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मािहतीचा अिधकार अिधिनयम- 2005  
कलम 4 अंतगत िस द करावयाची मािहती 

 
काय लयाचे नांव    :-  सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण,  

    ादेिशक काय लय, अमरावती  
 

दरु वनी मांक    :-  0721- 2660320 / 2666048 / 2666186 
  
वेब आयडी    :- www.amravati.dvet.gov.in  
 
 ईमेल आय डी   :-  jtdir.amaravati@dvet .gov.in 
 

  क  शासन माहीती अिधकार अिधिनयम-2005 अ वये सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक 
काय लय, अमरावती यांना दान केले या अिधकाराचा वापर क न खालील माणे िवभागिनहाय सहा यक जनमाहीती अिधकारी, 
जनमाहीती अिधकारी व थम अपीलीय अिधकारी यांचे  िनयु ती आदेश  
अ. 

. 
काय सनाचे नांव 
कायसन मांक 

सहा यक जनमाहीती अिधकारी  
यांचे नाव व पदनाम 

जनमाहीती अिधकारी  
यांचे नांव व पदनाम 

थम अपीलीय अिधकारी 
यांचे नाव व पदनाम 

1 2 3 4 5 
1 आ थापना िवभाग व 

यायालयीन िवभाग 
ीमती जे.एस. कदम,  

काय लय अिध क 
ी. एस. एल. वानखडे,  
.िनरी क 

ी. ए. पी. भुते,  
. सहा यक संचालक 

2 लेखा िवभाग ी. एस. ही. िनमजे, 
 मु यिलिपक 

ी. डी.बी. जाधव,  
सहा यक लेखािधकारी 

ी. एन.पी. येते, 
.सहा यक संचालक 

3 MCVC  िवभाग 
 

ी. आर.एम. वसलेु, 
 विर ठ िलिपक 

ी. ही.बी. ड गरिदव,े 
अिध क ( तांि क ) 

ी.आर.एम. लोखंडे, 
. सहा यक संचालक 

4 िश ण िवभाग सौ. बी.एम. वानखडे,  
कॉ यटुर ो ामार 

सौ. एस.आर. वानखडे, 
अिध क ( तांि क ) 

ी. एन.पी. येते, 
.सहा यक संचालक 

5 िनयोजन िवभाग ी. जी.जी कोरे, 
विर ठ िलिपक 

ी. एस.एस. गोरे, 
िनरी क 

ी. एन.पी. येते, 
.सहा यक संचालक 

6 भांडार िवभाग ी. ए.एस. िभसे,  
काय लय अिध क 

ी. एस.एस. गोरे, 
िनरी क 

ी.आर.एम. लोखंडे, 
. सहा यक संचालक 

7 ई- शासन िवभाग ी. आय.एन.हरले,  
कॉ यटुर ो ामार 

ी. एस.एस. गोरे, 
िनरी क 

ी. ए. पी. भुते,  
. सहा यक संचालक 

 
 

http://www.amravati.dvet.gov.in
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कलम 2 एच नमनुा ( अ) 
 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये िवभाग़वार लोक ािधकारी यांची 
 
शासिकय िवभागाचे नांव :-   कौश य िवकास रोजगार, व उ ोजकता िवभाग मं ालय,  
                                        म.रा. मुंबई- 32. 
 
अ. . लोक ािधकारी सं था सं था मखुाचे पदनाम िठकाण  /  प ा 

1. यवसाय िश ण व िश ण,   
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 

सहसंचालक 
यवसाय िश ण व िश ण,   
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 

मोश  रोड, अमरावती 
444603 

 
 

 
 
 

कलम 2 एच नमनुा ( अ) 
 

शासनाकडून परेुसा िनधी ा त लोक ािधकारी सं थांची यादी 
 
शासिकय िवभागाचे नांव :-   कौश य िवकास रोजगार, व उ ोजकता िवभाग मं ालय,  
                                        म.रा. मुंबई- 32. 
 
अ. . लोक ािधकारी सं था सं था मखुाचे पदनाम िठकाण  /  प ा 

1. यवसाय िश ण व िश ण,   
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 

सहसंचालक 
यवसाय िश ण व िश ण,   
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 

मोश  रोड, अमरावती 
444603 
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कलम 4 (1) ( b ) (i ) 
अमरावती येथील यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, अमरावती काय लयातील काय व 

कत ये यांचा तपिशल 
 

 काय लयाचे नांव   :- यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, अमरावती 
 प ा     :- मोश  रोड, अमरावती 
 िवभाग मखुांचे नांव   :- ी. पी. टी. देवतळे, सहसंचालक (अितिर त कायभार) 
 शासिकय िवभागाचे नांव  :- कौश य िवकास रोजगार व उ ोजक ा िवभाग मं ालय मुंबई 
 कोण या मं ालयातील खा याचा  :- कौश य िवकास रोजगार व उ ोजक ा िवभाग मं ालय मुंबई 

अिधन त 
 काय े     :- अमरावती िवभाग  

   ( िज हा अमरावती/ अकोला/यवतमाळ/बलुढाणा/वािशम) 
 भौगोिलक    :- ादेिशक िवभाग 
 काय नु प    :- यवसाय िश ण व िश णाचे काय काय वीत करणे 
 िविश ठ काय    :- यवसाय िश ण व िश ण  
 िवभागाचे येय / धोरण  :- यवसाय िश ण व िश ण देवनू, कुशल मनु यबळ तयार    

करणे. आिण यवसाय िश ण िश णाचा चार व सार 
करणे. िनयोजन करण ेआिण शासिनक व आ थक काय या 
जबाबदारीचे पतुतेकिरता. 

 धोरण     :- यवसाय िश ण व िश ण योजना राबिवणे 
 सव संबंिधत कमचारी  :- पु ष-  31  व  ी-  10 
 काय     :- वरील माण े
 कामाचे िव ततृ  व प  :- पदिनहाय िवषद केलेले आहे ( प ात )  
 मालम ेचा तपिशल   :- शासिकय 
 इमारती व जागेचा तपिशल  :- यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, अमरावती 
 उपल ध सेवा    :- िश ण िवषयक, यवसाय मागदशन, िशकाउर ्उमेदवारी  

   आिण रोजगार/ वंयरोजगार िवषयाचा स ला. 
 सं थे या संरचा मक त याम ये  :- वतं  संरचना मक त यात नमदु आहे 

काय े ाचे येक तरावराचे तपिशल 
 कायलयीन दरु वनी मांक व वेळा :-  0721-2660320 / 2666048 सकाळी 9.45 ते साय. 6.15 
 सा तािहक सटुटी व िविश ट   :- 1. सव शिनवार आिण रिववार 

सेवेसाठी ठरिवले या वेळा     2. िविश ट सेवे या सिुवधेकिरता उ परतेने के हाही. 
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कलम 4 (1) ( b ) (ii ) नमनुा (अ) 
अमरावती येथील यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, अमरावती काय लयातील 

अिधकारी व कमचारी यांचा अिधकारांचा तपिशल 

अ 
अन.ु 

. 
पदनाम अिधकार- आ थक कोण या कायदा / िनयम /शासन 

िनणय/ परीप का नसुार 
अिभ ाय 

1 1. सहसंचालक  
यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 
2. सहा यक संचालक 

यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 
3. िनरी क 

यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 
4. सहा. िश.स लागार 

यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 
5. लेखािधकारी 

यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 
6. सहा यक लेखािधकारी 

यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

 
 

आ थक व पाचे 
 
 
 
 

शासकीय 
 
 
 

शासकीय 
 
 
 
 

शासकीय 
 
 
 
 

आ थक व पाचे 
 
 
 
 

आ थक व पाचे 
 

1. मुंबई िवि य िनयम 1959 मधील 
तरतदुीनसुार 
 
2. म.को.िनयम-1968 मधील िविहत 
तरतदुीनसुार 
 
3. महारा  आक मक खच िनयम -
1965 
 
4. मुंबई अथसंक प िनयम पु तका 
 
5. मुंबई सवसाधारण भ.िन.िन. िनयम -
1998 
 
6. शासन िनणय . िव  िवभागाचे . 
िवअ -1009/ .का./46/2001 िव ीय 
िनयम िदनांक 11/7/2001 
 
7.उ च व तं  िवभागाचे शासन िनणय 

./ हओसी/2196/(61/96)/ यिश-4 
िद. 11/07/1997 सह शासन 
शु दीप क . हओसी-2196(61/96) 
यिश4 िद. 04/08/1997 अ वये 
8. शा.िन. . िवअ /2013/ . .-
30/2013/िविनयम, भाग-2 िद. 
17/04/2015. 
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ब 
अन.ु 

. 
पदनाम अिधकार- आ थक कोण या कायदा / िनयम /शासन 

िनणय/ परीप का नसुार 
अिभ ाय 

2 1. सहसंचालक  
यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 
सहा यक संचालक 
यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

िनरी क 
यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

सहा. िश.स लागार 
यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

लेखािधकारी 
यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

2. सहा यक लेखािधकारी 
यवसाय िश ण व िश ण, 
ादेिशक काय लय, अमरावती 

शासिकय  व पाचे 
 
 
 

-तथैव- 
 
 
 

-तथैव- 
 
 

-तथैव- 
 
 
 

-तथैव- 
 
 

-तथैव- 

1. महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 
मधील िविहत िनयमानसुार 
 
2. िश ण संहीता ( ेन ग मॅ यअुल)  
 
3. मा यिमक शाळा संहीता सधुारीत 
आवतृी 1986 
 
4. महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी 
( सेवे या शत  िनयमवाली-1981 ) 
 
5. िनरी ण मागदशीका 2003 
 
6. भांडार, िनयोजन, यव थापन िनयम 
पु तका 
 
7.लोकसेवा क  मागदशक पु तका 
 
8. उ पादनािभमखु योजनेचे शासन 
िनणय 
 

 

 
क 
अन.ु 

. 
पदनाम अिधकार-फौजदारी कोण या कायदा / िनयम /शासन 

िनणय/ परीप का नसुार 
अिभ ाय 

 
- िनरंक - 

 
ड 
अन.ु 

. 
पदनाम अिधकार-अथ यायीक कोण या कायदा / िनयम /शासन 

िनणय/ परीप का नसुार 
अिभ ाय 

 
- िनरंक – 
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कलम 4 (1) ( b ) (ii ) नमनुा (ब) 
अमरावती येथील यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, अमरावती काय लयातील 

अिधकारी व कमचारी यांचा अिधकारांचा तपिशल 
2203 तं  िश ण 

अन.ु 
. 

पदनाम अिधकार- आ थक कोण या कायदा / िनयम 
/शासन िनणय/ 
परीप का नसुार 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
 सहसंचालक 

(01 पद ) 
अ) आ थक व पाचे 
1. मुंबई िवि य िनयम 1959 मधील तरतुदीनसुार 
2. म.को.िनयम-1968 मधील िविहत तरतुदीनसुार 
3. महारा  आक मक खच िनयम 
4. मुंबई अथसंक प िनयम पु तका-1965 
5. मुंबई सवसाधारण भ.िन.िन. िनयम 1998 
6. शासन िनणय . िव  िवभागाचे . िवअ -
1009/ .का./46/2001 िव ीय िनयम िदनांक 
11/7/2001 
7.उ च व तं  िवभागाचे शासन िनणय 

./ हओसी/2196/(61/96)/ यिश-4 िद. 11/07/1997 
सह शासन शु दीप क . हओसी-2196(61/96) 
यिश4 िद. 04/08/1997 अ वये 
ब) शासिकय व पाचे 
1. महारा  नागरी सेवा िनयम 1981 मधील िविहत 
िनयमानसुार 
2. िश ण संहीता ( ेन ग म ॅ यअुल)  
3. मा यिमक शाळा संहीता सधुारीत आवतृी 1986 
4. महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी ( सेवे या शत  
िनयमवाली-1981 ) 
5. िनरी ण मागदशीका 2003 
क) िनरी णे 
1. भांडार, िनयोजन, यव थापन िनयम पु तका 
2. लोकसेवा क  मागदशक पु तका 
3. उ पादनािभमखु योजनेचे शासन िनणय 
ड) फौजदारी व पाची माहीती 

- िनरंक – 
इ) अथ यायीक व पाची माहीती 

- िनरंक – 
 

हीओसी 2105/ (3/93/5) 
यिश-3 िद. 25/7/2007 
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 सहा यक संचालक 
( 1 पद ) 

1. काय लयीन कायप दती व शासिनक काय वर पणूत: 
ल  पुरिवणे 

2. काय लयातील आ थक यवहारावर िनय ंण ठेवणे 
3. अशासिकय सं थातील कमचा-याचे शासिकय तथा 

आ थक बाबीचे करणे हाताळणे 
4. यवसाय िश ण संबंिधत कामकाजाचे पयवे ण 
5. माहीती अिधकार अिपलीय अिधकारी 
6. यायालयीन करणाची पयवे ण 
7. भांडार िवभागाचे पयवे ण 
8. यं  दु ती देखभाल पथक पयवे ण 
9. सं थाचे तांि क िनरी णे  

10. विर ठाचे आदेशाचे पालन करणे. 

हीओसी 2105/ (3/93/5) 
यिश-3 िद. 25/7/2007 

 

 िनरी क 
( 3 पदे ) 

1. िवभागातील शासिकय / अशासिकय अनदुानीत, 
िवनाअनदुानीत तांि क सं थाचे िनरी ण करणे 

2. िवभागातील माणप  अ यास म राबिवणा-या 
सं थाचे तांि क िनरी णे करण 

3. सहसंचालक, यांना तांि क काय  संबंधाने सहा यक 
हणनुची जबाबदारी सांभाळणे 

4. शासिकय/ अशासिकय अनदुानीत सं थाम ये यवसाय 
िश ण अ यास म भावीपणे राबिवणे किरता य न 
करणे 

5. दज  िनहाय िनरी ण काय ची जबाबदारी पार पाडणे 
6. विर ठांनी वेळ संगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 
 

हीओसी 2105/ (3/93/5) 
यिश-3 िद. 25/7/2007 

 

 लेखािधकारी 
( 01 पद) 

1. आहरण व संिवतरणा संबिधत संपणू कामे 
2. औ. .सं था व शा.त.मा.शाळा साठी लागणा-या िनयत 

यया संदभ त वा षक योजनास ा प आराखडा तयार 
करणे 

3. क  शासनास लागणारी माहीती विर ठ काय लयास 
सादर करणे 

4. लेखा िवभागाचे पयवे ण  
5. विर ठांनी वेळ संगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

हीओसी 2105/ (3/93/5) 
यिश-3 िद. 25/7/2007 

 

 सहा. संचालक 
(अंता) ( 01 पद ) 

1. आ थपना िवभागाचे पयवे ण 
2. िवभागातील सव शासिकय / अशासिकय सं थाची 

शासिकय िनरी णे 
3. संघटनेशी प  यवहार बैठकी विर ठांनी वेळ ंसगी 

िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 िवधी अिध क 
(01 पद ) 

1. यायालयीन िवभागाचे पयवे ण 
2. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 मु यलेखापाल / 
सहा. लेखािधकारी 
(01 पद) 

1. लेखा िवभागाचे पयवे ण 
2. लेखा पडताळणी बाबतची कायवाही 
3. खच ताळमेळ आढावा 
4. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 
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 कॉ पटुर ेा ामार 
(01 पद) 

1. काय लयीन कामकाजचा संबंिधत ो ाम तयार करणे 
2. संगणकाची िनगा राखणे 
3. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 काय लय अिध क 
(02 पद) 

1. िलिपक संवगीय कमचा-यांचे काय वर देखरेख ठेवणे/ 
यांचे कडून कामे क न घेणे 

2. टपाल माक ग क न संबंिधताकडून कामे क न घेणे 
3. काय लयीन पयवे णाची जबाबदारी सांभाळणे 
4. कमचा-या या सेवािनवृ ी करणे हाताळणे 
5. िहशोबा या तपासणीची पुव तयारी क न तपासणी 

करणे 
6. शासनाची तथा विर ठांशी करावया या प यवहाराचे 

मसदेु तयार करणे 
7. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 मु यिलिपक  
(01 पद ) 

1. िलिपक संवगीय कमचा-यांचे काय वर देखरेख ठेवणे/ 
यांचे कडून कामे क न घेणे 

2. टपाल माक ग क न संबंिधताकडून कामे क न घेणे 
3. काय लयीन पयवे णाची जबाबदारी सांभाळणे 
4. कमचा-या या सेवािनवृ ी करणे हाताळणे 
5. िहशोबा या तपासणीची पुव तयारी क न तपासणी 

करणे 
6. शासनाची तथा विर ठांशी करावया या प यवहाराचे 

मसदेु तयार करणे 
7. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 विर ठ िलिपक 
( 07 पदे ) 

1. पुव यवसायीक / िक.कौ.आ./ दल ी 
अ यास मातील सं था या पुण वेळ िश क / पुण 
वेळ िनदेशक, आिण अ य कमचा-यां या 
नेमणकुीबाबत प यवहार करणे तसेच िशकाउर् 
उमेदवारी बाबतचे कामे व इतर कामे 

2. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 लघटंुकलेखक 
( 01 पदे ) 

1. काय लयातील टंकलेखनाची कामे 
2. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 किन ठ िलिपक / 
टंकलेखक 
 ( 09 पदे ) 

1. आवक/ जावक/आ थापना िवभाग, लोकसेवा क  व 
इतर कामे करणे 

2. िवभागात सहा यक हणनु विर ठांनी िदलेली कामे 

  

 वाहन चालक 
(01 पद ) 

1. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे   

 चतथु णेी कम. 
( 07 पदे ) 

1. काय लयाचे साफ सफाई क न काय लयाची बाहेरील 
प ाचे डाक िवतरीत करणे व विर ठांनी सांिगतलेली 
कामे करणे. 
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कलम 4 (1) ( b ) (ii ) नमनुा (ब) 
अमरावती येथील यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, अमरावती काय लयातील 

अिधकारी व कमचारी यांचा अिधकारांचा तपिशल 
2230 कामगार व कामगार क याण 

अन.ु 
. 

पदनाम अिधकार- आ थक कोण या कायदा / िनयम 
/शासन िनणय/ 
परीप का नसुार 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
 सहा यक संचालक 

( 02 पदे ) 
1. काय लयीन कायप दती व शासिनक काय वर पणूत: 

ल  पुरिवणे 
2. काय लयातील आ थक यवहारावर िनय ंण ठेवणे 
3. अशासिकय सं थातील कमचा-याचे शासिकय तथा 

आ थक बाबीचे करणे हाताळणे 
4. यवसाय िश ण संबंिधत कामकाजाचे पयवे ण 
5. माहीती अिधकार अिपलीय अिधकारी 
6. यायालयीन करणाची पयवे ण 
7. भांडार िवभागाचे पयवे ण 
8. यं  दु ती देखभाल पथक पयवे ण 
9. सं थाचे तांि क िनरी णे  

10. विर ठाचे आदेशाचे पालन करणे. 

हीओसी 2105/ (3/93/5) 
यिश-3 िद. 25/7/2007 

 

 िनरी क 
( 2 पदे ) 

1. िवभागातील शासिकय / अशासिकय अनदुानीत, 
िवनाअनदुानीत तांि क तथा औ. .सं थाचे िनरी ण 
करणे 

2. िवभागातील माणप  अ यास म राबिवणा-या 
सं थाचे तांि क िनरी णे करणे 

3. सहसंचालक, यांना तांि क काय  संबंधाने सहा यक 
हणनुची जबाबदारी सांभाळणे 

4. शासिकय/ अशासिकय सं थाम ये यवसाय िश ण 
अ यास म भावीपणे राबिवणे किरता य न करणे 

5. औ. .सं थेचे िनरी ण काय ची जबाबदारी पार पाडणे 
6. विर ठांनी वेळ संगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

हीओसी 2105/ (3/93/5) 
यिश-3 िद. 25/7/2007 

 

 सहा. िश. 
स लागार  
( 01 पद ) 

1. िशकाऊ उमेदवारी योजना राबिवणे 
2. िशकाऊ उमेदवारी योजना राबिवणा-या आ थापना 

भेटी देणे 
3. िशकाऊ उमेदवारी उिद दद सा य करणे 
4. विर ठांनी वेळ संगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

हीओसी 2105/ (3/93/5) 
यिश-3 िद. 25/7/2007 

 

 सहा. संचालक 
(अंता) ( 01 पद ) 

1. आ थपना िवभागाचे पयवे ण 
2. िवभागातील सव शासिकय / अशासिकय सं थाची 

शासिकय िनरी णे 
3. संघटनेशी प  यवहार बैठकी विर ठांनी वेळ ंसगी 

िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 
4. विर ठांनी वेळ संगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 
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 अिध क (तां) 
(03 पदे ) 

1. िवभागातील शासिकय / अशासिकय सं थाचे िनरी णे 
2. विर ठांनी वेळ संगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 कॉ पटुर ेा ामार 
(01 पद) 

1. काय लयीन कामकाजचा संबंिधत ो ाम तयार करणे 
2. संगणकाची िनगा राखणे 
3. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 काय लय अिध क 
( 01 पदे ) 

1. िलिपक संवगीय कमचा-यांचे काय वर देखरेख ठेवणे/ 
यांचे कडून कामे क न घेणे 

2. टपाल माक ग क न संबंिधताकडून कामे क न घेणे 
3. काय लयीन पयवे णाची जबाबदारी सांभाळणे 
4. कमचा-या या सेवािनवृ ी करणे हाताळणे 
5. िहशोबा या तपासणीची पुव तयारी क न तपासणी 

करणे 
6. शासनाची तथा विर ठांशी करावया या प यवहाराचे 

मसदेु तयार करणे 
7. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 मु यिलिपक  
(02 पद ) 

1. िलिपक संवगीय कमचा-यांचे काय वर देखरेख ठेवणे/ 
यांचे कडून कामे क न घेणे 

2. टपाल माक ग क न संबंिधताकडून कामे क न घेणे 
3. काय लयीन पयवे णाची जबाबदारी सांभाळणे 
4. कमचा-या या सेवािनवृ ी करणे हाताळणे 
5. िहशोबा या तपासणीची पुव तयारी क न तपासणी 

करणे 
6. शासनाची तथा विर ठांशी करावया या प यवहाराचे 

मसदेु तयार करणे 
7. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 विर ठ िलिपक 
( 10 पदे ) 

1.  औ ोिगक िश ण सं था/ गत यवसाय प दती/ 
मलुभुत िश ण तथा अनषंुिगक सचुना क  /यं  दु ती 
पथक आ थापना योजनेबाबत व कमचा-याबाबत 
प यवहार करणे 
2. विर ठांनी वेळ ंसगी िनध िरत केलेली कामे सांभाळणे 

  

 किन ठ िलिपक / 
टंकलेखक 
 ( 10 पदे ) 

3. आवक/ जावक/आ थापना िवभाग, लोकसेवा क  व 
इतर कामे करणे 

4. िवभागात सहा यक हणनु विर ठांनी िदलेली कामे 

  

 सफाईगार 
( 01 पद ) (ठेका 
पद ती ) 

1. काय लयाचे साफ सफाई कामे करणे   
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कलम 4 (1) ( b ) (ii ) नमनुा (ब) 
िनणय िकयेतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदाई व िन चत क न कायप दतीचे काशन 

कामाचा कार / नांव 

कामाचे व प  :- 

संबंिधत तरतदु  :- 

अिधिनयमाचे नांव  :- 

िनयम   :- 

शासन िनणय  :- 

पिरप के   :- 

काय लयीन आदेश :- 

 
अन.ु 

. 
कामाचे व प कालावधी कामासाठी जबाबदार 

अिधकारी 
अिभ ाय 

1 1. काय लयीन कामकाज 

2. धोरणाना मक तथा शासिकय 

व पाचे काय 

3. आ थक िवषयक कामकाज 

अनदुान िनध रण / मु यांकन इ. 

4. शै िणक व पाचे काय 

5. सं थांचे िनरी ण 

6. िज हा अंतगत सं थांची नवीन 

बाब तथा आ थक तरतदु संबंधी 

िनयोजन 

7. नवीन सं थांची ताव मागिवणे 

व यानसुार करावयाची कायवाही 

8. अमरावती िवभागातील अिधक 2 

तरावरील िक.कौ.आ./ दल ी/ 

पवु यवसायीक अ यास म 

राबिवणे  

7 िदवसाचे तसेच करणा या 

िनकडीनसुार िश तेने कवा 

एका िदवसात अथवा दसु-या 

िदवशी तातडी या करणी चार 

िदवसात अंतीमत: 45 िदवसात 

 

 

 

 

 

विर ठ काय लयाकडून ा त 

वेळा कानसुार 

वग 11 वी 12 वी किरता ( 

दोन वष ) 

वग 09 ते 10 किरता 

काय लय मखु 

 

दु यम अिधकारी तथा 

पयवे ीय कमचारी 

शासन िनयम / 

पिरिनयम आिण 

वेळोवेळी विर ठांचे 

अनदेुश यानसुार 

काय वयन कर यात 

येते 
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कलम 4 (1) ( b ) (iv) नमनुा (अ) 
 

नमु याम ये कामाचे कटीकरण 
 

संघटनाचे ल  ( वा षक ) 
 
अन.ु 

. 
काम / काय कामाचे माण आ थक 

ल  
अिभ ाय 

1 अमरावती िवभागातील औ. .सं थेतील 
वेश कीयांवर िनयं ण ठेवणे 

औ. .सं थेतील मंजरु वेश 
मतेनसुाऱ 

 D.G.E.T. निव िद ली 
िश ण िनयमावली माणे 

2 अिखल भारतीय यवसाय पिर ा 
CTS/AVTS/SCVT/MSEC/ 
आट झन टू टे नॉकॅट इ. सव पिर ा 

औ. .सं थेतील मंजरु वेश 
मतेनसुाऱ 

 D.G.E.T. निव िद ली 
िश ण िनयमावली माणे 

3 नवीन यवसाय तकुडयांना संल नता 
िमळवणे 

औ. .सं थेतील मंजरु वेश 
मतेनसुाऱ/ मंजरु 

यवसायनसुार 

 D.G.E.T. निव िद ली 
िश ण िनयमावली माणे 

4 माणप  अ यास म वेश व पिर ा माणप  अ यास म 
राबिवणा-या सं थेतील मंजरु 
वेश मतेनसुार 

 यवसाय िश ण पिर ा 
मंडळ, मुंबई यांनी िनध िरत 
केले या वेळाप ाकानसुार 

5 िक.कौ.आ./ दल ी यवसाय 
अ यास म वेश व पिर ा 

संबंिधत सं थेतील मंजरु वेश 
मतेनसुार 

 मा यिमक व उ च मा यिमक 
पिर ा मंडळ पणेु यांनी 
िनध िरत केले या 
वेळाप कानसुार 

6 लेखािवभाग वेतन देयके तयार करणे व 
पािरत क न िवतरीत करणे, 
अनदुान िनध रण करणे 

 शासना या िनदशानसुार 

7 आ थापना िवभाग िनयतकालीन िववरणप  े
मािसक/ ैमािसक/सहामाही/ 
वा षक 

 शासना या िनदशानसुार 

8 िनयोजन िवभाग अथसंक पीय अंदाजप क तयार 
करणे 

 शासना या िनदशानसुार 
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कलम 4 (1) ( b ) (iv) नमनुा (ब) 
 

कामाची कालमय दा काम पणु हो यासाठी 
 

येक कामाची कालमय दा  
 
अन.ु 

. 
काम / काय िदवस / तास पणु जबाबदार 

अिधकारी 
त ार िनवारण अिधकारी 

1 अमरावती िवभागातील औ. .सं थेतील 
वेश कीयांवर िनयं ण ठेवणे 

SSC पिर ेचा िनकाल लाग या 
पासनु 31 ऑग ट पयत 

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

संचालक  
यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय म.रा.मुंबई  

2 अिखल भारतीय यवसाय पिर ा 
CTS/AVTS/SCVT/MSEC/ 
आट झन टू टे नॉकॅट इ. सव पिर ा 

D.G.E.T. निव िद ली यांनी 
िनयोजन केले या 
वेळाप कानसुार 

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

संचालक  
यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय म.रा.मुंबई  

3 नवीन यवसाय तकुडयांना संल नता 
िमळवणे 

शासन िनणय िनघा यापासनु 3 
मिह यापयत 

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

संचालक  
यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय म.रा.मुंबई  

4 माणप  अ यास म वेश व पिर ा एक वष कालावधीकिरता 1 जलैु 
ते 30 एि ल सहामाही 
कालावधीकिरता 1 जानेवारी ते 
30 जनु व 1 जलैु 31 िडसबर 

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

अ य  
यवसाय िश ण पिर ा 
मंडळ ांदा, म.रा.मुंबई  

5 िक.कौ.आ./ दल ी यवसाय 
अ यास म वेश व पिर ा 

शै िणक स  SSC  पिर ेचा 
िनकाल लाग यापासनु 31 
ऑग ट ते एि ल मिह यापयत   

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

संचालक  
यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय म.रा.मुंबई  

6 लेखािवभाग वेतन देयके तयार करणे व 
पािरत क न िवतरीत करणे, 
अनदुान िनध रण करणे 

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

संचालक  
यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय म.रा.मुंबई  

7 आ थापना िवभाग िनयतकालीन िववरणप  े
मािसक/ ैमािसक/सहामाही/ 
वा षक 

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

संचालक  
यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय म.रा.मुंबई  

8 िनयोजन िवभाग अथसंक पीय अंदाजप क तयार 
करणे 

काय सन 
अिधकारी 
/ िनरी क 

संचालक  
यवसाय िश ण व िश ण 
संचालनालय म.रा.मुंबई  
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कलम 4 (1) ( b ) (v) नमनुा (अ) 
 

ादेिशक काय लय, अमरावती कामाशी संबंिधत िनयम / अिधिनयम 

अन.ु 
. 

सचुना प कानसुार िदलेले िवषय िनयम मांक व वष अिभ ाय 

िश ण िवभाग 
1 अमरावती िवभागातील 

औ. .सं थेतील वेश कीयांवर 
िनयं ण ठेवणे 

वेश िनयमावली शासन िनणय .आयटीआय 
1002/(51)/ यिश-2 िद. 30 एि ल 2002 िद. 
18 माच 2006 
संकीण 3815/ . .-17/ यिश-3 िद. 
14/05/2015 
शा.िन. .सिमती/2020/ . .128/ यिश-3 िद. 
29/06/2021 

D.G.E.T. निव िद ली िश ण 
िनयमावली माणे 

 अिखल भारतीय यवसाय पिर ा 
CTS/AVTS/SCVT/MSEC/ 
आट झन टू टे नॉकॅट इ. सव पिर ा 

अिखल भारतीय यवसाय पिर ा 2020-21 
शा.िन. .आयटीआय2019/59/ . .-

32/ यिश-3 िद. 25/05/2015 

D.G.E.T. निव िद ली िश ण 
िनयमावली माणे 

 नवीन यवसाय तकुडयांना संल नता 
िमळवणे 

 D.G.E.T. निव िद ली िश ण 
िनयमावली माणे 

यवसाय िश ण िवभाग 
 अमरावती िवभागातील िक.कौ.आ./ 

दल ी यवसाय अ यास म राबिवणा-
या सं थेतील वेश कीयावंर िनयं ण 
ठेवणे 

िश ण व सेवायोजन िवभाग शा.िन. . 
हीओसी-1088(51518/703)तांिश-2 ड 
िद. 27/10/1988 व िद. 28/10/1988 

पिर ा मंडळ पणेु यांनी िनयोिजत 
केले या वेळाप कानसुार 

आ थापना िवभाग 
 अिधकारी / कमचा-यांची सेवािवषयक 

काय 
म.ना.से. िनयम 1981  

 िनयतकालीन िववरणप  े
मािसक/ ैमािसक/सहामाही/ वा षक 

शासना या िनदशानसुार  

लेखा िवभाग 
 वेतन देयके तयार करणे व पािरत 

क न िवतरीत करणे,  
िव ीय अिधकारा अ वये  

 अनदुान िनध रण करणे िव ीय अिधकारा अ वये  
 अथसंक पीय अंदाजप क तयार 

क न मंजरुीनसुार काय करणे 
िव ीय अिधकारा अ वये  

िनयोजन िवभाग 
 निवन बाबीचे वा षक िनयोजन क न 

काय वत करणे 
शा.िन. . जीवायो/1007/ . .39/का-

1444 िद. 16/02/2008 
 

 सव कारची शै िणक माहीती 
संकलीत क न विर ठ काय लयास 
सादर करणे 

शा.पिरप क . सांिखकी/2008/(4/8) िद. 
31/01/2008 
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कलम 4 (1) ( b ) (v) नमनुा (ब) 
 

ादेिशक काय लय, अमरावती कामाशी संबंिधत शासन िनणय 
 

अन.ु 
. 

शासन िनणयानसुार िदलेले िवषय शासन िनणय . व िद. अिभ ाय 

1 अमरावती िवभागातील औ. .सं थेतील 
वेश कीयांवर िनयं ण ठेवणे 

वेश िनयमावली शासन िनणय 
.आयटीआय 1002/(51)/ यिश-2 िद. 

30 एि ल 2002 िद. 18 माच 2006 
संकीण 3815/ . .-17/ यिश-3 िद. 
14/05/2015 
शा.िन. .सिमती/ 2020/ . .128/ 
यिश-3 िद. 29/06/2021 

D.G.E.T. निव िद ली यांनी 
िनयोजन केले या वेळाप कानसुार 

2 अिखल भारतीय यवसाय पिर ा 
CTS/AVTS/SCVT/MSEC/ 
आट झन टू टे नॉकॅट इ. सव पिर ा 

अिखल भारतीय यवसाय पिर ा 
 2020-21 

शा.िन. .आयटीआय2019/59/ . .-
32/ यिश-3 िद. 25/05/2015 

D.G.E.T. निव िद ली यांनी 
िनयोजन केले या वेळाप कानसुार 

3 नवीन यवसाय तकुडयांना संल नता 
िमळवणे 

वेळोवेळी िनम ण झाले या शा.िन. 
िनघा यापासनु 3 मिह यापयत 

D.G.E.T. निव िद ली यांनी 
िनयोजन केले या वेळाप कानसुार 

4 अमरावती िवभागतील अशासिकय 
सं थेतील ( यवसाय िश ण ) वेश 
िकयावर िनयं ण ठेवण 

िश ण व सेवायोजन िवभाग शा.िन. 
. हीओसी-1088 (51518/703) 

तांिश-2 ड िद. 27/10/1988 व 
28/10/1988 

परी ा मंडळ पणेु यांनी िनयोिज 
केले या वेळाप कानसुार 

5 अमरावती िवभागतील अशासिकय 
सं थेतील ( यवसाय िश ण ) िर त 
पदे भर यास मा यता देणे 

एमईपीएस िनयमानसुार मा यता दान करणे 

6 नवीन यवसाय तकुडयांना व 
अ यास मांना मा यता देणे 

शासनाकडुन ा त आदेशानसुार संचालकांनी िदले या आदेशानसुार 
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कलम 4 (1) ( b ) (v) नमनुा (क) 
 

ादेिशक काय लय, अमरावती कामाशी संबंिधत पिरप के 
 

अन.ु 
. 

शासन िनणयानसुार िदलेले 
िवषय 

पिरप क  . व िद. अिभ ाय ( अस यास ) 

1 मागेल याला यवसाय 
िश ण 

शासन िनणय . इमाव 2003/ 
. .208/मावक-3 िद. 

25/4/2003 

अनसुिुचत जाती / अनसुिुचत जमाती/ िवमु त 
जाती/ भट या जमाती/ िवमा  यांना यवसाय 
िश ण देणे 

 
2 लोकसेवा क   शासन िनणय . आयटीआय 

1002/98/ यिश-2 िद. 
15/7/2002 

लोकसेवा क  योजनेअंतगत अ प मदुतीचे 
अ यास म िवभगातील सव कार या ल काना देणे 
तसेच काय शाळेम ये उपकरणांची दु ती िवषयक 
उप म राबिवणे 
 

3 रा टीय सेवा योजना संचालक ( िश ण ) यवाय 
िश ण व िश ण संचालनालय 
म.रा. मुंबई यांचे प  . 
21/रासेयो/2008/71 िद. 
20/02/2008 

रा ीय सेवा योजना या िवभगातील एकुण 11 
सं थांमधनु राबिव यात येते यानसुार िविवध 
गावाम ये िशबीरे आयोिजत क न िविवध कारची 
उप म राबवले जातात. 

4 अिधक 2 तरावरील िकमान 
कौश यावर आधािरत 
यवसाय अ यास म/ 
दल ी / यवसाय 

अ यास / पवु यवसायीक 
अ यास म राबिवणे 

1. उ च व तं  िश ण िवभाग 
. हीओसी-1193/2655/ 

यिश-2 िद. 30/6/1993 
2. उ च व तं  िश ण िवभाग 

. हीओसी-1194/106/94/ 
यिश-4 िद. 21/06/1995 
 

अनसुिुचत जाती / अनसुिुचत जमाती/ िवमु त 
जाती/ भट या जमाती/ िवमा  यांना यवसाय 
िश ण देणे व ठरवनु िदले या ट केवारीनसुार 
वेश देणे 
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कलम 4 (1) ( b ) (v) नमनुा (ड) 
ादेिशक काय लय, अमरावती कामाशी संबंिधत काय लयीन आदेश / धोरणा मक पिरप के 

 
अन.ु 

. 
िवषय मांक व तारीख अिभ ाय  

( अस यास ) 
अ) आ थापना िवभाग 

 

 

काय लयीन कामकाजात मराठीचा वापर 
अिधकारी/ कमचारी यांचे काय लयाचे आदेश 
सेवा वेशो र / पयवे ीय पिर ा िनयमावली 
द तर तापसणी / काय लयाचे िनरी ण करणे 
काय लयात संगणकाचा अिधकाअिधक वापर 
क न, कागद िवरहीत कामकाज होणे 
द ता जनजागतृी काय म राबिवणे To, 
Emplrment the ( Vigilance 
Awareness Programme ) 
काय लयात व छता अिभयान राबिवणे 
शासिकय कत ये पार पाडतांना होणा-या 
िवलंबास ितबंध 
सेवािनवृ ी होणा-या कमचा-यांना िनवृ ी 
वेतन िवषयकाचे लाभ वेळेवर अदा करणे या 
संबंिधत कायवाही करणे 

शासनाचे वेळोवेळीचे िनगिमत पिरप क 
काय लयीन आदेश .अ./2007/1150 िद. 
26/04/1985 
महारा ् शासन राजप  िद. 25/10/1973 व 
वेळोवेळीचे आदेश .िनिर -1085/57/18/ 
(इवका) िद. 16/08/1988 
संचालक ( यवसाय िश ण ) यांचे पिरप क 

.10/2008/29 िद. 21/01/2008 
िव ीय अिधकार िनयमपु तका 1978 चे 
तरतदुीनसुार  
संचालनालयाचे पिरप क . 1127 
शासन पिरप क ./सीडीआर/1001/ . .10/ 
िद. 22/08/2002 
शासन पिरप क ./इएसटी/1006/ (243/06) 
आ था-1 िद. 12/05/2006 
िव  िवभागाचे पिरप क .सेिनवे-1006/ 
81/सेवा-4 िद. 20/11/2006. 

 

 

अन.ु 
. 

िवषय मांक व तारीख अिभ ाय  
( अस यास ) 

ब) लेखा िवभाग 
 
 
 
 
 
 
 

काय लयीन अंदाजप क/ सधुारीत 
अंदाजप क आिण पनु विनयोजन सादर करणे 
काय लयीन क चारी व अिधकारी यांचे 
आ थक बाबी संबंिधत कामे करणे 
िव ीय औिच याचे सु ानसुार कायवाही करणे 
िव ीय िनयमावलीनसुार आ थक बाबीचे 
संिनय ण ठेवणेचे काय  
अशासिकय अनदुानीत सं थातील मा यता 
ा त कमचा-यांची वेतन देयके/ भ.िन.िन. 

देयके/ मंजरुातीची कामे करणे 
Scheme for payment of salaries and 

भारतीय संिवधाना या कलम 202 नसुार 
िव  िवभागाचे शा.िन. . िवअ /1000/ 
. .46/2001/िविनयमन िद. 11/7/01 

मुंबई िवि य िनयम- 1959 मधील िनयम-59 
नसुार 
िवि य िनयमवलीनसुार ( 1978 ची 
िनयमपु तका ) 
उ च व तं  िश ण िवभागाचे शा.िन. . 
हओसी/2196/(61/96) यिश-4 िद. 

11/07/1997 चा श.िन. . एसएसएन/1867 
/76/42-जी िद. 29/05/1973 
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allowances to the teaching and non-
teaching staff of aided Non-Govt. 
Vocational instrations and High 
School throush Co-op-bank  
खच म ये काटकसर ( गरज व मह व) 
यासंबधी 
शासिकय कमचा-यांना या या मािसक देय 
वेतन व भ यांचे दान बकेॅ माफत कर या या 
कायपद दतीची अंबलबजावणी करणे 
अथसंक प, िवतरण णालीचे काय वयत 
कारणे 
अशासिकय अनदुानीत सं थाचे अनदुान 
िनध रण करणे 
अशासिकय अनदुानीत सं थाचे भ.िन.िन. लेखे 
व िववरणे इ. कामे पाहणे 
भांडार लेखे आिण लेखा आ ेपांची कामे व 
लेखा आ ेपांचे िनरसन करणे. 

शा.िन. .बीजीटी/2598/ .क.28/ अथ 
संक प-19 िद. 17/10/1998 
िव  िवभागाचे शा.िन. .डीडीओ-1005/ 
. .5/कोषा- शा- शासन-5 िद. 5 िद. 

29/08/2005  
िव  िवभागाचे शा.िन. . संकीण-1006/ 
. .131/कोषा- शासन-5 िद. 15/5/07 

शा.िन. . िश ण व सेवायोजन िवभागाचे 
. हीओसी/1088/5151/(703)/ता.िश.2-3 

िद. 28/10/1988. 
िवि य िनयमावली नसुार 

 

अन.ु 
. 

िवषय मांक व तारीख अिभ ाय  
( अस यास ) 

क   ( वेश / पिर ा िवभाग ) 
 माणप  अ यास म राबिवणा-या 

सं थाकडून ताव मागिवणे 

माणप  अ यास म चालिवणा-या 

सं थाकिरता वेश/ पिर ांचे वा षक 

वेळाप क यानसुार कामे करणे 

यवसाय अ यास म चालिवणा-या 

अनदुानीत ( दल ी) सं थातील वेशाची 

कामे पिर ाची कामे व याचे िविनयमन 

करणे िनकालासंबंिध या काय वर 

िनय णा मक भिुमका पार पाडणे  

ितवष 1 नो हेबंर ते िडसबर अखेर पयत 

िवलंब शु कासह जानेवारी अखेर पावेतो 

यवसाय पिर ा मंडळाकडून िनध िरत 

केले या वेळाप ाका माणे कायवाही 

राबविणे (सहामाही स / वा षक स  ) 

िश ण व सेवायोजन शा.िन. . हीओसी/ 

1088/51518/(703)/तां.िश.2-3 िद. 

28/10/1988 मधील तरतदुीनसुार 

मा यिमक शाळा संिहता नसुार  

महारा  ्खाजगी शाळेतील पिर ा िनयमावली 

माणे मा यिमक तथा उ च मा यिमक पिर ा 

मंडळ यांचे कडील िनध िरत काय मानसुार 
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ड ( सां यकी िवभाग आिण िनयोजन शाखा व भांडार ) 
 
 

सव कारची शै िणक सां यकी माहीती 
संकलीत क न विर ठाकडे सादर करणे 
एम.आय.एस.ची. माहीती सादर करणे व 
वेिशत व उ ीण िव ा य ची माहीती देणे 

खाजगी उमेदवारासाठी आय.टी.आय. 
अ यास मा या पिर ेला बस याचे 
परवानगीची कामे  
निवन औ. .क  चाल ुकर याचे ताव 
सादर करणे 
वा षक योजना अंतगत ताव सादर क न 
मंजरुातीची कामे करणे 
िवभागातील सव सं था/ काय लयाम ये हिरत 
पिरसर संक पणा (Green campus) 
राबिवणेबाबत. 

येक आ थक वष चा ा प आराखडा 
तयार करणे 
अ पसं याक िश णा य ची आ थक 
सामािजक उ ंती व यां याम ये सकारा क 
बदल घडिव याबाबत उपयोजना करणे 
याबाबत मा. िवभागीय आयु त यांना दर 3 
मिह यांनी अहवाल सादर करणे. 
 
काय लयीन फ नचर खरेदी संबंिधचे काय 
काय लय बळकटीकरण अंतगत साधन 
सामु ी खरेदी करणे 
िन पयोगी जडव तचेु िनलखनाचे काय करणे 
 

शासन िनणय न दवही 
शासन पिरप क . सां यकी/2008/ 
(4/8) सां यकी क  िद. 31/01/2008 
िनयतकालीकेनसुार विर ठ काय लयाचे 
पिर कानसुार 

- तथैव- 
- तथैव- 
- तथैव- 
- तथैव- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
भांडारपु तका िनयमानसुार 
शा.िन. . भांस व-2014/ . .-85 भाग-
III/ उ ोग-4 िद. 1/12/2016 
शा.िन. .िव अ-2013/ . .2013/ िविनयम 
भाग-2 िद. 17/04/2015 अ वये िदले या 
ािधकायनसुार 
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कलम 4 (1) ( अ ) (vi)  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयाम ये द ताऐवजांची वगवारी 
 

अन.ु 
. 

िवषय मखु बाब चा तपिशलावर सरु ीत ठेव याचा 
कालावधी 

 अिभलेखाचे वग करण खालील माणे राहते 1. अ वग अिभलेखे ( मह वाचे थाई 
आदेश/ िनणय या व पाची करणे ) 
2. ब वग करणे ( काही दशकानंतर संदभ  
किरता आव यक असणा-या फाईली ) 
3. क वग करणे ( दु यम मह वाची फाईल 
4. ड वग करणे ( काम पणू होताच न ट 
करावयाची असते) 

अमय दीत काळापयत 
30 वष   
 
5 वष  पयत 
1 वष  पयत 

 1. सव संबंधातील शासन िनणय/ आदेश 
2. कमचा-याची / अिधका-यांचे मळु 
सेवापु तके 
3. काय लय िवम ण आदेश/ आहरण 
संिवतरण मांक िमळणे 
4. बद या/ पदो नती/पदावनती व 
नेमणकुा इ यादी संबंिधचे आदेश धािरका 
5. स हे ण काय ची धािरका ( 
अहवालासह 
6. अिधकारी/ कमचा-यांचे सेवािवषयक 
7. वेतन देयके/ वेतन न दवही/ िबल 
रिज टर 
8. वेतन अनदुान वाटप/ मंजरुी आदेश 
9. धािरका डाक मु ांक न दवही/ टपाल 
10. बैठकांचे इितवतृ/ संघटनांचा 
प यवहार न ती 
11. हजेरीपट/ हजेरी प के व न दवही 
12. ता परुते पदे चाल ुठेवणे ताव फाई 
13. जे ठता सचुी धािरका/ सेवािनवृ ी 
करणे 

14. िश ण िवषयक प यवहार धािरका 
15. िनिर ण अहवाल/ लेखाआ ेप/ 
भांडार लेखे इ. धारीका 
16. मु ण व लेखन सामु ी धारीका  
17. वेतन देयके वगळुन इतर सव कारची 

अ वगवारीचे 
अ वगवारीचे 
 
अ वगवारीचे 
 
ब वगवारीचे 
 
ब वगवारीचे 
ब वगवारीचे 
ब वगवारीचे 
 
ब वगवारीचे 
क वग वारीचे 
क वग वारीचे 
क वग वारीचे 
 
क वग वारीचे 
क वग वारीचे 
क वग वारीचे 
 
क वग वारीचे 
 
क वग वारीचे 
 
क वग वारीचे 

कायम व पी अमय द 
काळाचे 

- तथैव- 
- तथव- 

 
30 वष 
 
30 वष 
30 वष 
30 वष 
 
30 वष 
05 वष 
05 वष 
05 वष 
 
05 वष 
05 वष 
05 वष 
 
05 वष 
 
05 वष 
 
05 वष 
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देयके 
18. योजना आराखडा/ अंदाजप क 
प कीय तरतदु इ. धारीका 
19. मासीक खच िववरणे/ अनदुान वाटप 
आदेश धारीका  
20.संकीण 
21. प यवहार/ मािसक, ैमािसक 
दरु वनी प यवहार/ खरेदी सािह य 
प यवहार न ती नैमािसक रजा/ बदली 
रजा न ती वाहन लॉगबकु / निवन 
िवषयक प यवहार फाई स इ. 
  

क वग वारीचे 
 
ड वग वारीचे 
 
ड वग वारीचे 
 
ड वग वारीचे 
ड वग वारीचे 
 
 
 

05 वष 
 
01 वष 
 
01 वष 
 
01 वष 
01 वष 
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कलम 4 (1) ( ब ) नमनुा (इ)  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयाम ये उपल ध द ताऐवजांची यादी 
 

अ. 
. 

द ताऐवजां
चा कार 

िवषय संबंिधत य ती/ पदनाम य तीचे 
िठकाण/ 
उपरो त 
काय लयात 
उपल ध 
नस यास 

1 2 3 4 5 
1 आ थापना 

िवभाग 
अ-1 

1. टपाल माक ग संपणु कामकाज करणे (टपाल पोच देणे 

व रेकॉड ठेवणे) 

2. संघटनाचे ईतीवृ  तयार करणे व प ानसुार संघटनेला 
तार ख कळवनू सभेचे नयोजन व प यवहार करणे. 

3. कायालयातील हजेर प काचे (अ धकार  व कमचा-
यांचे) संपणु कामकाज. 

1. गोप नय अहवालाचे सं करण व संपणु कामकाज 

करणे. 

2. संहसंचालकांची दौरा दैनं दनी तयार करणे 

3. सं थेला सव वषयाबाबत लं बत कामाकर ता 
प यवहार करणे. 

4. दरु वनी/पाणी बल/ बज बल/ वतमान प ाची बले 

पा रत करणे. 

5.व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. आय. एन. हरले 
संगणक ो ामर 
 

ी. ही.एच. धोटे,  
किन ठ िलपीक 

 

 अ-2 1. श प नदेशकांचे वषभरात होणारे श ण 

2. लपीक वग य सेवा वेशा र/पयवे क य पर ा, लेखा 
श ण इ याद  संबधंीची संपणू कामे, नाहरकत, 

अनभुव माणप  देणे. 

3. 45 वष व 55 वषाची सुट दान करणे. 

4. मा नव दनांक 

5. वभागातील व ा.का.मधील वग-3 व वग-4 

संवगातील कमचा-यांचे अिजत/प रवत त व असाधारण/ 

सुती रजा मंजरू करणेबाबत. 

6. द ता रोध मजंूर करणे 

7. वग-3 व वग-4 संवगातील कमचा-यांचे अिजत रजा 

ी. ए. पी. भतेु, 
. सहा यक संचालक  

 
 
 

ी. आय. एन. हरले 
संगणक ो ामर 
 
 
 

ीमती. पी.एच.लांडग,े 
विर ठ िलपीक 
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रोखीकरण 

8. मराठ / हदं  भाषा पर ा सूट बाबत संपणु कामकाज 

करणे. 

9. वग-3 व वग-4 संवगातील कमचा-यांचे व ाम 

घोषणा प ासह वह त कालमयादेत मजंुर  देणे लं बत 

करणे नकाल  काढणे. 

10. वग-3 व वग-4 कमचा-यांचे सेवापु तक अ यावत 

ठेवणे. 

11. वग-3 व वग-4 कमचा-यां या वा षक वेतनवाढ  

मंजूर करणे 

12. वभागातील वग-3 व वग-4 कमचार  Employee 
Profile 
13. करकोळ बदल  रजेचा हशेब ठेवणे. 

14. ामपचंायत/महापा लका/लोकसभा/ वधानसभा/ 
पचंायत स मती नवडणकु या अनषुगंाने आव यक 

असलेल  मा हती सादर करणे व पधा प र ाबाबत 

आदेश नग मत करणे. 

15. ा.का.मधील वग-3 व वग-4 संवगातील कमचा-
यां या वेतन नि चती करणे. 

16. वभागातील 50-55 वयाचे कमचा-यांचा पा -

अपा त ेबाबत आढावा घेणे. 

17. नयतवयोमानाने सेवा नवृ  कमचा-यांचे सेवा 
वषयक लाभाचे करणे सेवा नवृ ी करणे लेखा 
वभागास सादर करणे. 

18. मा सक, मैा सक, सहामाह  ववरणप  ेसादर करणे. 

19. नलंबीत व अ य कारणा तव सेवेत खडं पड यास 

खंड मापीत करणे करणेबाबतची करणे नकाल  

काढणे. 

20. कमचा-यांचे म ा व दा य वबाबत कायवाह  करणे. 

21. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 
ी. आर. जे. मडावी, 

किन ठ िलिपक 
 
 

 अ-3 1. अ धका-यांची वेतन नि चती करणे. 

2. अ धका-यांचे मळुसेवापु तक अ ययावत करणे. 

(कायमपणाचे फायदे/ व ाम/रजा 
वषयकबाबी/गट वमा योजना/ हदं  मराठ  सुट) 

3. सं थेत घडणा-या हानी/अरातफर बाबत घडणा-या 
बाबी. 

ी. ए. पी. भतेु,  
. सहा यक संचालक  

 
 
सौ.जे.एस. कदम,  
काय लय  अिध क 
 
 

ी. एस.एल. 
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4. अ धकार  सेवा नवृ ी करणांबाबत वह त 

कालावधीत  कायवाह  करणे. (सहा म ह यापवु ) 

5. अ धका-यांचे कायभार ह तातंरण बाबत कायवाह  

करणे. 

6. अ धका-यां या सव कार या रजा मजंुर  बाबत 

यो य ती कायवाह  क न सेवापु तकात न द  घेणे. 

7. या वभागातील अ धकार  यां या मजंुर, भरलेल  व 

र त पदाचंी मा हती सचंालनालयास सादर करणे व 

वग नहाय मा हती अ यावत ठेवणे. 

8. अ धकार  व कमचार  यांना नादेय माणप  नग मत 

करणे. 

9. अ धका-यांना सधुार त सेवातंगत आ वासीत गती 
योजनेचा लाभ मंजरु कर यांबाबत कायवाह  करणे. 

10. अ धका-यांची वा षक वेतनवाढ मंजरु करणे. 

11. अ धकार  याचें 50-55 वषातले पा /अपा  बाबत 

आढावा पणु वलेखन करणे. 

12. अ धका-यांचे म ा व दा य वबाबत कायवाह  करणे. 

13. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

1. अ धका-यांचे सेवापु तक वेतन पडताळणी स मतीकड े

सादर करणे. 

2. अ धका-यांचे जात पडताळणी वषयक कायवाह  

करणे. 

3. आ थापना वभागाचे ई-मेल, संबं धत शासन नणय 

संकेत थळाव न काढणे व कायालय अ ध क यांचेकडे 
सादर देणे. 

4. अ-3 वभागाशी संबं धत असलेले मा हती अ धकार 
अज नकाल  काढणे. 

5. अ धकार /कमचा-यांना पारप  दे याबाबत कायवाह  

करणे. 

6. बदल  झाले या अ धका-यां या कायमु तबाबत 

कायवाह  करणे. 

7. सेवा नवृ / वे छा नवृ ी/ नधन झालेले अ धकार  

यांचे कायभार ह तांतरणाबाबत त ार अस यास 

स मती गठ त क न कायवाह  करणे. 

8. अ धकार  व कमचार  यांना रजा कालावधीत ज ू

हो याबाबत वै यक य मंडळास पाट वणे. 

9. सं थेकडुन ा त झाले या म हला त ार बाबत 

कायवाह  करणे. 

गणोरकर  विर ठ  िलपीक 
 
 
कु. पी. डी.  िभवगडे,  
किन ठ  िलपीक 



 

माहीतीचा अिधकार अिधिनयम-2005, कलम 4 अंतगत 17 मु ाची माहीती िस द 
 Page 26 
 

10. जनतेची नवेदने/अजावर 12 आठवडयात यो य ती 
कायवाह  करणे. 

11. वभागातील अ धकार  यां या बदल  अजाबाबत 

यो य ती कायवाह  क न व र ठ कायालयास सादर 
करणे. 

12. आदश श क परु काराबाबत कायवाह  करणे. 

13.गोप नय आवक वभागाकडून ा त प यवहाराची 
गोप नय आवक न दवह त न द क न संबं धत वभागास 

देणे. 

14. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 अ-4  
( पदो नती ) 

1. वग-3 व वग-4 कमचा-यां या नयतका लक / वशेष 

वनतंी व आंतर वभागीय बदल बाबत सव कायवाह  

करणे. 

2. बदं ुनामावल नसुार पद नहाय व वग नहाय र त 

पदांचा गोषवारा सादर करणे. 

2. वग-3 व वग-4 संवगातील नयु ती आदेशानसुार 

समातंरण आर णाची मा हती अ यावत ठेवनू 

संचालनालयास सादर करणे. 

3. पदां या सधुा रत आढा याबाबत कायवाह  करणे. 

4. वग-3 व वग-4 संवगातील नय मत कमचा-यांची 
सुधार त बदंनुामावल  तयार करणे. 

5. वग-3 संवगातील (कं ाट /आरोसा) पदधारकांची 
सुधार त बदंनुामावल  तयार करणे. 

6. वेळोवेळी होणा-या जा हरातीमधून नयु त झाले या 
कमचा-यां या न द  घेऊन वग-3 व वग-4 कमचा-यांचा 
डाटाबेस अ यावत ठेवणे. 

7. वग-3 व वग-4 संवगातील र त पदाचंी ि थती तयार 
करणे तसेच मा सक अहवाल पाठ वणे. 

8. संचालनालयास सेवा वषयक बाबीचा मेा सक 

अहवाल तसेच िज हा धकार  कायालय यांना 
िज हा नहाय र त पदांची ि थती सादर करणे. 

9. वेळोवेळी होणा-या जा हराती या अनषुगंाने 

पदभरतीचा ताव तयार करणे. 

10. वग-3 व वग-4 संवगातील कमचा-यांचे समायोजन 

करणे. 

11. श णाची नकड व शासक य कामकाजाक रता 
आव यकतेनसुार सेवावगबाबत कायवाह  करणे. 

ी. ए. पी. भतेु,  
. सहा यक संचालक  

 
सौ.जे.एस. कदम,  
काय लय  अिध क 
 
कु.एस.एस.दांदळे,   
किन ठ  िलपीक 
 

ी. एस.जे. हरणे,   
किन ठ िलिपक 
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12. अपगं कमचा-यांची जे ठता सुची तयार करणे. 

13. अपगं कमचा-यांना सहा यक तं ान उपल ध 

क न दे याबाबत अ यावत मा हती तयार करणे. 

14. कमचा-यांची सं या व सेवाथम ये काढ यात येत 

असले या कमचा-यांची सं या याचंी ऑनलाईन 

ताळमेळ बाबत मा हती अ यावत करणे. 

15. वग-3 व वग-4 कमचा-यांचे पदो नतीबाबत 

कायवाह  करणे. 

16. वधानसभा, वधान प रषद अ धवेशनाबाबत 

कामकाजाचे आदेश काढणे. 

17. कायालयीन यव थापन 

18. वग-3 कमचा-यांचे अ त र त कायभाराबाबतचे 

आदेश काढणे. 

19. वभागातील अ थायी पदे पढेु चाल ूठेव याबाबत 

(Plan/Non Plan) पाठपरुावा करणे. 

20. वभागाशी संबं धत मा हती अ धकार अज नकाल  

काढणे. 

21. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

 
 

 अ-4  
( िनयु ती ) 

1. वग-3 व वग-4 संवगातील नय मत / कं ाट  

प दतीने र त पदां या ि थतीनसुार नयु ती करणे. 

3. लाडपागे/अनकंुप बाबत जे ठता सचुी तयार क न 

नयु तीबाबतची कायवाह  करणे. 

4. वभागातील वग-3 व वग-4 तसेच तां क अहता 
धारक कमचा-यांची जे ठता सचुी अ यावत ठेवणे. 

5. वग-3 व वग-4 कमचा-यांचे वे छा नवृ ी/राजीनामा 
करणावर कायवाह  करणे. 

6. वभागाशी संबं धत मा हती अ धकार अज नकाल  

काढणे. 

7. वग-3 व वग-4 जात पडताळणी वषयक कायवाह  

करणे. 

8. कं ाट  पहारेकर /सफाईगार सेवा करारास मजंुर  देणे. 

9. राजप ानसुार नावात व ज मतारखते बदलबाबत 

कायवाह  करणे. 

10. प र व ाधीन कालावधी मंजरू करणे. 

11. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

 
 

 

ी. ए. पी. भतेु,  
. सहा यक संचालक  

 
सौ.जे.एस. कदम,  
काय लय अिध क 
 
                                           
कु. पी.आर. ठाकरे, 
किन ठ िलपीक  
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 अ-5 / अ-6 1. या आ थापनेतील कमचा-यांचे कायमपणाचे फायदे 

माणप  बाबत कायवाह  करणे 

2. वग-3 व वग-4 सुधा रत सेवांतगत आ वासीत गती 
योजनेचा प हला व दसुरा लाभ मंजरु करणेबाबत 

कायवाह  करणे. 

3. श क य कमचा-यांना ि द तर, तर नवड ेणी 
मंजूर करणे व वेतन नि चतीबाबत त ार अस यास 

कायवाह  करणे. 

4. वभागातील वग-1 व वग-2 अ धका-यां या दौरा 
दैनं दनी मंजरू करणे. 

5. आ दवासी/न ल त भागातील कायरत कमचा-
यांना एक तर पदो नती योजनेचा लाभ मजंूर करणे. 

6. अ धकार  व कमचार  यांचे अ त र त कायभाराचे 

वशेष वेतन मजंूर करणे. 

7. पदो नती नाकारले या कमचा-यांबाबत नयमा माणे 

कायवाह  करणे. 

8. रोख र कम हाताळ याबाबत वशेष वेतन मंजरू 

करणे. 

9. वभागाशी संबं धत मा हती अ धकार अज नकाल  

काढणे. 

10. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 
ी. ए. पी. भतेु, . 

सहा यक संचालक  
 
सौ.जे.एस. कदम, काय लय 
अिध क 
 

ी. के.एस. राऊत, 
मु य िलपीक 
 
 

 

 अ-7 1. वभागीय चौकशी / त ार  / अपीलाबाबत सव कामे 

2. वना परवानगी गरैहजर कमचा-यांना ज ू

हो याक रता परवानगी संबधंी कायवाह  करणे. 

3. मा हती अ धकारांतगत कामकाज. 

4. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. ए. पी. भतेु, . 
सहा यक संचालक  
सौ. जे.पी. र नदश ,  
मु य िलपीक  
सौ. एम. ही. पळसकर 
विर ठ िलिपक 

ी. ही.एच. धोटे, क.िल. 

 

 आवक 
जावक 
िवभाग 

1.आले या प  यवहाराची आवक नोदवह त न द घेणे व 

संबं धत वभागास वतर त करणे व पोच देणे. 

2. ादे शक कायालयात उपल ध असले या पु तकाचा 
हशोब ठेवणे व न द  घेणे. 

3. अ यागत रिज टरम ये अ यागताचंी न द घेणे. 

4. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

5. बाहेर जाणा-या प  यवहाराची जावक न दवह त न द 

घेणे, रिज टर AD क न पोच घेणे व जावक प  यवहार 
वतर त कर य◌ंाबाबतची कायवाह  करणे. 

6. शासक य टपालाक रता लागणा-या पो ट तक टाचा 
हशोब ठेवणे. 

ी. ए. पी. भतेु, . 
सहा यक संचालक 
  
सौ. जे.पी. र नदश ,  
मु य िलपीक  
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7. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 लेखा िवभाग 
ब-1 

1. लेखा 2230 व 2203 या लेखा शषातगत जनरल व 

जाग तक बँक क पातंगत लेखा आ ेपासंबधंीत सव 

कामकाज. 

2. घरबांधणी अ ीम व इतर अ ीमे 7610 संबधंीची 
सवकामे 

3. ना देय माणप  देणे 

4. येक सभेचे नयोजन व सचंालनालयाकडून 

माग व यांत आले या मा हतीचे नयोजन करणे. 

6. संपणु अथ संक प अनदुान वाटप अंदाजप के खच, 

ताळमेळ, जमेचा ताळमेळ, मा सक खच सादर करणे. 

7. ठेव संल न वमा योजने अतंगत सव कामे. 

8. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. डी.बी. जाधव 
सहा यक  लेखािधकारी 
 

ी. एस. ही. िनमजे,  
मु य िलपीक 
 

ी. के.जे. कनोजे,  
किन ठ िलपीक 

 

 ब-2 / ब-3 1. रोखपालांची सव कामे. 

2. सव कारची देयके तयार क न कोषागारात सादर 
करणे. 

3. था नक कायालया या लेखा वषयक बाबी 
सांभाळणे. 

4. बँके वषयी सव कामकाज सांभाळणे. 

5. रोख पिु तका अ यावत ठेवनू बँकेशी ताळमेळ घेणे. 

6. था नक कायालयाची अंदाजप के तयार करणे. 

7. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

1. शासक य / अशासक य अ धकार  व कमचार  सवाची 
भ न न वषयी सव कामे करणे. 

2. पवूलेखा पर ण करणे. 

3. अशासक य अनदुा नत सं थाचे भ न न ले याची 
BROD SHEET तपासणे. 

4. भ न न लेखासंकल त क न तयार करणे. 

5. भ न न अंदाज प क व याजाची मागणी करणे. 

6. ठेव संल न वमा योजनेचा ताव महालेखाकार 
कायालयास सादर करणे. 

7. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. डी.बी. जाधव 
सहा यक  लेखािधकारी 
 

ी. एस. ही. िनमजे,   
मु य िलपीक 
 

ी. एस.एन. देशमखु, 
किन ठ िलपीक 
 

ी. याम तोमर,  
किन ठ िलिपक 

 

 ब-4 1. अनदुान नधारन (अशासक य अनदुा नत सं था) 

2. अशासक य कमचा-यांची वेतन नि चती अनमुोद त 

करणे. 

3. व ीय बाबतचे लेखा पर क करणे. 

ी. डी.बी. जाधव 
सहा यक  लेखािधकारी 
 

ी. एस. ही. िनमजे,   
मु य िलपीक 
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4. औ. .सं था/शा.तं.मा.शाळा लेखा वषयक नर ण 

करणे. 

5. लोक आयु त पकरणे/पशन अदालत संबं धत कामे 

करणे. 

6. लेखा धकार  व सहा यक लेखा धकार  हे गरैहजर 
कंवा दौ-यावर असतांना वभागातील कामकाज 

सांभाळणे. 

7. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 

 ब-5 1. अशाक य अनदुा नत सं थेतील कमचा-यांची लेखा 
वषयक बाबी, सेवा नवृ ी करणे महालेखाकार यांना 
सादर करणे. 

2. महालेखाकार कायालयाकडून सेवा नवृ ी करणे 

मंजुर झा यानतंर नवृ ीवेतन, उपदान अशंराशीकरण 

या वषयीचे सव कामकाज करणे. 

3. जाग तक बँक यवसाय श ण व श ण योजनेचे 

मा सक मैा सक, वा षक अहवाल सचंालनालयास सादर 
करणे. 

4. पीएलए लेखे अ यावत ठेवणे व यासंबधंीचा संपणू 

प यवहार 
5. अपगं वाहन भ ा मंजरू करणे. 

6. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. डी.बी. जाधव 
सहा यक  लेखािधकारी 
 

ी. एस. ही. िनमजे,   
मु य िलपीक 
 

ी. आर. सी. चौधरी, 
विर ठ िलिपक 
 
 

 

 ब-6 1. शासक य/अशासक य सं थेच ंवै यक य देयके तीन 

लाखा या आतील मजंूर  बाबतची या था नक 

तरावर करणे. तसेच तीन लाखावर ल वै य कय 

देयकांचे मजंुर बाबतची या क न सचंालनालयास 

सादर करणे. 

2. लेखा वभागाचे ई-मेल, संबं धत शासन नणय सकेंत 

थळाव न काढणे व उप वभाग 'अ-3' या कायालय 

अ ध क याचेंकड ेपाठ वणे. 

3. व र ठांना / मु य लपीक यांना यांचे कामकाजात 

वेळोवेळी मदत करणे. 
 

ी. डी.बी. जाधव 
सहा यक  लेखािधकारी 
 

ी. एस. ही. िनमजे,   
मु य िलपीक 
 

ी. एस.एन. देशमखु, 
किन ठ िलपीक 
 
 

 

 िनयोजन 
िवभाग 
क-1 
 

1. िज हा वा षक अंतगत नयोजन व सव कामे. 

2. 2230/2203 संबं धत नयोजनाचे सव कामे व इतर 
सव योजनाचंी कामे. 

3. बांधकाम / वे छा नधी संबं धत सव कामे 

4. ादे शक कायालय तरावर या बठैक चे आयोजन 

करणे, याचे ई तव◌ृृ◌ृ /कायवृ  तयार क न व र ठ 

ी. एन. पी. येते, 
. सहा यक संचालक 

 
ी. जी.जी. कोरे, विर ठ 

िलपीक 
 

ीमती. आर.एम. चवणे, 
किन ठ िलपीक 
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कायालय/अ धन त कायालयांना / ादे शक 

कायालया या संबं धत वभागाला पाठ वणे. 

5. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 िश ण 
िवभाग 
क- 2 

1. सीट एस वषयी सांि यक  मा हती अ यावत ठेवणे. 

2. सीट एस वेश या नयोजन व संपणू सीट एस 

वेशाची मा हती संबं धत सव कामे. 

3. सव कारची व यावेतन व श यवृ ी. 
4. संल नीकरण बाबत नयोजन क न काय म 

आयोिजत करणे. 

5. सीट एस पर चेा ई फो तयार करणे. 

6. सीट एस पर चेे नप केचे मागणी प क तयार 
करणे, नप केचे नयोजन करणे. 

7. सीट एस पर चेे  हॉल टक ट तयार करणे आ ण 

वतरण करणे. 

8. सीट एस पर चेे श दगणुाचे सकंलन करणे. 

9. सीट एस पर चेे नकाल प क तयार करणे व 

वतरण करणे व नकाला या टृ चा  नपटारा करणे. 

10. काय म अंदाज प क तयार करणे. 

11. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. एन. पी. येते, 
. सहा यक संचालक 

 
सौ.एस.आर. वानखडे, 
अिध क (तां) 
 

ी. एन.टी. ठोकळ, 
 किन ठ िलपीक 

 

 क-2 (अ) 1. जाग तक बँक क प योजनेची संपणू कामे. 

2. न याने सु  होणा-या STRIVE Project बाबत 

सं थाचंी मा हती ठेवणे. 

3. पि लक ाय हेट पाटनर शप योजने अंतगत संपणू 

कामे. 

4. अ प मुदतीचे एमईएस व इतर सव कामे. 

5. औ. .सं थाचें नर ण काय माचे नयोजन करणे व 

नर ण अहवालाची टृ ची  पतूता करणे. 

6. आ टझन टू टे नॉ ॅ ट अ यास माचे संपणू कामे. 

7. रा य सेवा योजनेची सपंणू कामे. 

8. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. एन. पी. येते, 
. सहा यक संचालक 

 
सौ.एस.आर. वानखडे, 
अिध क (तां) 
 

ी. एम.आर. ि रसागर, 
विर ठ िलपीक 

 

 क-3 / क-4 1. शकाऊ उमेदवार  योजने सबंं धत जागा ि थत करणे 

व भरती या पार पाडणे. 

2. एट एस पर ेचा इ फो तयार करणे, नयोजन, 

नकाल प क, माणप  तयार क न वतर त करणे. 

3. शकाऊ उमेदवाराचंी मा हती पाठ वणे. 

4. श ण वभागाचे ई-मेल, शासन नणय संकेत 

थळाव न काढून उप वभाग 'अ-3' या कायालय 

ी. एन. पी. येते, 
. सहा यक संचालक 

 
सौ.एस.आर. वानखडे, 
अिध क (तां) 
 

ी जी.एस. काजळे,  
विर ठ िलपीक 
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अ ध क याचेंकड ेपाठ वणे. 

5. शकाऊ उमेदवार  नकाला या टृ चा  नपटारा करणे. 

6. NAPS ताव तपासून सादर करणे. 

7. शकाऊ उमेदवार चे ST stipend बाबत कायवाह  

करणे. 

8. एट एस वषयी सांि यक  मा हती अ यावत ठेवणे. 

9. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

10. सव कारची व यावेतन व श यवृ ी 
11. DBT पोटल वषयक कामे. 

12. या वभागातील पयवे कांनी सां गतलेल  

वेळोवेळीची पर ा व वेश वषयक कामे. 

13. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 कोट िवभाग 
ड-2 

1. पर छेद नहाय अ भ ाय तयार करणे व त ेकोटात 

सादर करणे. 

2. यायालयीन करणाकर ता आव यक द ताऐवज 

इतर वभागाकडून ा त करणे / वभागास देणे व 

मा हती तयार करणे. 

3. यायालयाचा अंतर म नकाल संबं धत वभाग, 

संबं धत कायालय व सं थेला कळ वणे. 

4. करणा या गरजे माणे सुनावणी या वेळीस हजर 
राहणे. 

5. संगणक कृत संपणु कामकाज करणे. 

6. सव यायालय नहाय लं बत करणाची 
स यि थती, अ यावत याद  तयार ठेवणे व 

संचालनालयास सादर करणे. 

7. यायालयीन करणी अपील कर यासाठ  

संचालनालय/मं ालयास जाऊन परवानगी आणणे. 

8. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. ए.पी. भतेु, . 
सहा यक संचालक 
 
सौ. जे.एस. कदम, 
काय लय अिध क 
 

ी. ए.एस. सनेु, 
विर ठ लीपीक 
 

ी. ही.एच. धोटे,  
किन ठ िलपीक 

 

 यवसाय 
िश ण 
िवभाग 
 
ही-1 

1. अशासक य अनदुा नत/ वनाअनदुा नत तावाला 
मा यता देणे. 

2. यवसाय श ण वभागाचे पयवे ण करणे. 

3. यवसाय श ण मधील अशासक य कमचा-यांचे 

समायोजन करणे./सेवा वषयक सव कामे 

4. यवसाय श णा या सांि यक  मा हती अ यावत 

करणे. 

5. माणप  अ यास मा वषयी सव कामे. 

ी. आर.टी. शेगोकार, 
.सहा. िश. स लागार 

 
ी. ही.बी. ड गरिदवे, 

अिध क (तां) 
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6. अशासक य सं थेचे पद मा यता वगळून सव कामे. 

7. रजा हाताळणे. 

8. अशासक य कमचा-यांचे सेवाखडं, बदल  करणे, 

यायालयीन करणे. 

9. संचालनालयाला मा हती पाठ वणे. 

10. वे छा नवृ ी , णता वे छा नवृ ी , मा हती 
अ धकार, जातपडताळणी, ता सका त वावर ल नयु ती 
करणे. 

11. एचएससी होकेशनल, बायोफोकल, ी होकेशनल 

संबं धत सव कामे. 

12. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

 ही-2 1. अशासक य सं थेची बदंनूामावल / रो टर तपासणे. 

2. काय म अंदाजप क, पाठयपु तक वतरण, पॅ स ह 

भोपाल, शकाऊ उमेदवार  योजना, रकत पदे भर याची 
मा यता, संचालनालयाने मा गतलेल  मा हती. 
3. उ च मा य मक बोडाकड ेमा यतासाठ  सं थेचे 

ताव पाठ वणे. 

4. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 

ी. आर.टी. शेगोकार, 
.सहा. िश. स लागार 

 
ी. ही.बी. ड गरिदवे, 

अिध क (तां) 
 
 

 

 भांडार 
िवभाग 

1. यं  सामु ीचे टृ ची याद  सचंालनालयास पाठ वणे. 

2. यं  सामु ीचा खरेद चा आढावा, रा य तरावर ल 

खरेद चा सं था नहाय आढावा. 
3. बळकट करण योजना, लं बत देयके, ाधीकार व 

शासक य मा यता 
4. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

1.भांडार आ ेप मापन,काय र मंजरू  व लं बत 

देयकाची मा हती 
2. आरएस-4 व आरएस-5 मंजूर  

3. ादे शक कायालय तरावर ल खरेद  व यासंबधंीत 

सव कामे. 

4. एट  वाटप, कायम व पी ह तांतरणाची मा यता. 
5. कायभार ह तातंरण,सुर ा ठेव व इतर भांडार 
वषयक सव कामे. तसेस  भांडार लेख.े 

7. यं सामु ीबाबत उपयोगीता माणप . 

8. सं था तर नलखन व व स मा यता. 
9. अपगं कमचा-यांकर ता उपकरणे खरेद  व 

वाटपाबाबत कायवाह  व हशोब ठेवणे 

ी. एस.एस. गोरे, 
िनरी क 
 

ी. ए.एस. िभसे,  
काय लय अिध क 
 

ी. ए.एस. खेडकर, 
 विर ठ िलपीक 
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9. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 
 
 

 

 ई- शासन 
यव थापन 

1. e-governance अंतगत Employee Profile संब धत 

सव मॉडयलुस बाबतचे संपणु कामकाज. 

2. ह डीओ कॉ फर सींग ची आगाऊ सचूना सव 

सबधंीत सं थांना देणे,  वषयसुची कळ वणे. 

3. ह डीओ कॉ फर सींग ची सव तांि क यव था 
पाहणे. 

4. ह डीओ कॉ फर सींगम ये  दले या सूचना 
(Action Points) सव संबधंीतांना ता काळ कळ वणे. 

5. ह डीओ कॉ फर सींग या ा त झाले या 
इ तवृ ानसुार  सूचना ादे शक कायालयासह सव संब ं

ध तांना ता काळ कळ वणे. 

6. ादे शक कायालया या मु य ई-मेल अकाऊट व न 

ई-मेल काढणे व पाठ वणे. 

7. कॉ यटुर फॉरमे टगं व बल शुट ंगची कामे पाहणे. 

8. बायोमॅ क व इंटरनेट यव थापनचे संपणु 

कामकाज करणे. 

9. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

1. e-governance अंतगत Institute Profile आ ण 

वेबसाईट संबं धत सव मॉडयु स बाबतचे संपण 

कामकाज 

2. या कायालयाची व कायालयाचे अ धप याखाल ल 

सव सं थांची वेबसाईट तयार करणे व वेळोवेळी अपडेट 

करणे. 

3. e-governance अंतगत सव ई-मेल काढणे व 

पाठ वणे 

4. श ण वभागाची सव online काम ( वेश, पर ा) 
5. व र ठांनी इतर वेळोवेळी दलेल  कामे. 

 

ी. ए.पी. भतेु, . 
सहा यक संचालक 
 

ी. आय. एन. हरले, 
कॉ यटुर ो ामर 
 
सौ.बी.एम. वानखडे, 
कॉ यटुर ो ामर 
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कलम 4 (1) ( ब ) (vii)  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लया या पिरनामकारक कामासाठी जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची 
यव था 

 
अन.ु . स ला मसलतीचा 

िवषय 
काय णालीचे िव ततृ 

वणन 
कोण या अिधिनयमा/ 
िनयम/ पिरप का दारे 

पनुरावृ ीकाल 

 
िनरंक 

 
 

 
कलम 4 (1) ( ब ) नमनुा (अ )  

 
अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लया या सिमतीची यादी कािशत करणे 

 
अन.ु . सिमतीचे नांव सिमतीचे सद य सिमतीचे उिद दद िकती वेळा 

घे यात येते 
सभा 

जनसामा यांसाठी 
खलुी आहे कवा 

नाही 

सभेचा कायवतृांत ( 
उपल ध ) 

 
िनरंक 

 
 

 

कलम 4 (1) ( ब ) नमनुा (ब )  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लया या अिधसभांची यादी कािशत करणे 
 

अन.ु . अिधसभेचे सभेचे सद य सभेचे उिद दद िकती वेळा 
घे यात येते 

सभा 
जनसामा यांसाठी 
खलुी आहे कवा 

नाही 

सभेचा कायवतृांत ( 
उपल ध ) 

 
िनरंक 
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कलम 4 (1) ( ब ) नमनुा (क )  
अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लया या पिरषदाची यादी कािशत करणे 

 
अन.ु 

. 
परीषदेचे नांव परी देचे 

सद य 
परीषदेचे उिद दद िकती वेळा 

घे यात येते 
सभा 

जनसामा यांसाठी 
खलुी आहे कवा 

नाही 

सभेचा कायवतृांत ( 
उपल ध ) 

1 िशखर पिरषद 11 यवसाय िश ण 
योजनेचा िनयोजना 
संबंधी 

एक नाही मा  
बांधील राहील 

होय/ वेळीच इतीवृ  सव 
संबंिधतांना दे यात येते 

2 अिधकारी 
कमचारी 
सम वय सभा 
बैठक 

09 काय लयीन 
कामकाजा या 
सचुा पजा या व 
कायिशल होत गतीमानता 
होत गतीमानता राहणे इ. 
संबंधाने 

मासीक एक 
या माणे 
बारा वेळा 

तथैव सव संबंिधतांना इतीवृ ाचे 
न दणी रिज टर मधनु 
पिर मण क न िदले 
जाते. 

 

कलम 4 (1) ( ब ) नमनुा (ड )  
अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लया या कोण याही सं थेची यादी कािशत करणे 

 
अन.ु 

. 
सं थेचे नांव सं थेचे 

सद य 
सं थेचे उिद दद िकती वेळा 

घे यात येते 
सभा 

जनसामा यांसाठी 
खलुी आहे कवा 

नाही 

सभेचा कायवतृांत 
( उपल ध ) 

1 माणप  
अ यास म 
राबिवणा-या 
सं था मखुाची 
सभा 

येकी एक 
माणे 

अ यास माची 
अंमलबजावणी 
सु यव थीत होणे संबंिध 

एक वेळा नाही मा  
बांधील  

सव संबंिधतांना 
इितवृ  दे यात 
येते 

2 यवसाय 
अ यास म 
राबिवणा-या 
सं था मखुाची 
सभा 

येकी एक 
माणे 

अ यास माची 
अंमलबजावणी 
सु यव थीत होणे संबंिध 

एक वेळा नाही मा  
बांधील  

सव संबंिधतांना 
इितवृ  दे यात 
येते 

3 सम वय सभा 25 आढावा घेणे संबंिध चार वेळा तथैव तथैव 
4 िश णथ  

पालक समनवय 
समीतीची बैठक 

येकी एक 
या माणे 

आढावा घेणे 
अडीअडचणीचे िनरसन 
करणे इ. िवषयाने 

एक वेळा होय सव किरता 
खलुी आहे. 

तथैव 
तसेच िस दी 
किरता सचुना 
फलकावर 
लाव यात येते. 
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कलम 4 (1) ( ब ) (xi )  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयाचे मंजरु अंदाजप क व खच चा तपिशल याची िव ततृ माहीती कािशत 
करणे 

 
अन.ु 

. 
अंदाजप कीय 
िशष चे वणन 

अनदुान ( 
.हजारात ) 

िनयोिजत वापर ( े  व कामाचा 
तपिशल) (  हजारात ) या 
काय लया या अिधप याखालील सं थांना 
अनदुानाचे िवतरण 

अिधक अनदुान ( 
आठमाही सधुािरत 
अंदाजप कानसुार 

अपेि त अस यास ( . 
हजारात ) 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 
1 2230 A031 

(Non Plan) 
 वेतन 347852 11013939  

मंजरुी 05 15  
दरु वनी 6100 23993  
आितक कालीक भ ा 05 50  
देशांतगत वास खच 400 3606  
कं ाटी सेवा 11500 102414  
काय लयीन खच 1000 9618  
भाडे पटटी कर 400 7295  
संगणक खच 00 808  
सामु ी व परुवठा 2000 21392  
पे ोल तेल व वंगण 210 1170  
जािहरात व िस दी 00 00  
लहान बांधकामे 00 947  
या.िव.से. किरता दाने 50 2794  
िश यवृ या िव ावेतन 00 2756  
इतर खच 20 968  
एकूण अनदुान 369542 1280170  

2 2230 A058 
(Non Plan) 

 वेतन 00 144  
दरु वनी 00 00  
आितक कालीक भ ा 00 00  
देशांतगत वास खच 00 00  
काय लयीन खच 00 00  
भाडे पटटी कर 00 00  
संगणक खच 00 00  
सामु ी व परुवठा 00 00  
पे ोल तेल व वंगण 00 00  
जािहरात व िस दी 00 00  
लहान बांधकामे 00 00  
या.िव.से. किरता दाने 00 00  
िश यवृ या िव ावेतन 00 00  
इतर खच 00 00  
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एकूण अनदुान ु 00 144  
3 2230 A049 

(Non Plan) 
 वेतन 5248   19620  

दरु वनी 35 120  
आितक कालीक भ ा 03 00  
देशांतगत वास खच 40 85  
काय लयीन खच 67 203  
भाडे पटटी कर 00 00  
संगणक खच 00 40  
सामु ी व परुवठा 50 00  
पे ोल तेल व वंगण 12 22  
जािहरात व िस दी 00 00  
लहान बांधकामे 00 00  
या.िव.से. किरता दाने 00 85  
िश यवृ या िव ावेतन 00 00  
इतर खच 05 90  
एकूण अनदुान 5460 20265  

4 2203 3391  वेतन 56900 192865  
दरु वनी 450 3369  
आितक कालीक भ ा 05 75  
देशांतगत वास खच 100 860  
कं ाटी सेवा 2373 17252  
काय लयीन खच 270 1791  
भाडे पटटी कर 100 4488  
संगणक खच 00 213  
सामु ी व परुवठा 150 1780  
पे ोल तेल व वंगण 13 120  
जािहरात व िस दी 00 00  
लहान बांधकामे 00 195  
या.िव.से. किरता दाने 50 753  
िश यवृ या िव ावेतन 00 00  
इतर खच 04 255  
एकूण अनदुान ु 60415 224016  

5 2203 3371  वेतन 23407 77935  
दरु वनी 75 508  
आितक कालीक भ ा 25 270  
देशांतगत वास खच 00 580  
काय लयीन खच 175 950  
भाडे पटटी कर 00 425  
संगणक खच 00 125  
सामु ी व परुवठा 00 00  
पे ोल तेल व वंगण 50 327  
जािहरात व िस दी 00 00  
लहान बांधकामे 00 00  
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या.िव.से. किरता दाने 00 00  
िश यवृ या िव ावेतन 00 00  
इतर खच 00 00  
एकूण अनदुान 23792 81140  

6 2203 3344  वेतन 695330 2105491  
वेनने र 00 39125  
आितक कालीक भ ा 00 00  
देशांतगत वास खच 00 00  
काय लयीन खच 00 00  
भाडे पटटी कर 00 00  
संगणक खच 00 00  
सामु ी व परुवठा 00 00  
पे ोल तेल व वंगण 00 00  
जािहरात व िस दी 00 00  
लहान बांधकामे 00 00  
या.िव.से. किरता दाने 00 00  
िश यवृ या िव ावेतन 00 00  
इतर खच 00 00  
एकूण अनदुान 695330 2144616  
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कलम 4 (1) ( ब ) ( ix )  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची नांवे प  ेव यांचे मासीक वेतन कािशत 
करणे 

 
अन.ु 

. 
पदनाम अिधकारी व कमचा-यांचे नांव वग ज ुिदनांक दरु वनी ./ 

म वनी . 
प ा 
 

1 सहसंचालक िर त वग-1    

2 सहा.संचालक िर त वग-1    

3 सहा.संचालक िर त वग-1    

4 सहा.संचालक िर त वग-1    

5 िनरी क ी. येते नरे ं पु षो मराव वग-1 क 27/6/2019 9890440889 जनेु शहर बडनेरा िज. 
अमरावती 

6 िनरी क ी. गोरे संजय ीराम वग-1 क 01/9/2016 7738000250 संत रोदीदास कॉलनी, 
द तरु नगर, अमरावती 

7 िनरी क िर त वग-1 क    

8 िनरी क िर त वग-1 क    

9 िनरी क िर त वग-1 क    

10 सहा. िश.स लागार िर त     

11 सहा.संचालक(अंता) ी. भतेु अिनल पु षो मराव वग-2  3/7/2018 9423124728 गोपाल नगर, MIDC 
रोड, अमरावती 

12 सहा.संचालक(अंता) िर त वग-2    

13 लेखािधकारी िर त वग-2     

14 सहा.लेखािधकारी ी. डी.बी. जाधव वग-2   9867042269 शेगांव रोड, अमरावती 

15 काय लय अिध क ी. िभसे अशोक सदािशवराव वग-3 13/01/1990 9552948304 वेळाहारी नगर, नागपरु 
( ामीण) नागपरु 

16 काय लय अिध क सौ. कदम जया सभुाष वग-3 19/11/1984 9403620683 गणेश नगर, सदुगीरणी 
जवळ, अमरावती 

17 काय लय अिध क सौ. र नदश  योती काश वग-3 16/12/1986 8149063867 यशोदा नगर, अमरावती 

18 अिध क तांि क ी. ड गरिदवे िवनोद िभमराव वग-3 10/03/2008 8055076564 केवल कॉलनी, शेगांव- 
रहाटगांव रोड, अमरावती 

19 अिध क तांि क सौ. वानखडे दा राजेश  वग-3 10/03/2008 8275229760 िवसावा कॉलनी, कॅ प 
अमरावती 
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20 अिध क तांि क िर त वग-3    

21 कॉ यटुर ो ामर ी. हरले ई वर नामदेवराव वग-3 11/07/2008 9422194778 LIC टॉटर LIC 
ऑफीस, अमरावती 

22 कॉ यटुर ो ामर सौ. वानखडे भा य ी महादेव वग-3 26/12/2008 9623191765 िशवनेरी नगर, देशमखु 
लॉन या मागे, अमरावती 

23 मु य िलपीक ी िनमजे सरेुश िव  ठलराव वग-3 26/11/1985 9881834264 जनुी आयटीआ   कॉलनी, 
खेतान नगर, अकोला  

24 मु य िलपीक ी. कैलास एस. राऊत वग-3 13/11/1997
27/01/2022 

9860017964 ि मला कॉलनी, सोनल 
कॉलनी जवळ, अमरावती 

25 मु य िलपीक ी चौधरी  राजे    छ पती वग-3 17/11/1997 7972693383 ल मी लेस ीन पाक 
कॉलनी, शेगांव रोड, अम. 

26 विर ठ िलपीक सौ. पळसकर िमना िवजयराव वग-3 24/11/1997 9373146026 ओम कॉलनी शेगांव- 
रहाटगांव रोड, अमरावती 

27 विर ठ िलपीक ी गणोरकर सिचन ल मणराव वग-3 10/08/2008 9309132194 म.ुपो. व ड िज. अमरावती 

28 विर ठ िलपीक ी  खेडकर  अनंत शरदचं  वग-3 15/01/1996 9403304759 मंगलधाम कॉलनी जनुा 
बायपास रोड, अमरावती 

29 विर ठ िलपीक ीमती  लांडगे प  मा हेमंतराव वग-3 31/07/1996 9766948336 ीहरी नगर, अजनु नगर, 
अमरावती 

30 विर ठ िलपीक ी. काजळे गोपाल ीराम वग-3 25/07/1997 9421852851 म.ु िचच ली पो. िद स िज. 
यवतमाळ 

31 विर ठ िलपीक ी सनेु  अिनल पुंडिलक वग-3 19/04/1990 9822838185 य ुआयटीआ    कॉलनी, 
कांतानगर, अमरावती 

32 विर ठ िलपीक ी ि रसागर मंगेश रामकृ ण वग-3 22/11/1995 7774877725 याम नगर, कॉ ेस नगर 
कॅ प अमरावती 

33 विर ठ िलपीक ी  कोरे गजानन  गणपत वग-3 01/02/1998 9850243145 िववेकानंद कॉलनी, 
मणी नगर, अमरावती 

34 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

35 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

36 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

37 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

38 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

39 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

40 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

41 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

42 विर ठ िलपीक िर त वग-3    

43 किन ठ िलपीक ी  धोटे िवरे   हिर  चं   वग-3 10/04/2008 9766968009 खोरेज कॉलनी शेगांव- 
रहाटगांव रोड, अमरावती 
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44 किन ठ िलपीक ी. तोमर याम सरु सग वग-3 03/09/2016 9022474885 योगीराज कॉलनी, MIDC 
रोड अकोट िज. अकोला 

45 किन ठ िलपीक ीमती  चवणे  िरना मंगेशराव  वग-3 03/09/2016 8408928622 नवीन आयटीआय 
कॉलनी, कॅ प अमरावती 

46 किन ठ िलपीक ी. कनोजे केतन गो वद  वग-3 03/12/2012 9834168225 सदुशन नगर, फैजरपरुा, 
अमरवती 

47 किन ठ िलपीक ी. ठोकळ िनतीन िदगंबरराव वग-3 26/04/2013 9767224749 एकदंत रेसीडे सी, अजनु 
नगर, अमरावती 

48 किन ठ िलपीक ी देशमखु शेखर नागे वरराव वग-3 14/11/2008 7798496395 गु कृपा पाक नवसारी 
अमरावती 

49 किन ठ िलपीक कु. दांदळे शारदा ीधर वग-3  23/7/2012 8446475010 िवजे ी कॉलनी, कठोरा 
रोड, अमरावती 

50 किन ठ िलपीक कु. िभवगडे ि या देिवदासराव वग-3 29/04/2013 8668247622 बापटवाडी मीणी नगर, 
अमरावती  

51 किन ठ िलपीक ी. हरणे घन याम ीराम वग-3 03/02/2020 9326589777 सह बु द लेआऊट, ेरणा 
नगर, यवतमाळ 

52 किन ठ िलपीक ी. मडावी राजे ं जानाराव वग-3 03/02/2020 9011881845 म.ु लोहारा पो. धो ा ता. 
राळेगांव िज. यवतमाळ 

53 किन ठ िलपीक कु. ित ा आर. ठाकरे वग-3 14/12/2020 7378481731 अनगड नगर शेगांव- 
रहाटगांव रोड, अमरावती 

54 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

55 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

56 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

57 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

58 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

59 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

60 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

61 किन ठ िलपीक िर त वग-3    

62 लघ ुटंकलेखन िर त वग-3    

63 वाहन चालक ी. िसनकर गणेश ल मण वग-3 18/11/1997 8149092821 उरवश  नगर, कठोरा रोड, 
अमरावती 

64 चतथु ेणी कम. ी. शदे िवजय रामसा वग-4 16/08/1997 9096695499 म.ु भाईपरु पो. पाळा ता. 
मोश  िज. अमरावती 

65 चतथु ेणी कम. ी. चवरे बाळू सखाराम वग-4 23/11/1995 8329232335 अशोक बु द िवहार 
क याण नगर, अमरावती 

66 चतथु ेणी कम. ी. बारबू दे साहेबराव 

नारायणराव  

वग-4 20/08/1997 9595062911 पंचायत सिमती, ि त 
कॉलनी, कॅ प अमरावती 

67 चतथु ेणी कम. ी. अिनल जन दन घोगडे, वग-4 18/05/1990 9420960375 गु कृपा कॉलनी, रहाटगांव 
रोड, अमरावती  
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68 चतथु ेणी कम. ी. रोहीत धमराज सारवान वग-4    

69 चतथु ेणी कम. ी. पंडीत िशवलाल उसरे वग-4 18/11/1997 9359541405 बडनेरा जनुी व ती 
अमरावती 

70 चतथु ेणी कम. ी समूंद अिनल गोपाल वग-4 03/06/1996 8928711429 कृ णा नगर तपोवन 
पिरसर, अमरावती 

71 सफाईगार 
(ठेकापद दती) 

िर त वग-4    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

माहीतीचा अिधकार अिधिनयम-2005, कलम 4 अंतगत 17 मु ाची माहीती िस द 
 Page 44 
 

कलम 4 (1) ( ब ) ( ix )  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातील अिधकारी व कमचारी यांची वेतनाची िव ततृ माहीती कािशत करणे 
 

अन.ु 
. 

वग वेतन परेषा इतर अनु ेय भ  े
िनयिमत ( 
महागाई 
भ ा,घरभाडे 
भ ा, शहर 
भ ा ) 

संगानसुार 
( जसे वास 
भ ा ) 

िवशेष ( जसे 
क प भ ा, 
िश ण भतता 

1 िर त ( सहसंचालक )   संगी 
आदेशानसुार 
अनु ेय 
राहील. 

िनरंक 

2 िर त (सहा. संचाकल (तांि क) )    

3 िर त (सहा. संचाकल (तांि क) )    

4 िर त (सहा. संचाकल (तांि क) )    

5 ी. येते नरे ं पु षो मराव 67700-208700 (S-23) 150413/-  

6 ी. गोरे संजय ीराम 56100-177500 (S-20) 101602/-  

7 िर त (िनरी क )    

8 िर त (िनरी क )    

9 िर त (िनरी क )    

10 िर त ( सहा. िश. स लागार )    

11 ी. भतेु अिनल पु षो मराव  41800-132300 (S-15) 65225/-  

12 िर त ( सहा. संचालक (अंता) )    

13 िर त (लेखािधकारी )    

14 ी. डी.बी. जाधव 41800-132300 (S-15) 69215/-  

15 ी. िभसे अशोक सदािशवराव 38600-122800 (S-14) 86917/-  

16 सौ. कदम जया सभुाष 38600-122800 (S-14) 81863/-  

17 सौ.जे.पी. र नदश  38600-122800 (S-14) 81863/-   

18 ी. ड गरिदवे िवनोद िभमराव 41800-132300 (S-15) 85962/-   

19 सौ. वानखडे दा राजेश  41800-132300 (S-15) 85962/-  
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20 िर त ( अिध क तां )    

संगी 
आदेशानसुार 

अनु ेय 
राहील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ी. हरले ई वर नामदेवराव 41800-132300 (S-15) 87212/-  

22 सौ. वानखडे भा य ी महादेव 44900-142400 (S-16) 91096/-  

23 ी िनमजे सरेुश िव  ठलराव 38600-122800 (S-14) 79469/-  

24 ी चौधरी  राजे    छ पती 38600-122800 (S-14) 77075/-  

25 ी. के.एस. राऊत 38600-122800 (S-14) 77075/-  

26 सौ. पळसकर   िमना िवजयराव 38600-122800 (S-14) 77075/-  

27 ी  खेडकर  अनंत शरदचं  25500-81100 (S-08) 51038/-  

28 ीमती  लांडगे प  मा हेमंतराव 35400-112400 (S-13) 53933/-  

29 ी. काजळे गोपाल ीराम 35400-112400 (S-13) 53933/-  

30 ी ि रसागर मंगेश रामकृ ण 35400-112400 (S-13) 55529/-  

31 ी  कोरे गजानन  गणपत 38600-122800 (S-14) 77075/-  

32 ी गणोरकर सिचन ल मणराव 25500-81100 (S-08) 46121/-  

33 ी. ए.पी. सनेु 38600-122800 (S-14) 77075/-  

34 िर त (विर ठ िलपीक )    

35 िर त (विर ठ िलपीक )    

36 िर त (विर ठ िलपीक )    

37 िर त (विर ठ िलपीक )    

38 िर त (विर ठ िलपीक )    

39 िर त (विर ठ िलपीक )    

40 िर त (विर ठ िलपीक )    

41 िर त (विर ठ िलपीक )    

42 िर त (विर ठ िलपीक )    

43 ी. तोमर याम सरु सग 19900-63200 (S-06) 33722/-  

44 ीमती  चवणे  िरना मंगेशराव  19900-63200 (S-06) 33722/-  

45 ी  धोटे िवरे   हिरषचं   25500-81100 (S-08) 46121/-  

46 ी. कनोजे केतन गो वद  19900-63200 (S-06) 39249/-  

47 ी. ठोकळ िनतीन िदगंबरराव 19900-63200 (S-06) 36859/-  

48 ी देशमखु शेखर नागे वरराव 19900-63200 (S-06)  46121/-  



 

माहीतीचा अिधकार अिधिनयम-2005, कलम 4 अंतगत 17 मु ाची माहीती िस द 
 Page 46 
 

49 कु. दांदळे शारदा ीधर 19900-63200 (S-06) 39300/-  

सगी 
आदेशानसुार 

अनु ेय 
राहील 

 

 

 

50 कु. िभवगडे ि या देिवदासराव 19900-63200 (S-06) 36859/-  

51 ी. हरणे जी.एस. 19900-63200 (S-06) 30608/-  

52 ी. मडावी आर.जे. 19900-63200 (S-06) 30608/-  

53 कु. ित ा आर. ठाकरे 19900-63200 (S-06) 30608/-  

54 िर त ( किन ठ िलपीक )    

55 िर त ( किन ठ िलपीक )    

56 िर त ( किन ठ िलपीक )    

57 िर त ( किन ठ िलपीक )    

58 िर त ( किन ठ िलपीक )    

59 िर त ( किन ठ िलपीक )    

60 िर त ( किन ठ िलपीक )    

61 िर त ( किन ठ िलपीक )    

62 िर त ( लघ ुटंकलेखन)    

63 ी. िसनकर गणेश ल मण 25500-81100 (S-08) 52204/-  

64 ी. शदे िवजय रामसा 17100-54400 (S-04) 37074/-  

65 ी. अिनल जन दन घोगडे, 17100-54400 (S-04) 42706/-  

66 ी. रोहीत धमराज सारवान 17100-54400 (S-04) 42706/-  

67 ी. पंडीत िशवलाल उसरे 17100-54400 (S-04) 42706/-  

68 ी. चवरे बाळू सखाराम 17100-54400 (S-04) 42706/-  

69 ी. बारबू दे साहेबराव नारायणराव  17100-54400 (S-04) 42706/-  

70 ी समूंद अिनल गोपाल 17100-54400 (S-04) 42976/-  

71 िर त (सफाईगार )    
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कलम 4 (1) ( ब ) ( xii ) नमनुा (अ)  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातील अुनदान वाटपा या काय माची कायप दती या वष साठी  कािशत 
करणे 

 
 काय माचे नांव     :-            - िनरंक -  
 लाभाथ या पा ता संबंिध या अटी व शत   :- 
 लाभ िमळ यासाठी या अटी    :- 
 लाभ िमळ यासाठीची कायप दती   :- 
 पा ता ठरिव यासाठी आव यक असलेले कागदप  :- 
 काय माम ये िमळणा-या लाभाची िव ततृ माहीती :- 
 अनदुान वाटपाची कायप दती   :- 
 स म अिधका-यांचे पदनाम    :- 
 िवनंती अज सोबत लागणारे शु क   :- 
 इतर शु क     :- 
 िवनंती अज चा नमनुा    :- 
 सोबत जोडणे आव यक असले या कागदप ांची यादी :- 

(द ताऐवज / दाखले ) 
 जोड कागदप ाचा नमनुा    :- 
 कायप दती संदभ त त ार िनवारणासाठी संबंिधत  :- 

अिधका-यांचे पदनाम 
 तपिशलवार व येक तरावर उपल ध िनधी :- 

(उदा. िज हा पातळी, तालकुा पातळी, गाव पातळी ) 
 लाभाथ ची यादी खालील नमु यात   :- 

 

कलम 4 (1) ( ब ) ( xii ) नमनुा (ब)  
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातील अुनदान  काय माअंतगत लाभाथ ची िव ततृ माहीती कािशत करणे 
 

योजना/ काय माचे नांव  - 
अन.ु . लाभाथ चे नांव व प ा अनदुान / लाभ याची र कम / व प िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

 
- िनरंक – 
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कलम 4 (1) ( ब ) ( xiii )   
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातील िमळणा-या/ सवलतीचा परवाना याची चाल ुवष ची तपिशलावर माहीती. 
 

परवाना / परवानगी / सवलतीचे कार 
अन.ु . परवाना 

धारकाचे नांव 
परवा याच
ख कार 

परवाना मांक िदनांका 
पासनु 

िदनांका 
पयत 

साधारण अटी परवा याची 
िव ततृ माहीती 

 
- िनरंक – 

 
 

कलम 4 (1) ( ब ) ( xiii )   
अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातील माहीतीचे इले ॉिनक व पात साठिवलेली माहीती कािशत करणे, 

चाल ुवष किरता 
अन.ु 

. 
द ताऐवजाचा कार िवषय कोण या इले ॉिनक 

नमु यात 
माहीती 
िमळिव याची 
प दती 

जबाबदार 
य ती 

1 आ थापना िवषयक या 
काय चे द ताऐवज 

कमचा-यांचे सेवािवषयक माहीती िसडी/ पेनडाई ही मागणी होताच 
िवहीत वेळेत 
ा त क न िदली 

जाईल 

अिधकारी तथा 
सव संबंिधत 
पयवे ीय 
कमचारी  

2 लेखा िवषयक काय चे 
द ताऐवज 

1. वेतन देयके िवषयक माहीती 
2. अशासिकय सं थेचे 
अनदुानािवषयक अथसंक पीत 
काय ची माहीती 

- तथैव - - तथैव - - तथैव - 

3 िश ण िवषयक काय चे 
सव ( वेश, पिर ा 
द ताऐवज 

िश ण िवषयक या 
िनयमावलीनसुार वेश, पिर ा 
संबंिधचे काय 

- तथैव - - तथैव - - तथैव - 

4 िनयोजन िवभाग व 
सां यकी िवषयक या 
काय चे संपणू द ताऐवज 

सव करणी िज हा अंतगत शै िणक 
व पाची सं थेची मािहती परुिवणे 

- तथैव - - तथैव - - तथैव - 

5 भांडार िवषयक काय चे 
द ताऐवज 

सहा प दती माणे 
1. लंिबत कागदप  े( Paper 
Pending Disposal ) 
2. ितआिधन कागदप  े(Await 
Papers ) 
3. िनयतकालीके (Periodicals) 
4. थायी आदेश फाईल ( 
Standing order files ) 
5. अथीलेख पा  कागदप  े
(Papers to go recordes) 
6. ड वग कागदप  े(D Class) 

- तथैव - - तथैव - - तथैव - 

6 बैठकी िवषयक काय चे 
द ताऐवज 

7 गोपनीय काय चे सव 
द ताऐवज 
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कलम 4 (1) ( ब ) ( xiii )   
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातीलउपल ध सिुवधाचा त ता कािशत करणे. 
 
उपल ध सिुवधा 
 

1. भेट याचा वेळेसंदभ त माहीती   :- खालील प ात नमदु केले माणे राहील. 

2. वेबसाईट िवषयी माहीती    :-  www.amravati.dvet.gov.in 

3. कॉल सटर िवषयी माहीती    :- - नरक – 

4. अिभलेख तपासणीसाठी उपल ध सिुवधाची माहीती :- वेळीच काय लयात  ा त होई  

5. कामा या तपासणीसाठी उपल ध सिुवधाची माहीती :- काय लयातनु उपल ध होईल 

6. नमनेु िमळिव यासाठी उपल ध माहीती  :- सव शाखेतनु िमळू शकेल 

7. सचुना फलकाची माहीती    :- वेळोवेळी सचुना फलकावर िस दी राहते 

8. ंथालय िवषयी माहीती    :- लाग ुनाही. 

 
अन.ु 

. 
सिुवधेचा 
कार 

वेळ कायपद ती िठकाण जबाबदार य ती 
कमचारी 

त ार िनवारण 

1 भेट या या 
वेळे संदभ त 

सकाळी 9.45 ते 
सांयकाळी 6.15 

अ यागताचे 
रिज र म ये 
न द क न 

सहसंचालक, 
यवसाय 
िश ण व 
िश ण 
ादेिशक 

काय लय, 
अमरावती 

संबंिधत 
जबाबदार 
शाखेचा 
अिधकारी / 
कमचारी 

संबंिधताचे त ारीचे 
िनराकरण संबंिधत 
कमचा-यां दारे झाले 
नस यास सहसंचालक 
याचे माफत त ार 
िनवारण कर यात येते. 

 
 

 

 

 

 

http://www.amravati.dvet.gov.in
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कलम 4 (1) ( ब ) ( xiii )   
अमरावती येथील ादेिशक काय लय, अमरावती काय लयातील सहा यक माहीती अिधकारी / जन माहीती अिधकारी / थम 

अपीलीय ािधकारी ( तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील ) यांची िव ततृ माहीती कािशत करणे. 
अ. 

. 
काय सनाचे नांव 
कायसन मांक 

सहा यक माहीती अिधकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

जनमाहीती अिधकारी यांचे 
नांव व पदनाम 

थम अपीलीय अिधकारी 
यांचे नाव व पदनाम 

1 2 3 4 5 
आ थापना िवभाग 
1 आवक- जावक ी. ए.ए. कुकडे, विर ठ िलिपक ी. एस. एल. वानखडे,  

.िनरी क 
ी. ए. पी. भतेु,  
. सहा यक संचालक 2 अ-1(अ) ी. ही.एच.धोटे, किन ठ िलिपक 

3 अ-2  ीमती पी.एच. लांडगे, विर ठ िलिपक 
4 अ-3 ी. एस.एल. गणोरकर, विर ठ िलिपक 
5 अ-4  ी. आय.ड य.ु जाणे, विर ठ िलिपक 
6 अ-4 कु. एस.एस. दांदळे, किन ठ िलिपक 
7 अ-5 / अ-6 सौ. जे.पी. र नदश , मु यिलिपक 
8 अ-7 सौ. एम. ही. पळसकर, विर ठ िलिपक 
9 यायालयीन िवभाग 

ड-1/ ड-2 
ी. अ.प.ु सनेु, विर ठ िलिपक 

लेखा िवभाग 
10 ब-1 ी. आर.सी. चौधरी, विर ठ िलिपक ी. एस. ही. िनमजे, 

मु यिलिपक 
ी. डी.बी. जाधव, 

सहा यक लेखािधकारी 11 ब-2 ी. एस.जी. िनघ ट, मु यिलिपक 
12 ब-3 ी. एस.एन. देशमखु, किन ठ िलिपक 
13 ब-4 ी. एस.एस. तोमर, किन ठ िलिपक 
14 ब-5 ी. एस. ही. िनमजे, मु यिलिपक 
15 ब-6 ी. के.जे. कनोजे, किन ठ िलिपक 
16 ब-7 ी. एल.   सखुदेव,े किन ठ िलिपक 
MCVC  िवभाग 
17 ही- 1 ी. आर.एम. वसलेु, विर ठ िलिपक ी. ही.बी. ड गरिदवे, 

अिध क ( तांि क ) 
ी.आर.एम. लोखंडे, 
. सहा यक संचालक 18 ही- 2 ी. जी.पी. देशमखु, विर ठ िलिपक 

िश ण िवभाग 
19 क-2 ी. एन.टी. ठोकळ, किन ठ िलिपक सौ. एस.आर. वानखडे, 

अिध क ( तांि क ) 
ी. एन.पी. येते, 
.सहा यक संचालक 20 क-3 ी. जी.एस. काजळे, विर ठ िलिपक 

21 क-4 ी. एम.आर. ि रसागर, विर ठ िलिपक 
िनयोजन िवभाग 
22 क-1 ी. जी.जी कोरे, विर ठ िलिपक ी. एस.एस. गोरे, 

िनरी क 
ी. एन.पी. येते, 
.सहा यक संचालक 

भांडार िवभाग 
23 ई ी. ए. एस. खेडकर, विर ठ िलिपक ी. एस.एस. गोरे, 

िनरी क 
ी.आर.एम. लोखंडे, 
. सहा यक संचालक 

ई- शासन िवभाग 
24 ई-ग ह-1 ी. आय.एन.हरले, कॉ यटुर ो ामार ी. एस.एस. गोरे, 

िनरी क 
ी. ए. पी. भतेु,  
. सहा यक संचालक 25 ई.ग ह-2 सौ. बी.एम. वानखडे, कॉ यटुर ो ामार 
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कलम 4 (1) ( ब ) ( xvii )   
 

अमरावती येथील ा.का. अमरावती काय लयातील कािशत माहीती 
 

www.amravati.dvet.gov.in 
 
 
 
 

कलम 4 (1) ( क )    
 

सवसामा य लोकांशी संबंिधत मह वाचे िनणय व धोरणे यांची यादी काशना किरता तयार करणे िवतरीत करणे. 
 
 

- नरक – 
 
 
 
 

कलम 4 (1) ( क )    
 

सवसाधारणपणे आप या काय लयात होणा-या शासिकय / अथ यायीक कामकाजा या कारची यादी तयार करणे, 
घेतले या िनणयाबाबत काय कर याची मीमांसा यापढेु दे यात येईल असे जाहीर करणे 

 
 

- नरक - 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amravati.dvet.gov.in
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महारा  शासन 

सहसंचालक यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, 

मोश  रोड, अमरावती 
                  Website- www. rodvetamt.org. E-mail ID:- jtdir.amravati@dvet .Maharashtra.gov.in        
                    Phone No. 2666048, 2660320  Fax No :-  2660320  (personel ) :  2666186    
 

           जा. .आ था/अ-7/मा.अिध./17 मु ा./माहीती/2022/ 
िदनांक -    / 02 / 2022 
 

माणप  
 
         मी, सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, अमरावती 
खालील माणे नमदु केले या दोन बाबी या दारे मािणत करीत आहे. 
 

1. माहीतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 मधील कलम 4 नसुार ादेिशक काय लय, 
अमरावती संकेत थळावर कलम 4 खालील 17 बाबीवरील माहीती काय लया या 
संकेत थळावर  टाक यात आली असनू ही माहीती अ ावत केलेली आहे. 

2. सहा यक माहीती अिधकारी/ जन माहीती अिधकारी/ अिपलीय अिधकारी यांना 
पदिनदिशत के याचे फलक काय लयातील दशनी िठकाणी लाव यात आले आहे. 
 
 

     ( पी. टी. देवतळे ) 
        सहसंचालक 
 यवसाय िश ण व िश ण 

ादेिशक काय लय, अमरावती 
 

 


