :- 

 

अ. 
. सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता 

आव यक कागदप े 

सेवा 
पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांचे 
नाव व हु ा 

सेवा 
पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत न 
पुरिव यास त ार 
करावया या विर ठ 
अिधका यांचे नांव 

व हु ा 
1 2 3 4 5 6 
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अ. 
. सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता 

आव यक कागदप े 

सेवा 
पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांचे 
नाव व हु ा 

सेवा 
पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत न 
पुरिव यास त ार 
करावया या विर ठ 
अिधका यांचे नांव 

व हु ा 
1 2 3 4 5 6 
1. सन 2015 चा महारा  

अिधिनयम मांक 28 नुसार 
यावसाियक पदवी व पद यु र 

पदवी अ यास माची क ीभूत 
वेश ि या तसेच सामाईक 
वेश पिर ा शै िणक वष 

2016-17 पासून रा य 
सामाईक वेश पिर ा क  व 

वेश िनयामक ािधकरण 
महारा  रा य यांचेमाफत 
राबिव यात येते.  शासन तसेच 

ािधकरण व रा य सामाईक 
वेश पिर ा क  यां या 

िनदशानुसार वेश पिर ा व 
ि ये संबंिधत पूरक काम े

स थतीत या 
संचालनालयामाफत हाताळली 
जातात. 

-- ी. स.शं. 
तडस, 

सहा यक 
संचालक (तां), 

-- डॉ. अभय वाघ, 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई. 
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अ. 
. सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता 

आव यक कागदप े 

सेवा 
पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांचे 
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची िविहत 
मुदत 

सेवा मुदतीत न 
पुरिव यास 
त ार 

करावया या 
विर ठ 

अिधका यांचे 
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
2. पदिवका अिभयांि की, 

औषधिनम णशा , हॉटेल 
म ॅ नेजमट इ यादी 
अ यास मांची 

वेश ि या राबिवणे 

अिखल भारतीय तं  
िश ण पिरषद/फामसी 
कौ सील ऑफ इंडीया 
यांची मानके व माणके 
तसेच शासनाचे उ च व 
तं  िश ण िवभागाचे 
शासन िनणय या 
कागदप ांनुसार कायवाही 
केली जाते. 

 
ी. िव वनाथ 
ग. तांबे,  

. उपसंचालक  
 
 
 
 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 

सहा यक 
संचालक (तां.) 

 
 

येक शै िणक वष किरता 
पदिवका अ यास मां या 
सं थांकिरता वेशाकरीता 
िनध रीत कर यात आलेला 

िविहत िदनांक 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई 

3. पदवी सं थांमधील 
िव ा य या सं थांबदलास 
मा यता देणे.  
 
सं था बदल 
(िव ापीठांतगत) 
कर याबाबतची कायवाही 
सहसंचालक िवभागीय 
काय लयामाफत केली जाते.   
 
सं था बदल 
(िव ापीठाबाहेर) 
कर याबाबतची कायवाही 
संचालक, तं  िश ण 
यांचेमाफत केली जाते. 

 1.िव ा य चा सं था 
बदलाबाबतचा अज  

 2.स ा िश ण घेत 
असले या सं थेचे ना-
हरकत माणप  

3. बदलीने वेश देणा-या 
सं थेचे ना-हरकत  

माणप   
4. िव ापीठ बदल 
अस यास िव ापीठाचे 
पा ता माणप   
 

येक शै िणक वष म ये 
दे यात आले या 
वेळाप कानुसार 
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अ. 
. सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता 

आव यक कागदप े 

सेवा 
पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांचे 
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची िविहत 
मुदत 

सेवा मुदतीत न 
पुरिव यास 
त ार 

करावया या 
विर ठ 

अिधका यांचे 
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
4. अिखल भारतीय तं िश ण 

पिरषद/फामसी कौ सील 
ऑफ इंडीया यांनी िदले या 
जािहराती या अनुषंगाने 
पदवी/ पदिवका 
अ यास मां या नवीन 
सं था सु  करणे, वेश 

मता वाढ / घट, 
अ यास म / सं था बंद 
करणे, सं थे या नावात 
बदल करणे, सेकंड िश ट 
सु  करणे इ. बाबत ताव 

वकारणे व यांची छाननी 
क न शासनास िशफारशी 
सादर करणे. 

अिखल भारतीय तं  
िश ण पिरषद/फामसी 
कौ सील ऑफ इंडीया 
यां या मानके व माणके 
तसेच शासनाचे उ च व 
तं  िश ण िवभागाचे 
शासन िनणय या 
कागदप ांनुसार कायवाही 
केली जाते. 

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे,  

. उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म)  
 
 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 

सहा यक 
संचालक (तां.) 

(पदवी 
अ यास म) 

 

अिखल भारतीय तं िश ण 
पिरषद/फामसी कौ सील 
ऑफ इंडीया यांनी ठरवून 

िदले या वेळाप का माणे. 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई 

5. अिखल भारतीय तं िश ण 
पिरषद तसेच फामसी 
कौ सील ऑफ इंडीया 
अंतगत पदवी /पदिवका 
यावसाियक 

अ यास मां या नवीन 
सं था तसेच अ त वातील 
सं थांना नवीन अ यास म, 

वेश मता वाढ / घट  
बाबत या तावास 
पिरषदे या मा यतेकिरता 
संचालनालयामाफत 
शासनास िशफारशी सादर 
करणे. 

अिखल भारतीय 
तं िश ण पिरषद / 
फामसी कौ सील ऑफ 
इंडीया यांनी संबंिधत 
शै िणक वष किरता 

िस द केले या ुअल 
ोसेस हॅ डबुकम ये नमूद 

केलेली कागदप े 

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे,  

. उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म)  
 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 

सहा यक 
संचालक (तां.) 

(पदवी 
अ यास म) 

ताव सादर कर या- साठी 
पिरषदेने िवहीत केले या 

कालावधी नुसार 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई 

 
 
 
 
 
 
 



 :: 44 :: 

 

 

 
अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक 
कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांचे 
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 

त ार 
करावया या 
विर ठ 

अिधका यांचे 
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
6. उपरो त सं थां या 

बाबतीत अिखल 
भारतीय तं िश ण 
पिरषद/फामसी 
कौ सील ऑफ 
इंडीया यांचेमाफत 
मा यता 
िमळा यानंतर व 
िनगिमत शासन 
िनणयातील अट या 
अनुषंगाने पुढील 
कायवाही 

शासन िनणयात नमूद अट या 
अनुषंगाने कागदप े 

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे,  

. उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म)  
 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, सहा यक 
संचालक (तां.) 
(पदवी 
अ यास म) 

शासन िनणय 
िनगिमत झा यानंतर 
िवहीत कालावधीत 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 

मुंबई 

7. शासकीय / शासकीय 
अनुदािनत / 
िवनाअनुदािनत 
तं िनकेतनांम ये 
पदवी / पदिवका 
अ यास मात 
िश ण घेत 
असले या 
िव ा य चे सं था 
थलांतरणाबाबतचे 

कामकाज. 

संबंिधत शै िणक वष तील वेश 
िनयमावलीतील तरतुदीनुसार 

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे, 

. उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म) 
 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, सहा यक 
संचालक (तां.) 

(पदवी 
अ यास म) 

िव ा य चे सं था 
थलांतरणाबाबतची 
कायवाही करीता 
थेट दतीय वष 
वेशा या जागा 
वाटप जाहीर 

कर या या पुव  

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 

मुंबई 
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अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक 
कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांचे 
नाव व हु ा 

सेवा 
पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 

त ार 
करावया या 
विर ठ 

अिधका यांचे 
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
8 पररा यात िश ण 

घेतले या थाप य 
अिभयांि की, पदवी / 
पदिवका 
अ यास मा या 
धारकांची सावजिनक 
बांधकाम िवभाग 
इतर येथे कं ाटदार 
हणून न दणी साठी 

आव यक "मा यता 
ा त सं था 
माणप " 

पररा यातील सं थेतून पदवी कवा 
पदवीका पिर ा उ ीण झा याची 
गुणपि का, िव ापीठांचे पदवी माणप  

ा सफर माणप , रा यातील िनवासाचे 
पुरावे व इतर कागदप ां या वसा ांिकत 

ती आिण अज 

िनिर क 
तं िश ण 

अज ा त 
झा यापासून 3 

आठवडे 
कालावधी 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 

मुंबई 

9. रा य शासनाची 
योजना:  
 
उ च यावसाियक 
व इय ा 
बारावीनंतर सव 
अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या 
रा यातील 
अ पसं यांक 
िव ा य करीता 
िश यवृती  योजना 
 
(वै कीय 
अ यास म 
वगळून) 
 

या िश यवृ ीची र कम:- 
य  शै िणक शु क कवा .25000/-

या पैकी जी र कम कमी असेल तेवढी 
र कम.  
या िश यवृ ी योजनेम ये अंतभूत 
अ यास म:- 
तांि क व यवसाियक िश ण 
(पदिवका,पदवी व पद यु र) 
अिभयांि की,औषधिनम णशा  (फामसी), 
हॉटेल म ॅ नेजमट अँड कॅट रग टे नॉलॉजी 
(एच.एम.सी.टी), वा तुशा  (आ कटे चर 
ड टाऊन ला नग)] उपयोिजत कला व 

िश प (अ लाईड आट  ड ा फट), 
िसेमट टे नॉलॉजी, फॅशन टे नॉलॉजी, 
मा टर ऑफ िबझनेस म ॅ नेजमट (एम.बी.ए), 
मा टर ऑफ म ॅ नेजमट टडीज 
(एम.एम.एस.),मा टर ऑफ कं युटर 
अ लकेशन (एम.सी.ए), 
 या िश यवृ ी येाजनेसाठी िकमान 
पा ता व अटी:- 
 महारा  शासनाकडून 
रा यातील मु लीम, िशख, बौ द, 
ि चन, पारशी, जैन व य ूया 

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे, 

. उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म) 
 
 
 
 

ी. सु ंदर 
बुलानी 

िवशेष काय 
अिधकारी 

रा य शासना 
कडून अनुदान 
उपल ध झा या 

नंतर 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 

मुंबई 
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अ पसं यांक िव ा य करीता लाग ू
कर यात आली आहे. 
 अजदार महारा ाचा अिधवास 
(Domicile) असले या अ पसं यांक 
समुदायातील िव ा य ने ऑनलाईन अज 
सादर करणे आव यक आहृे   
 िव ाथ  
मु लीम/बौ द/ि चन/िशख / 
पारशी/जैन/ य ूया धम चा असावा. 
 महारा  शासना या 
िश यवृ ीसाठी अजदारांनी मा यिमक 
शालांत परी ा  महारा  रा यातून उतीण 
केलेली असावी. 
 अजदार कोण याही िश यवृ ी 
योजनेचा/ टायपड योजनेचा लाभाथ  
नसावा. 
 अजदा या पालकांचे एकि क 
वा षक उ प न . 8.00 लाखो ा जा त 
नसावे. 
 िश यवृ ी या नुतनीकरणासाठी 
िव ा य ने याच अ यास माम ये वेश 
घेतलेला असावा. 
 या योजनेत 30% जागा मुल साठी 
राखीव. 
 िश यवृ ी या नुतनीकरणासाठी 
िव ा य ने पुढील वष त याच 
अ यास माम ये वेश घेतलेला 
असावा. 

िव ाथ  अटी व शत नुसार पा  ठरत 
अस यास ऑनलाईन अज   
https://mahadbtmahait.gov.in 
या संकेत थळावर न दणी क न 
आव यक या कॅन कॉपी जोडून 
काळजीपूवक भरावा.. 

10. महारा  शासनाची 
आ थक टया 
मागासवग य 
िव ा य साठी 
िश यवृ ी योजना: 
 
राजष  छ पती 
शाहू महाराज 
िश ण शु क 

या िश यवृ ीची र कम:- 
शै िणक शु का या 50 ट के व परी ा 
शु का या 50 ट के 
या िश यवृ ी योजनेम ये अंतभूत 
अ यास म:- 
पदिवका:-  
अिभयांि की,औषधिनम णशा , हॉटेल 
म ॅ नेजमट अँड कॅट रग टे नॉलॉजी 
(एच.एम.सी.टी),  

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे, 

. उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म) 
 
 
 
 

रा य शासना 
कडून व 

Treasury कडून 
अनुदान ा त 
झा यानंतर 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 

मुंबई 
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िश यवृ ी योजना:- 
 
 
 
 (वै कीय 
अ यास म 
वगळून) 
 

पदवी:- 
अिभयांि की, औषधिनम णशा , हॉटेल 
म ॅ नेजमट अँड कॅट रग टे नॉलॉजी 
(एच.एम.सी.टी), वा तुशा  (आ कटे चर 
ड टाऊन ला नग) 
पद यु र पदवी:-  
मा टर ऑफ िबझनेस म ॅ नेजमट (एम.बी.ए), 
मा टर ऑफ म ॅ नेजमट टडीज 
(एम.एम.एस.),मा टर ऑफ कं युटर 
अ लकेशन (एम.सी.ए), 
 
या िश यवृ ी योजनेसाठी िकमान 
पा ता व अटी:- 
 अजदार महारा ाचा अिधवासी 
(Domicile) असले या िव ा य ने 
ऑनलाईन अज सादर करणे आव यक 
आहृे.   
 िव ाथ  िनवडक यावसाियक 
अ यास मांम ये स म 

ािधका यामाफत के ीभूत वेश 
ि ये दारे (CAP) वेिशत असावा. 

( यव थापन कोटयातील/सं था 
तरावरील वेिशत िव ा य ना सदर 
योजना लाग ूनाही) 
 सदर िश यव ी योजनेचा लाभ हा 
कुटंुबातील केवळ दोन अप यांपयत 
मय िदत रािहल. 
 िश यवृ ीसाठी कुटंुबाचे (दो ही 
पालकांचे एकि त)वा षक उ प न . 
8.00 लाख पयत.  
 अजदार कोण याही िश यवृ ी 
योजनेचा/ टायपड योजनेचा लाभाथ  
नसावा. 
 िव ाथ  सपूण अ यास मां या 
एकूण कालावधीत दोन कवा यापे ा 
अिधक वेळा पूणत: अनु ीण झा यास 
संबंधीत िव ाथ  अ यास मा या उवरीत 
कालावधीसाठी सदर िश यवृ ीसाठी 
अपा  राहील. 

िव ाथ  अटी व शत नुसार पा  ठरत 
अस यास ऑनलाईन अज   
https://mahadbtmahait.gov.in या 
संकेत थळावर न दणी क न आव यक 
या कॅन कॉपी जोडून काळजीपूवक भरावा. 

 
 

ी. सु ंदर 
बुलानी 

िवशेष काय 
अिधकारी 
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अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक 
कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांचे 
नाव व हु ा 

सेवा 
पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 

त ार 
करावया या 
विर ठ 

अिधका यांचे 
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
11. महारा  शासनाची 

आ थक टया 
मागासवग य 
िव ा य साठी 
िश यवृ ी योजना: 
 
डॉ. पंजाबराव 
देशमुख वसतीगृह 
िनव ह भ ा 
योजना:- 
 
 (वै कीय 
अ यास म 
वगळून) 
 

या िश यव ीची र कम:- 
शासन िनयम खालील त या माणे  
या िश यवृ ी योजनेम ये अंतभूत 
अ यास म:- 
पदिवका:-  
अिभयांि की,औषधिनम णशा , हॉटेल 
म ॅ नेजमट अँड कॅट रग टे नॉलॉजी 
(एच.एम.सी.टी),  
पदवी:- 
अिभयांि की, औषधिनम णशा , हॉटेल 
म ॅ नेजमट अँड कॅट रग टे नॉलॉजी 
(एच.एम.सी.टी), वा तुशा  (आ कटे चर 
ड टाऊन ला नग) 
पद यु र पदवी:-  
मा टर ऑफ िबझनेस म ॅ नेजमट (एम.बी.ए), 
मा टर ऑफ म ॅ नेजमट टडीज 
(एम.एम.एस.),मा टर ऑफ कं युटर 
अ लकेशन (एम.सी.ए), 
या िश यवृ ीची येाजनेसाठी िकमान 
पा ता व अटी:- 
 िव ा य नी संकेत थळावर 
येणा या सुचनांचे पालन क न संपूण 
अज ऑनलाईन प दतीने भराणे. 
 अजदार महारा ाचा अिधवासी 
(Domicile) असावा. 
 िव ा य चे पालक स म 

ािधका याने मािणत के या माणे 
“अ पभूधारक शेतकरी” कवा 
शासकीय अिभले यानुसार “न दणीकृत 
मजूर” कवा दो ही असणे आव यक 
आहे/पालक “अ पभूधारक शेतकरी” 
कवा “न दणीकृत मजूर” नस याचे 
कुटंुबाचे (दो ही पालकांचे एक ीत) 
वा षक उ प न . 8.00 लाखापयत. 

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे, 

. उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म) 
 
 
 
 
 

ी. सु ंदर 
बुलानी 

िवशेष काय 
अिधकारी 

रा य शासना 
कडून व 

Treasury कडून 
अनुदान ा त 
झा यानंतर 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 

मुंबई 
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 िव ाथ  िनवडक यावसाियक 
अ यास मांम ये स म 

ािधका यामाफत के ीभूत वेश 
ि ये दारे (CAP) वेिशत असावा. 

( यव थापन कोटयातील/सं था 
तरावरील/खाजगी अिभमत 
िव ापीठाम ये वेिशत िव ा य ना 
सदर योजना लाग ूनाही) 
 सदर योजनेचा लाभ हा कुटंुबातील 
केवळ दोन अप यांपयत मय िदत रािहल. 
 एखा ा िव ा य ने सामा य 
रिहवासी असले या या या गावातील 
शहरातील सं थेम ये / यावसाियक 
अ यास मासाठी वेश घेत यास यास 
िनव ह भ ा अनु ेय नाही. 
 अजदार इतर कोण याही 
योजनेखाली वसतीगृह िनव ह भ ा 
योजनेचा लाभाथ  नसावा. 
 िव ाथ  सपूण अ यास मां या 
एकूण कालावधीत दोन कवा यापे ा 
अिधक वेळा पूणत: अनु ीण झा यास 
संबंधीत िव ाथ  अ यास मा या उवरीत 
कालावधीसाठी सदर िश यव ीसाठी 
अपा  राहील. 

िव ाथ  अटी व शत नुसार पा  ठरत 
अस यास ऑनलाईन अज   
https://mahadbtmahait.gov.in 
या संकेत थळावर न दणी क न 
आव यक या कॅन कॉपी जोडून 
काळजीपूवक भरावा. 

 

अ. . कार वेिशत अ यास मा या सं थेचे 
िठकाण 

वा षक वसतीगृह 
भ याची एकूण 
र कम (शै िणक 
वष तील 10 मिह या 

करीता) . 

रा या या येक 
िज हयासाठीचा संच 

(Quota) 

1 या िव ा य चे पालक 
“अ पभुधारक 
शेतकरी” कवा 
“न दणीकृत मजूर” 
आहेत. 

(मुंबई व पुणे महानगर ादेिशक 
िवकास ािधकरण े ातील सव शहरे, 
औरंगाबाद, नागपूर) 

 
 
30,000/- 

सव पा  िव ाथ  

रा यातील इतर िठकाणी 20,000/- 

2 आ थक टया दुबल 
घटकांतील िव ा य साठी 

(मुंबई व पुणे महानगर ादेिशक 
िवकास ािधकरण े ातील सव शहरे, 

 
 

सव पा  िव ाथ  
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अ. . कार वेिशत अ यास मा या सं थेचे 
िठकाण 

वा षक वसतीगृह 
भ याची एकूण 
र कम (शै िणक 
वष तील 10 मिह या 

करीता) . 

रा या या येक 
िज हयासाठीचा संच 

(Quota) 

(कुटंुबाचे वा षक 
उ प न 1 लाख पयत) 

औरंगाबाद, नागपूर) 10,000/- 
रा यातील इतर िठकाणी 8,000/- 

3 आ थक टया दुबल 
घटकांतील िव ा य साठी 
(कुटंुबाचे वा षक 
उ प नमय दा 1 लाख 
पुढे ते 8 लाखा पयत) 

(मुंबई व पुणे महानगर ादेिशक 
िवकास ािधकरण े ातील सव शहरे, 
औरंगाबाद, नागपूर) 

 
 
 
10,000/- 

500 पयत मय िदत 
संच (33 % 
मिहलांकरीता राखील 
व अ यास म िनहाय 
गुणव ेनुसार) 

  रा यातील इतर िठकाणी 8,000/- 
 
अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक कागदप  े सेवा 
पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी 

यांचे नाव व 
हु ा 

सेवा 
पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 

त ार 
करावया या 
विर ठ 

अिधका यांचे 
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
12. क  शासनाची 

योजना:- 
 
गुणव ा-िन-
साधन आधािरत  
िश यवृ ी 
योजना: 
 
 

या िश यवृ ीची योजनेसाठी िकमान पा ता 
व अटी:- 
 सदर योजना मु लीम, िशख, 
बौ द, ि चन, पारशी व जैन या 
अ पसं यांक िव ा य करीता लाग ू
कर यात आली आहे. 
 अजदार महारा  रा याचा अिधवासी 
असावा. 
 सामाईक परी े दारे/ पधा मक 
परी े दारे अ यास मास वेश घेतलेला 
िव ाथ  पा  राहील अथवा उ च मा यािमक 
कवा पदवी अ यास माम ये िकमान 50 
ट के गुण ा त झालेला  िव ाथ   पा  
राहील 
 अजदार इतर कोण याही िश यवृ ी 
योजनेचा / टायपड योजनेचा लाभाथ  
नसावा. 
 अजदारा या पालकांचे एकि त 
वा षक उ प न .2.50 लाखापे ा जा त 
नसावे. 
 नुरनीकरणासाठी िव ा य ने पूढील 

ी. िव वनाथ 
ग. तांबे, 

. 
उपसंचालक 
(पदिवका 

अ यास म) 
 
 
 
 

ी. सु ंदर 
बुलानी 
िवशेष काय 
अिधकारी 

क  शासनाकडून 
ठरिव यात 
आ या माणे  

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 
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वष त वेश घेतलेला असावा. 
 या योजनेत 30 ट के जागा मुल साठी 
राखीव. 
 
वरील अ पसं याक समाजातील 
िव ा य कडून शै िणक वष त क   
शासनाकडून ठरिव यात आले या 
तारखानुसार साधारणपणे जून ते िडसबर 
या कालाविधत ऑन लाईन प तीने अज 
क  शासना या National 
Scholarships Portal या 
www.scholarships.gov.in या संकेत 
थळा दारे मागिव यात येतात. 
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तं  िश ण संचालनालयामाफत हाताळले जाणारे िवषय, संबंिधत जन मािहती अिधकारी, अिपलीय अिधकारी 
व संबंिधत काय सने :- 

 
अ.

. िवभागातील मह वाचे िवषय काय सन 
मांक 

जन मािहती अिधकारी व 
यांचा दूर वनी मांक 

अिपलीय अिधकारी व 
यांचा दूर वनी मांक 

1. गोपनीय क  1 सहा यक संचालक (अता)ं   
68597473 

desk1@dtemaharash
tra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk1@dtemaharashtr

a.gov.in 

2. पदवी व पद यु र पदवी 
अ यास मां या सं थांना 
मा यता व िवना अनुदािनत 
पदवी व पद यु र पदवी 
सं थांमधील आ थापना 
िवषयक बाबी 

2 सहा यक संचालक (ता)ं 
68597450 

desk2@dtemaharash
tra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk2@dtemaharashtr
a.gov.in  

3. पदवी व पद यु र पदिवका 
अ यास मां या वेश व 
गुणव ा यादीस मा यता 
देण े

2 अ सहा यक संचालक (ता)ं 
68597450 

desk2a@dtemaharas
htra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk2@dtemaharashtr
a.gov.in  

4. मािहती तं ान िवकास क  3 िस टीम ऍ़डिमिन ेटर 
68597438 

desk3@dtemaharash
tra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk3@dtemaharashtr

a.gov.in 

5. शासकीय व अनुदािनत 
पदवी व पद यु र पदवी 
सं थांमधील िश कीय 
आिण शासकीय 
अिधका यांचे आ थापना व 
शासन िवषयक बाबी 

4 सहा यक संचालक (अता)ं 
68597473 

desk4@dtemaharash
tra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk4@dtemaharashtr
a.gov.in  

6. शासकीय व अशासकीय 
अनुदािनत पदिवका 
सं थांमधील िश कीय 
अिधका यांचे आ थापना व 
शासन िवषयक बाबी 

4 अ सहा यक संचालक (अता.ं) 
68597473 

desk4a@dtemaharas
htra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk4a@dtemaharasht
ra.gov.in  

7. शासकीय सं थांमधील सेवा 
िनवृ ी करण,े 
वेतनिन चती व इतर 
शासकीय बाबी 

 

5 सहा यक संचालक (अता)ं 
68597472 

desk5@dtemaharash
tra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk5@dtemaharashtr

a.gov.in  
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अ.
. िवभागातील मह वाचे िवषय काय सन 

मांक 
जन मािहती अिधकारी व 
यांचा दूर वनी मांक 

अिपलीय अिधकारी व 
यांचा दूर वनी मांक 

8. लेखा िवभाग – देयके 
पारीत कर याबाबत या सव 
बाबी 

6 लेखा अिधकारी 
68597483 

desk6@dtemaharash
tra.gov.in 

सहसंचालक   68597458 
desk6@dtemaharashtr

a.gov.in  

9. अशासकीय अनुदािनत 
सं थांना अनुदान िवषयक 
बाबी हाताळण े

7 सहा यक संचालक (ता)ं 
68597465 

उपसंचालक  68597464 
 

10
. 

अशासकीय अनुदािनत 
सं थांतील सेवा िनवृ ी 
करण,े वै कीय देयके 

8 शासकीय अिधकारी 
(लेखा) 30233482 

desk8@dtemaharash
tra.gov.in  
 
 

 

सहसंचालक 68597458 
desk8@dtemaharashtr

a.gov.in 

11
. 

वा षक योजनांतगत 
िनयोजना या बाबी 
 

9 िनयोजन अिधकारी 
30233477 

desk9@dtemaharash
tra.org.in 

 

उपसंचालक  68597464 
desk9@dtemaharashtr

a.org.in 

12
. 

पदिवका अ यास मां या 
सं थांना मा यता, वेश व 
िवना अनुदािनत पदिवका 
सं थांमधील आ थापना 
िवषयक बाबी 

10 सहा यक संचालक (ता)ं  
68597465 

desk10@dtemaharas
htra.gov.in 

सहसंचालक  
68597458 

desk10@dtemaharash
tra.gov.in 

13
. 

सव कार या खरेदी व 
िश णिवषयक बाबी 

11 िनरी क 68597470 
desk11@dtemaharas

htra.gov.in 

उपसंचालक  68597464 
desk11@dtemaharash

tra.gov.in 
14
. 

मु य काय लयातील गट-क 
व गट-ड मधील 
कमचा यां या आ थपना व 
शासकीय बाबी 

12 रचना व कायप दती 
अिधकारी 68597478 

12desk@dtemaharas
htra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
12desk@dtemaharash

tra.gov.in 

15
. 

न दणी शाखा व जुने 
अिभलेख जतन करणे 
 
 
 
 

13 सहा यक संचालक (अता.ं) 
68597478 

 

सहा यक संचालक (ता)ं 
68597356 
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अ.
. िवभागातील मह वाचे िवषय काय सन 

मांक 
जन मािहती अिधकारी व 
यांचा दूर वनी मांक 

अिपलीय अिधकारी व 
यांचा दूर वनी मांक 

16
. 

भांडार पडताळणी व लेखा 
आ ेपबाबत कायवाही 

14 सहा यक संचालक (अता)ं 
68597479 

desk14@dtemaharas
htra.gov.in 

उपसंचालक   68597464 
desk14@dtemaharash

tra.gov.in 

17
. 

योजने र अथसंक प, िवना 
अनुदािनत सं थां या 
इ.बी.सी. सवलती िवषयक 
बाबी व शासकीय सं थांचे 
अनुदान वाटप 

15 सहा यक संचालक (अता.ं) 
68597479 

desk15@dtemaharas
htra.gov.in 

उपसंचालक  
68597464 

desk15@dtemaharash
tra.gov.in 

18
. 

संचालनालयातील सव 
संकीण कामकाज व 
टेशनरी देण.े संचालनालय 
व अिधन त सव काय लये / 
सं थातील वग 1 ते 4 
मधील सव अिधकारी / 
कमचारी यांना सव कारचे 
अि म मंजूर करणे. 

16 सहा यक संचालक (अता.ं) 
68597476 

desk16@dtemaharas
htra.gov.in 

सहसंचालक  
68597458 

desk16@dtemaharash
tra.gov.in 

19
. 

िट.ई. य.ुआय.पी. 17 नोडल ऑिफसर 
एस.पी.आय.य.ू 
  68597449 

desk17@dtemaharas
htra.gov.in 

उपसंचालक   
68597464 

desk17@dtemaharash
tra.gov.in 

20
. 

अ पसं यांक िश यवृ ी 18 िवशेष कायअिधकारी 
30233487 

desk18@dtemaharas
htra.gov.in 

उपसंचालक  68597464 
desk18@dtemaharash

tra.gov.in 

21
. 

वािलटी मॅनेजमट सेल 19  िवशेष काय अिधकारी 
 30233459 

desk19@dtemaharas
htra.gov.in 

उपसंचालक  
 68597464 

desk19@dtemaharash
tra.gov.in 

 
  


