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विना

अनुदान

अभ्यासक्रमाच्या

तत्तत्तिािर

संस्था

निीन

व्यािसावयक

सुरु करणे, सुरु असलेल्या

संस्थेत निीन अभ्यासक्रम सुरु करणे ककिा मंजूर प्रिेश

क्षमतेत बदल करण्यासाठीच्या प्रस्तािाकवरता नोंदणी
शुल्क आकारणे ि संयुक्त खात्तयात मुदत ठे ि ठे िण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण-2013/प्र.क्र.43/तांवश-4
मंत्रालय विस्तार भिन, मुंबई – 400 032
तारीख: 21 ऑगस्ट, 2013
िाचा –

1) शासन वनणणय क्रमांकः उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, क्र. सीटीसी-2011/(प्र.क्र.
42/11)/तांवश-4, वदनांक 24 .01. 2012.

2) संचालक, तंत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.

2/एनजीसी/(नों.शुल्क/मु.ठे ि)/2012/1973, वदनांक 20.11.2012.

3) संचालक, तंत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.

2/एनजीसी/(नों.शुल्क/मु.ठे ि)/2012/2074, वदनांक 14.12.2012.

4) संचालक, तंत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.

2/एनजीसी/(नों.शुल्क/मु.ठे ि)/2013/70, वदनांक 15.1.2013.

5) संचालक, तंत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.

2/एनजीसी/(नों.शुल्क/मु.ठे ि)/2013/146, वदनांक 30.1.2013.

प्रस्तािना –
राज्यातील उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या अविपत्तयाखालील विनाअनुदावनत तत्तिािर

निीन व्यािसावयक अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करणे, सुरु असलेल्या संस्थेत निीन अभ्यासक्रम
सुरु करणे ककिा मंजूर प्रिेश क्षमतेत बदल करण्यासाठीच्या अभ्यासक्रमांबाबत संयुक्त खात्तयात

मुदत ठे ि ठे िण्यासाठी आकाराियाचे सुिारीत नोंदणी शुल्क ि मुदत ठे िींची रक्कम शासन वनणणय ,
उच्च ि तंत्रवशक्षण विभाग, क्र. सीटीसी-2011/(प्र.क्र.42/11)/तांवश-4, वद. 24.1.2012 अन्िये

शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण-2013/प्र.क्र.43/तांवश-4

शैक्षवणक िर्ण 2012-13 पासून वनवचचत करण्यात आली आहे . सदरहू शासन वनणणयाची
अंमलबजािणी तंत्र वशक्षण संचालनालयामार्णत शैक्षवणक िर्ण 2012-13 पासून करण्यात येत आहे .
परंतु सदर अंमलबजािणी करताना संचालनालय स्तरािर शासन वनणणयातील पृष्ट्ठ क्र. 3 िर नमूद
सुिारीत मुदत ठे ि या वशर्ाखालील तक्त्तयाच्या संदभात काही अडचणी वनमाण झाल्या आहे त.

तसेच पी.आय.ओ ि एनआरआय च्या जागा या संदभातील मुदतिाढीबाबत, प्रिेश क्षमता कमी

करणे/अभ्यासक्रम बंद करणे, संस्थेचे स्थलांतर अथिा नांिात बदल, परदे शी संलग्नता, पदव्युत्तर
पदिी, पदव्युत्तर पदविका, पदविकोत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या मंजूर क्षमतेत िाढ यासाठी

आकाराियाचे नोंदणी शुल्क वनिारीत करणे आिचयक आहे . त्तयाचप्रमाणे शैक्षवणक िर्ण 2013-14
साठी अवखल भारतीय तंत्र वशक्षण पवरर्दे ने प्रवस्द केलेल्या पप्रुिल प्रोसेस हण ण्डबुकनुसार डयुअल
पदिी/इंटीग्रेटेड कोसेस नव्याने दोन विर्यांचा समािेश करण्यात आला असून त्तयासाठी सु्दा
शुल्क वनिारीत करणे आिचयक आहे . तसेच परदे शी विद्यापीठ/संस्थेच्या संलग्नतेबाबत सु्दा

मुदतठे िीचे शुल्क वनिारीत करणे आिचयक आहे . हे विचारात घे ऊन उपरोक्त शासन वनणणय वद.
24.1.2012 म्ये नमुद केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या शुल्काव्यावतवरक्त सुिारीत नोंदणी शुल्क ि
सुिारीत मुदत ठे ि वनवचचत करण्यासंदभात नव्याने शासन आदे श वनगणवमत करण्याची वनवचचत
करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती.
शासन वनणणय–
पी.आय.ओ ि एनआरआय च्या जागा या संदभातील मुदतिाढीबाबत, प्रिेश क्षमता कमी

करणे/अभ्यासक्रम बंद करणे, संस्थेचे स्थलांतर अथिा नांिात बदल, परदे शी संलग्नता, पदव्युत्तर
पदिी, पदव्युत्तर पदविका, पदविकोत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या मंजूर क्षमतेत िाढ, दुसरी पाळी
ि अंशकालीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी आकाराियाचे नोंदणी शुल्क वनिारीत करणे.

त्तयाचप्रमाणे शैक्षवणक िर्ण 2013-14 साठी अवखल भारतीय तंत्र वशक्षण पवरर्दे ने प्रवस्द केलेल्या
पप्रुिल प्रोसेस हण ण्डबुकनुसार डयुअल पदिी/इंटीग्रेटेड कोसेस नव्याने दोन विर्यांचा समािेश
करण्यात आला असून त्तयासाठी सु्दा शुल्क वनिारीत करणे. तसेच परदे शी विद्यापीठ/संस्थेच्या

संलग्नतेबाबत सु्दा मुदतठे िीचे शुल्क वनिारीत करणे , हे विचारात घे ऊन सुिारीत नोंदणी शुल्क
ि सुिारीत मुदत ठे ि खालीलप्रमाणे वनिारीत करण्यात येत आहे :-
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विनाअनुदावनत पदविका, पदिी, पदव्युत्तर पदिी, पदव्युत्तर/पदविकोत्तर पदविका या
स्तरािरील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांच्या संस्था/महाविद्यालयातील विविि
प्रस्तािांसाठी सुिारीत नोंदणी शुल्क

अ.

प्रस्तािाचे स्िरुप

ज्या वठकाणी प्रत्तयक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे त ककिा सुरु करण्यात ये णार आहे त त्तया

क्र.

वठकाणासाठी विवहत केलेली नोंदणी शुल्कांची रक्कम

मुंबई, ठाणे, निी मुंबई

पुणे,

नागपूर,

औरंगाबाद, कपपरी-

उिणरीत

उिणरीत

महानगरपावलका

महानगरपावलका

कचचिड,
महानगरपावलका
क्षेत्र
1
1

2
निीनअवभयांवत्रकी/तंत्रशास्त्र/

3

4

5

6

रु. 2,25,000/-

रु. 1,50,000/-

रु.1,12,500/-

रु. 75,000/-

रु. 1,50,000/-

रु. 1,12,500/-

रु. 75,000/-

रु. 45,000/-

रु. 1,50,000/-

रु. 1,12,500/-

रु. 75,000/-

रु. 45,000/-

िास्तुशास्त्र/और्िवनमाणशास
त्र/हॉटे ल मणनेजमेंट पण्ड

कणटरींग टे क्नॉलॉजी पदिी
अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये
2

निीन अवभयांवत्रकी/
तंत्रशास्त्र/िास्तुशास्त्र/
और्िवनमाणशास्त्र/हॉटे ल
मणनेजमेंट पण्ड कणटरींग
टे क्नॉलॉजी पदविका
अभ्यासक्रमाच्या संस्था

3

निीन अवभयांवत्रकी/
तंत्रशास्त्र/िास्तुशास्त्र/
और्िवनमाणशास्त्र/हॉटे ल
मणनेजमेंट पण्ड कणटरींग

टे क्नॉलॉजी/एमबीए/एमएमए
स/ एमसीए/पीजीडीएम/
पीजीडीबीएम अभ्यासक्रमाची
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अ.

प्रस्तािाचे स्िरुप

ज्या वठकाणी प्रत्तयक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे त ककिा सुरु करण्यात ये णार आहे त त्तया

क्र.

वठकाणासाठी विवहत केलेली नोंदणी शुल्कांची रक्कम

पदव्युत्तर
पदिी/पदव्युत्तर/पदविकोत्तर
पदविका महाविद्यालये
4

सुरु असलेल्या सिण

रु. 75,000/-

रु. 60,000/-

रु. 45,000/-

रु. 37,500/-

रु. 60,000/-

रु. 45,000/-

रु. 30,000/-

रु. 15,000/-

रु. 1,35,000/-

रु. 90,000/-

रु. 67,500/-

रु. 45,000/-

रु. 1,35,000/-

रु. 90,000/-

रु. 67,500/-

रु. 45,000/-

सुरु असलेल्या व्यािसावयक रु. 1,35,000/-

रु. 90,000/-

रु. 67,500/-

रु. 45,000/-

व्यािसावयक अभ्यासक्रमाच्या
महाविद्यालये तथा संस्थेत
प्रथम िा दुसऱ्या पाळीम्ये
अवतरीक्त/निीन भ्यासक्रम
सुरु करणे ि अभ्याक्रमाच्या

मंजूर प्रिेश क्षमतेत िाढ करणे
5

अवखल भारतीय तंत्र वशक्षण
पवरर्दे च्या

अखत्तयारीत

नसलेल्या इतर अभ्यासक्रमांचे
प्रस्ताि ि इतर अंशकालीक
पदविका

िा

पदविकोत्तर

अभ्यासक्रम
6

सुरु असलेल्या व्यािसावयक
अभ्यासक्रमांची
महाविद्यालयांचे तथा संस्थांचे
स्थलांतरण

7

सुरु असलेल्या व्यािसावयक
अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये
तथा संस्था बंद करणे

8

अभ्यासक्रमाच्या

महाविद्यालयात तथा संस्थेत
अवखल भारतीय तंत्र वशक्षण
पवरर्दे च्या

अखत्तयारीतील
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अ.

प्रस्तािाचे स्िरुप

ज्या वठकाणी प्रत्तयक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे त ककिा सुरु करण्यात ये णार आहे त त्तया

क्र.

वठकाणासाठी विवहत केलेली नोंदणी शुल्कांची रक्कम

अभ्यासक्रमांची दुसरी पाळी ि
अंशकालीन अभ्यासक्रम सुरु
करणे
9

सुरु असलेल्या व्यािसावयक रु. 1,35,000/-

रु. 90,000/-

रु. 67,500/-

रु. 45,000/-

रु. 90,000/-

रु. 67,500/-

रु. 45,000/-

रु. 60,000/-

रु. 45,000/-

रु. 37,500/-

रु. 60,000/-

रु. 45,000/-

रु. 37,500/-

रु. 60,000/-

रु. 45,000/-

रु. 37,500/-

रु. 3,00,000/-

रु. 2,25,000/-

रु. 1,50,000/-

अभ्यासक्रमाच्या
महाविद्यालयात तथा संस्थेत
पी.आय. ओ. च्या जागा ि
त्तयांच्या मुदतिाढीबाबत
10

सुरु असलेल्या व्यािसावयक रु. 1,35,000/अभ्यासक्रमाच्या
महाविद्यालयात तथा संस्थेत
एन.आर. आय. च्या जागा ि
त्तयांच्या मुदतिाढीबाबत

11

सुरु असलेल्या व्यािसावयक रु. 75,000/अभ्यासक्रमाच्या
महाविद्यालयात

तथा

संस्थेतील मंजूर प्रिेश क्षमता
कमी करणे/अभ्यासक्रम बंद
करणे
12

सुरु असलेल्या व्यािसावयक रु. 75,000/अभ्यासक्रमाच्या नािात बदल
करणे

13

ड्यूअल

पदिी/इंवटग्रेटेड रु. 75,000/-

कोसेस
14

परदे शी संस्था/विद्यापीठ यांचा
सहयोग

रु. 4,50,000/-
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विनाअनुदावनत पदिी, पदव्युत्तर पदिी, पदविका, पदव्युत्तर/पदविकोत्तर पदविका या
स्तरािरील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांच्या संस्था/महाविद्यालयातील विविि प्रस्तािांसाठी सुिारीत
मुदत ठे ि
अ.

प्रस्तािाचे स्िरुप

क्र.

अभ्यासक्रमाची

वितीय िर्ण

1

पदिी

अवभयांवत्रकी रु. 22,50,000/-

रु. 22,50,000/-

2

और्िवनमाणशास्त्र/िास्तुशास्त्र/हॉटे ल मणनेजमेंट पण्ड रु. 12,00,000/-

रु. 10,50,000/-

महाविद्यालये

निीन

प्रथम िर्ण

कणटरींग टे क्नॉलॉजी पदिी अभ्यासक्रमाची निीन
महाविद्यालये

3

एमबीए/एमएमएस/एमसीए/पीजीडीएम/पीजीडीबीएम
अभ्यासक्रमाची

रु. 10,50,000/-

रु. 9,00,000/-

निीन पदव्युत्तर पदिी/पदव्युत्तर

पदविका महाविद्यालये
4

पदविका

अभ्यासक्रमाची

रु. 9,00,000/-

रु. 7,50,000/-

5

िास्तुविद्या/और्िवनमाणशास्त्र/हॉटे ल मणनेजमेंट पण्ड रु. 7,50,000/-

रु. 7,50,000/-

(अवभयांवत्रकी)

निीन

तंत्रवनकेतने

कणटरींग टे क्नॉलॉजी पदविका अभ्यासक्रमाच्या निीन
संस्था

6

संगणक प्रगत अभ्यासक्रमाच्या निीन संस्था

7

पदिी/पदव्युत्तर पदिी/पदव्युत्तर पदविका अवतरीक्त्त रु. 4,50,000/अभ्यासक्रम

प्रवत अभ्यासक्रम

8

पदविका अवतरीक्त अभ्यासक्रम

रु. 3,00,000/-

9

िाढीि प्रिेश क्षमता/पदिी/पदविका/पदव्युत्तर

रु. 1,50,000/-

पदिी/पदव्युत्तर पदविका (अवखल भारतीय तंत्र

रु. 3,00,000/-

रु. 3,00,000/-

प्रवत अभ्यासक्रम
प्रवत अभ्यासक्रम

वशक्षण पवरर्दे च्या मानकान्िये वनिारीत एका
तुकडीसाठी)
10

पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम (अंशकालीन)

रु. 3,00,000/प्रवत अभ्यासक्रम
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अ.

क्र.

प्रस्तािाचे स्िरुप

प्रथम िर्ण

वितीय िर्ण

11

एम.ई./एम.टे क./एम. र्ामण इत्तयादी ि पदव्युत्तर रु. 3,00,000/पदविका अभ्यासक्रम

प्रवत अभ्यासक्रम

12

ड्यूअल पदिी/इंवटग्रेटेड कोसेस

रु.4,50,000/-

-

13

परदे शी संस्था/परदे शी विद्यापीठ सहयोग

रु. 1,00,00,000

रु. 1,00,00,000

प्रवत अभ्यासक्रम

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्तयाचा संकेताक 201308211537525008 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

Madan
Maruti Morve

Digitally signed by Madan Maruti Morve
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Higher & Technical Education,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Madan Maruti Morve
Date: 2013.08.26 17:01:58 +05'30'

(म. मा. मोरवे)

प्रत :-

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

1.

मा. राज्यपालांचे सवचि, राजभिन मुंबई.

3.

संचालक, तंत्र वशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - 1.

2.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रिान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

सवचि, महाराष्ट्र राज्य तंत्र वशक्षण मंडळ, िांद्रे (पूिण), मुंबई.

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई /नागपूर.

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेंयता), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपूर.
अविदान ि लेखा अविकारी, मुंबई.
वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

10. अवखल भारतीय तंत्र वशक्षण पवरर्द, विभागीय अविकारी, इंडस्ट्स्रयल पचयुरंस वबल्डींग,
2 रा माळा, चचणगेट, मुंबई.
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11. सिण मा. मंत्र्यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

12. सिण मा. राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
13. कुलसवचि, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.

14. कुलसवचि, एस. एन. डी. टी. मवहला विद्यापीठ, मुंबई.
15. कुलसवचि, पुणे विद्यापीठ, पुणे.

16. कुलसवचि, वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

17. कुलसवचि, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ,जळगाि.

18. कुलसवचि, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.
19. कुलसवचि, स्िामी रामानंद तीथण मराठिाडा विद्यापीठ, नांदेड.
20. कुलसवचि, संत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ, अमरािती.

21. कुलसवचि, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर.
22. कुलसवचि, गोंडिाना विद्यापीठ, गडवचरोली.

23. कुलसवचि, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, वज. रायगड.
24. उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागातील सिण सह सवचि/उप सवचि.
25. उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागातील सिण कायासने.
26. वनिड नस्ती, तांवश-4.
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