
शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात णवद्यमान संस्थेत 
सध्या सुरु असलले्या अणियाणंिकी, और्धणनमािशास्त्र, 
हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, एम.बी.ए. इत्यादी 
व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाचं्या प्रवशेक्षमतेत वाढ, नवीन 
अभ्यासक्रम सुरु करिे याकरीता शासन मान्यता 
देिेबाबत... 
 

 

                   महाराष्ट्र शासन  

      उच्च व तंि णशक्षि णविाग 
         शासन णनिषय क्र. टीईएम-2019/प्र.क्र.130/ताणंश-4 
                      हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,  
                       मंिालय णवस्तार िवन, मंुबई-400 032. 
                                णदनाकं: 10 जून, 2019 
 

      वाचा :- १)  संचालक, तंि णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पि क्रमाकं 2/                                      
                        एनजीपी /मान्यता/2019/535, णद. 20.05.2019.    
                  2)  सचंालक, तंि णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पि क्रमाकं 2/                                      
                        एनजीपी /मान्यता/2019/571, णद. 30.05.2019.   
                  3)  सचंालक, तंि णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पि क्रमाकं 2/                                      
                        एनजीपी /मान्यता/2019/586, णद. 03.06.2019.   

 

प्रस्तावना :  
उपरोक्त नमूद णदनाकं 20.5.2019 च्या पिान्वये संचालक, तंि णशक्षि यानंी अणिल 

िारतीय तंि णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली याचं्याकडून राज्यात अणियाणंिकी, और्धणनमािशास्त्र,हॉटेल 
मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी,  एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर 
पदणवका अभ्यासक्रमाच्या संस्थामंध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, सध्याच्या प्रवशेक्षमतेत वाढ करिे, 
और्धणनमािशास्त्र पदणवका संस्थेत बी.फामषसी अभ्यासक्रम सुरु करिे, पूवी कमी केलेली प्रवशेक्षमता 
पूवषवत करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम इतर णवद्यमान अभ्यासक्रमामध्ये णवलीन करिे इत्यादीबाबत 
शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 करीता प्राप्त मान्यतेच्या यादीनुसार शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून 
शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब णवचाराधीन 
होती.  
 

शासन णनिषय :   
शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 मध्ये सोबतच्या Annexture “A” मध्ये दशषणवल्यानुसार राज्यात 

अणियांणिकी, और्धणनमािशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये त्याचं्या नावासमोर 
दशषणवल्यानुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरु करिे, सध्याच्या प्रवशेक्षमतेत वाढ करिे, पूवी कमी केलेली 
प्रवशेक्षमता पूवषवत करिे, णवद्यमान अभ्यासक्रम इतर णवद्यमान अभ्यासक्रमामध्ये णवलीन करिे 
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इत्यादीस िालील अटी व शतींच्या अणधन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सोबतच्या  
Annexture “B” मध्ये दशषणवल्यानुसार और्धणनमािशास्त्र पदणवका अभ्यासक्रमाच्या संस्थामंध्ये त्याचं्या 
नावासमोर दशषणवल्यानुसार नवीन और्धणनमािशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास िालील अटी व 
शतींच्या अणधन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :-  

  

१) सदर मंजूरी कायम णवना अनुदान तत्वावर राहील. 
 

२) प्रस्तुत बाबतीत अणिल िारतीय तंिणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसचे णदनाकं 21 मे, 
1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे संबंणधत संस्थेस 

बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवके्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमािे राहील. 
 

३) शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल िारतीय तंि णशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या सवष 
अटी व शती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंणधत 
कागदपिाचंी आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता सचंालक, तंिणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याचं्या 
संमतीने समाधानकारकणरत्या करण्यात येईल. 

 

४) संबंणधत संस्थेने सचंालक, तंि णशक्षि याचंेकडे आवश्यक ती संचीत ठेव संयुक्त िात्यात िरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पतूषता करावी.  

 

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

  

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

 

७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकवृदं व इतर ताणंिक कमषचारी शासन णनयमाप्रमािे 
णनयुक्त करावते. त्यानंा णनयमानुसार वतेन व ित्ते कमषचाऱयानंा देण्यात यावते .तसेच णशक्षकवृदं व इतर 
कमषचाऱयाचं्या वतेन व ित्ते इत्यादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 

 

८) संस्थेतील गं्रथालयास आवश्यक ती पुस्तके, णनयतकाणलके अणिल िारतीय तंिणशक्षि 
पणरर्देच्या मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे. तसेच णवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने गं्रथालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सोय करिे आवश्यक आहे. 
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तसेच णवद्यार्थ्यांना अणिल िारतीय तंि णशक्षि पणरर्देच्या  मानकाप्रमािे सवष शैक्षणिक 
सोयीसुणवधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषिोल्या इ.) करिे आवश्यक आहे.  

 
९)  

१०) रॅगगग संदिात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ रॅगगग  
 ॲक्ट, 1999 याचंी कठोरपिे अंमलबजाविी करिेआवश्यक राहील. 
 

११) याणशवाय संचालक, तंिणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई व संबंण धत णवद्यापीठ यानंी  
       घालून णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील. 

 

2.  हा शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असनू त्याचा संगिक सकेंताकं 201906101736073508 असा आहे. हा आदेश 
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

  

 

                               ( संजय औ. धारुरकर ) 
                                    अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रणत, 
1. संचालक, तंि णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंि णशक्षि परीक्षा मंडळ, 305, शासकीय तंिणकनेतन इमारत,49, 

िेरवाडी, अणलयावर जंग मागष, बादं्रा(पूवष), मंुबई ४०००51 
3. सहसचंालक, तंि णशक्षि, सवष णविागीय कायालये  ) सचंालक, तंि णशक्षि यांच्यामाफष त.( 
4. कुलसणचव, सवष अ कृर्ी णवद्यापीठे   
5. कुलसणचव, डॉ .बाबासाहेब आंबडेकर तंिशास्त ् र णवद्यापीठ, लोिेरे, रायगड 
6. संबणंधत संस्था (संचालक,तंि णशक्षि यांच्यामाफष त) 
7. अणतणरक्त सणचव (तांणिक), िारत सरकार, अणिल िारतीय तंि णशक्षि पणरर्द, 7 वा   मजला, चंद्रलोक 

िवन, जनपथ, नवी णदल्ली - 110 001. 
8. सहायक णशक्षि सल्लागार (तांणिक), िारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मंिालय (णशक्षि णविाग), नवी णदल्ली. 
9. फामषसी काऊन्सन्सल ऑफ इंणडया, कम्बाईन्ड काऊन्सन्सल णबल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गाणलब मागष, 

नवी णदल्ली  -110002  
10.   णविागीय अणधकारी, अणिल िारतीय तंि णशक्षि पणरर्द, पणिम णविागीय कायालय, इंडन्सस्रयल 

इन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मुंबई. 
11.  कक्ष अणधकारी (तांणश-5), उच्च व तंि णशक्षि णविाग,मंिालय,मुंबई 
१2.  णनवड नस्ती/तांणश-4.  

 

SANJAY AUDUMBAR 
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