


दहशतवादी हल्लल्लयात वीर मरण आलले्लया पोललस/ लष्करी 
दल / लिम लष्करी दलातील जवािाांच्या पाल्लयाांिा तांत्र 
लशक्षण सांचालिालयाच्या अलिपत्याखालील व्यावसालयक 
अभ्यासक्रमाांमध्ये सांस्थास्तरावर भरण्यात येणाऱ्या 
जागाांवर प्रािान्य देणेबाबत. 

 

             महाराष्र शासि 
                   उच्च व तांत्र लशक्षण लवभाग 
           शासि लिणणय क्र. सांलकणण-2021/प्र.क्र.26/ताांलश-4 
        हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,  
                                   मांत्रालय लवस्तार भवि, मुांबई-400 032. 
                  लदिाांक: 01 फेब्रवुारी, 2021. 
 

      वाचा :- १) शासि लिणणय, उच्च व तांत्र लशक्षण लवभाग क्र.टीईएम-2008/  
                      (542/08)/ताांलश-1, लदिाांक 27 फेब्रवुारी,2008 

      २) सांचालक, तांत्र लशक्षण, महाराष्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक २अ/                                      
                      एडीएम/2020-21/32, लदिाांक 20 जािेवारी,2021.    

  

प्रस्ताविा :   

वर िमूद उच्च व तांत्रलशक्षण लवभागाच्या लदिाांक 27 फेब्रवुारी, 2008 च्या शासि लिणणयान्वये मुांबई 
येथे आतांकवादी हल्लल्लयात शलहद झालेल्लया पोललसाांच्या व राज्य शासिाच्या इतर कमणचाऱ्याांच्या 
कुटूांलबयाांिा मोफत लशक्षणाची सुलविा प्रदाि करण्याबाबत आदेश लिगणलमत करण्यात आलेले आहेत. सदर 
आदेशाव्दारे पात्र लवद्यार्थ्यांिा लशक्षण शुल्लकाची तसेच इतर शुल्लकाची प्रलतपूती शासिामाफण त करण्यात 
येते. देशरक्षणासाठी शहीद झालेल्लया शूर व्यक्तींच्या कुटूांबालवषयी सहािुभतूी व्यक्त करतािा त्याांच्या 
कुटूांलबयाांिा आर्थथक आिार तसेच योग्य दजाच े लशक्षण देण्याची सुलविा उपलब्ि करणे आवश्यक 
असल्लयामुळे अशा शलहदाांच्या पाल्लयाांिा ताांलत्रक व्यावसालयक पदवी आलण पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी खाजगी लविाअिुदािीत सांस्थाांमध्ये सांस्थास्तरावरील जागाांमध्ये प्रािान्य देण्याची 
तरतदू करण्याची बाब शासिाच्या लवचारािीि होती. त्याचप्रमाणे महाराष्र राज्याचे रलहवाशी असलेल्लया 
सीमेवर कायणरत असतािा दहशतवादी हल्लल्लयात शलहद झालेल्लया लष्करी अथवा लिम लष्करी जवािाांच्या 
पाल्लयाांिा देखील अशाच स्वरुपाची सुलविा देण्याची बाब देखील शासिाच्या लवचारािीि होती. 

शासि लिणणय :    

उच्च व तांत्र लशक्षण लवभागाच्या अलििस्त तांत्र लशक्षण सांचालिालयाच्या अखत्यालरतील 
व्यावसालयक अभ्यासक्रमाांसाठी खाजगी लविाअिुदालित सांस्थाांमध्ये सांस्था स्तरीय कोटयातील व कें द्रीभतू 
प्रवशे प्रलक्रयेच्या लरक्त रालहलेल्लया जागाांवरील सांस्था स्तरावर होणाऱ्या प्रवशेामध्ये दहशतवादी हल्लल्लयात 
वीर मरण आलेल्लया (शलहद झालेल्लया) पोललसाांच्या पाल्लयाांिा तसेच राज्याचा रलहवाशी असलेल्लया आलण 
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सीमेवर कायणरत असतािा दहशतवादी हल्लल्लयात वीर मरण आलेल्लया  (शलहद झालेल्लया) लष्करी जवाि / 
लिम लष्करी जवाि याांच्या पाल्लयाांिा प्रलत अभ्यासक्रम जास्तीत जास्त एक जागेवर प्रािान्यािे प्रवशे 
देण्याचा शासिािे लिणणय घेतला आहे. यासाठी लवद्यार्थ्यांिे लवलहत मागािे सांबांलित सांस्थेकडे अजण करणे 
आवश्यक रालहल. तसेच या प्रवशेासाठी सांबांलित लवद्यार्थ्यांिे तो दहशतवादी हल्लल्लयात वीर मरण आलेल्लया 
(शलहद झालेल्लया) पोललसाांचा पाल्लय असल्लयाचा अथवा राज्याचा रलहवाशी असलेल्लया आलण दहशतवादी 
हल्लल्लयात वीर मरण आलेल्लया (शलहद झालेल्लया) लष्करी जवाि / लिम लष्करी जवाि याांचा पाल्लय 
असल्लयाचा योग्य तो पुरावा सादर करणे बांििकारक रालहल. 

2. हे आदेश शैक्षलणक वषण 2020-21 मध्ये व त्यािांतर होणाऱ्या प्रवशेाकरीता लागू राहतील. आयुक्त, 
राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्ष, महाराष्र राज्य, मुांबई व सांचालक, तांत्र लशक्षण याांिी या लिणणयाच्या 
अांमलबजावणीच्या अिुषांगािे पुढील आवश्यक ती कायणवाही करावी. या अिुषांगािे सांबांलित प्रवशे 
लियमाांमध्ये यथावकाश दुरुस्ती करण्यात येईल. 

 3. हा शासि लिणणय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करुि देण्यात आला असूि त्याचा सांगणक सांकेताांक 202102011336202608 असा आहे. हा आदेश 
लडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांलकत करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे, 

 

                             ( सांजय औ. िारुरकर ) 
                                   अवर सलचव, महाराष्र शासि. 
प्रलत, 
१. मा.राज्यपालाांचे सलचव, राजभवि, मलबार लहल, मुांबई 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अपर मुख्य सलचव, मांत्रालय, मुांबई  
3. मा.लवरोिी पक्षिेता, लविािपलरषद, लविािभवि, मुांबई 
4. मा.लवरोिी पक्षिेता, लविािसभा, लविािभवि, मुांबई 
5. मुख्य सलचव, मांत्रालय, मुांबई 
6. मा.मांत्री, उच्च व तांत्र  लशक्षण याांचे खाजगी सलचव 
7. मा.राज्यमांत्री, उच्च व तांत्र लशक्षण याांचे खाजगी सलचव 
8. आयुक्त, समाजकल्लयाण आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पणेु, 
9.  आयुक्त, आलदवासी लवकास आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, िालशक 
10.  आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्ष, मुांबई 
11.  सलचव, प्रवशे लियामक प्रालिकरण, मुांबई 
12. सांचालक, तांत्र लशक्षण, महाराष्र राज्य, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13.  सांचालक, उच्च लशक्षण, महाराष्र राज्य, पणेु 
14. सांचालक, वदै्यकीय लशक्षण व सांशोिि, महाराष्र राज्य, मुांबई 
15.  आयुक्त, कृषी, महाराष्र राज्य, पणेु 
16.  आयुक्त, दुग्ि व्यवसाय लवकास, महाराष्र राज्य, मुांबई 
17.  आयकु्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्र राज्य, मुांबईृ 
18.  सांचालक, पशु सांविणि, महाराष्र राज्य, पणेु 
19.  कुलगुरु, सवण अकृलष लवद्यापीठे 
20. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आांबडेकर तांत्रशास्त्र लवद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगाांव, लज.रायगङ 
21. कुलगुरु,महाराष्र राज्य आरोग्य लवज्ञाि लवद्यापीठ, िालशक 
22. सांचालक, महाराष्र राज्य तांत्र लशक्षण परीक्षा मांडळ, शासकीय तांत्रलिकेति इमारत,    

 49, खेरवाडी, अललयावर जांग मागण,वाांदे्र (पवूण), मुांबई-400051 
23. सहसांचालक, तांत्र लशक्षण लवभागीय कायालये (सवण), (सांचालक, तांत्र लशक्षण याांच्यामाफण त) 
24. सहसांचालक, उच्च लशक्षण, लवभागीय कायालये (सवण) 
25. महासांचालक,मालहती व जिसांपकण  महासांचालिालय, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई    

(प्रलसध्दीसाठी) 
26. उप सलचव (मलश/लवलश/अथणसांकल्लप), उच्च व तांत्र लशक्षण लवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
27. कक्ष अलिकारी(मलश-2/मलश-4/ताांलश-5/ताांलश-6/लवशी-3),उच्च व तांत्र लशक्षण लवभाग,मांत्रालय,  

मुांबई 
28. प्रिाि सलचव, उच्च व तांत्र लशक्षण याांच ेस्वीय सहायक 
29. लिवडिस्ती/ताांलश-4.  
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