
तालकु्यात एकमेव कायम ववना अनुदावनत 
महाववद्यालयाांना/ ववद्याशाखाांना 100% 
अनुदान मांजूर करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तांत्र वशक्षण ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः  अनुदा-2011/(200/11) पनुणबाांधणी-6/मवश-4 
मांत्रालय ववस्तार भवन, 

मुांबई -  400 032. 
वदनाांक : 26 मे, 2022. 

सांदभण -   
1. शासन वनणणय क्रमाांक एनजीसी 2007/(164/07)/ मवश 3, वद.4.02.2008. 
2. शासन वनणणय क्रमाांक एनजीसी 2007/(164/07)/ मवश 4, वद.26.08.2009. 
3. शासन वनणणय क्रमाांक एनजीसी 2009/(225/09)/ मवश 3, वद. 07.11.2009. 
4. शासन वनणणय क्रमाांक एनजीसी 2010/(116/10)/ मवश 4, वद. 12.08.2010. 
5. शासन वनणणय क्रमाांक अनुदा-2011/(200/11) पनुणबाांधणी-6/मवश-4                         

वद. 02.01.2013. 
6. शासन वनणणय क्रमाांक अनुदा-2011/(200/11) पनुणबाांधणी-6/मवश-4  

वदनाांक 02.12.2017 व वदनाांक 04.12.2017 
7. शासन वनणणय क्र. सीटीसी-2014/(48/14)/मवश-4 वदनाांक  28.01.2020. 
8. सांचालक, उच्च वशक्षण, पणेु याांच े पत्र क्र. एनजीसी/2017/तालुका एकमेव 

प्रस्ताव/बठैक/का.गट/269/01/मवव-2 वद. 13.02.2019. 
9. सांचालक, उच्च वशक्षण, पणेु याांच े पत्र क्र. अशाम/2016/1286/ याक्र.518/ 

2014/मवव-2/5606 वदनाांक 31.08.2020. 
10. सांचालक, उच्च वशक्षण, पणेु याांच े पत्र क्र. अशाम/2019/तालुका एकमेव/4/ 

136/पवुव/मवव-2/6068 वदनाांक 18.09.2020. 
11. सांचालक, उच्च वशक्षण, पणेु याांच े पत्र क्र. अशाम/2019/तालुका एकमेव/4/ 

136/पवुव/मवव-2/668 वदनाांक 19.01.2022. 
 

प्रस्तावना :-  
 

ज्या तालुक्यामध्ये एकही अनुदावनत महाववद्यालय नाही अशा 10 तालुक्यातील महाववद्यालयाांना 
वदनाांक 17 जून 1995 च्या शासन वनणणयान्वये अनुदान तत्वावर आणण्यास शासनाने मान्यता वदली. 
तद्नांतर  शैक्षवणक वर्ण 2001-2002 पासून राज्यात कायम ववना अनुदानाच ेधोरण स्स्वकारले गेले आहे. 
राज्यात नवीन तालुक्याांच्या सांख्येत वाढ झाली असल्यामुळे ज्या तालुक्यात एकही अनुदावनत महाववद्यालय 
अथवा ववद्याशाखा नाही, अशा तालुक्याांमध्ये अनुदान तत्वावर मांजूरी देण्याची मागणी पढेु आली होती. या 
मागणीच्या अनुर्ांगाने प्रत्येक तालुक्यात एका महाववद्यालयास/ ववद्याशाखेस 100% अनुदान तत्वावर मांजूरी 
देण्याचा वनणणय सांदभाधीन क्र. 1 च्या  वदनाांक 4 फेब्रवुारी 2008 रोजीच्या शासन वनणणयान्वये घेण्यात आला.  

उपरोक्त शासन वनणणयाच्या अनुर्ांगाने सांबांवधत सांस्थाांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाांची सांदभण क्र. 6 
व 7 च्या शासन वनणणयान्वये गठीत केलेल्या कायणबल गटाकडून छाननी करण्यात आली. कायणबल गटाच्या 
वशफारशी ववचारात घेऊन व मांवत्रमांडळाने वदनाांक 28.04.2022 रोजीच्या इवतवृत्तामध्ये वदलेल्या 
मान्यतेनुसार, प्रपत्र-‘अ’ व प्रपत्र-‘ब’ मधील शासन वनणणयात नमूद महाववद्यालयाच्या नावासमोर 
दशणववलेल्या ववद्यमान ववद्याशाखाांना  100% अनुदानावर आणण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  
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शासन वनणणय :  
  

 प्रपत्र-‘अ’ व प्रपत्र- ‘ब’ मधील महाववद्यालयाच्या नावासमोर दशणववलेल्या ववद्यमान ववद्याशाखाांना 
100% अनुदानावर आणण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन मान्यता देण्यात येत आहे.  
 

प्रपत्र-अ 
अ.
क्र. 

वजल्हा तालकुा सांस्थेचे नाव महाववद्यालयाांचे नाांव अनुदानासाठी 
वशफारस 
केललेी  

ववद्याशाखा 
1 सोलापरू दवक्षण 

सोलापरू 
सोलापरू वजल्हा 
समाजसेवा मांडळ 
नेहरूनगर, सोलापरू  
 

सांतोर् वभमराव पाटील  
आटणस, सायन्स ॲन्ड 
कॉमसण कॉलेज, मांदु्रप, 
ता. दवक्षण सोलापरू, 
वज. सोलापरू 
 

ववज्ञान 

2 रायगड  मुरूड- 
जांवजरा 

अांजूमन इस्लाम 
जांवजरा, मुरुड जांवजरा 
वज. रायगड 

अांजूमन इस्लाम जांवजरा 
वडग्री कॉलेज ऑफ 
सायन्स, मुरूड जांवजरा, 
वटळक रोड,  
वज. रायगड 

ववज्ञान 

3 ससधुदुगण दोडामागण श्रवमक ववद्याथी 
ज्ञानसेवा सांस्था  
 

आमदार वदपकभाई 
केसरकर ववज्ञान 
महाववद्यालय दोडामागण, 
ता. दोडामागण,  
वज. ससधुदुगण 

ववज्ञान 

4 पालघर तलासरी आवदवासी प्रगती मांडळ  
 

कॉमे्रड गोदावरी 
शामराव परूळेकर 
कला, वावणज्य आवण 
ववज्ञान महाववद्यालय, 
तलासरी, वज. पालघर 

ववज्ञान 

5 गडवचरोली वसरोंचा सांक ल्पवसध्दी 
बहुउदे्दशीय ववकास 
सांस्था, गडवचरोली  
 

श्री. सांत गजानन 
महाराज वावणज्य 
महाववद्यालय, वसरोंचा, 
ता. वसरोंचा,  
वज. गडवचरोली 
 

वावणज्य 

6 गडवचरोली मुलचेरा स्व. श्री. मल्लाजी अत्राम 
बहुउदे्दशीय सांस्था, 
आलापल्ली, वज. 
गडवचरोली  

स्व. श्री. मल्लाजी अत्राम 
कला, ववज्ञान व 
वावणज्य महाववद्यालय, 
मुलचेरा,  
वज. गडवचरोली 

वावणज्य 
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7 गडवचरोली भामरागड अबझूमाड वशक्षण 
मांडळ, गडवचरोली, 
ता.वज. गडवचरोली 

जय परेसापने ववज्ञान 
महाववद्यालय, 
भामरागड,  
वज. गडवचरोली 

ववज्ञान 

8 गडवचरोली कोरची आवदवासी ग्रामीण 
ववकास वशक्षण सांस्था, 
कुरखेडा, वज. 
गडवचरोली  

स्व. मोरेश्वरजी फाये 
ववज्ञान महाववद्यालय, 
खुनारा (कोरची), ता. 
कोरची, वज. गडवचरोली 

ववज्ञान 

9 चांद्रपरू वजवती रायबल हेल्थ 
एज्यकेुशन वलगल ॲन्ड 
कल्चरल वरसचण 
सोसायटी, गडवचरोली  

दलु्लजी पाटील उसेंडी 
महाववद्यालय, वजवती, 
ता. चांद्रपरू 

वावणज्य 

10 चांद्रपरू मूल वशक्षण प्रसारक मांडळ, 
मूल  

कमणवीर महाववद्यालय, 
मूल 

ववज्ञान 

11 बलुढाणा मेहकर धमणवीर वदलीपराव 
रहाटे वशक्षण व 
बहुउदे्दशीय सांस्था, 
मेहकर, वज. बलुढाणा  

श्रीम. ससधुताई जाधव 
कला व ववज्ञान 
महाववद्यालय, ता. 
मेहकर, वज. बलुढाणा. 

ववज्ञान 

12 भांडारा मोहाडी लक्ष्मी वशक्षण सांस्था व 
वक्रडा मांडळ, 
केसलवाडा/ वाघ, ता. 
लाखनी, वज. भांडारा  

स्व. वनधणन पाटील 
वाघाये कला, वावणज्य 
व ववज्ञान महाववद्यालय 
आांधळगाांव, ता. मोहाडी, 
वज. भांडारा 

ववज्ञान 

13 नागपरू पारवशवनी ज्ञानरांजन वक्रडा 
बहुउदे्दशीय सांस्था 
पारवशवनी, वज. नागपरू  

साईबाबा कला व 
ववज्ञान महाववद्यालय, 
पारवशवनी, वज. नागपरू 

ववज्ञान 

14 नागपरू वभवापरू बकॅवडण क्लास युथ 
वरवलफ कवमटी, 140 
राजववला पाांडे,  
ले-आउट, खामला 
रोड, नागपरू  

 वभवापरू महाववद्यालय, 
वभवापरू, नागपरू 

ववज्ञान 

15 नागपरू कुही ग्रामववकास वशक्षण 
मांडळ, नागपरू, गरुनूले 
वाडी, कुही, ता. कुही, 
वज. नागपरू 

राणी इांवदराबाई भोसल े
महाववद्यालय, कुही, 
वज. नागपरू 

वावणज्य 
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प्रपत्र-ब  
 

अ.
क्र. 

वजल्हा तालकुा सांस्थेचे नाव महाववद्यालयाांचे नाांव अनुदानासाठी 
वशफारस 
केललेी  
ववद्याशाखा 

1 रायगड म्हसळा कोकण उन्नती वमत्र 
मांडळ बॉम्ब ेम्युच्युवल 
अनॅक्स वबल्ल्डग, 3रा 
मजला, कावसजी पटेल 
स्स्रट, फोटण, मुांबई  

कोकण उन्नती वमत्र 
मांडळाचे वसांतराव 
नाईक कला व वावणज्य 
महाववद्यालय, म्हसळा, 
वज. रायगड 

ववज्ञान 

2 ससधुदुगण मालवण कृष्ट्णराव वसताराम 
देसाई वशक्षण मांडळ 
कन्याशाळा कां पाऊड 
धुरीवाडा, मालवण, ता. 
मालवण वज. ससधुदुगण 

स.का.पाटील ससधुदुगण 
महाववद्यालय, मालवण, 
ता. मालवण  
वज. ससधुदुगण 

ववज्ञान 

3 गडवचरोली भामरागड श्री. साईराम बहुउदे्दशीय 
ग्रामीण ववकास सांस्था, 
सावली, वज. चांद्रपरू  

 साईप्रसाद 
महाववद्यालय, 
भामरागड 

वावणज्य 

  
अटी व शती 

1. ववद्यापीठाने वववहत केलेल्या वनकर्ानुसार व ववद्यापीठ अनुदान आयोगाने वववहत केलेल्या शैक्षवणक 
पात्रतेनुसार महाववद्यालयाांनी, अध्यापक वगण / कमणचारी वगण (पणूणवळे प्राचायण / ग्रांथपाल / वशक्षक) 
नेमणे आवश्यक असून अशाप्रकारे वनयमानुसार पात्र व वववहत केलेल्या मागाने वनयकु्त झालेल्या 
कमणचाऱयाांच्या वतेनासाठीच अनुदान देय राहील. 

2. महाववद्यालयाांनी कोणत्याही पवरस्स्थतीत मांजूर प्रवशे क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवशे देऊ नयेत. 
3. सांबांवधत महाववद्यालयाांनी शासन पवरपत्रक क्रमाांक एनजीसी- 3593/5443/वववश2, वदनाांक 24 

सप्टेंबर 1993 अन्वये वववहत केलेले ववद्याथी सांख्येच े वनकर् पणूण करणे आवश्यक आहे. ते पणूण न 
केल्यास अनुदान देय राहणार नाही. 

4. सांबांवधत महाववद्यालयाांनी / व्यवस्थापनाांनी वशक्षक व वशक्षकेतर कमणचा-याांना शासनाने वववहत 
केलेल्या सेवाशती व वतेनश्रेण्या लागू केलेल्या असल्या पावहजते. 

5. सांबांवधत महाववद्यालयाांनी शासनाच्या वळेोवळेी वनघालेल्या/ वनगणवमत होणा-या आदेशाांच े / 
अध्यादेशाांच े (ववद्याथी प्रवशे, गुणवत्ता, सांवगणवनहाय आरक्षण व वशक्षण शुल्क इ.) काटेकोरपणे 
पालन करणे बांधनकारक राहील. 

6. सांबांवधत महाववद्यालयाांनी ज्याांची स्थापना होऊन 05 वरे् झालेली आहेत त्याांनी एक वर्ात व ज्याांची 
05 वरे् पणूण झालेली नाहीत, त्याांची 05 वरे् पणूण होताच एक वर्ात नॅक मुल्याांकन/पनुणमुल्याांकन 
प्राप्त करुन घ्याव े व ते या कालावधीत न वमळववल्यास सदर ववद्याशाखेचे अनुदान अपोआप रद्द 
होईल. सदर अटींची खातरजमा करण्याची जबाबदारी सांबांवधत सहसांचालक, उच्च वशक्षण याांची 
राहील. 

7. सांस्थेत गैरप्रकार, वशक्षक वनवडीमध्ये गैरप्रकार, सांस्थेच्या पदावधकाऱयाांवर  गुन्हेगारी स्वरुपाच े
खटले अशा बाबी प्रलांवबत नसल्याबाबत सांबांवधत सहसांचालक, उच्च वशक्षण याांनी खात्री करावी व 
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तशी खात्री झाल्यानांतरच अनुदान ववतरीत कराव,े तसचे त्या सांस्थेमध्ये अशाप्रकारचे कोणतेही 
गैरप्रकार नसल्याबाबत सांबांवधत सांस्था / महाववद्यालयाांनी त्याांच्या ववभागीय सहसांचालकाांकडे 
रु.100/- च्या नॉन ज्युडीवशयल स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमीपत्र सादर कराव.े 

8. दुगणम व डोंगराळ वठकाणी असणा-या महाववद्यालयाांतील ववद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय सांस्थेने 
स्वखचाने करावी. 

9. सांबांवधत महाववद्यालयास देण्यात येणारे अनुदान  महालेखापाल / शासन याांच्या तपासणीस व 
लेखापवरक्षणास पात्र रावहल. 

10. शासनाने वद. 13.09.2017 व वद. 15.09.2017 च्या शासन वनणणयामध्ये  वववहत केलेल्या अटी व 
शतींची सांबांवधत सांस्थेने पतूणता केल्याची खात्री करावी व नांतरच  अनुदान ववतरीत करण्याची 
खबरदारी सांबांवधत सह सांचालकाांनी घ्यावी. 

11. अनुदानासांदभात वळेोवळेी वनगणवमत केलेल्या इतर शासन आदेशान्वये वववहत केलेली कायणपध्दती 
तसेच बाांवधलकी खचाच्या सांदभातील कायणपध्दती अवलांबली जाईल याची खात्री करावी. तसचे 
महाववद्यालयातील ववद्याशाखा अनुदानावर आणण्याकरीता वववहत करण्यात आलेल्या सवण अटींची 
पतुणता झाल्याची खात्री सांचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांनी केल्यानांतरच अनुदान 
ववतरणाची कायणवाही करण्यात यावी. 

 

2. यावरील खचण मागणी क्र. डब्लल्य-ू 2, 2202- सवणसाधारण वशक्षण, 03- ववद्यापीठीय व उच्च वशक्षण, 
104-अशासकीय महाववद्यालयाांना व सांस्थाांना सहाय्य, (01) अशासकीय महाववद्यालयाांना सहाय्य (01) (01) 
अशासकीय कला, ववज्ञान, वावणज्य व ववधी महाववद्यालयाांना अनुदान (2202 0872) (अवनवायण) 36, 
सहाय्यक अनुदान (वतेन) या लेखावशर्ाखाली उपलब्लध असलेल्या अथणसांकस्ल्पय तरतूदींतून भागववण्यात 
यावा. 
3. सदर शासन वनणणय मांवत्रमांडळाने वदनाांक 28 एवप्रल, 2022 रोजी वदलेली मान्यता तसचे ववत्त 
ववभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र. 214 ब/ व्यय-5 वदनाांक 22.02.2022 अन्वये वदलेल्या सहमतीनुसार 
वनगणवमत करण्यात येत आहे.  
4. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्लध 
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 202205261224185908 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

                 ( द. रा. कहार ) 
                  सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
1. मा. राज्यपाल याांच ेसवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई.  
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव 
3. मा. उपमुख्यमांत्री याांच ेसवचव 
4. मा. मांत्री (उ.व तां.वश.) याांच ेखाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा. राज्यमांत्री (उ.व तां.वश.) याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
6. मुख्य सवचव याांच ेउपसवचव, मांत्रालय, मुांबई 
7. प्रधान सवचव, व्यय, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई 
8. प्रधान सवचव (उ.व तां.वश.), मांत्रालय, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई / नागपरू 
10. सांचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणु 
11. कुलसवचव, गोंडवाना ववद्यापीठ, गडवचरोली 
12. कुलसवचव, राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज, नागपरू ववद्यापीठ,  नागपरू 
13. कुलसवचव, मुांबई ववद्यापीठ, मुांबई  
14. कुलसवचव, अवहल्यादेवी होळकर सोलापरू ववद्यापीठ, सोलापरू 
15. कुलसवचव, सांत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती 
16. ववभागीय सहसांचालक, उच्च वशक्षण, सोलापरू, नागपरू,अमरावती, मुांबई, पनवले 
17. वजल्हा कोर्ागार अवधकारी, नागपरू,  रायगड, सोलापरू, पालघर, ससधुदुगण, गडवचरोली ,  

चांद्रपरू, भांडारा, बलुढाणा 
18. अवर सवचव, व्यय, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
19. कायासन अवधकारी - मवश-3 
20. सांबांवधत सांस्था 
21. वनवडनस्ती- मवश-4. 
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