
विना अनुदावनत तत्िािर पदिी, 
पदव्युत्तर पदिी/पदविका, पदविकोत्तर 
पदविका या स्तरािरील व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाांच्या सांस््ाांच्या विविध 
प्रस्तािाांकवरता  नोंदणी शुल्क आकारणे ि 
सांयुक्त खात्यात मुदत ठेि ठेिण्याबाबत. 
 

 

महाराष्ट्र शासन  
उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग 

शासन वनणणय क्रमाांक : टीईएम-2017/प्र.क्र.94/ताांवश-4 
मांत्रालय विस्तार भिन, मादाम कामा मागण, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032 
वदनाांक : 23 मे, 2017 

 

िाचा : १)  शासन वनणणय, उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, क्रमाांक सांकीणण-2013/ 
               प्र.क्र.43/ताांवश-4, वदनाांक 21/8/2013 
          २)  शासन शुद्धीपत्र, उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, क्रमाांक सांकीणण-2013/ 
               प्र.क्र.43/ताांवश-4, वदनाांक 14/3/2016 
         ३)  सांचालक, तांत्र वशक्षण सांचालनालय याांचे पत्र क्र.2(३)/एनजीसी/  
               2017/65, वद.16/01/2017 

प्रस्तािना :  
              राज्यातील उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागाच्या अवधपत्याखालील विनाअनुदावनत तत्िािर 
निीन व्यािसावयक अभ्यासक्रमाच्या सांस््ा सुरु करणे , सुरु असलेल्या सांस््ेत निीन अभ्यासक्रम 
सुरु करणे ककिा मांजूर प्रिशे क्षमतेत बदल करणे, पी.आय.ओ. ि एनआरआय च्या जागा या 
सांदभातील मुदतिाढीबाबत, प्रिशे क्षमता कमी करणे/ अभ्यासक्रम बांद करणे, सांस््ेच ेस््लाांतर 
अ्िा नािात बदल, परदेशी सांलग्नता, पदव्युत्तर पदिी, पदव्युत्तर पदविका, पदविकोत्तर 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या मांजूर क्षमतेत िाढ करणे यासाठी आकाराियाचे नोंदणी शुल्क  
सांदभाधीन क्र.१  अन्िये वनधारीत करण्यात आले आहे.  
            शैक्षवणक िर्ण 2017-18 साठी अवखल भारतीय तांत्र वशक्षण पवरर्देने प्रवसध्द केलेल्या 
ॲपु्रिल प्रोसेस हॅण्डबुकमध्ये १) रस्ट/सोसायटी/ कां पनीच्या नािात बदल करणे २) मवहला सांस््ेचे 
को-एज्युकेशन मध्ये पवरितणन ि त्याउलट ३) सांलग्न विद्यापीठाच्या नािात बदल करणे                          
४)  पदविका स्तरािरुन पदिी स्तरािर पवरितणन ि त्याउलट 5) मॅनेजमेंटमधील फेलोवशप प्रोग्राम 
या विर्याांचा नव्याने समािशे करण्यात आला असून त्यासाठी सुध्दा शुल्क वनधारीत करणे 
आिश्यक आहे.  हे विचारात घेऊन उपरोक्त सांदभाधीन क्र.1 ये्ील शासन वनणणय अवधक्रवमत 
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करुन िर नमूद सिण विर्याांबाबत नोंदणी शुल्क ि सधुारीत मुदत ठेि वनवित करण्यासांदभात सिण 
समािशेक शासन आदेश वनगणवमत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.       

शासन वनणणय :      

 अवखल भारतीय तांत्र वशक्षण पवरर्द, निी वदल्ली याांचेकडे मान्यता प्रवक्रयेच्या अनुर्ांगाने 
सांदभाधीन क्र.1 ये्ील शासन वनणणय अवधक्रवमत करुन िर नमूद सिण विर्याांच्या प्रस्तािािरील 
तांत्र वशक्षण सांचालनालयाच्या स्तरािर आकाराियाचे नोंदणी शुल्क ि मुदतठेि अनुक्रमे 
Annexure “A” ि  “B”  नुसार वनधारीत  करण्यात येत आहे.  

Annexure “A” 
विनाअनुदावनत पदविका, पदिी, पदव्युत्तर पदिी, पदव्युत्तर / पदविकोत्तर पदविका या 

स्तरािरील व्यािसावयक अभ्यासक्रमाच्या सांस््ा / महाविद्यालयातील विविध प्रस्तािाांसाठी नोंदणी 
शुल्क 

                                                                                                                                   (रुपये) 
अ.
क्र 

प्रस्तािाचे स्िरुप ज्या वठकाणी प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे ककिा सुरु करण्यात येणार 
आहेत त्या वठकाणासाठी विवहत केलेली नोंदणी शुल्काांची रक्कम 

  मुांबई, ठाणे, 
निी मुांबई 

पणेु, नागपरू, 
औरांगाबाद,कपपरी-

कचचिड, 
महानगरपावलका क्षेत्र 

उिणवरत 
महानगरपावलका 

इतर 

१. २. ३. ४. ५. ६. 
१. निीन अवभयाांवत्रकी / 

तांत्रशास्त्र/ िास्तशुास्त्र/ 
और्धवनमाणशास्त्र/ 
हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड 
कॅटरींग टेक्नॉलॉजी 
पदिी अभ्यासक्रमाांची 
महाविद्यालये 

2,25,000/-  1,50,000/-  1,12,500/-  75,000/- 

2. निीन अवभयाांवत्रकी / 
तांत्रशास्त्र/ िास्तशुास्त्र/ 
और्धवनमाणशास्त्र/ 
हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड 
कॅटरींग टेक्नॉलॉजी 
पदविका अभ्यासक्रमाांच्या 
सांस््ा 

1,50,000/- 1,12,500/- 75,000/- 45,000/- 
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3. निीन अवभयाांवत्रकी 
/तांत्रशास्त्र/िास्तशुास्त्र/ 
और्धवनमाणशास्त्र/ 
हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड 
कॅटरींग टेक्नॉलॉजी / 
एमबीए/ एमएमएस/ 
एमसीए/ पीजीडीएम/ 
पीजीडीबीएम 
अभ्यासक्रमाांची पदव्युत्तर 
पदिी/ पदव्यतु्तर/ 
पदविकोत्तर पदविका 
महाविद्यालये 

1,50,000/- 1,12,500/- 75,000/- 45,000/- 

4. सुरु असलेल्या सिण 
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाांची 
महाविद्यालये त्ा 
सांस््ेत प्र्म िा दुसऱ्या 
पाळीमध्ये अवतवरक्त / 
नविन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे ि अभ्यासक्रमाच्या 
मांजूर प्रिशे क्षमतेत िाढ 
करणे 

75,000/- 60,000/- 45,000/- 37,500/- 

5. अवखल भारतीय 
तांत्रवशक्षण पवरर्देच्या 
अखत्यावरत नसलेल्या 
इतर अभ्यासक्रमाांच े
प्रस्ताि ि इतर 
अांशकालीक पदविका िा 
पदविकोत्तर अभ्यासक्रम 
  

60,000/- 45,000/- 30,000/- 15,000/- 

6. सुरु असलेल्या   
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाांच्या 
महाविद्यालयाांच ेत्ा 
सांस््ाांच ेस््लाांतरण  
 
 

1,35,000/- 90,000/- 67,500/- 45,000/- 
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7. सुरु असलेल्या   
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाची 
महाविद्यालये त्ा सांस््ा 
बांद करणे  

1,35,000/- 90,000/- 67,500/- 45,000/- 

8. सुरु असलेल्या  
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयात त्ा 
सांस््ेत अवखल भारतीय 
तांत्रवशक्षण पवरर्देच्या 
अखत्यावरतील 
अभ्यासक्रमाांची दुसरी 
पाळी ि अांशकालीन 
अभ्यासक्रम सुरु करणे. 

1,35,000/- 90,000/- 67,500/- 45,000/- 

9. सुरु असलेल्या   
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयात त्ा 
सांस््ेत पी.आय.ओ.च्या 
जागा ि त्याांच्या 
मुदतिाढीबाबत 

1,35,000/- 90,000/- 67,500/- 45,000/- 

10 सुरु असलेल्या   
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयात त्ा 
सांस््ेत एन.आर.आय. 
च्या जागा ि त्याांच्या 
मुदतिाढीबाबत 

1,35,000/- 90,000/- 67,500/- 45,000/- 

11 सुरु असलेल्या   
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयात त्ा 
सांस््ेतील मांजूर प्रिशे 
क्षमता कमी करणे/ 
अभ्यासक्रम बांद करणे 
 

75,000/- 60,000/- 45,000/- 37,500/- 
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12 सुरु असलेल्या   
व्यािसावयक 
अभ्यासक्रमाच्या 
सांस््ाांच्या नािात बदल 
करणे 

75,000/- 60,000/- 45,000/- 37,500/- 

13 डयूअल पदिी / 
इांवटगे्रटेड कोससे  

75,000/- 60,000/- 45,000/- 37,500/- 

14 परदेशी सांस््ा/ विद्यापीठ 
याांचा सहयोग 

4,50,000/- 3,00,000/- 2,25,000/- 1,50,000/- 

15 रस्ट/ सोसायटी/ 
कां पनीच्या नािात बदल 
करणे 

75,000/- 60,000/- 45,000/- 37,500/- 

16 मवहला सांस््ेच े को-
एज्यकेुशन मध्ये पवरितणन 
ि त्याउलट  

1,35,000/- 90,000/- 67,500/- 45,000/- 

17 सांलग्न विद्यापीठाच्या 
नािात बदल करणे 

नोंदणी शुल्क आकारण्यात येऊ नये 

18 पदविका स्तरािरुन 
पदिी स्तरािर पवरितणन 
ि त्याउलट :- 
नविन अवभयाांवत्रकी / 
तांत्रशास्त्र/ िास्तशुास्त्र/ 
और्धवनमाणशास्त्र/ 
हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड 
कॅटरींग टेक्नॉलॉजी   
अभ्यासक्रमाांची 
महाविद्यालये  

    

 (1) पदिी    2,25,000/- 1,50,000/- 1,12,500/- 75,000/- 

 (2) पदविका 
(3) पदव्युत्तर    पदिी /          
     पदव्युत्तर पदविका/           
     पदविकोत्तर  
     पदविका 

1,50,000/-
1,50,000/- 

1,12,500/-
1,12,500/- 

75,000/-
75,000/- 

45,000/-
45,000/- 

19 मॅनेजमेंटमधील 
फेलोवशप प्रोग्राम 

4,50,000/- 3,00,000/- 2,25,000/- 1,50,000/- 
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Annexure “B” 

    विनाअनुदावनत पदिी,पदव्युत्तर पदिी, पदविका, पदव्युत्तर / पदविकोत्तर पदविका 
 या स्तरािरील व्यािसावयक अभ्यासक्रमाांच्या सांस््ा/ महाविद्यालयातील विविध  

प्रस्तािाांसाठी  मुदत ठेि. 

                                                                                                                                      (रुपये) 

अ.क्र. प्रस्तािाचे स्िरुप प्र्म िर्ण व्व्दतीय िर्ण 
1. पदिी अभ्यासक्रमाची निीन अवभयाांवत्रकी 

महाविद्यालये 
 

22,50,000/- 22,50,000/- 

2. और्धवनमाणशास्त्र/िास्तुशास्त्र/हॉटेल मॅनेजमेंट 
ॲण्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी पदिी 
अभ्यासक्रमाची निीन महाविद्यालये 

12,00,000/- 10,50,000/- 

3. एमबीए/एमएमएस/एमसीए/पीजीडीएम/पीजी
डीबीएम/अभ्यासक्रमाची निीन पदव्युत्तर 
पदिी/पदव्युत्तर पदविका महाविद्यालये 
 
 

10,50,000/- 9,00,000/- 

4. पदविका अभ्यासक्रमाची निीन तांत्रवनकेतने 
(अवभयाांवत्रकी) 
 

 

9,00,000/- 7,50,000/- 

5. िास्तुशास्त्र/और्धवनमाणशास्त्र/ हॉटेल मॅनेजमेंट 
ॲण्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी पदविका  
अभ्यासक्रमाच्या निीन सांस््ा 
 

 

7,50,000/- 7,50,000/- 

6. सांगणक प्रगत अभ्यासक्रमाच्या निीन सांस््ा 
 

 

3,00,000/- 3,00,000/- 

7. पदिी/पदव्युत्तर पदिी/ पदव्युत्तर पदविका 
अवतवरक्त अभ्यासक्रम  
 

 

4,50,000/- प्रवत 
अभ्यासक्रम 

22,50,000/- 

8. पदविका अवतवरक्त अभ्यासक्रम 3,00,000/- प्रवत 
अभ्यासक्रम 

 

 

9. िाढीि प्रिशे क्षमता / पदिी/पदव्युत्तर पदिी 
(अवखल भारतीय तांत्र वशक्षण पवरर्देच्या 
मानकान्िये वनधारीत एका तुकडीसाठी) 
 

1,50,000/- प्रवत 
अभ्यासक्रम 

 

10. पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम (अांशकालीन) 3,00,000/-     
प्रवत अभ्यासक्रम 
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11. एम.ई./एम.टेक./एम.फामण/ इत्यादी ि 
पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम 
 

3,00,000/-      
प्रवत अभ्यासक्रम 

 

12. डयूअल पदिी/ इांवटगे्रटेड कोसेस 4,50,000/-     
प्रवत अभ्यासक्रम 

 

13. परदेशी सांस््ा/ परदेशी विद्यापीठ सहयोग 
 

1,00,00,000/-  1,00,00,000/- 

 

2.     सदर योजनेची अांमलबजािणी शैक्षवणक िर्ण 2013-14 पासून करण्यात येत असून सदरहू  
मुदत ठेि ही १० िर्ापयंत बँकेत ठेिण्यात यािी.  त्या रकमेच ेव्याज सांस््ेच्या खात्यात जमा कराि े
आवण 10 िर्ानांतर सदरहू मुदत ठेि सांस््ेला परत करण्यात यािी.  

3.       सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळािर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201705231535204008 असा आहे. हा 
आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत  करुन काढण्यात येत आहे.    

                महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 

 

 

 

 

 

                  ( म. मा. मोरि े)                                                                       
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन. 

प्रवत,                                 

1.  मा.राज्यपालाांचे सवचि, राजभिन,मलबार वहल, मुांबई 
2.  मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
3.  सांचालक, तांत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
4. सवचि, महाराष्ट्र राज्य तांत्र वशक्षण मांडळ, शासकीय तांत्रवनकेतन इमारत, 49, खेरिाडी, 

अवलयािर जांग मागण,िाांदे्र (पूिण), मुांबई-400051 
5. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपूर 
6. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञयेता) , महाराष्ट्र १/२, मुांबई/नागपूर 
7. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई 
8. वनयोजन विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
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9.  वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
10. अवखल भारतीय तांत्र वशक्षण पवरर्द, विभागीय अवधकारी, इांडव्स्रयल ॲश्युरांस वबल्डींग,   

2 रा माळा, चचणगेट, मुांबई 
11.   सिण मा.मांत्रयाांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
12.  सिण मा.राज्यमांत्रयाांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
13.  कुलसवचि, मुांबई विद्यापीठ, फोटण, मुांबई 
14.  कुलसवचि, एस.एन.डी.टी . मवहला विद्यापीठ, मुांबई 
15.  राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
16.  कुलसवचि, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
17.  कुलसवचि, वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
18.  कुलसवचि, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि 
19. कुलसवचि, डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,  औरांगाबाद 
20.  कुलसवचि, स्िामी रामानांद ती ण् मराठिाडा विद्यापीठ, नाांदेड 
21. कुलसवचि, सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ, अमरािती 
22. कुलसवचि, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
23.  कुलसवचि, गोंडिाना विद्यापीठ, गडवचरोली 
24.  कुलसवचि, डॉ.बाबासाहेब  आांबेडकर तांत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, वज.रायगड 
25.  उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागातील सिण सह सवचि / उप सवचि 
26.  उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागातील सिण कायासने 
27.  वनिडनस्ती, ताांवश-4. 
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