उन्नत महाराष्ट्र अभियान
अभियाांभिकी महाभिद्यालये तसेच तांिभनकेतने
ि अन्य शैक्षभिक सांशोधन सांस्थामधील
भिद्यार्थ्यांना

राज्याच्या भिकासात सहिागी

करून घेण्याची योजना...
महाराष्ट्र शासन
उच्च ि तांिभशक्षि भििाग,
शासन भनिणय क्रमाांक : धोरि 3011/(45/16)/ताांभश-2,
मांिालय भिस्तार ििन, मांबई-400 032
भिनाांक : 5 जलै, 2017
सांििण :- 1. शासन भनिणय क्रमाांक : बैठक 3611/(56/15)/ताांभश-2,भिनाांक13/01/2016
2.शासन पभरपिक क्र.डीएपी-1016/प्र.क्र.86/का.1481 भिनाांक 7/4/2016
3. शासन भनिणय क्रमाांक : धोरि 3011/(45/16)/ताांभश-2,भिनाांक15/6/2016
4.शासन शध्िीपिक क्रमाांक: धोरि 3011/(45/16)/ताांभश-2, भिनाांक18/10/2016
प्रस्तािना उन्नत महाराष्ट्र अभियान तसेच उन्नत िारत अभियान ही राज्यातील अभियाांभिकी
महाभिद्यालय तसेच तांिभनकेतन ि अन्य शैक्षभिक ि सांशोधन सांस्थाांमधील भिद्यार्थ्यांना
राज्याच्या भिकासात सहिागी करुन घेण्याची योजना अनक्रमे सांििाभधन क्रमाांक 1 येथील
भि. 13 जानेिारी, 2016 ि सांििाभधन क्रमाांक 3 येथील भि.15/6/2016 च्या शासन
भनिणयानसार कायान्न्ित करण्यात आली आहे . तसेच सांििाभधन क्रमाांक 2 येथील भिनाांक
7/4/2016 च्या शासन पभरपिकान्िये अभियानाकरीता भनधी उपलब्धतेच्या अनषांगाने
भनयोजन भििागाने सूचना भनगणभमत केल्या आहेत. भि. 13 जानेिारी, 2016 च्या शासन
भनिणयात नमूि केल्यानसार सिरच्या अभियानाच्या सिोच्च पातळीिर सल्लागार सभमती आहे .
सभमतीच्या कायणकक्षेत इतर बाबींसोबत भिभिध शैक्षभिक सांस्थाांचा सहिाग आिश्यकतेनसार
उपलब्ध करुन िे िे, भह बाब नमूि केलेली आहे . तसेच शासन भनिणयात अभियानात सहिागी
सांस्थाां व्यभतभरक्त इतर इच्छू क उच्च भशक्षि सांस्थाांना यात सहिागी होण्याची तरतूि आहे.
यासाठी अभियानाअांतगणत सल्लागार सभमतीने भनभित केलेल्या भनकषानसार ि प्रािे भशक
गरजानसार सांस्थाांची िेळोिेळी भनिड करण्यात येईल, अशी तरतूि करण्यात आलेली आहे.
या सांििात अध्यक्ष, सल्लागार सभमती, उन्नत महाराष्ट्र अभियान याांनी सूभचत
केल्यानसार अभियानाची व्याप्ती िाढभिण्यासाठी काही सांस्थाांचा सहिाग करुन घेण्याचे
प्रस्ताभित होते. यासाठी नोव्हेंबर, 2016 मध्ये राज्यातील भिभिध सांस्थाांना ई-मेल द्वारे सूभचत
करुन अजण मागभिण्यात आले. तसेच, अभियानाबाबत मागणिशणक कायणशाळा िे खील घेण्यात
आली. तद्नांतर CTARA, IIT Bombay येथील चमूने राज्यातील इच्छू क सांस्थाांची प्रत्यक्ष
पाहिी करुन ि भनभित केलेल्या भनकषाांनसार तपासिी करुन 12 सांस्थाांची भनिड केली

शासन भनिणय क्रमाांकः धोरि 3011/(45/16)/ताांभश-2,

होती. या 12 सांस्था, त्याांची पािता, भनिडीचे भनकष या अनषांगाने उन्नत महाराष्ट्र अभियान
सल्लागार सभमतीच्या भि. 24 मे 2017 च्या बैठकीत सािरीकरि करण्यात आले. सल्लागार
सभमतीच्या भिनाांक 24 मे, 2017 च्या बैठकीत ठरल्यानसार या 12 सांस्थाांना मूळ सहिागी
सांस्था समिेत उन्नत महाराष्ट्र अभियानात सहिागी करुन घेण्याचे ठरभिण्यात आले आहे.
त्यानसार सांििाभधन क्रमाांक 3 ि 4 येथील शासन भनिणय ि शासन शध्िीपिकात नमूि
सांस्थाांव्यभतभरक्त

उक्त नमूि 12 सांस्थाांना िे खील अभियानात सहिागी करुन घेण्याचा

प्रस्ताि सांचालक, तांिभशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य याांनी शासनास सािर केला
होता.
प्रस्तत प्रकरिी उन्नत महाराष्ट्र अभियानाकरीता गभठत केलेल्या राज्य सल्लागार
समन्िय सभमतीच्या भिनाांक 24 मे, 2017 च्या बैठभकत घेतलेल्या भनिणयानसार उन्नत
महाराष्ट्र अभियानाकरीता भनभित केलेले भजल्हे ि शैक्षभिक सांस्था यात सधारिा करण्याची
बाब शासनाच्या भिचाराधीन होती.
शासन भनिणयउन्नत महाराष्ट्र अभियानाकरीता सांििण क्रमाांक 1 येथील भिनाांक 13/1/2016 च्या
शासन भनिणयानसार गभठत केलेल्या राज्य सल्लागार समन्िय सभमतीच्या भिनाांक 24 मे,
2017 रोजीच्या बैठभकत 12 शैक्षभिक सांस्थाांना उन्नत महाराष्ट्र अभियानात समाभिष्ट्ट
करण्याचा भनिणय घेतला आहे. उन्नत महाराष्ट्र अभियानाच्या राज्य सल्लागार समन्िय
सभमतीने घेतलेल्या भनिणयानसार उन्नत महाराष्ट्र अभियानाकरीता भनभित केलेले भजल्हे ि
शैक्षभिक सांस्था या करीता सांििाभधन शासन भनिणय ि शासन शध्िीपिकाभशिाय पभढल 12
सांस्थाांचा समािेश करण्यात येत आहे. सिरच्या 12 सांस्थाांकरीता सांििाभधन क्रमाांक 1,2 ि 3
येथील शासन भनिणय/ शासन पभरपिकातील तरतिी लाग राहतील.
अ.क्र.
1

भजल्हा
कोल्हापूर

समन्ियक सांस्था
तात्यासाहेब कोरे इन्स्टटयट ऑफ इांभजभनयररग ॲन्ड टे क्नॉलॉजी,
िारिानगर

2

कोल्हापूर

डी. िाय. पाटील कॉलेज ऑफ इांभजभनयररग ॲन्ड टे क्नॉलॉजी,
कोल्हापूर

3

कोल्हापूर

कोल्हापूर इन्स्टटयट ऑफ टे क्नॉलॉजी कॉलेज ऑफ इांभजभनयररग,
कोल्हापूर

4

औरांगाबाि

ग्रामोद्योभगक

भशक्षि

मांडळाचे

महाराष्ट्र

इन्स्टटयट

ऑफ

टे क्नॉलॉजी, औरांगाबाि
5

रत्नाभगरी

घरडा फाऊांडे शन घरडा इन्स्टटयट ऑफ टे क्नॉलॉजी, खेड,
रत्नाभगरी.
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अ.क्र.
6

भजल्हा

समन्ियक सांस्था

अहमिनगर अमृतिाभहनी शेती आभि भशक्षि भिकास सांस्था अमृतिाभहनी कॉलेज
ऑफ इांभजभनयररग, सांगमनेर.

7

साांगली

शेतकरी भशक्षि मांडळाचे पिश्री िसांतराििािा पाटील इन्स्टटयट
ऑफ टे क्नॉलॉजी, बधगाांि, साांगली.

8

अमरािती

प्रो. राम मेघे इन्स्टटयट ऑफ टे क्नॉलॉजी ॲन्ड भरसचण, अमरािती.

9

सातारा

रयत भशक्षि सांस्थेचे कमणभिर िाऊराि पाटील कॉलेज ऑफ
इांभजभनयररग, सातारा

10

धळे

श्री भशिाजी भिद्या प्रसारक सांस्थेचे स्ि. बापसाहेब भशिाजीराि िे िरे
कॉलेज ऑफ इांभजभनयररग, धळे

11

सोलापूर

िालचांि इन्स्टटयट ऑफ टे क्नॉलॉजी, सोलापूर

22

सोलापूर

एसव्हीईआरआय चे कॉलेज ऑफ इांभजभनयररग, पांढरपर.

सिर शासन भनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201707051520441308
असा आहे. हा आिे श भडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांभकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार ि नािाने.
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( प्रकाश िा. आव्हाड)
कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत :
1. मा. राज्यपाल याांचे सभचि, राजििन, मांबई
2. मा. मख्यमांिी याांचे प्रधान सभचि, मांिालय, मांबई-400 032
3. मा. मांिी (उच्च ि तांि भशक्षि) / मा. राज्यमांिी (उच्च ि तांि भशक्षि), मांिालय, मांबई
4. मा. सिण मांिी / सिण मा. राज्यमांिी, मांिालय, मांबई-400 032
5. मा.भिरोधी पक्ष नेता, भिधान पभरषि/ भिधान सिा, भिधान ििन, मांबई.
6. सिण अपर मख्य सभचि / प्रधान सभचि / सभचि, मांिालय, मांबई-400 032
7. भजल्हाभधकारी, कोल्हापूर, सातारा , साांगली ,सोलापूर, अहमिनगर, धळे ,
औरांगाबाि, रत्नाभगरी, अमरािती
8. सिण सहसभचि / उपसभचि, उच्च ि तांिभशक्षि भििाग, मांिालय, मांबई-32
9. सांचालक, तांिभशक्षि सांचालनालय / सिण सहसांचालक, तांिभशक्षि भििागीय
कायालये
10. अिर सभचि, भिधानमांडळ सभचिालय, भिधानििन, मांबई-32
11. सांचालक, माभहती ि जनसांपकण सांचालनालय, मांिालय, मांबई-32
12. भनिड नस्ती-ताां.भश.-2
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