
शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासून राज्यात व्यावसाणयक 
पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे नवीन  
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास/प्रवशे क्षमतेत वाढ 
करण्यास/प्रवशेक्षमता पवूषवत करण्यास  अणिल 
भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्द,नवी णदल्ली यानंी णदलले्या 
मान्यतेच्या अनुर्ंगाने शासन मान्यता देिेबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग 

शासन णनिषय क्र. टीईएम-2017/प्र.क्र.215/ताणंश-4 
मंत्रालय णवस्तार भवन, मादाम कामा मागष, 
 हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई 400 032. 

णदनाकं: 15 मे, 2017 
 

संदभष : संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पत्र क्रमाकं 2/एनजीसी/ मान्यता/  
           2017/535, णदनांक 29.04.2017 व सहपत्र े
 

प्रस्तावना :-    

अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासून 
राज्यात व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाच्या संस्था व नवीन अभ्यासक्रमाची णदनाकं 25.04.2017 
रेाजीच्या ई-मेल द्वारे तंत्र णशक्षि संचालनालयास प्राप्त झालेली यादीच्या अनुर्ंगाने संचालक, तंत्र 
णशक्षि यानंी संदभाधीन पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्तुत प्रकरिी अणिल 
भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली यानंी णदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, संचालक, तंत्र णशक्षि 
यानंी सादर केलले्या प्रस्तावाप्रमािे णरट याणचका क्रमाकं 4586 /2015  बाबत णद. 14.08.2015 
मध्ये णदलेला न्यायालयीन णनिषय णवचारात घेता, सोबत जोडलेल्या प्रपत्र -अ (Annexure A) व 
प्रपत्र-ब (Annexure B) मध्ये नमूद संस्थानंा त्याचं्या नावासमोर दशषणवल्याप्रमािे अनुक्रमे णवद्यमान 
संस्थेत नवीन पदव्युत्तर पदवी व  पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि 
पणरर्देने थेट कमी केलेली प्रवशे क्षमता पूवषवत केल्याबाबतचा शासन णनिषय णनगषणमत करण्याची 
बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती. 

शासन णनिषय :-   

अणिल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली यांनी णदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र -अ (Annexure A) व प्रपत्र-ब (Annexure B) मध्ये नमूद संस्थानंा त्याचं्या 
नावासमोर दशषणवल्याप्रमािे अनुक्रमे णवद्यमान संस्थेत नवीन  पदव्युत्तर पदवी व  पदवी अभ्यासक्रम 
सुरू करण्यास व अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्देने थेट कमी केलेली प्रवशे क्षमता पूवषवत 
करण्यास शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासून िालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

 



शासन णनिषय क्रमांकः टीईएम-2017/प्र.क्र.215/तांणश-4 

 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2 

1. सदर मंजूरी कायम णवना अनुदान तत्वावर राहील.  

2.प्रस्तुत बाबतीत अणिल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसेच 
णदनाकं 21 मे, 1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता 
करिे संबंणधत संस्थेस बधंनकारक राहील.  

 

 

3.शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत 
केलेल्या सवष अटी व शती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. 
तसेच संबंणधत कागदपत्राचंी आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता संचालक, तंत्र 
णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकणरत्या करण्यात येईल. 

 

 

4.सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरिासाठी संबंणधत संस्थेने महाराष्ट्र 
सावषजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम, 2016 मधील तरतूदीनुसार सबंंणधत 
णवद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरि घेिे आवश्यक राहील. 

 

5.संबंणधत संस्थेने संचालक, तंत्र णशक्षि याचंेकडे आवश्यक ती संचीत ठेव 
संयुक्त िात्यात भरुन रतर कायदेशीर बाबींची पूतषता करावी. 

 
 

6.सदर पदवी व पदव्युत्तर  अभ्यासक्रमाचे प्रवशे शासनाने मान्य केलेल्या संबंणधत 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवशे णनयमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

 

 

7.शुल्क णनयामक प्राणधकरिाने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
संबंणधत संस्थानंी आकारल्यास त्या संस्थावंर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
रन्सन्स्टट्यूशन (प्रोणहणबशन ऑफ कॅणपटेशन फी) ॲक्ट, 1987 अनुसार कारवाई 
करण्यात येईल.  

 

8.संस्थेने त्याचं्या संस्थेतील णवद्यार्थ्यांचे अंणतम वर्ष पूिष होण्यापूवी फामषसी 
ॲक्ट,1948 च्या कलम 12 मधील तरतूदीनुसार फामषसी काऊन्सन्सल ऑफ 
रंणडया,नवी णदल्ली याचंी णवणहत मान्यता प्राप्त करुन घेिे बंधनकारक राहील.  

 

 

9.ससं्थेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकवृदं व रतर ताणंत्रक कमषचारी 
शासन णनयमाप्रमािे णनयुक्त करावते.  त्यानंा णनयमानुसार वतेन व भत्ते देण्यात 
यावते. तसेच णशक्षकवृदं व रतर कमषचाऱयाचं्या वतेन व भत्ते रत्यादीबाबत तसेच 
णवद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात 
येईल. 
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10.संस्थेतील गं्रथालयास आवश्यक ती पुस्तके, णनयतकाणलके  अणिल भारतीय 
तंत्र णशक्षि पणरर्देच्या मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे.  तसेच 
णवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने गं्रथालयात 
णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सोय करिे आवश्यक आहे. तसेच णवद्यार्थ्यांना अणिल 
भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्देच्या मानकाप्रमािे सवष शैक्षणिक सोयीसुणवधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषिोल्या र.) करिे आवश्यक आहे.  

11.रॅगगग संदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ 
रॅगगग ॲक्ट, 1999 याचंी कठोरपिे अंमलबजाविी करिे आवश्यक राहील. 

 
 

12.याणशवाय संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई व संबंण धत णवद्यापीठ 
यानंी घालून णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील. 

 

 

13.ज्या संस्थानंी संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याचं्याकडे प्रोसेगसग फी 
अदा केलेली नाही, त्या संस्थाकंडून संचालकानंी अंणतम मान्यता देण्यापूवी ती 
वसूल करावी. 

 
 

सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201705151517276308 असा आहे. हा 
आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

 

      ( डॉ.णकरि पाटील )                                                                              
उप सणचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रणत, 
1. संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
2. सहसंचालक, तंत्र णशक्षि णवभागीय कायालये (सवष) 
3. संबंणधत णवद्यापीठाचंे कुलसणचव, (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
4. सवष संबंणधत संस्था (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
5. सणचव, सामाणजक न्याय व णवशेर् सहाय्य णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
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6. सणचव, आणदवासी णवकास णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7. अणतणरक्त सणचव (ताणंत्रक), भारत सरकार, अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा 

मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी णदल्ली - 110 001. 
8. सहायक णशक्षि सल्लागार (ताणंत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मंत्रालय (णशक्षि 

भाग), नवी णदल्ली. 
9. णवभागीय अणधकारी, अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, पणिम णवभागीय कायालय, 

रंडन्सस्रयल रन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मंुबई 
10. णनवड नस्ती/ताणंश-4. 

 

 



Higher and Technical Education Department, Government Resoluation No. TEM-2017/C.R. 215/TE-4, Dated 15.05.2017 

List of Increase in intake / New courses in existing institute,  Approved by AICTE  for A.Y. 2017-18   

प्रपत्र अ (Annexure A)

Sr. No. Institute Code NAME OF THE INSTITUTE INSTITUTE ADDRESS INSTITUTE 

 DISTRICT

INSTITUTE 

 CITY

INSTITUTE 

 TYPE

WOMEN 

INSTITUTE 

APPROVED

MINORITY 

INSTITUTE

PROGRAMME AFFILIATING 

UNIVERSITY 

DEPARTMENT

LEVEL OF COURSE COURSE SHIFT FULL TIME / 

PART TIME

APPROVED 

INTAKE 

2016_17

APPROVED 

INTAKE 

2017_18

Variation

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 5160 SANIVANI RURAL 

EDUCATION SOCIETY'S  

SANJIVANI COLLEGE OF 

ENGINEERING

AT: 

SAHAJANANDNAGAR 

POST- SHINGNAPUR  

TAL:-KOPARGAON 

DIST: AHMEDANAGR-

423 603

AHMEDN

AGAR

KOPARGA

ON

Unaided - 

Private

No No ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY

University of Pune, 

Pune

UNDER 

GRADUATE

ELECTRICAL 

ENGINEERING

1st Shift FULL TIME 0 60 60

2 3419 SIR M VISVESVARAYA 

INSTITUTE OF MANAGEMENT 

STUDIES AND RESEARCH

ROAD NO. 7A, SEWRI 

WADALA ESTATE, 

SCHEME NO. 57, 

WADALA(W), MUMBAI

MUMBAI 

CITY

MUMBAI Unaided - 

Private

No Yes MANAGEMENT Mumbai University, 

Mumbai

POST GRADUATE 

DIPLOMA

POST GRADUATE 

DIPLOMA IN 

MANAGEMENT 

(FINANCE)

1st Shift FULL TIME 0 60 60

3 3419 SIR M VISVESVARAYA 

INSTITUTE OF MANAGEMENT 

STUDIES AND RESEARCH

ROAD NO. 7A, SEWRI 

WADALA ESTATE, 

SCHEME NO. 57, 

WADALA(W), MUMBAI

MUMBAI 

CITY

MUMBAI Unaided - 

Private

No Yes MANAGEMENT Mumbai University, 

Mumbai

POST GRADUATE 

DIPLOMA

POST GRADUATE 

DIPLOMA IN 

MANAGEMENT 

(MARKETING)

1st Shift FULL TIME 0 60 60

4 2563 RP COLLEGE OF 

PHARMACY(B.PHARMACY)

GUT NO. 253, ALANI, 

GADPATI.

OSMANA

BAD

ALANI Unaided - 

Private

No No PHARMACY Dr. Babasaheb 

Ambedkar 

Marathwada 

University, 

Aurangabad

UNDER 

GRADUATE

PHARMACY 1st Shift FULL TIME 50 100 50

5 6141 JSPM'S RAJARSHI SHAHU 

COLLEGE OF ENGINEERING

S. NO. 80, PUNE-

MUMBAI BYPASS 

HIGHWAY,  

TATHAWADE, PUNE-

411033

PUNE PUNE Unaided - 

Private

No No ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY

University of Pune, 

Pune

UNDER 

GRADUATE

ELECTRICAL 

ENGINEERING

1st Shift FULL TIME 0 60 60

6 6271 SCTR'S PUNE INSTITUTE OF 

COMPUTER TECHNOLOGY

S.NO.27, PUNE 

SATARA ROAD, 

DHANKAWADI

PUNE PUNE Unaided - 

Private

No No ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY

University of Pune, 

Pune

UNDER 

GRADUATE

INFORMATION 

TECHNOLOGY

1st Shift FULL TIME 120 180 60

7 6141 JSPM'S RAJARSHI SHAHU 

COLLEGE OF ENGINEERING

S. NO. 80, PUNE-

MUMBAI BYPASS 

HIGHWAY,  

TATHAWADE, PUNE-

411033

PUNE PUNE Unaided - 

Private

No No ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY

University of Pune, 

Pune

UNDER 

GRADUATE

INFORMATION 

TECHNOLOGY

1st Shift FULL TIME 60 120 60

8 6109 MAEER'S MIT SCHOOL OF 

MANAGEMENT.

SURVEY NO.123, 

SARASWATI VISHWA 

BUILDING, A WING, 

PAUD ROAD, 

KOTHRUD, PUNE. 

411038. STATE 

MAHARASHTRA.

PUNE PUNE Unaided - 

Private

No No MANAGEMENT University of Pune, 

Pune

POST GRADUATE MASTERS IN 

BUSINESS 

ADMINISTRATION

1st Shift FULL TIME 120 180 60

9 6893 ANNASAHEB DANGE 

COLLEGE OF B PHARMACY

A/P - ASHTA, TAL - 

WALWA, DIST - SANGLI

SANGLI ASHTA Unaided - 

Private

No No PHARMACY Shivaji University, 

Kolhapur

UNDER 

GRADUATE

PHARMACY 1st Shift FULL TIME 50 100 50
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शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून राज्यातील णवद्यमान 
खाजगी संस्थेत सुरु असलले्या पदणवका अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवशे क्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, णवद्यमान 
पदवी और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदणवका 
और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करिे, पुवी कमी 
केललेी प्रवशे क्षमता पुवषवत करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम 
दुसऱ्या अभ्यासक्रमात  णवणलन करिेबाबत अणखल 
भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली यानंी णदलले्या 
मान्यतेच्या अनुर्ंगाने शासन मान्यता देिेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, 
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मंत्रालय णवस्तार भवन, मादाम कामा मागष, 
 हुतात्मा राजगुरु चौक,  मंुबई 400032. 

णदनाकं: 08 जून, 2018. 

              संदभष : संचालक, तंत्र णशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पत्र 
                           क्रमाकं  10/एनजीसी/मान्यता/2018/450, णदनाकं 15.05.2018. 

प्रस्तावना :-    

 अणखल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याचंेकडून शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून 

राज्यातील णवद्यमान खाजगी संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवशे क्षमतेत वाढ, नवीन 

अभ्यासक्रम सुरु करिे, नवीन अभ्यासक्रम सरुु करिे, णवद्यमान पदवी और्धणनमािशास्त्र 

अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदणवका और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करिे, पुवी कमी केलेली प्रवशे 

क्षमता पुवषवत करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम दुसऱ्या अभ्यासक्रमात णवणलन करण्यास संस्थानंा मान्यता 

देण्यासंदभात णदनाकं 07.05.2018 रोजीचा ई-मेल व तंत्र णशक्षि संचालनालय,  महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 

यानंा णदनाकं 14.05.2018 रोजीच प्राप्त झालले्या दुसरी यादीच े अनुर्ंगाने  सचंालक, तंत्र णशक्षि 

संचालनालय यानंी संदभीय पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या 

Annexture A, Annexture B, Annexture C मध्ये नमुद संस्थानंा त्याचं्या नावासमोर दशषणवल्याप्रमािे 

अभ्यासक्रमाच्या प्रवशे क्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, णवद्यमान पदवी और्धणनमािशास्त्र 

अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदणवका और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करिे, पुवी कमी केलेली प्रवशे 

क्षमता पुवषवत करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम दुसऱ्या अभ्यासक्रमात णवणलन करण्यास शासन मान्यता 

देण्याबाबतची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती. 



शासन णनिषय क्रमांकः मान्यता-2018/(प्र.क्र.139/18)तांणश-5 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 2  

शासन णनिषय :-   
अणखल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली यानंी णदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 

जोडलेल्या Annexture A, Annexture B, Annexture C मध्ये नमूद  संस्थानंा त्याचं्या नावासमोर 

दशषणवल्याप्रमािे अभ्यासक्रमाच्या प्रवशे क्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, णवद्यमान पदवी 

और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदणवका और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करिे, पुवी 

कमी केलेली प्रवशे क्षमता पुवषवत करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम दुसऱ्या अभ्यासक्रमात णवणलन करण्यास 

शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत 

आहे. 

1. सदर मंजूरी कायम णवना अनुदान तत्वावर राहील. 

2. प्रस्तुत बाबतीत अणखल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसेच णदनाकं 21 मे, 

1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे संबंणधत संस्थेस 

बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवशे क्षमता णववरिपत्रातील त्याचं्या 

नावासमोर नमूद केल्याप्रमािे मयाणदत राहील. 

3. शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणखल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या सवष 

अटी व शती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंणधत 

कागदपत्राचंी आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता सचंालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य 

याचं्या संमतीने समाधानकारकणरत्या करण्यात येईल.  

4. सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरिासाठी संबंणधत संस्थेने महाराष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ 

अणधणनयम, 2016 मधील तरतूदीनुसार संबंणधत णवद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरि घेिे 

आवश्यक राहील. 

5. सदर पदणवका अभ्यासक्रमासंाठी संबंणधत संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र णशक्षि मंडळाची 

संलग्नता घेिे आवश्यक आहे.  

6. नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदणवका और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 

संस्थाप्रमुखानंी णवद्यार्थ्यांना प्रवशे देण्यापूवी फामषसी कौन्सील ऑफ इंणडया, नवी णदल्ली 

याचंी मान्यता घेिे बंधनकारक राहील. सदर मान्यतेअभावी भणवष्ट्यात काही न्यायालयीन 
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प्रकरिे उदभवल्यास याप्रकरिी संबंणधत संस्था पूिषपिे जबाबदार राहतील.  तसे हमीपत्र 

संबंणधत संस्थाप्रमुखानंी संचालक, तंत्रणशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 

याचंेकडे सादर करावयाचे आहे.  त्यानंतरच सदर ससं्थानंा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 

संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे.  

7. संबंणधत संस्थेने संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंेकडे आवश्यक ते प्रणक्रया 

शुल्क व  संचीत ठेव संयुक्त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूतषता करावी. 

8. सदर व्यावसायीक पदणवका अभ्यासक्रमाचे प्रवशे शासनाने मान्य केलेल्या संबंणधत 

अभ्यासक्रमाचं्या प्रवशे णनयमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

9. महाराष्ट्र राज्यातील णवनाअनुदाणनत खाजगी व्यावसाणयक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवशेाचे 

व शुल्काचे णवणनयमन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंणधत ककवा तदानुर्ंणगक बाबींसाठी 

सन 2015 चा महाराष्ट्र अणधणनयम क्रमाकं 28 व त्याच्याअनुर्ंगाने वळेोवळेी णनगषणमत 

होिारे णनयम तथा आदेश संबंणधत संस्थानंा लागु राहतील. 

10. शुल्क णनयामक प्राणधकरिाने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंणधत 

संस्थानंी आकारल्यास त्या संस्थावंर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इस्टन्स्टयूशूशन (प्रोणहणबशन 

ऑफ कॅणपटेशन फी) ॲक्ट, 1987 अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

11. संस्थेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकवृदं व इतर ताणंत्रक कमषचारी शासन 

णनयमाप्रमािे णनयुक्त करावते.  त्यानंा णनयमानुसार वतेन व भत्ते देण्यात यावते. तसेच 

णशक्षकवृदं व इतर कमषचाऱ्याचं्या वतेन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडून 

शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

12. संस्थेतील गं्रथालयास आवश्यक ती पुस्तके, णनयतकाणलके  अणखल भारतीय तंत्र णशक्षि 

पणरर्देच्या मानकानुसार खरेदी करिे आवश्यक आहे.  तसेच णवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 

पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने गं्रथालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सोय करिे 

आवश्यक आहे. तसेच णवद्यार्थ्यांना अणखल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्देच्या मानकाप्रमािे 

सवष शैक्षणिक सोयीसुणवधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषखोल्या इ.) करिे आवश्यक 

आहे. 
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13. सदर संस्था, सचंालक, तंत्रणशक्षि याचं्या णनयंत्रिाखाली राणहल व संबंणधत 

अभ्यासक्रमाचं्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र णशक्षि मंडळ, वादें्र, मंुबई याचं्याकडून घेतल्या 

जातील. 

14. रॅकगग संदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ रॅकगग ॲक्ट, 

1999 याचंी कठोरपिे अंमलबजाविी करिे आवश्यक राहील. 

15. अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भणवष्ट्यात जी काही पणरस्थीती 

उद्भवते त्यास संबंणधत संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमािे तसे हमीपत्र संबंणधत संस्थानंी 

द्यावयाचे आहे. 

16. याणशवाय संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई व संबंण धत णवद्यापीठ यानंी घालून 

णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील. 

17. ज्या संस्थानंी संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याचं्याकडे प्रोसेकसग फी अदा केलेली 

नाही, त्या संस्थाकंडून संचालकानंी अंतीम मान्यता देण्यापूवी ती वसूल करावी. 

सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201806081136214008 असा आहे. हा 

आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

  ( अ.र.काटकर )                                                               
कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रणत, 
1. संचालक, तंत्रणशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
2. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रणशक्षि मंडळ, मंुबई 
3. सहसंचालक, तंत्र णशक्षि णवभागीय कायालय, मंुबई /पुिे/नाणशक/औरंगाबाद/नागपूर/ 

अमरावती (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
4. सबंंणधत णवद्यापीठाचंे कुलसणचव, (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
5. सवष संबंणधत संस्था (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
6. सणचव, सामाणजक न्याय व णवशेर् सहाय्य णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
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7. प्रधान सणचव, आणदवासी णवकास णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. सणचव, णवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वगष  व णवशेर् मागास प्रवगष कल्याि 

णवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
9. अणतणरक्त सणचव (ताणंत्रक), भारत सरकार, अणखल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा 

मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी णदल्ली - 110 001. 
10. फामषसी काऊस्टन्सल ऑफ इंणडया,  कम्बाइन्ड काऊस्टन्सल्् णबल्ल्डग, कोटला रोड, 

एजवान-इ-गाणलब मागष,   नवी णदल्ली-110 002. 
11. सहायक णशक्षि सल्लागार (ताणंत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मंत्रालय (णशक्षि 

भाग), नवी णदल्ली. 
12. णवभागीय अणधकारी, अणखल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, पणिम णवभागीय कायालय, 

इंडस्टस्रयल इन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मंुबई 
13. णनवड नस्ती/ताणंश-5. 
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Annexure B
List of Diploma Pharmacy Course in Existing Degree Pharmacy Institute, Approved by AICTE for A.Y. 2018-19

Sr. No. Institute 

Code
C

u
rr

en
t 

A
p

p
li

ca
ti

o
n

 

N
u

m
b

er

P
er

m
a
n

en
t 

 

ID

Institute Name Institute Address

D
is

tr
ic

t

Institution 

Type

Program University/ 

Board

Level of 

Course

Course Name Shift Full 

Time/ 

Part 

Time

In
ta

k
e 

A
p

p
ro

v
ed

 

fo
r 

2
0
1
7
-1

8

In
ta

k
e 

A
p

p
ro

v
ed

 

fo
r 

2
0
1
8
-1

9

7 5197

1
-3

5
1
5
2
4
6
0
3
6

1
-5

3
7
5
2
2
6

S.N.D.COLLEGEO

F PHARMACY

AT/POST-

BABHULGAON  TAL-

YEOLA DIST-

NASHIK PIN-423401 N
A

S
H

IK

Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

8 5446

1
-3

5
0
7
9
7
6
8
4
8

1
-3

3
5
1
2
0
1
5
7
4

MATOSHRI 

MIRATAI AHER 

COLLEGE OF 

PHARMACY

VITTHAL 

NAGAR,KOKATE 

VASTI,KARJULE 

HARYA 

TAL.PARNER 

DIST.AHMEDNAGAR

A
H

M
E

D
N

A
G

A
R

Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

9 6380

1
-3

5
0
8
2
4
1
6
9
4

1
-5

8
6
5
0
4
3

MARATHWADA 

MITRA 

MANDAL'S 

COLLEGE OF 

PHARMACY

S. NO.4/17,SECTOR 

NO.34, PCNTDA, OFF 

KALEWADI PHATA-

PIMPRI ROAD, 

THERGAON 

(KALEWADI)

P
U

N
E

Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

10 6893

1
-3

5
0

8
3

4
6

4
9

0

1
-2

8
5

8
0

0
9

9
4

1 ANNASAHEB 

DANGE 

COLLEGE OF B 

PHARMACY

A/P - ASHTA, TAL - 

WALWA, DIST - 

SANGLI

S
A

N
G

L
I

Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

11 6907

1
-3

5
0

8
8

2
0

5
9

7

1
-3

3
7

0
5

1
7

4
2

1 SAROJINI 

COLLEGE OF 

PHARMACY

576, 

RAJENDRANAGAR , 

KOLHAPUR

K
O

L
H

A
P

U
R Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60
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