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िस्तावना :-  

फेब्रवुारी, 2016 मध्ये चार्णर्ण अकाउर्ांर्स (Chartered Accountants) च्या पगरक्षचेे गनकाल 
जाहीर झाले. सिरहू पगरक्षते पुिे येथील श्री. सोमनाथ बळीराम गिराम याांनी भव्य यश सांपागित 
केले. श्री गिराम याांची घरची आर्थथक स्स्थती हालाखीची असतानाही चहाची र्परी चालवून, 
आपल्या गशक्षिाची पुढील वार्चाल चालू ठेवून सी.ए.च्या पगरक्षते तयाांनी गमळवलेले यश हे 
कौतुकास्पि आहे. कुरु्ांबाला आर्थथक मितीचा हात िेत गशक्षि घेिाऱ्या श्री.गिराम हयाांची महाराष्ट्र 
राज्याच्या उच्च व तांत्र गशक्षि गवभािाचे  ‘शैक्षगिक सगिच्छा िूत’ म्हिनू गनयुक्ती करण्याची घोषिा 
मा.मांत्री (उच्च व तांत्र गशक्षि) याांचे माफण त करण्यात आली होती. तयानुषांिाने खालीलिमािे शासन 
गनिणय गनिणगमत करण्यात येत आहे.  

शासन गनिणय :-   

कुरु्ांबाची आर्थथक पगरस्स्थ ती हालाखीची असताना िेखील चहाची र्परी चालवत गशक्षिाची 
वार्चाल चालू ठेविाऱ्या व राष्ट्रीय स्तरावरील सी.ए.पगरक्षते भव्य यश सांपािीत केलेल्या                           
श्री. सोमनाथ बळीराम गिराम याांची महाराष्ट्र राज्यातील सवण गवियापीठाांतील महागवियालयातील 
गशक्षि घेण्याऱ्या गवियार्थ्यांना कमवा आगि गशका या सांकल्पनेतून िेरिािायी ठरण्यासाठी 
गवनामानधन ततवावर ‘शैक्षगिक सगिच्छा िूत’ म्हिनू शैक्षगिक वषण 2016-17 या वषासाठी गनयुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

श्री.गिराम हे महाराष्ट्रातील गवगवध गवियापीठाांना भेर्ी िेतील , तेथील गवियार्थ्यांशी सांवाि 
साधतील व आपल्या वयैक्तीक अनुभवाच्या आधारे गवियार्थ्यांना कमवा व गशका योजनेचा सांिेश 
िेतील. राज्यातील उच्च गशक्षिाला अगधक िती गमळावी, आर्थथक पगरस्स्थ तीच्या हालाखीमुळे 
गवियार्थ्यांची उच्च गशक्षिाची स्वप्ने अपूिण राहू नयते यासाठी श्री.गिराम हे गवियार्थ्यांना आपल्या 
स्वप्नपूर्थतसाठी  िेरिा िेतील श्री. गिराम याांच्या सारखे असांख्य गवियाथी  कमवा व गशका ततवाच्या 
आधारे आपली शैक्षगिक िितीची वार्चाल चालू ठेवतील, यासाठी श्री.गिराम हे महाराष्ट्रातील 
गवियार्थ्यांचे िेरिा स्थान ठराव.े 
 शैक्षगिक सगिच्छा िूत श्री.गिराम याांची व्याख्याने आयोजीत करिे, गवियार्थ्यांशी सांवािाचे 
कायणक्रम आयोजीत करिे, तयाच्या िवास व गनवासाची व्यवस्था करिे इतयािींची जबाबिारी 
सांबांगधत गवियापीठाांची राहील व श्री.गिराम याांच्याशी चचा करून तयाांच्या सवण गवियापीठातील, 
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अगधकाअगधक महागवियालयातील गवियार्थ्यांशी सांवािाच्या कायणक्रमाांची आखिी करण्याची 
जबाबिारी समन्वयक म्हिनू सहसांचालक, गशक्षि सांचलनालय, उच्च गशक्षि हे पार पार्तील.  

 सिर शासन गनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध असून तयाचा साांकेताांक क्रमाांक 201604201038149708                                      
असा आहे.  

               महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच ेआिेशानुसार व नावाने,  
 

 
 
                                                                                      (गसध्िाथण खरात) 
                                                                            उप सगचव, महाराष्ट्र शासन 
 
िगत :- 

1) मा. राज्यपाल तथा गवद्यापीठाांचे कुलपती याांच ेसगचव  
2) मा. मुख्यमांत्री, याांच ेिधान सगचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3) मा.मांत्री (उवतांगश), याांच ेखाजिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई 
4) मा.राज्यमांत्री (उवतांगश), याांच ेखाजिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई 
5) मा. िधान सगचव (उ.व तां.गश) याांच ेस्वीय सहायक. 
6) सवण अकृषी गवद्यापीठाांच ेकुलिुरु, 
7) सांचालक,  उच्च गशक्षि, पिेु 
8) सांचालक, (व्यवसाय गशक्षि) सांचालनालय, मुांबई,   
9) सांचालक, ( िगशक्षि) सांचालनालय, मुांबई,   
10) सांचालक, तांत्र गशक्षि सांचालनालय, मुांबई, 
11) सवण अकृषी गवद्यापीठाांच ेकुलसगचव, 
12) सवण सह सांचालक, उच्च गशक्षि/व्यवसाय  गशक्षि व िगशक्षि/तांत्र गशक्षि, 
13) सहसांचालक, गशक्षि सांचलनालय, उच्च गशक्षि,पिेु, 
14) सवण मांत्रालयीन गवभाि, 
15) सांचालक, मागहती  व जनसांपकण  महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, 
16) उच्च व तांत्र गशक्षि गवभािातील सवण सह सगचव/उप सगचव 
17) गनवर्नस्ती (गवगश-3)         
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