राज्यस्तरीय CSR समिती िध्ये अशासकीय
सदस्याांची मियुक्ती करण्याबाबत.
िहाराष्ट्र शासि
शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग
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शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग,िांत्रालय,
िादाि कािा रोड, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई ४०० ०३२
मदिाांक: २7 ऑक्िोबर, २०१४
सांदभण - शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग क्र. TCM -2013/162/2013/Training मद.9 जूि,2014.
ज्ञापि केंद्र शासिािे उद्योजकाांचे सािामजक उत्तरदामयत्व या सांदभात कायदा केला असूि रु.5.00 कोिी
पेक्षा जास्त िफा असणाऱ्या कांपन्यािी त्याांच्या िफाच्या 2 िक्के रक्कि ही सािामजक कािासाठी खचण करणे
बांधिकारक केले आहे. िहाराष्ट्रातील उद्योजकाांची िोठी सांख्या लक्षात घेता सदर सांधीचा शासिाच्या
योजिाांची प्रभावी अांिलबजावणी करण्यासाठी उपयोग होवू शकेल हे लक्षात घे ि मवभागािे मदिाांक
जूि,2014 रोजीच्या शासि मिणणयान्वये उद्योजकाांचे सािामजक उत्तरदामयत्व या सांदभात धोरणात्िक
मिणणय घेतला आहे. सदर शासि मिणणयात मत्रस्तरीय समितीची रचिा करण्यात आली असूि राज्यस्तरीय
समितीची सांरचिा पुढील प्रिाणे आहे.
1

समचव,शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग

अध्यक्ष

2

आयुक्त, मशक्षण

सदस्य

3

आयुक्त, क्रीडा

सदस्य

4

राज्य प्रकल्प सांचालक, (MPSP)

सदस्य

5

IMC प्रमतमिधी

सदस्य

6

NGO प्रमतमिधी व मशक्षणतज्ञ

सदस्य

7

उप समचव ( प्रमशक्षण )

सदस्य समचव

राज्य स्तरीय समिती िधील अशासकीय सदस्याांची मियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासिाच्या
मवचाराधीि होता. त्याप्रिाणे खालील ििूद केलेल्या सदस्याांची राज्यस्तरीय CSR समितीिध्ये पुढील एक
वर्षाकमरता ( शासि मिणणय मिगणमित झाल्याच्या मदिाांकापासूि एक वर्षे )सदस्य म्हणूि मियुक्ती करण्यास
शासि िान्यता दे ण्यात येत आहे. सदर मियुक्ती िािद स्वरुपाची आहे.
अ.क्र

सदस्याचे िाव

1)

डॉ.रिेश पािसे

मशक्षणतज्ञ

2)

डॉ.िरेंद्र दे शिुख

मशक्षणतज्ञ

पद

पत्ता

201, िोव्हेल्िी,क्लामसक,राजे
िोिसणच्या पुढे,चतु:श्रांगी,सेिापती
बापि िागण,पुणे-411 021
होिी भाभा मवज्ञाि सांस्था िािा
इन्स्ियूिूि ऑफ फांडािेंिल
मरसणच, व्ही.एि.पुरव िागण,
िािखूदण
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अ.क्र

3)

सदस्याचे िाव

5)

िहासांचालक,
आयएिसी प्रमतमिधी
श्ीिती अमिता िाईक सह सांचालक,
आयएिसी प्रमतमिधी
श्ीिती ज्योती मवज 1) उप सांचालक, मफक्की

6)

श्ी.राज मगल्डा

4)

श्ी.अरववद प्रधाि

पद

लेन्ड-ए-हॅन्ड इांमडया
अशासकीय सांस्था
(NGO)

पत्ता

इांमडयि िचणि चेंबसण, आयएिसी
मबल्ल्डग, आयएिसी िागण,
चचणगेि,िुांबई
सर पोचखािवाला रोड,वरळी
मसफेस,वरळी िुांबई
जीवि मवहार सोसायिी, ऑफ
सेिापती बापि रोड,प्राईड
पॅिोरिा जवळ,पुणे

सदर शासि मिणणय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201410271114159721 असा आहे . हा आदे श मडजीिल
स्वाक्षरीिे साक्षाांमकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Phansekar
Reena V
प्रत,

Digitally signed by Phansekar Reena V
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=School Education &
Sports Dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Phansekar Reena V
Date: 2014.10.27 11:27:43 +05'30'

( री.वि.फणसेकर )
अिर सविि, महाराष्ट्र शासन
1. िा.िांत्री, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
2. िा.राज्यिांत्री, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
3. आयुक्त (मशक्षण), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
4. सांचालक,िामहती व जिसांपकण सांचालिालय, िांत्रालय, िुांबई
5. सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य शैक्षमणक सांशोधि व प्रमशक्षण पमरर्षद, पुणे.
6. सांचालक, िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. राज्य प्रकल्प सांचालक, िहाराष्ट्र प्राथमिक मशक्षण पमरर्षद, िुांबई.
8. मशक्षण सांचालक (प्राथमिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य पमरक्षा पमरर्षद, पुणे.
10. अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक मशक्षण िांडळ
11. सवण मवभागीय मशक्षण उप सांचालक.
12. सवण मशक्षणामधकारी (प्राथमिक/िाध्यमिक), मजल्हा पमरर्षद
13. सवण िुख्य कायणकारी अमधकारी, मजल्हा पमरर्षद
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14. प्राचायण, मजल्हा मशक्षण व प्रमशक्षण सांस्था, सवण मजल्हे.
15. मशक्षण मिमरक्षक (पमिि/दमक्षण/उत्तर), बरहन्िुबई.
16. सवण सह समचव/उप समचव/अवर समचव/कक्ष अमधकारी, शालेय मशक्षण मवभाग.
17. डॉ.रिेश पािसे, मशक्षणतज्ञ २०१, िोव्हेल्िी, क्लामसक, राजे िोिसणच्या पुढे, चतु:श्रांगी,
सेिापती बापि िागण, पुणे-411 021.
18. डॉ.िरेंद्र दे शिुख, मशक्षणतज्ञ, होिी भाभा मवज्ञाि सांस्था िािा इन्स्ियूिूि ऑफ फांडािेंिल
मरसणच, व्ही.एि.पुरव िागण, िािखूणद
19. श्ी.अरववद प्रधाि, िहासांचालक, आयएिसी प्रमतमिधी, इांमडयि िचणि चेंबसण, आयएिसी
मबल्ल्डग, आयएिसी िागण, चचणगेि,िुांबई
20. श्ीिती अमिता िाईक, सह सांचालक, आयएिसी प्रमतमिधी, इांमडयि िचणि चेंबसण, आयएिसी
मबल्ल्डग, आयएिसी िागण, चचणगेि,िुांबई
21. श्ीिती ज्योती मवज, उप सांचालक, मफक्की, सर पोचखािवाला रोड,वरळी मसफेस,वरळी
िुांबई
22. श्ी.राज मगल्डा, लेन्ड-ए-हॅन्ड इांमडया, जीवि मवहार सोसायिी, ऑफ सेिापती बापि
रोड,प्राईड पॅिोरिा जवळ,पुणे
23. मिवडिस्ती (प्रमशक्षण)
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