
स्वायत्त संस््ातं नवीन व्यवस््ापन 
मंडळाची (BOG) स््ापन करण्याबाबत.... 
 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग 

शासन शनणणय क्रमाकं : सकंीणण-2013/(129/13)/तांशश-2 
मंत्रालय, शवस्तार भवन, म ंबई 400 032 

शिनाकं : 21 सप्टेंबर, 2016 
 

संिभण : 1) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्रमाकं डब्ल्यूबीपी -2010/(218/10)/ 
                ताशंश-2, शिनांक 20 एशिल, 2011 
           2) शासन शनणणय, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग क्रमाकं संकीणण- 2013/(129/13)/ 
               ताशंश-2, शिनाकं 13 जानेवारी, 2016                    
 

िस्तावना :   
जागशतक बॅंक सहाय्ययत कें द्र शासनाच्या तंत्रशशक्षणाचा िजा स धार कायणक्रमाच्या पशह्या 

टप्प्यात राज्यातील शासकीय अशभयाशंत्रकी महाशवद्यालय, प णे, शासकीय अशभयांशत्रकी महाशवद्यालय, 
औरंगाबाि व शासकीय अशभयांशत्रकी महाशवद्यालय, अमरावती या शासकीय संस््ा त्ा वीरमाता 
शजजाबाई टेय्ननकल इय््स्टट्यूट, माट ंगा, म ंबई, इय््स्टट्य ट ऑफ केशमकल टेननॉलॉजी, माट ंगा, म ंबई 
व श्री. ग रुगोववि वसगजी इय््स्टटय ट ऑफ इंशजशनयवरग अॅंड टेननॉलॉजी, नािेंड या अशासकीय पूणणतः 
अन िाशनत संस््ा सहभागी झा्या आहेत. सिर कायणक्रमात सहभागी होताना राज्य शासनाने कें द्र शासन 
व जागशतक बॅंकेशी केले्या करारनामान सार या संस््ंचे कामकाज शनयामक मंडळाद्वारा 
चालशवण्यासाठी संिभण क्रमाकं - 1 मध्ये नमूि केले्या शासन शनणणया्वये व्यवस््ापन मंडळाची स््ापना 
करण्यात आलेली आहे.  

 

त्ाशप, संबंधीत शासन शनणणयामध्ये नमूि केले् या संस््ाचं्या व्यवस््ापन मंडळाचे पिशसद्ध 
सिस्य वगळता इतर सिस्याचा शनय नती कालावधी 2 वर्षांचा अस्याचे नमूि केलेले आहे. 
त्याअन र्षंगाने, सिर कायणक्रमाच्या पशह्या व ि स-या टप्प्यात शनवड करण्यात आले्या काही संस््ाचं्या 
व्यवस््ापन मंडळातील पिशसद्ध सिस्य वगळता इतर सिस्याचंा शनय नती कालावधी अन क्रमे                       
शिनाकं 20 एशिल, 2013 व 25 एशिल,2013 रोजी समाप्त झालेला अस्याने संिभण क्रमाकं 2 ये्े नमूि 
केले्या शासन शनणणया्वये सिरच्या संस््ामंध्ये नवीन व्यवस््ापन मंडळाची स््ापना करण्यात आलेली 
आहे. संिभण क्रमाकं 2 ये्ील शासन शनणणया्वये, शासशकय अशभयांशत्रकी महशवद्यालय, औरंगाबाि व    
श्री. ग रुगोववि वसगजी इय््स्टटय ट ऑफ इंशजशनयवरग अॅंड टेननॉलॉजी, नांिेड या िोन संस््ाचंी 
व्यवस््ापन मंडळे बरखास्त करण्यात आलेली अस न या संस््ाचं्या व्यवस््ापन मंडळाच्या कालावधीस 
शिनाकं 12 जानेवारी, 2016 पयंत म ितवाढ िेण्यास मा्यता िेण्यात आलेली आहे. 

 

त्याअन र्षंगाने, शासशकय अशभयांशत्रकी महशवद्यालय, औरंगाबाि व श्री. ग रुगोववि वसगजी 
इय््स्टटय ट ऑफ इंशजशनयवरग अॅंड टेननॉलॉजी, नािेंड  या िोन संस््ेतील व्यवस््ापन मंडळाची 
प नस््ापना/नव्याने गठीत करण्याची बाब शासनाच्या शवचाराधीन होती.    
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शासन शनणणय :  
राज्यात कायणरत स्वायत्त अशभयांशत्रकी महाशवद्यालयापंैकी शासकीय अशभयांशत्रकी महाशवद्यालय, 

औरंगाबाि आशण श्री. ग रुगोववि वसगजी इय््स्टटय ट ऑफ इंशजशनयवरग अॅंड टेननॉलॉजी, नािेंड या 
संस््ामंध्ये संिभण क्रमाकं - 2 ये्े नम ि केलेला शासन शनणणया्वये बरखास्त करण्यात आलेली 
व्यवस््ापन मंडळे शासन शनणणयाच्या सोबत जोडले्या पशरशशष्ट्ट अ, ब, मध्ये नम ि के्यािमाणे नव्याने 
स््ापना करण्यात येत आहे. 

 

तसेच, शासकीय अशभयांशत्रकी महाशवद्यालय, औरंगाबाि आशण श्री. ग रुगोववि वसगजी 
इय््स्टटय ट ऑफ इंशजशनयवरग अॅंड टेननॉलॉजी, नािेंड या संस््ाचं्या व्यवस््ापन मंडळावरील पिशसद्ध 
सिस्य वगळता इतर सिस्याचंा शनय नतीचा कालावधी सिर शासन शनणणयाच्या शिनाकंापासून मोजण्यात 
येईल आशण सिर सिस्याचंा कालावधी सवणसाधारणपणे 2 वरे्ष इतका असेल. तसेच उनत नमूि केले्या 
संस््ानंी शिनाकं 13 जानेवारी, 2016 रोजी पासून या शासन शनणणयाच्या शिनाकंापयंत  व्यवस््ापन 
मंडळातील पिशसद्ध सिस्यानंी केले्या कायणवाहीस आवश्यकतेन रूप शासनाची कायोत्तर मंजूरी 
िेण्यात येईल.   

 

व्यवस््ापन मंडळाचं्या बैठकांसाठी त्ा संस््ेच्या शनगडीत अ्य कामकाजासाठी व्यवस््ापन 
मंडळाचे अध्यक्ष त्ा सिस्य यानंा महाराष्ट्र राज्याच्या सशचव स्तरावरील अशधका-यास िेय असणा-या 
िवासाच्या सवलती, िवास भत्ता व बैठकभत्ता िेय राहील. 

 

 सिर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर 
उपलब्लध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201609211539126408 असा आहे. हा आिेश 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार व नावाने, 
 
 

 
                                                                                                         ( िकाश भा. आव्हाड ) 
                                                                                            कायासन अशधकारी, महाराष्ट्र शासन 
िशत, 

1. मा. राज्यपाल, त्ा क लपती याचंे िधान सशचव, राजभवन, मलबार शहल, म ंबई. 
2. मा. म ख्यमंत्रयाचंे खाजगी सशचव, मंत्रालय, म ंबई. 
3. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण याचंे खाजगी सशचव, मंत्रालय, म ंबई.   
4. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शशक्षण याचंे खाजगी सशचव, मंत्रालय, म ंबई. 
5. मा. म ख्य सशचव याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, म ंबई. 
6. मा. सशचव, मन ष्ट्यबळ शवकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी शिल्ली. 
7. मा. सशचव, आर्थ्क कायण शवभाग, भारत सरकार, नवी शिल्ली. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. मा. सशचव, शवद्यापीठ अन िान आयोग, नवी शिल्ली. 
9. मा.अपर म ख्य सशचव / िधान सशचव / सशचव सवण मंत्रालयीन शवभाग 
10. संचालक, राष्ट्रीय पशरयोजना काया्वयन एकक, एडशसल हाऊस, चत ण् तल, 18 अे, सेनटर 

16-ए, नोएडा (उ.ि) 
11. संचालक, अशखल भारतीय तंत्र शशक्षा पशरर्षि, नवी शिल्ली 
12. संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई  
13. िाचायण, शासकीय अशभयाशंत्रकी महाशवद्यालय, औरंगाबाि 
14. संचालक, श्री. ग रुगोववि वसगजी इय््स्टटय ट ऑफ इंशजशनयवरग अॅंड टेननॉलॉजी, नािेंड 
15. िाचायण, सवण शासकीय अन िाशनत अशभयाशंत्रकी महाशवद्यालये 
16. िाचायण, सवण शासकीय अन िाशनत तंत्रशनकेतने 
17. सवण शवभागीय सहसंचालक, तंत्रशशक्षण 
18. सशचव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शशक्षण मंडळ, म ंबई 
19. महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञयेता) महाराष्ट्र 1/2, म ंबई/नागपूर 
20. महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र 1/2, म ंबई / नागपूर 
21. अशधिान व लेखा अशधकारी म ंबई/ शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी 
22. क लसशचव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र शवद्याशपठ, लोणेरे 
23. क लग रु, रसायन तंत्रज्ञान संस््ा, माट ंगा, म ंबई  
24. क लसशचव,सवण शवद्यापीठे 
25. उच्च व तंत्रशशक्षण शवभागातील सवण कायासने 
26. महासंचालक, माशहती व जनसंपकण  मंत्रालय, म ंबई  
27. अवर सशचव, महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, शवधानभवन, म ंबई. 
28. शनवड नस्ती - ताशंश-2. 
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पशरशशष्ट्ट - अ 
शासन शनणणय क्र. संकीणण -2013/(129/13)/ताशंश-2, शि. 21 सप्टेंबर, 2016 च ेसहपत्र 

शासकीय अशभयाशंत्रकी महाशवद्यालय, औरंगाबाि 
व्यवस््ापन मंडळ 

 
अ. अध्यक्ष श्री. शववके भोसले,  
ब. राज्य शासनाव्िारा शनय नत 1. श्री. रशवद्र वदै्य,  

2. श्री. िेवानंि कोटशगरे 
क. राज्य शासनाचा िशतशनधी पिशसध्ि सशचव/िधान सशचव/अपर म ख्य सशचव,  

उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, म ंबई अ्वा त्यांचे िशतशनधी 
ड. शवद्यापीठ अन िान आयोगाचा 

िशतशनधी 
----- 

इ संबशंधत शवद्यापीठाचा िशतशनधी ------ 
ई. शशक्षकाचंे िशतशनधी िाध्यापक व सहयोगी िाध्यापक यांचे सेवाज्येष्ट्ठता शवचारात 

घेउन कमाल िोन या सखं्येत मयाशित 
फ. सशचव पिशसध्ि संस््ेचा सचंालक/िाचायण 
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पशरशशष्ट्ट  ब 
शासन शनणणय क्र. संकीणण -2013/(129/13)/ताशंश-2, शि. 21 सप्टेंबर, 2016 च ेसहपत्र 

श्री. ग रुगोववि वसगजी इय््स्टटय ट ऑफ इशंजशनयवरग अॅंड टेननॉलॉजी, नािेंड  
व्यवस््ापन मंडळ 

 
अ. अध्यक्ष श्री. स शनल रै्ा,  
ब. राज्य शासनाव्िारा शनय नत 1. श्री. शमलींि पोहणेकर 

2. श्री. शत्रलोकवसग तारावसग जवबिा 
क. राज्य शासनाचा िशतशनधी पिशसध्ि सशचव/िधान सशचव/अपर म ख्य सशचव,  

उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, मंत्रालय, म ंबई अ्वा त्यांचे 
िशतशनधी 

ड. शवद्यापीठ अन िान आयोगाचा 
िशतशनधी 

------- 

इ संबशंधत शवद्यापीठाचा िशतशनधी ------ 
ई. शशक्षकाचंे िशतशनधी िाध्यापक व सहयोगी िाध्यापक यांचे सेवाज्येष्ट्ठता 

शवचारात घेउन कमाल िोन या संख्येत मयाशित 
फ. सशचव पिशसध्ि संस््ेचा सचंालक/िाचायण 
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