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प्रस्तािनााःविद्यापीठे आवि उच्च ि तंत्र विक्षि विभागाच्या अविनस्त विक्षकीय संिगातील अध्यापकांच्या
व्याियसावयक क्षमतेचा प्रविक्षिाद्वारे वनयवमत विकास करण्याकवरता विभागांतगगत अध्यापक प्रविक्षि
संस्था स्थापन करण्यास संदभािीन िासन वनिगयान्िये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . या संस्थेस
स्िायत्तता वमळण्याच्या अनुषंगाने सदर संस्थेचे कंपनी कायदा, 2013 अन्िये “महाराष्ट्र राज्य अध्यापक
विकास संस्था” (Maharashtra State Faculty Development Academy) म्हिून स्थापन करण्याची
बाब िासनाच्या विचारािीन होती. त्यामुळे संदभािीन िासन वनिगयामध्ये अंित: बदल करुन
पुढीलप्रमािे वनिगय घेण्यात येत आहे .
िासन वनिगयाः1.

“महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था” (Maharashtra State Faculty Development

Academy) नािाची कंपनी, कंपनी कायदा, 2013 मिील कलम 8 अन्िये स्थापन करण्यास ि
कायान्न्ित करण्यास तसेच कंपनी कायद्यांतगगत असलेल्या पुढील संरचनेस िासन मान्यता दे ण्यात येत
आहे ाः1. यामध्ये महाराष्ट्र िासनाचा (उच्च ि तंत्र विक्षि विभाग) सहभाग 40 टक्के
2. महाराष्ट्र राज्य तंत्रविक्षि मंडळाचा (MSBTE) वहस्सा 5 टक्के.
3. राज्यातील सिग अकृवष विद्यापीठांचा वहस्सा 40 टक्के.
4. व्यिसाय/उद्योग संस्था यांचा वहस्सा 5 टक्के (व्यािसावयक ि सामावजक जबाबदारीतून (CSR)
या संस्थेबरोबर कायगक्रम करिारे ).
5. िैक्षविक संस्था/स्ियंसेिा संस्था यांचा वहस्सा 10 टक्के.
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2.

खालीलप्रमािे संचालक मंडळाची संरचना राहीलाःअ.क्र.

पदनाम

पदाचा तपिील

पद

1.

अध्यक्ष

मुख्य सवचि

01

2.

संचालक

राज्यिासन नामवनदे वित

04

3.

संचालक/संयोजक

कायगकारी संचालक

01

4.

उपसंचालक

उपसंचालक (वित्त)

01

5.

संचालक

केंद्र िासन नामवनदे वित

02

6.

संचालक

विद्यापीठाचे कुलगुरू

02

7.

संचालक

विक्षितज्ञ

02

8.

संचालक

इतर इन्क्िटी िारकांचे प्रवतवनिी

02

एकूि
3.

15

सदर संस्थेचा कारभार ि अविकार हे कंपनी कायदा, 2013 मिील कलम 8 मिील

तरतुदींनुसार असतील, संस्थेस िैक्षविक ि वित्तीय स्िायत्तत्ता असेल. तसेच उपरोक्त प्रमािे संचालक
मंडळ कायगरत असेपयंत पूिगताः प्रिासवनक स्िायत्तता असेल.
4.

संस्थेसाठी येिाऱ्या अनािती रू. 50 कोटी ि एकिेळचा वनिी म्हिून आिती खचासाठी

रू. 10 कोटी इतक्या रक्कमेस मान्यता दे ण्यात येत आहे.
5.

उिगवरत बाबींकवरता ि आिश्यकतेनुसार स्थापन करण्यात येिाऱ्या सवमत्यांचे ि नेमिूकांचे

िासन वनिगय स्ितंत्रपिे वनगगवमत करण्यात येतील.
6.

सदर िासन वनिगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202002241508353808 असा आहे. हा
िासन वनिगय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.
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( वि. ि. दळिी )
अिर सवचि, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1.

मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुंबई

2.

मा. मुंख्यमंत्री यांचे प्रिान सवचि, मंत्रालय, मुंबई

3.

मा. मंत्री, उच्च ि तंत्र विक्षि विभाग यांचे वििेष कायग अविकारी, मंत्रालय, मुंबई

4.

मा. राज्यमंत्री, उच्च ि तंत्र विक्षि विभाग यांचे वििेष कायग अविकारी, मंत्रालय, मुंबई

5.

सिग मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि/स्िीय सहायक

6.

सिग मा.वििानसभा सदस्य ि वििान पवरषद सदस्य

7.

मा.मुख्य सवचि

8.

िासनाचे सिग अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि

9.

सिग विभागीय आयुक्त,

10.

सिग वजल्हाविकारी
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11.

सिग वजल्हा पवरषदांचे मुख्य कायगकारी अविकारी

12.

प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील िाखा/मूळ िाखा, मुंबई

13.

सवचि, महाराष्ट्र वििानमंडळ सवचिालय, मुंबई

14.

सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई

15.

संचालक, उच्च विक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.

16.

मा. कुलगुरु, सिग अकृवष विद्यापीठे .

17.

सिग विभागीय सहसंचलाक, उच्च विक्षि.

18.

कुलसवचि, सिग अकृवष विद्यापीठे .

19.

महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई 1/2.

20.

लेखा ि अविदान अविकारी, मुंबई.

21.

वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुंबई

22.

सिग वजल्हा कोषाविकारी यांची कायालये.

23.

मा. सवचि, उच्च ि तंत्र विक्षि विभाग यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई

24.

सिग सहसवचि/उपसवचि/अिर सवचि, उच्च ि तंत्र विक्षि विभाग, मंत्रालय, मुंबई

25.

म.वि.5 कायासन, वनिडनस्ती.
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