
शैक्षणिक वर्ष 2014-15 पासून राज्यातील 
व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाांच्या णवद्यमान 
सांस्ाांतील प्रवशे क्षमतेतील बदल त्ा नवीन 
अभ्यासक्रमास अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि 
पणरर्द नवी णदल्ली याांनी णदलले्या मान्यतेच्या 
अनुर्ांगाने शासन मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग 

शासन णनिषय क्रमाांकः टीईएम -2014/प्र.क्र.151(ब)/ताांणश-4 
मांत्रालय णवसतार भवन, मादाम कामा मागष,  
हुतात्मा राजगुरु चौक,  मुांबई 400032 

तारीि: 03 जुलै,  2014. 

वाचा :- 
1) सांचालक, तांत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्र. 2/ एनजीसी/ मान्यता/ 2014/ 

510, णदनाांक  20.06.2014 
 

प्रसतावना :- 
शैक्षणिक वर्ष  2014-15  पासून  अणिल  भारतीय  तांत्र   णशक्षि पणरर्देने  राज्यात सुरु असलेल्या 

िाजगी णवना अनुदाणनत अणभयाांणत्रकी/ और्धणनमािशास्त्र/ एमबीए /एमसीए/ पीजीडीएम या 
व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाांच्या महाणवद्यालयातील पदवी/पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदणवका नवीन  
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास,  प्रवशेक्षमतेत वाढ  करण्यास मान्यता णदलेली आहे. त्यानुसार शासन णनिषय 
णनगषणमत करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन हीती. 

शासन णनिषय :-  
 अणिल भारतीय तांत्र  णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याांनी राज्यात सुरु असलेल्या िाजगी   णवना   

अनुदाणनत  अणभयाांणत्रकी/और्धणनमािशास्त्र/एमबीए/ एमसीए/पीजीडीएम महाणवद्यालयातील 
पदवी/पदव्युत्तर  पदवी/ पदव्युत्तर पदणवका नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास,  प्रवशेक्षमतेत वाढ  
करण्यास णदलेली मान्यता णवचारात घेऊन राज्य  शासनाची  नकारात्मक णशफारस असलेल्या  सीबत 
जीडलेल्या Annexure-A मधील सांस्ाांना प्रवशे क्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शैक्षणिक 
वर्ष 2014-15 पासून िालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

1)  सदर मांजूरी कायम णवना अनुदान तत्वावर राहील. 
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2)  प्रसतुत बाबतीत अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसेच णदनाांक 21 मे,   
1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे सांबांणधत सांस्ेस 
बांधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी सांस्ेचे प्रवके्षक्षमता वर नमूद केल्याप्रमािे 
राहील. 

3)  शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या सवष 
अटी व शती मान्य असल्याबाबत सांस्ेस करारनामा करावा लागेल. तसेच सांबांणधत 
कागदपत्राांची आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता सांचालक, तांत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याांच्या 
सांमतीने समाधानकारकणरत्या करण्यात येईल. 

4) सदर अभ्यासक्रमाच्या सांलग्नीकरिासाठी सांबांणधत सांस्ेने महाराष्ट्र राज्य णवद्यापीठ 
अणधणनयम,1994 मधील तरतूदीनुसार सांबांणधत णवद्यापीठाची मान्यता/सांलग्नीकरि घेिे 
आवश्यक राहील. 

5) सांबांणधत सांस्ेने सांचालक, तांत्र णशक्षि याांचेकडे आवश्यक ती सांचीत ठेव सांयुक्त िात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूतषता करावी. 

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

7)  णशक्षि शुल्क सणमतीने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जासत शुल्क सांबांणधत सांस्ाांनी 
आकारल्यास त्या सांस्ाांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्सन्सटट्यूशन (प्रीणहणबशन ऑफ 
कॅणपटेशन फी) ॲक्ट, 1987 अनुसार कारवाई करण्यात येईल.  

8) सांस्ेने त्याांच्या सांस्ेतील णवद्यार्थ्यांचे अांणतम वर्ष पूिष हीण्यापूवी फामषसी ॲक्ट,1948 च्या 
कलम 12 मधील तरतूदीनुसार फामषसी काऊन्सन्सल ऑफ इांणडया,नवी णदल्ली याांची णवणहत 
मान्यता प्राप्त करुन घेिे बांधनकारक राहील.  

9) सांस्ेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकव ांद व इतर ताांणत्रक कमषचारी शासन 
णनयमाप्रमािे णनयुक्त करावते.  त्याांना णनयमानुसार वतेन व भत्ते देण्यात यावते. तसेच 
णशक्षकव ांद व इतर कमषचाऱयाांच्या वतेन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास सांस्ेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

10) सांस्ेतील ग्रां्ालयास आवश्यक ती पुसतके, णनयतकाणलके  अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि 
पणरर्देच्या मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे.  तसेच णवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयीग हीण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रां्ालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सीय करिे आवश्यक 
आहे. तसेच णवद्यार्थ्यांना अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्देच्या मानकाप्रमािे सवष शैक्षणिक 
सीयीसुणवधा (उदा. प्रयीगशाळा, वाचनालय, वगषिील्या इ.) करिे आवश्यक आहे. 

11)  रॅगगग सांदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व महाराष्ट्र प्रीणहणबशन ऑफ रॅगगग ॲक्ट, 
1999 याांची कठीरपिे अांमलबजाविी करिेआवश्यक राहील. 
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12)  याणशवाय सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई व सांबांण धत णवद्यापीठ याांनी घालून 
णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील. 

13)  दुसऱया पाळीसाठी अणिल भारतीय तांत्र  णशक्षि पणरर्द,नवी णदल्ली, महाराष्ट्र शासन व 
सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई याांनी णवणहत केलेल्या/करावयाच्या अटींची 
पूतषता करिे सांबांणधत सांस्ेस बांधनकारक राहील. 

14)  या शासन णनिषयाद्वारे ज्या नवीन अभ्यासक्रमाांना अ्वा अभ्यासक्रमातील प्रवशेक्षमता 
वाढीला मान्यता देण्यात आली आहे, अशा ज्या सांस्ाांनी अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि  
पणरर्देकडे राज्य शासनामाफष त प्रसताव सादर न करता ्ेट प्रसताव सादर केले आहेत व  
ज्याांना राज्य शासनाची नकारात्मक णशफारस आहे, अशा नवीन  अभ्यासक्रमाांना/प्रवशेक्षमता 
वाढीला राज्य शासनामाफष त राबणवण्यात येिारी फी-प्रणतपूतीची  यीजना लागू राहिार नाही. 
त्याकरीता सांचालक, तांत्र णशक्षि याांनी सांबांणधत सांस्ाांकडून तशा आशयाचे नीटराईज 
शप्पत्र प्राप्त करुन घ्याव े  व त्यानांतरच पुढील आवश्यक ती कायषवाही  सांचालक, तांत्र 
णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांनी करावी. 

15) ज्या सांस्ाांनी सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याांच्याकडे प्रीसेगसग फी अदा केलेली 
नाही, त्या सांस्ाांकडून सांचालकाांनी अांतीम मान्यता देण्यापूवी ती वसूल करावी. 
 

सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407031747107908   असा आहे. हा आदेश 
णडजीटल सवाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (म. मा. मीरव)े 
 अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
2. सहसांचालक, तांत्रणशक्षि णवभागीय कायालय (सवष), (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यामाफष त) 
3. सवष णवद्यापीठाांचे कुलसणचव, (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यामाफष त) 
4. सवष सांबांणधत सांस्ा (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यामाफष त) 

Madan 
Maruti 
Morve

Digitally signed by Madan Maruti 
Morve 
DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, ou=Higher & 
Technical Education, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Madan Maruti 
Morve 
Date: 2014.07.15 17:32:04 +05'30'
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5. प्रधान सणचव, आणदवासी णवकास णवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
6. सणचव, सामाणजक न्याय व णवशेर् सहाय्य णवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
7. अणतणरक्त सणचव (ताांणत्रक), भारत सरकार, अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा मजला, 

चांद्रलीक भवन, जनप्, नवी णदल्ली - 110 001. 
8. सहायक णशक्षि सल्लागार (ताांणत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मांत्रालय (णशक्षि 

णवभाग), नवी णदल्ली. 
9. णवभागीय अणधकारी, अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, पणिम णवभागीय कायालय, 

इांडन्ससरयल इन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मुांबई 
10. णनवड नसती/ताांणश-4 

 
 

 




































