


राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठी, स सगलन ित 
महावर्द्यालय स अविमत वर्द्यापीठी, स 
स्र्यगअर्वसहानययत वर्द्यापीठी,  यामधील विक्षक र् 
विक्षक तर कमवचाऱयागिी यापीठुढ  100 टक्क  उपीठनस्र्त 
राहण्याबाबत स्पीठष्टीकरणात्मक खुलासा. 

महाराष्र िासि 
उच्च र् तगत्र विक्षण वर्िाग 

िासि विणवय क्रमागक: सगकीणव 2020/प्र.क्र.178/वर्वि-3, 
मगत्रालय, मुगबई 400 032, 

वििागक: 21 सप्टेंबर, 2020. 

सगििवः  िासि विणवयस उच्च र् तगत्र विक्षण वर्िागस क्रमागक: सगकीणव 2020/प्र.क्र.178/वर्वि-3,  
           वििागक 18 सप्टेंबरस 2020. 
 

प्रस्तार्िाः- 
  राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठी, , सगलन ित महावर्द्यालय , अविमत वर्द्यापीठी, , स्र्यगअर्वसहानययत 
वर्द्यापीठी,  यामधील विक्षक र् विक्षक तर कमवचाऱयागिी यापीठुढ  100 टक्क  उपीठनस्र्त राहण्याबाबत सगििाधीि 
वििागक 18 सप्टेंबरस 2020 रोजी िासि विणवय विगववमत करण्यात आला आह . याबाबत वर्वर्ध विक्षक र् 
विक्षक तर सगघटिागकडूि विर् िि  प्राप्त झाली आह त. त्यामुळ  याबाबत िासि स्तरार्रुि स्पीठष्टीकरणात्मक 
खुलासा करण्याची बाब िासिाच्या वर्चाराधीि होती.  

िासि विणवयः-  

उपीठरोक्त सगििाधीि वििागक 18 सप्टेंबरस 2020 रोजीच्या िासि विणवयाच्या अिुषगगाि  
खालीलप्रमाण  स्पीठष्टीकरणात्मक खुलासा करण्यात य त आह ः-  

(१) सगििाधीि वििागक 18 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या िासि विणवयान्र्य  पीठरीक्षा र् पीठरीक्ष च्या कामाकाजािी 
सगबगवधत विक्षक र् विक्षक तर कमवचाऱयागची उपीठनस्र्ती आर्श्यक असणार आह . तर्ावपीठस सिर उपीठनस्र्ती ही 
ऑिलाईि ककर्ा प्रत्यक्षस जिी िक्य आह  त्याप्रमाण  आर्श्यकत िुसार लागू रावहल.  
(2) पीठरीक्षा र् पीठरीक्ष िी सगबगवधत कामाकाजाचा खोळगबा होऊ िय  म्हणिू वर्द्यापीठी, / महावर्द्यालयागिी 
उपीठनस्र्तीसगििात आपीठल्या स्तरार्र गरज िुसार विणवय घ्यार्ा. यासगििात सर्व सगबगवधत वर्द्यापीठी,ागिी/ 
िैक्षवणक सगस्र्ागिी आर्श्यक ती कायवर्ाही त्र्रीत करार्ी. 

 
 
 



िासि विणवय क्रमागकः सगकीणव 2020/प्र.क्र.178/वर्वि-3, 
 

पीठृष्, 2 पीठैकी 2 

2. सिर िासि विणवय महाराष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सगक तस्र्ळार्र उपीठलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा सगक तागक 202009211735352608 असा आह . हा आि ि वडजीटल 
स्र्ाक्षरीि  साक्षागवकत करुि काढण्यात य त आह .                           
           महाराष्राच  राज्यपीठाल यागच्या आि िािुसार र् िागर्ाि ,       
 

 
                                                                                                               

                    ( प्रवर्णकुमार पीठर्ार )  
                   कायासि अवधकारी, महाराष्र िासि 

प्रत- 
1) मा. राज्यपीठाल यागच  प्रधाि सवचर्, राजिर्ि, मुगबई. 
2) मा.मुख्यमगत्री यागच  प्रधाि सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
3) मा.उपीठमुख्यमगत्री यागच  प्रधाि सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
4) मा. मगत्री, उच्च र् तगत्र विक्षण, यागच  खाजगी सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
5) मा. राज्यमगत्री, उच्च र् तगत्र विक्षण, यागच  खाजगी सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
6) मा.मुख्य सवचर्, महाराष्र राज्य, मगत्रालय, मुगबई. 
7) मा.अपीठर मुख्य सवचर्, उच्च र् तगत्र विक्षण वर्िाग, मगत्रालय, मुगबई. 
8) मा.सवचर्, आपीठत्ती व्यर्स्र्ापीठि, मित र् पीठुिर्वसि, मगत्रालय, मुगबई 
9) मा.कुलगुरु, सर्व अकृषी वर्द्यापीठी,  
10) मा.कुलगुरु, सर्व अविमत वर्द्यापीठी,  
11) मा.कुलगुरु, सर्व स्र्यगअर्वसहानययत वर्द्यापीठी,  
12) मा.कुलगुरु, डॉ.बाबासाह ब आगब डकर तगत्रिास्त्र वर्द्यापीठी,, लोण र , रायगड  
13) मा.कुलगुरु, कवर् कावलिास सगस्कृत वर्द्यापीठी,, रामट क, िागपीठूर 
14) मा.कुलगुरु, यिर्गतरार् चव्हाण महाराष्र मुक्त वर्द्यापीठी,, िाविक 
15) सगचालक, उच्च विक्षण सगचालिालय, महाराष्र, पीठुण  
16) सगचालक, तगत्र विक्षण सगचालिालय, महाराष्र, मुगबई 
17) सगचालक, कला सगचालिालय, महाराष्र, मुगबई 
18) विर्डिस्ती (वर्वि-3). 

http://www.maharashtra.gov.in/

	scan10002.pdf
	Regarding Circular No. 265.pdf
	10001.pdf
	202009211735352608(1).pdf




