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

2 रामकृ ण परमहंस माग, टपालपेटी . 456, नािशक 422 002 
फोन नं. 0253-2577220 
ई-मेल jtdir.nsk@dvet.gov.in  

3 ी. फु ल मधुकर वाकडे, सहसंचालक 
4 कौश य, रोजगार, उ ोजकता व नािव यता  िवभाग, मं ालय, मंुबई 

5 मा.संचालक, यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा  रा य, मंुबई 
 

6 नािशक ादेिशक िवभाग (नािशक, धुळे, नंदरुबार, जळगाव व अ.नगर िज हा) 
7 िश प कारागीर िश ण योजनेबरोबरच िविवध योजनां ारे कारखा यांना लागणारे 

कुशल कारागीर तयार कर यात येऊन  रा यामधील युवकांम ये रोजगार व 
वयंरोजगारासाठी आव यक असलेली कौश ये िनम ण केली जातात.  

8 यवसाय िश णाचे मह व ओळखून यवसाय िश णा या िविवध येाजना रा यात 
राबिवणे, उ च िश णाकडे जाणा या युवकांचा ल ढा यवसाय िश णाकडे वळवून 
बेरोजगारीवर मात करणे व िन पयोगी िश णावर होणारा खच कमी करणे तसेच 
रा यातील मिहला, मागासवग य समाज, अपंग  या सव ना यवसाय िश णा या 
समान संधी उपल ध क न देणे, रा यातील उ ोग धं ानंा लागणारे कुशल 
मनु यबळ िशि त क न याचा सात याने पुरवठा करणे व गत तं ानाला सामोरे 
जा यासाठी कामगारांना अ यावत तं ानाचे िश ण देणे.  

9 िविहत कालावधीत  येय सा य केली जातात 
10 ादेिशक िवभाग हणून  िवभागात शासकीय िनयं ण  
11 य  जनतेशी संबंिधत सेवा नाही तथािप खालील सेवा हया कमचारी, माजी 

कमचारी  संबंिधत आहेत 
 अनकंुपा त वावर नेमणूका करणे 
 लाड-पागे सिमती या मा यमातून नेमणूका देणे 

12 काय लयाची वत:ची शासकीय इमारत े  1326 चौ.मी.  
एकूण चटई े  968.62 चौ.मी. 

13 खाली वतं पणे दे यात येत आहे 

14 कामकाजा या वेळा 
काय लय :   स. 09.45 ते सायं. 6.15 
दरु वनी मांक :  0253-2579410/2579887/2316657/2317036/2577220  
ई-मेल : jtdir.nsk@dvet.gov.in est.ronsk@dvet.gov.in 
account.ronsk@dvet.edu.in ronashiktraining@gmail.com 
store.ronsk@dvet.gov.in  

15 येक शिनवार व रिववारी सुटी,  विर ठ काय लयां या सुचनांनुसार अथवा 
कामा या िनकडीनुसार िवशेष संगी सुटी या िदवशी कामकाज 



 
 



 ü  

1 
ी.पी.एम.वाकडे,  

सहसंचालक 
िवभागाचे शासकीय िनयं क अिधकारी हणून जबाबदारी, सह िश णाथ  
स लागार हणून जबाबदारी, गट क व ड चे िनयु ती ािधकारी व िश तभंगिवषयक 

ािधकारी हणून काम पहाणे, इ. 

2 
ी.एम.के.पाटील,  

सहा.संचालक 
िवभागातील सं थांमधील िश णाचे संिनयं ण करणे, काय लयात पयवे ीय 
अिधकारी हणून काम पहाणे, इ. 

3 
ी.आय.एम.काकड,  

िनरी क 
आ थापना िवभागाचे काय सन अिधकारी हणून जबाबदारी, मािहती अिधकारी 
हणून काम पहाणे, यायालयीन करणी मे. यायालयात सहसंचालकां या वतीने 

हजर रहाणे, सं थां या िनरी णाची जबाबदारी 

4 
सौ.ए.एस.कुलकण ,  
िनिर क 

ि ल ी व िकमान कौश य िवभागाचे काय सन अिधकारी हणून जबाबदारी, 
सं थां या िनरी णाची जबाबदारी 

5 
ी.ए.एस.देसाई,   

िनिर क 
िश ण व भाडंार िवभागाचे काय सन अिधकारी हणून जबाबदारी, सं थां या 

िनरी णाची जबाबदाची 

6 
ी.आर.पी.िशसव,  

लेखािधकारी 
आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून जबाबदारी, लेखा िवभागाचे पयवे ीय 
अिधकारी हणून जबाबदारी 

7 
सौ.एम.के.बडवे,        
सहा यक लेखािधकारी 

अनदुान िनध रण करणे, लेखा िवभागाचे काय सन अिधकारी हणून काम पहाणे,  

8 
ी.सी.टी काबंळे,  

काय लय अिध क 
भारी सहा यक संचालक (अतांि क) पदाचे कत य व जबाबदारी, गोपनीय व न दणी 

िवभागाचे काय सन अिधकारी हणून जबाबदारी, आ थापना, अ-2, अ-5(अ) व अ-
5 (ब)या काय सनांचे पयवे ीय कमचारी हणून जबाबदारी पार पाडणे.  

9 
ी.यु.एस.सरडे, 

काय लय अिध क 
आ थापना, अ-1, अ-3, अ-4 व गोपनीय या काय सनांचे पयवे ीय कमचारी हणून 
जबाबदारी पार पाडणे, मे. यायालयात उप थत रहाणे, यायालयीन कामकाज, इ. 

10 
ी.एस.एस.पाटील,   

अिध क (ता.ं) 
िश ण, क-1, क-2, क-3 व क-4 या काय सनांचे पयवे ीय कमचारी हणून 

जबाबदारी पार पाडणे, औ. .सं था, वेश व परी ा संबंिध या कामकाजावर िनयं ण 
ठेवणे, इ. 

11 
ी.िड.एम.वाघमारे,  

अिध क (ता.ं) 
िश ण, क-5, क-6  व क-7  या काय सनांचे पयवे ीय कमचारी हणून जबाबदारी 

पार पाडणे, अनदुानीत सं थांमधील यायालयीन करणे हाताळणे, इ. 

12 
ी. ही.बी.बोरसे,  
मुख िलपीक 

िश ण, क-5, क-6  व क-7  या काय सनांचे पयवे ीय कमचारी हणून जबाबदारी 
पार पाडणे, गोपनीय िवभागाचे पयवे ीय कमचारी हणून जबाबदारी पार पाडणे, इ.  

13 
ी.एस.आर.िनकम 
मुख िलपीक 

भांडार, ड-1 व ड-2 िवभागाचे पयवे ीय कमचारी हणून कामकाज पहाणे, ब-3 
िवभागाचे संपूण कामकाज 

14 
ी.जी.डी.डायलकर, 

क.िलपीक 
गोपनीय अिभलेख क  व गोपनीय कामकाज 

15 

ी.ए.बी.िनकम, व.िलपीक  
ी.जे.डी.पाटील, व.िलपीक  
ी.आर.जी.ठाकरे, 

व.िलपीक  

लेखािशष 2230/2203 वग3/4कमचा-यां या सेवािवषयक बाब ची कामे. 1) 
िनयतकालीक व िवशेष बद या   2) पदो ती  व पदावनती  3) कायम/ता पुर या 
नेमणूका/पद भरती ीया  4) ितिनयु ती  5) बदनूामावली न दवही चे काम               
6) राजीनामा वकारणे व पदमु त करणे  7) पदांचा आढावा   8) मंजूर पदे व 



सेवाथवरील पदांचा ताळमेळ 

16 

ीमती.पी.आर.बाचकर,  
किन ठ िलपीक 

1) िवभागातील सव अिधकारी यांचे आ थापना िवषयक बाबी हाताळणे 2) 
िवभागातील गट-अ व ब अिधका-यां या सव रजा  3) अिधका-याचें अितरी त 
कायभारा संबंधी आदेश  4) अिधका-यां या वा षक वेतनवाढी  5) अिधकायां या 
पारप ासंबंधी तावावंर कायवाही करणे. 6) िवभागातील अिधका-यां या 
आ वािशत गतीयोजना तावावंर कायवाही करणे.  7) िवभागातील अिधका-याचें 
सेवािनवृ ी वेतन करणे तयार करणे    8) अिधका-यानंा मराठी/ हदी भाषा सुट 

करणावंर कायवाही करणे.  9) अिधका-याचें थायी आदेश तावावंर कायवाही 
करणे  10) िवभागातील अिधका-याचें म ा व दायी व  11) िवभागातील   अिधका-
याचें एक तर वेतन ेणीबाबत तावांवर कायवाही करणे  12) िवभागातील 
अिधका-यानंा बदली नंतर कायमु त  13) सेवािनवृ  अिधका-याचें रजा रोिखकरण 

तावावर कायवाही करणे  14) 55-30 वष सेवा झाले या अिधका-याचंी पा पा ता  
15) िवभगातील अिधका-याचें अित.काय भारा संबंधी िवशेष वेतन  16) िवभागातील 
अिधका-यां या सेवापु तकातील न दी अ यावत ठेवणे. 

17 

ी.पी.बी.सोनार, व.िलपीक 1) ादेिशक तरावरील वग-3 व वग-4 ची आ थापना िवषयक बाबी हाताळणे. 2) 
िवभागातील वग-3 व वग-4 कमचा-याचें सव कार या रजा करणांवर कायवाही 
करणे व प यवहार करणे. 3) संवातंगत आ वािसत गती योजना व 

द तरीय/ि तरीय वेतन ेणीचे  तावावर कायवाही करणे.  4) िवभागातील 
सेवािनवृ ी, वे छा सेवािनवृ ी, णता सेवािनवृ ी व मयत करणांवर कायवाही 
करणे. 5) िवभागातील वग-3 व वग-4 सेवािनवृ  कमचा-याचें रजा रोखीकरण 

तावावरं करणे, रोखीकरण मंजूर करणे. 6) िवभागातील वग-3 व वग-4 कमचा-
याचें एक तर वेतन ेणी तावावंर कायवाही करणे, एक तर वेतन ेणी मंजूर करणे. 
7) िवभागातील अ थायी पदे पुढे चालू ठेवणेबाबत कायवाही करणे व प यवहार 
करणे. 8) िवभागातील कमचा-याचें मानीव िदनांक करणे व सेवासा यत करणे 
तपासणे, कायवाही करणे. 9) िवभागातील कमचा-याचें वेतनिन चती करणे 
तपासणे. 10) िवभागातील 24 ते 30 मिह यात सेवािनवृ  होणा-या अिधकारी / 
कमचारी यांचा अहवाल तयार करणे. 11) िवभागातील सेवािनवृ  कमचा-याचें 
सेवािनवृ ीचे आदेश काढणे. 12) लोकआयु त/ याय िव ठ करणावंर कायवाही 
करणे. ) 13) िवभागातील सेवािनवृ    कमचा-याचंी सेवािनवृ ी वेतन करणांची 
मािहती ठेवणे. 14) िवभागातील कमचा-याचें त ारीबाबत ापन, खुलासा घेणे, व 
िवभागातील सं थामधील कायभार ह तातंरणाबाबत ापन व समज देणे संपूण 
कायवाही करणे. 15) िवभागातील कमचा-यानंा गैरहजेरीबाबत / गैरवतनाबाबत 

ापन देणे, नोटीस देणे व कामावर हजर हो यास परवानगी देणे. 16) िवभागातील 
सेवािनवृ  झाले या कमचा-यानंा िवभाग मुखानंा दान कर यातं आले या 
अिधकारानसुार नुसार पुढील सहा मिह यांचे ता पुर या सेवािनवृ ी वेतनाचे ा त 
झाले या करणावंर कायवाही करणे. 17) अंध, अंपग कमचा-यानंा वाहतकू भ ा 
मंजूर करणे. 18) ज म तारखेत बदल करणे ताव व करणावंर कायवाही करणे. 
19) नावात बदल तावावंर व करणांवर कायवाही करणे.  20) पदभरती, 
पिर ेसाठी व उ चिश णासाठी ना-हरकत देणे / परवानगी देणे. 21) कमचा-याचें 
मराठी/ हदी भाषा सुट तावांवर कायवाही करणे. 22) िवभागातील कमचा-याचें 
पारप ासंबंधीचे कामे करणे व प यवहार पहाणे. 23) िवभागातील कमचा-याचें 
अितिर त िवशेष वेतन तावांवर कायवाही करणे व प यवहार पहाणे. 24) 
िवभागातील कमचा-याचें थायी आदेशाबाबत प यवहार पहाणे. 

18 
ी.आर.सी.साबळे,  

विर ठ िलपीक      
1.गट- क व ड कमचा-यांची िवभागीय चौकशी.  2.कोट केस करणे. 3. िश तभंग 
िवषयक कामकाज पहाणे 4. िनलंबन कालावधीतील िनव हभ ा करणे. 
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ी.एम.के.मरकड,  
विर ठ िलपीक 

1) ादेिशक काय लयातील सव वग-3 व वग-4 कमचा-याचें मुळ सेवापु तकात न दी 
घेवून अ यावत ठेवणे तसेच ा. का. तील कमचा-याचें आ थापना िवषयक संपूण 
कामकाज करणे. (जसे सव कार या रजा, वा षक वेतनवाढी, वेतनिन चती करणे, 
हजेरीप के, बायोमे ी स मिशन इ.) 2) मािहती अिधकाराबाबत सव प यवहार 
पहाणे 3) िविवध संघटना व संपाबाबत या प ांवर कायवाही करणे 4) इतर संकीण 
प यवहार पहाणे. 

20 

ी.िड.एस.िगते,  
विर ठ िलपीक 

1) ादेिशक काय लयातील अिधकारी/ कमचारी यांचे अंतगत कामाचे व कायभाराचे 
आदेश काढणे. 2) िवभागातील व या काय लयातील कमचा-याचें म ा व दायी व 
बाबत मािहती मागिवणे. 3) डी हीओ या तसेच सव कार या बैठकांची माहीती 
संकलीत करणे  4) अिधवेशन काळात कमचा-याचें आदेश  5) लंबीत 

करणाबाबत आढावा   6) रा ीय सण रा  पु ष जयंती पु यितथी  7) नागरीकांची 
सनद  8) ा.का.परीप के व आदेश काढणे 9) परी ा,िनवडणुकीचे आदेश बजािवणे. 
10) जनतेचे िनवेदन/अज वर 12 आठवडयात कायवाही करणे (मािसक अहवाल) 
11) िवभागातील िश कीय कमचा-याचें आदश िश क पुर कर प यवहार पहाणे 
12) ादेिशक काय लयातील अिधकारी/कमचा-याचें वास दौरा आदेश काढणे    
13) िदघ सुटटी िवभागातील कमचा-यानंा थोपिवणे व रजेस मा यता देणे. 14) सव 
संवग तील जे ठता सुची तयार करणे 15) िवभागातील सव गट-क कमचा-याचें 

िश ण, िलपीक व गय  कमचा-यांचे िश ण व परी ा कायवाही करणे.  16) 
िवभागातील कमचा-याचें वयाची 55 वष व 30 वष अहतकारी सेवेनंतर पा पा ता 
अजमावणे 17) िवभागातील कमचा-याचें जात माणप  पडताळणी करणे  18) 
मा.आयु त, िज हािधकारी, संचानालय यांचेकडून आले या प ांवर व पिरप कांवर 
(जनरल प यवहार) कायवाही करणे  

21 
ी.एन.एन.गोटे,  

किन ठ िलपीक 
जावक िवभागाचे सव कामकाज व टॅ प िहशोब ठेवणे. 

22 
कु.एस.के.गडाख,  
किन ठ िलपीक 

आवक िवभागाचे सव कामकाज करणे. 

23 
ी.ए.आर.चौधरी,  
ितिनयु ती विर ठ िलपीक 

1) शासिकय/अशासिकय कमचा-यां या वै िकय ितपुत  देयकास मंजूर देणे व या 
अनषंुगीक सव प यवहार करणे.   2) पुढील देयके संचालनालयास पाठिवणे  3)  
िनिधची मागणी व अंदाजप क तयार करणे. 

24 

सौ.एच.ए.च हाण, 
विर ठ िलपीक 

1) ा.का.अिधकारी,कमचारी यांची वेतनदेयके,उ सव अि म देयके तयार करणे 2) 
आयकर परीगनणा /फॉम नं.16 तयार करणे 3) आयकर काय लयात दर तीन 
मिह यानंी िरटन सादर करणे  4) िवभागातील िनलंबीत कमचा-याचें वेतन भ याचे 
िववरणप ाची तपासणी करणे  5) काय लयाचे वा षक,आठमाही अंदाजप क  
िविनयोजनलेखे तयार करणे  6) मािसक खच िववरण तयार करणे  7) परी ा 
मंडळाकडून ा त रकमांचे वाटप करणे 8) 7610 या अि मांचे डीडी संबंधीतांना 
पाठिवणे  9) अनुदािनत अशा.सं थाचें वेतने र अनुदानाचे डीडी संबंधीतांना पाठिवणे  
10) शासिकय रोखवही व डीडीओ रोखवही अ ायावत ठेवणे                               
11) रोखपालासंबंधीतील इतर कामकाज करणे. 

25 

ी.एस.आर.िनकम,  
मुख िलपीक 

कु.आर.एम.च हाण, 
किन ठ िलपीक 

1) नािशक िवभागातील वा षक अंदाजप के 4/8/9 माही सुधािरत अंदाजप के व 
खच ताळमेळ  2) सव योजनांचे काय म अंदाजप के 3) िज हा वा षक योजनांचा 

ा प आराखडा 4) यापण पुव विनयोजन ताव सादर करणे 5) िविनयोजन लेखा 
सादर करणे 6)योजने र/आठमाही सुधारीत तरतदुी वाटप करणे. 



26 

ी.एम.आर.जाधव,  
विर ठ िलपीक 

1) अशािकय अनुदािनत सं थामधील कमचा-याचें वेतनपडताळणी करणे  2) 
अशा.सं थांचे अनुदान िनध रन व मु यिनध रन करणे  3) वेतने र अनुदानाची 
वसुली व िहशोब ठेवणे  4)अनुदािनत सं थांचे वा षक,सहामाही,आठमाही 
अंदाजप क करणे  5) डी हीईओ काय लयाकडून पुरवणी अनुदानाचे ताव 
मागिवणे  6) अनुदान िवतरीत करणे  7) उपयोिगता माणप  संचालनालयास सादर 
करणे 8) अशा.सं थामधील वग-3 व 4 कमचा-याचें भ.िन.िनधीचे परतावा नापरतावा 
अंितम दान मंजूरी देणे  9) 8336 नागरी ठेवी व2049 यजा या रकमांचे 
अंदाजप क तयार करणे. 10) डी हीईओ काय लयाकडील भ.िन.िनधी या ले यांचे 
परी ण करणे. 

27 

ी. ही.एस.गुबाडें,  
विर ठ िलपीक 

1)  7610 घरबांधणी,मोटार सायकल,संगणक अि म मंजूर करणे  2) 7610 मधील 
अ ीमाची देयके तयार करणे. 3) याजा या रकमा िनध रीत करणे  4) 39-ब 

माणप  देणे  5) ा.का.मधील वग-4 कम.भ.िन.लेखे  6) आक मीक खच स 40 
माणप   7) 7610 अि माचे अंदाजप के व पुरवणी मागणी करणे  8) ठेव सल न 

िवमा योजना तावाबाबत.9) शासिकय अिधकारी/कमचारी यांचे भ.िन.िनधी 
परतावा/नापरतावा अि म मंजूर करणे  10) अिधका-याचें से.िन.नंतर अंितम 

दानाची करणे संचालनालयास पाठिवणे 

28 

ी.पी.आर.तुपे,  
विर ठ  िलपीक 

1) सं थाचें भाडंार आ ेप ,लेखा आ ेप  िनकाली काढणे  2) वा षक अिदवासी 
उपयोजनेचा मािसक खच एकि त अहवाल अिदवासी िवभागास सादर करणे  3) 
दरमहा 1 ते 10 बाब ची माहीती संचालनालयास सादर करणे 4) काय लयातील 
आक मत खच  5) भ.िन.िनधी अि म वास भ ा देयके तयार करणे  6) 
शासिकय/अशासिकय कमचां-याचंी वै िकय ितपुत  देयके तयार करणे  7) 
कमचारी अिधकारी यांचे सेवािनवृ ी िवषयक देयके तयार करणे.    8) सव सं थांचे 
थायी अि माचे ताव सादर करणे. 9) लेखा िवभागा या संदभ त अनषुािंगक देयके 

तयार करणे. 

29 

ी.एन.बी.अिहरे,  
विर ठ िलपीक 

1) वेशासंबधीची कामे ऑन लाईन वेश  2) िव ावेतन तावास मा यता  3) 
िश णा य या िनव हभ यासंबंधी कामे  4) अशासकीय औ. .सं थानंा 

मा यता,संल नता 5) जॉईंट इ हॉलूशन िनिर णाबाबत कायवाही 6) आदश 
आय.टी.आय. ताव तयार करणे. 7) ई-ग हनस संबंधी सव कामे. 8) काय लया या 
संकेत थळासंबंधीची सव कायवाही करणे व अदययावत ठेवणे. 

30 

ी. पी. एस.जोशी 
विर ठ िलपीक 

1)सव कार या पिर ासंदभ तील कामे, 2) िनकाल, िनकालातील ुटी, 3) आट झन 
टू टे नो ॅ ट संबधी कामे. 4) कल कॉ पीटीशन संबधी प यवहार   5) सं था 
िनरी ण दौरा काय म 06) िनरी ण अहवाल संबंधीत सं थानंा पाठिवणे 7) िशकाऊ 
उमेदवारी िश ण योजना. 

31 

ी.जी.बी. शदे,  
विर ठ िलपीक 

1) सीओई योजना, पीपीपी योजना, व ड बँक / Strive संबधातील सव कारचा 
प यवहार व कामे,   2) गत िश णाबाबत प यवहार  3)  2230 
लेखािशष तगत संल नता ताव तपासणे, 4) एन.एस.एस योजना व  इतर योजनाचंी 
कामे. 

32 

सौ.एन.एस.बोराडे, 
विर ठ िलपीक 

1) शा.तां.िव ालयाचंी वेशाची/िनकालाची माहीती संकलीत करणे  2) अशासिकय 
अनदुानीत/िवनाअनुदानीत सं थाचें वेशाची,िनकालाची माहीती घेणे  3) 
िव ा य या वाढीव वेशास मा यता देणे  4) अशासिकय सं थांमधील कमचा-याचें 
िवभागांतगत बदलीस मा यता देणे  5) िवभागाबाहेरील बदली ताव 
संचालनालयास सादर करणे  6) कमचा-यां या वरी ठ वेतन ेणी तावास मा यता 
देणे.  7) से.िन. ताव महालेखापालास सादर करणे 8) रा य परी ा मंडळांचे ताव 
सादर करणे. 9) पाठयपु तक िवतरण 10)आदश िश क पुर कार 



33 

ी.एस.डी.परदेशी,  
विर ठ िलपीक 

1) 2203 अशासिकय अनु.सं थाचंा पदाचंा आढावा 2) कमचा-यां या नेमणुकीस 
मा यता  3) तुकडी वाढ वेशास मंजूरी  4) परी ा मंडळ मा यता  5) िवनाअनुदानीत 
त वावर सं थेस मा यता  6) कमचा-यासं िश ण 7) कमचा-
यां या, िश णा य या नावात बदल  8) सं था िनरी ण  9) दज िनहाय वग करण  
10) मागसवग य अपंग आर ण व अनुशेषाबाबत 11) अशा.अनदुानीत सं थांची 
बदनुामावली  12) कमचा-याचंा डाटाबेस  13) िव ा य ना िशकाऊ उमेदवारी 
योजना  14)  अनु.अशासिकय सं थामधील  अशासिकय कमचा-याचंी यायालयीन 

करणे    15)संल न सहभागी शाळांना मा यता देणे 16) एसएससी बोड कडे मंडळ 
मा यतेसाठी प ताव सादर करणे 

34 

ी.एस.के.गुमलाडू,  
किन ठ िलपीक 

1) पिर ा मंडळा माफत िद या जाणा-या मा यता तावांवर कायवाही क न पिर ा 
मंडळास सादर करणे 2) माणप  अ यास माची LOI मंजूरी तावावर कायवाही 
क न पिर ा मंडळास सादर करणे 3) माणप  अ यास माची नुतनीकरण 

तावावर कायवाही क न पिर ा मंडळास सादर करणे 4) माणप  अ यास म 
पिर ेकरीता नपि का पाकीटे पिर ा मंडळाकडून ा त क न सव DVEO 
काय लयास िवतरीत करणे 5) माणप  अ यास म जानेवारी, जुलै िनकाल 
प यवहार करणे 6) सं था जागा थलातंर तावावर कायवाही करणे 7) माणप  
अ यास म छापील टेशनरी व लेखन सामु ी शासकीय मु णालयाकडून ा त 
क न DVEO काय लयास िवतरीत करणे 8) िश णा य चे नावात बदल कवा 
गुणपि केतील दु तीबाबतचा प यवहार करणे 9) सं थाचे िनिर ण िवषयक 
बाब चा प यवहार करणे 10) सव कारचे िश ण (सेवातंगत / पॅिस ह) तसेच 
अंतगत होणा-या सव कारचे िश ण काय म आयोिजत करणे व या अनुषंगाने 
सव कारचे कामे करणे 11) पुनरिचत अ यास माचे पाठयपु तके 
संचालनालयाकडून ा त क न सव DVEO काय लयास िवतरीत करणे व या 
अनषंुगाने कामे करणे 12) सं थेला कोड माकं िमळणेबाबत व िमळालेला 
सांकेतांक कायम व पी वध त करणेबाबत 13) अशासकीय सं था संघटना/ संघ 
िनवेदने 14) अ पसं याक समाजातील िव ा य साठी मॅि को र िश यवृ ी योजना 
15) वृ  लागवड प यवहार 16) इतर संकीण प यवहार 17) तसेच क-5 व क-6 
काय सनातील आव यक काय लयीन कामाकाजास वेळोवेळी मदत करणे. 

35 

ी.एम.बी.भामरे,  
विर ठ िलपीक 

1) शासकीय सं थातील भांडार खरेदी िवषयक कामकाज 2) क चामाला या खरेदीस 
मा यता देणे  3) संचालनालय ा त खरेदी आदेश सं थांना पाठिवणे व यावर 
िनयं ण ठेवणे  4) यं सामु ीची ुटीची यादी तयार क न संचालनालयास सादर 
करणे  5) खच या मय देपे ा जा त खच स मंजूरी देणे 6) काय लयातील खरेदीसाठी 
दरप क मागिवणे. 7. वा षक िज हा तरीय िनयोजन 

36 

ी.एम.बी.बोरसे, 
विर ठ िलपीक 

1) ा.काय . िकरकोळ अंतगत खरेदी करणे  2) दरू वनी माणके/िवजदेयके पािरत 
करणे  3) खरेदीचे रेकॉड ठेवणे  4) शासकीय टेशनरी मागणी प के पाठिवणे  5) 
जडसं ह रिज टर राखणे  6) पु तके खरेदी कर यास सं थांना कळिवणे . 7) 
फोटो झको मु णालयाकडील छपाई प े वकारणे व सं थांना वाटप करणे व 
प यवहार इ. 9) बाधंकामे व िनयोजन. 

 



01 पद भरती  गट-क व ड या संवग तील पदाचंी भरती शासन 
उपल ध िनयमांनुसार वेळोवेळी कर यात येते. 

 अनकंुपा त वावर िनयमानुसार नेमणूका कर यात 
येतात. 

 लाड-पागे सिमती या िशफारशीनुसार नेमणूका िद या 
जातात. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 आ थापना, अ-1 िवभागातील  
      कमचारी 

02 िनयतकािलक 
बद या 

 वग-3 या िनयतकािलक व वग-4 या कमचा यां या 
िवनंतीनुसार बद यांची कायवाही बद या अिधिनयम 
2005 व उपल ध िविवध शासन िनणयांनुसार 
कर यात येतात. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
       नागरी सेवा मंडळ उ रदािय व 

03 सेवा िवषयक 
बाबी (अिधकारी) 

 िवभागातील गट-अ व ब संवग तील अिधका यां या 
सेवा िवषयक बाबी उदा. रजा मंजुरी, वेतन िन चती, 
सेवापु तके न द सह अ यावत ठेवणे, सेवािवषयक 
सव बाबी हाताळणे ही कायवाही ा त करणांनुसार 
ता काळ केली जाते.  

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 आ थापना, अ-2 िवभागातील  
    कमचारी 

04 सेवा िवषयक 
बाबी (कमचारी) 

 िवभागातील गट-क व ड मधील कमचा यां या सेवा 
िवषयक बाबी उदा. हदी-मराठी भाषा सुट, रजा मंजुरी, 
विर ठ वेतन ेणी लागू करणे, सेवािनवृ ी व 
अनषुांिगक लाभ कायवाही, पारप े परवानगी, 
थायीपणाचे फायदे, अ थायी पदे पुढे चालू ठेवणे, इ. 

कामे ा त करणानंसुार ता काळ केली जात.े  

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 आ थापना, अ-3 िवभागातील  
    कमचारी 

05 िश तभंगिवषयक 
कायवाही 

 िनलंबन, िवभागीय चौकशी, िकरकोळ व जबर िश ा 
दे याची कायवाही िविहत िनयमा माणे व िविहत 
ट यानुसार केली जाते. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 आ थापना, अ-4 िवभागातील  
    कमचारी 

06 सेवाजे ठता या ा, 
िश ण व परी ा 

 शासन तरतुदीनसुार सव संवग तील सेवाजे ठता सू या 
िद. 31 िडसबर अखेर अ यावत क न या िस द 
के या जातात. 

 वग-3 व 4 साठी िविवध िश ण आयोिजत केली 
जातात. 

 खातेिनहाय परी ा संचालनालया या सूचनांनुसार 
आयोिजत करणे व पार पाड याची कायवाही 
वेळोवेळी केली जात.े 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 आ थापना, अ-5 (ब) िवभागातील  
    कमचारी 

07 अनदुािनत सं था  अनदुािनत सं थां/ माणप  अ यास म राबिवणा या 
सं थाचें ताव विर ठ काय लयास सादर केले 
जातात.  

 अनदुा.सं थामंधील कमचारी वग या नेमणूकांना 
मा यता िदली जाते, 

 सेवाखंड मापण व इतर सेवािवषयक करणे 
हाताळली जातात. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे षक 
 िश ण, क-5,6, व 7 िवभागातील  
    कमचारी 

08 वै कीय ितपुत  
देयके 

 शासकीय व अशासकीय काय लयांमधील अिधकारी/ 
कमचा याचंी वै कीय ितपुत  देयके िनयमानुसार 
मंजुर केली जातात, संचालनालय तरावरील देयके 
पडताळणी क न संचालनालयास सादर केली जातात. 

 लेखािधकारी - पयवे क 
 लेखा, ब-1 िवभागातील  कमचारी 



09 वेतनेतर अनुदान 
व इतर रकमांचे 
वाटप 

 अशासकीय सं थांना वेतनेतर अनुदानाचे डीडी ा त 
होताच यो य ती खातरजमा क न संबंिधत सं थेस 
अदा केले जातात. 

 लेखािधकारी - पयवे क 
 लेखा, ब-2 िवभागातील  कमचारी 

10 अशास.अन.ुवेतन 
पडताळणी/मु य 
िनध रण/इ. 

 अशासकीय सं थांना िदले या वेतनेतर अनुदानाची 
वसुली व िहशोब, कमचा याचें वेतन पडताळणी, 
सं थाचें अनुदान िनध रण, वा षक सहामाही, आठमाही 
अंदाजप क इ. कायवाही िविहत वेळेनुसार कर यात 
येते. 

 कमचा यां या भ.िन.िनधीचे अि म ताव अंितम 
दान मंजुरी देणे, ले याचें परी ण करणे, इ. कायवाही 

कर यात येते . 

 लेखािधकारी - पयवे क 
 लेखा, ब-4 िवभागातील  कमचारी 

11 अि मे व इतर 
लाभ 

 िवभागातील घरबांधणी, मोटार सायकल, संगणक, इ. 
अि मे मंजुर केली जातात, देयके तयार केली जातात, 
याजा या रकमा िनध रीत के या जातात. शासकीय 

भ.िन.िनधी अि मे मंजुर केली जातात, अिधका याचें 
सेवािनवृ ीनंतरचे अंितम दाने करणे 
संचाल.पाठिवली जातात.  

 लेखािधकारी - पयवे क 
 लेखा, ब-5 िवभागातील  कमचारी 

12 भांडार आ ेप, 
वै कीय देयके, 
से.िनवृ ी देयके 

 भांडार आ ेप पाठपुरावा क न िनकाली काढले 
जातात, वै कीय ितपूत  देयके तयार केली जातात, 
सेवािनवृ ी िवषयक देयके तयार केली जातात, थायी 
अि माचे ताव केले जातात. 

 लेखािधकारी - पयवे क 
 लेखा, ब-6 िवभागातील  कमचारी 

13 वेश, िव ावेतन, 
िनव हभ ा, 
संल नता व अ य 
िवकासा मक 
कामे 

 वेशासंबंधीची कायवाही, िव ावेतन तावास 
मा यता, िनव हभ यासंदभ तील कामे, औ. .सं थानंा 
संल नता िमळणेबाबतची कायवाही, आदश 
आयटीआय ताव, ई-ग हनससंबंधीची कामे, 
वेबसाईट संबंधीची कामे िविहत वेळेत केली जातात. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 िश ण, क-1 िवभागातील  
   कमचारी 

14 परी ा, िनकाल, 
िनरी ण, िशकाऊ 
उमेदवारी योजना 

 परी े संदभ तील कायवाही, िनकालाची ि या, 
आट झन टु टे नो ॅ ट येाजनेची कामे, कौश य पधशी 
संबंधीत कामकाज, सं था िनरी णांची कायवाही, 
िशकाऊ उमेदवारी योजने संबंधीचे कामकाज 
िनयिमतपणे केले जाते. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 िश ण, क-2 िवभागातील  
   कमचारी 

15 सीओई, पीपीपी, 
जागितक बँक, 

ाई ह, एन.एस. 
एस. योजना 

 सीओई योजना, प लक ाइ हेट पाटनरिशप (पीपीपी), 
जागितक बँक, ाई ह, एन.एस.एस. या व इतर सव 
योजनाचंी कामे वेळोवेळी पार पाडली जातात. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 िश ण, क-3/4 िवभागातील  
   कमचारी 

16 शा.तां.िव ालये, 
अनदुािनत सं था, 
परी ा मंडळ व 
अनषुांिगक 

 शा.तां.िव ालयांमधील व अन.ु/िवना अनुदािनत सं थां 
मधील  वेश/िनकाल, अन.ुसं थामंधील िवभागीय 
बदलीस मा यता, वाढीव वेशास मा यता, कमचारी 
विर ठ वेतन ेणी तावास मा यता, सेवािनवृ ी वेतन 

ताव मा.महालेखापाल यांना सादर करणे, रा य 
परी ा मंडळाचे ताव सादर करणे, पाठयपु तक 
िवतरण, आदश िश क पुर कार इ. कायवाही 
कर यात येते. 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 िश ण, क-5 िवभागातील  
   कमचारी 

17 पदाचंा आढावा, 
मा यता, सं थेस 
मा यता, कमचारी 

िश ण, 

 अशासकीय अनु.सं थांचा पदांचा आढावा, 
कमचा यां या नेमणूकीस मा यता, तुकडी वाढ मंजुरी, 
परी ा मंडळ मा यता, कमचारी िश ण, नावात 
बदल, सं था िनरी ण, वग करण, मागासवग य, अपंग 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 िश ण, क-6 िवभागातील  
   कमचारी 



याया. करणे, 
मंडळ मा यता, इ. 

आर ण, बदनुामावली, कमचारी डाटाबेस, 
िव ा य साठी िशकाऊ उमेदवारी, अशासकीय 
यायालयीन करणे, संल न सहभागी शाळांना 

मा यता, एसएससी बोड कडे मंडळ मा यतेसाठी 
ताव सादर करणे, इ. कायवाही कर यात येते. 

18 माणप  
अ यास म, 
टेशनरी, 

सांकेतांक, 
िश यवृ ी  

 परी ा मंडळामाफत िद या जाणा या मा यता 
तावांवर कायवाही, माणप  अ यास माची LOI 

मंजुरी तावावर कायवाही, माणप  अ यास म 
नुतनीकरण ताव, माणप  अ यास म परी ा, 
टेशनरी, सं थांचे िनरी ण, िश णा य चे नावात 

बदल, सं थेचा सांकेताकं िमळणे, मॅि को र 
िश यवृ ी, इ. कायवाही केली जात.े 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 िश ण, क-7 िवभागातील  
   कमचारी 

19 खरेदी िवभाग  सं थामंधील क चा माल खरेदी मा यता िदली जात,े 
संचालनालय तराव न ा त पुरवठा आदेशानुसार 
खरेदी ि येवर िनयं ण ठेवले जाते,  यं सामु ी ुटी 
दरु कर यासाठीची संपूण कायवाही व िव ीय 
अिधकारानसुार ा त अिधकाराने खच स मा यता 
दे याची कायवाही केली जाते, तसेच काय लयातील 
खरेदीसाठी दरप के मागिवली जातात.  

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 भांडार, ड-1 िवभागातील  
   कमचारी 

20 टेशनरी, 
अिभलेख, 
बांधकाम 

 ादेिशक काय लय अंतगत खरेदी केली जाते, खरेदी व 
जडसं ह न दवही हे अिभलेख ठेवले जातात, 
शासकीय टेशनरी मागणीप  पाठिवली जातात, 
छापील टेशनरी वाटप केली जाते, बाधंकामे व 
िनयोजन इ. कायवाही केली जात.े 

 सहा यक संचालक (तां.)पयवे क 
 भांडार, ड-2 िवभागातील  
   कमचारी 

 



01 पदभरती, बद या, 
पदो ती, मंजूर पदे 

 शा. िन. . आयटीआय 1004/(247/04) यिश-2 िदनाकं 30/09/2006, शा.िन. . 
हीओसी/2105/(393/05) यिश-3 िदनाकं 25/07/2007 नसुार 2230 व 2203 या मु य 

लेखाशीष खालील सव सं था/काय लयासंाठी पदांची मानके िन चत कर यात आलेली 
असून यानुसार पदे मंजूर कर यात आलेली आहेत. 

 सदर पदांसाठी शासना या िविहत प दतीनसुार िविहत वयोमय दा, आर ण, शै िणक अहता 
या िवचारात घेऊन पदभरती कर यात येते. 

 महारा  रा य शासन अिधिनयम .21 नुसार िनयतकािलक बद यांची ि या पार पाडली 
जाते. 

 शासनाने ठरवून िदले या आर णा या मागदशक त वानुसार व सेवाजे ठता यादी हा आधार 
ठेवून सव संवग तील पदो तीची कायवाही दरवष  कर यात येते. 

01 लेखा िवभाग   महारा  कोषागार िनयम 1968 
 महारा  आक मक खच िनयम 1956 
 मंुबई िव ीय िनयम पु तका 1959 
 महारा  भिव य िनव ह िनधी िनयम 
 िव ीय अिधकार िनयम पु तका 1978 
 महारा  शासनाचे  शासन िनणय, अिधिनयम, पिरप के, मागदशक सूचना, 

02 आ थापना 
िवभाग 

 महारा  नागरी सेवा (सेवे या सवसाधारण शत ) िनयम, 1981 
 महारा  नागरी सेवा (रजा) िनयम, 1981 
 महारा  नागरी सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम, 1982 
 महारा  नागरी सेवा (वेतन) िनयम, 1981 
 महारा  नागरी सेवा (वतणूक) िनयम, 1979 
 महारा  नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम, 1979 
 िवभागीय चौकशी िनयमपु तका 
 महारा  शासनाचे  शासन िनणय, अिधिनयम, पिरप के, मागदशक सूचना, 

03 िश ण िवभाग  औ. .सं था वेश िनयमावली 
 अिखल भारतीय यवसाय परी ा िनयमावली 
 े नग मॅ युअल, DGET नवी िद ली 
 िशकाऊ उमेदवारी अिधिनयम 1961 
 महारा  शासनाचे  शासन िनणय, अिधिनयम, पिरप के, मागदशक सूचना, 

04 भांडार िवभाग  भांडार पु तका 
 महारा  शासनाचे  शासन िनणय, अिधिनयम, पिरप के, मागदशक सूचना, 

 



01 लेखा   शासकीय रोखवही, अशासकीय रोखवही,  चेक न दवही, चलन न दवही, शासकीय 
पावतीपु तके, देयके टोकन न दवही, देयक न दवही, चतुथ ेणी भिव य िनव ह िनधी लेखा 
न दवही, वेतन देयके न ती, काय लयीन खच देयके न ती, साम ी व पुरवठा देयक न ती, 

वासभ ा देयक न ती, आक मक खच देयके न ती, पी.एल.ए.खाते रोखवही, 
पी.एल.ए.पासबुक, बँक खाते पासबुक, पी.एल.ए. चेकबुक, 7610 घरबांधणी, संगणक व 
वाहन अि म न दवही, प यवहार न ती,  

02 आ थापना   सव कमचा याचें मुळ सेवापु तके, वेतनवाढ न दवही, कायम व पी प ा न दवही, 
कमचा याचंी वैय तक न ती,  अनुकंपा त वावर नोकरीसाठीची ित ासूची, पदिन मती/पद 
सम पत/इ. प यवहार न ती. 

03 िश ण  िनकालप के,  
 प यवहार न ती, 

04 भांडार/भुसंपादन  डेड टॉक रिज टर, क युमेबल रिज टर, िबन काड, पचस रिज टर, इ डे ट बुक, 
 

01 शासकीय काय लय अस याने कमचा यांशी संबंिधत करणे/जनतेशी संबंिधत करणे नाहीत 
 

01 िनयतकािलक 
बद या 

 नागरी सेवा मंडळ – हे मंडळ िनयतकािलक बद या/पदो यां या वेळी िवभागातील वग-3 व 
4 मधील नेमणूकां या संदभ त िनयं णक अिधकारी यांना सहा य करीत असतात.  

 या बैठका जनतेसाठी/कमचा यासंाठी खु या नसतात मा  सदर बैठकीचे कायवृ े जनतेला 
पहावयास देता येऊ शकतात.  

02 पदो ती  िवभागीय पदो ती सिमती – ही सिमती वग- 3 व 4 मधील कमचा यांची विर ठ पदावर 
पदो तीसाठीची पा ापा ता आजमावून अंितम िनणय घेत असते. 

 या बैठका जनतेसाठी/कमचा यासंाठी खु या नसतात मा  सदर बैठकीचे कायवृ े जनतेला 
पहावयास देता येऊ शकतात. 

03 मिहला ह क  मिहला त ार िनवारण सिमती (िवशाखा सिमती) 
    
    
    



1 ी.पी.एम. वाकडे सहसंचालक 
2 ी.एम.के. पाटील सहा.संचालक(ता.ं) 
3 सहा.संचालक(ता.ं) 
4 सहा.संचालक(ता.ं) 
5 ीमती ए.एस. कुलकण  िनरी क 
6 ी.आय.एम. काकड िनरी क 
7 ी.ए.एस. देसाई िनरी क 
8 िनरी क 
9 िनरी क 
10 िनरी क 
11 ी.आर.पी. िशसव लेखािधकारी 
12 सौ.एम.के. बडवे सहा.लेखािधकारी 
13 सहा.संचालक(अतां.) 
14 सहा.संचालक(अतां.) 
15 िवधी अिध क 
16 कॉ युटर ो ॅमर 
17 कॉ युटर ो ॅमर 
18 ी.सी.टी. काबंळे काय .अिध क 
19 ी.यु.एस. सरडे काय .अिध क 
20 ी.ए. ही. सोनार अिध क(ता.ं) 
21 ी.एस.एस. पाटील अिध क(ता.ं) 
22 ी.डी.एम. वाघमारे अिध क(ता.ं) 
23 ी.एस.आर. िनकम मुख िलपीक 
24 ी. ही.बी. बोरसे मुख िलपीक 
25 मुख िलपीक 
26 ी.एम.बी. भामरे वरी ठ िलपीक 
27 ी.जी.बी. शदे वरी ठ िलपीक 
28 ी. ही.एस. गंुबाडे वरी ठ िलपीक 
29 सौ.एच.ए. च हाण वरी ठ िलपीक 
30 ी.जे.डी. पाटील वरी ठ िलपीक 
31 ी.पी.बी. सोनार वरी ठ िलपीक 
32 ी.एन.बी. अिहरे वरी ठ िलपीक 
33 ी.एम.बी. बोरसे वरी ठ िलपीक 
34 ी.पी.एस. जोशी वरी ठ िलपीक 
35 ी.एम.के. मरकड वरी ठ िलपीक 
36 ी.एम.आर.जाधव वरी ठ िलपीक 



37 सौ.एन.एस.बोराडे वरी ठ िलपीक 
38 ी.आर.सी.साबळे वरी ठ िलपीक 
39 ी.एस.डी.परदेशी वरी ठ िलपीक 
40 ी.डी.एस.िगते वरी ठ िलपीक 
41 ी.पी.आर. तुपे वरी ठ िलपीक 
42 ी.आर.जी. ठाकरे वरी ठ िलपीक 
43 ी.सी.आर. कप लघुटंकलेखक 
44 सौ.पी.आर. बाचकर किन ठ िलपीक 
45 कु.आर.एम. च हाण किन ठ िलपीक 
46 ी.एस.के. गुमलाडु किन ठ िलपीक 
47 ी.एन.एन. गोटे किन ठ िलपीक 
48 ी.जी.डी. डायलकर किन ठ िलपीक 
49 कु.एस.के. गडाख किन ठ िलपीक 
50 किन ठ िलपीक 
51 किन ठ िलपीक 
52 किन ठ िलपीक 
53 किन ठ िलपीक 
54 किन ठ िलपीक 
55 किन ठ िलपीक 
56 किन ठ िलपीक 
57 किन ठ िलपीक 
58 किन ठ िलपीक 
59 किन ठ िलपीक 
60 किन ठ िलपीक 
61 किन ठ िलपीक 
62 किन ठ िलपीक 
63 ी.डी.टी. देवरे वाहन चालक 
64 ी.एस.एम. शदे च. े.कमचारी 
65 ी.आर.एम. बोडके च. े.कमचारी 
66 ी.ए.ए. नागरे च. े.कमचारी 
67 ी.एम.एस. शेख च. े.कमचारी 
68 ी.एस.एस. नाठे च. े.कमचारी 
69 ी.के.बी. सोनार च. े.कमचारी 
70 च. े.कमचारी 
71 छ पती सेना सं थेचे कमचारी सफाईगार (ठेका) 

1 ी.ए.बी. िनकम वरी ठ िलपीक 
2 ी.आर.के. मुसळे वाहनचालक 
3 ी.ए.आर. चौधरी वरी ठ िलपीक 
4 



1 ी.पी.एम. वाकडे सहसंचालक S-25(78800-209200) 
2 ी.एम.के. पाटील सहा.संचालक(ता.ं) S-23(67700-208700) 
3 सहा.संचालक(ता.ं) S-23(67700-208700) 
4 सहा.संचालक(ता.ं) S-23(67700-208700) 
5 ीमती ए.एस. कुलकण  िनरी क S-20(56100-177500) 
6 ी.आय.एम. काकड िनरी क S-20(56100-177500) 
7 ी.ए.एस. देसाई िनरी क S-20(56100-177500) 
8 िनरी क S-20(56100-177500) 
9 िनरी क S-20(56100-177500) 
10 िनरी क S-20(56100-177500) 
11 ी.आर.पी. िशसव लेखािधकारी S-16(44900-142400) 
12 सौ.एम.के. बडवे सहा.लेखािधकारी S-15(41800-132300) 
13 सहा.संचालक(अतां.) S-15(41800-132300) 
14 सहा.संचालक(अतां.) S-15(41800-132300) 
15 िवधी अिध क S-15(41800-132300) 
16 कॉ युटर ो ॅमर S-15(41800-132300) 
17 कॉ युटर ो ॅमर S-15(41800-132300) 
18 ी.सी.टी. कांबळे काय .अिध क S-14(38600-122800) 
19 ी.यु.एस. सरडे काय .अिध क S-14(38600-122800) 
20 ी.ए. ही. सोनार अिध क(ता.ं) S-14(38600-122800) 
21 ी.एस.एस. पाटील अिध क(ता.ं) S-14(38600-122800) 
22 ी.डी.एम. वाघमारे अिध क(ता.ं) S-14(38600-122800) 
23 ी.एस.आर. िनकम मुख िलपीक S-13(35400-112400) 
24 ी. ही.बी. बोरसे मुख िलपीक S-13(35400-112400) 
25 मुख िलपीक S-13(35400-112400) 
26 ी.एम.बी. भामरे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
27 ी.जी.बी. शदे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
28 ी. ही.एस. गंुबाडे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
29 सौ.एच.ए. च हाण वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
30 ी.जे.डी. पाटील वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
31 ी.पी.बी. सोनार वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
32 ी.एन.बी. अिहरे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
33 ी.एम.बी. बोरसे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
34 ी.पी.एस. जोशी वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
35 ी.एम.के. मरकड वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
36 ी.एम.आर.जाधव वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 



37 सौ.एन.एस.बोराडे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
38 ी.आर.सी.साबळे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
39 ी.एस.डी.परदेशी वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
40 ी.डी.एस.िगते वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
41 ी.पी.आर. तुपे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
42 ी.आर.जी. ठाकरे वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
43 ी.सी.आर. कप लघुटंकलेखक S-8(25500-81100) 
44 सौ.पी.आर. बाचकर किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
45 कु.आर.एम. च हाण किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
46 ी.एस.के. गुमलाडु किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
47 ी.एन.एन. गोटे किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
48 ी.जी.डी. डायलकर किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
49 कु.एस.के. गडाख किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
50 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
51 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
52 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
53 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
54 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
55 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
56 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
57 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
58 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
59 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
60 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
61 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
62 किन ठ िलपीक S-6(19900-63200) 
63 ी.डी.टी. देवरे वाहन चालक S-6(19900-63200) 
64 ी.एस.एम. शदे च. े.कमचारी S-1(15000-47600) 
65 ी.आर.एम. बोडके च. े.कमचारी S-1(15000-47600) 
66 ी.ए.ए. नागरे च. े.कमचारी S-1(15000-47600) 
67 ी.एम.एस. शेख च. े.कमचारी S-1(15000-47600) 
68 ी.एस.एस. नाठे च. े.कमचारी S-1(15000-47600) 
69 ी.के.बी. सोनार च. े.कमचारी S-1(15000-47600) 
70 च. े.कमचारी S-1(15000-47600) 
71 छ पती सेना सं थेचे कमचारी सफाईगार (ठेका) 7856/- ठोक 

  
1 ी.ए.बी. िनकम वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
2 ी.आर.के. मुसळे वाहनचालक S-6(19900-63200) 
3 ी.ए.आर. चौधरी वरी ठ िलपीक S-8(25500-81100) 
4   



1. िश प कारागीर िश ण योजना 
2. आिदवासी रोजगारािभमुख यवसाय िश णाचे सावि करण करणे 
3. मागेल याला यवसाय िश ण 
4. लोकसेवा क  
5. सुवण जयंती शहरी रोजगार योजना 
6. अ पसं यांकांकरीता रोजगारािभमुख िश ण काय म 
7. मानव िवकास काय म 
8. िवशेष क ीय सहा य योजना 
9. िशकाऊ उमेदवारी योजना 
10. उ पादनािभमुख िश ण योजना 
11. िवशेष घटक योजना 
12. गत यवसाय िश ण प दती 
13. रा ीय सेवा योजना 
14. STRIVEE Project 
15. प लक ाइ हेट पाटनरशीप (P.P.P.) 

लेखाशीष 
मांक 

लेखाशीष तपशील योजने र योजनातंगत एकूण 
मंजूर खच मंजूर खच मंजूर खच 

2230H031 2230 कामगार व सेवायो.  17665 17629 00 00 17665 17629 
2230A67 2230 कामगार व सेवायो.  00 00 28895 28895 28895 28895 
22033371 तं िश ण 22173 22154 00 00 22173 22154 
7610 अि म (कज) 9048 7324 00 00 9048 7324 

 



. योजना अनदुानाचे लाभाथ  व इतर तपशील एि ल-2021 
पासून िवतरीत 

रकमांचा 
तपिशल 

माच - 2022 अखेर 
लाभ घेतले या 

लाभा य ची सं या व 
झालेला खच 

1 या काय लयात लाभाथ साठी या योजना राबिव या जात नस याने मािहती 
 

01 ी.पी.एम.वाकडे, 
सहसंचालक 

ादेिशक िवभागाचे िनयं ण अिधकारी,  
वग-3 व 4 चे िनयु ती ािधकारी, 
वग-3 व 4 चे िश तभंगिवषयक ािधकारी 
वग-3 व 4 या कमचा यां या  िनयतकािलक बद यासंाठी स म 

ािधकारी 
सह िश णाथ  स लागार 
वग-3 व 4 चे गोपनीय अहवाल पुन वलोकन व सं करण 
अिधकारी 

ादेिशक िवभाग, 
नािशक 

 

01 आ थापना, लेखा, 
िश ण, भांडार िवभाग 

या सव िवभागाचें जे अहवाल विर ठ काय लयास सादर कर यात आलेले आहेत अशा 
अहवालां या फाई स तसेच िविवध प यवहारां या संबंिधत संगणकीकृत फाइ स  

 
02 HRMS HRMS या पोटलवर भर यात आले या सव अिधकारी व कमचा याचंा डाटा 
 

 



 ािधकरणामधील कामकाज पारदशकपणे  चालावे व शासकीय कामकाजाची जा तीत जा त कमचा यानंा मािहती हावी 
यासाठी  या कमचा यानंा या ािधकरणाकडून खालील सुिवधा उपल ध क न िद या जातात. 
 पदो ती या वेळी िविवध संवग या कमचा यानंा काय लयात बोलावून समुपदेशना ारे नेमणूका के या जातात. 
 िनयतकािलक बद यांची ि या ही ऑनलाईन प दतीने कर यात येते व या ारे बदलीपा  कमचा यांकडून ऑनलाईन 

प दतीने िवक प घेतले जातात. बद यांची ि या अिधकािधक पारदशक हो यासाठी संपूण ि या ऑनलाईन प दतीने 
राबिवली जाते. 

 सेवािनवृ  कमचा यां या लंिबत नांसाठी दर मिह यास सेवािनवृ  त ार िनवारण िदन राबिवला जातो. (साधारणपणे 
20 ते 25 या तारखे दर यान) 

 मागासवग य कमचा यां या िविवध लंिबत अज व नांसाठी दर मिह यास मागासवग य त ार िनवारण िदन राबिवला 
जातो. (साधारणपणे 20 ते 25 या तारखे दर यान) 

01 अपीलीय अिधकारी ी.एम.के.पाटील, 
सहा यक संचालक (तांि क) 
यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, नािशक 

0253-2579410 
0253-2579887 
0253-2577220 

02 मािहती अिधकारी ी.आय.एम.काकड, 
िनरी क, 
यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, नािशक 

0253-2579410 
0253-2579887 
0253-2577220 

03 सहा यक मािहती 
अिधकारी 

ी.सी.टी. काबंळे, 
काय लय अिध क, 
यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, नािशक 

0253-2579410 
0253-2579887 
0253-2577220 

 
  



     

1 
सहसंचालक,  
यवसाय िश ण 

व िश ण, 
ादेिशक 

काय लय, 
रामकृ ण परमहंस 
माग, टपालपेटी 

. 456, नािशक 
422 002 

ीमती ए.एस.कुलकण  अ य  9226961689 est.ronsk@dvet.gov.in  

2 ी.सी.टी.काबंळे 

सद य सिचव 
तथा मिहला 

क याण 
अिधकारी 

9404591407 ctkamble1966@gmail.com 

3 ीमती एम.के.बडवे सद य  9881134681 account.ronsk@dvet.edu.in  

4 ीमती पी.आर.बाचकर सद य 9922243613 pratibhabhachkar81@gmail.c
om 

5 ी.िव णू िभवसन 
शेवाळे 

अशासकीय 
सद य 

9421938178 
9860713730   

 


