शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून राज्यातील णवद्यमान
और्धणनमािशास्त्र
पदव्युत्तर पदवी

अभ्यासक्रमाच्या

पदवी

व

णवनाअनुदाणनत संस्थेत नवीन

अभ्यासक्रम, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या
प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी फामषसी कौंणसल ऑफ
इंणिया, नवी णदल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरून
शासनाची मान्यता दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग
शासन शुध्ध्दपत्रक क्र. टीईएम-2021/प्र.क्र. 110/तांणश-4
मादाम कामा रोि, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय णवस्तार भवन, मुंबई-400 032.
णदनांक: 13 ऑगस्ट, 2021.
संदभष :- १) शासन णनिषय क्र.टीईएम-2021/प्र.क्र. 110/तांणश-4,
णदनांक 29 जुल,ै 2021.
२) संचालक, तंत्र णशक्षि यांचा णदनांक 11 ऑगस्ट, 2021 चा ई-मेल.
शुध्ध्दपत्रक :
संदभाधीन णदनांक 29 जुलै, 2021 च्या शासन णनिषयाच्या पणहल्या पणरच्छे दातील
अटी व शतीमधील अ.क्र. २ व ८ मध्ये “अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द” ऐवजी

“फामषसी कौध्न्सल ऑफ इंणिया” असे वाचण्यात यावे. तसेच Annexure “A” मधील
अ.क्र.८५ समोरील दु सऱ्या स्तंभात “११३४” ऐवजी “1171” असे वाचण्यात यावे.
2.

हे शासन शुध्ध्दपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दे ण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 202108131640388908
असा आहे . हे शुध्ध्दपत्रक णिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Sanjay Audumbar
Dharurkar
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( संजय औ. धारुरकर )
अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन.

प्रणत,
1. संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
2. सवष सहसंचालक, तंत्र णशक्षि, णवभागीय कायालये (संचालक, तंत्र णशक्षि यांच्यामाफषत).
3. सवष अकृणर् णवद्यापीठांचे कुलसणचव (संचालक, तंत्र णशक्षि यांच्यामाफषत)
४. कुलसणचव, िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर तंत्रशास्त्र णवद्यापीठ, लोिेरे, णज.रायगि
5. संबंणधत संस्था (संचालक,तंत्र णशक्षि यांच्यामाफषत)

शासन शुध्ध्दपत्रक क्रमांकः टीईएम-2021/प्र.क्र. 110/तांणश-4

6. फामषसी काऊध्न्सल ऑफ इंणिया,कम्बाइन्ि काऊध्न्सल णबल्िींग, कोटला रोि, ऐवान-इगाणलब मागष, नवी णदल्ली-110 002.

7. अणतणरक्त सणचव (तांणत्रक), भारत सरकार, अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी णदल्ली - 110001.
8. सहायक णशक्षि सल्लागार (तांणत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मंत्रालय (णशक्षि
णवभाग), नवी णदल्ली.
9.

णवभागीय अणधकारी, अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, पणिम णवभागीय कायालय,
इंिध्स्रयल इन्शुरन्स णबल्िींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मुंबई.

10. णनवि नस्ती/तांणश-4.
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