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नागिरकांची सनद 
 
तावना :- 

 
 महारा  रा यात  सव तरावर तांि क िश ण दे याची जबाबदारी एकि तिर या सोपिव या या 
टीने 1948 साली तं िश ण संचालनालयाची थापना कर यात आली व सदरहू संचालनालयाकडे 

अिभयांि की महािव ालये, तं शा  िव ालये, तं िनकेतने, औ ोिगक िश ण कमशाळा व उ च 
मा यिमक तांि क योगशाळा/क  व इतर माणप  अ यास म सोपिव यात आले.  िडसबर 1984 म ये 
तं िश ण संचालनालयाम य े (1) तं िश ण, (2) यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय असे िवभाजन 
होऊन तं िश ण संचालनालयाकडे अिभयांि की महािव ालये, तं शा  सं था, सव तं िनकेतने यां या 
शासनाची व िनयं णाची जबाबदारी सोपिव यात आली.  यािशवाय अ य त हेच ेपद यु र अ यास म व 
संशोधन इ यादी सव कारचे तं िश णाच ेकाम सु दा या संचालनालयाकडे सोपिव यात आले. 
 
 तं िश ण संचालनालयांतगत पदवी / पदिवका तरावरील योजनांची यो य जुळणी क न ती 
यो य िरतीने तसेच भावीपणे राबिव याकिरता संचालनालया या अंमलबजावणी कर याचा ताव 
शासनाने मा य केला असून, शासन िनणय, िश ण व सेवायोजन िवभाग, महारा र रा य, मं ालय, मुंबई 
मांक टीईडी-1085/50006/(881)/तांिश1-अ, िदनांक 21 स टबर, 1989 अ वय े तं िश ण िवभागीय 

काय लयाची थापना केली असून यानुसार मुंबई, पूणे, नािशक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर ही 
िवभागीय काय लय ेकाय वत झाली आहेत.  मु य काय लय व पदवी / पदिवका अ यास म राबिवणा या 
सं थांमधील िवभागीय काय लय हा एक मह वाचा दुवा असून योजनांची अंमलबजावणी भावीपणे कर याच े
काम िवभागीय काय लयाकडे सोपिव यात आले आहे. 
 
 तं िश ण संचालनालय हे खाजगी व सावजिनक े ात िनरिनराळया तांि क िश णा या 
आव य तेनुसार अिभयांि की व तं शा , वा तुशा , यव थापनशा , हॉटेल मॅनेजमट अँड कॅट रग 
टे नॉलॉजी महािव ालये, तं िनकेतने या सं थां या बाबत शासनास स ा दे याच ेकाम किरत असते. 
 
 िनयिमत िव ािवषयक, शासन आिण लेखापिर क िनिर ण आिण खाजगी सं थांच े िनिर ण 
तसेच संचालनालयांतगत सं था / काय लयांना सेवाथ िवषयक मािहती अ यावत ठेवणे, सं थांना 
मागणीनुसार वीय पंची लेखे उघडणेबाबत ताव शासन मंजूरी घेणे या सव गो टी संचालक, तं िश ण 
िवभागामाफत के या जातात. 
तं  िश ण िवभागाची रचना :- 
 
 तं  िश ण संचालनालय हे उ च व तं िश ण िवभाग, महारा  शासन यां या िनयं णाखाली आहे.  
 
 महारा  रा यात पदिवका अ यास मां या परी ा घेणे, तसेच अ यास माम य े वेळोवेळी बदल 
करणे इ यादी बाबी महारा  रा य तं िश ण मंडळ, मुंबई यां यामाफत हाताळ यांत येतात. तं  िश ण 
संचालनालयाच े संचालक हे महारा  रा य तं  िश ण मंडळा या िनयामक मंडळाच े पदिस द अ य  
आहेत. महारा  रा य तं िश ण मंडळा या अिधप याखाली मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर येथे 4 
िवभागीय काय लय े आहेत, याबाबतची अिधक मािहती महारा  रा य तं िश ण मंडळाच े
www.msbte.org.in संकेत थळावर उपल ध आहे. 
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 तं  िश ण संचालनालया या अिधप याखाली एकि तपणे काम पार पाड यासाठी खाली नमूद 6 
िवभागीय काय लय ेकायरत आहेत. 
 
अ. 
. िवभागीय काय लयाच ेनांव व प ा दूर वनी मांक, संकेत थळ व 

ई-मेल 
िवभागीय काय लयांतगत 

येणारे िज हे 
1. तं  िश ण िवभागीय काय लय, 

जागितक बँक क प इमारत, 
शासकीय तं िनकेतन परीसर, 49, 
अिल यावर जंग माग, बां ा (पूव), 
मुंबई-400051. 

022-26474892, 26471619 
www.jdteromumbai.com 
romumbai@dtemaharashtra.gov.in 

मुंबई शहर, मुंबई 
उपनगर, ठाणे, रायगड, 
र नािगरी, सधुदूग, 
पालघर, िव मगड, पेण, 
मालवण 

2. तं  िश ण िवभागीय काय लय, 
412-ई, बिहरट पाटील चौक, 
मॉडेल कॉलनी, िशवाजी नगर, 
पुणे-411016. 

020-25656234, 25678973 
www.ropune.org.in 
ropune@dtemaharashtra.gov.in 

पुणे, सातारा, सांगली, 
को हापूर, सोलापूर, 
कराड, िमरज, तासगांव, 
अवसरी 

3. तं  िश ण िवभागीय काय लय, 
शासकीय तं  िनकेतन परीसर, प  
पेटी मांक 217, सामनगांव रोड, 
नािशक रोड, नािशक-422101 

0253-2461479, 
2460114 
www.dtenak.org 
ronashik@dtemaharashtra.go
v.in 

नािशक, धुळे, जळगांव, 
अहमदनगर, नंदूरबार, 
मालेगांव 

4. तं  िश ण िवभागीय काय लय, 
शासकीय तं  िनकेतन परीसर, प  
पेटी मांक 119, उ मानपुरा, 
टेशन रोड, औरंगाबाद-431005.  

0240-2334216, 
2334769 
www.dteau.org 
roaurangabad@dtemaharasht
ra.gov.in 

औरंगाबाद, जालना, 
हगोली, नांदेड, परभणी, 
लातूर, उ मानाबाद, बीड, 
जतूर, अंबड 

5. तं  िश ण िवभागीय काय लय, 
शासकीय तं  िनकेतन परीसर, 
नवीन कॉटन माकट रोड, 
सहकारनगर, 
अमरावती-444603. 

0721-2573027, 2572577 
www.jdroamt.org 
roamaravati@dtemaharashtra.
gov.in 

अमरावती, अकोला, 
वािशम, बुलढाणा, 
यवतमाळ, खामगांव, 
मु तजापूर 

6. तं  िश ण िवभागीय काय लय, 
शासकीय तं  िनकेतन परीसर, 
सदर बाजार, नागपूर-440001. 

0712-2565143, 
2549387 
www.dtenagpur.org.in 
ronagpur@dtemaharashtra.go
v.in 

नागपूर, भंडारा, ग दीया, 
गडिचरोली, चं पूर, वध , 
हपूरी, साकोली, आव  

 
संचालनालया या अिधप याखाली खालील माणे पदे मंजूर आहेत. 
गट-अ (िश क व िश केतर) 4030 
गट-ब 97 
गट-क 3003 
गट-ड 1816 
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 तं  िश ण संचालनालयांतगत िविवध यावसाियक अ यास मां या खालील माणे अिभयांि की, 
औषधिनम णशा , वा तुशा , हॉटेल मॅनेजमट अँड कॅटर ग टे नॉलॉजी व त सम पदिवका व पदवी सं था 
तसेच एम.बी.ए., एम.सी.ए. या पद यु र पदवी सं था कायरत आहेत. (शै िणक वष 2019-20) 

अ यास म शासकीय अशासकीय 
अनुदािनत 

िवना 
अनुदािनत एकूण 

अिभयांि की (पदिवका ) 42 17 320 379 
अिभयांि की (पदवी ) 9 12 319 340 
अिभयांि की (पद यु र पदवी ) 6 12 188 206 
औषधिनम णशा  (पदिवका ) 4 19 371 394 
औषधिनम णशा  (पदवी ) 4 8 280 292 
औषधिनम णशा  (पद यु र पदवी ) 3 0 102 105 
फाम डी. 2 0 8 10 
वा तुशा  (पदवी ) 0 3 85 88 
वा तुशा  (पद यु र पदवी ) 0 0 16 16 
एच.एम.सी.टी (पदिवका ) 2 0 1 3 
एच.एम.सी.टी (पदवी ) 0 1 10 11 
एच.एम.सी.टी (पद यु र पदवी ) 0 0 1 1 
एम.बी.ए. / एम.एम.एस. 2 13 301 316 
पी.जी.डी.बी.एम. 1 0 0 1 
एम.सी.ए. 2 9 78 89 

एकूण 77 94 2080 2251 
िनयम / वेश ि या :- 
 
 या संचालनालयाशी संबंिधत यावसाियक अ यास मां या सं थामधील वेशाचे िनयम अथवा 
मह वाच ेशासन िनणय www.dtemaharashtra.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत. 
 
नागिरकां या सनदेची अंमलबजावणी :- 
 
 तं  िश ण संचालनालय नागिरकां या सनदेची अंमलबजावणी कर यास किटब द आहे. 
तं िश ण संचालनालय आप या अिधप याखालील सेवा कत य भावनेने व कायत परतेने उपल ध क न 
दे याची हमी देत आहे. या सेवा पुरिवताना नागिरकांना सौज यपूण वागणूक दे याची जबाबदारी 
संचालनालयातील येक अिधकारी / कमचा याची राहील. 
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तं  िश ण संचालनालयामाफत पुरिव या जाणा या सुिवधा :- 
 

संचालनालयामाफत नागिरकांना खालील सेवा पुरिव या जातात. 
 

अ. 
. सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता 

आव यक कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांच े
नाव व हु ा 

सेवा 
पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत न 
पुरिव यास त ार 
करावया या विर ठ 
अिधका यांच ेनांव 

व हु ा 
1 2 3 4 5 6 
1. सन 2015 चा महारा  

अिधिनयम मांक 28 नुसार 
यावसाियक पदवी व 
पद यु र पदवी 
अ यास माची क ीभूत 
वेश ि या तसेच 
सामाईक वेश पिर ा 
शै िणक वष 2016-17 
पासून रा य सामाईक वेश 
पिर ा क  व वेश िनयामक 
ािधकरण महारा  रा य 
यांचेमाफत राबिव यात येते.  
शासन तसेच ािधकरण व 
रा य सामाईक वेश पिर ा 
क  यां या िनदशानुसार 
वेश पिर ा व ि य े
संबंिधत पूरक कामे 
स थतीत या 
संचालनालयामाफत 
हाताळली जातात. 

-- ी. स.शं. 
तडस, सहा यक 
संचालक (तां), 

-- डॉ. अभय वाघ, 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई. 
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अ. 
. सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता 

आव यक कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांच े
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत न 
पुरिव यास त ार 
करावया या विर ठ 
अिधका यांच ेनांव 

व हु ा 
1 2 3 4 5 6 
2. पदिवका अिभयांि की, 

औषधिनम णशा , हॉटेल 
मॅनेजमट इ यादी 
अ यास मांची 
वेश ि या राबिवणे 

अिखल भारतीय तं  
िश ण 
पिरषद/फामसी 
कौ सील ऑफ इंडीया 
यांची मानके व 
माणके तसेच 
शासनाच ेउ च व तं  
िश ण िवभागाच े
शासन िनणय या 
कागदप ांनुसार 
कायवाही केली जाते. 

 
ी. िव नाथ 
ग. तांबे,  
. उपसंचालक  

 
 
 
 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 
सहा यक 

संचालक (तां.) 
 
 

येक शै िणक 
वष किरता पदिवका 
अ यास मां या 
सं थांकिरता 
वेशाकरीता 

िनध रीत कर यात 
आलेला िविहत 
िदनांक 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई 

3. पदवी सं थांमधील 
िव ा य या 
सं थांबदलास मा यता 
देणे.  
 
सं था बदल 
(िव ापीठांतगत) 
कर याबाबतची कायवाही 
सहसंचालक िवभागीय 
काय लयामाफत केली 
जाते.   
 
सं था बदल 
(िव ापीठाबाहेर) 
कर याबाबतची कायवाही 
संचालक, तं  िश ण 
यांचेमाफत केली जाते. 

 1.िव ा य चा सं था 
बदलाबाबतचा 
अज  

 2.स ा िश ण घेत 
असले या सं थेचे 
ना-हरकत 
माणप  

3. बदलीने वेश देणा-
या सं थेचे ना-
हरकत  माणप   

4. िव ापीठ बदल 
अस यास िव ापीठाच े
पा ता माणप   
 

येक शै िणक 
वष म य ेदे यात 
आले या 

वेळाप कानुसार 
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अ. 
. सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता 

आव यक कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांच े
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत न 
पुरिव यास त ार 
करावया या विर ठ 
अिधका यांच ेनांव 

व हु ा 
1 2 3 4 5 6 
4. अिखल भारतीय 

तं िश ण 
पिरषद/फामसी कौ सील 
ऑफ इंडीया यांनी 
िदले या जािहराती या 
अनुषंगाने पदवी/ 
पदिवका अ यास मां या 
नवीन सं था सु  करणे, 
वेश मता वाढ / घट, 
अ यास म / सं था बंद 
करणे, सं थे या नावात 
बदल करणे, सेकंड 
िश ट सु  करणे इ. बाबत 
ताव वकारणे व 
यांची छाननी क न 
शासनास िशफारशी 
सादर करणे. 

अिखल भारतीय तं  
िश ण 
पिरषद/फामसी 
कौ सील ऑफ इंडीया 
यां या मानके व 
माणके तसेच 
शासनाच ेउ च व तं  
िश ण िवभागाच े
शासन िनणय या 
कागदप ांनुसार 
कायवाही केली जाते. 

ी. िव नाथ 
ग. तांबे,  
. उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म)  

 
 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 
सहा यक 

संचालक (तां.) 
(पदवी 

अ यास म) 
 

अिखल भारतीय 
तं िश ण 

पिरषद/फामसी 
कौ सील ऑफ 

इंडीया यांनी ठरवून 
िदले या 

वेळाप का माणे. 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई 

5. अिखल भारतीय 
तं िश ण पिरषद तसेच 
फामसी कौ सील ऑफ 
इंडीया अंतगत पदवी 
/पदिवका यावसाियक 
अ यास मां या नवीन 
सं था तसेच 
अ त वातील सं थांना 
नवीन अ यास म, 
वेश मता वाढ / घट  
बाबत या तावास 
पिरषदे या मा यतेकिरता 
संचालनालयामाफत 
शासनास िशफारशी 
सादर करणे. 

अिखल भारतीय 
तं िश ण पिरषद / 
फामसी कौ सील ऑफ 
इंडीया यांनी संबंिधत 
शै िणक वष किरता 
िस द केले या ुअल 
ोसेस हॅ डबुकम य े
नमूद केलेली 
कागदप  े

ी. िव नाथ 
ग. तांबे,  
. उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म)  

 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 
सहा यक 

संचालक (तां.) 
(पदवी 

अ यास म) 

ताव सादर 
कर या- साठी 
पिरषदेने िवहीत 
केले या कालावधी 

नुसार 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 

तं िश ण, मुंबई 
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अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक 
कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांच े
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 
त ार 

करावया या 
विर ठ 

अिधका यांच े
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
6. उपरो त सं थां या 

बाबतीत अिखल 
भारतीय तं िश ण 
पिरषद/फामसी 
कौ सील ऑफ 
इंडीया यांचेमाफत 
मा यता 
िमळा यानंतर व 
िनगिमत शासन 
िनणयातील 
अट या अनुषंगाने 
पुढील कायवाही 

शासन िनणयात नमूद अट या 
अनुषंगाने कागदप  े

ी. िव नाथ 
ग. तांबे,  

. 
उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म)  

 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 
सहा यक 
संचालक (तां.) 
(पदवी 
अ यास म) 

शासन िनणय 
िनगिमत 

झा यानंतर िवहीत 
कालावधीत 

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 

7. शासकीय / 
शासकीय 
अनुदािनत / 
िवनाअनुदािनत 
तं िनकेतनांम य े
पदवी / पदिवका 
अ यास मात 
िश ण घेत 
असले या 
िव ा य च े सं था 
थलांतरणाबाबतच े
कामकाज. 

संबंिधत शै िणक वष तील वेश 
िनयमावलीतील तरतुदीनुसार 

ी. िव नाथ 
ग. तांबे, 

. 
उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म) 

 
 
 

ी. सं.शं. 
तडस, 
सहा यक 

संचालक (तां.) 
(पदवी 

अ यास म) 

िव ा य च ेसं था 
थलांतरणाबाबतची 
कायवाही करीता 
थेट दतीय वष 
वेशा या जागा 
वाटप जाहीर 
कर या या पुव  

डॉ. अभय वाघ 
संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 
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अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक 
कागदप  े

सेवा 
पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांच े
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 
त ार 

करावया या 
विर ठ 

अिधका यांच े
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
8 पररा यात िश ण 

घेतले या थाप य 
अिभयांि की, पदवी 
/ पदिवका 
अ यास मा या 
धारकांची 
सावजिनक 
बांधकाम िवभाग 
इतर येथे 
कं ाटदार हणून 
न दणी साठी 
आव यक "मा यता 
ा त सं था 
माणप " 

पररा यातील सं थेतून पदवी कवा 
पदवीका पिर ा उ ीण झा याची 
गुणपि का, िव ापीठांच ेपदवी 
माणप  ा सफर माणप , 
रा यातील िनवासाचे पुरावे व इतर 
कागदप ां या वसा ांिकत ती 
आिण अज 

िनिर क 
तं िश ण 

अज ा त 
झा यापासून 3 
आठवडे कालावधी 

डॉ. अभय 
वाघ 

संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 

9. रा य शासनाची 
योजना:  
 
उ च यावसाियक 
व इय ा 
बारावीनंतर सव 
अ यास मांम य े
िश ण घेणा या 
रा यातील 
अ पसं यांक 
िव ा य करीता 
िश यवृती  योजना 
 
(वै कीय 
अ यास म वगळून) 
 

या िश यवृ ीची र कम:- 
य  शै िणक शु क कवा 
.25000/-या पैकी जी र कम कमी 
असेल तेवढी र कम.  
या िश यवृ ी योजनेम य ेअंतभूत 
अ यास म:- 
तांि क व यवसाियक िश ण 
(पदिवका,पदवी व पद यु र) 
अिभयांि की,औषधिनम णशा  
(फामसी), हॉटेल मॅनेजमट अँड 
कॅट रग टे नॉलॉजी (एच.एम.सी.टी), 
वा तुशा  (आ कटे चर ड टाऊन 
ला नग)] उपयोिजत कला व िश प 
(अ लाईड आट  ड ा फट), िसेमट 
टे नॉलॉजी, फॅशन टे नॉलॉजी, 
मा टर ऑफ िबझनेस मॅनेजमट 
(एम.बी.ए), मा टर ऑफ मॅनेजमट 
टडीज (एम.एम.एस.),मा टर ऑफ 

ी. िव नाथ 
ग. तांबे, 

. 
उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म) 

 
 
 

ी. संुदर 
बुलानी 

िवशेष काय 
अिधकारी 

रा य शासना 
कडून अनुदान 
उपल ध झा या 

नंतर 

डॉ. अभय 
वाघ 

संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 
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कं युटर अ लकेशन (एम.सी.ए), 
 या िश यवृ ी येाजनेसाठी िकमान 
पा ता व अटी:- 
 महारा  शासनाकडून 
रा यातील मु लीम, िशख, बौ द, 
ि न, पारशी, जैन व य ूया 
अ पसं यांक िव ा य करीता लागू 
कर यात आली आहे. 
 अजदार महारा ाचा 
अिधवास (Domicile) असले या 
अ पसं यांक समुदायातील 
िव ा य ने ऑनलाईन अज सादर 
करणे आव यक आहृे   
 िव ाथ  
मु लीम/बौ द/ि न/िशख / 
पारशी/जैन/ य ूया धम चा असावा. 
 महारा  शासना या 
िश यवृ ीसाठी अजदारांनी 
मा यिमक शालांत परी ा  महारा  
रा यातून उतीण केलेली असावी. 
 अजदार कोण याही िश यवृ ी 
योजनेचा/ टायपड योजनेचा 
लाभाथ  नसावा. 
 अजदा या पालकांच ेएकि क 
वा षक उ प  . 8.00 लाखो ा 
जा त नसावे. 
 िश यवृ ी या 
नुतनीकरणासाठी िव ा य ने याच 
अ यास माम य े वेश घेतलेला 
असावा. 
 या योजनेत 30% जागा 
मुल साठी राखीव. 
 िश यवृ ी या 
नुतनीकरणासाठी िव ा य ने पुढील 
वष त याच अ यास माम य े वेश 
घेतलेला असावा. 
िव ाथ  अटी व शत नुसार पा  ठरत 
अस यास ऑनलाईन अज   
https://mahadbtmahait.gov.in 
या संकेत थळावर न दणी क न 
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आव यक या कॅन कॉपी जोडून 
काळजीपूवक भरावा.. 

10. महारा  शासनाची 
आ थक टया 
मागासवग य 
िव ा य साठी 
िश यवृ ी योजना: 
 
राजष  छ पती 
शाहू महाराज 
िश ण शु क 
िश यवृ ी योजना:- 
 
 
 
 (वै कीय 
अ यास म वगळून) 
 

या िश यवृ ीची र कम:- 
शै िणक शु का या 50 ट के व 
परी ा शु का या 50 ट के 
 
या िश यवृ ी योजनेम य ेअंतभूत 
अ यास म:- 
पदिवका:-  
अिभयांि की,औषधिनम णशा , 
हॉटेल मॅनेजमट अँड कॅट रग 
टे नॉलॉजी (एच.एम.सी.टी),  
पदवी:- 
अिभयांि की, औषधिनम णशा , 
हॉटेल मॅनेजमट अँड कॅट रग 
टे नॉलॉजी (एच.एम.सी.टी), 
वा तुशा  (आ कटे चर ड टाऊन 
ला नग) 
पद यु र पदवी:-  
मा टर ऑफ िबझनेस मॅनेजमट 
(एम.बी.ए), मा टर ऑफ मॅनेजमट 
टडीज (एम.एम.एस.),मा टर ऑफ 
कं युटर अ लकेशन (एम.सी.ए), 
 
या िश यवृ ी योजनेसाठी िकमान 
पा ता व अटी:- 
 अजदार महारा ाचा 
अिधवासी (Domicile) असले या 
िव ा य ने ऑनलाईन अज सादर 
करणे आव यक आहृे.   
 िव ाथ  िनवडक यावसाियक 
अ यास मांम य ेस म 
ािधका यामाफत के ीभूत वेश 
ि ये दारे (CAP) वेिशत असावा. 

( यव थापन कोटयातील/सं था 
तरावरील वेिशत िव ा य ना 
सदर योजना लागू नाही) 
 सदर िश यव ी योजनेचा 
लाभ हा कुटंुबातील केवळ दोन 
अप यांपयत मय िदत रािहल. 

ी. िव नाथ 
ग. तांबे, 

. 
उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म) 

 
 
 
 
 

ी. संुदर 
बुलानी 

िवशेष काय 
अिधकारी 

रा य शासना 
कडून व 

Treasury कडून 
अनुदान ा त 
झा यानंतर 

डॉ. अभय 
वाघ 

संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 
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 िश यवृ ीसाठी कुटंुबाचे 
(दो ही पालकांच ेएकि त)वा षक 
उ प  . 8.00 लाख पयत.  
 अजदार कोण याही िश यवृ ी 
योजनेचा/ टायपड योजनेचा 
लाभाथ  नसावा. 
 िव ाथ  सपूण 
अ यास मां या एकूण कालावधीत 
दोन कवा यापे ा अिधक वेळा 
पूणत: अनु ीण झा यास संबंधीत 
िव ाथ  अ यास मा या उवरीत 
कालावधीसाठी सदर 
िश यवृ ीसाठी अपा  राहील. 
िव ाथ  अटी व शत नुसार पा  ठरत 
अस यास ऑनलाईन अज   
https://mahadbtmahait.gov.in या 
संकेत थळावर न दणी क न 
आव यक या कॅन कॉपी जोडून 
काळजीपूवक भरावा. 
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अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक 
कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांच े
नाव व हु ा 

सेवा पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 
त ार 

करावया या 
विर ठ 

अिधका यांच े
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
11. महारा  शासनाची 

आ थक टया 
मागासवग य 
िव ा य साठी 
िश यवृ ी योजना: 
 
डॉ. पंजाबराव 
देशमुख वसतीगृह 
िनव ह भ ा 
योजना:- 
 
 (वै कीय 
अ यास म वगळून) 
 

या िश यव ीची र कम:- 
शासन िनयम खालील त या माणे  
या िश यवृ ी योजनेम य ेअंतभूत 
अ यास म:- 
पदिवका:-  
अिभयांि की,औषधिनम णशा , 
हॉटेल मॅनेजमट अँड कॅट रग 
टे नॉलॉजी (एच.एम.सी.टी),  
पदवी:- 
अिभयांि की, औषधिनम णशा , 
हॉटेल मॅनेजमट अँड कॅट रग 
टे नॉलॉजी (एच.एम.सी.टी), 
वा तुशा  (आ कटे चर ड टाऊन 
ला नग) 
पद यु र पदवी:-  
मा टर ऑफ िबझनेस मॅनेजमट 
(एम.बी.ए), मा टर ऑफ मॅनेजमट 
टडीज (एम.एम.एस.),मा टर ऑफ 
कं युटर अ लकेशन (एम.सी.ए), 
या िश यवृ ीची येाजनेसाठी िकमान 
पा ता व अटी:- 
 िव ा य नी संकेत थळावर 
येणा या सुचनांचे पालन क न संपूण 
अज ऑनलाईन प दतीने भराणे. 
 अजदार महारा ाचा 
अिधवासी (Domicile) असावा. 
 िव ा य च ेपालक स म 
ािधका याने मािणत के या माणे 

“अ पभूधारक शेतकरी” कवा 
शासकीय अिभले यानुसार 
“न दणीकृत मजूर” कवा दो ही 
असणे आव यक आहे/पालक 

ी. िव नाथ 
ग. तांबे, 

. 
उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म) 

 
 

ी. संुदर 
बुलानी 

िवशेष काय 
अिधकारी 

रा य शासना 
कडून व 

Treasury कडून 
अनुदान ा त 
झा यानंतर 

डॉ. अभय 
वाघ 

संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 
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“अ पभूधारक शेतकरी” कवा 
“न दणीकृत मजूर” नस याच े
कुटंुबाचे (दो ही पालकांच ेएक ीत) 
वा षक उ प  . 8.00 लाखापयत. 
 िव ाथ  िनवडक यावसाियक 
अ यास मांम य ेस म 
ािधका यामाफत के ीभूत वेश 
ि ये दारे (CAP) वेिशत असावा. 

( यव थापन कोटयातील/सं था 
तरावरील/खाजगी अिभमत 
िव ापीठाम य े वेिशत िव ा य ना 
सदर योजना लागू नाही) 
 सदर योजनेचा लाभ हा 
कुटंुबातील केवळ दोन अप यांपयत 
मय िदत रािहल. 
 एखा ा िव ा य ने सामा य 
रिहवासी असले या या या 
गावातील शहरातील सं थेम य े
/ यावसाियक अ यास मासाठी 
वेश घेत यास यास िनव ह भ ा 
अनु ेय नाही. 
 अजदार इतर कोण याही 
योजनेखाली वसतीगृह िनव ह भ ा 
योजनेचा लाभाथ  नसावा. 
 िव ाथ  सपूण 
अ यास मां या एकूण कालावधीत 
दोन कवा यापे ा अिधक वेळा 
पूणत: अनु ीण झा यास संबंधीत 
िव ाथ  अ यास मा या उवरीत 
कालावधीसाठी सदर 
िश यव ीसाठी अपा  राहील. 
िव ाथ  अटी व शत नुसार पा  ठरत 
अस यास ऑनलाईन अज   
https://mahadbtmahait.gov.in 
या संकेत थळावर न दणी क न 
आव यक या कॅन कॉपी जोडून 
काळजीपूवक भरावा. 

 



- 15 - 

अ. . कार वेिशत अ यास मा या सं थेच ेिठकाण 

वा षक वसतीगृह 
भ याची एकूण 
र कम (शै िणक 
वष तील 10 मिह या 

करीता) . 

रा या या येक 
िज हयासाठीचा संच 

(Quota) 

1 या िव ा य चे पालक 
“अ पभुधारक 
शेतकरी” कवा 
“न दणीकृत मजूर” 
आहेत. 

(मुंबई व पुणे महानगर ादेिशक िवकास 
ािधकरण े ातील सव शहरे, 
औरंगाबाद, नागपूर) 

 
 
30,000/- 

सव पा  िव ाथ  

रा यातील इतर िठकाणी 20,000/- 

2 आ थक टया दुबल 
घटकांतील 
िव ा य साठी 
(कुटंुबाच ेवा षक 
उ प  1 लाख पयत) 

(मुंबई व पुणे महानगर ादेिशक िवकास 
ािधकरण े ातील सव शहरे, 
औरंगाबाद, नागपूर) 

 
 
10,000/- 

सव पा  िव ाथ  
 
 
 
 

रा यातील इतर िठकाणी 8,000/- 

3 आ थक टया दुबल 
घटकांतील 
िव ा य साठी 
(कुटंुबाच ेवा षक 
उ प मय दा 1 लाख 
पुढे ते 8 लाखा पयत) 

(मुंबई व पुणे महानगर ादेिशक िवकास 
ािधकरण े ातील सव शहरे, 
औरंगाबाद, नागपूर) 

 
 
 
10,000/- 

500 पयत मय िदत 
संच (33 % 
मिहलांकरीता 
राखील व 
अ यास म िनहाय 
गुणव ेनुसार) 

  रा यातील इतर िठकाणी 8,000/- 
 

अ. 
. 

सेवांचा तपिशल सेवा पुरिव याकिरता आव यक 
कागदप  े

सेवा पुरिवणारे 
अिधकारी / 
कमचारी यांच े
नाव व हु ा 

सेवा 
पुरिव याची 
िविहत मुदत 

सेवा मुदतीत 
न पुरिव यास 
त ार 

करावया या 
विर ठ 

अिधका यांच े
नांव व हु ा 

1 2 3 4 5 6 
12. क  शासनाची 

योजना:- 
 
गुणव ा-िन-
साधन आधािरत  
िश यवृ ी 
योजना: 
 
 

या िश यवृ ीची योजनेसाठी िकमान 
पा ता व अटी:- 
 सदर योजना मु लीम, िशख, 
बौ द, ि न, पारशी व जैन या 
अ पसं यांक िव ा य करीता लागू 
कर यात आली आहे. 
 अजदार महारा  रा याचा 
अिधवासी असावा. 
 सामाईक परी े दारे/ पधा मक 

ी. िव नाथ 
ग. तांबे, 
. उपसंचालक 
(पदिवका 
अ यास म) 

 
ी. संुदर 
बुलानी 
िवशेष काय 

क  
शासनाकडून 
ठरिव यात 
आ या माणे  

डॉ. अभय 
वाघ 

संचालक, 
तं िश ण, 
मुंबई 
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परी े दारे अ यास मास वेश 
घेतलेला िव ाथ  पा  राहील अथवा 
उ च मा यािमक कवा पदवी 
अ यास माम य ेिकमान 50 ट के गुण 
ा त झालेला  िव ाथ   पा  राहील 

 अजदार इतर कोण याही 
िश यवृ ी योजनेचा / टायपड 
योजनेचा लाभाथ  नसावा. 
 अजदारा या पालकांच ेएकि त 
वा षक उ प  .2.50 लाखापे ा 
जा त नसावे. 
 नुरनीकरणासाठी िव ा य ने 
पूढील वष त वेश घेतलेला असावा. 
 या योजनेत 30 ट के जागा 
मुल साठी राखीव. 
 
वरील अ पसं याक समाजातील 
िव ा य कडून शै िणक वष त क   
शासनाकडून ठरिव यात आले या 
तारखानुसार साधारणपणे जून ते 
िडसबर या कालाविधत ऑन लाईन 
प तीने अज क  शासना या National 
Scholarships Portal या 
www.scholarships.gov.in या संकेत 
थळा दारे मागिव यात येतात. 

अिधकारी 
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तं  िश ण संचालनालयामाफत हाताळल ेजाणारे िवषय, संबंिधत जन मािहती अिधकारी, अिपलीय अिधकारी व 
संबिंधत काय सने :- 

अ.
. िवभागातील मह वाचे िवषय काय सन 

मांक 
जन मािहती अिधकारी व यांचा 

दूर वनी मांक 
अिपलीय अिधकारी व यांचा 

दूर वनी मांक 
1. गोपनीय क  1 सहा यक संचालक (अतां)    

68597473 
desk1@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk1@dtemaharashtra.gov.in 

2. पदवी व पद यु र पदवी 
अ यास मां या सं थांना मा यता 
व िवना अनुदािनत पदवी व 
पद यु र पदवी सं थांमधील 
आ थापना िवषयक बाबी 

2 सहा यक संचालक (तां) 
68597450 

desk2@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk2@dtemaharashtra.gov.in  

3. पदवी व पद यु र पदिवका 
अ यास मां या वेश व गुणव ा 
यादीस मा यता देणे 

2 अ सहा यक संचालक (तां) 
68597450 

desk2a@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk2@dtemaharashtra.gov.in  

4. मािहती तं ान िवकास क  3 िस टीम ऍ़डिमिन ेटर 
68597438 

desk3@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk3@dtemaharashtra.gov.in 

5. शासकीय व अनुदािनत पदवी व 
पद यु र पदवी सं थांमधील 
िश कीय आिण शासकीय 
अिधका यांचे आ थापना व 
शासन िवषयक बाबी 

4 सहा यक संचालक (अतां) 
68597473 

desk4@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk4@dtemaharashtra.gov.in  

6. शासकीय व अशासकीय 
अनुदािनत पदिवका सं थांमधील 
िश कीय अिधका यांचे आ थापना 
व शासन िवषयक बाबी 

4 अ सहा यक संचालक (अतां.) 
68597473 

desk4a@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk4a@dtemaharashtra.gov.in  

7. शासकीय सं थांमधील सेवा 
िनवृ ी करणे, वेतनिनि ती व 
इतर शासकीय बाबी 

5 सहा यक संचालक (अतां) 
68597472 

desk5@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk5@dtemaharashtra.gov.in  

8. लेखा िवभाग – देयके पारीत 
कर याबाबत या सव बाबी 

6 लेखा अिधकारी 68597483 
desk6@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक   68597458 
desk6@dtemaharashtra.gov.in  

9. अशासकीय अनुदािनत सं थांना 
अनुदान िवषयक बाबी हाताळणे 

7 सहा यक संचालक (तां) 
68597465 

उपसंचालक  68597464 
 

10. अशासकीय अनुदािनत सं थांतील 
सेवा िनवृ ी करणे, वै कीय 
देयके 

8 शासकीय अिधकारी (लेखा) 
30233482 

desk8@dtemaharashtra.gov.in  
 

सहसंचालक 68597458 
desk8@dtemaharashtra.gov.in 

11. वा षक योजनांतगत िनयोजना या 
बाबी 

9 िनयोजन अिधकारी 30233477 
desk9@dtemaharashtra.org.in 

उपसंचालक  68597464 
desk9@dtemaharashtra.org.in 

12. पदिवका अ यास मां या सं थांना 
मा यता, वेश व िवना अनुदािनत 
पदिवका सं थांमधील आ थापना 
िवषयक बाबी 

10 सहा यक संचालक (तां)  
68597465 

desk10@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक  
68597458 

desk10@dtemaharashtra.gov.in 

13. सव कार या खरेदी व 11 िनरी क 68597470 उपसंचालक  68597464 
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अ.
. िवभागातील मह वाचे िवषय काय सन 

मांक 
जन मािहती अिधकारी व यांचा 

दूर वनी मांक 
अिपलीय अिधकारी व यांचा 

दूर वनी मांक 
िश णिवषयक बाबी desk11@dtemaharashtra.gov.in desk11@dtemaharashtra.gov.in 

14. मु य काय लयातील गट-क व 
गट-ड मधील कमचा यां या 
आ थपना व शासकीय बाबी 

12 रचना व कायप दती अिधकारी 
68597478 

desk12@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक 68597458 
desk12@dtemaharashtra.gov.in 

15. न दणी शाखा व जुने अिभलेख 
जतन करणे 

13 सहा यक संचालक (अतां.) 
68597478 

 

सहा यक संचालक (तां) 
68597356 

 
16. भांडार पडताळणी व लेखा 

आ ेपबाबत कायवाही 
14 सहा यक संचालक (अतां) 

68597479 
desk14@dtemaharashtra.gov.in 

उपसंचालक   68597464 
desk14@dtemaharashtra.gov.in 

17. योजने र अथसंक प, िवना 
अनुदािनत सं थां या इ.बी.सी. 
सवलती िवषयक बाबी व 
शासकीय सं थांचे अनुदान वाटप 

15 सहा यक संचालक (अतां.) 
68597479 

desk15@dtemaharashtra.gov.in 

उपसंचालक  
68597464 

desk15@dtemaharashtra.gov.in 

18. संचालनालयातील सव संकीण 
कामकाज व टेशनरी देणे. 
संचालनालय व अिधन त सव 
काय लये / सं थातील वग 1 ते 4 
मधील सव अिधकारी / कमचारी 
यांना सव कारचे अि म मंजूर 
करणे. 

16 सहा यक संचालक (अतां.) 
68597476 

desk16@dtemaharashtra.gov.in 

सहसंचालक  
68597458 

desk16@dtemaharashtra.gov.in 

19. िट.ई. यु.आय.पी. 17 नोडल ऑिफसर एस.पी.आय.यू. 
  68597449 

desk17@dtemaharashtra.gov.in 

उपसंचालक   
68597464 

desk17@dtemaharashtra.gov.in 
20. अ पसं यांक िश यवृ ी 18 िवशेष कायअिधकारी 30233487 

desk18@dtemaharashtra.gov.in 
उपसंचालक  68597464 

 
desk18@dtemaharashtra.gov.in 

 
 

21. वािलटी मॅनेजमट सेल 19  िवशेष काय अिधकारी 
 30233459 

desk19@dtemaharashtra.gov.in 

उपसंचालक  
 68597464 

desk19@dtemaharashtra.gov.in 
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