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शुध्दीपत्रक :शैक्षणिक वर्ष सन 2019-20 पासून इ.11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रणकयेमध्ये अणिक सुसत्र
ू ता
आिण्यानुर्ांगाने सांदभािीन 07 मार्ष,2019 र्ा शासन णनिषय णनगषणमत करण्यात आला आहे.
2.

सदर शासनणनिषयातील परीच्छे द ि.12 (आरक्षिासांदभात सूर्ना) यामिील मुद्दा ि.12.4

मध्ये समाांतर आरक्षिाबाबत नमूद करण्यात आले आहे. सदर मुद्दा ि. 12.4 मिील ओळ ि.7 मध्ये
पुढीलप्रमािे नमूद केले आहे .
- “प्रकल्पग्रस्त व भूकांपग्रस्ताांसाठी 2 %”.
मुद्दा ि.12.4 मिील सदर तरतूद याव्दारे वगळण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्याणठकािी
खालीलप्रमािे वार्ण्यात यावे.
- “प्रकल्पग्रस्त व भूकांपग्रस्ताांसाठी 5 %”
3.

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आले असून त्यार्ा साांकेताक 201903201614224221 असा आहे. हा आदे श
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( डॉ.सुविा णस.खरात )
सहसणर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1) मा. राज्यपालाांर्े सणर्व, राजभवन, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री याांर्े प्रिान सणर्व, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा. मांत्री (शालेय णशक्षि) याांर्े खाजगी सणर्व, मांत्रालय, मुांबई.
4) मा.अपर मुख्य सणर्व, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, मांत्रालय, मुांबई
5) आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
6) णशक्षि सांर्ालक (माध्यणमक व उच्र् माध्यणमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.

शासन शुध्दीपत्रक िमाांकः प्रवेश-2018 / प्र.ि.333 / एसडी-2

7) सांर्ालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांर्ालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
8) सणर्व, महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्र् माध्यणमक णशक्षि मांडळ, पुिे.
9) णवभागीय णशक्षि उपसांर्ालक, मुांबई / पुिे / नागपूर,अमरावती,नाणशक,औरांगाबाद.
10) णवभागीय सणर्व, माध्यणमक व उच्र् माध्यणमक णशक्षि मांडळ, मुांबई णवभाग / पुिे
णवभाग.
11) णशक्षिाणिकारी (माध्यणमक) णजल्हा पणरर्द, ठािे / रायगड / पुिे.
12) णशक्षि णनरीक्षक (उत्तर / दणक्षि / पणिम), मुांबई.
13) उपसांर्ालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांर्ालनालय, मुांबई / पुिे.
14) सांर्ालक, माणहती व तांत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई
15) महासांर्ालक, माणहती व जनसांपकष महासांर्ालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
- याांना णवनांती करण्यात येते की, सदर शासन णनिषयास सवष प्रणसध्दी माध्यमाांद्वारे
व्यापक प्रणसध्दी द्यावी.
16) णनवड नस्ती / एसडी - 2.

पष्ृ ठ 2 पैकी 2

