समान

परिरनयम,

समान

संरिता,

रिरिध

अरधकाऱयांच्या रनयुक्त्या, अिाता ि सासक य
अरधसूचनेचे मसुदे (Draft) तयाि किण्यासाठ
सरमत चे गठन किण्याबाबत.
मिािाष्ट्र सासन
उच्च ि तंत्र रसक्षण रिभाग,
सासन रनणाय क्र. - संक णा 2016/प्र.क्र. 347/16/रिरस-3
मादाम कामा िोड, िु ता्मा िाजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
रद. 06 ऑगस्ट, 2016.
प्रस्तािना :मिािाष्ट्र रिद्याप ठ अरधरनयम 1994 मध्ये तसेच प्रस्तारित मिािाष्ट्र सािाजरनक रिद्याप ठ
अरधरनयम, 2016 चे रिधेयक क्र. 16 मध्ये समान परिरनयम, प्रमाण संरिता, रिरिध अरधकाऱयांच्या
रनयुक्तत , अिाता ि िाजपत्रात प्ररसध्द किाियाचे आदेस इ्याद बाबतच्या तितूदींचा अंतभाि आिे .
2.

मिािाष्ट्र रिद्याप ठ अरधरनयम 1994 मध ल कलम 8 (3) मध्ये “या अरधरनयमात अंतभूत
ा असलेल्या

तितुदींनुसाि िाज्यात ल समान मानके साध्य किण्यासाठ आरण त कायम िाखण्यासाठ िाजपत्रात ल
अरधसूचनेव्दािे रिद्याप ठाचे अरधकाि , अध्यापक ि इति कमाचाि िगा आरण (िाज्य सासन, कद्र  सिकाि
आरण स्थरनक प्रारधकिणांकडू न व्यिस्थापन किण्यात येत असलेल मिारिद्यालये ि परिसंस्था
खेि जकरुन इति) संलग्न मिारिद्यालयांमध ल ि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध ल अध्यापक ि इति
कमाचाि िगा, ्यांच रनिड, अरभक्रम आरण प्रगत प्ररसक्षण, क्षेत्र अनुभि, प्ररतरनयुक्तत ि रनयुक्तत
किण्याच ि त ि पध्दत , अरतरिक्तत ठिलेले अध्यापक ि कमाचाि सामािून घेणे, अनुसूरचत जात ,
अनुसूरचत जमात , रनिरधसूरचत जमात (रिमुक्तत जात ), भटक्तया जमात आरण इति मागासिगा यात ल
व्यक्ततींसाठ पदे िाखून ठे िणे, ्यांच कताव्ये, कायाभाि, िेतन, भ्े, सेिारनित् नंतिचे लाभ ि इति लाभ,
िताणक
ू ि रसस्तरिषयक बाब , सेिच्े या इति सती यासंबंध प्रमाण संरिता रिरित करु सकेल. संरितेमध्ये
संलग्न मिारिद्यालये ि परिसंस्था यांचे अनुदारनत ककिा रिनाअनुदारनत असे स्िरुप लक्षात घेता, अस
संरिता रिरित किण्यात आल्यानंति संरितेमध ल तितुद अरधभाि ठित ल आरण या अरधरनयमान्िये
किण्यात आलेले परिरनयम, आदे स आरण रिरनयम यात किण्यात आलेल्या तितुद संरितेध्ये अंतभूत
ा
असलेल्या बाबींच्या संबंधात ्या संरितेत ल तितूदींस , जेथिि रिसंगत असत ल तेथिि, रिरधअग्रािय
असत ल” असा अंतभाि किण्यात आलेला आिे. ्यामुळे या संबंध च प्रमाण संरिता तयाि किण्याच
कायािाि किणे आिश्यक आिे.
3.

प्रस्तारित कायद्याच्या कलम 72 मध्ये एकरुप परिरनयम तसेच िाजपत्रात प्ररसध्द करुन ते रिरित

किण्याच तितूद किण्यात आल आिे. ्यामुळे सासनाने एकरुप परिरनयम किण्याच प्ररक्रया किणे
मि्िाचे झाले आिे.
4.

यारसिाय अरधरनयमामध्ये रिरिध रठकाण अरधकाऱयांच असणाि अिाता, अनुभि इ्याद बाबत

िाज्य सासनाकडू न िाजपत्रात प्ररसध्द केलेल्या आदे साव्दािे रिरित किण्यात येईल असा प्रकािच
तितूद आिे. ्यामुळे असा सिा अिाता ि अनुभि तसेच इति बाबींचे आदे स रिरित किण्याच कायािाि
किणे आिश्यक आिे.
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5.

आगाम काळात सदि रिधेयक रिधानमंडि अरधिेसनात मंजूि िोऊन नि न कायदा अस्स्त्िात

येण्याच सक्तयता आिे. सदि कायदा मंजूि झाल्यास ्यांच प्र्यक्ष अंमलबजािण किण्याच्या दृष्ट्ट ने
समान परिरनयम, प्रमाण संरिता, समान अिाता ि िाजपत्रात प्ररसध्द किाियाचे इति आदे स इ्याद
संबंध च स्पष्ट्टता असणे आिश्यक आिे, ि बाब लक्षात घेता उक्तत रिषयािि कायािाि किण्यासाठ ि
्यानुषंगाने आिश्यक ते मसुदे (Draft) सासनास सादि किण्यासाठ उच्च ि तंत्र रसक्षण रिभागात काम
केलेल्या प्रद घा अनुभि असलेल्या तज्ञ व्यक्ततींचा समािेस असलेल्या एका सरमत चे गठन किण्याच बाब
सासनाच्या रिचािाध न िोत .
सासन रनणाय:उपिोक्तत नमूद केल्याप्रमाणे खाल ल नमूद अनुभि ि तज्ञ व्यक्ततींचा समािेस असलेल्या
सरमत चे गठन किण्यात येत आिे.
1)

डॉ. आि. एस. माळ , माज कुलगुरु, उ्ि मिािाष्ट्र रिद्याप ठ, जळगाि

अध्यक्ष

2)

श्र . अरनल िाि, सेिारनित् प्राचाया, उ्ि मिािाष्ट्र रिद्याप ठ, जळगाि

सदस्य

3)

श्र . रिलास सपकाळ, माज कुलगुरु, िाष्ट्रसंत तुकडोज मिािाज नागपूि सदस्य
रिद्याप ठ,नागपूि

4)

श्र . एस. के. माळ सेिारनित् कुलसरचि, सोलापूि रिद्याप ठ, सोलापूि

सदस्य

5)

श्र . रदल प भिड, कुलसरचि, डॉ.बाबासािेब आंबेडकि मिाठिाडा रिद्याप ठ, सदस्य
औिंगाबाद

6)

श्र . ब . ब . पाट ल, कुलसरचि, स्िाम िामानंद त था मिाठिाडा रिद्याप ठ, सदस्य
नांदेड

7)

श्र मत पिि न सैयद, रिध अरधकाि , सारित्र बाई फुले पुणे रिद्याप ठ, पुणे

सदस्य

8)

डॉ. सुधाकि बोकेफोडे , माज उपकुलसरचि, सारित्र बाई फुले पुणे रिद्याप ठ, सदस्य
पुणे

9)

डॉ. िाजद्र  कांकि या, सेिारनित् कुलसरचि

सदस्य

10)

श्र . ड . ट . रसके, रसिाज रिद्याप ठ, कोल्िापूि

सदस्य

11)

प्रा. जोगद्र कसग रिसेन, प्राचाया, दयानंद मिारिद्यालय, लातूि

सदस्य

12)

श्र . आनंद मापुसकि, रसक्षण तज्ञ

सदस्य

13)

संचालक, उच्च रसक्षण, पुणे

समन्ियक

14)

उप सरचि (रिरस), उच्च ि तंत्र रसक्षण रिभाग, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य
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उपिोक्तत सरमत ने आिश्यकतेनुसाि समान परिरनयम, प्रमाण संरिता, अिा ता ि िाजपत्राव्दािे
प्ररसध्द किाियाच्या आदे सासंबंध उपसरम्यांचे गठन करुन आपला अििाल 3 मरिन्यात सासनास
सादि किािा.
उपिोक्तत सरमत /उपसरम्यांन

आपल्या बैठका सरमत

सदस्यांच्या सोय नुसाि अकतष

रिद्याप ठांत घेण्यात याव्यात. याबाबतच सूचना संबंध त रिद्याप ठांना रकमान 8 रदिसांपूिी दे ण्यात
याि .
सरमत /उपसरमतींमध ल सदस्यांचे आिश्यक ते मानधन ि अनुज्ञय
े भ्े ्या ्या रिद्याप ठांकडू न
ता्काळ अदा किण्यात यािे.
सदि सासन रनणाय मिािाष्ट्र सासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािि उपलब्ध
किण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201608081048148808 असा आिे . िा आदे स रडज टल
स्िाक्षि ने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे सानुसाि ि नािाने.

(रसध्दाथा खिात)
उपसरचि, मिािाष्ट्र सासन
प्रत,
1) मा. मंत्र (उ.ि.तं.रस) यांचे खाजग सरचि, मंत्रालय, मुंबई.
2) मा. िाज्यमंत्र (उ.ि.तं.रस) यांचे खाजग सरचि, मंत्रालय, मुंबई.
3) सिा कुलगुरु, सिा अकतष रिद्याप ठे .
4) सिा संबंरधत सरमत पदारधकाि (टपालाने)
5) मा. प्रधान सरचि (उ.ि.तं.रस) यांचे स्ि य सिाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
6) संचालक, उच्च रसक्षण, मिािाष्ट्र िाज्य, पुणे.
7) सिसंचालक, उच्च रसक्षण, मिािाष्ट्र िाज्य, मुंबई.
8) उपसरचि (रिरस/मरस/तांरस/सारस) यांचे स्ि य सिाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
9) रनिडनस्त .

पतष्ट्ठ 3 पैक 3

