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पशरपत्रक :- 

 महाराष्ट्र शिद्यापीठ अशिशनयम, 1994 च्या कलम 82(1) मध्ये बृहत आराखडा करण्यासांबांिी जी 
तरतूद आहे, त्या तरतुदीची व्यापकता शिचारात घेऊन सखोल अभ्यासाांती बृहत आराखडा तयार होऊन तो 
िासनास सादर होऊन िासनामार्फ त राज्य उच्च शिक्षण पशरषदेस सादर होऊन त्यास पशरषदेची मान्यता 
शमळणे आिश्यक आहे. तसेच, महाराष्ट्र शिद्यापीठ अशिशनयम, 1994 च्या कलम 82(3) मिील तरतुदीनुसार 
नशिन महाशिद्यालय (पारांपाशरक, व्यािसाशयक) शिद्यािाखा, शिषय / अभ्यासक्रम, िाढीि तुकडया मागणी 
करणारे प्रस्ताि सांबांशित सांस्थााांनी शद.31 क्टोोबरपुिवी  शिद्यापीठाकडे सादर करणे अशनिायफ आहे. त्यासाठी 
सांबांशित शिद्यापीठाने तयार केलले्या बृहत आराखडयामध्ये शिशहत केलेली स्थााने शिचारात घेऊन  सिफ 
शिद्यापीठाांच्या जाशहरात प्रशसद्ध करण्यात येतात. शिद्यापीठाच्या  बृहत आराखडयानुसार प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तािाांची शिद्यापीठ अशिशनयम ि िासन शनणफय 30.10.2010 नुसार शिशहत कायफपध्दती आशण िासनाने 
िळेोिळेी शनशित केलेल्या शनकषाांच्या आिारे  शिद्यापीठ ि िासनस्तरािर तपासणी करुन पात्र ठरलले्या 
प्रस्तािाांना मान्यता देण्यात येते. 

2. उच्च शिक्षण हे ग्रामीण, डोंगराळ, आशदिासी, नक्षलग्रस्त इत्यादी भागातील शिद्यार्थ्यांना उपलब्ि 
व्हाि ेया हेतूने सांपूणफ राज्यामध्ये महाशिद्यालयाचे अभ्यासपुणफ ि समतोल जाळे शनमाण होणे अपेशक्षत आहे. 
तथााशप,मागील िषवी  जिळपास 25 टो्के जागा शर्त होत्या. तसेच चालू िषवी   मान्यता देण्यात आलेल्या 
नशिन महाशिद्यालये, शिद्यािाखा, अभ्यासक्रम ि िाढीि तुकडया या माध्यमातून िाढीि प्रििे क्षमता शनमाण 
झाली आहे. यास्ति,राज्यातील सिफ अकृषी शिद्यापीठाांना कळशिण्यात येते की, िैक्षशणक िषफ 2015-16 साठी 
नशिन महाशिद्यालय(पारांपाशरक, व्यािसाशयक) शिद्यािाखा, शिषय / अभ्यासक्रम, िाढीि तुकडयाांच्या  
प्रस्तािाांना मान्यता न देण्याचा शनणफय िासन स्तरािर घेण्यात आलेला आहे. सदरचा शनणफय सिफ सांस्थाा/ 
महाशिद्यालयाांना शिद्यापीठ स्तरािरुन कळशिण्यात यािा. 

3. त्याचप्रमाणे िर नमुद केल्या नुसार अशिशनयमातील तरतुदीनुसार शिद्यापीठाांनी तीन मशहन्याच्या आत 
सुिारीत बृहत आराखडा तयार करुन, तो उच्च शिक्षण पशरषदेच्या मान्यतेसाठी सादर करािा. सदर 
शनदेिाची काटेोकोरपणे अांमलबजािणी करािी. 
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4. सदर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थाळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201504301159031908 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटोल स्िाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 

              महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार ि नािाने, 

 

 

              (पा.म.ताकटेो) 
उपसशचि, महाराष्ट्र िासन 

प्रशत, 
1. मा. कुलपतींचे सशचि, राजभिन, मलबार शहल, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सशचि 
3. मा. कुलगुरु, सिफ अकृषी शिद्यापीठे 
4. कुलसशचि सिफ अकृषी शिद्यापीठे 
5. शिभागातील सिफ सहसशचि/उपसशचि, उच्च ि तांत्र शिक्षण शिभाग, मांत्रालय, मुांबई 
6. सांचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
7. सिफ शिभागीय सहसांचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
8. मा. मांत्री, उच्च ि तांत्र शिक्षण याांचे खाजगी सशचि, मांत्रालय, मुांबई 
9. मा. राज्यमांत्री, उच्च ि तांत्र शिक्षण याांचे खाजगी सशचि, मांत्रालय, मुांबई 
10. प्रिान सशचि, उच्च ि तांत्र शिक्षण याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
11. शनिडनस्ती (शििी-3) 
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