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तारीख: 19 जानेिारी, 2016. 

िाचा :-  
(1) राष्ट्रीय अध्यापक विक्षा पवरषद, निी वदल्ली अवर्धसूचना क्र.एफ नां.51-3/2009/पीटी/ 

एनसीटीई (एन ॲन्ड एस), वदनाांक 25 ऑगस्ट, 2010. 
(2) सामान्य प्रिासन विभाग, अवर्धसूचना क्र.सांकीणण-2013/प्र.क्र.39/18 (र.ि.का.),      

वदनाांक 14 ऑगस्ट, 2013. 
(3) उच्च ि तांत्र विक्षण विभाग, िासन वनणणय क्र.िुल्क-2012/प्र.क्र.183/12/मवि-2,  
      वदनाांक 5 जुलै, 2013. 

प्रस्तािना :- 
 

श्री साईबाबा ग्रामीण विकास सांस्था विरुध्द महाराष्ट्र िासन ि इतर या प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, खांडपीठ नागपूर याांनी वदलेल्या वनणणयानुसार राष्ट्रीय अध्यापक विक्षा पवरषद, निी वदल्ली 
(एनसीटीई) याांच्या सांदभण क्र.1 येथील वदनाांक 25 ऑगस्ट, 2010 रोजीच्या अवर्धसूचनेन्िये विवहत 
करण्यात आलेल्या िुल्क वनर्धारण सवमतीच्या रचनेप्रमाणे सांदभण क्र.3 येथील वदनाांक 5 जुल,ै 2013 
रोजीच्या िासन वनणणयान्िये विना अनुदावनत/कायम विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयाांमर्धील  
बी.एङ/एम.एङ अभ्यासक्रमाांच्या िुल्क वनर्धारणासाठी स्ितांत्र विक्षण िुल्क सवमती गठीत करण्यात 
आली आहे. सांदभण क्र.2 येथील वदनाांक 14 ऑगस्ट, 2013 रोजीच्या सामान्य प्रिासन विभागाच्या 
अवर्धसूचनेन्िये “िावररीक विक्षण महाविद्यालये” हा विषय उच्च ि तांत्र विक्षण विभागाकडे हस्ताांतरीत 
करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रम देखील राष्ट्रीय अध्यापक विक्षा पवरषद, निी वदल्ली 
(एनसीटीई) याांच्या मान्यतेने चालविण्यात येत असल्याने विना अनुदावनत/कायम विनाअनुदावनत 
िावररीक विक्षण महाविद्यालयातील बी.पी.एङ/एम.पी.एङ  अभ्यासक्रमाांच्या िुल्क वनर्धारणासाठी, 
वदनाांक  5 जुल,ै 2013 रोजीच्या िासन वनणणयान्िये गठीत करण्यात आलेल्या विक्षण िुल्क सवमतीच्या 
रचना ि कायणकक्षमेध्ये अांित: बदल करुन एकच विक्षण िुल्क सवमती गठीत करण्याची बाब 
िासनाच्या विचारार्धीन होती. 
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िासन वनणणय:- 
 

राज्यातील विनाअनुदावनत/कायम विनाअनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील 
बी.एङ/एम.एङ ि विना अनुदावनत/कायम विना अनुदावनत िावररीक विक्षण महाविद्यालयाांमर्धील 
बी.पी.एङ/एम.पी.एङ या अभ्यासक्रमाांचे िुल्क वनर्धारण, वद.5.07.2013 रोजीच्या िासन वनणणयान्िये 
गठीत करण्यात आलेल्या विक्षण िुल्क सवमतीकडून करण्यास िासन मान्यता देण्यात येत आहे.  

 

2. त्यानुसार वदनाांक 05.07.2013 रोजीच्या िासन वनणणयान्िये, गठीत करण्यात आलेल्या विक्षण 
िुल्क सवमतीच्या रचनेमध्ये ि कायणकक्षमेध्ये खालीलप्रमाणे सुर्धारणा करण्यात येत आहे :- 
 

(अ) सवमतीची रचना:- 

1 प्रर्धान सवचि, उच्च ि तांत्र विक्षण विभाग अध्यक्ष 
2 प्रर्धान सवचि, वित्त विभाग ककिा त्याांचा प्रवतवनर्धी सदस्य 
3 Institutional Finance, Cost Accountancy And Economics मर्धील दोन 

तज्ञ व्यक्तींना नामवनदेिनाने  
1. प्राचायण, वसडनहॅम िावणज्य महाविद्यालय, मुांबई. 
2. एक सनदी लेखापाल 

सदस्य 

4 1. खाजगी विक्षक प्रविक्षक सांघटनेचा एक प्रवतवनर्धी नामवनदेिनाने 
(विक्षणिास्त्र) 

2. खाजगी विक्षक प्रविक्षक सांघटनेचा एक प्रवतवनर्धी नामवनदेिनाने 
(िावररीक विक्षणिास्त्र.) 

सदस्य 

5 सहसांचालक, विक्षण िुल्क सवमती, मुांबई. सदस्य 
6 सांचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य सवचि 

 
(ब) नामवनदेवित सदस्याांचा कायणकाल :- सदर विक्षण िुल्क सवमतीतील नामवनदेवित सदस्याांचा 
कायणकाल वनयुक्तीच्या वदनाांकापासून तीन िषाचा राहील.  
 

(क) सवमतीची कायणकक्षा :- सदर सवमती, राज्यातील अकृवष विद्यापीठाांिी सांलग्ननत 
विनाअनुदावनत/कायम विनाअनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील बी.एङ/एम.एङ या 
अभ्यासक्रमाांसह राज्यातील अकृवष विद्यापीठाांिी सांलग्ननत विनाअनुदावनत/कायम विनाअनुदावनत 
िावररीक विक्षण महाविद्यालयातील बी.पी.एङ/एम.पी.एङ अभ्यासक्रमाांचे िुल्क वनर्धारण करील.  
 

(ड) सवमतीच्या जबाबदाऱ्या :-  
        1. राज्यातील अकृवष विद्यापीठ क्षते्रातील प्रत्येक विना अनुदावनत/कायम विना अनुदावनत 
विक्षणिास्त्र ि िावररीक विक्षण महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाांचे िैक्षवणक िुल्क लागू करण्यासांबांर्धी 
सूत्र तयार करणे ि त्यास योनय प्रमाणात प्रवसध्दी देणे, 

2. विक्षण  िुल्क वनवितीचे प्रस्ताि सादर करण्यासाठी कायणपध्दती विवहत करणे, 
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3. दरिषी विक्षण िुल्क वनवितीचे प्रस्ताि सादर करण्यासाठी िळेापत्रक जाहीर करणे, 
4. विहीत मुदतीत विक्षणिास्त्र ि िावररीक विक्षणिास्त्र महाविद्यालयाांनी प्रस्ताि सादर न 

केल्यास विलांब कालािर्धीसाठी दांडात्मक िुल्क आकारणीचे दर विहीत करणे, 
5. सांबांवर्धत महाविद्यालयाचे िैक्षवणक िुल्क वनवित करण्यासाठी सदर सांस्थेची स्थापना, 

कायणक्षते्र, विकविण्यात येणारे अभ्यासक्रम, विद्याथी सांख्या ि त्यासांदभात राष्ट्रीय अध्यापक 
विक्षा पवरषद, (एनसीटीई), निी वदल्ली/िासन इत्यादी याांनी विवहत केलेले वनकष याची 
मावहती  प्राप्त करुन घेणे. 

6. िैक्षवणक अभ्यासक्रम राबविण्याच्या पध्दती, कायणभार ि त्यािरील वनयुक्त्या, परीक्षा पध्दती ि 
त्यािरील खचाची मावहती घेणे ि पुढील पाच िषातील सांस्थेच्या विकासात्मक कायाची 
मावहती घेणे, यासाठी योनय ती कायणपध्दती विहीत करणे. 

7. महाविद्यालयाांनी, सादर केलेल्या प्रस्तािात वदलेली मावहती ही िस्तुग्स्थतीनुरुप 
असल्याबाबतची खातरजमा करुन/प्रस्तािाची तपासणी करुन विहीत करण्यात आलेल्या 
सुत्रानुसार सांबांवर्धत सांस्था/महाविद्यालयाांतील विक्षणिास्त्र ि िावररीक विक्षण 
अभ्यासक्रमाांचे िुल्क एक मवहन्याच्या आत वनवित करणे. 

8. िुल्क प्रमावणत करताना विक्षणिास्त्र ि िावररीक विक्षण महाविद्यालयाकडून उपलब्र्ध 
झालेल्या मावहतीची पडताळणी करुन िुल्क वनविती करणे, मात्र यासांदभात तक्रार प्राप्त 
झाल्यास िा िाद वनमाण झाल्यास तपासणी पथकामाफण त प्रत्यक्ष तपासणी करुन 
िस्तुग्स्थतीनुसार तक्रार वनिारण करण्याचे अवर्धकारी िासनाकडे असतील. 

9. महाविद्यालयाांनी प्रस्तावित केलेल्या ि सवमतीने वनवित केलले्या िुल्काची अांमलबजािणी 
सांस्थाांनी करुन त्याचा अहिाल िासनास, विद्यापीठास, सांबांवर्धत आयोगास, राष्ट्रीय 
अध्यापक विक्षा पवरषद (एनसीटीई), निी वदल्ली इत्यादींना कळविल्याची खात्री करणे ि एक 
प्रत सवमतीकडे ठेिणे. 

10. सवमतीने वनवित केलेले िुल्क हे पुढील तीन िषासाठीच लागू राहील. त्यानांतर पुढील 
कालािर्धीसाठी हे िुल्क पनु्हा वनवित करुन घ्याि ेलागेल. 

  

(इ) विक्षणिास्त्र ि िावररीक विक्षणिास्त्र महाविद्यालयाांकडून विक्षण िुल्क सवमतीने आकाराियाच े
िुल्क:- 
 राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदावनत/कायम विनाअनुदावनत िावररीक विक्षण 
महाविद्यालयाांनी विक्षण िुल्क सवमतीकडून िुल्क वनवित करताना सवमतीकडे नददणी करणे 
आिश्यक असून त्यापोटी भराियाच्या नददणी िुल्काचे दर खालीलप्रमाणे राहतील:- 

 

अ.क्र. अभ्यासक्रम सांस्था/विद्यापीठाच ेवठकाण नददणी िुल्क 
1 विक्षणिास्त्र पदिी (बी.एङ) राज्यातील महाविद्यालये रु.30,000/- 
2 विक्षणिास्त्र पदव्युत्तर पदिी (एम.एङ) राज्यातील महाविद्यालये रु.45,000/- 
3 विक्षणिास्त्र पदिी (बी.एङ)/पदव्युत्तर 

पदिी (एम.एङ) 
इतर राज्यातील महाविद्यालये रु.2,00,000/- 
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अ.क्र. अभ्यासक्रम सांस्था/विद्यापीठाच ेवठकाण नददणी िुल्क 
4 विक्षणिास्त्र पदिी (बी.एङ)/पदव्युत्तर 

पदिी (एम.एङ) 
विदेिी सांस्था/विद्यापीठे  रु.5,00,000/- 

5 िावररीक विक्षण पदिी (बी.पी.एङ) राज्यातील महाविद्यालये रु.30,000/- 
6 िावररीक विक्षण पदव्युत्तर पदिी 

(एम.पी.एङ) 
राज्यातील महाविद्यालये रु.45,000/- 

7 िावररीक विक्षण पदिी 
(बी.पी.एङ)/पदव्युत्तर पदिी (एम.पी.एङ) 

इतर राज्यातील महाविद्यालये रु.2,00,000/- 

8 िावररीक विक्षण पदिी 
(बी.पी.एङ)/पदव्युत्तर पदिी (एम.पी.एङ) 

विदेिी सांस्था/विद्यापीठे  रु.5,00,000/- 

 
3. त्यानुसार राज्यातील विनाअनुदावनत, कायम विनाअनुदावनत विक्षणिास्त्र ि िावररीक विक्षण 
महाविद्यालयाांनी िुल्क वनर्धारणाबाबतचे प्रस्ताि विवहत मुदतीमध्ये विक्षण िुल्क सवमतीस सादर करणे 
आिश्यक राहील. 
 

4. सदर िासन वनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्र्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201601191647262608 असा आहे. हा आदेि 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार ि नािाने.  
 
 
 
        ( रोवहणी भालकेर ) 
 उप सवचि, महाराष्ट्र िासन. 
प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याांच ेप्रर्धान सवचि,महाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
2. मा. मुख्यमांत्री याांच ेप्रर्धान सवचि, मांत्रालय, मुांबई, 
3. प्रर्धान सवचि, (वित्त विभाग), मांत्रालय, मुांबई, 
4. प्रर्धान सवचि, विर्धानमांडळ सवचिालय, मुांबई, 
5. महालेखापाल,(लेखा ि अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुांबई/नागपरू, 
6. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुांबई/नागपरू, 
7. अवर्धदान ि लेखा अवर्धकारी, मुांबई, 
8. सांचालक,मावहती ि जनसांपकण  सांचालनालय, मुांबई, 
9. सांचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
10. सह सांचालक, विक्षण िुल्क सवमती, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन ननर्णय क्रमाांकः िुल्क-2015/प्र.क्र.434/15/मवि-2 

 

पषृ्ठ 5 पैकी 5  
 

11. सिण विभागीय सह सांचालक, उच्च विक्षण, 
12. सिण अकृवष विद्यापीठाांच ेकुलसवचि, 
13. सिण प्राचायण, िावररीक विक्षण महाविद्यालये (सांचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

याांचेमाफण त) 
14. सिण प्राचायण, विक्षणिास्त्र महाविद्यालये (सांचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांचेमाफण त) 
15. विक्षण िुल्क सवमतीच े सिण पदवसध्द ि नामवनदेवित सदस्य (सांचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र 

राज्य, पणेु याांचेमाफण त) 
16. मान्यताप्राप्त कायम विनाअनुदावनत महाविद्यालये सांघटना (विक्षणिास्त्र ि िावररीक विक्षणिास्त्र), 

(सांचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांचेमाफण त) 
17. मा. मांत्री ( उच्च ि तांत्र विक्षण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
18. मा. राज्यमांत्री ( उच्च ि तांत्र विक्षण) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
19. प्रर्धान सवचि ( उच्च ि तांत्र विक्षण) याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई.  
20. वनिड नस्ती  (मवि-2). 
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