
महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाच्या दृष्ट्टीने 
अवियाांविकी विक्षण आवण सांिोधन 
यामध्ये सुधारणा करण्यासांदिात कायय 
गटाची स्थापना करणेबाबत... 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च ि तांि विक्षण वििाग 

िासन वनणयय क्रमाांकः बैठक - 3611/(56/15)/ताांवि - 2 
                                             हुतात्मा राजगूरु चौक, मादाम कामा मागग, 
                                                              मंत्रालय, मुांबई 400 032. 

         तारीख: 28 एविल, 2015 
िस्तािना - 

राज्यातील विविध सामाविक स्िरुपाच्या िशनाांची सांिोधनाव्दारे उकल करुन त्यािर अचूक 
उपाययोिना िोधण्याच्या दृष्ट्टीने विविध िासकीय यांिणा ि िैक्षवणक सांस्था याांच्या दरम्यान 
महत्त्िाच्या गांिीर समस्याांसांदिातील सांिोधन िृध्ध्दगत करण्याकवरता आवण िकल्प वनहाय 
वनरवनराळया योिनाांमध्ये अवियाांविकी तसेच अन्य व्यािसावयक अभ्यासक्रमाांमध्ये विक्षण घेणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांचा सहिाग घेऊन त्या अनुषांगाने विविध वििागाांतगयत उपक्रमाांमध्ये ठोस उपाययोिना 
सुचविण्याकवरता मा. मुख्यमांिी महोदयाांकवरता वद. 23.03.2015 रोिी बैठक पार पडली. सदरहू 
बैठकीत श्री. वमध्लद सोहणी, चेअर िाध्यापक, सी.टी.अे.आर.ए. ॲन्ड सी.एस.ई., आय.आय.टी., पिई, 
मुांबई याांनी सादरीकरण केले. सदर सादरीकरणाच्या अनुषांगाने राज्यातील विविध सामाविक 
स्िरुपाच्या िशनाांची सांिोधनाव्दारे उकल करुन त्यािर अचूक उपाययोिना िोधण्याच्या दृष्ट्टीने एक 
कायय गट स्थापन करण्याचे वनवशचत करण्यात आले आहे.  त्यानुसार खालीलिमाणे कायय गट गठीत 
करण्यात येत आहे.   
अ.क्र. कार्य गटाच्र्ा सदस्र्ाचे नाव व पदनाम पद 

1 डॉ. महािन, सांचालक , तांि विक्षण सांचालनालय, मुांबई अध्यक्ष 

2 श्री. वमलींद सोहोनी, चेअर िाध्यापक, सी.टी.ए.आर.ए. ॲण्ड सी.एस.ई., 
आय.आय. टी.,  पिई, मुांबई. 

सदस्य 

3 श्रीमती मृदूल सामरे, िरीष्ट्ठ लेखावधकारी, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता वििाग, 
मांिालय, मुांबई 32  

सदस्य 

4 श्री. िे. डी. िुताांगे, सांचालक, व्यिसाय विक्षण  सदस्य 

5 डॉ. आर.आर. आसािा, ििारी सांचालक (िविक्षण) सदस्य 

6 श्री. ढोके, उप सवचि, आवदिासी विकास वििाग, मांिालय, मुांबई  - 32 सदस्य 

7 श्री. एस.ई.ए.हािमी, क्षमता विकास िल स्िराज्य 2, तज्ञ  सदस्य 
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अ.क्र. कार्य गटाच्र्ा सदस्र्ाचे नाव व पदनाम पद 
8 श्री. श्रीवनिास कातकडे, काययकारी अवियांता, सा.बाां.वि.,उस्मानाबाद सदस्य 
9 श्री. वदलीप रािूरकर, मा. मुख्यमांिी याांचे खािगी सवचि सदस्य 
10 श्रीमती विया खान, मा. मुख्यमांिी याांचे वििेष कायय अवधकारी सदस्य 
11 डॉ. वकरण पाटील, उप सवचि, उच्च ि तांि विक्षण वििाग, मांिालय, मुांबई - 32 सदस्य सवचि 

 
काययगटाची काययकक्षा 

1. आय.आय.टी. मुांबईच्या ग्रामीण के्षि िौद्योवगक विकास िकल्प (Center for Technology  
Alternatives for Rural Areas) याांनी िासनास सादरीकरणाद्वारे सादर केलेल्या िस्तािाच्या 
अनुषांगाने विविध वनवशचत स्िरुपाच्या ठोस योिना / वनवशचत योिना आखण्यासाठी िासनास 
विफारस करणे.   

2. राज्यातील अवियाांविकी तसेच अन्य व्यिसावयक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयात 
विक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता नांटनयिीप योिना कायावन्ित करणे. 

3. सदर ियोिनाथय िैक्षवणक सांस्था वनिडण्याचे वनकष, पािता ि िवक्रया वनवशचत करणे. 
4. िस्तावित उपक्रमाकरीता आिशयक असणारा वनधी ि त्याांचे स्त्रोत याांची वनवशचती करणे. 
5. िस्तुत िकरणी सदर िकल्पातांगयत विविध िासकीय सांस्था ि के्षिीय कायालय याांच्या 

दरम्यानच्या  सामांिस्याकरीता िासकीय आदेिाचे िारुप वनवशचत करणे. 
6. िासनाच्या खालील योिना सांदिात ििािी अांमलबिािणी करुन ठोस फलवनष्ट्पती िाप्त 

करणेकरीता आिशयक सांिोधन करुन त्याबाबत सांबांवधत वििागाांना उपाययोिना सुचविणे. 
 

I. NREGA Social Audit. 
II. ग्रामीण योिनातांगयत ग्राम स्िच्छता, िौचालये, साांडपाणी व्यिस्थापन या 

सांदिातील विविध साांख्ख्यकी मावहतीच्या आधारे अांदािपिक तयार करणे. 
III. पाणी पुरिठा ि स्िच् छता वििाग तसेच आवदिासी उपाययोिनेतांगयत 

ग्रामस्तरािरील योिना  / सामाविक िनीकरण याकरीता सुक्ष्म वनयोिनातून 
योिना तयार करणे.   
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IV. विल्हा योिनातांगयत रस्ते विकास, रस्त्याचे मुल्याांकन करुन मिबूतीकरणासाठी 
आिशयक अांदािपिकाची तपासणी करणे. 

V. विल्हा विकासाकरीता विल्हयाांच्या विविध विकास कामाांकरीता आिशयक 
िौगोवलक मावहती व्यिस्थापन (GIS) तयार करणे.  

VI. पाणी पुरिठा योिनाांचे मुल्याांकन करणे. 
VII. महानगर पावलका ि नगर पावलका के्षिातील घनकचरा व्यिस्थापन ि 

मलवनस्सारण िकल्पाचे मुल्याांकन करणे. 
 िस्तुत िकल्पाच्या अांतगयत िर नमूद केल्यािमाणे कराियाची कामे, उपयायोिना                    
न. उपक्रमाच्या वदिा ठरविण्यासाठी अवियाांविकी ि अन्य व्यािसावयक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांचे 
सहाय्य घेऊन िकल्पाचे काम पार पाडणे ि वदिा ठरविणेबाबत धोरण वनवशचतीकरीता िर नमूद 
केलेल्या कायय गटाच्या सदस्याांनी त्याांना नेमून वदलेले ि िेळोिेळी वदलेल्या वनदेिाांनुसार आिशयक ते 
िस्ताि िासनास सादर करािेत. 

सदर िासन वनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201504281718347308 असा आहे. हा आदेि 
वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार ि नािाने.  
 
 

 
       ( प्रकाि भा. आव्हाड ) 

 कायासन अशिकारी, महाराष्ट्र िासन 
ित, 

1. मा. राज्यपाल याांचे सवचि, रािििन, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांिी, मांिालय, मुांबई - 400 032. 
3. मा.मांिी (उच्च ि तांि विक्षण) / मा.राज्यमांिी (उच्च ि तांि विक्षण) मांिालय,मुांबई 400 032. 
4. मा. सिय मांिी / सिय मा. राज्यमांिी, मांिालय, मुांबई - 400 032. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सिय अपर मुख्य सवचि / िधान सवचि / सवचि , मांिालय, मुांबई - 400 032. 
6. मा. मुख्यमांिी याांचे सवचि , मांिालय, मुांबई - 400 032. 
7. मा.मांिी, उच्च ि तांि विक्षण याांचे खािगी सवचि. मांिालय, मुांबई - 400 032. 
8. मा. राज्यमांिी, उच्च ि तांि विक्षण याांचे खािगी सवचि मांिालय, मुांबई - 400 032. 
9. िधान सवचि, उच्च ि तांि विक्षण याांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक. मांिालय, मुांबई -32 
10.  सिय सहसवचि / उपसवचि, उच्च ि तांि विक्षण वििागा, मांिालय, मुांबई -32 
11.  अिर सवचि, विधानमांडळ सवचिालय, विधानििन, मुांबई -32 
12.   सांचालक, मावहती ि िनसांपकय  सांचालनालय, मांिालय, मुांबई – 32 
13.  सबांवधत सदस्य 
14.  वनिडनस्ती 
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