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प्रस्तावना:-  
उच्च शिक्षणाची ग णवत्ता व पाया यांच े सबलीकरण करण्यासाठी एकछत्री योजना अशभयान 

स्वरुपात राबशवण्याकरीता कें द्र िासनाने “राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशभयान(RUSA)” ही योजना 12 व्या 
पंचवार्षिक योजनेमध्ये राबशवण्याच े ठरशवले  आहे. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पध्दतीमध्ये संधी उपलब्धता, 
समानता आशण उच्चत्तम ग णवत्ता धारण करण्यासाठी उच्च शिक्षणात जलद कायणक्षमता, पारदिणकता 
आशण फशलत शनष्ट्पत्ती व जबाबदारीची जाणीव शनमाण करणे हा राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान (रुसा) 
योजनेचा उदे्दि आहे. 
िासन शनणणय :-  

उच्च शिक्षणाची संधी सवण घटकाना प्राप्त होणे, उच्च शिक्षण सवणसमाविेक करणे आशण उच्च 
शिक्षणात उच्चतम ग णवत्ता शनमाण करणे यासाठी कें द्र िासनाने स रू केलेला ‘राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा 
अशभयान’ कायणक्रम अंमलात आणण्यास िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
‘राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयानाची उशद्दष्ट्टे :- 
1. राज्यातील अस्स्तत्वात असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांची सवकंि ग णवत्ता रुसांतगणत  शवशहत केलेल्या 
मानके व प्रमाणकान सार वाढ करणे. 
 

2. ग णवत्ता शनधारण आराखडा प्रमाण मानून त्यान सार मूल्यांकन पध्दती स्वीकृत करणे. 
 

3. राज्यातील उच्च शिक्षण पध्दतीस संस्थाशनहाय संरचना प रवून बदलात्मक स धारणा पोहचशवणे. 
 

4. प्रिासकीय, िैक्षशणक आशण परीक्षण शवियक मूल्यमापन स धारणांची खात्री करणे आशण िालेय 
    शिक्षणाची व रोजगार उपलब्धता यातील द व ेप्रस्थाशपत करणे. 
 

5.  राज्यामध्ये संलस्ननकरण पध्दतीमध्ये बदल करण्याच्या दृष्ट्टीने पयायी व्यवस्था उपलब्ध करणे. 
 

6. सवण उच्च शिक्षण संस्थामध्ये ग णवत्ताय क्त मानवी घटकांची उपलब्धता करणे आशण उपलब्ध मानवी 
घटक यांच्या शवशवध स्तरावरील क्षमता शवकशसत करणे. 

 

7. िैक्षशणक संस्थामध्ये संिोधन आशण नवोपक्रम प रशवण्यासाठी स योनय व सक्षम वातावरण शनर्षमती करणे. 
 

8.  िासनाच ेकौिल्य शवकासाशधस्ष्ट्ठत प्रयत्न िासनाच्या पयाप्त अिा हस्तक्षेपाद्वारे एकसघं करणे. 
 

9. समाजातील वशंचत घटक, शियांचा सहभाग वाढीस लावणे, अल्पसंख्याक अन . जाती/जमाती व  
इ.मा.व. आशण िाशररीकदृष्ट्टया द बणल घटक इ.साठी प रेिा संधी उपलब्ध करून देवून उच्च 
शिक्षणामध्ये समानता आणणे. 

10. राज्य िासनाव्दारा प्रयत्नप वणकशरत्या उच्च शिक्षणातील भौशतक स शवधा उपलब्ध संदभात असणा-या 
उशणवा िोधून त्यांची पतूणता करणे. 
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राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान उपक्रमाच ेम ख्य घटक:- 
रुसा ही एक एकछत्री योजना असून शतची कायणवाही ही अशभयान पध्दतीने राबशवली जाणार असून सदर 
योजना ही राज्य उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये अस्स्तत्वात असलेल्या योजनांच ेएकशत्रकरण आहे. 

 रुसा अतंगणत खालील 18 घटकांचा समाविे आहे. 
1) अस्स्तत्वात असलेल्या स्वायत्त महाशवद्यालयाचं े उन्नतीकरण (upgradation) करुन शवद्यापीठात 

रुपांतरीत करणे. 
2) राज्यातील महाशवद्यालयांच्या सम हांच ेशवद्यापीठामध्ये रुपांतर करणे. 
3) शवद्यापीठास भौशतक सोई स शवधा प्राप्तीसाठी अन दान योजना. 
4) नवीन मॉडेल कॉलेजसे. 
5) महाराष्ट्र राज्यातील अस्स्तत्वात असलेल्या पदवी महाशवद्यालयांच ेमॉडेल शडग्री कॉलेजमध्ये रुपांतर 

करणे. 
6) नवीन व्यवसाशयक महाशवद्यालये. 
7) महाशवद्यालयांना भौशतक स शवधा उपलब्धतेसाठी अन दान. 
8) संिोधन नवोपक्रम आशण ग णात्मक शवियक स धारणा करणे. 
9) उच्च शिक्षणात समानता आणण्यासाठीचा उपक्रम. 
10) शिक्षक संवगण भरतीसाठी सहाय्यक अन दान. 
11) शिक्षक संवगाची ग णवत्ता व कौिल्य वाढीसाठी योजना. 
12) उच्च शिक्षणास व्यवसायाशभमूख बनशवणे. 
13)  िैक्षशणक प्रिासनातील प्रिासकांच ेनेतृत्व शवकशसत करणे- 
      (कें द्र सरकारकडून राबशवली जाणारी  योजना.) 
14) संस्थाची प नरणचना व स धारणा शवियक उपक्रम . 
15) क्षमता शवकसन, माशहती संकलन आशण शनयोजन. 
16) एम.आय.एस. प्रणालीची स्थापना. 
17) तंत्र शनकेतनांना सहाय्य. 
18) व्यवस्थापन, संशनयोजन, मूल्यमापन आशण संिोधन.  
 

  राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयानाच े अतंगणत समाशवष्ट्ट असलेले उपरोक्त घटक कें द्र िासनाने  
मंजूर केलेल्या प्रकल्प आराखडयान सार व त्यासाठी शवशहत केलेल्या शनकिान सार अंमलात आणण्यात 
येतील. 

2.        राज्य उच्चस्तर शिक्षा अशभयान कायणक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कें द्र िासनाने शवशहत केलेल्या 
प ढील आर्षथक शनकिास िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे - 

 

             अ) राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान प्रकल्पाच्या प्रस्ताशवत शनयतव्ययाचा कें द्र : राज्य शहश्याच ेप्रमाण 
खालीलप्रमाणे आहे :- 
 I) िासकीय संस्थांसाठी कें द्र व राज्य शहश्याच ेप्रमाण 65 : 35 असे आहे. 

 II) अन दाशनत अिासकीय संस्था / महाशवद्यालयाच ेकें द्र व राज्य शहश्याच ेप्रमाण 50:50 असे आहे. 

 ब)उच्च शिक्षणासाठी वरील तरतूदीसाठी राज्याचा शहस्सा शनधाशरत करण्यासाठी 2015-16 हे 
म लभतू विण धरले जाईल. 
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 क) राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान योजनेसाठी  राज्य िासनाची तरतूद ही 2015-16 या 
म लभतू विाच्या तरतूदी व्यशतशरक्त राहील.  

 ड) राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान योजनेसाठी  कें द्र  िासन त्यांच्या शहश्याची रक्कम राज्याच्या 
एकशत्रत शनधीमध्ये जमा करील. 

3.   राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान कायणक्रमाची अंमलबजावणी राज्य उच्च शिक्षण पशरिद या 
स्वायत्त संस्थेकडे सोपशवण्यात येत आहे. 

 

4.         राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयानाच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय संरचना 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

 
 

अ) राज्य उच्च शिक्षण पशरिद- रुसा अतंगणत उच्च शिक्षण पशरिदेची संरचना व शतची कतणव्ये कें द्र 
िासनाच्या शनकिांन सार िासन शनणणय स्वतंत्रपणे शनगणशमत करण्यात येईल. 
 

रुसा उच्च शिक्षण पशरिदेच्या कतणव्ये व जबाबदाऱ्या - 
 
 

1.धोरण आशण शनयोजन 1. राज्य उच्च शिक्षण योजना तयार 
करणे (प्रारुप योजना, वार्षिक 
योजना व अंदाजपत्रक)  

2. राज्यातील संस्थांनी त्यांची योजना 
तयार करुन अंमलबजावणी 
करण्याबाबत शनदेि देणे. 

3. संस्था, राज्य रुसा उच्च शिक्षण 
पशरिद व िासन यांच्यात समन्वयन 
करणे.  

4. शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरास 
प्राधान्य देणे शविेित: ICT 
साम ग्रीचा वापर करणे. 

2. संशनयंत्रण व मूल्यमापन 1. राज्य रुसा उच्च शिक्षण पशरिदेच्या 
योजनांबाबत अंमलबजावणीवर 
संशनयंत्रण ठेवणे. 

2. MIS पध्दत शनमाण करणे व 
पशररक्षण (Maintenance) करणे. 
 

3. राज्य व संस्थेच्या पातळीवर 
शनयतकालीक आकडेवारी ठेवणे व 
पतूणता अहवाल सादर करणे. 

4. राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा 
योजनेअंतगणत शनमाण केलेली 
प्रमाणके व आकडेवारीच्या आधारे 
रुसा उच्च शिक्षण पशरिदेच े
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(पशरिदेस स्वत:ची प्रमाणके शनशरृत 
करता येतील) म ल्यमापन करणे.  

3. ग णवत्ता वाढ व  िैक्षशणक 
काये 

1. िाखेची ग णवत्ता वाढशवण्यासाठी 
प्राथम्याने कायणवाही करणे. 

2. पशरक्षांचा दजा स धारणे. 
3. अभ्यासक्रमाचंा दजा स धारणे. 
4. संिोधनामध्ये उपक्रमाचा दजा 

सांभाळणे. 
5. राज्य संस्थांच ेस्वायत्ततेच ेसंरक्षण 

राखणे 
4.सल्ला / मसलत 1. उच्च शिक्षणामध्ये ग णवत्ता स धारणा 

करण्याबाबत िासनास उशचत 
सल्ला देणे. 

2. शवद्यापीठाच्या शनयमांबाबत सल्ला 
देणे. 

3. सद्याच्या अस्स्तत्वात असलेल्या  
खाजगी संस्था व नवशनर्षमत 
खाजगी संस्थांच्या शनयमनाबाबत  
सल्ला देणे. 

4. म क्त व आंतर शिक्षण 
आराखडयाबाबत सल्ला देणे. 

5.शनधी प रशवणे 1. रुसा व राज्य िासन यांचकेडून 
राज्य उच्च शिक्षण पशरिदेमाफण त 
शनधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

2. संस्थांना वळेोवळेी शदल्या जाणाऱ्या 
व वगण करण्यात येणाऱ्या राज्याच्या 
शनधीचा शहस्सा याबाबत प्रचशलत 
पध्दत शनशरृत करण्यात येईल. 

3. राज्यातील शवद्यापीठांना व 
महाशवद्यालयांना राज्य उच्च शिक्षण 
योजनेच्या  आधारे पारदिी तत्वान सार 
शनधी उपलब्ध करुन देणे. 

 
 

ब) राज्य प्रकल्प संचालनालय (State Project Directorate)  
      राज्य प्रकल्प संचालनालयास प्रकल्प संचालक असेल.  राज्य प्रकल्प संचालनालयाचे संचालक 
भारतीय प्रिासन सेवतेील (IAS) आय क्त ककवा सशचव दजाच े अशधकारी असतील.  राज्य प्रकल्प 
संचालकांस प्रकल्पाची पशरणामकारकशरत्या अंमलबजावणी करण्यास सहाय्य करण्यासाठी  राज्य 
प्रकल्प गटाची शनर्षमती करण्यात येईल.  राज्य प्रकल्प संचालनालय व राज्य प्रकल्प गटास  
आवश्यक असणारा कमणचारी वगण पशरशिष्ट्ट ‘अ’ प्रमाणे असेल. 
 



शासन ननर्णय क्रमाांकः रुसायो-2013/प्र.क्र.418/शव.शि.-3  

 

पषृ्ठ 8 पैकी 5 

राज्य प्रकल्प संचालनालयाची काये :- राज्य स्तरावरील प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे, सांस्ख्यकी 
माशहती व एम.आय.एस. अद्ययावत ठेवणे व प्रकल्पासाठी आवश्यकतेन सार लेखा परीक्षक शनय क्त 
करणे. 
 

क)तांशत्रक सहाय्यता गट (Technical support group) - कंत्राटी पध्दतीवर या गटातील व्यक्तींची 
शनय क्ती करण्यात येईल.  

तांशत्रक सहाय्यता गटाची काये :- शनधीचा ओघ व माशहतीच े संशनयंत्रण करणे, आवश्यकतेन सार 
एम.आय.एस. अहवाल तयार करणे व राज्य रुसा उच्च शिक्षण पशरिद व राज्य प्रकल्प संचालनालयास 
आवश्यक ते सवण सहाय्य करणे. 

संस्था स्तरावरील अमंलबजावणीची व्यवस्था - 

रचना - शवद्यापीठ कायदा, शनयामक मंडळाने शनगणशमत केलेल्या सूचनान सार प्रत्येक संस्थेने िासन 
शनय क्त व शवशहत पध्दतीने शनय क्त व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना केली जाईल. (Board of Governance) 

बठैका - व्यवस्थापन पशरिदेच्या दर शतमाहीला बठैका होतील.  गरजने सार देखील बठैका घेण्यात 
येतील.  बठैकीनंतर ताबडतोबीने बठैकीच ेइशतवृत्त संस्थेच्या सकेंतस्थळावर प्रदर्षित (upload) करण्यात 
येईल.  

संस्था स्तरावरील व्यवस्थापन मंडळाची कतणव्ये -   

 संस्थांच्या प्रकल्पांच्या पशरणामकारक व शवशहत कालावधीत अंमलबजावणीबाबत धोरणात्मक 
शनणणय घेणे. 

 अंतगणत प्रकल्पांवर देखरेख व प्रकल्पांची अंमलबजावणीकरीता मागणदिणन, देखरेख करण्यासाठी 
सशमती तयार करावी. 

 सवण िाखांच्या शवकास / प्रगतीबाबत प्राथम्याने कायणवाही करणे. शवद्यालयीन व महाशवद्यालयीन 
संस्थांच्या स धारणांची अंमलबजावणी करणे. 

 प्रकल्पासाठी शनधी व आर्षथक व्यवहाराच े शनयोजन/शवशनयोजन शवियक अहवाल शवशहत 
कालावधीत सादर करणे. 

 साशहत्य / सामग्री खरेदी प्रचशलत कायणपध्दतीन सार करणे. 
 सवण प्रस्ताशवत उपक्रम पार पाडणे  यामधील प्रगतीचा आढावा घेणे व्यत्यय शनराकरण, आशण सवण  

शनदेिक साठी उशद्दष्ट्ट साध्य करण्यासाठी संस्था सक्षम करणे. 
 शनयोशजत उपक्रम पणूण करणे, त्यासाठी वळेोवळेी प्रगतीचा आढावा घेणे व उपक्रम  पणूण 

करण्यासाठी तसेच संस्था सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

 प्रत्येक संस्थेतील कायणकारी मंडळ (Governing Body) व प्रकल्प अंमलबजावणी घटक  (Project 

implementation component) हे प्रकल्पाच्या प्रगतीचे पयणवके्षण / आढावा (oversee) करेल / घेईल. 
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प्रकल्प संशनयंत्रण गट (Project Monitoring Unit) :- प्रत्येक संस्थेमध्ये शवद्याथी तांशत्रक व अतांशत्रक 
कमणचारी वगण, वशरष्ट्ठ प्रिासकीय अशधकारी, संस्थेतील िैक्षशणक तज्ञ व प्राध्यापकांच ेप रेसे प्रशतशनधीत्व 
असलेला संस्था स्तरावरील प्रकल्प सशनयंत्रण गट असेल. संस्थेच्या म ख्य व्यक्तीच्या अशधपत्याखाली हा 
गट संस्थेच्या प्रकल्पाच े सशनयंत्रण करण्यास जबाबदार असेल.  संस्था स्तरावर या प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल व ती रुसा अंतगणत प्रिासकीय स धारणांिी स संगत 
असेल.  अिा स धारणांचा तपिील थोडक्यात प ढीलप्रमाणे :- 

 आवश्यक साशहत्य, प रवठा तसेच सेवाशवियक बाबींबाबत शनणणय घेणे. 
 शनधीच ेव्यवस्थापन 
 कमणचाऱ्यांची कायणक्षमता वाढशवणे व त्याबाबत शवशवध कायणक्रमांच ेशनयोजन करणे. 
 प्रकल्प अंमलबजावणीवर संशनयंत्रण व देखरेख ठेवणे. 
 कायणक्रमाची ध्येयशनशरृती करुन सवण शनदेिकांवर देखरेख ठेवणे व  MIS अद्ययावत करणे. 
 देखरेख आशण कामशगरी यांच ेलेखापरीक्षण तसेच  त्यांची कायणक्षमता वाढशवण्याबाबत प्रयत्न 

करणे. 

  या सवण सशमत्यांच े काम महाराष्ट्र रुसा उच्च शिक्षण पशरिद यांनी तयार केलेल्या 
शनयमावलीन सार चालेल. 

  या योजनेसाठी सन 2015-16 या आर्षथक विात रु.122.80 कोटी व सन 2016-17 या 
आर्षथक विात रु.184.18 कोटी इतका शनयतव्यय कें द्र िासनाच्या शहश्श्याच्या प्रमाणात राज्य 
िासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

हा िासन शनणणय शनयोजन शवभाग व शवत्त शवभागाच्या अनौपचाशरक संदभण क्र.81/व्यय 5, शदनांक 
6.2.2015 न सार शमळालेल्या सहमतीने शनगणशमत करण्यात येत आहे. 

 

 हा िासन शनणणय िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक संकेतांक 201505181600038508 असा आहे. हा आदेि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेिान सार व नावाने,  
 
 
        (डॉ.संजय चहांदे) 
          प्रधान सशचव, महाराष्ट्र िासन. 
प्रशत, 
1) क लग रु सवण अकृिी शवद्यापीठे 
2) मा.म ख्यमंत्री यांच ेप्रधान सशचव, मंत्रालय, म ंबई-400 0032. 
3) मा.राज्यपाल यांच ेसशचव, राजभवन, मलबार शहल, म ंबई- 400 035. 
4) सवण सह सशचव/उपसशचव उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, म ंबई- 400 032. 
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5) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
6) क लसशचव, सवण अकृिी शवद्यापीठे 
7) सवण संचालक (व्यवसाय शिक्षण/व्यवसाय प्रशिक्षण/तंत्र शिक्षण/कला/गंथलये). 
8) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग यांच ेखाजगी सशचव, मंत्रालय, म ंबई- 400 032. 
9) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग यांच ेखाजगी सशचव, मंत्रालय, म ंबई- 400 032. 
10) सवण शवभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.  
11) सवण शवभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.  
12) प्रधान सशचव, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग यांच ेस्वीय सहायक, मंत्रालय, म ंबई-400 032. 
13) सवण कायासने, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, म ंबई- 400 032. 
14) सवण मंत्रालयीन शवभाग.  
15) शनवडनस्ती .  
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पशरशिष्ट्ट  - (अ) 

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान (RUSA) राज्य प्रकल्प संचालनालयातील पदांचा तपिील 

अ .क्र  पदांचा तपिील पदांची 
संख्या 

पदाचा दजा माशसक वतेन वार्षिक वतेन 
अंदाशजत 

1 राज्य प्रकल्प 
संचालक  

01 सशचव / आय क्त 
दजाचा अशधकारी 

1,50,000 /- रु.18,00,000/- 

2 राज्य प्रकल्प 
सहसंचालक  
प्रशतशनय क्तीने 

01 सहसंचालक दजाचा 
अशधकारी (Academic 

administrator) 

- - 

3 राज्य प्रकल्प 
उपसंचालक  
प्रशतशनय क्तीने 

02 सहयोगी प्राध्यापक 
प्रकल्प शलखाणाचा 
अन भव असणारे 

- - 

राज्य प्रकल्प गट (Stat e Project Team) 
 1 गट प्रम ख 

प्रशतशनय क्तीने 
01 सहयोगी प्राध्यापक - - 

2 गट अशधकारी 
प्रशतशनय क्तीने 

03 इगं्रजी भािेवर प्रभ वत्व 
असणारे अशधव्याख्याता 
(सांस्ख्यशकय िाि) 

अशधव्याख्याता (संगणक 
िाि) 

- - 

3. प्रकल्प सल्लागार 02 शवद्यापीठामधील 
प्राध्यापक 

- - 

कायालय कमणचारी 
 प्रिासकीय 

अशधकारी 
प्रशतशनय क्तीने 

01 - - - 

 लखेा अशधकारी 
(प्रशतशनय क्तीने) 

01 - - - 

 लखेा पशरक्षक/ 
लखेापाल 

(प्रशतशनय क्तीने) 

01 - - - 

 डाटा एन्री 
ऑपरेटर 

04 कंत्राटी 15,000/- रु.7,20,000/- 

 शरसचण ॲनाशलस्ट 02 कंत्राटी 45,000/- रू.10,80,000/- 
 शरसचण अशसस्टंट 04 कंत्राटी 30,000/- रू.14,40,000/- 
 कॉम्प्य टर 

ऑपरेटर/ 
शरसेप्िशनस्ट 

01 कंत्राटी 35,000/- रू.4,20,000/- 
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