व्यावसाययक

अभ्यासक्रमाांमध्ये

प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश घेणाऱ्या

केंद्रीभूत

प्रवेश

आर्थिकदृष्टया दु र्ल
ब

घटकातील (EBC) ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ां र्ाचे (दोन्ही
पालकाांचे एकयित) वार्थिक उत्पन्न

रुपये 6.00

लाखापयंत आहे अशा यवद्यार्थ्यासाठी डॉ.पांजार्राव
दे शमुख वसतीगृह यिवाह भत्ता यवस्तारीत योजिा
सुरु करण्यास मान्यता दे ण्यार्ार्त.
महाराष्र शासि
उच्च व तांि यशक्षण यवभाग
शासि यिणबय: सांकीणब-2017/प्र.क्र.407/ताांयश-4
मादाम कामा मागब, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांिालय यवस्तार भवि, मुांर्ई - 400 032.
यदिाांक :-२२ फेब्रुवारी, 2018
वाचा : 1) शासि यिणबय, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र.टीईएम-2016/प्र.क्र.501/ताांयश-4,
यदिाांक 13 ऑक्टोर्र, 2016
2) शासि यिणबय, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र. टीईएम-2016/प्र.क्र.559/ताांयश-4,
यदिाांक 15 एयप्रल, 2017
3) शासि यिणबय, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र. टीईएम-2016/प्र.क्र.559/ताांयश-4,
यदिाांक 21 जूि, 2017
4) शासि यिणबय, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र. टीईएम-2016/प्र.क्र.559/ताांयश-4,
यदिाांक 11 ऑगस्ट, 2017
5) शासि यिणबय, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र. टीईएम-2016/प्र.क्र.559/ताांयश-4,
यदिाांक 13 सप्टें र्र, 2017
6) शासि यिणबय, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र.सांकीणब-2017/प्र.क्र.332/ताांयश-4,
यदिाांक 7 ऑक्टोर्र,2017
7) शासि शुध्ध्दपि, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र.सांकीणब-2017/प्र.क्र.332/ताांयश-4,
यदिाांक 13 िोव्हेंर्र, 2017
8) शासि यिणबय, सामायजक न्याय व यवशेि सहाय्य यवभाग, क्र. सीर्ीसी-10/2017/
प्र.क्र.196/मावक, यदिाांक 4 ऑक्टोर्र, 2017
प्रस्ताविा :राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय, शासि अिुदायित, यविाअिुदायित आयण कायम
यविाअिु

दायित

महायवद्यालये/तांियिकेतिाांमध्ये

शासिािे

यिर्धायरत

केलेल्या

यिवडक

अभ्यासक्रमाांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या, आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकातील ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ां र्ाचे
(दोन्ही पालकाांचे एकयित) वार्थिक उत्पन्न रु.6.00 लक्ष ककवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा यवद्यार्थ्यांिा
शासिािे सांदभब क्र. 1 येिील यदिाांक 13 ऑक्टोर्र, 2016 च्या शासि यिणबयान्वये

राजिी

शासि यिणबय क्रमाांकः सांकीणब-2017/प्र.क्र.407/ताांयश-4

छिपती शाहू महाराज यशक्षण शुल्क प्रयतपूती योजिा शैक्षयणक विब 2016-17 पासूि सुरु केली
आहे . तसेच सदरच्या यिवडक व्यावसाययक अभ्यासक्रमाांिा प्रवेश घेणाऱ्या यवद्यार्थ्यांपैकी ज्या
यवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूर्धारक शेतकरी ककवा िोंदणीकृत मजूर आहेत अशा यवद्यार्थ्यांिा
वसयतगृहाअभावी व्यावसाययक अभ्यासक्रम पूणब करण्यास व्यत्यय येऊ िये यासाठी शासिािे सांदभब
क्र. 1 येिील यदिाांक 13 ऑक्टोर्र, 2016 च्या शासि यिणबयान्वये डॉ. पांजार्राव दे शमुख
वसतीगृह यिवाह भत्ता योजिा दे खील शैक्षयणक विब 2016-17 पासूि कायाध्न्वत केली आहे.
2.

यायशवाय यदिाांक 7 ऑक्टोर्र, 2017 च्या शासि यिणबयाव्दारे ज्या यवद्यार्थ्यांचे पालक

अल्प भूर्धारक शेतकरी/ िोंदणीकृत मजूर िाहीत, परांतु ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ां र्ाचे (दोन्ही
पालकाांचे एकयित) वार्थिक उत्पन्न रुपये 1.00 लाख ककवा त्यापेक्षा कमी आहे , अशा यवद्यार्थ्यांिा
प्रचयलत व िव्यािे समायवष्ट करण्यात आलेल्या यिवडक व्यावसाययक अभ्यासक्रमाांसह यर्गर
व्यावसाययक आयण उच्च माध्ययमक (इयत्ता ११ वी/ १२ वी) अभ्यासक्रमाांसाठी काही यियित दरािे
यिवाहभत्ता अदा करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
3.

मराठा आरक्षणासांदभात मा.मांिी, महसूल, मदत व पुिवबसि, सावबजयिक र्ाांर्धकाम

(सावबजयिक उपक्रम वगळू ि) याांच्या अध्यक्षतेखालील मांयिमांडळ उपसयमतीच्या यदिाांक
31/10/2017 व यदिाांक 07/11/2017 रोजी आयोयजत र्ैठकीत घेतलेल्या यिणबयास अिुसरुि
रुपये 6.00 लाखापयंत वार्थिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकातील यवद्यार्थ्यांसाठी
(अल्पभूर्धारक शेतकरी/िोंदणीकृत मजूर वगळू ि ) वसयतगृह यिवाह भत्ता यवस्तारीत योजिा लागू
करण्याची र्ार् शासिाच्या यवचारार्धीि होती.
शासि यिणबय :राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय, शासि अिुदायित, यविाअिुदायित आयण कायम
यविाअिुदायित महायवद्यालये / तांियिकेतिाांमध्ये शासिािे यिर्धायरत केलेल्या व्यावसाययक
अभ्यासक्रमाांसाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकातील ज्या
यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ां र्ाचे ( दोन्ही पालकाांचे एकयित ) वार्थिक उत्पन्न रुपये 6.00 लाखापयंत आहे,
अशा यवद्यार्थ्यांकरीता डॉ.पांजार्राव दे शमुख वसतीगृह यिवाहभत्ता यवस्तारीत योजिा शैक्षयणक विब
2018-19 पासूि सुरु करण्यास शासिाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .

या योजिेंतगबत पाि

प्रयतयवद्यािी प्रयतविब शहरी भागाांसाठी (मुांर्ई व पुणे महािगर प्रादे यशक क्षेिातील सवब शहरे,
औरांगार्ाद, िागपूर इत्यादी) रुपये 10.000/- व इतर शहरे / ग्रामीण भागासाठी रुपये 8000/याप्रमाणे यिवाहभत्त्याची रक्कम यवद्यार्थ्यािा दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.

तसेच मुांर्ई

सावबजयिक यवश्वस्त कायदा,1950 व सांस्िा िोंदणी कायदा,1860 अांतगबत िोंदणीकृत सांस्िा
वसयतगृह चालयवण्यासाठी तयार असल्यास त्या सांस्िेलादे खील याच दरािे यिवाहभत्ता
यवद्यार्थ्यांमाफबत दे ण्यात यावा.
पष्ृ ठ 8 पैकी 2

शासि यिणबय क्रमाांकः सांकीणब-2017/प्र.क्र.407/ताांयश-4

2.

या वसयतगृह यिवाह भत्ता योजिेच्या सवबसार्धारण अटी व शतीं खालीलप्रमाणे

राहतील:1) ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ां र्ाचे वार्थिक उत्पन्न ( दोन्ही पालकाांचे एकयित ) रुपये 6.00
लाखापयंत आहे अशा केवळ व्यावसाययक अभ्यासक्रमाांकरीता गुणवत्तेिुसार प्रवेश
घेणाऱ्या यवद्यार्थ्यांकरीता वसयतगृह यिवाहभत्ता योजिा लागू करण्यात यावी .
2) हे व्यावसाययक अभ्यासक्रम प्रचयलत तसेच सांदभब क्र.6) वरील यदिाांक

7 ऑक्टोर्र,

2017 च्या शासि यिणबयामध्ये िमूद केल्याप्रमाणे व्यवस्िापि कोटयामध्ये अिवा
खाजगी अयभमत यवद्यापीठामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या यवद्यार्थ्यांकरीता ही यिवाहभत्ता योजिा
अिुज्ञय
े राहणार िाही.
३) या योजिेंतगंत महािगरासाठी (मुांर्ई व पुणे महािगर प्रादे यशक यवकास प्रायर्धकरण
क्षेिातील सवब शहरे , औरांगार्ाद, िागपूर इत्यादी) व इतर शहरे / ग्रामीण भागासाठी प्रयत
यवद्यािी प्रयत विी अिुक्रमे रुपये 10,000/- व रुपये 8,000/- इतका यिवाह भत्ता
दे ण्यात यावा.
४) या योजिेंतगबत रुपये 1.00 लाखपयंत उत्पन्न असलेल्या यवद्यार्थ्यांकरीता यिवाहभत्त्याचा
लाभ दे ण्याकरीता सांख्येची कोणतीही मयादा असणार िाही. माि रुपये 1.00 लाख ते
रुपये 6.00 लाख उत्पन्न मयादा असलेल्या यवद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक यजल्यासाठी
लाभािी यवद्यार्थ्यांची कमाल सांख्या 500 इतकी यियित करण्यात येत आहे . त्यापैकी
33% इतक्या जागा यवद्यायिंिीकरीता राखीव ठे वण्यात याव्यात. पुरेशा यवद्यायिंिी
उपलब्र्ध ि झाल्यास यरक्त राहणाऱ्या जागा त्याच यजल्यातील यवद्यार्थ्यांकरीता
उपयोगात आणण्यात याव्यात.
५) प्रत्येक यजल्यातील व्यावसाययक अभ्यासक्रमाचा कोटा हा प्राप्त होणाऱ्या अजाच्या
सांख्येिुसार प्रमाणशीरयरत्या (Proportionate) यियित करण्यात यावा .
६) यवद्यार्थ्यांिी प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या कालावर्धीकरीताच यिवाहभत्ता दे ण्यात यावा .
एखादा यवद्यािी अिुत्तीणब झाल्यास अिवा काही कारणाांमुळे त्याला वरच्या वगात प्रवेश ि
यमळाल्यास त्यास त्या विापुरता यिवाह भत्ता अिुज्ञय
े राहणार िाही.
7) सदर योजिेचा लाभ हा कुटु ां र्ातील केवळ दोि अपत्याांपयंत मयायदत रायहल.
8) एखाद्या यवद्यार्थ्यािे सामान्य रयहवासी असलेल्या त्याच्या गावातील शहरातील सांस्िेमध्ये /
व्यावसाययक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यास त्यास यिवाह भत्ता अिुज्ञय
े राहणार िाही.
पष्ृ ठ 8 पैकी 3

शासि यिणबय क्रमाांकः सांकीणब-2017/प्र.क्र.407/ताांयश-4

9)

एखाद्या यवद्यार्थ्यांिे शासकीय/ यिमशासकीय/ खाजगी वसयतगृहामध्ये प्रवेश घेतला
असल्यास त्या यवद्यार्थ्यांिे त्यार्ार्तचा योग्य तो पुरावा सक्षम प्रायर्धकाऱ्याकडे सादर
करणे र्ांर्धिकारक करण्यात यावे. खाजगी मालकीच्या घरामध्ये यवद्यार्थ्यांिे स्वत:ची
राहण्याची सोय केली असल्यास अशा यवद्यार्थ्यांस िोंदणीकृत अिवा िोटराईज्ड भाडे
कराराची प्रत सक्षम प्रायर्धकाऱ्याकडे सादर करणे र्ांर्धिकारक रायहल.

१०) एखाद्या यवद्यार्थ्यांस अन्य कोणत्याही योजिेखाली यिवाह भत्ता यमळत असल्यास असा
यवद्यािी या योजिेखाली लाभ यमळण्यास अपाि राहील.
१1) या योजिेंतगंत लाभाच्या पाितेसाठी इतर अटी व शती तसेच यिवाह भत्त्याच्या यवतरणाची
कायबपध्दती शासि यिणबय, उच्च व तांियशक्षण यवभाग, क्र.सांकीणब-2017/प्र.क्र.332/
ताांयश-4, यदिाांक 7 ऑक्टोर्र, 2017 अन्वये यवयहत केल्याप्रमाणे राहील.
१२) र्िावट यवद्यार्थ्याची िोंद घेऊि आर्थिक लाभ घेतल्याचे यिदशबिास आल्यास सांर्ांर्धीत
यवद्यािी / महायवद्यालय / सांस्िा याांच्यायवरुध्द सांर्ांर्धीत यवभागीय सहसांचालकाांिी
फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कायबवाही करावी.
१३) यवद्यार्थ्याची महायवद्यालयातील लगतपूवीच्या सिातील आर्धारसांलग्िीत र्ायोमेरीक
उपध्स्िती प्रणालीव्दारे िोंदयवलेली यकमाि 50 टक्के इतकी उपध्स्िती व यवद्यािी
लगतपूवीच्या सि परीक्षेत र्सला असल्याची खािी करण्यात यावी.
3.

मुांर्ई सावबजयिक यवश्वस्त कायदा,1950 व सांस्िा िोंदणी कायदा,1860 अांतगबत िोंदणीकृत

सांस्िा वसयतगृह चालयवण्यासाठी तयार असल्यास सदर योजिेची अांमलर्जावणी करण्याकरीता
वसयतगृहाची यिवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अटी यिर्धायरत करण्यात येत आहेत :१)

अशी सांस्िा ही मुांर्ई यवश्वस्त कायदा,1950 ककवा

सांस्िा िोंदणी कायदा,1860 अांतगबत

िोंदणीकृत सांस्िा या कायद्याखाली िोंदणीकृत असावी.
२) एका पेक्षा अिेक सांस्िाांची मागणी आल्यास अिुभवी व जास्त सुयवर्धा असणाऱ्या सांस्िाांिा प्रार्धान्य
दे ण्यात यावे.
३) अशा सांस्िेचे यकमाि ३ विे लेखापयरक्षण पयरपूणब असणे आवश्यक आहे.
४)

यजल्हा मुख्यालयाच्या यठकाणी मध्यवती असणाऱ्या सांस्िाांिा प्रार्धान्य दे ण्यात यावे.

५)

सांर्ांर्धीत सांस्िाांिी या प्रयोजिासाठी यजल्हायर्धकाऱ्याांकडे प्रस्ताव दाखल करावा.
यजल्हयायर्धकाऱ्याांिी छाििी करुि प्रस्ताव सहसांचालक, तांि यशक्षण, यवभागीय कायालय
याांच्याकडे पाठवावा व यवभागीय सहसांचालकाांिी तपासणी करुि एकयित प्रस्ताव
सांचालक, तांि यशक्षण याांच्याकडे पाठवावा. सांचालक, तांि यशक्षण याांिी यवयहत अटी व
यिकि तपासूि सांस्िेची यिवड करावी.
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६)

या सांस्िाांचे सांयियांिण यजल्हायर्धकाऱ्याांिी करावे व वेळोवेळी अहवाल यवभागीय तांि यशक्षण
सहसांचालक याांच्याकडे पाठवावा.

७)

प्रत्येक यजल्यातील व्यावसाययक अभ्यासक्रमाचा कोटा हा प्राप्त होणाऱ्या अजाच्या
सांख्येिुसार प्रमाणशीरयरत्या (Proportionate) यियित करण्यात यावा .

८) वसयतगृह चालयवण्यासाठी तयार असलेल्या सांस्िेत यवद्यार्थ्यांिी प्रवेश घेतला तरी
यिवाहभत्त्याची रक्कम यवद्यार्थ्याच्या र्ँक खात्यात डीर्ीटीव्दारे िेट जमा करण्यात यावी व
सांस्िेिे यवद्यार्थ्याकडू ि यिवाहभत्त्याची रक्कम वसूल करावी.
९)

यवद्यार्थ्यांची यिवड ही त्याांिा केंद्रीभूत प्रवेश परीक्षेमध्ये यमळालेल्या गुणाांिुसार करण्यात
यावी. ज्या अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीया रार्यवण्यात येत िाही, अशा
अभ्यासक्रमाांकरीता लागू असेल त्याप्रमाणे इयत्ता 10 वी च्या परीक्षेत यमळालेले एकूण गुण,
इयत्ता १२ वी च्या परीक्षेत यमळालेले एकूण गुण / तृतीय विब पदयवका परीक्षेत यमळालेले
एकूण गुण अशा स्वरुपाच्या गुणवत्तेचा वापर करावा. यवद्यार्थ्यांिी प्रवेश घेतलेल्या
अभ्यासक्रमाच्या कालावर्धीकरीताच यिवाहभत्ता दे ण्यात यावा. एखादा यवद्यािी अिुत्तीणब
झाल्यास अिवा काही कारणाांमुळे त्याला वरच्या वगात प्रवेश ि यमळाल्यास त्यास त्या
विापुरता यिवाहभत्ता अिुज्ञय
े करण्यात येऊ िये .

4.

सांदभब क्र.6 येिील यदिाांक 7 ऑक्टोर्र, 2017 च्या शासि यिणबयातील पयरच्छे द

क्र.10 अन्वये यियित केल्यािुसार ज्या यवद्यार्थ्यांच्या कुटु ां र्ाचे (दोन्ही पालकाांचे एकयित)
वार्थिक उत्पन्न रुपये 1.00 लाखापयंत आहे अशा केवळ व्यावसाययक अभ्यासक्रमाांकरीता
गुणवत्तेिुसार प्रवेश घेणाऱ्या यवद्यार्थ्यांकरीता दे खील रुपये 3,000/- प्रयतविब याऐवजी
महािगराांसाठी (मुांर्ई व पुणे महािगर प्रादे यशक यवकास प्रायर्धकरण क्षेिातील सवब शहरे,
औरांगार्ाद, िागपूर इत्यादी) रुपये 10,000/- व प्रयतयवद्यािी प्रयतविी व इतर शहरे / ग्रामीण
भागासाठी प्रयतयवद्यािी प्रयतविी रुपये 8,000/- इतका यिवाहभत्ता दे ण्यात यावा. त्यास
यवद्यािी सांख्येच्या मयादे ची अट राहणार िाही.
5.

वसयतगृहात राहण्यासाठी यवद्यार्थ्यांच्या इच्छे ला प्रार्धान्य दे ण्यात यावे. म्हणजेच ज्या

पाि यवद्यार्थ्यांिा वसयतगृहामध्ये रहायची इच्छा िाही अशा यवद्यार्थ्यांिा वैयध्क्तकयरत्या
यिवाहभत्ता अदा करण्यात यावा व यिवाहभत्त्याची रक्कम यवद्यार्थ्यांच्या र्ँक खात्यात प्रत्यक्ष
लाभ हस्ताांतरणाव्दारे (डीर्ीटी) िेट जमा करण्यात यावी.
6.

या योजिेची अांमलर्जावणी सवब सांर्ांयर्धत प्रशासकीय यवभागाांिी व त्याांच्या

अखत्यारीतील आयुक्तालयाांिी/सांचालिालयाांिी करावी. त्याकरीता सांर्ांर्धीत प्रशासकीय
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यवभागाांिी पूरक आदे श यिगबयमत करावेत. तसेच सदर योजिेची अांमलर्जावणी

राजिी

छिपती शाहू महाराज यशक्षण शुल्क यशष्यवृत्ती योजिेंतगबत पाि यवद्यार्थ्यांिा ज्या पध्दतीिे
प्रत्यक्ष लाभ हस्ताांतरणाव्दारे (डीर्ीटी) लाभाची रक्कम यवद्यार्थ्यांच्या र्ँक खात्यात िेट जमा
करण्यात येते, त्याप्रमाणे यिवाहभत्त्याची रक्कम यवद्यार्थ्यांच्या र्ँक खात्यात प्रत्यक्ष लाभ
हस्ताांतरणाव्दारे िेट जमा करण्यात यावी.
7.
8.

ही योजिा शैक्षयणक विब 2018-19 पासूि लागू करण्यात येत आहे .
डॉ.पांजार्राव दे शमुख वसतीगृह यिवाह भत्ता यवस्तारीत योजिा या योजिेचा खचब ज्या

लेखायशिातूि भागयवण्यात येतो, त्या लेखायशिातूि हया योजिेचा खचब मांजूर आर्थिक
तरतूदीतूि भागयवण्यात यावा.
9.

सदर शासि यिणबय, यियोजि यवभाग व यवत्त यवभाग याांच्या सहमतीिे यवत्त यवभागाचा

अिौपचायरक सांदभब क्र.९७/2017/व्यय-5, यदिाांक २५ जािेवारी,2018 अन्वये यिगबयमत
करण्यात येत आहे.
10.

सदर शासि यिणबय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्िळावर

उपलब्र्ध

करुि

दे ण्यात

आला

आहे.

त्याचा

सांगणक

साांकेताांक

२०१८०२२२१७५१०५७५०८ असा असूि सदर आदेश यडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांयकत करुि
काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Madan Maruti
Morve

Digitally signed by Madan Maruti Morve
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And
Technical Education Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=2efbf911362ce57b361b7f36471cb98eb98ed47e7de
8b061211b9d7e6e0fc2e3, cn=Madan Maruti Morve
Date: 2018.02.23 16:08:49 +05'30'

( म. मा. मोरवे )
अवर सयचव, महाराष्र शासि
प्रयत,
१. मा.राज्यपालाांचे सयचव, राजभवि, मलर्ार यहल, मुांर्ई
2. मा.मुख्य मांत्रयाांचे अपर मुख्य सयचव, मांिालय, मुांर्ई
3. अपर मुख्य सयचव, यवत्त यवभाग , मांिालय, मुांर्ई
4. प्रर्धाि सयचव, यियोजि यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
5. प्रर्धाि सयचव (कृयि), कृयि व प.दु .म. यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
6. सयचव, वैद्यकीय यशक्षण व औिर्धी द्रव्ये यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
7. सयचव (प.दु .म.), कृयि व प.दु .म. यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
8. सयचव, सामायजक न्याय व यवशेि सहाय्य यवभाग, मां िालय, मुांर्ई
9. सयचव, यव.जा.भ.ज., इ.मा.व. व यव.मा.प्र. कल्याण यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
10. सयचव, आयदवासी यवकास यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
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11. मा.यवरोर्धी पक्षिेता, यवर्धािपयरिद, यवर्धािभवि, मुांर्ई
12. मा.यवरोर्धी पक्षिेता, यवर्धािसभा, यवर्धािभवि, मुांर्ई
13. सवब सन्मािीय यवर्धािपयरिद व यवर्धािसभा सदस्य
14. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे,
15. आयुक्त, आयदवासी यवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, िायशक
16. सांचालक, तांि यशक्षण, महाराष्र राज्य, मुांर्ई
17. सांचालक, उच्च यशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे
18. सांचालक, वैद्यकीय यशक्षण व सांशोर्धि, महाराष्र राज्य, मुांर्ई
19. आयुक्त, कृयि, महाराष्र राज्य, पुणे
20. आयुक्त, दु ग्र्ध व्यवसाय यवकास, महाराष्र राज्य, मुांर्ई
21. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुांर्ई
22. सांचालक, पशु सांवर्धबि, महाराष्र राज्य, पुणे
23. कुलगुरु, सवब यवद्यापीठे
24. कुलगुरु, डॉ.र्ार्ासाहे र् आांर्ेडकर तांिशास्त्र यवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगाांव, यज.रायगङ
25. कुलगुरु,महाराष्र राज्य आरोग्य यवज्ञाि यवद्यापीठ, िायशक
26. सांचालक, महाराष्र राज्य तांि यशक्षण परीक्षा मांडळ, शासकीय तांियिकेति इमारत, 49,

खेरवाडी, अयलयावर जांग मागब, वाांद्रे (पूव)ब , मुांर्ई-400051
27. सहसांचालक,तांि यशक्षण यवभागीय कायालये (सवब), (सांचालक, तांि यशक्षण याांच्यामाफबत)
28. सहसांचालक, उच्च यशक्षण, यवभागीय कायालये (सवब)
29. महासांचालक,मायहती व जिसांपकब महासांचालिालय, महाराष्र राज्य, मांिालय, मुांर्ई

प्रयसध्दीसाठी)
30. सवब यजल्हायर्धकारी
31. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता), महाराष्र - 1/2, मुांर्ई / िागपूर
32. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुांर्ई / िागपूर
33. अयर्धदाि व लेखा अयर्धकारी, मुांर्ई
34. यिवासी लेखा परीक्षा अयर्धकारी, मुांर्ई
35. सवब यजल्हा कोिागार अयर्धकारी
36. मा.मांिी, महसूल, मदत व पुिवबसि,सावबजयिक र्ाांर्धकाम (सा.उ.वगळू ि) याांचे खाजगी सयचव
37. मा.मांिी, उच्च व तांि यशक्षण याांचे यवशेि कायब अयर्धकारी
38. मा.मांिी, सावबजयिक र्ाांर्धकाम (सावबजयिक उपक्रम) याांचे खाजगी सयचव
39. मा.मांिी, वैद्यकीय यशक्षण, जलसांपदा व लाभक्षेि यवकास याांचे खाजगी सयचव
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40. मा.मांिी, सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग याांचे खाजगी सयचव
41. मा.मांिी, कामगार, भूकांप पुिवबसि, कौशल्य यवकास, माजी सैयिकाांचे कल्याण याांचे खाजगी

सयचव मा.मांिी, कृयि याांचे खाजगी सयचव
43. मा.मांिी, पशुसांवर्धबि, दु ग्र्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय याांचे खाजगी सयचव
४4. मा.राज्यमांिी, उच्च व तांियशक्षण याांचे खाजगी सयचव
45. सहसयचव (यवयश), उच्च व तांि यशक्षण यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
46. उप सयचव (मयश/अिबसांकल्प), उच्च व तांि यशक्षण यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
47. अवर सयचव (ताांयश-3, यवयश-3), उच्च व तांि यशक्षण यवभाग, मांिालय, मुांर्ई
48. कक्ष अयर्धकारी (मयश-2/मयश-4/ताांयश-5/ताांयश-6/सायश-1), उच्च व तांि यशक्षण यवभाग,
मांिालय, मुांर्ई
49. मा.मुख्य सयचव याांचे वयरष्ठ स्वीय सहायक
50. अपर मुख्य सयचव, उच्च व तांि यशक्षण याांचे स्वीय सहायक
51. यिवडिस्ती/ताांयश-४
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