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                                                   महाराष्र शासन 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, 

शासन शुध्ददपत्रक क्रमाकं : संकीणण-2018/प्र.क्र.218/ताशंश-4 
मंत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मागण, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई-400032. 
शदनाकं:  30 ऑक्टोबर, 2018 

 

 

     वाचा :  शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, क्रमाकं : सकंीणण-2018/ 
                 प्र.क्र.218/ताशंश-4, शदनाकं:  4 ऑक्टोबर, 2018 

 

 

शासन शुध्ददपत्रक : - 

            संदभाशिन शदनाकं 4 ऑक्टोबर,2018 च्या शासन शनणणयासोबतच्या पशरशशष्ट “ब” मदये 
खालीलप्रमाणे सुिारणा करण्यात येत आहेत :- 

१) पशरच्छेद - ४  “शैक्षशणक अहणता” मिील, “ब)” मदये “तथाशप, परदेशातील 
शवद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी ही अहणता िारण करणाऱ्या शवद्यार्थ्याने पी.एच.डी. 
अभ्यासक्रमाकरीता परदेशी शशष्यवृत्तीसाठी अजण केल्यास अशा शवद्यार्थ्याचा 
पी.एच.डी.साठीचा अभ्यासक्रम हा बदलत्या काळातील शवशेष संशोिन व 
वशैशष्टयपूणण अभ्यासक्रम आहे असे शनवड सशमतीचे मत असल्यास शनवड सशमतीने 
शशफारस केलेल्या प्रकरणी शशष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा शासन शवचार करेल.” ही 
ओळ समाशवष्ट करण्यात येत आहे.  

२) पशरच्छेद - 10 (2) मिील “संचालक, उच्च शशक्षण, पुणे”  हे शब्द वगळण्यात येत 
आहेत.  

३) पशरच्छेद - 15 मदय ेनमूद छाननी सशमतीमदये “सशचव, महाराष्र राज्य मादयशमक व 
उच्च मादयशमक शशक्षण मंडळ, पुणे अथवा त्याचंा प्रशतशनिी” व “आयुक्त, समाज 
कल्याण आयुक्तालय, पुणे अथवा त्याचंा प्रशतशनिी” याचंा “सदस्य” म्हणनू समावशे 
करण्यात येत आहे.  
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2.     सदर शासन शुददीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ि करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं 
201810301207326108 असा आहे. सदर  आदेश शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

             महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 
 
                                                                                                              

                (  संजय औ. िारुरकर  ) 
              अवर सशचव, महाराष्र शासन 

प्रशत, 
1. मा.राज्यपालाचंे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मंुबई 
2. मा.मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मुख्य सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र  शशक्षण याचंे शवशेष कायण अशिकारी 
5.   मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण याचंे खाजगी सशचव 
6.   मा.शवरोिी पक्षनेता, शविानपशरषद, शविानभवन, मंुबई 
7.   मा.शवरोिी पक्षनेता, शविानसभा, शविानभवन, मंुबई 
8.   सवण प्रशासशनक शवभागाचे अपर मुख्य सशचव/ प्रिान सशचव/ सशचव, मंत्रालय, मंुबई 
9.   सवण सन्मानीय शविानपशरषद व शविानसभा सदस्य 
10.   आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे, 
11.   आयुक्त, आशदवासी शवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाशशक  
12.   आयुक्त, कृषी, महाराष्र राज्य, पुणे 
13.   आयुक्त, दुग्ि व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मंुबई 
14.   आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मंुबई 
15.   संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्र राज्य, मंुबई 
16.   संचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे  
17.   संचालक, वदै्यकीय शशक्षण व संशोिन, महाराष्र राज्य, मंुबई  
18.   संचालक, माशहती तंत्रज्ञान, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
19.   संचालक, पशु संविणन, महाराष्र राज्य, पुणे 
20.   संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबई 
21.   संचालक, आय.आय.टी., पवई, मंुबई 
22.   सशचव, महाराष्र राज्य मादयशमक व उच्च मादयशमक शशक्षण मंडळ, पुणे 
23.   कुलसशचव, सवण कृषी / अकृषी शवद्यापीठे 
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24.   कुलसशचव,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव,    
              शज.रायगङ 

25.   संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र शशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रशनकेतन इमारत,    
  49,खेरवाडी, अशलयावर जंग मागण,वादें्र (पूवण), मंुबई-400051 

26.   सहसंचालक, तंत्र शशक्षण शवभागीय कायालये (सवण), (संचालक, तंत्र शशक्षण याचं्यामाफण त) 
27.   सहसंचालक, उच्च शशक्षण, शवभागीय कायालये (सवण) 
28. महासंचालक,माशहती व जनसंपकण  महासंचालनालय, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, 

मंुबई  (प्रशसददीसाठी) 
29.   सवण शजल्हाशिकारी 
30.   महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
31.   महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मंुबई / नागपूर 
32.   अशिदान व लेखा अशिकारी, मंुबई 
33.   शनवासी लेखा परीक्षा अशिकारी, मंुबई 
34.   सवण मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री याचंे स्वीय सहायक 
35.   उप सशचव (मशश/शवशश/अथणसंकल्प), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
36.   अवर सशचव (ताशंश-3, शवशश-3), उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
37.   कक्ष अशिकारी (मशश-2/मशश-4/ताशंश-5/ताशंश-6/साशश-1),उच्च व तंत्र शशक्षण  
        शवभाग,मंत्रालय, मंुबई  
38.  सशचव, उच्च व तंत्र शशक्षण याचंे स्वीय सहायक 
39.   शनवडनस्ती/ताशंश-4  
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