
                                                                        जिल्हा पजरषदेच्या प्राथजमक व माध्यजमक 
        शाळाांच्या शैक्षजणक दिामध्ये सुधारणा 

करण्याकजरता  अभ्यासगट गठीत 
करणेबाबत. 

 
       महाराष्ट्र शासन 

ग्राम जवकास जवभाग 
शासन जनणणय क्रमाांक सांजकणण -2021/ प्र.क्र. 533/आस्था-14 

बाांधकाम भवन, 25, मर्णबान पथ,  
फोटण, मुांबई 400001 

जदनाांक : - 17  जडसेंबर, 2021 
                        

वाचा:- शासन जनणणय समक्रमाांक जदनाांक 14.9.2021. 

  
प्रस्तावना :- 
 

 जदल्ली सरकाराच्या जदल्ली जनगम अांतगणत येणाऱ्या सवण शाळाांमध्ये काळानुरुप शैक्षजणक गुणवत्ता 

वाढीसाठी मोठया प्रमाणावर बदल व सधुारणा र्ालेल्या आहेत. या शाळाांमध्ये जवद्यार्थ्यांना जशकजवण्याकजरता 

वापरण्यात येणारे तांत्रज्ञान, जवद्यार्थ्यांकजरता व जशक्षकाांकजरता असणाऱ्या सुजवधा, जवद्यार्थ्यांचे आचार-जवचार 

व जशस्त तसेच जशक्षकाांच्या जशकजवण्याची कायणपध्दती या सवण गोष्ट्टींचा सखोल अभ्यास करण्याकजरता तज्ञ 

मांडळीचा अभ्यासगट जदनाांक 14.9.2021 च्या शासन जनणणयान्वये गठीत करण्यात आला होता. सदर 

अभ्यासगटामध्ये काही तज्ञ मांडळींचा समावशे करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होते. 

शासन जनणणय : 
 

 जदल्ली सरकाराच्या जदल्ली जनगम अांतगणत येणाऱ्या सवण शाळाांमध्ये जवद्यार्थ्यांना जशकजवण्याकजरता 

वापरण्यात येणारे तांत्रज्ञान, जवद्यार्थ्यांकजरता व जशक्षकाांकजरता असणाऱ्या सुजवधा, जवद्यार्थ्यांचे आचार-जवचार 

व जशस्त तसेच जशक्षकाांच्या जशकजवण्याची कायणपध्दती या सवण गोष्ट्टींचा सखोल अभ्यास करण्याकजरता तज्ञ 

मांडळीचा अभ्यासगटाची  पुनरणचना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. सदर अभ्यासगटाचे पथकप्रमुख ्ी. 

सुजनल चव्हाण, जिल्हाजधकारी, औरांगाबाद हे असतील. 

 

अ.क्र. नाांव पदनाम 

1 ्ी. सुजनल चव्हाण जिल्हाजधकारी, औरांगाबाद, प्रथम प्रमुख. 
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2 ्ी.जनलेश गटने मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद, औरांगाबाद 

3 ्ी. सांियससह चव्हाण मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद, कोल्हापूर. 

4 डॉ. बी. बी. चव्हाण उप सांचालक (जशक्षण), नाजशक 

5 डॉ. गणपती कमलाकर गट जशक्षणाजधकारी, पांचायत सजमती कागल, जि.कोल्हापूर 

6 ्ी.पोपट ्ीराम काळे गट जशक्षणाजधकारी, पांचायत सजमती राहाता, जि.अहमदनगर 

7 ्ी.आर.एस. शेख सेवाजनवृत्त जवशेष लेखा पजरक्षक, वगण-1 सह.सांस्था. 

8 ्ी.सुजनल सुरेशराव जचपाटे मुख्याध्यापक, जि.प.प्राथजमक. शाळा वडगाव कोण्हाटी, 
जि.औरांगाबाद. 

9 ्ी.सांजदप गुांड उप अध्यापक, जिल्हा पजरषद, ठाणे. सध्या कायणरत समन्वयक 
जडजिटल शाळा अजभयान, जिल्हा अहमदनगर / कोल्हापूर. 

10 ्ी. काजशनाथ रामदास 
पाटील 

सहजशक्षक, माजणकराव पालोदकर जवद्यालय, फदापूर, 
ता.सोयगाव, जिल्हा औरांगाबाद. 

11 ्ी.िगन सुरसे सहजशक्षक, जिल्हा पजरषद शाळा, वरुर, ता.जसल्लोड, जिल्हा 
औरांगाबाद. 

 

 सदर अभ्यासगटाने जदल्ली सरकाराच्या जदल्ली जनगम अांतगणत येणाऱ्या सवण शाळाांमध्ये 

जवद्यार्थ्यांना जशकजवण्याकजरता वापरण्यात येणारे तांत्रज्ञान, जवद्यार्थ्यांकजरता व जशक्षकाांकजरता असणाऱ्या 

सुजवधा, जवद्यार्थ्यांचे आचार-जवचार व जशस्त तसेच जशक्षकाांच्या जशकजवण्याची कायणपध्दती या सवण गोष्ट्टींचा 

सखोल अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल  शासनास दोन मजहन्याच्या आत सादर करावा.   

 प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषांगाने उपरोक्त अभ्यासगटातील सदस्याांचा प्रवासभत्ता आजण इतर 

सवण भत्ते जिल्हा पजरषद, औरांगाबाद व जिल्हा पजरषद, कोल्हापूर याांनी स्वजनधीतून भागजवण्यात यावते. 
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         सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या                           
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202112161808259420 असा आहे. हा 
आदेश जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                       महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

     ( सुजनल हांिे ) 
 अवर सजचव ग्रामजवकास जवभाग 
प्रजत, 

1) मा राज्यपालाांचे सजचव, रािभवन, मलबार जहल, मुांबई. 
2) मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सजचव 
3) सवण मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खािगी सजचव 
4) मा.जवरोधी पक्षनेता, जवधानपजरषद/जवधानसभा, जवधानभवन, मुांबई 
5) सवण सन्माननीय जवधान पजरषद / जवधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
6) मा. मुख्य सजचव, महाराष्ट्र राज्य. 
7) सवण मांत्रालयीन जवभागाांच ेअपर मखु्य सजचव/ प्रधान सजचव/ सजचव 
8) सवण जवभागीय आयकु्त 
9) सवण मखु्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद. 
10) मुख्य कायणकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद, पणेु, िालना, गोंजदया, यवतमाळ, वधा. 
11) उपायकु्त (आस्थापना), जवभागीय आयकु्त कायालये (सवण जवभाग) 
12) ग्राम जवकास जवभागातील सवण कायासने   
13) जनवड नस्ती-आस्था.14. 

--------- 
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