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प्रस्ताििा :-  
 राज्यातील भिभिध सामाभजक ि भिकासाशी सांबांभधत प्रश्ाांची सांशोधिाव्िारे उकल करुि 
त्यािर अचकू उपाययोजिा शोधिे आिश्यक आहे. त्या दृष्ट्टीिे भिभिध शासकीय यांििा ि शैक्षभिक 
सांस्था याांच्या िरम्याि भिशेषत: सामाभजक ि आर्थथक स्िरुपाच्या महत्त्िाच्या गांिीर 
समस्याांसांििातील सांशोधि िृध्दिगत करण्यासाठी आभि भिभिध प्रकल्प भिहाय भिरभिराळया 
योजिाांमदये अभियाांभिकी तसेच अन्य व्यािसाभयक अभ्यासक्रमाांसाठी भशक्षि घेिाऱ्या भिद्यार्थ्यांचा 
सहिाग िाढभििे आिश्यक आहे.  
 

2. िेशातील ग्रामीि क्षिेातील भिकास कामाांमदये आय.आय.टी. सारख्या प्रगत शैक्षभिक 
सांस्थाांचा सहिाग िाढिूि पभरितणि घडभिण्यासाठी कें द्र शासिामार्ण त उन्नत िारत अभियाि  
िेशातील भििडक, प्रगत शैक्षभिक सांस्थाांमार्ण त राबभिण्यात येत आहे. याच धतीिर महाराष्ट्र राज्यात 
िेखील अभियाांभिकी महाभिद्यालये, तांिभिकेतिे आभि अन्य उच्च भशक्षि सांस्थाांमदये स रु असलेले 
सांशोधि हे अभधकाअभधक राज्यातील भिभिध सामाभजक ि भिकासाशी भिगडीत िैिांभिि जीििातील 
समस्याांची (उिा. ग्रामीि योजिातांगणत ग्राम स्िच्छता, शौचालये, साांडपािी व्यिस्थापि, पेयजल, 
रस्ते भिकास, रस्त्याचे म ल्याांकि करुि मजबूतीकरि, जलसांधारि, इांधि ि उजा, आरोग्य, ि ष्ट्काळ 
आिी) उकल करुि ते लोकाभिम ख करिे गरजेच ेआहे. या सांस्थाांमधील सांशोधि तसेच क शल 
मि ष्ट्यबळ िापरुि सामाभजक क्षिेातील भिकासाच्या समस्याांिर उभचत तांिज्ञािाच्या िापरािे तोडगा 
शोधिे गरजेचे आहे. सद्यस्स्थतीत अिेक शासकीय, भिमशासकीय ि खाजगी यांििा ि अिेक 
स्ियांसेिी सांस्था भिभिध भिकास योजिाांिर ग्रामीि ि  शहरी िागातील समस्याांिर काम करीत आहेत. 
तथाभप, यासांििात जास्तीत जास्त शैक्षभिक सांस्थाांचा अशा प्रकल्पात सहिाग िाढभििे ि एक 
सांस्थात्मक सांरचिा भिमाि करिे गरजेचे आहे. 
 

3. उपरोक्त सिण बाबींचा भिचार करुि भिभिध भििागाांतगणत चालभिल्या जािा-या उपक्रमाांमदये 
ठोस कायणक्रम स चभिण्याकभरता मा. म ख्यमांिी याांिी भिलेल्या भििेशाांि सार सांििाभधि शासि 
भििणयान्िय ेकायण गटाची स्थापि करण्यात आली होती. सिरच्या कायणगटािे खालील प्रम ख उभिष्ट्ठ 
सादय करण्यासाठी भशर्ारशी केल्या आहेत. 
 

 1. पारांपाभरक सांशोधिा व्यभतभरक्त उच्च भशक्षि सांस्थाांमदये, त्याांच्या पभरसरातील 
भिकास कामाांच्या अडचिी / समस्या/ िजा/मूल्य/ शाश्वतता इ. साठी उभचत तांिज्ञािाचा स योग्य 
िापर करुि प्रिािी उपाय योजिा स चभििे ि अशा प्रकारची सांशोधिाची परांपरा स रु करुि ती 
जोपासिे ि यासाठी एक सक्षम यांििा शैक्षभिक सांस्थाांमदये भिमाि करिे. 
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 2. स्थाभिक गरजेि सार / मागिीिर आधारीत स्थाभिक पभरस्स्थतीला अि रुप ि उभचत 
सांशोधिाला चालिा िेिे ि ते जोपासिे; िागभरक, लोक प्रभतभिधी ि भिभिध शासकीय यांििा याांच्या 
सहिागािे पभरिामकारक सांशोधि प्रिाली भिकभसत करिे. 
 

 3. उच्च भशक्षि सांस्थाांमधील अभ्यासक्रम ि सांशोधि हे भिकास कामाांिा पूरक ि  अि रुप 
करुि िभिष्ट्यात राज्यातील भिभिध भिकास योजिाांसाठी आिश्यक असलेले क शल मि ष्ट्यबळ तयार 
करण्याचे दृष्ट्टीिे भिद्यार्थ्यांिा प्रभशभक्षत करिे.  
 

 4. सिर कायणगटािे शासिास केलेल्या भशर्ारशीि सार उन्नत िारत अभियािाच्या 
धतीिर खालील प्रम ख उदे्दशाांच्या प्राप्ती साठी राज्यातील शैक्षभिक सांस्थाां ि भिभिध शासकीय 
यांििाांच्या परस्पर सामांजस्यािे अभििि  योजिा स रु करण्याची बाब शासिाच्या भिचाराधीि होती.  
 

शासि भििणय :  
 राज्यातील उच्च ि तांि भशक्षि सांस्थाांच्या मितीिे राज्यातील भिभिध सामाभजक ि 
भिकासाच्या िैिांभिि जीििातील समस्याांची उकल करुि त्यािर तोडगा काढण्याच्या हेतूिे 
राज्यातील िजेिार शैक्षभिक सांस्था, भिभिध शासकीय यांििा ( भजल्हा पभरषि, महािगर पाभलका, 
िगर पाभलका,पांचायत सभमती, भजल्हा भिकास आभि भियोजि भिकास यांििा इ.) याांच्या  िरम्याि 
परस्पर समन्िय सहकायण ि िृदिींगत करुि त्याद्वारे सांशोधिाच्या मादयमातूि भिभिध योजिाांच्या 
अांमलबजाििीच्या प्रभकयेला िभिि स्िरुप िेऊि स्थाभिक पातळीिरील भिकासाच्या प्रश्ाांिर 
तांिज्ञािाचा िापर करुि उपाय शोधण्यासाठी उन्नत महाराष्ट्र अभियािि  योजिा राबभिण्यास 
मान्यता िेण्यात येत आहे. 
 

2.  सिर अभियािाची उभद्दष्ट्टे खालील प्रमािे असतील. 
1. स्थाभिक पातळीिरील समस्याांची उभचत तांिज्ञािाचा िापर करुि उकल करण्यासाठी तसेच 

सांशोधिाद्वारे भिकासासाठी चालिा िेण्यासाठी आभि या क्षिेात कायणरत भिभिध शासकीय 
यांििाांची मित उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ भिमाि करिे. 

2. उच्च ि तांि भशक्षि सांस्थाांतील अभ्यासक्रम आभि सांशोधि स्थाभिक पातळीिरील भिकास 
योजिा / समस्याांशी एकरेभखत (Align) करिे / त्याांची साांगड घालिे. 

3. भििड केलेल्या सांस्थाांमदये त्या-त्या पभरसरातील समाजाच्या भिकास भिषयक समस्याांिर 
सांशोधि करण्यासाठी तांिज्ञाि आभि भिकासस कक्ष स्थाभपत करिे आभि राज्य स्तरािर या 
सांशोधिाच्या अि षांगािे माभहती-कोष तयार करुि तो सामान्य िागभरकाांिा िेखील स लि 
होईल, अशा पदितीिे जति करिे. 
 

3. अभियािात सहिागी सांस्था: 
 या अभियािात सहिागी होिाऱ्या सांस्थाांमदये अभ्यासक्रमातील स्िायत्तता, भिकास प्रकल्प ि 
सांशोधि करण्याची क्षमता ि अि िि, भििध शाखाांमदये तज्ज्ञ अदयापकिगण ि सांशोधक, प्रयोगशाळा 
ि इतर स भिधा, तसेच स्थाभिक भिकास ि त्याला अि सरूि सांशोधिामदये स्िारस्य असिे  अपेभक्षत 
आहेत. तांिभशक्षि िजा स धार कायणक्रमाांतगणत  (TEQIP) सहिागी झालेल्या 17 सांस्था या अभियािात 
सहिागी होण्यास पाि आहेत. या सांस्थाांव्यभतभरक्त (पभरभशष्ट्ठ अ मदय ेिमूि केल्याि सार) इतर इच्छ क 
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उच्च भशक्षि सांस्थाांिाही या अभियािात सहिागी होता येईल. अभियािा अांतगणत सल्लागार सभमतीिे 
भिभित केलेल्या भिकषाि सार ि प्रािेभशक गरजाि सार सांस्थाांची  िळेोिळेी भििड करण्यात येईल. 
 

4. अभियािाची सांरचिा: 
 प्रगत महाराष्ट्र अभियािाची रचिा भिस्तरीय असेल. सिोच्च पातळीिर सल्लागार सभमती, 
मदयस्तरािर प्रकल्प समन्िय कक्ष आभि सांस्थास्तरािर तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष अस ेत्याचे स्िरुप 
असेल. 
 

1) सल्लागार सभमती: सल्लागार सभमती भह राज्य स्तरािर कायण करेल. सिर सभमतीची रचिा 
खालील प्रमािे आहे. 
 

अ.क्र.               सिस्याचे पििाम                          पि 
1 चेअर प्रादयापक सीटीएआरए ॲण्ड सीएसई, आयआयटी, पिई, म ांबई  अदयक्ष 
2 सांचालक, ( व्यिसाय ) व्यिसाय भशक्षि ि प्रभशक्षि सांचालिालय, म ांबई. सिस्य 
3 सांचालक, (प्रभशक्षि), व्यिसाय भशक्षि ि प्रभशक्षि सांचालिालय, म ांबई. सिस्य 
4 उन्नत महाराष्ट्र अभियािात समाभिष्ट्ट सांबांभधत सांस्थाांचे प्राचायण   सिस्य 
5 सांचालक, अथण ि साांभखकी सांचालिालय, म ांबई.    सिस्य 
6 सांचालक, महाराष्ट्र भरमोट सधे्न्सग ॲप्लीकेशि सेंटर (एमआरसकॅ),   सिस्य 
 व्ही एि आई टी पभरसर,िभक्षि अांबाझरी मागण, िागपरू,  
7 सांबांभधत भिषयाचे तज्ञ       सिस्य 
8 सांचालक, तांिभशक्षि सांचालिालय, म ांबई.     सिस्य सभचि 
 

सिर सभमती प ढील बाबीकरीता मागणिशणि करेल.  
a) राज्याप ढील भिकास भिषयक समस्याांचा िधे घेऊि या अभियािाांतगणत हाती घ्याियाच्या 

प्रकल्प भिषयाांचा सिणसाधारि प्राधान्यक्रम तयार करिे, तसेच याकरीता  भिभिध शासकीय 
यांििाांमदये समन्िय साध ि िार्थषक कायणक्रम भिभित करिे.  

b) प्रकल्प समन्िय कक्ष आभि सांस्थास्तरािरील तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष याांची कायणपदिती 
भिभित करिे, त्याांच्यासाठी मागणिशणक तत्ि ेतयार करिे. 

c)  अभियािाांतगणत हाती घेतलेल्या प्रकल्पोसाठी भिधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीिे आिश्यक 
भििेश िेिे. 

d)  भिभिध शैक्षभिक सांस्थाांचा सहिाग आिश्यकतेि सार उपलब्ध करुि िेिे.  
e) अभियािात समािशे करण्यासाठी शैक्षभिक सांस्थाांसाठी भिकष तयार करूि त्याची 

अांमलबजाििी करिे. 
f) भिभिध शासकीय यांििा, कायालये याांच्याकडील माभहती, साांस्ख्यकी माभहती / Data 

उपलब्ध होण्यासाठी सांबांभधत सांस्थाांिा आिश्यकतेि सार आिश्यक भििेश िेिे. 
g) अभियािाची उभद्दष्ट्टे ि दयेय धोरिास अि सरुि सांस्थाांच्या सक्षमीकरिासाठी आिश्यक ती 

सिण उपाय योजिा करिे.  
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5. प्रकल्प समन्िय कक्ष: 
 सिर कक्ष तांि भशक्षि सांचालिालयात कायणरत असेल ि प्रकल्प अांमलबजाििीमदये सहाय्य 
करेल. हा कक्ष सल्लागार सभमती , सहिागी सांस्था  आभि शासकीय यांििा याांच्यामधील ि िा असेल. 
सल्लागार सभमतीच्या ितीिे हा कक्ष खालील कामे पार पाडेल.  
 

1. अभियाांभिकी तांिभशक्षि ि सांशोधि सांस्थाांिी समाजपयोगी सांशोधि ि प्रकल्प हाती घ्यािते 
यासाठी सांस्थाांिा प्रोत्साभहत करिे. 

2. भिभिध शासकीय यांििाांशी समन्िय साधूि तांिज्ञाि आभि भिकास कक्षाला आिश्यक ती 
साांस्ख्यकी माभहती, इतर स भिधा उपलब्ध करुि िेिे. 

3. सांस्थाांतील तांिज्ञाि आभि भिकास कक्षाला आिश्यक असल्यास इतर शैक्षभिक सांस्थाांतील 
मि ष्ट्यबळ (भिद्याथी आभि सांशोधक) उपलब्ध करुि िेिे. 

4. सांस्थाांमधूि भिकभसत झालेल्या सांग्रभहत सांशोधिाची सांबांभधत शासकीय यांििाांिा माभहती 
उपलब्ध करूि िेिे ि ती भिभिध सरकारी योजिामधूि उपयोभजत करण्यासाठी 
समन्ियकाची िभूमका पार पाडिे. 

5. सल्लागार सभमतीची बैठक आयोभजत करिे, प्रकल्पाचे सांभियांिि करण्यासाठी सल्लागार 
सभमतीस सहाय्य करिे. 

6. सल्लागार सभमतीच्या भििेशाि सार सांस्थाांसाठी भिभिध भिषयाांिर कायणशाळा आयोभजत करिे 
अथिा त्यास भिधी उपलब्ध करूि िेिे  

7. सल्लागार सभमतीच्या भििेशाि सार िेमूि भिलेली इतर कामे पार पाडिे. 
8. सिर अभियािाच्या अांमलबजाििीसाठी आिश्यक डेटाबेस भिमाि करिे ि जति करिे. 
9. या योजिेअतंगत हाती घेण्यात येिा-या प्रकल्पामदये सामािूि घ्याियाच्या भिद्यार्थ्यांची सांख्या 

भह प्रकल्पाच्या स्िरुपािर आधाभरत ठेिण्यात यािी. 
 

6. तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष: 
 प्रकल्पात सहिागी झालेल्या प्रत्येक सांस्थेत तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष स्थाभपत केला 
जाईल. या कक्षातरे् सांस्थेमदये िाभिन्यपूिण पूरक अभ्यासक्रम ि सांशोधि प्रिाली अस्स्तत्िात आििू 
भिद्याथी, अदयापक ि सांशोधक याांिा अशा  भिकास सांशोधिामदये सहिाग घेता येईल सांस्थेच्या क्षमता 
ि अि ििाला अि सरुि ि शासिाच्या भिभिध भििागाांबरोबर समन्िय साधूि, हा कक्ष सांस्थेच्या भिद्याथी 
ि सांशोधकाांसाठी सांशोधि प्रकल्पाच े प्रस्ताि भजल्हाभधकारी याांिा सािर करुि अभियािात सहिागी 
होईल. 
 

 या कक्षात भिभिध शाखाांतील अदयापक ि सांशोधक आभि इतर ताांभिक ि अताांभिक कमणचारी 
असतील. जर कक्षामदये मभहला सिस्य िसेल ि एखाद्या भिकास कामाच्या अि षांगािे आिश्यकता 
असल्यास मभहला सिस्याची िेमिकू करता येईल. सांस्थेकडे उपलब्ध ताांभिक क्षमता आभि 
त्याचप्रमािे त्या िौगोभलक क्षिेातील तज्ञ व्यक्ती, इतर सांस्था ि त्याांच्याकडील  उपलब्ध असलेल्या 
ताांभिक क्षमता, िौभतक सोयीस भिधा याांचा अभिलेख जति केला जाईल.  
 

 सांस्थेकडे एखािा प्रकल्प अभिहस्ताांकीत झाल्यािर कक्ष त्या प्रकल्पासाठी उपलब्ध ताांभिक 
क्षमताांचे, मि ष्ट्यबळाचे मॅपपग करुि भिधीचे अांिाजपिक तयार करील. या अि षांगािे उपलब्ध 
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भिधीच्या तरत िीि सार तसेच भिधी प्राप्त झाल्यािर कक्ष त्या प्रकल्पािर, भिद्याथी, अदयापक ि 
सांशोधक याांच्या  सहाय्यािे  काम स रु करुि भिभहत म ितीत पूिण करेल. या प्रकल्पा िरम्याि 
आिश्यकतेि सार भिभिध शासकीय यांििाांशी पकिा भिभिध सामाभजक घटकाांशी बैठकीव्िारे समन्िय 
साधिे, आिश्यक ती माभहती ि साांभखकी भमळभििे, प्रकल्पाच े सांभियांिि करिे, प्रकल्पभिषयक 
सांशोधिाचा आभि प्रगती अहिाल इत्यािींचा अभिलेख तयार करिे ि तो अहिाल सांस्थेच्या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करूि िेिे, प्रकल्पासाठी प्राप्त भिधीचा भिभियोग करिे इत्यािी कामे 
कक्षामार्ण त, ि लागल्यास  प्रकल्प समन्ियक कक्षाच्या सहाय्यािे, पार पाडली जातील. 
 

7. अभियािाांतगणत हाती घ्याियाचे प्रकल्प:  
 सिर अभियािाांतगणत उिाहरिािाखल हाती घेण्यासारखी कामे खाली िमूि करण्यात आली 
आहेत. या धतीिर भिभिध शासकीय यांििा ( स्थाभिक स्िराज्य सांस्था, महामांडळे, भजल्हा भियोजि 
ि भिकास सभमती, शासकीय भििाग, इत्यािी ) आभि शैक्षभिक सांस्था याांच्या समन्ियातूिही ि  अशा 
प्रकारची अन्य कामे घेता यतेील. 
 

I. मिरेगा Social Audit ि भियोजि अथिा आढािा 
II. ग्राम स्िच्छता, शौचालये, साांडपािी व्यिस्थापि यासांििातील भिभिध साांस्ख्यकी माभहतीच्या 
आधारे ग्रामस्तरािर भियोजि आराखडा तयार करिे, अांिाजपिक तयार करिे, िजासाठी ि 
मूल्याांकिासाठी भिकष तयार करिे, आराखडा तयार करण्यासाठी ताांभिक कायणपद्धती भिभित 
करिे. 
III. पािी प रिठा ि स्िच् छता भििाग तसेच आभििासी उप-योजिेतांगणत (Tribal Sub Plan) 
ग्रामस्तरािरील योजिा / सामाभजक ििीकरि याकरीता स क्ष्म भियोजिातूि योजिा तयार करिे, 
शासकीय योजिेच्या आराखड्याच्या ताांभिक ि आर्थथक व्यिहायणतेच्या पडताळिीसाठी कायणपद्धती 
तयार करिे, तसेच अांमलबजाििीसाठी मागणिर्थशका तयार करिे. 
IV. भजल्हा योजिातांगणत रस्ते भिकास, रस्त्याचे म ल्याांकि करुि मजबूतीकरिासाठी आिश्यक 
अांिाजपिकाची तपासिी करिे. 
V. भजल्हा भिकासाकरीता, भजल्हयाांच्या भिभिध भिकास कामाांकरीता आिश्यक िौगोभलक 
माभहती व्यिस्थापि (GIS) तयार करिे.  
VI. पािी प रिठा योजिाांचे म ल्याांकि करिे; भियोजि, आराखडा ि अांमलबजाििी काळात 
आढािा घेऊि िळेोिळेी याबाबत आढािा अहिाल सािर करिे. 
VII. ताल का ि भजल्हास्तरीय भिभिध स भिधाांचे भियोजि ि म ल्याांकि करिे, जसे की उजा, भिद्य त 
प्रिाली, अपारांपारीक उजा (उिा. सौर उजा), िाहतूक व्यिस्था, सािणजभिक भितरि व्यिस्था, 
ि रसांचार इ. 
VIII. लघ  उद्योग ि ग्राम उद्योग याांची उत्पािकता ि कायणक्षमता िाढििे ि त्याांचे प्रमािीकरि 
करिे. 
IX. महािगर पाभलका ि िगर पाभलका क्षिेातील घिकचरा व्यिस्थापि, पािी प रिठा, energy 
audit ि मलभिस्सारि ि इतर स भिधाांचे ि प्रकल्पाच ेम ल्याांकि अथिा भियोजि करिे. 
X. शासिाच्या भिभिध योजिा पभरिामकारकभरत्या राबभिण्यासाठी क्षिेीय ि स्थाभिक 
स्तरािरील अांमलबजाििीतील अडचिींचा अभ्यास करुि कायणपद्धतीत स धारिा स चभििे. 
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8. भिकास अभ्यास / प्रकल्पासाठी कायणपदिती: 
 

1. सिरच्या उभद्दष्ट्टाांची पूतणता करण्या साठी अभियािा अांतगणत सहिागी उच्च भशक्षि सांस्था, 
लािाथी, लोक प्रभतभिधी ि शासकीय यांििा याांचे िरम्याि, भिभिध स्थाभिक प्रश् सोडभिण्याच्या 
दृष्ट्टीिे प्रस्ताि करण्यात येतील. 
2. शासकीय यांििा / भििाग या प्रकरिी भिभित होिा-या प्रकल्पाचा भिषय हा ठोस स्िरुपाचा 
असल्याची खािी करुि घेतील. प्रकल्प कालािधी, प्रकल्पासांििातील अपेक्षा आभि र्लभिष्ट्पत्तीचा 
उल्लेख प्रस्तािमदये आिणजूि करािा लागेल. या प्रश्ाधीि उपक्रमाशी येिारा खचण हा शासकीय यांििा 
अथिा भििागाच्या भियतव्ययाद्वारे याबाबत भियोजि भििागािे भिगणभमत केलल्या शासि भििणयाि सार 
उपलब्ध करुि िेण्यात यईेल. सांशोधिाकरीता येिारा खचण, field trip,  तसेच अदयापक ि भिद्याथी 
याांकरीता येिारा खचण हा सांबांभधत सांस्थेस उपलब्ध होिा-या भिधीतूि िागभििे अपेभक्षत आहे. सांबांभधत 
शैक्षभिक सांस्थेत अशा भिभिध प्रकल्पाांमदये समाभिष्ट्ट होिा-या भिद्यार्थ्यांिा भिभशष्ट्ठ Credits िेण्यात 
येतील. 
3. ग ांताग ांतीच्या ि स्क्लष्ट्ट ि भिभशष्ट्ठ स्िरुपाच्या उपक्रमासाठी सांबभधत सांस्था प्रकल्पाच्या 
कालािधीकरीता भिभशष्ट्ट अहणताप्राप्त अदयापक ि सांस्थेतील भिद्याथी याांच्या सेिा उपलब्ध करुि घेऊ 
शकतील. तसेच स्थाभिक भिकास ि तांिज्ञािाशी भिगडीत कायण करण्याची सांधी या प्रकल्पाद्वारे 
भिद्यार्थ्यांिा भमळेल. 
4. भिभिध उपक्रम राबभिताांिा सांस्थेिे त्याांचे अभ्यासक्रम ि सांशोधि यात बह भिषयी (inter 
disciplinary), समाजाभिम ख ि प्रािेभशक दृष्ट्टीकोि भिमाि करािा. सांशोधिाचा समाजात योग्य त्या 
मागांचा अिलांब करूि प्रसार करािा ि  जाभििा भिमाि करण्यासाठी प्रयत्िशील रहाि.े  
5. भिभिध शासकीय भििाग (उिा. सािणजभिक आरोग्य, आभििासी भििाग, ग्रामीि पािी प रिठा, 
सािणजभिक बाांधकाम), अथिा लािाथी ि त्याांच्या प्राभतभिभधक सांस्था उिा.  भजल्हाभियोजि सभमती, 
िगर पभरषि, स्थाभिक स्िराज्य सांस्था, इत्यािी  त्याांच्या भिकास कामाभिषयक समस्याांबाबत / 
भियोजिाबाबत िभजकच्या सांस्थेतील तांिज्ञाि आभि भिकास कक्षाकडे  ताांभिक सहकायाबाबत लेखी 
भििांती  करतील. यात एखाद्या योजिेबाबत िा एखाद्या समस्येिर ताांभिक सल्ला ि सेिा िेिे, रोजगार 
हमी योजिा पकिा सािणजभिक भितरि व्यिस्था, जलय क्त भशिार इ. सारख्या प्रचभलत योजिाांच े
आराखडे तयार करिे, िजा भियांिि, भिगरािीची तृतीयपक्षी सांभियांिि िा लेखापभरक्षि करिे, 
इत्यािींचा समािशे असू शकतो. अभियािात सहिागी भशक्षि ि सांशोधि सांस्थेकडे अशाप्रकारे 
ताांभिक सहकायाची भििांती सांस्थेस प्राप्त झाल्यािांतर तेथील तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष त्याांच्याकडे 
उपलब्ध ताांभिक क्षमता, मि ष्ट्यबळ इत्यािींचे मॅपपग करेल. त्यािांतर प्रकल्पासाठी आिश्यक रेपिग, 
क्षमता भिकास याांचा समािशे करूि(आिती खचासह) भिधीचे अांिाजपिक तयार करुि सामांजस्य 
करार, प्रस्ताि, लागिारी साांस्ख्यकी माभहती इ. ची सचूी, अांिाजपिक सांबांभधत सक्षम 
अभधकारी(जसेकी भजल्हाभधकारी) याांज कडे पाठभिल. सांबभधत अभधकाऱ्यािे सांस्थेच्या अभ्याससिाच े
िळेापिक दयािात ठेिूि भिभहत म ितीत (सिणसाधारिपिे 60 भििसाांच्या आत) प्रस्तािाची पडताळिी 
करूि, मांज री, माभहती ि भिधी उपलब्ध करूि द्यािा. या  ि इतर औपचाभरकता पार पडल्यािांतर 
कक्ष सांस्थेच्या िळेापिकाि सार त्याांिा िेमूि भिलेल्या म ितबांि प्रकल्पािर काम स रु करील. 
अभ्यास/प्रकल्प पूिण झाल्यािर, कक्षातरे् त्याचा अहिाल, सािरीकरि ि  लािार्थ्यांचा अभिप्राय, 
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ह्ाांच्या प्रभत सल्लागार सभमती, सांबभधत भििाग  ि सक्षम अभधकारी याांिा माभहतीस्ति सािर केल्या 
जातील. त्याचबरोबर सांस्थेच्या सांकेतस्थळािर अहिाल ि सांशोधिभिषयक इतर उपय क्त  माभहती 
उपलब्ध करूि िेण्यात येईल.   
 

 शासि काही प्रासांभगक तांिज्ञाि अथिा भियोजि िा मूल्याांकिाच्या  कामाांसाठी योग्य त्या 
भशक्षि सांस्थेच्या भिकास ि तांिज्ञाि कक्षाशी सांपकण  साधूि त्या सांस्थेच्या भिद्यार्थ्यांसाठी कालबदि 
सांधी उपलब्ध होऊ शकते. या साठी भिद्यार्थ्याची कायणकक्षा, िेखरेख अभधकारी,  भिद्यार्थ्यांसाठी 
मािधि, त्याांची सोय, ि सांस्थे कडूि लागिारे सहकायण ि त्याचा खचण  इ. तो कक्ष ि सांबभधत भििाग 
यामधील (MoU) कराराि सार ठरेल.   
 

6. अभियािात सहिागी भशक्षि ि सांशोधि सांस्था, इतर स्थाभिक स्िराज्य सांस्था, ग्राम सिा, 
स्ियांसेिी सांस्था याांच्याकडे सहिागी सांस्थेतील तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष भिचारभिभिमयाद्वारे काही 
प्रस्ताि थेट माांडूि उपरोभल्लखीत कायणपदितीिे त्या प्रकल्पािर काम स रु करु शकेल. सांस्थेतील 
तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष आभि सांबांभधत यांििा याांिी प्रकल्पािर काम स रु करण्यापूिी कराियाच्या 
सामांजस्य कराराचा िम िा सोबत जोडला आहे.  
 

7. या योजिेंतगणत कोिकोित्या सांिाव्य आर्थथक / सामाभजक भिकास कामाांबद्दल ताांभिक 
सहाय्य सांस्थाांमार्ण त उपलब्ध करुि िेता येईल याची यािी तक्ता एक (पभरभशष्ट्ट अ) मदय ेिशणभिली 
आहे. िरील िमूि यािीतील कामाांसाठी ताांभिक सहाय्य कशाप्रकारे िेय असेल, त्यासाठी कोित्या 
प्रकारचे मि ष्ट्यबळ िापरले जाईल,भिधीची पभरगििा, र्लभिष्ट्पत्ती इत्यािी बाबी यामदये सल्लागार 
सभमतीच्या मान्यतेिे स धारिा करता येईल. सिर यािी सूचिात्मक  ( suggestive ) स्िरुपाची असूि 
या व्यभतभरक्तही कामे या अभियािाांतगणत हाती घेण्यात येतील. या योजिेतंगत तयार होिारे प्रस्ताि 
ि अहिाल सांबांभधत सांस्थेच्या ि शासिाच्या सांकेतस्थळािर उपलब्ध असतील. 
 

9. भिधी : 
 तांिज्ञाि ि भिकास कक्ष याांिी प्रकल्पाचा प्रस्ताि भजल्हाभधकारी याांिा मान्यतेस्ति सािर 
करािा. भजल्हाभधकारी याांिी सहिागी शासभकय यांििा, तांिज्ञाि ि भिकास कक्ष याांच्याबरोबर 
भिचारभिभिमय करुि, प्रकल्पाची उपय क्तता भिचारात घेऊि मान्यता द्यािी. या प्रकल्पाकरीता 
भजल्हा भियोजि आराखडयात िाभिन्यपूिण योजिाांकरीता राखीि ठेिलेल्या भिधीपैकी भिधीचा िापर 
करण्याबाबत स स्पष्ट्ट आिेश भियोजि भििागामार्ण त भिगणभमत करण्यात येतील. 
 

10. माभहती ि साांस्ख्यकी:  
 अभ्यास/प्रकल्पाच्या कामामदये िळेोिळेी लागिारी माभहती, साांस्ख्यकी ि अभधकृत कागि-
पिे ही योग्य ती िक्षता घेऊि, सांबांभधत भििागािे  (उिा. MRSAC, RWSS, MJP, RDD, Census, 
MSEDCL, Economics and Statistics, MSNA, NIC, Health, Education) आिश्यकतेि रुप 
गोपभियतेच्या अधीितेिे तत्परतेिे प रिािी.  
 

11. सांभियांिि :  
 सांस्थेतील तांिज्ञाि आभि भिकास कक्ष त्यास प्राप्त झालेल्या प्रकल्पाबाबत प्रगतीिशणक 
अहिाल, र्लभिष्ट्पत्ती, झालेल्या सांशोधिाचा अभिलेख इत्यािी तयार करुि जति करील. हे  
अहिाल सल्लागार सभमतीस सािर करण्यासाठी प्रकल्प समन्िय कक्षाकडे पाठभिण्यात येतील.  



शासि भििणय क्रमाांकः बैठक- 3611/(56/15)/ताांभश 2 

 

                    पृष्ट्ठ 8 पैकी 8  

तांिज्ञाि आभि भिकास कक्षास भिधी उपलब्ध करुि िेिा-या  यांििेिे मागिी केल्यास त्या यांििेस 
त्याांिी अभिहस्ताांभकत केलेल्या प्रकल्पासांबांधी आिश्यक तो अहिाल, अभिलेख, साांस्ख्यकी उपलब्ध 
करुि िेण्यात येईल. 
 

 सिर शासि भििणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक क्र. 201601131501523808 असा आहे. हा आिेश 
भडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांभकत करुि काढण्यात येत आहे.  
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशाि सार ि िािािे.  
 
 
 
                          ( प्रकाश िा. आव्हाड ) 
                  कक्ष अभधकारी , महाराष्ट्र शासि. 
प्रत : 

1 मा. राज्यपाल याांचे सभचि, राजििि, म ांबई 
2 मा. म ख्यमांिी, मांिालय, म ांबई - 400 032. 
3 मा.मांिी (उच्च ि तांि भशक्षि) / मा.राज्यमांिी (उच्च ि तांि भशक्षि) मांिालय,म ांबई 400 032. 
4 मा. सिण मांिी / सिण मा. राज्यमांिी, मांिालय, म ांबई - 400 032. 
5 सिण अपर म ख्य सभचि / प्रधाि सभचि / सभचि, मांिालय, म ांबई - 400 032. 
6 मा. म ख्यमांिी याांचे सभचि , मांिालय, म ांबई - 400 032. 
7 सिण सहसभचि / उपसभचि, उच्च ि तांि भशक्षि भििाग, मांिालय, म ांबई -32 
8 सांचालक, तांिभशक्षि सांचालिालय / सिण सहसांचालक 
9 अिर सभचि, भिधािमांडळ सभचिालय, भिधािििि, म ांबई -32 
10 सांचालक, माभहती ि जिसांपकण  सांचालिालय, मांिालय, म ांबई 32. 
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