कार्यालर्याची
माहिती अहिकार, 2005
अंतर्गत
1 ते 17 बाबींची माहिती
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अनुक्रमहिका
अ.क्र.

1 ते 17 बाबीमिील
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पान क्र.

विभागिार सिाजवनक प्राविकरणाांची (लोकप्राविकारी याांची)
यादी
शासनाकडू न पुरेसा वनिी / अर्थ सहाय्य वमळत असलेल्या
सािथजवनक प्राविकरणाांची यादी
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
(खुद) मिील काये ि कतथव्ये याांचा तपवशल
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातील अविकारी ि
कमथचारी याांच्या अविकाराांचा तपवशल.
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातील अविकारी ि
कमथचारी याांच्या अविकाराांचा तपवशल.
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातील वनणथय
प्रवियेतील पयथिेक्षण ि जबाबदारीचे उत्तरदावयत्ि वनश्चचत
करुन कायथपध्दतीचे प्रकाशन.
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयात होणा-या कामाचे
प्रकटीकरण.
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयात होणा-या कामाशी
सांबांवित कायालयीन आदे श/िोरणात्मक पवरपत्रके
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयात उपलब्ि
असलेल्या दस्ताऐिजाची यादी
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातील पवरणामकारक
कामासाठी जनसामानयाांशी सल्लामसलत करण्याची व्यिस्र्ा
व्यिसाय
वशक्षण
ि
प्रवशक्षण
सांचालनालयाच्या
सवमत्या/पवरषदा/मांडळाच्या बैठकीचे तपशील प्रकावशत करणे .
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयाच्या अविसभाांचे
यादी प्रकावशत करणे .
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयात पवरषदे विषयी
मावहती
व्यिसाय
वशक्षण
ि
प्रवशक्षण
सांचालनालयाच्या
अविपत्याखालील सांस्र्े ची यादी प्रकावशत करणे .
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातील अविकारी ि
कमथचारी याांची नािे, पत्ते , ि त्याांचे मावसक िेतन.
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातील अविकारी ि
कमथचा-याांची िेतनाची विस्तृत मावहती प्रकावशत करणे .
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयाचे वदनाांक 1 एवप्रल
2018 ते 31 माचथ 2019या काळासाठीचे मांजुर अांदाजपत्रक ि
खचाचा तपशील याची विस्तृत मावहती प्रकावशत करणे .
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कायथिमातांगथत लाभार्ीचा तपशील
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22

4 (1) (ब)(पांिरा)

84

23

4 (1) (ब)(सोळा)

24

4 (1) (ब)(सतरा)

25

4 (1) (अ)

व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयात उपलब्ि
सुवििाांचा तक्ट्ता प्रकावशत करणे .
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातील शासकीय
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व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्य, मिाराष्ट्र राज्र्य, र्या कार्यालर्याची केंहिर्य माहितीचा
अहिकार अहिहनर्यम, 2005 अंतर्गत 1 ते 17 बाबीची माहिती.

कलम 2 एच नमुना (अ)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील लोकप्राहिकारी र्यांची र्यादी
अ.क्र.
1

लोक प्राहिकारी संस्था

हिभार् प्रमुखांचे पदनाम

व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण
सांचालक
सांचालनालय,
महाराष्ट्र
(व्यिसाय वशक्षण ि
राज्य, मुांबई 1
प्रवशक्षण))

हिकाि / पत्ता
व्यिसाय
वशक्षण
ि
प्रवशक्षण
सांचालनालय, 3, महापावलका मागथ,
मुांबई 400 001.

4

कलम 2 एच नमुना (ब)
िासनाकडू न पुरेसा हनिी प्राप्त लोक प्राहिकारी संस्थांची र्यादी
अ.क्र.
1

लोक प्राहिकारी संस्था

हिभार् प्रमुखांचे पदनाम

व्यिसाय
वशक्षण
ि सांचालक
प्रवशक्षण
सांचालनालय, (व्यिसाय वशक्षण ि
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 1
प्रवशक्षण)

हिकाि / पत्ता
व्यिसाय
वशक्षण
ि
प्रवशक्षण
सांचालनालय, 3, महापावलका मागथ,
मुांबई 400 001.
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कलम 4 (1) (ब) (एक)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्य (खुद) मिील कार्ये ि कतगव्र्ये र्यांचा तपहिल
कायालयाचे नाांि

:

व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय

पत्ता

:

3, महापावलका मागथ, टपाल पेटी ि.10036,
मुांबई 400 001

कायालय प्रमुख

:

सांचालक, ई.रकिद्रन, भा.प्र.से

शासकीय विभागाचे नाांि

:

व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय मुांबई

कोणत्या मांत्रालयातील खात्याच्या

:

कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग, मांत्रालय मुांबई

कायथक्षेत्र

:

राज्यस्तर

विवशष्ट्ट कायथ

:

महाराष्ट्रातील व्यिसाय प्रवशक्षण क्षेत्रात काम करणा-या

विभागाचे ध्येय / िोरण

:

सांस्र्ाांना जागवतक पातळीिर स्पिात्मक ि दजेदार बनविणे.

िोरण

:

प्रवशक्षणार्थ्यांना

अविनस्त

व्यिसाय

प्रवशक्षण

दे णा-या

सांस्र्ा,

अभ्यासिम ि पध्दती यामध्ये जागवतक दजा प्राप्त करणारी
गुणित्ता वनमाण करणे , व्यिसाय

प्रवशक्षण पध्दती

पवरणामकारक ि उत्पादक बनविण्याकवरता त्यामध्ये
पारदशथकता ि सचोटी िाढविणे ,

कुशल मनुष्ट्यबळाची

सांख्या िाढिुन उद्योग ि अर्थ व्यिस्र्ा याांची गरज भागविणे .
सिथ सांबांवित कमथचारी

:

विषय सूचीत नमुद करण्याांत आलेले आहे त.

कायथ

:

सांवनयांत्रण, प्रवशक्षण विषयक िोरण ठरविणे

कामाचे विस्तृत स्िरुप

:

प्रवशक्षणा सांबांिीची िोरणात्मक वनणथय घे ण्यासाठी
शासनाकडे प्रस्ताि सादर करणे ि त्याची अांमलबजािणी
करणे.

मालमत्ते चा तपशील

:

शासकीय इमारती ि जागेचा तपवशल

उपलब्ि सेिा

:

प्रशासन

6

सांस्र्े च्या सांरचनात्मक तक्ट्त्यामध्ये

:

सोबत जोडले आहे

:

सांचालक (व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण) :-

कायथक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरािरचे तपशील
कायालयीन दुरध्िनी िमाांक ि िेळा

022-22620603/604/293
022-22621775/22620191
िेळ- सकाळी 9.45 ते सायांकाळी 5.30
साप्तावहक सुट्टी ि विवशष्ट्ट सेिेसाठी
ठरविलेल्या िेळ

:

सिथ रवििार, प्रत्येक मवहनयातील दुसरा ि चौर्ा शवनिार,
सािथजवनक सुट्टी. कायालयीन िेळ
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कलम 4 (1) (ब) (एक)
नमुना (अ)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील अहिकारी ि कमग चारी र्यांच्र्या अहिकारांचा तपहिल
अ
अ.
क्र.
1

पदनाम
सांचालक,व्यिसाय वशक्षण ि
प्रवशक्षण सांचालनालय,
मुांबई-1

अहिकार –
आर्थथक
सांवनयांत्रण
अविकारी
(विभाग प्रमुख)

कोित्र्या कार्यद्या / हनर्यम / िासन
हनिगर्य / पहरपत्रकानुसार
वित्तीय अविकार वनयम पुश्स्तका 1978
/वित्तीय विभाग शासन वनणथय ि.विअप्र10.08/प्र.ि.70/ 2008/विवनमय, वद.
15 मे, 2009

अहिकार –
प्रिासहकर्य
सांवनयांत्रण
अविकारी
(विभाग प्रमुख)

कोित्र्या कार्यद्या / हनर्यम / िासन
हनिगर्य / पहरपत्रकानुसार
शासनाने िेळोिेळी वनगथवमत केलेले
शासनवनणथय, वनयम, कायदे

अहभप्रार्य

ब
अ.
क्र.
1

पदनाम
सांचालक, व्यिसाय वशक्षण ि
प्रवशक्षण सांचालनालय,
मुांबई-1

अहभप्रार्य

क
अ.
क्र.

पदनाम

अहिकार –
फौजदारी

कोित्र्या कार्यद्या / हनर्यम / िासन
हनिगर्य / पहरपत्रकानुसार

अहभप्रार्य

हनरं क
ड
अ.
क्र.
1

पदनाम
सांचालक,
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण
सांचालनालय, मुांबई-1

अहिकार –
अिग न्र्याहर्यक
सांवनयांत्रण
अविकारी
(विभाग प्रमुख)

कोित्र्या कार्यद्या / हनर्यम / िासन
अहभप्रार्य
हनिगर्य / पहरपत्रकानुसार
शासन स्तरािरील िेळोिेळी वनगथवमत
केलेले वनयम, अविवनयम, शासन वनणथय,
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श, अविसूचना
इ. वनयमानुसार
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कलम 4 (1)(ब)(दोन)
नमुना (ब)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्य ( खुद्द ) मिील अहिकारी ि कमग चारी र्यांच्र्या कतगव्र्याचा तपिील
अ.
क्र.
1.

पदनाम
सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

कोित्र्या कार्यद्या / हनर्यम /
कतगव्र्ये
िासन हनिगर्य /
पहरपत्रकानुसार
व्यिसाय प्रवशक्षण सांचालनालयातांगथत राबविल्या जाणा-या सिथ शासन स्तरािरील िेळोिेळी
योजनाचे प्रशासवकय ि वित्तीय सांवनयत्रांण करणे .
वनगथवमत
केलेले
वनयम
प्रशासकीय , वित्तीय ि कायदे शीर (विभागप्रमुख या नात्याने) अविवनयम शासन वनणथय ,
अविकाराचा िापर करणे.
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
वशल्पकारागीर प्रवशक्षण योजना, वशकाऊ उमेदिारी प्रवशक्षण अविसूचना इ. वनयमानुसार
योजना, विविि अल्पमुदतीच्या प्रवशक्षण अभ्यासिम इ. सांदभात
िोरणात्मक बाबी हाताळणे.
राज्य शासनाच्या ितीने केंद्र शासनाच्या कामगार ि से िायोजन
विभाग, निी वदल्ली, एन.सी.व्ही.टी., सेंरल ॲप्रें वटस कौश्नसल,
याांनी आयोवजत केलेल्या सभाांना/बैठकींना उपश्स्र्त राहणे .
2230-कामगार ि सेिायोजन या वित्तीय लेखावशषासाठी
अांदाजपत्रकीय प्रस्ताि तयार करणे.
राज्यातील व्यिसाय प्रवशक्षण सांचालनालयातांगथत कायथरत सिथ
अविका-याांसाठी कायथशाळा आयोवजत करुन त्याांना मागथदशथन
करणे.
+2 स्तरािरील व्यिसाय वशक्षण, माध्यवमक स्तरािरील व्यिसाय
वशक्षण ि राज्य स्तरािरील व्यिसाय प्रमाणपत्र अभ्यासिम
इत्याकदच्या सांदभात िोरणात्मक बाबी हाताळणे .
राज्य शासनाच्या ितीने केद्र शासनाच्या मानि सांसािन विभाग,

अहभप्रार्य
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3.

सहसांचालक /
उपसांचालक

4.

वनरीक्षक/स.प्र.
स. (ताां) (ि)/
स.प्र.स. (ताां)
/सहायक
सांचालक (ताां)/
सहा.
सांचालक(अताां
)/लेखाविकारी

निी वदल्ली,
सेंरल ॲप्रेंवटस कौश्नसल, +2 स्तरािरील
अभ्यासिमासाठी न ॅशनल कौश्नसल ऑफ एज्युकेशन वरसचथ ॲण्ड
रेकनग (एनसीआरटी), महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक
पवरक्षा मांडळ, पुणे याांनी आयोवजत केलेल्या सभाांना/बैठकींना
उपश्स्र्त राहणे.
9. 2203-तांत्रवशक्षण या वित्तीय ले खावशषासाठी अांदाजपत्रकीय
प्रस्ताि तयार करणे.
10. राज्य शासनाने सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे .
1. खात्याअांतगथत सिथ योजना राबविण्याांत मा. सांचालक (व्यिसाय
वशक्षण ि प्रवशक्षण) याांना सहाय्य, मदत करणे त्याचप्रमाणे त्याांना
सल्ला दे णे.
2. सांचालकाांचे प्रवतवनिी म्हणून विविि बैठकाांना हजर राहणे.
3. प्रादे वशक सहसांचालक ि सांचालनालयाांत समनिय ठे िणे .
4. मा.सांचालकाांनी सोपविलेली कामे पार पाडणे .

1.
2.
3.
4.

शासन स्तरािरील िेळोिेळी
वनगथवमत
केलेले
वनयम
अविवनयम शासन वनणथय ,
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
अविसूचना,
चालनालयाने
वनगथवमत केलेले कायालयीन
आदे श, पवरपत्रक
इ.
वनयमानुसार
नेमन
ू वदलेल्या कायासनातील कामकाजािर वनयांत्रण ठे िणे .
शासन स्तरािरील िेळोिेळी
कायालय अविकारी म्हणून काम पहाणे .
वनगथवमत
केलेले
वनयम
नेमन
ु वदलेल्या सांबांिीत कायासनासाठी मावहती अविकारी म्हणुन अविवनयम शासन वनणथय ,
काम पहाणे.
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
मा. सांचालक, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण, सहसांचालक, अविसूचना,
तसेच
उपसांचालक याांनी सोपविलेली कामे पार पाडणे .
सांचालनालयाने
वनगथवमत
केलेले कायालयीन आदे श,
पवरपत्रक इ. वनयमानुसार
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5.

अविक्षक (ताां)/
अविक्षक
/मुख्य वलवपक

6.

िवरष्ट्ठ वलवपक
/कवनष्ट्ठ
वलवपक/
वलवपकटां कलेखक /
लघुटांकलेखक

1. नेमन
ु वदलेल्या कायासनातील कामकाजािर ि वलवपक िगीयािर
सांपुणथ वनयांत्रण ठे िणे.
2. कायासनात आलेल्या प्रकरणािर िवरष्ट्ठाच्या मागथदशनाने त्िरीत
कायथिाही करणे.
3. कायासनातील कवनष्ट्ठ कमथचा-याांना काही अडचणी असल्यास
त्याांचे वनरसन करणे.
4. नेमन
ु वदलेल्या सांबांिीत कायासनासाठी सहायक मावहती अविकारी
म्हणुन काम पहाणे.
5. िवरष्ट्ठाांनी सोपविलेली कामे पार पाडणे .
1. कायालयीन कामकाज स्ितांत्रपणे साांभाळणे .
2. सिथ कामाकाजासांदभात स्ितांत्रपणे पत्रव्यिहाराचे कामकाज करणे.
3. शासवकय आदे शाांच्या वनिडनस्ती योग्य प्रकारे जतन करणे .
4. टपाल ि प्रलांवबत प्रकरणे योग्य वरतीन ठे िन
ु प्रलांवबत प्रकरणे
त्िरीत वनकालात काढणे.
5. विभागास नेहमी आिचयक असलेलेल कागदपत्रे ि अवभलेख
िवरष्ट्ठाांच्या मागथदशथनानुसार अवभलेख कक्षात जमा करणे .
6. कमथचा-याांचे आस्र्ापनाविषयक ि ले खाविषयक अवभलेख
सुश्स्र्तीत ि अद्याित ठे िणे.
7. शासनाशी अर्िा िवरष्ट्ठाांशी कराियाच्या पत्रव्यिहाराचे मसुदे
तयार करणे.
8. अविदान ि ले खा कायालये ि कोषागारात सादर करण्यासाठी
दे यके तयार करणे.
9. त्याांचेकडे उपलब्ि असलेल्या सिथ नस्तीचे वडजीटलायझे न करुन
डाटाबँक तयार करणे.
10. प्रिेश कामात तसेच पवरक्षेच्या कामात मदत करणे .
11. कायासनातील कवनष्ट्ठाांना त्याांचे कामात मागथदशथन करणे .
12. अर्थ सांकल्प तयार करणे. व्यिहाराचे वहशोब ठे िणे.

शासन स्तरािरील िेळोिेळी
वनगथवमत
केलेले
वनयम
अविवनयम शासन वनणथय ,
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
अविसूचना,
तसेच
सांचालनालयाने
वनगथवमत
केलेले कायालयीन आदे श,
पवरपत्रक इ. वनयमानुसार
शासन स्तरािरील िेळोिेळी
वनगथवमत
केलेले
वनयम
अविवनयम शासन वनणथय ,
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
अविसूचना,
तसेच
सांचालनालयाने
वनगथवमत
केलेले कायालयीन आदे श,
पवरपत्रक इ. वनयमानुसार
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7.

िाहनचालक

8.

नाईक /
लोहमुद्रक

13. स्ित:च्या ताब्यातील सांगणक सुश्स्र्तीत ठे िणे .
14. केलेल्या दै नांवदन कामकाजाचे कायथवििरण पत्र िवरष्ट्ठाां ना सादर
करणे.
15. िवरष्ट्ठाांनी सोपविलेली कामे पार पाडणे .
1. अविकारी/कायालय प्रमुख सुचना दे तील त्याप्रमाणे त्याांना िाहनाने
पोहोचविणे.
2. त्याांचे ताब्यात असलेल्या िाहनाचे लॉगबुक नोंदी अद्याित ठे िणे .
3. प्रिासात िाहनाच्या स्ित:च्या ि अविका-याांच्या वजविताची
सुरवक्षतता ठे िणे.
4. त्याांच्या ताब्यातील िाहनाची वनगा राखणे . त्याांची आतुन ि बाहे रुन
दै नांवदन स्िच्छता करणे.
5. िाहन सुश्स्र्तीत आहे ककिा नाही हयाची िेळोिेळी तपासणी करुन
काही दोष आढळल्यास िवरष्ट्ठाांना कळिुन िाहनाची दुरुस्ती
करिुन घे णे.
6. िाहन चालकासांदभात शासनाने िेळोिेळी वनगथवमत केलेल्या
आदे शाांचे पालन करणे. उदा. अनुज्ञप्ती निीनीकरण करणे .
7. िवरष्ट्ठ अविकारी नेमन
ु दे तील त्याप्रमाणे काम करणे .

1. कायालयातील वशपाई ि चतुर्थ श्रेणी कमथचारी हयाच्यािर सांपुणथ
वनयांत्रण ठे िणे. त्याांचेिर दे खरे ख ठे िणे .
2. वशपाई ि चतुर्थ श्रेणी कमथचारी हयाांना योग्यप्रकारे काम िाटु न दे णे
ि त्याांचेकडु न ते करिुन दे णे.
3. वशपाई ि चतुर्थ श्रेणी कमथचारी हयाांच्या अडचणीचे वनिारण करणे .
4. िवरष्ट्ठाांनी सोपविलेली कामे पार पाडणे .

शासन स्तरािरील िेळोिेळी
वनगथवमत
केलेले
वनयम
अविवनयम शासन वनणथय ,
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
अविसूचना,
तसेच
सांचालनालयाने
वनगथवमत
केलेले कायालयीन आदे श,
पवरपत्रक इ. वनयमानुसार

शासन स्तरािरील िेळोिेळी
वनगथवमत
केलेले
वनयम
अविवनयम शासन वनणथय ,
पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
अविसूचना,
तसेच
सांचालनालयाने
वनगथवमत
केलेले कायालयीन आदे श,
पवरपत्रक इ. वनयमानुसार
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वशपाई/च.श्रे.
कमथचारी

1. कायालयातील कमथचा-याांची टे बले साफ करणे.
2. िवरष्ट्ठ तसेच कायालयातील इतर कमथचा-याांच्या सुचनानुसार
कागदपाांची ने -आण करुन ती योग्य त्या सांबांिीताांकडे दे णे.
3. टपालविषयक काम करणे.
4. कायालयातील कमथचा-याांच्या नस्ती तयार करणे .
5. अविदान ि ले खा कायालये ि कोषागारात दे यके सादर करुन ती
पावरत झाल्यािर िनादे श आणण्याांचे काम करणे .
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कार्यालर्यहनिार्य कामाचे िाटप
अ.
ि.
1

कायालय
ि.
2

1

01

कायासनातील र्ोडक्ट्यात कामकाज
3
आिक - जािकहिभार् ( नोंदिीहिभार् )
1. महाराष्ट्रातील सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ
शासकीय/अशासकीय/औ.प्र.सांस्र्ा/शा.ता.वि. याांच्याकडील
होणारा पत्रव्यिहार नोंदणी करणे ि विषयवनहाय कायासनास
पाठविणे .
2. सांचालनालयातून जाणारा सिथ पत्रव्यिहार याची नोंदणी करणे
3. आिचयकतेनस
ु ार स्पीडपोष्ट्ट/रवजस्टर ि इतर तत्सम सुवििा
िापरुन पत्रव्यिहार वनगथवमत करणे .
4. सांचालनालयात हस्तदे य टपाल घे ऊन येणाऱ्या टपालाची
पोच दे ऊन विषयवनहाय नोंदणी करणे .
5. टपाल वनगथवमत करताना िापरण्यात येणाऱ्या सिथ वटकीटाांची
योग्य प्रकारे िापर करुन त्याांचे मुल्य एका नोंदिहीमध्ये
घे ऊन प्रत्येक मवहनयाला कायासन अविकारी/पयथिेक्षीय
अविकारी याांच्याकडू न तपासून घे णे .
6. वनगथवमत करण्यात येणाऱ्या सिथ पत्रव्यिहार ि टपालासाठी
आिचयक असलेली कागदी वलफाफे तयार करणे
7. वनगथवमत ि येणाऱ्या सिथ टपालाची िषथवनहाय नोंद याची
वडझीटल कॉपी ककिा सीडी िर सांकवलत करुन ठे िणे .
8. नयायालयीन प्रकरणे महाराष्ट्र प्रशासकीय नयायािीकरण
याांच्या नोटीशी ि कामगार नयायालय याांच्या नोटीशी याां ची
िेगळी नोंद करुन त्याच वदिशी सांबांवित कायासनास
वितरीत करणे.

कायालय अविकारी/ सहायक
अविकारी
4
श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक(अताां)(ि)

पयथिेक्षीय अविकारी
5
श्री.योगेश पाटील
सहसांचालक

वनयांत्रण
अविकारी
6
सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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2

02

9. सांचालनालयातून मांत्रालयामध्ये होणारा सिथ पत्रव्यिहार याची
स्ितांत्र नोंद करुन त्याच वदिशी पोहचविण्याची व्यिस्र्ा
करणे.
10. मावहती अविकार प्रकरणे स्ितांत्र नोंदिही मध्ये नोंद घे ऊन
तात्काळ वितरीत करणे.
11. सांचालनालयामध्ये येणारे ि जाणारे टपाल पत्रव्यिहार याची
प्रत्येक मवहनयाला कप्रटआऊट काढू न सांबांवित कायासन
अविकारी याांच्याकडू न प्रमावणत करुन घे णे ि त्याचा
िषथवनहाय अवभलेख जतन करणे .
12. नोंदणी विभागास आिचयक असलेल्या वतकीटाबाबत/स्पीड
पोस्टच्या दे य रक्ट्कमेबाबत. िेळोिेळी आढािा घे ऊन मागणी
सादर करणे ि त्याबाबतची कायथिाही पूणथ करणे .
13. पोस्टाकडू न प्राप्त होणाऱ्या वतकीटाांचा ताळमेळ वहशोब
ठे िणे.
सामान्र्य प्रिासन हिभार् / स्थाहनक आस्थापना (खुद्द)
(मुख्य कायालयातील स्र्ावनक राजपवत्रत / अराजपवत्रत
अविकारी ि कमथचारीआस्र्ापना )
1. वनयुक्ट्त्या, बदल्या, पदोननती, रजा, िेतनिाढी इत्यादी
2. लेखन सामुग्रीसाठी मागणीपत्र ि त्याांचे पवररक्षण, िाटणी
3.मुख्यालयातील अविकारी/ कमथचाऱ्याांच्या सेिावनिृत्ती प्रकरणे
4.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
5. सांचालनालयातील अविकारी याांचे दुरध्िनी,ितथमानपत्रे भत्ता
मांजुरीबाबत
6. मावहती अविकार प्रकरणे हाताळणे .
7. मुख्यालयातील कमथचारी/अविकारी याांच्या सेिावनिृत्ती नांतर
गटविमा योजना मांजुरी आदे श काढणे.
8. लोकआयुक्ट्त/राज्य मावहती आयोग प्रकरणे हाताळणे .

श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक(अताां)(ि)

श्री.योगेश पाटील
सहसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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9. शासकीय वनिासस्र्ान वमळणेबाबत कायथिाही.
10. मवहला लैं वगक छळ प्रकरण हाताळणे .
11. स्र्ावनक स्तरािरील अविकारी/कमथचारी याांना स्र्ावयत्ि
प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत कायथिाही करणे .
12. सिथ प्रकारची सेिा वनिृत्ती प्रकरणे.
13. निवनयुक्ट्त कमथचारी याांचे िैद्यकीय पडताळणी/ चावरत्र्य
पडताळणी/जात पडताळणी प्रकरणे हाताळणे .
14.मुख्यालयातील अविकारी/कमथचारी याांना वनिडणुकीसाठी
/सांघ लोकसेिा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग पवरक्षा
या कामासाठी प्रवतवनयुक्ट्ती दे णेबाबत.
15.औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्र्ा/ शासकीय ताां वत्रक विद्यालयातील
वशक्षक/ वनदे शकाांना राज्य पुरस्कार प्रदान करणे .
16. शासनाकडु न येणारे सिथ टपाल आिक ि जािक नोंद घे णे
17. वनरवनराळया स्टे शनरीचे िाटप करणे ि त्याांच्या नोंदी ठे िणे
18.कमथचाऱ्याांचे अवतवरक्ट्त कायथभर आदे श ि विशेष िेतन
मांजरू ी आदे श काढणे.
19. िगथ-3 अविकरी/कमथचारी याांचे बायोमेरीक हजेरीपटािरुन
नोंदी घे णे.
20.िगथ-3 ि िगथ-4 मिील शासकीय कमथचाऱ्याांच्या ियाच्या
54 व्या िषाच्या पुढे शासकीय सेिेत राहण्याची पात्रापात्रता
आजमाविण्यास त्याांच्या प्रकरणाांचे पुनर्थिलोकन करणे .
21.आस्र्ापना विषयक शासन वनणथयाचा स्र्ायी आदे श नस्ती
अद्याित ठे िणे
22. सांचालनालयातील अविकारी / कमथचाऱ्याांची िेतन
वनश्चचती.
23. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे.
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24. स्र्ावनकअविकारी/कमथचा-याांचेगोपनीय अहिाल ि
त्याबाबतचा पत्र व्यिहार
25. िगथ-3 ि िगथ-4 कमथचाऱ्याांच्या (स्र्ावनक) सांघटना त्याांच्या
मागण्याांिरील कायथिाही
26.सांचालनालयातील सिथ मागासिगीय अविकारी/कमथचारी
याांची मावहती सांकवलत करुन त्याचा डाटा तयार करणे.
27.सांचालनालयातील सिथ मागास िगीय अविकारी/कमथचारी
याांच्या जातिैिता प्रमाणपत्र तपासणी करुन घे ण्याबाबत
कायथिाही करणे ि जातिैिता प्रमाणपत्र सादर केलेले
असल्यास त्याच्या नोंदी घे ऊन अवभलेखे जतन करणे.
28.सांचालनालयातीलमागासिगीय अविकारी/कमथचारी याांच्या
पदोननतीबाबत विलांब टाळण्यासाठी ि त्याांना योग्यवरत्या
पदोननती िा इतर शासकीय लाभ वमळिून दे ण्यासाठी योग्य
ती कायािाही करणे .
29. गट क ते ड सिथ सांिगातील अविकारी /कमथचारी याांच्या
कबदू नामािली अद्ययाित करुन प्रमावणत करुन घे णे
30. मागासिगीय कमथचारी/अविकारी याांच्या पदोननती /
सेिावनिृत्ती / बदल्या / तिारी हाताळणे.
31.महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाकडे मागणीपत्र सादर
करणे(मुख्यालयातील िगथ 3 कमथचारी)
स्थाहनक खरे दी, दुरुस्तीि भांडार हिभार्, (मे न्टे नंटस)
1. सांचालनालयातील भाांडार विभाग या कायथकक्षेत येणाऱ्या सिथ
बाबी साांभाळणे.
2. सांचालनालयास ि सांचालनालयातील कायासन आिचयक
असलेल्या ि मागणी केलेल्या ले खन सामग्री ि इतर
कायालयीन सावहत्याची स्र्ावनक वरत्या खरे दी करुन दे ण्याची
प्रिीया पूणथ करणे.
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3.सांचालनालयातील उपल्बि असलेल्या सांगणक, वप्रटर,
वडजीटल मल्टीफांक्ट्शनल कॉपीअर,स्कॅ नर ि इतर यांत्रे याांचे
िार्थषक दे खभाल करार/सेिासांवििा करार करणे .
4. सांचालनालयातील दुरध्िनी यांत्रणेचा िार्थषक दे खभाल करार
करणे.
5. सांचालनालयात असलेल्या सिथ यांत्रसामुग्री ि उपकरणे याांची
वनगा ि दुरुस्ती राखण्यासाठी योग्यती कायथिाही करणे .
6. सांचालनालयात पेस्ट कांरोल करण्याबाबत करार करुन
कायथिाही करणे.
7. सांचालनालयातील लेझर कप्रटर याांची कारेज वरवफकलग,
वरसायकलींग यामध्ये करार करणे .
8. भाांडार विभागात असलेल्या यांत्रसामुग्री,उपकरणे याांचा
वनयमानुसार आढािा घे ऊन वनले खन करणे .
8. सांचालनालयातील कायासनाांना आिचयक असल्यास
9. सांगणक,कप्रटसथ,स्कॅ नसथ,वडजीटल मल्टीफांक्ट्शन कॉपीअर
मवशन,झे रॉक्ट्स मवशन आिचयकतेनस
ु ार मागणी नोंदिून
खरे दी करणे.
10. सांचालनालयात आिचयक असले ल्या सावहत्याची
दरकरारानुसार िा दरपत्रके काढू न खरे दी करणे .
11. सांचालनालयात कांत्राटी स्िरुपात सफाईगार,िाहनचालक ि
भविष्ट्यामध्ये लागणाऱ्या मनुष्ट्यबळासाठी दरपत्रकानुसार /
वनविदा प्रविया नुसार कायथिाही करुन मनुष्ट्यबळ उपलब्ि
करुन घे णे.
12. सांचालनालयासाठी ले खनसामुग्रीसािनसामुग्री ि स्िच्छता
सावहत्य खरे दी करणे .
13. सांचालनालयात आिचयक सांगणक उपाांगे खरे दी करणे .
14. सांचालनालयात आिचयक फर्थनचर खरे दी करणे .
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15. शासकीय वनयमानुसार फर्थनचर दुरुस्त करुन घे णे.
16. सांचालनालयात आिचयक असलेले टयुब ि इतर
इलेक्ट्रीकल सावहत्य खरे दी करणे.
17.सांचालनालयामध्ये खरे दी करण्यात येणाऱ्या सांगणक,
कप्रटसथ,स्कॅ नर,वडजीटर मल्टीफांक्ट्शनल मवशन ि झे रॉक्ट्स
मवशन,फॅ क्ट्स मवशन याची योग्य वरत्या वितरण करुन
(आिचयकतेनस
ु ार ि मागणीप्रमाणे ) त्याची नोंद जडिस्तुसांग्रह
िहीमध्ये करुन ते प्रमावणत करणे ि ते सावहत्य िैयश्क्ट्तक िापर
करणाऱ्या अविकारी/कमथचारी याांच्या नािािर िाटप नोंदिही
मध्ये नोंदविणे .
18. सांचालनालयातील कायथभार हस्ताांतरणाची कायथिाही
हाताळणे.
19. सांचालनालयात खरे दी केलेल्या ले खनसामुग्री ि इतर
आिचयक कायालयीन सावहत्य याबाबत सिथ कायासनाांकडू न
िार्थषक मागणी नोंदविणे.
20. खरे दी केलेले सावहत्य याांचे योग्य प्रकारे वनयोजन करुन
िाटप करणे.
21. सांचालनालयास आिचयक असलेल्या ि दै नांवदन उपयोगात
येणाऱ्या सावहत्याची शासकीय मुद्राणलायाकडू न छपाई करुन
घे णे उदा.फाईलकव्हर,वनदे श पत्र,पृर्क पत्र,मावहतीपुश्स्तका इ.
22. सांचालनालयातील कायथरत असणारे सिथ िातानुकुवलत
सयांत्रे(AC) याांची वनगा राखण्यासाठी ि सुरळीत राहण्यासाठी
दे खभाल करार करणे.
23. िाहन दुरुस्ती ि दे खभाल.
24. झे रॉक्ट्स मवशन खरे दी ि दे खभाल.
25. सांचालनालयाचे बळकटीकरणातील खरे दी मागणी
का.ि.12 कडे नोंदविणे .
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26.सािथजवनक बाांिकाम विभागाशी पत्रव्यिहार
27.शासकीय मुद्रणालय याांचेकडे मागणीपत्र सादर करणे .
28.सांचालनालयातील उपलब्ि असलेल्या सांगणक, कप्रटर,
वडजीटल मल्टीफांक्ट्शनल कॉपीअर,स्कॅ नर ि इतर यांत्रे याांचे
िार्थषक दे खभाल करार/सेिासांवििा करार करणे .
29.सांचालनालयातील सांगणक, कप्रटर ि त्याांचे टोनर, वडजीटल
मल्टीफांक्ट्शनल कॉपीअर, स्कॅ नर, वकबोडथ , माऊस, श्स्िच इ.
Hardware बाबत तिारी वनिारण करण्यासाठीची सािनसामुग्री
कायासन िमाांक 16, मुख्य कायालय मुांबई 1 याांच्या
मागणीनुसार उपलब्ि करून दे णे.
30.कायासन िमाांक 16, मुख्य कायालय मुांबई 1 याांच्या
मागणीनुसार सांगणकाांसाठी लागणारे Software सांबिीचे
License खरे दी करणे.
31.सांचालानयातील अविकारी / कमथचारी याांनी कायासन
िमाांक 16, मुख्य कायालय मुांबई 1 याांच्या लेखी वशफारशीने
मागणी करण्यात आलेला सांगणक सांच ककिा कप्रटर
सांबिीताांना उपलब्ि करून दे णे.
3
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आस्थापना हिभार् -1 (र्ट अ ि ब (तां/अतां)
1. सरळसेिािपदोननतीनेवनयुक्ट्त्या, पवरविक्षा कालाििी,
प्रवतवनयुक्ट्ती, रजा मांजरू ी,
विशेष िेतन इत्यादी
2. िेतन वनश्चचतीप्रकरणेि सेिाजेष्ट्ठता सूची प्रवसध्दकरणे
3. विभागीय पदोननती सवमतीच्या बैठकाआयोवजतकरणे
4. कबदूनामािलीप्रमाणीकरणि सेिापुस्तकेअद्ययाितठे िणे .
5. मांजरू भरलेल्या िवरक्ट्त पदाांचा ताळमेळठे िणे .

श्री एस.एम.है नाळकर
लेखा अविकारी

श्री.पी.एम.िाकडे
सहसांचालक
( आस्र्ापना )

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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6. सरळसेिा मागणीपत्र पाठविणे .
7. सेिा वनिृत्त अविकाऱ्याांचे वनिृत्ती िेतनाविषयक प्रकरणे
हाताळणे .
8. महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग सांदभथ सेिाप्रिेश वनयम.
9. अविकाऱ्याांचे राज्य प्रवशक्षण िोरण.
10. महाराष्ट्र नागरी सेिा वनयमाांतगथत येणारी सिथ प्रकरणे .
11. आचिावसत प्रगती योजना.
12. वदव्याांगा बाबतचे कामकाज.
13.अविकाऱ्याांचे जात िैिता प्रमाणपत्राबाबत कायथिाही करणे .
14.अविकाऱ्याांना स्र्ायीत्ि प्रमाणपत्र दे णे.
15. मावहती अविकारअविवनयम 2005
16. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे.
17. गोपनीय अहिाल ि त्याबाबतचा पत्र व्यिहारकरणे .
18. मावनि वदनाांक प्रकरण हाताळणे.
19. दक्षतारोिक प्रकरण हाताळणे .
20. पदोननतीच्या वनिडसुचीस मानयता घे णे.
21. वनयतकालीकिविनांतीबदलीप्रकरणेहाताळणे
22. 50/55 नांतरसेिेतीलपात्रपात्रताअजमािणे
23.राज्य स्तरािरील सिथ राजपवत्रत अविकारी सेिाजेष्ट्ठता सूची
कबदुनामािली, वि. पदो. सवमतीच्या बैठका.
24.सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सांस्र्ा/ कायालयातील
सिथ मागासिगीय अविकारी याांची मावहती सांकवलत करुन
त्याचा डाटा तयार करणे
25. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सांस्र्ा/ कायालयातील
सिथ मागासिगीय अविकारी याांच्या जातिैिता प्रमाणपत्र
तपासणी करुन घे ण्याबाबत कायथिाही करणे ि जातिैिता
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प्रमाणपत्र सादर केलेले असल्यास त्याच्या नोंदी घे ऊन अवभलेखे
जतन करणे.
26. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सांस्र्ा/ कायालयातील
सिथ मागासिगीय अविकारी याांच्या पदोननतीबाबत विलांब
टाळण्यासाठी ि त्याांना योग्य वरत्या पदोननती िा इतर शासकीय
लाभ वमळिून दे ण्यासाठी योग्य ती कायािाही करणे .
27. गट अ ि ब(ताां/अताां) सांिगातील अविकारी याांच्या कबदू
नामािली अद्ययाित करुन प्रमावणत करुन घे णे.
28. मागासिगीय अविकारी याांच्या पदोननती / सेिावनिृत्ती /
बदल्या / तिारी हाताळणे.
29. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ कायालय यामध्ये
विभागीय/वजल्हास्तरीय/मागासिगीय कक्ष स्र्ापन करण्याबाबत
सूचना वनगथवमत करुन या कक्षाांिर वनयांत्रण ठे िून मागासिगीय
अविकारी याांच्या समस्या सोडविणे .
30.सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ कायालय यामिील
मागासिगीय अविकारी याांच्या साठी आरक्षीत असलेली सिथ पदे
योग्य वरत्या ि विवहत वनयमानुसार भरलेली आहे त ककिा नाही
याबाबत तपासणी करणे वरक्ट्त असलेली पदे भरण्याबाबत
आिचयकत्या सुचनासह शासनास वशफारस करणे
31.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे
32.लोकायुक्ट्त
/
राज्य
मावहती
आयोग
प्रकरणसबांिीचे सिथकामकाज
33.गट अ ते ड पदाांचा आढािा कामकाज.
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आस्थापना हिभार् -2 ( संपि
ु ग राज्र्यस्तरिर्ग- 3 ि 4
कमग चारी )
1. राज्य स्तरािरील िगथ-3 च्या कमथचाऱ्याांच्या वनयुक्ट्त्या,
पवरविक्षा कालाििी बदल्या, विशेष िेतन, रजा मांजरू ी इ.
2. िगथ-3 ि िगथ-4 मिील कमथचाऱ्याांच्या बदल्या बाबत कामे
3. िगथ-3 िगथ-4 मिील मुख्यालयातील कमथचाऱ्याांची िेतन
4. प्रवतवनयुक्ट्ती, प्रवशक्षण इत्यादी
5. भविष्ट्य वनिाह वनिी, घरबाांिणी अवग्रम, सायकल / मोटार
सायकल अवग्रम, सांगणक अवग्रम मांजरू ी
6. प्रिेशोत्तर ि पयथिेक्षीय पवरक्षा
7. सेिेतील खांड क्षमावपत करणे
8. चतुर्थश्रेणी (मुख्यालय सोडू न) रजा मांजरू ीची प्रकरणे
9. कहदी / मराठी भाषा पवरक्षा उत्तीणथ होण्यापासून सूट
10. अस्र्ायी पदे पुढे चालू ठे िणेबाबत.
11.सिथ प्रकारचीनयायालयीन प्रकरणे , िेतन वनश्चचती,
जातिैिता प्रकरणे
12.सेिावनिृत्ती िेतन प्रकरणे
13.िगथ क ि ड सांिगाचे सेिा प्रिेश वनयम
14. वदव्याांगा बाबतचे कामकाज
15.सिथ प्रकारची लोक आयुक्ट्त/ राज्य मावहती आयोग प्रकरणे
16. राज्य मानिी आयोग प्रकरणे
17. प्रलांवबत सेिावनिृत्ती प्रकरणे (मुख्यालय िगळता)
18. िेतन आयोग िेतन वनश्चचती, िेतन त्रुटी ि इतर सांबांिीत
बाबी
19. कांत्राटी कमथचारी ि तावसका तत्तिािरील कमथचारी याांच्या
सेिाविषयक बाबी
20. वदव्याांग/अपांग याांचे विभागवनहाय आरक्षण वनश्चचती करणे

श्री.आर.आर.सोनािणे
सहा.सांचालक(अताां)

श्री.पी.एम.िाकडे
उपसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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21. सांचालनालयास मांजरू असणारे कांत्राटी स्िरुपातील याांची
पदे पुनथवजवित करणे
22.वििानमांडळ कामकाज
23. विशेष असािारण रजा मांजरू ी
25 विस्तरीय/वत्रस्तरीय िेतनश्रेणी,सेिाअांतगथत आचिावसत
प्रगती योजना प्रकरणे
26. आगाऊ िेतनिाढी, विशेष िेतन (अवतवरक्ट्त कायथभार)
मांजरू ी दे णे.
27.लाडपागे सवमतीच्या वशफारशीच्या अनुषांगाने कायथिाही.
28.80% अस्र्ायी पदे स्र्ायी करणे .
29. अवतरीक्ट्त कमथचाऱ्याचे समायोजन.
30. िगथ-3 कमथचाऱ्याांच्या 50 ि 54 च्या पुढे सेिेत ठे िण्याच्या
पात्रतेची प्रकरणे .
31. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे.
32. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथ कामकाज.
33. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सांस्र्ा/ कायालयातील
सिथ मागासिगीय कमथचारी याांची मावहती सांकवलत करुन
त्याचा डाटा तयार करणे.
34. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सांस्र्ा/ कायालयातील
सिथ मागासिगीय कमथचारी याांच्या जातिैिता प्रमाणपत्र तपासणी
करुन घे ण्याबाबत कायथिाही करणे ि जातिैिता प्रमाणपत्र सादर
केलेले असल्यास त्याच्या नोंदी घे ऊन अवभले खे जतन करणे
35. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सांस्र्ा/ कायालयातील
सिथ मागासिगीय कमथचारी याांच्या पदोननतीबाबत विलांब
टाळण्यासाठी ि त्याांना योग्य वरत्या पदोननती िा इतर शासकीय
लाभ वमळिून दे ण्यासाठी योग्य ती कायािाही करणे
25
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36. गट क ि ड सिथ सांिगातील कमथचारी याांच्या कबदू
नामािली अद्ययाित करुन प्रमावणत करुन घे णे. मागासिगीय
कमथचारी/अविकारी याांच्या पदोननती / सेिावनिृत्ती / बदल्या /
तिारी हाताळणे.
37. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ कायालय यामध्ये
विभागीय/वजल्हास्तरीय/मागासिगीय कक्ष स्र्ापन करण्याबाबत
सूचना वनगथवमत करुन या कक्षाांिर वनयांत्रण ठे िून मागासिगीय
कमथचारी याांच्या समस्या सोडविणे
38.
सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ कायालय
यामिील मागासिगीय कमथचारी याांच्या साठी आरक्षीत असलेली
सिथ पदे योग्य वरत्या ि विवहत वनयमानुसार भरलेली आहे त ककिा
नाही याबाबत तपासणी करणे वरक्ट्त असलेली पदे भरण्याबाबत
आिचयकत्या सुचनासह शासनास सांचालनालयास वशफारस
करणे
39.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे .
40.िगथ 3 ि 4 कमथचाऱ्याांची सांघटना ि त्याांच्या मागण्यािरील
कायथिाही
अिासकीर्य अनुदानीत ि हिनाअनुदानीत कमग चाऱर्यांच्र्या
आस्थापना हिषर्यक बाबी
1. वनयुक्ट्त्या, अनुकांपा वनयुक्ट्ती, पवरविक्षा कालाििी विशेष
िेतन, रजा मांजरू ी इ.
2. विभागीय चौकशा, तिारी.
3. कमथचारी अवपलाबाबत वनणथ य घे णे.
4. भविष्ट्य वनिाह वनिी, िेतनवनश्चचती बाबतच्या तिारी.
5. आांतरविभागीय बदल्या/ विभागीय बदल्या
6. सेिेतील खांड क्षमावपत करणे

श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक(अताां)(ि)

श्री.पी.एम.िाकडे
सहसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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7. िैद्यकीय दे यके मांजुर करणे
8. अवतवरक्ट्त ठरलेल्या कमथचाऱ्याचे समायोजन करणे
9. सेिावनिृत्ती िेतन प्रकरणे
10.वशक्षकीय कमथचाऱ्याांना िरीष्ट्ठ/वनिडश्रेणी तर्ा वशक्षकेत्तर
कमथचारी कालबध्द पदोननती मांजुर करणेबाबत
11. अनुदावनत सांस्र्ाांचा पदाांचा आढािा घे णे.
12. सेिा प्रिेश वनयम तयार करुन शासनाची मानयता घे णे
13. विविमांडळ अवििेशनातील कामकाज
14. सांघटना तिारी ि पत्रव्यिहार पहाणे ि बैठका घे ऊन
इवतिृत्त पाठविणे
15. सेिार्थ प्रणालीिेतनप्रकरणे .
16. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ
व्यिस्र्ापन करणे
17.सेिार्थ प्रणालीिारे िेतन दे यकेबाबतची कायथिाही करणे
18. अनुदावनत सांस्र्ामिील पदभरतीस ना-हरकत प्रमाणपत्र दे णे
19. साां श्ख्यकी मावहती दे णे
20.लोकआयुक्ट्त प्रकरणे ि मावहती अविकार 2005
अविवनयम
21. अशासकीय सांस्र्ाांचे नयायालयीन प्रकरणे , (मा.उच्च
नयायालय/सिोच्च नयायालय)
22. वदव्याांगाबाबतचे कामकाज हाताळणे
23.अशासकीय सांस्र्ाांमिील कमथचाऱ्याांच्या सेिाविषयक बाबी
24.अशासकीय अनुदावनत सांस्र्ाबाबतची नयायालयीन प्रकरणे
25.सांघटना बाबतची कायथिाही
26.राज्य प्रवशक्षण िोरणासांबांिीचे कामकाज (सिथ अविकारी
/कमथचारी /वशक्षक/वशक्षकेत्तर)
27.सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील
सिथ अशासकीय
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अनुदानीत सांस्र्ामिील मागासिगीय कमथचारी याांची मावहती
सांकवलत करुन त्याचा डाटा तयार करणे
28. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ अशासकीय
अनुदानीत सांस्र्ामिील सिथ मागास िगीय कमथचारी याांच्या
जातिैिता प्रमाणपत्र तपासणी करुन घे ण्याबाबत कायथिाही
करणे ि जातिैिता प्रमाणपत्र सादर केलेले असल्यास त्याच्या
नोंदी घे ऊन अवभलेखे जतन करणे
29. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ अशासकीय
अनुदानीत सांस्र्ामिील मागासिगीय कमथचारी याांच्या
पदोननतीबाबत विलां ब टाळण्यासाठी ि त्याांना योग्य वरत्या
पदोननती िा इतर शासकीय लाभ वमळिून दे ण्यासाठी योग्य ती
कायािाही करणे
30. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ अशासकीय
अनुदानीत सांस्र्ामिील गट क ि ड सिथ सांिगातील कमथचारी
याांच्या कबदू नामािली अद्ययाित करुन प्रमावणत करुन घे णे
31. मागासिगीय कमथचारी याांच्या पदोननती / सेिावनिृत्ती /
बदल्या / तिारी हाताळणे.
32. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ अशासकीय
अनुदानीत सांस्र्ामिील अविपत्याखालील सिथ कायालय यामध्ये
विभागीय/वजल्हास्तरीय/मागासिगीय कक्ष स्र्ापन करण्याबाबत
सूचना वनगथवमत करुन या कक्षाांिर वनयांत्रण ठे िून मागासिगीय
कमथचारी याांच्या समस्या सोडविणे
33. सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील सिथ अशासकीय
अनुदानीत सांस्र्ामिील अविपत्याखालील सिथ कायालय
यामिील मागासिगीय
कमथचारी याांच्या साठी आरक्षीत
असलेली सिथ पदे योग्य वरत्या ि विवहत वनयमानुसार भरलेली
आहे त ककिा नाही याबाबत तपासणी करणे वरक्ट्त असलेली पदे
28
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भरण्याबाबतची आिचयक ती कायथिाही
34.लोकायुक्ट्त
/
राज्य
मावहती
आयोग
प्रकरणसबांिीचे सिथकामकाज
35.कायासनाशी सांबांवित बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा करणे .
दक्षता ि चौकिी हिभार्
(सांचालक व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण याांच्याकडे असलेले
स्ितांत्र विषय)
1.राजपवत्रत अविकाऱ्याांच्या तिारी ि विभागीय चौकशी प्रकरणे
हाताळणे
2.गोपनीय स्िरुपाचा पत्रव्यिहारकरणे
3.सांचालनालयातील(खुद्द) अराजपवत्रत कमथचा-याांच्या विभागीय
चौकशी प्रकरणे
4. लाचलुचपत प्रवतबांि कायालयाने केलेल्या कायथिाहीच्या
अनुषांगाची प्रकरणे
5. विभागीय चौकशी प्रकरणातील नयायालयीन प्रकरणे
हाताळणे
6. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
7. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 अांतगथत सिथ कामकाज
हाताळणे
8. लोकआयुक्ट्त प्रकरणे हाताळणे
9. विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सां बांिीची मावहती
हाताळणे
10.वनलां वबत अविकाऱ्याांना पुनथस्र्ावपत करण्याचा प्रस्ताि
शासनास सादर करणे.
11. राजपवत्रत अविकाऱ्याांचे विभागीय चौकशी प्रकरणातील
वतमाही आढािा शासनास सादर करणे

श्री.एस.एम.है नाळकर
सहा.सांचालक (अताां)

श्री.अ.म.जािि
सांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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12. प्रादे वशक विभागीय चौकशी अविकाऱ्याांना चौकशी
सांबांिातील मावहती पुरविणे
13.सांचालनालय स्तरािर चौकशी अविकाऱ्याांची नेमणूक
करणे.
औद्येाहर्क प्रहिक्षि संस्था हिकास व्र्यिस्थापन ि
िै क्षहिक हनर्योजन
1. वशल्प कारागीर योजनेअांतगथत औ.प्र.सांस्र्ाप्रशासन
2. निीन औ.प्र.सांस्र्ासुरुकरणे, व्यिसाय अभ्यासिम सुरु
करण्याबाबतचे प्रस्तािासमानयताघे णे.
3. औ.प्र.सांस्र्ाां मिील प्रिेश वनयमािलीसांबांिीचे कामकाज
4. प्रवशक्षण खचथ िसूली
5. वनदे शक प्रवशक्षण कायथिम तयार करणे
6. विद्यािेतन िाटप, वशष्ट्यिृत्ती प्रकरण हाताळणे
7. उत्पादनावभमुख प्रवशक्षणयोजना
8.विद्यार्थ्यांच्या नािात, जनमवदनाांकात बदल
9. वनदे शक नैपुण्य स्पिा आयोवजत करणे
10.औ. प्र. सांस्र्े तील विद्यार्थ्यांना रोजगारिस्ियांरोजगार
11. शैक्षवणक प्रदशथन ि विडा स्पिा
12.व्यिसायअभ्यासिमानुसारसेिा प्रिेश वनयमतयारकरणे
13.मागणी ऐिजी जादा मागणीचे व्यिसायअभ्यासिमसुरुकरणे
14.अल्पसांख्याकाांसाठीनिीनऔ.प्र.सांस्र्ासुरुकरणे.
15. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
16.प्रवशक्षणार्ी प्रिेशा सांबांिीची मावहती सांकलीत करणे
( अ,ब,क,ड ि ई िगैरे )
17. खाजगीकांपनयािऔद्योवगकप्रवशक्षणसांस्र्ासमिेत M.O.U.
करणे.

श्री.आर.एफ.पाटील
सहा.सांचालक (ताां)

श्री.योगेश पाटील
उपसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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18. .प्र.सांस्र्े तील व्यिसायवनहाय यांत्रसामुग्री त्रृटी यादी तयार
करणे ि प्रशासकीय मानयता.
19. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 अांतगथतकामकाज
20. लोकआयुक्ट्त / नयायालयीनप्रकरणेहाताळणे .
21.लोकसभा/राज्यसभातसेचवििानसभा/वििानपवरषदताराांवकत
/अताराांवकतप्रचनोत्तरे ,कपात सुचना ि ठराि इत्यादीबाबतचे
कामकाज हाताळणे .
22.डी.जी.ई.टी.निीवदल्लीयाकायालया सांबांिीचे कामकाज
हाताळणे .
23. औ.प्र.सांस्र्ामिीलप्रिेश पिीया विषयक कामकाज पार
पाडणे
24. माजी सैवनकाांचेऔ.प्र.सांस्र्े तील प्रिेशा सबांिीची प्रकरणे
25.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे
26.लोकायुक्ट्त/राज्य मावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
27.निीन ि चालु योजना सांबांिी शासनाकडू न प्रशासकीय
मानयता वमळविण्यासांबांिात कामकाज
28.पुस्तक छपाई ि त्यासांबांिीचे सिथ कामकाज
29.औ.प्र.सांस्र्ाांचे वनवरक्षण ि विकास कायथिम
30.अल्प मुदतीचे अभ्यासिम राबविणे (उदा.लोकसेिा,
एम.ई.एस.आटीझन टु टे क्ट्नोिॅ ट, मागेल त्याला प्रवशक्षण,
आवदिासी ि अल्पसांख्याांक,अनु.जाती प्रवशक्षण सां बांविचे
कामकाज
31. S.C.V.T.योजनासांबांिीचे सिथ कामकाज
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अिासकीर्य अनुदानीत ि हिनाअनुदानीत संस्था
व्र्यिस्थापन / िासकीर्य ि खाजर्ी संस्था संलग्नता
हिषर्यक िै क्षहिक हनर्योजन
1. माध्यवमक स्तरािरील तांत्र वशक्षण अभ्यासिमाचे सिथ
शैक्षवणक कामकाज हाताळणे
2. शासकीय-अशासकीय ताांवत्रक विद्यालये प्रशासकीय बाबी
3. वनवरक्षण, प्रवशक्षण कायथिम
4. माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण विषयक पत्रव्यिहार
5. महाराष्ट्र राज्य पवरक्षा मांडळामाफथत राबविण्यात येणाऱ्या
प्रमाणपत्र अभ्यासिमाचे कामकाज
6. शासकीय ि अशासकीय सांस्र्ा सांबांिीच्या प्रशासकीय बाबी
परिानगी दे णे
7. अभ्यासिम तयार करणे
8. NIOS / PASSIVE व्यिसाय वशक्षण सांबांवितकामकाज
9. अशासकीय सांस्र्ाचे /अभ्यासिमाांचे हस्ताांतर/स्र्लाांतर
बाबतचे कामकाज
10. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
11. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 अांतगथतकायथिाहीकरणे.
12.
वििानसभा/वििानपवरष्ट्दताराां वकत/अताराांवकतप्रचनोत्तरासबांिी
कामे
13. कपातसुचना/ठरािइत्यादीबाबतकायथिाहीकरणे .
14. विद्यार्थ्याचीविभागीयबदली
15.पुिथव्यािसावयकअभ्यासिमाांनामानयतादे णेिप्रिेशासपरिान
गीदे णे
16.वकमान कौशल्यािर आिावरत व्यिसाय वशक्षण इत्यादी

श्री.पी.एम.इांगळे
वनरीक्षक

श्री.एन.ए.वनकम
सहा. सांचालक(ताां)

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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17. केंद्रीय सहाय्य अनुदान
18. अ,ब,क,ड,ई िगीकरण
19.+2 स्तरािरील अशासकीय सांस्र्ाांमिील मानयतेबाबतचे
प्रस्ताि – मानयता
20. +2 स्तरािरील श्व्दलक्षी व्यिसाय अभ्यासिम /उच्च
माध्यवमक अभ्यासिमाचे सेिाप्रिेश वनयम ,सांघटना बाबतची
कायथिाही
21. केंद्रशासन / पवॅ सव्ह भोपाळ सांबांिी सिथ कामकाज
22.अनविकृ तप्रिेशसुनािणीिकारिाईकरणे
23.50 टक्ट्के पेक्षी कमी प्रिेश असलेल्या सांस्र्ा बांद
करण्याबाबतची कायथिाहीकरणे
24. सांस्र्ाच्यानािातबदलकरणे
25.अशासकीयसांस्र्ासुरुकरण्यासाठीजावहरात/मावहतीपुश्स्तका
प्रवसध्दकरणे.
26.लोकायुक्ट्त/राज्य मावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
27.कायासनाच्या सांबांवित विषयाांच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
28. अशासकीय / खाजगी औ.प्र.सांस्र्ाांना मानयता
29. अविकारी / कमथचारी ि वनदे शकाांचे प्रवशक्षण इत्यादीबाबत
कामकाज
30. महासांचालक निी वदल्ली याांची औ.प्र.सांस्र्ा / केंद्राांना
सांलग्नीकरण वमळविणे, वनवरक्षण कायथिम आखणे
31. वनरवनराळया बैठकीचे आयोजन
32. वनदे वशत व्यिसायाचे समतुल्य प्रमावणत करणे
33. अ.शा.औ.प्र.सांस्र्ा केंद्रतील कमथचाऱ्याांसाठी सेिा प्रिेश
वनयम / सेिाविषयक बाबी हाताळणे
33
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34. नयायालयीन प्रकरणे
35. अशासकीय सांस्र्ाांमिील अवतवरक्ट्त कमथचाऱ्याांचे
समायोजन
36. वरक्ट्त पदे भरण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र
37. वदव्याां गा बाबतचे कामकाज
38. खाजगी औ.प्र.सांस्र्ाांचे शुल्क वनश्चचत करणे
39.अनामत रक्ट्कम शासनास मांजुर करणे
40. मावहती पुश्स्तका तयार करणे
41.ग्रांर्ालय ि सांदभथ पुस्तके तयार करणे .
अखीलभारतीर्यपरीक्षाव्र्यिस्थापनहिभार्िप्रमािपत्रहितरि
1. वड.जी.ई.टी. निी वदल्ली याांच्यामाफथत आयोवजत सिथ
पवरक्षाांची कामे
2. वशकाऊ उमेदिारी योजनेअांतगथत सिथ पवरक्षाांची कायथिाही
3. सी.ओ.ई. योजने अांतगथत सिथ पवरक्षाांची कामे
4. कौशल्य स्पिा पवरक्षाांचे आयोजन
5. सांगणकीय पवरक्षा प्रणाली वनयोजन
6. प्रमाणपत्रे पडताळणी कायथिम
7. SCVT ि MSEB पवरक्षा
8. आवटझन टु टे क्ट्नोिॅ ट लेव्हल 1,2,3 याबाबतची पवरक्षा ि
त्याबाबतची प्रमाणपत्रे तपासणे
9. पवरक्षा विभागास लागणाऱ्या लेखनसामुग्री ि इतर आिचयक
असणाऱ्या सिथ सावहत्याची खरे दी पवरक्षा शुल्काांनिये जमा
होणाऱ्या सांचालनालयाच्या स्िीय प्रपांची खाते (PLA)
कायासनाच्या स्तरािर करणे ि त्याची नोंदी अद्यायाित ठे िणे
(शासन वनणथय उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग ि.आयटीआय2010/59/प्र.ि.32/ व्यवश-3 वद.25.05.2015)
10. शासकीय औ.प्र.सांस्र्ामिून उत्तीणथ होणाऱ्या प्रवशक्षणार्थ्यांना

श्री.एन.डी.झािरे
सहा.सांचालक(ताां)

श्री ए.जी.गावित
उपसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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राष्ट्रीय प्रवशक्षण प्रमाणपत्र दे ण्याबाबतची कायथिाही (NCVT
Certificates)
11. औ.प्र.सांस्र्ामिून उत्तीणथ होणाऱ्या प्रवशक्षणार्थ्यांना त्याांच्या
नोकरीसाठी
आिचयक
सरकारी
आस्र्ापना
(रे ल्िे/सेना/सािथजवनक उपिम इ.) एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी
प्रमाणपत्रे प्रमावणत ि
तपासणी करुन त्याांचा अहिाल या
आस्र्ापनाांना पाठविणे. तसेच परदे शामध्ये जाणाऱ्या
प्रवशक्षणार्थ्यांचे त्याांच्या मागणीप्रमाणे प्रमावणत करुन दे णे
12. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे.
13. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथ कामकाज
14.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे
15.लोकायुक्ट्त
/
राज्य
मावहती
आयोग
प्रकरणसबांिीचे सिथकामकाज.
10
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हिकाऊउमे दिारीर्योजनािराष्ट्रीर्यसेिार्योजनाहिभार्
1. मध्यिती / राज्य वशकाऊ उमेदिारी
2.उमेदिारी अविवनयम उमेदिारी वनयम
3. नविन बाबीचे प्रस्ताि
4. वशकाऊ उमेदिारी योजनेच्या प्रशासकीय ि िोरणात्मक
बाबी
5. मुलभूत प्रवशक्षण तर्ा अनुषांवगक सूचना केंद्र प्रशासकीय ि
लेखा वनवरक्षणेकरणे
6. केंद्र शासनास विवहत वनयतकावलके वििरणपत्रे सादर करणे
7. खाजगी मुलभूत प्रवशक्षण तर्ा अनुषवगक सूचना केंद्रास
परिानगी

श्री.एम.एम.इांगळे ,
वनरीक्षक

श्री आर.बी.भािसार
सहा.सांचालक(ताां)

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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8. प्रवशक्षण खचाची िसूली
9. प्रवशक्षण कायथिमास मांजरू ी पाठपुरािा
10. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
11. बैठका, चचासत्रिकायथशाळाआयोवजतकरणे
12. काऊउमेदिारीयोजनेतगथतरोजगारमेळािेआयोवजतकरणे .
13. कौशल्य िृध्दी कायथिम हाताळणे
14. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथ कामकाज
15.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे.
16.लोकायुक्ट्त/ राज्य मावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
17.निीन ि चालु योजनाांसांबिी शासनाकडू न प्रशासकीय
मानयता वमळविणे
18.राष्ट्रीय सेिा योजनेची अांमलबजािणी ि सांवनयांत्रण करणे .
19.राष्ट्रीय सेिा योजनेंतगथत प्राप्त वनिीचा ताळमेळ ठे िणे .
11
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लेखा व्र्यिस्थापन( सिथ प्रकारची िेतन ि अनय दे यके )
1. रोखिही मावसक वििरणपत्रे रोकड इत्यादी
2. िैद्यकीय खचाची प्रवतपूती दे यके
3. सांचालनालयाचे स्िीय प्रपांजी लेखा
4. दुरध्िनी, लाईट ि पेरोल बील दे यके तयार करुन
कोषागारास सादर करणे.
5. स्र्ायी अग्रीम ि कायालयीन आदे श
6. पवरक्षा विभागाचे पवरक्षा शुल्क जमा करणे ि त्याचा ताळमेळ
7. आकश्स्मक खचाची दे यके ि कायालयीन आदे श
8.िैद्यकीयदे यकेप्रवतपुती

श्री.एस.जी.िनािडे
लेखाविकारी

श्री ए.जी.गावित
उपसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)

36

9.अविकारी /कमथचारी याांची भ.वन.वन./ पुरिणी/ र्कबाकी/
िाहनचालक अवतकावलक भत्ता/स्िग्राम प्रिास सिलत दे यके
तयार करणे
10. सिथ अविकारी/कमथचारी याांची आयकर पवरगणना करणे
11. कायालयाचे Income Tax Return, Quarter पध्दतीने
आयकर कायालयास जमा करणे
12. आक्षेवपत दे यकाांबाबत अविदान ि लेखा कायालयात जाऊन
चचे नस
ु ार दे यके पारीत करणे
13.मावहती अविकार ि टें डर नोटीस िारे प्राप्त होणाऱ्या
रक्ट्कमाांच्या वरसीी़ट बनविणे .
14. शासन प्राप्त झालेल्या रक्ट्कमाांचे चलन बनिून त्याांचा
वरझव्हथ बँक येर्े भरणा करणे
15. कायालयाचे िार्थषक अर्थ सांकल्प तयार करणे
16. कायालयाचे आठमाही अर्थ सांकल्प तयार करणे
17. िाहन दुरुस्ती ि दे खभाल बाबतची दे यके ि आदे श
18. िार्थषक अर्थ सांकल्पीय मागणी (सांचालनालयासाठी)
19. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे.
20. विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे.
21.लोकायुक्ट्त/राज्य मावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज.
22.मावहती अविकार अविवनयम 2005 अांतगथत कामे.

37
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हनर्योजन-हित्त व्र्यिस्थापन
1. 2230 ि 2203 मुख्य ले खा वशषाखालील वनयोजन-निीन
बाब प्रस्ताि
2. िार्थषक,सहामाही, आठमाही, अांदाजपत्रक
3. लेखा पवरक्षा अहिाल, ले खा आक्षेप, लोक ले खा सवमती,
अांदाज सवमती
4. खचाचाताळमेळसबांिीचीप्रकरणेहाताळणे
5. लेखा ि भाांडार पडताळणी वनवरक्षण
6. वजल्हा िार्थषक योजना
7. राज्य योजनाांतगथत योजना
8. केंद्र पुरस्कृ त योजना- निीन प्रकल्प व्यिस्र्ापन वनिीची
तरतूद करणे (उदा. जागवतक बँक, पी.पी.पी. इ.)
9. आवदिासी उपयोजना,अल्पसांख्याांक विषयक योजनाांची कामे
10. सामावजक नयाय ि विशेष सहाय्य योजना
11. िैिावनक विकास मांडळ वनहाय मांजरू वनयतव्यय,
अर्थ सांकल्पीत तरतूद ि खचाचा अहिाल मा. राज्यपालाांना
सादर करणे.
12. तरतूदीचे पुर्थनविनयोजन प्रस्ताि, FMG प्रस्ताि सादर
करणे.
13.सांगणक साांकेताांक िमाांकचे प्रस्ताि शासनास सादर करणे
14.अनुशेष याांजनाांची सिथ कामे
15.प्रलां वबत दे यकाांच्या प्रशासकीय मानयतेचे प्रस्ताि शासनास
सादर करणे ि पाठपुरािा करणे
16. शासनास वनयोजना सांबांविची िेळोिेळी साांश्ख्यकी मावहती
सादर करणे
17. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे

श्री.एस.पी.पाठक
स.प्र.स(ताां)(ि)

श्री अ.म.जािि
सहसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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18. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथकामकाज
19.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे
20.लोकायुक्ट्त / राज्य मावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
राज्र्य भांडार खरे दी व्र्यिस्थापन
1. यांत्रसामुग्री ि हत्यारे , फर्थनचर खरे दी
2. यांत्रसामुग्री वनलेवखत प्रकरणे
3. शासकीय िाहनाांचे पवररक्षण
4. यांत्रसामुग्री हस्ताांतरण प्रकरणे इत्यादी
5.वनविदे ची जावहरात ि गॅझेट बाबत कायथिाही करणे
6. वनविदा प्रपत्र तयार करणे
7. सांचालनालयातील यांत्रसामुग्री सावहत्य ि फर्थनचर याांची
जडिस्तुसांग्रह नोंदी ठे िणे, सांचालनालयातील सांबांवित
कायासनास कळविणे
8.सांचालनालयास लागणारे सामुग्री ि पुरिठा
9.सांस्र्े तील ि सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील
कायालयातील यांत्रसामुग्रीची तपासणी करणे
10.खरे दी बाबत आिचयक असणारे छाननी सवमती ि ताांवत्रक
सवमती गठीत करणे ि त्याांनी तयार केलेले तुलनात्मक तक्ट्ते
तयार करुन सादर करणे
11. नविन प्रकल्प व्यिस्र्ापनाची खरे दी करणे (उदा. जागवतक
बँक ि िेळीिेळी येणारे प्रकल्प)
12.पुरिठादाराकडु न घे ण्यात येणारे सुरक्षा ठे ि रक्ट्कम EMD
ि इतर रक्ट्कमा याांची नोंद ठे िून त्याबाबत सांपुणथ कायथिाही करणे
13. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे

श्री.के.एस.रािते
स.प्र.स (ताां) (ि)

श्री ए.जी.गावित
उपसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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14. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथकामकाज
15.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे
16.लोकायुक्ट्त/राज्यमावहतीआयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
17.खरे दी सांबांिातील प्रशासकीय मानयतेसाठी शासनास प्रस्ताि
सादर करणे.
बांिकाम व्र्यिस्थापन ( प्रिा.इमारत,िर्गखोलर्या, िस्तीर्ृि,
कार्यालर्ये, प्रसािनर्ृिइत्र्यादी )
1. शासकीय सांस्र्ा, कायालयासाठी भूसांपादन, बाां िकाम,
आखणी ि सांवनयांत्रण, स्िेच्छा वनिी िाटप इत्यादी
2. नयायालयीन प्रकरणे
3. निीन प्रकल्प व्यिस्र्ापन बाां िकाम करणे (उदा. जागवतक
बँक, पी.पी.पी.,इ.)
4. बाांिकामाांसदभात विवनयोजन लेखे
5.भाडयाच्या इमारतीबाबत कायथिाही
6. निीन ि जुनया बाांिकामासाठी प्रशासकीय मानयता
7. बाांिकामाांसाठी पुरिणी मागणी सादर करणे
8. वििानमांडळात
बाांिकामासांदभात उपश्स्र्त होणाऱ्या
मुद्यासांदभात सिथ कामकाज
9. आयटी वलटरसी लॅब अांतगथत स्माटथ क्ट्लासरुमसाठी
औ.प्र.सांस्र्ाांना फर्थनचर खरे दी प्रवियेची कामे
10. सांस्र्े च्या विद्युतभार,विद्युतीकरणे तसेच (सेपरे ट वफडर
लाईन ि DG Set) सांदभातील सिथ कामे
11. भाडे मांजरू ी प्रकरणाची कायथिाही करणे
12. बाां िकामासांदभातील ले खा आक्षेप ि वित्तीय तिारीबाबतची
सांपण
ू थ कायथिाही

श्री.एस.पी.पाठक
स.प्र.स (ताां) (ि)

श्री.एन.ए.वनकम
सहा.सांचालक(ताां)

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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13. भूवमपूजन ि उद्याटन सांदभातील कामे
14. शासकीय ि खाजगी भुखांडाचे भूसांपादन करण्यासाठी
शासन स्तरािर प्रस्ताि पाठविणे
15. सांचालनालयाच्या इमारतीचे दुरुस्ती, मेंटेननस, इले क्ट्रीक
दुरुस्ती, पाणी पुरिठा ि इतर दुरुस्ती बाबतची सिथ कामे.
16. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
17. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथकामकाज
18.लोकायुक्ट्त / राज्य मावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
हित्तीर्यअंदाजपत्रकहिभार्-र्योजनेत्तर
1. विभागाचे एकवत्रत िार्थषक अांदाजपत्रक
2. प्रत्यापथन ि पुनथविवनयोजनाचे प्रस्ताि
3. अांदाजपत्रक ि तदनुषांगीक पत्रव्यिहार
4. लोकलेखा सवमती, अांदाज सवमती
5. कायथिम अांदाजपत्रकतयारकरणे
6.खचाचामेळघे णे ि समायोजनाचे प्रस्ताि महाले खाकार
कायालयास सादरकरणे
7. लेखा पवरक्षा अहिाल, ले खा आक्षेप, अनुपालन, भाांडार
पडताळणी अहिालतयारकरणे .
8. लेखा ि भाांडार पडताळणी (औ.प्र.सांस्र्ा/शा.ता.वि.) वनवरक्षण
ि अहिालाचा पाठपुरािा
9. विवनयोजन लेखेसादरकरणे
10. लोकलेखा सवमती सबांिीचे कामकाज पार पाडणे
11. सेिार्थ प्रणाली विषयककामकाज पार पाडणे .
12. वित्तीयअविकार ि स्िीय प्रपांजी लेखा खाते उघडणे
13. ठे ि सांलग्न विमा योजनासांबिीचे कामकाजकरणे

श्री पी.एस.पांडीत
लेखाविकारी

श्री.ए.जी.गावित
उपसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)

41

16

16

14. वनलेखन-सांस्र्ामिील अफरातफर ि गैरव्यिहार प्रकरणे
15.उपयोवगता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे ि सबांिीत कायालयास
सादर करणे.
16. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
17. अांतगथत लेखा तपासणेिआक्षेपाचा वनपटारा करणे
18.घरबाांिणी अग्रीम कजथमाफीचे प्रस्ताि तयार करुन शासनास
पाठविणे .
19. एफ.एम.जी. शासनाससादरकरणे
20.राजकोषीय उत्तरदावयत्ििअर्थ सांकल्पीय व्यिस्र्ापन
21.बी.डी.एस. िर वनिीचे वितरण करणे.
22. स्िीयप्रपांजीले खाखातेसबांिीचे कामकाजपारपाडणे
23. सांवक्षप्तदे यकेवनकालीकाढणे
24.योजनेत्तर लेखावशषाखालील पुरिणी मागणीचे प्रस्ताि
शासनास सादरकरणे .
25. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथकामकाज
26.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे
27.लोकायुक्ट्त/राज्यमावहतीआयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
ई-र्व्िग नस ि सांख्यर्यकी हिभार्
1. ई-गव्हथ नस, ई-लर्थनग,साां श्ख्यकी मावहतीचे सांकलन ि
कायथिाही करणे
2. गुणित्ता सुिार ि सवनयांत्रण कायथिम,
3. शासकीय ि अशासकीय सांस्र्ाचे एम.आय.एस. ि सिथ
साांश्ख्यकी मावहती
4. सांचालनालयाचे सांकेतस्र्ळ अद्ययाित करणे

श्री.आर.व्ही.िसािे
उपसांचालक(साां)

श्री.अ.म.जािि
सहसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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5. सांचालनालय ि सांचालनालयाच्या अविपत्त्याखालील
कायालयाांमध्ये Lan setup करणे.
6. सांचालनालयाचे बळकटीकरण करणे
7. इांटरनेट, सायबर रोम, ई-वसक्ट्युवरटी
8. महाराष्ट्राची आर्थर्क पाहणी अहिाल तयार करणे .
9. मावहती तांत्रज्ञान
10. िेबसाईट वसक्ट्युवरटी ऑवडट ि सॉफ्टिेअर टे स्स्टगॲवटव्हायरस
11. इांटरनेट दे खभाल
12. इांटरनेट दे यके
13. कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
14. बी.पी.आरफाईलतयारकरणे
15. शासकीयअवभलेख Scan करुनजतनकरणे
16. शासकीयकामकाजामध्ये ISM िापरकरणे
17. सांचालनालयाचे बेिसाईट Security Audit ि Software
Testing करणे.
18. रोजगारसेिाांचेविकेंद्रीकरणित्यानुषांगाचीसिथकामकाजपहाणे
19. व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयाची िेबसाईट
महाराष्ट्र शासनाच्या डाटा सेंटरमध्ये होस्ट करणे.
20. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथ कामकाज
21. विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सांबांिीची मावहती
हाताळणे
22.लोकायुक्ट्त / राज्य मावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
23. ई-गव्हनथनस सांबांिी आिचयक त्या वठकाणी शासनाकडू न
प्रशासकीय मानयता वमळविणे .
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24.सांचालनालयात कायथरत असलेले सिथ सांगणक ि त्यास
सांलश्ग्नत लागणारे सिथ प्रकारचे Software Installation करणे
25. सांचालनालयात कायथरत असलेले सिथ सांगणकाांतील
Software Update करून दे णे.
26.सिथ सांगणक ि त्यास सांलश्ग्नत असणारे कप्रटर तसेच
झे रॉक्ट्स मशीनी याांचे Lan / wi-fi Setup करणे.
27.सिथ सांगणकातील इांटरनेट जोडणी करणे.
28.सांचालनालयातील इांटरनेट सेिा अखांडीत सुरू राहण्यासाठी
सायबर रोम, ई-वसक्ट्युवरटी, िेबसाईट वसक्ट्युवरटी ऑवडट ि
सॉफ्टिेअर टे स्स्टग अँटी व्हायरस ह्या सांबिी दे खभाल ि
तिारीचे वनिारण करणे.
29. शासकीय कामकाजामध्ये िापरात असलेल्या ISM सिथ
सांगणकाांमध्ये Installation करून त्यासबांिीच्या तिारीचे
वनिारण करणे.
30.जे सांगणक सांच दुरूस्त कराियाचे आहे त ते िा ँरटी Period
मध्ये असल्यास सांबांिीत कांपनीस तिार नोंदविणे .
31.सांगणकाांसाठी लागणारे Software सांबिीचे License खरे दी
करण्याकवरता कायासन िमाांक 02, मुख्य कायालय मुांबई 1
याांना ले खी कळविणे
32.सांचालनालयातील सांगणक, कप्रटर ि त्याांचे टोनर, वडजीटल
मल्टीफांक्ट्शनल कॉपीअर, स्कॅ नर, वकबोडथ , माऊस, श्स्िच इ.
Hardware दुरूस्त कराियाचे असल्यास ि नविन खरे दी
कराियाची असल्यास आिचयक असणारी सािनसामुग्रीची
कायासन िमाांक 02, मुख्य कायालय मुांबई 1 याांच्याकडे लेखी
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मागणी करणे.
33.सांचालानयातील अविकारी / कमथचारी याांच्या नादुरूस्त
सांगणक सांच ककिा कप्रटर ऐिजी निीन सांगणक सांच ककिा कप्रटर
द्याियाचा असल्यास कायासन िमाांक 02 याांना लेखी वशफारस
दे णे.
17

17

34.Software सांबिीची सिथ प्रकारची तिारीचे वनिारण करणे .
हििी ि न्र्यार्य हिभार्
1. सांचालनालयातील ि सांचालनालयाच्या अविपत्याखालील
ज्या प्रकरणामध्ये सांचालनालयाचा सांबांि येतो अशा प्रकारची
सिथ कायासनाचे नयायालयीन प्रकरणे हाताळणेित्यानुषांगानेमा.
नयायालयातशपर्पत्रदाखलकरणे .
2. मा.उच्च नयायालय ि इतर नयायीक कायालय याांच्याकडू न
येणाऱ्या नोटीशी ककिा अवपल
प्रकरणहाताळणे .
3.मा.महाराष्ट्र
प्रशासवनक
नयायाविकरण
खांडपीठमुांबईिनागपुरयेर्ेदाखलकरण्यातआलेलीप्रकरणेहाताळ
णेितयाबाबतचीसांपुणथकायथिाहीकरणे .
4. कामगार नयायालय याां च्याकडील सिथ प्रकरणे हाताळणे
5. अवपल दाखल करणे ककिा पुनथविलोकन दाखल करणे
याबाबतची सांपुणथ कायथिाही करणे
6. सांचालनालयाशी सांबांिीत नयायीक/म ॅट याांच्या सुनािनीसाठी
उपश्स्र्त राहणे ककिा प्रवतवनिी याांची नेमणूक करणे
7. मांत्रालय स्तरािरुन नयायीक प्रकरणे /म ॅट प्रकरणे याांना
आिचयक असलेली ि मागविलेली
मावहती तयार करुन पाठविणे .
8. सिोच्च नयायालय ि उच्च नयायालयाच्या वठकाणी

श्री.के.एस.रािते
प्र.वनरीक्षक

श्री पी.एम.िाकडे
सहसांचालक

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)
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असणाऱ्या सुनािणी यासाठी नेमन
ु
वदलेल्या सरकारी
अवभयोक्ट्ता याांच्या मागणीप्रमाणे सांबांवित कागदपत्रे पुरविणे ि
मावहती तयार करुन दे णे तसेच या सुनािणीसाठी हजर राहणे
ककिा प्रवतवनिींची नेमणुक करणे .
9. सांचालनालयास आिचयक असल्यास नयायीक प्रकरण
दाखल करण्याची सांपण
ू थ तयारी करुन प्रकरण दाखल करणे ि
त्याचा पाठपुरािा करणे .
10.
सांचालनालय
स्तरािर
ि
सांचालनालयाच्या
अविपत्याखालील कायालयामध्ये प्रलांवबत
नयायालयीन
प्रकरणाचा वनपटारा करणे ि त्याबाबत मागथदशथक सुचना
वनगथवमत करणे .
11. सांचालनालय ि अविपत्याखालील कायालय यामध्ये
वनकाली वनघालेल्या प्रकरणाचा मावसक ि िार्थषक आढािा घे णे.
12.मावहतीअविकारअविवनयम 2005 ि लोकायुक्ट्त प्रकरण
सबांिीचे सिथ कामकाज.
13.वििानमांडळ सांबांवित कामकाज हाताळणे .
14 लोकआयुक्ट्त /राज्य मावहती आयोगासांबांिी कामकाज
15.अशासकीय सांस्र्ा सांदभात सांपुणथ नयायालयीन प्रकरणाांचे
कामकाज.
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18

प्रकल्प व्र्यिस्थापन हिभार् ि नहिनप्रकल्पर्योजनाहनर्थमती
1. पश्ब्लक प्राव्हे ट पाटथ नवशप योजना
2. प्रगत व्यिसाय प्रवशक्षण पध्दती
3.यांत्र वनगराणी दे खभाल पर्क (अमरािती ि पनिेल)
4.जागवतक बँक प्रकल्प
5. अनय नविन प्रकल्प

श्री.एस.पी.भदाणे
स.प्र.स (ताां)
श्री.पी.एस.पांडीत
लेखाविकारी

श्री.आर.बी.भािसार
सहा.सांचालक (ताां)

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण)

6.कायासनाशी सांबांवित विषयाच्या बैठकीची सांपण
ू थ व्यिस्र्ा
करणे
7. चालु प्रकल्प ि निीन प्रकल्पाांतगथत लेखाविषयक सांपुणथ
कामकाज
8.चालु प्रकल्प ि निीन प्रकल्पाांतगथत सिथकामकाजहाताळणे
9. मावहतीअविकारअविवनयम 2005 सबांिीचे सिथकामकाज
10.विविमांडळ अवििेशनातील कामकाजा सां बांिीची मावहती
हाताळणे
11.लोकायुक्ट्त/राज्यमावहती आयोग प्रकरण सबांिीचे सिथ
कामकाज
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कलम 4 (1)(ब)(तीन)
हनिगर्य प्रहक्रर्ये तील पर्यग िेक्षक ि जबाबदारीने उत्तर दाहर्यत्ि हनख्चचत करुन कार्यग पध्दतीचे प्रकािन
कामाचे स्िरुप :-

शासनाने िेळोिेळी वनगथवमत केलेले वनयम, अविवनयम , शासन वनणथय, पवरपत्रके, कायालयीन
आदे श, अविसूचना इत्यादी नुसार दे ण्याांत आलेल्या प्रशासकीय विवत्तय वनयमानुसार विभागाचे
कामकाज चालविले जाते. सांचालनालय हे विभाग प्रमुखाचे कायालय असून शासन कायथ
वनयमािलीतील अनुसच
ू ीतील कामाचे िाटप केलेल्या विषयासांबांिी िेळोिेळी उपश्स्र्त होणाया बाबी, िोरणात्मक बाबी आवण क्षेवत्रय कायालय विविि सेिा विषयक बाबीिर विहीत
कायथपध्दीनुसार कामकाज हाताळणेबाबत मागथदशथन करणे इत्यादी बाबीिर कामकाज चालते.

सांबांवित तरतूद :-

सिथसािारणपणे वनणथय पवियेतील पयथिेक्षण सांचालक / सहसांचालक / कायालय प्रमुख याांच्या
स्तरािर करण्याांत येते तसेच जबाबदाराचे उत्तर
दायीत्ि प्रकरण हाताळणा-या सिथ सांबांितािर वनचचीत करण्याांत येते. प्रकरणपरत्िे काही प्रकरणे
िोरणात्मक बाबी त्यासाठी विहीत केलेल्या िेगिेगळया प्रािीकार / तरतुदीनुसार विभागाचे
सांचालक याांच्या आदे शानिये सिथसािारण प्रकरणे वनकाली काढण्यासाठी सांबांिीत वलवपक /
पयथिेक्षीय कमथचारी / कायालय अविकारी / सहसांचालक असे स्तर वनश्चचत करण्याांत आले
आहे त.

अविवनयमाचे नाांि :-

महाराष्ट्र शासकीय कमथचा-याच्या बदल्याांचे विहीत वनयमन आवण शासकीय कतथव्ये पार
पाडताांना होणा-या विलांबास प्रवतबांि अविवनयम 2005.

वनयम

:-

शासन वनणथय

:-

पवरपत्रके /आदे श :-

शासनाने िेळोिेळी वनगथवमत केलेले विहीत वनयम.
िरील वनयमाांतगथत तसेच प्रशाससकीय सुिारणांतगथत िेळोिेळी वनगथवमत केलेले

कायालयीन आदे श:-
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अ.
क्र.

कामाचे स्िरुप

कामाचे टप्पे

कालाििी हदिस

कामासािी जबाबदार
अहिकारी

अहभप्रार्य

तात्काळ नस्ती शक्ट्यतो त्याच वदिशी ककिा दुस-या वदिशी आवण तातडीच्या स्िरुपाची नस्ती चार
वदिसात वनकाली काढणे आवण अनय विभागाशी सांबिीत नसलेल्या नस्तीिर 45 वदिसाच्या आत ि
दुस-या विभागाची बाब अांतभूथत असलेल्या ि त्या विभागाचे अवभप्राय आिचयक असलेल्या नस्तीिर 3
मवहनयाच्या आांत वनणथय घे िून कायथिाही करणे. सांबांिीत जबाबदार अविका-याांची सूची कलम 4 (1)
(ब)(दोन) नमुना (ब) नुसार वनश्चचत केलेली आहे .
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कलम (4)(1)(ब) (चार)
नमुना (अ)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यात िोिा-र्या कामाचे प्रकटीकरि
संघटनाचे लक्ष (िार्थषक)
अ. क्र.

काम /कार्यग

कामाचे
प्रमाि

आर्थथक
लक्ष

हदिस / तास
पुिग
करण्र्यासािी

जबाबदार
अहिकारी

तक्रार हनिारि
अहिकारी

अहभप्रार्य

---- हनरं क -----
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कलम (4)(1)(ब) (पाच)
नमुना (अ)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यात िोिा-र्या कामािी संबंहित कार्यालर्यीन आदे ि/ िोरिात्मक
पहरपत्रके
अ.
क्र.

सूचना पत्रकानुसार हदलेले हिषर्य

संबंहित िासहकर्य हनिगर्य/
कार्यालर्यीन आदे ि / हनर्यम िर्ैरेचा
क्रमांक ि तारीख

अहभप्रार्य
असल्र्यास

केंि िासनाची कामर्ार ि सेिार्योजन हिभार्ाची प्रकािने /हनर्यम/अहिहनर्यम
1

वशकाऊ उमेदिारी अविवनयम-1961

1961

2

वशकाऊ उमेदिारी वनयम - 1992

1992

3

प्रवशक्षण मागथदशथनपुश्स्तका (Training
Mannaul)

पुनमुथवद्रत 2014

राज्र्य िासनाची सामान्र्य प्रिासन हिभार्ाची प्रकािने/हनर्यम/अहिहनर्यम
1

कायालयीन कायथपध्दती वनयमपुश्स्तका

2

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग
(विचारविनीमयापासुन सुट)

3

महाराष्ट्र नागरी सेिा (ितथणक
ु ) वनयम

1979

4

महाराष्ट्र नागरी सेिा ( वशस्त ि अपील ) वनयम

1979

5

विभागीय चौकशी वनयमपुश्स्तका (चौर्ी आिृत्ती)

1991

6

पयथिेक्षवकय ि सेिा प्रिेशोत्तर प्रवशक्षण ि पवरक्षा
वनयम

1973

7

महाराष्ट्र राजभाषा अविवनयम

1964

8

महाराष्ट्र सिथसािारण भविष्ट्य वनिाह वनिी वनयम

1998

9

महाराष्ट्र लोक आयुक्ट्त आवण उप लोक आयुक्ट्त
अविवनयम

1971

10

मागासिगीयाांना शासन सेिेतील सिलती ि
आरक्षण

पुनमुथवद्रत सप्टें बर 1992

1965 चा मराठी अनुिाद
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हित्त हिभार्ाने हििीत केलेले खालील हनर्यम
1

महाराष्ट्र नागरी सेिा ( सेिेच्या सिथसािारण
शती) वनयम

1981

2

महाराष्ट्र नागरी सेिा

1981

(पदग्रहण अििी, स्िीयेत्तर सेिा इ. ) वनयम
3

महाराष्ट्र नागरी सेिा (रजा) वनयम

1981

4

महाराष्ट्र नागरी सेिा (िेतन) वनयम

1981

5

महाराष्ट्र नागरी सेिा ( वनिृत्तीिेतन) वनयम

1982

6

महाराष्ट्र नागरी सेिा ( वनिृत्तीिेतनाचे
अांशराशीकरण)

1984

7

महाराष्ट्र अर्थ सांकल्पीय वनयमपुश्स्तका

6 िी आिृत्ती 1987

8

महाराष्ट्र आकश्स्मक खचथ वनयम

1965

9

वित्तीय वनयम

1965
सामान्र्य प्रिासन हिभार्ाने हििीत केलेले अन्र्य हनर्यम/अहिहनर्यम

1

आरक्षण कायदा

जानेिारी, 2004

2

अत्यािचयक सेिा पवरक्षा अविवनयम

3

छोटे कुटूां ब राखण्याबाबतची अविसुचना

4

महाराष्ट्र नागरी सेिा (जेष्ट्ठतेचे विवनयमन) वनयम

1982

5

मावहतीचा अविकार कायदा/ वनयम

2005

2005
28 माचथ , 2005

इतर प्रकािने / हनर्यम
1

मुांबई नागरी सेिा (िगीकरण ि सेिाभरती )
वनयम

1935

2

शासन स्तरािरील िेळोिेळी वनगथवमत केलेले शासन स्तरािरील िेळोिेळी वनगथवमत
विषय
केलेल्या वनयम, अविवनयम, शासन
वनणथय, पवरपत्रक, कायालयीन आदे श,
अविसूचना इ. वनयमानुसार

3

पूिथ व्यिसावयक अभ्यासिम, +2 स्तरािरील व्हीओसी2011/1147/प्र.ि.5/ व्यवशविलक्षी तसेच उच्च माध्यवमक व्यिसाय 4, वदनाांक 13 जानेिारी, 2011
अभ्यासिमाच्या निीन सांस्र्ा ि अविकच्या
तुकड्ाांना कायम विना अनुदावनत तत्िािर सुरु
करण्यास परिानगी दे ण्यासाठी आिचयक
असलेल्या कालबध्द कायथिमास मानयता
दे णेबाबत..
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4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

मध्यिती भाांडार खरे दी सांघटनेच्या कामाचे
विकेंद्रीकरण आवण शासकीय विभागाकडू न िस्तू
खरे दी करताांना घ्याियाची खबरदारी तसेच लघु
उद्योग, सािथजनीक उपिम इत्यादी, याांना
द्याियाची प्रािानये-सिलती याबाबत
दरकराराव्यवतवरक्ट्त िस्तूांच्या िार्थषक खरे दीसाठी
राजपत्रािारे वनविदा मागविण्यासाठी वद. 2
जानेिारी 1992 च्या शासन वनणथयात घातलेल्या
रु. 20,000 च्या मयादे मध्ये िाढ करणेबाबत.

शासन
वनणथय
ि.
1088/(2512)/उद्योग-6,
जानेिारी 1992

शासकीय खरे दीच्या व्यिहारामध्ये पाळण्याांत येत
असलेली 2 वलफाफ पध्दती-सदर पध्दतीच्या
अांमलबजािणीबाबत करण्याांत येत असलेल्या
मागथदशथक सुचना
आर्थर्क
िषाच्या
अखेरीस
खरे दीच्या
प्रस्तािाांबाबत कराियाची कायथिाही
आर्थर्क
िषाच्या
अखेरीस
खरे दीच्या
प्रस्तािाांबाबत कराियाची कायथिाही

शासन
वनणथय
ि.
1094/(2679)/उद्योग-6,
माचथ , 1994

केद्रशासन पुरस्कृ त योजनेअांतगथत खाजगी
उद्योगाच्या सहभागाने (पश्ब्लक प्रायव्हे ट
पाटथ नरवशपिारे )
राज्यातील
शासकीय
औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ करणेबाबत.
केद्रशासन पुरस्कृ त योजनेअांतगथत खाजगी
उद्योगाच्या सहभागाने (पश्ब्लक प्रायव्हे ट
पाटथ नरवशपिारे )
राज्यातील
शासकीय
औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ करण्यासाठी स्ितांत्र
सांस्र्ा व्यिस्र्पन सवमती ि राज्य सुकणु सवमती
स्र्ापन करणेबाबत.

शासन
वनणथय
2007/(162/07)
वद.31/12/2007.

भाांखसवद. 2

शासन
वनणथय
ि.
भाांखस1093/(2635)/उद्योग-6, वद. 16 जुलै
1993
भाांखसवद. 30

शासन वनणथय ि. सांकीणथ-1000/प्र.ि.
14/कोषा-4, वद. 11 फेब्रुिारी 2000
शासन वनणथय ि. सांकीणथ-1002/प्र.ि.
15/कोषा-प्र-5, वद. 06 फेब्रुिारी
2002
शासकीय खरे दीमध्ये सामूवहक प्रोत्साहन शासन
वनणथय
ि.
भाांखसयोजनेतांगथत पात्र ठरणाऱ्या विकसनशील 2002/(2993)/उद्योग-6, वद. 24
भागातील
उद्योजकाांना दे ण्याांत
येणाऱ्या जानेिारी 2003
प्रािानयाबाबत
केंद्रशासनाकडू न प्राप्त झालेल्या योजने सांबविच्या डीजीईटी-35(1396)/Guidelines /
मागथदशथक सुचना
2007-NIC dt. 23/4/ 2008
आय.टी.आय
व्यवश - 2

शासन
वनणथय
आय.टी.आय
2007/(523/07) व्यवश - 2 वद.31
माचथ 2008.

राज्यातील शासकीय औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ शासन
वनणथय
आय.टी.आय
करणे ि सेंटर ऑफ एक्ट्सलनसची स्र्ापना 2008/(346/08) व्यवश- 2 वद.9
करणेबाबत.(2007-2008)
सप्टें बर 2008.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

योजनेअांतथगत 2008-09 मध्ये राज्यातील 55
औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ करणे ि सेंटर ऑफ
एक्ट्सलनसची स्र्ापना करणेबाबत.( 2008-09)
राज्यातील
17 शासकीय औ.प्र.सांस्र्ामध्ये
बीबीटी /ऍी़ डव्हानस मोडयुल रेंवनग सुरु
करण्याबाबत.

शासन वनणथय पीपीपी -2009/(36/09)
व्यवश- 5 वद.20 जुलै 2009.

राज्यातील शासकीय औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ
करणे या योजनेसाठी स्ितांत्र सांकेताांक
वमळणेबाबत.
राज्यातील शासकीय औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ
करणे या अांतगथत औ.प्र.सांस्र्े तील 20% प्रिेश
सांस्र्ा व्यिस्र्ापन सवमतीव्दारे करणेबाबत.

ि.स्िलेवन-2009(167/09) व्यवश-2
अर्थ सां. वद.29 जुन 2010.

शासन
वनणथय
ि.पीपीपी
2010/(26/10) व्यवश- 5 वद.22
एवप्रल 2010.

शासन वनणथय ि. आय.टी.आय2009/
(05/09) व्यवश-5 वद.7 जुलै 2010.

योजनेअांतथगत 2009-10 मध्ये राज्यातील 60 शासन वनणथय पीपीपी -2010/(76/10)
औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ करणे ि सेंटर ऑफ व्यवश- 5 वद.17 जुलै 2010.
एक्ट्सलनसची स्र्ापना करणेबाबत.
राज्यातील शासकीय औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ शासन वनणथय ि. .पीपीपी करणे या योजनेंतगथत औ.प्र.सांस्र्ासाठीच्या 2010/(154/10)
व्यवश-5वद.27
गुणित्ते चे
वनकषाांना (Key Performance सप्टें बर 2010
Indicators) मानयता दे ण्याबाबत.
केंद्रशासन पुरस्कृ त पश्ब्लक प्रायव्हे ट पाटथ नरवशप शासन
वनणथय
ि
योजने अांतगथत स्र्पनाकरण्यास आलेल्या राज्य आय.टी.आय2008/(113/2008)
अांमलबजािणी कक्षास 11 वशक्षक ि वशक्षकेत्तर व्यवश-5 वद.7 जुलै2010
पदे वनमाण करणे
सन 2010-11 िषामध्ये पश्ब्लक प्रायव्हे ट शासन
वनणथय
ि.पीपीपी
पाटथ नरवशप योजने अांतगथत राज्यातील शासकीय 2011/(140/11) व्यवश-5 वद. 24
औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ
करण्यास मानयता ऑगस्ट 2012
दे ण्याबाबत.
सन 2011-12 िषामध्ये पश्ब्लक प्रायव्हे ट शासन
वनणथय
ि.पीपीपी
पाटथ नरवशप योजने अांतगथत राज्यातील शासकीय 2013/(78/13) व्यवश-5 वद. 28
औ.प्र.सांस्र्ाचा दजािाढ
करण्यास मानयता ऑक्ट्टोबर 2013
दे ण्याबाबत.
जागवतक बँक सहाश्य्यत व्यिसाय वशक्षण ि आयटीआय 2007/(81/07)/व्यवशप्रवशक्षण
सुिारणा
प्रकल्पाांतगथत
भाांडार 2, वद.15 माचथ 2008
खरे दीसाठी सवमतीची वनयुक्ट्ती
या विभागाने घे तलेल्या िोरणात्मक वनणथयानुसार आवण इतर विभागाांनी वनगथवमत केलेल्या िोरणात्मक
वनणथयानुसार या विभागाचे कामकाज चालविण्याांत येते. या विभागाशी सांबांिीत शासन वनणथय, पवरपत्रके, आदे श
इ. सांकेतस्र्ळािर त्या-त्या िेळी उपलब्ि करुन दे ण्याांत येतात.
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कलम (4)(1)(ब) (सिा)
नमुना
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यात उपलब्ि असलेल्र्या दस्ताऐिजाची र्यादी
अ.
क्र.

दस्ताऐिजाचा
प्रकार

हिषर्य

नोंदििी क्रमांक

प्रमुख बाबींचा
तपिीलिार
हिषर्य

सुरहक्षत
िे िण्र्याचा
कालाििी

1

प्रत्येक कायालय
अविका-याकडे
सोपविलेल्या
कामकाजानुसार
त्याांच्या
विषयाांच्या
सांबांिीत नस्त्या
नोंद िहया, स्र्ायी
आदे श,
वनिडनस्ती इ.
स्िरुपात
ठे िण्याांत येतात.

सांचालनालया
मिील
कामकाजाच्या
विषयसुचीप्रमाणे
असणारे सिथ
विषय

----

कलम 4 (1) (ब)
(दोन) नमुना (ब)
मध्ये नमूद
केलेल्या कामाशी
सांबांिीत
वनयम/अविवनयम
ि या
सांचालनालया
कडु न िेळोिेळी
घे तलेल्या
वनणथयाच्या
अनुषांगाने केलेली
कायथिाही

कायालयीन
कायथपध्दती
िगीकरणाच्या
आदे शानुसार
"अ"
िगथ
(कायम) "ब" िगथ
(30 िषापयंत)
"क"
िगथ
(5
िषापयंत)
"ड"
िगथ
(1
िषापयंत)
यामध्ये दस्तऐिज
विभागले जातात.
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कलम (4)(1)(ब) (सात)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील पहरिामकारक कामासािी जनसामान्र्यांिी सल्ला मसलत
करण्र्याची व्र्यिस्था.

अ.
क्र.

सल्लामसतीचा हिषर्य

कार्यग प्रिालीचे हिस्तृत
ििगन

कोित्र्या अहिहनर्यम /हनर्यम/
पहरपत्रकाद्वारे

पुनगहिलोकनाचा
काळ

---- हनरं क ----
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कलम (4)(1)(ब) (आि)
नमुना (अ)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्याच्र्या सहमत्र्या/पहरषदा/मंडळाच्र्या बै िकीचे तपिील प्रकाहित करिे.
अ.क्र.

1

सहमतीचे
नांि

भाांडार
खरे दी
सवमती

सहमतीचे सदस्र्य

सहमतीचे
उख््ष्ट्ट

हकती िेळा
घेण्र्यांत र्ये ते

सभा जन
सामान्र्यांसािी
खुली आिे
ककिा नािी

सभे चा
कार्यग ित
ृ ांत
(कोिाकडे
उपलब्ि)

1) सहसवचि (व्यिसाय
वशक्षण ि प्रवशक्षण) :अध्यक्ष

वित्तीय
िषामध्ये
खरे दी
कराियाच्या
वनविदाांना
मानयता दे णे.

प्रत्येक
वनविदे साठी
2 िेळा

नाही

सांबांिीत
कायासनात
उपलब्ि आहे .

2) सांचालक (व्यिसाय
वशक्षण ि प्रवशक्षण) :सदस्य
3) वित्त विभागाचे
प्रवतवनिी :- सदस्य
4) सहसांचालक, उद्योग
सांचालनालय ककिा
त्याांचे प्रवतवनिी :सदस्य
5) सहसांचालक :- सदस्य
सवचि
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कलम (4)(1)(ब) (आि)
नमुना (ब)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्याच्र्या अहिसभांचे र्यादी प्रकाहित करिे.
अ.क्र.

अहिसभे चे नांि

1

खाजगी कायम
विनाअनुदावनत तत्त्िािर
निीन औ. प्र. सांस्र्ा सुरु
करणे/ विद्यमान
सांस्र्े मध्ये तुकडीमध्ये
िाढ करणे/ व्यिसाय
बदल करणे याकवरता
सांचालनालयस्तरािर
घे ण्याांत येणारी सभा

2

सभे चे सदस्र्य

1) सांचालक (व्यिसाय
वशक्षण ि प्रवशक्षण) :अध्यक्ष
2) सांबांिीत प्रादे वशक
विभागाचे सहसांचालक :सदस्य

हकती
िेळा
घेण्र्यांत
र्ये ते

सभा जन
सामान्र्यांसािी
खुली आिे
ककिा नािी

सभे चा
कार्यग ित
ृ ांत
( उपलब्ि)

िार्थषक

नाही

सांबांिीत
कायासनात
उपलब्ि
आहे .

3) सांबांिीत वजल्हयाचे
वजल्हा व्यिसाय वशक्षण
ि प्रवशक्षण अविकारी :सदस्य

खाजगी कायम
विनाअनुदावनत तत्त्िािर
4) सांबांिीत कायासनाचे
निीन सांस्र्ामध्ये पूिथ
पयथिेक्षकीय अविकारी
व्यिसावयक अभ्यासिम,
(सहसांचालक/
+2 स्तरािरील विलक्षी
उपसांचालक) :- सदस्य
तसेच उच्च माध्यवमक
सवचि
व्यिसाय
अभ्यासिमाच्या निीन
सांस्र्ा ि अविकच्या
तुकड्ाांना कायम विना
अनुदावनत तत्िािर सुरु
करण्यास परिानगी
दे ण्यासाठी सांचालनालय
स्तरािर घे ण्याांत येणारी
सभा
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कलम (4)(1)(ब) (आि)
नमुना (क)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील पहरषदे हिषर्यी माहिती
अ.
क्र.

पहरषदे चे
नांि

पहरषदे चे
सदस्र्य

पहरषदे चे
उहददष्ट्ट

हकती िेळा
घेण्र्यांत
र्ये ते

सभा
जनसामान्र्यांसािी
खुली आिे ककिा
नािी

सभे चा
कार्यग ित्त
ृ ांत
(उपलब्ि)

1

राज्य
व्यिसाय
प्रवशक्षण
पवरषद

मा.प्रिान
सवचि :अध्यक्ष

राज्यातील
व्यिसाय
प्रवशक्षणास
प्रोत्साहन
दे णे.

3 ते 4
िेळेस

नाही

सांबांिीत
कायासनात
उपलब्ि
आहे .

सांचालक
(व्यिसाय
वशक्षण ि
प्रवशक्षण) :सदस्य
सवचि
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कलम (4)(1)(ब) (आि)
नमुना (ड)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्याच्र्या कोित्र्यािी संस्थेची र्यादी प्रकाहित करिे
अ.
क्र.

1

संस्थेचे
नांि

संस्थेचे
सदस्र्य

संस्थेचे
उहददष्ट्ट

हकती
िेळा
घेण्र्यांत
र्ये ते

सभा जनसामान्र्यांसािी
खुली आिे ककिा नािी

सभे चा कार्यग ित्त
ृ ांत
(उपलब्ि)

व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयातांगथत असलेल्या व्यिसावयक सांस्र्ाांची यादी या
सांचालनालयाच्या www.dvet.gov.in या सांकेतस्र्ळािर उपलब्ि करुन दे ण्याांत आलेली आहे .
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कलम (4)(1)(ब) (नऊ)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील (खुद्द) अहिकारी ि कमग चारी र्यांची नांिे, पत्ते
ि त्र्यांचे माहसक िेतन
पदनाम

अहिकारी / कमग चा-र्याचे नांि

िर्ग

रुजु हदनांक

स्थूलिेतन मािे
जुन, 2018

1

उपसांचालक

श्री. िाय.एस. पाटील

अ

10.01.2013

90453

2

उपसांचालक

श्री. ए. जी. गािीत

अ

06.04.2013

90453

3

सहा. सांचालक (ताां)

श्री. डी. ए. दळिी

अ

24.09.1996

107263

4

वनरीक्षक

श्री. एम. एम. इांगळे

अ (क)

24.02.1986

104194

5

वनरीक्षक

श्री. एस. एस. घोडके

अ (क)

01.10.1990

104295

6

सहाय्यकसांचालक (ताां)

श्री. बी. आर. कशपले

अ (क)

18.09.1996

120361

10.08.1982

113474

22.03.2017

54662

अ.क्र.

7

सहाप्रवशक्षणार्ी सल्लागार
(ताां)

श्री. एस. पी. पाठक

सहाप्रवशक्षणार्ी सल्लागार
8

(ताां)

अ (क)

अ (क)
श्री. एस. पी. भदाणे
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9

सहाप्रवशक्षणार्ी सल्लागार
(ताां)

श्री. व्ही.बी.महाजन

अ (क)

13.07.1993

105356

10

उपसांचालक (साांश्ख्यकी)

श्री. आर. व्ही. िसािे

अ

22.03.1990

73611

11

सहा.सांचालक (ि) (अताां)

श्री. आर. पी. कशदे

ब

28.07.2000

73228

12

सहा सांचालक (अताां)

श्री. एस. एम. है नाळकर

ब

08.02.1989

67055

13

सहा सांचालक (अताां)

श्री. आर. आर. सोनिणे

ब

23.12.1991

65791

14

लेखाअविकारी

श्री. पी. एस. पांडीत

ब

06.03.1985

71709

15

लेखा अविकारी

श्री. एस. जी. िनािडे

ब

01.05.1985

74345

16

अविक्षक

श्रीमती. एस.एस. गमरे

क

30.10.1992

56275

17

अविक्षक

श्री. एस. व्ही. अमृतकर

क

15.04.1985

55603

18

अविक्षक

श्री. जी. डी. ढे बरी

क

11.11.1993

47398

19

अविक्षक

श्री. एम.डी. सोनकर

क

01.11.1994

50976

20

अविक्षक

श्रीमती.ए.जी.कानकिदे

क

01.02.1989

55361

21

अविक्षक

श्री. बी.एम. डोळस

क

01.11.1994

51837

22

अविक्षक

श्री. एम. ए. गोसािी

क

14.05.1992

54701

23

अविक्षक

श्री. जी. बी. साळिे

क

13.12.1989

53639

24

अविक्षक

श्रीमतीएस. डी. भािसारबारी

क

16.08.2008

55883
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25

अविक्षक

श्री. डी. एस. साळिे

क

19.07.1984

55630

26

स्टे नो (उच्च श्रेणी)

श्री. एस.बी. मोमीन

क

23.01.2013

51997

27

स्टे नो (वनम्न श्रेणी)

श्रीमती.एस. एस. घोसाळकर

क

09.08.1988

57836

28

स्टे नो (वनम्न श्रेणी)

श्रीमती. के.के. कदम

क

01.01.1994

48528

29

स्टे नो (वनम्न श्रेणी)

श्री. व्ही. आर.मगरे

क

08.08.1997

66632

04.02.1985

73538

क

16.06.2000

47914

क

11.09.2012

53519

30

क
स्टे नो (वनम्न श्रेणी)

श्रीमतीजी. डी. लेाकेगाांिकर

31
कॉम्पयुटरप्रोग्रामर

श्रीमतीडी. आर. नगरकर

32
कॉम्पयुटरप्रोग्रामर

श्री. एस. जी. खाांडेकर

33

सांशोिनसहा.

श्रीमती. ए.यु. लाड

क

02.07.1992

56410

34

लघुटांकलेखक

श्रीमतीएस. एस. खांदारे

क

28.01.2016

30606

35

लघु टां कलेखक

श्रीमतीएस. डी. माांडिकर

क

10.04.1995

54016

36

प्रमुखवलवपक

श्रीमती.एस. व्ही. आांब्रे

क

05.01.1993

45838

37

प्रमुखवलवपक

श्री. एस.पी. गोरीिले

क

10.11.1986

40302
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38

लेखा पवरक्षक

श्री. व्ही.डी. राठोड

क

03.10.2008

30234

39

प्रमुखवलवपक

श्री. एस. एस.जािि

क

16.12.1982

47592

40

प्रमुखवलवपक

श्रीमती.पी. एस. दामले

क

10.08.1998

42691

41

प्रमुखवलवपक

श्री.एच. टी. खुटीकर

क

20.05.1992

42691

42

प्रमुखवलवपक

श्रीम. आर. एस. बल्लाळ

क

12.11.2008

45455

43

प्रमुखवलवपक

श्रीम. एम. एम. हरमळकर

क

27.10.1994

44359

44

प्रमुखवलवपक

श्रीम. एस. डी. सोमण

क

08.09.1992

45569

45

प्रमुखवलवपक

श्री. एम. डी. डोके

क

08.09.1992

50331

46

प्रमुखवलवपक

श्रीमती. एस. एस. लोखांडे

क

28.01.2000

37124

47

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. यु. एन.तायडे

क

25.04.1991

38091

48

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. पी. व्ही.वहराप

क

07.01.1994

45220

49

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. व्ही.व्ही. कासारे

क

28.12.2011

35438

50

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. ए. एच.बागायतकर

क

04.01.1994

39221

51

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. एस. एन. परब

क

02.05.1994

38764

52

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. एस. जी. मळीक

क

05.06.1984

45031

53

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. एस.ए. कशदे

क

31.05.2010

36493

54

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. पी. पी. म्हापणकर

क

01.08.1984

51407
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55

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. एल. डी.अरगडे

क

20.08.1984

46588

56

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. ए. पी. कचचकर

क

25.03.2009

47389

57

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. जे. डी. खरात

क

04.09.1996

38010

58

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती.ए. ए. आपटे

क

10.09.2012

36013

59

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. एस.व्ही.मस्तुद

क

01.02.1999

35697

60

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. एस. एल. िाघमारे

क

29.08.1998

36343

61

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. ए. ए.महावडक

क

18.09.2000

31608

62

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. डी. ए.राठोड

क

01.08.2008

33066

63

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. यु.बी.दळिी

क

15.01.1996

33873

64

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. पी. व्ही. गायस

क

16.03.1992

33241

65

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. बी. डी.वनकम

क

23.10.1989

36934

66

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. एन. के.राणे

क

28.12.1998

36343

67

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. पी. जी.वडवब्रटो

क

16.06.2000

35105

68

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. एस. जी.पोळ

क

21.03.2005

32388

69

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. व्ही. व्ही.तुपे

क

04.01.1994

38629

70

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री.के. पी. भोईर

क

05.10.1984

43982

71

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. एम. डी.मेहेर

क

18.05.2009

31923
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72

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. आर. एस. गािडे

क

13.09.1994

30073

73

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. व्ही. बी.बाांगर

क

11.02.2010

27858

74

कवनष्ट्ठवलवपक

श्री. एम. आर. बने

क

18.10.1999

24070

75

कवनष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. डी. एम.िानोरकर

क

28.08.1998

29165

76

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. एम.एस.िाघ

क

14.06.2012

29187

77

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. पी.ए.खडू ळ

क

25.06.2012

29187

78

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. एस. जी.खाडे

क

16.06.2012

29187

79

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती. एम. ए. िाघ

क

28.06.2012

29187

80

िवरष्ट्ठवलवपक

श्रीमती.एम.एस. पिार

क

06.07.2012

29187

81

िवरष्ट्ठवलवपक

श्री. जे. एन.शेख

क

25.06.2012

29187

82

कवनष्ट्ठवलवपक

श्री. एन. जी.कदम

क

02.11.2006

30588

83

कवनष्ट्ठवलवपक

श्री. एन. आर.वशतोळे

क

24.08.1998

29954

84

कवनष्ट्ठवलवपक

श्री ए. एन. वबडिे

क

11.04.2014

25379

85

कवनष्ट्ठवलवपक

श्री. ए. यु. जायभाये

क

29.04.2014

25379

86

कवनष्ट्ठवलवपक

श्री. पी. एन. घिाले

क

28.04.2014

25379

87

कवनष्ट्ठवलवपक

श्री. जे. बी. चौकुळकर

क

07.05.2014

25379

88

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. ए. ए. काझी

क

22.07.2014

25379
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89

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. व्ही. एस. हु ळ्ळे

क

12.08.2015

23944

90

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. एल. एच. जािि

क

13.08.2015

23944

91

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. डी. एम. मोकाशी

क

19.08.2015

23944

92

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. एस. िाय. बनसोड

क

17.08.2015

23944

93

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. एन. व्ही. चव्हाण

क

13.08.2015

23944

94

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. एस. एस. काांबळे

क

17.8.2015

23944

95

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. पी. एम. खाांडगे

क

13.08.2015

23944

96

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. एस. आर. पाटील

क

12.08.2015

23944

97

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. ए. बी. राठोड

क

12.08.2015

23944

98

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. ए. जी. िानखडे

क

19.08.2015

23944

99

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. एस. एस.सािांत

क

26.11.1996

31420

श्री. एम. एम. लब्िे (सन वडसेबर

क
05.12.1993

21112

100

कवनष्ट्ठवलवपक

2016 चे िेतन दशथविलले आहे .)

101

कवनष्ट्ठवलवपक

श्रीमतीव्ही. एस. चव्हाण

क

04.03.2016

239444

102

कवनष्ट्ठवलवपक

श्रीमतीएस. एस. कदम

क

04.03.2016

23944

103

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. आर. एस. बािसकर

क

10/10/2016

23944

104

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्री. पी. डी. िाघ

क

13/10/2016

23944
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105

कवनष्ट्ठ वलवपक

श्रीमती ए. जी. वबरमिार

क

30.05.2017

23242

106

नाईक

श्री. एस. बी. कशगाडे

ड

04.02.1985

34590

107

फेरोकप्रटरऑपरे टर

श्री. सी. जी. कुडपकर

ड

07.031983

29573

108

च.श्रे.कमथचारी

श्री.एम. पी. डािरे

ड

04.02.1985

35048

109

च. श्रे.कमथचारी

श्री. आर. बी.मोरे

ड

04.02.1985

34590

110

च. श्रे.कमथचारी

श्री. पी. एस.चव्हाण

ड

08.03.1983

35209

111

च. श्रे.कमथचारी

श्री. डी.व्ही.नािेकर

ड

18.09.1986

33998

112

च. श्रे.कमथचारी

श्री.डी .व्ही.कोंडू रकर

ड

18.09.1986

33514

113

च. श्रे.कमथचारी

श्री. के. डी.बागडे

ड

10.04.1985

32500

114

च. श्रे.कमथचारी

श्री. एस. बी. लुडबे

ड

14.05.1990

32411

115

च. श्रे.कमथचारी

श्री. व्ही.ए. कासारे

ड

14.06.1990

32869

श्री. एम. एम. जािि (सन वडसेबर

ड
18.10.1999

21800

116

च. श्रे.कमथचारी

2016 चे िेतन दशथविलले आहे .)

117

च. श्रे.कमथचारी

श्री.ए.आर.गाांिकर

ड

02.04.1996

29621

118

च. श्रे.कमथचारी

श्री.एच.के.गोरीया

ड

24.04.1991

32384

119

च. श्रे.कमथचारी

श्री. पी. झे ड.िादिड

ड

18.09.1986

33514

120

च .श्रे.कमथचारी

श्री. एल. के. िायांगणकर

ड

20.10.1989

33434
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121

च. श्रे.कमथचारी

श्री. एस. के.कदम

ड

12.09.1994

26516

122

च. श्रे.कमथचारी

श्री. जी. एम.पाताडे

ड

05.12.1996

29594

123

च. श्रे.कमथचारी

श्री. एस. एन. काळे

ड

03.04.1984

34590

124

च. श्रे.कमथचारी

श्री. एस. जी.वदिेकर

ड

22.09.1994

26725

125

च. श्रे.कमथचारी

श्री. पी. एम.वगरी

ड

08.11.1996

25990
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कलम (4)(1)(ब) (दिा)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील अहिकारी ि कमग चा-र्यांची िेतनाची
हिस्तृत माहिती प्रकाहित करिे.
अ.ि.

िगथ

िेतन रुपरे षा

1

सांचालक

3740067000 ग्रेड
िेतन 8900

2

सहसांचालक

3

उपसांचालक

4

सहायक सांचालक
(ताांवत्रक)

1560039100 ग्रेड
िेतन 7600
1560039100 ग्रेड
िेतन 6900
1560039100 ग्रेड
िेतन 6600

5

वनवरक्षक / सहाय्यक
प्रवशक्षणार्ी सल्लागार
(ि)

1560039100 ग्रेड
िेतन 5400

वनयवमत (महागाई
भत्ता, घरभाडे भत्ता,
शहर भत्ता)
शासनाच्या प्रचवलत
वनयमानुसार िेतन ि
भत्याच्या रकमा दे य
राहतील
--"--

इतर अनुज्ञेय भत्ते
प्रसांगानुसार (जसे
प्रिास भत्ता)
शासनाच्या प्रचवलत
वनयमानुसार िेतन ि
भत्याच्या रकमा दे य
राहतील
--"--

विशेष (जसे
प्रकल्प भत्ता,
प्रवशक्षण भत्ता )
नाही

नाही

--"--

--"--

नाही

--"--

--"--

नाही

--"--

--"--

नाही
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6

सहाय्यक सांचालक (ि)
(अताां)

930034800 ग्रेड
िेतन 5000
930034800 ग्रेड
िेतन 4800
930034800 ग्रेड
िेतन 4600
930034800 ग्रेड
िेतन 4400

--"--

--"--

नाही

7

सहाय्यक प्रवशक्षणार्ी
सल्लागार (ताां)

--"--

--"--

नाही

8

लेखाविकारी

--"--

--"--

नाही

9

सहाय्यक सांचालक
(अताां)

--"--

--"--

नाही

10

अविक्षक/अविक्षक (ताां)
/ सांशोिन सहायक

930034800 ग्रेड
िेतन 4300

--"--

--"--

नाही

11

लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

930034800 ग्रेड
िेतन 4400

--"--

--"--

नाही

12

लघुलेखक (वनम्नश्रेणी)

--"--

--"--

नाही

13

कॉम्प्युटर प्रोगॉमर

--"--

--"--

नाही

15

प्रमुख वलवपक

930034800 ग्रेड
िेतन 4300
930034800 ग्रेड
िेतन 4400
930034800 ग्रेड
िेतन 4200

--"--

--"--

नाही
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14

लघुटांकलेखक

520020200 ग्रेड
िेतन 2400
520020200 ग्रेड
िेतन 2400
520020200 ग्रेड
िेतन 1900
520020200 ग्रेड
िेतन 1900

--"--

--"--

नाही

17

िवरष्ट्ठ वलवपक

--"--

--"--

नाही

18

कवनष्ट्ठ वलवपक

--"--

--"--

नाही

19

िाहन चालक

--"--

--"--

नाही

20

नाईक

44407440 ग्रेड
िेतन 1600

--"--

--"--

नाही

21

वशपाई / चतुर्थ श्रेणी
कमथचारी

44407440 ग्रेड
िेतन 1300

--"--

--"--

नाही
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कलम (4)(1)(ब) (अकरा)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्याचे हदनांक 1 एहप्रल, 2018 ते 31 माचग, 2019 र्या काळासािीचे मं जरु अंदाजपत्रक ि खचाचा तपिील र्यांची
हिस्तृत माहिती प्रकाहित करिे.



अांदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन
अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन
अर्थसांकल्पीय अांदाज 2018-2019 गोषिारा रुपये लाखात)

मागणी
िमाांक

अर्थ सांकल्पीय अांदाज 2018-19
लेखावशषथ ि योजना

योजनेत्तर

योजनाांतगथत

एकूण

मांजुर

खचथ (जुलै

मांजुर

खचथ

मांजुर

खचथ

(02)(01)कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक
प्रवशक्षण (2230 ए 031)

532.72

169.84

--

--

532.72

169.84

102(00)(01) वशकाऊ उमेदिाराांचे प्रवशक्षण
(2230 ए 049)

17.69

5.48

--

--

17.69

5.48

झेड-2

003(01)(01) शासकीय औद्योवगक प्रवशक्षण
कायथशाळा (2230 ए 058)

1.41

27

--

--

1.41

27

झेड-2

001 सांचालन ि प्रशासन(01)

3587.33

10.59

--

--

3587.33

10.59

झेड-2

झेड-2

2018)

सांचालक व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण
(अवनिायथ)(दत्तमत्त(2203 3371)
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झेड-2

103 तांत्रशाळा (01)शासकीय तांत्र माध्यवमक
शाळा(योजनेत्तर) (अवनिायथ)(2203 3391)

11728.03

31.10

11728.03

31.10

झेड-2

103(02)(01) शासकीय औद्योवगक शाळा
(2203 3335)

68.07

29.00

68.07

29.00

झेड-2

108(01)(01)व्यिसाय वशक्षण पवरक्षा मांडळ

265.35

67.00

265.35

67.00

75098.69

20166.00

75098.69

20166.00

(2203 3353)
झेड-2

104,अशासकीय तांत्र महाविद्यालयाांना ि
सांस्र्ाांना सहाय्यक(01)पवररक्षण अनुदान
(01)(01) तांत्र ि औद्योवगक शाळा (2203 33

अर्थसांकल्पीय अांदाज 2018-2019 गोषिारा रुपये लाखात)
मागणी िमाांक

अर्थ सांकल्पीय अांदाज 2015-16

योजनेत्तर

योजनाांतगथत (Plan)

एकूण

( Non Plan)
लेखावशषथ ि योजना

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

---

---

500.00

0.00

500.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

3804.98

879.60

3804.98

879.60

1

झेडए2

राज्र्य र्योजना
कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (05) व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयाचे
बळकटीकरण करणे ि म ॅनेजमेंट इनफॉमेशन वसस्टीम
(2230 ए 174)

2

H-6

लहान बाांिकामासाठी स्िेच्छानुदान -(1111020023)
(2230 0924)

3

झेडए2

कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
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अर्थसांकल्पीय अांदाज 2018-2019 गोषिारा रुपये लाखात)
मागणी िमाांक

अर्थ सांकल्पीय अांदाज 2015-16

योजनेत्तर

योजनाांतगथत (Plan)

एकूण

( Non Plan)
लेखावशषथ ि योजना

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

249.00

0.00

249.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (08) क्षमता िाढविण्यासाठी औद्योवगक प्रवशक्षण
सांस्र्ाांचा विस्तार करणे (2230 ए 209)
4

5

6

झेडए2

कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (03) कारावगराांसाठी ताांवत्रक ि व्यािसावयक
प्रवशक्षणाचा विस्तार (राज्य वहस्सा)
(2230 ए 156)
जागवतक ब ँक प्रकल्पाांतगथत व्यिसाय प्रवशक्षण प्रकल्प
(सेंटर ऑफ एक्ट्सलेंनस) (1111022009)

H-8

4250 0016

झेडए2

747.00

0.00

747.00

0.00

H-8

कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (04) कारावगराांसाठी ताांवत्रक ि व्यािसावयक
प्रवशक्षणाचा विस्तार (केंद्र वहस्सा)
(2230 ए 165)
4250 0553

3.00

0.00

3.00

0.00

झेडए-

कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक

25.00

0.00

25.00

0.00
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अर्थसांकल्पीय अांदाज 2018-2019 गोषिारा रुपये लाखात)
मागणी िमाांक

अर्थ सांकल्पीय अांदाज 2015-16

योजनेत्तर

योजनाांतगथत (Plan)

एकूण

( Non Plan)
लेखावशषथ ि योजना
2

6

H-8

7
8

झेडए2

9

झेडए2

10

झेडए2

झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (06) स्ितांत्र वफडर लाईन बसविणे
(2230 ए 183)
जुनया औ.प्र.सांस्र्ेचा दजा िाढ करणे
( 4250 2402)
कम्युवनकेशन ल ँबची स्र्ापना करणे
(111102014)
कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (07) औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्र्ाांमिील कमथचाऱ्याांचे
प्रवशक्षण
(2230 ए 192)
उत्कृष्ट्ट औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्र्ाांना पुरस्कार देणे
झेडए-2-2230ए316
कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

(02) (10)
पुस्तकपेढीचा विस्तार करणे ि वडजीटल लायब्ररी
(2230 ए 227 )

11

झेडए-

कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन

0.01

0.00

0.01

0.00
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अर्थसांकल्पीय अांदाज 2018-2019 गोषिारा रुपये लाखात)
मागणी िमाांक

अर्थ सांकल्पीय अांदाज 2015-16

योजनेत्तर

योजनाांतगथत (Plan)

एकूण

( Non Plan)
लेखावशषथ ि योजना
2

12

H-8

13

झेडए2

14

झेडए2

H-8

योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (11)
टी.सी.पी.सी.सेल ची स्र्ापना करणे
(2230 ए 236)
वशकाऊ उमेदिारीचा विस्तार करणे
( 4250 2422)
कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (12)
अवतरे की कारिाईग्रस्त वजल्हयातील युिकाांसाठी कौशल्य
विकास कायथिम
(राज्य वहस्सा)
(2230 ए 245)
कौिल्र्य हिकास ि उद्योजकता हिभार्मार्िी क्रमांक
झेडए-2 प्रिान लेखावशषथ 2230 कामगार ि सेिायोजन
योजनाांतगंत (Plan) 03, प्रवशक्षण
003,कारावगर ि पयथिेक्षक याांचे प्रवशक्षण
(02) कारावगराांचे ताांवत्रक ि व्यािसावयक प्रवशक्षण
(02) (13)
अवतरे की कारिाईग्रस्त वजल्हयातील युिकाांसाठी कौशल्य
विकास कायथिम
(केंद्र वहस्सा)
(2230 ए 254)
(4250 2342)

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

12.00

0.00

12.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

3.60

28.00

0.00

3.60

0.00

28.00

0.00

0.00
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अर्थसांकल्पीय अांदाज 2018-2019 गोषिारा रुपये लाखात)
मागणी िमाांक

अर्थ सांकल्पीय अांदाज 2015-16

योजनेत्तर

योजनाांतगथत (Plan)

एकूण

( Non Plan)
लेखावशषथ ि योजना

15

16

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

H-8

(4250 2378)

84.00

0.00

84.00

0.00

H-9

अनुशेषाांतगथत औ.प्र.सांस्र्ाांचे प्रशासकीय इमारत ि
कायथशाळा बाांिकाम (1511020021)
(4250 0114)

350.00

0.00

350.00

0.00

T-5 - 2230 6074

175.00

0.00

175.00

0.00

T-6 - 4250 2494

60.00

0.00

60.00

0.00

1793.64

1670.23

1793.64

1670.23

400.00

0.00

400.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

T

आहदिासी हिभार्ाकडू न अथगसंकख्ल्पत करण्र्यांत
आलेली तरतूद
आवदिासी औ.प्र.सांस्र्ाांचा विस्तार करणे

अल्पसंयर्यांक हिभार्ाकडू न अथगसंकल्पीत करण्र्यांत
आलेली तरतूद
17

ZE-1

अल्पसांख्याांक विकास विभाग मागणी िमाांक झेडई1(00)(16) अल्पसांख्याांक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान
औप्र.सांस्र्ा मध्ये दुसरी ि वतसरी पाळी ि 2 नविन सांस्र्ा
सरु करणे (2235 A 534
सामाहजक न्र्यार्य हिभार्ाकडू न अथगसंकल्पीत
करण्र्यांत आलेली तरतूद

18

N-3

19

ZA-2

सामावजक नयाय ि विशेष सहाय्य विभाग मागणी िमाांक
एन-3 (01)(04) अनुसवु चत जातीतील मुले ि मुलींकवरता
विभागीय स्तरािर औ.प्र.सांस्र्ा सुरु करणे
(2225 4104)
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालयाचे
बळकटीकरण करणे मागणी िमाांक झेड ए-2,2203 ,
तांत्रवशक्षण(01403)व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण
सांचालनालयाचे बळकटीकरण राज्य योजना (2203
3462)
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अर्थसांकल्पीय अांदाज 2018-2019 गोषिारा रुपये लाखात)
मागणी िमाांक

अर्थ सांकल्पीय अांदाज 2015-16

योजनेत्तर

योजनाांतगथत (Plan)

एकूण

( Non Plan)
लेखावशषथ ि योजना

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

मांजरु

खचथ

20

H-6

स्िेच्छावनिीअांतगथत गौण बाांिकाम मागणी िमाांक
एच6.2203 तांत्रवशक्षण 800 इतर खचथ इमारती
स्िेच्छाअनुदानातून वित्तसांस्र्ा केलेली लहान बाांिकाम
(00)(02)सांचालक, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण (2203
0425)27 लहान बाांिकामे

100.00

0.00

100.00

0.00

21

ZA-2

50.00

0.00

50.00

0.00

22

ZA-2

699.93

222.41

699.93

222.41

23

ZA-2

0.07

0.00

0.07

0.00

24

H-9

कमथचारी िगाचे प्रवशक्षण झेड ए,2203 तांत्रवशक्षण 003
प्रशासन 01,शासकीय तांत्र माध्यवमक शाळा(01)(01)
कमथचारी िगाचे प्रवशक्षण (22033471)(11)प्रिास
खचथ,13 कायालयीन खचथ 26 जावहरात ि प्रवसध्दी 28
व्यािसावयक विशेष प्रदान)
मागणी ि झेडए-2-2203 तांत्रवशक्षण(01)(05)व्यिसाय
वशक्षण सांचालनालयाांतगथत विविि योजनाांसाठी पदवनमीती(22033513) व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण
सांचालनालयाांतगथत विविि योजनासाठी पदवनमीती
मागणी िमाांक झेडए 2(01)(03)आदशथ व्यिसाय स्र्ाळा
स्र्ापन करणे कायथिम(2203 3498)
मागणी िमाांक एच-9 प्रादे वशक असमतोल दूर
करण्यासाठी योजना 4202 वशक्षण विडा कला ि सांस्कृती
यािरील भाांडिली खचथ 02 तांत्रवशक्षण पांचिार्थषक
योजनाांतगथत योजना
राज्य योजनाांतगथत योजना 103
तांत्रशाळा प्रादे वशक असमतोल दूर करण्यासाठी योजना
इमारती (4202 0328)(00)(04) मोठी बाांिकामे
तांत्रवशक्षण 53 मोठी बाांिकामे

250.00

0.00

250.00

0.00
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कलम (4)(1)(ब) (बारा)
नमुना (अ)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील अनुदान िाटपाच्र्या कार्यग क्रमाची कार्यग पध्दती 2018-19 र्या
िषासािी प्रकाहित करिे.
कायथिमाचे नाांि
लाभार्ीच्या पात्रता सां बांिीच्या अटी ि शती.
लाभ वमळण्यासाठीच्या अटी
लाभ वमळण्यासाठीच्या अटी
लाभ वमळण्यासाठीची कायथपध्दती
पात्रता ठरविण्यासाठी आिचयक असलेले
कागदपत्र
कायथिमामध्ये वमळणा-या लाभाची विस्तृत
मावहती.
अनुदान िाटपाची कायथपध्दती
सक्षम अिीका-याांचे पदनाम
विनांती अजासोबत लागणारे शुल्क
इतर शुल्क
विनांती अजाचा नमुना
सोबत जोडणे आिचयक असलेल्या
कागदपत्राांची यादी
जोड कागदपत्राचा नमुना
कायथपध्दती सांदभात तिार वनिारण्यासाठी
सांबांिीत अिीका-याांचे पदनाम
तपशीलिार ि प्रत्येक स्तरािर उपलब्ि वनिी
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कलम (4)(1)(ब) (बारा)
नमुना (ब)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातील अनुदान कार्यग क्रमाअंतर्गत लाभाथीचा तपिील
अ.
क्र.

लाभाथीचे नाि ि पत्ता

अनुदान/लाभ र्यांची
रक्कम/ स्िरुप

हनिड पात्रतेचे हनकष

अहभप्रार्य
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कलम (4)(1)(ब) (तेरा)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यातुन हमळालेल्र्या कोित्र्यािी सिलती, परिाना ककिा अहिकारपत्र
र्याची चालू िषासािी हमळालेल्र्या लाभाथींचा तपिील
परिाना / परिानगी / सिलतीचे प्रकार
अ.
क्र.

परिाना िारकाचे नांि

परिान्र्याचा
प्रकार

परिाना
क्रमांक

हदनांका
पासून

हदनांका
पर्यं त

सािारि
अटी

परिान्र्याची
हिस्तृत
माहिती
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कलम (4)(1)(ब) (चौदा)
व्र्यिसार्य हिक्षि ि प्रहिक्षि संचालनालर्यात इलेक्रॉहनक स्िरुपात उपलब्ि असलेली माहिती
अ.क्र.

दस्तऐिजाचा प्रकार

हिषर्य

कोित्र्या
इलेक्रॉहनक
नमुन्र्यात

माहिती हमळहिण्र्याची
पध्दती

जबाबदारी
व्र्यक्ती

1

सांचालनालयामाफथत
राबविण्याांत
येणा-या
आय.टी.आय. प्रिेश
वनयम, प्रिेश प्रिीयेचे
िेळापत्रक,
गुणित्ता
याद्या

प्रिेश

PDF स्िरुपात

www.dvet.gov.in

प्रणाली
विचलेषक

2

सांचालनालयस्तरािरील सांचालनालयातील PDF स्िरुपात
आदे श,
पवरपत्रके,
सिथ सांबांिीत
वनविदा
कायासनाशी
वनगडीत विषय

www.dvet.gov.in
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कलम (4)(1)(ब) (xv)
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय येर्ील कायालयात उपलब्ि सुवििाांचा तक्ट्ता प्रकावशत करणे
उपलब्ि सुवििा :






भे टण्याची िेळे सांदभात मावहती िेबसाईट विषयी मावहती
अवभलेख तपासण्यासाठी उपलब्ि सुवििाांची मावहती कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ि सुवििाांची मावहती नमुने वमळण्याबाबत उपलब्ि मावहती सूचना फलकाची मावहती 

अ.ि.

सुवििेचा प्रकार

ग्रांर्ालय विषयी मावहती िेळ
कायथपध्दती

-

वठकाण

जबाबदार
व्यक्ट्ती /
कमथचारी

तिार
वनिारण
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कलम (4)(1)(ब) (xvi)
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय येर्ील कायालयातील शासकीय मावहती अविकारी / सहाय्यक शासकीय मावहती अविकारी / अवपलीय प्राविकारी (तेर्ील लोक
प्राविकारीच्या कायथक्षेत्रातील ) याांची विस्तृत मावहती प्रकावशत करणे.
अ. िासकीर्य माहिती अहिकारी
अ

ि
1
1

2

3

हिभार्ाचे
नाि
2
कायालय-1

कायालय-2

कायालय-3

हिभार् िाताळिारा हिषर्य

कार्यालर्याचा पत्ता

संपकग क्रमांक/ दुरध्िनी
क्रमांक

ई-मेल आर्यडी

5

6

7

श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक(अताां)(ि)

व्यिसाय वशक्षण ि
प्रवशक्षण
सांचालनालय, 3
महापावलका मागथ,
मुांबई-1

22620603/604

स्र्ावनक आस्र्ापना
(खुद्द)

श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक(अताां)(ि)

-----,,------

22620603/604

आस्र्ापना विभाग -01
(गट अ ि गट ब)

श्री.एस.एम.है नाळकर
सहा.सांचालक(अताां)

-----,,------

3
नोंदणी विभाग

जन मावहती अविकारी
याांचे नाि ि पदनाम
क्र
4

desk1@dvet.gov.in

Ext.1021

desk2@dvet.gov.in

Ext.1021
22620603/ 604

desk3@dvet.gov.in

Ext.2031

4

कायालय-4

आस्र्ापना विभाग 02(गट क ि गट ड)

श्री.आर.आर.सोनािणे
सहा.सांचालक(अताां)

-----,,------

22620603/ 604

desk4@dvet.gov.in

5

कायालय-5

आस्र्ापना विभाग -03
(अशासकीय अनुदावनत ि
विनाअनुदावनत)

श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक(अताां)(ि)

-----,,------

22620603 / 604

desk5@dvet.gov.in

Ext.5141
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6

7

8

कायालय-6

कायालय-7

कायालय-8

दक्षता विभाग

सांस्र्ा विकास व्यिस्र्ापन

व्यिसाय वशक्षण
व्यिस्र्ापन (व्यवश-1)

श्री.एस.एम.है नाळकर
सहा.सांचालक(अताां)

-----,,------

22620603/ 604

desk6@dvet.gov.in

Ext.7061

श्री आर.एफ.पाटील,
सहा.सांचालक(ताां)

-----,,------

श्री.एन.ए.वनकम
सहा.सांचालक(ताां)

-----,,------

22620603/ 604

desk7@dvet.gov.in

Ext.7061
22620603/

desk8@dvet.gov.in

604
Ext.3111

9

10

11
12

13

कायालय-9

कायालय-10

कायालय-11
कायालय-12

कायालय-13

श्री.एन.डी.झािरे
सहा.सांचालक(ताां)

-----,,------

वशकाऊ उमेदिारी योजना
विभाग

श्री.एम.एम.इांगळे
वनरीक्षक

-----,,------

लेखा विभाग

श्री.एस.जी.िनािडे
लेखाविकारी

-----,,------

पवरक्षा विभाग

वनयोजन विभाग

भाांडार खरे दी विभाग

22620603/

desk9@dvet.gov.in

604
22620603/

desk10@dvet.gov.in

604 Ext.2031
22620603/

desk11@dvet.gov.in

604

श्री.एस.एस.घोडके
वनरीक्षक

-----,,------

श्री.के.एस.रािते
प्र.वनरीक्षक

-----,,------

22620603/

desk12@dvet.gov.in

604

22620603/

desk13@dvet.gov.in

604 Ext.5141
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14

कायालय-14

(बाांिकाम विभाग)
मालमत्ता विभाग

श्री.एस.पी.पाठक
स.प्र.सां(ि) (ताां)

-----,,------

22620603/

desk14@dvet.gov.in

604
Ext.3171

15

16

17

18

कायालय-15

कायालय-16

कायालय-17

कायालय-18

वित्तीय व्यिस्र्ापन

ई-प्रशासन व्यिस्र्ापन

वििी ि नयाय विभाग

प्रकल्प व्यिस्र्ापन विभाग

श्री.पी.एस.पांडीत
लेखाविकारी

-----,,------

श्री आर.व्ही.िसािे
उपसांचालक(साां)

-----,,------

श्री.के.एस.रािते
प्र.वनरीक्षक

-----,,------

श्री एस.पी.भदाणे
स.प्र.सां (ताां)

-----,,------

22620603/

desk15@dvet.gov.in

604

22620603/

desk16@dvet.gov.in

604
22620603/

desk17@dvet.gov.in

604 Ext.5181
22620603/

desk18@dvet.gov.in

604 Ext.4221

श्री.पी.एस.पांडीत
लेखाविकारी
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ब.

सिाय्र्यक िासकीर्य माहिती अहिकारी
अ.ि.

सहाय्यक शासकीय मावहती
अविकारीचे नाांि

पदनाम

कायथक्षेत्र

पत्ता / फोन

1

श्री.जे.डी.ढे बरी

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

22620604

1

22620603

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

2

श्री.एस.एस.जािि

2

3

श्री.एम.डी.सोनकर

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां.3

4

श्री.एस.व्ही.अमृतकार

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
प्रमुख वलपीक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक(ताां)

का.िां

5
6
7

श्री.डी.एस.साळिे
श्री.एच.टी.खुटीकर
श्रीमती.एस.जे.
भािसारबारी

4
5

6
7

ई-मेल
desk1@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk2@dvet.gov.in

व्यिसाय वशक्षण ि
प्रवशक्षण सांचालनालय
मांबई 22620603

desk3@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk4@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk5@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk6@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk7@dvet.gov.in
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8
9

10

11

12

13
14

15

श्री.एस.पी.गोरीिले
श्री.एस.व्ही.आांब्रे

श्रीमती ए.जी.कानकिदे

श्री.श्व्ह.श्व्ह.तुपे

श्री.बी.एम.डोळस

श्रीमती.पी.एस.दामले
श्रीमती.एम.ए.गोसािी

श्री.जी.बी.साळिे

सहाय्यक मावहती अविकारी
प्रमुख वलपीक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
प्रमुख वलपीक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
िवरष्ट्ठ वलपीक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
प्रमुख वलपीक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
कायालय अविक्षक

का.िां

8
9

10

11

12

13
14
15

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk8@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk9@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk10@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk11@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk12@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk16@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk14@dvet.gov.in

02222620604/293

desk15@dvet.gov.in
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16

17

18

श्रीमती दे ियानी नगरकर

श्री.के.एन.हाते

श्री.पी.व्ही.वहराप

सहाय्यक मावहती अविकारी
कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमर

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
िवरष्ट्ठ वलवपक

का.िां

सहाय्यक मावहती अविकारी
प्रमुख वलवपक

का.ि.

16

17

22

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk16@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk 17@dvet.gov.in

दुरध्िनी ि.
22620604/293

desk22@dvet.gov.in
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क. अहपलीर्य अहिकारी
अ.ि.

1

अवपलीय अविकारीचे
नाांि
श्री. अ.म. जािि

पदनाम

कायथक्षेत्र
कायालय
िमाांक

अवपलीय अविकारी
तर्ा सांचालक

06,12,16

पत्ता / फोन

व्यिसाय वशक्षण ि
प्रवशक्षण
सांचालनालय, 3,
महापावलका मागथ,
टपाल पेटी
ि.10036,

ई-मेल

desk6@dvet. gov.in
desk12@dvet. gov.in

याांच्या अविनस्त शासकीय
मावहती अविकारी
1.श्री .एस.एम.है नाळकर
सहा.सांचालक(अताां)

desk16@dvet. gov.in

2. श्री.एस.एस.घोडके
वनरीक्षक
3.श्री .आर.व्ही.िसािे
उपसांचालक (साां)

desk3@dvet. gov.in

1.श्री .एस.एम.है नाळकर
सहा.सांचालक(अताां)
2.श्री.आर.आर.सोनािणे
सहा.सांचालक(अताां)

मुांबई 400 001.
दुरध्िनी ि.
22620603/604
2

श्री.पी.एम.िाकडे

अवपलीय अविकारी
तर्ा सहसांचालक

3,4,5 निीन
कक्ष 17

------,,-----

desk4@dvet. gov.in
desk5@dvet. gov.in
desk17@dvet. gov.in

3. श्री के.एस.रािते
प्र.वनरीक्षक
4. श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक (अता)(ि)
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3

4

श्री.योगेश पाटील

श्री.ए.जी.गावित

अवपलीय अविकारी
तर्ा
उपसांचालक

अवपलीय अविकारी
तर्ा
उपसांचालक

01,02,07

------,,-----

desk1@dvet. gov.in
desk2@dvet. gov.in

9,11,13,15

------,,-----

desk7@dvet. gov.in

2.श्री आर.एफ.पाटील
सहा.सांचालक(ताां)

desk9@dvet. gov.in

1. श्री.एन.डी.झािरे
सहा.सांचालक (ताां)
2. श्री एस.जी.िनािडे
ले खाविकारी
3. श्री.के.एस.रािते
प्र.वनरीक्षक
4. श्री.वप.एस.पांडीत
ले खाविकारी

desk11@dvet. gov.in
desk13@dvet. gov.in
desk15@dvet. gov.in

5

श्री आर.बी.भािसार
सहा.सांचालक(ताां)

6

श्री.वड.अे.दळिी
सहा.सांचालक(ताां)

अवपलीय अविकारी
तर्ा
सहा.सांचालक(ताां)

10,18

अवपलीय अविकारी
तर्ा
सहा.सांचालक(ताां)

08,14

-----,,-----

desk 10@dvet. gov.in
desk18@dvet. gov.in

-----,,-----

1. श्री.आर.पी.कशदे
सहा.सांचालक (अता)(ि)

desk 08@dvet. gov.in
desk14@dvet. gov.in

1. श्री.एम.एम.इांगळे
वनरीक्षक
2. श्री.पी.एस.पांडीत
लेखाविकारी
3. श्री.एस.पी.भदाणे
स.प्र.स(ताां)
1.श्री.एन.ए.वनकम
सहा.सांचालक(ताां)
2.श्री.एस.पी.पाठक
सप्रसां(ि)(ताां)
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कलम (4)(1)(ब) (xvii)
व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय येर्ील कायालयातील प्रकावशत मावहती
1

94

कलम (4)(1)(अ)
सिथसामानय लोकाांशी सांबांवित महत्िाचे वनणथय ि िोरणे याां ची यादी प्रकाशनाकवरता तयार करणे वितवरत करणे
1

95

कलम (4)(1)(ड)
सिथसािारणपणे आपल्या कायालयात होणा-या प्रशासकीय / अिथनयायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी करणे. घे तलेल्या वनणथयाबाबत कायथ करणाची मीमाांसा यापुढे
दे ण्याांत येईल असे जाहीर करणे.
1
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97

