विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वदनाांक 30
जून, 2010 च्या अविसूनेमिील वदनाांक 4 मे
, 2016 ि वदनाांक, 11 जुल,ै 2016 रोजी
केलेली अनुक्रमे विसरी ि चौथी सुिारणा
राज्यािील उच्च विक्षण क्षेत्रािील अकृवि
विद्यापीठे ि अकृवि विद्यापीठाांिी सांलग्ननि
उच्च ि िांत्र विक्षण विभागाांिगगि असलेल्या
महाविद्यालयािील

विक्षक

ि

विक्षक

समकक्ष पदाांना लागू करण्याबाबि.

महाराष्ट्र िासन
उच्च ि िांत्र विक्षण विभाग
िासन वनणगय क्रमाांकः सांकीणग-2017/ प्र. क्र. 33/17/विवि-1
मादाम कामा मागग, हु िात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
वदनाांक:- 04 माचग, 2017

िाचा
1) िासन वनणगय क्रमाांकः एनजीसी-2009 (243/09) /विवि-1, वदनाांक 12 ऑगस्ट, 2009
2) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अविसूचना क्र. F-3.1/2009, वदनाांक 30 जून, 2010
3) िासन वनणगय क्रमाांकः सांकीणग-2011/(25/11)/ विवि-1, वदनाांक 15 फेब्रुिारी, 2011
4) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अविसूचना क्र. F-1-2/2009, (EC/PS),
वदनाांक 13 जून, 2013
5) िासन वनणगय क्रमाांक : सांकीणग-2016/ प्र. क्र. 88/16/विवि-1,
वदनाांक 15 ऑक्टोबर, 2016
6) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अविसूचना क्र. F.1-2/2016 (PS Amendment),
वदनाांक 4 मे, 2016.
7) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अविसूचना क्र. F.1-2/2016 (PS Amendment),
वदनाांक 11 जुलै, 2016.
8) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अविसूचना क्र. F.1-2/2016 (PS) Amendments,
वदनाांक 10 जानेिारी, 2017.

प्रस्िािना :विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सांदभग क्र. 2 येथील वदनाांक 30 जून, 2010 च्या अविसूचनेन्िये
केंद्रीय विद्यापीठे ि महाविद्यालये / सांस्था मिील विक्षक ि समकक्ष पदाांिरील वनयुक्त्या, सदर पदाांची
वकमान िैक्षवणक अहगिा, इ. वनविि केलेल्या आहेि. िसेच सदर पदाांिरील अध्यापकाांच्या
िेिनश्रेण्या, अनुिांवगक लाभ, िेिनिाढी, इत्यादी बाबि आदे ि वदलेले आहेि. सदर अविसूचना सांदभग
क्र. 3 येथील वदनाांक 15 फेब्रिारी, 2011 च्या िासन वनणगयान्िये राज्यािील अकृवि विद्यापीठे ि
सांलग्ननि महाविद्यालयािील विक्षक ि विक्षक समकक्ष पदाांना लागू करण्याि आली आहे.
सांदभावकि क्र. 4 येथील वदनाांक 13 जून, 2013 च्या अविसूचनेन्िये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने
वदनाांक 30 जून, 2010 च्या अविसूचनेि केलेली दुसरी दु रूस्िी सांदभावकि क्र. 5 येथील वदनाांक 15
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ऑक्टोबर, 2016 च्या िासन वनणगयान्िये लागू करण्याि आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने
सांदभग क्रमाांक 6 ि 7 येथील अविसूचनेन्िये वदनाांक 30 जून, 2010 च्या अविसूचनेमध्ये केलेल्या
(विसरी ि चौथी) सुिारणा राज्यािील उच्च विक्षण क्षेत्रािील अकृवि विद्यापीठे ि सांलग्ननि उच्च ि
िांत्र विक्षण विभागाांिगगि असलेल्या महाविद्यालयािील विक्षक ि विक्षक समकक्ष पदाांना लागू
करण्याची बाब िासनाच्या विचारािीन होिी.

िासन वनणगय
1.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वदनाांक 30 जून, 2010 च्या अविसूचनेमध्ये सांदभािीन क्र. 6 ि

सांदभािीन क्र. 7 येथील अनुक्रमे वदनाांक 4 मे, 2016 ि वदनाांक 11 जुलै, 2016 रोजीच्या
अविसूचनेन्िये केलेल्या अनुक्रमे विसऱ्या ि चौथ्या सुिारणेिील विफारिी / वनदे ि याबाबि
साकल्याने विचार करून त्यासांदभाि िासन पुढीलप्रमाणे आदे ि दे ि आहे :अ.क्र.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या

िासन आदेि

वदनाांक 30 जून, 2010 मिील
पवरच्छे द क्र.
1

पवरच्छे द क्र. 3.3.1, 4.4.1, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सांदभािीन क्र. 6 येथील वदनाांक 4
4.4.2.1,

4.4.2.2,

4.5.3 ि 4.6.3
2

4.4.2.3, मे, 2016 रोजी वनगगवमि केलेल्या अविसुचनेन्िये सुिावरि
केल्याप्रमाणे िरिुदी जिाच्या ििा लागू करण्याि येि आहे ि.

पवरच्छे द क्र. 3.4.1, 5.1.6 (d), विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सांदभािीन क्र. 7 येथील वदनाांक
6.0.5 (i)

11 जुलै, 2016 रोजी वनगगवमि केलेल्या अविसुचनेन्िये सुिावरि
केल्याप्रमाणे िरिुदी जिाच्या ििा लागू करण्याि येि आहे ि.
िसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सांदभािीन क्र. 8 येथील
वदनाांक 10 जानेिारी, 2017 रोजी वनगगवमि केलेल्या
अविसूचनेिील िरिुदी लागू राहिील.

3.

िसेच सांदभािीन क्र. 7 येथील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वदनाांक 11 जुलै, 2016 च्या

अविसूचनेिील पवरच्छे द क्र. 3, 4, 5 ि 6 मिील िरिुदी जिाच्या ििा लागू करण्याि येि आहेि.
सदर िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळािर
उपलब्ि करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201703041318312508 असा आहे . हा आदे ि
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकि करुन काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

Digitally signed by Vijay Eknath Sable
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( विजय साबळे )
िासनाचे अिर सवचि
प्रि,
1. मा. राज्यपाल िथा कुलपिी याांचे सवचि, राजभिन मलबार वहल, मुांबई,
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2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि, मांत्रालय, मुांबई,
3. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े िा) मुांबई-1, महाराष्ट्र, (5 प्रिी),
4. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) मुांबई-1, महाराष्ट्र, (5 प्रिी),
5. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े िा)-नागपूर-2, महाराष्ट्र (5 प्रिी),
6. सिग सहसवचि/उपसवचि, उच्च ि िांत्र विक्षण विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
7. सिग अकृवि विद्यापीठाांचे कुलगुरु,
8. सांचालक, उच्च विक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
9. सांचालक, िांत्रविक्षण / कला / ग्रांथालय, महाराष्ट्र िासन,
10. सांचालक, िांत्रविक्षण / कला / ग्रांथालय, महाराष्ट्र िासन,
11. सांचालक, मावहिी ि िांत्रज्ञान सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई,
12. सिग अिर सवचि / कक्ष अविकारी, उच्च ि िांत्र विक्षण विभाग, मांत्रालय, मुांबई,
13. सिग विभागीय सहसांचालक,उच्च विक्षण/िांत्रविक्षण/कला / ग्रांथालय,
14. सिग अकृवि विद्यापीठाांचे कुलसवचि,
15. मा. मांत्री (उच्च ि िांत्र विक्षण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई,
16. मा. राज्यमांत्री (उच्च ि िांत्र विक्षण) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई,
17. वनिि नस्िी (विवि-1).
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