शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून नवीन
महाणवद्यालयाांकणिता इिादापत्र दे िेबाबत.
महािाष्ट्र शासन
उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनिषय क्रमाांक : मान्यता-2019/(249/19)/मणश-4
मांत्रालय णवस्ताि भवन, मांबई 400 032.
णदनाांक :- 31 जानेवािी, 2020.
सांदभष:

शासन णनिषय, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4,
णद. 15.09.2017.

शासन णनिषय :महािाष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016 मिील कलम 109 आणि सांदभािीन
णदनाांक 15.09.2017 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या कायषपद्धतीनसाि िाज्यातील सवष अकृर्ी
णवद्यापीठाांनी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी नवीन महाणवद्यालय सरु किण्यासांदभात इिादापत्र
णमळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी णशफािशीत केले आहेत. तसेच काही न्यायालयीन प्रकििी
मा. न्यायालयाने णदलेल्या आदे शाच्या अनर्ांगाने सांबांणित णवद्यापीठाांनी शासनास प्रस्ताव सादि केले होते.
सांदभािीन शासन णनिषयाच्या पणिणशष्ट्ट - "ब” मध्ये इिादापत्र दे ण्यासांदभात णवणहत किण्यात आलेल्या
णनकर्ानसाि सदि प्रस्तावाांची तपासिी किण्यात आली असून महािाष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम,
2016 मिील कलम 109 (3) (घ) नसाि तसेच त्याखालील पिांतकानसाि शासनास असलेल्या अणिकािाांचा
वापि करुन खालील णववििपत्र - “अ” व णववििपत्र - “ब” (मा. न्यायालयीच्या आदे शानसाि) मध्ये नमूद
केलेल्या नवीन महाणवद्यालयाांना शासनाने णवणहत केलेल्या खालील अटीं व शतींच्या अिीन िाहू न कायम
णवना अनदान तत्वावि इिादापत्र मांजूि किण्यात येत आहे :अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

क्र.
1

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व
शती

2

3

4

5

मांबई णवद्यापीठ, मांबई

1

1

सेंट

आनोल्ड

कॉलेज

ऑफ

िात्र

णडग्री 1. बी.कॉम

कला

आणि 2. बी.एस्सी

--

वाणिज्य ज्ञान आश्रम कॅम्पस
महाकाली केव्स िोड, अांिेिी
(पू), मांबई.

2

2

िावसाहे ब बाळािाम ज्ञानदे व 1. बी.ए.
ठाकूि णवद्यामांदीिचे डॉ. एम. 2. बी.कॉम
प्रिान

वाणिज्य

महाणवद्यालय,

व

कला
शािदा

णनलायम, णनलम नगि, मलूांड
(प), मांबई.

--
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

क्र.
1

2

3

3

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व
शती

3

तलसी

4

णशक्षि

5

प्रसािक 1. बी.ए.

--

मांडळाचे आदशष नाईट कॉलेज 2. बी.कॉम
ऑफ आटष स, कॉमसष ॲन्ड
सायन्स

कस्तिी

णवद्यालय

कॅम्पस, दत्त मांदीि िोड, भाांडूप
(प), मांबई.

4

4

अभय णशक्षि केंद्राचे अभय 1. बी.ए.

--

कॉलेज ऑफ आटष स, कॉमसष 2. बी.कॉम
ॲन्ड सायन्स डॉ. बाबासाहे ब 3. बी.एस्सी
आांबड
े कि

भवन,

कन्नमवाि

नगि-1, णवक्रोळी (पू), मांबई.

5

5

मातोश्री

कानबाई

लालबाई 1. णविी (3 वर्े)

आणि

मोतीबाई

लोहाना 2. णविी (5 वर्े)

--

कन्याशाळा आणि बालाकगृह
चॅणिटे बल

रस्टचे

आणिया

कॉलेज ऑफ लॉ, एन.एस. िोड
नां. 6, जे. व्ही. पी. डी. स्स्कम,
जमूनाबाई शाळे जवळ, गेट पां.
4, णवले पाले (प.), मांबई.

6

6

मांब्रा णशक्षि प्रसािक मांडळाचे 1. बी.कॉम

--

जी. आि. पाटील महाणवद्यालय 2. बी.एस्सी
कला,

वाणिज्य

वाणघवली,

व

णवज्ञान

ता. मिबाड, णज.

ठािे.

7

7

णप्रती

ॲकॅडमी

एज्यकेशन 1. णविी (3 वर्े)

--

सोसायटीचे णप्रती ॲकॅडमी लॉ
कॉलेज कल्याि-मिबाड िोड,
म्हािळ, ता. कल्याि, णज.
ठािे.

8

8

श्रीमती काांती लल्लन णतवािी 1. बी.कॉम
एज्यकेशन

सोसायटीचे

श्रीमती. के.एल. णतवािी णडग्री
कॉलेज ऑफ कॉमसष ॲन्ड
सायन्स

जागेसांदभातील आिक्षि अांणतम
मान्यतेच्या
अहवालापयंत

अनपालन
बदलण्याच्या

अिीन िाहू न इिादापत्र दे ण्यात
येत आहे .

सव्हे नां. 180, 185, मदि मेिी
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

शती

2

3

4

हायस्कलजवळ,

5

श्रीप्रस्थ,

नालासोपािा (प.), ता. वसई,
णज. पालघि - 401 203.

9

9

आयणडयल

फाांऊडे शनचे 1. बी.ए.

आयणडयल

कॉलेज

--

ऑफ 2. बी.कॉम

आटष स, कॉमसष ॲन्ड सायन्स, 3. बी.एस्सी
म. पो. पोशेिी, ता. वाडा, णज.
पालघि - 421 303.

10

10

फजांदाि

एज्यकेशन

फजांदाि

व्यमन्स

महाणवद्यालय,

रस्टचे 1. बी.ए.

--

णडग्री 2. बी.कॉम

वहि,

ता. 3. बी.एस्सी

महाड,
णज. िायगड - 402 301.

11

11

एस. पी. मोिे ज्ञानम अत्रम 1. बी.ए.

--

फाांऊडे शनचे एस. पी. मोिे 2. बी.कॉम
कॉलेज, म. पो. िामिी, सव्हे 3. बी.एस्सी
नां. 29, णहस्सा नां. 1 डी, ता.
पनवेल,
णज. िायगड -410 206.

12

12

मस्स्लम

एज्यकेशन 1. बी.ए.

सोसायटीचे
मणहला

एम.

कला,

इै.

--

एस. 2. बी.कॉम

वाणिज्य

व 3. बी.एस्सी

णवज्ञान महाणवद्यालय आदाद
मैदानाजवळ, जोगळे वाडी, ता.
दापोली, णज. ित्नाणगिी 415
712.
सांत गाडगे बाबा अमिावती णवद्यापीठ, अमिावती

13

1

णजजामाता

णशक्षि

िामकृष्ट्ि

वायाळ

सांस्थेचे, कला
पाटील (मानव णवज्ञान शाखा)

--

महाणवद्यालय, णकनगाव िाजा, वाणिज्य
ता.
िाजा,णज.बलडािा.

ससदखेड (वाणिज्य

व

व्यवस्थापन

णवद्याशाखा)
णवज्ञान
(णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

2

14

2

शती
3

4

5

उत्कर्ष फाऊांडे शनचे, उत्कर्ष कला
कला,

वाणिज्य

व

--

णवज्ञान (मानव णवज्ञान शाखा)

महाणवद्यालय, ससदखेड िाजा, वाणिज्य
ता.

ससदखेड

िाजा, (वाणिज्य

णज.बलडािा

व

व्यवस्थापन

णवद्याशाखा)
णवज्ञान
(णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)

15

3

श्री दादासाहे ब गवई चॅणिटेबल कला
रस्टचे,

तक्षणशला

वाणिज्य

व

--

कला, (मानव णवज्ञान शाखा)
णवज्ञान वाणिज्य

महाणवद्यालय,

यवतमाळ, (वाणिज्य

ता.णज. यवतमाळ.

व

व्यवस्थापन

णवद्याशाखा)
णवज्ञान
(णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)
स्वामी िामानांद तीथष मिाठवाडा णवद्यापीठ, नाांदेड

16

1

श्री सांत णशिोमिी

मन्मथ कला, वाणिज्य, णवज्ञान

स्वामी णशक्षि प्रसािक मांडळाचे बी.ए.-अणनवायष-इांग्रजी
महात्मा
महाणवद्यालय,

--

बसवेश्वि णितीय भार्ा- मिाठी, सहदी,
उस्माननगि, सांस्कृत

ता. कांिाि, णज. नाांदेड

ऐस्च्िक

णवर्य-इणतहास,

िाज्यशास्त्र,

अथषशास्त्र,

समाजशास्त्र,

मानसशास्त्र,

णशक्षिशास्त्र,

शाणििीक

णशक्षि, माणहती व तांत्रज्ञान,
जनसांवाद व वृत्तपत्र णवद्या
बी. कॉम.- अणनवायष- इांग्रजी
णितीय भार्ा- मिाठी, सहदी,
सांस्कृत
ऐस्च्िक

णवर्य-

णवद्यापीठाच्या
अभ्यासक्रमाप्रमािे
बी.एस्सी.- अणनवायष-इांग्रजी
णितीय भार्ा- मिाठी, सहदी,
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

शती

2

3

4

सांस्कृत

5

ऐस्च्िक णवर्य-

भौणतकशास्त्र, िसायनशास्त्र,
गणित,

इलेक्ट्रॉणनक्ट्स,

स्टॅ टॅस्स्टक्ट्स, सांगिकशास्त्र,
भूगभषशास्त्र,

प्रािीशास्त्र,

वनस्पतीशास्त्र, माणहती व
तांत्रज्ञान, हॉटीकल्चि

17

2

जयक्राांती

णशक्षि प्रसािक कला, वाणिज्य, णवज्ञान

मांडळाचे, स्वामी

--

णववेकानांद बी.ए.-अणनवायष-इांग्रजी

महाणवद्यालय,

णितीय भार्ा- सहदी, मिाठी

एम.आय.डी.सी., कळां ब िोड, ऐस्च्िक णवर्यलातूि

मिाठी,

सहदी,

अथषशास्त्र,

इांग्रजी,
इणतहास,

समाजशास्त्र,

िाज्यशास्त्र,

भूगोल,

लोकप्रशासन
बी. कॉम.- अणनवायष- इांग्रजी
णितीय भार्ा- सहदी,मिाठी
ऐस्च्िक

णवर्य-

णवद्यापीठाच्या
अभ्यासक्रमाप्रमािे
बी.एस्सी.- अणनवायष-इांग्रजी
णितीय भार्ा- सहदी, मिाठी
ऐस्च्िक

णवर्य-

भौणतकशास्त्र, िसायनशास्त्र,
गणित,

वनस्पतीशास्त्र,

प्रािीशास्त्र, सक्ष्मजीवशास्त्र,
इलेक्ट्रॉणनक्ट्स,
सांगिकशास्त्र, जैवतांत्रशास्त्र

18

3

िॉयल

स्वॅन

चॅणिटेबल णवज्ञान

मायनॉिीटी रस्टचे होिायदन कालाविी
कॉलेज
स्टडीज,

ऑफ

हॉस्स्पटॅ णलटी बी.एस्सी.

लाति

णवष्ट्िपूिी, ता. णज. नाांदेड.

िोड, स्टडीज)

मांजूि कौशल्य णवकास सबदू
-

03

वर्े णवचािात

(हॉस्स्पटॅ णलटी अभ्यासक्रम

घेता

सदि
कौशल्य

णवद्यापीठाच्या णवकासाशी सांबणां ित असल्याचे

अभ्यासक्रमाप्रमािे

गृहीत िरुन त्यासांदभातील
वर्षणनहाय अभ्यासक्रम, त्याची
उपयोणगता,

शल्क,
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

शती

2

3

4

5

प्रवेशक्षमता व पणिक्षा पद्धती
इत्यादी

बाबींचा

खलासा

णवद्यापीठाने

अांणतम

मान्यतेसाठी

सादि

किावयाच्या

अनपालन

अहवालासोबत सादि कििे
बांिनकािक

िाहील,

या

अटीच्या अणिन िाहू न मान्यता
दे ण्यात येत आहे .

19

4

बळीिाम

पाटील

णमशनचे कला, वाणिज्य, णवज्ञान

--

प्रकाश पाटील महाणवद्यालय, कालाविी - 03 वर्े
माांडवी,
नाांदेड.

ता.

णकनवट,

णज. बी.ए.-अणनवायष

इांग्रजी

स्व्दतीय भार्ा-मिाठी, सहदी
ऐस्च्िक
मिाठी,

णवर्य-इांग्रजी,
सहदी,

समाजशास्त्र,

इणतहास,
िाज्यशास्त्र,

अथषशास्त्र, सांणगत, भगोल,
शाणििीक णशक्षि
बी. कॉम.-अणनवायष- इांग्रजी
णितीय भार्ा मिाठी, सहदी
ऐस्च्िक

णवर्य-

णवद्यापीठाच्या
अभ्यासक्रमाप्रमािे
बी.एस्सी.-अणनवायष-इांग्रजी
णितीय भार्ा- मिाठी, सहदी
ऐस्च्िक

णवर्य-गणित,

पदाथष
िसायनशास्त्र,

णवज्ञान,
प्रािीशास्त्र,

वनस्पतीशास्त्र,
सांगिकशास्त्र,
पयावििशास्त्र.
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1

शती

2

3

4

5

कवणयत्री बणहिाबाई चौििी उत्ति महािाष्ट्र णवद्यापीठ, जळगाव

20

1

नतन णशक्षि प्रसािक मांडळाचे, मानव्य णवज्ञान णवद्याशाखा
शेठ नटविलाल िििोडदास बी.ए.- (मिाठी, मानसशास्त्र,
गजिाती वणिष्ट्ठ महाणवद्यालय, िाज्यशास्त्र,

--

भूगोल,

घोडगाव, ता. चोपडा, णज. इणतहास, सक्ट्तीचे इांग्रजी)
जळगाव

21

2

श्री णववेकानांद णशक्षि प्रसािक मानव्य णवज्ञान णवद्याशाखा
मांडळ,

िििगाव

सांचणलत बी.ए.-(मिाठी,

--

कला, वाणिज्य आणि णवज्ञान लोकप्रशासन, सांिक्षिशास्त्र,
महाणवद्यालय, बाांभोिी ब., ता. मानसशास्त्र,अथषशास्त्र,
िििगाव, णज. जळगाव

समाजशास्त्र,
भूगोल,

िाज्यशास्त्र,

इणतहास,

सहदी,

सक्ट्तीचे इांग्रजी, वैकस्ल्पक
इांग्रजी

सामान्य

ज्ञान,

पयाविि)
णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा
बी.एस्सी.-(इांग्रजी,
कॉम््यटि

सायन्स,

प्रािीशास्त्र,

वनस्पतीशास्त्र,

भौणतकशास्त्र, िसायनशास्त्र,
मिाठी , भूगोल, सामान्य
ज्ञान, पयावििशास्त्र)
वाणिज्य व व्यवस्थापन
बी. कॉम.- (सवष

णवर्य

अणनवायष)

22

3

एज्यकेशन मानव्य णवज्ञान णवद्याशाखा
सोसायटीचे कान्ह कला आणि बी.ए.-( मिाठी, नाट्यशास्त्र,
वाणिज्य
िात्रकालीन सांगीत,
मानसशास्त्र,अथषशास्त्र,
महाणवद्यालय, जळगाव
खान्दे श

कॉलेज

समाजशास्त्र,
भूगोल,

--

िाज्यशास्त्र,

इणतहास,

सहदी,

सक्ट्तीचे इांग्रजी, इांग्रजी )
वाणिज्य व व्यवस्थापन
बी. कॉम.- (सवष

णवर्य

अणनवायष)
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1
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2

3

4

5

णशवाजी णवद्यापीठ, कोल्हापूि

23

1

कृणर्भूर्ि
चोिगे,

डॉ.

तानाजीिाव कला,

णशक्षि

व

वाणिज्य

आणि

सांशोिन णवज्ञान

--

सांस्था, माांडकी-पालवि, ता.
णचपळू ि, णज. ित्नाणगिी याांचे
डॉ. तानाजीिाव चोिगे कल,
वाणिज्य

व

णवज्ञान

महाणवद्यालय,

वणिष्ट्ठ
नांदवाळ,

(जैताळ फाटा) ता. किवीि, णज.
कोल्हापूि.
(2.3 क पिांतकाांतगषत)
िाष्ट्रसांत तकडोजी महािाज नागपूि णवद्यापीठ, नागपूि

24

1

स्व.

णवष्ट्िपांत

दोडगे बी.ए. -

बहउद्देशीय णवकास सांस्थेचे श्री. णवर्य - 2 भार्ा व 4 ऐस्च्िक

--

िािे िात्रकालीन महाणवद्यालय, णवर्य
आनांद

नगि,

प्रताप

नगि, बी.कॉम -

बाजाि

िोड,

नागपूि,

ता. णवर्य - As Per Syllabus

नागपूि शहि, णज. नागपूि - बी.एस्सी 440 036.

णवर्य

-

(िसायनशास्त्र,

भौणतकशास्त्र,

प्रािीशास्त्र,

वनस्पतीशास्त्र,

गणित,

इांग्रजी, मिाठी)
गोंडवाना णवद्यापीठ, गडणचिोली

25

1

चांद्रभागा स्मृती णवकास

मानव णवज्ञान णवद्याशाखा

बहउद्देशीय सांस्थेचे डॉ. आणशर्

बी.ए.-(मिाठी,

मोहिकि कला, वाणिज्य व
णवज्ञान महाणवद्यालय, णभसी,
ता. णचमि, णज. चांद्रपूि.

इांग्रजी,

समाजशास्त्र,

अथषशास्त्र,

गृहअथषशास्त्र,

इणतहास,

फॅशन

णडदाईन,

--

इांग्रजी

वाड:मय)
णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा
बी.एस्सी.- ( इांग्रजी, मिाठी ,
प्रािीशास्त्र,

वनस्पतीशास्त्र,

सांगिकशास्त्र, भौणतकशास्त्र,
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सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

शती

2

3

4

5

िसायनशास्त्र, गणित)
वाणिज्य

व

व्यवस्थापन

णवद्याशाखा
बी. कॉम.- (मिाठी)
णवद्यापीठ अभ्यासक्रमानसाि

26

2

श्री. तकािाम णशक्षि सांस्थेचे

मानव णवज्ञान णवद्याशाखा

कै. प्रभाकि आकिे

बी.ए.-( मिाठी,

महाणवद्यालय कढोली, ता.
किखेडा, णज. गडणचिोली.

समाजशास्त्र,

इांग्रजी,

--

िाज्यशास्त्र,

अथषशास्त्र, इणतहास)
णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा
बी.एस्सी.- ( इांग्रजी, मिाठी ,
भौणतकशास्त्र, िसायनशास्त्र,
प्रािीशास्त्र,

वनस्पतीशास्त्र,

गणित)
वाणिज्य

व

व्यवस्थापन

णवद्याशाखा
बी. कॉम.- (मिाठी)
णवद्यापीठ अभ्यासक्रमानसाि
डॉ. बाबासाहे ब आांबड
े कि मिाठवाडा णवद्यापीठ, औिांगाबाद.

27

1

श्री. णवश्वेश्वि णवद्या णवकास बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी.
सांस्थेचे

िामकृष्ट्ि

महाणवद्यालय,

वणिष्ट्ठ पदवी अभ्यासक्रम

दहे गाांव,

वैजापूि, णज. औिांगाबाद.

--

ता. (मानव णवज्ञान णवद्याशाखा,
वाणिज्य

व

व्यवस्थापनशास्त्र णवद्याशाखा
व

णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)

28

2

णशवबा प्रणतष्ट्ठािचे बाळासाहे ब बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी.
ठाकिे

महाणवद्यालय,

नगि, गोलापाांगिी,
जालना

गिेश पदवी अभ्यासक्रम

--

ता. णज. (मानव णवज्ञान णवद्याशाखा,
वाणिज्य

व

व्यवस्थापनशास्त्र णवद्याशाखा
व

णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)
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1

2

29

3

शती
3

4

5

ित्रपती श्री. णशवाजी महािाज बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी.
स्मािक सणमतीचे कला, णवज्ञान पदवी अभ्यासक्रम
व

वाणिज्य

--

महाणवद्यालय, (मानव णवज्ञान णवद्याशाखा,

णवदोिा, ता. भोकिदन, णज. वाणिज्य
जालना

व

व्यवस्थापनशास्त्र णवद्याशाखा
व

णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)

30

4

िाजकां वि बहउद्देशीय सेवाभावी बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी.
सांस्थेचे

िाजकां वि पदवी अभ्यासक्रम

महाणवद्यालय,

--

णहविा (िाळा), (मानव णवज्ञान णवद्याशाखा,

ता. बदनापूि, णज. जालना

वाणिज्य

व

व्यवस्थापनशास्त्र णवद्याशाखा
व

णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)

31

5

णकशोिकमाि
णशक्षि

प्रसािक

णशक्षि

महर्ी

जनकल्याि बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी.
मांडळाचे पदवी अभ्यासक्रम

--

वैजनाथिाव (मानव णवज्ञान णवद्याशाखा,

अकात महाणवद्यालय, सातोना, वाणिज्य
ता. पितूि, णज. जालना

व

व्यवस्थापनशास्त्र णवद्याशाखा
व

णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)

32

6

सिस्वती बहउद्देशीय सेवाभावी बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी.
सांस्थेचे णशव व्यवस्थापनशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम
महाणवद्यालय, बीड, णज. बीड

--

(मानव णवज्ञान णवद्याशाखा,
वाणिज्य

व

व्यवस्थापनशास्त्र णवद्याशाखा
व

णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)
साणवत्रीबाई फले पिे णवद्यापीठ, पिे

33

1

सयषदत्ता
फाऊांडे शनचे

एज्यकेशन णवज्ञान

व

सूयषदत्ता बी.एस्सी.सायबि

तांत्रज्ञानआणि

--

इांटिनॅशनल इस्न्स्टट्यट ऑफ णडणजटल सायन्स
सायबि सेक्ट्यणिटी, बाविन,
ता.मळशी णज.पिे, णपन-411
021.
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2

34

2

शती
3

4

जयवांत

णशक्षि

प्रसािक वाणिज्य

मांडळाचे

इम्पेणियल

वाणिज्य

व

व

5

व्यवस्थापन-

कला, बी.कॉम,
णवज्ञान णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान-

महाणवद्यालय,

बी.एस्सी.,

वाघोली,ता.हवेली

मानवणवज्ञान-बी.ए.

(महानगिपाणलका

--

हद्द

वगळू न),णज.पिे,

णपन-412

207.

35

3

अलाडष

4

रस्टचे वाणिज्य

व

व्यवस्थापन-

अलाडष कॉलेज ऑफ आटष स, बी.कॉम,
कॉमसष

36

चॅणिटे बल
अँड

सायन्स, णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान-

मारुांजी,ता.मळशी,णज.पिे,

बी.एस्सी.,

णपन-411 057.

मानवणवज्ञान-बी.ए.

पिांदि टे स्क्ट्नकल एज्यकेशन वाणिज्य

व

व्यवस्थापन-

सोसायटीचे पिे केंणब्रज वणिष्ट्ठ बी.कॉम,
महाणवद्यालय,
आांबग
े ाव

िनकवडी, णवज्ञान

पठाि,

(महानगि

व

--

--

तांत्रज्ञान-

ता.पिे बी.एस्सी.,

पाणलका

हद्द) मानवणवज्ञान-बी.ए.

णज.पिे, णपन-411 046.

37

5

साई सकल णशक्षि प्रसािक वाणिज्य

व

व्यवस्थापन-

मांडळ, औिांगाबाद सांचणलत, बी.कॉम,
सांत ज्ञानेश्वि वणिष्ट्ठ कला, णवज्ञान
वाणिज्य

आणि

महाणवद्यालय,

व

--

तांत्रज्ञान-

णवज्ञान बी.एस्सी.,
डडलगाव, मानवणवज्ञान-बी.ए.

ता.सपपिी सचचवड (महानगि
पाणलका हद्द),णज.पिे,
णपन-411 017.

38

6

िाजमाता

णजजाऊ

प्रसािक

मांडळाचे

वाणिज्य

िात्र

णशक्षि वाणिज्य व व्यवस्थापन-

कला, बी.कॉम, मानवणवज्ञानमहाणवद्यालय बी.ए.

--

पत्ता-लाांडेवाडी भोसिी, पिे,
ता.सपपिी

सचचवड

(महानगिपाणलका हद्द),णज.पिे
णपन-411039.
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

2

39

7

शती
3

4

णकसान

बहउद्देणशय

णकसान

कला,

सांस्थेचे वाणिज्य

वाणिज्य

8

व्यवस्थापन-

व बी.कॉम,

णवज्ञान महाणवद्यालय, पािनेि, णवज्ञान

40

व

5

व

तांत्रज्ञान-

ता.पािनेि,णज.अहमदनगि,

बी.एस्सी.,

णपन-414302.

मानवणवज्ञान-बी.ए.

श्री.गिेश

णशक्षि

प्रसािक वाणिज्य

व

व्यवस्थापन-

मांडळाचे माननीय तात्यासाहे ब बी.कॉम,
तथा णवश्वासिाव दे विे कला, णवज्ञान
वाणिज्य

व

व

--

--

तांत्रज्ञान-

णवज्ञान बी.एस्सी.,

महाणवद्यालय

उमिािे, मानवणवज्ञान-बी.ए.

ता.दे वळा, णज.नाणशक,
णपन-423 110.

41

9

णसणटदन वेल्फेअि एज्यकेशन वाणिज्य
सोसायटीचे

डॉक्ट्टि

व्यवस्थापन-

मांजूि बी.कॉम,

हसन अय्यबी कला, वाणिज्य व णवज्ञान
णवज्ञान

व
व

--

तांत्रज्ञान-

महाणवद्यालय, बी.एस्सी.,

मालेगाव,णज.नाणशक,

मानवणवज्ञान-बी.ए.

णपन-423203.

42

10

श्री.महावीि जैन णवद्यालय, श्री वाणिज्य
महावीि

कला

णवज्ञान

वाणिज्य

व्यवस्थापन-

व बी.कॉम,

महाणवद्यालय, णवज्ञान

लासलगाव,

व
व

--

तांत्रज्ञान-

ता.णनफाड बी.एस्सी.,

णज.नाणशक, णपन-422306.

मानवणवज्ञान-बी.ए.

श्रीमती नाथीबाई दामोदि ठाकिसी मणहला णवद्यापीठ, मांबई

43

1

णनष्ट्ठा

एज्यकेशन

रस्टचे

णवद्यावाणिणि

वेल्फेअि कला,वाणिज्य
मणहला

--

महाणवद्यालय,वलईपाडा िोड,
सांतोर् भवन, नालासोपािा (पूव)ष

44

2

िाजकां वि बहउद्देणशय सेवाभावी कला,वाणिज्य,णवज्ञान
सांस्था,

जालना

िाजकां वि

महाणवद्यालय,

--

णकनवट,

ता.णकनवट,णज.नाांदेड
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

2

45

3

शती
3

4

5

िाजकां वि बहउद्देणशय सेवाभावी कला,वाणिज्य, णवज्ञान
सांस्था,जालना

िाजकां वि

महाणवद्यालय,

ता.विी,

--

णज.यवतमाळ

46

4

द यांग णिवल्यशन पँथि भांडािा कला, वाणिज्य
णवद्या

सणचदानांद

--

फलेकि

मणहला महाणवद्यालय, नागपूि

णववििपत्र - “ब"
अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व

क्र.
1

शती

2

3

4

5

सांत गाडगे बाबा अमिावती णवद्यापीठ, अमिावती

1

1

अकोट णशक्षि सांस्थेचे श्री. कला
सिस्वती

महाणवद्यालय, (मानव णवज्ञान शाखा)

कॉलेज िोड, आकोट, ता. वाणिज्य
आकोट, णज. अकोला.

(वाणिज्य

व

याणचका क्र. 3106/2019

णवद्याशाखा)

व्यवस्थापन

णवज्ञान
(णवज्ञान

व

तांत्रज्ञान

णवद्याशाखा)
स्वामी िामानांद तीथष मिाठवाडा णवद्यापीठ, नाांदेड

2

1

साणवत्रीबाई
मांडळ,

मणहला

अांबानगि

णवकास णवज्ञान
सांचणलत कालाविी 03 वर्े

साणवत्रीबाई फले महाणवद्यालय, बी.एस्सी

(हॉस्पीटॅ णलणट

बामिी, नाांदेड

स्टडीज)- अणनवायष, स्व्दतीय

याणचका क्र. 3310/2019

भार्ा,

ऐस्च्िक

णवर्य-

णवद्यापीठाच्या
अभ्यासक्रमाप्रमािे.
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अ.क्र.

णवद्या
पीठ

सांस्थेचे व महाणवद्यालयाचे नाव

क्र.
1

प्रस्ताणवत णवद्याशाखा

सवष सािािि अटी व शतींसह

/अभ्यासक्रम

लागू होिाऱ्या णवशेर् अटी व
शती

2

3

4

5

डॉ. बाबासाहे ब आांबड
े कि मिाठवाडा णवद्यापीठ, औिांगाबाद

3

1

स्व.

हणिवांशिाय

बच्चन कला, वाणिज्य व णवज्ञान

--

बहउद्देशीय सेवाभावी सांस्थेचे
स्वामी

णववेकानांद

कला,

वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय
पत्ता - औिाळा, ता. कन्नड, णज.
औिां गाबाद
याणचका क्र. 4672/2019

2.

अटी व शती :1. शासनाच्या प्रचणलत िोििानसाि नवीन महाणवद्यालय सरु किण्यासाठी दे ण्यात येिािे
इिादापत्र हे कायम णवनाअनदाणनत तत्वावि महाणवद्यालय सरु किण्यासाठी िाहील.
2. सदि इिादापत्र हे सांस्थेने नवीन महाणवद्यालयास अांणतम मान्यता प्रा्त किण्यापूवी णवणहत
अटी व शतींची पूतषता किण्याच्या दृस्ष्ट्टने णदलेले असल्याने, या इिादापत्रामळे सांस्थेस नवीन
महाणवद्यालय सरु किण्यास शासनाची अांणतम मान्यता प्रा्त दाल्या णशवाय महाणवद्यालय
सरु किता येिाि नाही.
3. शासनाकडू न नवीन महाणवद्यालय सरु किण्याकिीता दे ण्यात आलेले इिादापत्र णनकटतम
पढील वर्ाच्या 31 जानेवािीपयंत वैि असेल. या कालाविीमध्ये ज्या अटी व शतींच्या आिािे
इिादापत्र दे ण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शतींची पूतषता करुन त्याबाबतचा अनपालन
अहवाल अांणतम मान्यता णमळण्याकिीता आवश्यक असलेल्या कागदपत्रासह णवद्यापीठास
सादि कििे अणनवायष िाहील.
महािाष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ अणिणनयमातील तितूद लक्षात घेता, शासन णनिषय
णद. 15 स्टें बि,2017 अन्वये अांणतम मान्यतेची कायषपध्दती स्पष्ट्टपिे णवशद किण्यात
आलेली आहे . सदि कायषपद्धतीनसाि इिादापत्र प्रा्त सांस्था जि इिादापत्रातील अटी व
शतीचे पालन किीत असतील त्याांनी णद. 01 मे, पूवी अांणतम मान्यतेसाठी प्रस्ताव
णवद्यापीठामाफषत शासनास सादि किावा. त्याप्रमािे णद. 15.09.2017 च्या शासन णनिषयात
कायषपद्धती णवणहत किण्यात आलेली आहे. इिादापत्राचा शासन णनिषय णनगषणमत किताना
ज्या सांस्था इिादापत्राच्या अटी व शती पूिष कितात त्याांनी णवद्यापीठाकडे अांणतम मान्यतेसाठी
सवष कागदपत्रासह अजष किावा व णवद्यापीठाांनी सवष पात्र अजषदाि सांस्थेचे अजष व त्यासोबतचा
अनपालन अहवाल मांजिीच्या णशफािशीसह पणिणशष्ट्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या
कागदपत्रासह मे, मणहन्याच्या पणहल्या णदवशी सकवा त्याआिी शासनाकडे सादि किावा.
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4. नवीन महाणवद्यालय सरु किण्यासाठी अांणतम मान्यता मागिाऱ्या इच्िू क सांस्थेने
इिादापत्रातील अटी व शतींची पूतषता केली

असल्याचा अनपालन अहवाल सांबणित

णवद्यापीठाकडे दाखल किावा. त्यासोबत पणिणशष्ट्ट “क”

मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे

जोडण्यात यावीत.
5. महािाष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109 (3) (च) अांतगषत
पिांतकामध्ये नमूद केल्याप्रमािे खांड (ड) मध्ये णवणनर्ददष्ट्ट केलेल्या कालमयादे त, जि
व्यवस्थापन इिादापत्रातील शतींचे अनपालन किण्यात कसूि किेल ति, इिादापत्र व्यपगत
दाल्याचे समजण्यात येईल.
6. सदि महाणवद्यालयास अांणतम मान्यता प्रा्त दाल्याणशवाय सांबांणित णवद्यापीठाने सांलग्नेतेची
प्रणक्रया सरु करु नये.
7. सदि महाणवद्यालयास विील णववििात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाणवद्यालय सरु किण्यास
इिादापत्र हे सांबणित णवद्यापीठातील अणिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या िाििेतून दे ण्यात येत
आहे. णवद्यापीठाने याबाबत खातिजमा किावी.
8. कौशल्य आिाणित अभ्यासक्रमासांदभात त्याांची िचना णवचािात घेऊन NSQF नसाि केली
असल्याची खातिजमा णवद्यापीठाने किावी. तसेच इति णवणशष्ट्ट आवश्यक णनकर्ाांची पूतषता
होत असल्याची खात्रीही णवद्यापीठाने अांणतम मान्यतेसाठी पूतषता अहवाल शासनास सादि
किताना किावी.
9. महाणवद्यालयाने कोित्याही पणिस्स्थतीत इिादापत्राच्या आिािे णवद्यार्थ्यांना प्रवेश दे ऊ नयेत.
अशा प्रकािे प्रवेश णदल्याचे णनदशषनास आल्यास या सांदभातील कायद्यातील तितदीनसाि
कािवाई किण्यात येईल व इिादापत्र िद्द किण्यात येईल.
10. महाणवद्यालयामध्ये सोयी-सणविा उपलब्ि किताना The Rights of Persons with
Disabilities Act, 2016 मिील तितदीनसाि तसेच या सांदभातील वेळोवेळी णवणहत केलेल्या
णनकर्ानसाि णदव्याांग णवद्यार्थ्यांकणिता सोयी-सणविा णनमाि किण्यात येतील याची
खातिजमा किण्यात यावी व अांणतम मान्यतेकणिता पूतषता अहवाल सादि किताांना या
सांदभातील प्रमािपत्र सादि कििे अणनवायष िाहील.
11. महािाष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109 (3) (घ) पिांतकानसाि
प्रा्त अणिकािात इिादापत्र दे ण्यात आलेल्या महाणवद्यालयाांच्या त्रटी पूतषतेची खातिजमा
किण्याची जबाबदािी सांबांणित णवद्यापीठाची िाहील. तसेच अांणतम मान्यतेकणिता पूतषता
अहवाल सादि किताांना त्रटी पूतषतेची कागदपत्रे सादि कििे अणनवायष िाहील.
12. िाज्य क्रीडा व यवा िोिि 2012 च्या अांमलबजाविी सांदभात उच्च व तांत्र णशक्षि, शासन
णनिषय णदनाांक 25.07.2013 मिील बाबींचे पालन कििे अणनवायष िाहील.
3.

णवद्यापीठाने अांणतम मान्यता दे ण्याबाबत आवश्यक असलेली पढील कायषवाही किताना

सांदभािीन शासन णनिषयान्वये णवणहत कायषपद्धती व णनकर्ाांचे पालन किावे.
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4.

सदि शासन णनिषय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्ि

किण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 202001311218592008 असा आहे. हा आदे श णडणजटल
स्वाक्षिीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानसाि व नावाने,

Dattatray
Vasantrao Kharke

Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=higher
& technical education dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff059218271234
26ec3977a7476478ce183be979d, cn=Dattatray
Vasantrao Kharke
Date: 2020.01.31 18:58:27 +05'30'

( द.व. खािके )
कक्ष अणिकािी, महािाष्ट्र शासन
प्रत,
1)

कलसणचव, सवष अकृर्ी णवद्यापीठे , महािाष्ट्र िाज्य

2)

सांचालक, उच्च णशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य, पिे.

3)

मा.मांत्री उच्च व तांत्र णशक्षि याांचे खाजगी सणचव

4)

मा.िाज्यमांत्री उच्च व तांत्र णशक्षि याांचे खाजगी सणचव

5)

सणचव (उच्च व तांत्र णशक्षि) याांचे स्वीय सहाय्यक

6)

सवष णवभागीय सहसांचालक, उच्च णशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य

7)

णवणश-3/णवणश-4 कायासन उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय, मांबई-32

8)

सांबांणित सांस्था (णवद्यापीठामाफषत)

9)

णनवडनस्ती (मणश-4).
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