शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून राज्यात णवद्यमान
व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाांच्या सांस्ाांमध्ये नवीन
पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदणवका
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास/ सध्या सुरू असलेल्या
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास/
णवद्यमान

डी.फामषसी

सांस्ेत

बी.फामषसी

अभ्यासक्रम सुरू करण्यास/प्रवेशक्षमता पूवव
ष त
करण्यास/

णवद्यमान

अभ्यासक्रम

इतर

अभ्यासक्रमात णवलीन करण्यास अणिल भारतीय
तांत्रणशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याांनी णदलेल्या
मान्यतेच्या अनुर्ांगाने शासन मान्यता दे िेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनिषय क्र. टीईएम-2018/प्र.क्र.199/ताांणश-4
मांत्रालय णवसतार भवन, मादाम कामा मागष,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032.
णदनाांक : ०४ जून, 2018
सांदभष : सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक
2/एनजीसी/मान्यता/2018/579, णदनाांक 11.05.2018 व सहपत्रे.
प्रसतावना :अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याांनी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 करीता
व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाांना मान्यता दे ण्याबाबतची यादी णदनाांक 07.05.2018 रोजीच्या ई-मेल
द्वारे सांचालक, तांत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांना उपलब्ध करुन णदली आहे . उपलब्ध करून
णदलेल्या सदर यादीनुसार सांचालक, तांत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांनी त्याांच्या णदनाांक
11/05/2018

च्या

पत्रान्वये

शैक्षणिक

वर्ष

2018-19

पासून

णवद्यमान

अणभयाांणत्रकी,

और्धणनमािशास्त्र, एचएमसीटी, व्यवस्ापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर सांस्ाांमध्ये
नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करिे, णवद्यमान
डी. फामषसी सांस्ेत बी. फामषसी अभ्यासक्रम सुरू करिे , पूवी कमी केलेली प्रवेश क्षमता पूवव
ष त
करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम इतर णवद्यमान अभ्यासक्रमात णवलीन करिे इत्यादी बाबत शासन
मान्यतेसाठी प्रसताव सादर केला आहे. अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याांनी
णदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, सांचालक, तांत्र णशक्षि याांनी सादर केलेल्या उपरो्त सांदभीय
प्रसतावासोबत जोडलेल्या प्रपत्र - अ (Annexure “A”), प्रपत्र - ब (Annexure “B”) व प्रपत्र -क
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(Annexure “C”) मध्ये नमूद केलेल्या णवद्यमान अणभयाांणत्रकी, और्धणनमािशास्त्र, एचएमसीटी,
व्यवस्ापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर सांस्ाांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, सुरु
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करिे, णवद्यमान डी. फामषसी सांस्ेत बी. फामषसी
अभ्यासक्रम सुरू करिे , पूवी कमी केलेली प्रवेश क्षमता पूवव
ष त करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम इतर
णवद्यमान अभ्यासक्रमात णवलीन करिे याबाबतचा शासन णनिषय णनगषणमत करण्याची बाब शासनाच्या
णवचाराधीन होती.
शासन णनिषय :अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याांनी णदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत
जोडलेल्या प्रपत्र - अ (Annexture “A”) , प्रपत्र - ब (Annexture “B”) व प्रपत्र -क (Annexure
“C”) मध्ये नमूद सांस्ाांना त्याांच्या नावासमोर दशषणवल्याप्रमािे नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, सुरु
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करिे, णवद्यमान डी. फामषसी सांस्ेत बी. फामषसी
अभ्यासक्रम सुरू करिे , पूवी कमी केलेली प्रवेश क्षमता पूवव
ष त करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम इतर
णवद्यमान अभ्यासक्रमात णवलीन करिे या बाबींस शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून िालील अटी व
शतींच्या अधीन राहू न शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे :1. सदर मांजूरी कायम णवना अनुदान तत्वावर राहील .
2. प्रसतुत बाबतीत अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्दे ने णवणहत केलेल्या तसेच णदनाांक 21
मे, 1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे सांबांणधत सांस्ेस
बांधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी सांस्ेचे प्रवेश क्षमता वर नमूद केल्याप्रमािे
राहील.
3 शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्दे ने णवणहत केलेल्या
सवष अटी व शती मान्य असल्याबाबत सांस्ेस करारनामा करावा लागेल. तसेच सांबांणधत
कागदपत्राांची आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता सांचालक ,तांत्र णशक्षि ,महाराष्ट्र राज्य
याांच्या सांमतीने समाधानकारकणरत्या करण्यात येईल.
4. सदर अभ्यासक्रमाच्या सांलग्नीकरिासाठी सांबांणधत सांस्ेने महाराष्ट्र सावषजणनक
णवद्यापीठ अणधणनयम 2016 मधील तरतूदीनुसार सांबांणधत णवद्यापीठाची मान्यता/
सांलग्नीकरि घेिे आवश्यक राहील.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2

शासन णनिषय क्रमाांकः टीईएम-2018/प्र.क्र.199/ताांणश-4

5. सांबांणधत सांस्ेने सांचालक ,तांत्र णशक्षि याांचेकडे आवश्यक ती सांचीत ठे व सांयु्त
िात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूतषता करावी.
6. सदर पदवी , पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने
मान्य केलेल्या सांबांणधत अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश णनयमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात
येतील.
7. शुल्क णनयामक प्राणधकरिाने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जासत शुल्क सांबांणधत
सांस्ाांनी आकारल्यास त्या सांस्ाांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्सन्सटट्यूशन (प्रोणहणबशन
ऑफ कॅणपटे शन फी) ॲ्ट, 1987 अनुसार कारवाई करण्यात येईल.
8. फामषसी काऊन्सन्सल ऑफ इांणडया,नवी णदल्ली याांची
अणधसूचना णवचारात घेता,

णदनाांक 10/12/2014 ची

नव्याने मान्यता दे ण्यात आलेल्या पदणवका व पदवी

और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या सांस्ाांनी फामषसी ॲ्ट,1948 च्या कलम 12 मधील
तरतूदीनुसार फामषसी काऊन्सन्सल ऑफ इांणडया,नवी णदल्ली याांची णवणहत मान्यता प्राप्त
करुन घेतल्याणशवाय णवद्यार्थ्यांना प्रवेश दे वू नयेत. याकरीता “ The Bachelor of
Pharmacy ( B.Pharm ) Course Regulation, 2014” मधील Chapter- II मधील
क्र.9 ये्ील तरतुद पुढीलप्रमािे असनू त्याचे पालन करिे आवश्यक राहील.
“No.Person, institution, Society, Trust or university shall start and
conduct B. Pharm Programme without the prior approval of the
Pharmacy council of India.”
सदर मान्यतेअभावी भणवष्ट्यात काही न्यायालयीन प्रकरिे उदभवल्यास याप्रकरिी
सांबांणधत सांस्ा पूिषपिे जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र सांबांणधत सांस्ाप्रमुिाांनी
सांचालक, तांत्रणशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचेकडे सादर करावयाचे
आहे. त्यानांतरच सदर सांस्ाांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी सांचालनालयाने सांमती
द्यावयाची आहे.
9. सांस्ेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळ
े णशक्षकवृद
ां व इतर ताांणत्रक कमषचारी शासन
णनयमाप्रमािे णनयु्त करावेत. त्याांना णनयमानुसार वेतन व भत्ते दे ण्यात यावेत. तसेच
णशक्षकवृद
ां व इतर कमषचाऱयाांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडू न
शासनाकडे तक्रारी आल्यास सांस्ेवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
10. सांस्ेतील ग्रां्ालयास आवश्यक ती पुसतके, णनयतकाणलके अणिल भारतीय तांत्र
णशक्षि पणरर्दे च्या मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे. तसेच णवद्यार्थ्यांना
वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रां्ालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची
सोय करिे आवश्यक आहे . तसेच णवद्यार्थ्यांना अणिल भारतीय तांत्रणशक्षि पणरर्दे च्या
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मानकाप्रमािे सवष शैक्षणिक सोयीसुणवधा (उदा.प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषिोल्या इ.)
करिे आवश्यक आहे.
11. रॅगगग सांदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदे श व महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ रॅगगग
ॲ्ट, 1999 याांची कठोरपिे अांमलबजाविी करिे आवश्यक राहील.
12. याणशवाय सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई व सांबांणधत णवद्यापीठ याांनी
घालून णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील.
13. ज्या सांस्ाांनी सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याांच्याकडे प्रोसेगसग फी अदा
केलेली नाही, त्या सांस्ाांकडू न सांचालकाांनी अांतीम मान्यता दे ण्यापूवी ती वसूल करावा.
सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावर
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक २०१८०६०४१२५१३१२२०८ असा आहे. हा
आदे श णडजीटल सवाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

( समीर ढे रे )
कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1. सांचालक, तांत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
2. सवष सहसांचालक, तांत्र णशक्षि णवभागीय कायालय (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यामाफषत)
3. सांबणां धत णवद्यापीठाांचे कुलसणचव, (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यामाफषत)
4. सवष सांबणां धत सांस्ा (सांचालक, तांत्र णशक्षि याांच्यामाफषत)
5. प्रधान सणचव, आणदवासी णवकास णवभाग, मांत्रालय, मुांबई
6. सणचव, सामाणजक न्याय व णवशेर् सहाय्य णवभाग, मांत्रालय, मुांबई
7. सणचव, णवमु्त जाती, भट्या जमाती, इतर मागास वगष व णवशेर् मागास प्रवगष कल्याि णवभाग,
मांत्रालय, मुांबई .
8. अणतणर्त सणचव (ताांणत्रक), भारत सरकार, अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा मजला,
चांद्रलोक भवन, जनप्, नवी णदल्ली - 110 001.
9. सहायक णशक्षि सल्लागार (ताांणत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मांत्रालय (णशक्षि भाग), नवी
णदल्ली.
10. फामषसी काऊन्सन्सल ऑफ इांणडया
11. कम्बाईन्ड काऊन्सन्सल णबल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गाणलब मागष, नवी णदल्ली -110002
12. णवभागीय अणधकारी, अणिल भारतीय तांत्र णशक्षि पणरर्द, पणिम णवभागीय कायालय, इांडन्ससरयल
इन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मुांबई
13. णनवड नसती/ताांणश-4.
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Annexure B
Higher and Technical Education Department,
List of B.Pharmcay

SR.NO.

DTE CODE AiCTE CURRENT NAME OF THE
INSTITUTE
APPLICA TlON

INSTITUTE ADDRESS INSTITUTE

Government

Resoluation

INSTITUTE TYPE

2567 1-3507993754

Approved

199/TE-4, Dated 04.06.2018

by AICTE for A.Y. 2018-19

PROGRAMME AFFILIATING

DISTRICT

UNIVERSITY/
DEPARTMENT

NO.
8

No. TEM-2018/C.R.

course in existing D.Pharmacy Institute,

LEVELOF COURSE NAME OF THE
COURSE

YASHODEEP

GUT

AURANGABA Unaided - Private PHARMACY

INSTITUTE OF

Dr. Babasaheb

NO.114,PIMPALGA

0

UNDER

PHARMACY

Ambedkar

ON

GRADUATE

PHARMACY

SHIFT

FULLTIME
/ PART
TIME

1st

FULL TIME

0

100

100

FULL TIME

0

60

60

FULL TIME

0

60

60

FULL TIME

0

60

60

FULL TIME

0

100

100

FULL TIME

0

100

100

APPROVED APPROVED VARIATION
INTAKf
INTAKE
2017·18
2018-19

Shift

Technological

PANDHARI,SHREE

University,

Lonere

SHETRA KACHNERJI
ROAD,BEED ROAD,
AURANGABAD

9

2577 1-3508829283

DAYANAND

BARSHI ROAD,

EDUCATION

LATUR 413 531

LATUR

Unaided - Private PHARMACY

SOCIETY'SDAYANAN

Swami Ramanand

UNDER

Teerth Marathwada

GRADUATE

University,

o INSTITUTE OF

PHARMACY

1st
Shift

Nanded

PHARMACY.

10

4650 1-3507976601

P. R. PATIL INSTITUTE ARVI ROAD,
OF PHARMACY

WARDHA

Unaided - Private PHARMACY

TALEGAON(SP), TQ.
ASHTI, DIST.

Rashtrasant Tukadoji

UNDER

Maharaj Nagpur

GRADUATE

University,

PHARMACY

1st
Shift

Nagpur

WARDHA.
11

4651 1-3508835076

CENTRAL INDIA

MOUZA LONARA

COllEGE OF

NAG PUR 441123

NAGPUR

Unaided - Private PHARMACY

PHARMACY

5286 1-3507989719

University,

SWAMI VIVEKANAND

A/P.MUNGASE,TAL

SANTHA INSTITUTE

.MALEGAON,DIST.

OF PHARMACY

NASHIK

Unaided - Private PHARMACY

NASHIK,423203

5424 1-3508398530

1st
Shift

PRATlBHATAI PAWAR SURVEY NO

AHMEDNAG
AR

3&6/2,WADALA

Lonere

Dr. Babasaheb

UNDER

Ambedkar

GRADUATE

University,

COLLEGE OF
PHARMACY

PHARMACY

PHARMACY

1st
Shift

Technological

MAHARASHTRA
13

UNDER
GRADUATE

Technological

D.PHARM
12

Dr. Babasaheb
Ambedkar

Unaided - Private PHARMACY

MAHADEV,SHRIRA

Lonere

Dr. Babasaheb

UNDER

Ambedkar

GRADUATE

Technological

MPUR NEWASA

University,

ROAD,TALSHRIRAMPUR,DISTAHMEDNAGAR
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Lonere

PHARMACY

1st
5hift

शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पासून अणिल
भारतीय

तंत्र

मान्यतेनुसार

णशक्षि

राज्यात

सुरु

पणरर्दे च्या
असलेल्या

पदणवका अणभयांणत्रकी तंत्रणनकेतनात नवीन
अभ्यासक्रम सुरु करिे, प्रवेश क्षमतेत वाढ /
घट

तसेच

पदणवका

अणभयांणत्रकी

/

और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन
संस्ांना शासन मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनिषय क्रमांकः मान्यता-2016/(148/16)/ताणश-5,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय णवसतार भवन, मुंबई-400 032.
णदनांक : 11 जुलै, २०१६.
संदभष :- 1. अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली यांचा णद. 06.05.2016 रोजीचा ई-मेल.
2. संचालक, तंत्र णशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 10/ एनजीपी/
मान्यता/2016-17/464, णद. 10.05.2016.
प्रसतावना-:
संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदभष क्र. 2 ये्ील पत्रान्वये शासनास
प्रसताव सादर केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पासून अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्दे च्या
मान्यतेनुसार राज्यात सुरु असलेल्या पदणवका अणभयांणत्रकी तंत्रणनकेतनात नवीन अभ्यासक्रम सुरु
करिे, प्रवेश क्षमतेत वाढ/घट तसेच पदणवका अणभयांणत्रकी/और्धणनमािशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या
नवीन संस्ांना शासन मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.
शासन णनिषय -:
अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्दे कडू न पदणवका अभ्यासक्रमांच्या संस्ांना प्राप्त झालेल्या
मान्यतेच्या

अनुर्ंगाने

अणभयांणत्रकी/

और्धणनमािशास्त्र

तंत्रणनकेतनात

सोबत

जोडलेल्या

णववरिपत्रातील Annexure A1, Annexure A2, Annexure B1, Annexure B2, Annexure C
आणि Annexure D मधील संस्ांना त्यांच्या नावासमोर दशषणवल्यानुसार नवीन पदणवका अभ्यासक्रम
सुरु करिे, प्रवेश क्षमतेत वाढ/घट तसेच अभ्यासक्रम बंद करिे याकरीता शैक्षणिक वर्ष 2016-17
पासुन िालील अटी शतींच्या अधीन राहू न शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
1) सदर मंजूरी कायम णवना अनुदान तत्वावर राहील.

शासन णनिषय क्रमांकः मान्यता-2016/(148/16)/ताणश-5,

2) प्रसतुत बाबतीत अणिल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्दे ने णवणहत केलेल्या तसेच णदनांक 21 मे,

1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे संबंणधत संस्ेस
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्ेची प्रवेश क्षमता णववरिपत्रातील त्यांच्या
नावासमोर नमूद केल्याप्रमािे मयाणदत राहील.
3) शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल भारतीय तं त्रणशक्षि पणरर्दे ने णवणहत केलेल्या सवष

अटी व शती मान्य असल्याबाबत संस्ेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंणधत
कागदपत्रांची आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता संचालक, तंत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
यांच्या संमतीने समाधानकारकणरत्या करण्यात येईल.
4) सदर पदणवका अभ्यासक्रमांसाठी संबंणधत संस्ेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र णशक्षि मंडळाची

संलग्नता घेिे आवश्यक आहे.
5) नव्याने

मान्यता

दे ण्यात

आलेल्या

पदणवका

और्धणनमािशास्त्र

अभ्यासक्रमाच्या

संस्ाप्रमुिांनी फामषसी कौन्सील ऑफ इंणडया, नवी णदल्ली यांची मान्यता घेिे बंधनकारक
राहील. सदर मान्यतेअभावी भणवष्ट्यात काही न्यायालयीन प्रकरिे उदभवल्यास याप्रकरिी
संबंणधत संस्ा पूिषपिे जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंणधत संस्ाप्रमुिांनी संचालक,
तंत्रणशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच
सदर संस्ांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे.
6) संबंणधत संस्ेने संचालक, तंत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्यक ती संणचत

ठे व संयुक्त िात्यात भरुन इतर कायदे शीर बाबींची पूतषता करावी.
7) महाराष्ट्र राज्यातील णवनाअनुदाणनत िाजगी व्यावसाणयक शैक्षणिक संस्ांमधील प्रवेशाचे व
शुल्काचे णवणनयमन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंणधत ककवा तदानुर्ंणगक बाबींसाठी सन
2015 चा महाराष्ट्र अणधणनयम क्रमांक 28 व त्याच्याअनुर्ंगाने वेळोवेळी णनगषणमत होिारे
णनयम त्ा आदे श संबंणधत संस्ांना लागु राहतील.
8) संस्ेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळ
े णशक्षकवृद
ं व इतर तांणत्रक कमषचारी नेमावे व

शासन णनयमाप्रमािे वेतन व भत्ते कमषचाऱयांना दे ण्यात यावे. तसेच णशक्षकवृद
ं व इतर
कमषचाऱयांच्या वेतन व भत्ते इत्यादी बाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडू न शासनाकडे तक्रारी आल्यास
संस्ेवर कडक कारवाई करण्याबाबत अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्दे कडे णशफारस
करण्यात येईल.
9) संस्ेतील ग्रं्ालयास आवश्यक ती पुसतके, णनयतकाणलके महाराष्ट्र राज्य तंत्र णशक्षि

मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्या मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे. तसेच णवद्यार्थ्यांना
वाचनालयाचा पुरेपुर उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रं्ालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सोय
करिे आवश्यक आहे. तसेच णवद्यार्थ्यांना अणिल

भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्दे च्या

मानकाप्रमािे सवष शैक्षणिक सोयी सुणवधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषिोल्या इ.)
करिे आवश्यक आहे.
10) सदर संस्ा, संचालक, तंत्रणशक्षि यांच्या णनयंत्रिािाली राणहल व संबंणधत अभ्यासक्रमांच्या

परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र णशक्षि मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडू न घेतल्या जातील.
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शासन णनिषय क्रमांकः मान्यता-2016/(148/16)/ताणश-5,

11) णशक्षि शुल्क सणमतीने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जासत शुल्क संबंणधत संस्ांनी

आकारल्यास त्या संस्ांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इ्न्सटुुशन (प्रोणहणबशन ऑफ
कॅणपटे शन फी) ॲक्ट, 1987 नुसार कारवाई करण्यात येईल.
12) रॅ कगग संदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदे श व महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ रॅ कगग ॲक्ट,

1999 यांची कठोरपिे अंमलबजाविी करण्यात यावी.
13) दु सऱया पाळीसाठी अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली, महाराष्ट्र शासन व

संचालक, तंत्र णशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी णवणहत केलेल्या अटी/शती
यांची पुतषता करिे संबंणधत संस्ेस बंधनकारक राणहल.
14) अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भणवष्ट्यात जी काही पणरस्ीती

उद्भवते त्यास संबंणधत संस्ा जबाबदार राहतील. याप्रमािे तसे हमीपत्र संबणं धत संस्ांनी
द्यावयाचे आहे.
15) याणशवाय संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र

णशक्षि मंडळ, मुंबई यांनी घालून णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील.
2.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201607111234494108 असा आहे . हा आदे श
णडजीटल सवाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( अ.र. काटकर )

कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1. संचालक, तंत्र णशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
2. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रणशक्षि मंडळ, वांद्रे (पु.), मुंबई-51.
3. सहसंचालक, तंत्रणशक्षि णवभागीय कायालय (सवष), (संचालक, तंत्रणशक्षि संचालनालयामाफषत)
4. संबंणधत संस्ा (संचालक, तंत्रणशक्षि संचालनालयामाफषत)

प्रत माणहतीसाठी:1. अणतणरक्त सणचव (तांणत्रक), भारत सरकार, अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा मजला,
चंद्रलोक भवन, जनप्, नवी णदल्ली-110001.
2. सहाय्यक णशक्षि सल्लागार (तांणत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मंत्रालय (णशक्षि
णवभाग), पणिम णवभागीय कायालय, इंड्सरयल इन्शुरन्स णबल्डींग, दु सरा मजला, चचषगेट,
मुंबई.
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APPROVED INTAKE
2015-16

APPROVED INTAKE
2016-17

FULL TIME Maharashtra
State Board of
Technical
Education,
Mumbai

0

60

INSTITUTE TYPE

DIPLOMA PHARMACY

Unaided - Private

1st
Shift

Unaided - Private

C-2,NAYANTARA, PHARMACY
HIMANSHU PRIDE,
APNA NAGAR,
DARGA ROAD,
AURANGABAD,
MAHARASTRA

Unaided - Private

60

ONKAR
41.SHIVPRATAP
BAHUUDDESHIYA COLONY DEOPUR
VIKAS
DHULE
SANSTHA.DHULE(
MS)

Unaided - Private

0

CITY

FULL TIME Maharashtra
State Board of
Technical
Education

KAWATHEMAHAKAL

DIPLOMA PHARMACY

PIMPALGAON PANDHARI

1st
Shift

DHULE

SANGLI INSTITUTE DISTRICT

PHARMACY

RASHTRIYA
AAROGYA
NYAYA
SANSHODHAN
SANSTHA (
NATIONAL
HEALTH LAW
RESEARCH
INSTITUTE)
KAI.DAMODHAR
YEOLE
BAHUUDESHIYYA
SEVABHAVI
SANSTHA

AURANGABAD

GUT NO. 258
(P), SATARA
PARISAR, BEED
BY PASS, NEAR
SRPF CAMP,
AURANGABAD

FULL
TIME/
PART
TIME

AURANGABAD

SHREEYASH
INSTITUTE OF
PHARMACY

SHIFT LEVEL OF COURSE
COURSE

DHULE

4

GUT
NO.114,PIMPAL
GAON
PANDHARI,SHRE
E SHETRA
KACHNERJI
ROAD,BEED
ROAD,AURANG
ABAD
PROF.RAVINDRA MORANE
NIKAM
GONDUR
COLLEGE OF
BYPASS ROAD,
PHARMACY
GONDUR TALDIST
DHULE(MS)

PROGRAMME

NAME OF THE
SOCIETY/ TRUST
SOCIETY/ TRUST ADDRESS

AURANGABAD

3

Western

REGIONAL OFFICE

2

Western

Western

APPLICATION ID

YASHODEEP
INSTITUTE OF
PHARMACY

1-2858839394

GAT NO 412
LANDGEWADI
TALUKA
KAVATHEMAHA
NKAL, DIST:
SANGLI

1-2859391891

NOOTAN
COLLEGE OF
PHARMACY

1

1-2853115721

INSTITUTE
ADDRESS

Sr.
No.

1-2845305801

NAME OF THE
INSTITUTE

Western
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SHREEYASH
PRATISHTHAN

304,
DATTABHUMIK,
NANDIVLI RD,
NEAR NALA,
DOMBIVLI EAST

GUT NO. 258 (P),
SATARA TANDA,
SATARA PARISAR,
BEED BY PASS,
AURANGABAD.

AFFILIATING
BODY

PHARMACY

1st
Shift

DIPLOMA PHARMACY

FULL TIME Maharashtra
State Board of
Technical
Education,
Mumbai

0

60

PHARMACY

1st
Shift

DIPLOMA PHARMACY

FULL TIME Maharashtra
State Board of
Technical
Education,
Mumbai

0

60
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