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महाराष्ट्र शासन 
उच्च व िांत्र णशक्षि णवभाग 

     शासन आदेश क्रमाांक मान्यिा 2019/(131/19)/मणश-4 
    मांत्रालय णवतिार भवन, म ांबई 400032 

णदनाांक: 15 जून, 2019. 
 

             सांदभष :  शासन णनिषय क्र. एनजीसी-2017/(208/17)/मणश-4,  णद. 13.09.2017. 

शासन आदेश 

महाराष्ट्र सावषजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016 मिील कलम 109 अणि सांदभािीन शासन 
णनिषयान्वये णवहीि केलेल्या कायषपद्धिीन सार राज्यािील अकृणर् णवद्यापीठाांनी शैक्षणिक वर्ष 2019-20 
साठी नवीन णवर्य/अभ्यासक्रमाांचे प्रतिाव मान्यिेसाठी शासनाकडे सादर केल ेआहेि. सदर प्रतिावाांची 
सांदभािीन शासन णनिषयान्वये णवहीि केलेल्या णनकर्ाांन सार छाननी करण्याि आली. णवद्यापीठाांच्या 
णशफारशींच्या अन र्ांगाने शासन तिरावर केलेली छाननीन सार पात्र ठरलेल्या प्रतिावाांना महाराष्ट्र 
सावषजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016 मिील कलम 109 (4) (घ) िसेच त्याखालील परांि कान्वये 
शासनास प्राप्ि अणिकारान सार अस्तित्वाि असलेल्या महाणवद्यालयाि प ढील णववरिाि नमूद 
केल्यान सार नवीन णवर्य/अभ्यासक्रमाांना खालील अटी व शिीच्या अणिन राहून कायम णवना अन दान 
ित्वावर मांजूरी देण्याि येि आहे.  

अ.क्र. क्रमाांक सांतथेचे/महाणवद्यालयाचे नाव प्रतिाणवि नवीन अभ्यासक्रम/णवर्य 
1 2 3 4 
  म ांबई णवद्यापीठ, म ांबई 

1 1 आर.ए.पोदार कॉलेज ऑफ कॉमसष ॲण्ड 
इकॉनॉणमक्स, माट ांगा, म ांबई-400 019 
 

बी.कॉम (ॲक्च्य रीयल तटडीज) 

2 2 णकणशनचांद चेल्लाराम कॉलेज णवद्यासागर 
णप्रसीपल के.एम.क ां दनानी चौक, 124,णदनशॉ 
वाच्छा रोड, चचषगेट, म ांबई-400020 

एम.ए.(सायकोलॉजी) (0-60)   
एम.एतसी. (कॉम्पप्य टर सायन्स) (0-20) 
एम.एतसी.(तटॅटीतटीक्स) (0-20) 

3 3 एच आर. कॉलेज ऑफ कॉमसष ॲन्ड 
इकॉनॉणमक्स, 123, णवद्यासागर, प्रा. के.एम. 
क ां दिािी चौक, 123, णदनशॉ वाच्छा रोड, 
चचषगेट, म ांबई 

एम. कॉम. (बॅंककग ॲन्ड फायनान्स)              
(0-60)  

4 4 श्रीमिी पी.डी.कहद जा रतटच ेके.पी.बी. कहदूजा 
कॉलेज ऑफ कॉमसष 315, न्य  चिी रोड, म ांबई -
400 004. 

एम.ए. (णबझनेस इकॉनॉणमक्स) (0-60)   
एम.ए. (रुरल  डेव्हलपमेंट) (0-60)   
एम.फील (0-20) 
एम.कॉम. ( ई-कॉमसष) (0-60) 
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अ.क्र. क्रमाांक सांतथेचे/महाणवद्यालयाचे नाव प्रतिाणवि नवीन अभ्यासक्रम/णवर्य 
1 2 3 4 

167 26 कमला एज्य केशन सोसायटी प्रणिभा कालेज 
ऑफ कॉमसष ॲण्ड कम्पप्य टर तटडीज,   पत्ता-
ललॉक नां.3, प्लॉट नां.3, एम.आय डी.सी. म ांबई 
प िे रोड कचचवड, िा. कपपरी कचचवड (महानगर 
पाणलका हद्द)  णज.प िे णपनकोड-411019 

अभ्यासक्रम-  
वाणिज्य व व्यवतथापन- एम.कॉम., 
णवज्ञान व िांत्रज्ञान-बी.सी.ए.(णवज्ञान), 
बी.एतसी. होमसायन्स,  वाणिज्य व 
व्यवतथापन- बी.कॉम.णबझनेस 
ॲडणमणनतरेशन, बी.कॉम. मराठी 
(वाणिज्य), बी.कॉम. माकेकटग,  
णवर्य- 
णवज्ञान व िांत्रज्ञान-बी.एतसी. झ लॉजी 
 

168 27 बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल चॅणरटेबल रतट 
णवश्वकमा कला, वाणिज्य व णवज्ञान 
महाणवद्यालय, पत्ता-कोंढवा ब . िा.प िे (महानगर 
पाणलका हद्द)  णज.प िे णपनकोड-411048 

अभ्यासक्रम-  
वाणिज्य व व्यवतथापन- एम.कॉम., 
णवज्ञान व िांत्रज्ञान-एम.एतसी. (कॉम्पप्य टर 
अॅप्लीकेशन) 
 

169 28 महाराष्ट्र एज्य केशन सोसायटी, आबासाहेब 
गरवारे महाणवद्यालय, पत्ता- कव े रोड, िा.प िे  
(महानगर पाणलका हद्द)  णज.प िे,  

अभ्यासक्रम-  
णवज्ञान व िांत्रज्ञान-एम.एतसी. (कॉम्पप्य टर 
अॅप्लीकेशन) 
 

170 29 कन्नडा सांघ प िे, कन्नडा सांघ प िे च े कावरेी 
कॉलेज ऑफ  कला, णवज्ञान व वाणिज्य 
महाणवद्यालय, पत्ता-36, गिेशनगर, एरांडविे, 
(महानगर पाणलका हद्द)  णज.प िे, णपनकोड-
411038 

अभ्यासक्रम-  
वाणिज्य व व्यवतथापन- एम.कॉम.,  
बी.कॉम.णबझनेस एन्वाएरन्मेंट अॅंड एांटर 
प्रेिेउरएणशप, 
बी.कॉम. बॅंककग अॅंड फायनान्स,  
बी.कॉम. णबझनेस ॲडणमणनतरेशन,  
बी.कॉम. णबझनेस एांटर प्रिेेउरएणशप,  
बी.कॉम. फाऊां डेशन कोसष इन कॉमसष 
 

171 30 सरतविी मांणदर सांतथा सरतविी मांणदर नाईट 
कॉलेज ऑफ कॉमसष अॅंड आटषस   पत्ता-1359, 
श क्रवार पेठ, बाजीराव रोड, िा.प िे (महानगर 
पाणलका हद्द)  णज.प िे, णपनकोड-411002 

अभ्यासक्रम-  मानवणवज्ञान-एम.ए. 
अथषशास्त्र 

172 31 प्रोगे्रणसव एज्य केशन सोसायटी  मॉडनष कॉलेज 
णशवाजीनगर, िा.प िे (महानगर पाणलका हद्द)  
णज.प िे, णपनकोड-411005 

अभ्यासक्रम- 
मानवणवज्ञान-एम.ए.कहदी, 
एम.ए.इणिहास, 
णवज्ञान व िांत्रज्ञान-एम.एतसी.(कॉम्पप्य टर 
अॅप्लीकेशन) 
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अ.क्र. क्रमाांक सांतथेचे/महाणवद्यालयाचे नाव प्रतिाणवि नवीन अभ्यासक्रम/णवर्य 
1 2 3 4 

192 17 डॉ. डी.वाय. पाटील य णनटेक सोसायटी प िे, 
डॉ.डी.वाय. पाटील आटषस, कॉमसष अॅंड सायन्स 
कॉलेज िाथवदे, प िे   पत्ता- िाथवदे, प िे िा. 
कपपरी कचचवड (महानगरपाणलका हद्द) णज.प िे  

णवशेर् तिर-    
मानवणवज्ञान-बी.ए.अथषशास्त्र, 
बी.ए.इांग्रजी, बी.ए.मानसशास्त्र, 
बी.ए.राज्यशास्त्र 
वाणिज्य व व्यवतथापन-       बी.कॉम. 
कॉतट अॅंड वक्सष अकाउां कटग, बी.कॉम. 
बॅंककग अॅंड फायनान्स,  
बी.कॉम. माकेकटग मॅनेजमेंट, 
णवज्ञान व िांत्रज्ञान- बी.एतसी. केणमतरी, 
बी.एतसी. बॉटनी, बी.एतसी. 
मायक्रोबायोलॉजी 

193 18 डॉ. डी.वाय पाटील य णनटेक सोसायटी प िे, 
डॉ.डी.वाय पाटील आटषस, कॉमसष अॅंड सायन्स 
व मेन्स कॉलेज कपपरी, प िे   पत्ता- फ्लॅट नां.101 
श्री. मोिीसागर अपाटषमेंट,जी.जी. ठक्कर रोड, 
प िे, िा. कपपरी कचचवड (महानगरपाणलका हद्द) 
णज.प िे 

णवशेर् तिर-    
मानवणवज्ञान-बी.ए.अथषशास्त्र, 
बी.ए.इांग्रजी, बी.ए.मानसशास्त्र, 
बी.ए.राज्यशास्त्र 
वाणिज्य व व्यवतथापन-       बी.कॉम. 
कॉम्पप्य टर प्रोगॅ्रकमग ॲण्ड अॅस्प्लकेशन, 
 बी.कॉम. कॉतट अॅंड वक्सष अकाउां कटग, 
बी.कॉम. बॅंककग अॅंन्ड फायनान्स,  
णवज्ञान व िांत्रज्ञान- बी.एतसी. 
तटॅणटस्तटक्स, बी.एतसी. केणमतरी, 
बी.एतसी. णफणजक्स, बी.एतसी. 
मायक्रोबायोलॉजी 

194 19 डॉ. डी.वाय पाटील य णनटेक सोसायटी प िे, 
डॉ.डी.वाय पाटील आटषस, कॉमसष अॅंड सायन्स 
कॉलेज    पत्ता- सांि ि काराम नगर, कपपरी  

णवशेर् तिर-    
मानवणवज्ञान-बी.ए.अथषशास्त्र, 
बी.ए.राज्यशास्त्र, बी.ए.समाजशास्त्र, 
णवज्ञान व िांत्रज्ञान- बी.एतसी. 
तटॅणटस्तटक्स, बी.एतसी. णफणजक्स, 
बी.एतसी. बॉटनी, बी.एतसी. झ लॉजी 

195 20 प्रोगे्रणसव्ह एज्य केशन सोसायटी, मॉडनष कला, 
णवज्ञान व वाणिज्य महाणवद्यालय, गिेशकखड, 
िा. प िे (महानगरपाणलका हद्द) णज.प िे  

णवशेर् तिर-    
णवज्ञान व िांत्रज्ञान- बी.एतसी. 
तटॅणटस्तटक्स, 

 

2. अटी व शिी :- 
1. अस्तित्वाि असलेल्या ज्या महाणवद्यालयाि नवीन णवर्य/अभ्यासक्रम मांजूर करण्याि आलेल्या 

आहेि, त्या महाणवद्यालयाने त्याांच्या णवभागीय सहसांचालकाांकडे िे भणवष्ट्याि कोित्याही 
पणरस्तथिीि अन दानाची मागिी करिार नाहीि असे हमीपत्र रु. 100/- च्या नॉन ज्य डीणशयल 
तटॅंप पेपरवर सादर कराव.े 
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2. महाणवद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याणशवाय ककवा िस े णवभागीय सहसांचालकाांचे प्रमािपत्र 
प्राप्ि झाल्याणशवाय सांबांणिि णवद्यापीठाने सांलग्निेची प्रणक्रया स रु करु नये. 

3. महाणवद्यालयाांनी, सांबांणिि णवद्यापीठाने णवणहि केलेल्या णनकर्ाांन सार व णवद्यापीठ अन दान 
आयोगाने णवणहि केलेल्या शैक्षणिक पात्रिेन सार अध्यापक / कमषचारी वगष नेमिे आवश्यक 
असून, इिर सवष आवश्यक पायाभिू सोयी उपललि कराव्याि व त्याची खात्री णवभागीय 
सहसांचालकाांनी 30 ऑगतट पयंि करावी आणि िद्नांिरच उपरोक्ि अट क्र. 2 मिील 
प्रमािपत्र णवद्यापीठास द्याव.े 

4. महाणवद्यालयाने कोित्याही पणरस्तथिीि मांजूर प्रवशे क्षमिेपेक्षा जाति प्रवशे देऊ नयेि. 
5. णवद्यापीठ अन दान आयोगाच्या (ॲणफणलएशन ऑफ कॉलेजस बाय य णनव्हर्शसटीज) रेग्य लेशन 

2009 मध्ये महाणवद्यालयाांना सांलग्नीकरि देण्याबाबि णवणहि णनकर्ाांची पूिषिा केल्याणशवाय 
सांबांणिि महाणवद्यालयाांना सांलग्नीकरि देण्याची कायषवाही णवद्यापीठाने करु नये. 

6. सांबांणिि णवद्यापीठाांनी, वरील णववरिपत्रािील महाणवद्यालयाांनी प्रकरिपरत्व े नॅक म ल्याांकन/ 
प नम षल्याांकन करुन घेण्यासाठी पाठप रावा करावा. 
 

3. णवद्यापीठाांनी सांलग्नीकरि देण्याबाबि आवश्यक असलेली प ढील कायषवाही करण्यापूवी 
शासन मान्यिा आदेशाांचे अवलोकन केल्याणशवाय व णवभागीय सहसांचालकाचे अट क्रमाांक 2 मिील 
प्रमािपत्र णमळाल्याणशवाय सांलग्निा देण्याची प्रणक्रया स रु करु नये.  णवद्यापीठाांनी सांलग्निेबाबिचा 
पूिषिा अहवाल सांचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, प िे व सांबांणिि णवभागीय सहसांचालक, उच्च 
णशक्षि याांना पाठवावा.  
 
4. सांबांणिि णवद्यापीठाांनी व णवभागीय सहसांचालकाांनी मांजूर करण्याि आलेल्या 
णवर्य/अभ्यासक्रमाांचा णनयिकाणलक आढावा घेऊन सदर    णवर्य/अभ्यासक्रमाांमध्ये मांज र णवद्याथी 
सांययेच्या 50% ककवा त्यापेक्षा कमी णवद्याथी णदसून आल्यास सदर णवर्य/अभ्यासक्रमाांची मान्यिा रद्द 
समजून िसे शासन व णवद्यापीठाच्या माणहिीने णवभागीय सहसांचालकाांनी आदेश काढाविे. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खांडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याणचका क्रमाांक 2446/2013 व 
2448/2013 मध्ये उपस्तथि केलेल्या बाबी णवचाराि घेिा या अटी सांदभाि आवश्यक िी कायषवाही 
करण्याची जबाबदारी सबांणिि  णवद्यापीठ व  णवभागीय सहसांचालक याांची राहील.  
  

 सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेितथळावर 
उपललि करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201906151217049308 असा आहे. हा आदेश 
णडजीटल तवाक्षरीने साक्षाांणकि करुन काढण्याि येि आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने,  
 
 

(द.व. खारके) 
कक्ष अणिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रि,  
1) क लसणचव, सवष अकृर्ी णवद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) सांचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, प िे. 
3) सवष णवभागीय सहसांचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य. 
4) सांबांणिि सांतथा,(णवद्यापीठामाफष ि)  
5) णनवड नतिी (मणश-4) 
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