
शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून राज्यात 
व्यावसाणयक और्धणनर्मािशास्त्र पदणवका 
अभ्यासक्रर्माांच्या नवीन सांस्था सुरु करण्यास  
अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली 
याांनी णदलले्या र्मान्यतेच्या अनुर्ांगाने शासन 
र्मान्यता देिेबाबत... 
 
 

र्महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, 

शासन णनिषय क्र.र्मान्यता-2018/(प्र.क्र.150/18)ताांणश-5 
र्मांत्रालय णवस्तार भवन, र्मादार्म कार्मा र्मागष, 
 हुतात्र्मा राजगुरु चौक,  रु्मांबई 400032. 

णदनाांक:  26 जून, 2018. 
 

              सांदभष : सांचालक, तांत्र णशक्षि सांचालनालय, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई याांचे पत्र क्रर्माांक   
        10/एनजीपी/एआयसीटीई/र्मान्यता/2018/551, णदनाांक 07.06.2018. 

प्रस्तावना :-    
 

 अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याांचेकडून शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून 
राज्यात व्यावसाणयक और्धणनर्मािशास्त्र पदणवका अभ्यासक्रर्माांच्या नवीन सांस्थाांना र्मान्यता 
देण्यासांदभात णदनाांक 30.04.2018 रोजीचे पत्राद्वारे तांत्र णशक्षि सांचालनालय,  र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई 
याांना प्राप्त झालेल्या यादीच्या अनुर्ांगाने सांचालक, तांत्र णशक्षि सांचालनालय याांनी सांदभीय पत्रान्वये 
शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे.  सोबत जोडलेल्या Annexture A र्मधील नरू्मद सांस्थेस नवीन 
और्धणनर्मािशास्त्र पदणवका अभ्यासक्रर्माची सांस्था सुरु करण्यास शासन र्मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या णवचाराधीन होती. 
शासन णनिषय :-   

अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याांनी णदलेल्या र्मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या Annexture A र्मध्ये नरू्मद सांस्थेस नवीन और्धणनर्मािशास्त्र पदणवका अभ्यासक्रर्माची सांस्था 
सुरु करण्यास शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून िालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची 
र्मान्यता देण्यात येत आहे. 

1. सदर र्मांजूरी कायर्म णवना अनुदान तत्वावर राहील.  
2. प्रस्तुत बाबतीत अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसेच णदनाांक 21 रे्म, 

1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे सांबांणधत सांस्थेस 
बांधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रर्मासाठी सांस्थेची प्रवशेक्षर्मता Annexture A र्मध्ये नरू्मद 
केल्याप्रर्मािे राहील. 

3. शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या सवष 
अटी  व  शती  र्मान्य  असल्याबाबत  सांस्थेस  करारनार्मा  करावा  लागेल.  तसेच  सांबांणधत 
कागदपत्राांची आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता सांचालक, तांत्र णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य याांच्या 
सांर्मतीने सर्माधानकारकणरत्या करण्यात येईल. 



शासन णनिषय क्रर्माांकः र्मान्यता-2018/(प्र.क्र.150/18)ताांणश-5 

 

                                                       पृष्ट्ठ 3 पैकी 2  

4. सदर अभ्यासक्रर्माच्या सांलग्नीकरिासाठी सांबांणधत सांस्थेने र्महाराष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ 
अणधणनयर्म, 2016 र्मधील तरतूदीनुसार सांबांणधत णवद्यापीठाची र्मान्यता/सांलग्नीकरि घेिे 
आवश्यक राहील. 

5. सदर और्धणनर्मािशास्त्र पदणवका अभ्यासक्रर्माांसाठी सांबांणधत सांस्थेने र्महाराष्ट्र राज्य तांत्र णशक्षि 
र्मांडळाची सांलग्नता घेिे आवश्यक राहील. 

6. नव्याने र्मान्यता देण्यात आलेल्या पदणवका और्धणनर्मािशास्त्र अभ्यासक्रर्माच्या सांस्थाप्ररु्मिाांनी 
णवद्यार्थ्यांना प्रवशे देण्यापूवी फार्मषसी कौन्सील ऑफ इांणडया, नवी णदल्ली याांची र्मान्यता घेिे 
बांधनकारक राहील. सदर र्मान्यतेअभावी भणवष्ट्यात काही न्यायालयीन प्रकरिे उदभवल्यास 
याप्रकरिी सांबांणधत सांस्था पूिषपिे जबाबदार राहतील.  तसे हर्मीपत्र सांबांणधत सांस्थाप्ररु्मिाांनी 
सांचालक, तांत्रणशक्षि सांचालनालय, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई याांचेकडे सादर करावयाचे आहे. 
त्यानांतरच सदर सांस्थाांना अभ्यासक्रर्म सुरू करण्यासाठी सांचालनालयाने सांर्मती द्यावयाची आहे.  

7. सांबांणधत सांस्थेने सांचालक, तांत्र णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई याांचेकडे आवश्यक ती सांचीत ठेव 
सांयुक्त िात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूतषता करावी. 

8. सदर व्यावसायीक और्धणनर्मािशास्त्र पदणवका अभ्यासक्रर्माचे प्रवशे शासनाने र्मान्य केलेल्या 
सांबांणधत अभ्यासक्रर्माांच्या प्रवशे णनयर्मानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

9. शुल्क णनयार्मक प्राणधकरिाने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क सांबांणधत सांस्थाांनी 
आकारल्यास त्या सांस्थाांवर र्महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्सन्स्टट्यूशन (प्रोणहणबशन ऑफ कॅणपटेशन फी) 
ॲक्ट, 1987 अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

10. सांस्थेने अभ्यासक्रर्म चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकवृांद व इतर ताांणत्रक कर्मषचारी शासन णनयर्माप्रर्मािे 
णनयुक्त करावते.  त्याांना णनयर्मानुसार वतेन व भत्ते देण्यात यावते. तसेच णशक्षकवृांद व इतर 
कर्मषचाऱयाांच्या वतेन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
सांस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

11. सांस्थेतील ग्रांथालयास आवश्यक ती पुस्तके, णनयतकाणलके  अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि 
पणरर्देच्या र्मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे.  तसेच णवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रांथालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सोय करिे आवश्यक आहे. तसेच 
णवद्यार्थ्यांना अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्देच्या र्मानकाप्रर्मािे सवष शैक्षणिक सोयीसुणवधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषिोल्या इ.) करिे आवश्यक आहे. 

12. रॅगगग सांदभात र्मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व र्महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ रॅगगग ॲक्ट, 1999 
याांची कठोरपिे अांर्मलबजाविी करिे आवश्यक राहील. 

13. याणशवाय सांचालक, तांत्र णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई व सांबांण धत णवद्यापीठ याांनी घालून णदलेल्या 
अन्य अटी व शती लागू राहतील. 
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14. ज्या सांस्थाांनी सांचालक, तांत्र णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य याांच्याकडे प्रोसेगसग फी अदा केलेली नाही, 
त्या सांस्थाांकडून सांचालकाांनी अांतीर्म र्मान्यता देण्यापूवी ती वसूल करावी. 

सदर शासन णनिषय र्महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201806261224109208 असा आहे.  हा 
आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  

र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

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

प्रणत, 
1. सांचालक, तांत्र णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई 
2. सहसांचालक, तांत्र णशक्षि णवभागीय कायालय, औरांगाबाद (सांचालक, तांत्र णशक्षि 

याांच्यार्माफष त) 
3. सांबांणधत णवद्यापीठाांचे कुलसणचव, (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यार्माफष त) 
4. सांबांणधत सांस्था (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यार्माफष त) 
5. सणचव, सार्माणजक न्याय व णवशेर् सहाय्य णवभाग, र्मांत्रालय, रु्मांबई 
6. प्रधान सणचव, आणदवासी णवकास णवभाग, र्मांत्रालय, रु्मांबई 
7. सणचव, णवरु्मक्त जाती, भटक्या जर्माती, इतर र्मागास वगष  व णवशेर् र्मागास प्रवगष कल्याि 

णवभाग, र्मांत्रालय, रु्मांबई  
8. अणतणरक्त सणचव (ताांणत्रक), भारत सरकार, अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा 

र्मजला, चांद्रलोक भवन, जनपथ, नवी णदल्ली - 110 001. 
9. फार्मषसी काऊन्सन्सल ऑफ इांणडया,  कम्बाइन्ड काऊन्सन्सल्् णबल्ल्डग, कोटला रोड, 

एजवान-इ-गाणलब र्मागष,   नवी णदल्ली-110 002. 
10. सहायक णशक्षि सल्लागार (ताांणत्रक), भारत सरकार, र्मनुष्ट्यबळ णवकास र्मांत्रालय (णशक्षि 

भाग), नवी णदल्ली. 
11. णवभागीय अणधकारी, अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, पणिर्म णवभागीय कायालय, 

इांडन्सस्रयल इन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा र्मजला, चचषगेट, रु्मांबई 
12. णनवड नस्ती/ताांणश-5 
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Annexure A

List of New Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2018-19]
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Course
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5 New Institute ADARSH 

SHIKSHAN 

PRASARAK 

MANDAL

KESHAVRAO 

PATIL INSTITUTE 

OF PHARMACY

BARSHI ROAD, 

OSMANABAD-

413501

OSMANABAD Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60
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