
सन 2014-15 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन 
महाणवद्यालये (व्यावसाणयक व पारंपाणरक), 
णवद्याशाखा, अभ्यासक्रम/ णवर्षय व वाढीव 
तुकडयांना मंजूरी देण्यासाठी काययपध्दती व 
णनकर्ष णवणहत करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग 

शासन णनियय क्रमांकः एनजीसी 2012/(247/12)/ मणश 4 
मंत्रालय णवस्तार भवन, मुंबई 400 032 

णदनांक : 2 सप्टेंबर, 2013 

वाचा -  
1) शासन णनियय क्रमांकः एनजीसी 2010/ (193/10)/ मणश- 4, णदनांक 30 ऑक्टोबर, 2010. 
2) शासन णनियय क्रमांकः एनजीसी 2011/ (240/11)/ मणश- 4, णदनांक 25 ऑक्टोबर, 2011. 

शासन णनियय -  
नवीन महाणवद्यालये (व्यावसाणयक व पारंपाणरक), णवद्याशाखा, अभ्यासक्रम / णवर्षय व वाढीव 

तुकडयांना मंजूरी देण्यासाठी णद. 30.10.2010 च्या शासन णनिययाद्वारे णनकर्ष  णवणहत करण्यात 
आलेले आहेत. त्या णनकर्षात शासन णनियय णद. 25.10.2011 अन्वये सुधारिा  करण्यात आल्या 
आहेत. यात महाणवद्यालयासाठी जागेबाबत णवद्यापीठ अनुदान आयोगाने णवणहत केलेल्या णनकर्षांचा 
णवचार करण्यात आलेला आहे.  
2. शैक्षणिक वर्षय  2014-15 पासून नवीन महाणवद्यालये (व्यावसाणयक व पारंपाणरक ), णवद्याशाखा, 
अभ्यासक्रम / णवर्षय व वाढीव तुकडयांना मंजूरी देण्यासाठी पणरणशष्ट्ट 'ब' मधील अनुक्रमांक 12 व 13 
मध्ये नमुद केलेल्या सुधाणरत णनकर्षासंह अजय मागणवण्याची काययपध्दती व णनकर्षांबाबत खालीलप्रमािे 
शासनाने णनियय घेतला आहे. 

1. महाराष्ट्र णवद्यापीठ अणधणनयम 1994 च्या कलम 82 (3) मधील तरतूदीनूसार सवय अकृणर्ष 
णवद्यापीठांनी बहृत आराखडयातील णठकािासह वृत्तपत्रात जाणहरात देवून अजय मागवावते.  
बहृत आराखडया बाहेरच्या णठकािासाठी व अभ्यासक्रमासाठी अजय स्स्वकारले जािार नाहीत 
असा स्पष्ट्ट उल्लेख जाणहरातीत करण्यात यावा व तसे स्स्वकारु नयेत. 

2. सदर अजय णद. 30 ऑक्टोबर, 2010 च्या शासन णनिययातील पणरणशष्ट्ट “अ” मधील अजाच्या 
नमून्यातच मागवावते.  

3. णवद्यापीठांनी महाणवद्यालयाकडून मान्यतेबाबतचे अजय मागणवतांना इलेक्रॉणनक पध्दतीने 
म्हिजचे व्ही.सी.डी. वर व नेहमीच्या पध्दतीने Hard Copy वर णवद्यापीठांकडे सादर 
करण्याबाबतच्या सूचना जाणहरातीत देण्यात याव्यात.  त्यामध्ये संस््ांमध्ये असलेल्या सोयी 
सुणवधांच ेव कमयचारी/ णशक्षक यांच्या णवर्षयीच ेस्व्हणडओ णचत्रीकरि असाव.े 

4. प्रस्ताव घेतांना ते  फक्त   DVB-TT-Surekh  या फॉन्टमध्येच घेतले जावते व त्याच फॉन्ट मध्ये 
शासनास सादर करावते. 
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5. याणचका क्र. 6307/2012 मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने णद. 
8.8.2012 रोजी पढुीलप्रमािे आदेश णदलेले आहेत - “Learned AGP and counsel for the 
University to take instructions in respect of the norms, guidelines framed by the 
competent authorities, if any in respect of minimum requirement of infrastructural 
facilities to start colleges, till the management fulfills the criteria laid down in 
respect of the infrastructural requirement within the stipulated period of five years, 
as per the State policy.” मा. न्यायालयाने णदलेल्या सदर आदेशाच्या अनुर्षंगाने नवीन 
व्यावसायीक व पारंपाणरक  महाणवद्यालय, णवद्याशाखा, अभ्यासक्रम / णवर्षय व वाढीव तुकडयांचे 
प्रस्ताव मागणवतांना व णशफारस करतांना शासनाच्या णद. 30.10.2010 च्या शासन 
णनिययामधील पणरणशष्ट्ट 'ब' व 'क' मध्ये सुधारिा करुन एकच पणरणशष्ट्ट “ब” णवणहत करण्यात 
आले असून यासोबत जोडलेल्या पणरणशष्ट्ट “ब”, “क” व  “ड” ची पतूयता करिाऱ्या 
प्रस्तावांचीच णशफारस णवद्यापीठांनी करावी. 

6. णवद्यापीठांनी अजय स्स्वकारतांना व णशफारस करतांना  णद. 30 ऑक्टोबर, 2010 च्या शासन 
णनिययामधील तरतूदीनूसार काययवाही करावी व या शासन णनिययासोबत जोडलेल्या पणरणशष्ट्ट  
“ ब”, “क” व “ड” मधील णनकर्षांची पतूयता होत असल्याची खातरजमा करुन त्या पषु्ट्टय य् 
कागदपत्रे अजासोबत क्रमवार पध्दतीने जोडण्यात यावीत. 

7. बायोटेक्नॉलॉजीच्या नवीन अभ्यासक्रम / णवर्षयांना मान्यता देण्याच े प्रस्ताव वरील नमुद णद. 
30.10.2010 च्या शासन णनिययाप्रमािे तसचे डॉ. कोळसकर यानंी अशा प्रस्तावांच्या 
छाननीसाठी ज े णनकर्ष ठरणवले होते त्या णनकर्षांप्रमािे छाननी करुन केवळ पात्र प्रस्ताव 
णशफारशीत कराव.े सदर णनकर्षांचा तक्ता “क” आणि “ड” ये्े सोबत जोडण्यात येत आहे. 

8. या शासन णनिययाद्वारे शासन णनियय णद. 25.10.2011 णनरसीत करण्यात येत आहे. 
सदर शासन णनियय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201309161426181608 असा आहे. हा आदेश 
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (ग. सं. कचरे) 
 कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. कुलगुरु,सवय अकृणर्ष णवद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
2. संचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पिेु 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. सवय णवभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
4. सवय कुलसणचव, अकृर्षी णवद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
5. मणश / णवणश तील सवय कायासने, उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मुंबई 
6. णनवडनस्ती मणश 4 



शासन िनणर्य कर्मांक एनजीसी 2012/(247/12)/ मिश 4, िदनांक : 2 स टबर, 2013  -   
पिरिश ट 'ब' 

सं थेच ेनाव :-                                 िव ापीठाचे नाव : 
िठकाण :-                                                                                           िव ाशाखा :- 
अ .कर्  तपासणी सूची पतुर्तेचा

"तपिशल"  
(होय/नाही) 

पृ ठ
कर्मांक 

1 सं थेचा नवीन महािव ालय मंजूरीसाठीचा िविहत नमुन्यात अजर्
2 सं था न दणी माणपतर्ाची साक्षािंकत त
3 महािव ालयाची मागणी करण्यापवूीर् सं थेच्या न दणीस िकमान एक वषर् पणूर् झाले आहे काय?  
4 सं थेच्या घटनेची साकं्षािंकत त 
5 सं थेचा मागील वषार्च्या लेखापिरक्षण अहवालाची साक्षािंकत त.
6 िकमान रु. 500000 च ेिफक्स िडपॉिजटची मािणत त
7 चालू वषार्च्या तपिशलवार अंदाजपतर्काची त
8 संबधंीत सं थेच ेआिर्थक यवहार रा टर्ीयकृत / शे ुल बकेँमाफर् त केले जात अस याच ेकागदपतर्. 
9 संबिंधत रा टर्ीयकृत / शे ुल बकेँमध्ये ठेवलेला ठेव िनधी िव ापीठाच्या पवूर् परवानगी िशवाय न

काढण्याबाबतचे संबिंधत रा टर्ीयकृत बकेँच ेव सं थेच ेसंयकु्त  आ ासन पतर्. 
10 शासनाच ेकायम िवना अनुदािनत धोरण लक्षात घेता अजार्सोबत महािव ालयाचा िनयमानुसार वतेन

व वतेनेतर खचर् सं था करणार अस याबाबतच ेरु. 100/- च्या टॅ प पेपरवर न दणीकृत हमीपतर् 
11 1. वत:ची जागा - अ) "अ" "ब" आिण "क"  वगर् महानगरपालीका क्षेतर्ामध्ये 1/2 एकर  अकृषक 

जागा सं थेच्या नावावर असले या कागदपतर्ाचंी मािणत त. 
 ब)  “ड” वगर् महानगरपालीका व नगरपािलका क्षतेर्ात िकमान 1 एकरअकृषकजागा सं थेच्या नावावर

असले या सरकारी कागदपतर्ाची मािणत त. 
 क) उवर्िरत सवर् क्षेतर्ासंाठी िकमान 3 एकर अकृषक जागा सं थेच्या नावावर असले या सरकारी

कागदपतर्ाची मािणत त. 
 2.  भाडयाची जागा - अ) "अ" "ब" आिण "क"  वगर् महानगरपालीका क्षेतर्ामध्ये 1/2 एकर अकृषक जागा

सं थेच्या नाव ेभाडे तत्वावर घेतले या “न दणीकृत कराराची”  त.  
 ब) “ड” वगर् महानगरपालीका व नगरपािलका क्षेतर्ात िकमान 1 एकर जागा सं थेच्या नाव ेभाडे

तत्वावर घेतले या “न दणीकृत कराराची”  त.  
 क) उवर्िरत सवर् क्षेतर्ासंाठी िकमान 3 एकर अकृषक जागा सं थेच्या नावे भाडे तत्वावर घेतले या

“न दणीकृत कराराची”  त.  
12 (अ) इमारत: ( वत:ची) - संबिंधत थािनक वराज्य सं था िंकवा इतर ािधकरणाचे मािणत उतारे.

  (सोबतच्या पतर् -अ मध्ये सवर्साधारण वगर्खोली व इतर क्षेतर्फळाचा तपशील जोडला आहे) 
 1) शैक्षिणक व शासकीय इमारत 

1.1 ाचायर् कक्ष 
1.2 कायार्लय 
1.3 इलेक्टर्ॉिनक/संगणक योगशाळा
1.4 रसायनशा  योगशाळा 
1.5पदाथर्िवज्ञान योगशाळा 
1.6 िजवशा  योगशाळा 
1.7 गंर्थालय  

 1.8 लेडीज रुम 
 1.9 रेकॉडर् रुम 
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 1.10 नॅक रुम 

1.11 टाफ रुम  
1.12 सभागृह      
1.13 मोठे याख्यान कक्ष 
1.14 टॉयलेट लॉक 
1.15 हरांडा 
1.16  एन.सी.सी. रुम 
1.17 एन.एस.एस. रुम 
2) 2.1 पाणी  सुिवधा (पाणी प ी पावती)
     2.2 िवज  सुिवधा (वीज देयकाची त)

     2.3 डेर्नेज  सुिवधा ( थािनक ािधकरणाच ेनकाशासह माणपतर्)

3)   हो टेल सुिवधा / पिरसरात 20 टक्के िव ाथ्यार्ंची राहण्याची सोय अस याच े माणपतर् 
“ब”) इमारत भाडयाची : (न दणीकृत भाडेकरार) 
 (सोबतच्या पतर् -अ मध्ये सवर्साधारण वगर्खोली व इतर क्षेतर्फळाचा तपशील जोडला आहे) 
1)  शैक्षिणक व शासकीय इमारत 
1.1 ाचायर् कक्ष 
1.2 कायार्लय 
1.3 इलेक्टर्ॉिनक/संगणक योगशाळा
1.4 रसायनशा  योगशाळा 
1.5 पदाथर्िवज्ञान योगशाळा 
1. 6 िजवशा  योगशाळा 
1.7 गंर्थालय  

 1.8 लेडीज रुम 
 1.9 रेकॉडर् रुम 
 1.10 नॅक रुम 
 1.11 टाफ रुम  
 1.12 सभागृह      
 1.13 मोठे याख्यान कक्ष 
 1.14 टॉयलेट लॉक 
 1.15 हरांडा 
 1.16  एन.सी.सी. रुम 
 1.17 एन.एस.एस. रुम 
 2) 2.1 पाणी  सुिवधा (पाणी प ी पावती)
      2.2 िवज सुिवधा (वीज देयकाची त)
 2.3 डेर्नेज सुिवधा ( थािनक ािधकरणाचे नकाशासह माणपतर्)
 3)    हो टेल सुिवधा / पिरसरात 20 टक्के िव ाथ्यार्ंची राहण्याची सोय अस याचे माणपतर् 
13 12 (अ) व (ब) मधील (1) व (2) साठी फिर्नचर िंकवा त्यासाठी िकमान रु. 5.00 लक्ष िश क. 
14 गंर्थालयात पु तकाची सूिवधा (िकमान 500 पु तके त्यक्षात हवीत)



15 थमत: महािव ालय भाडयाच्या इमारतीत सुरु केले जाणार असेल तर थम संलग्नीकरण
िमळा यापासून 5 वषार्मध्ये महािव ालय ज्या िठकाणासाठी मंजूर झाले आहे त्या िठकाणी वत:च े
इमारतीमध्ये थलातंिरत करत अस याबाबतच ेहमीपतर्. 

16 शासन िनणर्य कर्माकं एनजीसी - २००९/ (३०१/०९)/मिश - ४, िद. 25/9/2009 अन्वये ज्या सं थेची
यापवूीर्च ेमहािव ालये अि तत्वात आहेत अशा सं थेने नवीन महािव ालयाची मागणी के यास पवूीर्च्या 
महािव ालयाच ेनॅक /एनबीए मु याकंन अथवा पनुमुर् याकंन  असणे आव यक आहे.  
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पतर् - अ 

पिरिश ट ब मधील अ.कर्. 12(अ) व (ब) साठी कक्षिनहाय िकमान आव यक क्षेतर्फळ 
अ.कर्. कक्षाच ेनाव नग क्षेतर्

ित नग 
एकूण क्षेतर् कला/िवधी/

िशक्षण 
शा  

वािणज्य िवज्ञान कला  + 
वािणज्य 

कला  + 
िवज्ञान 

वािणज्य  + 
िवज्ञान 

कला, 
वािणज्य, 
िवज्ञान 

1) ाचायर् कक्ष 1 20 x 25 500 500 500 500 500 500 500 500
2) कायार्लय 1 30 x 20 600 600 600 600 600 600 600 600
3) इलेक्टर्ॉिनक/संगणक 

योगशाळा 
1 20 x30 600 -- -- 600 (0) -- 600 (0) 600 (0) 600 (0)

4) रसायनशा  योगशाळा 1 30 x 40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200
5) पदाथर्िवज्ञान योगशाळा 1 30 x 40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200
6) िजवशा  योगशाळा 1 30 x 40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200
7) गर्थालय  1 20 x 30 600 600 600 600 600 600 600 600
8) एनसीसी रुम 1 20 x 15 300 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0)
9) एन.एस.एस. रुम 1 20 x 15 300 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0) 300 (0)
10) लेडीज रुम 1 10 x 15 150 150 150 150 150 150 150 150
11) रेकॉडर् रुम 1 10 x 15 150 150 150 150 150 150 150 150
12) नॅक रुम 1 10 x 15 150 150 (0) 150 (0) 150 (0) 150 (0) 150 (0) 150 (0) 150 (0)
13) टाफ रुम  1 20 x 30 600 600 600 600 600 600 600 600
14) सभागृह      1 40 x 30 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
15) मोठे याख्यान कक्ष 3/6/9 900 2700 2700 2700 5400 5400 5400 8100
16) टॉयलटे लॉक 4 10 x 15 600 600 600 600 600 600 600 600
17) हरांडा 1 िकमान 5 फुट रुद 2100 2400 3300 3000 3800 4100 4650

 एकूण 
(िकमान आव यक क्षेतर्फळ) 

 10250 9200 9500 14000 12800 17200 17500 20750
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पिरिश ट 'क' 
पदवी तरावर बायोटेक्नॉलॉजी िवषय सुरु करण्यासाठी आव यक िनकष 

अ.कर्. तपासणी सूची
1 हा िवषय सुरु  करताना त्या महािव ालयात िवज्ञान शाखा असणे आव यक आहे.
2 सदर महािव ालयात िवज्ञान शाखा 4 वषार्पवूीर् सुरु झालेली पािहजे हणजचे िवज्ञान शाखेची एक बचॅ पास असणे 

आव यक आहे. 
3 महािव ालयाचे नॅक मू याकंन “अ”  ेणीचे असणे आव यक आहे.
4 सदर महािव ालयातून बायोलॉजीची एक बचॅ बाहेर पडली पािहजे.
5 या महािव ालयात बायोलॉजी, मायकर्ोबायोलॉजी, केमे टर्ी  हे िवषय पदवी तरावर असणे आव यक आहे. त्या 

िवषयातील पदवीधारकाचंी िकमान एक बचॅ पणूर् झाली पािहजे. 
6 भौितक व मूलभतू सुिवधा असणे आव  यक आहे.
7 पणूर्वळे पातर्ताधारक िशक्षक असले पािहजेत.
8 िव ापीठ शैक्षिणक अहर्ते माणे दोन अिध याख्याते एम.ए सी. बायोटेक्नॉलॉजी िवषयातील व एक एम.ए सी 

मायकर्ोबायोलॉजी िवषयाचा अिध याख्याता फूलटाईम पािहजे. चौथा िशक्षक एम.ए सी. केमे टर्ी, साखं्यीकी 
पािहजे. तुत अिध याख्याता पणूर्वळे नसला तरी चालेल.  

9 सदर महािव ालयात दोन योगशाळा पािहजेत.
10 िवषय सुरु ठेवण्यासाठी महािव ालयाची आिर्थक पिरि थती चागंली असली पािहजे.  

 
पिरिश ट 'ड' 

पद यु र तरावर बायोटेक्नॉलॉजी िवषय सुरु करण्यासाठी आव यक िनकष 
 

अ.कर्. तपासणी सूची
1  मागणी केले या महािव ालयात बी.ए सी. बायोटेक्नॉलॉजी हा िवषय असला पािहजे. 
2 सदर महािव ालयाचे नॅक मू याकंन िकमान "अ" ेणी असले पािहजे.
3 िवज्ञान शाखेचे सवर् िवषय असणे आव यक आहे.
4 बी.ए सी बायोटेक्नॉलॉजीचा िवभाग तीन वषार्पेक्षा जा त कालावधीचा असला पािहजे. 
5 तीन पणूर्वळे व एक अधर्वळे िशक्षक असणे आव यक आहे.
6 दोन योगशाळा सहा यक असणे आव यक आहे.
7 िकमान 600 वगर् फूट जागेच्या दोन योगशाळा असा यात. 
8 भौितक व मूलभतू सुिवधा असणे आव यक आहे.
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