अिखल भारतीय तं, िश.ण पिरषदे ने िदले5या

मा7यतेस अनुस:न शै.िणक वष> 2021-22

पासून नवीन संBथा सु: करणे, राDयातील

िवEमान

एचएमसीटी,

िवनाअनुदािनत

अKयासLमाMया

अिभयांि,की,

IयवBथापनशाJ,
पदवी

व

पदIयुNर

संBथेमOये नवीन अKयासLम

एमसीए
पदवी

सु: करणे,

सOयाMया Pवेश .मतेत वाढ, पूवR कमी केलेली
Pवेश.मता पूवव
> त करणे, तुकडी पूण> करणे,

Pादे िशक भाषेतील नवीन अKयासLम सु: करणे
तसेच पीआयओ/एनआरआय यांMया नवीन व

पूवRMया

जागांना

मुदतवाढ

शासनाची मा7यता दे \याबाबत.

दे णे

इ.साठी

महारा_` शासन

उMच व तं,िश.ण िवभाग

शासन िनण>य L.टीईएम-2021/P.L. 124/तांिश-4
मादाम कामा रोड, हु ताgमा चौक राजगु: चौक,
मं,ालय िवBतार भवन, मुंबई-400 032.

वाचा :-

िदनांक: 18 ऑगBट, 2021.

१) संचालक, तं, िश.ण यांचे प, L. २/एनजीसी/मा7यता/2021/652, िदनांक 26/07/2021.

२) संचालक, तं, िश.ण यांचे प, L. २/एनजीसी/मा7यता/2021/669, िदनांक 30/07/2021.
PBतावना :

संचालक, तं,िश.ण यांनी वर नमूद Lमांक 1 िदनांक 26/7/2021 व Lमांक 2 येथील

िदनांक 30/07/2021 रोजीMया प,ा7वये िवEमान कायम िवनाअनुदािनत अिभयांि,की,

एचएमसीटी, IयवBथापनशाJ, एमसीए अKयासLमाMया पदवी व पदIयुNर पदवी संBथेमOये नवीन
अKयासLम सु: करणे, सOयाMया Pवेश .मतेत वाढ, पूवR कमी केलेली Pवेश.मता पूवव
> त करणे,

तुकडी पूण> करणे, Pादे िशक भाषेत नवीन अKयासLम सु: करणे तसेच नवीन संBथा सु: करणे,

पीआयओ/एनआरआय यांMया नवीन व पूवRMया जागांना मुदतवाढ दे णे इ.बाबत शासन मा7यता
दे \यासाठी PBतािवत केले आहे .
2.

संचालक, तं,िश.ण यांनी PBतािवत के5याPमाणे शै.िणक वष> 2021-22 पासून सोबतMया

Annexure - A, B, C व D मधील संBथांMया नावासमोर दश>िव5याPमाणे िवEमान संBथेमOये नवीन

अKयासLम सु: करणे, सOयाMया Pवेश .मतेत वाढ, पूवR कमी केलेली Pवेश.मता पूवव
> त करणे,

तुकडी पूण> करणे, Pादे िशक भाषेत नवीन अKयासLम सु: करणे तसेच नवीन संBथा सु: करणे,

पीआयओ/एनआरआय यांMया नवीन व पूवRMया जागांना मुदतवाढ दे णे इ.बाबत शासन मा7यता
दे \याची बाब शासनाMया िवचाराधीन होती.

शासन िनण>य Lमांकः टीईएम-2021/P.L. 124/तांिश-4

शासन िनण>य :

अिखल भारतीय तं, िश.ण पिरषद, नवी िदvी यांनी िदले5या मा7यतेस अनुसwन संचालक,

तं, िश.ण यांनी PBतािवत के5याPमाणे, शै.िणक वष> 2021-2022 पासून सोबतMया Annexure

- A, B, C व D मधील संBथांMया नावासमोर दश>िव5याPमाणे िवEमान कायम िवनाअनुदािनत/
शासकीय अिभयांि,की,

एचएमसीटी, IयवBथापनशाJ, एमसीए

अKयासLमाMया पदवी व

पदIयुNर पदवी संBथेमOये नवीन अKयासLम सु: करणे,सOयाMया Pवेश .मतेत वाढ,

पूवR

कमी केलेली Pवेश.मता पूवव
> त करणे, तुकडी पूण> करणे, Pादे िशक भाषेत नवीन अKयासLम सु:
करणे तसेच नवीन संBथा सु: करणे, पीआयओ/ एनआरआय यांMया नवीन व पूवRMया जागांना

कायम िवनाअनुदािनत तgवावर मुदतवाढ दे णे इ.बाबत खालील अटी व शतxMया अधीन राहू न
शासनाची मा7यता दे \यात येत आहे :-

१) सदर मंजूरी कायम िवना अनुदान तgवावर राहील.

२) PBतुत बाबतीत अिखल भारतीय तं,िश.ण पिरषदे ने िविहत केले5या तसेच िदनांक 21 मे, 1983 Mया
शासन िनण>या7वये िविहत केले5या अटyची पूत>ता करणे संबिं धत संBथेस बंधनकारक राहील. सदर

अKयासLमासाठी संBथेचे Pवे..मता वर नमुद के5याPमाणे राहील.

३) शासनाने िविहत केले5या तसेच अिखल भारतीय तं, िश.ण पिरषद, नवी िदvी / फाम>सी कॉ}7सल
ऑफ इंिडया, नवी िदvी यांनी िविहत केले5या सव> अटी व शतR मा7य अस5याबाबत संBथेस

करारनामा करावा लागेल. तसेच संबिं धत कागदप,ांची आिण औपचािरक बाबyची पूत>ता संचालक,
तं,िश.ण, महारा_` राDय यांMया संमतीने समाधानकारकिरgया कर\यात येईल.

४) संबिं धत खाजगी संBथेने संचालक, तं, िश.ण यांचक
े डे आवयक ती संचीत ठे व संय
ु त खाgयात
भ:न इतर कायदे शीर बाबyची पूत>ता करावी.

५) सदर पदवी व पदIयुNर पदवी अKयासLमाचे Pवेश शासनाने मा7य केले5या संबिं धत अKयासLमाMया
Pवेश िनयमानुसार/पतीनुसार कर\यात येतील.

६) शु5क िनयामक Pािधकरणाने िविहत केले5या िश.ण शु5कापे.ा जाBत शु5क संबिं धत संBथांनी

आकार5यास gया संBथांवर महारा_` एDयुकेशनल इ}7Bटूशन (Pोिहिबशन ऑफ कॅिपटे शन फी)
ॲट, 1987 अनुसार कारवाई कर\यात येईल.

७) संBथेने अKयासLम चालिव\यास पूण>वळ
े िश.कवृद
ं व इतर तांि,क कम>चारी शासन िनयमाPमाणे

िनयुत करावेत. gयांना िनयमानुसार वेतन व भNे कम>चायांना दे \यात यावेत .तसेच िश.कवृद
ं व
इतर कम>चायांMया वेतन व भNे इgयादीबाबत तसेच िवEायकडू न शासनाकडे तLारी आ5यास
संBथेवर कडक कारवाई कर\यात येईल.

८) संBथेतील ंथालयास आवयक ती पुBतके, िनयतकािलके अिखल भारतीय तं,िश.ण पिरषदे Mया
मानकानुसार खरेदी करणे आवयक आहे . तसेच िवEायना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग हो\याMया

_टीने ंथालयात िवEायना अKयािसकेची सोय करणे आवयक आहे . तसेच िवEायना अिखल
भारतीय तं, िश.ण पिरषदे Mया मानकाPमाणे सव> शै.िणक सोयीसुिवधा (उदा. Pयोगशाळा,

वाचनालय, वग>खो5या इ.) करणे आवयक आहे.
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शासन िनण>य Lमांकः टीईएम-2021/P.L. 124/तांिश-4

9) रॅगग संदभत मा. सवMच 7यायालयाचे िनद श व महारा_` Pोिहिबशन ऑफ रॅगग ॲट,
1999 यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवयक राहील.

2.

यािशवाय संचालक, तं, िश.ण, महारा_` राDय, मुंबई व संबिं ़धत िवEापीठ यांनी घालून िदले5या

अ7य अटी व शतR लागू राहतील.
3.

Dया संBथांनी संचालक, तं, िश.ण, महारा_` राDय यांMयाकडे Pोसेसग फी अदा केलेली नाही,

gया संBथांकडू न संचालकांनी अंितम मा7यता दे \यापूवR ती वसूल करावी व कीभूत Pवेश PिLयेमOये या
शासन मा7यतेनुसार अKयासLमाचा समावेश हो\याकिरता संचालक, तं, िश.ण यांनी आवयक ते
आदे श पुढील 15 िदवसाMया आत िनग>िमत करावेत.
4.

हा शासन िनण>य महारा_` शासनाMया www.maharashtra.gov.in या संकेतBथळावर उपलध

क:न दे \यात आला असून gयाचा संकेतांक 202108181634263608 असा आहे . हा आदे श िडजीटल
Bवा.रीने सा.ांिकत क:न काढ\यात येत आहे .

महारा_`ाचे राDयपाल यांMया आदे शानुसार व नावाने,
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( संजय औ.धा:रकर )

अवर सिचव, महारा_` शासन.
Pित,

1. संचालक, तं, िश.ण, महारा_` राDय, मुंबई

2. सव> सहसंचालक, तं, िश.ण, िवभागीय कायलये (संचालक, तं, िश.ण यांMयामाफ>त).
3. सव> अकृिष िवEापीठांचे कुलसिचव (संचालक, तं, िश.ण यांMयामाफ>त)

४. कुलसिचव, डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर तं,शाJ िवEापीठ, लोणेरे, िज.रायगड
5. संबिं धत संBथा (संचालक,तं, िश.ण यांMयामाफ>त)

6. अितिरत सिचव (तांि,क), भारत सरकार, अिखल भारतीय तं, िश.ण पिरषद, 7 वा मजला,
चंलोक भवन, जनपथ, नवी िदvी - 110 001.

7. सहायक िश.ण सvागार (तांि,क), भारत सरकार, मनु_यबळ िवकास मं,ालय (िश.ण िवभाग),
नवी िदvी.

8. िवभागीय अिधकारी, अिखल भारतीय तं, िश.ण पिरषद, पिम िवभागीय कायलय, इंड}B`यल इ7शुर7स
िब5डyग, 2 रा मजला, चच>गेट, मुंबई.

9. िनवड नBती/तांिश-4
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