
शासक�य तंत्र�नकेतन,गड�चरोल� 
 

Citizen’s Charter  (नागर�कांची सनद) 
 

अ.क्र
. 

�वभागाकडून/का
यार्लयाकडून 
पुर�वल� जाणार� 
सेवा 

आवश्यक कागदपत्रांची पूतर्ता केल्यानंतर 
�कती कालावधीत सेवा पुर�वल� जाईल 

सेवा पुर�वणारा 
अ�धकार�/कमर्चार� 

सेवा �व�हत कालावधीत पुर�वल� न गेल्यास 
ज्यांच्याकडे तक्रार करता येऊ शकते तो 
अ�धकार� व त्याचा दरुध्वनी क्रमांक 

1. क� द्र�भूत  प्रवेश 
प्र�क्रया. (ARC) 
 

क� द्र�य प्रवेश प्र�क्रयेतंगर्त तंत्र�श�ण 
संचालनालयामाफर् त वेळोवेळी �नगर्�मत 
होणारे  प�रपत्रक, सूचना, वेळापत्रक 
इ. च्या आधारे �वह�त मुदतीत प्रवेश 
प्र�क्रया पार पाडल� जाते. 

श्री.ए. झेड. ह�कम , 
समन्वयक  

1.संस्थास्तर- प्राचायर्, शासक�य 
तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 
2.�वभागीयस्तर- मा. सहसंचालक, 
तंत्र�श�ण �वभागीय कायार्लय, नागपूर 
दरुध्वनी :-0712-2056780 
3.राज्यस्तर- मा. संचालक, तंत्र�श�ण 
संचालनालय 3, महापाल�का मागर्, पत्रपेट� 
क्र. 1967 मंुबई-1  
 दरुध्वनी :- 022-22621726 

2. क� द्रभूत प्रवेश 
प्र�कया 
सु�वधाक� द्र (FC) 

क� द्र�य प्रवेश प्र�क्रयेतंगर्त तंत्र�श�ण 
संचालनालयामाफर् त वेळोवेळी �नगर्�मत 
होणारे  प�रपत्रक, सूचना, वेळापत्रक 
इ. च्या आधारे �वद्याथ्या�ना प्रवेश 
प्र�कयेबाबत आवश्यक त्या सु�वधा 
पुर�वणे. 

 श्री. पी. एस. चलाख,  
समन्वयक 

1.संस्थास्तर- प्राचायर्, शासक�य 
तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल�. 
दरुध्वनी :-07132-222260 
2.�वभागीयस्तर- मा. सहसंचालक, 
तंत्र�श�ण �वभागीय कायार्लय, नागपूर. 
 दरुध्वनी :-0712-2056780 
3.राज्यस्तर- मा. संचालक, तंत्र�श�ण 



संचालनालय 3, महापाल�का मागर्, पत्रपेट� 
क्र. 1967 मंुबई-1 
दरुध्वनी :- 022-22621726 
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3. प्रवे�शय 
�वद्याथ्या�ची 
न�दणी  प्र�क्रया 

प्रवेश प्र�क्रयेच्या अं�तम तारखेनंतर 
एम.आय.एस. मध्ये न�दणी केल� 
जाते. 

कु. �प्रयाल� खोब्रागडे, 
क�नष्ठ �लपीक  (प�र�ा 
�वभाग) 

1) प्र. प्रबंधक,  शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल� 
दरुध्वनी :-07132-222687 
2) प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 

4. क) संस्था 
सोडल्याचा 
दाखवा 
 

मंडळामाफर् त �नकाल घोषीत झाल्यानंतर 
�वद्याथ्या�माफर् त अजर् केल्यापासून 5 

�दवसात संस्था सोडल्याचा दाखला �दला 
जातो. 

कु. �प्रयाल� खोब्रागडे, 
क�नष्ठ �लपीक  (प�र�ा 
�वभाग) 

1) प्र. प्रबंधक,  शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल� 
दरुध्वनी :-07132-222687 
2) प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 

ख) �शष्यव�ृी, 
फ्र�शीप,EBC,PT
C,STC,Ex-
Service Man 

इ. 

प�रपत्रक �नगर्�मत झाल्यानंतर 
�वद्याथ्या�माफर् त �वह�त मुदततीत अजर् 
केल्या जातात.   
�शष्यव�ृी  मंजूर करणार्या सं�म 
अ�धकार्याकडून प्राप्त सुचनानुसार 
�व�हत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीन े

कु. �प्रयाल� खोब्रागडे, 
क�नष्ठ �लपीक  (प�र�ा 
�वभाग) 

1) प्र. प्रबंधक,  शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल� 
दरुध्वनी :-07132-222687 
2) प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 



संस्थेमाफर् त कायर्वाह� करण्यात येऊन 
स�म अ�धकार� �वद्याथ्या�च्या बँक 
खात्यात �शष्यव�ृी जमा करतात 

3) �वभागीयस्तर- मा. सहसंचालक, 
तंत्र�श�ण �वभागीय कायार्लय, नागपूर. 
 दरुध्वनी :-0712-2056780 

ग) रेल्वे/बस 
कस�शन 

�वद्याथ्या�ना �हवाळी व उन्हाळी 
सुट्ट�च्या वेळेस त्यांच्या स्वगावी परत 
जाण्याकर�ता प्रवास सवलत अजर् 
�वद्याथ्या�ना �दले जात.े 

कु. �प्रयाल� खोब्रागडे, 
क�नष्ठ �लपीक  (प�र�ा 
�वभाग) 

1) प्र. प्रबंधक,  शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल� 
दरुध्वनी :-07132-222687 
2) प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 

घ) �वद्याथ्या�ना 
आवश्यक इतर 
प्रमाणपते्र इ. 

बोनाफाईड प्रमाणपत्र, Appering 

Certficate इ. �वद्याथ्या�नी अजर् 
केल्यानंतर 3 �दवसानंतर सदरहू 
प्रमाणपत्राची पुतर्ता केल� जाते. 

कु. �प्रयाल� खोब्रागडे, 
क�नष्ठ �लपीक  (प�र�ा 
�वभाग) 

1) प्र. प्रबंधक,  शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल� 
दरुध्वनी :-07132-222687 
2) प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  
गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 

ड) पद�वका 
प्रमाणपत्र 
�वतर�त करणे, 

पद�वका प्रमाणपत्र, �वद्याथ्या�नी अजर् 
केल्यानंतर 3 �दवसानंतर सदरहू 
प्रमाणपत्राची पुतर्ता केल� जाते. 

कु. �प्रयाल� खोब्रागडे, 
क�नष्ठ �लपीक  (प�र�ा 
�वभाग) 

प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 
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 च) गुणप�त्रका 
�वतर�त करणे. 

MSBTE चा �नकाल लागल्यानंतर, 
मंडळाकडून गुणप�त्रका संस्थेला प्राप्त 
झाल्यानंतर संबं�धत �वभागामाफर् त 
�वद्याथ्या�ना गुणप�त्रका �वतर�त केल्या 

सवर् �वभाग प्रमुख  व  
कु. �प्रयाल� खोब्रागडे, 
क�नष्ठ �लपीक  (प�र�ा 
�वभाग) 

प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 



जातात. 

5. अनामत रक्कम 
परत करणे. 

�नकाल लागल्यानंतर, �वद्याथ्या�माफर् त 
अजर् केला जाईल, अजर् केल्यानंतर रोख 
�वभागातून आठ �दवसात �मळेल. 

श्री. एम. डब्लू. 
कान्हेकर, 
 प्र. प्रंबधक 

प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल�  
दरुध्वनी :-07132-222260 

7. ग्रंथालय �वद्याथ्या�च्या मागणी नुसार 
ग्रंथालयामाफर् त पुस्तकांचे �वतरण केले 
जाते,  

कु. एस. के. झोडपे,  
सहाय्यक ग्रंथपाल 

प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल� 
. 

दरुध्वनी :-07132-222260 

8. मुलांचे व मुल�ंचे 
वस�तगहृ  

संस्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम सत्र 
सुरु होण्यापूवी अजर् केलेल्या 
�वद्याथ्या�च्या गुणव�ा क्रमानुसार 
वस�तगहृात प्रवेश �दला जातो. 

मुलांचे वस�तगहृ 
1. श्री. एच. ट�. 
मंझा, कुलमंत्री, 

2. श्री. ए. एस. 
गायकवाड, कुलमंत्री, 

मुल�ंचे वस�तगहृ 
1. कु .के . पी . कश्यप, 
कुलमंत्री,  

प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल� 
. 

दरुध्वनी :-07132-222260 

9. मा�हती अ�धकार� 30 �दवसात मा�हती पुर�वल� जाईल 1. श्री. एच. एल. वाहणे,  
मा�हती अ�धकार�, 
2. श्री. �ट. आर. पुराम,  
सहाय्यक मा�हती अ�धकार� 

डॉ. अ. भा. बोराड,े अ�पल�य अ�धकार� 
तथा प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन, 
गड�चरोल�. 
दरुध्वनी :-07132-222260 

10. टेिस्टंग  अँड  
कन्सल्टन्सी 
ऍिक्टिव्हट�ज 

सॉईल इन्वेस्ट�गेशन ,स्ट्रक्टरल हेल्थ  
इव्होल्यूशन , स्ट्रक्टरल �डसाइन ऑफ 
�बिल्डगं ,वॉटर ट�क ,�रटे�नगं  वॉल इ 

श्री. एस. एस. बांबोळे,  
अ�धव्याख्याता उपयोजीत 
यंत्रशास्त्र �वभाग. 

प्राचायर्, शासक�य तंत्र�नकेतन,  गड�चरोल� 
. 

दरुध्वनी :-07132-222260 

�बिल्डगं मटे�रयल टेिस्टंग , कॉ�ंक्रट 
�मक्स �डसाइन. 

श्री. एस. एस. बांबोळे,  
अ�धव्याख्याता उपयोजीत 



यंत्रशास्त्र �वभाग. 

 

(डॉ. अ. भा. बोराड)े 
 
 
 
 

 


