उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग
माशितीचा अशिकार अशिशियम, 2005
कलम 4 ( १ ) ( ख ) अन्वये प्रशिद्ध करावयाची
माशिती

केंद्रीय माशितीचा अशिकार अशिशियम 2005
कलम 4 (१) (ख) १७ बाबींवरील माशिती
----------------------------------------------------------------------------------कलम -4 (१) ( ख ) ( एक )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंबई मिील काये व कततव्ये यांचा तपिील.
कायालयाचे िांव

: उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग

पत्ता

: दालि क्रमांक 411 ( शवस्तार ), 4 था मजला , मंत्रालय,मंबई-32

कायालय प्रमख

: अपर मख्य िशचव

िािकीय शवभागाचे िांव

: उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग

शवशिष्ट काये

} उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग ( खद्द ) मिील
} उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाची शवशिष्ट काये,

शवभागाचे ध्येय िोरण

} ध्येय िोरणे तिेच कामाचे शवस्तृत
} स्वरुप याबाबतची माशिती िोबतच्या

िवत िंबशित कमतचारी

} शवषय िूचीत

कामाचे शवस्तृत स्वरुप

} दितशवण्यात आलेली आिे .

कायालयीि दूरध्विी

: 022-22025301/ 22885845

क्रमांक व वेळा

: कायालयीि वेळ - िकाळी 9.45
िंध्याकाळी 5.30 वा. पयंत

िाप्ताशिक िट्टी व शवशिष्ट
िेवि
े ाठी ठरशवलेल्या वेळा

: िवत रशववार याशिवाय प्रत्येक मशिन्यातील दिरा व चौथा
िशिवार या शदविी िट्टी.

उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागातील शवषयाचे कायाििशििाय वाटप
कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय

1

2

उप िशचव ( मिाशवद्यालयीि शिक्षण )
कायािि
मशि- 1

उच्च शिक्षण िंचालिालयाच्या शियंत्रणाखालील िवत िािकीय मिाशवद्यालये व
िंस्थांमिील गट अ ते ड या पदांच्या िेवाशवषयक बाबी, आस्थापिा शवषयक बाबी- उदा.
आकृतीबंि तयार करणे, शरक्त पदे पदोन्नती / िरळ िेवि
े े भरणे, ज्येष्ठता िूची,
िेवाशिवृत्ती वेति प्रकरणे, शवभागीय चौकिा, वैद्यकीय दे यके, बबदू िामावली, भशवष्य
शिवाि शििी, वेतिशिशिती इत्यादी. िवत पदांचे िेवाप्रवेि शियम.
िवीि पदशिर्ममती, अस्थायी पदे स्थायी करणे, अस्थायी पदांिा मदतवाढ, कंत्राटी पदे .
िेवाशवषयक िोरण व वैयक्तीक प्रकरणे जिे वेतिशिशिती, वेति आयोग, मागािवगीय
अििेष, िेवाशिवृत्ती, िेवाखंड, बदल्या इत्यादी.

कायािि
मशि-2

िािकीय

िंस्थांचे

प्रिािि-िािकीय

िंस्थांच्या

िवत

प्रिािकीय

बाबी

जिे

बांिकामे,खरेदी, जमीि इत्यादी.
िािकीय िंस्थांच्या वार्मषक योजिा व अथतिंकल्प.
िािकीय वितीगृिे-प्रवेि व प्रिािि.
शिक्षण िल्क व इतर िल्क शिशिती.
प्रिािकीय बाबी उदा.रचिा व कायतपद्धतीची अंमलबजावणी, भांडार तपािणी, भंगार
िामािाची शवल्िेवाट, मालमत्ता िोंदविी, पशरिर स्वच्छता, जमीिीची वापर, तंत्रज्ञािाचा
वापर, व्व्िडीओ कॉन्फरन्िींग, डे टा-बेि, िािकीय िंस्थांची तपािणी.
एम.एड/बी.एड. मिाशवद्यालये यािंदभात िोरणात्मक व इतर िवत बाबी व त्यांचे प्रिािि (
अशिकारी आशण कमतचा-यांच्या आस्थापिा शवषयक बाबी वगळू ि ) जिे शवद्यार्थ्यांचे प्रवेि
शियम शवषयक कायतवािी इत्यादी NCTE ( National Council for Teachers Education )
व RCI ( Rehabilitation Council of India ) िंबि
ं ी िवत कामकाज.
शिष्यवृत्ती, फी माफी व तत्िम आशण इतर.
C.M.फंडातूि शििीचे िवत प्रस्ताव.
खाजगी िंस्थांचे जशमिी / शििी मागणी यािंबंिीचे प्रस्ताव.

कायािि
मशि-3

उच्च शिक्षण िंचालिालयाअंतगतत येणा-या िािकीय व अिदाशित खाजगी िंस्थांच्या
शवत्तीय बाबी जिे योजिांतगतत / योजिेत्तर बाबी - शििी अथतिंकव्ल्पत / िंशियंशत्रत करणे.
शवशियोग प्रमाणपत्र, प्रारुप पशरच्छे द, खचाचा ताळमेळ, िंशक्षप्त / तपशिलवार दे यके,
पढील आर्मथक वषातील खचाचे शियोजि करणे, वार्मषक योजिा व अथतिंकल्प व िमन्वय
दे णगी फंड इत्यादी.
खाजगी अिदाशित िंस्थांच्या खरेदी, जमीि व बांिकाम शवषयक बाबी व िािि िामग्री
खरेदीि मान्यता / प्रिािकीय मान्यता, इत्यादी.
िािकीय व अिदाशित मिाशवद्यालयांिा केंद्र िाििाचे / शवद्यापीठ अिदाि आयोगाचे
अथतििाय्य.
खाजगी / अिािकीय अिदाशित मिाशवद्यालयांचे वेति व वेतिेतर अिदाि व त्या

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय
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अिदािाचे मल्यशििारण व विूली इत्यादी.
शिष्यवृत्ती, फी माफी व तत्िम व इतर.
शवत्तीय बाबीभारतीय शवद्याभवि, मंबई,
भारत इशतिाि िंिोिि मंडळ, मंबई व पणे,
टाटा फंडामेंटल शरिचत इव्न्िटयूट,मंबई,
भारतीय पशिम प्रादे शिक केंद्र, मंबई,
भांडारकर शवद्या िंिोिि िंस्था, पणे,
वैशदक िंिोिि मंडळ, पणे,
इंशडयि इव्न्िटयूट ऑफ एज्य, पणे,
आगारकर िंिोिि िंस्था, पणे,
कैवल्यिाम श्रीमाि मािव योगी िशमती, लोणावळा, शज. पणे,
मिाराष्र ग्रंथोरोजक िंस्था, पणे या िंस्थांच्या शवत्तीय बाबी.
िािकीय िंस्थाची तपािणी दे णगी व फंड.

कायािि
मशि-4

मिाराष्र शवद्यापीठ अशिशियमांतगतत येणा-या मिाशवद्यालया िंबंिीच्या िवत िैक्षशणक बाबी
उदा. िवीि शवद्यािाखा, अभ्यािक्रम, तकड्या, मिाशवद्यालयांिा परवािगी दे णे,
मिाशवद्यालयाची तपािणी करणे, दं डात्मक कायतवािी, मिाशवद्यालयांिा िंलग्िीकरण,
शवद्याथी िंख्या फेरबदल इत्यादी.
अभ्यािक्रमांची व पदव्यांची िमकक्षता इत्यादी.
बी.एड.मिाशवद्यालये

व

त्यांचे

प्रिािि

जिे

प्रवेि

परीक्षा

व

प्रवेि

शियम,

बी.एड.मिाशवद्यालयांिा मान्यता आशण तपािणी, दं डात्मक कायतवािी इत्यादी.
अध्यापकांचे व कमतचा-यांचे प्रशिक्षण जिे पायाभूत प्रशिक्षण, िेवांतगतत प्रशिक्षण, इत्यादी.
िंिोिि शवषयक िवत बाबी जिे शिष्यवृत्ती योजिा, िंिोििाचे िमन्वयि, राष्रीय व
आंतरराष्रीय तिेच राज्यातील िंिोिि शवषयक कायतिाळा, िेशमिार इत्यादी.
खाजगी मिाशवद्यालयाचे ॲक्रीशडटे िि, ॲटोिॉमी, परफॉमतन्ि इंशडकेटर यािारख्या
िैक्षशणक दजावाढीच्या बाबी इत्यादी.
इतर बाबी - अभ्यािक्रमाची पिरतचिा, िल्काची पिरतचिा, िैक्षशणक मूल्यांकि, िंलग्िता
काढू ि घेणे, वषात 180 शदवि िैक्षशणक कामकाज करणे, इत्यादी.

कायािि
मशि-5

खाजगी अिदाशित मिाशवद्यालयांचे िोरण व वैयक्तीक प्रकरणे, आकृतीबंि तयार करणे,
शरक्त पदे पदोन्नती / िरळ िेवि
े े भरणे, दक्षता रोि, राखीव पदे शबिराखीव करणे,
ज्येष्ठता िूची, िेवाशिवृत्ती वेति प्रकरणे, शवभागीय चौकिा, वैद्यकीय दे यके, बबदू
िामावली, भशवष्य शिवाि शििी, वेतिशिशिती, मिाशवद्यालयावर प्रिािक िेमणे,
अशतशरक्त शिक्षक इत्यादी.
अिदािाचे मल्यशििारण व विूली इत्यादी.
वेति व वेतिेतर अिदाि, पदांचा आढावा,िेवाखंड,िेवाशिवृत्ती, वैद्यकीय दे यके इत्यादी.
प्रिािकीय बाबी उदा. रचिा व कायत-पध्दतीची अमंलबजावणी, भांडार तपािणी,भंगार
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िामािाची शवल्िेवाट,मालमत्ता िोंदविी, पशरिर स्वच्छता, जमीिीचा वापर, तंत्रज्ञािाचा
वापर, व्व्िडीओ कॉन्फरन्िींग, डे टा-बेि, खाजगी िंस्थांची तपािणी व िमन्वय इत्यादी.
शवभागीय िििंचालिालये, मंबई,पिवेल,पणे,िोलापूर, कोल्िापूर यांच्या अखत्यारीतील
शरक्त पदे पदोन्नती / िरळ िेवि
े े भरणे, दक्षता रोि, राखीव पदे शबिराखीव करणे,
ज्येष्ठता िूची, िेवाशिवृत्ती वेति प्रकरणे, शवभागीय चौकिा, वैद्यकीय दे यके, बबदू
िामावली, भशवष्य शिवाि शििी, वेतिशिशिती, मिाशवद्यालयावर प्रिािक िेमणे,
अशतशरक्त शिक्षक इत्यादी, िवत बाबी अिा प्रकारच्या वरील िवत शवषयांच्या अिषंगािे
उद्भवणारी िवत न्यायालयीि प्रकरणे.
प्रिािकीय व िेवा शवषयक बाबी : 1.भारतीय शवद्याभवि, मंबई, 2. भारत इशतिाि
िंिोिि मंडळ, मंबई व पणे,3. टाटा फंडामेंटल शरिचत इव्न्िटयूट,मंबई,4.भारतीय पशिम
प्रादे शिक केंद्र, मंबई,5.भांडारकर शवद्या िंिोिि िंस्था, पणे,6.वैशदक िंिोिि मंडळ,
पणे,7.इंशडयि

इव्न्िटयूट

ऑफ

एज्य,

पणे,8.आगारकर

िंिोिि

िंस्था,

पणे,9.कैवल्यिाम श्रीमाि मािव योगी िशमती, लोणावळा, शज. पणे, 10.मिाराष्र
ग्रंथोरोजक िंस्था, पणे या िंस्थांच्या प्रिािकीय व िेवा शवषयक बाबी.
िवत अिािकीय अिदाशित / खाजगी िंस्थाचे / मिाशवद्यालयांचे िोरण, आकृतीबंि तयार
करणे, पदांचा आढावा.
िवत अिािकीय अिदाशित / खाजगी िंस्थांच्या / मिाशवद्यालयांच्या प्रिािकीय बाबी
उदा. रचिा व कायत-पध्दतीची अमंलबजावणी, भांडार तपािणी, भंगार िामािाची
शवल्िेवाट,मालमत्ता िोंदविी, पशरिर स्वच्छता, जमीिीचा वापर, तंत्रज्ञािाचा वापर,
व्व्िडीओ कॉन्फरन्िींग, अिािकीय अिदाशित / खाजगी मिाशवद्यालयांची तपािणी व
िमन्वय इत्यादी.

कायािि
मशि-6

शवभागीय िििंचालिालये जळगांव, औरगांबाद, िांदेड, अमरावती, िागपूर याच्या
अखत्यारीतील वैयक्तीक प्रकरणे, शरक्त पदे पदोन्नती / िरळ िेवि
े े भरणे, दक्षता रोि,
राखीव पदे शबिराखीव करणे, ज्येष्ठता िूची, िेवाशिवृत्ती वेति प्रकरणे, शवभागीय चौकिा,
वैद्यकीय दे यके, बबदू िामावली, भशवष्य शिवाि शििी, वेतिशिशिती, मिाशवद्यालयावर
प्रिािक िेमणे, अशतशरक्त शिक्षक इत्यादी. वरील िवत प्रकरणांचा अिषंगािे उद्भवणारी
िवत न्यायालयीि प्रकरणे.
अभ्यािक्रमाची व पदव्यांची िमकक्षता इत्यादी.
मिाशवद्यालयीि शिक्षण उपशवभागातील िवत कायाििाच्या िवत बाबींचे िमन्वय व इतर.
उच्च शिक्षण िंदभात िवत िािकीय / अिािकीय अिदाशित / खाजगी िंस्था व
मिाशवद्यालये यांची िांव्ख्यकी माशिती गोळा करणे. ( डे टाबेि )

आस्थापिा -1

खद्द शवभागातील अशिकारी / कमतचा-यांच्या खालील बाबी मंजूर करणे :भशवष्य शिवाि शििी अग्रीम , उत्िव अग्रीम, घर बांिणी अग्रीम, िंगणक अग्रीम, वािि
अग्रीम इत्यादी.
शिवृत्ती वेति, आगाऊ वेतिवाढ, 50/55 वषाचा आढावा, वेति पडताळणी आक्षेप इत्यादी.
रजा, चिापाि खचत, वततमािपत्र दे यके, थकीत प्रकरणांचा आढावा खद्द शवभागाची वाििे

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय

1

2
इत्यादी,
शवभागातील कायाििांची शवषय िूची, िंगणक परीक्षा, शवभागीय पशरक्षा इत्यादी.
खद्द शवभागातील अशिकारी / कमतचारी यांच्या गोपिीय अिवालांचे िंस्करण.

उपिशचव -: ( तंत्रशिक्षण ) :अशखल भारतीय तंत्र शिक्षण पशरषदे िे मंजूरी शदलेले िवत िािकीय / अिािकीय अशभयांशत्रकी मिाशवद्यालये / तंत्र
शिकेतिे व कला यांचेबाबत िवत बाबी व प्रकरणे ( अशभयांशत्रकी, वास्तिास्त्र, औषिशिमाण िास्त्र, व्यवस्थापि िास्त्र,
एम.िी.ए. ) इत्यादी.

तांशि-1
( आस्थापिा
शवषयक बाबी )

तंत्र शिक्षण िंचालिालय व अखत्यारीतील क्षेत्रीय कायालये आशण िािकीय अशभयांशत्रकी
मिाशवद्यालयातील तिेच औषिशिमाण िास्त्र मिाशवद्यालये आशण िािकीय तंत्रशिकेति
यामिील गट अ ते गट ड मिील पदांच्या खालील प्रमाणे िमद केलेल्या िेवाशवषयक िवत
बाबी-शियक्त्या, पदोन्नती, बदली, परीशवक्षा कालाविी, पूवत िेवा जोडू ि दे णे.
रजा, प्रशतशियक्ती, वशरष्ठ /शिवडश्रेणी वेतिश्रेणी मंजूर करणे.
राजीिामे, शियक्त्या तात्परत्या स्वरुपात पढे चालू ठे वणे, बदल्या.
िेवा ज्येष्ठता यादी प्रशिद्ध करणे व त्यािंबंिीत प्रकरणे.
शवभागीय चौकिी / गोपिीय अशभलेख.
स्थायी/स्थयीकरण करणे / प्रमाणपत्रे दे णे.
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला आरक्षण.
वेतिशिशिती, िेवाज्येष्ठता, अशतशरक्त कायतभार, भशवष्य शिवाि शििी अग्रीम,शिवृत्तीवेति
शवषयक बाबी, स्वेच्छाशिवृत्ती, वैद्यकीय दे यक प्रशतपूती.
वयाच्या 50/55 व्या वषी पिर्मवलोकि.
अिकंपा तत्वावर िोकरी देण्याबाबत.
अध्यापकांचा गणवत्ता प्रशिक्षण कायतक्रम, प्रशिक्षणाकरीता प्रशतशियक्ती.
माशिती अशिकार कायद्याची अंमलबजावणी शवषयक िवत बाबी.
िवत िािकीय अशभयांशत्रकी / औषिशिमाण /िॉटे ल मॅिेजमेंट मिाशवद्यालये आशण
पदशवका तंत्र शिकेतिे िंस्थांिाठी (शिक्षक व शिक्षकेतर) पद शिर्ममती करणे.
शवभागीय पदोन्नती िशमतीच्या बैठका व तंत्र शिक्षण िंचालिालयाच्या अशिपत्याखालील
आस्थापिा मंडळाच्या कक्षेत अिलेल्या पदांच्या शियक्तीिाठी शिवड यादी तयार करणे,
आस्थापिा मंडळापढे ठे वावयाच्या तंत्र शिक्षण िंचालिालयाच्या अशिपत्याखालील
िािकीय अशभयांशत्रकी मिाशवद्यालयािंबंिी बाबी.
तंत्र शिक्षण िंचालक / िििंचालक /प्राचायत यांची माशिक दै िंशदिी.
लोकआयक्त व मिाराष्र प्रिािकीय न्यायाशिकरण तिेच न्यायालयीि प्रकरणािंबंिीत
बाबी पदांचा आढावा.
िवत शियत काशलक अिवाल मागशवणे व िंकशलत करणे.
िािकीय व अिािकीय तंत्र शिकेतिे / औषिशिमाण पदशवका अभ्यािक्रमातील कमतचारी
/ अशिकारी यांची न्यायालयीि प्रकरणे.
तंत्र शिक्षण िंचालिालय व िंचालिालयाच्या शियंत्रणाखालील िवत शवभागीय कायालये

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय
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यामिील गट-अ ते गट-ड मिील अशिकारी/कमतचारी यांच्या िेवाशवषयक बाबी.
यामिील गट अ ते ड मिील अशिकारी व कमतचारी यांच्या िवत िेवाशवषयक बाबी.
िािकीय अशभयांशत्रकी/औषिशिमाणिास्त्र मिाशवद्यालये यामिील गट अ ते ड मिील
अशिकारी / कमतचारी यांच्या िवत िेवाशवषयक बाबी.
िािकीय

अिदाशित,

स्वायत्त

व

अिािकीय

अशभयांशत्रकी

मिाशवद्यालये

व

औषिशिमाणिास्त्र मिाशवद्यालये यामिील अशिकारी व कमतचारी यांच्या िेवाशवषयक बाबी.
िािकीय,

िािकीय

अिदाशित,

स्वायत्त

व

अिािकीय

अशभयांशत्रकी

व

औषिशिमाणिास्त्र मिाशवद्यालये मिील िवत न्यायालयीि, लोकायक्त, माशिती अशिशियम
इ. िंबंिी उद्भवणा-या िवत बाबी.

तांशि-2
( आस्थापिा
शवषयक बाबी )

िािकीय अशभयांशत्रकी / औषिशिमाण िास्त्र मिाशवद्यालये, िािकीय तंत्र शिकेतिे
यामिील गट-अ ते ड मिील िवत पदांचे िेवाप्रवेि शियम तयार / ििारीत करणे.
जागशतक बँक अथतििाय्य तंत्र शिक्षण गणवत्ता ििार योजिे अंतगतत (TEQIP) िवत बाबी.
केंद्र / राज्य िाििाच्या िवीि योजिा तयार करणे / पाठपरावा, मंजूरी व अंमलबजावणी
व्िी. आर.िी.ई. िागपूर व आय.टी.आय. पवई मंबई ( एम.आय.टी. आय. इ.) यांच्या
बैठकींबाबत व अ. भा. औ. शि. िाखा पशरषद / अ.भा. वास्तिास्त्र पशरषद इत्यादी.
तंत्र शिक्षणािी िंबंशित स्वायत्त पशरषदांिी िंबंिीत बाबी.
िवीि तंत्र शवद्यापीठ स्थापि करण्याचे कामकाज.
शवशवि िामंजस्य करार (MOU) शवषयक बाबी,मा. तं. शि. प. िे प्रस्ताशवत केलेल्या
वेतिश्रेण्या लागू करण्यािंबंिीच्या िोरणात्मक बाबी.
केंद्र िाििाकडू ि प्रलंशबत तंत्र शिक्षणाच्या प्रकरणांचा पाठपरावा.
तंत्र शिक्षणािी िंबंशित माशिती प्रत्येक शतमािी कालाविीत अद्यावत करणे व वषतअखेरीि
उपलब्ि माशितीचे पस्तक तयार करणे. अन्य कोणत्यािी िोरणात्मक बाबी.
अिािकीय अिदाशित पदवी / पदशवका तांशत्रक, िंस्थांतील कमतचा-यांच्या िेवाशिवृत्ती
वेति योजिा व िंस्थांतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कमतचा-यांच्या शिवृत्ती वेति शवषयक
प्रकरणे व स्वेच्छा शिवृत्ती योजिेबाबत िोरणात्मक बाबी.
डॉ. बाबािािेब आंबेडकर तंत्रिास्त्र शवद्यापीठांिी िंबंिीत िवत बाबी.

तांशि-3
( अथतिंकल्प
शवषयक बाबी )

िािकीय अशभयांशत्रकी / औषिशिमाणिास्त्र / वास्तिास्त्र / िॉटे ल मॅिेजमेंट मिाशवद्यालये
व िािकीय तंत्रशिकेतिांिाठी शििी अथतिंकव्ल्पत करणे.
वरील िमूद िवत िंस्थांिाठी िवीि इमारतीची बांिकामािाठी प्रिािकीय मंजूरी /
शियतव्य अथतिंकव्ल्पत करणे.
वरील िंस्थांिंबंिीची जमीि उपलब्ि बाबतची प्रकरणे.
िािकीय तंत्र शिकेतिातील उपकरणे, िामग्री, फर्मिचर खरेदी करणे, जिी यंत्रिामग्री
शिलेशखत करणे.
िामाशजक न्याय, आशदवािी शवकाि, मशिला व बाल शवकाि शवभागांच्या तंत्र शवषयक
िमाजोपयोगी योजिा राबशवणे.
तंत्र शिक्षण िंचालिालयाच्या अखत्याशरतील िवत क्षेत्रीय कायालये तिेच िवत िैक्षशणक

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय
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िंस्थांचे कालबध्द शिरीक्षण करणे.
िांव्ख्यकी माशितीचे िंकलि करणे / तंत्र शिक्षण िंचालिालयािी वेगवेगळया
जाशिरातीिाठी केलेल्या खचतशवषयक बाबी.
तंत्र शिक्षण िंचालिालयाच्या शियंत्रणाखालील कायालयांिा वाििे परशवणे, दू रध्विी
मंजूर करणे.
तंत्र शिक्षण िंचालिालयाच्या कक्षेतील िािकीय जागेिंदभात इतर िंस्थांिी / व्यव्क्तिी
केलेल्या मागण्या िंदभात प्रकरणे.
लेखा पशरच्छे द, िंशक्षप्त देयके / तपशिलवार दे यके िंबंिीच्या बाबी.
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाच्या स्वीय प्रपंची लेखा (PLA) शवषयक िोरणात्मक बाबी.

तांशि-4
( िैक्षशणक बाबी )

पदवी

अभ्यािक्रम

शिकशवणारी

व

अिािकीय

अशभयांशत्रकी

मिाशवद्यालये

/

औषिीशिमाणिास्त्र मिाशवद्यालये / वास्तिास्त्र मिाशवद्यालये / िॉटे ल मॅिेजमेंट /
व्यवस्थापििास्त्र पदवी / एम.िी.ए. इत्यादी अशखल भारतीय तंत्र शिक्षण पशरषदे च्या
अभ्यािक्रमांच्या पदवी िंस्था यामिील खालील बाबी.
अ)प्रवेि क्षमतेत बदल/ घट, िवीि अभ्यािक्रमांिा मान्यता, िवीि िंस्थेि मान्यता.
आ)अिािकीय पदवी अशभयांशत्रकी / वास्तिास्त्र / औषिशिमाणिास्त्र / व्यवस्थापि िास्त्र
एम.िी.ए. मिाशवद्यालयाि िव्यािे परवािगी दे णे, प्रवेि क्षमता वाढशवणे.
िािकीय

व

अिािकीय

/एम.िी.ए.व्यवस्थापििास्त्र

अशभयांशत्रकी

/

मिाशवद्यालयातील

वास्तिास्त्र

/

प्रवेि

औषिशिमाणिास्त्र
शियम

शििाशरत

करणे,प्रवेिािंबंिीच्या तक्रारी व प्रवेिािंबंिीची न्यायालयीि प्रकरणे.
िािकीय व अिािकीय अिदाशित अशभयांशत्रकी / वास्तिास्त्र / औषिशिमाणिास्त्र
/व्यवस्थापििास्त्र/एम.िी.ए. मिाशवद्यालयातील मिाशवद्यालयातील िैक्षशणक िल्क
शििाशरत करणे.
शिडिेिॅम मॅिेजमेंट िंस्थेिंबंिीच्या िवत बाबी ( आस्थापिा शवषयक बाबी िोडू ि ).
िी.ई.टी. परीक्षा / तंत्र शिक्षण शवषयक िंस्थांच्या अशभमत शवद्यापीठ शवषयक बाबी.
िािकीय अिदाशित व खाजगी िंस्थांच्या शियामक मंडळावर / कायतकारी िशमतीवर
िािकीय व अिािकीय िदस्यांच्या शियक्तीबाबत.
वरील िंस्थांबाबत प्रश्न, आश्वाििे व इतर िवत शविीमंडळ व लोकआयक्त, मािवी िक्क
आयोग इ. ( आस्थापिा शवषयक बाबी वगळू ि ).
केंद्र िाििाची अल्पिंख्यांक िमदायातील शवद्यार्थ्यांिाठी गणवत्ता शि िािि शिष्यवृत्ती व
फ्री कोबचग योजिा.
पदवी / पदव्यत्तर व पी.एच.डी. स्तरावरील शिष्यवृत्या व फेलोशिप.
शिक्षण िल्क व प्रवेि शियंत्रण िशमती िंदभातील िवत बाबी.

तांशि- 5
( िैक्षशणक बाबी )

अशखल भारतीय तंत्र शिक्षण शिक्षण पशरषदे च्या अखत्याशरतील आशण अशखल भारतीय तंत्र
शिक्षण शिक्षण पशरषदे च्या अखत्याशरत ििलेल्या िवत पदशवका अभ्यािक्रमांच्या िवीि
िंस्थांिा मान्यता दे णे, प्रवेि क्षमतेतील वाढ / घट, िवीि अभ्यािक्रमाि मंजूरी इ.
पदशवका अभ्यािक्रमांचे प्रवेि शियम तयार करणे.

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय
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पदशवका अभ्यािक्रमांिा स्वायत्ता प्रदाि करणे.
वरील िंस्थांचे मल्यमापि व दजा शिशितीकरण करण्याबाबत.
मिाराष्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या परीक्षािंबंिीच्या िवत बाबी.
एम.एि.िी.आय.टी.परीक्षा, मिाराष्र ज्ञाि मिामंडळांच्या िंबंिीत बाबी.
तंत्र शिकेतिे व तत्िम पदशवका िंस्थांतील अभ्यािक्रमािी िमकक्षतेची प्रकरणे.
कम्यशिटी पॉलीटे व्क्िक योजिेची अंमलबजावणी करणे.
िािकीय व अिािकीय अिदाशित व शविा अिदाशित तंत्रशिकेति िंस्थांबाबतचे
शविािमंडळ प्रश्न,
आश्वाििे व इतर िवत बाबी तिेच लोक आयक्त, मािवी िक्क आयोग इ.
प्राशिकरणाकडील प्रकरणे.
मिाराष्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अशिशियमांिी िंबंिीत बाबी.

कायािि

कला िंचालिालयािी िंबंिीत िवत बाबी.

तांशि- 6
( प्रिािकीय /
आस्थापिा बाबी )
कायािि तांशि-7
( आस्थापिा
शवषयक बाबी )

िािकीय तंत्र शिकेतिमिील गट अ ते गट ड मिील अशिकारी / कमतचा-यांच्या
िेवाशवषयक िवत बाबी.
िािकीय अिदाशित , स्वायत्त व अिािकीय तंत्रशिकेतिमिील अशिकारी / कमतचारी
यांच्या िेवाशवषयक बाबी.
िािकीय, िािकीय अिदाशित, स्वायत्त व अिािकीय तंत्रशिकेति मिील िवत
न्यायालयीि, लोकायक्त, माशिती अशिकार अशिशियम इ. िंबंिी उद्भवणा-या िवत बाबी.

िििशचव ( शवद्यापीठ शिक्षण )
शवद्यापीठ अशिशियम शवषयक िवत िैक्षशणक व िोरणात्मक बाबी व शवभागाचा अथतिंकल्प आशण शवत्तीय िमन्वयाच्या
िवत बाबी व प्रकरणे इत्यादी.

शवशि-१
( िेवा शवषयक )

केंद्र िाििाकडू ि िेवाशवषयक ( मिष्यबळ शवकाि मंत्रालय व शवद्यापीठ अिदाि आयोग )
प्राप्त िोणारे िोरणात्मक िंदभत.
िवत पांरपाशरक व मक्त शवद्यापीठािि अशभमत शवद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कमतचायांच्या आस्थापिा / िेवाशवषयक िोरणात्मक शवषयािि िवत प्रिािकीय बाबी.
िवत शवद्यापीठांच्या कलगरुंच्या शियक्त्या व तक्रारी.
मा. कलपती यांच्या कायालयाकडू ि प्राप्त िोणारे आस्थापिा / प्रिािकीय शवषयक िंदभत.
शवद्यापीठातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदांचा आढावा / आकृतीबंि तयार करणे.
शवद्यापीठातील शरक्त पदे , पदोन्नत्या, ज्येष्ठता िूची, िेवाशिवृत्तीची प्रकरणे, शवभागीय
चौकश्या, वैद्यकीय दे यके, बबदू िामावली, भशवष्य शिवाि शििी , वेतिशिशिती, िंदभातील
कामकाज.

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय

1

2
िवत पारंपाशरक शवद्यापीठातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कमतचा-यांचे शियतकालीक प्रशिक्षण,
इत्यादी.

शवशि-2
( शवत्तीय बाबी )

केंद्र िाििाकडू ि शवत्तीय शवषयक ( मिष्यबळ शवकाि मंत्रालय व शवद्यापीठ अिदाि
आयोग ) प्राप्त िोणारे िोरणात्मक िंदभत.
िवत पांरपाशरक व मक्त शवद्यापीठािि अशभमत शवद्यापीठांिी िंबंिीत अथतिंकव्ल्पय
कामकाज.
उदा. शििी अथतिंकव्ल्पत करणे, शवतरीत करणे, शियोजि व िंशियंत्रण करणे, शवशियोग
प्रमाणपत्र, खचाचा ताळमेळ, िंशक्षप्त / तपशिलवार दे यके, इत्यादी.
िवत पारं पाशरक व इतर शवद्यापीठामध्ये अध्याििाची स्थापिा व त्यािाठी आर्मथक तरतूद.
िवत शवद्यापीठांचे मिालेखापालांकडू ि लेखापशरक्षण.
िवत शवद्यापीठांिी िंबंिीत शवशियोजि लेखे, िागरी अिवाल, प्रारुप पशरच्छे द, लेखा
आक्षेप, भांडार तपािणी.
िवत पारंपाशरक व अशभमत शवद्यापीठािी िंबंिीत रचिा व कायतपध्दती, मालमत्ता िोंदविी,
भंगार िामािाची शवल्िेवाट, पशरिर स्वच्छता, जशमिीचा वापर, व्व्िडीओ कॉन्फरन्िींग,
िवत प्रकारचे आवश्यक िांव्ख्यकी माशिती ( डे टा बेि ) तयार करणे.
िवत पांरपाशरक व अशभमत शवद्यापीठािी िंबंिीत पशरशियम / अध्यादे ि / प्रमाणिंशिता
शियम शवषयक बाबी, इत्यादी.

शवशि-3
( िैक्षशणक बाबी )

शवद्यापीठ अिदाि आयोगाकडू ि ठरशवण्यात येणा-या उच्च शिक्षणािी िंबंिीत िवत
िैक्षशणक िोरणात्मक बाबी.
मिाराष्र शवद्यापीठ अशिशियम, 1994 िंबंिीत बाबी व त्यात िोणा-या दरुस्त्या.
िवत शवद्यापीठातील अभ्यािक्रमाची पिरतचिा,िवत िल्काची पिरतचिा, िैक्षशणक मल्यांकि,
िंलग्िता काढू ि घेणे, िैक्षशणक ित्राचा कालाविी, इत्यादी.
उच्च शिक्षण शवषयक केंद्र िाििाकडू ि ( मिष्यबळ शवकाि मंत्रालय व योजिा आयोग )
प्राप्त िोणारे िवीि िोरण इत्यादी िंदभातील बाबी.
मा. कलपती यांच्या कायालयाकडू ि प्राप्त िोणारे िैक्षशणक शवषयक िंदभत.
मिाराष्र राज्य उच्च शिक्षण पशरषद.
पारं पाशरक शवद्यापीठांिी िंबंिीत िोणा-या राज्य व केंद्र िाििाच्या मंत्री व िशचव
स्तरावरील बैठका, इत्यादी.

शवशि-4
( िैक्षशणक बाबी )

िवीि पांरपाशरक शवद्यापीठाची शिर्ममती.
िैक्षशणक िंस्थांिा अशभमत शवद्यापीठाचा दजा दे णे व त्यांच्यािी िंबंिीत िैक्षशणक बाबी.
शविी शवद्यापीठाची शिर्ममती व त्यांच्यािी िंबंिीत इतर िैक्षशणक बाबी.
स्वयंअथतििाव्य्यत शवद्यापीठाची शिर्ममती त्यांच्यािी इतर िंबंिीत िैक्षशणक बाबी.
कलगरुंच्या बैठका ( जे.बी.व्िी.िी. िि ) आयोशजत करणे.
शवद्यापीठाच्या अशििभेवर शविािमंडळाचे प्रशतशििी पाठशवणे.
शवद्यापीठाचे व्यवस्थापि पशरषद / अशििभा व प्राशिकरणे यांवरील शियक्त्या व बैठका
िंबंिात.

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय

1

2
मा. कलपती यांच्या कायालयाकडू ि प्राप्त िोणारे िैक्षशणक शवषयक िंदभत.
पांरपाशरक शवद्यापीठाखेरीज इतर शवद्यापीठािंबंिीत िोणा-या राज्य व केंद्र िाििाच्या
मंत्री व िशचव स्तरावरील बैठका, इत्यादी.

िमन्वय

डॉ. आंबेडकर, मिात्मा फले िािू चशरत्र प्रकािि व िशमती.
खालील परस्कार.
शिक्षण परस्कार / िाशवत्रीबाई फले परस्कार / मिाकशव काशलदाि िंस्कृत िाििा
परस्कार.
दोिपेक्षा अशिक कायाििांिी िंबंशित खालील बाबींचा िमन्वय.
िंदभत, शविेष कायत कक्षाचे िंदभात
मंत्री मंडळाच्या शिणतयांचा आढावा,
20 कलमी कायतक्रम, 15 कलमी कायतक्रम,
राज्यपालांचे अशभभाषण,
िंिद िदस्यांच्या बैठकीचे मद्ये,
मा. मख्यमंत्री, मा. मंत्री यांची आश्वाििे, घोषणा,
मिाराष्र राज्य लोक िाशित्य िशमतीशवषयक िवत बाबी.
ध्वजशदि शििी िंकलि,

िििशचव ( अथतिंकल्प / ग्रंथालये )
िाशि-1
( अथतिंकल्प )

वार्मषक / पंचवार्मषक योजिा ( िवत िािारण )} बाबत शियतव्ययाची शिशिती /
शजल्िा वार्मषक योजिा /

} अथतिक
ं व्ल्पत तरतूदी, कपात /

आशदवािी उपयोजिा /

} पिर्मवशियोजि लेखािदाि वाटप

शविेष घटक योजिा /

} इ. बाबीची छाििी व िमन्वय

अििेषांतगतत शियतव्ययाचे िमन्वयि
केंद्र परस्कृत योजिांचे िमन्वयि
िक्षलग्रस्त भागािाठी शविेष कृती योजिाचे िमन्वयि
मराठवाडा शवकाि ििाशरत कालबध्द कायतक्रमाचे िमन्वयि
कोकण शवकाि ििारीत कालबध्द कायतक्रमाचे िमन्वयि
शवदभत शवकाि ििारीत कालबध्द कायतक्रमाचे िमन्वयि
वैिाशिक शवकाि मंडळाच्या शविेष शििी िंदभात िवत बाबीचे िमन्वयि
बािय ििाव्य्यत प्रकल्पाचे िमन्वयि
कायतक्रम अंदाजपत्रकाचे िमन्वयि
अथतिंकव्ल्पय अंदाजपत्रकाची छाििी व पाठपरावा
आठमािी ििारीत अंदाजपत्रकाचे िमन्वयि
पिर्मवशियोजि / प्रत्यार्मपत प्रस्तावांचे िमन्वयि व मंजूरी
अथतिंकल्पातील अिदािशवषयक अथतििाय्यािाठी माशितीचे िंकलि
परवणी मागण्यांची छाििी व िमन्वयि

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय

1

2
अशतशरक्त तरतूद शियमािकल करणेचे िमन्वयि
ग्रामशवकाि व जलिंिारण शवभाग /मििूल व वि शवभागािी िंबंिीत अंदाजपत्रकाचे
िमन्वयि
शवत्त शवभागािे िूचशवलेली कपात व कपात िूचिांच्या माशितीचा पाठपरावा करणे.
अथतिंकल्पािी िंबंशित इतर िंकीणत बाबी

िाशि-2

भारताचे शियंत्रक व मिालेखा पशरक्षक यांच्याकडू ि प्राप्त िोणा-या शवशवि अिवालातील
लेखाशिषत शििाय पशरच्छे दाचे िमन्वयि :शवशियोजि लेखा अिवाल.
िागरी अिवाल
मििूली जमा अिवाल
वाशणव्ज्यक अिवाल
शवशियोजि लेखा अिवाल ( आशदवािी उपयोजिा )
लोकलेखा िशमती / अंदाज िशमती / पंचायत राज िशमती इ. शवशिमंडळाच्या िवत
िशमत्यांच्या अिवालावरील कायतवािीचा िमन्वय करणे
खचतमेळ शवषयक प्रकरणांचे िमन्वयि
प्रंलंशबत लेखापरीक्षा अिवालाचे िमन्वयि
प्रलंशबत शिरीक्षण अिवालाचे िमन्वयि
भांडार खरेदी िशमती व भांडार पडताळणी अिवालाचे िमन्वयि
शवत्तीय अशिकार प्रदाि करण्याचे िमन्वयि
शविािमंडळाचे िवत प्रश्न, आश्वाििे, शविीमंडळाच्या िशमत्या इत्यादी यांचा िमन्वय.

कायािि िाशि-5
ग्रंथालय
िंचालिालय
िंबिीत िवत बाबी

ग्रंथालय िंचालिालयाच्या आस्थापिेवरील अशिकारी / कमतचा-यांच्या िवत िेवाशवषयक
बाबी.
िािकीय ग्रंथालये व िावतजशिक ग्रंथालयांिंबंिीच्या िवत बाबी.
राज्य मध्यवती ग्रंथालयाच्या िवत बाबी / पस्तक प्रदाि अशिशियम, 1994
मिाराष्र िावतजशिक ग्रंथालये अशिशियम, 1997
कॉपी राईट ॲक्ट िंबंिीची प्रकरणे
ग्रंथालय पशरषदे चे आयोजि
रा.रा. प्रशतष्ठािबाबत
ग्रंथालय परस्कार

रोखिाखा

खद्द शवभागातील अशिकारी / कमतचा-यांचे वेति, िेवा पस्तके, प्रवाि दे यके, यामिील
िोंदी इत्यादी.
वगत ४ च्या भशवष्य शिवाि शििीचा शििेब.
चतथत श्रेणी कमतचा-यांची अथतिंकल्पीय तरतूद व िवत प्रकारची दे यके इत्यादी.
िेवा पस्तके व लेखा आक्षेप.

िाशि-7
राष्रीय िेवा

राष्रीय िेवा योजिा िंदभातील िवत बाबी

कायािि क्रमांक

थोडक्यात शवषय

1

2

योजिा िंदभातील
िवत बाबी
िोंदणी िाखा

टपाल आवक - जावक, िंगणकीकरण,
झेरॉक्ि यंत्र, फ्रॅकींग व िंगणक इत्यादींची देखभाल.
शवभागािाठी िािि-िामग्री, लेखि िामग्री व शकरकोळ खरेदी, जड वस्तिंग्रि, िस्त्यांचे
बिदणीकरण इत्यादी. शवभागािाठी जागा.
कायालयीि व शिवािी दू रध्विी खचाि मंजूरी,
चतथतश्रेणी कमतचा-यांवर शियंत्रण इत्यादी.

आस्थापिा -2

खद्द आशण शवभागांतगतत क्षेत्रीय कायालयांचे खालील बाबींचा िमन्वय :- आस्थापिा, शरक्त
पदे , स्थायी पदे , मागािवगांचे आरक्षण, अपंग आरक्षण , इत्यादी.
शवभागाअंतगतत क्षेशत्रय कायालयाचे िमन्वयि :- माशिती अशिकार अशिशियम, िागशरकांची
ििद, भ्रष्टाचार शिमूतलि, रचिा व कायतपध्दती, वािि ( इंिि दरुस्ती ) प्रशिक्षण,
लोकआयक्त, प्रलंशबत शिवृत्ती वेति, शवभागीय चौकिी प्रशक्रया शिफारिी इत्यादी.
शवभागाचे के.आर.ए. बाबत कायतवािी.िेवा िमी कायदा अमंलबजावणी, HRD,
िेवाथत प्रणाली अंमलबजावणी करणे.

कलम ४ ( १ )( ख )( एक )
शवभागाचा प्रारुप तक्ता
शवभागीय िशचव

उप िशचव

अवर िशचव / कक्ष अशिकारी

श्री. िीताराम कं टे ,

श्रीमती. रो.ि. भालेकर,

( मशि-1 ) कक्ष अशिकारी

अपर मख्य िशचव,

उपिशचव

( उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग,

( मिाशवद्यालीयि शिक्षण /

कक्ष अशिकारी ( मशि-2)

मंत्रालय, मंबई )

आस्थापिा )

कक्ष अशिकारी ( मशि-3 )
कक्ष अशिकारी ( मशि-4
कक्ष अशिकारी ( मशि-5 )
कक्ष अशिकारी ( मशि-6)
कक्ष अशिकारी ( आस्था -1 )

श्री. शिध्दाथत रा. खरात,

अवर िशचव ( शवशि-1 )

िििशचव

कक्ष अशिकारी ( शवशि-2 )

( शवद्यापीठ शिक्षण ),

अवर िशचव ( शवशि-3 )
अवर िशचव ( शवशि-4 )
कक्ष अशिकारी ( िमन्वय )

श्री. ितीि शतडके, उपिशचव
( तंत्रशिक्षण ) / ( कला )

कक्ष अशिकारी ( तांशि-1 )
कक्ष अशिकारी ( तांशि-2 )
अवर िशचव ( तांशि-3 )
अवर िशचव ( तांशि-4 )
कक्ष अशिकारी ( तांशि-5 )
कक्ष अशिकारी ( तांशि-6 (कला) )
कक्ष अशिकारी ( तांशि-7 )

श्री.द.रा.किार, उपिशचव

कक्ष अशिकारी ( िाशि-1 )

( अथतिंकल्प / ग्रंथालये /

अवर िशचव ( िाशि-2 ) ( लेखापशरक्षण )

रोखिाखा / राष्रीय िेवा योजिा
/ िाशि / आस्था-2 / िोंदणी
िाखा ) ,

कक्ष अशिकारी ( िाशि-5 (ग्रंथालये))
कक्ष अशिकारी ( रोखा िाखा )
कक्ष अशिकारी ( आस्था-2 )
शविेष कायत अशिकारी ( राष्रीय िेवा योजिा )
िाशि-7
कक्ष अशिकारी,( िोंदणी िाखा )

उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाच्या अशिपत्याखाली खालील चार िंचालिालये अिूि, त्यांच्या
आस्थापिाशवषयक बाबी व िोरणात्मक व अन्य बाबीिंदभात शिणतय या शवभागात घेण्यात येतात.
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग
उच्च शिक्षण

तंत्र शिक्षण िंचालिालय

कला िंचालिालय

ग्रंथालय िंचालिालय

िंचालक ( तंत्र शिक्षण )

िंचालक ( कला )

िंचालक ( ग्रंथालय )

उच्च शिक्षण

तंत्र शिक्षण

कला िंचालिालयाची काये :-

ग्रंथालय िंचालिालयाची

िंचालिालयाची काये

िंचालिालयाची काये :-

शवद्यापीठांिा

१) िंचालि व प्रिािि

िंचालिालय
िंचालक
( उच्च शिक्षण )

अतांशत्रक

शिक्षणा २)

करीता मदत,

तंत्र

वाशणज्य

१) दृक क्षेत्रातील शवशवि कायाची १) िावतजशिक ग्रंथालये व

शिक्षणािाठी ििूत्र

शवद्यापीठाि ििाय्य

२) िािकीय कला, -

काये

मंबई

व

िास्त्रिध्द

आखणी िावतजशिक

करणे, रंगकला व रेखाकला, पध्दती

ग्रंथालय

यांचे

शवद्यापीठाि शिल्पकला, उपयोशजत कला, पशररक्षण,

परीरक्षण अिदाि ( िंस्था िवतिािारण

शियोजि,

िंघटि

शिक्षणामध्ये शवकाि करणे.

मिाशवद्यालये, शवज्ञाि - िर ज. जी. वास्तिास्त्र अंतभाव केलेली कला व कला २)
िंस्था,

शविी मिाशवद्यालय, मंबई )

मिाशवद्यालये,
शवद्याथी

-

डॉ.

विशतगृिे, आंबेडकर

बाबी व अिदािे
३)

शवद्यापीठाि

परीरक्षण शिशबरे,

अिािकीय अिदाि

अिदािे

मिाशवद्यालये व िंस्थांिा क्षेत्रातील

िवलती

अिािकीय

तंत्र 3)

व िािाय्य.

योजिेव्दारे

मशिला

िवतिािारणपणे

६) पदवी व पदव्यत्तर 5)

शवद्यार्थ्यांिाठी

अभ्यािक्रम.

कला

शिक्षणाच्या उमेदवारांिाठी

खाजगी

कला

पदशवका

राज्यात

प्रशिध्द

८) तंत्र शिक्षणाचा दजा दे ण्याबाबत शिफारि करणे व ग्रंथालये अशिशियम 1967
( टीईक्यूप )

( आय.एि.एि. ) पूवत ९) मित्वाच्या इतर बाबी.

अिदाि

दे ऊि

शिकशवण्यािाठी िािि मान्यता ५) मिाराष्र िावतजशिक

6)

िांस्कृशतक

प्रशिक्षण

अभ्यािक्रम करणे.

िागरी िेवा

िािकीय,

अिािकीय

१०) अशखल भारतीय तंत्र शविाअिदाशित

िंिोिि

िास्त्राचे

ग्रंथालय

िंस्थांिा ग्रंथिूची प्रशतवषी प्रशिध्द

त्यांिा अिदाि मंजूर करणे.

७)

करुि

झालेल्या िवत पस्तकाची

६) अशखल भारतीय ििार कायतक्रम

प्रशिक्षण केंद्र.

व

काम

शिक्षण इव्च्छणा-या

करणे.

शिक्षणाि ७) शिष्यवृत्त्या.

ग्रंथालयात

करणा-या

शवषयक बालशचत्रकला स्पिा आयोशजत ४)

गरीब, अथतिंकल्प.

आर्मथक ििाय्य.

चचाित्रे ३)

४) तालका व शजल्िा स्तरावर त्यांच्या परीक्षा घेणे

बध्दीमाि
पदव्यत्तर

कायतिाळा,

तपािणीची व्यवस्था करणे.

४) पदशवका अभ्यािक्रम.

५) एकलव्य िैक्षशणक ५)

िस्तशलशखत यांचा िंग्रि

आयोशजत करणे.

३)

शिष्यवृत्या

व

लोणेरे 2) कला शिक्षकांिाठी प्रायोशगक करुि तो जपूि ठे वणे.

मिाशवद्यालयांिा
४)

जिे

उद्भवणा-या दर्ममळ ग्रंथ शियतकाशलके,

िास्त्र िमस्या िाताळणे.

यांच्या आस्थाशवषयक शवद्यापीठ,

िावतजशिक

शिक्षक प्रशिक्षण व तत्िम अन्य ग्रंथालयातील

बाबािािेब शवषयािंबंिी
तंत्र

व

व शिक्षण पशरषद

कलम

3

अन्वये

िाििमान्य अशिशियमाच्या

अिदाशित

व अंमलबजावणीिी िंबशित
कला अिलेल्या

मिाशवद्यालयांवर शियंत्रण ठे वणे.

िंस्थांिा ( अे. आय. िी.टी.ई. )
उपरोक्त

च्या

राज्य

िवत

िाििाि

बाबींवर
िल्ला

7) राज्य कला प्रदितिे आयोशजत दे ण्यािाठी राज्य ग्रंथालय

कायतक्रम करणे.

पशरषदे ची

स्थापिा

८)

िािकीय तंत्रशिक्षण

अध्यापक

८)

िंचालिालयाच्या

मिाशवद्यालये
अिािकीय

आशण अशिपत्याखाली
शिक्षण अिलेल्या

वयोवृध्द

व

िामवंत प्रस्ताशवत करणे.

व्याविाशयक कलाकारांचा रोख ६) राजा राममोिि रॉय
रक्कम

रुपये

25,000/-

व ग्रंथालय प्रशतष्ठाि व राज्य

िािकीय िन्मािपत्र दे ऊि गौरव करणे.

िािि

यांच्या

िास्त्र मिाशवद्यालयांिा कायालये व िंस्थामाफतत 9) शवद्याथी शवभागातील िामवंत शवद्यमािे
ििाय्य्ा

िव्यवव्स्थत पार पाडला ज्येष्ठ

९)प्राचीि

जातो.

िस्तशलशखतांचे
भाषांतर

व

कलाकरांचा

परस्कार रुपये 11,000/- व अथतििाय्यांच्या

परीक्षा आयोशजत करणे.

१०)

11)

िाििाकडू ि

अ)

मान्यताप्राप्त

िोपशवण्यात येणारी िवत प्रकारची योजिा.

उत्तेजि

कलात्मक

शिक्षक

परस्कार,

िंस्कृत परस्कार )

िजावटीची ब)

कलाशवषयक

कामशगरी

पाडणे.
12)
कला

राज्यातील
िावतजशिक

वेळोवेळी ग्रंथालयांिा

िमारंभ व िाशित्याला
(

योजिा

राबशवणे.

10) रेखाकला व उच्च कला ७)

परावािेषांची िोंदणी
जन्मिताब्दी

िावतजशिक

रोख ग्रंथालयाच्या

िन्मािपत्र दे ऊि गौरव करणे.
िंरक्षण

िंयक्त

परस्कार

राज्यातील

पार ग्रंथालय
कायतकता

उत्कृष्ट

िेवक
यांिा

व
डॉ.

व्याविाशयक कलाकार व एि.आर.रंगिाथि ग्रंथशमत्र
शवद्याथी

राज्यस्तरीय

कला

यांचेिाठी परस्कार योजिा राबशवली
प्रदितिे जाते.

आयोशजत करणे.
शवद्यापीठ - उच्च शिक्षण या िंज्ञम
े ध्ये पदवी व पदव्यत्तर आशण डॉक्टरेट व त्यािंतरचे िंिोिि कायत अिे
अभ्यािाचे शवभाग येतात. शिरशिराळया शवद्या िाखांमध्ये पदवी आशण पदव्यत्तर अभ्यािक्रम िे शवद्यापीठांिी
िंलव्ग्ित अिलेल्या िािकीय व अिािकीय मिाशवद्यालयांतूि व दिा अकृशषक शवद्यापीठांच्या मागतदितिाििार
शदले जाते. िवत अपारंपशरक अकृशषक शवद्यापीठांकशरता िि 1994 मध्ये मिाराष्र शवद्यापीठ अशिशियम 1994
अंमलात आणला आिे. या कायद्यान्वये िवत शवद्यापीठांिा िारखीच काये व अशिकार प्रदाि करण्यात आले
आिेत. उच्च शिक्षणाच्या शिरशिराळया पातळ्यावर ियोग्य शिक्षणक्रम तयार करणे व त्याििार ते कायतक्षमतेिे
अंमलात आणणे, तिेच िैक्षशणक दजा उं चावूि तो अशिकाशिक िंपन्न करण्यािाठी अभ्यािक्रमात योग्य त्या
ििारणा करणे िे शवद्यापीठाचे मख्य कायत आिे.

मिाराष्रातील कायतरत अिलेले शवद्यापीठे
अ.क्र.

राज्यातील शवद्यापीठे

कायतक्षत्र
े ातील शजल्िे

1

िाशवत्रीबाई फले शवद्यापीठ, पणे

पणे, िाशिक, अिमदिगर,

2

मंबई शवद्यापीठ, मंबई

मंबई, ठाणे, पालघर, बििदगत,
रायगड, रत्िशगरी

3

शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्िापूर

कोल्िापूर, िांगली, िातारा

4

िोलापूर शवद्यापीठ, िोलापूर

िोलापूर

5

उत्तर मिाराष्र शवद्यापीठ, जळगांव

जळगांव, िळे , िंदूरबार

6

डॉ. बाबािािेब आंबेडकर मराठवाडा शवद्यापीठ,

औरंगाबाद, बीड, जालिा,

औरंगाबाद

उस्मािाबाद

7

स्वामी रामािंद तीथत मराठवाडा शवद्यापीठ, िांदेड

िांदेड, लातूर,परभणी, बिगोली

8

िंत गाडगेबाबा अमरावती शवद्यापीठ, अमरावती

अमरावती, यवतमाळ, अकोला,
वाशिम, बलढाणा

9

राष्रिंत तकडोजी मिाराज िागपूर, शवद्यापीठ, िागपूर

िागपूर, विा, भंडारा, गोंशदया

10

एि.एि.डी.टी. मशिला शवद्यापीठ, मंबई

मिाराष्र राज्य

11

यिवंतराव चव्िाण मिाराष्र मक्त शवद्यापीठ, िाशिक

मिाराष्र राज्य

12

कशव कलगरु काशलदाि िंस्कृत शवश्वशवद्यालय,

मिाराष्र राज्य

रामटे क, िागपूर
13

डे क्कि कॉलेज, पदव्यूत्तर व िंिोिि िंस्था, पणे,
अशभमत शवद्यापीठ

14

शटळक मिाराष्र शवद्यापीठ, पणे, अशभमत शवद्यापीठ

15

गोखले राज्यिास्त्र व अथतिास्त्र िंस्था, भांडारकर रोड,
पणे.

16

गोंडवािा शवद्यापीठ, गडशचरोली, चंद्रपूर.

17

डॉ. बाबािािेब आंबेडकर तंत्रिास्त्र शवद्यापीठ, लोणरे ,
रायगड.

गडशचरोली, चंद्रपूर

कलम 4 ( १ ) ( ख ) ( दोि )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय मंबई आस्थापिा कायालयातील
अशिकारी व कमतचारी यांच्या अशिकारांचा तपिील.
१)

िििशचव / उप िशचव
१. अशिपत्याखालील अिलेल्या कायाििाचे पयतवक्ष
े ण करणे.
२. कायाििातूि िादर झालेल्या प्रकरणांची तपािणी करुि शिणतय दे णे आवश्यक वाटल्याि वरीष्ठांचे
आदे ि घेणे.
३. अशिपत्याखालील अशिका-यांिा मागतदिति करणे.
४. वरीष्ठांच्या आदे िाििार तपािूि प्रकरणांवर कायतवािी करणे.

२)

कायािि अशिकारी ( अवर िशचव - कक्ष अशिकारी )
१. पयतवक्ष
े ण : कायािि, कमतचारी वगत आशण प्रकरणे शिकाली काढणे.
२. प्रकरणांवर शटप्पणी शलशिणे व ििाय्यकािे िादर केलेल्या प्रकरणांची तपािणी करणे व मान्यतेिाठी
वरीष्ठांिा िादर करणे.
३. प्रत्येक आठवडयाच्या िोमवारी थकीत प्रकरणांचा आढावा घेणे.

३)

ििाय्यक कक्ष अशिकारी
१. कायािि अशिका-यािे ििायकाकरीता शचन्िांशकत केलेल्या िंदभावर कायतवािी करणे.
२. प्रस्ताव शियमाििार तपािूि, आवश्यक तेथे शटप्पण्या व प्रारुपे िादर करणे.
३. थकीत प्रकरणांचा आढावा घेणे व त्या अिषंगािे स्मरणपत्र देणे.
४. कायािि अशिका-यािे वेळोवेळी शदलेल्या आदे िाचे पालि करणे.

४)

शलशपक टं कलेखक
१. कायाििात प्राप्त झालेल्या टपाल/िंदभांची िोंद घेणे.
२. प्रकरणांची िोंद घेणे.
३. आवक / जावक िोंदविी ठे वूि त्यात आवश्यक त्या िोंदी शबिचूक घेणे.
४. शिकाली काढण्यात आलेल्या व प्रशतक्षािीि प्रकरणांची िोंद घेणे.
५. पत्रे / िािि शिणतय / पशरपत्रके इत्यादी शिगतशमत करणे.
६. कायािि अशिका-यांिे िांशगतलेली अन्य कायालयीि कामकाज.

कलम ४ ( १ )( ख )( तीि )
शिणतय प्रशक्रयेतील पयतवक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदाशयत्व शिशित करुि
कायतपध्दतीचे प्रकािि
१. िोरणात्मक बाबीिंदभात मंत्रीमंडळाि शटप्पणी िादर करुि शिणतय घेण्यात येतात.
२. आर्मथक बाबीिंदभात शवत्त शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतले जातात.
३. न्यायालयीि बाबीिंदभात शविी व न्याय शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतले जातात.
४. प्रिािकीय बाबीिंदभात िामान्य प्रिािि शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतले जातात.
५. अन्य शवभागािी िंबंशित बाबी अिल्याि, त्या त्या िंबंशित शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतले
जातात.
६. शविीमंडळ कामकाज व इतर मित्वाच्या बाबीिंदभात मा. मंत्री मिोदयांच्या मान्यतेिे शिणतय घेतले जातात.
शवभागािे घेतलेल्या शिणतयाबाबत शविीमंडळ, न्यायालये, प्रशिध्दी माध्यमे तिेच िवतिामान्य िागशरक इत्यादी
स्तरावर वेळोवेळी प्रश्न उपव्स्थत िोतात व त्या त्या प्रिंगी शवभागाकडू ि, घेतलेल्या शिणतयाबाबत आवश्यक
तर िमथति शदले जाते.

कलम ४ ( १ )( ख )( चार )
स्वत:ची कायत पार पाडण्यािाठी त्यांच्याकडू ि ठरशवण्यात आलेली मािके
मिाराष्र िािकीय कमतचा-यांचे बदल्यांचे शवशियमि, िािकीय कततव्ये पार पाडण्याि िोणा-या शवलंबाि
प्रशतबंि अशिशियम, 2005 मिील प्रकरण क्रमांक 3 च्या कलम 10(१) मिील तरतदीि अििरुि तात्काळ िस्ती
िक्यतो त्याच शदविी बकवा दि-या शदविी आशण तातडीच्या स्वरुपाची िस्ती ४ शदविात शिकाली काढण्यात येईल.
अन्य शवभागािी िंबंशित ििलेल्या िस्तीवर 45 शदविाच्या आत व दि-या शवभागाची बाब अंतभूत
त अिलेल्या व त्या
शवभागाचे अशभप्राय आवश्यक अिलेल्या िस्तीवर 3 मशिन्याच्या आत शिणतय घेऊि योग्य कायतवािी करण्यात येईल.
शवभागात प्राप्त झालेल्या िंदभापैकी न्यायालयीि प्रकरणे शविाििभा / शविािपरीषद यांच्यािी िंबंशित
पत्रव्यविारांवर तातडीिे कायतवािी करण्यात येते. न्यायालयीि प्रकरणे, अन्य प्रस्ताव, शविंती अजत इ. बाबत प्राथम्य
शवचारात घेऊि कायतवािी करण्यात येते.

कलम ४ ( १ )( ख )( पाच )
कामािी िंबशं ित शियम / अशिशियम
१. मिाराष्र िागरी िेवा ( िेवच्े या िवतिािारण िती ) शियम , 1981.
२. मिाराष्र िागरी िेवा ( वेति ) शियम, 1981.
३. मिाराष्र िागरी िेवा ( पदग्रिण अविी, स्वीयेत्तर िेवा आशण शिलंबि, बडतफी व िेवत
े ि
ू काढू ि टाकणे यांच्या
काळातील प्रदािे ) शियम,1981.
४. मिाराष्र िागरी िेवा ( रजा ) शियम, 1982.
५. मिाराष्र िागरी िेवा ( शिवृत्तीवेति ), शियम, 1982.
६. मिाराष्र िागरी िेवा ( शिस्त व अपील ) शियम, 1979.
७. मिाराष्र िागरी िेवा ( वततणक
ू ) शियम, 1979.
८. मिाराष्र िागरी िेवा ( शिवृत्तीवेतिाचे अंिरािीकरण ) शियम, 1981.
९. शवभागीय चौकिी शियमपव्स्तका.
10. मिाराष्र िवतिािारण भशवष्य शिवाि शििी शियम.
11. मिाराष्र लोकिेवा आयोग ( शवचारशिशिमयातूि िट ) शवशियम, 1965
12. मिाराष्र िागरी िेवा (माििि, फी, स्थाशिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता ) शियम.
13. मिाराष्र िागरी िेवा ( प्रवािभत्ता ) शियम
14. मिाराष्र िावतजशिक वाचिालये अशिशियम, 1967. अशिशियम क्रमांक xxiv
15. मिाराष्र शवद्यापीठ अशिशियम, 1994.
16. यिवंतराव चव्िाण, मिाराष्र मक्त शवद्यापीठ अशिशियम 1989 अशिशियम क्र. xx
17. मिाराष्र िंस्कृत शवद्यापीठ अशिशियम, क्रमांक XXXIII.
१८. िेवा िमी अशिशियम, 2015.
19. मिाराष्र शविा अिदािीत खाजगी व्यविाशयक िैक्षशणक िंस्था (प्रवेि व िल्क यांचे शवशियमि)
अशिशियम, 2015.
20. मिाराष्र कृषी पि व मत्स्य शवज्ञाि, आरोग्य शवज्ञाि, उच्च व तंत्र व व्यविाय शिक्षण यामिील अिशिकृत
िंस्था व अिशिकृत अभ्याि पाठयक्रम (प्रशतबंि) अशिशियम, 2013.
21. मिाराष्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अशिशियम, 1997.
22. डॉ. बाबािािे ब आंबड
े कर तंत्रज्ञाि लोणेरे शवद्यापीठ, अशिशियम, 2014.
23. मिाराष्र राज्य रॅ बगग प्रशतबंिक अशिशियम,1999.
24. मिाराष्र शविाअिदाशित खाजगी व्याविाशयक िैक्षशणक िंस्था (पणतवळ
े व्याविाशयक शविी पदवीपवत
पाठ्यक्रमांिा द्यावयाच्या प्रवेिाचे शवशियमि) शियम, 2017.
25.मिाराष्र शविाअिदाशित खाजगी व्याविाशयक िैक्षशणक िंस्था (व्याविाशयक पदवी व पदव्यत्तर प्रशिक्षण
अध्ययिक्रमांिा (शिक्षणिास्त्र पदवी, िारीशरक शिक्षण पदवी, शिक्षणिास्त्र पदव्यत्तर पदवी, िारीशरक शिक्षण
पदव्यत्तर पदवी) द्यावयाच्या प्रवेिाचे शवशियमि) शियम, 2017.
26.उच्च शिक्षण िंचालिालयाच्या अखत्याशरतील शिष्यवृत्ती /आर्मथक ििाय्य योजिांची िूची व िदर
योजिेचा लाभ शमळण्यािाठी ओळख शिद्ध करण्याच्य प्रयोजिाथत ओळखीचे अशिप्रमाणि बकवा परावा
िंबि
ं ीची अशििूचिा शद.29.06.2017.
27.शिक्षणिास्त्र व्याविाशयक अभ्यािक्रम व इतर अभ्यािक्रमाच्या प्रवेिािाठी पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता
िंबि
ं ीची अशििूचिा शद.02.05.2018

कलम ४ ( १ )( ख )( ििा )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागामध्ये उपलब्ि दस्तऐवजांची यादी
दस्तऐवजाचा प्रकार
कायालयीि िस्त्या

अ वगत - कायमस्वरुपी जति करावयाची कागदपत्रे
ब वगत - 25 वषत जति करावयाची कागदपत्रे
क वगत - 5 वषत जति करावयाची कागदपत्रे
ड वगत - फक्त 1 वषत जति करुि िष्ट करावयाची
कागदपत्रे.

िोंदविी - प्रकरण िोंदविी / िंदभत िोंदविी िंबंिीत कायाििामध्ये जति केले जातात.
/ अिौपचाशरक िंदभत िोंदविी / दे यक
िोंदविी / ििादे ि िोंदविी / रोखविी
शिवडिस्ती

िंबंिीत कायाििामध्ये जति केले जातात.

कायतक्रम अंदाजपत्रक

िंबंिीत कायाििामध्ये जति केले जातात.

अशिशियम / अशििूचिा / िािि शिणतय / िंबंिीत कायाििामध्ये जति केले जातात.
ज्ञापि / पशरपत्रक / ठराव इ.

कलम ४ ( १ )( ख )( िात )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागामिील पशरणामकारक कामािाठी जििामान्यांिी िल्लामिलत
करण्याची व्यवस्था

NIL

कलम ४ ( १ )( ख )( आठ )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाच्या िशमत्यांची यादी प्रकाशित करणे
1. डॉ. बाबािािेब आंबेडकर चशरत्र िाििे प्रकािि िशमती.
2. मिात्मा फले चशरत्र िाििे प्रकािि िशमती.
3. राजषी िािू चशरत्र िाििे प्रकािि िशमती.
4. मिाराजा ियाजीराव गायकवाड चशरत्र िाििे प्रकािि िशमती.
5. िाशित्यरत्ि लोकिाशिर अण्णा भाऊ िाठे चशरत्र िाििे प्रकािि िशमती.
6. मिाराष्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ.
7. मिाराष्र राज्य लोक िाशित्य िशमती.
8. राज्य ग्रंथालय शियोजि िशमती / राज्य ग्रंथालय शियोजि उपिशमती.
9. ग्रंथ शिवड िशमती.
10. राज्य ग्रंथालय पशरषद.
11. िस्तशलशखत िल्लागार िशमती.
12. डॉ. बाबािािेब आंबेडकर परस्कार शिवड िशमती.
13. िल्क शियामक प्राशिकरण, मंबई.
14.प्रवेि शियामक प्राशिकरण, मंबई.
15. मिाराष्र राज्य उच्च शिक्षण पशरषद.
16. राज्य िामाईक प्रवेि परीक्षा कक्ष, मंबई.
17. शिक्षक व शिक्षक िंघंटिा यांच्या मागण्या / िमस्या / तक्रारीवर शिणतय घेण्यािाठी राज्यस्तरावरील शविेष
िशमती.
18. शिक्षण िल्क िशमती ( B.Ed & B.P.E.D. िाठी )
19. प्रिािकीय शवभाग खरेदी िशमती.
20. बांिकाम प्रस्ताव खरेदी िशमती.
21. शविी शिक्षण िल्लागार िशमती.

कलम ४ ( १ )( ख )( िऊ )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागातील अशिका-यांची शिदे शिका
शवभागीय िशचव

उप िशचव

अवर िशचव / कक्ष अशिकारी

श्री. िीताराम कं टे ,

श्रीमती. रो.ि. भालेकर, उपिशचव

श्रीमती मशिषा प्र.शकणी, कक्ष अशिकारी,

अपर मख्य िशचव,

( मिाशवद्यालयीि शिक्षण / आस्थापिा

( मशि-1 ), (022) 22793174

( उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग,

(022) 22820304, दालि क्रमांक

मंत्रालय, मंबई ) (022)

414, ४ था मजला, उच्च व तंत्र शिक्षण

श्री.ि.व्यं.प-िाते, कक्ष अशिकारी

22025301 / 22885845,

शवभाग, मंत्रालय, मंबई.

दालि क्रमांक 411,( शवस्तार ) ,

( मशि-2), (022) 22793177
श्री. िे .पं.बाशवस्कर, कक्ष अशिकारी
( मशि-3 ), (022) 22793171

४ था मजला, उच्च व तंत्र शिक्षण

श्री. द. व. खारके, कक्ष अशिकारी

शवभाग, मंत्रालय, मंबई.

( मशि-4 ),(022) 22793174
श्री. प्रकाि बा.आव्िाड, कक्ष अशिकारी
( मशि-5 ),(022) 22793177
श्री.प्रमोद ि.कदम, कक्ष अशिकारी,
( मशि-6),(022) 22793177
श्रीमती अ.अ.िाळवी, कक्ष अशिकारी
( आस्था -1 ) (022) 22793914
श्री. शिध्दाथत रा. खरात, िििशचव

श्री. शवजय ए.िाबळे , अवर िशचव

( शवद्यापीठ शिक्षण ),

( शवशि-1 ),(022) 22793174

(022) 22835597, दालि क्रमांक

श्री. रणशजत अिीरे , कक्ष अशिकारी

422, 4 था मजला, उच्च व तंत्र शिक्षण
शवभाग, मंत्रालय, मंबई

( शवशि-2 ) ( 022 )2279 3170
श्री. िं.औ.िारुरकर, अवर िशचव
( शवशि-3 ), (022) 2279 3171
श्रीमती मिाली शम.िामंत, कक्ष अशिकारी ( शवशि-4 ),
(022) 2279 3174
श्री. राजेंद्र शव.जािव, कक्ष अशिकारी
( िमन्वय ) ( 022 ) 2279 3174

श्री. ितीि शतडके , उपिशचव

श्री. िमीर ल.ढे रे, कक्ष अशिकारी

( तंत्रशिक्षण ) / ( कला ) , (022)

( तांशि-1 )(022) 2279 3165

22835072, दालि क्रमांक 441,

श्री. िशप्रया शक.घोटाळे , कक्ष अशिकारी

शवस्तार, 4 था मजला, उच्च व तंत्र
शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंबई.

( तांशि-2 )(022) 2279 3535
श्री. िंजय आ. िारुरकर, अवर िशचव
( तांशि-3 ) (022) 2204 0935 (अशतशरक्त कायतभार)
श्री.म.मा. मोरवे, अवर िशचव,
( तांशि-4 ), (022) 2204 0935
श्री. अशिल काटकर, कक्ष अशिकारी
( तांशि-5 ), (022) 2279 3535
श्रीमती का. रा. शपळणकर, कक्ष अशिकारी
( तांशि-6 (कला)) , (022) 2279 3668
श्री. ििीर ज. िेटटी, कक्ष अशिकारी
(तांशि-7 ), (022) 2204 0935

श्री. द.रा.किार, उपिशचव

श्रीमती गी.शि.चव्िाण, कक्ष अशिकारी, ( िाशि-1 ),

( अथतिंकल्प / ग्रंथालय / रोखिाखा

अथतिंकल्प, ( 022 ) 2279 3167

/ रा.िे. यो. / िाशि-2 / आस्था-2 /

श्रीमती ज.आ.खवणेकर, अवर िशचव ( िाशि-2 )

शवभागीय िशचव

उप िशचव

अवर िशचव / कक्ष अशिकारी

िोंदणी िाखा ) ,

(022) 2282 0719, ( लेखापशरक्षण )

(022) 22025281, दालि क्रमांक

( शविािमंडळ कामकाज )

422, शवस्तार, 4 था मजला, उच्च व

श्री.अ.शव.िावरे , कक्ष अशिकारी

तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंबई.

( िाशि-5 (ग्रंथालये)), ( 022 ) 2279 3668
श्री. ि.िं. चौबळ, कक्ष अशिकारी
( रोखा िाखा ), ( 022 ) 2285 5766
श्री.िा.भा.पारिाईक, कक्ष अशिकारी
( आस्था-2 ) ( 022 ) 2285 5766
श्री. अतल िांळखे, शविेष कायत अशिकारी
( राष्रीय िेवा योजिा ), ( 022 ) 2267 9565
श्रीमती अशिता ज.दवे,ििाय्यक कक्ष अशिकारी
िोंदणी िाखा (अशतरक्त कायतभार ),( 022 ) 2279 3174

कलम ४ ( १ ) ( ख )( दिा )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग (खद्द) मिील अशिकारी/कमतचारी यांच्या मािे फेब्रवारी, 2018
च्या वेतिाचा तपशिल दितशवणारे शववरणपत्र
अ.क्र.

िाव

पदिाम

वेति बँड
मिील वेति

ग्रेड पे

स्थूल वेति

शिव्वल वेति

1

श्री. िीताराम जे. कं टे

अपर मख्य िशचव

225000

0

236250

100827

2

श्री. एि. आर. खरात

िि िशचव

37400

8700

125026

68205

3

श्रीमती आर.एि.भालेकर

उप िशचव

28150

7600

97495

64531

4

श्री. एि. ए. िारुरकर

अवर िशचव

24750

6600

86091

67893

5

श्रीमती ज. आ. खवणेकर

अवर िशचव

26940

6600

91916

49228

6

श्री. एम. एम. मोरवे

अवर िशचव

24570

6600

85612

58366

7

श्री. व्िी.ए. िाबळे

अवर िशचव

23770

6600

83484

56811

8

श्री. आर. िी. िरवदे

अवर िशचव

20590

6600

75025

45590

9

श्री. आर. एि. अशिरे

कक्ष अशिकारी

22070

5400

75770

55872

10

श्री. एि. एि. चौबळ

कक्ष अशिकारी

21560

4800

71618

64474

11

श्रीमती शगता शितीि चव्िाण

कक्ष अशिकारी

19090

4800

65047

46913

12

श्री. िमीर एल. ढे रे

कक्ष अशिकारी

15110

4800

59160

48514

13

श्री. प्र. ि. कदम

कक्ष अशिकारी

22070

5400

75770

64282

14

श्री. अे. आर. काटकर

कक्ष अशिकारी

17440

4800

60658

41026

15

श्री. डी. व्िी खारके

कक्ष अशिकारी

22050

4800

72921

54737

16

श्रीमती एम. पी. केणी

कक्ष अशिकारी

15140

4800

54540

42531

17

श्री. एि. बी. पारिाईक

कक्ष अशिकारी

22610

5400

77207

63717

18

श्रीमती के आर शपळणकर

कक्ष अशिकारी

23010

5400

78271

58178

19

श्री. एच. व्िी पऱ्िाते

कक्ष अशिकारी

24000

5400

80904

64106

20

श्रीमती अिश्री अ िाळवी

कक्ष अशिकारी

21560

4800

71618

58248

21

श्री. अ. शव. िावरे

कक्ष अशिकारी

21080

4800

62577

52655

22

श्रीमती मिाली शम. िामंत

कक्ष अशिकारी

15140

4800

53431

35726

23

श्री. आर.व्िी. जािव

कक्ष अशिकारी

21560

4800

71618

63058

24

श्री. िे. प. बावीस्कर

कक्ष अशिकारी

15110

4800

59160

44047

25

श्री. एि.जे. िेट्टी

कक्ष अशिकारी

22530

4800

74198

60723

26

श्रीमती एि. आर. गावडे

उच्चश्रेणी लघलेखक

27000

4600

85556

38971

27

श्री. अॅ.टॉ.पशलयािाथ

उच्चश्रेणी लघलेखक

15020

4400

51915

37618

28

श्री. आर.जी. शिवतटकर

उच्चश्रेणी लघलेखक

24830

4600

80984

65331

29

श्रीमती के.के. वंजारे

उच्चश्रेणी लघलेखक

28130

4600

88562

45229

30

श्री. डी.एि. जािव

शिम्िश्रेणी लघलेखक

10990

4300

46580

26612

31

श्री. एि.आर. कांबळे

शिम्िश्रेणी लघलेखक

10990

4300

44980

33358

32

क. वाय.एि. कोल्िे

शिम्िश्रेणी लघलेखक

11930

4300

47703

34749

33

श्री. एि.एि. कलकणी

शिम्िश्रेणी लघलेखक

15370

4300

53022

41679

34

श्री. आर.व्िी.भाटकर

ििायक क.अ.

20070

4800

67654

40520

35

श्री. एि.एम.चव्िाण

ििायक क.अ.

12960

4300

41434

9184

अ.क्र.

िाव

पदिाम

वेति बँड
मिील वेति

ग्रेड पे

स्थूल वेति

शिव्वल वेति

36

श्री. जी.पी. चव्िाण

ििायक क.अ.

14540

4300

55261

35934

37

श्रीमती ए.जे. दवे

ििायक क.अ.

19550

4800

58966

35207

38

क.एि.आर.गायकवाड

ििायक क.अ.

10540

4300

43677

5424

39

श्री. पी.एम.गळगटे

ििायक क.अ.

10540

4300

43677

30876

40

श्री. एम.ए. घोंगडे

ििायक क.अ.

11450

4300

46312

29105

41

श्री. बी.एम.गभाले

ििायक क.अ.

11020

4300

45067

17719

42

श्रीमती एम.एि.गवळी

ििायक क.अ.

14580

4300

50921

43522

43

श्री. व्िी.एि. जाखलेकर

ििायक क.अ.

16940

4300

50826

42767

44

श्री. वाय.एि. जगताप

ििायक क.अ.

17420

4300

51959

35986

45

श्री. एम.बी. काळे

ििायक क.अ.

12930

4300

50599

29758

46

श्री. एि.एि. खैरकर

ििायक क.अ.

14020

4300

49431

36250

47

श्री. अे.डी. लांडगे

ििायक क.अ.

11960

4300

43952

25773

48

श्रीमती पी.जी. लांजक
े र

ििायक क.अ.

14020

4300

49431

36160

49

श्री. एच.के. मोिि

ििायक क.अ.

11930

4300

47703

30749

50

श्रीमती के.एि. िागरे

ििायक क.अ.

14570

4300

45233

33958

51

श्री. एि.एल.पडोल्या

ििायक क.अ.

9710

4300

41274

29466

52

श्री. एि.डी. पवार

ििायक क.अ.

10990

4300

44980

24840

53

श्री. पी.जी.पवार

ििायक क.अ.

13990

4300

53668

41084

54

श्री. ए.आर. रांबाडे

ििायक क.अ.

18100

4800

62414

53634

55

श्री. ए.व्िी. िरडकर

ििायक क.अ.

10990

4300

44980

28850

56

श्री. एि.एम.िकपाळ

ििायक क.अ.

13450

4300

52104

35897

57

श्रीमती आर.जी. िक्रेवार

ििायक क.अ.

12450

4300

45255

13327

58

श्रीमती ए.एि. िावडे कर

ििायक क.अ.

17600

4800

61084

44556

59

श्रीमती व्िी.व्िी.घरत

ििायक क.अ.

17600

4800

61084

6450

60

श्रीमती ए.व्िी.मोरे

ििायक क.अ.

19090

4800

65047

51754

61

श्री . एि.डी.बिदे

ििायक क.अ.

12960

4300

41434

24622

62

श्री. एम.आर.बिदे

ििायक क.अ.

20560

4800

68958

37573

63

श्रीमती एम.य.तपे

ििायक क.अ.

9300

4300

40086

31532

64

श्री. पी.पी. घोििेटवार

ििायक क.अ.

10990

4300

44980

25816

65

श्रीमती पी.ए. शिकत

ििायक क.अ.

12930

4300

50599

32529

66

श्री. ए.ए.चव्िाण

ििायक क.अ.

10100

4300

42403

25983

67

श्री. ए.एम. भोकरे

शलशपक-टं कलेखक

6310

1900

24377

18487

68

श्री. एि.पी. ब्रीद

शलशपक-टं कलेखक

6070

1900

23681

18905

69

श्री. डी.एि. दळवे

शलशपक-टं कलेखक

6560

1900

25101

19093

70

क. एि.ए.देिमख

शलशपक-टं कलेखक

6070

1900

23681

17905

71

श्री. एि.पी.फलबांिे

शलशपक-टं कलेखक

8230

1900

26898

19592

72

श्री. ए.ए. गोवळकर

शलशपक-टं कलेखक

6820

1900

25853

20723

73

श्री. ए.आर.कदम

शलशपक-टं कलेखक

6070

1900

23681

14318

74

क. पी.एच.कोळगीरे

शलशपक-टं कलेखक

6070

1900

23681

17905

अ.क्र.

िाव

वेति बँड

पदिाम

मिील वेति

ग्रेड पे

स्थूल वेति

शिव्वल वेति

75

श्रीमती एम.पी.कदम

शलशपक-टं कलेखक

9710

4300

37967

31961

76

श्री. पी.डी.कािडे

शलशपक-टं कलेखक

18570

4800

63664

42863

77

श्रीमती एि.एि.लाड

शलशपक-टं कलेखक

9300

4300

36876

22438

78

श्री. डी.िी.मेश्राम

शलशपक-टं कलेखक

9890

1900

31961

24660

79

श्रीमती आर.एम. िाखवा

शलशपक-टं कलेखक

10340

1900

33258

24244

80

श्री. ए.पी. िवघरे

शलशपक-टं कलेखक

12450

4300

45255

24621

81

श्री. व्िी.ए. पाटील

शलशपक-टं कलेखक

6310

1900

24377

18487

82

श्री. एि.ए. पोटे

शलशपक-टं कलेखक

7090

1900

26635

20377

83

श्रीमती पी.पी. राऊत

शलशपक-टं कलेखक

6560

1900

25101

19093

84

श्री. जी.िी.राणे

शलशपक-टं कलेखक

8640

1900

28636

21037

85

श्री. एि.एम.िरी

शलशपक-टं कलेखक

9080

1900

26513

22473

86

श्री. एि.एि.कदम

शलशपक-टं कलेखक

11960

4300

39074

30660

87

श्रीमती एि.पी.मिाडीक

शलशपक-टं कलेखक

5830

1900

22987

18323

88

श्रीमती पी.व्िी.बिदे

शलशपक-टं कलेखक

5830

1900

22987

17323

89

श्री. य.एि.बेळे

वािि चालक

11210

2200

32398

25133

90

श्री. ए. वाय.जािव

वािि चालक

11390

2200

36899

24699

91

श्री. आर.एल. दवणे

िाईक

8850

1600

28447

22767

92

श्रीमती व्िी.एि. जोिी

िाईक

9870

1900

28527

22557

93

श्री. एि.एल.कािार

शिपाई

10010

1900

32431

13279

94

श्री. डी.के.मोरजे

शिपाई

8990

1600

28819

24925

95

श्री. बी.ए. पावणे

शिपाई

8990

1600

28819

24178

96

श्री. ए.एम.िावंत

शिपाई

9530

1600

30356

22322

97

श्री. एम.एम. िेख

शिपाई

9160

1600

26144

19676

98

श्री. जे.एि. बिग

शिपाई

9910

1900

32165

24423

99

श्री. एि.के.टकरुल

शिपाई

9330

1600

29724

24631

100

श्री. आर.एि. यादव

शिपाई

9850

1900

32005

28493

101

श्री. डी.एम.खेडेकर

िाईक

10230

1900

33016

25520

राष्रीय िेवा योजिा मिील अशिकारी / कमतचारी यांच्या मािे फेब्रवारी, 2018 च्या वेतिाचा तपिील दितशवणारे
शववरणपत्र
राष्रीय िेवा योजिा मिील अशिकारी/कमतचारी यांच्या मािे फेब्रवारी,2018 च्या वेतिाचा तपिील दितशवणारे शववरणपत्र
अ.क्र.

िाव

पदिाम

वेति

ग्रेड पे

एकूण वेति

स्थूल वेति

1

श्रीमती एम.डी.गंजाळ

शिम्िश्रेणी लघलेखक

15090

4300

52277

48643

2

श्री. व्िी.पी.बिदे

ििायक क.अ.

11020

4300

40471

27958

3

श्री. जे.जी.िावेकर

ििायक क.अ.

21020

4800

71381

50164

4

श्री. एम.पी.काबाडी

ििायक लेखाशिकारी

15790

4400

55205

50123

5

श्रीमती एि.एम.इंगळे

िांव्ख्यकी ििायक

11830

2800

39616

30486

6

श्री. एम.एम.खाि

शिपाई

10470

1900

29943

17654

कलम ४ ( १ )( ख )( अकरा )
Manual No.4 (1)(XI)
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग-अथतिंकल्पीय अंदाज (2018-19) गोषवारा
अ.क्र.

मागणी क्र.

प्रिाि िीषत गौण / िीषत

मंजूर तरतूद

1

2

3

4
( रू.िजारात )

1

डब्ल्यू-1

2049-व्याज प्रदािे
104-भशवष्यशिवाि शििीवरील व्याज

एकूण : डब्ल्यू-1
2

डब्ल्यू-2

03-शवद्यापीठीय व उच्च शिक्षण
80-िवतिािारण

एकूण : डब्ल्यू-2
डब्ल्यू-3

60598684
390926

61884376

001-िंचालि व प्रिािि

230229

102-तंत्र शिक्षणािाठी शवद्यापीठांिा ििाय्य

221719
0

104-अिािकीय तंत्र मिाशवद्यालये व िंस्थांिा ििाय्य

2105758

105-तंत्रशिकेतिे

4342955

107-शिष्यवृत्या

6050000

108-परीक्षा
112-अशभयांशत्रकी तांशत्रक / मिाशवद्यालये व िंस्था
800-इतर खचत-इमारती

एकूण : डब्ल्यू-3
डब्ल्यू-4

894766

2203-तंत्र शिक्षण

103-तंत्र िाळा

4

2901817

2202-िवतिािारण शिक्षण
02-माध्यशमक शिक्षण

3

2901817

26939
1753468
0

14731068

2205-कला व िंस्कृती
101-लशलत कला शिक्षण
102-कला व िंस्कृती यांचे प्रचालि

366654
3002

अ.क्र.

मागणी क्र.

प्रिाि िीषत गौण / िीषत

मंजूर तरतूद

1

2

3

4

103-परातत्विास्त्र

50

105-िावतजशिक गंथालये

1556182

797-राखीव शििी व ठे व खात्यातूि िस्तांतरण (विूली)

1271068

800-इतर खचत

45470

एकूण :डब्ल्यू-4
5

6

डब्ल्यू-5

डब्ल्यू-6

3242426

िामाशजक िरक्षा व कल्याण
60-इतर िामाशजक िरक्षा व कल्याण कायतक्रम

2090

एकूण -डब्ल्यू :5

2090

2251-िशचवालय-िामाशजक िेवा
003-प्रशिक्षण

7

डब्ल्यू-7

20000

090-िशचवालय

140547

एकूण -डब्ल्यू :6

160547

2203-तंत्र शिक्षण, प्रादे शिक अिमतोल दू र करणे
800- इतर खचत

298133

एकूण -डब्ल्यू :7
8

डब्ल्यू-8

298133

4202-शिक्षण, क्रीडा, कला व िंस्कृती यावरील भांडवली खचत,
4250-इतर िामाशजक िेवांवरील भांडवली खचत

9

डब्ल्यू-9

104-तंत्रशिकेतिे

101000

एकूण -डब्ल्यू :8

101000

7610-िािकीय कमतचारी इ.कजे
7610-िािकीय कमतचारी इ.कजे

एकूण : डब्ल्यू -9

एकूण : उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग

325836

325836

83647293

कलम ४ ( १ )( ख )( बारा )
अथतिािाय्य कायतक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तिेच वाटप केलेल्या रक्कमा आशण कायतक्रमांच्या
लाभाशिका-यांचा तपिील

NIL
कलम ४ ( १ ) ( ख )( तेरा )
ज्या व्यक्तींिा िवलती, परवािे बकवा प्राशिकारपत्रे शदलेली आिे त अिा व्यक्तींचा तपिील

NIL

कलम ४ ( १ )( ख)( चौदा )
इलेक्रॉशिक स्वरुपात त्याि उपलब्ि अिलेल्या बकवा त्याच्याकडे अिलेल्या माशितीच्या
िंबंिातील तपिील

शवभागातील शवशवि कायाििांकडू ि शिगतशमत केले जाणारे मित्वाचे िािि
शिणतय, मिाराष्र िाििाच्या िंकेतस्थळावर ( www.maharashtra.gov.in ) उपलब्ि
करुि दे ण्यात येतात.
तिेच या शवभागांतगतत कायतरत चारिी िंचालिालयांची स्वत:ची स्वतंत्र
िंकेतस्थळे अिूि, त्यावर िंबंिीत िंचालिालयांची माशिती उपलब्ि आिे .

कलम ४ ( १ )( ख )( पंिरा )
माशिती शमळशवण्यािाठी िागशरकांिा उपलब्ि अिणा-या िशविांचा तपिील , तिेच िावतजशिक
वापरािाठी चालशवण्यात येत अिलेल्या ग्रंथालयाच्या बकवा वाचिालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा
तपिील;
माशिती शमळशवण्याकशरता प्रत्यक्ष भेटूि मागणी करणा-या िागशरकांिा, कायालयीि वेळेत,
िंबंिीत

अशिकारी / कमतचारी यांच्याकडू ि माशिती उपलब्ि िोते. तिेच माशिती अशिकार

अशिशियमातील तरतदीििार, शवभागातील माशिती िंबंिीत माशिती अशिका-यांकडू ि परशवण्यात
येते. तिेच िाििाच्या िंकेतस्थळावर उपलब्ि अिणारी माशिती ऑिलाईि पद्धतीिे िवतकाळ
उपलब्ि आिे . शवभागाच्या िूचिाफलकावर आवश्यक माशिती वेळोवेळी प्रशिध्द केली जाते.
शवभागाचे मंत्रालयामध्ये स्वतंत्र ग्रंथालय िािी.

कलम ४ ( १ )(ख )( िोळा )
जि माशिती अशिका-यांची िावे, पदिामे आशण इतर तपिील
अ.क्र.

कायािि

ििाय्यक माशिती अशिकारी

पदर्मिशदे शित माशिती अशिकारी

अपीलीय प्राशिकारी

1

आस्था-1

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( आस्था-1 ), दालि

िंबंशित उपिशचव

कक्ष अशिकारी

क्रमांक 439 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( आस्था-2 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 431 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( िमन्वय )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 418 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( लेखा िाखा )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 431 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( िोंदणी िाखा )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 418 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (िाशि-1 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 437 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (िाशि-2 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 439 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (िाशि-5 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 437 ( शवस्तार )

िाशि-7

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( िाशि-7 ) राष्रीय

राज्य िंपकत अशिकारी व

( राष्रीय िेवा

कक्ष अशिकारी

िेवा योजिा कक्ष (मेरो शििेमा िमोर)

शविेष कायत अशिकारी

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( मशि-1 )

िंबंशित उपिशचव

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 416 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( मशि-2 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 416 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( मशि-3 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 416 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी ( मशि-4 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 416 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (मशि-5 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 414 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (मशि-5 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 441 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-1 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 441 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-2 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 437 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-3 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 441 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-4 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 441 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-5 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 441 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-6 )

2
3
4
5
6
7
8
9

आस्था-2
िमन्वय
रोख िाखा
िोंदणी िाखा
िाशि-1
िाशि-2
िाशि-5

िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव

योजिा कक्ष )
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

मशि-1
मशि-2
मशि-3
मशि-4
मशि-5
मशि-6
तांशि-1
तांशि-2
तांशि-3
तांशि-4
तांशि-5
तांशि-6

िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव

22
23
24
25
26

तांशि-7
शवशि-1
शवशि-2
शवशि-3
शवशि-4

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 437 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-7 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 439 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

अवर िशचव (शवशि-1 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 420 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (शवशि-2 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 420 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

अवर िशचव (शवशि-3 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 420 ( शवस्तार )

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

अवर िशचव (शवशि-3 )

कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 420 ( शवस्तार )

िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव
िंबंशित उपिशचव

( अशतशरक्त कायतभार )
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िल्क शियामक

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी

कायालयीि िशचव

प्राशिकरण व

कक्ष अशिकारी

िल्क शियामक प्राशिकरण व प्रवेि

(िल्क शियामक

प्रवेि शियामक

शियामक प्राशिकरण

प्राशिकरण व प्रवेि

प्राशिकरण

305, ३ रा माळा, िािकीय तंत्रशिकेति

शियामक प्राशिकरण )

इमारत, 49, खेरवाडी, अलीयावर जंग
मागत, ब्रांद्रे ( पूवत मंबई - 400051 )
(०२२ ) 26476037

कलम ४ ( १ ) (ख) ( ितरा )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागातील इतर माशिती

मिाराष्र लोकिेवा िक्क अशिशियम 2015
मिाराष्र लोकिेवा िक्क अशिशियम, 2015 ( 2015 चा मिा. 31 ) च्या कलम 3 मिील पोट कलम (१) अन्वये
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागाच्या 10 िेवा क्रमांक िंकीणत. 2014/प्र.क्र.67-14/आस्था-2, शदिांक 18/01/2016
अन्वये अशििूशचत केल्या आिेत.
िदर अशििूचिा िाििाच्या िंकेतस्थळावर

( www.maharashtra.gov.in ) उपलब्ि करुि दे ण्यात

आलेल्या आिेत. िदर िेवा खालीलप्रमाणे आिे त.

शवद्यापीठे
१. परीक्षेत शमळालेल्या गणांची पिमोजणी
२. दय्यम गणपशत्रका / तात्परती गणपशत्रका
३. दय्यम पदवी प्रमाणपत्र वाटप
४. कागदपत्रे तपािणी
५. मायग्रेिि इशलशजशबशलटी प्रमाणपत्र

तंत्र शिक्षण िंचालिालय
१. CET- परीक्षेचे गणपत्रक
२. दय्यम गणपत्रक

मिाराष्र तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ
१. दय्यम गणपशत्रका / प्रमाणपत्र ( Duplicate Mark sheet / Certificate )
२. रान्िक्रीप्ट ( Transcript )
३. मायग्रेिि प्रमाणपत्र ( Migration Certificate.

