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प्रस्तावना :- 

 माहहतीचा हक्क घटनेने नागहरकाचा मलूभतू हक्क मानला आहे.  हद.12 ऑक्टोबर, 2005 पासनू 
कें द्रीय पातळीवर माहहतीचा कायदा मंजरू करण्यात आला आहेêü.  सदर माहहतीच्या कायद्याप्रमाणे 17 
मनॅ्यअुल्सची माहहती सवव माहहती अहधकाऱयांनी  प्रहसध्द करणे अहनवायव करण्यात आलेले असनू त्यानसुार 
सदरची पसु्ततका प्रहसध्द करण्यात येत आहे. 

 कौशÑय हवकास व उदयोजकता हवभागाच्या अहधपत्याखालील, व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, 
प्रादेहशक कायालय, पणेु हे हवभागीय कायालय असनू मखु्य कायालय मुंबई येथे आहे.  सहसंचालक, व्यवसाय 
हशक्षण व प्रहशक्षण,प्रादेहशक कायालय,पणेु . हे हनयंत्रण कायालय असनू पणेु, सातारा, सांगली, कोल्हापरू आहण 
सोलापरू हे पाच हजल्हे व अंतगवत सवव संबंहधत कायालये व संतथा या कायालयाच्या अहधपत्याखाली  येतात. 

 या कायालयाच्या हनयंत्रणाखाली असलेल्या सवव शासकीय व अशासकीय संतथेचे अहधकारी व 
कमवचारी सदर पसु्ततकेचा वापर करु शकतात. 

 या कायालयाचे अहधपत्याखालील सवव संतथा प्रमखु हे त्या-त्या संतथाहवषयी अहधकची माहहती 
देण्यासाठी त्यांना माहहती अहधकारी म्हणनू घोषीत करण्यात आलेले आहे. 

 सदरची माहहती पसु्ततका या कायालयाच्या गं्रथालयामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे व 
याव्यहतहरक्तच्या माहहतीकहरता सववसाधारण अजवदाराला कोऱया कागदावर ऍऺनेक्चर-ए प्रमाणे रु.10/- फी 
भरल्यानंतर आवश्यक ती महहती हमळू शकेल.  सदर फी ही रोख / धनाकषव / महनऑडवर / ककवा कोटव फी 
तटमॅ्पच्या तवरुपात अदा करणे आवश्यक आहे.  माहहती टपालाने हवी असल्यास टपालखचव देणे आवश्यक 
राहील.  दाहरद्रय रेषेखालील व्यक्तींनी आवश्यक प्रमाणपत्र सादर केल्यास उपरोक्त फी भरण्यापासनू सटू 
हमळेल. 
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प्रकरण पहहले 

कें द्रशासनाच्या माहहतीचा अहधकार कायदा 2005 अंतगगत महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय हशक्षण व 
प्रहशक्षण, प्रादेहशक कायालय, घोल े रोड, पणेु 411005 या संस्थेची अहधहनयमातील तरतदुीनसुार 
17 हवहवध मदु्ांची माहहती : 

1. महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, प्रादेहशक कायालय, घोले रोड, पणेु रचना कायग व 
कतगव्ये:- (The particulars of its organization, functions and duties) 

      महाराष्ट्र राज्यात सवव ततरावर तांहत्रक हशक्षण देण्याची जबाबदारी एकहत्रत हरत्या सोपहवण्याच्या दषृ्ट्टीने, 
1948 साली तंत्र हशक्षण संचालनालयाची तथापना करण्यात आली.  त्यानंतरच्या काळात औ.प्र.संतथा, 
तंत्रहनकेतने, अहभयांहत्रकी महाहवद्यालये यामध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ झाल्यामळेु 1984 साली तंत्रहशक्षण 
संचालनालयाचे हवभाजन करुन तंत्रहशक्षण संचालनालय आहण व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण संचालनालय 
अशी दोन तवतंत्र संचालनालये हनमाण करण्यात आली. पणेु प्रादेहशक कायालयाचे अहधपत्याखाली खालील 
पाच हजल्हयांचा समावेश होतो. 

(1) पणेु (2) सातारा (3) सांगली (4) कोल्हापरू (5) सोलापरू 
 

व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण हवभागाचे कायगक्रम/योजना खालीलप्रमाणे आहेत:-  

1. हवहवध व्यवसायांमध्ये उद्योगधंद्यांना लागणारे कुशल मनषु्ट्यबळ प्रहशहक्षत करुन त्याचा सातत्याने   

            परुवठा करणे.   

2. उद्योगधद्यांची गणुवत्ता व उत्पादनात वाढ करण्याच्या दषृ्ट्टीने यवुकांना ससंुगत प्रहशक्षण देणे. 

3. यवुकांना रोजगार व तवयंरोजगार करण्यासाठी अल्पमदुतीचे व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण देणे.  

4. प्रगत तंत्रज्ञानाला सामोरे जाण्यासाठी कामगारांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रहशक्षण देणे. 

5. उच्च हशक्षणाकडे जाणाज्या यवुकांचा अनाठायी लोंढा व्यवसाय हशक्षणाकडे वळवून बेरोजगारीवर मात                                         

           करणे व हनरुपयोगी हशक्षणावर होणारा खचव कमी करणे. 

 

 

 



4 

 

 

हवभागाच्या जबाबदाऱ्या: 

1. व्यवसाय हशक्षणाच्या हवहवध योजना तालकुा व हजल्हाततरावर राबहवण्यात येतात, त्यांचे पयववेक्षण व 
सहनयंत्रण करणे. 

2. हवभागाच्या अंतगवत येणाऱया हवहवध योजनांच्या प्रवेश, प्रहशक्षणाची गणुवत्ता, हनरीक्षण, पहरक्षा इ. कायव 
व त्यानषंुगाने येणाऱया अडीअडचणी सोडहवणे. 

3. हवभागातील व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षणाच्या हवहवध योजनांचे हनयोजन, समन्वय, अंमलबजावणी व 
हनयंत्रण करणे. 

4. हवभागाच्या अहधपत्याखालील सवव संतथांनी यवुकांना रोजगार व तवयंरोजगार करण्यासाठी पे्रहरत 
करणेबाबत वेळोवेळी मागवदशवन व रोजगार/तवयंरोजगारासाठी उद्यकु्त करणे. 

5. शासन व मखु्य कायालय, तसेच इतर शासकीय आतथापनांनी हदलेल्या सचुनांची अंमलबजावणी 
करणे. 

6. हवभागाच्या अंतगवत खालील योजना राबहवल्या जातात. 

7. हवभागात राबहवण्यात येणा-या योजनांच्या अनषंुगाने संतथांची संख्या व त्यांची प्रवेश क्षमता प्रपत्र-1 
मध्ये हदली आहे. 

व्यवसाय हशक्षण:- 

1) पवूग व्यावसाहयक अभ्यासक्रम (तंत्र माध्यहमक शाळा) 

उदे्दश : 

1. तांहत्रक/व्यावसाहयक हवषयामध्ये हवद्यार्थ्यांना तवत:चे कतृवत्व / कौशल्य, हियाहशलता, दक्षता, इत्यादी 
गोष्ट्टीमध्ये हवकास करण्याची संधी हमळते. 

2. हवद्याथी तवहतते काम करीत असल्याने तवकतृवत्व, आत्मसंशोधन व अचकूता इत्यादी गणु 
हवद्यार्थ्यामध्ये आपोआपच हवकहसत होतात. 

3. हवद्यार्थ्यामध्ये तांहत्रक/व्यावसाहयक ज्ञानाचा वापर करण्याची सवय लागते व त्यात वधृ्दी होते.  
पहरणामत: तो सांहघकहरत्या जबाबदारीने काम करु शकतेा. 
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4. तांहत्रक/व्यवसाय हशक्षणाची आवड हनमाण होवून त्यात कौशल्य वधृ्दी होते व भहवष्ट्यात तो 
तवयंरोजगाराकडे वळतो. 

 

प्रवेश व पहरक्षा पध्दत: 

 महाराष्ट्र राज्यात सध्या माध्यहमक ततरावर म्हणजेच इ. 8 वी, 9 वी व 10 वी कहरता कायानभुव 
हवषयाऐवजी हवद्यार्थ्यांना तांहत्रक / व्यावसाहयक अभ्यासिम असलेल्या दोन हवषयापैकी एक हवषय ऐस्च्िक 
हवषय म्हणनू हनवडता येतो.  सदर अभ्यासकम सरुु असलेल्या संतथेने जनू पासनू सरुु होणा-या प्रत्येक 
शैक्षहणक वषात गणुवत्ता व आरक्षणानसुार प्रवेश देणे आवश्यक आहे. 

 

 इ.10 वी ची पहरक्षा ही महाराष्ट्र राज्य माध्यहमक व उच्च माध्यहमक मंडळातफे दरवषी माहे फेब्रवुारी ते 
माचव मध्ये घेतली जाते. सदर पहरक्षेत अनतु्तीणव झालेल्या हवद्यार्थ्यांची फेरपहरक्षा ऑक्टेाबर ऐवजी जनु/ जलैु 
दरम्यान घेतली जाते. जेणेकरून हवद्यार्थ्याचे शैक्षहणक वषव वाया जात नाही. 

2. अहधक 2 स्तरावरील कें द्र शासन परुस्कृत हकमान कौशल्यावर आधाहरत व्यवसाय अभ्यासक्रम 
योजना. 

उदे्दश :  

1. उच्च हशक्षणाकडील हवद्यार्थ्यांचा ओढा व लोंढा कमी करणे. 

2. हवद्यार्थ्यांना जाततीत जातत प्रमाणांत एका हवहशष्ट्ट हवषयाचे कौशल्याचे ज्ञान प्राप्त करुन देऊन त्यांना 
तवयंरोजगार करण्याकडे प्रोत्साहीत करणे. 

प्रवेश व पहरक्षा पध्दत: 

 महाराष्ट्र राज्यात सध्या उच्च माध्यहमक ततरावर म्हणजेच इ. 11 वी व 12 वी ततरावर ही योजना 
राबहवली जाते.  रोजगार व तवयंरोजगाराच्या दषृ्ट्टीने कें द्रशासनाने 1986 मध्ये नहवन शैक्षहणक धोरणानसुार 
अहधक  दोन ततरावरील अभ्यासिमामध्ये व्यवसाय अभ्यासिमाचा जाततीत जातत प्रमाणात समावेश 
करण्याचे धोरण ठरहवले व त्यानसुार व्यवसाय अभ्यासिमाचा भाग एकूण अभ्यासिमाच्या 70 टक्के इतका 
करण्यांत आला तर उरलेला 30 टक्के अभ्यासिमामध्ये दोन भाषा व पायाभतू हवषयांचा समावेश करण्यात 
आला या अभ्यासिमाचे एकूण 6 गट असनू त्याअंतगवत एकूण 20 अभ्यासिम राबहवले जातात. 

         सदर अभ्यासि सरुु असलेल्या संतथेने जनू पासनू सरुु होणाज्या प्रत्येक शैक्षहणक वषात गणुवत्ता व 
आरक्षणानसुार प्रवेश देणे आवश्यक आहे.  प्रवेशासाठी संबंहधतांनी शहरातील वा तालकु्यातील ज्या संतथेत हे 
अभ्यासिम राबहवले जातात, त्या संतथेच्या प्रवेशासाठी जनूमध्ये संपकव  साधणे आवश्यक आहे. 
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 इ.12 वी ची परीक्षा ही महाराष्ट्र राज्य माध्यहमक व उच्च माध्यहमक मंडळातफे दरवषी माहे फेब्रवुारी ते 
माचव तसेच सप्टेंबर व ऑक्टोबर दरम्यान घेतली जाते. 

 राज्यामध्ये सध्या सरुु असलेल्या 30 व्यवसाय हवषयापैंकी 24 हवषयाचा समावेश व्होकेशनल हशकाऊ 
उमेदवारी कायद्यांतगवत झालेला आहे. एम.सी.व्ही.सी च्या व्यवसायाची कॉन्रक्ट रहजतट रहजतरेशनची कायववाही 
वेबपोटवल वर टबॅ उपलब्ध  नसल्यामळेु ऑफलाईन करण्यात यावी. तसेच सवव कागदपत्रांची पतूवता करून 
पवूीप्रमाणे आतथांपनांकडून कॉन्रक्ट फॉमव प्राप्त करून घेऊन आतथापनेने संबंहधत हजल्हा व्यवसाय हशक्षण व 
प्रहशक्षण अहधकारी यांचे कायालयास कळहवण्यात यावे. आहण संबंहधत हजल्हा व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण 
अहधकारी यांचे कायालयामाफव त सदर कॉन्रक्ट फॉमव RDAT SION MUMBAI यांचेकडे सादर करण्यात 
यावेत.  उववहरत 6 व्यवसाय हवषयांचा समावेश 1961 च्या हशकाऊ उमेदवारी कायद्यांतगवत करण्यात आलेली 
आहे. एक वषव प्रहशक्षणाचे कालावधीत उमेदवारांना कें द्र शासनाने हवहहत केलेल्या दराने हवद्यावेतन हदले जाते.  
या योजनेची कायववाही अहधक चांगल्या प्रकारे व आवश्यक त्या प्रमाणात होण्याच्या दषृ्ट्टीने ही योजना ü 
शासनाच्या बोडव ऑफ ऍऺपे्रहटसहशप रेकनग (पस्श्चम हवभाग) सायन, मुंबई-22 यांचे कडून राबहवण्यात येत 
आहेत. 

3) + दोन स्तरावरील हिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम: 

उदे्दश:  

1) उच्च माध्यहमक ततरावरील हशक्षण संपल्यानंतर हवद्यार्थ्यांना हवद्यापीठ ततराच्या हशक्षणाकडे जाण्याच्या 
प्रवतृ्ती पासनू परावतृ्त करणे. 

2) उच्च माध्यहमक ततरावर हवद्यार्थ्यांना रोजगार व तवयंरोजगार हमळण्याचे दषृ्ट्टीने प्रत्यक्षात उपयकु्त असे 
हशक्षण देणे हा या योजनेचा मळू हेतु आहे. 

प्रवेश व परीक्षा पध्दत: 

 महाराष्ट्र राज्यात सध्या उच्च माध्यहमक ततरावर म्हणजेच इ.11 वी व 12 वी ततरावर ही योजना 
राबहवली जाते.  महाराष्ट्रात अहधक दोन ततरावरील हिलक्षी तवरुपाचे व्यवसाय हशक्षण देण्यांस 1978-79 
पासनू सरुुवात झाली.  हे हशक्षण पणूव केल्यानंतर हवद्याथी रोजगाराच्या दषृ्ट्टीने अहधक तवयंपणूव होऊ शकतील, 
पण त्याचबरोबर त्यांना हवद्यापीठ ततराचे पढुील हशक्षणिम पणूव करण्यामध्ये सधु्दा आडकाठी येत नसल्याने हे 
अभ्यासिम अहतशय हप्रय झालेले आहेत. 

 सदर अभ्यासिम सरुु असलेल्या संतथेने जनू पासनू सरुु होणाऱया प्रत्यक्ष शैक्षहणक वषात गणुवत्ता व 
आरक्षणानसुार प्रवेश देणे आवश्यक आहे.  प्रवेशासाठी जनूमध्ये संपकव  साधणे आवश्यक आहे.  

 इ.12 वी ची परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यहमक व उच्च माध्यहमक मंडळातफे दरवषी माहे फेब्रवुारी ते 
माचव तसेच सप्टेंबर व ऑक्टोबर दरम्यान घेतली जाते. 
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         व्यवसाय अभ्यासिम नव्याने सरुू करणे जनु्या संतथेत नहवन अभ्यािम व तकुडीवाढ माहहती पसु्ततका 
www.dvet.gov.in या संकेत तथळावर उपलब्ध करण्यात येत आहे.  

4) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय हशक्षण परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम/शासकीय औद्ोहगक 
कायगशाळा: 

उदे्दश : 

1) हवद्यार्थ्यामध्ये तांहत्रक हशक्षणासाठी आवड हनमाण करुन त्यांनी त्यासंबंधी जीवन जगावे तसेच या 
हशक्षणाचा राज्याच्या औद्योहगक प्रगतीसाठी हातभारü लागावा या उदात्त हेतनेू महाराष्ट्र शासनाने तांहत्रक हशक्षण 
हवभागाची तथापना केलेली आहे. 

2) तरुणांना व्यवसाय प्रहशक्षण देऊन कारखान्यांत रोजगार हमळवून देणे, तसेच तवयंरोजगारासाठी उद्यकु्त 
करणे. 

        मंडाळाचे अभ्यासिम नव्याने सरुू करणे जनु्या संतथेत नहवन अभ्यासिम व तकु्डीवाढ माहहती पसु्ततका 
www.msbve.gov.in या संकेततथळावर उपलब्ध करण्यात  येते. 

प्रवेश पहरक्षा पध्दत :  

 या हशक्षण हवभागामाफव त प्रमाणपत्र ततरावर आवश्यक ते तांहत्रक/व्यवसाहयक अभ्यासिम तयार 
करुन त्यामध्ये काळानरुुप बदल करणे व अशा सवव अभ्यासिमाच्या अंतीम परीक्षा घेणे व उत्तीणव उमेदवारांना 
प्रमाणपत्र हवतहरत करणे याकहरता, तवतंत्र व्यवसाय हशक्षण परीक्षा मंडळाचे महाराष्ट्र शासनाने हनर्ममती केली 
आहे. मंडळामाफव त हनरहनराळे तवयंरोजगारास उपयकु्त असे सहा महहने, 1 वषव व दोन वषव कालावधीच्या एकूण 
28 गटातील 274  अभ्यासिम राबहवले जातात. 

 सदर अभ्यासिमाचे प्रवेश जानेवारी व जलैु महहन्यात हदले जातात.  सदर अभ्यासिमाच्या परीक्षा हया 
परीक्षा मंडळ कायालयामाफव त घेण्यात येऊन शासनाच्या वतीने प्रमाणपत्र देण्यात येते.  दोन वषव मदुतीच्या 
अभ्यासिमाची परीक्षा एहप्रल, मे महहन्यात घेण्यात येते व सहामाही कालावधीच्या अभ्यासिमाची जानेवारी व 
जलैु मध्ये घेण्यात येते तसेच 1 वषव मदुतीच्या कालावधीच्या अभ्यासिमाची पहरक्षा देखील जलैु मध्ये घेण्यात 
येते.  अहधक माहहतीसाठी हजल्हा व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण अहधकारी यांचे कायालयाशी संपकव  साधावा. 

प्रहशक्षण हवभाग 

1.हशल्प कारागीर प्रहशक्षण योजना (CTS) (औद्ोहगक प्रहशक्षण संस्था) योजनेची उहद्दष्ट्टे :- 

 कें द्र शासनाने राष्ट्रीय ततरावर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रहशक्षण पहरषद (NCVT) 1956 मध्ये तथापन केलेली 
असनू या पहरषदेमाफव त कारखान्यांना हवहवध कामांसाठी लागणाऱया कुशल मनषु्ट्यबळाची गरज यवुकांना 
रोजगारहभमखु प्रहशक्षण देऊन पणूव करणे हा उदे्दश ठेवण्यात आला आहे. 
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प्रवेश :- 

 या योजनेअंतगवत अहखल भारतीय पातळीवर वेगवेगळया व्यवसाय गटात (हबगर-अहभयांहत्रकी गट, 
अहभयांहत्रकी गट(महशन गट, हबगर महशन गट)) 1 वषव व 2 वषव कालावधीच्या अभ्यासिमांमध्ये प्रहशक्षण 
देण्यात येते.   

 सदर अभ्यासिम सरुू असलेल्या शासकीय व खाजगी औ.प्र.संतथांमध्ये एस.एस.सी. पहरक्षेचा हनकाल 
लागल्यानंतर ऑगतट/सप्टेंबर पासनू सरुू होणाऱया प्रथम सत्रासाठीच्या व्यवसाय अभ्यासिमांसाठी कें द्रीय 
ऑनलाईन प्रवेश प्रिीया राबहवण्यात येते. सवव प्रवेश महाराष्ट्र शासनाच्या हद.14 मे 2015 च्या शासन 
हनणवयातील हनयमावलीनसुार तसेच गणुवत्ता व आरक्षणानसुार देण्यात येतात.  

           औदयोगगक प्रगिक्षण संतथामधील अगभय ांगिकी, गबगर अगभय ांगिकी व्यवस य अभ्य सक्रम ांस ठी प्रवेश 
क्षमत  24,20,16 अिी आहे.   

 पणेु हवभागाअंतगवत 61 शासकीय तसेच 141 खाजगी औ.प्र.संतथा कायवरत असनू एकुण प्रवेशक्षमता 
50516 आहे. पणेु हवभागात महहलांसाठीच्या 02 तवतंत्र शासकीय औप्रसंतथा आहेत.तसेच अल्पसंख्यांक 
बहुल भागातील 04 शासकीय औ.प्र.संतथांमधनू अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरीता हवशेष तकुडया राखीव आहेत. 
43 औ.प्र.संतथांमध्ये प्रहशक्षणार्थ्यांसाठी वसहतगहृाची सोय उपलब्ध आहे.   

हवद्ावेतन/हशष्ट्यवतृ्ती :- 

 शासकीय औ.प्र.संतथांमध्ये आर्मथकदÂृटया मागास असलेल्या (EBC) प्रवेहशत प्रहशक्षणार्थ्यांच्या प्रवेश 
क्षमतेच्या 50% प्रहशक्षणार्थ्यांना दरमहा रू.40/- प्रमाणे हवद्यावेतन मंजरु करण्यात  येते.उच्च उत्पनन गटातील 
मागासवगीय प्रहशक्षणार्थ्यी वगळून मागासवगीय हवदयार्थ्यांना सदरचे हवदयावेतन दरमहा रु.60/-या प्रमाणे 
मांजरु करण्यात येते. 

           तसेच MAHADBT PORTAL व्दारे अल्पसंख्यांक समाजातील कें द्र शासनाव्दारे हदल्या जाणाऱया 
हशष्ट्यवतृ्तीचे ऑनलाईन पध्दतीने अजव भरण्याची सहुवधा उपलब्ध असनू हशष्ट्यवतृ्तीची रक्कम प्रहशक्षणार्थ्यांच्या 
बकँ खात्यात जमा होण्याची सहुवधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अनसुहूचत जातीच्या(SC) 
प्रहशक्षणार्थ्यांना तसेच अल्पसंख्यांक समाजातील प्रहशक्षणार्थ्यांना(Minority)महॅरकोत्तर हशष्ट्यवतृ्ती हनयमाप्रमाणे  
अनजेु्ञय आहे.  

             तसेच ि सकीय औदयोगगक प्रगिक्षण सांसथ ांमधील पीपीपी योजनेतांगगत उपल²ध ज ग ांवर तसेच 
ख जगी औदयोगगक प्रगिक्षण सांसथ ांमध्ये कें द्रीय ऑनल ईन प¬तीने प्रवेि होण -य  स म गजक व िैक्षगणक 
दÂृटय  म ग स खलु्य  प्रवगातील (आर्थथक दÂृटय  दबुगल घटक) तसेच इम व,गवज भज आगण गवम प्र 
गवदय र्थ्यांन   ¾यवस य  प्रगिक्षण ि»ुक प्रगतपतुी  अनजेु्ञय  आहे. 
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 पहरक्षा:- 

 हशल्प कारागीर प्रहशक्षण योजनेतनू (सत्रहनहाय) प्रहशक्षण पणूव केल्यानंतर सवव पात्र उमेदवारांना अहखल 
भारतीय व्यवसाय सत्र पहरक्षेला सामोरे जावे लागते. व्यवसायाच्या कालावधीनसुार सवव (सत्र) उत्तीणव 
उमेदवाराला प्रमाणपत्र हदले जाते. त्यानंतर हशकाऊ उमेदवारी योजनेअंतगवत प्रत्यक्ष कारखान्यामध्ये काम करून 
पहरक्षा उत्तीणव झालेल्या उमेदवारास अंहतम प्रमाणपत्र हमळते. या प्रमाणपत्राला जगभर मान्यता (Universal 
Recognition)आहे.    

पढुील पयाय :- 

 उमेदवाराने हशल्प कारागीर प्रहशक्षण योजनेतनू प्रहशक्षण पणूव केल्यानंतर पढुील हशक्षण घेण्यास इच्िूक 
असल्यास व्यवसायनरुूप संबंहधत शाखेत अहभयांहत्रकी पदहवका अभ्यासिमाच्या स्व्दतीय वषात प्रवेश घेऊ 
शकतात अथवा शासनाच्या हवहवध योजनांच्या माध्यमातनू तवयंरोजगाराच्या संधीही त्यांचेसाठी उपलब्ध आहेत. 
उद्योजकता हवकासासाठी सद्यास्तथतीत Employbility Skill या हवषयाच्या माध्यमातनू अभ्यासिमात 
अंतभाव केला आहे. 

इ.10 वी व इ.12 वी ची समकक्षता 

          इ.10 वी उत्तीणव झालेलया हवदयार्थ्यांनी औदयोहगक प्रहशक्षण संसथेतनू 1 अथवा 2 वषाचे  व्यवसाय 
अभ्यासिम पणुव केल्यास,अशा हवदयार्थ्यांना राज्य मंडळातफे घेण्यात येणा-या इ.12 वी ची समकक्षता 
देण्याबाबत तसेच इ.10 वी उत्तीणव न झालेल्या हवदयार्थ्यांनी औदयोहगक प्रहशक्षण संसथेमधनू व्यवसाय 
अभ्यासिम पणुव केल्यास अशा हवइयार्थ्यांना राज्य मंडळातफे घेण्यात येणा-या इ.10 वी ची समकक्षता 
देण्याबाबत शासन हनणवय हनगवहमत झालेला आहे.त्यानसुार प्रत्येक औदयोहगक प्रहशक्षण संसथेने एस.एस.सी 
बोडामधनू सांकेतांक िमांक प्राप्त करुन घेतला आहे व संसथेतील व्यवसाय अभ्यासिम उत्तीणव मलुांना 10 वी 
व 12 वी ची समकक्षता देण्याची प्रहिया सरुु झालेली  आहे. 

2.प्रगत व्यवसाय प्रहशक्षण पध्दती (AVTS) 

 प्रगत व्यवसाय प्रहशक्षण योजना ही नाहवण्यपणुव बहुकौशल्यावर आधारीत योजना कें द्र व राज्य सरकार 
यांना सामाईकहरत्या संयकु्त राष्ट्र  हवकास कायविम,आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना व जागतीक बकँ यांच्या 
अथवस हय ने सन 1977  मध्ये सरुू केली.सदर योजनेंतगवत औदयोहगक प्रहशक्षण संतथांमध्ये,औदयोहगक 
आतथांपनांमध्ये  कायवरत  मनषु्ट्यबळास  कौशल्यावर आधारीत अल्पमदुतीचे प्रहशक्षण कायविम आयोहजत केले 
जातात. 

            राज्यात अंबरनाथ,नाहशक,औंध-पणेु,अमरावती,नागपरु,औरंगाबाद,कोल्हापरु, आहण नांदेड या 08 
शासकीय औ.प्र.संतथांच्या आवारात प्रगत व्यवसाय प्रहशक्षण संतथा तथापन करण्यात आली असनू सदर 
संतथेत  एकुण 14 अल्पमदुतीच्या हवहवध व्यवसायामध्ये प्रहशक्षण देण्याची सहुवधा उपलÉध आहे. 
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            पणेु हवभागात औ.प्र.संतथा औंध पणेु येथे 1) अॅडव्हान्स महशन टूल्् मेन्टेनन्स मेकॅहनकल 2) 
अॅडव्हान्स महशन टूल्् मेन्टेनन्स इलेस्क्रकल 3) टूल अँड डायमेकींग 4) मेरॉलॉहज ॲन्ड इंहजहनअरींग 
इन्तपेक्शन 5) हायड्रॉहलक्् अँड न्यमूहॅटक््  6) कप्रटींग टेक्नॉलॉजी 7) अॅडव्हान्स प्लसॅ्तटक प्रोसेकसग 8) कॅड 
कॅम  व कोल्हापरू येथे  1) कॅड  कॅम 2) अॅडव्हान्् वेल्डींग 3) ऑटोमोबाईल मेकॅहनक 4) अॅडव्हान्स महशन 
टूल्् मेन्टेनन्स इलेस्क्रकल  या अभ्यासिमांचे आधहुनक तंत्रज्ञानाचे प्रहशक्षण देण्यात येते.   

3.हायटेक योजना 

 प्रगत तंत्रज्ञानामळेु कारखान्यातील उत्पादन प्रहियेत संख्यात्मक व गणुात्मक बदल होत आहे. संगणक 
व इलेक्रॉहनक्स क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा हवकास मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने या क्षेत्रातील कामगारांना प्रगत 
कौशल्ये व ज्ञान देऊन तांहत्रक दषृ्ट्टया कायवक्षम करण्याकरीता  हायटेक प्रहशक्षण योजना रोजगार 
महासंचालनायामाफव त जागतीक बकँ प्रकल्पांतगवत सन 1999 साली उच्च तंत्रज्ञान व बहुकौशल्यावर आधारीत 
प्रहशक्षणासाठी सरुु करण्यात आली.सदर योजनेंतगवत औ.प्र.संतथा औध पणेु येथे इंडस्तरयल 
ऑटोमोशन,मेकॅरॉहनक्स व रोबोहटक्स या अल्पमदुतीच्या अभ्यासिमाचे  प्रहशक्षण  देण्यात  येते.  

4)पी.पी.पी योजना- 

               पणेु हवभागातील एकुण 39 शासकीय औदयोहगक प्रहशक्षण संतथांमध्ये पब्लीक प्रायव्हेट पाटवनरहशप 
ही योजना सन 2007 पासनू सरुु झालेली आहे.या योजनेमध्ये प्रत्येक संतथेत Institute Manegement 
Committee (IMC) गठीत केलेल्या असनू या सहमतीत प्रामखु्याने चार औदयोहगक आतथापनांचे सदतय काम 
करतात व त्यापैकी प्रमखु आतथापनांचे सदतय हे चेअरमन म्हणनू काम करतात तर प्राचायव हे या सहमतीचे 
सदतय  सहचव  म्हणनू  काम  पाहतात. 

              या योजनेत जागहतक बकेॅकडून प्रत्येक संतथेस रु.2.50 कोटी प्राप्त झालेले असनू संसथ  हवकास 
करणे व संतथेमध्ये अहधकचे व्यवसाय अभ्यासिम राबहवणे हे मखु्य उदेश समोर ठेवून IMC चे कामकाज 
चालते. जागतीक बकेॅला 10 वषांनी परत फेडीच्या अटीवर ही रक्क्म हमळालेली आहे. 

5)STRIVE- 

         (Skill Strenghening  for Industrial Value Enhancement) ही योजना राज्यात सन 2019 
पासनू कायान्वीत झालेली असनू पहहल्या टप्प्यामध्ये पणेु हवभागातनू एकुण 08 व दसु-य  टप्प्यामध्ये 03 
शासकीय औदयोहगक प्रहशक्षण संतथांची  हनवड  या  योजनेत  झालेली  आहे. 

             या योजनेत देखील जागतीक बकेँकडून रु.2.50 कोटीचे अनदुान टप्पप्पय -टप्पप्पय ने  हमळणार असनू या 
योजनेत देखील IMC चा महत्वाचा सहभाग असणार आहे.प्रत्येक IMC चे उपहनबंधक कायालयात नोंदणी 
आवश्यक असनू Institute Strategic Plan हनस्श्चत करुन अनदुानाचा वापर करण्यात येणार आहे.या 
योजनेचा प्रमखु उददेश खालीलप्रमाणे आहे. 
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1.संतथेच्या Infrastructure मध्ये सधुारणा करणे. 

2.संतथेच्या यंत्रसामगु्रीचा महत्तम वापर करुन व्यवसाय प्रहशक्षणार्थ्यांच्या लाभाथीमध्ये वाढ करणे. 

3.व्यवसाय अभ्यासिमात  महहला लाभाथीची  वाढ करणे. 

6)राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) 

     राष्ट्रीय सेवा योजना ही राज्यातील औ.प्र.संतथांमध्ये सन 2005 पासनू सरुु झालेली असनू पणेु 
हवभागातील एकुण 18 संतथांमध्ये ही योजना कायान्वीत आहे.या अंतगवत पणेु हवभागात दरवषी 2100 पयंत 
प्रहशक्षणाथी तवयंसेवक म्हणनू काम करतात. 

7)औद्ोहगक के्षत्रातील कुशल कारागीरांचा परुवठा करणारी -             

हशकाऊ उमेदवारी योजना- 

  तवातंत्रप्राप्ती नंतर देशात उभ्या राहहलेल्या अनेक मोठया उद्योगांना उत्पादनप्रिीयेतील यंत्रसामगु्री 
चालहवण्यासाठी कुशल मनषु्ट्यबळाची मोठया प्रमाणावर गरज हनमाण झालेली होती. असे मनषु्ट्यबळ उभे 
करण्यासाठी कें द्र  शासनातफे औद्योहगक प्रहशक्षण संतथांची उभारणी करण्यात आली. या प्रहशक्षीत उमेदवारांना 
(ज्यांना कुशल कारागीर संबोधण्यात येते ) कारखान्यामधील कामाचा सराव होणेसाठी “ हशकाऊ उमेदवारी 
योजना ”  ही योजना 1963 पासनू सरुु करण्यात आली. सदर योजनेची  माहीती www.apprenticeship.org 
या संकेततथळावर उपलब्ध आहे. 

योजनेचा उदे्दश :-  

 उमेदवाराला आवश्यक असलेले पायाभुत प्रहशक्षण देणे व त्यानंतर उद्योगात असणा-या प्रिीयेमध्ये 
लागणारी आधहुनक यंत्रसामगु्री व तंत्रज्ञान वापराच्या दषृ्ट्टीने कौशल्य प्राप्त करुन देणे हा या योजनेचा मखु्य 
उदे्दश आहे.  

योजनेचे फायदे :-     

 1)•कारागीराचा दजा उत्तम असल्याने उत्पादनाचा दजा सधुारतो. 

 2)  यंत्र सामगु्रीला हानी पोहचत नाही.      

 3)   अपघाताचे प्रमाण कमी होते. 

 4)    कामगारांमध्ये योग्य पध्दतीने हवचार करण्याची तसेच पढुाकार घेण्याची क्षमता हनमाण होते. 

 5)  कामगार पयववेक्षकीय कामासाठी तयार होतो. 

  6)  कामगार प्रहशक्षीत असल्याने कारखान्याच्या प्रहशक्षणावर होणा-या खचाची बचत होते.  

http://www.apprenticeship.org/
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प्रहशक्षणाचे स्वरुप :-  

सदर प्रहशक्षण दोन पध्दतीने देण्यात येते. 

1)    मलुभतू प्रहशक्षण  2) कायवशाळा प्रहशक्षण 

मलुभतू प्रहशक्षणासाठी इयत्ता- 8 वी ते 10 वी पास ( अभ्यासिमानसुार ) शैक्षहणक अहतेची आवश्यकता 
असते.    

कायवशाळा प्रहशक्षणासाठी उमेदवार शासनमान्य औद्योहगक प्रहशक्षण संतथेतनु उत्तीणव असणे आवश्यक आहे. 

        हदनांक 25 जानेवारी 2022  रोजीच्या Director (MSDE Apprenticeship)New Delhi यांच्या 
पत्रान्वये 1/1/2022 पासनू आय.टी.आय. उत्तीणव उमेदवारांची फक्त   प्रात्यक्षीक परीक्षा  संबंधीत  आतथापनेने 
प्रहशक्षणाच्या शेवटच्या आठवडयात घेणेबाबत व त्याचे Marks  Upload  करणेबाबत व तदनंतर उत्तीणव  
उमेदवारांस अंतीम प्रमाणपत्र Portal व्दारे प्रदान करण्यात येईल या बाबतची ऑफीस ऑडवर 25 जानेवारी 
2022  च्या पत्रामध्ये काढलेली आहे. 

              हशकाऊ उमेदवार म्हणनु काम करणेसाठी कमीतकमी वयोमयादा 14 वषे असनु शाहरहरक पात्रता 
व्यवसायहनहाय ठरवून देण्यात आलेली आहे.DGT Notification Dated 25.09.2019 नसुार प्रहशक्षण 
काळात दरमहा खालीलप्रमाणे हवद्यावेतन हदले जाते. त्याकरीता उमेदवाराचे Apprenticeship  Portal वर 
नोंदणी असणे आहण त्याच्याकडे आधारकाडव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

Sr.No Category Prescribed Minimum 
Amount 

Of  Stipend 
1 2 3 
I School pass-outs(class 5th-class 9th) Rs.5000 per Month 

II School pass-outs(class 10th) Rs.6000 per Month 

III School pass-outs(class 12th) Rs.7000 per Month 

IV National Or State Certificate holder Rs.7000 per Month 

V Technician (Vocational) apprentice or Vocational 
Certificate holder or Sandwich course (Students from 
Diploma Institution) 

Rs.7000 per Month 

 
VI 

Technician apprentices or Diploma holder in any 
stream or Sandwich course(Students from Degree 
Institutions) 

Rs.8000 per Month 

VII Graduate apprentices or Degree apprentices or Degree 
in any stream) 

Rs.9000 per Month 
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( एक वर्षाच  आयटीआय अभ्य सक्रम पणूग केलेल  उमेदव र  -         Rs.7000 per Month) 

 ( दोन  वर्षाच  आयटीआय अभ्य सक्रम पणूग केलेल  उमेदव र  -       Rs.8050  per Month) 

 

भरती प्रक्रीया :-  

 आसथ पन  हशकाऊ उमेदवारांची  भरती वषवभरात कधीही करु शकते . हशकाऊ उमेदवार हा 
प्रहशक्षणाथी असल्यामळेु त्याला कामगाराप्रमाणे ( रात्री 06 ते सकाळी 08 या कालावधी ) काम देता येत 
नाही.तथापी DGT Notification Dated 25.09.2019 नसुार हशकऊ उमेदवारांपैकी सहाÌयक प्रहशक्षणाथी  
सल्लागार (तांहत्रक) यांच्या परवानगीनसुार 18 वषापेक्षा जाÖत वय असणा-या उमेदवारांना संध्याकाळी 06 ते 
सकाळी 08 या कालावधीत हशकाऊ उमेदवारी  देता येते तसेच त्याला बोनस , भहवष्ट्य हनवाह हनधीचा सभासद 
इ.बाबी लाग ुनाहीत. त्याप्रमाणे त्याला  संपात  भाग  घेता  येत  नाही. 

           सद्यस्तथतीत पणेु हवभागामध्ये जवळपास 2908 औद्योहगक आतथापनांमध्ये 24397 जागा हशकाऊ 
उमेदवारीसाठी उपलब्ध  आहेत.   त्यापैकी 14616 जागा भरलेल्या आहेत  

               मोठया कारखान्यांव्यहतहरक्त िोटे कारखाने, हॉटेल्स, मॉल्स, दकुानामधनु ही हशकाऊ उमेदवारी 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. जसे हॉटेल,ब्यटुी पालवसव, सलनु, टायर हरपेअरींगची दकुाने, हप्रटींग पे्रस इ. 
उमेदवाराची शैक्षहणक अहवता इ.8 वी पास ते 10 वी  नापास असला तरीही त्यास हशकाऊ उमेदवारी हमळु 
शकते या जागांची पणेु हवभागातील संख्या जवळपास 1100 इतकी आहे. तसेच दहावी पास उमेदवारांसाठी 
खालीलप्रमाणे जागा आहेत. 

अ.ि गट स्तथत असलेल्या जागा स्तथत जागा एकूण 1399 
एकूण भरलेल्या जागा 581 1 रासायहनक गट 340 

2 कप्रकटग गट 114 
3 हॉटेल व केटकरग गट 255 
4 हरटेल व्यवसाय गट 321 
5 अनैापचाहरक 13 नवीन व्यवसाय 698 

            अशा प्रकारे हवहवध आतथापनांमध्ये जागा उपलब्ध आहेत. सदर जागांसाठी भरती हवषयी उमेदवारांनी 
शासकीय तांहत्रक हवद्यालय, घेाले रोड / औ.प्र.संतथा,औंध,पणेु / कपपरी-कचचवड / तसेच सातारा / सांगली / 
सोलापरू / कोल्हापरू या औद्योहगक प्रहशक्षण संतथेकडे चौकशी करावी. 

अ) मलुभतु प्रहशक्षण ब) प्रत्यक्ष शॉप°लोअर प्रहशक्षण क) अनषंुहगक सचुना वगग :- 

 देशामध्ये सध्या 261  व्यवसायात हशकाऊ उमेदवारी प्रहशक्षणाच्या सहुवधा उपलब्ध असनू, या 
हवभागात 69 व्यवसायात सध्या हशकाऊ उमेदवारी प्रहशक्षणाच्या सहुवधा उपलब्ध आहेत.  

 औद्योहगक प्रहशक्षण संतथेतनू तसेच महाराष्ट्र राज्य कौशल्य हवकास परीक्षा मंडळाचे  एकुण 123 
अभ्यासिमांमधनू उत्तीणव उमेदवारंना हशकाऊ उमेदवारी प्रहशक्षण अंतगवत व्यवसाय हनहाय 1 ते 2 वषाची 
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मलुभतू प्रहशक्षण पासनु सटु हमळते.सदर प्रहशक्षण हे रेड ॲपे्रटीस या सदराखाली येते.  ऑगतट 2007 
सत्रापासनू ही योजना हरटेल व बीपीओ क्षेत्रालाही लाग ुकरण्यांत आलेली आहे. त्या सवव  जागांना सेल्स पसवन 
हरटेल या नावाने  स्तथत केल्या असनू त्यामधनू एक वषव व सहा महहने मदुतीचे दोन व्यवसायांना आतथापनांचा 
उत्तम प्रतीसाद हमळत आहे. 

           हशकाऊ उमेदवारी बाबतची सवव प्रहिया व अहधक   माहहती   बाबत  
www.apprenticeshipindia.gov.in हे कें द्रशासनाचे Portal  कायान्वीत केलेले आहे.   

            अहधकाहधक औद्योहगक आतथापना  या कायद्यांतगवत येण्यासाठी कें द्र शासनातफे हडसेंबर 2014 
व सप्टेंबर 2019 मध्ये  हशकाऊ उमेदवारी कायदा  1961 मध्ये आमलुाग्र बदल करण्यात आले, त्यातील 
ठळक बाबी. 

1. व्यवसाय हनहाय  व यहुनटहनहाय locaed seats ऐवजी एकूण कामगार संख्येच्या (कंत्राटी/ हंगामी 
कमवचाऱयांसह) 2.5% ते 15% स्तथत जागा देणे. 

2.  हशकाऊ उमेदवारांपैकी ज्याचे वय 18 वषापेक्षा जाÖत आहे अशा उमेदवारांना संध्याकाळी 06 ते 
सकाळी 08 या वेळेतही ॲपे्रटीस देता येईल. 

3. पयायी अभ्यासिम (Optional Trade) औदयोहगक आतथापनांच्या गरजेनसुार अभ्यासिम तयार 
करुन त्यांना मायता घेऊन चालवता येतात. 

4. DGT  Notification Dated 25.09.2019 नसुार कायदा  मोडल्यास तरंुूगवासाची अट रदद  
करून रू. 500/- / प्रहतहदन/ प्रहशक्षणाथी तीन महहनेपयंत आहण त्यानंतर सदर जागांची   भरती 
होईपयंत रू. 1000/- / प्रहतहदन / प्रहशक्षणाथी  असा दंड आकरण्यात येईल. 

5. DGT  Notification Dated 02 माचव 2017 नसुार सवव व्यवसायांच्या आय.टी.आय.उत्तीणव 
उमेदवारांसाठी ॲपे्रटीसचा कालावधी हा 01 वषव करण्यात आलेला आहे.तथापी 8वी  ककवा 10 वी 
उत्तीणव  अभ्यासिमहनहाय उमेदवारांसाठी 01 वषव 03 महहने ककवा 02 वषव अभ्यासिमहनहाय 
दशवहवण्यात आलेला आहे. 

6. DGT  Notification Dated 02 माचव 2017 नसुार व्होकेशनल अभ्यासिमापैकी सहा व्यवसायांना  
असणारी  रेड ॲपे्रटीसहशप रदद करण्यात आलेली असनू आता सवव 20 व्होकेशनल 
अभ्यासिमांना व्होकेशनल ॲपे्रटीसहशप उपलÉध  करुन देण्यात आलेली आहे.सदर ॲपे्रटीसहशप ही 
RDAT,SION,Mumbai यांचे माफव त राबहवण्यात येते.सदर उमेदवारांचे Portal  नोंदणी करण्याची 
आव¿यकता नसनु त्यांची परीक्षादेखील घेण्यात येत नाही. सदर उमेदवारांचे आतथापनेत रुज ु
झालेनंतर हवहीत नमनु्यात Contract Form तयार करुन घेण्यात यावेत व ते संबंहधत हजल्हयाच्या 
हजल्हा कायालयात आणनु देण्यात यावेत.तेथनु ते RDAT,SION,Mumbai यांचेकडे पाठहवण्यात 
येतात.कालावधी पणुव झालेनंतर त्यांना प्रहशक्षण पणुव केल्याचे प्रमाणपत्र RDAT,SION,Mumbai 
यांचेतफे देण्यात येते. व्होकेशनल ॲप्रेंटीसहशपचे पनुवरहचत व्यवसाय खालीलप्रमाणे :- 

http://www.apprenticeshipindia.gov.in/
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Sr.No. Revised Course Name          Timing 
1 Electronics Technology 1 year 

2 Mechanical  Technology 1 year 

3 Automobile  Technology  1 year 

4 Construction  Technology 1 year 

5 Logistic and Supply Chain Management 1 year 

6 Marketing Retail Management 1 year 

7 Ophthalmic Technician 1 year 

8 Radiology Technician 1 year 

9 Medical laboratory Technician 1 year 

10 Child,Old age & Health Care Services 1 year 

11 Tourism and Hospitality Management 1 year 

12 Electrical  Technology 1 year 

13 Computer Technology 1 year 

14 Accounting,Financial Office Management 1 year 

15 Banking Financial Services and Insurance 1 year 

16 Horticulture 1 year 

17 Crop Science 1 year 

18 Annimal Husbandry and Dairy Technology 1 year 

19 Fishery Technology 1 year 

20 Food Production 1 year 

 

7. DGT  Notification Dated 04/12/ 2018 व 01/10/2019 नसुार Trade Apprenticeship 
Fresher trade Apprenticeship &Vocational Apprenticeship यासवव प्रकारच्या 
Apprenticeship ला NAPS(National Apprenticeship Promotion Scheme) राष्ट्रीय हशकाऊ 
उमेदवारी  प्रोत्साहन योजना लाग ुकरण्यात आलेली  आहे. 

8. िोटया व मÅयम औदयोहगक आतथापनांमध्ये ATS योजना राबहवण्यासाठी सदर आतथापनांच्या 
मदतीसाठी  कें द्र  सरकारतफे TPA यांच्या नेमणकूा केलेल्या आहेत. 

9. सदर योजनेंतगवत हशकाऊ उमेदवारी प्रहशक्षण पणुव करणा-या प्रत्येक उमेदवारासाठी सवेहक्षत 
आतथापनेस हनधारीत हवदयावेतनाच्या 25% ककवा रु.1500/- प्रती महहना यापैकी कमी असेल ती 
र©कम असा प्रोत्साहन भत्ता गदल  ज तो. 

10. बेहसक रेकनग घेणा-या उमेदवारांसाठी पहहल्या 500 तासांसाठी रु.15/- प्रतीमाह प्रती उमेदवार ककवा 
रु.7500/- प्रती  उमेदवार  यापैकी  जी कमी असेल  ती  र©कम  देय राहील. 

11. रजा:-  हशकाऊ उमेदवारांना  आतथापनेच्या हनयमानसुार रजा देणेचे अहधकार  प्रदान केलेले आहेत.  
12. महाराष्ट्र  अपे्रहटहशप ॲक्ट – हया कायदयाअंतगवत Apprenticeship Maharashtra  
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      Amendment Act-  2017 असे  संबोधले जाते.  हा कायदा हदनांक 9 फेब्रवुारी 2018  पासनू    
      अंमलात आला आहे.      
     या कायदयानसुार आतथापना   हशकाऊ उमेदवारांची भरती  2.5 %   ते  25%  या प्रमाणे एकूण     
     मनषु्ट्यबळाच्या प्रमाणात घेऊ शकतात . 

13. हदनांक 3 जनू 2021   च्या राजपत्रानसुार (MAPS)  हवदयावेतनाच्या  75%  ककवा  जाततीत जातत 
5000/- प्रहतपतूी पैकी  1500/- ची  प्रगतपतूी  NAPS   या योजनेअंतगवत व उरलेले  3500 /- 
महाराष्ट्र  शासनाकडुन केली ज ण र आहे. 

14. BTP  साठी रुपये 10 ,000/-  Training Cost  .  500  तासाकरीता  प्रहतपतूी (  राज्य  
सरकारकडून 2500   /-  आगण  कें द्रसरकारकडून  7500/-)  केली जाते 

15. सदहसथतीत  MAPS   पोटवल तयार करणेबाबतची कायववाही चाल ूआहे.      
                                  

 

प्रकरण -- 2 

2. व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, प्रादेहशक कायालय, घोले रोड, पणेु येथील अहधकारी/ कमगचारी 
यांचे अहधकार व कतगव्ये :  

(The powers and duties of its officers and employees) 

सहसंचालक :  

1. प्रशासकीय व हवत्तीय हनयमांचे अहधन राहून कायालय प्रमखु व प्रादेहशक हवभाग प्रमखु म्हणनू सवव 
प्रयोजनाथव कतवव्य बजाहवणे. 

2. अशासकीय संतथांची मदत, मान्यता काढून घेणे ककवा रद्द करणे यासाठी मा.संचालक, व्यवसाय 
हशक्षण व प्रहशक्षण यांना हशफारस करणे. 

3. व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण हवभागाच्या हनयंत्रणाखाली असलेल्या अशासकीय तांहत्रक हवद्यालय, 
औद्योहगक व व्यावसाहयक शाळा, इ. संतथंचे हनरीक्षण करणे. 

4. मा.संचालक, व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण यांना मान्यताप्राप्त संतथांचे बांधकामासाठी अनदुान मंजरू 
करणेस मदत व्हावी यासाठी हशफारशी करणे. 

5. त्यांना प्रदान केलेल्या हशतत, हनयंत्रण व प्रशासकीय अहधकारांचा वापर करुन त्यांच्या   
अहधपत्याखालील संतथा/कायालये यामध्ये कायवक्षमता जोपासणे.  

6. अभ्यासिमात बदल करणेसाठी संतथाप्रमखुांच्या आलेल्या अजावर योग्य त्या हशफारशी करुन  
मा.संचालक, व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण यांना पढुील कायववाहीकहरता पाठहवणे. 
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7. हवहहत मयादेपयवन्त वापरण्यास अयोग्य अशा जड वततूंचे हनलेखन करणे. 

8. दरवषी प्रत्येक संतथेचे हवहहत केलेल्या मयादेपयवन्त वापरण्यास अयोग्य अशी हत्यारे यंत्रसामगु्री यांची 
हविी ककवा हवल्हेवाट लावणे. 

9. वापरण्यास अयोग्य अशी हत्यारे यांची हविी ककवा हवल्हेवाट लावणेस मंजरूी देणे. 

10. त्यांच्या उपयोगासाठी आहण त्यांच्या अहधपत्याखालील अहधकाऱयांच्या उपयोगासाठी पतुतके, प्रकाशने 
व वतवमानपते्र खेरीदीस मंजरूी देणे. 

11. हवभागातील अराजपहत्रत कमवचाऱयांच्या नेमणकूा आहण पदोन्नती हनयमांच्या अहधन राहून करणे. 

12. नेमणकू करण्यास सक्षम असणाऱया शासकीय कमवचाऱयांचे वेतन हनयमाप्रमाणे हनस्श्चत करणे. 

13. नेमणकू करण्यास सक्षम असणाऱया शासकीय कमवचाऱयांना हनवतृ्तीवेतन मंजरू करणे. 

14. त्यांचे कमाल वेतन ठराहवक मयादेहून जातत होत नाही अशा राजपहत्रत (वगव-2) आहण अराजपहत्रत 
शासकीय कमवचाऱयांना हवशेष हवकलांग रजा मंजरू करणे. 

15. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतवणकु, हशतत व अपील रुल््) प्रमाणे त्यांच्या अहधपत्याखालील अराजपहत्रत 
शासकीय कमवचाऱयांवर हशततभंग हवषयक कायववाही करणे. 

16. अथवसंकल्पीय अनदुानाच्या मयादेस अहधन राहून तांहत्रक शाळा, औद्योहगक व व्यावसाहयक शाळा 
आहण यांना यंत्रसामगु्री, हत्यारे साठी अनदुान मंजरू करणे.  

17. शासनाने हवहहत केलेल्या हनयमांचे अहधन राहून शासकीय संतथेतील हशक्षकांना खाजगी हशकहवण्या 
घेण्यास परवानगी देणे.  

18. हलहपक वगीय कमवचाऱयांसाठी त्यांच्या कायालयातील व त्यांच्या अहधपत्याखालील संतथांसाठी 
सामान्य संवगव हनमाण करणे व त्याचे हनयंत्रण करणे.  

19. हनयमाप्रमाणे प्रवास भत्ता देयके प्रहततवाक्षरी करणे. 

20. हवभागातील संतथांचे अनदुाहनत संतथांचे व हवद्यावेतनाची देयके प्रहततवाक्षरी करणे.   

21. हवभागीय उपप्रहशक्षणाथी सल्लागार (वहरष्ट्ठ) या नात्याने हशकाऊ उमेदवारी योजना कायदा अंतगवत 
शासकीय व खाजगी आतथापनेतील हशकाऊ उमेदवारी योजनेच्या अंमलबजावणीस जबाबदार असणे. 

22. कहनष्ट्ठ सवेक्षक यांचे मदतीने खाजगी व शासकीय आतथापनांचे प्रहशक्षण सहुवधांबाबतचे सवेक्षण 
करणे. 

23. शासकीय व खाजगी आतथापनेतील हशकाऊ उमेदवारांचे कारँक्ट अजव मंजरू करणे.  
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24. हशकाऊ उमेदवाराच्या हनयमाप्रमाणे प्रात्यहक्षक प्रहशक्षणास मंजरुी देणे, हनयकु्त्यास आयोहजत केलेल्या 
हशकाऊ उमेदवारांना प्रहशक्षण देण्यात येत आहे.  याची हशकाऊ उमेदवारांना भेटून खात्री करणे जर हशकाऊ 
उमेदवारांच्या प्रहशक्षणासाठी ककवा साववजहनक हहतासाठी योग्य असेल तरच अहतकालीक कामासाठी मंजरूी 
देणे. 

25. हशकाऊ उमेदवारी योजनेची हनयमाप्रमाणे अंमलबजावणी होत आहे याची खात्री करण्यासाठी 
आतथापनांचे अहभलेख रहजतटर व इतर कागदपते्र यांची तपासणी करणे. 

26. मलूभतू प्रहशक्षण तथा अनषंुहगक सचूना कें द्रािारे मलूभतू प्रहशक्षण तथा अनषंुहगक सचूनांची 
प्रहशक्षणाची व्यवतथा करणे.  

27. शासकीय आहण अशासकीय मलूभतू प्रहशक्षण तथा अनषंुहगक सचूना कें द्र यांचे हनरीक्षण करणे.  

28. राज्यततरीय व प्रादेहशक ततरीय आयोहजत केलेल्या बैठकांना हजर रहाणे व आपल्या हवभागातील 
समतयांबाबत चचा करणे.  

29. मा.संचालक/शासन यांनी वेळोवेळी नेमनू हदलेली इतर कतवव्ये पार पाडणे.  

 

सहाय्यक संचालकांची काये : 

1. सहसंचालकांच्या अनपुस्तथतीत हवभागीय कायालयाचे कामकाज सांभाळणे.  

2. हवभागातील संतथामध्ये प्रहशक्षण हवषयक बाबी, प्रवेश, परीक्षा या बाबीवर सहसंचालकांच्या 
सचूनेनसुार हनयंत्रण ठेवण्याचे कायव करणे.  

3. सहसंचालकांनी शासन हनयमानसुार हदलेल्या सचूना हवभागाच्या अहधपत्याखालील संतथा प्रमखुांना 
हनगवहमत करणेसाठी प्रयत्न करणे. 

हजल्हा व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण अहधकारी यांचे काये : 

1. प्रशासकीय अहधकारांचा आहण हवत्तीय अहधकारांचा वापर करुन कायालयातील दैनंहदन कामकाज 
हवहहत हनयमानसुार पार पाडणे. 

2. हजल्हयातील शासकीय व अशासकीय संतथांची तांहत्रक, दजाहनहाय व प्रशासकीय हनरीक्षणे करणे. 

3. अशासकीय अनदुाहनत संतथांतील कमवचाऱयांचे वेतन देयके तपासनू पारीत करणे. 

4. हजल्हयाचा प्रमखु / कायालय प्रमखु म्हणनू शासनाने आहण संचालकांनी सोपहवलेली जबाबदारी हवहहत 
हनयमानसुार पार पाडणे. 
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5. हजल्हयातील प्रहशक्षणार्थ्यांचे प्रवेश आहण परीक्षेहवषयक काम हवहहत हनयमानसुार पार पाडणे. 

6. संचालकांच्या सचूनेनसुार व्यवसाय हशक्षणामध्ये व प्रहशक्षणामध्ये बदल करणे ककवा प्रगती 
करण्याबाबत संचालकांना हशफारस करणे. 

7. हजल्हयातील संतथांमध्ये प्रहशक्षणार्थ्यांचे प्रहशक्षण सरुळीतपणे सरुु आहे ककवा नाही याबाबत संतथेतील 
अहधकारी / कमवचाऱयांना मागवदशवन व सचूना देणे. 

8. हवभागीय सहसंचालकांच्याआदेशानसुार आहण सचूनेनसुार हनयमाप्रमाणे कायालयातील प्रशासकीय, 
आर्मथक आहण प्रहशक्षण हवषयक पत्रव्यवहाराचा वेळेवर हनपटारा होण्याबाबत योग्य ती कायववाही करणे.  

9. हजल्हयातील प्रमाणपत्र अभ्यासिमांतगवत व्यवसाय हशक्षण मंडळाच्या सचूनेनसुार प्रमाणपत्र 
परीक्षेहवषयक काम पार पाडणे. 

10. संतथेतनू उत्तीणव झालेल्या व्यवसाय प्रहशक्षणार्थ्यांसाठी हशकाऊ उमेदवारी हमळणेकहरता (बोडव ऑफ 
ऍऺप्रेंहटसहशप रेकनग-बोट) कायालयाच्या सहकायाने कामकाज पहाणे.  

11. तसेच वेळोवेळी शासनाने व वहरष्ट्ठ कायालयाने हदलेल्या आदेशांचे / सचूनांचे हनयमानसुार पालन 
करुन शासनाच्या हवहवध योजना राबहवणे. 

12. हजल्हयातील शासकीय व अशासकीय संतथातील अहधकारी / कमवचारी यांना मागवदशवन करणे, 
त्यांच्यावर पयववेक्षण करणे आहण हनयंत्रण ठेवणे. 

13. सहसंचालकांनी शासन हनयमानसुार हदलेल्या सचूना हवभागाच्या अहधपत्याखालील संतथा प्रमखुांना 
हनगवहमत करणे. 

उपहजल्हा व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण अहधकारी यांचे काये : 

1. हजल्हा व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण अहधकारी अनपुस्तथतीत हजल्हा कायालयाचे कामकाज सांभाळणे. 

2. हजल्हयातील संतथामध्ये प्रहशक्षण, प्रवेश, परीक्षा या बाबीवर हजल्हा व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण 
अहधकारी यांचे सचूनेनसुार हनयंत्रण ठेवण्याचे कायव करणे. 

3. हजल्हा व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण अहधकारी यांना त्यांच्या दैनंहदन कामामध्ये मदत करणे इत्यादी. 

हनरीक्षकांचे कायग : 

1. हवभागातील औद्योहगक प्रहशक्षण संतथा/कें द्र यांचे हनरीक्षण करणे. 

2. औद्योहगक प्रहशक्षण संतथा/कें द्रांना संलग्नता हमळण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

3. हवभागातील अशासकीय अनदुाहनत/हवनाअनदुाहनत संतथांचे हनरीक्षण करणे. 
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4. हवभागीय सहसंचालकांना त्यांच्या दैनंहदत कामामध्ये मदत करणे. 

5. हवभागामध्ये शासनाने ठरवून हदलेल्या हवहवध योजना प्रभावीपणे राबहवण्यासाठी सहसंचालकांच्या    

           सचूनेप्रमाणे संतथाप्रमखुांना मागवदशवन करणे. 

. अशासकीय अनदुाहनत संतथामध्ये व्यवसाय हशक्षण प्रभावीपणे राबहवण्याबाबत प्रयत्न करणे. 

सहाय्यक प्रहशक्षणाथी सल्लागार (व) काये : 

1. कहनष्ट्ठ सवेक्षक व सहाय्यक प्रहशक्षणाथी सल्लागार यांना वाटप केलेल्या क्षेत्रातील नवीन आतथापनांचे 
सवेक्षण आहण हवद्यमान आतथापनांचे पनुसवेक्षण करणे.  

2. नवीन आतथापना शोधनू काढणे.  

3. कायवशाळा हनरीक्षण आहण प्रगत व्यवसाय चाचणी करणे.  

4. शासकीय व अशासकीय बीठीआरआय कें द्राचे हनरीक्षण करणे.  

5. बीटीआरआय कें द्रातील प्रहशक्षण कायविम व्यवसाय अभ्यासिमानसुार राबहवणेसाठी कायव करणे.  

6. कतवव्य कसरू आतथपनांनी पणूव संख्येने हशकाऊ उमेदवार नेमावे म्हणनू आतथापनांच्या  संघटनांबरोबर 
बैठकी आयोहजत करणे.    

7. कहनष्ट्ठ सवेक्षक, सहाय्यक प्रहशक्षणाथी सल्लागार यांनी आतथापनांना भेटी देऊन समन्वय साधणे 
याबाबत प्रयत्न करणे.  

8. आतथापनांमध्ये अनसुहूचत जाती, अनसुहूचत जमाती, अपंग, अल्पसंख्यांक, महहला तसेच आर्मथक 
दबुवल घटकातील उमेदवारांना भरती करण्यासाठी सवोतोपरी प्रयत्न करणे.  

9. लघ ुउद्योगांनी गट प्रहशक्षण योजना राबवावी म्हणनू प्रयत्न करणे.  

10. भरती मेळावे आयोहजत करण्यासाठी बीटीआरआय कें द्र, औ.प्र.संतथा/कें द्र खाजगी तसेच शासकीय 
आतथापनांना हशकाऊ उमेदवार भरती करणेसाठी आवाहन करणे.  

संस्थाप्रमखुांचे (प्राचायग/मखु्याध्यापक) काये : 

1. प्रशासकीय अहधकारांचा आहण हवत्तीय अहधकारांचा वापर करुन संतथेतील दैनंहदन कामकाज हवहहत 
हनयमानसुार पार पाडणे. 

2. संतथेचा प्रमखु / कायालय प्रमखु म्हणनू शासनाने आहण संचालकांनी सोपहवलेली जबाबदारी हवहहत 
हनयमानसुार पार पाडणे. 



21 

3. संतथेमधील प्रहशक्षणार्थ्याचे प्रवेश आहण परीक्षेहवषयक काम हवहहत हनयमानसुार पार पाडणे. 

4. संतथेतील लायक प्रहशक्षणार्थ्यांना शासन हनयमाप्रमाणे हवद्यावेतन देण्याबाबत योग्य ती कायववाही 
करणे. 

5. संचालकांच्या सचूनेनसुार व्यवसाय हशक्षणामध्ये व प्रहशक्षणामध्ये बदल करणे ककवा प्रगती 
करण्याबाबत संचालकांना हशफारस करणे. 

6. संतथेमध्ये प्रहशक्षणार्थ्यांचे प्रहशक्षण सरुळीतपणे सरुु आहे ककवा नाही याबाबत संतथेतील 
अहधकारी/कमवचाऱयांना मागवदशवन व सचूना देणे. 

7. संतथेचे आहरण आहण संहवतरण अहधकारी म्हणनू शासनाने ठरवून हदलेले काम हनयमानसुार पार 
पाडणे. 

8. हवभागीय सहसंचालकांच्या आदेशानसुार आहण सचूनेनसुार हनयमाप्रमाणे संतथेतील प्रशासकीय, 
आर्मथक आहण प्रहशक्षण हवषयक पत्रव्यवहाराचा वेळेवर हनपटारा होण्याबाबत योग्य ती कायववाही करणे. 

9. संतथेतील हकमान कौशल्य आहण हिलक्षी व्यवसाय अभ्यासिमांतगवत हवभागीय हशक्षण मंडळाच्या 
सचूनेनसुार उच्च माध्यहमक परीक्षेहवषयक काम पार पाडणे. 

10. संतथेतील दैनंहदन कामकाज सरुळीतपणे चाल ूठेवणे याबाबत लक्ष देणे. 

11. संतथेतनू उत्तीणव झालेल्या प्रहशक्षणार्थ्यांसाठी हशकाऊ उमेदवारी हमळणेकहरता वहरष्ट्ठ कायालयाच्या 
सचूनेनसुार कामकाज पहाणे. 

12. संतथेमध्ये लोकसेवा कें द्रांतगवत जाततीत जातत कामे तवीकारुन शासनाला जाततीत जातत आर्मथक हनधी 
जमा करण्याबाबत कायववाही करणे. 

13. संतथेमध्ये पी.ओ.टी.एस. योजना राबहवणे. 

14. तसेच वेळोवेळी शासनाने व वहरष्ट्ठ कायालयाने हदलेल्या आदेशांचे/सचूनांचे हनयमानसुार पालन करुन 
शासनाच्या हवहवध योजना राबहवणे. 

15. कहनष्ट्ठ अहधकारी/कमवचारी यांना मागवदशवन करणे, त्यांच्यावर पयववेक्षण करणे आहण हनयंत्रण ठेवणे. 

उप-प्राचायग यांचे काये : 

1. संतथाप्रमखुांच्या अनपुस्तथतीमध्ये संतथेचे कामकाज पहाणे. 

2. संतथेतील प्रहशक्षणार्थ्यांचे प्रहशक्षण सरुळीत पार पाडण्यासाठी प्राचायांच्या सचूना कहनष्ट्ठांना हनगवहमत 
करणे व त्यांची अंमलबजावणी होण्याच्या दषृ्ट्टीने प्रयत्न करणे. 
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3. प्राचायांनी नेमनू हदलेले प्रशासकीय कामकाज पहाणे. 

4. संतथेमधील कमवचाऱयांवर हनयंत्रण ठेवणे तसेच हशतत राखण्याचा प्रयत्न करणे. 

5. प्रहशक्षणाबाबत गटहनदेशक/हनदेशकांना मागवदशवन करणे. 

6. संतथेतील यंत्रसामगु्री आहण उपकरणे यांची हनगा ठेवणे व दरुुतती करण्याबाबत 
गटहनदेशक/हनदेशकांना मागवदशवन करणे. 

7. प्राचायांच्या सचूनेनसुार संतथेतील इतर कामकाज पहाणे. 

लेखाहधकारी यांचे कायग : 

लेखा अहधकारी हवभागाच्या खालील आर्मथक प्रकरणांसाठी जबाबदार असतो. 

1. हवभागाचा अथवसंकल्प तयार करणे. 

2. खचव ताळमेळ करणे. 

3. लेखा आहण भांडार हवभागाचे हनरीक्षण. 

4. लेखा आक्षेप हनकाली काढणे. 

5. लोक लेखा सहमती (पस्ब्लक अकौंट कहमटी) ने घेतलेले आक्षेप हनकाली काढणे. 

6. शासकीय कजे आहण वसलुी. 

7. प्रहशक्षणार्थ्यांचे हवद्यावेतन. 

8. हवभागाचे वेतन देयके, प्रवास देयके आहण इतर देयके. 

9. अशासकीय अनदुाहनत संतथांमधील कमवचाऱयांचे भहवष्ट्य हनवाह हनधी लेखा अद्ययावत ठेवणे, खाते 
िमांक देणे, भ.हन.हन.अग्रीम मंजरू करणे, भ.हन.हन. नापरतावा मंजरू करणे. 

10. शासकीय तसेच अशासकीय अनदुाहनत संतथांमधील अहधकारी/कमवचाऱयांचे सेवा हनवतृ्तीवेतन 
मा.महालेखापाल यांचेकडून मंजरू करुन घेणेबाबत योग्य ती कायववाही करणे. 

11. हवभागाशी संबंहधत लेखाहवषयक इतर बाबी. 

12. दैनंहदन व्यवहाराची रोखपाल हनयहमत रोखवहीमध्ये (कॅशबकु) नोंद घेईल याची दक्षता घेणे. 

 

 



23 

कहनष्ट्ठ सवेक्षक - बीटीआरआय/प्रादेहशक कायालय यांचे कायग : 

1. नवीन आतथापना शोधनू काढणे. 

2. नवीन आतथापनांचे सवेक्षण करुन हशकाऊ उमेदवारीच्या जागा हनदेहशत करणे.  

3. हवद्यमान आतथापनांचे पनुसवेक्षण करणे.  

4. कायवशाळा प्रहशक्षण हनरीक्षण करणे. 

5. प्रगत व्यवसाय चाचणीच्या कामात सहाय्यक प्रहशक्षणाथी सल्लागार (वहरष्ट्ठ) आहण सहाय्यक 
प्रहशक्षणाथी साल्लागार यांना मदत करणे. 

6. आतथापनेमध्ये पणूव संख्येने हशकाऊ उमेदवार नेमले जातील हे पहाणे.  

7. हनयतकाहलक हववरणपते्र व अहवाल सादर करणे. 

8. आतथापना व मलूभतू प्रहशक्षण तथा अनषंुहगक सचूना कें द्राचे कामामध्ये समन्वय साधणे. 

9. हशकाऊ उमेदवार व आतथापना यांच्या तिारीचे हनराकरण करणे. 

10. हशकाऊ उमेदवारी योजने संदभात वेळोवेळी सांहगतलेले काम करणे.  

पयगवेक्षीय हलहपक कमगचाऱ्यांची (मखु्य हलहपक, कायालय अहधक्षक) यांचे कायग : 

1. वहरष्ट्ठ हलहपक, हटप्पणी सहाय्यक, कहनष्ट्ठ हलहपक, हशपाई यांच्या कामावर देखरेख करणे. 

2. हाताखालील कमवचाऱयांना योग्य व समान प्रमाणात कामाचे वाटप झाले आहे ते पहाणे.  त्याचप्रमाणे 
हटप्पणी सहाय्यक/वहरष्ट्ठ हलहपक यांच्यावर जबाबदारीची कामे सोपहवणे.  

3. टपाल माहकंग करुन संबंहधत हलहपकाला हनपटाऱयाच्या दषृ्ट्टीने मागवदशवन करणे. 

4. हाताखालील प्रत्येक कमवचाऱयाकडे सोपहवलेल्या कामाची हवषयवार यादी ठेवणे. 

5. प्रत्येक कमवचाऱयाचे हनयतकालीक टेबल हनरीक्षण घेणे. 

6. प्रत्येक कमवचाऱयाने ठेवलेले रहजतटर कायवहववरण तपासनू त्यावर शेरे/अहभप्राय नोंदवून तवाक्षरी 
करणे. 

7. शासनाकडून अथवा वहरष्ट्ठांकडून तमरणपते्र आल्यास संबंहधत कमवचाऱयाकडून अशी प्रकरणे मागवून 
घेऊन त्याला योग्य त्या सचूना/मागवदशवन करणे. 
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8. अधवशासकीय पत्रांना त्वहरत उत्तर देण्याच्या दषृ्ट्टीने संबंहधत हलहपकाने अंतहरम उत्तर तयार करुन असे 
पत्र आल्यानंतर तीन हदवसांचे आत पढुील कायववाहीसाठी त्याच्यापढेु ठेवले आहे याची दक्षता घेईल. 

9. हाताखालील कमवचाऱयांनी प्रत्येक प्रकरण पयववेक्षीय कमवचाऱयामाफव त वहरष्ट्ठांना सादर करणे 
आवश्यक आहे.  अहधकाऱयांनी एखादे महत्वाचे प्रकरण पयववेक्षीय कमवचाऱयाकडे सोपहवले असल्यास तवत: 
अशी प्रकरणे हाताळून ती हनकाली काढणे. 

10. प्रकरणांचा त्वहरत हनपटारा करण्याच्या दषृ्ट्टीने/हनकालात काढण्याच्या दषृ्ट्टीने त्याचप्रमाणे कायवक्षमता 
वाढहवण्याच्या दषृ्ट्टीने व कामामध्ये टापटीपपणा ठेवण्याच्या दषृ्ट्टीने (तवच्िता) हाताखालील कमवचाऱयांना 
मागवदशवन करणे. 

11. अहधपत्याखालील वहरष्ट्ठ व कहनष्ट्ठ हलहपकांच्या कामाची महहन्यातनू एकदा कायवहववरण नोंदवहीनसुार 
टेबल तपासणी करणे. 

12. शाखेची सांस्ख्यकीय माहहती अद्ययावत ठेवणे.  

13. कायालयातील वेगवेगळया पहरपत्रकाची नतती जतन करुन ठेवणे. 

हलहपक वगीय (कहनष्ट्ठ हलहपक, वहरष्ट्ठ हलहपक) कमगचाऱ्यांची कायग/कतगव्ये : 

1. हवभाग प्रमखुांनी हवभागणी केल्याप्रमाणे हवषयवार नतती ठेवणे.  

2. प्रश्नपहत्रका हवतरण, कायवशाळेचे आयोजन आहण न्यायालयीन प्रकरणे इ. संबंधात वहरष्ट्ठांच्या 
आदेशानसुार दौरा करणे.  

3. प्रकरण कायववाहीसाठी प्रकरण हटप्पणीसह वहरष्ट्ठांना सादर करणे.  

4. कायवहववरणपत्र अद्ययावत ठेवणे व साप्ताहहक गोषवारा शाखा प्रमखुांना सादर करणे.  

5. कालबाह्य कागदपत्र नष्ट्ट करण्याची वहरष्ट्ठांच्या मान्यतेने कायववाही करणे. 

6. शाखा प्रमखुांनी वेळोवेळी सोपहवलेली कामे पार पाडणे.    

7. संतथेच्या व्यवहाराचे हहशेब ठेवणे, फी वसलू करणे, नोंदवहीत नोंदी घेणे, पावत्या देणे, आहण त्यांचे     

            हहशेब ठेवणे.  

8. संतथेचा अथवसंकल्प तयार करणे.  

9. जडवततु संग्रह नोंदवही ठेवणे. 
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10. वेतनदेयके, परुवणी देयके तयार करणे आहण ती संतथा प्रमखुांमाफव त संबंहधत प्राहधकाऱयांना सादर  

            करणे.  

11. आयकर, सक्तीची ठेव योजना, सीटीडी, इतर व्यवहारांच्या बाबतीत कामे पार पाडणे.  

12. हहशेबांची हववरणपते्र खात्याला सादर करणे.  

13. हहशेबांच्या तपासणीसाठी पवूवतयारी व ते तपासनू घेणे करणे.  

14. फी च्या रकमा आहण अन्य रकमा कोषागारात भरणे.  

15. वेतन्नोत्तर अनदुानाची संबंहधत असलेल्या बाबीवर लक्ष ठेवणे.  

16. संतथेला आवश्यक असणारे साहहत्य खरेदी करणे.  

17. सवव कमवचाऱयांच्या वेतन हनस्श्चतीशी संबंहधत कामे करणे. 

18. वहरष्ट्ठांना कमवचाऱयांच्या संदभातील माहहती परुहवणे.  

19. कमवचाऱयांची सेवापतुतके अद्ययावत ठेवणे. 

20. चतथुवश्रेणी कमवचाऱयांच्या भहवष्ट्य हनवाह हनधीचे हहशेब ठेवणे. 

21. भहवष्ट्य हनवाह हनधीमधनू अग्रीम/कजव मंजरुीचे प्रतताव संतथा प्रमखुांकडे पाठहवणे. 

22. कमवचाऱयाच्या सेवाहनवतृ्तीची कागदपते्र तयार करणे. 

23. कमवचाऱयांच्या वैयस्क्तक नतती ठेवणे. 

24. शासनाशी अथवा वहरष्ट्ठांशी करावयाच्या पत्रव्यवहाराचे मसदेु तयार करणे. 

25. आवक जावक नोंदवहया ठेवणे. 

26. शासनाने आहण वहरष्ट्ठांनी हदलेल्या सचूनांचे पालन करणे आहण आवश्यक असेल तेव्हा त्या सचूना  

           हशक्षक/हनदेशक/इतर कमवचारी/हवद्याथी आहण त्यांचे पालक यांच्या हनदशवनास आणणे. 

27. पत्रांचे मसदेु, हववरणपते्र यांच्या टंकलेखनाचे काम करणे.  

28. हवद्यार्थ्यांच्या पालकांना आवश्यक ती माहहती देणे. 

29. हजेरी पट तयार करणे.  

30. हवषयवार हनवडनतती/अहभलेख फी नोंदवही आहण संतथेची सववसाधारण नोंदवही ठेवणे. 
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प्रकरण -- 3 

3.  हनणगय प्रहक्रयेमध्ये पयगवेक्षणासाठी अस्स्तत्वात असलेली कायगपध्दती व उत्तर दाहयत्व 

 (The Procedure followed in the decision making process including channels of 
supervision and accountability) 

 महाराष्ट्र व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण हवभाग, प्रादेहशक कायालय, पणेु दैनंहदन कामकाजात पयववेक्षण 
व मलू्यमापनासाठी सववसाधारणपणे सवव शासकीय कायालयांतगवत अस्ततत्त्वात असलेली कायवपध्दती 
कायास्न्वत आहे. 

 Channel of Communication यामध्ये हवभागांतगवत प्राथहमक ततरावर कहनष्ट्ठ / वहरष्ट्ठ 
हलहपकांमाफव त प्रकरस्ण्णकेचे सादरीकरण होते त्यामध्ये पयववेक्षणासाठी व हनणवयासाठी आवश्यक ती सवव 
प्राथहमक माहहती सादर करण्याची जबाबदारी कहनष्ट्ठ / वहरष्ट्ठ हलहपकांची असते.  प्रकरहणकेच्या सादरीकरणात 
कहनष्ट्ठततरांवर एखादी माहहती नमदू करण्याचे राहून गेले असल्यास ती नमदू करुन वहरष्ट्ठांना प्रकरहणकेमध्ये 
योग्य तो हनणवय घेता यावा या दषृ्ट्टीने मोजक्या शब्दात संपणूव प्रकरहणकेचा परामषव घेवून ती प्रकरहणका 
अधीक्षक / अहधकाऱयांमाफव त वहरष्ट्ठांकडे हनणवयासाठी पाठहवली जाते. 

 प्रादेहशक कायालय, पणेु पयववेक्षण व मलू्यमापन व हनणवयासाठी खालीलप्रमाणे कायवपध्दती अवलंहबली 
जाते. 

1. प्राथहमक ततरावरील काम : कहनष्ट्ठ / वहरष्ट्ठ / मखु्य हलहपक 

2. पयववेक्षण व मलू्यमापन : अधीक्षक / कायासन अहधकारी 

3. हनणवय प्रहियेशी सहभागी अहधकारी : कायासन अहधकारी 

4. हनणवयाहधकारी (सववसाधारण तसेच प्रशासहनक ) : सहसंचालक 

5. धोरणात्मक हनणवय : संचालनालय / महाराष्ट्र शासन 

 प्रत्येक प्रकरणी हनणवय घेण्याची जबाबदारी सामदुाहयक (Joint Responsibility) आहे.  कोणत्याही 
प्रकरणासंबंधी एखाद्या पातळीवर हवनाकारण हवलंब झाल्यास त्याततरावर जबाबदारी हनस्श्चत करण्याची 
कायववाही केली जाते. 
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प्रकरण -- 4 

4. कामाचा हनपटारा करण्यासंबंधी ठरहवण्यात आलेल ेहनकष :  

 (The norms set by it for the discharge of its functions)  

 

1. सामान्य प्रशासन हवभाग (अहधसचूना) हदनांक 25 मे 2006 अन्वये महाराष्ट्र शासकीय कमवचाऱयांचे 
बदल्यांचे हवहनयमन आहण शासकीय कतवव्य पार पाडतांना होणाऱया हवलंबास प्रहतबंध अहधहनयम 2005 
मधील प्रकरण तीन मदु्दा ि.10 (1) व (2) (3).  

 

 

प्रकरण -- 5  

5. कामकाजाचा हनपटारा करण्यासाठी कमगचाऱ्यांकडून वापरल ेजाणारे ककवा ठरहवलेले ककवा 
हनयंहत्रत केलेल ेअहधहनयम, सचूनापते्र, मनॅ्यअुल्् व अहभलेख - :   

 (The rules regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control 
or used by its employees for discharging its functions)   

 अहभलेख्याचे नाव / हशषवक :-   

 अ) हनयम / हनयमावली  

 आतथापना हवभागातील कामांचा हनपटारा होण्यासंदभात उपयोगात आणल्या जाणाऱया 
हनयम/हनयमावल्या/सचूना/पतुतके/शासन हनणवय व अहभलेखे   

1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) हनयम 1981  

2. म.ना.से. (वेतन) हनयम 1981  

3. म.ना.से. (सेवेच्या सववसाधारण शती) हनयम 1981   

4. म.ना.से. (हनवतृ्ती वेतन) हनयम 1982  

5. म.ना.से. (अंशराशीकरण) हनयम 1984  

6. म.ना.से. (वतवणकू) हनयम 1979  
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7. म.ना.से. (हशतत व अपील) हनयम 1979  

8. हवभागीय चौकशी हनयम पसु्ततका (चौथी आवतृ्ती) 1991  

9. म.ना.से. (जेष्ट्ठतेचे हवहनयमन) हनयम 1982 

10. म.ना.से. (सेवा व शती) हनयम 1981  

11. सेवाप्रवेश हनयम 

12. कबदनूामावली ठेवणेबाबतचे हनयम 

ब) शासन हनणगय/मागगदशगक सचूना 

1. पदभरती/पदोन्नती बाबतचे शासन हनणवय 

2. अनकंुपा तत्वावरील नेमणकुा देण्याबाबतचे शासन हनणवय 

3. बदली संदभातील शासन हनणवय/मागवदशवक सचूना 

4. अहतहरक्त कायवभारासंदभातील शासन हनणवय/मागवदशवक सचूना 

5. कहदी/मराठी भाषा उत्तीणव होण्यापासनू सटू हमळणेबाबतचे शासन हनणवय 

6. जात प्रमाणपत्र पडताळणी संदभातील शासन हनणवय 

7. संगणक प्रहशक्षणासंदभातील शासन हनणवय 

8. वेतन हनस्श्चती संदभातील शासन हनणवय 

9. कालबध्द पदोन्नती/आश्वाहसत प्रगती योजना, हिततरीय/हत्रततरीय वेतनश्रेणी संदभातील शासन हनणवय 

10. मानीव हदनांक तथाहयत्व प्रमाणपत्र संदभातील शासन हनणवय 

11. हवभागीय चौकशी संदभातील शासन हनणवय 

 

 क) इतर माहहती व अहभलेखे 

1. सेवाप्रवेशोत्तर/हवभागीय पहरक्षेसंदभातील महाराष्ट्र शासन राजपऋा हदनांक 25 ऑक्टोबर 1973  

            भाग-4 अ 

2. न्यायालयीन प्रकरणासंदभातील शासन हनणवय/न्यायहनवाडे 
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उपरोक्त अहभलेखे/हनयम/हनयमावल्या : मा.व्यवतथापक, शासकीय मदु्रणालय,  

चनी रोड, मुंबई 

3.     उपरोक्त अहभलेखे प्राप्त करुन     
घेणेबाबतचे शलु्क 

: शासनाने वेळोवेळी हनस्श्चत केलेले शलु्क 

 

 

 इतर हवभागातील कामांचा हनपटारा होण्यासंदभात उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या हनयम/ 
हनयमावल्या / सचूना / पसु्तके / शासन हनणगय व अहभलेखे 

अ.क्र. पसु्तकाचे नाव प्रकाशकाचे नाव व पत्ता 

1 2 3 

1 माध्यहमक शाळा संहहता सधुाहरत आवतृ्ती 
1986 

हशक्षण व सेवायोजन हवभाग, महाराष्ट्र शासन, येरवडा कारागहृ 
मदु्रणालय, पणेु-6 

2 महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कमवचारी 
(सेवेच्या शती) हनयमावली 1981 

हशक्षण व सेवायोजन हवभाग, महाराष्ट्र शासन संचालक, 
सरकारी मदु्रण व लेखन सामग्री, महाराष्ट्र शासन, मुंबई-4 

3 The M.E.P.S. (condition of service) 
Regulation Act 1977 

Director, Govt.Printing, Publication and Stationery, 
M.S.,Mumbai-4 

4 महाराष्ट्र नागरी सेवा (हनवतृ्ती वेतन) हनयम 
1982 दसुरी आवतृ्ती 

महाराष्ट्र शासनाचे हवत्तीय प्रकाशन ि.तीन संचालक, सरकारी 
मदु्रण व लेखन सामग्री प्रकाशन संचालनालय, म.रा. (प्रकाशन 
शाखा), नेताजी सभुाष मागव, मुंबई 

5 महाराष्ट्र नागरी सेवा (हनवतृ्ती वेतनाचे 
अंशराशीकरण) हनयम 1984 

महाराष्ट्र शासनाचे हवत्तीय प्रकाशन ि.तीन शासकीय मध्यवती 
मदु्रणालय, मुंबई 

6 The Maharashtra Secondary and 
High Secondary Education Boards 
Regulations 1977 

Shri.S.B.Chandekar, Secretary, Maharashtra 
Secondary Board of Secondary and Higher 
Secondary Education, Pune-10  

7 Training Manual for I.T.I. and 
Centres (Second edition) 

D.G.E.T. Govt. of India, Ministry of Labour, Tata, 
McGraw-Hill Publishing Co.Ltd., New Delhi 110008 
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8 Training Manual for A.T.S. D.G.E.T. Govt. of India, Ministry of Labour, Tata, 
McGraw-Hill Publishing Co.Ltd., New Delhi 110008 

9 माहहतीचा अहधकार -- यशदा यशवंतराव चव्हाण हवकास प्रशासन प्रबोहधनी, राजभवन 
आवार, बाणेर रतता, पणेु-7 

10 लोकसेवा कें द्र मागवदशवक पसु्ततका श्री.ज.द.भुतांगे, संचालक, प्रहशक्षण, संचालनालय, म.रा. मुंबई 

11 सेवा सहकारी सोसायटी मागवदर्मशका रोजगार व तवयंरोजगार संचालनालय, म.रा. कोकण भवन, 
हतसरा मजला, हवततारीत कक्ष, नवी मुंबई-14 

12 हनरीक्षण मागवदशवक पसु्ततका 2003 व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण संचालनालय,म.रा. मुंबई 

13 भांडार हनयोजन, व्यवतथापन व हनयमन 
पसु्ततका 

व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण संचालनालय, म.रा. मुंबई 

14 हवत्तीय हनयमावली हवत्तीय अहधकार हनयम पसु्ततका 1978 शा.हन.ि.हवअप्र 
1000/प्र.ि.46/2001/हवहनयम मंत्रालय, मुंबई 32 हद.11-7-
2001 
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प्रकरण – 6 

 

6. व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, प्रादेहशक कायालय, पणेु यांचे कायालयात ठेवलेल े ककवा 
हनयंहत्रत केलेल ेअहभलेख्यांचे गटवार तक्ते  

 (Statement of the categories of documents that are held by it or under its control) 

 व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, प्रादेहशक कायालय, पणेु यांचे कायालयात ठेवण्यात आलेले अहभलेखे / 
कागदपते्र तसेच ते राखनू ठेवण्याचा कालावधी इत्यादीसंबंधीत माहहती दशवहवणारा तक्ता  

अ. 
क्र. 

ठेवण्यात आलेल ेअहभलेखे / कागदपते्र कागदपते्र राखनू ठेवण्याचा / 
नेस्तनाबतू करण्याचा कालावधी 

शेरा 

1 2 3 4 

अ) आस्थापना हवभाग    

1 सवव हवभागातील शासन हनणवय व पहरपत्रके  गट-अ/कायम तवरुपी जपनू ठेवावयाचे  

2 बदल्या, पदोन्नत्या, पदावनती, नेमणकुा इ.बाबतचे अहभलेखे गट-ब / 30वषे  

3 कबद ूनामावली गट-अ/कायमतवरुपी जपनू ठेवावयाचे  

4 पदोन्नती सहमतीचे इहतवतृ्त व इतर अनषंुहगक अहभलेखे वरीलप्रमाणे  

5 तटाफ पोहझशन वरीलप्रमाणे  

6 संघटनांशी  पत्रव्यवहार गट-क / 5 वषे  

7 प्रहतहनयकु्त्या व त्या संबंधातील अहभलेखे वरीलप्रमाणे  

8 इतर पत्रव्यवहार गट-ड / 1 वषव  

9 सेवापतुतके गट-क (कमवचाऱयाचा मतृ्य ूककवा हनवतृ्त    
झाल्यापासनू 5 वषे) 

 

10 रजा मंजरुी आदेश (हकरकोळ रजेव्यहतहरक्त) वरीलप्रमाणे  

11 हकरकोळ रजेसंबंधी कागदपते्र व नोंदी गट-ड  
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12 हजेरीपत्रके गट-क  

13 राजपहत्रत अहधकाऱयांचे संदभातील पत्रव्यवहार गट-ब / 30 वषे  

14 तवग्राम घोषणा/अन्य नामहनदेशने स्तवकृती आदेश गट-क (सेवापतुतकात नोंद घेऊन 5 
वषापयवन्त) 

 

15 हवशेष वेतन/सीटीसी व अनषंुहगक कागदपते्र गट-क / 5 वषे  

16 प्रवास मान्यता, नै.रजा, हकरकोळ पत्रव्यवहार गट-ड / 1 वषव  

17 सेवाहनवतृ्ती प्रकरणे गट-क / 5 वषे  

18 वेतनहनस्श्चती आदेश, मानीव हदनांक मंजरूी आदेश, तथाहयत्व 
प्रमाणपत्र आदेश, कालबध्द पदोन्नती आदेश, हिततरीय/हत्रततरीय 
मंजरुी आदेश, तात्परुते सेवाहनवतृ्ती व उपदान आदेश 

गट-क (सेवापतुतकात नोंद घेऊन 5 
वषापयवन्त) 

 

19 तात्परुती पदे पढेु चाल ूठेवणेबाबत गट-क / 5 वषे  

20 हवभागीय चौकशी प्रकरणे गट-अ / कायमतवरुपी  

21 न्यायालयीन प्रकरणे गट-अ / कायमतवरुपी  

22 हनलंबन आदेश / पनु:तथापनेचे आदेश / हशततभंगहवषयक 
कागदपते्र व अनषंुहगक आदेश 

गट-क (सेवापतुतकात नोंद घेऊन 5 
वषापयवन्त) 

 

23 जेष्ट्ठतासचूी गट-क / 5 वषे  

24 कमवचाऱयांच्या प्रहशक्षणाबाबतचा पत्रव्यवहार, जात पडताळणी, 
संगणक प्रहशक्षण 

गट-क / 5 वषे  

25 सेवाखंड क्षमाहपत करणे  गट-क / (सेवापतुतकात नोंद घेऊन 5 
वषापयवन्त) 

 

26 सहसंचालकांची बैठक व अन्य बैठका गट-क / 5 वषे  

27 दरूध्वनीबाबत पत्रव्यवहार गट-ड / 1 वषव  

28 कमवचाऱयांच्या वयाच्या 55 वषाच्या पढेु अथवा 30 वषाच्या 
सेवेनंतर घ्यावयाच्या आढावा बैठकीबाबतची कागदपते्र 

गट-अ / कायमतवरुपी  
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29 जमानतनामे, प्रहतभतूी बंधपते्र / जामीन कागदपते्र गट-क (कालमयादेनंतर 5 वषे  

30 हनरीक्षण अहवाल (वहरष्ट्ठ कायालयाने केलेले तसेच या 
कायालयाकडून दयु्यम कायालयाचे केलेले हनरीक्षण) 

गट-क / 5 वषे  

31 हवधानसभा/हवधानपहरषद तारांहकत प्रश्न व त्या संबंधीची 
कागदपते्र 

गट-क / 5 वषे  

32 डाकमदु्रांक हहशोब, टपाल नोंदवहया आहण हशपायाच्या हाती 
द्यावयाचे तथाहनक हवतरण टपाल नोंदवही 

गट-क / 5 वषे  

33 टपाल व तारेसंबंधीच्या सचूना व पत्रव्यवहार गट-ड  

34 आवक टपाल नोंदवही गट-क / 5 वषे  

35 शासकीय लेखन सामगु्री वाटप रहजतटर (चनी रोड, मुंबई) गट-क / 5 वषे  

36 शासकीय लेखन सामगु्री कप्रटेड तटेशनरी (येरवडा, पणेु) गट-क / 5 वषे  

37 तथाहनक तटेशनरी खरेदी रहजतटर (जनरल पचेस रहजतटर) गट-क / 5 वषे  

38 वतृ्तपत्र नोंदवही गट-क / 5 वषे  

39 हववरणपते्र माहसक, हतमाही, सहामाही, वार्मषक गट-क / 5 वषे  

40 कायवहववरण पत्रके व त्यांचा गोषवारा गट-क / 5 वषे 

 

 

ब) गोपनीय हवभाग   

41 गोपनीय अहवाल गट-क (कमवचाऱयाच्या सेवाहनवतृ्तीनंतर 
5 वषे) 

 

42 गोपनीय चौकशा / प्राथहमक चौकशा गट-क / 5 वषे  

43 

 

 

गोपनीय पत्रव्यवहार गट-क / 5 वषे  
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क) प्रहशक्षण हवभाग   

44 अहखल भारतीय व्यवसाय परीक्षा हनयमावली कायमतवरुपी  

45 अहखल भारतीय व्यवसाय परीक्षा हनकालपत्रके गट-क / 5 वषे   

46 अहखल भारतीय व्यवसाय परीक्षा-जलैु/जानेवारी संबंहधत 
फाईल्स(2 नग)(वेळापत्रक, कें द्राध्यक्षांच्या नेमणकूा, बाह्य परीक्षक 
हनयकु्त्या,परीक्षेसंबंधीची संचालकांकडून प्राप्त पहरपत्रके, पात्र 
प्रहशक्षणार्थ्यांच्या याद्या) 

गट-ब-1 / 10 वषे  

47 सवव योजना संदभातील पत्रव्यवहार गट-क / 5 वषे  

48 संतथांचे हनरीक्षण अहवाल अ ब क ड तांहत्रक प्रशासकीय गट-क / 5 वषे  

49 रेकनग मनॅ्यअुल हशकाऊ उमेदवारी योजना गट-अ / कायमतवरुपी  

50 अंशकालीन अहधव्याख्याता नतती गट-ड / 1 वषव  

51 ए.टी.एस. 1 ते 5 (सांस्ख्यकी हववरणपत्र) गट-क / 5 वषे  

52 ए.टी.पी.2 (सांस्ख्यकी),एम.आय.एस.(सांस्ख्यकी),ए.टी.एस. 
(सांस्ख्यकी) 

गट-ि / 1 वषव  

53 सव्हेक्षण नतती गट-अ / कायमतवरुपी  

54 हशकाऊ उमेदवारी संबंधातील पहरपत्रके गट-ब  

55 ए.पी.पी.4 नोंदवही गट-क / 5 वषे  

56 नोटीस नोंदवही गट-अ / कायमतवरुपी  

57 आतथापना नतती गट-अ / कायमतवरुपी  

58 पंचवार्मषक योजना गट-ब-1 / 10 वषे  

ड) भसंूपादन व बांधकाम हवभाग   

59 संतथांचे भुसंपादन व बांधकाम फाईल्स कायमतवरुपी  

60 तवेच्िाहनधी प्रतताव 1 वषव  
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61 इमारत भाडे मंजरुीबाबत पत्रव्यवहार 5 वषे  

62 शासकीय इमारत देखभाल व दरुुततीबाबत पत्रव्यवहार 1 वषव  

63 भसंूपादन / बांधकाम तै्रमाहसक अहवाल 1 वषव  

64 संकीणव पत्रव्यवहार 1 वषव  

65 वाहन हहतरीहशट कायमतवरुपी  

66 वाहन लॉगबकु 1 वषे कन््यमेुबल  

67 यंत्रसामगु्री/हत्यारे/उपकरणे/पतुतके (राज्यततर/ प्रादेहशक 
कायालय ततर खरेदी) यांचे परुवठा आदेश व पत्रव्यवहार 

5 वषे ककवा ऑडीट होईपयवन्त  

68 हडझेल/पेरोल खरेदी रहजतटर व देयके 5 वषे  

69 कच्च्या मालाचे मागणीपत्रक मंजरूी आदेश (आर.एस.4/5) ऑडीट होईपयवन्त  

70 जनुी हनलेहखत महशनरी हविीबाबत फाईल ऑडीट होईपयवन्त  

71 संतथाततरावरील खरेदीस कायाेत्तर मान्यता फाईल ऑडीट होईपयवन्त  

72 वार्मषक मेहडकल मागणीपत्रक फाईल 1 वषव ककवा परुवठा होईपयवन्त  

73 भांडार हनरीक्षण अहवाल 1 वषव ककवा त्रटुी पतूवतेपयवन्त  

74 चोरी प्रकरण फाईल हनपटारा होईपयवन्त  

75 वसलुीबाबत पत्रव्यवहार फाईल हनपटारा होईपयवन्त  

76 पीएलए मधनू साहहत्य खेरेदीबाबतचे प्रतताव  1 वषवककवा परुवठा आदेश प्राप्त 
होईपयवन्त 

 

77 यंत्रसामगु्री खरेदी करणेबाबत संचालनालयास सादर केलेले 
प्रतताव 

1 वषव  

78 माहसक/तै्रमाहसक अहवाल 1 वषव  

79 

 

संकीणव पत्रव्यवहार 1 वषव  
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इ) लेखा हवभाग   

80 अ) वैद्यकीय देयके 

ब) आकस्तमक खचव देयके (प्रहततवाक्षरी) 

क) प्रवासभत्ता देयके (प्रहततवाक्षरी) 

क 

क 

क 

 

82 अ) सवव प्रकारची अंदाजपत्रके 

ब) अनदुान हवतरण 

क) खचव ताळमेळ 

ड) माहसक खचव हववरण 

इ) आहदवासी उपयोजनांतगवत/अंदाजपत्रक व खचव ताळमेळ 

क 

क 

क 

ि 

क 

 

83 अ) अशासकीय अनदुानीत संतथांचे अनदुान हवतरण 

ब) अशासकीय संतथांचे अंदाजपत्रके 

क) अशासकीय अनदुानीत संतथांचे वसलूीबाबत 

ड) पत्रव्यवहार 

इ) वेतनेतर अनदुान मलू्यहनधारण व लेखा पहरक्षण  

फ) अशासकीय अनदुाहनत संतथांचे भ.हन.हनधी लेखे मंजरूी 
इ.हवषयक सवव प्रकरणे 

 

 

 

क-1 

क-1 

 

क-1 

 

84 अ) सवव शासकीय संतथा व या कायालयातील सवव 
भ.हन.हन.प्रकरणे 

ब) सवव प्रकारचे शासकीय अहग्रम प्रकरणे 
(घरबांधणी/संगणक/तकुटर, मोटारसायकल खरेदी) 

क-1 

 

क-1 

 

85 भांडार पडताळणी व महालेखापाल यांचेकडील लेखा पहरक्षण 
अहवाल पतूवता करणे 

क-1  
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प्रकरण -- 7 

 

7. अहतहरक्त असलेल्या कोणत्याही ठरावावर सल्ला घेणे ककवा हवचाराथग मांडणे याकहरता 
जनसंपकातील लोकप्रहतहनधी, प्रशासकीय धोरणाचे ससुहूत्रकरण करणे. 

 (The Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation 
by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation 
thereof) 

 या कायालयाशी संबंहधत नाही, या हवभागात वरीलप्रकारचा धोरणात्मक हनणवय घेण्यात येत नाही. 

 

 

 

 

प्रकरण -- 8 

8. ज्यामध्ये सल्ला देणेकहरता दोन ककवा अहधक व्यक्क्तचे घटक असणाऱ्या मंडळात, पहरषदेत, 
सहमतीत अथवा इतर संस्थामध्ये त्या मंडळाच्या, पहरषदेच्या, सहमतीच्या बैठका त्याचे इहतवतृ्त, 
खलुासा हया जनतेसाठी खलु्या आहेत. 

 (A statement of the boards, councils, committee and other bodies consisting of two or 
more persons constituted as its parts are for the purpose of its advice and as to whether 
meetings of those boards, councils, committee and other bodies are open to the public or the 
minutes of such meetings are accessible for public.) 

 या कायालयाशी संबंहधत नाही, या हवभागात वरील प्रकारच्या बैठका घेण्यात येत नाही. 
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प्रकरण -- 9 

व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण संचालनालय व हवभागीय कायालयातील अहधकारी यांचे  दरूध्वनी 
क्रमांक 

अ. 
क्र. 

अहधकाऱ्याचे 
नाव 

पदनाम कायालयाचा पत्ता दरूध्वनी क्रमांक फॅक्स क्र. 

1 श्री.डी.ए. दळवी. संचालक  

 

व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण 
संचालनालय, 3 महापाहलका 
मागव, म.रा. मुंबई-1 

022 22695819 

22621008 

22620603 

22620604 

22620293 

22659235 

2 श्री.के.डब्ल्य ु
.खटावकर 

प्र.सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, 
प्रादेहशक कायालय, 49, 
खेरवाडी, बांदे्र, मुंबई 51 

022 26473055 

26470216 

26471354 

3 श्री.सी.ए.हननाळे 

 

सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, 
प्रादेहशक कायालय, घोले रोड, 
हशवाजीनगर, पणेु-5 

020 25533502 

25535415 

25535416 

25533502 

 

4 श्री.सतीश 
सयुववंशी 

सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, 
प्रादेहशक कायालय, भडकल 
गेट, औरंगाबाद. 

0240 2334962 2337078 

5 श्री.पी.टी.देवत ळे प्र.सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, 
प्रादेहशक कायालय, औप्रसंतथा 
पहरसर, इर्मवन चौक, मोशी रोड, 
अमरावती 

 

0721 2660588 2660320 
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6 श्री.पी.एम.वाकडे सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, 
प्रादेहशक कायालय, नाहशक, 
आग्रारोड, नाहशक. 

0253 2577220 
2579887  

2579410 

7 श्री.पी.टी.देवत ळे सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, 
प्रादेहशक कायालय, 
तवॉफ्टवेअर पाकव , कलकरोड, 
सदर नागपरू 

0712 2533403 

2526723 

2531481 

8 श्री.योगेि प टील  अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय हशक्षण 
परीक्षा मंडळ, िारा 
शा.तं.हनकेतन, 49 खेरवाडी, 
बांदे्र,मुंबई-51 

022 22621775 

26474435 

2531481 



40 

व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण, प्रादेहशक कायालय, पणेु 

हवभागातील संस्थाप्रमखुांची नावे व दरूध्वनी क्रमांक 

अ.क्र. संस्था प्रमखुाचे नाव संस्थेचे नाव 

दरूध्वनी क्रमांक 

एसटीडी 
कोड 

दरूध्वनी क्रमांक 

1 श्री. बी. आर कशपले . हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, पणेु 020 25535417 

२ श्री. धमुाळ एस. एम. हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, सातारा 02162 237954 

3 श्री. पारगांवकर वाय. पी. हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, सांगली 0233 2620089 

4 श्री. सावळे.आर.बी हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, सोलापरू 0217 2727402 

5 श्री.आर.एस.मुंडासे (प्र) हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, कोल्हापरू 0231 2644443 

     

6  श्री. बी. आर कशपले (प्र) प्राचायव, औै.प्र.संतथा, औंध,पणेु 020 
25888284/ 
25886617 

7 श्री. वागदे्र आर. एन. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, औंध (म)ु 020 
25896530/ 
25882776 

8 श्री. कोठेकर डब्ल्य.ु व्ही. (प्र) प्राचायव, औै.प्र.संतथा, भोर 02113 222504 

9 श्री. देशमाने पी. बी. (प्र)  प्राचायव, औै.प्र.संतथा, इंदापरू 02111 223117 

10 श्री. देशमाने पी. बी. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, लोणावळा 02114 273003 

11 श्री.गरदडे.डी.एन (प्र) प्राचायव, औै.प्र.संतथा, माळेगाव 02112 255352 

12 श्री. साबळे.एस.डी प्राचायव, औै.प्र.संतथा, कपपरी-कचचवड 020 27660320 

13 श्री. जगताप.डी.एस प्राचायव, औै.प्र.संतथा, माहणकडोह 02132 222021 

14 श्री. साबळे.ए.ए प्राचायव, औै.प्र.संतथा, घोडेगाव 02133 244429 

15 श्री. डी.एस.जगत प प्राचायव, औै.प्र.संतथा, खेड 02135 223404 
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16 श्री. वागदे्र आर. एन. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, मळुशी 020 27277734 

17 श्री. कोळेकर.बी.के (प्र) प्राचायव, औै.प्र.संतथा, परंुदर 02115 238163 

18 श्री. गोस वी.एस.एल (प्र) प्राचायव, औै.प्र.संतथा, वरवंड 02119 283570 

19 श्री. गोसावी एस. एल. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, हशरुर 02138 225460 

20 श्री. साबळे.ए.ए प्राचायव, औै.प्र.संतथा, वेल्हे 02130 221404 

21 श्री. गोसावी एस. एल. प्राचायव, औ. प्र. संतथा, हवेली 020 27069280 

22 श्री. धमुाळ एस. एम. प्र.प्राचायव, औै.प्र.संतथा, सातारा 02162 
251808/ 
250331 

23 श्री. पवार.एस.एम प्राचायव, औै.प्र.संतथा, कराड 02164 271449 

24 श्री. माने एन.के. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, लोणंद 02169 225009 

25 श्री. माने एन.के. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, वाई 02167 227853 

26 श्री. मोरे.एम.डी प्राचायव, औै.प्र.संतथा, जावळी (मेढा) 02378 285458 

27 श्री. ओंबासे हड. वाय.  प्र.प्राचायव, औै.प्र.संतथा, फलटण 02166 221493 

28 श्री. ओंबासे हड. वाय. प्र.प्राचायव, औै.प्र.संतथा, दहहवडी 02165 220002 

29 श्री. आवडे आर. डी. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, औंध (ख) 02161 262305 

30 श्री. कारंजकर वाय. एस. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, महाबळेश्वर 02168 261709 

31 श्री. मोरे.एम.डी प्राचायव, औै.प्र.संतथा, पाटण 02372 282944 

32 श्री. आवडे आर. डी. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, कोरेगाव 02163 221508 

33 श्री. मुंडासे.आर.एस प्राचायव, औै.प्र.संतथा, कोल्हापरू 0231 
2323559/ 
2324274 

34 श्री. एम.एस.आवटे प्राचायव, औै.प्र.संतथा, गडकहग्लज 02327 222408 

35 श्री. टी.एस.हमसाळ प्राचायव, औै.प्र.संतथा, मरुगडु 02325 264284 
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36 श्री.आवटे.एम.एस प्राचायव, औै.प्र.संतथा, तकेुवाडी 02320 238112 

37 श्री. पाटील.वाय.बी प्राचायव, औै.प्र.संतथा, आजरा 02323 246589 

38 श्रीमती.व्ही.व्ही.र जगरुु प्राचायव, औै.प्र.संतथा, शाहूवाडी 02329 224089 

39 श्री. हमसाळ हट. एस. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, हातकणंगले 0230 2483419 

40 श्री. नाव्हेकर व्ही. जे. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, राधानगरी 02321 234443 

41 श्री. घागरे व्ही. आर. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, हशरोळ 02322 236730 

42 श्री. बामणे ए. एम. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, गगणबावडा 02326 222082 

43 श्री. बामणे ए. एम. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, पन्हाळा 02328 235418 

44 श्री. हमसाळ हट. एस. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, भुदरगड 02324 220080 

45 श्री. देशपांडे.व्ही.बी प्राचायव, औै.प्र.संतथा, सांगली 0233 
2310139/ 
2312601 

46 श्री. कशदे ए. एल. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, हवटा 02347 272377 

47 श्री. भोसले.एस.आय प्राचायव, औै.प्र.संतथा, हशराळा 02345 272160 

48 श्री. गरुव एस. एस.  प्राचायव, औै.प्र.संतथा, तासगाव 02346 240555 

49 श्री. कुलकणी.एन.ए प्राचायव, औै.प्र.संतथा, जत 02344 246632 

50 श्री. कुलकणी.एन.ए प्राचायव, औै.प्र.संतथा, कवठेमहांकाळ 02341 222767 

51 श्री. कशदे ए. एल. (प्र) प्राचायव, औै.प्र.संतथा, आटपाडी 02343 220532 

52 श्री.भोसलेएस.आय. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, वाळवा 02342 220239 

53 श्री.गरुव.एम.एस प्राचायव, औै.प्र.संतथा, पलसू 02346 248050 

54 श्री. एस.जे.पाटील प्राचायव, औै.प्र.संतथा, कडेगाव 02347 242224 

55 श्री. सावळे.आर.बी प्राचायव, औै.प्र.संतथा, सोलापरू 0217 
2341524/ 
2302209 
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56 श्री. कशदे एस. डी. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, सोलापरू (म)ु 0217 
2319817/ 
2315722  

57 श्री. हहरदास.पी.डी प्राचायव, औै.प्र.संतथा, पंढरपरू 02186 223628 

58 श्री. हबडकर.एम.एम प्राचायव, औै.प्र.संतथा, बाशी 02184 223369 

59 श्री. श्री. जे.एस.आवटे प्राचायव, औै.प्र.संतथा, अकलजू 02185 260326 

60 श्री. एम.एस.उडानहशवे प्राचायव, औै.प्र.संतथा, अक्कलकोट 02181 220481 

61 श्री.जे.एस.आवटे प्राचायव, औै.प्र.संतथा, करमाळा 02182 220884 

62 श्री. एम.एस.उडानहशवे प्राचायव, औै.प्र.संतथा, मंद्रपू (द.सो.) 0217 255797 

63 श्री. पी.डी.हहरदास प्राचायव, औै.प्र.संतथा, सांगोला 02187 220856 

64 श्री. हबडकर.एम.एम प्राचायव, औै.प्र.संतथा, मोहोळ 02189 232505 

65 श्री. पी.डी.हहरदास प्राचायव, औै.प्र.संतथा, माढा-कुडूववाडी 02183 223098 

66 श्री. कशदे एस. डी. प्राचायव, औै.प्र.संतथा, मंगळवेढा 02188 220875 

67 श्री. कोठेकर डब्ल्य.ु व्ही. प्र.मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, पणेु 020 25535416 

68 श्री.कोळेकर.बी.के  
प्र.मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, 
जेजरुी 

02115 253164 

69 श्री. जगताप.डी.एस मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, खेड 02135 222324 

70 श्री.स बळे.ए.ए 
मखु्याध्यापक,शा. ता. हवद्यालय, 
घोडेगाव 

02133 244429 

71 श्रीमती.एस.एम.पवार  मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, सातारा 02162 238982 

72 श्रीमती.एस.एम.पवार 
प्र.मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, 
कराड 

02164 271293 

73 श्री.कारंजकर.वाय.एस 
मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, 
पाचगणी 

02168 241701 

mailto:2319817/2315722He@�.
mailto:2319817/2315722He@�.
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74 श्रीमती.व्ही.व्ही.र जगरुु 
मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, 
कोल्हापरू 

0231 2644325 

75 श्री.व्ही.जे.नाव्हेकर 
मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, 
राधानगरी 

02321 234112 

76 श्री. कुलकणी.एन.ए 
प्र.मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, 
कवठेमहांकाळ 

02341 222267 

77 श्री. कशदे एस. डी. मखु्याध्यापक,.रा.तां.प्रशाला, सोलापरू  02170 2726564 

78 श्री.गबडकर.एम.एम मखु्याध्यापक,शा.तां.हवद्यालय, मोहोळ 02189 232423 
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                                अहधकारी व कमगचारी यांची सचूी: 

                                        (A directory of its officers and employees)  

अहधकारी व कमगचारी यांची सचूी : 

(A Directory of its officers and employees) 

अ.क्र. नांव पदनाम रुज ुहदनांक 
दरुध्वानी क्र. 
/ फॅक्स/ईमेल 

एकुण वेतन 

1 
श्री.चंद्रकांत आत्माराम 
हननाळे 

सहसंचालक हन  सह 
प्रहशक्षणाथी 
सल्लागार (वगव-1) 

22-01-2022 

दरुध्वनी 
िमांक  
020 - 

25535415/
16 

फॅक्स िमांक  
020 - 

25533502 

211672/- 

2 
 हरक्त सहाय्यक संचालक 

(तांहत्रक) (वगव-1) 
 

 

3 
हरक्त सहाय्यक संचालक 

(तांहत्रक) (वगव-1) 
 

 

4 
हरक्त सहाय्यक संचालक 

(तांहत्रक) (वगव-1) 
 

 

5 
श्री.चंद्रशेखर जयकसग 
ढेकणे  

सहाय्यक संचालक 
(तांहत्रक) (वगव-1) 

01-09-17 
149467/- 

6 श्री.केशव प्रभाकर साळी हनरीक्षक (वगव-1 (क) 10-09-16 0 

7 
श्री.कचध ेअहवनाश 
तकुाराम 

हनरीक्षक (वगव-1 (क) 08-09-18 120261/- 

 

8 हरक्त हनरीक्षक (वगव-1 (क)   

9 हरक्त हनरीक्षक (वगव-1 (क)   

10 हरक्त हनरीक्षक (वगव-1 (क)   
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11 हरक्त हनरीक्षक (वगव-1 (क)   

12 
श्री.बळवंत  केराप्पा 
कोळेकर 

सहाय्यक प्रहशक्षणाथी 
सल्लागार (तां)  

20-08-21 
 165852/- 

13 
श्री.शेरकर.गज नन 
सजेर व 

लेखा अहधकारी  
(वगव-2) 

01-09-20 
 109450/- 

14 
हरक्त सहाय्यक संचालक 

(अतांहत्रक) (वगव-2) 
 

  

15 
हरक्त सहाय्यक संचालक 

(अतांहत्रक) (वगव-2) 
 

  

16 हरक्त हवधी अहधक्षक    

17 
श्रीमती.जोशी सनुीता 
सहाद ू

सहाय्यक लेखा 
अहधकारी  गट-ब 

03-12-19 
 77358/- 

18 हरक्त अहधक्षक (तांहत्रक)    

19 
श्री.संहदप हदगंबर 
हदवशीकर 

अहधक्षक (तांहत्रक) 21-07-08 
 123810/- 

20 हरक्त अहधक्षक (तांहत्रक)    

21 हरक्त कॉम्प्यटुर प्रोग्रमॅर    

22 हरक्त कॉम्प्यटुर प्रोग्रमॅर    

23 श्री.राजेश राजाराम गुंडू कायालय अहधक्षक 01-10-16  102796/- 

24 श्री.भाग ुधोंडु भारमळ कायालय अहधक्षक 16-09-17  92684/- 

25 श्री.राजेंदे्र  बी .कंुभार मखु्य हलहपक 22-10-22  82730/- 

26 
श्रीमती.वैि ली चांद्रक ांत  
ज धव 

मखु्य हलहपक 22-10-22 
 82730/- 

27 श्रीमती.वैि ली  अगनल मखु्य हलहपक 22-10-22  73882/- 
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नांदकर 

28 
श्री.एस.ए.अहहवले वहरष्ट्ठ हलहपक 22-11-21 

 
62190/- 

 

29 
श्रीमती.ढवळे नम्रत  
ज्ञ ने¿वर 

वहरष्ट्ठ हलहपक 31-12-21 
 58311/- 

30 
श्री.चांद्रिेखर वसांत 
गसन्नरकर 

वहरष्ट्ठ हलहपक 01-01-22 
 55554/- 

31 
श्रीमती.स्तमता सहाद ु
जोशी 

वहरष्ट्ठ हलहपक 02-06-18 
 

62348/- 

 

32 श्रीमती.एन.एन.कबीर वहरष्ट्ठ हलहपक 09-11-21  64086/- 

33 
श्रीमती.संहगता चंद ु
शहाने 

वहरष्ट्ठ हलहपक 01-06-19 
 

69730 

 

34 
श्रीमती मंगल शंकर 
उतळे 

वहरष्ट्ठ हलहपक 09-11-21 
 

57134/- 

 

35 श्री.हनतीन रमेश सोळंके वहरष्ट्ठ हलहपक 06-06-15  58221/- 

36 
श्री.सखाराम तलुाजी 
कें गले 

वहरष्ट्ठ हलहपक 16-11-21 
 57134/- 

37 
श्रीमती मंजषुा गोपाळ 
माने 

वहरष्ट्ठ हलहपक 26-08-16 
 57134/- 

38 
श्रीमती.म धरुी गसध थग  
सोनवणे 

वहरष्ट्ठ हलहपक 12-08-21 
 90156/- 

39 
श्री.सदाहशव नारायण 
कामनुी 

वहरष्ट्ठ हलहपक 01-12-15 
 

49003 
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40 हरक्त   वहरष्ट्ठ हलहपक    

41 श्री.अजुवन नाना  सांगडे वहरष्ट्ठ हलहपक 08-12-15  58714/- 

42 हरक्त   वहरष्ट्ठ हलहपक    

43 

श्रीमती.रजनी  चंद्रमणी 
भोसले 

वहरष्ट्ठ हलहपक 01-06-19 

 

73883/- 

 

 

44 हरक्त वहरष्ट्ठ हलहपक    

45 हरक्त वहरष्ट्ठ हलहपक    

46 हरक्त वहरष्ट्ठ हलहपक    

47 हरक्त लघटंुकलेखक    

48 
हरक्त  कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

49 
श्रीमती मंगल हगरीष दाते कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
16-09-17 

 रजेवर 

50 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

51 
श्रीमती अस्श्वनी अभय 
धराडे 

कहनÂठ हलहपक-
टंकलेखक 

07-12-17 
 रजेवर 

52 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

53 
श्री.सहतश हदनकर 
कंुभार 

कहनÂठ हलहपक-
टंकलेखक 

18-08-21 
 43119/- 

54 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
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55 
श्री.बाळु बबन भवारी कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
14-06-16 

 
53410/- 

 

56 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

57 
श्री हवजय जयवंत 
शेवकर 

कहनÂठ हलहपक-
टंकलेखक 

06-06-16 
 43119/- 

58 
श्रीमती.वीणा अशोक 
फलके 

कहनÂठ हलहपक-
टंकलेखक 

13-09-19 
 

56570/- 

 

59 
श्रीमती कहवता रणहजत 
काकडे 

कहनÂठ हलहपक-
टंकलेखक 

03-03-19 
 43119/- 

60 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

61 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

62 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

63 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

64 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

65 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

66 
हरक्त कहनÂठ हलहपक-

टंकलेखक 
 

  

67 श्री.लक्ष्मण नामदेव कशदे वाहन चालक 13-11-17  40701/- 
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68 हरक्त चतथुवश्रेणी कमवचारी    

69 
श्री.हकशोर तकुाराम 
जगताप 

चतथुवश्रेणी कमवचारी 18-02-99 
 53076/- 

70 हरक्त चतथुवश्रेणी कमवचारी    

71 हरक्त चतथुवश्रेणी कमवचारी    

72 
श्री.अशोक नारायण 
गायकवाड 

चतथुवश्रेणी कमवचारी 01-02-10 
 53076/- 

73 
श्री.नामदेव नारायण 
शेडगे 

चतथुवश्रेणी कमवचारी 08-06-05 
 66506/- 

74 श्री.भाऊ हवठठल  देवाडे चतथुवश्रेणी कमवचारी 02-06-18  53076/- 

75 
हरक्त सफाईगार (ठेका 

पध्दतीने) 
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प्रकरण – 10 

10. हनयमातंगगत तरतदुींच्या आधारे या कायालयातील अहधकारी व कमगचा-यांना हमळणारे माहसक 
वेतन व भते्त. 

 

Sr. 
No. 

Name of 
Incumbent Designation 

Basic 
Pay D.A. CLA  HRA T.A. 

Other 
(W.A./D

CPS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 C.A.NINALE 

Jt.Director 
cum 

Jt.Apprentices
hip Adviser 

(Class-I) 
 

130400 40424 240 35208 5400 0 

2 VACANT 

Assistant 
Director 
(Tech.)  

(Class-1) 
 
 

      

3 VACANT 

 
 

Assistant 
Director 
(Tech.)   

(Class-1) 
 

      

4 VACANT 

Assistant 
Director 
(Tech.)  

(Class-1) 

      

5 
 

C.J.DHEKANE 

Assistant 
Director 
(Tech.)  

(Class-1) 
 

78500 24335 240 21195 1080
0 

NPS 
14397 
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6 K.P.SALI 
Inspector 

(Class-1-Jr) ABSENT 

7 A.T.CHINDHE 
Inspector 

(Class-1-Jr) 
65000 20150 240 17550 5400 NPS 

11921 

8 VACANT 
Inspector 

(Class-1-Jr) 
      

9 VACANT 
Inspector 

(Class-1-Jr) 
      

10 VACANT 
Inspector 

(Class-1-Jr)       

11 VACANT 
Inspector 

(Class-1-Jr)       

12 B.K.KOLEKAR 

Assistant 
Apprenticeshi
p Adviser (T) 

(Class-1Jr) 

101400 31434 240 27378 5400 0 

13 G.S.SHERKAR 
Accounts 
Officer             

(Class-2) 
60400 18724 240 16308 2700 NPS 

11078 

14 VACANT 

Assistant 
Director (Non-

Tech) 
 (Class-2) 

      

15 VACANT 

Assistant 
Director (Non-

Tech)  
(Class-2) 

 

      

16 VACANT 
Law 

Superintendent 
(Class-2) 

      

17 S.S.JOSHI 

Assistant 
Accounts 
Officer   

  

47100 14601 240 12717 2700 0 

18 VACANT Superintendent       
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(Tech.) 

19 S.D.DIVASHIKAR 
Superintendent 

(Tech.) 
76500 23715 240 20655 2700 0 

20 VACANT 
Superintendent 

(Tech.) 
      

21 VACANT 
Computer 

Programmer       

22 VACANT 
Computer 

Programmer       

23 R.R.GUNDU 
Office 

Superintendent 
63200 19592 240 17064 2700 0 

24 B.D.BHARMAL 
Office 

Superintendent 
56800 17608 240 15336 2700 0 

25 R.B.KUMBHAR 

Head 
Clerk/Auditor-

cum-
Accountant 
Head Clerk 

50500 15655 240 13635 2700 0 

26 V.C.JADHAV 

Head 
Clerk/Auditor-

cum-
Accountant 
Head Clerk 

50500 15655 240 13635 2700 0 

27 V.A.NANDKAR 

Head 
Clerk/Auditor-

cum-
Accountant 
Head Clerk 

44900 13919 240 12123 2700 0 

28 N.R.SOLANKE Senior Clerk 31400 9734 150 8478 2700 
NPS 

5759 

29 N.D.DHAWALE Senior Clerk 31400 9734 240 8478 2700 
NPS 

5759 

30 S. S. JOSHI Senior Clerk 37600 11656 240 10152 2700 
 

0 
 

31 S. C.SHAHANE Senior Clerk 50500 15655 240 13635 2700 0 
32 VACANT Senior Clerk       
33 S.A.AHIWALE Senior Clerk 37500 11625 240 10125 2700 0 
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34 M.S.UTALE  Senior Clerk 34300 10633 240 9261 2700 0 
35 S.T.KENGALE Senior Clerk 34300 10633 240 9261 2700 0 
36 C.V.SINNARKAR Senior Clerk 33300 10633 240 8901 2700 0 
37 M.G.MANE Senior Clerk 34300 10633 240 9261 2700 0 
38 N.N.KABIR Senior Clerk 38700 11997 240 10449 2700 0 
39 S.N.KAMUNI Senior Clerk 35300 10943 240 9531 2700 0 
40 M.S. SONAWANE Senior Clerk 55200 17112 240 14904 2700 0 
41 A.N.SANGADE Senior Clerk 35300 10943 240 9531 2700 0 
42 VACANT Senior Clerk       
43 R.C.BHOSALE Senior Clerk 44900 13919 240 12123 2700 0 
44 M.G.DATE  Senior Clerk 
 45 VACANT Senior Clerk       
46 VACANT Senior Clerk       
47 VACANT Steno-typist       

48 S.D.KUMBHAR  Junior Clerk 23800 1000 150 6426 1000 NPS 
4365 

49 VACANT Junior Clerk       
50 VACANT Junior Clerk       
51 A.A.DHARADE Junior Clerk 
 52 VACANT Junior Clerk       

53 K.R.KAKADE Junior Clerk 23800 7378 150 6426 1000 
NPS 

4365 
54 VACANT Junior Clerk       
55 A.B.BHAWARI Junior Clerk 32000 9920 150 8640 2700 0 
56 VACANT Junior Clerk       

57 V.J.SHEVKAR Junior Clerk 23800 7378 150 6426 1000 NPS 
4365 

58 V.A.PHALKE Junior Clerk 34000 10540 150 9180 2700 0 
59 VACANT Junior Clerk       
60 VACANT Junior Clerk       
61 VACANT Junior Clerk       
62 VACANT Junior Clerk       
63 VACANT Junior Clerk       
64 VACANT Junior Clerk       
65 VACANT Junior Clerk       

66 VACANT 
Junior Clerk 
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67 L.N.SHINDE Vahan Chalak 22400 6944 150 6048 1000 
WA 50+ 

NPS 
4109 

68 VACANT 
Class-IV 
Servant       

69 K.T.JAGTAP 
Class-IV 
Servant 31700 9827 240 8559 2700 50 

70 VACANT Class-IV 
Servant 

      

71 VACANT 
Class-IV 
Servant 

      

72 A.N.GAIKWAD 
Class-IV 
Servant 

31700 9827 240 8559 2700 50 

73 N.N.SHEDAGE 
Class-IV 
Servant 40200 12462 240 10854 2700 50 

74 B.V.DEWADE 
Class-IV 
Servant 31700 9827 240 8559 2700 50 

75 VACANT Sweeper 
Contract Basis 

0 0 0 0 0 0 
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प्रकरण – 11 
सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण,प्रादेहशक कायालय,पणेु 411 005 

2021-2022  या हवत्तीय वषातील लेखा अनदुानाचे वाटप दशगहवणारे हववरणपत्र 
 मागणी िमांक    :- झेड अे-01,2230 कामगार व सेवा योजन  
 प्रशासकीय हवभाग :- कौशÑय हवकास व उदयोजकता  हवभाग 
 प्रधानहशषव         :- 2230 कामगार व सेवायोजन 
 गौणहशषव         :- 003(02) काराहगरांचे तांहत्रक व व्यावसाहयक प्रहशक्षण 
 उपहशषव          :- 003 (02) (01)हश»प काराहगरांचे तांहत्रक व व्यावसाहयक प्रहशक्षण. 
 तपहशलवार हशषव:- 2230A031 

  2230A031         (रुपये हजारात)   
अ. योजना व लेखाहशषग मंजरू माहे माचग  

क्र. (उस््ष्ट्टहनहाय) तरतूद 2022  
  2021-2022 अखेर खचग  
1 2 4 8  
1 वेतन (01) 1228768.838 1158491.62  
2 मजरूी (02) 10.255 10.255  
3 आहतकालीक भत्ता (03) 0 0  
4 दरूध्वनी, पाणी व वीज (06) 50575.789 50498.024  
5 कंत्राटी सेवा (10) 96936.069 96336.069  
6 देशांतगवत प्रवास खचव (11) 3189.95 3289.95  
7 कायालयीन खचव (13) 10319.791 9068.741  
8 भाडेपट्टी कर/ सवाहम (14) 3145.988 3145.988  

9 संगणक खचव (17) 35.675 35.675  
10 परुवठा सामग्री (21) 10632.098 10613.718  

11 पेरोल तेल व वंगण (24) 875 407.514  
12 जाहहरात व प्रहसध्दी (26) 0 0  
13 लहाण बांधकामे (27) 0 0  

14 व्यवसाय व हवशेष सेवा प्रदाने (28) 52.862 52.862  

15 हशष्ट्यव्रत्या/ हवद्ावेतन (34) 417.318 417.318  

16 इतर खचग (50) 15.532 15.532  

                         एकूण :-                          1404474.165 1332383.268  
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          सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण,प्रादेहशक कायालय,पणेु 411 005 
2021-2022 या हवत्तीय वषातील लेखा अनदुानाचे वाटप दशगहवणारे हववरणपत्र 

 मागणी िमांक    :-  झेड अ-े01,2230 कामगार व सेवा योजन 

 प्रशासकीय हवभाग :- कौशÑय हवकास व उदयोजकता  हवभाग 

 प्रधानहशषव        :- 2230 कामगार व सेवायोजन 

 गौणहशषव         :-102 (00) हशकाऊ उमेदवारांचे प्रहशक्षण 
उपहशषव   :-  102(00)(01) हशकाऊ उमेदवारांचे प्रहशक्षण 
तपहशलवार हशषव:- 2230A049 

  
  

  2230A049   (रुपये हजारात)   
अ.क्र खचाचे उहद्दष्ट्ट सांकेतांक 

क्रमाक  
सा2021-2022 
साठी प्रत्यक्ष प्राप्त 
तरतदु 

खचग माहे माचग 2022 
अखेर  खचग  

 

1 वेतन 1 42000 37534.119  
2 मजरूी  2 0 0  

3 अहतकाहलक भत्ता 3 15 0  

4 दरूध्वनी,हवज व पाणी 6 311.44 132.727  

5 कंत्राटी सेवा 10 0 0  

6 प्रवास खचव 11 239.405 100.727  
7 कायालयीन खचव 13 321.806 223.292  
8 भाडेपट्टी कर/ सवाहम  14 0 0  
9 संगणक खचव 17 20 12.65  
10 सामगु्री व परुवठा 21 120 46.015  
11 पेरोल तेल व वंगण 24 44 0  
12 लहाण बांधकामे  27 0 0  
13 व्या.हव.से.करहता प्रदाने 28 300 22.808  
14 हशष्ट्यव्रत्या/ हवद्ावेतन  34 0 0  
15 इतर खचग  50 43 0  

                          एकूण :- 43414.651 38071.986  
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           सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण,प्रादेहशक कायालय,पणेु 411 005 

2021-2022  या हवत्तीय वषातील लेखा अनदुानाचे वाटप दशगहवणारे हववरणपत्र 

 मागणी िमांक    :- :-  झेड अे-01,2230 कामगार व सेवा योजन 
 प्रशासकीय हवभाग :- कौशÑय हवकास व उदयोजकता  हवभाग 
 प्रधानहशषव        :- 2230 कामगार व सेवायोजन 
 गौणहशषव        :- 003  कामगार  व पयववेक्षक यांचे प्रहशक्षण 
 उपहशषव         :-  003 (01) (01) शासकीय औद्योहगक प्रहशक्षण कायवशाळा 
 तपहशलवार हशषव         :- 2230A058 

  2230A058 (रुपये हजारात)   
अ.क्र खचाचे उहद्दष्ट्ट सांकेतांक 

क्रमाक  
  मंजरु तरतदु    
2021-2022 

 माहे माचग-2022 अखेर खचग  

1 वेतन 1 2550 2368.083  
2 मजरूी 2 0 0  
3 अहतकाहलक भत्ता 3 5 0  
4 दरूध्वनी,हवज व पाणी 6 60 9586  
5 कंत्राटी सेवा 10 0 0  
6 प्रवास खचव 11 13 0  
7 कायालयीन खचव 13 61 10.39  
8 भाडेपट्टी व कर 14 3.75 0  
9 संगणक खचव 17 1 0  
10 सामगु्री व परुवठा 21 20 5.73  
11 पेरोल तेल व वंगण 24 0 0  
12 लहान बांधकामे 27 0 0  

13 व्या.हव.से.करहता प्रदाने 28 0 0  

14 हशष्ट्यव्रत्या/ 
हवद्ावेतन 34 

0 0  

15 इतर खचव 50 4 0  

 एकूण :- 2717.75 2393.789  
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        सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण,प्रादेहशक कायालय,पणेु 411 005 

2021-2022 या हवत्तीय वषातील लेखा अनदुानाचे वाटप दशगहवणारे हववरणपत्र 

 मागणी िमांक    :- झेड अे-01,2203 तंञहशक्षण 

 प्रशासकीय हवभाग :- कौशÑय हवकास व उदयोजकता  हवभाग 

 प्रधानहशषव        :- 2203 तंञहशक्षण 

 उपप्रधानहशषव     :- (01) पहररक्षण अनदुान 

 उपहशषव         :-  (01) (01) तंत्र व औदयोहगक शाळा 
तपहशलवार हशषव:- 22033344 
 

  22033344 (रुपये हजारात)   
अ.क्र खचाचे उहद्दष्ट्ट सांकेतांक 

क्रमाक  
मंजरु तरतदु    
2021-2022 

माहे माचग 2022 
अखेर खचग 

 

1 SALARY 36 2079032.655 2043348.274  
2 NON  SALARY 31 0 0  

                         एकूण :- 2079032.655 2043348.274  
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       सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण,प्रादेहशक कायालय,पणेु 411 005 

2021-2022 या हवत्तीय वषातील लेखा अनदुानाचे वाटप दशगहवणारे हववरणपत्र 

 मागणी िमांक    :- झेड अे-01,2203 तंत्रहशक्षण 

 प्रशासकीय हवभाग:- कौशÑय हवकास व उदयोजकता  हवभाग  

 प्रधानहशषव        :- 2203 तंञहशक्षण 
गौणहशषव         :-001 संचालक व प्रशासन संचलनालय 

 उपहशषव         :- 001(02) (01) संचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण 

 तपहशवार हशषव:- 22033371   

  2203 3371  (रुपये हजारात)   
अ.क्र खचाचे उहद्दष्ट्ट सांकेतांक 

क्रमाक  
मंजरु तरतदु    
2021-2022 

माहे माचग 2022 
अखेर खचग 

 

1 वेतन 1 76370.41 69770.41  
2 मजरुी 2 0 0  
3 अहतकाहलक भत्ता 3 18.12 18.12  
4 दरूध्वनी,हवज व पाणी 6 310 192.97  

5 कंत्राटी सेवा 10 0 0  

6 प्रवास खचव 11 262.457 217.575  
7 कायालयीन खचव 13 870.836 867.256  
8 भाडेपट्टी व कर 14 163.29 163.29  
9 संगणक खचव 17 0 0  
10 सामगु्री व परुवठा 21 0 0  
11 पेरोल तेल व वंगण 24 188.5 90.422  
12 लहान बांधकामे 27 0 0  
13 व्या.हव.से.करहता प्रदाने 28 5 0  
14 हशष्ट्यव्रत्या/ हवद्ावेतन 34 0 0  
15 इतर खचव 50 0 0  

 एकूण :- 78188.613 71320.043  
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         सहसंचालक व्यवसाय हशक्षण व प्रहशक्षण,प्रादेहशक कायालय,पणेु 411 005 

2021-2022 या हवत्तीय वषातील लेखा अनदुानाचे वाटप दशगहवणारे 
हववरणपत्र 

 मागणी िमांक    :- झेड अे-01,2203 तंञहशक्षण 

 प्रशासकीय हवभाग :- कौशÑय हवकास व उदयोजकता  हवभाग 

 प्रधानहशषव        :- 2203 तंञहशक्षण 
गौणहशषव-            103 तंत्रशाळा 

 उपहशषव     :-103 (01) (01) शासकीय तंत्र माÅयहमक शाळा 

 तपहशलवार हशषव  :-  22033391 

  
  22033391(रुपये हजारात)   
अ.क्र खचाचे उहद्दष्ट्ट सांकेतांक 

क्रमाक  
मंजरु तरतदु    
2021-2022 

माहे माचग 2022 
अखेर खचग 

 

1 वेतन  01 147801.827 135153.532  

2 मजरूी  02 0 0  

3 आहतकालीक भत्ता  03 56 0  

4 दरूध्वनी, पाणी व वीज  06 2866.258 2444.956  

5 कंत्राटी सेवा  10 8790.263 8790.263  

6 देशांतगवत प्रवास खचव  11 854.88 223.919  

7 कायालयीन खचव  13 927.196 783.561  

8 भाडेपट्टी कर/ सवाहम  14 479.508 479.508  

9 संगणक खचव  17 0 0  

10 परुवठा सामग्री  21 340 322.74  

11 पेरोल तेल व वंगण  24 45 11  
12 लहान बांधकामे  27 0 0  

13 व्या.हव.से.करहता प्रदाने 28 405 253.391  

14 हशष्ट्यव्रत्या/ हवद्ावेतन 34 0 0  

15 इतर खचग  50 30 0  

                         एकूण:-       162595.932 148462.87  
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प्रकरण 12 
 
12. सहाय्यक कायविम कायास्न्वत करण्याची कायवनध्दती ज्यामध्ये  ठरहवण्यात आलेला खचव व त्याअंतगवत 
संबंहधत योजनेचा लाभ दशवहवणारा तपहशल , 

  ( The manner of execution of subdidy programmes,including the Accounts allocated and the 
details of beneficiaries of such programmes) 

या हवभागाच्या अहधपत्याखालील संतथांमध्ये खालीलप्रमाणे योजना राबहवल्या जातात. 

मागेल त्याला व्यवसाय प्रहशक्षण (एससी एसटी आहण एनटी प्रववगाला लाभाथीसाठी) सदर  योजना शासकीय 
औद्योहगक प्रहशक्षण संतथांमध्ये व शासकीय तांहतक हवद्यालयात राबहवली जाते. 

आहदवासी भागातील औद्योहगक प्रहशक्षण  संतथांमध्ये प्रहशक्षण घेणारे आहदवासी प्रहशक्षणार्थ्यांसाठी माहसक 
हनवाह भत्ता मंजरु करणे. 

औद्योहगक प्रहशक्षण संतथांमध्ये प्रहशक्षण घेणा-या प्रहशक्षणार्थ्यांसाठी हवद्यावेतन प्रदान करणे. 

           उपरोक्त योजनांची तपहशलवार माहीती हवभागातील संबंहधत औद्योहगक प्रहशक्षण संतथा/शासकीय 
तांहत्रक हवद्यालयामधनु हमळू शकेल. 

 

 

   प्रकरण 13 

13. योजनेच्या सवलती  हमळणा-या लाभाथीचा तपहशल, परवाने ककवा प्रदान करण्यात आलेल े
प्राहधकार 

(Particulars of recipients of concession]permits or authorizations grantsed by it.) 

            उपरोक्त योजनांची तपहशलवार माहहती तसेच  लाभाथीचा तपहशल हवभागातील संबंहधत औद्योहगक 
प्रहशक्षण संतथा/शासकीय तांहत्रक हवद्यालयामधनू हमळू शकेल. 
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प्रकरण 14 

14. उपलब्ध असलेली माहहती ककवा ठेवण्यात आलेल्या तपहशलवार माहहतीचे इलेक्रॉहनक 
नमनु्यामध्ये संप्रक्तीकरण करुन ठेवले असल्यास तशी माहीती. 

( Details in respect of the information,available to or held by it,reduced in an electronic form.) 

या कायालयात सवव हवभागात सांस्ख्यकी माहहती ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच माहहती पसु्ततका कायालयात 
भांडार हवभागात ठेवण्यात आलेली आहे. 

 

प्रकरण 15 

15. नागरीकाना माहीती उपलब्ध होण्यासाठी करुन ठेवलेल्या सहुवधांचा तपहशल भांडार हवभाग 
ककवा अभ्यासकक्षाच्या वेळा तशी व्यवस्था केली असल्यास. 

 

          ( The particulars of facilities available to citizens for obtaining information,including 
the   working hours of library or reading room,if maintained for public use.) 

                कायालयात सचूना फलक लावण्यात आलेला असनू वेळोवेळी शासनाकडून उपलब्ध होणारी 
पहरपत्रके,सचूना,जाहहराती वतृ्तपत्रातील संबंहधत लेख सचूना फलकावर प्रदर्मशत करण्यात येतात. या 
कायालयात गंथालयासाठी तवतंत्र कक्ष उपलब्ध नसला तरी या हवभागाशी संबंहधत आवश्यक प्रकाशने शासन 
हनणवय,पहरपत्रके व पतुतके हवभाग उपलब्ध आहेत नवीन अभ्यासिमाशी संबंहधत जाहहराती वेळोवेळी तथाहनक 
वतवमानपत्रामध्ये प्रहसध्दी केल्या जातात. 
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प्रकरण – 16 

अ) संस्था हनहाय अहपलीय अहधकारी यांचा हववरण तक्ता 

अ.
ि. 

अहपलीय अहधका-याचे  

नांव 

पदनाम दरूध्वनी 
िमांक / 
मोबाईल 
िमांक 

कायालयाचा पत्ता सवव कायालयात 
माहहती अहधका-
याचा फलक 
लावण्यात 
आलेला आहे 
ककवा कसे. 

1 2 3 4 5 6 

1 श्री.सी.जे.ढेकणे सहा.संचालक(तां)  020-
25535415/
16 

25533502 

सहसंचालक व्य. हश.व 
प्रादेहशक  कायालय,घोले 
रोड, पणेु 5 

होय 

2 श्री.बी.आर.कशपले हज.व्य.हश.व 
प्र.अहधकारी 

020- 

29513817 

हज.व्य.हश.वप्र.अहधकारी, 
पणेु 

होय 

3 श्री. बी.आर.कशपले  प्र.प्राचायव 020-
25888284 

औै.प्र.संतथा, औंध,पणेु होय 

4 श्री. आर.एन.वागदे्र प्राचायव 02130-
24882776 

औै.प्र.संतथा, औंध (म)ु होय 

5 श्री.डब्ल्य.ु व्ही. कोठेकर प्र.प्राचायव 02112 

-255352 

औै.प्र.संतथा, भोर होय 

6 श्री.पी.बी.देशमाने प्र.प्राचायव 02111-
223117 

औै.प्र.संतथा, इंदापरू होय 

7 श्री. पी.बी.देशमाने प्राचायव 02114-
2730003 

 

औै.प्र.संतथा, लोणावळा होय 
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8 श्री. गरदडे.डी.एन प्र.प्राचायव 02112-
255352 

औै.प्र.संतथा, माळेगाव होय 

9 श्री. एस.डी.साबळे प्राचायव 020-
27660320 

औै.प्र.सं.,कपपरी-कचचवड होय 

10 श्री. डी.एस.जगताप प्राचायव 02132-
222021 

औै.प्र.सं., माहणकडोह होय 

11  श्री. ए.ए.साबळे प्राचायव 02133-
244429 

औै.प्र.संतथा, घोडेगाव होय 

12 श्री. डी.एस.जगताप प्राचायव 02135-
223404 

औै.प्र.संतथा, खेड होय 

13 श्री. आर.एन.वागदे्र प्राचायव 020-
27277734 

औै.प्र.संतथा, मळुशी होय 

14 श्री. बी.के.कोळेकर प्र.प्राचायव 02115-
238163 

औै.प्र.संतथा, परंुदर होय 

15 श्री. एस.एस.गोसावी प्र.प्राचायव 02119-
283570 

औै.प्र.संतथा, वरवंड होय 

16 श्री. एस.एल.गोसावी प्र.प्राचायव 02138-
225460 

औै.प्र.संतथा, हशरुर होय 

17 श्री. ए.ए.साबळे प्राचायव 02130-
221404 

औै.प्र.संतथा, वेल्हे होय 

18 श्री. एस.एल.गोसावी प्राचायव 020-
27069280 

औ. प्र. संतथा, हवेली होय 

19 श्री. डब्ल्य.ु व्ही. 
कोठेकर 

मखु्याध्यापक 020-
25535416 

शा.तां.हवद्यालय, पणेु होय 

20 श्री. बी.के.कोळेकर प्र.मखु्याध्यापक 02115-
253164 

शा.तां.हवद्यालय, जेजरुी होय 
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21 श्री. डी.एस.जगताप  मखु्याध्यापक 02135-
222324 

शा.तां.हवद्यालय, खेड होय 

22 श्री. ए.ए.साबळे मखु्याध्यापक 02133-
203225 

शा. ता.हवद्या.,घोडेगाव होय 

23 श्री.एस.एम.धमुाळ हज.व्य.हश.व 
प्र.अहधकारी 

02162-
237954 

हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, 
सातारा 

होय 

24 श्री. एस.एम.धमुाळ प्र.प्राचायव 02162-
250332 

औै.प्र.संतथा, सातारा होय 

25 श्री. प टील.डी.एम प्रभारी  प्राचायव 02164-
271449 

औै.प्र.संतथा, कराड होय 

26 श्री.एन.के.माने प्राचायव 02169-
225009 

औै.प्र.संतथा, लोणंद होय 

27 श्री.एन.के.माने प्राचायव 02167-
227853 

औै.प्र.संतथा, वाई होय 

28 श्री. एम.डी.मोरे प्र .प्राचायव 02378-
285458 

औै.प्र.संतथा, जावळी (मेढा) होय 

29 श्री. हड वाय ओंबासे प्र.प्राचायव 02166-
221493 

औै.प्र.संतथा, फलटण होय 

30 श्री. डी. वाय. ओंबासे प्राचायव 02165-
220002 

औै.प्र.संतथा, दहहवडी होय 

31 श्री.आवडे र जेंद. 
गदनकर 

प्राचायव 02161-
262305 

औै.प्र.संतथा, औंध (ख) होय 

32 श्री. वाय.य.ुकारंजकर प्राचायव 02168-
261709 

औै.प्र.सं., महाबळेश्वर होय 

33 श्री. एम.डी.मोरे प्राचायव 02372-
282944 

औै.प्र.संतथा, पाटण होय 
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34 श्री. आर.डी.आवडे प्राचायव 02163-
221508 

औै.प्र.संतथा, कोरेगाव होय 

35 श्रीमती.एस.एम.पवार मखु्याध्यापक 02162-
238982 

शा.तां.हवद्यालय,सातारा होय 

36 श्रीमती.एस.एम.पवार प्र. मखु्याध्यापक 02164-
271293 

शा.तां.हवद्यालय, कराड होय 

37 श्री. वाय.एस.कारंजकर मखु्याध्यापक 02164-
271293 

शा.तां.हवद्या.,पाचगणी होय 

38 श्री. वाय.पी. पारगांवकर हज.व्य.हश.व 
प्र.अहधकारी, 

0233-
260089 

हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, 
सांगली 

होय 

39 श्री. व्ही.बी.देशपांडे प्राचायव 0233-
2310139 

औै.प्र.संतथा, सांगली होय 

40 श्री. ए.एल.कशदे प्राचायव 02347-
272377 

औै.प्र.संतथा, हवटा होय 

41 श्री. एस.आय.भोसले प्राचायव 02345-
272160 

औै.प्र.संतथा, हशराळा होय 

42 श्री. एम.एस.गरुव प्राचायव 02346-
240555 

औै.प्र.संतथा, तासगाव होय 

43 श्री.एन.ए.कुलकणी प्राचायव 02344-
246632 

औै.प्र.संतथा, जत होय 

44 श्री.एन.ए.कुलकणी प्राचायव 02341-
222767 

औै.प्र.सं.,कवठेमहांकाळ होय 

45 श्री. ए.एल.कशदे(प्र) प्राचायव 02346-
220532 

औै.प्र.संतथा, आटपाडी होय 

46 श्री.एस.आय.भोसले प्राचायव 02342-
220239 

औै.प्र.संतथा, वाळवा होय 
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47 श्री. एम.एस.गरुव प्राचायव 02346 -
228050 

औै.प्र.संतथा, पलसू होय 

48 श्री. एस.जे.प टील प्राचायव 02347 -
242224 

औै.प्र.संतथा, कडेगाव होय 

49 श्री.एन.ए.कुलकणी प्र.मखु्याध्यापक 02341-
222267 

शा.तां.हवद्यालय, 
कवठेमहांकाळ 

होय 

50 श्री.आर.बी.स वळे 

 

हज.व्य.हश.व 
प्र.अहधकारी 

0217-
2727402 

हज.व्य.हश.व 
प्र.अहधकारी,सोलापरु 

होय 

51 श्री.आर.बी.स वळे उपप्राचायव 0217-
2341524 

औै.प्र.संतथा, सोलापरू होय 

52 श्री.एस.डी.कशदे प्राचायव 0217-
2319817 

औै.प्र.संतथा,सोलापरू(म)ु होय 

53 श्री. पी.डी.हहरदास प्राचायव 02186-
223628 

औै. प्र .संतथा, पंढरपरू होय 

54 श्री. एम.एम.हबडकर प्राचायव 02184-
223369 

औै.प्र.संतथा, बाशी होय 

55 श्री. जे. एस. आवटे प्राचायव 021- 
260326 

औै.प्र.संतथा, अकलजू होय 

56 श्री. एम.एस.उडानहशव े प्राचायव 02181-
220481 

औै.प्र.सं., अक्कलकोट होय 

57 श्री.पी.डी.हगरद स प्राचायव 052-
220884 

औै.प्र.संतथा, करमाळा होय 

58 श्री. एम.एस.उडानहशव े प्राचायव 0217-
2255797 

औै.प्र.संतथा, मंद्रपू  होय 

59 श्री. पी.डी.हहरदास प्राचायव 02187-
220856 

औै.प्र.संतथा, सांगोला होय 
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60 श्री. एम.एम.हबडकर प्राचायव 02189-
232505 

औै.प्र.संतथा, मोहोळ होय 

61 श्री. पी.डी.हहरदास प्राचायव 02183 - 
23098 

औै.प्र.संतथा,कुडूववाडी होय 

62  श्री.एस.डी.कशदे प्र.प्राचायव 02188-
22087 

औै.प्र.संतथा, मंगळवेढा होय 

63 श्री.एस.डी.कशदे मखु्याध्यापक 0217-
2726564 

म.रा.तां.प्रशाला, सोलापरू  होय 

64 श्री. एम.एम.हबडकर मखु्याध्यापक 02189-
232423 

शा.तां.हवद्यालय, मोहोळ होय 

65 श्री. वाय.बी.पाटील हनरीक्षक 0231-
2644443 

हज.व्य.हश.व प्र.अहधकारी, 
कोल्हापरू 

 

66 श्री. आर.एस.मुंडासे प्राचायव 09231-
2323559 

औै.प्र.संतथा, कोल्हापरू होय 

67 श्री. एम.एस.आवटे प्राचायव 02327-
222408 

औै.प्र.संतथा,गडकहग्लज होय 

68 श्री. टी.एस.हमसाळ प्राचायव 02325-
264284 

औै.प्र.संतथा, मरुगडु होय 

69 श्री. एम.एस.आवटे प्राचायव 02320-
238112 

औै.प्र.संतथा, तकेुवाडी होय 

70 श्री. वाय.बी.पाटील प्राचायव 02327-
222408 

औै.प्र.संतथा, आजरा होय 

71 श्री.एस.आर.मरळे गटहनदेशक 02324-
220080 

औै.प्र.संतथा, शाहूवाडी होय 

72 श्री.टी.एस.हमसाळ प्राचायव 09230-
2483419 

औै.प्र.संतथा,हातकणंगले होय 
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73 श्री. व्ही. जे. नावेकर प्राचायव 02321-
234443 

औै.प्र.संतथा, राधानगरी होय 

74 श्री. व्ही.आर.घागरे प्राचायव 02322-
236730 

औै.प्र.संतथा, हशरोळ होय 

75 श्री. ए. एम. बामणे प्राचायव 02328-
235418 

औै.प्र.संतथा,गगनबावडा होय 

76 श्री. ए. एम. बामणे प्राचायव 02325-
264284 

औै.प्र.संतथा, पन्हाळा होय 

77 श्री. टी.एस.हमसाळ प्राचायव 02324-
220080 

औै.प्र.संतथा, भुदरगड होय 

78 श्रीमती.व्ही.व्ही.राजगरुु मखु्याध्यापक 0231-
2644325 

हश.तां.हवद्या., कोल्हापरू होय 

79 श्री. व्ही.जे.नावेकर मखु्याध्यापक 02321-
2644325 

शा.तां.हवद्या. राधानगरी होय 
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ब)  संस्था हनहाय जनमाहहती अहधकारी यांचा हववरण तक्ता 

िमां
क 

माहहती अहधका-याचे नांव पदनाम दरूध्वनी िमांक / 
मोबाईल िमांक 

कायालयाचा पत्ता सवव कायालयात 
माहहती 
अहधका-याचा 
फलक 
लावण्यात 
आलेला आहे 
ककवा कसे 

1 2 3 4 5 6 

1 श्री..कचधे,श्री.कोळेकर, 
श्री.भारमळ,श्री.गुंडू, 
श्रीमती.जोशी 

संबंहधत कायासन 
अहधकारी 

25535415/1
6 25533502 

सहसंचालक, व्य.हश.व 
प्रादेहशक कायालय, घोले 
रोड, पणेु 5 

होय 

2 श्री. डी. सी. नेवसे उप.हज.व्य.हश. व 
प्र.अ. (अतां) 

25535417 हज.व्य.हश.व 
प्र.अहध.कायालय, पणेु 

होय 

3 श्री.व्ही.के.टेके उपप्राचायव 020-
25888284 

औै.प्र.संतथा, औंध,पणेु होय 

4 श्री.एल.एम.ज धव गटहनदेशक 02130-
4882776 

औै.प्र.संतथा, औंध (म)ु होय 

5 श्री.एन.डी.नवले हशल्पहनदेशक 02112-
255352 

औै.प्र.संतथा, भोर होय 

6 श्री. एस.एस.झनझने गटहनदेशक 02111-223117 औै.प्र.संतथा, इंदापरू होय 

7 श्री. एस.एम.साबळे गटहनदेशक 02114-
2730003 

औै.प्र.सं., लोणावळा होय 

8 श्री. एम.एम.सपकाळ गटहनदेशक 020-
27660320 

औै.प्र.सं.,माळेगांव होय 

9 श्री. डी.एन.गरदडे स. प्र. सल्ल ग र 020-
27660320 

औै.प्र.सं.,कपपरी-कचचवड होय 
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10 श्री. ए.आर.टेके गटहनदेशक 02132- 

222021 

औै.प्र.सं., माहणकडोह होय 

11 श्री. एस.डी.खेडकर गटहनदेशक 02133-
244429 

औै.प्र.संतथा, घोडेगाव होय 

12 श्री. पी.पी.कोडहगरवार गटहनदेशक 02135-
223404 

औै.प्र.संतथा, खेड होय 

13 श्री. जे.एच.पवळे हशल्पहनदेशक 020-
27277734 

औै.प्र.संतथा, मळुशी होय 

14 श्री. डी.पी.कांबळे हशल्पहनदेशक 02115- 

238163 

औै.प्र.संतथा, परंुदर होय 

15 श्री. जे.डी.गोरखे हशल्पहनदेशक 02119-
283570 

औै.प्र.संतथा, वरवंड होय 

16 श्री. एम.व्ही.चौधरी प्र.गटहनदेशक 02138-
225460 

औै.प्र.संतथा, हशरुर होय 

17 श्री. एस.व्ही.इंगवले हशल्प हनदेशक 02130-
221404 

औै.प्र.संतथा, वेल्हे होय 

18 श्री.दांगट वहरष्ट्ठ हलहपक 020-
27069280 

औ. पं्र. संतथा, हवेली होय 

19 श्री.वाय.डी.कांबळे पणूववेळ हशक्षक 020-
25535416 

शा.तां.हवद्यालय, पणेु होय 

20 श्री. बी.एम.कशदे सहा.अहधव्य ख्य 
त  

02115-
253164 

शा.तां.हवद्यालय, जेजरुी होय 

21 श्री.के.एम. तापकीर सहा.अहधव्य ख्य 
त  

02135-
222324 

शा.तां.हवद्यालय, खेड होय 

22 श्रीमती.एस.डी.सोनवणे सहा.अहधव्य ख्य 
त  

02133-
203225 

शा.तां.हवद्यालय, घोडेगाव होय 
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23 श्री.एस.जी.घोटकर  क यालय 
अगधक्षक 

02162-
237954 

हज.व्य.हश.व प्र.अहध. 
कायालय, सातारा 

होय 

24 श्री. एस.एम.मांगलेकर उपप्राचायव 02162- 

250332 

औै.प्र.संतथा, सातारा होय 

25 श्री.रोकडे.एस.एल कायालय 
अहधक्षक 

02164-
271449 

औै.प्र.संतथा, कराड होय 

26 श्री. एम.एम.काकडे  गटहनदेशक 02169- 

225009 

औै.प्र.संतथा, लोणंद होय 

27 श्री. व्ही.व्ही.कांबळे हशल्पहनदेशक-
जोडारी 

02167-
227853 

औै.प्र.संतथा, वाई होय 

28 श्री. एस.बी.चव्हाण भ ांड रप ल 02378-
285458 

औै.प्र.सं., जावळी मेढा होय 

29 श्री.वारागडे.एस.डी. वहरष्ट्ठ हलहपक 02166-
221593 

औै.प्र.संतथा, फलटण होय 

30 श्री. ए.व्ही.करडे हशल्पहनदेशक    02165-
220002 

औै.प्र.संतथा, दहहवडी होय 

31 श्री. डी.के.कुरकुटे हशल्पहनदेशक     02161-
262305 

औै.प्र.संतथा, औंध (ख) होय 

32 श्री. एस.बी.बाबर हशल्पहनदेशक-
जोडारी 

02168-
261709 

औै.प्र.सं., महाबळेश्वर होय 

33 श्री.जे.व्ही.जगद ळे प्र.गटहनदेशक 02372-
282944 

औै.प्र.संतथा, पाटण होय 

34 श्री. बी.एस.हनकम हशल्पहनदेशक 02163-
221508 

औै.प्र.संतथा, कोरेगाव होय 

35 श्री.पी.ए.सावंत प्रमखु  हलहपक 02162-
238982 

शा.तां.हवद्यालय, सातारा होय 
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36 श्री. बी.एल.सकटे सहा.अहभ. 
हशक्षक 

02164-
271293 

शा.तां.हवद्यालय, कराड होय 

37 श्री. एन.एम.गायकवाड  
सह .अगधव्य ख्य 
त  

02164-
271293 

शा.तां.हवद्यालय, पाचगणी होय 

38 श्री.एम.डी.जोशी गनरीक्षक 0233-260089 हज.व्य.हश.व प्र.अहध. 
कायालय, सांगली 

होय 

39 श्री. व्ही.आर.घागरे  उपप्राचायव 0233-
2310139 

औै.प्र.संतथा, सांगली होय 

40 श्री. एस.ई.खैरमोडे पणुववेळ हशक्षक 02347-
272377 

औै.प्र.संतथा, हवटा होय 

41 श्री. एम.आर.उहकरडे प्र.गटहनदेशक 02345-
272160 

औै.प्र.संतथा, हशराळा होय 

42 श्री. सी.एस.माने गटहनदेशक 02346-
240555 

औै.प्र.संतथा, तासगाव होय 

43 श्री.एम.के.म ने  गटहनदेशक 02344-
246632 

औै.प्र.संतथा, जत होय 

44 श्री. एस.के.सतु र पणुववेळ हशक्षक 02341-
222767 

औै.प्र.सं. कवठेमहांकाळ होय 

45 श्री. एस.के.हशसाळ हनदेशक 02346-
220532 

औै.प्र.संतथा, आटपाडी होय 

46 श्री. ए.व्ही.हहरुगडे हनदेशक 02342-
220239 

औै.प्र.संतथा, वाळवा होय 

47 श्री. एस.एस.माने  गटहनदेशक 02347 -
242224 

औै.प्र.संतथा, पलसू होय 

48 श्री. पवार.आर.सी. गटहनदेशक 02347 -
242224 

औै.प्र.संतथा, कडेगाव होय 
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49 श्री. माळी.एस.बी पणुववेळ हशक्षक 02341-
222267 

शा.तां.हवद्या.,कवठेमहांका
ळ 

होय 

50 श्री.पी.एस.दराडे कायालय 
अहधक्षक 

0217-
2727402 

हज.व्य.हश.व प्र.अहध., 
सोलापरू 

होय 

51 श्री.एस.एम.हैनाळकर प्रबंधक 0217-
2341524 

औै.प्र.संतथा, सोलापरू होय 

52 श्री. माळी.बी.बी प्रमखु हलहपक 0217-
2319817 

औै.प्र.सं, सोलापरू (म)ु होय 

53 श्री. ए. के. पाटील हशÑपहनदेशक 02186-
223628 

औै.प्र.संतथा, पंढरपरू होय 

54 श्री. सरनाईक प्रमखु हलहपक 02184-
223369 

औै.प्र.संतथा, बाशी होय 

55 श्री. पी.एल.मोकाशे प्रभारी 
गटहनदेशक 

021- 260326 औै.प्र.संतथा, अकलजू होय 

56 श्री. एम.जी.नदाब हशल्पहनदेशक 02181-
220481 

औै.प्र.सं, अक्कलकोट होय 

57 श्री.एस.एस.गरुव वहरष्ट्ठ हलहपक 02-220884 औै.प्र.संतथा, करमाळा होय 

58 श्री. बी.एल.पतुळे हशल्पहनदेशक 0217-
2255797 

औै.प्र.सं,मंद्रपू (द.सो.) होय 

59 श्रीमती.आर.पी.गोयल हशल्पहनदेशक 02187-
220856 

औै.प्र.संतथा, सांगोला होय 

60 श्री. एस.आर.गोलेकर हशल्पहनदेशक 02989-
232505 

औै.प्र.संतथा, मोहोळ होय 

61 श्रीमती.आर.एस.मकहगडे वहरष्ट्ठ हलहपक 02183 - 
223098 

औै.प्र.सं.,माढा- कुडूववाडी होय 

62 श्री .एम.पी.गवळी हशल्पहनदेशक 02188-22087 औै.प्र.सं., मंगळवेढा होय 
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63 श्री. एस.बी.कांबळे पणुव वेळ हशक्षक 0217-
2726564 

म.रा.तां.प्रशाला, सोलापरू  होय 

64 श्री. एस.साळंुखे हनदेशक 02189-
232423 

शा.तां.हवद्यालय, मोहोळ होय 

65 श्री. पी.एस.थोरवत लेखापहरक्षक 0231-
2644443 

हज.व्य.हश.व प्र.अहध. 
कायालय, कोल्हापरू 

होय 

66 श्री.ए.एम.बामणे सहा.प्रहश. 
सल्लागार 

09231-
2323559 

औै.प्र.सं., कोल्हापरू होय 

67 श्री. एस.व्ही.पाटील गटहनदेशक 02327-
222408 

औै.प्र.सं., गडकहग्लज होय 

68 श्री. पी.एस.पतंगे हशÑपहनदेशक 02325-
264284 

औै.प्र.संतथा, मरुगडु होय 

69 श्री. य.ुएम.खराडे वहरÂठ हलहपक 02320-
233112 

औै.प्र.संतथा, तकेुवाडी होय 

70 श्री. एन.एस.भोई हशÑपहनदेशक 02327-
222408 

औै.प्र.संतथा, आजरा होय 

71 श्री. एस.डी.खाडे हशÑपहनदेशक 02324-
220080 

औै.प्र.संतथा, शाहूवाडी होय 

72 श्री.एम.एस.सातव गटहनदेशक 09230-
2483419 

औै.प्र.सं.,हातकणंगले होय 

73 श्री.एस.बी.भट गटहनदेशक 02321-
234443 

औै.प्र.संतथा, राधानगरी होय 

74 श्री.एन.ए.कशदे गटहनदेशक 02322-
236730 

औै.प्र.संतथा, हशरोळ होय 

75 श्री. एस.पी.कहदळेु वहरष्ट्ठ हलहपक 02328-
235418 

औै.प्र.सं., गगनबावडा होय 
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76 श्री. बी.डी.साळोखे हशÑपहनदेशक 02325-
264284 

औै.प्र.संतथा, पन्हाळा होय 

77 श्री. बी.एम.कांबळे गहणत -हचत्रकला 
हनदेशक 

02324-
220080 

औै.प्र.संतथा, भुदरगड होय 

78 श्रीमती.आर.आर. 
मह ांक ळे 

प्रमखु हलहपक 0231-
2644325 

हश.तां.हवद्यालय, कोल्हापरू होय 

79 श्री. एन.डी.शेवाळे हनदेशक 02321-
2644325 

शा.तां.हवद्यालय, राधानगरी होय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

क)  संस्था हनहाय सहा.जनमाहहती अहधकारी यांचा हववरण तक्ता 

िमां
क 

माहहती अहधका-याचे 
नांव 

पदनाम दरूध्वनी िमांक / 
मोबाईल िमांक 

कायालयाचा पत्ता सवव कायालयात 
माहहती 
अहधका-याचा 
फलक 
लावण्यात 
आलेला आहे 
ककवा कसे 

1 2 3 4 5 6 

1 श्रीम.एस.एच.गोखले कायालय 
अहधक्षक 

25535417 हज.व्य.हश.व 
प्र.अहध.कायालय, पणेु 

होय 

2 श्री.ज धव.एस.एल कायालय 
अहधक्षक 

020-25888284 औै.प्र.संतथा, औंध,पणेु होय 

3 श्रीमती.एस.आर. जन्न ु वहरष्ट्ठ हलहपक 02130-4882776 औै.प्र.संतथा, औंध (म)ु होय 

4 श्री. म ांढरे आर.एस वहरष्ट्ठ हलहपक 02112-255352 औै.प्र.संतथा, भोर होय 

5 श्री.डी.के.ब गलु प्रमखु हलहपक 02111-223117 औै.प्र.संतथा, इंदापरू होय 

6 श्रीमती.व्ही.ए.मह परेु प्रमखु हलहपक 02114-2730003 औै.प्र.सं., लोणावळा होय 

7 श्रीमती.एम.व्ही.रुपनवर प्रमखु हलहपक 02112-255352 औै.प्र.संतथा, माळेगाव होय 

8 श्रीमती.के.एस.प डुसकर प्रमखु हलहपक 020-27660320 औै.प्र.सं.,कपपरी-
कचचवड 

 

होय 

9 श्रीमती.स वांत एस.बी प्रमखु गलहपक 02132-222021 औै.प्र.सं., माहणकडोह होय 

10 श्रीमती.एल.एस.फलके वहरष्ट्ठ हलहपक 02133-244429 औै.प्र.संतथा, घोडेगाव होय 

11 श्रीमती.एस.सी.रेळेकर वहरष्ट्ठ हलहपक 02135-223404 औै.प्र.संतथा, खेड होय 

12 श्री.एल.एल.मळेु वहरष्ट्ठ हलहपक 020-27277734 औै.प्र.संतथा, मळुशी होय 
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13 श्रीमती.ए.जी.झगडे वहरष्ट्ठ हलहपक 02115-238163 औै.प्र.संतथा, परंुदर होय 

14 श्री.ए.एम.भोसले वहरष्ट्ठ हलहपक 02119-283570 औै.प्र.संतथा, वरवंड होय 

15 श्री.एस.एस. ग वडे वहरष्ट्ठ हलहपक 02138-225460 औै.प्र.संतथा, हशरुर होय 

16 श्री.एम.एस.दधु ळ गि»पगनदेिक 02130-221404 औै.प्र.संतथा, वेल्हे होय 

17 श्री.गदनकर ज धव गटगनदेिक 020-27069280 औ. पं्र. संतथा, हवेली होय. 

18 श्री.बी.बी.आगवणे प्रमखु हलहपक 020-25535416 शा.तां.हवद्यालय, पणेु होय 

19 श्री.एस.व्ही.बारवाडे  कहनष्ट्ठ हलपीक 02115-253164 शा.तां.हवद्यालय, जेजरुी होय 

20 श्री.पी.बी.पन्ह ळे कहनष्ट्ठ हलपीक 02135-222324 शा.तां.हवद्यालय, खेड होय 

21 श्री.एल.एन.मळेु कहनष्ट्ठ हलपीक 02133-203225 शा.तां.हवद्यालय, 
घोडेगाव 

होय 

22 

 

श्री.एस.डी.कुलकणी संशोधन 
सहाय्यक 

02162-237954 हज.व्य.हश.व प्र.अहध. 
कायालय, सातारा 

होय 

23 श्री.के.एम.पाटोळे कायालय 
अहधक्षक 

02162-250332 औै.प्र.संतथा, सातारा होय 

24 श्री.जे.एस.पांढरपटटे वहरष्ट्ठ हलहपक 02164-271449 औै.प्र.संतथा, कराड होय 

25 श्री.एस.एच.स ळवी प्रमखु हलपीक 02169-225009 औै.प्र.संतथा, लोणंद होय 

26 श्री.एस.ए.जांबरेु  वहरष्ट्ठ हलहपक 02167-227853 औै.प्र.संतथा, वाई होय 

27 श्री.वांद्र.य.ुसी. वहरष्ट्ठ हलहपक 02378-285458 औै.प्र.सं., जावळी मेढा होय 

28 श्री.व्ही.आर.खरटमल गटहनदेशक 02166-221593 औै.प्र.संतथा, फलटण होय 

29 श्री.एम.डी.बाराटे वहरष्ट्ठ हलहपक 02165-220002 औै.प्र.संतथा, दहहवडी होय 

30 श्री.एम.जे.गायकवाड  वहरष्ट्ठ हलहपक 02161-262305 औै.प्र.संतथा, औंध (ख) होय 

31 श्री.डी.एन.पव र वहरष्ट्ठहलहपक 02168-261709 औै.प्र.सं., महाबळेश्वर होय 
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32 श्री.एन.एस.पाटील  02372-282944 औै.प्र.संतथा, पाटण होय 

33 श्री.ए.डी.खताळ हशल्पहनदेशक 02163-221508 औै.प्र.संतथा, कोरेगाव होय 

34 श्रीमती.सी.एम.बगढये पणुववेळ हशक्षक 02162-238982 शा.तां.हवद्यालय, 
सातारा 

होय 

35 श्रीमती.ए.ए.प ठक प्रमखु हलहपक 02164-271293 शा.तां.हवद्यालय, कराड होय 

36 श्री.एल.सी.भुसारी 

 

भांडार गलहपक 02164-271293 शा.तां.हवद्यालय, 
पाचगणी 

होय 

37 श्री.एन.डी.पाटील  कायालय 
अहधक्षक 

0233-260089 हज.व्य.हश.व प्र.अहध. 
कायालय, सांगली 

होय 

38 श्री.आर.व्ही.माळी कायालय 
अहधक्षक 

0233-2310139 औै.प्र.संतथा, सांगली 

 

होय 

39 श्री.आर.ए.सयुगवांिी वहरष्ट्ठ हलहपक 02347-272377 औै.प्र.संतथा, हवटा होय 

40 श्री.जी.पी.सातपतेु  वहरÂठ हलहपक 02345-272160 औै.प्र.संतथा, हशराळा होय 

41 श्री.अनमोल कशगे  वहरÂठ हलहपक 02346-240555 औै.प्र.संतथा, तासगाव होय 

42 श्री.जे.स्व्ह.हशतोळे. हनदेशक 02344-246632 औै.प्र.संतथा, जत होय 

43 श्री.एस.डी.सावंत   02341-222767 औै.प्र.सं. 
कवठेमहांकाळ 

होय 

44 श्री.आर.एल.ग वडे सहा.भांडार 
हलहपक 

02346-220532 औै.प्र.संतथा, आटपाडी होय 

45 श्री.एन.बी.पाटील वहरष्ट्ठ हलहपक 02342-220239 औै.प्र.संतथा, वाळवा होय 

46 श्री.ए.एस.मजुावर  कहनष्ट्ठ हलहपक 02347 -242224 औै.प्र.संतथा, पलसू होय 

47 श्री.जे.के.रणमले वहरÂठ हलहपक 02347 -242224 औै.प्र.संतथा, कडेगाव होय 

48 श्री.सी.के.सोनकटले  पणुववेळ हशक्षक 02341-222267 शा.तां.हवद्या., होय 
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कवठेमहांकाळ 

49 श्री.सरुवसे.शाम खंडप्पा  लेखा पहरक्षक 0217-2727402 हज.व्य.हश.व प्र.अहध., 
सोलापरू 

होय 

50 श्री.एस.बी.गडगडे  कहनष्ट्ठ हलपीक 0217-2341524 औै.प्र.संतथा, सोलापरू होय 

51 श्री.आर.के.कुलकणव  वहरÂठ हलहपक 0217-2319817 औै.प्र.सं, सोलापरू (म)ु होय 

52 श्री.सी.बी.जाधव  वहरÂठ हलहपक 02186-223628 औै.प्र.संतथा, पंढरपरू होय 

53 श्री.डी.व्ही.सातव हशल्पहनदेशक 02184-223369 औै.प्र.संतथा, बाशी होय 

54 श्री.एन.बी.उंब्रजकर.  वहरÂठ हलहपक 021- 260326 औै.प्र.संतथा, अकलजू होय 

55 श्री.हमरगे.एस कहनष्ट्ठ  हलहपक 02181-220481 औै.प्र.सं, अक्कलकोट होय 

56 श्री.शिदे.ए.पी कहनष्ट्ठ हलपीक 02-220884 औै.प्र.संतथा, करमाळा होय 

57 श्रीमती.एस.जे.चव्हाण  वहरÂठ हलहपक 0217-2255797 औै.प्र.सं,मंद्रपू (द.सो.) होय 

58 श्री.एस.पी.कुलकणी  वहरÂठ हलहपक 02187-220856 औै.प्र.संतथा, सांगोला होय 

59 श्रीमती.एस.पी.देशमखु वहरÂठ हलहपक 02989-232505 औै.प्र.संतथा, मोहोळ होय 

60 श्री.आर.बी.मोहम्म्द  कहनष्ट्ठ हलपीक 
तथ  भ ांड र 
गलगपक 

02183 - 223098 औै.प्र.सं.,माढा- 
कुडूववाडी 

होय 

61 श्रीमती.जेधे.व्ही.व्ही  वहरÂठ हलहपक 02188-22087 औै.प्र.सं., मंगळवेढा होय 

62 श्री.यत्नाळ  वहरÂठ हलहपक 0217-2726564 म.रा.तां.प्रशाला, 
सोलापरू  

होय 

63 श्री.पांगडुवाले.ए  कहनष्ट्ठ हलपीक 02189-232423 शा.तां.हवद्यालय, 
मोहोळ 

होय 

64 श्री.डी.एल.माळी वहरÂठ हलहपक 0231-2644443 हज.व्य.हश.व प्र.अहध. 
कायालय, कोल्हापरू 

होय 

65 श्री.एस.के.पारले  कायालय 02327-222408 औै.प्र.सं., कोल्हापरु होय 
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अहधक्षक 

66 श्री.टी.के.चव्हाण  प्रमखु  हलहपक 02327-222408 औै.प्र.सं., गडकहग्लज होय 

67 श्री.एस.आर. हशके  वहरÂठ हलहपक 02325-264284 औै.प्र.संतथा, मरुगडु होय 

68 श्री.एस.एस.पाटील कहनष्ट्ठ हलहपक 02320-233112 औै.प्र.संतथा, तकेुवाडी होय 

69 श्री.आर.एम.भोई  वहरÂठ हलहपक 02327-222408 औै.प्र.संतथा, आजरा होय 

70 श्री.पी. डी. इंगळे  कहनष्ट्ठ हलपीक 02324-220080 औै.प्र.संतथा, शाहूवाडी होय 

71 श्री.एस.व्ही.नांदणीकर  वहरÂठ हलहपक 09230-2483419 औै.प्र.सं.,हातकणंगले होय 

72 श्री.व्ही.एस.कंुभार  कहनष्ट्ठ हलपीक 02321-234443 औै.प्र.संतथा, राधानगरी होय 

73 श्री.व्ही.व्ही.दळवी  कहनष्ट्ठ हलपीक 02322-236730 औै.प्र.संतथा, हशरोळ होय 

74 श्री.एस.एम.कंुभार  हनदेशक 02328-235418 औै.प्र.सं., गगनबावडा होय 

75 श्री.के.पी.संकपाळ वहरÂठ हलहपक 02325-264284 औै.प्र.संतथा, पन्हाळा होय 

76 श्री.के.व्ही.चौगलेु  वहरÂठ हलहपक 02324-220080 औै.प्र.संतथा, भुदरगड होय 

77 श्रीमती.एस.एस.पोवार  प्रमखु  हलहपक 0231-2644325 हश.तां.हवद्यालय, 
कोल्हापरू 

होय 

78 श्री.के.व्ही.चौगलेु  वहरष्ट्ठ  हलपीक 
(प्रभारी) 

02321-2644325 शा.तां.हवद्यालय, 
राधानगरी 

होय 
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प्रकरण -- 17 

हवहीत करण्यात  येईल  अशी   इतर   माहहती  -भहवष्ट्यात  शासनाकडून कायान्वीत  होणा-या नवीन 
योजना ककवा कायवरत योजनांमधील  अदययावत सधुारणा  याबाबत   हनमाण  होणारी   माहहती  वेळोवेळी   
कायालयाच्या   नोटीस   बोडववर  व तथाहनक  वतृ्तपत्रातनू   प्रहसध्द   करण्यात  येईल. 

 

                                                                                 सही /-   
                                                                                    (सी.ए.वननाळे)                                                                                                                                                    
                                                                                     सहसंचालक                                                                      
                                                                               व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण, 
                                                                           प्रादेवशक कायालय,घोले रोड,पणेु-5 


