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पशरपत्क :    

राज्यात सध्या महाडीबीटी पोटटलमार्ट त शिष्यवृत्तीच्या शवशवध योर्ना राबशवण्यात येत आहेत. 
शवशवध शवभागाच्या शवशवध योर्नाांसाठी वगेवगेळी कागदपत्े अपलोड करण्याची सुशवधा महाडीबीटी 
पोटटलवर देण्यात आली आहे. महाडीबीटी पोटटलसांदभात शदनाांक 29 शडसेंबर, 2018 रोर्ी 
मा.मुख्यसशचव याांनी घेतलेल्या आढावा बठैकीमध्ये काही शवभागाचे अशधकाऱी शवद्यार्थ्यांकडून / 
सांस््ाांकडून काही मूळ कागदपत्ाांची मागणी करीत असल्याचे शनदिटनास आणण्यात आले आहे. 
याबाबत सूशचत करण्यात येते की, अपलोड करण्यात आलेली कागदपत्े तपासण्याची प्रा्शमक 
र्बाबदारी सांस््ेची असल्याने सांस््ाांनी त्याांचेकडे शवद्यार्थ्यांने प्रविेाच्यावळेी र्मा केलेल्या शवशवध 
कागदपत्ाांच्या आधारे ही तपासणी करणे आवश्यक आहे. अशतिय अपवादात्मक पशरस्स््ती खेरीर् 
करुन कोणत्याही शवद्यार्थ्यांकडून सांस््ाांनी अ्वा शवभागीय कायालयाांनी मूळ कागदपत्ाांची मागणी करु 
नये. 

2.     सदर िासन पशरपत्क महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर 
उपलब्ध करण्यात आल े असून त्याचा सांकेताक 201901071506275808 असा आहे. हे पशरपत्क 
शडर्ीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.               

            महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार व नावाने, 
 

 

 

 

                                                                                                                ( सांर्य औ. धारुरकर ) 
                                 अवर सशचव, महाराष्र िासन 

 

प्रशत, 
1.  आयुक्त, समार्कल्याण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे, 
2.  आयुक्त, आशदवासी शवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, नाशिक 
3.  आयुक्त, कृषी, महाराष्र राज्य, पुणे 
4.  आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय शवकास, महाराष्र राज्य, मुांबई 
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5. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुांबई 
6. सांचालक, तांत् शिक्षण सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई 
8.   सांचालक, उच्च शिक्षण सांचालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु  
9.   सांचालक, कला सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई 
10.  सांचालक, वदै्यकीय शिक्षण व सांिोधन, महाराष्र राज्य, मुांबई  
11.  सांचालक, शव.र्ा.भ.र्., इ.मा.व. व  शव.मा.प्र. कल्याण शवभाग, मांत्ालय, मुांबई 
12.  सवट  सहसांचालक, तांत् शिक्षण, शवभागीय कायालये   
13.   सवट सहसांचालक, उच्च शिक्षण, शवभागीय कायालये 
14.  सांचालक,माशहती तांत्ज्ञान सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई          

15.  सवट प्रिासकीय शवभाग, मांत्ालय, मुांबई 
16.  सवट शर्ल्हाशधकारी  
17.  शनवड नस्ती (ताांशि-4). 
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