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अशिसूचना 

क्रमाकं - वतेन-2019/प्र.क्र.105/19/शवशश-1 - महाराष्ट्र सावगजशनक शवद्यापीठ अशिशनयम 2016 

मिील तरतुदी व मा. न्यायालयानी वगेवगेळया याशचकामंध्ये वळेोवळेी शदलेल्या आदेशानुसार 

शवद्यार्थ्यांना योग्य व दजदेार शशक्षण देणे हे शवद्यापीठ व संलग्ग्नत महाशवद्यालयाचंे आद्य कतगव्य  

असून, त्याकशरता आवश्यक ती सवग उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या संस््ाचंी आहे. 
 महाराष्ट्र सावगजशनक शवद्यापीठ अशिशनयम 2016 मिील तरतुदी अन्वये प्रदान करण्यात 

आलेल्या अशिकाराचंा वापर करुन महाराष्ट्र शासन उच्च शशक्षण शवभागाच्या अशिनस्त  असलेल्या 
अकृषी शवद्यापीठांशी संलग्ग्नत अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालये याचं्यातून कायग करणा-या 
शशक्षकेतर कमगचारी/अशिका-याचं्या वतेनश्रेणीत सुिारणा करण्याकशरता राज्य शासन आशण 

स््ाशनक प्राशिकारी संस््ामंार्ग त चालशवली जाणारी महाशवद्यालये वगळून प्रमाणसंशहता शनयम 

खालीलप्रमाणे शवहीत करीत आहे:- 

1. संशक्षप्त नाव आशण प्रारंभ:- 

  (1) या शनयमानंा महाराष्ट्र अकृषी शवद्यापीठाशंी सलंग्ग्नत अशासकीय अनुदाशनत 

महाशवद्यालये प्रमाणसंशहता (शशक्षकेतर कमगचा-याचंे सुिाशरत वतेन) शनयम, 2019 अस ेसंबोिण्यात 

याव.े 
  (2) ते शदनाकं 1 जानेवारी, 2016 पासून अंमलात आले आहेत, अस े मानण्यात 

येईल. 
2. हे शनयम लागू होणा-या कमगचा-याचंे प्रवगग:-  

  (1) हे शनयम अकृशष शवद्यापीठाशंी संलग्ग्नत असलेल्या अशासकीय अनुदाशनत 
महाशवद्यालयातील शशक्षकेतर पदाचं्या आढाव्यानुसार शासनाने मान्य केलेल्या पदावंर कायगरत 

असलेल्या पूणगकालीक शशक्षकेतर कमगचा-यानंा राज्य शासन आशण स््ाशनक प्राशिकारी 
संस््ामंार्ग त चालशवली जाणारी महाशवद्यालये वगळून लागू होतील. 
  (2) हे शनयम खालील कमगचा-यानंा लागू होणार नाहीत 

   (अ) पूणगकाशलक कामावर नसलेले कमगचारी, 
   (ब) एकशत्रत वतेनावरील कमगचारी, 
   (क) कंत्राटी कमगचारी, 
   (ड) आकग्स्मक खचातून ज्यानंा वतेन शदल ेजाते असे कमगचारी, 
   (ई) रोजंदारीवरील कमगचारी, 
   (र्) जे कमगचारी 31.12.2015 रोजी ककवा तत्पूवी सेवाशनवृत्त झाल ेआशण 

ज्यानंा सेवाशनवृत्तीनंतर पुन्हा त्या तारखेस शनयुक्त करण्यात आले आशण ज्याचं्या 
सेवाशनवृत्तीनंतरचा पुनर्ननयुक्तीचा कालाविी त्या तारखेनंतर वाढवून शदला आहे, असे कमगचारी. 
3.  व्याख्या:- 

 संदभानुसार दुसरा अ ग् अपेशक्षत नसेल तर, या शनयमात :- 

 (1) "जोडपत्र" म्हणजचे या शनयमासोबत जोडलेली जोडपत्रे. 
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 (2) "शवद्यमान मूळ वतेन" म्हणज े शवशहत वतेन बँडमध्ये आहशरत करीत असलेले वतेन 

अशिक अनुज्ञये गे्रड वतेन ककवा शवद्यमान श्रेणीतील वतेन परंत ू ज्यामध्ये "शवशेष वतेन" इत्यादी 
सारख्या वतेनाचा समावशे नसेल. 
 (3) "शवद्यमान वतेन बँड आशण गे्रड वतेन" म्हणजे 1 जानेवारी, 2016 लगतपूवी अशासकीय 

अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-याने, कायम असो, ककवा स््ानापन्न नात्याने असो िारण 

केलेल्या पदाला लागू असलेला वतेनबँड आशण गे्रड वतेन. 
 (4) "शवद्यमान श्रणेी" मध्य े म्हणज े 1 जानेवारी 2016 लगतपूवी अनुदाशनत अशासकीय 

महाशवद्यालयातील कमगचा-याने, कायम असो, ककवा स््ानापन्न नात्याने असो िारण केलेल्या 
पदाला लागू असलेली वतेनश्रेणी ककवा य्ाग्स््ती, त्याला लागू असलेली वयैग्क्तक श्रेणी. 
 (5) "शवद्यमान वतेन संरचना श्रणेी" म्हणज े 01 जानेवारी, 2016 लगतपूवी अशासकीय 

अनुदाशनत महाशवद्यालयांमिील कमगचा-याने, कायम असो, ककवा स््ानापन्न असो िारण केलेल्या 
पदाला लागू असलेला वतेनबँड आशण गे्रड वतेन अ्वा वतेनश्रेणी ककवा, य्ाग्स््ती, त्याला लागू 

असलेली वयैग्क्तक श्रेणी. 
 स्पष्ट्टीकरण - जो अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयामंिील कमगचारी 1 जानेवारी, 
2016 रोजी भारताबाहेर प्रशतशनयुक्तीवर ककवा रजेवर ककवा स्वीयेत्तर सेवते होता, ककवा जो 
वरच्या पदावर स््ानापन्न नसता तर त्या तारखेस एका ककवा अशिक खालच्या पदावंर स््ानापन्न 

म्हणनू काम करीत राशहला असता, अशा कमगचा-याबाबत "शवद्यमान मूळ वतेन "शवद्यमान वतेन बँड 
आशण गे्रड वतेन"  आशण "शवद्यमान श्रेणी"  यामध्ये तो भारताबाहेर प्रशतशनयुक्तीवर ककवा रजेवर 

ककवा स्वीयेतर सेवते नसता ककवा य्ाग्स््ती, वरच्या पदावर स््ानापन्न म्हणनू नसता तर, त्याने 

जे पद िारण केल े असते, त्या पदाच े मूळ वतेन, वतेनबँड आशण गे्रड वतेन आशण वतेनश्रेणीचा  
समावशे होतो. 
 टीप – शवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतेनश्रेणी वगळून अंमलात असलेल्या शवद्यमान 

श्रेणीची सूची जोडपत्र- दोन मध्ये नमूद केलेली आहे. 
 (6) "शवद्यमान शवत्तलब्िी"  मध्य े(i) शवद्यमान मूळ वतेन, आशण (ii) मूळ वतेनावरील समुशचत 

महागाई भत्ता याचंा समावशे असेल.  
 (7) "वतेन मॅरीक्स" म्हणज े या शनयमासंोबतच्या जोडपत्र-चार मिील मॅरीक्स ज्यामध्ये 
शवद्यमान वतेनबँड आशण गे्रड वतेनाशी शनगडीत वतेन स्तर उभ्या स्तंभातील सेलमध्ये दशगशवले 

आहेत.  
 (8) “ स्तर ” म्हणज े शनयमासोबतच्या जोडपत्र-चार मिील शवद्यमान वतेनबँड आशण गे्रड 

वतेनाशी शनगडीत वतेन मॅरीक्समिील वतेनस्तर, ककवा वतेनश्रेणी. 
 (9) “ वतेन स्तरामिील वतेन  ” या शनयमोसाबतच्या जोडपत्र-चार मध्ये दशगशवलेल्या वतेन 

स्तराच्या शववशक्षत सेलमध्ये आहरण करीत असलेले वतेन.  
 (10) “सुिाशरत वतेन संरचना ”  म्हणज ेएखाद्या पदासंदभात वगेळ्याने सुिाशरत वतेन स्तर 

ककवा वतेनश्रेणी अशिसूचीत करण्यात आली असेल ती खेरीज करुन शवद्यमान वतेनबँड आशण गे्रड 

वतेनाशी शनगडीत वतेन मॅरीक्समिील वतेन स्तर. 
टीप - सुिाशरत वतेन संरचना जोडपत्र-चार मध्ये शदली आहे. 
 (11) “सुिाशरत वतेन स्तर ककवा वतेनश्रणेी” म्हणज े एखाद्या पदासंदभात वगेळ्याने 

सुिाशरत वतेन स्तर ककवा वतेनश्रेणी अशिसूचीत करण्यात आली असेल ती खेरीज करुन 
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अनुसूचीच्या स्तंभ (2) मध्ये नमूद केलेल्या पदासमोर स्तंभ (5) मध्ये दशगशवण्यात आलेला वतेन 

स्तर, ककवा वतेनश्रेणी. 
 (12) “सुिाशरत मूळ वतेन ” म्हणज े शवशहत वतेन स्तरामध्ये आहरण करीत असलेले वतेन 

परंतु त्यामध्य ेशवशेष वतेन इत्यादी सारख्या वतेनाचा समावशे नसेल. 

(13) “सुिाशरत शवत्तलब्िी” म्हणज े सुिाशरत वतेन संरचनेत अनुदाशनत अशासकीय 

महाशवद्यालयातील कमगचा-यास अनुज्ञये असलेल्या वतेन स्तरातील (i) मूळ वतेन; आशण (ii) मूळ 

वतेनावरील समुशचत महागाई भत्ता याचंा समावशे असेल.  
(14) “अनुसूची” म्हणजे या शनयमासोबत जोडलेली अनुसूची. 

 4.  पदाचंी वतेनश्रणेी ककवा वतेन संरचना:- या शनयमाच्या प्रारंभाच्या शदनाकंापासून 

अनुसूचीच्या स्तंभ (2) मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक पदाचा वतेन स्तर त्या पदासमोर स्तंभ (5) मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे असेल. 
5.  सुिाशरत वतेन संरचनेमध्ये वतेन काढणे. – या शनयमामंध्ये, अन्य्ा तरतूद केली असेल 

ती खेरीज करुन अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील शशक्षकेतर कमगचारी ज्या पदावर त्यास 

नेमले असेल त्या पदाला लागू असलेल्या सुिाशरत वतेन संरचनेतील वतेन स्तरामध्ये वतेन घेईल. 
 परंतू ज्या शदनाकंास शवद्यमान वतेन संरचनेत लगतनंतरची ककवा पुढची कोणतीही 
वतेनवाढ त्याला देय होईल त्या तारखेपयंत  ककवा तो आपले पद शरक्त करेपयंत ककवा त्या वतेन 

संरचनेत वतेन घेणे बंद होईपयंत, शवद्यमान वतेन संरचनेत वतेन चाल ू ठेवण्याचा अशासकीय 

अनुदाशनत महाशवद्यालयांमिील शशक्षकेतर कमगचा-यास शवकल्प देता येईल ;  
परंतू आणखी असे की, शदनाकं 01 जानेवारी, 2016 आशण हे शनयम अशिसूशचत करण्याच्या 

शदनाकंाच्या दरम्यान पदोन्नती, पदाची श्रेणीवाढ इत्यादीमुळे उच्च संरचना घेणा-या अशासकीय 
अनुदाशनत महाशवद्यालयांमिील शशक्षकेतर कमगचा-यास पदोन्नतीच्या, पदाच्या श्रेणीवाढीच्या 
शदनाकंापासून सुिाशरत वतेन संरचनेची शनवड करण्याचा शवकल्प देता येईल. 

स्पष्ट्टीकरण-1 — या शनयमाचं्या परंतुकानुसार शवद्यमान वतेन संरचना ठेवण्याचा शवकल्प 

केवळ एका शवद्यमान वतेन संरचनेबाबतच अनुज्ञये राहील. 
स्पष्ट्टीकरण-2 — शदनांक 01 जानेवारी, 2016 रोजी ककवा त्यानंतर एखाद्या पदावर 

अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयीन कमगचारी सेवते प्र्मच ककवा दुस-या पदावरुन बदली 
करुन नेमलेल्या कोणत्याही कमगचा-यास उपरोक्त शवकल्प अनुज्ञये असणार नाही आशण त्याला 
केवळ सुिाशरत वतेन संरचनेनुसारच वतेन शमळेल. 

स्पष्ट्टीकरण 3 —  जेव्हा अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयामंिील कमगचारी, 
शनयशमतपणे स््ानापन्न म्हणनू त्याने िारण केलेल्या पदाच्या बाबतीत, त्या पदाला लागू असलेल्या 
कोणत्याही अन्य शनयमान्वये ककवा आदेशानुसार शवद्यमान वतेन संरचनेतील वतेनाच्या 
शवशनयमनासाठी या शनयमाच्या परंतुकानुसार ती सुिाशरत वतेन संरचना कायम ठेवण्याचा शवकल्प 

देत असेल तेव्हा, ज्या कायम पदावर त्याचा िारणाशिकार असेल ककवा िारणाशिकार तहकूब 

झाला नसता तर त्याचा िारणाशिकार राशहला असता, त्या पदाच्या बाबतीत त्याने शवद्यमान वतेन 

संरचना कायम ठेवली असती तर त्याने घेतले असते ते कायम वतेन, ककवा त्यावळेी अंमलात 

असलेल्या कोणत्याही आदेशानुसार कायम वतेनाचे स्वरुप प्राप्त झालेले स््ानापन्न पदाच ेवतेन, 
यापैकी जे अशिक असले ते त्याचे कायम वतेन राहील. 
 



शासन अशिसचूना क्रमांकः वेतन-2019/प्र.क्र.105/19/शवशश-1 

 

पषृ्ठ 19 पैकी 4 

6. शवकल्प देणे:-  

 (1) शनयम 5 च्या परंतुकानुसार द्यावयाचा शवकल्प, या शनयमानंा जोडलेल्या जोडपत्र-एक 

मिील नमुन्यात लेखी द्यावा लागेल.  हा शवकल्प पोटशनयम (2) मध्ये मनूद केलेल्या अशिका-यास, 
ही अशिसूचना शनगगशमत झाल्याच्या शदनाकंापासून एक मशहन्याच्या आत ककवा या शनयमातं केलेल्या 
कोणत्याही सुिारणेमुळे शवद्यमान संरचना सुिारण्यात आली असेल तेव्हा, त्या प्रकरणी अशा 
सुिारणेच्या आदेशाच्या शदनाकंापासून एक मशहन्याच्या आत पोहोचेल, अशा बेताने पाठशवण्यात 

यावा. 
परंतु. 
 (एक) अशा प्रशसध्दीच्या शदनाकंास ककवा य्ाग्स््ती अशा आदेशाच्या शदनाकंास अनुदाशनत 

अशासकीय महाशवद्यालयामंिील कमगचारी भारताबाहेर रजेवर, ककवा प्रशतशनयुक्तीवर ककवा 
स्वीयेतर सेवते ककवा युध्दसेवते असेल, तेव्हा त्या बाबतीत अशा कमगचा-याने भारतात आपल्या 
पदाचा कायगभार घेण्याच्या शदनाकंापासून एक मशहन्याच्या आत उक्त प्राशिका-यास पोहोचेल, अशा 
रीतीने उक्त शवकल्प द्यावा, आशण  

 (दोन) 1 जानेवारी, 2016 रोजी अकृषी शवद्यापीठे आशण अनुदाशनत अशासकीय 

महाशवद्यालयामंिील कमगचारी शनलंबनािीन असेल, तेव्हा त्याचा कामावर परत येण्याचा शदनाकं या 
पोटशनयमामंध्ये शवहीत केलेल्या शदनाकंानंतरचा असेल, तर त्या शदनाकंापासून एक मशहन्याच्या 
आत त्याला शवकल्प देता येईल.  
 (2) अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयामंिील कमगचारी हे त्याचंा शवकल्प जोडपत्र-एक 
मिील नमुन्यात कायालय प्रमुखास म्हणजेच संबंिीत महाशवद्यालयाचंे प्राचायग यानंा कळवतील 
आशण त्यासोबतच या शनयमासोबतच्या जोडपत्र-दोन मिील नमुन्यात बंिपत्र सादर करतील. 
 (3) शवकल्पासंबंिीची सूचना पोटशनयम (1) मध्ये नमूद केलेल्या कालाविीत शमळाली नाही 
तर, अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयामंिील कमगचा-याने 1 जानेवारी, 2016 रोजी व त्याच 

शदवसापासून सुिाशरत वतेन संरचनेची शनवड केली आहे असे समजण्यात येईल. अशा प्रकरणी 
कायालय प्रमुख/संबंशित महाशवद्यालयाचे प्राचायग अशा कमगचाऱयाकंडून या शनयामासंोबतच्या 
जोडपत्र-दोन मिील नमुन्यातील बंिपत्र प्राप्त करून घेईल.   
 (4) एकदा शदलेला शवकल्प अंशतम असेल. 
 टीप.1- 1 जानेवारी, 2016 रोजी ककवा त्यानंतर ज्याचं्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या 
आशण मृत्यू, मंजूर पदाच्या समाप्तीनंतरची  कायगमुक्ती, राजीनामा, शशस्तभगंाच्या कारणावरुन 

बडतर्ी ककवा कायगमुक्ती यामुळे शवशहत कालमयादेत ज्यानंा शवकल्प देता आला नाही, अशा 
व्यक्ती या शनयमाचंे लाभ शमळण्यास पात्र आहेत. 
 टीप.2-1 जानेवारी, 2016 रेाजी ककवा त्यानंतर मृत्यु पावल्यामुळे ज्यानंा शवशहत 

कालमयादेत शवकल्प देता आला नाही, त्यानंी 1 जानेवारी, 2016 रोजी व त्याच शदवसापासून 

ककवा सुिाशरत वतेन संरचना अशिक अनुकूल असल्यास त्याचं्या अवलंशबतानंा जास्तीत जास्त 

लाभदायक असेल, अशा नंतरच्या तारखेपासून सुिाशरत वतेन संरचनेची शनवड केली आहे, अस े

मानले जाईल.  अशा प्रकरणामंध्ये ्कबाकी प्रदान करण्याची आवश्यक कायगवाही कायालय 

प्रमुखाने करावी. परंतु, मृत कमगचा-याच्या ्कबाकी शमळण्यास पात्र असलेल्या अवलंशबताकंडून 
कायालय प्रमुख या शनयमासोबतच्या जोडपत्र-दोन मिील नमुन्यातील बंिपत्र प्राप्त करून घेतील. 
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 टीप.3-1 जानेवारी, 2016 रोजी अर्नजत रजेवर ककवा रजा वतेन प्रदेय असणा-या इतर 

कोणत्याही रजेवर असलेले अशासकीय अनुदाशनत अशासकीय महाशवद्यालयामंिील शशक्षकेतर 

कमगचारी या शनयमाचंा लाभ शमळण्यास पात्र असतील. 
7. सुिाशरत वतेन संरचनेत प्रारंशभक वतेन शनशिती:- 

 (1) शदनाकं 1 जानेवारी, 2016 पासून सुिाशरत वतेन संरचना लागू करण्याबाबत ज्याने 

शनयम 6 च्या पोटशनयम (1) अनुसार शवकल्प शदला आहे ककवा शनयम 6 च्या पोटशनयम  पोटशनयम 

(3) अनुसार शवकल्प शदल्याचे मानण्यात आले आहे, अशा अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयीन 
कमगचा-याच्या बाबतीत, शासनाने शवशेष आदेशाद्वारे अन्य्ा शनदेश शदल े नसल्यास, त्याचे 
प्रारंशभक वतेन, ज्या कायम पदावर त्याचा िारणाशिकार आहे ककवा तो िारणाशिकार तहकूब 

झाला नसता तर तो राशहला असता, त्या पदाच्या कायम वतेनाच्या बाबतीत आशण त्याने िारण 

केलेल्या स््ानापन्न पदाच्या बाबतीत, खालीलप्रमाणे स्वतंत्रपणे शनशित केल ेजाईल :- 

 (अ) सवग कमगचा-याचं्या बाबतीत:- 

 (एक) शदनाकं 1 जानेवारी, 2016 लगतपूवीच्या मूळ वतेनास 2.57 ने गुणून पूणांशकत 

केलेली रक्कम संबंशित सुिाशरत वतेन मॅशरक्समध्ये अनुज्ञये वतेन स्तरामिील सेलमध्ये (Cell) 

असल्यास ती रक्कम सुिाशरत वतेन ठरेल. जर ती रक्कम अनुज्ञये वतेन स्तरामिील सेलमध्ये 
नसेल तर सदर पूणांशकत रकमेच्या लगतच्या पुढील सेलमिील रक्कम सुिाशरत वतेन ठरेल. 
 (दोन) जर वरील (एक) प्रमाणे येणा-या रकमेपेक्षा अनुज्ञये सुिाशरत वतेन संरचनेच्या 
स्तरातील शकमान वतेन अ्वा पशहल्या सेलमिील रक्कम जास्त असेल तर त्या स्तरातील शकमान 

वतेनावर अ्वा पशहल्या सेलमिील वतेनावर वतेन शनशित केल ेजाईल. 
 परंतु, वरीलप्रमाणे वतेनशनशिती करतानंा शवद्यमान संरचनेत य्ाग्स््ती, वतेनबँड आशण 

गे्रड वतेन ककवा श्रेणीमध्ये लागोपाठ दोन ककवा त्याहून अशिक टप्प्यावंर वतेन घेणा-या अशासकीय 
अनुदाशनत महाशवद्यालयांमिील कमगचा-याचंे वतेन जेव्हा एकवटते म्हणजेच, वतेन मॅरीक्समिील 

वतेन स्तरामध्ये एकाच टप्प्यावर शनशित होते; तेव्हा शवद्यमान वतेन संरचनेतील एकवटणा-या 
प्रत्येक दोन टप्प्यानंा सुिाशरत वतेन संरचनेतील वतेन स्तरामध्ये एक याप्रमाणे वतेनवाढ देण्यात 

येईल आशण शवद्यमान वतेन संरचनेत जास्त वतेन घेणा-या अनुदाशनत अशासकीय 

महाशवद्यालयातील कमगचा-याचंे वतेन अनुज्ञये वतेन स्तरातील पुढील सेलमध्ये शनशित करण्यात 

येईल. त्यानंतर पुढील वतेनवाढ मंजूर करण्यासाठी शनयम 10 मिील तरतूदी लागू राहतील. 
 स्पष्ट्टीकरण.-  वरील परंतुकाच्या प्रयोजना ग्, अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील 
दोन कमगचा-याचं्या शवद्यमान वतेन संरचनेतील (वतेनबँड आशण गे्रड वतेन) वतेनापंैकी उच्च वतेन हे 

शनम्न वतेनापेक्षा शकमान 3 टक्के पेक्षा अशिक असेल तर ते दोन वतेन टप्पे ठरतील; जे्े हा र्रक 

3 टक्के पेक्षा कमी असेल त्या प्रकरणी हा लाभ अनुज्ञये राहणार नाही.  तसेच महाराष्ट्र शासन 

अशिसूचना उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग क्रमाकं संकीणग 2009/(326/09)-शवशश-1 शदनाकं 07 

ऑक्टोबर, 2009 अन्वय ेप्रकाशशत केलेल्या महाराष्ट्र अकृषी शवद्यापीठे व संलग्ग्नत महाशवद्यालये 

प्रमाणसंशहता (शशक्षकेतर कमगचा-याचंे सुिाशरत वतेन) शनयम, 2009 सोबतच्या जोडपत्र-तीन मध्य े

दशगशवलेल्या शवद्यमान वतेन संरचनेतील (वतेनबँड आशण गे्रड वतेन) शनयुक्तीच्या शकमान वतेनापेक्षा 
कमी असणारे सवग वतेन टप्पे, वतेनाचंे एकवटणे शनशित करण्यासाठी शवचारात घेतले जाणार 

नाहीत. 
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 परंतु आणखी असे की, जे कमगचारी शदनाकं 1 जानेवारी 2016 रोजी शवद्यमान वतेन 

संरचनेतील वतेनबँडच्या अ्वा वतेनश्रेणीच्या कमाल टप्प्यावर दोन वषे वा त्यापेक्षा अशिक 

कालाविीसाठी कंुशठत झाले असतील, अशा प्रकरणी 1 जानेवारी 2016 रोजी सुिाशरत वतेन 

संरचनेत कंुशठततेच्या प्रत्येकी दोन वषांसाठी एक वतेनवाढ देण्यात येईल.  मात्र अशी वतेनवाढ 

(ढी) शदल्यामुळे सुिाशरत वतेन मॅरीक्समिील वतेन स्तराच्या कमाल टप्प्यापेक्षा अशिक वतेन 

अनुज्ञये असणार नाही.  त्यानंतर पुढील वतेनवाढ मंजूर करण्यासाठी शनयम 10 मिील तरतूदी 
लागू राहतील. 
 (ब) शवद्यमान वतेनश्रेणीतील वतेनाबरोबर शवशेष वतेन अ्वा भत्ता शमळणा-या अशासकीय 

अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-याच्या बाबतीत, जे्े सुिाशरत वतेन मॅशरक्समिील वतेन 

स्तराबरोबर शवशेष वतेन अ्वा भत्ता अनुज्ञये करण्यात आला नाही, त्याप्रकरणी सुिाशरत वतेन 

संरचनेत वरील खंड (अ) च्या तरतुदींनुसार वतेन शनशित करण्यात येईल. 
(क) अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यास शवद्यमान वतेनश्रेणीतील 

वतेनाबरोबर अन्य कोणत्याही नामाशभिानाने शवशेष वतेन अ्वा भत्ता शमळत असेल आशण सुिाशरत 

वतेन संरचनेत शवशेष वतेन अ्वा भत्ता पूवीच्याच अ्वा सुिाशरत दराने अनुज्ञये करण्यात आला 
असेल तर, त्या प्रकरणी सुिाशरत वतेन संरचनेत वरील खंड (अ) च्या तरतुदींनुसार वतेन शनशित 

करण्यात येईल. 
टीप 1. – (एक) 1 जानेवारी 2016 रोजी रजा वतेन प्रदेय रजेवर असलेल्या अशासकीय 

अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यास सुिाशरत वतेन संरचना 1 जानेवारी 2016 अ्वा 
शवकल्पानुसार सुिाशरत वतेन संरचना स्वीकृतीच्या शदनाकंापासून लागू होईल.  तसेच, 1 जानेवारी 
2016 रोजी अध्ययन रजेवर असलेल्या अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यास या 
शनयमाचंा लाभ 1 जानेवारी 2016 अ्वा शवकल्पानुसार सुिाशरत वतेन संरचना स्वीकृतीच्या 
शदनाकंापासून लागू होईल. 

(दोन) 1 जानेवारी, 2016 पूवी वदै्यकीय कारणास्तव असािारण रजेवर असलेल्या आशण 

कायालयात रुजू न होता 1 जानेवारी 2016 रोजी अ्वा त्यानंतर शनयत वयोमानाने सेवाशनवृत्त 

झालेल्या ककवा मृत्य ू पावलेल्या अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-याचे वतेन, 
लागू असणा-या शनयमानं्वये केवळ अनुज्ञये सेवाशनवृत्तीवतेनशवषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी या 
शनयमानुसार सुिाशरत वतेन संरचनेत काल्पशनकशरत्या शनशित करण्यात येईल, मात्र सुिाशरत वतेन 

संरचनेतील वतेनशनशितीच्या पशरणामी त्यास कोणतीही ्कबाकी अनुज्ञये असणार नाही. 
(तीन) 1 जानेवारी 2016 पूवी वदै्यकीय कारणाखेंरीज अन्य कारणासं्तव असािारण रजेवर 

असलेल्या आशण कायालयात रुजू न होता 1 जानेवारी 2016 रोजी अ्वा त्यानंतर सेवाशनवृत्त 

झालेल्या अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यास या शनयमाचंे लाभ अनुज्ञये 

असणार नाहीत. त्ाशप, लागू असणा-या शनयमांन्वय े अनुज्ञये सेवाशनवृशत्तवतेनशवषयक लाभ 

असुिाशरत वतेन संरचनेनुसार देण्यात येतील. 
टीप-2 - शनलंबनािीन असलेला अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचारी 

शवद्यमान वतेन संरचनेतच शनवाह भत्ता आहशरत करीत आशण सुिाशरत वतेन संरचनेतील त्याच े

वतेन, त्याच्या शवरुध्द सुरु असलेल्या शशस्तभगंाच्या कायगवाहीवरील अंशतम शनणगयाच्या अशिन 

राहील. 
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टीप-3- जेव्हा, कायम पद िारण करणारा अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील 

कमगचारी शनयशमतपणे वरच्या पदावर स््ानापन्न म्हणनू काम करीत असेल आशण या दोन्ही पदानंा 
लागू असलेल्या वतेन संरचना वतेन मॅशरक्समिील एकाच वतेन स्तरामध्ये शवलीन झाल्या 
असतील तेव्हा या पोटशनयमानुसार केवळ स््ानापन्न पदाच्या संदभात वतेन शनशित केल ेजाईल 

आशण अस ेशनशित केलेले वतेन कायम वतेन म्हणनू मानले जाईल. 
वगेवगेळया शवद्यमान वतेन संरचनानंा एकच सुिाशरत वतेन संरचना लागू असलेली पदे 

स््ानापन्न नात्याने िारण करणा-या अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यास, या 
टीपेच्या तरतुदीयोग्य त्या रे्रर्ारासंह लागू होतील. 

टीप-4 - जेव्हा अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचारी शवद्यमान शवत्तलब्िी 
सुिाशरत शवत्तलब्िीपेक्षा अशिक होत असतील, तेव्हा र्रकाची रक्कम वयैग्क्तक वतेन म्हणनू शदली 
जाईल आशण ती वतेनातील पुढील वतेनवाढींमध्ये सामावून घेतली जाईल. 

टीप-5- पोटशनयम (1) अन्वय े वतेन शनशित करताना, जो अशासकीय अनुदाशनत 

महाशवद्यालयातील कमगचारी 1 जानेवारी 2016 च्या लगतपूवी, त्याच संवगातील कशनष्ट्ठ कमगचा-
यापेक्षा शवद्यमान वतेन संरचनेत जास्त वतेन घेत होता त्याचे सुिाशरत वतेन संरचनेतील वतेन हे 

त्याच्या कशनष्ट्ठ कमगचा-याचे वतेन दशगशवणा-या वतेन सेलमिील वतेनापेक्षा कमी शनशित होत 

असेल म्हणजेच, कशनष्ट्ठ कमगचा-याच्या वतेनापेक्षा कमी वतेनावर शनशित होत असले, तर त्या 
बाबतीत त्याचंे वतेन कशनष्ट्ठ कमगचा-याच्या वतेनापयंत वाढशवण्यात येईल. 

टीप-6- ज्या अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यास 1 जानेवारी 2016 

रोजी वयैक्तीक वतेन शमळत असेल त्या कमगचा-याच्या बाबतीत त्याच्या वयैग्क्तक वतेनासहीत 

शवद्यमान शवत्तलब्िी सुिाशरत शवत्तलब्िीपेक्षा अशिक होत असतील तर अशी र्रकाची जादा रक्कम 

अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यास वयैग्क्तक वतेन म्हणनू देण्यात येईल 

आशण ती वतेनातील पुढील वाढीत समावून घेतली जाईल. 
टीप-7- दोन शवद्यमान श्रेणींपैकी एक दुसरीची बढतीची श्रेणी असून या दोन्ही श्रेणी शवलीन 

झाल्या असतील आशण शवद्यमान खालच्या श्रेणीत समान अ्वा शनम्न वतेन घेणारा अशासकीय 
अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कशनष्ट्ठ कमगचारी सुिाशरत वतेन संरचनेत शवद्यमान वरच्या श्रेणीतील 
वशरष्ट्ठ कमगचा-याच्या वतेनापेक्षा अशिक वतेन घेत असेल अशा बाबतीत वशरष्ट्ठ कमगचा-याचे 
सुिाशरत वतेन संरचनेतील वतेन त्याच्या कशनष्ट्ठ कमगचा-याच्या वतेनापयंत त्या शदनाकंापासून 

वाढशवण्यात येईल आशण त्यानंतर पुढील वतेनवाढ मंजूर करण्यासाठी शनयम 10 मिील तरतुदी 
लागू राहतील. 

टीप-8- (एक)- 1 जानेवारी 2016 पूवी वरच्या पदावर बढती शदलेला अशासकीय 
अनुदाशनत महाशवद्यालयातील वशरष्ट्ठ कमगचारी सुिाशरत वतेन संरचनेत, 1 जानेवारी 2016 रोजी 
ककवा त्यानंतरच्या वरच्या पदावर बढती शमळालेल्या त्याच्या कशनष्ट्ठाहून कमी वतेन घेत असेल 

तेव्हा अशा प्रकरणी वशरष्ट्ठ कमगचा-याचे वतेन त्याच्या कशनष्ट्ठ कमगचा-याच्या सुिाशरत वतेन 

संरचनेत शनशित केलेल्या वतेनाच्या रकमेइतके वाढशवण्यात याव.े ही वाढ कशनष्ट्ठ कमगचा-याच्या 
तारखेपासून लागू करण्यात यावी.  मात्र, त्यासाठी पुढील शती पूणग कराव्या लागतील :- 

 (अ) अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कशनष्ट्ठ व वशरष्ट्ठ कमगचारी हे दोघेही एकाच 

संवगातील असावते आशण ज्या पदावंर त्यानंा बढती देण्यात आली असेल ती पदे त्याच संवगात 

समरुप असावीत; 
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 (ब) ज्या खालच्या व वरच्या पदावंर वतेन शमळण्यास ते पात्र असतील त्या पदाचं्या शवद्यमान 

वतेन संरचना व सुिाशरत वतेन संरचना समरुप असाव्यात; 
 (क) अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील वशरष्ट्ठ कमगचारी बढतीच्यावळेी कशनष्ट्ठ 

कमगचा-च्या इतके ककवा त्यापेक्षा अशिक वतेन आहशरत करीत असला पाशहजे; 
 (ड) अशा बढतीनंतर सुिाशरत वतेनसंरचनेमध्ये वतेन शवशनयशमत करण्यास लागू होणा-या 
महाराष्ट्र अकृषी शवद्यापीठीय व संलग्ग्नत महाशवद्यालये प्रमाणसंशहता (शशक्षकेतर कमगचा-याचं्या 
सेवा व शती) शनयम, 1984 मिील तरतुदी ककवा कोणताही दुसरा शनयम ककवा आदेश याचंा प्रत्यक्ष 

पशरणाम म्हणनू अशी शवसंगती उद्भवलेली असावी;  
परंतु, जर कशनष्ट्ठ कमगचारी खालच्या पदावर शवद्यमान वतेन संरचनेमध्य ेत्याला शदलेल्या 

आगाऊ वतेन वाढीमुळे वशरष्ट्ठ कमगचा-यापेक्षा अशिक वतेन घेत असेल तर वशरष्ट्ठ कमगचा-याच े

वतेन वाढशवण्यासाठी या टीपेच्या तरतुदींचा आिार घेता येणार नाही. 
(दोन) वरील खंड (एक) नुसार अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील वशरष्ट्ठ कमगचा-

याच्या वतेन पुनर्ननशितीचे आदेश अकृषी शवद्यापीठे व संलग्ग्नत महाशवद्यालये प्रमाणसंशहता 
(शशक्षकेतर कमगचा-याचं्या सेवा व शती) शनयम, 1984 च्या शनयमातंगगत शनगगमीत करण्यात यावते. 
सबंशित वशरष्ट्ठ कमगचा-यास पुढील वतेनवाढ वतेन पुनर्ननशितीपासून त्याची आवश्यक ती 
अहगताकारी सेवा पूणग झाल्यानंतर अनुज्ञये राहील. 

(2) पोटशनयम (1) अन्वये स््पनापन्न पदाच े शनशित केलेले वतेन कायम पदाच्या शनशित 

केलेल्या वतेनाहून कमी असल्यास, शनयम 5 च्या तरतुदींच्या अशिन राहून, स््ानापन्न पदाचे वतेन 

कायम पदाच्या वतेन टप्प्याइतक्या वतेनावर शनशित करण्यात येईल. 
8.  1 जानेवारी, 2016 रोजी ककवा त्यानंतर सरळसेवनेे शनयुक्त झालले्या अशासकीय 

अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-याची सुिाशरत वतेन संरचनेत वतेनशनशिती:- 
1 जानेवारी, 2016 रोजी ककवा त्यानंतर सरळसेवनेे शनयुक्त झालेल्या कमगचा-याचे वतेन, 

त्यास ज्या पदावर शनयुक्त करण्यात येईल त्या पदाला अनुज्ञये असलेल्या वतेन स्तराच्या शकमान 

वतेनावर ककवा वतेन स्तरातील पशहल्या सेलमिील वतेनावर शनशित करण्यात येईल : 
 परंतु, 1 जानेवारी 2016 आशण सदर अशिसूचना शनगगशमत झाल्याच्या शदनाकंादरम्यान 

शनयुक्त झालेल्या अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-याचे वतेन शवद्यमान वतेन 

संरचनेत शनशित केल ेअसेल आशण त्याची शवद्यमान शवत्तलब्िी, सुिाशरत वतेन संरचनेनुसार शनशित 

होणारे वतेन आशण त्यावरील महागाई भत्त्यापेक्षा अशिक असेल तर सदर र्रकाची रक्कम 

वयैग्क्तक वतेन म्हणनू  शदली जाईल आशण ती वतेनातील पुढील वाढीमध्ये सामावून घेतली 
जाईल. 
9.  वतेनवाढ वतेन मॅरीक्समिील अनुज्ञेय वतेन स्तरातील पशहल्या सेल पासून शेवटच्या 
सेलकडे जाणा-या सेलमध्ये दशगशवल्याप्रमाणे राहील. जोडपत्र-चार 

10. सुिाशरत वतेन संरचनेमध्ये पुढील वतेनवाढीचा शदनाकं. – 
 (1) वार्नषक वतेनवाढीच्या शवद्यमान 1 जुल ैया शदनाकंाऐवजी दरवषी 1 जानेवारी आशण 1 

जुल ैहे वार्नषक वतेनवाढीचे दोन शदनाकं राहतील: 
 परंतु, शनयुक्ती, पदोन्नती अ्वा आर्न्क श्रेणीवाढीच्या शदनाकंाच्या अनुषंगाने अशासकीय 

अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-यासं 1 जानेवारी ककवा 1 जुलै यापैकी एकाच शदनाकंास 

वार्नषक वतेनवाढ अनुज्ञये राहील. 
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(2) 2 जानेवारी आशण 1 जुल ै(दोनही शदवस िरुन) या कालाविीत शनयुक्त ककवा पदोन्नत 

झालेल्या अशासकीय अनुदाशनत अशासकीय महाशवद्यालयातील कमगचा-यास पुढील वषाच्या 1 

जानेवारी रोजी वतेनवाढ देण्यात येईल, आशण 2 जुलै आशण 1 जानेवारी (दोन्ही) शदवस िरुन) या 
कालाविीत शनयुक्त ककवा पदोन्नत झालेल्या कमगचा-यास पुढील वषाच्या 1 जुलै रोजी वतेनवाढ 

देण्यात येईल. 
(3) 1 जानेवारी ककवा 1 जुल ै रोजी शासकीय कमगचा-यास पदोन्नती शमळाल्यास ककवा 

शनयम 13 अन्वये पदोन्नतीच्या पदास अनुज्ञये वतेन स्तरामध्ये वतेनशनशिती केली असल्यास, अशा 
प्रकरणी पदोन्नतीच्या पदास अनुज्ञये वतेन स्तरामध्ये, प्र्म वतेनवाढ य्ाग्स््ती, पुढील 1 जुल ै

अ्वा 1 जानेवारी रोजी देय राहील परंतू यासाठी सहा मशहन्याचं्या अहगताकारी सेवचेी पूतगता 
अशनवायग राहील.  त्ाशप, त्यानंतरची पुढील वतेनवाढ एक वषाची सेवा पूणग झाल्यानंतरच अनुज्ञये 

राहील. 
11.  शदनाकं 1 जानेवारी 2016 च्या नंतर सुिाशरत वतेन संरचनेतील वतेनशनशिती:-  

जोä अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचारी 1 जानेवारी 2016 रोजी त्याने 

िारण केलेल्या पदाच्या बाबतीत 1 जानेवारी 2016 नंतर त्याच्या पुढील वतेनवाढीच्या वा अन्य 
शदनाकंापासून सुिाशरत वतेन संरचनेची शनवड करतो, त्याची त्या शदनांकास सुिाशरत वतेन 

संरचनेतील वतेनशनशिती शनयम 7 च्या पोटशनयम (1) च्या खंड (अ) नुसार करण्यात येईल. 
12. 1 जानेवारी 2016 या शदनाकंापूवी िारण केलले्या पदावर 1 जानेवारी 2016 नंतर 

पुशनर्ननयुक्ती झाल्यावर वतेनशनशिती:- 
अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-याने 1 जानेवारी 2016 पूवी एखाद्या 

पदावर स््ानापन्न म्हणनू काम केल ेअसेल पण त्या शदनाकंास पद िारण करीत नसेल आशण जो 
त्या पदावर नंतर नेमणकू झाल्यावर सुिाशरत वतेन संरचनेत वतेन घेत असेल, त्या कमगचा-यास 

अकृषी शवद्यापीठीय व संलग्ग्नत महाशवद्यालये प्रमाणसंशहता (शशक्षकेतर कमगचा-याचं्या सेवा व शती) 
शनयम, 1984 च्या शनयमाप्रमाणे  लाभ देण्यात येईल.  हा लाभ 1 जानेवारी 2016 रोजी त्याने पद 

िारण केल े असते आशण त्या शदनाकंापासून सुिाशरत वतेन संरचनेची शनवड केली असती तर 

अनुज्ञये होणा-या लाभाच्या मयादेइतका असेल. 
13.  1 जानेवारी 2016 रोजी ककवा त्यानंतरच्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने वतेनशनशिती:- 
 1 जानेवारी 2016 रोजी ककवा त्यानंतर पदोन्नत झालेल्या अशासकीय अनुदाशनत 

महाशवद्यालयातील कमगचा-याच्या बाबतीत तो ज्या पदावरुन पदोन्नत हेाईल त्या पदाच्या वतेन 

स्तरामध्ये एक वतेनवाढ देण्यात येईल आशण अशा प्रकारे येणारी रक्कम पदोन्नतीच्या पदाच्या 
वतेन स्तराच्या सेलमध्ये असल्यास त्या रकमेवर, मात्र अशी सेल उपलब्ि नसल्यास लगतच्या 
पुढील सेलमिील उच्च वतेनावर वतेनशनशिती करण्यात येईल. 
 परंतु, 1 जानेवारी 2016 रोजी ककवा त्यानंतर पदोन्नत झालेल्या अशासकीय अनुदाशनत 

महाशवद्यालयातील कमगचा-यास त्याची पदोन्नतीच्या पदावरील वतेनशनशिती पदोन्नतीच्या 
शदनाकंापासून अ्वा सुिाशरत वतेनसंरचनेतील वतेनवाढीच्या शदनाकंापासून करण्याचा शवकल्प 

देता येईल.  मात्र  अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील कमगचा-याने असा शवकल्प या 
शनयमाचं्या प्रशसध्दीच्या शदनाकंापासून एक मशहन्याच्या आत देणे आवश्यक राहील. 
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14. वतेन शनशितीची जबाबदारी व पद्धत:- 

 या अशिसूचनेन्वये लागू करण्यात आलेल्या सिुाशरत वतेनसंरचनेमध्ये वतेनशनशिती 
करण्याची जबाबदारी प्र्मत: संबंिीत अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयाचंे प्राचायग याचंी 
असेल.  संबंशित अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयाच्या प्राचायांनी वतेनशनशितीबाबत कायगवाही 
करुन आवश्यक तो प्रस्ताव संबंिीत सहसंचालक (उच्च शशक्षण) शवभागाकडे सादर करावा. सदरहू 

प्रस्ताव सादर करताना संबंशित अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयाचंे प्राचायग यानंी खालील 

बाबींचे प्रमाणपत्र द्याव.े 
 (अ) प्रत्येक कमगचा-याची/अशिका-याची वतेनशनशिती योग्यशरतीने करण्यात आलेली आहे. 
 (ब) चकुीच्या वतेन शनशितीमुळे कोणतेही अशतप्रदान झाल्यास जेवढया रक्कमेचे अशतप्रदान 

होईल तेवढया रक्कमेची वसुली संबंशित महाशवद्यालयाकंडून दंड स्वरुपात वसूल करण्यात येईल. 
 अशाप्रकारे अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयांचे प्राचायग याचंेकडून प्राप्त झालेल्या 
वतेनशनशिती योग्य झाल्याची खातरजमा करुन शवभागीय सहसंचालक (उच्च शशक्षण) यानंी 
सुिाशरत वतेन संरचनेमध्य ेआवश्यक तो शनिी शवतशरत करतील. 
15.  वतेनाची ्कबाकी प्रदान करण्याची कायगपध्दती:- 
 शवत्त शवभागाने 7 व्या वतेन आयोगाच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कमगचाऱयांना ्कबाकी 
अदा करण्याबाबत जी कायगपध्दती शवशहत केलेली आहे. तीच कायगपध्दती अशासकीय अनुदाशनत 
महाशवद्यालयातील कमगचाऱयानंा ्कबाकी अदा करण्यासाठी वापरण्यात यावी. 
16.  शनयमाचंा अशिभावी पशरणाम:-  

या शनयमातं अन्य्ा तरतूदी केली असेल ती खेरीज करुन जे्े या शनयमांनुसार वतेनाचे 
शवशनयमन करण्यात आले असेल त्या प्रकरणानंा अकृषी शवद्यापीठे व संलग्ग्नत महाशवद्यालये 

प्रमाणसंशहता (शशक्षकेतर कमगचा-याचं्या सेवा व शती) शनयम, 1984 च्या तरतुदी या शनयमाशंी 
शवसंगत ठरत असतील त्या मयादेपयंत लागू होणार नाहीत. 
17. शनयम शशश्ल करण्याचा अशिकार:- 

कोणत्याही शवशशष्ट्ट प्रकरणातं या शनयमाचं्या सवग ककवा कोणत्याही तरतुदी अकारण 

त्रासदायक होतील अशी शासनाची खात्री झाली असे ते प्रकरण न्याय्य व रास्त पद्धतीने 

हाताळण्यासाठी राज्यपालासं आवश्यक वाटेल अशा मयादेच्या व अशा शतीच्या अिीन राहून तो 
शनयम लागू करु नय ेककवा त्या शनयमानुसार आवश्यक म्हणनू ठरशवलेल्या बाबी शशश्ल कराव्या 
असा आदेश शासन काढू शकेल. 
18. शनवाचन:- 

या शनयमाचं्या कोणत्याही तरतुदीच्या शनवाचनासंबंिीत कोणताही प्रश्न उपग्स््त झाल्यास 

अ्वा संशदग्िता उपग्स््त झाल्यास शवत्त शवभागाच्या क्रमाकं वपेुर 2019/प्र.क्र.1/सेवा-9 शदनाकं 

30 जानेवारी, 2019 च्या अशिसूचनेतील अ ग् ग्राह्य िरण्यात यावा.   
 त्याप्रमाणे या शनयमाचं्या अनुषंगाने कोणतीही शवसंगती/त्रटुी उद्भवल्यास सचंालक (उच्च 

शशक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचं्यामार्ग त महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शशक्षण शवभागाकडे 

शनर्नदष्ट्ट करण्यात याव्यात. 
19.     सदरहू अशिसूचना शवत्त शवभागाने त्याचं्या अनौपचाशरक संदभग क्र.UOR-336/2019/सेवा-9  
शद. 29/08/2019 अन्वय ेशदलेल्या सहमतीने शनगगशमत करण्यात येत आहे. 
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20. सदरहू अशिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस््ळावर 

उपलब्ि करण्यात आली असून तीचा संकेताकं क्र.201909071453007508 असा आहे. सदरहू 
अशिसूचना शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करून शनगगशमत करण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
                                                                                                                      

                                                                                                                      
                                                                                                           (सशतश ज. शतडके) 

           उपसशचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रशत, 

1. मा. राज्यपाल व कुलपतींच ेसशचव, राजभवन, मलबार शहल, मंुबई. 
2. मा. कुलगुरु, सवग अकृशष शवद्यापीठे, 
3. मा. मुख्यमंत्री याचं ेअपर मुख्य सशचव/प्रिान सशचव/सशचव 

4. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मंुबई 

5. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मंुबई 

6. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपरू 

7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-2, नागपरू 

8. अशिदान व लेखा अशिकारी, मंुबई/शनवासी लेखा परीक्षा अशिकारी, 
9. सवग शजल्हा कोषागार अशिकारी, 
10. संचालक, उच्च शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
11. संचालक, तंत्र शशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
12. कुलसशचव, सवग अकृशष शवद्यापीठे, 
13. सवग शवभागीय शशक्षण सहसचंालक, उच्च शशक्षण, 
14. सवग शवभागीय सहसंचालक, तंत्र शशक्षण, 
15. शवत्त शवभाग,(सेवा-9/व्यय-5), मंत्रालय, मंुबई 

16. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग यांच ेखाजगी सशचव 

17. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग यांच ेस्वीय सहायक 

18. बहुजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई-1. 
19. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ., बरॅॅक क्रमांक 1, योगक्षेम समोर, वसंतराव 

भागवत चौक, नशरमन पॉईंट, मंुबई-20 

20. भारतीय कम्युशनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कशमटी, 314 राजभवुन, एस. व्ही. पटेल रोड, मंुबई-4 

21. भारतीय कम्युशनस्ट पाटी(माक्सगवादी), महाराष्ट्र कशमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब शमल पॅलेस, 
वरळी, मंुबई-13 

22. इंशडयन नॅशनल काँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस (आय) सशमती, शटळक भवन, काकासाहेब 

गाडगीळ मागग, दादर, मंुबई-25 

23. नॅशनाशलस्ट काँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनगल मागग, नशरमन पॉईंट, मंुबई-21 

24. शशवसेना, शशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मंुबई-28 

25. उच्च व तंत्रशशक्षण शवभागातील सवग कायासने, 
26. शनवड नस्ती, (शवशश-1) 
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 (शासन अशिसूचना उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग, क्र.वतेन-2019/प्र.क्र.105/शवशश-1, 
 शद.07 सप्टेंबर,2019 चे सहपत्र) 

जोडपत्र-एक  

शवकल्पाचा नमुना 
 (पहा शनयम 6(1)) 

1. (अ) कमगचा-याचे नावं श्री./श्रीम./कुमारीú……………………………………... 

 (ब) िारण केलेले पदù........................ कायम/स््ानापन्न  

 (क) शवद्यमान वतेन संरचना: वतेनबँड पीबी..... रूपये.... गे्रड- वतेन रुपये …… 

 (ड) सुिाशरत वतेन संरचना: वतेन स्तर एस**............. रूपये. 
 (ई) कायालयाचे नावं ……………………………………………………. 

2. मी * श्री/श्रीमती कुमारी ……………………………………………………. 

   (1) 1 जानेवारी 2016 पासून सुिाशरत वतेन संरचनेची शनवड करतो/करते 

   (2) मी िारण करीत असलेल्या पदाची शवद्यमान वतेनश्रेणी पुढीलप्रमाणे चालू ठेवण्याची शनवड 

करतो/करते. 
  माझ्या पुढील वतेनवाढीच्या शदनाकंापयंत............. 
  मी माझे वतेन रूपये.........पयंत वाढवणा-या नंतरच्या वतेनवाढीच्या शदनाकंापयंत. 
  मी पद शरक्त करेपयंत ककवा शवद्यामान वतेनश्रेणी वतेन घेण्याचे बंद करेपयंत. 
3. हा शवकल्प अंशतम असून, त्यामध्ये या शदनाकंानंतर सुिारणा करण्यात येणार नाही. 
 
शठकाण            :       सही 
शदनाकं  :       नावं ………………….. 

 
(केवळ कायालयाने भरावयाचे) 

 
प्रमाशणत करण्यात येते की, * कायम/स््ानापन्न पद िारण करीत असलेल्या 

श्री./श्रीम./कुमारी.........यानंी हा शवकल्प, य्ोशचतशरत्या स्वाक्षरीसह व शवशहत शदनाकंापूवी मला 
सादर केला आहे. 
शठकाण :      सही 
शदनाकंò:-       नाव:- 

       कायालय प्रमुख..... 
* लागू नसेल ते खोडाव े
** वतेन बँड क्रमाकं नमूद करावा 
*** वतेन स्तर क्रमाकं नमूद करावा. 
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(शासन अशिसूचना उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग, क्र.वतेन-2019/प्र.क्र.105/शवशश-1, 
शद.07 सप्टेंबर,2019 च ेसहपत्र) 

जोडपत्र-दोन  

 (पहा शनयम 6(2)) 
 

वचनपत्र 
 

 मी, ......................................... असे वचन देतो/देते, की, अकृशष शवद्यापीठाशंी 
संलग्ग्नत अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालये प्रमाणसंशहता (शशक्षकेतर कमगचाऱयाचंे सुिाशरत 
वतेन) शनयम, 2019 मिील तरतुदींशी शवसंगत वतेनशनशितीच्या पशरणामी ककवा पुढे 
वतेनशनशितीमध्ये शवसंगती आढळून आल्यामुळे मला अशतप्रदान झाल्याचे शनदशगनास आल्यास ते 
भशवष्ट्यात मला प्रदान करण्यात येणाऱया रकमेतून समायोशजत करून ककवा इतर प्रकारे शासनास 
परत करीन. 
 
 
 
शठकाण :      सही 
शदनाकंò:-       नाव :......................... 
       पदनाम:..................... 
        
  



शासन अशिसचूना क्रमांकः वेतन-2019/प्र.क्र.105/19/शवशश-1 

 

पषृ्ठ 19 पैकी 14 

(शासन अशिसूचना, उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग, क्र.वतेन-2019/प्र.क्र.105/शवशश-1, 
शद.07 सप्टेंबर,2019 च ेसहपत्र) 

जोडपत्र-तीन  

 

अ.क्र. वतेन बँड/वतेन स्केल  वतेन बँड गे्रड वतेन 
1 2 3 4 
1 -1S 4440-7440 1300 
2 -1S 4440-7440 1600 
3 PB-1 5200-20200 1800 
4 PB-1 5200-20200 1900 
5 PB-1 5200-20200 2000 
6 PB-1 5200-20200 2400 
7 PB-1 5200-20200 2800 
8 PB-2 9300-34800 4200 
9 PB-2 9300-34800 4300 
10 PB-2 9300-34800 4400 
11 PB-2 9300-34800 4600 
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(शासन अशिसूचना उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग, क्र.वतेन-2019/प्र.क्र.105/शवशश-1, 
शद.06 सप्टेंबर,2019 च ेसहपत्र) 

जोडपत्र-चार  

वतेन बँड-1 एस: 4440-7440  वतेन बँड (पीबी-1) : 5200-20200 
गे्रड 
वतेन 

1300 1600 1800 1900 2000 2400 2800 

 स्तर स्तर-1 स्तर-3 स्तर-5 स्तर-6 स्तर-7 स्तर-8 स्तर-
10 

1 15000 16600 18000 19900 21700 25500 29200 
2 15500 17100 18500 20500 22400 26300 30100 
3 16000 17600 19100 21100 23100 27100 31000 
4 16500 18100 19700 21700 23800 27900 31900 
5 17000 18600 20300 22400 24500 28700 32900 
6 17500 19200 20900 23100 25200 29600 33900 
7 18000 19800 21500 23800 26000 30500 34900 
8 18500 20400 22100 24500 26800 31400 35900 
9 19100 21000 22800 25200 27600 32300 37000 
10 19700 21600 23500 26000 28400 33300 38100 
11 20300 22200 24200 26800 29300 34300 39200 
12 20900 22900 24900 27600 30200 35300 40400 
13 21500 23600 25600 28400 31100 36400 41600 
14 22100 24300 26400 29300 32000 37500 42800 
15 22800 25000 27200 30200 33000 38600 44100 
16 23500 25800 28000 31100 34000 39800 45400 
17 24200 26600 28800 32000 35000 41000 46800 
18 24900 27400 29700 33000 36100 42200 48200 
19 25600 28200 30600 34000 37200 43500 49600 
20 26400 29000 31500 35000 38300 44800 51100 
21 27200 29900 32400 36100 39400 46100 52600 
22 28000 30800 33400 37200 40600 47500 54200 
23 28800 31700 34400 38300 41800 48900 55800 
24 29700 32700 35400 39400 43100 50400 57500 
25 30600 33700 36500 40600 44400 51900 59200 
26 31500 34700 37600 41800 45700 53500 61000 
27 32400 35700 38700 43100 47100 55100 62800 
28 33400 36800 39900 44400 48500 56800 64700 
29 34400 37900 41100 45700 50000 58500 66600 
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30 35400 39000 42300 47100 51500 60300 68600 
31 36500 40200 43600 48500 53000 62100 70700 
32 37600 41400 44900 50000 54600 64000 72800 
33 38700 42600 46200 51500 56200 65900 75000 
34 39900 43900 47600 53000 57900 67900 77300 
35 41100 45200 49000 54600 59600 69900 79600 
36 42300 46600 50500 56200 61400 72000 82000 
37 43600 48000 52000 57900 63200 74200 84500 
38 44900 49400 53600 59600 65100 76400 87000 
39 46200 50900 55200 61400 67100 78700 89600 
40 47600 52400 56900 63200 69100 81100 92300 

 

वतेन बँड (पीबी-2) : 9300-34800 
गे्रड वतेन 4200 4300 4400 4600 
स्तर स्तर-12 स्तर-14 स्तर-15 स्तर-16 
1 35400 38600 41800 44900 
2 36500 39800 43100 46200 
3 37600 41000 44400 47600 
4 38700 42200 45700 49000 
5 39900 43500 47100 50500 
6 41100 44800 48500 52000 
7 42300 46100 50000 53600 
8 43600 47500 51500 55200 
9 44900 48900 53000 56900 
10 46200 50400 54600 58600 
11 47600 51900 56200 60400 
12 49000 53500 57900 62200 
13 50500 55100 59600 64100 
14 52000 56800 61400 66000 
15 53600 58500 63200 68000 
16 55200 60300 65100 70000 
17 56900 62100 67100 72100 
18 58600 64000 69100 74300 
19 60400 65900 71200 76500 
20 62200 67900 73300 78800 
21 64100 69900 75500 81200 
22 66000 72000 77800 83600 
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23 68000 74200 80100 86100 
24 70000 76400 82500 88700 
25 72100 78700 85000 91400 
26 74300 81100 87600 94100 
27 76500 83500 90200 96900 
28 78800 86000 92900 99800 
29 81200 88600 95700 102800 
30 83600 91300 98600 105900 
31 86100 94000 101600 109100 
32 88700 96800 104600 112400 
33 91400 99700 107700 115800 
34 94100 102700 110900 119300 
35 96900 105800 114200 122900 
36 99800 109000 117600 126600 
37 102800 112300 121100 130400 
38 105900 115700 124700 134300 
39 109100 119200 128400 138300 
40 112400 122800 132300 142400 
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( शासन अशिसूचना, उच्च व व तंत्र शशक्षण शवभाग, क्र.वतेन-2019/प्र.क्र.105/19/शवशश-1,       
शद.06 सप्टेंबर,2019 च ेसहपत्र ) 

                                                      अनुसूची/SCHEDULE 

अ.क्र.
/ Sr. 

No. 

पदनाम/Designation शवद्यमान वतेन 

संरचना/Existing Pay 

Structure 

सुिाशरत वतेन 

मॅरीक्समिील वतेन स्तर 

Pay Level in Revised 

Pay Matrix वतेन बँड Pay 

Band 

गे्रड 

वतेन 

Grade 

Pay 

(1) (2) (3) (4) (5) 
अशासकीय अनुदाशनत महाशवद्यालयातील शशक्षकेतर कमगचारी/ 

Non-Teachingh Staff of Non-Gonvernment aided Colleges affiliated with Non-Agricultural 

Universities 

1 अशासकीय वशरष्ट्ठ 

महाशवद्यालयातील कुलसशचव (चार 

हजारपेक्षा अशिक शवद्या्ी संख्या 
असलेल्या) / Registrars of Non 

Government Senior Colleges 

(Having Students Strength more 

than 4000) 

9300-34800 4600 एस-16 : 44900-142400 

2 कुलसशचव / Registrar 9300-34800 4400 एस-15 : 41800-132300 
3 लघुलेखक/ Stenographer 9300-34800 4400 एस-15 : 41800-132300 
4 अशिक्षक/Superintendent 9300-34800 4300 एस-14 : 38600-122800 
5 लेखापाल/Accountant 9300-34800 4300 एस-14 : 38600-122800 
6 लघुलेखक (शनम्नश्रेणी) 

Stenographer (Lower Grade) 

9300-34800 4300 एस-14 : 38600-122800 

7 मुख्य शलशपक/सहायक अशिक्षक 

Head Clerk 

9300-34800 4200 एस-13 : 35400-112400 

8 उपलेखापाल/ Deputy Accountant 9300-34800 4200 एस-13 : 35400-112400 
9 गं्र्ालय सहायक/सहाय्यक 

गं्र्पाल/ Assistant Librarian 

5200-20200 2800 एस-10 : 29200-92300 

10 ताशंत्रक सहायक/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ 

Technical Assistant/ Assistant 

Librarian 

5200-20200 2800 एस-10 : 29200-92300 

11 वशरष्ट्ठ शलशपक/ Senior Clerk 5200-20200 2400 एस-8 : 25500-81100 
12 लेखापाल/सहायक 

लेखापाल/Accountant/Assistant 

Accountant 

5200-20200 2400 एस-8 : 25500-81100 

13 लघुटंकलेखक/लघुलेखक/ 
Stenographer/Typist 

5200-20200 2400 एस-8 : 25500-81100 
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14 वशरष्ट्ठ प्रयोगशाळा सहायक/Senior 

Labrotary Assistant 
5200-20200 2400 एस-8 : 25500-81100 

15 कुशल तंत्रज्ञ/वीजतंत्री/ Skilled 

Technician/Electrician 
5200-20200 2400 एस-8 : 25500-81100 

16 प्रयोगशाळा सहायक (अहगताप्राप्त)/ 

Laboratory Assistant 

i) 5200-
20200 (१९७८ 
पूवीचे) 
 
ii) 5200-
20200 
(इतरासंाठी) 

2400 
 
 
2000 
 

एस-8 : 25500-81100 
 
 
एस-7 : 21700-69100 

17 भाडंारपाल/Store-keeper 5200-20200 2000 एस-7 : 21700-69100 
18 कशनष्ट्ठ गं्र्ालय सहायक/ Junior 

Library Assistant 
5200-20200 2000 एस-7 : 21700-69100 

19 कशनष्ट्ठ शलशपक /भाडंार शलपीक/ 
गं्र्ालय शलपीक /टंकलेखक 
/Junior Clerk/Store clerk/Library 

Clerk/ Typist 

i) 5200-
20200 (१९७८ 
पूवीचे) 
 
ii) 5200-
20200  
(इतरासंाठी) 

2000 
 
 
 
1900 

एस-7 : 21700-69100 
 
 
 
एस-6 : 19900-63200 

20 अिगकुशल तंत्रज्ञ/तारतंत्री/नळ 
कारागीर/ Semi-skilled 

Technician/Wiremen/plumber 

5200-20200 1900 एस-6 : 19900-63200 

21 प्रयोगशाळा पशरचर/गं्र्ालय 

पशरचर/क्षते्र समाहरक Laboratory 

Attendant/ Library 

Attendant/Field Collector 

5200-20200 
 
4440-7440 

1900 
 
1300 

एस-6 : 19900-63200 
 
एस-1 : 15000-47600 

22 प्रमुख प्रयोगशाळा 
पशरचर/हवालदार/जमादार/नाईक 
/Head Laboratory Attendant 

Havaldar/Jamadar/Naik 

4440-7440 
(1978 पूवीचे) 
 
4440-7440 
(इतरासंाठी) 

1800 
 
 
1600 

एस-5 : 18000-56900 
 
 
एस-3:16600-52400 

23 शशपाई, हमाल / Peon, Hamal 4440-7440 
(1978 पूवीचे) 
 
4440-7440 
(इतरासंाठी) 

1600 
 
 
1300 

एस -3 : 16600-52400 
 
 
एस-1 : 15000-47600 
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