
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियान (RUSA) 
या योजनेअतंर्गत कें द्र िासनाने उपलब्ध 
करून शिललेा शनधी तसेच राज्य 
शिश्याची रक्कम संयुक्त खात्यात जमा 
करण्याबाबत... 
  

मिाराष्ट्र िासन, 
उच्च व तंत्र शिक्षण शविार्, 

िासन शनणगय क्रमाकं: रूसायो 2015/232/(शवशि-3), 
मंत्रालय, मंुबई 400 032, 

शिनाकं:  1 फेब्रवुारी, 2016. 
 

 वाचा : (1) शवत्त शविार्, िासन पशरपत्रक क्र: अर्गस-2015/प्र.क्र.85/अर्ग-3  
   शि.17.04.2015 
     (2) िासन शनणगय क्रमाकं : रूसायो 2013/प्र.क्र.418/शवशि-3      
  शि.20.05.2015. 
प्रस्तावना :-   

राज्यामध्ये प्रार्शमक शिक्षणाचे सबलीकरण करण्यासाठी राबशवण्यात आलेल्या सवग शिक्षा 
अशियान व राष्ट्रीय माध्यशमक शिक्षा अशियानाच्या यिस्वीतेमुळे उच्च शिक्षणाची रु्णवत्ता व पाया याचं े
सबलीकरण करण्यासाठी एकछत्री योजना अशियान स्वरुपात राबशवण्याकरता कें द्र िासनाने राष्ट्रीय 
उच्चतर शिक्षा अशियान (RUSA) िी योजना 12 व्या व 13 व्या पंचवार्षिक योजनामध्ये राबशवण्याचे 
ठरशवले आिे.  मिाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात रु्णवत्ता, सवगिूर संधी, समानता यासाठी कें द्र 
िासनाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियानाच्या अंमलबजावणीबाबत शि. 21.04.2015 
रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शनणगय घेण्यात आलेला आिे. राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या शनणगयाच्या 
अनुिंर्ाने िी योजना राज्यात प्रिावीपणे राबशवण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्र्ापना 
करण्यात आलेली आिे.  त्यानुिंर्ाने कें द्र िासनाकडुन 9 शवद्यापीठे व 5 िासकीय मिाशवद्यालये याचं्या 
पायाितू शवकासासाठी प्राप्त झालेला शनधी तसेच राज्य शिश्याची रक्कम मिाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण 
पशरििेच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता िेण्याबाबत िासनाच्या शवचाराधीन िोते. 
िासन शनणगय :  
 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियान अंतर्गत मानव संसाधन शवकास मंत्रालय, नवी शिल्ली यानंी                  
9 शवद्यापीठे व 5 िासकीय मिाशवद्यालये याचं्या पायाितू शवकासासाठी कें द्र शिश्श्यापोटी उपलब्ध् ा 
करुन शिलेल्या शनधीतील कें द्र शिस्सा रुपये 5,99,80,049/- व राज्य शिस्सा रुपये 3,23,27,718/- 
असा एकूण रुपये 9,23,07,767/- इतका शनधी मिाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण पशरििेच्या बँक 
खात्यामध्ये जमा करण्यास िासनाची मान्यता िेण्यात येत आिे. 
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2. सिरिू मंजूर झालेली तरतूि राज्य प्रकल्प संचालनालय यानंा सुपूिग करण्याची सवगस्वी 
जबाबिारी संचालक, (उच्च शिक्षण) मिाराष्ट्र राज्य, पुणे याचंी रािील तसेच सिरिू मंजुर झालेला 
शनधी शवतरीत करण्यासाठी शविार्ीय सिसंचालक, उच्च शिक्षण, मंुबई यानंा आिरण व संशवतरण 
अशधकारी म्िणनू घोशित करण्यात येत आिे. वरील अनुिानाची सवग कार्िपत्र े व शििोब 
मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1 ककवा प्रकरणपरत्व े मिालेखापाल-2, नार्पूर यानंी सिर कामाकरीता 
प्राशधकृत केलेले अशधकारी यानंा तपासण्याचे अशधकार असून, त्यानंी मार्णी केल्यास, सवग कार्िपत्रे 
त्याचं्याकडे तपासणी करीता राज्य प्रकल्प सचंालनालयाने सािर केली पाशिजेत.  राज्य प्रकल्प 
संचालनालयास कें द्र िासनाने ज्या प्रयोजनार्ग शनधी मंजुर केलेला आिे त्या शनधीचा वापर त्या 
प्रयोजनासाठी करावा.  तसेच खरेिी करताना शवत्तीय अशधकार शनयम पुस्स्तकेतील तरतुिी तसेच 
संििग क्र. 1 मधील पशरशिष्ट्ट 9 मध्ये अंतिूगत केलेल्या व िासनाने वळेोवळेी शनर्गशमत केलेल्या 
आिेिातील अटीचे ततोतंत पालन कराव े व खरेिी प्रशक्रयेच्या प्रचशलत िासनाच्या शनयम व अटी, 
िती शवचारात घेऊन खरेिी करण्यात यावी.  तसेच शविीत कालावधीमध्ये सिरचा खचग पूणगपणे 
करण्यात येईल याची िक्षता घेण्यात यावी आशण त्याबाबतचे शवशनयोर् प्रमाणपत्र (Utilization 
Certificate) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे याचं्यामाफग त िासनास शवशित वळेेत सािर करण्यात याव.े 
 

3. सिर खचग "मार्णी क्रमाकं - डब्ल्यु-2, प्रधानशििग- 2202- सवगसाधारण शिक्षण, 03- 
शवद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, 102- शवद्यापीठानंा सिाय्य, - (07) (01) व (02) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अशियान अंतर्गत िासकीय संस्र्ानंा सिायक अनुिान (कें द्र शिस्सा) (2202 आय 263), 31 सिाय्यक 
अनुिाने व  (राज्य शिस्सा) (2202 आय 272), 31 सिाय्यक अनुिाने या लेखाशििाखाली सन 2015-
2016 मधील मंजूर तरतुिीतून खची टाकण्यात यावा. 
 

4. िा िासन शनणगय, शनयोजन शविार्ाच्या अनौपचारीक संििग क्रमाकं 325/1471, शिनाकं 
29.10.2015 तसेच शवत्त शविार्ाच्या अनौपचारीक संििग क्रमाकं 739/व्यय-5, शिनाकं 05.11.2015 
अन्वये शिलेल्या सिमतीने शनर्गशमत करण्यात येत आिे. 
 सिर िासन शनणगय मिाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त् याचा संकेताकं 201602031653361108 असा आिे.  िा आिेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आिे. 
 

                   मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेिानुसार व नावाने, 
 

 
                                                                                                            (शसध्िार्ग खरात) 
                                                                                                    उप सशचव, मिाराष्ट्र िासन 
प्रत :  
     1)   मा. राज्यपाल तर्ा कुलपती याचंे उप सशचव, राजिवन, मलबार िील, मंुबई, 

2)   प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियान, मिाराष्ट्र राज्य. 

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


िासन शनणगय क्रमांकः रूसायो 2015/232/(शवशि-3),  

 

                                                             पृष्ट्ठ 3 पैकी 3  
                                                                                                   

   3)  सचंालक, उच्च शिक्षण, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती) 
4)  कुलसशचव, सवग अकृशि शवद्यापीठे 
5)  मिालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञयेता), मिाराष्ट्र-1, मंुबई. 
6)  मिालेखापाल, (लेखा पशरक्षण), मिाराष्ट्र-1, मंुबई. 
7) मिालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञयेता), मिाराष्ट्र-2, नार्पूर. 
8)  मिालेखापाल, (लेखा पशरक्षण), मिाराष्ट्र-2, नार्पूर. 
9)  शविार्ीय सिसंचालक, उच्च शिक्षण, मंुबई. 
10)  अशधिान व लखेा अशधकारी, मंुबई. 
11)  शजल्िा कोिार्ार अशधकारी, मंुबई / पुणे. 
12)  शनयोजन शविार् (कायासन 1471), मंत्रालय, मंुबई. 
13)  शवत्त शविार् (कायासन व्यय-5/कायासन अर्ोपाय), मंत्रालय, मंुबई. 
14)  मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) याचंे स्वीय सिाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
15)  मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), याचंे स्वीय सिाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
16)  मा.प्रधान सशचव (उच्च व तंत्र शिक्षण), याचंे स्वीय सिाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
17)  उप सशचव (शवशि), उच्च व तंत्र शिक्षण, याचंे स्वीय सिाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
18)  कायासन अशधकारी (साशि 1), उच्च व तंत्र शिक्षण शविार्, मंत्रालय, मंुबई. 
19)  शनवड नस्ती (शवशि-3), उच्च व तंत्र शिक्षण शविार्, मंत्रालय,मंुबई. 
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