
अशासकीय अनदुाननत महानिद्यालयातील ररक्त पद ेभरतीसाठी ना – हरकत प्रमाणपत्र 

ऑनलाईन नमळनिण्यासाठी मानहती पुनततका 

अशासकीय अनुदाननत महानिद्यालयातील ररक्त पद े भरतीसाठी ना- हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन नमळनिण्यासाठी 

महानिद्यालयान ेखालील नमुद केलेल्या प्रमाणे प्रक्रिया करािी. 

1. सिव प्रथम महानिद्यालयान े नशक्षण संचालनालायाच्या www.dhepune.gov.in या संकेततथळािर जाऊन ररक्त पद े

पदभरतीसाठी ना- हरकत प्रमाणपत्र ऑनालाईन नमळनिण्यासाठी अजव या ललक िर नललक कराि.े 

2. ना- हरकत प्रमाणपत्र प्रणालीच्या होम पेज िर डाव्या बाजुला Login िर नललक कराि े .सुरिातीला User Name 

च्या रठकाणी महानिद्यालयाचा  सेिाथव िमांक (उदा.6130900001) टाईप करािा ि Password च्या रठकाणी पण 

महानिद्यालयाचा  सेिाथव िमांक (उदा.6130900001)  टाकािा ि लॉगीन करािे. 

 

3. Login झाल्यानंतर महानिद्यालयास New Password तयार करण्यासाठी निचारल े जाते. त्या रठकाणी 

महानिद्यालयान ेNew Password  टाकािा  ि पुढे जाि.े ( महानिद्यालयान ेसेिाथव िमांक ि ननिन पासिडव यापुढे 

लॉगीन करण्यासाठी कायम लक्षात ठेिािा.) 

 

4. महानिद्यालयाच्या होम पेज िर To Print Admissible Vacant Positions या ललक िर नललक केल्यास 

महानिद्यालयास निभागीय सह-संचालक कायावलयान ेसहा. प्राध्यापकांची पद ेभरण्यासाठीचे पत्र दणे्यात आले आह.े 

त्याप्रमाणे पदांची मागणी करण्यात यािी. 

 

5. महानिद्यालयाचे लॉगीन झाल्यािर महानिद्यालयास होम पेजिर दशवनिलेल्या िमानुसार महानिद्यालयास 4  Step  

मध्ये मानहती भराियाची आह ेती पुढीलप्रमाणे ∶ 

 

 तटेप -1 - Fill Registration Details : यामध्ये महानिद्यालयाने आपली िैयनक्तक माहीती ( महानिद्यालयाचे नाि, 

संतथेचे नाि, पत्ता, प्राचायावचे नाि इ.) बरोबर असल्याची खात्री करािी ि काही बदल असल्यास दरुुतती करुन Save 

& Proceed  करािे. 

 

 तटेप -2 Faculty(Branch) Details : यामध्ये महानिद्यालयाने अनुदाननत शाखाची ननिड करुन त्या शाखेतील मंजुर 

एकुण निद्याथी संख्या, प्रिेश घेतलेल्या निद्यार्थयाांची संख्या ि एकुण तकुडयांची माहीती भरािी ि Save करािे. 

एकापेक्षा जातत अनुदाननत शाखा असतील तर सिव शाखांची माहीती भरािी. 
 

http://www.dhepune.gov.in/


 तटेप -3  Staff Details  : यामध्ये निभागीय सह-संचालकांनी सहा. प्राध्यापकांची ि नलपीकिगीय पदांची 

पद े भरण्यास मान्यता क्रदलेली असल्यास ि महानिद्यालयास मागणी कराियाची असल्यास खालील Click 

Here to Add New  या ललक िर महानिद्यालयान ेनललक करुन अजव सादर करािा.  

(उदा. एका महानिद्यालयास 3 पद े भरण्यास कळनिण्यात आल े असले तर त्या महानिद्यालयान े ज्या 

निषयासंाठी सहा.प्राध्यापकाचंी अत्यािश्यक गरज आह े अशाच फक्त 3 निषयाचंा रोतटर भरिा. ज्या 

निषयासंाठी सहा.प्राध्यापक पदाचंी मागणी करायाची नाही त्या निषयाचंा रोतटर भरु नय.े) 
 

 Teaching / Non Teaching (Only Aided Subjects) या पैकी कोणतेही एक ननिडािे. 

 Select Subject / Non Teaching Post (Only Aided Subjects) या मधील निषय ककिा पद या पैकी 

कोणतेही एक ननिडािे.  

 नंतर Total No. of Student for the Subject (Only Aided Subjects) या मध्ये संख्या नमुद करािी. 

(सतंथा ततरािर सतंथमेधील निषयानसुार एकुण निद्याथी नमदु कराि)े  

 Total Approved Posts Workload As per Roster ( as on 01/10/2017) : यामध्य ेमहानिद्यालयान े

एकुण रोतटर  मधील जागा नमुद कराव्यात  ि  खाली मा.ि.क. कडुन सामानजक आरक्षणानसुार मान्य झाललेा 

निषयानुसारचा एकुण रोतटर नमुद करािा. (सतंथा ततरािर सतंथचेा निषयानसुार एकुण रोतटर नमदु कराि)े 

 Total Filled Posts Workload As per Roster ( as on 01/10/2017) : यामध्य े महानिद्यालयान े

यापुिी भरलेल्या एकुण जागा नमुद कराव्यात ि खाली सामानजक आरक्षणानसुार भरलेल्या जागा नमुद 

कराव्यात. (सतंथा ततरािर सतंथ ेअतंगवत निषयानसुार यापिुी भरलले्या एकुण जागा नमदु कराि)े 

 Total Vacant Posts Workload As per Roster ( as on 01/10/2017) : यामध्य े ररक्त असलेल्या 

जागा सामानजक आरक्षणानुसार दशवनिल्या जातील. (सतंथा ततरािर सतंथ े अतंगवत निषयानसुार ररक्त 

असलले्या जागा एकुण जागा नमदु कराि)े 

 Total Proposed Posts as communicated by Jt. Director ( as on 01/10/2017) : यामध्ये 

निभागीय सह-संचालकानंी पद भरण्यास मान्यता क्रदलेली असल्यास  ज्या प्रिागावची जागा ररक्त आह े त्याच 

प्रिगावची महानिद्यालयान े पद भरतीसाठी मागणी कराियाची आह.े मागणी करताना निभागीय सह-

संचालकांनी एकुण मान्य केलेल्या संख्येपेक्षा जातत पदांची मागणी करता येणार नाही.  (सतंथा ततरािर सतंथ े

अतंगवत महानिद्यालयानंा एकुण मान्य केलले्या जागाचंी मागणी कराियाची आह)े 

 िरील प्रमाण ेमाहीती भरल्यानंतर Save करािे. एका पेक्षा जातत निषयाचं्या सहा. प्राध्यापकांची मागणी 

कराियाची असल्यास खालील Click Here to Add New या ललक िर नललक करुन िररल प्रमाणे माहीती 

भरािी. 

 तटेप -4 Upload Roster : यामध्ये सुरिातीला महानिद्यालयान ेMinority Status ननिडािे. त्यानतंर खाली 

क्रदलेल्या रठकाणी 1) Roster, 2) Work Load Sheet, 3) Letter from Joint Director, 4) No Dispute 

Certificate by Chairman / Secretary, & 5) Other Document िरील सिव  कागदपत्रे योग्य रठकाणी 



ननिडाि े ि निभागीय सह.संचालक कायावलयान े पद भरतीसाठी क्रदलेल्या पत्राचा क्रदनांक नमुद करािा. 

त्यानंतर महानिद्यालयाचा /  अजव तपासणीसाठी पाठियाचा असल्यास Submit to Jt.Director   या बटन 

िर नललक करा. 

 

6. अजव यशतिीररत्या सादर झाल्यानंतर महानिद्यालयास अजावची पोच पािती लप्रट साठी उपलब्ध होईल. सदर पोच 

पािती मध्ये महानिद्यालयाने निभागीय सह-संचालक यांना कोणत्या निषयाच्या पदांची मागणी केली ह ेसमजु शकते. 

सदर पोच पािती महानिद्यालयाने जतन करुन ठेिािी. 
 

7. महानिद्यालयाच्या होम पेज िर खालच्या बाजुला महानिद्यालयाचा अजव कोणत्या ततरािर नाननी / तपासणी साठी 

उपलब्ध आह े ह े समजेल. तसेच नाननी िेळी त्रुटी आढळल्यास कोणत्या ततरािर त्रुटी आढळुन आली समजेल. जर 

त्रुटीचा संदशे क्रदसत असेल तर महानिद्यालयाने पुढील प्रक्रिया करािी. 
 

 महानिद्यालयाच्या होम पजेिर डाव्या बाजलुा Fill Required Staff या ललक िर नललक कराि.े ज्या 

निषयाची त्रटुी आढळली आह ेत्या निषयाची माहीती लाल रंगात क्रदसले. लाल रंगात दशवनिलले्या माहीतीिर 

नललक केल्यास त्या निषयाची माहीती बदल करण्यासाठी उघडले. सिावत खाली Remark By Jt. Director / 

Director/ Secretary या समोर त्रटुीचा मसेजे कळेल. 

 सह-सचंालक यानंी एखाद्या निषयाला जर पद भरता यते नसले अस े कळनिल े असले ि भरलले्या निषय 

Delete करायला सानंगतल ेअसले तरच निषय Delete करािा . जर एखादा निषय चकुुन Delete झाला तर 

त्याला महानिद्यालय / सतंथा जबाबदार राहील परत नव्यान ेनिषयाचंी माहीती भरता यणेार नाही.  

  जर निषयाचं्या भरलले्या माहीतीत बदल कराियास सानंगतल ेअसले तर बदल कराि ेि Save कराि े ककिा 

भरलले्या माहीतीत बदल कराियास सानंगतल े नसेल ि जर महानिद्यालयाला अपलोड करण्यात आललेा 

रोतटर ि काही कागदपत्र े बदल कराियाला सानंगतल े असले तर महानिद्यालयान े Save कराि े ि डाव्या 

बाजलुा  Submit to Jt.Director   या बटन  िर नललक केल्यास यापिुी अपलोड केललेी फाईल Delete 

करता यईेल ि त्या रठकाणी निीन फाईल अपलोड कराि ेि Submit to Jt.Director   या बटन िर नललक 

करा.  

8. महानिद्यालयाच्या अजावची नाननी / तपासणी सह-संचालक ततर, संचालक ततर, सनचि ततर याप्रमाणे होणार आह.े 

ज्या िेळी सनचि ततरािरील नाननी पुणव होईल त्यािेळी महानिद्यालयाच्या लॉगीन मध्ये Your NOC is 

Generated.  Click Here to Print NOC या नलकंिर नललक केल्यास महानिद्यालयान े मागणी केलेल्या  

अत्यािश्यक निषयांच्या सहा. प्राध्यापकांची ि नलपीक िगीय  पदांची पदभरती करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र 

उपलब्ध होणार आह.े 


