
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील 
अिासकीय अनुदाशनत महाशिद्यालयातील शिशिि 
पदिी ि पदव्युत्तर पदिी अभ्यासक्रमासंाठी 
अभ्यांगत/ताशसका तत्िािरील  अध्यापकानंा प्रदान 
कराियाच्या मानिनाचे दर सुिाशरत करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, 

     िासन शनणणय क्रमाकं : संकीणण-2018/(185/18)/मशि-3, 
मंत्रालय शिस्तार, मंुबई -400 032. 

शदनाकं : 14 नोव्हेंबर, 2018. 

           िाचा:  िासन शनणणय, उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग क्र.टीईडी-2008/(183)/08/ताशंि-5,  
                        शदनाकं 05 नोव्हेंबर,2008                   
प्रस्तािना :- 
 उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभागाच्या अखत्याशरतील उच्च शिक्षण सचंालनालयाच्या 
अशिपत्याखालील पदिी ि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासंाठी सैद्ाशंतक, प्रात्यशक्षके इत्यादी कामाकंरीता 
संदभािीन िासन शनणणयान्िये अभ्यागंत अध्यापकाचंे मानिनाचे दर शनशित करण्यात आले आहेत. 
संदभािीन िासन शनणणयान्िये लागू करण्यात आलेले मानिनाचे दर सुिाशरत करण्याची बाब 
िासनाच्या शिचारािीन होती. याबाबत सिांगीन शिचार करुन खालीलप्रमाणे िासन शनणणय 
शनगणशमत करण्यात येत आहे.  

िासन शनणणय :- 

 उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभागाच्या अखत्याशरतील उच्च शिक्षण सचंालनालयाच्या 
अशिपत्याखालील अिासकीय अनुदाशनत महाशिद्यालयांमध्ये शिशिि पदिी ि पदव्युत्तर पदिी 
अभ्यासक्रमासंाठी शनयुक्त करण्यात येणाऱ्या अभ्यागंत / ताशसका तत्िािरील अध्यापकानंा प्रदान 
कराियाच्या मानिनाच्या दरात या िासन शनणणयाच्या शदनाकंापासून पुढीलप्रमाणे सुिारणा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ.
क्र. 

अभ्यासक्रमाचा प्रकार शदनांक 05.11.2008 च्या 
िासन शनणणयान्िये अनुज्ञेय 
असलेले दर (प्रशत 
तासाकरीता)  

सुिाशरत दर  
(प्रशत तासाकरीता) 

सैद्ांशतक प्रात्यशक्षके सैद्ांशतक प्रात्यशक्षके 

1. कला, िाशणज्य, शिज्ञान (पदिी) रु. 300/- रु. 150/- रु.500/- रु.200/- 
2. कला, िाशणज्य, शिज्ञान (पदव्युत्तर) रु. 300/- रु. 150/- रु.600/- रु.250/- 
3. शिक्षणिास्त्र आशण िारीशरक शिक्षण 

(पदिी/ पदव्युत्तर व्यािसाशयक 
अभ्यासक्रम) 

रु. 300/- रु. 150/- रु.600/- रु.250/- 

4. शिशि (पदिी / पदव्युत्तर व्यािसाशयक 
अभ्यासक्रम) 

रु. 300/- रु. 150/- रु.600/- रु.250/- 
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2. िरील सुिारीत दर पुढील अटींच्या अशिन राहून मंजूर करण्यात याि.े :- 
1) ताशसका तत्िािर अध्यापकाचंी शनयुक्ती करण्यापूिी संस्थेतील संबंशित शिद्यािाखेतील 

सिण शिक्षकीय तसेच प्रिासकीय पदािर काम करणाऱ्या शिक्षकानंा प्रमाणकानुसार 
िैक्षशणक भार देण्यात आला आहे याची खात्री करण्यात यािी. 

2) ताशसका तत्िािरील अध्यापकाचंी शनयुक्ती करण्यापूिी शिभागीय सहसंचालक (उच्च 
शिक्षण) याचंे कायालयाकडून संबंशित शिषयाचा कायणभार तपासून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र घेणे आिश्यक राहील.  

3) एका पूणणिळे शरक्त पदाकशरता फक्त दोनच ताशसका तत्िािरील अध्यापकाचं्या 
नेमणकुा करता येतील. एका अध्यापकाकडे जास्तीत जास्त 09 ताशसकाचंा कायणभार 
सोपशिता येईल.  

4) संस्थेने शिद्यापीठ मान्यतेने जाशहरात देऊन शिद्यापीठ अनुदान आयोग/ शिखर संस्था/ 
िासन यानंी िळेोिळेी शिशहत केलेली िैक्षशणक अहणता ि पात्रतािारक अध्यापकाचंी 
स्थाशनक शनिड सशमतीमाफण त शनिड करािी. ज्यामध्ये संस्थाप्रमुख, प्राचायण, 
शिभागप्रमुख ि एक बाह्य शिषय तज्ज्ञ असािा.  

5) ताशसका तत्िािरील अध्यापकाचंी एका िैक्षशणक िषासाठी जास्तीत जास्त 09 
मशहन्यासंाठी तात्पुरत्या स्िरुपात शनयुक्ती करण्यात यािी ि त्यास शिद्यापीठाची 
मान्यता घेण्यात यािी. त्यानंतर ही शनयुक्ती आपोआप संपुष्ट्टात येईल. 

6) ताशसका तत्िािरील शनयुक्ती ही तात्पुरत्या स्िरुपातील शनयुक्ती असल्याने त्यास 
शनयशमत सेिचेे कोणतेही हक्क प्राप्त होत  नाहीत, त्यामुळे भशिष्ट्यात सेिते कायम 
करण्याची मागणी/ शनयशमत सेिचे्या कोणत्याही हक्काची मागणी करणार नाही, तसेच 
त्यास एकािळेी एकाच महाशिद्यालयात काम करता येईल, असे हमीपत्र रु. 100/- 
स्टॅम्प पेपरिर संबंशित अध्यापकाकडून रुजू होते िळेी घेण्यात याि.े  

7) ताशसका तत्िािरील कोणत्याही उमेदिारास एकाच मशहन्यात त्याच्या दजाच्या अनुज्ञये 
ितेनश्रेणीतील सुरुिातीच्या ितेनश्रेणीच्या रक्कमेपेक्षा जास्त मानिन शदले जाणार 
नाही याची जबाबदारी संबंशित महाशिद्यालयाचे प्राचायण/संस्थेचे संचालक तसेच 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण याचंी राहील. 

8) ताशसका तत्िािरील शनयुक्त अध्यापकानंा त्याचं े मानिन दरमहा शनयशमत स्िरुपात 
सेिाथण/एचटीई सेिाथण प्रणालीमाफण त अदा करण्यात याि.े  

9) महाशिद्यालयात कायणरत पूणणिळे अध्यापकानंा ताशसका तत्िािरील शदलेली अशतशरक्त 
शनयुक्ती मान्य केली जाणार नाही अथिा मानिन शमळण्यास पात्र होणार नाही. 

10) अभ्यागंत शनमंशत्रत हे संबंशित अभ्यासक्रमािी शनगशडत व्यिसायातील तज्ज्ञ व्यक्ती 
पुरते मयाशदत राहतील. अिा अनुभि संपन्न व्यक्तीना व्याख्यानासाठी पाचारण 
करण्यात याि,े मात्र त्यांना अभ्यास पूणण करण्याच्या दृष्ट्टीने शनमंशत्रत करण्यात येऊ 
नये. 

11)  प्रत्यक्ष उपलब्ि कायणभार आशण ताशसका तत्िािरील मानिन अदायगीबाबत काही 
अशनयशमतता आढळल्यास त्याची सिणस्िी जबाबदारी ही संबंशित महाशिद्यालयाचे 
प्राचायण/संस्थेचे संचालक तसेच सहसंचालक, उच्च शिक्षण याचंी राहील.   
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3. सदर िासन शनणणय शित् त शिभागाचा अनपपचाशरक सदंभण क्र.008/2018/व्यय-5, 
शद.01.09.2018 अन्िये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन शनगणशमत करण्यात येत आहे. 
 
 सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असुन त्याचा संकेताकं 201811141229390508 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.                          
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने, 
 
 
 
                                         (हे.पं.बाशिस्कर)  
                       कायासन अशिकारी, महाराष्ट्र िासन  
प्रशत, 

1. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सिण शिभागीय कायालये, महाराष्ट्र राज्य. 
3. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 1-2, मंुबई / नागपूर. 
4. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र 1-2, मंुबई / नागपूर. 
5. शित्त शिभाग, व्यय 5, मंत्रालय, मंुबई-32. 
6. मा. मंत्री (उच्च ि तंत्र शिक्षण) याचंे खाजगी सशचि/मा. राज्यमंत्री (उच्च ि तंत्र शिक्षण)  
     याचंे खाजगी सशचि. 
0. उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभागातील सिण सह सशचि/ उप सशचि/ अिर सशचि/ कायासन  
     अशिकारी. 
8. शनिड नस्ती, उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग/मशि-3. 
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Baviskar
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