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तं� िश�ण संचालनालय, महारा�� रा�य 
3, महापािलका माग�, प�पेटी �मांक 1967, मंुबई 400 001 

  E-mail desk5.dte@gmail.com Web  www.dtemaharashtra.gov.in 
 

अितता�काळ  कालमय�िदत      �मांक : 5(3)/आ�था/पफेआ/2017/365 

                 िदनांक : 06.07.2017 
 

�ित, 

 सव� �ाचाय�, शासकीय अिभयांि�की / औषधिनम�णशा� महािव�ालये. 
  सव� �ाचाय�, शासकीय तं�िनकेतने, व त�सम सं�था. 
  
   िवषय : सुधारीत आकृतीबंध िन��चत कर�यासाठी माग�दश�क सुचना...... 
   संदभ� : शासन पिरप�क, �मांक-पदिन0617/�.�.20/ आपुक िद 29.06.2017. 
 

   उपरो�त िवषयासंदभ�चे शासन पिरप�क कृपया पहावे. 
 

   सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�थे�या �ाचाय�ना कळिव�यात येते की, संदभ�य 
शासन पिरप�क शासना�या संकेत�थळाव�न �ा�त क�न �यावा आिण सदर शासन पिरप�काचे 
काटेकोर पणे अवलोकन करावे.  सदर पिरप�काचे अवलोकन केले असता सदर मािहती  शासनास 
अ�य�प कालावधीत सादर करावयाची आहे असे िदसून येते.   
 

   शासना�या सदर पिरप�काचे अवलोकन केले असता सदरची काय�वाही अ�य�प 
कालावधीत पूण� करावयाची अस�याने ती िविहत कालावधीत पूण� हो�या�या ��टीने संचालनालयाने 
एक कालावधी ठरिवला असून सदर कालावधीत सव� सं�थांनी आपली मािहती अचूक तयार क�न 
संचालनालयात जबाबदार अिधकारी तसेच ते उपल�ध नस�यास कम�चारी यांनी घेऊन उप��थत रहाव.े  
तसेच सदरची मािहतीची SOFT COPY सु�दा सोबत आणावी.   सदर पिरप�कातील मािहती देताना 
काही अडचणी अस�यास �या वेळीच दरु�वनीव�न �प�ट क�न �या�यात �हणजे मािहती अचूक तयार 
करणे सं�थेस श�य  होईल. सदरची मािहती शासनास िविहत वेळेत सादर  करावयचा  अस�याने 
सं�थेस सुिचत कर�यात येते की आव�यक अस�यास सुटी�या िदवशी येऊन सदरचे काम पूण� करावे.  
 

             मािहती पाठिवताना खालील बाबी जा�त ल�पुव�क पडताळून सादर कर�यात या�यात.  
तसेच मािहती अचूक असेच याची द�ता �यावी. 
 

1. सं�थेची मंजूर पदे तसेच पदनाम सेवाथ� �णालीम�ये अचूक भरली आहेत काय हे पडताळून �यावे.  
तसेच िद 26.11.2009 रोजी सं�थेतील पदे �थायी कर�यात आली आहेत. सदर �थायी पदे तसेच 
अ�थायी पदे वेळोवेळी पुढे चालू ठेव�याबाबत शासन आदेश िनग�मीत होतात सदर शासन आदेशातील 
पदे सेवाथ� �णालीम�ये अचूक अस�याबाबत खातरजमा क�न �थायी अ�थायी पदांची यो�य मािहती  
सादर कर�यात यावी. 
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2. शासन पिरप�कातील जोडप� क -1 नुसार आप�या सं�थेची मािहती अचूक सादर कर�यात यावी. 
(सोबत excel sheet  जोडली आहे �यात नमुद केले�या पदानुसार सं�थेची मािहती भरावी) 
संचालनालयाने िदलेला पदांचा �म कोण�याही कारणासाठी बदलू नये.  �याप�ेा वेगळी पदे आप�या 
सं�थेस मंजूर असतील तर िदले�या पदा�या शेवटी नमूद कर�यात यावीत. 
  
3. िव�ा�य�ना दे�यात येणा-या सोईसुिवधा उदा. बस/रे�वे पास सवलत, िदघ� सुटी कालावधीत दे�यात 
येणा-या �वास सवलत, िश�यवृ�ी संबंिधत प��यवहार, िव�ा�य��या संबंिधत संिकण� टपाल �याची न�द 
आवक जावक न�द वहीत न करता िव�ाथ� िवभागात अज� देऊन �यावर तातडीची काय�वाही कर�यात 
येते अशा टपालाचा समावेश क�न टपालाची वा�षक आवक व जावक टपाल, �करण न�द वही व 
अ�य अिभलेखाची तपासणीक�न काय�भार िकती  सं�या िन��चत क�न नमुद कर�यात यावी. 
  
4. अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदेने सन 2017-2018 या शै�िणक वष�त �यां�या हँड बुक म�ये 
पद�यु�र पदवी / पदवी / पदिवका अ�यास�मासाठी िश�कीय पदांची निवन मानके िन��चत केली 
आहेत.  सदर मानके िवचारात घेऊन िश�कीय पदे न�याने िन��चत के�यामुळे पिरणामी  �शासकीय 
(0.6)/ सहा�यक तांि�क पदांम�येही (0.9) बदल हो�याची श�यता आहे.  तरी सदर बदल िवचारात 
घेऊन ��तािवत पदांची मािहती नमुद कर�यात यावी.  
 

5. जोडप� क  म�ये सादरीकरणात अंतभुत केलेले मु�े व जोडप� क 1 नुसार पदांची  मािहती  अचूक 
अपेि�त आहे.   
 

6. सव� सं�थानी मंजूर असलेली पदे सेवाथ� �णालीम�ये अपलोड केलेली आहे याबाबचे सं�था �मुखांचे 
�माणप� �वतं�िर�या सादर करावे. 
7. आप�या सं�थेतील मंजरू पदां�या वेतन�ेणीम�ये काही वेतन�ृटी अस�यास �याची मािहती ठोस 
कारण व आव�यक ते कागदप�ासह घेऊन यावे. 
8. खाली िदले�या िदनांकास सं�थेतील अिधकारी / कम�चारी उप��थत न राही�याने �यां�या सं�थेचा 
आढावा सादर करणे संचालनालयास श�य होणार नाही अशा �करणी झाल�ेया काय�वाहीस सं�था 
�मुख जबाबदार राहतील. 
9. या प�ासोबतची मािहतीची �प�े ( excel sheets) संबंिधत िवभागीय काय�लया�या संकेत�थळाव�न 
उपल�ध क�न घे�यात यावीत.  
 

  सदरची मािहती खाली नमुद के�यानसुार संचालनालयात सं�थेने �यां�या मािहतीसह उप��थत 
रहायचे आहे. 
 

अ� िवभागाचे नाव सं�था संचालनालयात 
उप��थत राह�याचा 

िदनांक 
1. मंुबई / नािशक िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था 11.07.2017 
2. अमरावती / नागपूर िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था 12.07.2017 
3. पुणे िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था 13.07.2017 
4. औरंगाबाद िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था 14.07.2017 
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सव� पदवी / पदिवका सं�थांना कळिव�यात येत े की सदरचे पिरप�क व �यासोबतची जोडप�े 
संचालनालया�या संकेत�थळाव�न डाऊनलोड क�न �यावीत   
 

sd/- 
( �मोद नाईक ) 
सहसंचालक, 

तं�िश�ण, महारा�� रा�य , मंुबई 
 
�ित : सव� सहसंचालक, तं� िश�ण, िवभागीय काय�लये यांना कळिव�यात येते की, वरील िदनाकंास 
आप�या िवभागांतग�त सव� सं�था उप��थत राहतील याची द�ता आप�या�तराव�न घे�यात यावी.  
तसेच आप�या काय�लयातील जबाबदार अिधकारी व कम�चारी यांनी आव�यक �या कागदप�ांसह 
उप��थत रहाव.े  आप�या िवभागांतग�त शासकीय सं�था वेळाप�कानसुार िदले�या िदवशी अनुप��थत 
रािह�यास �याबाबची सव��वी जबाबदारी संबंिधत िवभागीय काय�लयाची राहील याबाबत न�द �यावी. 
  तसेच या प�ा सोबतची मािहतीची �प�े (excel sheets) िवभागीय काय�लया�या 
संकेत�थळावर उपल�ध क�न दे�यात यावीत �हणजे सं�थांना मािहती भरणे सुलभ होईल. 
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