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प्रस्तािना :- 

मा. सिोच्च न्यायालयाने टीएमए पै फौडेंिन विरुध्द कनाटक राज्य या न्यायालयीन प्रकरणी 11 
न्यायावििाचं्या खंडपीठाने वदलेल्या वनणणयानुसार िासन वनणणय क्र.युएसजी-2003/(85/03)/विवि-4, 
वद.24/9/2003 अन्िये गठीत करण्यात आलेल्या विक्षण िुल्क सवमतीकडून राज्यातील विना 
अनुदावनत ि कायम विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयात विकविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे 
विक्षण िुल्क वनवित करण्यात येत आहे. दरम्यान राष्ट्रीय अध्यापक विक्षण पवरषद, निी वदल्ली यानंी 
त्याचंी अविसुचना क्र.एफ नं.51-3/2009/पीटी/एनसीटीई(एन ॲन्ड एस), वदनाकं 25 ऑगस्ट, 2010 
अन्िय ेNational Council For Teacher Education ( Guidelines for regulation of tuition fees and 
other fees chargeable by unaided teacher education Institutions) Amendment 
Regulation,2010 वनगणवमत केली आहे. सदर विवनयमातील तरतुदीनुसार विना अनुदावनत ि कायम 
विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयात अभ्यासक्रमाचे विक्षण िुल्क वनवित करण्यासाठी विक्षण 
िुल्क सवमतीची रचना विहीत केली आहे.  या पार्श्णभमूीिर श्री साईबाबा रामामीण विकास संस् ा  तसेच 
प्राचायण, श्री साईबाबा अध्यापक महाविद्यालय, गडवचरोली यानंी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 
ये े दाखल केलले्या यावचका क्र.2911/2010 अन्िय े सध्या अस्स्तत्त्िात असलेल्या विक्षण िुल्क 
सवमतीकडून विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयातंील अभ्यासक्रमाचे िुल्क वनवित करण्याच्या 
अविकावरतेच्या ििैतेबाबतचा प्रश्न उपस्स् त केला होता. विक्षण िुल्क सवमतीनेही राष्ट्रीय अध्यापक 
विक्षण पवरषद विवनयमानुसार विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र अभ्यासक्रमाचे िुल्क वनवित करण्याचे 
अविकार विक्षण िुल्क सवमतीस नसल्याची भवुमका घेतली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर यानंी National Council For Teacher Education ( Guidelines for 
regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education 
Institutions) Amendment Regulation,2010 मिील तरतुदीनुसार विक्षण िुल्क सवमती गठीत 
करण्याचा वनणणय वदला आहे.  त्या अनुषंगाने उपरोक्त विवनयमानुसार राज्यातील विना अनुदावनत ि 
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कायम विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र अभ्यासक्रमाचे विक्षण िुल्क वनवित करण्यासाठी स्ितंत्र विक्षण 
िुल्क सवमती गठीत करण्याची बाब िासनाच्या विचारािीन होती.  
िासन वनणणय:-  

National Council For Teacher Education ( Guidelines for regulation of tuition fees and 
other fees chargeable by unaided teacher education Institutions) Amendment Regulation, 
2010 मिील वनयम 5 मिील तरतुदीनुसार राज्यातील विना अनुदावनत ि कायम विना अनुदावनत 
विक्षणिास्त्र अभ्यासक्रमाचे विक्षण िुल्क वनवित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे विक्षण िुल्क सवमती गठीत 
करण्यास िासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 

 
1. 2 प्रिान सवचि, उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग अध्यक्ष 
2. 3 प्रिान सवचि, वित्त विभाग ककिा त्याचंा प्रवतवनिी सदस्य  
3. 4 प्रिान सवचि, िालेय विक्षण विभाग ककिा त्याचंा प्रवतवनिी सदस्य  
4. 5 Institutional finance, Cost Accountancy and Economics यामिील 

2 तज्ञ व्यक्ती नामवनदेिनाने 
१) प्राचायण, वसडनहॅम िावणज्य, महाविद्यालय, मंुबई, 
२) एक सनदी लेखापाल 

सदस्य 

5. 6 खाजगी विक्षक प्रविक्षक संघटनेचा 1 प्रवतवनिी नामवनदेिनाने सदस्य  
6. 7 सह संचालक, उच्च विक्षण, मंुबई सदस्य  
7.  संचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे सदस्य सवचि 

 
नामवनदेवित सवमती सदस्याचंा कायणकाल:  निीन विक्षण िुल्क सवमतीतील नामवनदेवित सदस्याचंा 
कायणकाल 3 िषाचा राहील. 
सवमतीची कायणकक्षा : विक्षण िुल्क सवमती राज्यातील अकृषी विद्यापीठांिी सलंग्नीत विना 
अनुदावनत/कायम विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील बी. एड, एम. एड या अभ्यासक्रमाचं े
िुल्क वनवित करील.   
सवमतीच्या जबाबदाऱ्या : 

1. राज्यातील अकृवष विद्यापीठ क्षते्रातील प्रत्येक विना अनुदानीत/कायम विना अनुदावनत 
विक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमासाठी िैक्षवणक िुल्क लागू करण्यासंबंिी सतू्र 
तयार करणे ि त्यास योग्य प्रमाणात प्रवसध्दी देणे,  

2. विक्षण िुल्क वनवितीचे प्रस्ताि सादर करण्यासाठी कायणपध्दती विवहत करणे, 
3. दरिषी विक्षण िुल्क वनवितीचे प्रस्ताि सादर करण्यासाठी िळेापत्रक जाहीर करणे. 
4. विहीत मुदतीत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयानंी प्रस्ताि सादर न केल्यास विलंब कालाििीसाठी 

दंडात्मक िुल्क आकारणीचे दर विहीत करणे.  
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5. संबंवित महाविद्यालयाचंे िैक्षवणक िुल्क वनवित करण्यासाठी सदर संस् ेची स् ापना, 
कायणक्षते्र, विकविण्यात येणारे अभ्यासक्रम, विद्या ी संख्या ि त्यासंदभात 
एन.सी.टी.ई./िासन इत्यादी यानंी 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 संस् ेच्या विकासात्मक कायाची 
मावहती घेणे, यासाठी योग्य ती कायणपध्दती विहीत करणे, 

7. महाविद्यालयानंी सादर केलेल्या प्रस्तािात वदलेली मावहती ही िस्तुस्स् तीनुरुप 
असल्याबाबतची खातरजमा करुन/प्रस्तािाची तपासणी करून विहीत करण्यात आलेल्या 
सूत्रानुसार संबवित संस् ा/महाविद्यालयातील विक्षणिास्त्र अभ्यासक्रमाचे िुल्क एक 
मवहन्याच्या आत वनवित करणे. 

8. िुल्क प्रमावणत करतानंा विक्षणिास्त्र महाविद्यालयाकडून उपलब्ि झालेल्या मावहतीची 
पडताळणी करून िुल्क वनविती करणे. मात्र, यासंदभात तक्रार प्राप्त झाल्यास िा िाद 
वनमाण झाल्यास त्याबाबत तपासणी प कामाफण त प्रत्यक्ष तपासणी करुन िस्तुस्स् तीनुसार 
तक्रार वनिारण करण्याचे अविकार िासनाकडे असतील. 

9. महाविद्यालयानंी प्रस्तावित केलले्या ि सवमतीने वनवित केलले्या िुल्काची अमंलबजािणी 
संस् ानंी करुन त्याचा अहिाल िासनास, विद्यापीठास, संबंवित आयोगास एन.सी.टी.ई. 
इत्यादी यानंा कळविल्याची खात्री करणे ि एक प्रत सवमतीकडे ठेिणे. 

10. सवमतीने वनवित केलेले िुल्क हे पुढील 3 िषासाठीच लागू रावहल. त्यानंतर पुढील 
कालाििीसाठी हे िुल्क पनु्हा वनवित करुन घ्याि ेलागेल. 

विक्षणिास्त्र महाविद्यालयाकंडून विक्षण िुल्क सवमतीने आकाराियाचे िुल्क:- 
 राज्यातील मान्यताप्राप्त विक्षणिास्त्र महाविद्यालयांनी विक्षण सवमतीकडून विक्षण िुल्क वनवित 
करताना सवमतीकडे नोंदणी करणे आिश्यक असून त्यापेाटी भराियाच्या नोंदणी िुल्काचे दर 
पुढीलप्रमाणे राहतील :-  
अ.क्र. अभ्यासक्रम संस् ा/विद्यापीठाचे वठकाण नोंदणी िुल्क 

1.  विक्षणिास्त्र पदिी ( बी. एड ) राज्यातील महाविद्यालये रु.30,000/- 
2.  विक्षणिास्त्र पदव्युत्तर ( एम. एड) राज्यातील महाविद्यालये रु.45,000/- 
3.  विक्षणिास्त्र पदिी/पदव्युत्तर  

( बी. एड./ एम. एड)  
इतर राज्यातील 
महाविद्यालये 

रु.2 लक्ष 

4.  विक्षणिास्त्र पदिी/पदव्युत्तर  
( बी. एड./ एम. एड)  

विदेिी संस् ा/विद्यापीठे रु.5 लक्ष  
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सवमतीचे कायालय 
सवमतीचे कायालय िासकीय विक्षणिास्त्र महाविद्यालय, महापावलका मागण, िोबी तलाि, मंुबई 

ये े राहील. यासाठी िासकीय विक्षणिास्त्र महाविद्यालयाच्या पवरसरातील 1 खोली कायालयासाठी 
उपलब्ि करुन देण्यात येईल. तसेच सवमतीच्या बैठकीसाठी िासकीय विक्षणिास्त्र महाविद्यालयाकडून 
सेवमनार हॉल उपलब्ि करुन देण्यात येईल. 

सवमतीच्या दैनंवदन कामकाजासाठी खालीलप्रमाणे पदवनर्ममती करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या स्िरुप ितेनश्रणेी 

1 सह संचालक, उच्च विक्षण  1 कायम 
स्िरुपी  

15600- 39100 रेामड पे. 7600 

2 प्रिासकीय अविकारी (िगण-1)  1 कायम 
स्िरुपी  

15600- 39100 रेामड पे. 5400 

3 िवरष्ट्ठ वलवपक  1 कायम 
स्िरुपी  

5200-20200 रेामड पे. 2400  

4 कवनष्ट्ठ वलवपक (रोखपाल )  1 कायम 
स्िरुपी  

5200 - 20200 रेामड पे. 1900  

5 वलवपक  2 कंत्राटी   रु 7000/- दरमहा 
6 लघुलेखक  1 कंत्राटी  रु 7000/- दरमहा 
7 विपाई  2 कंत्राटी  रु 4000/- दरमहा 
8 सफाई कामगार  1 कंत्राटी रु 4000/- दरमहा 
9 कामाचा ओघ विचारात घेिून  

सािारणत: 6 मवहन्याकंवरता   
कंत्राटी पध्दतीने 4 वलवपक   
(यादी तपासणी / लेखा 
परीक्षणकरीता) 

4 कंत्राटी  रु 7000/- दरमहा 

सन 2013-14 हे निीन िैक्षवणक िषण काही काळातच सुरु होत आहे. राज्यातील विना अनुदावनत 
ि कायम विना अनुदावनत विक्षणिास्त्र महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाचे विक्षण िुल्क वनवित 
करण्यासाठी विक्षण िुल्क सवमतीचे कायालय सुरु करण्यापासून ते पुणण क्षमतेने कायास्न्ित होण्यास 
काहीसा कालाििी लागेल. िैक्षवणक िषण सुरु होण्यापूिी विल्लक असलेल्या अत्यल्प कालाििीत विक्षण 
िुल्क सवमती काम सुरु करु िकत नसल्याने सवमती कायास्न्ित होईपयंत िासन वनणणय क्र.युएसजी-
2003/(८५/03)/विवि-4, वद.24/9/2003 अन्िये गठीत करण्यात आलेली विक्षण िुल्क सवमती िुल्क 
वनवितीचे काम पाहील. 
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सवमती कायास्न्ित करण्यासाठी पवहल्या िषी कायालय सुरु करण्यासाठी पिुण तयारी/खचण 
(उदा.दुरुस्ती, नुतनीकरण, दुरध्िनी ि विद्यतु जोडणी, संगणक ि इंटरनेट, कायालयीन स्टेिनरी ि 
यंत्रसामुरामी इ.) रु.30 लक्ष, कायालय सुरु झाल्यानंतर येणारा खचण (कायालयीन खचण) रु.5 लक्ष (आिती) 
ि वनयुक्त करण्यात येणाऱ्या अविकारी/कमणचारी यांच्या ितेनासाठी रु.25 लक्ष  (आिती) असा एकूण 
अंदाजे रु.60 लक्ष  इतक्या खचास मान्यता देण्यात येत आहे.  

पवहले िषण िगळता पुढील हंगामी आर्म क िषात येणाऱ्या संभाव्य खचाच्या रकमेतून सवमतीकडे 
अगोदरच्या िषात जमा झालेला वनिी िजा करुन उिणवरत रक्कम िासनाकडून उपलब्ि करुन देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

आर्म क तरतुद उपलब्ि झाल्यावििाय कायमस्िरुपी अ िा कंत्राटी पध्दतीिरील कमणचाऱ्याचंी 
वनयुक्ती केली जाणार नाही याची संचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंी दक्षता घ्यािी.  

याबाबतचा सन 2013-14 ि त्यापुढील  खचण मागणी क्रमाकं-डब्ल्यू - 2202  सिणसािरण विक्षण, 
80 सिणसािारण,  001 संचालन ि प्रिासन  )02)(01( सवमती, पंचिार्मषक योजनातंगणत योजना 
(2202H109)  या लेखाविषाखालील उपलब्ि तरतूदीतून भागविण्यात यािा. 

 हा िासन वनणणय वित्त विभागाच्या सहमतीने ि त्यांच्या अनौ. संदभण क्र.427/व्यय-5, वदनाकं 
22.5.2013 नुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

सदर िासन वनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस् ळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201307051501379608 असा आहे. हा आदेि 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने. 

 र. बा. मयेकर 
 अिर सवचि, महाराष्ट्ट िासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याचंे प्रिान सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा. उपमुख्यमंत्री याचंे सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
4. अप्पर मुख्य सवचि (वनयोजन विभाग), मंत्रालय, मंुबई. 
5. प्रिान सवचि, (वित्त विभाग),  मंत्रालय, मंुबई .  

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. संचालक, मावहती ि जनसंपकण  सचंालनालय, मंुबई. 
7. प्रिान सवचि, वििानमंडळ, सवचिालय, मंुबई. 
8. संचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9. सिण विभागीय सह संचालक, उच्च विक्षण. 
10. महालेखापाल ( लेखा ि अनुज्ञयेता ), महाराष्ट्र, मंुबई/ नागपूर.  
11. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र, मंुबई/ नागपूर.   
12. अविदान ि लेखा अविकारी, मंुबई. 
13. मा. मंत्री ( उच्च ि तंत्र विक्षण) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
14. मा. राज्यमंत्री ( उच्च ि तंत्र विक्षण) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
15. प्रिान सवचि ( उच्च ि तंत्र विक्षण) याचंे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई.  
16. सिण अिर सवचि / कायासन अविकारी उच्च ि तंत्र विक्षण विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
17. वनिड नस्ती  (मवि-2). 
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