उच्च व तंत्रशिक्षण 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

: प्रिाि ि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, विशतगृिे व
िंस्थामिील 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, तर्दथत
पदे .
िेवाशवषयक िोरण व वैयक्तीक प्रकरणे जिे वेतिशिशिती, वेति आयोग, मागािवगीय
अििेष, िेवाशिवृत्ती, िेवाखंड, बदल्या इत्याशद.

कायािि
मशि-2

बी.एङ. , एम.एङ , बी.पी.एङ, एम.पी.एड व शविी मिाशवद्यालये यािंदभात िोरणात्मक व
इतर िवत बाबी व त्यांचे प्रिािि ( अशिकारी आशण कमतचा-यांच्या आस्थापिा शवषयक बाबी
वगळू ि ) जिे शवद्यार्थ्यांचे प्रवेि शियम शवषयक िोरण व तर्दिषंशगक बाबी, शिक्षक प्रशिक्षण
मिाशवद्यालयांिा मान्यता. NCTE ( National Council for Teachers Education ) व RCI
( Rehabilitation Council of India ) िंबिी िवत कामकाज.
शिष्यवृत्ती, फी माफी व तत्िम बाबी.
खाजगी िंस्थाचे जशमिी / शििी मागणी यािंबिीचे प्रस्ताव.
िािकीय विशतगृिे - प्रवेि व प्रिािि ( अशिकारी व कमतचा-यांच्या आस्थापिा शवषयक
बाबी वगळू ि ).
शिक्षण िल्क िशमती ( B.Ed, B.P.Ed. )या िंबिीचे िवत कामकाज.
िवत िािकीय / मिाशवद्यालये / िंस्था यांच्यािी िंबिीत िवत प्रिािकीय बाबी. ( शवत्तीय
बाबी व आस्थापिा शवषयक बाबी वगळू ि ), उदा. िािकीय िंस्थांबाबत रचिा व
कायतपध्दतीची अंमलबजावणी, भांडार तपािणी, भंगार िामािाची शवल्िेवाट, मालमत्ता
िोंदविी, पशरिर स्वच्छता, तंत्रज्ञािाचा वापर, व्व्िडीओ कॉन्फरन्िींग.

कायािि
मशि-3

उच्च शिक्षण िंचालिालयाअंतगतत येणा-या िािकीय व अिािकीय 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 , देणगी फंड इत्यादी.
िािकीय िंस्थाच्या खरेदी, जमीि व बांिकाम शवषयक बाबी व िािि िामगी खरेदीि
मान्यता / प्रिािकीय मान्यता, इत्यादी.
िािकीय व अिािकीय अिदाशित / खाजगी िंस्थािा / मिाशवद्यालयांिा केंद्र िाििाचे /
शवद्यापीठ अिदाि आयोगाचे अथतििाय्य.

खाजगी / अिािकीय अिदाशित मिाशवद्यालयांचे वेति व वेतिेतर अिदाि व त्या
अिदािाचे मल्यशििारण व विूली इत्यादी.
खालील िंस्थाच्या 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,
िािकीय िंस्थाची तपािणी दे णगी व फंङ

कायािि
मशि-4

मिाराष्र शवद्यापीठ अशिशियमांतगतत येणा-या मिाशवद्यालया िंबशिच्या िवत िैक्षशणक बाबी
उदा. िवीि शवद्यािाखा, अभ्यािक्रम, तकडया, मिाशवद्यालयांिा परवािगी दे णे,
मिाशवद्यालयाची तपािणी करणे, दं डात्मक कायतवािी, मिाशवद्यालयांिा िंलग्िीकरण,
शवद्याथी िंख्या फेरबदल 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 इत्याशद.
खाजगी मिाशवद्यालयाचे ॲक्रीशडटे िि, ॲटोिॉमी, परफॉमतन्ि इंशडकेटर यािारख्या
िैक्षशणक दजावाढीच्या बाबी इत्यादी.
इतर बाबी - अभ्यािक्रमाची पिरतचिा, िैक्षशणक मूल्यांकि, िंलव्ग्िकरणिंबिातील बाबी.
वषात 180 शदवि िैक्षशणक कामकाज करणे, इत्यादी.

कायािि
मशि-5

शवभागीय िििंचालिालये, मंबई पिवेल, पणे, िोलापूर, कोल्िापूर याच्या 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. वेतिशििती, मिाशवद्यालयावर प्रिािक िेमणे, अशतशरक्त शिक्षक इत्यादी.
िवत बाबी व अिा प्रकरच्या वरील िवत शवषयाच्या अिषंगािे उद् भवणारी िवत न्यायालयीि
प्रकरणे.
िवत अिािकीय अिदाशित / खाजगी िंस्थाचे / मिाशवद्यालयांचे िोरण, आकृतीबंि तयार
करणे. पदांचा आढावा.
िवत अिािकीय अिदाशित / खाजगी िंस्थाच्या / मिाशवद्यालयांच्या प्रिािकीय बाबी उदा.
रचिा व कायत-पध्दतीची अमंलबजावणी, भांडार िा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 शिक्षण इत्यादी. वरील िवत प्रकरणांचा अिषंगािे उद् भवणारी
िवत न्यायालयीि प्रकरणे.
अभ्यािक्रमाची व पदव्यांची िमकक्षता इत्यादी.
मिाशवद्यालयीि शिक्षण उपशवभागातील िवत कायाििाच्या िवत बाबींचे िमन्वय व इतर.
उच्चशिक्षण िं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 इत्यादी,
शवभागातील कायाििांची शवषय िूची, िंगणक परीक्षा, शवभागीय पशरक्षा इत्यादी.
खद्द शवभागातील अशिकारी / कमतचारी यांच्या गोपिीय अिवालांचे िंस्करण.
िेवाथत प्रणाली अंमलबजावणी करणे.

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 िंचालिालयाच्या शियंत्रणाखालील िवत शवभागीय कायालये
या मिील गट अ ते गट ड मिील अशिकारी / कमतचा-यांच्या िेवाशवषयक िवत बाबी.
िािकीय अशभयांशत्रकी / औषिशिमाण िास्त्र मिाशवद्यालये यामिील गट अ ते ड मिील
अशिकारी व कमतचारी यांच्या िवत िेवाशवषयक बाबी.
िािकीय

अिदाशित,

स्वायत्त

व

अिािकीय

अशभयांशत्रकी

मिाशवद्यालये

व

औषिशिमाणिास्त्र मिाशवद्यालये मिील अशिकारी / कमतचारी यांच्या िेवाशवषयक बाबी.
िािकीय, िािकीय अिदाशित, स्वायत्त , व अिािकीय अशभयांशत्रकी व औषिशिमाणिास्त्र
मिाशवद्यालये मिील िवत न्यायालयीि, लोकायक्त, माशिती अशिकारी अशिशियम इ. िंबिी
उद् भवणा-या िवत बाबी.

तांशि-2
( आस्थापिा
शवषयक बाबी )

िािकीय अशभयांबत्रकी / 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 / पाठपूरावा, 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
तंत्रशिक्षणािी िंबशित स्वायत्त पशरषंदािी िंबशित बाबी.
िवीि तंत्र शवद्यापीठ स्थापि करण्याचे कामकाज शवशवि िामंजस्य करार (MOU) शवषयक
बाबी.
भा तं शि प. िे प्रस्ताशवत केलेल्या वेतिश्रेण्या लागू करण्यािंबिीच्या िोरणात्मक बाबी.
केंद्र िाििाकडू ि प्रलंशबत तंत्र शिक्षणाच्या प्रकरणांचा पाठपरावा.

तंत्र शिक्षणािी िंबशित 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 िंस्थातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कमतचा-यांच्या शिवृत्ती वेति शवषयक प्रकरणे
व स्वेच्छा शिवृत्ती योजिेबाबत िोरणात्मक बाबी.
डॉ. बाबािािेब आंबेडकर तंत्रिास्त्र शवद्यापीठांिी िंबिीत ि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 िविी इमारतीची बांिकामािाठी प्रिािकीय मंजूरी / शियतव्य
अथतिंकव्ल्पत करणे.
वरील िंस्थािंबिीची जमीि उपलब्ि बाबतची प्रकरणे.
िािकीय तंत्र शिकेतिातील उपकरणे, िामग्री, फर्मिचर खरेदी करणे, जिी यंत्रिामग्री
शिलेशखत करणे.
िामाशजक न्याय, अशदवािी शवकाि, मशिला व बाल शवकाि शवभागांच्या तंत्र शिक्षयक
िमाजोपयोगी योजिा राबशवणे.
तंत्रशिक्षण िंचालिालयाच्या अखत्याशरतील िवत क्षेत्रीय कायालये तिेच िवत िैक्षशणक
िंस्थांचे कालबध्द शिरीक्षण करणे.
िांव्ख्यकी माशितीचे िंकलि करणे / तंत्रशिक्षण िंचालिालयािी वेगवेगळया
जाशिरातीिाठी केलेल्या खचतशवषयक बाबी.
तंत्रशिक्षण िंचालिालयाच्या शियंत्रणाखालील कायालयांिा वाििे परशवणे, दरध्विी मंजूर
करणे.
तंत्रशिक्षण िंचालिालयाच्या कक्षेतील िािकीय जागेिंदभात इतर िंस्थांिी / व्यव्क्तीिी
केलेल्या मागण्या िंदभात प्रकरणे.
लेखापशरच्छे द, िंशक्षप्त दे यके / तपशिलवार दे यके िंबिीच्या 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.
प्रवेि क्षमतेत बदल/ घट, िवीि अभ्यािक्रमांिा मान्यता, िवीि िंस्थेि मान्यता.
अिािकीय पदवी अशभयांशत्रकी / वास्तिास्त्र / औषिशिमाणिास्त्र / एम.िी.ए.
मिाशवद्यालयातील िैक्षशणक िल्क शििारीत करणे.
शिडिेिॅम मॅिेजमेंट िंस्थेिंबिीच्या ि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 िंस्थाबाबत 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 तंत्रशिक्षण शिक्षण पशरषदे च्या अखत्याशरतील आशण अशखल भारतीय
तंत्रशिक्षण शिक्षण पशरषदे च्या अखत्याशरत ििलेल्या िवत पदशवका अभ्यािक्रमांच्या िवीि
िंस्थांिा मान्यता दे णे, प्रवेि क्षमतेतील वाढ / घट, िवीि अभ्यािक्रमाि मंजूरी इ.
पदशवका अभ्यािक्रमांचे प्रवेिशियम तयार करणे.
पदशवका अभ्यािक्रमांिा स्वायत्ता प्रदाि करणे.
वरील िंस्थाचे मल्यमापि व दजा शिशितीकरण करण्याबाबत.
मिाराष्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या परीक्षािंबशिच्या िवत बाबी.
तंत्र शिकेतिे व तत्िम पदशवका िंस्थातील अभ्यािक्रमािी िमकक्षतेची प्रकरणे.
कम्यशिटी पॉलीटे व्क्िक योजिेची अंमलबजावणी करणे.
िािकीय व अिािकीय अिदाशित व शविा अिदाशित तंत्रशिकेति िंस्थाबाबतचे
शविािमंडळ प्रश्न,
आश्वाििे व इतर िवत बाबी तिेच लोकआयक्त, मािवी िक्क आयोग इ. प्राशिकरणाकडील
प्रकरणे.
मिाराष्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ अशिशियमांिी िंबंशित बाबी.

कायािि
तांशि- 6
( प्रिािकीय /
आस्थापिा बाबी )

कला िंचालिायािी िंबंिीत िवत बाबी.
ॲक्रीडे िि व शरिचत िोिायटी
शटचित रेबिग
िाशवन्यपूणत अभ्यािक्रम
रोजगार क्षमता वाढवणे.
शफशिबिग स्कल / शरइंशजशियबरग.
केंद्रीय ज्ञाि आयोग िंबिी िवत 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. िंबिी उदभवणा-या िवत बाबी.

उपिशचव ( 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 )

केंद्रिाििाकडू ि िे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 शिवा शििी , वेतिशिशिती, िंदभातील
कामकाज.
िवत पारंपाशरक शवद्यापीठातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कमतचा-यांचे शियतकालीक प्रशिक्षण,
इत्यादी.

शवशि-2
( शवत्तीय बाबी )

केंद्रिाििाकडू ि 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 पारंपाशरक 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 पारं पाशरक व अशभमत शवद्यापीठािी िंबिीत 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 िंबिीत ि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 म 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.
पारंपाशरक शवद्यापीठांिी िंबिीत िो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 िंबिीत िैक्षशणक बाबी.
शविी शवद्यापीठाची शिर्ममती व त्यांच्यािी िंबंिीत इतर िैक्षशणक बाबी.
स्वयंअथतििाव्य्यत शवद्यापीठाची शिर्ममती त्यांच्यािी इतर िंबिीत िैक्षशणक बाबी.
कलगरुंच्या बैठका ( जे.बी.व्िी.िी. िि ) आयोशजत करणे.
शवद्यापीठाच्या आशििभेवर शविािमंडळाचे प्रशतशििी पाठशवणे.
शवद्यापीठाचे व्यवस्थापि पशरषद / अशििभा व प्राशिकरणे यावरील शियक्त्या व बैठका
िंबिात.
मा. कलपती यांच्या कायालयाकडू ि प्राप्त िोणारे िैक्षशणक शवषयक िंदभत.

पांरपाशरक शवद्यापीठाखेरीज इतर शवद्यापीठािंबंिीत िोणा-या राज्य व केंद्रिाििाच्या 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 लोकिाशित्य िशमतीशवषयक िवत बाबी.
ध्वजशदि शििी िंकलि,

िाशि-2

शविािमंडळाचे िवत प्रश्न, आश्वाििे, शविीमंडळाच्या िशमत्या इत्यादी यांचा िमन्वय

उपिशचव ( 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 ( योजिेत्तर ) छाििी व पाठपरावा
आठमािी ििारीत अंदाजपत्रकाचे ( योजिेत्तर / योजिांतगतत ) िमन्वयि
पिर्मवशियोजि / प्रत्यार्मपत ( योजिेत्तर ) / योजिांतगतत ) प्रस्तावांचे िमन्वयि व मंजूरी
अथतिंकल्पातील अिदािशवषयक अथतििाय्यिाठी माशितीचे िंकलि
परवणी मागण्यांची ( योजिेत्तर / योजिांतगतत ) छाििी व िमन्वयि
अशतशरक्त तरतूद शियमािकल करणेचे िमन्वयि
ग्रामशवकाि व जलिंिारण शवभाग /मििूल व वि शवभागािी िंबंिीत अंदाजपत्रकाचे
िमन्वयि
शवत्त शवभागािे िूचशवलेली कपात ( योजिेत्तर ) व कपात िूचिांच्या माशितीचा पाठपरावा
करणे. अथतिंकल्पािी िंबशित 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 ि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

कायािि िाशि-5
ग्रंथालय
िंचालिालय
िंबिीत िवत बाबी

ग्रंथालय िंचालिालयाच्या आस्थापिेवरील अशिकारी / कमतचा-यांच्या िवत िेवाशवषयक
बाबी.
िािकीय ग्रंथालये व िावतजशिक ग्रंथालयािंबंिीच्या ि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 योजिा िंदभातील िवत बाबी

राष्रीय िेवा
योजिा िंदभातील
िवत बाबी
िोंदणी िाखा

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

आस्थापिा -2

खद्य 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

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

उप िशचव

अवर िशचव / कक्ष अशिकारी

श्री. शिताराम कं टे , प्रिाि

श्रीमती. रो.ि. भालेकर,

( मशि-1 ) कक्ष अशिकारी

िशचव,

उपिशचव

( उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग,

( मिाशवद्यालीयि शिक्षण /

मंत्रालय, मंबई )

आस्थापिा )

कक्ष अशिकारी ( मशि-2)
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 )

उपिशचव

कक्ष अशिकारी ( शवशि-2 )

( शवद्यापीठ शिक्षण ),

अवर िशचव ( शवशि-3 )
अवर िशचव ( शवशि-4 )
कक्ष अशिकारी ( िमन्वय )
अवर िशचव ( िाशि-2 )
( शविािमंडळ कामकाज )

डॉ. श्री. शकरण पाटील, उपिशचव

कक्ष अशिकारी ( तांशि-1 )

( तंत्रशिक्षण ) / ( कला )

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

श्री. पा.म. ताकटे , उपिशचव

कक्ष अशिकारी ( िाशि-1 )

( अथतिंकल्प / ग्रंथालये /

अवर िशचव ( िाशि-2 ) ( लेखापशरक्षण )

रोखिाखा / रा.िे. यो. / िाशि-2
/ आस्था-2 / िोंदणी िाखा ) ,

कक्ष अशिकारी ( िाशि-5 )
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 िंचालिालय

तंत्र शिक्षण िंचालिालय

कला िंचालिालय

ग्रंथालय िंचालिालय

िंचालक ( उच्च शिक्षण )

िंचालक ( तंत्र शिक्षण )

िंचालक ( कला )

िंचालक ( ग्रंथालय )

उच्च शिक्षण

तंत्र शिक्षण िंचालिालयाची

कला िंचालिालयाची काये :-

ग्रंथालय िंचालिालयाची काये

िंचालिालयाची काये

काये :-

शवद्यापीठांिा

अतांशत्रक

१) िंचालि व प्रिािि

१) दृक क्षेत्रातील शवशवि कायाची ििूत्र

१)

शिक्षणाकीरता मदत,

२)

व िास्त्रिध्द आखणी करणे, रं गकला व

िावतजशिक ग्रंथालय पध्दती यांचे

२)

शवद्यापीठाि ििाय्य

रे खाकला, शिल्पकला, उपयोशज कला,

शियोजि, पशररक्षण, िंघटि व

- मंबई शवद्यापीठाि परीरक्षण

िवतिािारण

शवकाि करणे.

शविी

अिदाि ( िंस्था - िर ज. जी.

केलेली कला व कला शिक्षक प्रशिक्षण व

२) िावतजशिक ग्रंथालयातील जिे

शवद्याथी

वास्तिास्त्र मिाशवद्यालय, मंबई

तत्िम अन्य शवषयािंबिी उध्दभवणा-या

व दर्ममळ ग्रंथ शियतकाशलके,

)

िमस्या िाताळणे

िस्तशलशखत यांचा िंग्रि करुि

2) कला शिक्षकांिाठी प्रायोशगक शिशबरे ,

तो जपूि ठे वणे.

तंत्र िास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे

कायतिाळा, चचाित्रे आयोशजत करणे.

३) ग्रंथालयात काम करणा-या व

शवद्यापीठाि परीरक्षण अिदाि

3) िवतिािारणपणे

करुि

मिाशवद्यालयांिा अिदािे

३)

कला शिक्षणाच्या तपािणीची व्यवस्था

उमेदवारांिाठी ग्रंथालय िास्त्राचे

४) शिष्यवृत्या व िवलती

मिाशवद्यालये

करणे.

प्रशिक्षण दे ऊि त्यांच्या परीक्षा

५)

िािाय्य.

४)

४) पदशवका अभ्यािक्रम.

बालशचत्रकला स्पिा आयोशजत करणे.

४) राज्यात प्रशिध्द झालेल्या िवत

५) मशिला शवषयक अथतिंकल्प.

5) खाजगी कला िंस्थांिा पदशवका

पस्तकाची

६)

अभ्यािक्रम शिकशवण्यािाठी िािि

प्रशिध्द करणे.

िािकीय

वाशणज्य
शवज्ञाि

कला,

मिाशवद्यालये,
िंस्था,

मिाशवद्यालये,
विशतगृिे,

यांच्या

आस्थाशवषयक

बाबी

व

अिदािे
३)

अिािकीय

एकलव्य

योजिेव्दारे

िैक्षशणक
गरीब,

बध्दीमाि

शवद्यार्थ्यांिाठी

पदव्यूत्तर

शिक्षणाि

तंत्रशिक्षणािाठी

- डॉ.

बाबािािे ब आंबेडकर

अिािकीय
व

पदवी

तंत्र
िंस्थांिा

व

पदव्यत्तर

तालका

शिक्षणामध्ये

व

अंततभाव

शिक्षण क्षेत्रातील

शजल्िा

स्तरावर

िावतजशिक

ग्रंथालये

व

इव्च्छणा-या

घेणे
ग्रंथिची

प्रशतवषी

आर्मथक ििाय्य.

अभ्यािक्रम.

मान्यता दे ण्याबाबत शिफारि करणे व

५) मिाराष्र िावतजशिक ग्रंथालये

६) अशखल भारतीय िागरी

७) शिष्यवृत्त्या.

त्यांिा अिदाि मंजूर करणे.
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िेवा ( आय.एि.एि. ) पूवत

८) तंत्रशिक्षणाचा दजा ििार

6) िािकीय, िाििमान्य अिािकीय

अन्वये

प्रशिक्षण केंद्र.

कायतक्रम ( टीईक्यूप )

अिदाशित व शविाअिदाशित कला

अंमलबजावणीिी

७) िंिोिि व िांस्कृशतक

९) मित्वाच्या इतर बाबी.

मिाशवद्यालयांवर शियंत्रण ठे वणे.

अिलेल्या िवत बाबींवर राज्य

िंस्थांिा अिदाि

१०)

भारतीय

7) राज्य कला प्रदितिे आयोशजत करणे.

िाििाि िल्ला दे ण्यािाठी राज्य

तंत्रशिक्षण पशरषद ( अे. आय.

८) वयोवृध्द व िामवंत व्याविाशयक

ग्रंथालय

िी.टी.ई. )

कलाकारांचा

प्रस्ताशवत करणे.

८)

िािकीय

अद्यापक

मिाशवद्यालये

आशण

अिािकीय शिक्षण िास्त्र

अशखल

उपरोक्त

कायतक्रम

मिाशवद्यालयांिा ििाय्य्ा

तंत्रशिक्षण

९) प्राचीि िस्तशलशखतांचे

अशिपत्याखाली

भाषांतर

िािकीय

व

िंरक्षण

िंचालिालयाच्या
अिलेल्या

कायालये

व

रोख

रक्कम

रुपये

अशिशियमाच्या
िंबशित

पशरषदे ची

स्थापिा

25,000/- व िन्मािपत्र दे ऊि गौरव

६) राजा राममोिि रॉय ग्रंथालय

करणे.

प्रशतष्ठाि व राज्य िािि यांच्या

9) शवद्याथी शवभागातील िामवंत ज्येष्ठ

िंयक्त

कलाकरांचा

ग्रंथालयाच्या

रोख

परस्कार

रुपये

शवद्यमािे

िावतजशिक

अथतििाय्यांच्या

परावािेषांची िोंदणी

िंस्थामाफतत िव्यवव्स्थत पार

11,000/- व िन्मािपत्र दे ऊि गौरव

योजिा राबशवणे.

१०) जन्मिताब्दी िंमारं भ

पाडला जातो.

करणे.

७) अ) राज्यातील मान्यताप्राप्त

व िाशित्याला उत्तेजि (

10) रे खाकला व उच्च कला परीक्षा

िावतजशिक ग्रंथालयांिा परस्कार

शिक्षक परस्कर, िंस्कृत

आयोशजत करणे.

योजिा.

परस्कार )

11) िाििाकडू ि वेळोवेळी िोपशवण्यात

ब) राज्यातील उत्कृष्ट ग्रंथालय

येणारी

िंवक व कायतकता यांिा डॉ.

िवत

प्रकारची

कलात्मक

िाजवटीची कलाशवषयक कामशगरी पार

एि.आर.

पाडणे.

परस्कार योजिा राबशवली जाते.

12)

व्याविाशयक कलाकार व कला

शवद्याथी यांचि
े ाठी राज्यस्तरीय कला
प्रदितिे आयोशजत करणे.

रं गिाथि

ग्रंथशमत्र

शवद्यापीठ - उच्च शिक्षण या िंज्ञम
े ध्ये पदवी व पदव्यूत्तर 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
अमलात आणला आिे . या कायद्यान्वये िवत शवद्यापीठांिा िारखीच काये व अशिकार प्रदाि करण्यात आले. उच्च
शिक्षणाच्या शिरशिराळया पातळयांवर ियोग्य शिक्षणक्रम तयार करणे व त्याििार ते कायतक्षमतेिे अमलात आणणे,
तिेच िैक्षशणक दजा उं चावूि तो अशिकाशिक िंपन्न करण्यािाठी अभ्यािक्रमात योग्य त्या ििारणा करणे िे
शवद्यापीठाचे मख्य कायत आिे.

मिाराष्रातील कायतरत अिलेले शवद्यापीठे
अ.

राज्यातील शवद्यापीठे

कायतक्षत्र
े ातील शजल्िे

1

िाशवत्रीबाई फले शवद्यापीठ, पणे

पणे, िाशिक, अिमदिगर,

2

मंबई शवद्यापीठ, मंबई

मंबई, ठाणे, पालघर, बििदगत,

क्र.

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, विा, भंडारा, गोंशदया

िागपूर
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.

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 देणे आवश्यक वाटल्याि वरीष्ठांचे आदेि 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 ििायकािे िादर केलेल्या प्रकरणांची तपािणी करणे व मान्यतेिाठी वरीष्ठांिा
िादर करणे.
३. प्रत्येक आठवडयाच्या िोमवारी थकीत प्रकरणांचा आढावा घेणे.

३)

ििायक कक्ष अशिकारी
१. कायािि अशिका-यािे ििायकाकरीता शचन्िांशकत केलेल्या िंदभावर कायतवािी करणे.
२. प्रस्ताव शियमाििार तपािूि, आवश्यक तेथे शटपण्या व प्रारुपे िादर करणे.
३. थकीत प्रकरणांचा आढावा घेणे व त्या अिषंगािे स्मरणपत्र दे णे.
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 वि
ू 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 )( तीन )
शिणतय प्रशक्रयेतील पयतवक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदाशयत्व शिशित करुि
कायतपध्दतीचे प्रकािि
१. िोरणात्मक बाबीिंदभात मंत्रीमंडळाि शटपणी िादर करुि शिणतय घेण्यात येतो.
२. आर्मथक बाबीिंदभात शवत्त शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतला जातो.
३. न्यायालयीि बाबीिंदभात शविी व न्याय शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतला जातो.
४. प्रिािकीय बाबिंदभात िामान्य प्रिािि शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतला जातो.
५. अन्य शवभािी िंबशित बाबी अिल्याि, त्या त्या शवभागािी िल्लामिलत करुि शिणतय घेतला जातो.
६. शविीमंडळ कामकाज व इतर मित्वाच्या बाबीिंदभात मा. मंत्री मिोदयांच्या मान्यतेिे शिणतय घेतला जातो.
शवभागािे घेतलेल्या शिणतयाबाबत शविीमंडळ, न्यायालये, प्रशिध्दी माध्यमे तिेच िवतिामान्य िागशरक इत्यादी
स्तरावर वेळोवेळी प्रश्न उपव्स्थत िोताच व त्या त्या शठाकाणी शवभागाला, घेतलेल्या शिणतयाबाबत िमथति करावे
लागते.

कलम ४ ( १ )( ख )( चार )
स्वत:ची कायत पार पाडण्यािाठी त्याच्याकडू ि 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 शवभागाि
िंबशित िि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 िंबशित
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 अिंरािीकरण ) शियम, 1981.
९. शवभागीय चौकिी शियमपव्स्तका.
10. मिाराष्र िवतिािारण भशवष्य शिवा 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 तंत्रशिक्षण मंडळ अशिशियम, 1997.
22. डॉ. बाबािािेब आंबेडकर तंत्रज्ञाि लोणेरे शवद्यापीठ, अशिशियम, 2014.
23. मिाराष्र राज्य रॅबगग प्रशतबंिक अशिशियम,1999.

कलम ४ ( १ )( ख )( ििा )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभागामध्ये उपलब्ि दस्ताऐवजांची 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 / िंबशं ित कायाििामध्ये जति केले जातात
अिौपचाशरक िंदभत िोंदविी / देयक िोंदविी /
ििादे ि िोंदविी / रोखविी
शिवडिस्ती

िंबशं ित कायाििामध्ये जति केले जातात

कायतक्रम अंदाजपत्रक

िंबशं ित कायाििामध्ये जति केले जातात

अशिशियम / अशििूचिा / िािि शिणतय / ज्ञापि िंबशं ित कायाििामध्ये जति केले जातात
/ 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, मिात्मा फले, राजषी िािू चशरत्र िाििे प्रकािि िशमती.
2. मिाराष्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ.
3. मिाराष्र राज्य लोकिाशित्य िशमती.
4. राज्य ग्रंथालय शियोजि िशमती / राज्य ग्रंथालय शियोजि उपिशमती.
5. ग्रंथ शिवड िशमती.
6. राज्य ग्रंथालय पशरषद.
7. िस्तशलशखत िल्लागार िशमती.
8. डॉ. बाबािािेब आंबेडकर परस्कार शिवड िशमती.
9. िल्क शियामक प्राशिकरण, मंबई.
10.प्रवेि शियामक प्राशिकरण, मंबई.
11. िाशित्यरत्ि लोकिाशिर अण्णाभाऊ िाठे चशरत्र िाििे प्रकािि िशमती.
12. मिाराष्र राज्य उच्च शिक्षण पशरषद.
13. राज्य िामाईक प्रवेि परीक्षा कक्ष, मंबई.
14. शिक्षक व शिक्षक िंघंटिा यांच्या मागण्या / िमस्या / तक्रारीवर शिणतय घेण्यािाठी राज्यस्तरावरील शविेष
िशमती.
15. शिक्षण िल्क िशमती ( B.Ed & B.P.E.D. िाठी )

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

उप िशचव

अवर िशचव / कक्ष अशिकारी

श्री. शिताराम कं टे , प्रिाि िशचव,

श्रीमती. रो.ि. भालेकर, उपिशचव

श्री.गणेि कचरे , कक्ष अशिकारी,

( उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग,

( मिाशवद्यालयीि शिक्षण / आस्थापिा

( मशि-1 ), (022) 22793174

मंत्रालय, मंबई ) (022)

(022) 22820304, दालि क्रमांक

22025301 / 22885845,

414, ४ था मजला, उच्च व तंत्र शिक्षण

श्रीमती उ. वै. जोिी, कक्ष अशिकारी

दालि क्रमांक 411,( शवस्तार ) , ४

शवभाग, मंत्रालय, मंबई.

था मजला, उच्च व तंत्र शिक्षण

( मशि-2), (022) 22793177
श्री. मिें न्द्र ग. पाटील, कक्ष अशिकारी
( मशि-3 ), (022) 22793171

शवभाग, मंत्रालय, मंबई.

श्री. द. व. खारके, कक्ष अशिकारी
( मशि-4 ),(022) 22793174
श्री. बा.म. आिोले, कक्ष अशिकारी
( मशि-5 ),(022) 22793177
श्रीमती मशिषा प्र. शकणी, कक्ष अशिकारी,
( मशि-6),(022) 22793177
श्रीमती स्िेिा ि. जोिी, कक्ष अशिकारी
( आस्था -1 ) (022) 22793914
श्री. शिध्दाथत रा. खरात, उपिशचव

श्री. ि.त. जािव, 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 )22793170
श्री. ि.शि. माळी, अवर िशचव
( शवशि-3 )(022) 22793171
श्री. ि.शि. माळी, अवर िशचव ( शवशि-4 )
( 022 ) 22793172 ( अशतशरक्त कायतभार )
श्री. शव.गो. चांदेकर, कक्ष अशिकारी
( िमन्वय ) ( 022 ) 22793174
श्री. शि.भा. मराळे , अवर िशचव ( िाशि-2 )
( 022 ) 22820719 ( शविािमंडळ कामकाज )

डॉ. श्री. शकरण पाटील, उपिशचव

श्री. शकरण जािव, कक्ष अशिकारी

( तंत्रशिक्षण ) / ( कला ) , (022)

( तांशि-1 )(022)22793165

22835072, दालि क्रमांक 441,

श्री. प्र.भा. आव्िाड, कक्ष अशिकारी

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

( तांशि-2 )(022) 22793535
श्री. िंजय आ. िारुरकर, अवर िशचव
( तांशि-3 ) (022) 22040935
श्री.म.मा. मोरवे, अवर िशचव,
( तांशि-4 )(022) 22040935
श्री. अशिल काटकर, कक्ष अशिकारी
( तांशि-5 ), (022) 22793535
श्री. ििीर ज. िेटटी, कक्ष अशिकारी
तांशि-4 ), (022) 22793165
श्रीमती का. रा. शपळणकर, कक्ष अशिकारी
( तांशि-6 ) , (022) 22793668

श्री. पा.म. ताकटे , उपिशचव

श्री.रा.शव. जािव, कक्ष अशिकारी,

( अथतिंकल्प / ग्रंथालय / रोखिाखा

( िाशि-1 )( 022 ) 22793167

/ रा.िे. यो. / िाशि-2 / आस्था-2 /

श्री. शि.भा. मराळे , अवर िशचव

िोंदणी िाखा ) ,
(022) 22025281, दालि क्रमांक
422, शवस्तार, 4 था मजला, उच्च व
तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंबई.

( िाशि-2 )(022) 22820719 ( लेखापशरक्षण )
श्रीमती ि.िे . पाटणकर, कक्ष अशिकारी
( िाशि-5 ) ( 022 ) 22793668
श्री. ि.िं. चौबळ, कक्ष अशिकारी
( रोखा िाखा ), ( 022 ) 22855766
श्रीमती शितल रा. कदम, कक्ष अशिकारी
( आस्था-2 ) ( 022 ) 22855766
श्री. अतल िांळखे, शविेष कायत अशिकारी
( राष्रीय िेवा योजिा ), ( 022 ) 22679565
श्री.द.ि. गरव, कक्ष अशिकारी,
( िोंदणी िाखा ) ( 022 ) 22793174

कलम ४ ( १ )( ख )( दिा )
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग ( खद्य ) मिील अशिकारी / कमतचारी यांच्या मािे एशप्रल, 2016 च्या
वेतिाचा तपिील दितशवणारे शववरणपत्र
अ.क्र.

िांव

पदिाम

वेति

ग्रेड पे

स्थल वेति

शिव्वळ रक्कम

1

डॉ. एि.ए. चिांदे

प्रिाि िशचव

79000

0

173010

48942

2

श्रीमती आर.एि. भालेकर

उपिशचव

26120

7600

86363

80203

3

श्री. पा.म. ताकटे

उपिशचव

26890

7600

77933

35618

4

श्री. एि.आर. खरात

उपिशचव

29290

7600

94256

73096

5

श्री.एि.ए. िारुरकर

अवर िशचव

22940

6600

76255

60870

6

श्री.एि.बी. मराळे

अवर िशचव

22540

6600

75259

56526

7

श्री.एम.एम. मोरवे

अवर िशचव

22770

6600

75831

54671

8

श्री. एि.एि. माळी

अवर िशचव

19020

6600

64419

32212

9

श्री.एच.टी. जािव

अवर िशचव

24440

6600

79990

51830

10

श्री.आर.एि. अशिरे

कक्ष अशिकारी

20510

4800

64522

56842

11

श्री. एि.एि. चौबळ

कक्ष अशिकारी

20040

4800

63352

51672

12

श्री.द.ि. गरव

कक्ष अशिकारी

21420

4800

58922

45617

13

श्री. के.अे. जािव

कक्ष अशिकारी

16940

5400

63220

50274

14

श्रीमती. य.व्िी. जोिी

कक्ष अशिकारी

16290

5400

61459

30417

15

श्रीमती. एि.एि. जोिी

कक्ष अशिकारी

23940

4800

73063

55383

16

श्री. के.आर. काटकर

कक्ष अशिकारी

16160

4800

53690

46210

17

श्री. डी.व्िी. खारके

कक्ष अशिकारी

20500

4800

64497

52620

18

श्रीमती एम.पी. केणी

कक्ष अशिकारी

13990

4800

78287

42107

19

श्री. जी.एि. कचरे

कक्ष अशिकारी

16940

5400

63220

30924

20

श्रीमती एि.आर. कदम

कक्ष अशिकारी

22350

4800

69104

36400

21

श्रीमती एि.एच. पाटणकर

कक्ष अशिकारी

21420

4800

66788

57108

22

श्री.एम.जी. पाटील

कक्ष अशिकारी

22410

5400

71947

57787

23

श्रीमती के.आर. शपळणकर

कक्ष अशिकारी

21390

4800

66713

63533

24

श्री. बी.एम. आिोले

कक्ष अशिकारी

19090

4800

60986

51106

25

श्री. व्िी.जी. चांदेकर

कक्ष अशिकारी

21970

4800

68157

51842

26

श्री. आर.व्िी. जािव

कक्ष अशिकारी

20040

4800

63352

47884

27

श्री. एि.जे. िेटटी

कक्ष अशिकारी

20950

4800

65618

56778

28

श्री. डी.डी. भोजे

उच्चश्रेणी लघलेखक

10910

4400

40822

35342

29

श्रीमती एि.आर. गावडे

उच्चश्रेणी लघलेखक

21580

4600

75652

55492

30

श्री. ॲ.टॉ. पशलयािाथ

उच्चश्रेणी लघलेखक

13900

4400

45585

35264

31

श्री. आर.जी. शिवतटकर

उच्चश्रेणी लघलेखक

23130

4600

71178

59788

32

श्रीमती के.के. वंजारी

उच्चश्रेणी लघलेखक

26240

4600

78292

62612

33

श्री. डी.एि. जािव

शिम्िश्रेणी लघलेखक

10100

4300

41310

33022

34

श्री. एि.आर. कांबळे

शिम्िश्रेणी लघलेखक

10100

4300

39710

32722

35

क. वाय. एि. कोल्िे

शिम्िश्रेणी लघलेखक

10990

4300

42121

33243

36

श्री. एि.एि. कलकणी

शिम्िश्रेणी लघलेखक

14230

4300

46840

35660

37

श्री. आर.व्िी. भाटकर

ििायक क.अ.

18630

4800

59841

35161

38

श्री. एि.एम. चव्िाण

ििायक क.अ.

11960

4300

36309

30004

39

श्री. पी.एि. िावले

ििायक क.अ.

15720

4300

50550

46870

40

श्रीमती ए.जे. दवे

ििायक क.अ.

18150

4800

51761

32456

41

श्री. एम.ए. घोंगडे

ििायक क.अ.

10540

4300

40902

33722

42

श्री. बी.एम. जािव

ििायक क.अ.

9710

4300

34451

26008

43

श्री. वाय. एि. जगताप

ििायक क.अ.

16160

4300

45507

30202

44

श्री. एम.बी. काळे

ििायक क.अ.

11930

4300

44668

35878

45

श्री. एि.एि. कांबळी

ििायक क.अ.

15720

4300

50550

41344

46

श्री. एि.एि. खैरकर

ििायक क.अ.

12960

4300

43677

36997

47

श्रीमती के.व्िी. कलकणी

ििायक क.अ.

15280

4300

49454

35574

48

श्री. अे.डी. लांडगे

ििायक क.अ.

11020

4300

38847

28767

49

श्री. एच.के. मोिि

ििायक क.अ.

10990

4300

42121

34743

50

श्रीमती व्िी.एम. मेिेर

ििायक क.अ.

11480

4300

35258

24953

51

श्रीमती के.एि. िागरे

ििायक क.अ.

13480

4300

39638

30433

52

श्री. एि.डी. पवार

ििायक क.अ.

10100

4300

39710

31722

53

श्री. ए.आर. रांबाडे

ििायक क.अ.

16780

4800

55234

40554

54

श्री. ए.व्िी.िरडकर

ििायक क.अ.

10100

4300

39710

32722

55

श्रीमती आर.जी. िक्रेवार

ििायक क.अ.

11480

4300

35258

31953

56

श्रीमती ए.एि. िावडे कर

ििायक क.अ.

15720

4300

50550

42370

57

श्री. ए.एि. वाघमोडे

ििायक क.अ.

13450

4300

48786

21840

58

श्री. बी.एम. गभाले

ििायक क.अ.

10130

4300

39792

31290

59

श्री. व्िी.एि. जाखलेकर

ििायक क.अ.

15720

4300

44544

39839

60

श्री.जी.पी. चव्िाण

ििायक क.अ.

11930

4300

44668

35878

61

श्री.पी.पी. घोििेटवार

ििायक क.अ.

10100

4300

39710

32723

62

श्रीमतती पी.ए. शिकत

ििायक क.अ.

11930

4300

44668

36878

63

श्रीमती व्िी.डी. िरदेिाई

ििायक क.अ.

13480

4300

44972

37792

64

श्री. ए.एम. भोकरे

शलशपक टं कलेखक

5830

1900

21541

16595

65

श्री. आर.एि. बिगे

शलशपक - टं कलेखक

5830

1900

21541

17595

66

श्री. डी.एि. दळवे

शलशपक - टं कलेखक

6560

1900

23518

18252

67

श्री. ए.ए.गोवळकर

शलशपक - टं कलेखक

6310

1900

22841

18685

68

श्री. अे.बी. गोरे

शलशपक - टं कलेखक

11480

4300

39992

24012

69

श्रीमती एम.पी. कदम

शलशपक - टं कलेखक

8530

1900

26571

24011

70

श्रीमती एि.एि. लाड

शलशपक - टं कलेखक

8330

1900

26073

21513

71

श्रीमती पी.जी. लांजक
े र

शलशपक - टं कलेखक

12960

4300

43677

31497

72

श्री. डी.िी. मेश्राम

शलशपक - टं कलेखक

9200

1900

28239

23979

73

श्री. आर.एि. मोरे

शलशपक - टं कलेखक

7230

1900

20595

14715

74

श्रीमती आर.एम. िाखवा

शलशपक - टं कलेखक

9630

1900

29310

22750

75

श्री. ए.पी. िवघरे

शलशपक - टं कलेखक

11480

4300

39992

17562

76

श्री. एि.एल. पडोल्या

शलशपक - टं कलेखक

6110

1900

22300

17230

77

श्री. व्िी.ए. पाटील

शलशपक - टं कलेखक

5830

1900

21541

16595

78

श्री. एि.ए. पोटे

शलशपक - टं कलेखक

6560

1900

23518

18252

79

श्री. पी.आर. परब

शलशपक - टं कलेखक

12970

4300

43702

31967

80

श्रीमती. पी.पी. राऊत

शलशपक - टं कलेखक

6070

1900

22191

17139

81

श्री. एि.एि. िेळके

शलशपक - टं कलेखक

11960

4300

36309

25714

82

श्री. बी.आर. वमा

शलशपक - टं कलेखक

7360

1900

25685

20829

83

श्री. एि.पी.ब्रीद

शलशपक - टं कलेखक

5830

1900

21541

17835

84

श्रीमती एि.एि. कदम

शलशपक - टं कलेखक

15280

4300

45180

38138

85

श्रीमती एि.एम. तेंडूलकर

शलशपक - टं कलेखक

13480

4300

44972

37940

86

श्री. पी.बी. पवार

शलशपक - टं कलेखक

8000

1900

22281

17107

87

श्री. जी.िी. राणे

शलशपक - टं कलेखक

8030

1900

25236

18681

88

श्री. य.एि. बेळे

वािि चालक

10440

2200

28332

22160

89

श्री. ए.आय. जािव

वािि चालक

10600

2200

32622

24212

90

श्री. ए.ए. पटे ल

िवालदार

10340

1900

31228

30668

91

श्री. आर.एल. दवणे

िाईक

8240

1600

25152

21126

92

श्रीमती . व्िी. एि. जोिी

िाईक

9180

1900

24915

20475

93

श्री. आर.बी. कांबळे

शिपाई

10330

1900

31203

20643

94

श्री. एि.एल. कािार

शिपाई

9020

1600

27094

18654

95

श्री. डी.के. मोरजे

शिपाई

8380

1600

25500

22060

96

श्री. बी. ए. पावणे

शिपाई

8380

1600

25500

21113

97

श्री. ए.एम. िावंत

शिपाई

8880

1600

26745

20015

98

श्री. एम.एम. िेख

शिपाई

8530

1600

25874

18914

99

श्री. जे.एि. बिग

शिपाई

9220

1900

28339

22779

100

श्री. एि.के. टकरुल

शिपाई

8700

1600

26297

23133

101

श्री. आर.एि. यादव

शिपाई

8850

1600

26671

23731

102

श्री. डी.एम. खेडेकर

िाईक

9520

1900

29086

21046

राष्रीय िेवा योजिा मिील अशिकारी / कमतचारी यांच्या मािे एशप्रल, 2016 च्या वेतिाचा तपिील दितशवणारे
शववरणपत्र
अ.क्र.

िांव

पदिाम

वेति

ग्रेड पे

स्थूल वेति

शिव्वळ वेति

1

श्रीमती िी.बी. कोळं बे

शिम्िश्रेणी लघलेखक

18790

4300

58194

48556

2

श्री. शव.प. बिदे

ििायक क. अशिकारी

10130

4300

35463

26836

3

श्री. शम.प. काबाडी

ििायक लेखाशिकारी

14630

4400

48885

42590

4

श्रीमती शिल्पा म. इंगळे

िांव्ख्यकी ििायक

10980

2800

35012

29452

5

श्री. एम.एि. खाि

शिपाई

9760

1900

26185

21474

कलम ४ ( १ )( ख )( अकरा )
Manual No. 4 (1) (XI)
उच्च व तंत्रशिक्षण शवभाग- अथतिंकल्पीय अंदाज ( 2016-17 ) गोषवारा
मागणी

लेखािीषत व योजिा

योजिेत्तर

योजिांतगतत

एकूण

क्रमांक
( रु. िजारात )
डब्ल्यू-1

2049- व्याज प्रदािे
104, भशवष्य शिवाि शििीवरील

1730815

-

1730815

1730815

0

1730815

02, माध्यशमक शिक्षण

756070

1100

757170

03, शवद्यापीठीय शिक्षण

47282481

2483300

49765781

80, िवतिािारण

216570

88600

305170

एकूण :-

48255121

2573000

50828121

001, िंचालिालय व प्रिािि

180547

1100

181647

002, तंत्रशिक्षणािाठी शवद्यापीठांिा

175988

65000

240988

103, तंत्रिाळा

-

6962

6962

104, अिािकीय तंत्रमिाशवद्यालये

2262562

10000

2272562

105, तंत्रशिकेति

3059757

393300

3453057

107, शिष्यवत्या

3200002

-

3200002

108, पशरक्षा

21865

-

21865

112, अशभयांशत्रकी / तांशत्रक

987978

1233060

2221038

800, इतर खचत-इमारती

-

-

-

एकूण :-

9888699

1709422

11598121

101, लशलत कला शिक्षण

308836

34000

342836

102, कला व िंस्कृती यांचे प्रचलि

3502

-

3502

103-परातत्विास्त्र

50

-

50

105-िावतजशिक ग्रंथालये

1473644

39100

1512744

797-राखीव शििी व ठे व खात्यातूि

1271068

-

1271068

800, इतर खचत

5558

30000

35558

एकूण :-

3062658

103100

3165758

2090

-

2090

2090

0

2090

व्याज
एकूण :डब्ल्यू-2

डब्ल्यू-3

2202, िवतिािारण शिक्षण

2203- तंत्र शिक्षण

ििाय्य

व िंस्थांिा ििाय्य

मिाशवद्यालये व िंस्था

डब्ल्यू-4

2205- कला व िंस्कृती

िस्तांतरण

डब्ल्यू-5

2235- िामाशजक िरक्षा व कल्याण
60, इतर िामाशजक िरक्षा व
कल्याण कायतक्रम
एकूण

डब्ल्यू-6

डब्ल्यू-7

डब्ल्यू-8

2251-िशचवालय- िामाशजक िेवा
003, प्रशिक्षण

-

20000

20000

090- िशचवालय

264492

26000

290492

एकूण :-

264492

46000

310492

2203- तंत्रशिक्षण

-

177600

177600

एकूण :-

0

177600

177600

4202, शिक्षण, शक्रडा, कला व

-

175000

175000

-

39762

39762

0

214762

214762

201, घरबांिणी अग्रीमे

210769

-

210769

202, मोटार वािि खरे दी अग्रीमे

22399

-

22399

203, इतर वािि खरे दी अग्रीमे

165

-

165

204, वैयव्क्तक िंगणक खरे दी

17440

-

17440

एकूण

250773

0

250773

उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग :- एकूण

6345648

4823884

68278532

प्रादे शिक अिमतोल दू र करणे

िंस्कृती यावरील भांडवली खचत
4250, इतर िामाशजक िेवांवरील
भांडवली खचत
एकूण :डब्ल्यू-9

7610-िािकीय कमतचारी ई. कजत

अग्रीमे

कलम ४ ( १ )( ख )( बारा )
अथतिािाय्य कायतक्रमाच्या अंमलबाजावणीची 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 िंबशित िं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, िंबंशित
अशिकारी / कमतचारी यांच्याकडू ि माशिती उपलब्ि िोते. तिेच माशिती अशिकार अशिशियमातील
तरतदीििार, शवभागातील माशिती िंबंशित 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 )

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 )

2
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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

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

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

21
22
23
24
25
26

तांशि-6
तांशि-7
शवशि-1
शवशि-2
शवशि-3
शवशि-4

कायाििातील िंबंशित ििाय्यक

कायािि अशिकारी (तांशि-6 )

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
िं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 इत्तर 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 िेवा खालीलप्रमाणे आिेत.
िदर अशििूचिा िाििाच्या िंकेतस्थळावर ( www.maharashtra.gov.in ) उपलब्ि करुि दे ण्यात आलेल्या आिेत.

शवद्यापीठे
१. परीक्षेत शमळालेल्या गणांची पितमोजणी
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 तंत्रशिक्षण परीक्षा मंडळ
१. दय्यम गणपशत्रका / प्रमाणपत्र ( Duplicate Mark sheet / Certificate )
२. रान्िक्रीप्ट ( Transcript )

३. मायग्रेिि प्रमाणपत्र ( Migration Certificate.

