
शै"िणक वष( 2018-19 पासून रा/यात 
5यावसाियक औषधिनम;णशा< पदिवका 
अ@यासAमाCंया खाजगी नवीन संHथा सुK 
करLयास  अिखल भारतीय तंOिश"ण पिरषद, 
नवी िदQी यानंी िदलSेया माTयतेCया अनुषंगाने 
शासन माTयता देणेबाबत... 
 

महाराXY शासन 
उCच व तंO िश"ण िवभाग, 

शासन िनण(य A.माTयता-2018/(^.A.133/18)तािंश-5 
मंOालय िवHतार भवन, मादाम कामा माग(, 
 हुताaमा राजगुK चौक,  मंुबई 400032. 

िदनाकं: 08 जून, 2018. 
              संदभ( : संचालक, तंO िश"ण संचालनालय, महाराXY रा/य, मंुबई याचंे पO Aमाकं   
        10/एनजीपी//एआयसीटीई/माTयता/2018/449, िदनाकं 15.05.2018. 

^Hतावना :-    
 

 अिखल भारतीय तंO िश"ण पिरषद, नवी िदQी याचंेकडून शै"िणक वष( 2018-19 पासून 
रा/यात 5यावसाियक औषधिनम;णशा< पदिवका अ@यासAमाCया नवीन खाजगी संHथानंा माTयता 
देLयासंदभ;त िदनाकं 14.05.2018 रोजीCया ई-मेल lारे तंO िश"ण संचालनालय,  महाराXY रा/य, 
मंुबई यानंा ^ाmत झालेSया दुसoया यादीCया अनुषंगाने संचालक, तंO िश"ण संचालनालय यानंी 
संदभpय पOाTवये शासनास ^Hताव सादर केलेला आहे.  सोबत जोडलेSया Annexture A मधील 
अ.A. 1 ते 08 समोरील नमूद संHथानंा aयाCंया नावासमोर दश(िवSया^माणे नवीन खाजगी 
औषधिनम;णशा< पदिवका अ@यासAमाCंया संHथा सुK करLयास शासन माTयता देLयाची बाब 
शासनाCया िवचाराधीन होती. 
शासन िनण(य :-   

अिखल भारतीय तंOिश"ण पिरषद, नवी िदQी यानंी िदलेSया माTयतेस अनुसKन सोबत 
जोडलेSया Annexture A मqये नमूद  अ.A. 1 ते 08 संHथानंा aयाCंया नावासमोर दश(िवSया^माणे 
नवीन खाजगी औषधिनम;णशा< पदिवका अ@यासAमाCंया संHथा सुK करLयास शै"िणक वष( 
2018-19 पासून खालील अटी व शतrCया अधीन राहून शासनाची माTयता देLयात येत आहे. 

1. सदर मंजूरी कायम िवना अनुदान तaवावर राहील.  
2. ^Hतुत बाबतीत अिखल भारतीय तंOिश"ण पिरषदेने िविहत केलेSया तसेच िदनाकं 21 मे, 

1983 Cया शासन िनण(याTवये िविहत केलेSया अटsची पूत(ता करणे संबिंधत संHथेस 
बंधनकारक राहील. सदर अ@यासAमासाठी संHथेची ^वशे"मता Annexture A मqये नमूद 
केSया^माणे राहील. 

3. शासनाने िविहत केलेSया तसेच अिखल भारतीय तंOिश"ण पिरषदेने िविहत केलेSया सव( 
अटी  व  शतp  माTय  असSयाबाबत  संHथेस  करारनामा  करावा  लागेल.  तसेच  संबंिधत 
कागदपOाचंी आिण औपचािरक बाबsची पूत(ता संचालक, तंO िश"ण, महाराXY रा/य याCंया 
संमतीने समाधानकारकिरaया करLयात येईल. 
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4. सदर अ@यासAमाCया संलwनीकरणासाठी संबंिधत संHथेने महाराXY साव(जिनक िवxापीठ 
अिधिनयम, 2016 मधील तरतूदीनुसार संबंिधत िवxापीठाची माTयता/संलwनीकरण घेणे 
आव{यक राहील. 

5. सदर औषधिनम;णशा< पदिवका अ@यासAमासंाठी संबंिधत संHथेने महाराXY रा/य तंO िश"ण 
मंडळाची संलwनता घेणे आव{यक राहील. 

6. न5याने माTयता देLयात आलेSया पदिवका औषधिनम;णशा< अ@यासAमाCया संHथा^मुखानंी 
िवxा}य~ना ^वशे देLयापूवp फाम(सी कौTसील ऑफ इंिडया, नवी िदQी याचंी माTयता घेणे 
बंधनकारक राहील. सदर माTयतेअभावी भिवXयात काही Tयायालयीन ^करणे उदभवSयास 
या^करणी संबंिधत संHथा पूण(पणे जबाबदार राहतील.  तसे हमीपO संबंिधत संHथा^मुखानंी 
संचालक, तंOिश"ण संचालनालय, महाराXY रा/य, मंुबई याचंेकडे सादर करावयाचे आहे. 
aयानंतरच सदर संHथानंा अ@यासAम सु� करLयासाठी संचालनालयाने संमती xावयाची आहे.  

7. संबंिधत संHथेने संचालक, तंO िश"ण, महाराXY रा/य, मंुबई याचंेकडे आव{यक ती संचीत ठेव 
संयु�त खाaयात भKन इतर कायदेशीर बाबsची पूत(ता करावी. 

8. सदर 5यावसायीक औषधिनम;णशा< पदिवका अ@यासAमाचे ^वशे शासनाने माTय केलेSया 
संबंिधत अ@यासAमाCंया ^वशे िनयमानुसार /प�तीनुसार करLयात येतील. 

9. शुSक िनयामक ^ािधकरणाने िविहत केलेSया िश"ण शुSकापे"ा जाHत शुSक संबंिधत संHथानंी 
आकारSयास aया संHथावंर महाराXY ए/युकेशनल इ�THट�ूशन (^ोिहिबशन ऑफ कॅिपटेशन फी) 
ॲ�ट, 1987 अनुसार कारवाई करLयात येईल. 

10. संHथेने अ@यासAम चालिवLयास पूण(वळे िश"कवृदं व इतर तािंOक कम(चारी शासन िनयमा^माणे 

िनयु�त करावते.  aयानंा िनयमानुसार वतेन व भ�े देLयात यावते. तसेच िश"कवृदं व इतर 

कम(चाoयाCंया वतेन व भ�े इaयादीबाबत तसेच िवxा}य~कडून शासनाकडे तAारी आSयास 

संHथेवर कडक कारवाई करLयात येईल. 
11. संHथेतील �ंथालयास आव{यक ती पुHतके, िनयतकािलके  अिखल भारतीय तंO िश"ण 

पिरषदेCया मानकानुसार खरेदी करणे आव{यक आहे.  तसेच िवxा}य~ना वाचनालयाचा पुरेपूर 

उपयोग होLयाCया �Xटीने �ंथालयात िवxा}य~ना अ@यािसकेची सोय करणे आव{यक आहे. तसेच 
िवxा}य~ना अिखल भारतीय तंOिश"ण पिरषदेCया मानका^माणे सव( शै"िणक सोयीसुिवधा (उदा. 
^योगशाळा, वाचनालय, वग(खोSया इ.) करणे आव{यक आहे. 

12. रॅ�गग संदभ;त मा. सव�Cच Tयायालयाचे िनद�श व महाराXY ^ोिहिबशन ऑफ रॅ�गग ॲ�ट, 1999 

याचंी कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव{यक राहील. 
13. यािशवाय संचालक, तंO िश"ण, महाराXY रा/य, मंुबई व संबंि़धत िवxापीठ यानंी घालून िदलेSया 

अTय अटी व शतp लागू राहतील. 
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14. /या संHथानंी संचालक, तंO िश"ण, महाराXY रा/य याCंयाकडे ^ोसे�सग फी अदा केलेली नाही, 
aया संHथाकंडून संचालकानंी अंतीम माTयता देLयापूवp ती वसूल करावी. 

सदर शासन िनण(य महाराXY शासनाCया www.maharashtra.gov.in या संकेतHथळावर 
उपल�ध कKन देLयात आला असून aयाचा संकेताकं  201806081127379508 असा आहे.  हा 
आदेश िडजीटल Hवा"रीने सा"ािंकत कKन काढLयात येत आहे.  

महाराXYाचे रा/यपाल याCंया आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

( अ.र.काटकर ) 
काय;सन अिधकारी, महाराXY शासन 

^ित, 
1. संचालक, तंO िश"ण, महाराXY रा/य, मंुबई 

2. सहसंचालक, तंO िश"ण िवभागीय काय;लय, मंुबई /पुणे/नािशक/नागपूर/अमरावती/ 

औरंगाबाद (संचालक, तंO िश"ण याCंयामाफ( त) 

3. संबंिधत िवxापीठाचंे कुलसिचव, (संचालक, तंO िश"ण याCंयामाफ( त) 

4. सव( संबंिधत संHथा (संचालक, तंO िश"ण याCंयामाफ( त) 

5. सिचव, सामािजक Tयाय व िवशेष सहा�य िवभाग, मंOालय, मंुबई 

6. ^धान सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग, मंOालय, मंुबई 

7. सिचव, िवमु�त जाती, भट�या जमाती, इतर मागास वग(  व िवशेष मागास ^वग( कSयाण 
िवभाग, मंOालय, मंुबई  

8. अितिर�त सिचव (तािंOक), भारत सरकार, अिखल भारतीय तंO िश"ण पिरषद, 7 वा 
मजला, चं�लोक भवन, जनपथ, नवी िदQी - 110 001. 

9. फाम(सी काऊ�Tसल ऑफ इंिडया,  क�बाइTड काऊ�TसS� िब�Sडग, कोटला रोड, 

एजवान-इ-गािलब माग(,   नवी िदQी-110 002. 

10. सहायक िश"ण सQागार (तािंOक), भारत सरकार, मनुXयबळ िवकास मंOालय (िश"ण 
भाग), नवी िदQी. 

11. िवभागीय अिधकारी, अिखल भारतीय तंO िश"ण पिरषद, पि�म िवभागीय काय;लय, 

इंड�HYयल इTशुरTस िबSडsग, 2 रा मजला, चच(गेट, मंुबई 

12. िनवड नHती/तािंश-5 
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Annexure A
List of New Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2018-19]

Sr. 

No.

Current 

Application 

Number

Name of 

Parent 

Organisation 

(Trust)

Institute Name Institute Address Institutes District Institutio
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Program University / 

Board

Level of 
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1 1-

3687400804

LATE SHRI 

LAXMANJI 

MOTGHARE 

CHARITABLE 

TRUST

DR ARUN 

MOTGHARE 

DIPLOMA IN 

PHARMACY

KH NO 

442,443,445,441/2/2,444,

446/3A,4463B MAUZA 

KOSRA TAH PAUNI 

DIST BHANDARA

BHANDARA Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

2 1-

3694226851

SHIVAI 

CHARITABLE 

TRUST

SHIVAI 

CHARITABLE 

TRUST'S COLLEGE 

OF PHARMACY 

KOREGAONWADI 

TQ OMERGA DIST 

OSMANABAD

NEAR LAXMI PATHI, 

LATUR ROAD, 

KOREGAONWADI, 

TQ.OMERGA, 

DIST.OSMANABAD

OSMANABAD Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

3 1-

3508836522

K.K.WAGH 

EDUCATION 

SOCIETY, 

NASHIK

K.K.WAGH 

INSTITUTE OF 

PHARMACY

AT POST CHANDORI, 

TAL NIPHAD, DIST 

NASHIK

NASHIK Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

4 1-

3515260145

ARMED 

FORCES 

MEDICAL 

COLLEGE

DEPARTMENT OF 

PHARMACY

AFMC SHOLAPUR 

ROAD

PUNE Governme

nt

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

5 1-

3628655651

GRAMIN 

SAMAJSEVI 

SANSTHA

DR KOLPE 

INSTITUTE OF 

PHARMACY

AT POST- 

KOLPEWADI TAL- 

KOPERGAON DIST- 

AHMEDNAGAR 

MAHARASHTRA 

423602

AHMEDNAGAR Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

6 1-

3724468381

BHARAT 

SHIKSHAN 

SANSTHA

TATYARAOJI 

MORE COLLEGE 

OF PHARMACY

OMERGA DIST. 

OSMANABAD

OSMANABAD Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

7 1-

3673270251

GUNAI 

SHIKSHAN 

PRASARAK 

MANDAL

S.R. INSTITUTE OF 

DIPLOMA IN 

PHARMACY

AT SURVEY NO 

211/3,MAUZA UDGIR 

TAHSIL UDGIR DIST 

LATUR

LATUR Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60

8 1-

3673890091

NIRMAL 

KRIDA AND 

SAMAJ 

PRABODHAN 

TRUST

INSTITUTE OF 

PHARMACY

PATHRIKAR CAMPUS 

HIGHWAY NO 06 

AURANGABAD-

JALNA  ROAD 

BADNAPUR

JALNA Unaided - 

Private

PHARMACY Maharashtra 

State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai

DIPLOMA PHARMACY 1st Shift FULL 

TIME

0 60
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