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प्रस्िावना :-  
िाज्यािील उच्च णशक्षिाचा दजा व गुिवत्ता वाढणवण्यासाठी व इिि अनुर्षांणगक बाबींसाठी 

मिािाष्ट्र शासनाने “मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016” अांमलाि आिलेला आिे. सदि 
अणिणनयमािील  कलम 109(4) नुसाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी 
मांजुिीसाठी कालबद्ध िििदू किण्याि आलेली आिे. िसचे, या िििुदीस अनुसरुन अांमलबजाविी 
किण्यासाठी शासनाने काययपद्धिी णनणिि किावी, अशी िििूद कलम 109 (9) अन्वये किण्याि आली 
आिे. सदििू िििुदींच्या अनुर्षांगाने सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, 
णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी मांजुिीसाठी काययपद्धिी व णनकर्ष सुणनणिि किण्याची बाब 
शासनाच्या णवचािािीन िोिी.  त्यानुसाि उपिोक्ि सांदभय क्र. 2, 3, 4 येथील शासन णनियय अणिक्रणमि 
करुन शासनाने खालीलप्रमािे णनियय घेिला आिे :-  
 

शासन णनियय:- 
 

1.  सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि 
िुकडीसाठी मांजुिी देण्यासाठी पढेु णवणिि केलेल्या काययपद्धिीनुसाि काययवािी किण्याि यावी.  
काययपद्धिी :-  
1.1 णवद्यापीठाांनी त्याांच्या काययक्षते्राि उच्च णशक्षिाच्या सुणविाांच े सवयत्र समान वाटप िोण्यासाठी 

“मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 107 मिील िििुदीनुसाि एक 
सम्यक योजना (Perspective Plan) ियाि किावी. 

1.2 सवय णवद्यापीठाांनी पाच वर्षांचा बिृि आिखडा किावा, त्यामध्ये ज्या णजल्यामध्ये मिाणवद्यालयीन 
णशक्षिाि ढोबळ पटसांख्या प्रमाि (जीईआि) िाष्ट्रीय सिासिीपेक्षा कमी आिे अस े णजल्िे, 
नक्षलग्रस्ि, आणदवासी, डोंगिाळ /दुगयम भागासाठी सवोच्च प्राथम्य द्याव ेव त्या प्राथम्यक्रमानुसाि 
व िद्नांिि सवयसािािि याप्रमािे त्या-त्या शैक्षणिक वर्षासाठी णवणशष्ट्ट एवढ्याच नवीन अभ्यास 
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडीच्या (व्यावसाणयक (AICTE व NCTE मांजुिी देि 
असलेले) अभ्यासक्रम सोडून) मांजुिीच्या प्रस्िावाांची णशफािस किावी. 

1.3 सदि सम्यक योजना मिािाष्ट्र िाज्य उच्च णशक्षि व णवकास आयोगाकडून मान्य करुन घ्यावी. 
1.4 सम्यक योजनेस अनुसरुन णवद्यापीठाांनी नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि 

िुकडी सुरु किण्यासाठी वार्षर्षक योजना ियाि किावी. 
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1.5 वार्षर्षक योजनेि समावशे असलेल्या णठकािाांसाठीच े बबदु णनणिि केल्यानांिि सवय अकृर्षी 
णवद्यापीठाांनी बिृि आिाखडयािील णठकािासि वृत्तपत्राि जाणििाि देऊन अजय मागवाविे. बिृि 
आिाखडयाबािेिच्या णठकािासाठी अजय स्स्वकािले जािाि नािीि, असा स्पष्ट्ट उले्लख जाणििािीि 
किण्याि यावा व िस ेस्वीकारु नयेि.   

1.6 नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकड्ा सुरु किण्यास इच्छूक सांस्थाांनी 
“मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 109 (4) (क) मिील िििुदीनुसाि 
सोबिच्या पणिणशष्ट्ट “अ” मिील अजाच्या नमुन्याि सांबांणिि णवद्यापीठाकडे अजय दाखल किाविे. 
त्यासोबि पणिणशष्ट्ट “ब”मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे जोडण्याि यावीि. 

1.7 णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धिीने णवणिि नमुन्याि अजय स्वीकािाविे. अजाि भिण्याि 
आलेली माणििी व त्यासोबि जोडिे आवश्यक असलेल्या कागदपत्राांची िपासिी किण्यासाठी 
एक िपशीलसूची ियाि करुन आवश्यक बाबींची पूियिा कििािेच अजय स्वीकािाव.े ज्या 
णवद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धिीने सांगिकप्रिाली णवकणसि किण्याि आलेली नािी, अशा 
णवद्यापीठाांनी पढुील एका वर्षाि अजय स्वीकािण्याची सांगिकप्रिाली णवकणसि कििे अणनवायय 
िािील.  

1.8 णवद्यापीठाांकडे प्राप्ि झालेल्या अजांची छाननी किण्याकणििा आवश्यक िेवढ्या छाननी सणमत्या 
णवद्यापीठाांच ेकुलगुरु णनयकु्ि कििील. 

1.9 प्राप्ि अजांची व कागदपत्राांची पडिाळिी सोबि जोडण्याि आलेल्या पणिणशष्ट्ट “ब” मध्ये नमूद 
किण्याि आलेल्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनुसाि करुन छाननी सणमिी त्याांचा अिवाल 15 
ऑक्टोबि पयंि कुलगुरुां ना सादि कििील. 

1.10 ज्या सांस्थेच्या प्रस्िावाि बकवा कागदपत्राांमध्ये त्रटुी आढळून आल्यास त्या सांस्थेस / अजयदािास 
20 ऑक्टोबि पयंि त्रटुी कळणवण्याि येिील. 

1.11 त्रटुी कळणवण्याि आलेल्या सांस्थाांनी 31 ऑक्टोबिपयंि णवद्यापीठाकडे त्रटुीची पिूयिा कििे 
आवश्यक िािील.  

1.12 त्रटुीच्या पिूयिेच्या अजाची छाननी सणमिीकडून छाननी करुन त्यासिीि छाननीि पात्र झालेल्या 
अजासि अिवाल 15 नोव्िेंबिपयंि अध्यक्ष, अणिष्ट्ठिा मांडळ याांना सादि किण्याि येईल.   

1.13 सांबणिि णवद्यापीठाच ेकुलगरुु णवद्यापीठस्ििावि आवश्यक िेवढ्या िज्ञ सणमिी गणठि कििील. 
सदि िज्ञ सणमिीमध्ये छाननी सणमिीच्या सदस्याांच्या अांिभाव असिाि नािी. सदि िज्ञ 
सणमिीने 15 णडसेंबिपयंि प्रत्यक्ष भेटी देऊन नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, 
अणिणिक्ि िुकडीसाठी सांबांणिि सांस्थाांची सोबि जोडण्याि आलेल्या पणिणशष्ट्ट “ब”  मध्ये णवणिि 
किण्याि आलेल्या सूचीनूसाि ियािी आिे बकवा कसे, याबाबि काटेकोि पणिक्षि करुन त्याांचा 
अिवाल स्व्िडीओ छायाणचत्रिासि 15 जानेवािीपयंि अध्यक्ष, अणिष्ट्ठिा मांडळामाफय ि कुलगुरुां ना 
सादि किण्याि येईल. सदि पायाभिू सोयीसुणविा पिूय न कििाऱ्या सांस्थाांची णशफािस णवद्यापीठ 
कििाि नािी.  

1.14 कुलगुरुां कडून सांबांणिि पात्र सांस्थाांना 25 जानेवािी पयंि पात्रिा व अपात्रिा कळणवण्याि येईल. 
1.15 अपात्रिा कळणवलेल्या सांस्था 15 फेब्रवुािीपयंि त्याणवरुद्ध णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल करु 

शकिील. सदि अणपलावि (गिजनुेसाि िज्ञ सणमिी पाठवून अिवाल घेऊन) 15 माचयपययि 
कुलगुरु णनियय देिील. 

1.16 सवय पात्र अजयदाि सांस्थाांच े अजय मांजुिीच्या णशफािशीसि णवद्यापीठाकडून प्रपत्र-“ब” सि 
शासनाकडे णदनाांक 1 एणप्रलपयंि सादि किण्याि येिील. 

1.17 णवद्यापीठाकडून प्राप्ि झालेल्या व शासनस्ििाविील छाननीअांिी पात्र ठिलेल्या प्रस्िावावि 
शासनाकडून 15 जूनपयंि पिवानगी कळणवण्याि येईल. 
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1.18 विील िािखाांच्या सांदभाि स्पष्ट्ट किण्याि येिे की, उपिोक्ि िािखाांना सावयजणनक / स्थाणनक 
सुट्टी असल्यास त्याच्या पढुील कायालयीन णदवशीची िािीख िी अांणिम िािीख असेल.   

1.19 विील पणि. 1.8 मध्ये णवणिि केलेली छाननी सणमिी व पणि. 1.13 मध्ये णवणिि केलेली िज्ञ  
सणमिी याांची सांख्या िी-िी णवद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु किावयाचा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम,  
णवर्षय,  णवद्याशाखा व अणिणिक्ि िुकडी वाढ याांची व्याप्िी णवचािाि घेऊन ठिविील व णवणिि 
केलेल्या वळेापत्रकाि काम िोईल, याची खाििजमा कििील. 

 
2.    सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि 
िुकडी मांजुिी देण्यासाठी पढेु णवणिि केलेल्या णनकर्षाांनुसाि काययवािी किण्याि यावी.  
 

णनकर्ष :- 
 

2.1     मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयमािील कलम 109(6) मध्ये स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे णवद्यापीठ 
नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी सुरु किण्यासाठीचा उच्च णशक्षिाच्या 
णवद्यमान मिाणवद्यालयाचा बकवा पणिसांस्थेचा अजय, जि -  
(क)  िे, अणिस्स्वकृिी अणिकििाांच्या (NAAC) मानाांकनानुसाि अणिस्स्वकृिी बकवा पनुियअणिस्स्वकृिी 
णमळण्यासाठी पात्र आणि अपणेक्षि असल ेििीसुद्धा, एकिि िाष्ट्रीय मूल्याांकन व अणिस्स्वकृिी पणिर्षदेकडून 
बकवा िाष्ट्रीय अणिस्स्वकृिी मांडळाकडून (NBA) अणिस्स्वकृिी बकवा पनुियअणिस्स्वकृिी किण्याि आली 
नसिील ; आणि  
(ख)  िाज्य शासनाने णनिाणिि केलेल्या शिींचे िे अनुपालन किीि नसिील िि, िाज्य शासनाकडे 
पाठणविाि नािी.  

      त्याचप्रमािे, ज्याांची यापवूीची मिाणवद्यालये अस्स्ित्वाि आिेि, त्याांचेबाबिीि पढुील पिूयिा 
नसलेल्या सांस्थाांच ेअजय शासनाकडे णशफािशीि करु नयेि. 

अ) ज्या सांस्थाांच्या मिाणवद्यालयािील प्राचायांसणिि सवय अध्यापकाांची पदे अियिािािक व पात्र 
उमेदवािामिून भिलेली नसिील िि. 

ब)  यासोबि जोडलेल्या पणिणशष्ट्ट-ब, क, ड ची पिूयिा किि नसिील िि, 
2.2   शासनाच्या प्रचणलि िोििानुसाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि 
िुकड्ाांची मान्यिा िी कायम णवनाअनुदाणनि ित्वावि िािील.  
2.3    नवीन पाठ्यक्रमाची णशफािस कििाना अशा अभ्यासक्रमास णशखि सांस्था / कें द्रीय णनयामक मांडळ 
याांची मान्यिा आवश्यक असल्यास त्याांच्या मान्यिेणशवाय असा पाठ्यक्रम णशफािशीि किण्याि येऊ नये.  
2.4   ज्या मिाणवद्यालयाकणििा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी प्रस्िाणवि 
किण्याि आलेली आिे, त्या मिाणवद्यालयामध्ये अस्स्ित्वाि असलेल्या अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, 
णवद्याशाखा, िुकड्ाांना शासन मान्यिा आिे, शासनाने णवणिि केलेल्या णनकर्षाांनुसाि मूलभिू व भौणिक 
सुणविा उपलब्ि आिेि, याची खाििजमा केल्यानांििच प्रस्िाव णशफािणशि केले जाविे.  
2.5    ज्या मिाणवद्यालयाकणििा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी प्रस्िाणवि 
किण्याि आलेली आिे, त्या वाढीव अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडीकिीिा 
शासनाने णवणिि केलेल्या णनकर्षाांनुसाि वाढीव भौणिक व मूलभिू सुणविा उपलब्ि असल्याची प्रमाणिि 
कागदपत्रे मिाणवद्यालयाांनी अजासोबि जोडिे आवश्यक असनू, णवद्यापीठाने िी बाब प्रमाणिि किावी.  
2.6   ज्या मिाणवद्यालयाकिीिा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी मांजूि 
किण्याि आलेली आिे, त्याकणििा णवणिि णनकर्षाांप्रमािे णशक्षक-णशक्षकेिि कमयचािी णनयुक्ि केले 
असल्याच े प्रमािपत्र णवभागीय सिसांचालक, उच्च णशक्षि याांनी पढुील 06 मणिन्याांमध्ये शासनास सादि 
किाव.े  
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3. णवद्यापीठाांनी शासनाकडे प्रस्िाव पाठणविाना त्याि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, 
अणिणिक्ि िकुडी अस ेवगीकिि केलेले असेल. 
4. णवद्यापीठाांनी शासनाकडे प्रस्िाव पाठणविाना प्रस्िाव णवणिि केलेल्या णनकर्षाांची पिूयिा किीि 
असल्याची खात्री किावी. णवणिि णनकर्षाांची पिूयिा िोि नसिानासुद्धा प्रस्िाव शासनस्ििावि 
णवद्यापीठाकडून णशफािणशि केले गेल्यास, अशा णशफािस केलेल्या प्रकििी शासनास नािक न्यायालयीन 
प्रकििास सामोिे जाव ेलागि  आिे. त्यामुळे  णवणिि णनकर्षाांची पिूयिा किीि नसिाना प्रस्िाव शासनास 
सादि झाल्यास त्याची सवयस्वी जबाबदािी णवद्यापीठाची पयायाने प्र.कुलगुरु िथा अध्यक्ष, अणिष्ट्ठिा मांडळ 
याांची िािील. 

सदि शासन आदेश मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावि उपलब्ि 
किण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201709121301134808 असा आिे. िा आदेश णडजीटल 
स्वाक्षिीने साक्षाांणकि करुन काढण्याि येि आिे.  
 

  मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांचे आदेशानुसाि व नावाने, 
 
 
 
                                                                                            (िोणििी भालकेि) 
                                                                                    उपसणचव, मिािाष्ट्र शासन 
 

प्रि, 
  

1) कुलसणचव, सवय अकृर्षी णवद्यापीठे, मिािाष्ट्र िाज्य.  
2) सांचालक, उच्च णशक्षि, मिािाष्ट्र िाज्य, पिेु. 
3)  मा. मांत्री (उ. व िां. णश.) याांच ेणवशेर्ष कायय अणिकािी. 
4) मा. िाज्यमांत्री (उ. व िां. णश.) याांचे खाजगी सणचव. 
5)  अपि मुख्य सणचव (उ. व िां. णश.) याांच ेस्वीय सिायक. 
6)  सवय णवभागीय सिसांचालक, उच्च णशक्षि, मिािाष्ट्र िाज्य. 
7) णवणश-3, णवणश-4 कायासन, उच्च व िांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय. 
8) णनवड नस्िी (मणश-4) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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* पणिणशष्ट्ट-अ * 

 

नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी 
 

1. सांस्थेच ेनाव व पिूय पत्ता :  
(दुिध्वनी क्रमाांकासि) 

 

2. मिाणवद्यालयाच ेनाव आणि पिूय पत्ता :   
3. ज्या मिाणवद्यालयाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, 

णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी सुरु 
किावयाची आिे, त्या णठकािाची लोकसांख्या : 

 

4. मिाणवद्यालयाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, 
णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी सुरु किावयाच े
सत्र : 

 

5. अस्स्ित्वाि असलेल्या मिाणवद्यालयाि अभ्यास 
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी 
अस्स्ित्वाि असल्यास त्याचा िपणशल (मुळ 
िुकडी अनुदानावि असेल िि िसा स्पष्ट्ट उले्लख 
किावा) :  
िुकड्ाांचा प्रकाि नमूद किण्याि यावा. 
(अनुदाणनि/णवना अनुदाणनि/कायम 
णवनाअनुदाणनि/स्वयांअथयसिास्ययि) 

   णवर्षय णवद्याथी सांख्या 
णवद्याशाखा    
अभ्यासक्रम    
णवर्षय     
िुकडी     

6. आवदेन शुल्क रुपये-----/-,            िनाकर्षय क्र.---------------- 
णदनाांक ------------------            बकेँचे नाव--------------------- 
(िनाकर्षय कुलसणचव,-------------------------णवद्यापीठ, याांच ेनाव ेअसावा.) 

7. मिाणवद्यालयाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी सुरु किावयाच्या णवद्याशाखेचा 
िपशील : 
अ.क्र. शाखा अभ्यासक्रम अध्यापनाचे माध्यम अध्यापनाचे णवर्षय 

1.     
2.     

8. सांस्थेचा पांजीयनाचा क्रमाांक --------  व णदनाांक ----------- 
9. सांस्थेच्या सांणविानाि शैक्षणिक बाबींसांबांिी िििुद असल्यास त्या िििुदींच्या कलम क्र. व िद्नुसाि नणवन 

अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी सुरु किण्यासांबांिीचा सांस्थेचा ठिाव क्र.----- व 
णदनाांक -------- 

10. मिाणवद्यालयाि सुरु कििाि असलेल्या प्रस्िाणवि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि 
िुकडी मिाणवद्यालयाच्या 15 णक.मी. पणिसिािील इिि मिाणवद्यालयाि णशकणवले जाि असल्यास मागील 03 
वर्षांचा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडीच्या वस्िुस्स्थिीचा मिाणवद्यालयाांच्या 
नावासि िपशील :   
(जागा कमी पडल्यास स्विांत्र वगेळया कागदावि पिुणवण्याि यावी.) 
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11. आपि सुरु कििाि असलेल्या नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडीमुळे व उले्लणखि 
पणिसिािील इिि मिाणवद्यालयाशी अवास्िव स्पिा णनमाि िोईल काय ?  -------------------------------  

12. णनिणनिाळ्या अभ्यासक्रमाांच्या प्रथम वर्षाि प्रवशेेच्छुक णवद्यार्थ्यांची अांदाणजि सांख्या :  
कला वाणिज्य णवञान णवणि इिि 

     
13. 15 णक.मी. पणिसिािील अस्स्ित्वाि असलेल्या उच्च माध्यणमक शाळा व कणनष्ट्ठ मिाणवद्यालयाांची मागील 03 

वर्षांची पढुील सांदभाि माणििी द्यावी : 
अ.
क्र. 

शाळेचे/कणनष्ट्ठ 
मिाणवद्यालयाचे नाव व 

पत्ता 

वर्षय उच्च माध्यणमक पिीक्षेला 
बसलले्या णवद्यार्थ्यांची 

सांख्या 

उत्तीिय झालले्या 
णवद्यार्थ्यांची 

सांख्या 

उत्तीिय 
णवद्यार्थ्यांची 
टक्केवािी 

1.      
14. कला, वाणिज्य, णवञान णवद्याशाखेच्या नणवन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िकुडी ज्या 

मिाणवद्यालयाि सुरु किावयाची आिे, िे णठकाि 12 वी च्या पणिक्षचेे कें द्र आिे काय ? --------------------- 
15. कें द्र असल्यास िेथून 12 वी च्या माचय व ऑक्टोबिच्या पणिक्षेि उत्तीिय झालेल्या णवद्यार्थ्यांची कला, वाणिज्य, 

णवञान शाखाणनिाय सांख्या ----------------------------------------------------- 
16. अ) सांस्थेद्वािा  चालणवल्या जािाऱ्या शाळा व मिाणवद्यालये याांचा िपणशल----------------------- 

ब) सदि शाळा व मिाणवद्यालयाांची मान्य प्रवशे क्षमिा, प्रत्यक्ष प्रवणेशि व पणिक्षेस बसललेे णवद्याथी ------------ 
17. अ) मिाणवद्यालयासाठी वापिल्या जावयाच्या इमाििीच्या खोल्याांची सांख्या व आकाि -------------- 

ब) सदि इमािि खोल्याांमध्ये सध्या प्राथणमक, माध्यणमक, उच्च माध्यणमक बकवा इिि अभ्यासक्रमाचे वगय भििाि 
काय? -------------- ------- असल्यास त्याचा िपशील ------------------------- 

18. अजय केलेल्या वर्षािील 31 माचयला असलेली सांस्थेची आर्षथक स्स्थिी :- 
(अ)    स्थावि मालमत्ता  
(ब)    जांगम मालमत्ता  
(क)    बकेँिील िोख 
(ड)    बकेँच ेवा इिि कजय 

19. विील उले्लणखि बाबींणशवाय मिाणवद्यालयाच्या आकस्स्मक व अनाकस्स्मक खचासाठी किण्याि येिाऱ्या आर्षथक 
िििुदींचा िपशील :    -------------------------------------------------- 

 
 
 
 मूळ सिी (णशक्क्याची नािी)                                    मूळ सिी (णशक्क्याची नािी)  
             अध्यक्ष             सणचव 
 (सांस्थेच ेनाव व पिूय पत्ता)           (सांस्थेच ेनाव व पिूय पत्ता) 
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*  पणिणशष्ट्ट-ब  * 

 
 

सांस्थेचे नाव :-        णवद्यापीठाच ेनाव : 
णठकाि :-        णवद्याशाखा :- 
 

अ.क्र. िपासिी सचूी पिुयिेचा 
“िपणशल” 
(िोय/नािी) 

जोडलले्या 
कागदपत्राांचा 
पषृ्ट्ठ क्रमाांक 

1. सांस्थेचा णवणिि नमुन्याि अजय.   
2. सांस्था नोंदिी प्रमािपत्राची साक्षाांणकि प्रि.   
3. चालू वर्षाच्या िपणशलवाि अांदाजपत्रकाची प्रि.   
4. घटनेची साक्षाांणकि प्रि.   
5. सांस्थेच्या मागील वर्षाच्या लेखापणिक्षि अिवालाची प्रि.   
6. सांस्थेच्या णफक्स णडपॉणजटची प्रमाणिि प्रि. 

नणवन अभ्यास पाठ्यक्रम    -     रु.5.00लाख 
णवर्षय                               -      रु.2.00लाख 
णवद्याशाखा                       -      रु.5.00लाख 
अणिणिक्ि िकुडी              -      रु.3.00लाख 

  

7. सांबांणिि सांस्थेच ेआर्षथक व्यविाि िाष्ट्रीयकृि / शेड्ुल बकेँमाफय ि 
केले जाि असल्याचे कागदपत्र. 

  

8. सांबांणिि िाष्ट्रीयकृि शेड्ुल बकेँि ठेवलेला ठेव णनिी 
णवद्यापीठाच्या पवूय पिवानगीणशवाय न काढिेबाबिच े सांबांणिि 
िाष्ट्रीयकृि बकेँच ेव सांस्थेच ेसांयकु्ि आश्वासन पत्र.  

  

9. शासनाचे कायम णवनाअनुदाणनि िोिि लक्षाि घेिा, अजासोबि 
मिाणवद्यालयाचा णनयमानुसाि विेन व विेनेिि खचय सांस्था 
कििाि असल्याबाबिच े रु.100/- स्टँपपपेिवि नोंदिीकृि 
िमीपत्र. 

  

10. 1) स्वि:ची जागा -  
अ) “अ” “ब” आणि “क” वगय मिानगिपाणलका क्षेत्रामध्ये 1/2 

एकि अकृर्षक जागा सांस्थेच्या नावावि असलेल्या 
कागदपत्राांची प्रमाणिि प्रि. 

ब) “अ” “ब” आणि “क” वगय मिानगिपाणलका क्षेत्रापासून 5 
णक.मी. पिीसिाि णकमान 1 एकि अकृर्षक जागा. 

क) “ड” वगय मिानगिपाणलका व नगिपाणलका क्षेत्राि णकमान 1 
एकि अकृर्षक जागा सांस्थेच्या नावावि असलेल्या सिकािी 
कागदपत्राांची प्रमाणिि प्रि. 

ड) “ड” वगय मिानगिपाणलका व नगिपाणलका क्षेत्रापासून 5  
णक.मी. पिीसिाि णकमान 2 एकि अकृर्षक जागा. 
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इ) उवयणिि सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकि अकृर्षक जागा सांस्थेच्या 
नावावि असलेल्या सिकािी कागदपत्राची प्रमाणिि प्रि. 

2) भाडयाची जागा - अ) “अ” “ब” आणि “क” वगय 
मिानगिपाणलका क्षते्रामध्ये 1/2 एकि अकृर्षक जागा 
सांस्थेच्या नाव ेभाडेित्वावि घेिलेल्या “नोंदिीकृि किािाची” 
प्रि. 

ब) “ड” वगय मिानगिपाणलका व नगिपाणलका क्षेत्राि णकमान 1 
एकि जागा सांस्थेच्या नाव े भाडे ित्वावि घेिलेल्या 
“नोंदिीकृि किािाची ” प्रि. 

क) उवयणिि सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकि अकृर्षक जागा 
सांस्थेच्या नाव े भाडे ित्वावि घेिलेल्या “नोंदिीकृि 
किािाची” प्रि. 

11. अ) इमािि (स्वि:ची) - सांबांणिि स्थाणनक स्विाज्य सांस्था बकवा 
इिि प्राणिकििाच े प्रमाणिि उिािे. (सोबिच्या प्रपत्र-अ मध्ये 
सवयसािािि वगयखोली व इिि क्षते्रफळाचा िपशील जोडला आिे, 
िो खालील िकान्याि त्याांच्या नावासमोि नमूद किावा. िसचे, 
वगय खोल्याांची सांख्यािी नमूद किावी.) 
 

  

1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमािि : चौ.फु.   
1.1 प्राचायय कक्ष 
1.2 कायालय 
1.3 इलेक्रॉणनक्स/सांगिक प्रयोगशाळा 
1.4 िसायनशास्त्र प्रयोगशाळा 
1.5 पदाथयणवञान प्रयोगशाळा 
1.6 णजवशास्त्र प्रयोगशाळा 
1.7 ग्रांथालय 
1.8 लेडीज रुम 
1.9 िेकॉडय रुम 
1.10 नॅक रुम 
1.11 स्टाफ रुम 
1.12 सभागृि 
1.13 मोठे व्याख्यान कक्ष 
1.14 स्वच्छिागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01 

स्वच्छिागृि) मणिलाांसाठी स्विांत्र 
स्वच्छिागृि व प्रसािने 

1.15 व्ििाांडा 
1.16 एन.सी.सी.रुम 
1.17 एन.एस.एस.रुम 
1.18 वािनिळ (दुचाकी वािनाांसाठी) 
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2) 2.1 पािी सुणविा (पािी पट्टी पाविी)   
2.2 वीज सुणविा (वीज देयकाची प्रि)   
2.3 ड्रनेेज सुणविा (स्थाणनक प्राणिकििाचे नकाशासि प्रमािपत्र)   
3) िोस्टेल सुणविा / पणिसिाि 20 टक्के णवद्यार्थ्यांची िािण्याची 
सोय असल्याचे प्रमािपत्र 

  

“ब”) इमािि भाडयाची : (नोंदिीकृि भाडेकिाि) सांबांणिि 
स्थाणनक स्विाज्य सांस्था बकवा इिि प्राणिकििाच ेप्रमाणिि उिािे. 
(सोबिच्या प्रपत्र-अ मध्ये सवयसािािि वगयखोली व इिि 
क्षेत्रफळाचा िपशील जोडला आिे, िो खालील िकान्याि त्याांच्या 
नावासमोि नमूद किावा. िसेच, वगय खोल्याांची सांख्यािी नमूद 
किावी.) 

  

1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमािि चौ.फु.   
1.1 प्राचायय कक्ष 
1.2 कायालय 
1.3 इलेक्रॉणनक्स/सांगिक प्रयोगशाळा 
1.4 िसायनशास्त्र प्रयोगशाळा 
1.5 पदाथयणवञान प्रयोगशाळा 
1.6 णजवशास्त्र प्रयोगशाळा 
1.7 ग्रांथालय 
1.8 लेडीज रुम 
1.9 िेकॉडय रुम 
1.10 नॅक रुम 
1.11 स्टाफ रुम 
1.12 सभागृि 
1.13 मोठे व्याख्यान कक्ष 
1.14 स्वच्छिागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01 

स्वच्छिागृि) मणिलाांसाठी स्विांत्र 
स्वच्छिागृि व प्रसािने 

1.15 व्ििाांडा 
1.16 एन.सी.सी.रुम 
1.17 एन.एस.एस.रुम 
1.18 वािनिळ (दुचाकी वािनाांसाठी) 

   

2) 2.1 पािी सुणविा (पािीपट्टी पाविी)   
2.2 वीज सुणविा (वीज देयकाची प्रि)   
2.3 ड्रनेेज सुणविा (स्थाणनक प्राणिकििाचे नकाशासि प्रमािपत्र)   
3) िोस्टेल सुणविा / पणिसिाि 20 टक्के णवद्यार्थ्यांची िािण्याची 
सोय असल्याचे प्रमािपत्र 

  

12. 12(अ) व (ब) मिील (1) व (2) साठी फर्षनचि बकवा त्यासाठी 
णकमान रु.5.00 लक्ष णशल्लक असल्याबाबिचा पिुावा. 
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13. जो पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, िकुडी सुरु किावयाचा आिे  
ग्रांथालयाि पसु्िकाची सुणविा (णकमान 100 पसु्िके प्रत्यक्षाि 
िवीि) 

  

14. प्रथमि: मिाणवद्यालय भाड्ाच्या इमाििीि सुरु केले असेल िि 
प्रथम सांलस्ननकिि णमळाल्यापासून 5 वर्षामध्ये मिाणवद्यालय ज्या 
णठकािासाठी मांजुि झाले आिे, त्या णठकािी स्वि:च ेइमाििीमध्ये 
स्थलाांििीि किि असल्याबाबिचे िमीपत्र. 

  

15. मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयमािील कलम 109(6) 
मध्ये स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे ज्या सांस्थेची यापवुीच े मिाणवद्यालय 
अस्स्ित्वाि आिे अशा सांस्थेने नणवन मिाणवद्यालयाची मागिी 
केल्यास पवुीच्या मिाणवद्यालयाचे नॅक/एनबीए मूल्याांकन अथवा 
पनूमूयल्याांकन असिे आवश्यक आिे. 
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प्रपत्र-“अ” 
पणिणशष्ट्ट ब मिील अ.क्र. 12 (अ) व (ब) साठी कक्षणनिाय णकमान आवश्यक क्षते्रफळ 

अ.
क्र. 

कक्षाच ेनाव नग क्षेत्र प्रणि नग एकुि 
क्षेत्र 

कला/णविी/ 
णशक्षि शाखा 

वाणिज्य णवञान कला + 
वाणिज्य 

कला + 
णवञान 

वाणिज्य 
+ 

णवञान 

कला, 
वाणिज्य, 
णवञान 

1) प्राचायय कक्ष 1 20*25 500 500 500 500 500 500 500 500 
2) कायालय 1 30*20 600 600 600 600 600 600 600 600 
3) इलेक्रॉणनक/सांगिक  

प्रयोगशाळा 
1 20*30 600 -- -- 600(0) -- 600(0) 600(0) 600(0) 

4) िसायनशास्त्र प्रयोगशाळा 1 30*40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200 
5) पदाथय णवञान प्रयोगशाळा 1 30*40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200 
6) णजवशास्त्र प्रयोगशाळा 1 30*40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200 
7) ग्रांथालय 1 20*30 600 600 600 600 600 600 600 600 
8) एनसीसी रुम 1 20*15 300 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 
9) एन.एस.एस.रुम 1 20*15 300 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 300(0) 
10) लेडीज रुम 1 10*15 150 150 150 150 150 150 150 150 
11) िेकॉडय रुम 1 10*15 150 150 150 150 150 150 150 150 
12) नॅक रूम 1 10*15 150 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 
13) स्टाफ रूम 1 20*30 600 600 600 600 600 600 600 600 
14) सभागृि 1 40*30 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
15) मोठे व्याख्यान कक्ष 3/6/9  900 2700 2700 2700 5400 5400 5400 8100 
16) टॉयलेट ब्लॉक 4 10*15 600 600 600 600 600 600 600 600 
17) व्ििाांडा 1 णकमान 5 फुट 

रुां द 
 2100 2400 3300 3000 3800 4100 4650 

 एकूि  (णकमान आवश्यक क्षेत्रफळ )   10250 9200 9500 14000 12800 17200 17500 20750 
*      व्यावसाणयक मिाणवद्यालयासाठी स्विांत्र  णशखि सांस्था / कें द्रीय णनयामक मांडळे असल्यास अशा णशखि सांस्था / कें णद्रय  णनयामक मांडळाच्या णनयमानुसाि त्याांनी णवणिि   
       केलले्या आवश्यक भौणिक सुणविा व शैक्षणिक सुणविाांचे णनकर्ष त्याांना लागू िाििील. 
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*   प्रपत्र-ब   * 
क्र. सांस्थे

चे नाव 
व पूिय 
पत्ता 

प्रस्िाणवि  
नवीन 
अभ्यास 
पाठ्यक्रम, 
णवर्षय, 
णवद्याशा
खा, 
अणिणिक्ि 
िुकडी 
णवद्याशाखे
चा िप 
णशल 

णव
द्या
पी
ठाां
नी 
केले
ली 
णश
फाि
स 

सांस्थेने 
मिाणवद्यालयाांसा
ठी आवश्यक 
णवद्यापीठ 
अनुदान 
आयोगाने णवणिि 
केलले्या मूलभिू 
सुणविा उपलब्ि 
केल्या आिेि 
काय?  
असल्यास, 
त्याचा िपणशल 

सांस्थे
ची 
आर्षथ
क 
स्स्थिी 
कशी 
आिे. 

ज्या िालकु्यामिील 
मिाणवद्यालयाि नवीन 
अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, 
णवद्याशाखा, अणिणिक्ि 
िुकडी माणगिली आिे त्या 
िालुक्यािील 
मिाणवद्यालयाि अस्स्ित्वाि 
असिाऱ्या नवीन अभ्यास 
पाठ्यक्रम, णवर्षय, 
णवद्याशाखा, अणिणिक्ि 
िुकडीवि  णवपणिि पणििाम 
िोईल बकवा कसे, 

िालुक्या 
मध्ये 
अस्स्ित्वा
ि 
असले
ल्या 
मिाणवद्या
लयाांची 
नावे व 
मिाणवद्या
लयाांमिी
ल अांिि 

िालुक्यामध्ये 
अस्स्ित्वाि 
असलले्या 
मिाणवद्यालयाांिील 
णवद्याशाखेंिगयि 
णशकणवल्या 
जािाऱ्या णवर्षयाचे 
गट (व्यावसाणयक 
अभ्यासक्रमाांची 
स्विांत्र माणििी 
द्यावी) 

गटणनिाय 
णवद्याथी 
सांख्या 
(व्यावसा
णयक 
अभ्यासक्र
माची 
स्विांत्र 
माणििी 
द्यावी 

िालुक्याम
ध्ये 
मिाणवद्याल
य 
शाळाांमिुन 
12 वी 
उत्तीिय 
झालले्या 
णवद्याशाखा 
णनिाय 
णवद्यार्थ्यांची 
सांख्या 

मागील वर्षी 
णकिी 
णवद्याथी 
नवीन 
अभ्यास 
पाठ्यक्रम, 
णवर्षय, 
णवद्याशाखा, 
अणिणिक्ि 
िुकडी प्रवशेा 
पासून वांणचि 
िाणिल े

नवीन अभ्यास 
पाठ्यक्रम, णवर्षय, 
णवद्याशाखा, 
अणिणिक्ि िुकडी 
सुरु किण्यास 
पिवानगी द्यावी 
बकवा कसे 
याबाबिचे 
णवद्यापीठाच े
स्वयांस्पष्ट्ट अणभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

      +  

 

सुचना :  सांस्थेने िकाना क्र.4, 5 व 13 सोडून इिि माणििी अचकू भिावी.  त्यािील चकुाांची जबाबदािी सांस्थेची िािील. 
 

मूळ सिी (णशक्क्याची नािी)                                  मूळ सिी (णशक्क्याची नािी)  
            अध्यक्ष               अध्यक्ष, अणिष्ट्ठिा मांडळ, सांबांणिि अकृणर्ष  णवद्यापीठ 
 (सांस्थेच ेनाव व पिूय पत्ता)  

 



 

SNDT Women’s University Mumbai 
 

Affiliation Fee Schedule 2021-22 
 

Sr. No. Category Faculty/Courses 

Fees for Extension of 

Affiliation in Rs. 

(New Division/New 

Subject) 

Fees for 

Extension of 

Affiliation for 

New Faculty 

in Rs. 

1 UG Course  

Arts, Commerce, Science, 

Home Science (For each 

faculty)  

15,000 35,000 

2 UG Course  Arts (BMM)  15,000 50,000 

3 UG Course  Science (B.Sc.CLS)  15,000 50,000 

4 UG Course  Social Work (B.S.W.)  15,000 35,000 

5 UG Course  

B. Design (4 years)  

- Fashion Design 

- Fashion Communication 

- Life Style 

- Textile Design 

15,000 50,000 

6 UG Course  Technology - BCA  15,000 50,000 

7 UG Course  
Technology - B.Sc. IT, B. 

Pharmacy,  
30,000 1,00,000 

8 PG Course  Management - BMS  30,000 1,00,000 

9 PG Course  Law - BBA-LLB, LLB  30,000 1,25,000 

10 PG Course  

Arts, Commerce, Science, 

Home Science (For each 

faculty)  

15,000 -- 

11 PG Course  
Arts - Master of Mass 

Media  
20,000 -- 

12 PG Course  Social Work (M.S.W.)  15,000 -- 

13 PG Course  Law - LLM  30,000 -- 

14 PG Course  Management - MMS  30,000 -- 

15 PG Course  MCA  15,000 50,000 

16 UG Diplomas  All subjects  15,000 - 

 
 
Note :-  If the proposals are rejected by the University, 2/3 of the affiliation 

fees (Except Application Form fee) paid by the Trust concerned will be 

refunded, and if the proposals are rejected by the Government of 
Maharashtra, 1/3 of the affiliation fees (Except Application Form fee) 
paid by the Trust concerned will be refunded, after following the 

procedure in existence. 


