
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजनेअतंर्गत मार्गदिगक तत्वात नमूद 
केल्याप्रमाणे राज्यात शिक्षणाची र्ुणवत्ता राखून त्यामध्ये 
सुसुत्रता आणण्यासाठी तसेच शनरक्षण पध्दत सुलभ 
करण्यासाठी राज्यस्तरीय र्णुवत्ता हमी सेल (State Level 
Quality Assurance Cell) (SLQAC) र्ठीत करण्याबाबत.  
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उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार् 

िासन शनणगय क्रमाकंः संशकणग 2016/(117/16)/शवशि-3 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

शदनांक: 10/10/2016 
प्रस्तावना  :- 

राज्यामध्ये प्राथशमक शिक्षणाचे सबलीकरण करण्यासाठी राबशवण्यात आलेल्या सवग शिक्षा अशभयान व राष्ट्रीय 
माध्यशमक शिक्षा अशभयानाच्या यिस्वीतेमुळे उच्च शिक्षणाची र्णुवत्ता व पाया याचंे सबलीकरण करण्यासाठी एकछत्री 
योजना अशभयान स्वरुपात राबशवण्याकशरता कें द्र िासनामार्ग त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशभयान (RUSA) ही योजना             
12 व्या व 13 व्या पंचवार्षीक योजनामध्ये राबशवण्यात येत आहे.  उच्चतर शिक्षणात र्ुणवत्ता, सवगदूर सधंी व समानता 
यावी यासाठी कें द्र िासनाच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशभयानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य 
मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या शनणगयाच्या अनुरं्षर्ाने राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.  मानव 
संसाधन शवकास, नवी शदल्ली यांनी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजनेअंतर्गत मार्गदिगक तत्वात नमुद केल्याप्रमाणे प्रत्येक 
राज्यात शिक्षणाची र्ुणवत्ता राखून त्यामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी तसेच शनरक्षण पध्दत सुलभ करण्यासाठी 
राज्यस्तरीय र्ुणवत्ता हमी सले शनमाण करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. 
 

िासन शनणगय : - 
त्यानुसार राज्यस्तरीय र्णुवत्ता हमी सेल (State Level Quality Assurance Cell)(SLQAC) शनमाण 

करण्यात येत असून सदरहू सेलमध्ये खालील  तज्ञ व्यक्तींचा समाविे करण्यात येत आहे.  
अ.क्र. नांव पद 
1 संचालक, उच्च शिक्षण, पणेु  सदस्य 
2 श्रीमती रोशहणी भालेकर, उपसशचव (म.शि.) सदस्य 
3 डॉ. अजय भामरे सदस्य 
4 डॉ. संजय कॅप्टन सदस्य 
5 डॉ.रजणीि कामत सदस्य 
6 डॉ. व्ही. एस. झोप े सदस्य 
7 डॉ.एम. डी. जहाशर्रदार सदस्य 
8 डॉ.वणी लातरूकर सदस्य 
9 डॉ.एस. एर्. आर. कादरी सदस्य 
10 डॉ.श्रीराम भसुकुटे सदस्य 
11 डॉ.वदंना चक्रवती सदस्य 
12 डॉ.व्ही. एन. मर्रे सदस्य 
13 डॉ.महेंद्र डी. शिरसाठ सदस्य 
14 सहसंचालक, राज्य प्रकल्प संचालनालय  सदस्य 
15 श्री. शसध्दाथग खरात, उपसशचव (शव.शि.) समन्वयक 
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राज्यस्तरीय र्ुणवत्ता हमी कक्षाची काये पढुीलप्रमाणे आहेत. 
1. शवद्यापीठ व महाशवद्यालय स्तरावरील अंतर्गत र्ुणवत्ता हमी सेलचा िैक्षशणक लेखा पशरक्षणाची व क्षमता 

शवकासाची प्रशक्रया सरुळीत करण्यासाठी मार्गदिगन करणे. 
2. राज्यातील मुल्यांकनाच्या  प्रर्तीच े संशनयंत्रण करणे व त्याबाबतची प्रर्ती र्तीमान करण्यासाठी 

उपाययोजना सचुशवणे. 
3. िैक्षशणक र्णुवत्ता वृध्दीसाठी अन्य उपाययोजना सुचशवणे. 

 

         राज्यस्तरीय र्ुणवत्ता हमी सेलच े मूल्यांकन व र्णुवत्ता वाढीसाठी या क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या 
व्यक्ती/संस्थांना आमंशत्रत करता येईल.   
 

         राज्यस्तरीय र्ुणवत्ता हमी कक्षाच्या सदस्यांनी सेलचे काम करण्यासाठी शदलेल्या सेवा आशण केलेला खचग 
मानधन स्वरुपात राज्य प्रकल्प सचंालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशभयान, महाराष्ट्र यांना प्राप्त होणा-या 
Preparatory Grants मधून देण्यात येईल. 
 

               राज्यस्तरीय र्ुणवत्ता हमी सेलचे काम जसजसे वाढेल त्यानुसार या क्षेत्रातील तज्ञानंा समाशवष्ट्ट 
करण्याकशरता सेलची रचना अशधक शवस्ताशरत करता येईल. 
 

सदर िासन शनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सकेंताक 201610101657118908 असा आहे.  हा आदेि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने, 
 
 
                                ( शसध्दाथग खरात ) 

                                 उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल तथा शवद्यापीठांचे कुलपती यांच ेसशचव,  
2. मा. मुख्यमंत्री, यांच ेप्रधान सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.मंत्री (उ. व तं.शि.), याचंे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.), यांचे खाजर्ी सशचव, मंत्रालय, मंुबई, 
5. मा. प्रधान सशचव (उ. व तं.शि.) मंत्रालय,मंुबई, 
6. संचालक,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशभयान, मानव संसाधन शवकास,उच्च शिक्षण शवभार्,५३७/C, िास्त्री भवन,  

नवी शदल्ली, 
7. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशभयान, महाराष्ट्र,  
8. सवग अकृर्षी शवद्यापीठाचंे कुलर्ुरु, 
9. संचालक,  उच्च शिक्षण, पणेु, 
10. संचालक, (व्यवसाय शिक्षण) संचालनालय, मंुबई,   
11. संचालक, ( प्रशिक्षण) संचालनालय, मंुबई,   
12. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. संचालक, कला संचालनालय, मंुबई, 
14. संचालक, गं्रथालय सचंालनालय, मंुबई,  
15. सवग सह सचंालक, उच्च शिक्षण/व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण/तंत्र शिक्षण, 
16. सवग सबंशंधत सदस्य, संचालक, उच्च् ा शिक्षण, पणेु यांचेमार्ग त 
17. मंत्रालयीन सवग शवभार्, 
18. संचालक, माशहती  व जनसंपकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई, 
19. उच्च व तंत्र शिक्षण शवभार्ातील सवग सह सशचव/उप सशचव, 
20. मा. प्रधान सशचव (उ. व तं.शि.) याचंे स्वीय सहायक, 
21. शनवडनस्ती (शवशि-3).         
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