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प्रसतािना :- 
उपरोक्त संिभािीन दिनांक 6/6/2001 रोजीच्र्या शासन दनणणर्याअन्िर्ये “महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ 

मर्यादित” नािाची कंपनी, कंपनी कार्यिा, 1956 अन्िर्ये सथापन करण्र्यास शासन मान्र्यता िेण्र्यात आलेली 
आहे.  त्र्यानुसार सिर कंपनीशी संबंदित प्रकरणे र्या दिभागाकडून हाताळण्र्यात र्येत आहेत.  महाराष्ट्र ज्ञान 
महामंडळ मर्यादित र्या कंपनीशी संबंदित प्रकरणे/बाबी सामान्र्य प्रशासन दिभागाकडे हसतातंरीत 
करण्र्याची बाब शासनाच्र्या दिचारािीन होती.     
 

शासन दनणणर्य :-  
“महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित र्या कंपनीशी संबंदित प्रकरणे/बाबी” हा दिषर्य सामान्र्य 

प्रशासन दिभागाकडे हसतातंरीत करण्र्याचा शासनाने दनणणर्य घेतला आहे.  त्र्यानुसार सिर कंपनीशी 
संबंदित सिण प्रकरणे/बाबी र्यापुढे सामान्र्य प्रशासन दिभागाने हाताळाव्र्यात. तसेच सिर दिषर्य हा तूतण अपर 
मुख्र्य सदचि (सेिा),  सामान्र्य प्रशासन दिभाग र्याचंे अंतगणत ठेिण्र्यात र्यािा.      
 

2.  र्या शासन दनणणर्यास अनुसरून आिश्र्यक ते सदिसतर पूरक आिेश, शासन दनणणर्य दिनाकं 6 जून, 
2001 च्र्या अनुषंगाने सामान्र्य प्रशासन दिभागाने दनगणदमत करािते. 
 

3.  सिर शासन दनणणर्य, महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या संकेतसथळािर 
उपलब्ि करण्र्यात आला असून त्र्याचा सकेंताकं क्रमाकं 201801051330190408 असा आहे.  हा आिेश 
दडजीटल सिाक्षरीने साक्षादंकत कुनन काढण्र्यात र्येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्यांच्र्या आिेशानुसार ि नािाने, 
 

 

 
 
                              ( दसध्िाथण खरात ) 
                                सह सदचि, महाराष्ट्र शासन. 

प्रदत, 
1.    मा.मुख्र्यमंत्री र्याचंे सदचि, मंत्रालर्य, मंुबई, 
2.    अपर मुख्र्य सदचि (सेिा), सामान्र्य प्रशासन दिभाग, मंत्रालर्य, मंुबई, 
3.    कुलगुरू, सिण दिद्यापीठे, 
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4.    सचंालक, तंत्रदशक्षण सचंालनालर्य, महाराष्ट्र राज्र्य, मंुबई, 
5.    दशक्षण संचालक (उच्च दशक्षण), महाराष्ट्र राज्र्य, पुणे 
6.    सचंालक, व्र्यिसार्य दशक्षण, महाराष्ट्र राज्र्य, मंुबई, 
7.    सचंालक, प्रदशक्षण, महाराष्ट्र राज्र्य, मंुबई, 
8.    कला संचालक, महाराष्ट्र राज्र्य, मंुबई, 
9.    गं्रथालर्य संचालक, महाराष्ट्र राज्र्य, मंुबई, 
10.   संचालक, महाराष्ट्र राज्र्य तंत्रदशक्षण मंडळ, िादें्र (पू.), मंुबई, 
11.   सिण सहसचंालक, तंत्रदशक्षण दिभागीर्य कार्यालर्ये, 
12.   सिण सहसचंालक, उच्च दशक्षण, दिभागीर्य कार्यालरे्य, 
13.   सिण उप संचालक, व्र्यिसार्य दशक्षण ि प्रदशक्षण, दिभागीर्य कार्यालरे्य, 
14.   महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मंुबई/नागपुर, 
15.   प्रिान सदचि, मादहती तंत्रज्ञान, सामान्र्य प्रशासन दिभाग, मंत्रालर्य, मंुबई, 
16.   प्रिान सदचि (लेखा ि कोषागारे), दित्त दिभाग, मंत्रालर्य, मंुबई, 
17.   प्रिान सदचि (व्र्यर्य), दित्त दिभाग, मंत्रालर्य, मंुबई, 
18. संचालक, मादहती तंत्रज्ञान संचालनालर्य, मंत्रालर्य, मंुबई,  
19.  दिकास आर्युक्त, उद्योग संचालनालर्य, 
20.  सिण दिभागीर्य आर्युक्त,  
21.  सिण मंत्रालर्यीन दिभाग,  
22.  सिण दजल्हादिकारी,  
23.  उच्च ि तंत्र दशक्षण दिभागातील सिण सह सदचि/उप सदचि, 
24.  उच्च ि तंत्र दशक्षण दिभागातील सिण कार्यासने, 
25.  मा.मंत्री, उच्च ि तंत्र दशक्षण र्याचंे खाजगी सदचि, 
26.  मा.मंत्री, कौशल्र्य दिकास ि उद्योजकता र्याचंे खाजगी सदचि, 
27.  मा.राज्र्यमंत्री, उच्च ि तंत्र दशक्षण र्याचंे खाजगी सदचि, 
28. मा.राज्र्यमंत्री, सामान्र्य प्रशासन दिभाग र्याचंे खाजगी सदचि, 
29. अपर मुख्र्य सदचि (उच्च ि तंत्र दशक्षण) र्याचंे सिीर्य सहाय्र्यक, 
30. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित, सेनापती बापट मागण, दशिाजीनगर, पुणे-411016, 
31. दनिड नसती/तादंश-5. 
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