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महाराष्र शासन 
उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्, 

शासन शुशिपत्र क्रमाांक : सांकीणग-2017/प्र.क्र.332/ताांशश-4 
मांत्रालय शवस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजरु्रु चौक, मुांर्ई 400032. 
शदनाांक:  13 नोव्हेंर्र, 2017 

 

                 सांदभग :- शासन शनणगय, उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्, क्र.सांकीणग -2017/   
                              प्र.क्र.332/ताांशश-4, शदनाांक 7 /10/2017   
 

शुशिपत्र :  शासन शनणगय, उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्, क्र.सांकीणग -2017/प्र.क्र.332/ ताांशश-4, 
शदनाांक 7/10/2017  मध्य ेपषृ्ठ क्र. 10 वरील मुद्दा क्र. 10 मधील शेवटून दुसऱ्या ओळीमधील “प्रशतमाह 
” हा शब्द वर्ळण्यात येत आहे. 
2.          सदर शासन शुध्ध्दपत्र महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आल ेअसून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201711131318527708 असा आहे. सदर 
आदेश शिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे. 
                          महाराष्राचे राज्यपाल याांचे आदेशानुसार व नावाने,  
 

 

               ( म. मा. मोरव े)  
                                                                             अवर सशचव, महाराष्र शासन 
 

प्रशत, 
१. मा.राज्यपालाांचे सशचव, राजभवन, मलर्ार शहल, मुांर्ई 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अपर मुख्य सशचव, मांत्रालय, मुांर्ई 
3. मा.मांत्री, उच्च व तांत्र  शशक्षण याांचे खाजर्ी सशचव 
4. मा.राज्यमांत्री, उच्च व तांत्र शशक्षण याांचे खाजर्ी सशचव 
5. मुख्य सशचव, मांत्रालय, मुांर्ई 
6. अपर मुख्य सशचव, शवत्त शवभार् , मांत्रालय, मुांर्ई 
7. प्रधान सशचव (कृर्षी), कृर्षी व प.दु.म. शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
8. प्रधान सशचव, शनयोजन शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
9. सशचव, वदै्यकीय शशक्षण व और्षधी द्रव्ये शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
10. सशचव (पशु सांवधगन, दुग्ध शवकास व मत्स्य व्यवसाय) शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
11. सशचव, सामाशजक न्याय व शवशेर्ष सहाय्य शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
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12. सशचव, आशदवासी शवकास शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
13. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानपशरर्षद, शवधानभवन, मुांर्ई 
14. मा.शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा, शवधानभवन, मुांर्ई 
15.  सवग सन्मानीय शवधानपशरर्षद व शवधानसभा सदस्य 
16.  आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु, 
17.  आयुक्त, आशदवासी शवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाशशक 
18.  आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत,   
         49, खेरवािी, अशलयावर जांर् मार्ग, वाांदे्र (पवूग), मुांर्ई-400051 
19.  सशचव, प्रवशे शनयामक प्राशधकरण, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत,  
          49,खेरवािी,  अशलयावर जांर् मार्ग,वाांदे्र (पवूग), मुांर्ई-400051 
20.  सशचव, शुल्क शनयामक प्राशधकरण, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत, 49,खेरवािी, 
         अशलयावर जांर् मार्ग,वाांदे्र (पवूग), मुांर्ई-400051 
21.  सांचालक, तांत्र शशक्षण, महाराष्र राज्य, मुांर्ई 
22.  सांचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्र राज्य, पणेु 
23. सांचालक, कला सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांर्ई 
24.  सांचालक, वदै्यकीय शशक्षण व सांशोधन, महाराष्र राज्य, मुांर्ई 
25.  आयुक्त, कृर्षी, महाराष्र राज्य, पणेु 
26.  आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मुांर्ई 
27.  आयकु्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुांर्ईृ 
28.  सांचालक, पशु सांवधगन, महाराष्र राज्य, पणेु 
29.   कुलर्ुरु, सवग शवद्यापीठे 
30. कुलर्ुरु, िॉ.र्ार्ासाहेर् आांर्िेकर तांत्रशास्त्र शवद्यापीठ, लोणेरे, ता.मार्णर्ाांव, शज.रायर्ङ 
31.   कुलर्ुरु,महाराष्र राज्य आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठ, नाशशक 
32.  सांचालक, महाराष्र राज्य तांत्र शशक्षण परीक्षा मांिळ, शासकीय तांत्रशनकेतन इमारत, 49,खेरवािी, 
         अशलयावर जांर् मार्ग,वाांदे्र (पवूग), मुांर्ई-400051 
33.   सहसांचालक, तांत्र शशक्षण शवभार्ीय कायालये (सवग), (सांचालक, तांत्र शशक्षण याांच्यामार्ग त) 
34.   सहसांचालक, उच्च शशक्षण, शवभार्ीय कायालये (सवग) 
35.   महासांचालक,माशहती व जनसांपकग  महासांचालनालय, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांर्ई   (प्रशसध्दीसाठी) 
36.   सवग शजल्हाशधकारी 
37.   महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्र - 1/2, मुांर्ई / नार्परू 
38.   महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुांर्ई / नार्परू 
39.   अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांर्ई 
40.   शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मुांर्ई 
41.   सवग शजल्हा कोर्षार्ार अशधकारी 
42.   सवग सांर्ांशधत मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांच ेस्वीय सहायक 
43.   उप सशचव (मशश/शवशश/अिगसांकल्प), उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
44. अवर सशचव (ताांशश-3, शवशश-3), उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्, मांत्रालय, मुांर्ई 
45.   कक्ष अशधकारी (मशश-2/मशश-4/ताांशश-5/ताांशश-6/साशश-1), उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्,  

  मांत्रालय, मुांर्ई 
46.   मा.मुख्य सशचव याांच ेवशरष्ठ स्वीय सहायक 
47.   अपर मुख्य सशचव, उच्च व तांत्र शशक्षण याांचे स्वीय सहायक 
48.   शनविनस्ती/ताांशश-4  
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