स्वायत्त संस््ांकरिता नवीन रनयामक
मंडळाचे (BOG) गठण किण्याबाबत.
महािाष्ट्र शासन
उच्च व तंत्ररशक्षण रवभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संरकणण-2013/(129/13)/तांरश2
मंत्रालय, रवस्ताि भवन, मुंबई- 400 032
रद. : 11 फेब्रुवािी, 2019
संदभण : 1) शासन रनणणय, उच्च व तंत्ररशक्षण रवभाग क्रमांक संरकणण-2013/(129/13)/तांरश-2.
रदनांक 13 जानेवािी, 2016
2) रवद्यापीठ अनुदान आयोगाने रदनांक 19/01/2018 िेाजी प्ररसध्द केलेली अरिसुचना
3) संचालक, तंत्ररशक्षण संचालनालय, महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई यांचे क्रमांक तंशरस/17/
बीओजी/2018/107, रदनांक 16 ऑगस्ट, 2018 चे पत्र.
4) शासन रनणणय, उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग क्रमांक संरकणण-2013/(129/13)/तांरश-2,
रदनांक : 20 नोव्हेंबि, 2018.
5) शासन शुध्दीपत्रक, उच्च व तंत्ररशक्षण रवभाग क्रमांक संरकणण -2013/(129/13)/तांरश-2,
रदनांक : 31 रडसेंबि, 2018.
शासन शुध्दीपत्रक :िाज्यात कायणित स्वायत्त अरभयांरत्रकी महारवद्यालयांपैकी अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, पुणे,
शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, अमिावती, शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, किाड,
शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, जळगांव, शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, चंद्रपूि या
शासकीय संस््ा त्ा वीिमाता रजजाबाई टे क्ननकल इक््स्टट्युट, माटु ं गा, मुंबई या अशासकीय, पूणणत:
अनुदारनत संस््ा यांमिील रनयामक मंडळे संदभारिन क्रमांक 4 व 5 ये्ील शासन रनणणय व शासन
शुध्दीपत्रक आरण त्यासोबत अनुक्रमे परिरशष्ट्ट अ, ब, क, ड, इ, ई मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नव्याने गठीत
किण्यात आली आहे.
जागरतक बॅंक सहाक्ययत केंद्र शासनाच्या तंत्ररशक्षणाचा दजा सुिाि कायणक्रमाच्या तितुदीनुसाि
स्वायत्तता रदलेल्या वीिमाता रजजाबाई टे क्ननकल इक््स्टट्युट, माटू ं गा, मुंबई, शासकीय अरभयांरत्रकी
महारवद्यालय, पुणे, अमिावती, किाड, जळगांव, चंद्रपूि या स्वायत्त संस््ांच्या ज्या रनयामक मंडळाच्या
बैठकांना उच्च व तंत्र रशक्षण रवभागाचे अपि मुख्य सरचव / प्रिान सरचव / सरचव अ्वा त्यांचे रनयुनत
प्ररतरनिी उपक्स््त िाहु शकनाि नाहीत अशा सवण बैठकांना उपसरचव (तंत्ररशक्षण) व संचालक,
तंत्ररशक्षण यांना उपक्स््त िाहण्यास पिवानगी दे ण्यात येत आहे.
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सदि शासन रनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावि
उपलब्ि किण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201902111121432608 असा आहे. हा आदे श
रडरजटल स्वाक्षिीने साक्षांरकत करून काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने.

Prakash
Bhaskarrao Avhad
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(प्रकाश भा. आव्हाड)
कायासन अरिकािी, महािाष्ट्र शासन
प्ररत,
1) मा. िाज्यपाल, त्ा कुलपती यांचे प्रिान सरचव, िाजभवन, मलबाि रहल, मुंबई.
2) मा. मुख्यमंत्रयांचे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा. मंत्री, उच्च व तंत्ररशक्षण यांचे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. िाज्यमंत्री, उच्च व तंत्ररशक्षण यांचे खाजगी सरचव, मंत्रालय, मुंबई
5) मा. मुख्य सरचव यांचे स्वीय सहाययक, मंत्रालय, मुंबई.
6) मा. सरचव, मनुष्ट्यबळ रवकास मंत्रालय, भाित सिकाि, नवी रदल्ली.
7) मा. सरचव, आर्थ्क कायण रवभाग, भाित सिकाि, नवी रदल्ली.
8) मा. सरचव, रवद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी रदल्ली.
9) मा. अप्पि मुख्य सरचव/प्रिान सरचव/सरचव सवण मंत्रालयीन रवभाग
10) संचालक, िाष्ट्रीय परियोजना काया्वयन एकक, एडरसल हाऊस, चतु्ण तल, 18 अे,
सेनटि 16-ए, नोएडा (उ.प्र.)
11) संचालक, अरखल भाितीय तंत्र रशक्षा परिषद, नवी रदल्ली
12) संचालक, तंत्ररशक्षण, महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई
13) संचालक, अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, पुणे.
14) संचालक, वीिमाता रजजाबाई टे क्ननकल इक््स्टट्युट, माटु ं गा, मुंबई.
15) प्राचायण, शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, अमिावती.
16) प्राचायण, शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय,किाड
17) प्राचायण, शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय,जळगांव.
18) प्राचायण, शासकीय अरभयांरत्रकी महारवद्यालय, चंद्रपूि.
19) प्राचायण सवण शासकीय अनुदारनत अरभयांरत्रकी महारवद्यालय.
20) सवण रवभागीय सहसंचालक, तंत्ररशक्षण
21) सरचव, महािाष्ट्र िाज्य तंत्ररशक्षण मंडळ, मुंबई.
22) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महािाष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपूि
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23) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महािाष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपूि
24) अरिदान व लेखा अरिकािी मुंबई / रनवासी लेखा परिक्षा अरिकािी
25) कुलसरचव, डॉ. बाबसाहेब आंबेडकि तंत्रशास्त्र रवद्यापीठ, लोणेिे
26) कुलगुरू, िसायन तंत्रज्ञान संस््ा, माटु ं गा, मुंबई
27) कुलसरचव, सवण अकृषी रवद्यापीठे
28) उच्च व तंत्ररशक्षण रवभागातील सवण कायासने
29) महासंचालक, मारहती व जनसंपकण मंत्रालय, मुंबई.
30) अवि सरचव, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, रविानभवन, मुंबई.
31) रनवड नस्ती-तांरश-2
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