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तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील 
िासशिय / अनुदाशनत / स्वायत्त अशियाशंत्रिी 
महाशवद्यालय व तंत्रशनिेतने तसेच तत्सम संस्था 
आशण तंत्रिास्त्र शवद्याशपठातील िममिाळा व 
प्रयोगिाळेतील िममचा-याचं्या पदनामाबाबत.. 
 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण शविाग 

िासन शनणमय क्रमािं: पदनामे-2009/(109/09)/ताशंि-2, 
मंत्रालय, शवस्तार िवन, 

मंुबई - 400 032 
शदनािं :- 27 सप्टेंबर, 2017 

 

                       संदिम :- पदनामे-2012/(45/12)/तांशि-2 शदनािं 1 जून, 2012 
 

प्रस्तावना - 
 महाराष्ट्रातील तंत्र शिक्षण शविागाच्या शविाजनानंतर तंत्रशिक्षण शविागाचे तंत्रशिक्षण 
संचालनालय व व्यवसाय प्रशिक्षण असे दोन िाग शनमाण होऊन त्याचंी स्वतंत्र िायमप्रणाली 
अस्स्तत्वात आली. 
 तंत्र शिक्षण संचालनालयांतगमत िायमरत असलेल्या िासशिय तंत्रशनिेतन व अशियांशत्रिी 
महाशवद्यालये व तत्सम संस्थातं असलेल्या सवम ताशंत्रि सहाय्यिारी पदाचंी पदनामे सन 1964 
पासून अस्स्तत्वात असून यात िाही सुिारणा झालेली नाही. सदरची िाही पदे िालबाह्य स्वरूपाची 
झाली आहेत. 
 ताशंत्रि सहाय्यिारी पदानंा  शवद्यार्थ्यांना प्रात्यशक्षिे पुणम िरण्यास मागमदिमन िरणे, 
शवद्यार्थ्यांिडुन प्रात्यशक्षिे पुणम िरून घेणे, प्रात्यशक्षिाचंा अहवाल वशरष्ट्ठांना सादर िरणे या 
स्वरूपाची िामे नेमलेली आहेत. सदरच्या पदाचंे जातीवाचि नाम बदलून त्यानंा शनदेिि पदनाम 
व त्या अनुषंगाने सुिाशरत सेवाप्रविे शनयम व वतेनश्रेणी शमळणेबाबत िासशिय तंत्रशनिेतन व 
अशियांशत्रिी ताशंत्रि िममचारी संघटना ब-याच वषापासून मागणी िरीत आहे. त्याचं्या िडून तसेच 
लोिप्रशतशनिींिडून या बाबत सातत्याने पाठपुरावा िरण्यात येत आहे. 
 िासशिय /अिासशिय अनुदाशनत/स्वायत्त/ अशियाशंत्रिी महाशवद्यालये, तंत्रशनिेतने, 
तत्सम संस्था व तंत्रिास्त्र शवद्याशपठातील  शिक्षि तथा शिक्षिेतर िममचा-याचंी पदे ही अशखल 
िारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेच्या शनिषानुसार िरण्याचे शनदेि आहेत. ताशंत्रि िममचा-याचंी िाही 
पदनामे ही पुवापार इंग्रजाचं्या िाळापासूनच जातीवाचि स्वरूपाची आहेत. बदलत्या िाळात 
शिक्षणाचे महत्व, त्याचा प्रसार तसेच िें द्र िासनाच्या शवशवि योजनेतील िौिल्य शविासा अंतगमत 
तंत्रशिक्षणाचे प्रशिक्षण देऊन बेरोजगारानंा उद्योगिंदे सु क िरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे िायम 
तंत्रशिक्षण शविागामार्म त िरण्यात येते. 
 िायमिाळेतील िायमरत तांशत्रि िममचा-यानंी ITI  शनदेििानुसार वतेनश्रेणी शमळणेबाबत 
तसेच संदिाशिन िासन शनणमय शदनािं 1 जून 2012 च्या शवरूध्द व इतर बाबींच्या अनुषंगाने मा. 
महाराष्ट्र प्रिासशिय न्यायाशििरण, मंुबई येथे मुळ अजम क्रमािं 140/2012 दाखल िेला होता. 
सदर प्रिरणी मा.महाराष्ट्र प्रिासशिय न्यायाशििरणाने शदलेल्या शनणमयात असे नमूद िेले आहे 
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िी, अजमदारानंा शनयोक्तत्याने साशंगतल्याप्रमाणे ितमव्य बजावण्यामध्ये िोणतेही आक्षपे असण्याच े
िारण अस ूनये. शदनािं 01/06/2012 रोजीच्या िासन शनणमयान्वये शनिाशरत िरण्यात आलेले 
ितमव्ये व जबाबदा-या शिक्षिीय स्वरूपाच्या म्हणता येणार नाही. सदरचा िासन शनणमय 
असंशविाशनि म्हणता येणार नाही. तसेच तो अहेतूि किवा पक्षपाती नाही. त्यामुळे अजमदाराचं ेया 
िासन शनणमयाच्या विैतेस आव्हान देणे र्ोल ठरते. तसेच अजमदाराची शनदेिि म्हणनू नामशनदेशित 
िरण्याची मागणी शनरािार असल्याच ेमा. न्यायाशििरणाने नमूद िेले आहे व अजमदाराचं्या मागण्या 
अमान्य िरून सदरचा मूळ अजम शनिाली िाढला आहे. 
 तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील अशियाशंत्रिी महाशवद्यालय व 
तंत्रशनिेतनातील िायमदेिि व प्रिारि ही पदे पदोन्नती साखळीतील असलेली उच्च पदे, त्याचंी 
एिशत्रत सेवाजेष्ट्ठता, तसेच पदनाम बदलाच्या अनुषंगाने िोणत्याही प्रिारची वतेनवाढ अनुज्ञेय 
राहणार नाही व या अनुषंगाने िासनावर िोणत्याही प्रिारचा आर्थथि िार येणार नाही / पडणार 
नाही या अटीस अिीन राहून पदनामात बदल िरण्याबाबतची संचालनालयाची शिर्ारस, त्याच 
प्रमाणे या प्रिरणी िासशिय तंत्रशनिेतने व अशियाशंत्रिी महाशवद्यालय तांशत्रि िममचारी या 
संघटनेची ब-याच वषापासूनची असलेली मागणी व प्रिरणी मा. लोिप्रशतशनिींनी सातत्याने 
िेलेला पाठपुरावा, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री (उ. व तं.शि.), मा.मंत्री (शवत्त) महोदयािंडे आयोशजत 
िेलेल्या बैठिा, इत्यादी बाबी शवचारात घेऊन व िासनावर िोणताही अशििचा अर्थथि िार येणार 
नाही या अटीस अिीन राहून पदनामात बदल िरण्याची बाब िासनाच्या शवचारािीन होती.  
िासन शनणमय -  
 महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील ताशंत्रि िममचा-याचंी पदनामे 
सुतार, लोहार, गवडंी, नळ पत्रे िारागीर, मोटर मॅिेशनि, सहा. इंशजन चालि, इंशजन सहायि, 
िुिल िारगीर, शवजतंत्री / शवद्यतु शमस्त्री, रेडीओ मेिॅशनि, िट्टीचालि, संग्राहालय सहायि, 
िातारी, संिाता, जोडारी, यंत्र िारागीर, उपिरण याशंत्रिी, बंििार, साचेिार, अशिरक्षि, 
सवमसािारण याशंत्रिी, रासायशनि सहायि, शिल्प शनदेिि, प्रयोगिाळा तंत्रज्ञ, सव े उपिरण 
याशंत्रिी, मोटार शनदेिि, मिीन ऑपरेटर, आरेखि, शवद्यतु उपिरण याशंत्रिी, स्वयंचाशलत 
याशंत्रिी, िमूापन उपिरण अशिरक्षि, उपिरण अशिरक्षि, शितवातानुिुलीत याशंत्रिी, तारतंत्री 
तथा प्रयोगिाळा सहायि, मुद्रण शनदेिि, ए. व्ही. एडस टेक्तनीिीयन, प्रयोगिाळा सहायि 
(ताशंत्रि) सहायि, ताशंत्रि प्रयोगिाळा सहायि इत्यादी या पदाचंी वतेनश्रेणी रू. 5200-20200 
व गे्रड प ेरू. 2400/- अिी एिच आहे, सदर िममचा-याचं्या एिशत्रत सेवाजेष्ट्ठतेबाबत मा. महाराष्ट्र 
प्रिासशिय न्यायाशििरण, मंुबई, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल मूळ अजम क्रमािं 1043/2005 
मध्ये शद. 23/07/2015 रोजी मा. न्यायाशििरणाने पाशरत िेलेल्या न्यायशनणमयाच्या अनुषंगाने 
िासिीय अशियांशत्रिी महाशवद्यालये व िासिीय तंत्रशनिेतनातील िममिाळा व प्रयोगिाळेत 
िायमरत ताशंत्रि िममचा-याचंी एिशत्रत सेवाजेष्ट्ठता सूची िरण्याबाबत िरण्याचे आदेि आहेत. 
सदरच्या पदाचंे सिुारीत सवेाप्रविे शनयम तयार िरण्याची िायमवाही प्रस्ताशवण्यात येत आहे. सदर 
पदाचं्या ितमव्ये व जबाबदा-या िासन शनणमय शदनांि 01/06/2012 नुसार शनशित िेल्या असून 
त्याही समान आहेत. सदरच्या बाबी शवचारात घेऊन सुिारीत पदनामाच्या अनुषंगाने वरीष्ट्ठ 
वतेनश्रेणी अनुज्ञये राहणार नाही, तसेच या अनुषंगाने िोणत्याही प्रिारची वतेनवाढ अनुज्ञये 
राहणार नाही व िासनावर िोणत्याही प्रिारचा अर्थथि िार येणार नाही / पडणार नाही. तसचे 
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सदर पदनामात बदल िेल्याने इतर शविागातील समान पदनाम असणा-या पदाची वतेनश्रेणी देय 
असणार नाही, सदर पदनाम बदलानंतरही सदर पदनामाचं्या मुळ वतेनश्रेणीत / वतेनसंरचनेत 
िोणताही बदल होणार नाही. इतर शविागात िायमरत असणा-या याच पदनामाचं्या वतेनश्रेणीत 
र्रि असल्यास त्याप्रमाणे वतेन सुिारणेची मागणी अनुज्ञये असणार नाही, सदरची पदनाम 
बदलानंतरही सदर पदनामाचं्या ितमव्ये व जबाबदा-यांमध्ये बदल होणार नाही. सातवा वतेन 
आयोग लागु िरण्याबाबतची िायमवाही सु क असल्याने पदनाम बदलाच्या अनुषंगाने िें द्र 
िासनाच्या वतेनश्रेणींिी समानता दिमवून त्यानुसार वतेन संरचना मागता येणार नाही. सुिाशरत 
पदानामाचंी यादी पशरशिष्ट्ट-अ सोबत जोडली आहे.       

सदरच ेआदेि हे शवत्त शविागाच्या अनौपचारीि सदंिम क्रमािं सेवा-9/24/4/2017 अन्वय े
प्राप्त सहमतीनुसार शनगमशमत िरण्यात येत आहे. 

सदर िासन शनणमय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिेतस्थळावर 
उपलब्ि िरण्यात आला असून त्याचा संिेतािं 201709271634300108 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंित िरून िाढण्यात येत आहे. 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने. 
 
 
 
                                                                               (प्रिाि िास्िरराव आव्हाड) 
                                                                          िायासन अशििारी, महाराष्ट्र िासन. 

प्रत :  
1. मा. राज्यपाल याचंे सशचव, राजिवन, मंुबई. 
2. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
3. मा. शवरोिी पक्षनेता शविानपशरषद, शविानसिा. 
4. मा. मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) / मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) मंत्रालय, मंुबई 400 032 
5. संचालि, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
6. सवम सहसंचालि, तंत्रशिक्षण शविागीय िायालय, (संचालनालयामार्म त) 
7. िुलसशचव, डॉ.बाबासाहेब तंत्रिास्त्र शवद्याशपठ, लोणेरे. 
8. सवम संस्थाचंे प्रमुख (सचंालनालयामार्म त) 
9. अवर सशचव, शविानमंडळ सशचवालय, शविानिवन, मंुबई-32 
10. संचालि, माशहती व जनसंपिम  सचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई 32 
11. िक्ष अशििारी, शवत्त शविाग, मंत्रालय, मंुबई 
12. शनवड नस्ती-ताशंि-2.  
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िासन शनणमय क्रमािंः पदनामे-2009/(109/09)/तांशि-2, शदनांि 27 सप्टेंबर,2017 सोबतच े 
पशरशिष्ट्ट -अ 

अ.क्र. सद्या िायमरत असललेे तांशत्रि िममचारी व 
पदनामे 

सुिारीत पदनामे 

1                                                                                         जोडारी शनदेिि (जोडरी) 
2 सुतार शनदेिेि(सुतार) 
3 िातारी शनदेिि (िातारी) 
4 संिाता शनदेिि (संिाता) 
5 लोहार शनदेिि (लोहार) 
6 गवडंी शनदेिि (गवडंी ) 
7 नळ / पत्र ेिारागीर शनदेिि (नळ / पत्र ेिारागीर) 
8 यांशत्रिी / यंत्रिारागीर शनदेिि (यांशत्रिी / यंत्रिारागीर) 
9 उपिरण यांशत्रिी शनदेिि (उपिरण यांशत्रिी) 

10 बिंिार शनदेिि (बिंिार) 
11 साचेिार शनदेिि (साचेिार) 
12 शवजतंत्री / शवद्यतु शमस्त्री शनदेिि (शवजतंत्री) 
13 अशिरक्षि शनदेिि (अशिरक्षि) 
14 आरेखि शनदेिि (आरेखि) 
15 सवमसािारण यांशत्रिी शनदेिि (सवमसािारण यांशत्रिी) 
16 रेशडओ मेिॅशनि शनदेिि(रेशडओ मेिॅशनि) 
17 शिल्प शनदेिि (चममिला) शनदेिि (शिल्प शनदेिि चममिला) 
18 िुिल िारागीर शनदेिि (िुिल िारागीर) 
19 प्रयोगिाळा तंत्रज्ञ शनदेिि (प्रयोगिाळा तंत्रज्ञ) 
20 सव्हे उपिरण यांशत्रिी शनदेिि (सव्हे उपिरण यांशत्रिी) 
21 स्वयंचशलत यांशत्रिी शनदेिि (स्वयंचशलत यांशत्रिी) 
22 इंशजन सहाय्यि  शनदेिि (इंशजन सहाय्यि) 
23 िट्टी चालि शनदेिि (िट्टी चालि) 
24 िमूापन उपिरण अशिरक्षि शनदेिि (िमूापन उपिरण अशिरक्षि) 
25 उपिरण अशिरक्षि शनदेिि (उपिरण अशिरक्षि) 
26 सहायि इंशजन चालि शनदेिि (सहायि इंशजन चालि) 
27 संग्रहालय सहाय्यि शनदेिि (संग्रहालय सहाय्यि) 
28 प्रशितन व वातानुिूशलत यांशत्रिी शनदेिि (प्रशितन व वातानुिूशलत यांशत्रिी) 
29 तारतंत्री तथा प्रयोगिाळा सहाय्यि शनदेिि (तारतंत्री तथा प्रयोगिाळा सहाय्यि) 
30 ए. व्ही. एडस टेक्तनीिीयन शनदेिि (ए. व्ही. एडस टेक्तनीिीयन) 
31 प्रयोगिाळा सहाय्यि (तांशत्रि) शनदेिि [प्रयोगिाळा सहाय्यि ( तांशत्रि)] 
32 गॅस शवज संिाता शनदेिि (गॅस शवज संिाता) 
33 शवजतंत्री यंत्रतंत्री शनदेिि (शवजतंत्री यंत्रतंत्री) 
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34 शवद्युत शमस्त्री शनदेिि ( शवद्युत शमस्त्री ) 
35 िशनष्ट्ठ शवजतंत्री शनदेिि (िशनष्ट्ठ शवजतंत्री) 
36 शवद्युत शमस्त्री / शवज शमस्त्री शनदेिि (शवद्यतु शमस्त्री / शवज शमस्त्री) 
37 शवद्युत उपिरण यांशत्रिी शनदेिि (शवद्यतु उपिरण याशंत्रिी) 
38 वायरमन शनदेिि (वायरमन) 
39 अशिरक्षि िमुापन (ििुास्त्र) शनदेिि (अशिरक्षि िमुापन ििुास्त्र) 
40 अशिरक्षि िमुापि शनदेिि (अशिरक्षि िमुापि) 
41 मोटार मॅिॅशनि शनदेिि (मोटार मॅिॅशनि) 
42 मोटार शनदेिि शनदेिि (मोटार शनदेिि) 
43 यंत्र चालि  शनदेिि (यंत्र चालि) 
44 मिीन मॅिॅशनि शनदेिि (मिीन मॅिॅशनि) 
45 इंशजन पशरचर शनदेिि (इंशजन पशरचर) 
46 ऑटो मॅिॅशनि शनदेिि (ऑटो मॅिॅशनि) 
47 यांशत्रिी आरेखि शनदेिि (यांशत्रिी आरेखि) 
48 तंत्रसहायि िातुिास्त्र शनदेिि (तंत्रसहायि िातुिास्त्र) 
49 शनदेिि शनदेिि (शनदेिि) 
50 जनरल मॅिॅशनि शनदेिि (सवमसािारण यांशत्रिी) 
51 Fotger And Heat tratement (लोहार) शनदेिि (लोहार) 
52 Foundry men (साचिेार) शनदेिि (साचेिार) 
53 िायमदेि ि (चममिला) शनदेिि {िायमदेि ि (चममिला)} 
54 यंत्र सहायि (मुद्रण) शनदेिि {यंत्र सहायि (मुद्रण)} 
55 सवके्षण उपिरण अशिरक्षि शनदेिि {सवके्षण उपिरण अशिरक्षि} 

 
 

 

 

                                                                    (प्रिाि िास्िरराव आव्हाड) 
                                                                          िायासन अशििारी, महाराष्ट्र िासन. 

 




