
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियान (RUSA) 
या योजनेअतंर्गत  रुसा संचालनालयास 
शनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत....  

महाराष्ट्र िासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण शविार्, 

िासन शनणगय क्रमाकं: रूसायो - 2018/प्र.क्र.343/शवशि-3, 
हुतात्मा राजरु्रु चौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032, 
शदनाकं:  21 नोहेंबर, 2019. 

 वाचा :-  
(1) िासन पशरपत्रक शवत्त शविार्, अर्गसं-2019/प्र.क्र.92/अर्ग-3, शद. 8 जुल,ै 2019  
(2) मानव संसाधन शवकास मंत्रालय, नवी शदल्ली याचंे पत्र क्र.F.No.24-37/2014-U.Policy    
     (MHEQSAC-Gen,SC,ST), शद. 15/07/2019. 
(3) राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्र), राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अशियान (रुसा), मंुबई याचंे पत्र क्र.  
     राप्रसं/रुसा/2019-20/358,  शद. 25/07/2019. 
(4) उपसंचालक (शवत्त), राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अशियान (रुसा), मंुबई याचंे पत्र  
      क्र.राप्रसं/रुसा/2019-20/493, शद.30.09.2019  
(5) उपसंचालक (शवत्त), राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अशियान (रुसा), मंुबई याचंे पत्र  
      क्र.राप्रसं/रुसा/2019-20/525, शद.14.10.2019 
 

प्रस्तावना :-  
   राज्यामध्ये प्रार्शमक शिक्षणाचे सबलीकरण करण्यासाठी राबशवण्यात आलेल्या सवग 

शिक्षा अशियान व राष्ट्रीय माध्यशमक शिक्षा अशियानाच्या यिस्वीतेमुळे उच्च शिक्षणाची रु्णवत्ता 
व पाया याचंे सबलीकरण करण्यासाठी एकछत्री योजना, अशियान स्वरुपात राबशवण्याकशरता 
कें द्र िासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियान (RUSA) ही योजना, 12 व्या व 13 व्या पंचवार्षिक 
योजनांमध्ये राबशवण्याचे ठरशवले आहे. महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात रु्णवत्ता, सवगदूर संधी, 
समानता यासाठी कें द्र िासनाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियानाच्या 
अंमलबजावणीबाबत शद.21.04.2015 रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शनणगय घेण्यात आलेला 
आहे.  

राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या शनणगयाच्या अनुिंर्ाने ही योजना राज्यात प्रिावीपणे 
राबशवण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्र्ापना करण्यात आलेली आहे. या  योजने 
अंतर्गत अकृिी शवद्यापीठे व िासकीय संस्र्ा यानंा अनुदान शवतरीत करण्याचे कें द्र व राज्याच े
प्रमाण 60:40 असे ठरशवण्यात आलेले आहे.  

राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी कें द्र िासनाकडून संदिीय क्र.२ येर्ील 
शद.15.07.2019 रोजीच्या पत्रान्वये  Enhancing Quality and Excellecnce in Selected 
Autonomous Colleges या घटकातंर्गत १४ स्वायत्त महाशवद्यालयानंा रुसा २.० अंतर्गत पशहला 
हप्तत्यापोटी कें द्र शहस्सा (60%) रु. 21,00,00,000/-इतका शनधी उपलब्ध करुन शदला आहे.  
कें द्र शहश्शश्शयाच्या प्रमाणात राज्य शहस्सा (40%) रु.14,00,00,000/- असा एकूण 
रु.35,00,00,000/-  (रुपये पस्तीस कोटी फक्त) इतका शनधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय 
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उच्चतर शिक्षा अशियान (रुसा), मंुबई यानंा उपलब्ध करुन शवतरीत करण्याची बाब िासनाच्या 
शवचाराधीन होती. 
 

िासन शनणगय : - 
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियानाअंतर्गत मानव संसाधन शवकास मंत्रालय, नवी शदल्ली 

यानंी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे Enhancing Quality and Excellecnce in 
Selected Autonomous Colleges   या घटकातंर्गत कें द्र शहस्सा (60%) रु. 21,00,00,000/- 
च्या प्रमाणात राज्य शहस्सा (40%) रु. 14,00,00,000/- असा एकूण रु. 35,00,00,000/-  
(रुपये पस्तीस कोटी फक्त) इतका शनधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अशियान (रुसा), मंुबई यानंा उपलब्ध करुन शवतरीत करण्यास िासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

 

अ. 
क्र. 

महाशवद्यालयाचे नाव कें द्र शहस्सा  
(60%) 

  राज्य शहस्सा 
(40%) 

एकूण 

1 कमगवीर िाऊराव पाटील 
महाशवद्यालय, वािी 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

2 डॉ. िानुबने महेंद्र नानावटी 
र्ृह शवज्ञान िास्त्र 
महाशवद्यालय, मुंबई 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

3 र्ुरुनानक खालसा कला, 
शवज्ञान व वाशणज्य 
महाशवद्यालय, मुंबई 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

4 चंर्ु काना ठाकूर कला, 
शवज्ञान व वाशणज्य 
महाशवद्यालय, पनवले 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

5 हंसराज जीवनदास शिक्षण 
महाशवद्यालय, मुंबई 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

6 छत्रपती शिवाजी 
महाशवद्यालय, सातारा 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

7 सर परिुरामिाऊ 
महाशवद्यालय, पणेु 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

8 तुळजाराम चतुरचंद कला, 
शवज्ञान व वाशणज्य 
महाशवद्यालय, बारामती 
 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

9 सदर्ुरु र्ाडरे् महाराज 
महाशवद्यालय, कराड 
 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

10 कमगवीर िाऊराव पाटील 
महाशवद्यालय, पंढरपरू 
 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 
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11 सर शसताराम व 
श्रीम.िांताबाई पाटकर 
कला व शवज्ञान 
महाशवद्यालय आशण 
व्ही.पी.वरदे वाशणज्य व 
अर्गिास्त्र महाशवद्यालय, 
मुंबई 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

12 आर.ए. पोदार वाशणज्य व 
अर्गिास्त्र महाशवद्यालय, 
मुंबई 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

13 शनमगला शनकेतन सामाशजक 
कायग महाशवद्यालय, मुंबई 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

14 प्रताप महाशवद्यालय, 
अमळनेर, जळर्ाव 

1,50,00,000/- 1,00,00,000/- 2,50,00,000/- 

एकूण रुपये 21,00,00,000/- 14,00,00,000/- 35,00,00,000/- 

 
2. या संदिात झालेला खचग सक्षम प्राशधकाऱ्याकडून प्रमाशणत करुन घेण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे.  वरील अनुदानाची सवग कार्दपत्रे व शहिोब 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 ककवा प्रकरणपरत्व े महालेखापाल-2 नार्पूर यानंी सदर 
कामाकरीता प्राशधकृत केलेले अशधकारी यानंा तपासण्याचे अशधकार असून, त्यानंी मार्णी 
केल्यास, सवग कार्दपत्रे त्याचं्याकडे तपासणी करीता राज्य प्रकल्प संचालनालयाने सादर केली 
पाशहजेत.  

3. राज्य प्रकल्प संचालनालयास कें द्र िासनाने ज्या प्रयोजनार्ग शनधी मंजूर केलेला आहे 
त्या शनधीचा वापर त्याच प्रयोजनासाठी करावा. खरेदी व बाधंकामाची मान्यता शवद्यापीठ/ 
महाशवद्यालयाच्या सक्षम प्राशधकाऱ्यामाफग त घेण्यात यावी.   

4. तसेच उद्योर्, ऊजा व कामर्ार शविार्ाच्या शद. 01/12/2016 च्या िासन शनणगयातील 
तरतूदी व त्या सोबतच्या मार्गदिगक सूचनापं्रमाणे तसेच तद्नंतर वळेोवळेी देण्यात आलेल्या 
सूचनानुंसार सदरची खरेदी प्रशक्रया शवद्यापीठानंी त्याचं्या स्तरावर पार पाडावी व शवशहत 
कालावधीमध्ये सदरचा खचग पूणगपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी आशण त्याबाबतचे 
शवशनयोर् प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) िासनास शवशहत वळेेत सादर करण्यात यावे. 

5.  सद्य:स्स्र्तीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी शनयंत्रक अशधकारी म्हणनू राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यानंा व आहरण व संशवतरण अशधकारी म्हणनू राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा 
यानंा घोशित करण्यात आलेले आहे.  त्यानुिंर्ाने आवश्शयक ती कायगवाही शनयंत्रक अशधकारी  व 
आहरण व संशवतरण अशधकारी यानंी करावी. 

6. राज्य शहश्शश्शयावरील खचग "मार्णी क्रमाकं - डब्ल्यू-2, प्रधानिीिग- 2202- सवगसाधारण 
शिक्षण, 03- शवद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, 102- शवद्यापीठानंा सहाय्य, - (07) (02) राष्ट्रीय 
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उच्चतर शिक्षा अशियानांतर्गत अिासकीय संस्र्ांना सहाय्यक अनुदान (40 टक्के राज्य 
शहस्सा) (2202 आय 272),  31 सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशििाखाली व कें द्र शहश्शश्शयावरील  
खचग "मार्णी क्रमाकं - डब्ल्यू-2, प्रधानिीिग- 2202- सवगसाधारण शिक्षण, 03- शवद्यापीठीय 
व उच्च शिक्षण, 102- शवद्यापीठानंा सहाय्य, - (07) (01) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अशियानातंर्गत अिासकीय संस्र्ानंा सहाय्यक अनुदान (60 टक्के कें द्र शहस्सा) (2202 आय 
263),  31 सहाय्यक अनुदाने” या लेखाशििाखाली सन 2019-20 मधील मंजूर तरतुदीतून 
खची टाकण्यात यावा. 

7. सदर िासन शनणगय शवत्त शविार्ाच्या पशरपत्रक क्रमाकं अर्गसं-2019/प्र.क्र.92/अर्ग-3, 
शद.08 जुल,ै 2019 अन्वये प्रिासकीय  शविार्ास प्रदान करण्यात आलेल्या अशधकारात सदर 
पशरपत्रकासोबतच्या पशरच्छेद 7 मधील व सोबतच्या पशरशिष्ट्टातील अ.क्र. 9 येर्ील अटी व 
ितीची पूतगता करण्यात आली आहे. तसेच  शवत्त शविार्ाच्या अनौपचाशरक संदिग क्र. 270/ 
अर्ोपाय, शद. 29 जुलै, 2019  ला  अनुसरुन शनर्गशमत करण्यात येत आहे. 

सदर िासन शनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं  201911211453149008 
आदेि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने, 
 

 
 

(सशति शतडके) 
उप सशचव, महाराष्ट्र िासन 

        प्रत :  
1)   मा. राज्यपाल तर्ा कुलपती याचंे सशचव, राजिवन, मलबार शहल, मंुबई. 
2)  प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियान,महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
3)  महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/नार्पूर. 
4)  महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-1/2, मंुबई/ नार्पूर. 
5)  अशधदान व लेखा  अशधकारी, मंुबई. 
6)  कुलसशचव, सवग अकृशि शवद्यापीठे. 
7)  संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.  
8)  शनयोजन शविार् (कायासन 1471), मंत्रालय, मंुबई. 
9)  शवत्त शविार् (कायासन व्यय-5/कायासन अर्ोपाय), मंत्रालय, मंुबई. 
10) मा. सशचव, उच्च व तंत्र शिक्षण शविार् याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 
11)  उप सशचव (शवशि), उच्च व तंत्र शिक्षण याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
12) कायासन अशधकारी (साशि 1), उच्च व तंत्र शिक्षण शविार्, मंत्रालय, मंुबई. 
13)  शनवड नस्ती (शवशि-3) 


