
राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारीत असलले्या िासकीय व अिासकीय 
अनुदाशनत पदशवका संस्ांतील अशिव्याख्यात्यांना 
गे्रड पे रु. 5000/- ऐवजी गे्रड पे  रु. 5400/- लागू 
करण्याबाबत...... 

 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, 

िासन शनणणय क्रमाकं संकीणण-1111/(64/20)/ताशंि-2 
मंत्रालय, शवसतार भवन,  मंुबई 400 032 

शदनाकं : 16 शडसेंबर, 2020 
     वाचा:- 

 1) अशिसूचना, अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषद क्रमाकं F. No. 37-3/Legal/2010,  
      शदनाकं 5 माचण,2010 ची. (पदशवका शिक्षण) 
            2) िासन शनणणय, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग क्रमाकं SPC-2010/(34/10)/ताशंि-2, 
      शदनाकं 20 /8/2010 
             3) अशिसूचना, अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेची क्रमाकं F. No. 27/RIFD/Pay    
                 Scale/01/2013-14,शदनाकं 4 जानेवारी 2016  
  4) अशिसूचना, अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेची क्रमाकं F.No.61/ RIFD/ 7thCPC/  
                 2016-17, शदनाकं 1 माचण, 2019(पदशवका शिक्षण) 
  5) िासन शनणणय, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग क्रमाकं सावआे-1111/44/19/ताशंि-2,  
      शदनाकं 11/9/2019 
  6)संचालक, तंत्रशिक्षण सचंालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई याचंे क्रमाकं 5(3)/ तं.शि.स./   
                 AICTE/412016/2019/433, शदनाकं 25/11/2019  
 

प्रसतावना :   

 अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेच्या सदंभाशिन क्रमांक 1 ये्ील शदनाकं 5 माचण 2010 
च्या अशिसूचनेनुसार राज्यातील तंत्र शिक्षण सचंालनालयाच्या अखत्यारीतील िासशकय व 
अिासशकय अनुदाशनत पदशवका संस्ातंील शिक्षकीय व समकक्ष पदानंा मा. मंत्रीमंडळाच्या शदनाकं 
4 ऑगसट,2010 रोजीच्या  बैठकीमध्ये शदलेल्या मान्यतेनुसार संदभाशिन क्रमांक-2 ये्ील शदनाकं 
20 ऑगसट,2010 च्या िासन शनणणयान्वये सहावा वतेन आयोगाच्या वतेन संरचना लागू करण्यात 
आल्या आहेत.  

2. तंत्रशनकेतनातील अशिव्याख़्याता पदासाठी अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेच्या 
अशिसूचनेत काही शठकाणी गे्रड वतेन रु. 5400/- व काही शठकाणी गे्रड वतेन रु. 5000/- नमूद 
करण्यात आलेले होते. त्यामुळे ते नक्की शकती असाव े याबाबत भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेकडे 
शवचारणा करण्यात आली आहे. सद्य:स्स्तीत अशिसूचनेत नमूद केलेले शनम्न गे्रड वतेन रु. 5000/- 
ग्राह्य िरून प्रसताव सादर करण्यात येत आहे. पशरषदेकडून या संबंिात ज्या प्रमाणे खुलासा प्राप्त 
होईल त्यानुसार व त्यावळेी आवश्यक असल्यास संबंिीत शिक्षकानंा पशरषदेने कळशवल्याप्रमाणे 
िैक्षशणक गे्रड पे लागू करण्यात येईल.” असे शदनाकं 4 ऑगसट,2010 च्या मंत्रीमंडळाच्या 
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मान्यतेसतव सादर केलेल्या प्रसतावात नमूद करण्यात आलेले होते. यासतव राज्यातील तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील िासशकय व अिासशकय अनुदाशनत पदशवका संस्ातंील 
अध्यापकानंा शदनाकं 20 ऑगसट,2010 च्या िासन शनणणयानुसार गे्रड वतेन रु.5000/- लागू 
करण्यात आलेले आहे. 
3.  अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेच्या शदनाकं 5 माचण,2010  व शदनाकं 8नोव्हेबर, 2012 
रोजीच्या अशिसूचनातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणी, उद्भशवणारे प्रश्न, 
शवशवि तक्रारी इ. चा खुलासा करण्याबाबत अध्यापक, शवशवि संघटना इ. यानंी अशखल भारतीय 
तंत्रशिक्षण पशरषद याचंेकडे शवचारणा केलेली होती. त्याअनुषंगाने अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण 
पशरषदेने त्याचं्याकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी, सपष्ट्टीकरणात्मक खुलासा करण्याबाबत शवनंती 
करणारे मुदे्द इ. खुलासा/ सपष्ट्टीकरण करून त्यामिील शवसंगती दूर करण्याबाबत संदभाशिन 
क्रमाकं 3 ये्ीन अशिसूचना शदनाकं 4 जानेवारी,2016 रोजी प्रशसद्ध केलेली आहे.  
4. अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेने शदनाकं 4 जानेवारी, 2016 रोजीच्या अशिसूचनेन्वय े
पदशवका संस्ातंील अध्यापकाचं्या गे्रड वतेनाच्या अनुषंगाने पुशिल प्रमाणे खुलासा केला आहे.  
 

Sr. No. Issue Clarification 

59 (a) Clarity is required in AGP of 

5000 as mentioned in Para (a) 

vii) of AICTE Regulations 2010 

(a) This is typographical error. AGP Rs. 

5000 shall be read as AGP Rs. 5400. 

 

5.  तंत्रशिक्षणािी संबंिीत ससं्ातंील शिक्षकीय व समकक्ष पदानंा सातवा वतेन आयोग लागू 
करण्याबाबतची अशिसूचना अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेने सदंभाशिन क्रमाकं 4 ये्ील 
शदनाकं 1 माचण 2019 रोजी प्रशसद्ध केली आहे. त्यानुसार राज्यातील िासशकय व अिासशकय 
अनुदाशनत तंत्रशनकेतनामिील अध्यापकानंा मा. मंत्रीमंडळाच्या शदनाकं 9 सप्टेंबर 2019 रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या शनणणयानुसार संदभाशिन क्रमाकं 5 ये्ील शदनाकं 11 
सप्टेंबर 2019 च्या िासन शनणणयानुसार 7 व्या वतेन आयोगाच्या वतेन सरंचना लागू करण्यात 
आल्या आहेत.   
6. अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेच्या शदनाकं 1 माचण 2019 च्या अशिसूचनेमध्ये सहाव्या 
वतेन आयोगामिील गे्रड वतेनानुसार पे मॅरीक्स तयार करण्यात आलेले असून त्यामध्ये रु. 5400, 
6000, 7000, 8000, 9000 असे गे्रड वतेन नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर अशिसूचनेमध्य े
अशिव्याख्याता पदासाठी गे्रड वतेन रु. 5400 असे नमूद करण्यात आलेले असून त्याप्रमाने पे 
मॅरीक्स अंशतम केलेले आहेत. 
 त्ाशप, राज्यातील िासशकय व अिासशकय अनुदाशनत तंत्रशनकेतनामिील अध्यापकानंा 6 
व्या वतेन आयोगानुसार रु. 5400/- गे्रड वतेन लागू झालेले नसल्याने,त्याअनुषंगाने सातव्या वतेन 
आयोगातील पे मॅरीक्स लागू करण्यात अडचणी उद्भवत असल्याचे तसचे, सदरच्या अध्यापकानंा 
सातवा वतेन आयोग लागू करता येत नसल्याने त्यानंा अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेने शदनाकं 
4 जानेवारी, 2016 च्या अशिसूचनेन्वये केलेल्या खुलािानुसार वतेन श्रेणी रु. 15600-39100 व 
गे्रड वतेन रु. 5000/- ऐवजी वतेन श्रेणी रु. 15600-39100 व गे्रड वतेन  रु. 5400/- लागू 
करण्याबाबतचा प्रसताव संदभाशिन क्रमाकं 6 ये्ील पत्रान्वये  संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय 
यानंी िासनास सादर केला होता.  
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7. उपरोक्त शववचेनानुसार  राज्यातील तंत्र शिक्षण सचंालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या 
िासकीय  व अिासकीय अनुदाशनत पदशवका संस्ातंील अशिव्याख्यात्यानंा अशखल भारतीय 
तंत्रशिक्षण पशरषदेने शदनाकं 4 जानेवारी,2016 च्या अशिसूचनेन्वये केलेल्या खुलािानुसार गे्रड 
वतेन रु. 5000/- ऐवजी गे्रड वतेन  रु. 5400/- लागू करण्याची बाब िासनाच्या शवचारािीन होती. 

िासन शनणणय :-  
 अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषदेने शदनाकं 4 जानेवारी, 2016 रोजीच्या अशिसूचनेन्वय े
पदशवका संस्ातंील अध्यापकाचं्या गे्रड वतेनाबाबत केलेल्या खुलािानुसार राज्यातील तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या िासकीय व अिासकीय अनुदाशनत पदशवका संस्ातंील 
अशिव्याख्यात्यानंा शदनाकं 1 जानेवारी, 2006 पासुन गे्रड पे रु. 5000/- ऐवजी गे्रड पे  रु. 5400/- 
लागू करण्यास िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  
1. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या िासकीय व अिासकीय अनुदाशनत 
पदशवका संस्ातंील अशिव्याख्यात्यांना 6 व्या वतेन आयोगानुसार रु.5000/- गे्रड प े ऐवजी 
रु.5400/- गे्रड पे लागू केल्यानंतरच त्यानंा शदनाकं 11 सप्टेंबर, 2019 रोजीच्या िासन 
शनणणयानुसार 7 वा वतेन आयोग लागू करण्याची कायणवाही करण्यात यावी. 
2. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या िासकीय व अिासकीय अनुदाशनत 
पदशवका संस्ातंील अशिव्याख्यात्यानंा 6 व्या वतेन आयोगानुसार शदनाकं 1 जानेवारी,2006 पासून 
रु.15600-39100+ गे्रड वतेन 5400 अिी वतेनश्रेणी लागू केल्यानंतर अनुज्ञये असणारी शदनाकं 
31 शडसेंबर, 2015 पयंतची ्कबाकी देण्यासंदभात संदभाशिन क्रमाकं 2 ये्ील शदनाकं 20 
ऑगसट, 2010 च्या िासन शनणणयातील मुद्या क्रमांक 3(g) मिील तरतुदीनुसार कायणवाही करण्यात 
यावी. 
4. सदर िासन शनणणय हा शवत्त शवभागाचा अनौचपाशरक संदभण क्रमाकं239/2020 सेवा-9 
शदनाकं 7 ऑक्टोबर,  2020 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार शनगणशमत करण्यात येत आहे.  
5. सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202012161754117808 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल सवाक्षरीने साक्षाशंकत करुन कािण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने, 
 
 
 
                                                          ( प्रकाि भासकरराव आव्हाड ) 
                                                    कायासन अशिकारी,महाराष्ट्र िासन  
प्रशत, 

1. मा. राज्यपाल, त्ा कुलपती यांचे प्रिान सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मुंबई. 
2. मा. शवरोिी पक्ष नेता, शविान पशरषद/शविान सभा, महाराष्ट्र शविान मंडळ सशचवालय, 

मुंबई. 
3. मा. मुख्यमंत्रयांचे  प्रिान सशचव, मंत्रालय, मुंबई. 
4. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सशचव, मंत्रालय, मुंबई 

http://www.maharashtra.gov.in/


िासन शनणणय क्रमांकः संकीणण-1111/(64/20)/तांशि-2 

 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 4 

5. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मुंबई.   
6. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच ेखाजगी सशचव, मंत्रालय, मुंबई. 
7. मुख्य सशचव यांचे स्सवय सहायक,मंत्रालय, मुंबई  
8. सवण कुलगुरु, अकृषी शवद्याशपठे 
9. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर तंत्रिास्त्र शवद्याशपठ, लोणेरे, माणगांव (कोकण रेल्व)े, 

शज. रायगड. 
10. कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्ा, माटंुगा, मुंबई 
11. सशचव, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नशव शदल्ली. 
12. सशचव, शवद्याशपठ अनुदान आयोग, नशव शदल्ली. 
13. संचालक, अशखल भारतीय तंत्रशिक्षण पशरषद, नशव शदल्ली. 
14. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई  
15. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई  
16. सवण शवभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण  
17. सवण प्राचायण, िासकीय / अिासशकय तंत्रशनकेतने (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्ण त) 
18. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपरू 
19. महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपरू 
20. अशिदान व लेखा अशिकारी मुंबई/ शनवासी लेखा परीक्षा अशिकारी 
21. सवण शजल्हा कोषागार अशिकारी  
22. संचालक, माशहती व जनसपंकण  मंत्रालय, मुंबई  
23. अवर सशचव, महाराष्ट्र शविानमंडळ सशचवालय, शविानभवन, मुंबई. 
24. सवण शजल्हा कोषागार अशिकारी  
25. कायासन अशिकारी , सेवा-9 / व्यय-5 शवत्त शवभाग मंत्रालय 
26. शनवड नसती - तांशि-2 
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