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कें द्रिय माद्रितीचा अद्रिकार अद्रिद्रियम 2005 
कलम 4(1)(ब) मिील 17 बाबवरील माद्रिती 

कलम 4(1)(b)(i) 
शासकीय तंत्रनिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù मधील काये व कततव्ये यांचा तपनशल 

कायालयाचे िांव : शासकीय तंत्रद्रिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 

पत्ता : =º¨ÉÉxÉ{ÉÖ®úÉ +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 
कायालय प्रमखु : प्राचायय, शासकीय तंत्रद्रिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 
शासकीय नवभागाचे िांव : तंत्रद्रशक्षण द्रवभाग 
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या 
अनधिस्त 

: उच्च व तंत्रद्रशक्षण द्रवभाग, म.रा.म ंबई 

कायतक्षेत्र : संस्थास्तर 
नवनशष्ट कायत : द्रवद्यार्थ्यांिा तांद्रत्रक द्रशक्षण देणे 
नवभागाचे ध्येय/धोरण :  

                 Vision of the Institute  

       To be the internationally accreditated 

institute that contributes in the development of 

competent professionals and entrepreneurs on 

the platform of technology based systems, 

blended learning through highly qualified and 

trained staff. 

              Mission of the Institute 

         To educate and train globally competent 

individuals, professionals, technicians and 

skilled human resources through world class 

curriculum, student centric academic systems, 

team of committed, trained faculty and staff 

contributing to the students, successful 

employment and entrepreneurship with a spirit 

of patriotism and concern for environment. 

  

सवत संबंनधत कमतचारी : º´ÉiÉÆjÉ Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉÉiÉÉ¨ÉvªÉä ¨ÉÉÊ½þiÉÒ näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ 
कामाचे नवस्ततृ स्वरुप : º´ÉiÉÆjÉ Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉÉiÉÉ¨ÉvªÉä ¨ÉÉÊ½þiÉÒ näùhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ 

कायालयीि दरुध्विी क्रमांक व वेळा : 0240-2334724, 2345934  सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 
साप्तानिक सटु्टी व नवनशष्ट सेवेसाठी 
ठरनवलेल्या वेळ 

: सवत रनववार यानशवाय प्रत्येक मनिन्यातील दसुरा व चवथा 
शनिवार या नदवशी सटु्टी 
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कलम 4(1)(b)(ii) व (iii) 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn अनधकारी व कमतचारी यांचे अनधकार व कततव्ये 
शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù निणतय घेण्याच्या प्रनक्रयेत अिसुरण्यात येणारी कायतपध्दती, तसेच पयतवेक्षण आनण 

उत्तरदानयत्व प्रणाली. 
 

कायासि 
क्रमांक 

नियंत्रण अनधकारी पयतवेक्षीय 
अनधकारी 

सिाय्यक 
अनधकारी/कायासि 

अनधकारी 

कायासिातील थोडक्यात कामकाज 

1 2 3 4 5 
कायालय प्राचायत, शासकीय 

तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

प्रशासकीय 
अनधकारी 

प्रबंधक,  
कायालय अधीक्षक 

1) गोपनिय कक्ष, संस्थेतील 
अनधकारी/कमतचारी यांचे गोपनिय 
अिवाल अद्ययावत ठेवणे व जति करणे, 
तसेच कोटासंबंनधत कामे 
2) आस्थापिा 1,2,3 व 4 नवभागात 
कमतचाऱयांचे आस्थापिा नवषयक कामे 
3) लेखा 1,2,3 व 4 नवभागात संस्थेतील 
लेखानवषयक तथा कमतचाऱयांचे वेति 
नवषयक कामे तसेच रोखनवषयक कामे 
4) नवद्याथी नवभाग 1,2,3 व 4 मध्ये 
नवद्यार्थ्यांचे प्रवेश, नशष्यवतृ्ती, EBC,PTC 
CONCESSION, शाळा सोडल्याचा 
दाखला, +ÉºlÉÉxÉÉ/±ÉäJÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ / ®úÉäJÉÉ 

/Ê´É¦ÉÉMÉ ´É Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´É¦ÉÉMÉ´É®ú ÊxÉªÉÆjÉhÉ 

+ÊvÉEòÉ®úÒ ¨½þhÉÖxÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉ {ÉÉ½þhÉä 
स्थापत्य 
नवभाग 

प्राचायत, शासकीय 
तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

नवभाग प्रमखु अनधव्याख्याता स्थापत्य अनभयांनत्रकी पदनवका शाखेतील 
नवद्यार्थ्यांचे  शैक्षनणक वगत घेणे, 
सैध्दांनतक, प्रात्यनक्षके घेऊि त्यािसुार 
परीक्षा घेणे. व  इमारतीचे देखभाल करणे 

यंत्र नवभाग प्राचायत, शासकीय 
तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

नवभाग प्रमखु अनधव्याख्याता यंत्र अनभयांनत्रकी पदनवका शाखेतील 
नवद्यार्थ्यांचे  शैक्षनणक वगत घेणे, 
सैध्दांनतक, प्रात्यनक्षके घेऊि त्यािसुार 
परीक्षा घेणे. 

अणनुवद्यतु 
नवभाग 

प्राचायत, शासकीय 
तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

नवभाग प्रमखु अनधव्याख्याता अणनुवद्यतु अनभयांनत्रकी पदनवका 
शाखेतील नवद्यार्थ्यांचे  शैक्षनणक वगत घेणे, 
सैध्दांनतक, प्रात्यनक्षके घेऊि त्यािसुार 
परीक्षा घेणे. 
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नवद्यतु 
नवभाग 

प्राचायत, शासकीय 
तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

नवभाग प्रमखु अनधव्याख्याता नवद्यतु अनभयांनत्रकी पदनवका शाखेतील 
नवद्यार्थ्यांचे  शैक्षनणक वगत घेणे, 
सैध्दांनतक, प्रात्यनक्षके घेऊि त्यािसुार 
परीक्षा घेणे. ºÉÆºlÉäiÉÒ±É Ê´ÉtÖiÉ Ê´É¹ÉªÉEò 

EòÉ¨ÉEòÉVÉ iÉÉÆjÉÒEò ºÉ½þÉªÉ Eò®úhÉä  

 

संगणक 
नवभाग 

प्राचायत, शासकीय 
तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

नवभाग प्रमखु अनधव्याख्याता संगणकअनभयांनत्रकी पदनवका शाखेतील 
नवद्यार्थ्यांचे  शैक्षनणक वगत घेणे, 
सैध्दांनतक, प्रात्यनक्षके घेऊि त्यािसुार 
परीक्षा घेणे. 
 

मानिती 
तंत्रज्ञाि 
नवभाग 

प्राचायत, शासकीय 
तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

नवभाग प्रमखु अनधव्याख्याता मानिती तंत्रज्ञाि अनभयांनत्रकी पदनवका 
शाखेतील नवद्यार्थ्यांचे  शैक्षनणक वगत घेणे, 
सैध्दांनतक, प्रात्यनक्षके घेऊि त्यािसुार 
परीक्षा घेणे. 
 

स्वयंचल 
नवभाग  

प्राचायत, शासकीय 
तंत्रनिकेति, 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn 

नवभाग प्रमखु अनधव्याख्याता स्वयंचल अनभयांनत्रकी पदनवका 
शाखेतील नवद्यार्थ्यांचे  शैक्षनणक वगत घेणे, 
सैध्दांनतक, प्रात्यनक्षके घेऊि त्यािसुार 
परीक्षा घेणे. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Rathod mahiti adhikar infor 

 

 
कलम (4)(1)(ब)(iv) 

स्वत:ची काये पार पाडण्यासाठी शासकीय तंत्र द्रिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù कडूि ठरद्रवण्यांत आलेली मािके 
िम िा (अ) 

िम न्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरणे 
अि.ुक्र. काम/कायत कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष्य अनभप्राय 

01 Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä  +vªÉÉ{ÉxÉ 

/ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê´É¹ÉªÉEò 

EòÉ¨ÉEòÉVÉ  

EòÉ¨ÉÉSÉä |É¨ÉÉhÉ 

º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉäxÉä  

MSBTE EòbÚ÷xÉ 
ºÉ¨ÉEòIÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 

Eò¯ûxÉ PÉäiÉ±Éä±ªÉÉ 

+¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 

Ê¶ÉIÉhÉ näùhÉä  

  

02 ºÉÆºlÉäSÉä ±ÉäJÉÉ/ 

+ºlÉÉ{ÉxÉÉ / ®úÉäJÉÉ 

Ê´É¹ÉªÉEò |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ 

EòÉ¨ÉEòÉVÉ  

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ 

Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É 

ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 

Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ 

ÊxÉMÉÇ̈ ÉÒiÉ ¶ÉÉºÉxÉ 

ÊxÉhÉÇªÉ ´É ¨É.xÉÉ.ºÉä´ÉÉ 

ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú  

  

 
िम िा (ब) 

कामाची कालमयादा ............... काम पणूत िोण्यासाठी 
 

प्रत्येक कामाची कालमयादा :- 
 

अ.क्र. काम/कायत नदवस/तास पणूत 
करण्यासाठी 

जबाबदार अनधकारी तक्रार निवारण 
अनधकारी 

 
           मिाराष्र शासि, सामान्य प्रशासि नवभाग, पनरपत्रक क्रमांक: संकीणत 2012/प्र.क्र. 58/18 (र.व का.), नदिांक 9 
जलैु, 2012 मधील तरतदूीिसुार तात्काळ िस्ती शक्यतो त्याच नदवशी ककवा दसुऱया नदवशी आनण तातडीच्या स्वरुपाची 
िस्ती चार नदवसात निकाली काढणे आनण अन्य नवभागाशी संबंनधत िसलेल्या िस्तीवर 45 नदवसाच्या आत व दसुऱया 
नवभागाची बाब अंतभूतत असलेल्या व त्या नवभागाचे अनभप्राय आवश्यक असलेल्या िस्तीवर 3 मनिन्याच्या आंत निणतय 
घेवूि कायतवािी करण्यात येते. 
 
 

 
 
 



Rathod mahiti adhikar infor 

 

 
कलम (4)(1)(ब)(v) 

शासकीय तंत्र निकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnùच्या  कामाशी संबंनधत नियम/अनधनियम 
िमिुा (अ) 

अ.क्र. सचूिा पत्रकािसुार नदलेले नवषय नियम क्रमांक व वषे अनभप्राय 
(असल्यास) 

राज्य शासिाची सामान्य प्रशासि द्रवभागाची प्रकाशिे/द्रियम/अद्रिद्रियम 
 

1 मिाराष्र िागरी सेवा (वततणकू) नियम 1979  
2 मिाराष्र िागरी सेवा (नशस्त व अपील) नियम 1979  
3 नवभागीय चौकशी नियमपसु्स्तका (चौथी आवतृ्ती) 1991  
4 मिाराष्र राजभाषा अनधनियम 1964  
5 मिाराष्र सवतसाधारण भनवष्य निवाि निधी नियम 1998  
6 मिाराष्र लोक आयकु्त आनण उप लोकआयकु्त अनधनियम 1971  

द्रवत्त् द्रवभागािे द्रवद्रित केलेले खालील द्रियम 
1 मिाराष्र िागरी सेवा (सेवेच्या सवतसाधारण शती) नियम 1981  
2 मिाराष्र िागरी सेवा (पदग्रिण अवधी,स्वीयेत्तर सेवा इ.) 

नियम 
1981  

3 मिाराष्र िागरी सेवा (रजा) नियम 1981  
4 मिाराष्र िागरी सेवा (वेति) नियम 1981  
5 मिाराष्र िागरी सेवा (निवतृ्तीवेति) नियम 1982  
6 मिाराष्र िागरी सेवा (निवतृ्तीवेतिाचे अंशराशीकरण)  1984  
7 मिाराष्र अथतसंकल्पीय नियमपसु्स्तका 6 वी आवतृ्ती 1987  
8 मिाराष्र आकस्स्मक खचत नियम 1965  
9 नवत्तीय नियम 1965  
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िम िा (ब) 
शासकीय तंत्रद्रिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnच्या कामाशी संबंद्रित शासि द्रिणयय 

 
अ.क्र. शासि निणतयािसुार नदलेले 

नवषय 
शासि निणतय क्रमांक व 

तारीख 
अनभप्राय (असल्यास) 

या संस्थेत घेतलेल्या धोरणात्मक निणतयािसुार आनण इतर नवभागांिी निगतनमत केलेल्या धोरणात्मक निणतयािसुार या 
नवभागाचे कामकाज चालनवण्यात येते. 

 
िम िा (क) 

शासकीय तंत्रद्रिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn च्या कामाशी संबंद्रित पद्ररपत्रके 
अ.क्र. शासकीय पत्रकािसुार 

नदलेले नवषय 
पनरपत्रक क्रमांक व तारीख अनभप्राय (असल्यास) 

या संस्थेिे  घेतलेल्या धोरणात्मक निणतयािसुार आनण इतर नवभागांिी निगतनमत केलेल्या धोरणात्मक निणतयािसुार या 
नवभागाचे कामकाज चालनवण्यात येते. या नवभागाशी संबंनधत शासि निणतय, पनरपत्रके, आदेश इ. वेबसाईटवर त्या-त्या 
वेळी उपलब्ध करुि देण्यात येतात. 

िम िा (ड) 
शासकीय तंत्रद्रिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn च्या कामाशी संबंद्रित कायालयीि आदेश/िोरणात्तमक पद्ररपत्रके 

अ.क्र. नवषय पनरपत्रक क्रमांक व तारीख अनभप्राय (असल्यास) 
या संस्थेिे  घेतलेल्या धोरणात्मक निणतयािसुार आनण इतर नवभागांिी निगतनमत केलेल्या धोरणात्मक निणतयािसुार या 
नवभागाचे कामकाज चालनवण्यात येते. या नवभागाशी संबंनधत शासि निणतय, पनरपत्रके, आदेश इ. वेबसाईटवर त्या-त्या 
वेळी उपलब्ध करुि देण्यात येतात. 

िम िा (इ) 
शासकीय तंत्रद्रिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयामध्ये उपलब्ि दस्तऐवजांचीयादी 

दस्ताऐवजांचा द्रवषय :- 
अ.क्र. दस्ताऐवजांचा प्रकार नवषय संबंनधत 

व्यक्ती/पदिाम 
व्यक्तीचे 

नठकाण/उपरोक्त 
कायालयात उपलब्ध 

िसल्यास 
01 Ê´ÉtÉlÉÔ |É´Éä¶É 

ÊxÉMÉÇ¨É ®úÊVÉº]Åõ®ú  

Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ |É´Éä¶ÉÉ 

ºÉ¤ÉÆvÉÒiÉ 

¨ÉÖJªÉ Ê±ÉÊ{ÉEò 

Ê´ÉtÉlÉÔ Ê´É¦ÉÉMÉ 

  

02 MÉÖhÉ{ÉjÉÒEòÉ 

|É¨ÉÉhÉ{ÉjÉä 

Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ |É´Éä¶ÉÉ 

Ê´É¹ÉªÉÒ  

{ÉÊ®úIÉÉ ÊxÉªÉÆjÉEò 

{ÉÊ®úIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 

 

03 <iÉ®ú ºÉ¤ÉÆvÉÒiÉ 

Ê´É¦ÉÉMÉÉºÉ 

+É´É¶ªÉEò 

¶ÉèIÉÊhÉEò / 

nèùxÉÆÊnùxÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉ 

EòÊ®úiÉÉ +É´É¶ªÉEò 

nùºiÉÉ´ÉäVÉ  

¶ÉÉºÉxÉÉSÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ 

¶ÉÉ.ÊxÉhÉÇªÉ / 

{ÉÊ®ú{ÉjÉEäò,näùªÉEäò,®úÉäJÉ´É½þÒ 

ºÉÆºlÉäiÉÒ±É ºÉ¤ÉÆvÉÒiÉ 

Ê´É¦ÉÉMÉ |É¨ÉÚJÉ  

 

 



Rathod mahiti adhikar infor 

 

कलम (4)(1)(ब)(vi) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn  येथील कायालयामध्ये असलेल्या  
दस्तऐवजांच्या प्रवगाचे नववरण 

 
अ. 
क्र. 

नवषय  दस्ताऐवजांचा प्रकार/ िस्ती/ मस्टर/ 
िोंदपसु्तक, व्िाउचर इ. 

प्रमखु बाबींचा 
तपशीलवार उल्लेख 

सरुनक्षत ठेवण्याचा 
कालावधी  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

संस्थेमधील 
कामकाजा प्रमाणे सवत 
नवषय 

संस्थेतील प्रत्येक नवभागाकडे 
सोपनवलेल्या कामकाजािसुार 
त्यांच्या नवषयाच्या संबंनधत िस्त्या, 
िोंदविया, स्थायी आदेश, निवड 
िस्त्या इत्यादी स्वरुपात ठेवण्यात 
येतात. 

कलम 4(1)(b) (ii) 
िमिुा (ब) मध्ये िमदू 
केलेल्या कामाशी 
संबंनधत 
नियम/अनधनियम व 
या संस्थेकडूि 
वेळोवेळी घेतलेल्या 
निणतयाच्या अिषंुगािे 
केलेली कायतवािी 

कायालयीि 
कायतपध्दती 
वगीकरणाच्या 
आदेशािसुार “अ” 
वगत (कायम) “ब” 
वर्ग (30 वर्षापरं्यत) 
“क” वर्ग (5 
वर्षापरं्यत) “ड” वर्ग 
(1 वर्षापरं्यत) र्यामध्रे्य 
दस्तऐवज ववभार्ले 
जातात. 

 
 

कलम (4)(1)(ब)(vii) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयाच्या पनरणामकारक कामासाठी जिसामान्यांशी 
सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था  

 
अ. 
क्र. 

सल्लामसतीचा नवषय  कायतप्रणालीचे नवस्ततृ वणति कोणत्या अनधनियमा/ 
नियमा/ पनरपत्रकाव्दारे  

पिुरावतृ्तीकाल 

01 Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò 

nùVÉÉÇ =ÆSÉÉ´ÉhÉä 

ºÉÆºlÉäSÉä ¨ÉÉVÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ iÉºÉäSÉ 

=nùªÉÉäVÉEò ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ¤Éè̀ öEòÉ ´É 

SÉSÉÉÇºÉjÉ +ÉªÉÉäVÉÒiÉ Eò¯ûxÉ 

ÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. 

 

---- 

´É¹ÉÉÇiÉ nùÉäxÉnùÉ  

 

 
  



Rathod mahiti adhikar infor 

 

 

कलम (4)(1)(ब)(viii) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn याच्या सनमतीची यादी प्रकाशीत करणे 
 

अ. 
क्र. 

सनमतीचे 
िांव 

सनमतीचे सदस्य  सनमतीचे उनिृष्ट  नकती 
वेळा 
घेण्यात 
येते 

सभा जि 
सामान्यांसाठी 
खलुी आिे 
ककवा िािी 

सभेचा 
कायतवतृांत 
(उपलब्ध) 

 
1 
 
 
 
 
 

नियामक 
मंडळ 

ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ ªÉÉnùÒ |É¨ÉÉhÉä  

 
स्वायत्त 
संस्थेतील 
पनरणामकारक 
कामे राबनवणे 

वार्थषक  िािी आिे 

       

 
 

िम िा (ब) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयाच्या अनधसभांची यादी प्रकानशत करणे 
 

अ. 
क्र. 

अनधसभेचे िाव  सभेचे सदस्य  सभेचे उनिष्ट  नकती वेळा 
घेण्यात येते  

सभा जि 
सामान्यांसाठी 

खलुी आिे ककवा 
िािी  

सभेचा 
कायतवतृांत 
(उपलब्ध)  

01 

 

 

 

02 

 

03 

ÊxÉªÉÉ¨ÉEò ¨ÉÆb÷³ý  

 

 

 

Board of Studies 

 

 

PBOS 

 

 

ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ ªÉÉnùÒ 

|É¨ÉÉhÉä  

 

ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ ªÉÉnùÒ 

|É¨ÉÉhÉä 

 

ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ ªÉÉnùÒ 

|É¨ÉÉhÉä 

¶ÉèIÉÊhÉEò 

EòÉ¨ÉEòÉVÉÉiÉ 

|ÉMÉiÉÒ Eò®úhÉä 

´É ºÉÆºlÉäSÉÉ 

=Îvnù¹]õ {ÉÖhÉÇ 

Eò®úhÉäEòÊ®úiÉÉ 

+vªÉIÉÉÆSÉä ´É 

ºÉnùºªÉÉÆSÉä 

¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ 

PÉähÉä  

´É¹ÉÉÇiÉÖxÉ BEònùÉ  

 

 

´É¹ÉÉÇiÉÚxÉ nùùÉäxÉnùÉ  

--- +É½äþ  

 

 

+É½äþ 

 

 

+É½äþ 

 
 



Rathod mahiti adhikar infor 

 

िम िा (क) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयाच्या पनरषदांची यादी प्रकानशत करणे 
 

अ. 
क्र. 

पनरषदेचे िाव  पनरषदेचे सदस्य पनरषदेचे 
उनदष्टये 

नकती वेळा 
घेण्यात येते  

सभा जि 
सामान्यांसाठी 

खलुी आिे ककवा 
िािी  

सभेचा 
कायतवतृांत 
(उपलब्ध)  

  
 निरंक 
 

 
 

िम िा (ड) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयाच्या कोणत्यािी संस्थेची यादी प्रकानशत करणे 
 

अ. 
क्र. 

संस्थेचे िाव  संस्थेचे सदस्य संस्थेचे उनिष्ट  नकती वेळा 
घेण्यात येते  

सभा जि 
सामान्यांसाठी 

खलुी आिे ककवा 
िािी  

सभेचा 
कायतवतृांत 
(उपलब्ध)  

 
 

द्रिरंक 
 
 
 

 

 

  



Rathod mahiti adhikar infor 

 

 
कलम (4)(1)(ब)(ix) 

 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयातील अनधकारी व कमतचा-यांची निदेनशका  
 

अ. 
क्र. 

वगत वेति रुपरेषा इतर अिजेु्ञय भते्त  
नियनमत (मिागाई भत्ता, 
घरभाडे भत्ता, शिर 

भत्ता) 

प्रसंगािसुार (जसे 
प्रवास भत्ता) 

नवशेष (जसे 
प्रकल्प भत्ता, 
प्रनशक्षण भत्ता)  

01 ´ÉMÉÇ- 1  +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 

iÉÆjÉÊ¶ÉIÉhÉ 

{ÉÊ®ú¹ÉnùSªÉÉ ¸ÉähÉÒú 

|É¨ÉÉhÉä  

 शासि निणतयािसुार वेळोवेळी लाग ुकलेले वगत -1,2,3,4 यांिा 
वेतिश्रेणी मधे वेति व इतर भते्त  देण्यात येतात. 
 

02 ´ÉMÉÇ- 2 iÉä 4 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 

¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉ  

ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉÉMÉÚ 

Eäò±ªÉÉ |É¨ÉÉhÉä  

 शासि निणतयािसुार वेळोवेळी लाग ुकलेले वगत -1,2,3,4 यांिा 
वेतिश्रेणी मधे वेति व इतर भते्त  देण्यात येतात. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rathod mahiti adhikar infor 

 

कलम (4)(1)(ब)(xi) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn मधील मंजरू अंदाजपत्रक व खचाचा तपनशल याची नवस्ततृ मानिती 
प्रकानशत करणे  

 अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशि 
 अिदुािाच्या नवतरणाच्या प्रतीचे प्रकाशि 

मागणी क्रमांक अथत संकल्पीय 
अंदाज 2017-18 

योजिेत्तर योजिांतगतत एकूण 

लेखानशषत व योजिा मंजरु खचत मंजरु खचत मंजरु खचत 
  दरवषी अथतसंकल्पीय अदांज कायतरत अनधकारी कमतचारी संख्या तसेच प्रवेनशत नवद्याथी संख्या यावर वेळोवेळी तयार करण्यात येते. 

Budgeted & Actual Expenses for Infrastructure, Library, and Laboratory etc. 

         All figures in Thousands  

Items Budgeted 

in CFY  

2018-19 

Actual 

expenses in 

CFY till  31 

Mar 2019 

Budgeted 

in CFYm1 

2017-18 

Actual 

Expenses in 

CFYm1 till  

31 Mar 2018 

Budgeted 

in CFYm2 

2016-17 

Actual 

Expenses in 

CFYm2 till  

31 Mar 2017 

Budgeted  

in CFYm3 

2015-16 

Actual 

Expenses in 

CFYm3 till  

31 Mar 2016 

Infrastructure 

Built-Up         

Library M&S 

Devlop Fund 
232 232 938 938 9 9 369 369 

Laboratory 

equipment 2541 2541 856 856 0 0 985 985 

Laboratory 

consumables 
598 598 334 334 309 309 213 213 

Teaching  and 

non-teaching 

staff salary 
180749 180749 174002 174002 175467 175467 147134 147134 

Maintenance 

and spares 0 0 0 0 0 0 0 0 

R&D 0 0 0 0     
Training and 

Travel 

From DTE  

MSBTE 

111 111 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

727 

 

727 

Miscellaneous  

expenses* Overtime 

Allowance 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Others, specify  
Travel Expenses 90 90 164 164 292 292 239 239 
Office Expenses 1700 1690 1859 1859 2293 2293 380 380 
Telephone/ 

Electricity/ Water 

Charges 
4271 4271 2398 2398 2337 2337 1994 1994 

Contract Services 7802 7802 1305 1305 2106 2106 1866 1866 
R R Tax 1138 1138 448 448 317 317 851 851 
Computer 

Maintenance 
24 24 205 205 21 21 97 97 

PP and SS 4468 4468 2980 2980 2157 2157 2734 2734 
Scholarship 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other Admini 

Expences 
0 0 0 0 17 17 10 10 

Total 

 
203724 203714 185489 185489 185325 185325 157599 157599 

 



Rathod mahiti adhikar infor 

 

        कलम (4)(1)(ब)(xii) 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn  येथील अथतसिाय्य कायतक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच 
वाटप केलेल्या रकमा आनण अशा कायतक्रमांच्या लाभानधकाऱय्ांचा तपशील  

 

िम िा (अ)  
 

अिदुाि वाटपाच्या कायतक्रमाची कायतपध्दती प्रकानशत करणे 
 

 
 

   ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆºlÉäiÉÒ±É {ÉÉjÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ¨ÉÉMÉÉºÉ´ÉMÉÔªÉ 

Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞiÉÒ ´É +ÉÌlÉEòoù¹]õªÉÉ ¨ÉÉMÉÉºÉ {ÉÉjÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ iÉÆjÉÊ¶ÉIÉhÉ 

ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ±ÉªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ 50 ]õCEäò ¶ÉèIÉÊhÉEò ¶ÉÖ±Eò lÉä]õ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VÉ¨ÉÉ 

½þÉäiÉä. 

   ºÉ´ÉÇ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞiÉÒ EòÉªÉÇ{ÉvnùiÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ https://mahadbtmahait.gov.in/ ªÉÉ 

ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É¯ûxÉ +ÉìxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ |ÉÊGòªÉÉ ®úÉ¤É´ÉÒ±ÉÒ VÉÉiÉä. 
  

 
 
 

िम िा (ब)  
 

अिदुाि कायतक्रमांतगतत लाभाथींची नवस्ततृ मानिती प्रकानशत करणे 
 

योजिा / कायतक्रमांचे िाव :- 
 

अ.क्र. लाभाथींचे िांव व पत्ता अिदुाि/ लाभ याची रक्कम/ 
स्वरुपय 

निवड पात्रतेचे निकष अनभप्राय 

01 {ÉÉjÉ Ê´ÉtÉlÉÔ 50 ]õCEäò ¶ÉèIÉÊhÉEò 

¶ÉÖ±Eò ¯û.3000/- 

{ÉÉ±ÉEòÉSÉä =i{ÉzÉ 

¯û.8 ±ÉÉJÉÉSªÉÉ 

+ÉiÉ +ºÉhÉä 

+É¶ªÉEò  

+ÉìxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ 

{ÉvnùiÉÒxÉä +VÉÇ 

|ÉÊGòªÉÉ 

ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉ 

ºiÉ®úÉ´É¯ûxÉ 

®úCEò¨É Ê´ÉiÉ®úÒiÉ 

½þÉäiÉä. 

 
 
  

https://mahadbtmahait.gov.in/


Rathod mahiti adhikar infor 

 

कलम (4)(1)(ब)(xiii) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयातील नमळणा-या/ सवलतीचा परवािा याची चाल ू
वषाची तपनशलवार मानिती 

 

परवािा/ परवािगी/ सवलतीचे प्रकार 
 

अ.क्र. परवािा धारकाचे 
िाव 

परवान्याचा 
प्रकार 

परवािा 
क्रमांक 

नदिांकापासिू नदिांका पयंत साधारण 
अटी 

परवान्याची 
नवस्ततृ 
मानिती 

        
              ------------------ ÊxÉ®ÆúEò ------------------- 
 
 
  



Rathod mahiti adhikar infor 

 

 

कलम (4)(1)(ब)(xiv) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील इलेक्रॉनिक स्वरुपात साठनवलेली मानिती प्रकानशत करणे 
चाल ूवषाकनरता 

 
अ.क्र. दस्तऐवजाचा प्रकार नवषय कोणत्या 

इलेक्रॉनिक 
िमनु्यात 

मानिती नमळनवण्याची पध्दत जबाबदार व्यक्ती 

01 
 
 

नवद्याथी परीक्षा 
निकाल 

सवत 
अभ्यासक्रम 

संगणकीय संस्थेची वेबसाईट परीक्षा नियंत्रक 

 
 
 
  



Rathod mahiti adhikar infor 

 

कलम (4)(1)(ब)(xv) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉn येथील कायालयात उपलब्ध सनुवधांचा तक्ता प्रकानशत करणे  
 

उपलब्ध सनुवधा:-  
 

अ.क्र. सेवांचा तपनशल सेवा 
परुनवण्याकनरता 
आवश्यक 
कागदपते्र 

सेवा परुनवणारे 
अनधकारी/ 

कमतचारी यांचे 
िाव व िुिा 

सेवा परुनवण्याची 
नवनित मदुत 

सेवा मदुतीत ि 
परुनवल्यास तक्रार 
करावयाच्या 

वनरष्ठ अनधका-
यांचे िाव व िुिा   

 
01 

 
 

बांधकाम सामगु्री व इतर 
चाचणी ´É ºÉ±±ÉÉMÉÉ®ú 

ºÉä´ÉÉ 

शासिनिणतया 
प्रमाणे 

उपयोनजत नवभाग शासिनिणतया 
प्रमाणे 

नव. प्रमखु 
उपयानजत 
यंत्रशास्त्र अनभ. 

02 
 

निरंतर नशक्षण सेवा  शासिनिणतया 
प्रमाणे 

प्रभारी अनधकारी शासिनिणतया 
प्रमाणे 

प्रभारी अनधकारी 
CED 

03 
 
 
 

¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É {É®úÒIÉhÉ  शासिनिणतया 
प्रमाणे 

ºlÉÉ{ÉiªÉ  नवभाग iÉÉÆjÉÒEò 

¨ÉÉxÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú 
 |ÉÉSÉÉªÉÇ, 
¶ÉÉºÉEòÒªÉ 

iÉÆjÉÊxÉEäòiÉxÉ 

+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 
 
  



Rathod mahiti adhikar infor 

 

 

कलम (4)(1)(ब)(xvi) 
 

शासकीय तंत्रनिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù येथील कायालयातील शासकीय जि मानिती अनधकारी/ अनपलीय 
प्रानधकारी यांची नवस्ततृ मानिती प्रकानशत करणे 

 
 
अ.क्र. {ÉnùxÉÉ¨É  xÉÉ´É  {ÉiÉÉ ´É ¡òÉäxÉ xÉÆ. 

1 +Ê{É±ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ  ¸ÉÒ B¡ò.B.JÉÉxÉ |ÉÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ iÉÆjÉÊxÉEòäiÉxÉ +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 

0240-2353644 

2 जि माद्रिती अद्रिकारी ¸ÉÒ VÉÒ.VÉÒ.PÉÖMÉä |É¦ÉÉ®úÒ 

Ê´É¦ÉÉMÉ |É¨ÉÚJÉ ªÉÆjÉ  

¶ÉÉºÉEòÒªÉ iÉÆjÉÊxÉEòäiÉxÉ +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 

0240-2334724 

Emailid-gpaur@rediffmail.com 

 3 अद्रपलीय अद्रिकारी ¸ÉÒ BºÉ. {ÉÒ. SÉÉä{Ébä÷ 

|É¦ÉÉ®úÒ |É¤ÉÆvÉEò  

¶ÉÉºÉEòÒªÉ iÉÆjÉÊxÉEòäiÉxÉ +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù 

0240-2334724 

 
  



Rathod mahiti adhikar infor 

 

 
कलम (4)(1)(ब)(xvii) 

 

शासकीय तंत्रनिकेति,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù येथील कायालयातील प्रकानशत मानिती 
 

 ùÊ´ÉtÉlªÉÉÈºÉÉ`öÒ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ºÉÖSÉxÉÉ ¡ò±ÉEò´É®ú {ÉÊ®ú{ÉjÉÉ´nùÉ®äú ¨ÉÉÊ½þiÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ 

+´ÉMÉiÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. 
 
 

िम िा (ब) 
 

सवतसामान्य लोकांशी संबंनधत मित्वाचे निणतय व धोरणे यांची यादी प्रकाशिाकनरता तयार करणे 
नवतनरत करणे 

 
 

 
iÉÆjÉÊ¶ÉIÉhÉ {ÉnùÊ´ÉEòÉ +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉ  ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ÊxÉªÉ¨ÉÉ´É±ÉÒ ´É |É´Éä¶É |ÉÊGòªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ 

|ÉÊºÉvnùÒ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ´ÉÞiÉ{ÉjÉä dtemaharashtra.gov.in ¤É ªÉÉ ºÉÆEäòºlÉ³ýÉ´É®ú 

|ÉÊºÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. 
 
 

िम िा (क) 
 

सवतसाधारणपणे आपल्या कायालयात िोणा-या प्रशासकीय/ अधतन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची 
यादी करणे, घेतलेल्या निणतयाबाबत कायत करणाची मीमांसा यापढेु देण्यात येईल असे जािीर करणे.  

 

1) Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä Ê¶É¹ªÉ´ÉÞiÉÒ ´ÉÉ]õ{É ´É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ +É´É¶ªÉEò |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉä Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhÉä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


