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PROLOGUE 
 
Throughout history, the greatness of a nation or a civilization is 

closely associated with the greatness of its system of education – 

especially, higher education. Great universities like Nalanda and 

Takshshila in ancient India contributed immensely to spreading our 

nation's reputation far and wide. Even in modern times, the name of 

the best universities in the world are a proud part of the global 

reputation of great nations and cities. The brand images of New York, 

London, Berlin, Tokyo , Tel Aviv, Beijing, Shanghai, Seoul, etc., owe 

a lot to the global ranking of the universities located in these cities. 

 

Today India is emerging as a global power in the 21st century. 

Mumbai, India's financial and commercial capital, is transforming 

itself in line with its aspiration to become a global city. Therefore, 

once again, the Universities of Mumbai, which was established in 

1857, has an opportunity, also a responsibility, to make its fullest 

contribution to Resurgent India and Resurgent Mumbai. It is our 

aspiration, also our resolve, to make the University of Mumbai the 

best university in India, and to earn a place among the Top 100 best 

universities in the world. 
 

Today our University undoubtedly faces many challenges. I do not 

wish to belittle these challenges. However, with collective and 

sustained effort, and with matching dedication and commitment from 
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all the stakeholders, I am sure we shall overcome these challenges & 

climb the summits of success that are beckoning us. 

 

The Future of Mumbai University will not be unworthy of its past. 

Indeed, it will be brighter that its past. As our University begins 

preparations to celebrate its 160th anniversary in 2017, I appeal to all 

if you to join this movement of reimagining University of Mumbai & 

building infrastructure and academia to make it one amongst the 

Global League. 

 
 
 
                                                                         Vice-Chancellor 
                                                                      Mumbai University 
  
12th  September , 2017 
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1. REIMAGINING MUMBAI UNIVERSITY: VISION GLOBAL 
LEAGUE 
 
INTRODUCTION: 
The University of Mumbai is one of the most important and 

prestigious universities of post independence India. 

 

It is extremely well located in the heart of Mumbai, spreading over 

220 acres with the CST-Santa Cruz road on the North & East, the 

Mithi River on the west and the Bandra Kurla complex in the South. 
 

Over the years, it has developed largely on its own, given the 

availability of large tracts of land, but without the visionary benefit of 

a thorough Masterplan and such a document to bind the overall 

campus in an integrated whole. In this, its 160th year, the University of 

Mumbai is on the threshold of projecting itself into the global league. 

This masterplanning effort is to help create a tangible vision for the 

premier university for the next many decades, and help chart its 

positive growth in the most suitable direction… for its Students, its 

alma mater, its Academia and the city of Mumbai. 
 

WHAT IS A MASTER PLAN? 

A campus master plan is a physical manifestation of a university's 

strategic plan. At its best, it is a road map for the future of a campus, 

and becomes a crucial tool in confirming that short-term projects are 

working in conjunction with long-term plans and goals. 
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Why do we need it so much? 

Without it, each decision made about a campus' facilities --from new 

buildings to renovations to infrastructure improvements --is made in 

isolation, without a bigger vision in mind. And a good campus plan 

builds in flexibility, so that it can accommodate shifting academic 

priorities and economic conditions.  
 

GROWTH POTENTIAL 

The University of Mumbai has grown through the decades, adding 

new departments and fields of study, concurrent with the needs of the 

Nation and the academic and intellectual resource required to feed 

these needs. Traditional courses of Social Science, Languages, Pure 

Science and Commerce have learnt to coexist with new-age courses in 

Management, Information Technology and Nano Technology… with 

more and more exciting opportunities on the anvil, from Artificial 

Intelligence, to Sustainability, to Film Making, Leadership, Sports, 

Life Coaching, Design, Space Science and more. 

 

University of Mumbai accepts and would like to welcome such 

change. And this cannot be done in an ad-hoc manner. A proper 

Masterplan, as envisioned so far provides value to each such existing 

and proposed sectors of academic and allied development. It puts in 

the direct context of the land it so preciously sits upon in the heartland 

of Mumbai. 
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THE MUMBAI CONTEXT: 

Mumbai is the largest city in Maharashtra, in Western India and the 

absolute commercial capital of India. 

University of Mumbai is located at Kalina, a mile south of Mumbai 

Aiport, and just adjoining the vast economic hub of the Bandra Kurla 

Complex (BKC) at its southern flank. The important Western 

expressway and the new metro line is just to its west,a  few minutes 

away and is well located to all parts of Mumbai and its hinterlands. 

There literally is no better location possible in Mumbai!  

THE MUMBAI UNIVERSITY (MU): PRESENT SCENARIO 

Many of the buildings located in the Vidyanagari Campus of 

University are in state of structural and functional decay. A detailed 

site analysis and visual audit has indicated that there is a need for a 

development overhaul. However, redevelopment will be done phase-

wise and sensitively. 

The landscape is well developed and should be conserved. 

 

ANALYSIS OF PRESENT MASTER PLAN 

The main entry is at the Eat, with a subsidiary entry (towards Sports 

Block) at the North. Most of the present development is on the 

Eastern side, with some spread-over to the south-west. There is no 

clear zoning or natural sectorisation of related departments. 

Orientation of buildings is based on sequential spatial development as 

per availability and convenience and roads seem to propagate 

accordingly. 
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However, because of lush vegetation at various pockets, the micro-

climate is unique, as is the environment, with a prominent patch of 

wetlands on the west, with the Mithi River. 

 

MASTER PLAN: VISION AND CONCEPT: 

We want to reimagine the University of Mumbai as a global 

University, with the best of campus masterplanning principles. 

 

The new Masterplan would – 1) communicate institutional vision / 

values, 2) create a sense of place and 3) facilitate better change. 
 

Three components coincide and work together to support the core 

mission and values of the university – Landscape, Buildings & 

Circulation. Together, they ensure the largest of campuses feel 

humane and comfortable, have positive purpose and elucidate 

character. 
 

Global, leading campuses employ such principles to ensure a 

wonderful “learning”, rather than “teaching” environment. 

 

MASTERPLANNING PRINCIPLES: 

Creating a LEGIBLE campus 

In campuses, legibility & wayfinding are major aspects of a successful 

masterplan. It provides distinction, purpose and a clarity of vision in 

placing new buildings and enhancing value 
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Creating a CONTEXTUAL Campus 

Such large development does not succeed as an island in isolation. Its 

edges and paths are derived from a larger geographical context, the 

needs of the neighbourhood and the successful physical and 

ecological linkages formed. 

 

Creating a memorable LANDMARKS 

In a continuation of the legibility principle, creating memorable 

landmarks endears users to the project, provides sense of location and 

pride, while simultaneously endowing tremendous value to the 

landmark property and its vicinity. 
 

Creating a GREEN campus: Nestled in NATURE 

With a major natural edge on one side, and a lush existing landscape, 

this campus has a micro-climate and environment of its own; 

seemingly better than its Mother City. The idea is to enhance it further 

as a Campus in a Garden concept, allow for a it being a major 

environmental asset in the heart of the city, and having a lush, green 

characteristic of its own. 

 

Blending modern technology with traditional wisdom 

Major aspects of Traditional Wisdom of creating Universities has 

been thoughtfully integrated into the planning so as to keep it 

beneficial for the success of the overall planning without being in 

conflict with other planning principles. 
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WALKABLE and intuitively convenient 

As spread out as the campus is, special efforts needs be take to ensure 

convenient, intuitive and comfortable connections to promote non-

motorised transport. 

Sectors and amenities are mostly decentralised, thus ensuring most 

conveniences are but a short walk or cycle trip away. 
 

Environmentally SUSTAINABLE 

Such a large development needs to be a beacon of sustainable 

planning, not just planning IN nature, but planning WITH Nature, to 

set a precedent, a prototype of sustainable campus planning that 

should be emulated across the country. 
 

MASTERPLANNING A TRUE GREEN CAMPUS 

From Masterplanning to Architecture, the entire campus planning is 

being done keeping in mind that it be presented as a high rated IGBC 

Green Campus, the first in Maharashtra. This will ensure compliance 

of holistic sustainable planning. 

Environmental Services: 

 Waste water treatment 

 Reuse of treated water 

 Organic waste treatment 

 Recycling of Dry waste 

 Solar PV plant  

 Rain water harvesting 

 Low loss Transformers 
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Ecological Services: 

 Flood control and Photo-remediation 

 Riparian Zone with Bio-diversity Park  

 Central Eco Park 

 Storm water run-off velocity reduction 

 Bio-remediation through Swales 

 Green Corridors with layers of landscaping 

 Connection of Water Bodies 
 

MASTERPLAN STRUCTURE 

The new masterplan attempts bringing much needed order, 

arrangement of spaces and legibility in circulation into the Structure 

Plan. We rooted in its existing structure, found inherent strength and 

brought about the creation of two major orientations and axii, leading 

to a focussed central space. 
 

This allows the creation of 4 distinct directional quadrants. 

Most of the new proposed development is considered in the Western 

and South quadrant, while the North and East quadrants are more of 

strategic densification and redevelopment of existing departments. 
 

This also allows ease of relating to the Masterplan, while 

simultaneously allowing proper sectorisation, distribution of 

infrastructure and phasing. 
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MASTERPLAN LANDUSE 

Every Masterplan needs a proper correlation of landuses – from 

Academic to residential to Communication and Greens – to make it 

work as a planned, defined whole. 
 

The landuses are also a genesis of the structure plan. 

Here we have kept more 1/3rd of the Plan green and open, while the 

dominant landuse is for Academic development. Residential is limited 

to the Southern side and will be highrise. 
 

Amenities and infrastructure are distributed to ensure ease and access 

and roads are well defined with proper hierarchy. 
 

MASTERPLAN CIRCULATION AND STRATEGY 

From an existing free-for-all plan, it is progressively thought to make 

the new campus as a Non-Motor Priority Campus. Circulation 

networks will be intuitively regulated to ensure Car movement to only 

few sectors, allow public transport movement along main roads, 

introduce 3 well-distributed and accessible Transit Hubs that will 

have parking, intra-campus shuttle transit services and Bus Stops. 

Other roadways will be pedestrianised. New entries have been 

opened on important surrounding corridors, including important new 

accesses from a near Metro Station and a proposed Elevated 

highway to the west. 

 

DEPARTMENTS AND EDUCATION PROGRAMMES 

 

DEPARTMENTS AND EDUCATION PROGRAMMES 
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EXISTING DEPARTMENTS OF THE UNIVERSITY: 

 

ARTS STREAM (FACULTY OF ARTS) 

School (Autonomous) 

Mumbai University School of Economics and Public Policy 

 

Cultural Arts Stream 

Academy of Theater Arts  

Department of Music  

Lok Kala Academy  

Department of Dramatic Arts (Sindhudurg) 

 

Departments 

Department of Communication and Journalism 

Department of Education  

Department Of Library Sciences 

 

Language, Linguistics and Literature 

Department of Arabic 

Department of English 

Department of French 

Department of German 

Department of Gujarati 

Department of Hindi 

Department of Kannada 
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Department of Linguistics 

Department of Marathi 

Department of Persian 

Department of Russian 

Department of Sanskrit 

Department of Sindhi 

Department of Urdu 

Department of Chinese Studies 

 

Social Sciences Stream 

Department of Applied Psychology 

Department of Civics & Politics 

Department of Philosophy 

Department of History 

Department of Sociology 

 

Department to address Students’ Issues: 

Department for Students Development 

 

Centres for International Studies 

Centre for Eurasian Studies 

Centre for African Studies 

 

Geology/ Geography Stream 

Department of Geography 

Department of Archaeology 
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Sports and Physical Education 

The Department of Physical Education 

Department of Sports  

 

COMMERCE & MANAGEMENT STREAM (FACULTY) 

Commerce Stream 

Department of Commerce 
 

Management Stream 

Jamanlal Bajaj Institute of Management 

Alkesh Mody Institute of Management  
 

SCIENCE STREAM (FACULTY OF SCIENCE) 

Centres for Excellence 

UM-DAE Centre of Excellence in Basic Sciences 

National Centre for Nanosciences and Nanotechnology 
 

University Departments 

Department of Physics  

Department of Bio-Physics  

Department of Chemistry  

Department of Mathematics  

Department of Life Sciences  

Department of Oceanography 

Department of Biotechnology  

Department of Statistics  
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Department of Computer Science  

Department of Law 

Department of Information Technology 
 

Centres of National Authorities on Campus 

UGC Human Resources Development Centre 

Western Regional Instrumentation Centre  

Western Region Centre of ICSSR 

Centres for addressing issues of global importance 

 Centre for Disaster Management 

 Dr. Ambedkar Center for Social Justice 

 Academy for Administrative Services  

 Maharashtra  Adhyayan Kendra  

 Gurudeo Tagore Chair for Comparative Literature 

 Shri. Balasaheb Thackeray Chair 

 Confucius Institute 

 Xi Shan Lin Center for India China Studies 

 Centre for European Studies 

 Indo-Israel Study Centre 

 Adv. Bal Apte Centre (proposed) to address role of youth 

movement in nation building 

 Center for Career Guidance and Counselling (Proposed) at Navi 

Mumbai  in collaboration with CIDCO 

 

 

 

 



17 
 

FACULTY OF INTERDISCIPLINARY STUDIES: 

 Department of Law 

 

 

School/ Academy: 

Mumbai University of Mumbai Law Academy 
 

Interdisciplinary Center for Skill Development  

Garware Institute of Career Education and Development 
 

Institutes for Distant and Virtual Education 

Institute of Distance and Open Learning 

Centre for Extra-Mural Studies  

Department of Continued and Lifelong Learning 

Center for Online and Dynamic Education  

New Academic Departments/ Centres 

 Dr. Babasaheb Ambedkar Centre for International Studies 

 JRD Tata Aviation Academy & Space Sciences  

 Centre of Excellence for Computational and Data Sciences 

 Garware Skill Based Education Center 

 Dr. Babasaheb Ambedkar Centre for International Studies 

 Ramesh Sippy Academy of Film & Television  

 International Institute for World Leadership 

 Start-Ups & Incubation Hubs 

 Centre for Research & Innovation  

 Centre for Railway Research 

 Centre of Excellence for Sports Management & Rehabilitation  
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 Centre of Excellence in Behavioral Sciences 

 Centre for Green and Sustainable Technologies 

 Centre for Robotics Engineering 

 School of Design 

 School of Life Coaching 

 School of Interactive & Digital Media 

 Nano sciences & Nano Technology Building. 
 

Developments at Local and Regional Campuses of MU (Sub-

Centres) 

Academic departments shall be established at the various Sub-

Centers. Initially one or two department from Humanities, Science 

and Commerce and Management Faculty and interdisciplinary faculty 

shall be started.  
 

Marine Lines Campus 

 Centre for Excellence in Sports Rehabilitation 
 

Sindhudurg Campus 

 Sindhuswadhyay Head Quarters to be established at Vengurla 

 Department of Social Work 

 Department of Dramatics 

Ratnagiri Campus 

 Railway Research Centre to be strengthened 
 

Vidyanagari Campus 

 National Sports Academy 
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Kalyan Campus 

 Railway Research Centre to be strengthened 

 
 

Thane Campus 

 Railway Research Centre to be strengthened 

 Dance Academy 

 

Kalwa (proposed) 

 Centre of Excellence in Skill Development for Women 

 Academy of Public Administration and Management 

 

Palghar (proposed) 

 Centre of Excellence for Research, Development and Training in 

Tribals 

… and more to come 

 

PROPOSED MASTER PLAN 

 

A tentative overview (currently under developmental phase) of the 

Master Plan of Mumbai University is provided on the following 

pages. 
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 PROPOSED MASTER PLAN                       
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2.. INTRODUCTION TO PERSPECTIVE PLAN 
 
Throughout history, the greatness of a nation or a civilization is 

closely associated 

Introduction and Current Status: 

 

The University of Mumbai (known earlier as University of Bombay) 

is one of the oldest premier University in India celebrating its 160th 

year of establishment. In last 160years ofits functioning attest to its 

manifold achievements as an intellectual and moral powerhouse of the 

Society. The University has always given its best to the country. In 

general and the city of Mumbai in particular by enthusiastically 

shouldering an ever growing load of social values and opportunities. 

Many of the alumina of the University is holding the top positions in 

the various fields and giving the leadership in various organizations as 

well as political leadership. Four alumina of the University are 

recipients of the greatest award of India the "Bharat Ratna” award. 

 

Certain natural aspects help us understand the various perspectives to 

be strengthened while preparing the University of Mumbai’s 

Perspective Plan. Let us accept and list them as the guiding principles 

for a proper document that will help us focus in this journey. The 

Perspective Plan should not confine us within a too well-defined 

framework, but should allow us to audit our challenges, achievements 

and failures. The Plan document should be dynamic and flexible, 

should be completely delegated and should permit every unit, 
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department and institution within the University of Mumbai to 

identify themselves as leaders, stakeholders and as those who would 

benefit by the results.  
 

The University has two campuses of area 243 acres at Kalina Campus 

and 14 acres at Fort Campus in Mumbai. It has also sub-campuses at 

Ratnagiri (20 acres), Thane (6.5 acres) and Kalyan (6.26 acres). 
 

Geography – the urban-rural continuum 

The University of Mumbai has a tremendous geographical region. The 

high-density megapolis of Mumbai, Mumbai Suburban and Thane 

districts and the other districts of the Konkan Revenue Division 

provide extreme diversity of opportunities and requirements to be 

considered within a Perspective Plan.  
 

Thus, when the University of Mumbai considers a Perspective Plan, it 

is almost helping guide the future of urban, rural and mofussil areas of 

at least seven districts, along with the inclusion of three of the most 

populated municipal areas.  

There are 2 Model Colleges established by the University at 

Mandangad, Dist. Ratnagiri(14 acre land) andTalere (4 acre land) 

Dist. Sindhudurg. It has 782 affiliated colleges in seven coastal 

districts of Maharashtra i.e. Mumbai, Mumbai suburban, Thane, 

Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg and Palghar in jurisdiction and 5 

colleges in out of jurisdiction (i. e. Nashik, Pune, Goa &Silvassa).  
 

There are 56 Departments of the University at Kalina while 108 

Research Centres. University of Mumbai is the only University in the 
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country (among almost 782Colleges) to have 53 of the affiliated 

colleges with ‘A’ grade of NAAC accreditation. University of 

Mumbai is one of the first and largest University in India situated in 

the heart of financial capital of India and in the state of Maharashtra 

being among the biggest contribution to our national GDP. As it is 

quoted by Hon’ble Vice-Chancellor Dr. Sanjay Deshmukh in his 

address at Annual Convocation “We are blessed with critical 

components, essential to creation of a world class start up eco system 

such as top universities, research institutions, qualities, talent pool. 

Technology companies, venture capital companies as well as 

infrastructure networking/ monitoring organizations, vital for 

infrastructure striving to build successful global companies.  
 

ROADMAP FOR THE FUTURE:  

In an increasingly global world, given the demographic dividend that 

India is set to reap India’s comparative advantage lies in the arena of 

leadership of knowledge society. In the last three decades ever since 

the NEP of 1986, Indian policy makers have been seized of the 

matter. The comprehensive ICRIER paper by Pawan Agarwal, 

followed by the National Knowledge Commission Report by 

irrepressible Sam Pitroda and Yashpal Committee report are but a few 

high points in this thinking which would culminate in India taking its 

rightful face in the comity of Nations in the context of emerging 

global Knowledge society. One of the lessons has been that this would 

need serious policy reforms and adequate resources and good 

governance and global actions on the part of all the institutions of 
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higher education. All this currently has resulted in the currently extant 

RUSA (RashtriyaUchattarShikshaAbhiyan) initiative. 
 

State Universities an overwhelming 90% of all the students in the 

sphere of higher education but is clearly starved of resources. On its 

part the State of Maharashtra had set up three high level committees 

to look at the different aspects of higher education sector.These Board 

have been studiedTheMaharashtra Public Universities Act, 2016.  The 

University of Mumbai as one of three premier presidency Universities 

of our country has its task clearly cut out and is raring to get off the 

blocks to play its part. This then is the context which informs the 

current Perspective Plan of our University.  

 

 

Vision: Strategic Intervention: 

The vision of the University is to chalk out a realistic strategy so as to 

transform the University of Mumbai into a truly excellent place of 

teaching/ learning and research for all the stakeholders. This 

Perspective Plan presents important proposals that have emerged from 

the academic faculty through their respective departments and 

programs. This was to be contextualized within the overall mandate of 

social responsibility of inclusion and the aspiration was to eventually 

reach best global standards. What follows is elaboration of this vision 

through anatomical dissection, diagnostics and policy and action 

initiatives on our part that are being conceptualized.  
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Changing dimensions of student life 

Students, their aspirations, opportunities and interests are ever 

changing, and more so, in the past ten years. The rate of change of 

possibilities, limitations and pressures will increase in the coming 

years, and will most certainly explode more than exponentially in 

every future year.  

 

The University needs to introduce new and emerging fields of study 

from faculty proposals and measure them against university resources. 

This will allow us to meet new developments in various discipline and 

help alleviate concerns in our society. Can the University, its affiliated 

institutions and the sister universities and institutions in this region be 

able to recognise the strengths of our students, and help them with 

ever-evolving and ever-changing methods to meet these challenges?  

The two triads: Adequacy, Equity and Excellence: Autonomy, 

Flexibility and Capacity towards Excellence  

Being a developing country with its poverty backwardness as well as 

multicultural diversity it was but natural that the first charge on the 

University system was equitable expansion (adequacy). The inherent 

conflict between these two criteria and that of excellence with its 

inherent exclusivity naturally meant that the latter willy-nilly took a 

back seat. But like many other things, things cannot be dealt with 

purely sequentially and everything must get some (varying) level of 

attention. Whereas the first triad mentioned above continues to be 

relevant in the new global world, the second triad comes to the fore as 

we simply cannot do without quality assurance in our higher 



26 
 

educational endeavour. If there is one mantra that is learnt here it that 

there is no uniform mantra to achieve quality and that one size does 

not fits all.  

 

 

Further, specificities become ever more important after basic stuff is 

ensured at a general level. All of this means that autonomy and 

flexibility have to be encouraged in the spirit of letting go of controls 

and uniform rigidities so as to enhance quality which is of essence. 

This necessarily entails fair amount of decentralization which as we 

know is acceptable in principle but is always difficult to put in 

practice as it involves letting go of decision making and power. This 

easily said than done. For, autonomy and flexibility in pursuit of 

quality outcomes require capacity building at all levels. This includes 

curricula, evaluation, pedagogy but above all a serious mind set 

change in case of all the multiple stake holders but most importantly 

with the managers and teachers of higher education.  

 

Consolidation (Back to Basics)  

Given the fact that our university is rather huge naturally expansion 

will have to an exception rather than the rule. It is imperative that we 

now look at the university with all its components as it exists today 

and try to consolidate. There is critical need to support proposed 

academic programs, and / or to expand capacity of well-received 

programs, assess the demand of low-capacity programs and to list 

academic programs that would achieve high distinction. This will 
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involve serious reflection and concerted action to improve its 

efficiency focusing on the outcomes rather than the inputs.  

 

In a word, we need to traverse the ‘back to basics’ path reflecting on 

the fundamentals and getting them strong in terms of delivery of set 

but ever changing benchmarked outcomes. Apart from infrastructure 

provision in adequate measure, the soft infrastructure related to rules 

and procedures will also come in for scrutiny. While we will have 

more to say about this in a bit, we may merely note that institutional 

and other kinds of restructuring is a serious challenge that has to be 

met head on.  

 

Defining the future on a path of sustainable development 

Environmental challenges vis-a-vis the pressures of rapidly growing 

urban clusters, including multi-modal transport networks, new 

townships, changing rural-to-urban areas and thereby the ability of 

students and academia meet them with new courses, need-based 

syllabus and curriculum and professional themes is paramount.  
 

A leader in thought and academic mentorship, can the University 

ensure that these challenges are met without sacrificing the primary 

tenets of environmental principles, sustainable development and core 

principles of conservation of natural resources? 
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Good governance: 

It is well understood that while resources are important, governance is 

the Key in the arena of higher education. It is good governance that 

leads inputs being transformed into desirable outcomes. This is not 

something grandiose but rather comprises of bricks and mortar stuff. 

It has to do with protocols and processes that optimize system 

efficiency. It also had to do with incentives that exist for agents given 

the institutional rules that define the system. Of course, all this to be 

set right requires knowledge and research base which in turn 

presumes that there is a real time data base/warehouse that is being 

maintained.  

 

This will also allow for monitoring and evaluation of the system 

performance at a given point in time as well as over a period of time. 

The Perspective Plan would also need to identify dormant or long-

running academic programs to make way for demand-driven or high-

growth programs. All of this will lead to – as mentioned earlier – back 

to basics approach, conceptually and practically viewing the processes 

as component parts of the whole system, and setting benchmarks and 

process re-engineering to create internal reforms within the University 

whilst at once anticipating policy reforms and initiatives without.  

 

Spatial dimensions of the University campus, and structures of 

affiliated institutions 

A Perspective Plan cannot be exclusive of the actual working or 

academic space of the student, the faculty, the tertiary support staff 
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and the administrative officers and employees. Today, and for the 

future, we should also ensure that the Perspective Plan is inclusive of 

its precious alumni and provide for their participation in the future 

growth of all activities and physical structures. 

 

The University campuses would naturally be the core focus of the 

Perspective Plan, and would examine historical and cultural strengths 

of the buildings that prominently position the identity of the 

institution. Similarly, the Perspective Plan would also need to include 

the potential with affiliated institutions to re-examine their campuses, 

structures and core units within them.  
 

For example, an affiliated college may have limitations in vertical or 

horizontal growth because of the space constraints within the 

Mumbai-Thane metropolises, but could perhaps plan for the growth of 

its academic facilities by substantial improvements. A Chemistry or 

Zoology Laboratory may not have been renovated for more than ten 

years and perhaps could be prioritised for State-of-the-Art facilities.  
 

The Perspective Plan can also be inclusive of the financial, 

knowledge, innovative and managerial skills and strengths of 

professionals in the Mumbai and Konkan regions. For example, a 

proper partnership of the University of Mumbai’s Perspective Plan 

with the Maharashtra Council of Architects and other similar bodies 

could establish principles of Public-Private collaboration amongst all 

affiliated institutions to seek contemporary and futuristic growth and 

appropriate legal documentation and budgets. 
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Internal Educational Reforms: Four track approach  

This is based on the four statutory officers and offices that are extant 

dealing with Academic development, Administration, Examination 

and Finance. Each of these has to come up with an agenda so as to 

simplify the processes and protocols so that transactions costs are 

reduced and the outcomes are achieved in a time bound target oriented 

and benchmarked fashion. The Perspective Plan should identify 

integrative and applied disciplines and programs and develop them 

based on needs and demands of society and nation. In what follows 

the sub areas are flagged and progress in each will have to be 

monitored by setting measureable targets.  

 

They require internal commitment and should not depend on external 

reforms, although these may also help. The Vice Chancellor along 

with the officers is working as the agenda. It is expected that finally, 

all of the systems developed will seamlessly merge with protocols 

such as those delineated by ERP-SAP.  

 

Track I: Academic Innovation   

 Academic audit to include TAQ, Peer Review, Research and 

Administrative competence   

 New Courses: Interdisciplinary and Integrated (value added), 

Excellent and innovative teaching 

 Undergraduate and graduate research 
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 Pedagogic Innovation: Teaching tools and techniques (IT 

enabled and student friendly), promote and support experiential 

learning 

 Autonomy and Consolidation of Choice based credit/ Semester 

system   

 Review and reforms in Affiliation norms and inspections 

 Support academic programs to strengthen grant requests 

Track II: Administrative Innovation   

 SWOT analysis/ Coordination of different sections and 

information flow protocols   

 Streamlining of processes ad creation of time line protocols for  

certainty of time required for all  routine activity (Self 

commitment Charter thereof) 

 Infrastructure and support for learning excellence and innovation 

 Process re-engineering to reduce transactions cost, through statute, 

ordinance changes so  as to attain greater efficiency and reduce 

harassment of all stake holders   

 Support faculty research and professional development 

 IT enabled timely information disbursal (circulars and time-tables) 

for the convenience of Departments/ Colleges/ Teachers and 

Students   

 Transparent On-line procedures for enrolment / eligibility and 

payment of fees.  
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Track III: Examination Innovation  

1. Detailed protocols for scheduling of examinations, results, 

appointment of examiners, moderators and examiners.  

2. Database of information for student use (on-line services) as well 

as for administrative purposes.  

3.  Training for staff for effective use of networking and other IT 

enabled tools.  

4.  Workshops for better paper setting, evaluation and moderation as 

also revaluation  

5.  Protocols for systematic CAP 

Track IV: Finance Innovation   

 Review and streamlining of finance processes and setting up of 

coordination with other  sections 

 Targeted changes to the financial, physical, and organizational 

establishments to strengthen research, academic and innovative 

activities 

 Finance processes re-engineering to cut transaction time   

 Finance facilitation for student / teaching and non-teaching staff, 

through simplification and creation of manual.   

 Dedicated administrative establishments for grant proposals and 

financial management 

 On-line transactions with suitable gates to other stakeholders 

(including other sections and colleges)   

 Clear assignment of authority and responsibility (including 

automatic clearances) to different officers with proper networking 

with other sections of the University.  
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 Apart from this, there are the two service units that need to be 

involved in a big way. These, as mentioned earlier are the CCF and 

Press.  
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Need for Perspective Plan: 

The University has several stake-holders including society, students, 

faculty, various educational institutions, its departments, teaching as 

well as non-teaching staff, industries, corporate sectors and the State 

Government. The growing needs of all these stake-holders need to be 

consolidated and addressed. 

 

There is population growth in last few decades and expansion of 

towns and cities. To cope up with the growth of population and 

expansion of the cities as well as extend the facilities of the Higher 

Education to the remote areas it is necessary to have a Perspective 

Plan which gives the direction to fulfill the aspirations of the 

stakeholders and propel India in right direction. 
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3. PERSPECTIVE PLAN: GUIDELINES FOR STRATEGIC 
VISION 
 

Understanding local needs while aspiring to be a global leader 

The name, “University of Mumbai”, is recognized globally. To be 

honest and to acknowledge our place in the list of best performing 

universities in the world, and in Asia, and also within India, is to 

ensure that we plan in real terms while developing this Perspective 

Plan. This can only be true, and can give proper strength in our 

aspiration to be a global leader in academia, if we recognise local 

needs of Mumbai-Thane metropolis, the Konkan region and the 

tremendously intersecting transport and industrial networks and 

clusters.  

 

At the same time, we should also be observant and absorb, should be 

all-consuming of futuristic, and be rational and cautious in the 

recognition that our risks and dreams should not be harmful of the 

aspirations of our students. Thus, we should be ambitious in our goals, 

but should define them with local values, needs and realism. We 

should have vision that encompasses the most distant horizons, but we 

should allow the Perspective Plan to help us grow, in the immediate, 

short-term, medium-term and long-term, and also the longer-term. 

The Perspective Plan should provide the path for the future. It has 

been our normal practice that the University of Mumbai prepares a 

one-year or five-years short term Perspective Plan for itself. 

Therefore, an institution has to always prepare a new document for 

every subsequent year. With this particular document it would be 
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appropriate for the Perspective Plan to create projects for various time 

periods such as from the immediate to the longer term horizons. 

 

The preparation of the Perspective Plan should allow us to welcome 

global inputs, thought leaders to participate, perhaps Nobel Laureates 

and academic+industrial achievers to contribute, guide and re-orient 

our plans, and also bring together good and accountable governance in 

a transparent and responsive manner to ensure that our students are 

rightly placed to be global leaders, and are also happy and ready to 

contribute to local needs and to sustain local communities. 

 

Immediate Action plan for the academic year 2018-19 

The University of Mumbai is preparing a five years Perspective Plan 

for the years 2018-19 to 2022-23. The five years Perspective Plan is 

given a road map and vision of the progress and development of the 

University for next five years. After deliberation in the Board of 

Deans the Perspective Plan for the year 2018-19 is prepared by the 

Board which is based on review of earlier years Perspective Plan and 

the changing scenario in the future. 

 

Hon’bleVice-Chancellor Dr. Sanjay Deshmukh under the guidance of 

His Excellency, the Governor of Maharashtra and Hon’ble 

ChancellorShri ChennamaniVidyasagar Rao and with the support 

from Government of Maharashtra has set up some of the targets to be 

achieved in the year 2018-19. These targets are aimed to have the 

excellence in academic as well as infrastructural system. To pursue 
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the academic excellence the following some of the new initiatives will 

be introduced in the University: 
 

a) Digital University initiative 

b) Skill Development initiative 

c) Centre for Development of Innovative Entrepreneurship to 

nurture Start-up adoption of Villages& building of society on 

the experiences of Bio-villages 

d) Centre for Urban Policy and Research with a Special Emphasis 

on metropolitan regions   

e) Centre forBehavioural and Experimental Social Sciences 

f) Centre of Excellence in Sleep Sciences (COESSS) 

g) For Securing Rural Livelihoods through the Bamboo-based 

Policy Interventions 

h) Documentation and Analysis of Linguistic, Folk and Archival 

Resources 

i) Initiative to execute the concept of “Inclusive 

Leadership”\Infrastructural Development of University in the 

next academic year is aimed on the  following: 

1. Government of Maharashtra has allotted 25 acre of land at 

Zarap, Dist. Sindhudurg which will be developed by the 

University as Sindhudurg District Campus where skill 

 development course will be started. 

2. The land allotted at Vengurla dist. Sindhudurg will be adopted to 

develop research centerin the oceanography under 

'SindhuSwadhyay' Project. 
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3. Construction of Hostel of boys and girls is proposed at Thane 

Sub Centre. 

4. There will be a construction of residential quarters to class-I, II, 

III and IV employees at the Kalina Campus.  

5. There will be a construction of Guest house at Kalina Campus 

and residential quarters for the faculties. 

6. There will be a construction of Science Complex which will 

accommodate 8 Science Departments of the University. 

7. There will be renovation of Human Resources Development 

Centre (earlier Academic Staff College) at Kalina Campus. 

8. Proposal to start the innovative courses like school of Design 

will be submitted to the Government.   

9. The University will also take the initiative to start the centers in 

other countries.    

 

With the changing scenario of the world and looking to the 

Globalization University is decided to introduce the following courses 

through the University department and affiliated colleges in the 

academic year 2018-19: 

 The courses in Theatre Arts& Performing Folk Arts will be started 

in Konkan Region to develop the contemporary Culture and Art in 

Theatre in Konkan Region.  

 The course of Railway Engineering will be initiated at Ratnagiri 

Sub Centre. At the same time a Research Centre at Ratnagiri and 

Engineering courses will be started from  the next academic 
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year with the help of Finolex Academy of Technology and 

Management.  

 Proposals received from the colleges innovative courses proposals 

and B-Voc. Courses and the said the colleges will be forwarded to 

the Government by the University for its consideration. 

 New skill based courses and new online courses will be introduced 

by the mode of distance education. 

 At Kalyan sub center the courses of Railway Engineering will be 

started from the next academic year as well as provisions will be 

made to develop Pharmaceutical Science  Development.  

 A center of IDOL will be also initiated at Kalyan Sub-Center.  

 To enhance Gross enrolment ratio it is proposed to start the centres 

of IDOL in the affiliated colleges. 

These programmes will give an opportunity for the development of all 

the stake-holders of the University.Some of the innovative projects 

University would like to launch in the academic year 2018-19 will be 

as follows: 

1. Skill Development Centre:- It is proposed to be developed at 

Zarap in the Sindhudurg Dist. as well as special skill development 

centre for tribal community  is proposed in Palghar Dist.  

2. A Career Guidance and Counselling Centre at Navi Mumbai in 

association with CIDCO will be developed. 

3. As a part of multifold development of the University , the 

development of sports facilities at University Sports Pavilion, 
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Churchgate as well as a centre of excellence in Physical Education 

at Palghar.(if the land is allotted by the Govt.) 

4. As per the Memorandum of Understanding (MOU) with the Indian 

Railway, the Railway Research Centre has been developed 

Ratnagiri sub centre. The Railway Engineering course (B.E.) will 

be introduced from the next academic year at Ratnagiri Sub-Centre 

and Computer Engineering course at Kalyan Sub- Centre. 

5. Make in India Centre, (after allotment of land at Palghar) skill 

based programmes in Agriculture and Horticulture products will 

be introduced in the tribal districts.  

6. University will take the efforts to Open University campuses 

across the borders at overseas also. Some of the online courses 

will be also introduced thought the newly introduced development 

CODE (Centre for online and dynamic education). 

7. There is a proposal to develop a wet land and botanical garden in 

the Kalina Campus which will be a model for the conservation of 

wetlands, mangroves and other flora and fauna. 

8. A scheme “Motivation to convert IPR into patent” has been 

introduce the faculty members will get the financial assistance to 

file the patent initially. 

9. To find out the young talent among to faculties 'Motivation 

research for innovative' scheme has been introduced. 

10. Smart Village Scheme: On the basis of concept of smart city given 

by Hon’ble Prime Minister of India, University would like to 

introduce a concept of 'Smart Village' and five villages from the 
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jurisdiction of University will be identify to develop under the 

smart village concept. 

11. University Social Responsibility:  On the basis of Corporate Social 

Responsibility, University would like to have University Social 

Responsibility. Special refresher courses will be conducted by 

Human Resource Development Centre of the University for the 

junior college teachers in the jurisdiction of the University of 

Mumbai. 

12. University Association: University will have the association and 
MoU’s with some reputed National and International Universities 
degree programmes, students’ exchanges programmes for Ph.D. 
course. 

 Orations from eminent speakers the orations will be oragnised in 
the colleges affiliated to University and departments will be 
continued. 

 University branding will be done to maintain uniformity in the 
stationery, visiting cards, and singes of the University. 
 

1. Up gradation of University Press: University Press will be 
facilitated with new machinery and software which will enhance 
the efficiency of the pressandall the publications of the University 
will be printed at the University Press.  

2. Many of the colleges are awarded with the status of Potential for 
Excellence. Many of the departments and colleges are going for 
Autonomy 3 departments and 6 colleges are given the autonomous 
status. University will try to become an Autonomous 
Organization. If the necessary provisions are made in the rules and 
regulations of Higher and Technical Education. 

3. A separate building for National School of Law and Law 
Department will be developed at Kalina Campus. 
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4. Following courses will be introduced as per Engineering courses 
and Diplomas. 

 There will be a construction of Naval Architecture & Ship 
building 

 The course of B. Tech & Diplomas. 
 The course of Indian Vesal Certificate Act. 
 There will be proposal to start Naval Architecture (Ship Building) 

in the coastal area of Ratnagiri, Sindhudurg districts.  
 The courses of Bachelor of Technology and some other need 

based Diploma in Technology will be introduced in Kalyan 
Subcentre 

 A Naval School / military School will be introduced in Raigad 
district as being a center of the University.  

 Courses like Indian Vessel Certificate Act will be introduced in 
Vengurla Centre under Sindhu Swadyay Project 

 We will introduce prost-graduate course in Entrepreneurial 
Development and Industrial Biology 
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4..PERSPECTIVE PLAN: SPECIFIC IMMEDIATE ACTIONS  
 
How can we define the guiding principles for the University of 

Mumbai’s Perspective Plan? 

It is the usual custom in any institution that a body of people, for 

example, a committee, suitably named such as a high-powered 

committee, or an advisory group or a forum of experts is convened to 

draft the Perspective Plan. This manner of drafting of a Perspective 

Plan would not be suitable for an institution that more or less 

functions as a collective of the main organisation with all the affiliate 

institutions, and the community+society that encompasses academia. 

We should look towards developing and allowing inputs from all 

bodies of Society, Polity, Governance, Industry and Professionals. 

This will ensure that the diversity that strengthens the 

Mumbai+Konkan region will similarly allow us to create a very 

holistic approach.  

 

Let the initial document provide guiding principles, define 

fundamental values, list the University’s strategies and identify 

parameters for physical campuses, affiliate college buildings, e-

networks, cloud-support systems and allow inclusion of outreach from 

global academia, industry and programs.  

 

Thereafter, let the Perspective Plan be defined to meet the vision and 

mission that can be developed through diverse perspectives. For 

example, the forum of Chartered Accountants + Cost Accountants + 
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Company Secretaries would most certainly have differing objectives 

and growth plans and programs from the best of Software and e-

Systems Developers. But, both are linked on various programs 

without any doubt. So, can the University focus on separate 

perspectives and develop a common plan, or identify common 

objectives and allow each sector to develop separate plans? Both 

options would be correct, and rightly so. This diversity and 

commonality should be recognised and permitted.  
 

However, the University of Mumbai’s Perspective Plan, in each stage, 

i.e. the immediate, short-term, medium-term, long-term and longer-

term, should most certainly focus on students and their successes 

during their academic programs and after. Therefore, exclusive 

clusters of academics, alumni, students and peers should focus 

separately on improving teaching methods, examination patterns, 

graduation and post-graduation benchmarks and thereby, improve 

each academic and research plan. 
 

General guiding principles: 

As per the provisions of Section 37 (1) (h &i), 77, 107, 109, 111, 112 

& 118 of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 for planning 

and implementation of higher education the Perspective Plan is 

prepared.  Accordingly, for implementation of Higher Education 

policy the State Higher Education  

Council vide G.R. dated 20th July, 2015 constituted Committee under 

the Convernership of Dr. NarendraJadhav, Renowned Economist & 

Educationist to prepare general guidelines for preparing Perspective 
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Plan by the Non-agricultural Universities in Maharashtra.  The 

general guidelines prepared by the said Committee have been 

accepted by the State Higher Education Council at its meeting held on 

14th October, 2015.  Accordingly, as per the letter No.Ushipa/PraKra 

626/Vishi-3, dated 17th October, 2015 and 

No.UNI/Ushipa/2015/NaVI/Vishi-1 dated 17th October, 2015 of 

Director, Higher Education, Pune, the Board of Dean’s has prepare 

the draft of Perspective Plan of the University for the academic year 

2018-19 as per the guidelines suggested by Dr. NarendraJadhav 

Committee. 

  

The Perspective Plan is prepared according to the guidelines ofDr. 

NarendraJadhav Committee. Draft Perspective Plan prepared by the 

Boardwas placed before the Academic Council and senate through to 

the Management Council. The Draft is finalized after incorporating 

the suggestions made by the Hon'ble members of the respective 

authorities. 

 

The general guiding principle will be informed by the fact that there 

will be no general expansion allowed and that emphasis will be on 

consolidation of extant system so that it delivers better outcomes. 

Having said this there will be no general ban on any proposal which 

specifically argues for making up of deficiencies, regional 

backwardness, natural growth, need for a particular faculty, 

empowerment of women etc. Apart from the legal requirements 

arising out of the relevant GRs issued from time to time, as well as 
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specific court orders the consideration will be organized along the 

three tracks of colleges/ courses, spatial situation and faculties. Thus 

whatever may be said in the general guidelines or principles should 

there be a perceived and actual lag in particular courses in specific 

faculties these would be sought to be remedied either by requesting 

for applications for new colleges or new courses. Also, educationally 

backward regions will also be considered for new expansions (apart 

from natural growth) for holistic education. Further any applications 

for night colleges and those colleges specifically meant for women 

will be encouraged. 

 

How? This can be met by ensuring that every single academic and 

research plan is the focus of the Perspective Plan. Let there be a 

Perspective PlanWorking Group for every single academic and 

research plan. Allow for each report and input to be respected, 

recorded, acknowledged and included in the collective document of 

the University. Let there be no first-level attempt to audit, edit or 

disapprove the plan of any working group.  

 

Would that be wise? Every single Working Group, its discussions 

and their reports would be suitable to the University of Mumbai’s 

Perspective Plan only if the three dimensions of (a) time-bound plans, 

(b) budgets and an expenditure plan, and (c) delegated or empowered 

authorities are specified. For example, a new course is proposed by a 

Working Group. The three dimensions would be (a) When will the 

new program begin? When will it be offered? (b) What are the 
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facilities required? Team required? Academic and other essential 

qualifications?Costs?Any available route for Budget? Should new 

Budget-heads be proposed? (c) Who will approve the program? Is it 

within the mandate of the existing Board of Studies? Should a new 

BoS be proposed?  

 

The primary guiding principle, but the most important, would be to 

ask the question if any new proposal would allow for the project to be 

observed, for the documents to be accessed, and for the timeliness to 

be accountable to a specific group of experts, auditors, alumni, peers 

and to the general public and society. Would the program restrict 

information access to a select group of experts for certain reasons, 

other than the confidential nature of examinations and assessments?  

 

A similar primary guiding principle would be that every proposal 

should allow for the project to be ever-evolving and allow for change 

in the future. This would recognise that global perspectives and 

professional paradigms will keep changing rapidly in the near and 

longer future.  
 

 Specific Guidelines 

The Board decided that the following guidelines shall ordinarily be 

followed for under-graduate and post-graduate New Colleges / New 

Programmes / Courses / Additional Divisions while considering the 

proposals 



48 
 

1. Total Number of Divisions per college would be restricted to 4 in 

Municipal Corporation and Municipal Council areas and 2 in other 

than Municipal Corporation and Municipal Council areas.  Also in 

case of colleges under Faculty of Technology number of Divisions 

restricted to 2 per branch (including Second Shift). 

2. Additional divisions would be allowed only in colleges if 

occupancy of the existing divisions over past 3 years has been 

above 80%. 

3. Existing colleges intended to take innovative programs / courses 

started by the University would be encouraged. 

 

4. The University has to follow strict guidelines viz. availability of 

infrastructure facilities, approved Principal/faculty members, 

participation in assessment, evaluation and other infrastructure 

along with proximity to other colleges as a pre-condition for 

affiliation as laid down by the concerned Government authorities. 

5. In order to maintain high academic quality, the proposals will be 

considered for starting new course/additional division/subject to the 

colleges who have acquired NBA/NAAC accreditation/re-

accreditation on or before August, 2017also the interest of 

concerned Trust/Society/Sanstha towards providing higher 

education etc. will be considered. 

 

6. The University will also consider following broad aspects while 

considering the proposals: 
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(i) Geographical location in terms of districts/ talukaas per below 

[Table No.1] 

(ii) Faculties/ courses available in that district/ taluka/ area; 

(iii) Colleges offering innovative courses will be 

encouraged[Table No. II]. 

(iv) Proximity to other similar colleges in the area; 

(v) Experience of concerned Trust/Society/Sansthain Higher 

Education; 

Table No. I 

  

 

Sr.No. 

 

Classification 

 

Distance between two colleges 

1 Metropolitan City (with more than 15 

lakh population) 

2 Kms. 

2 Municipal Corporation (with population 

between 5 to 15 lakhs) 

3 Kms. 

3 District Level 4 Kms. 

4 Other Cities (with population between 2 

to 5 lakhs) 

5 Kms. 

5 Rural area 20 Kms. 

6 Hilly and Backward Region with Low 

GER region 

 10 Kms.  
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7. As regarding assurance given by the Hon’ble Minister of Higher 

& Technical Education, it is proposed to establish Government 

Engineering Colleges at Palghar, Thane, Raigad, Ratnagiri and 

Sindhdurg Districts at district level subject to availability of land 

and financial support by the respective State as well as Central 

Government, accordingly. The provision made in the academic 

year will be continued. 

8. Considering the guidelines regarding Women empowerment 

provision for establishment of new Women Colleges as well as 

Night/Hilly and Tribal Area has been made in the Perspective 

Plan. 

9. Courses are theatre Arts, Music and Dance i.e. performing arts 

will be introduced in the rural areas in priority basis. 

10. Community college will be introduced additionally if the 

sponsorship from the industries will be available. 

11. The Colleges/Institutions through which at least two batches of 

students complete their degrees only those colleges/Institutions 

proposal will be accepted for start of Post-graduate degree 

courses.  

12. Affiliated autonomous colleges, Colleges with Potential for 

Excellence and also accredited with A grade by the NAAC/NBA, 

which intended to start their new courses /Satellite Centres in 

Rural areas will be encouraged.   
 

Recommendations for starting new colleges / courses / divisions / 

subjects: 
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Based on the various aspects mentioned above and considering the 

guidelines submitted by the Committee appointed by State Higher 

Education Council consisting of Dr.NarendraJadhav (Convener), the 

Committee recommends the following provisions in the Perspective 

Plan for the academic year 2018-19: 

 

Considering the existing Gross enrolment Ratio in the Districts under 

the jurisdiction of the University of Mumbai and to increase the same 

by 5% the following provisions are made: 

1. Proposal of the new colleges will be entertained where college is 

not available within radius of a place as per above the Table No. I 

2. College will also be encouraged to the give the proposals of B.Voc 

Courses which will be develop the employ ability of the students. 

3. Colleges intended to take innovative courses offered by the 

University from the academic year 2018-19 would be encouraged 

(List attached). 

4. Provisions for new Colleges for Women, Night& Hilly/ Tribalarea 

would be encouraged. 

5. Considering the intake capacity and vacant seats and enrolment 

and geographical location provision for starting new programmes / 

additional divisions / subjects has been made for the colleges 

across the jurisdiction of the University of Mumbai. 

6. Courses like N.S.S., N.C.C., Physical Education and Extension 

Activities - Optional for Foundation course in B.A., B.Com, B.Sc. 

will encouraged for granting affiliation. 
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7. Starting of 4 years integrated programme leading to (1) B.A. – 

B.Ed./  B.Sc.- B.Ed. degree in the existing affiliated B.Ed. colleges 

as per the guidelines of N.C.T.E. and guidelines mentioned above 

across the jurisdiction of University of Mumbai. 

8. To increase the academic excellence and to make available high 

class educational facilities, affiliated colleges who have accredited 

by NAAC/NBA, proposals will be invited for academic audit and 

will be motivated for the autonomy.  

9. Additional divisions for LL.B. (3 years & 5 years) degree courses 

will be allowed in existing law colleges where only one division is 

available.  

10. LL.M. in the affiliated Law colleges as per the criteria mentioned 

above in Mumbai and Thane City only. 

11. In Engineering Colleges divisions restricted to 2 per branch 

(including Second Shift).   

Under the Chairman of Hon’ble Vice-Chancellor a committee of the 

Perspective Plan was formed. Sub-committees were formed for every 

district under the jurisdiction.  Sub-Committee members and 

Convener of the district committee are requested to study the present 

situation of every district with reference to development going on in 

industry / education and various upcoming projects as well as the 

resource available at a particular place.  On the basis of this criteria 

sub-committees has given the following various types of suggestion. 
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1. Mumbai & Suburban area  

There is no any special request from Mumbai & Suburban area as 

there is already a saturation of colleges except suggestion for Women 

Colleges and Night Colleges as well as provision for Law College in 

South Mumbai. 

 

2. Thane  

In Thane city and urban area there is no need of new colleges as such 

but the expansion of city area beyond Thane up to a rural area in 

KalyanTaluka and BhiwandiTaluka needs to have more Educational 

industries especially in Law, Architecture and Pharmacy. 

 

3. Navi Mumbai  

In Navi Mumbai area from Belapur to Airoli there are large numbers 

of Educational industries especially in Engineering and there are 

prominent Educational organizations in Vashi, Nerul and Kharghar 

area.  There is a suggestion of Women college and college of Fine 

Arts as well as night college for working youths in this industrial area. 

 

4. Palghar 

As being a new district formed before two years in earlier Prospective 

Plan of the University provision were made to provide at least one 

college in each Taluka of Palghar. 
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As being a Tribal district it is considered to extend Education facilities 

to the rural interior part of the district and therefore, the provisions are 

made to establish colleges in each Taluka except Vasai and Palghar. 

 

Tarapur - Boisar is one of the fast growing industrial belts and large 

numbers of youth are working in this industrial area.  To make them 

enable to take education nightcollege is suggest at Tarapur-Boisar 

belt.  

 

As being a Tribal district rich in culture and the art like Warli painting 

provisions are also made to have one college in Fine Arts. 

 

5. Raigad 

Raigad district is being closed to Mumbai city is on a Fast Track of 

development and urbanization.   Upcoming new Airport in the Panvel 

area is one of such important projects.  It is necessary to have 

additional educational facilities in Law in South part of District.  In 

developing Taluka like Panvel there is a need of Night College, as 

well as college of Fine Arts and Pharmacy.   

 

Though, it is a district closed to Mumbai and University of Mumbai 

there is no separate centre of the University as in other districts under 

the jurisdiction of Mumbai University.  It is suggested to have sub-

centre of University in the Raigad district with various facilities and 

Research Centre. 
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6. Sindhudurg 

As being the Agriculture and Horticultural district there are 

suggestion to have various vocational courses Hospitality 

Management, Fish Product Management. 

 

If, any college apply for the B.Voc.courses to the UGC and if they get 

the approval University will recommend to the Government to start 

the course.  At the same time district has its own culture and therefore 

college in Fine Arts has been suggested. 
 

7. Ratnagiri 

Committee has suggested not give any regular (Arts, Commerce and 

Science) college in district.  As being costal district there is a scope to 

have the course in colleges in Naval Architecture and Marine 

Engineering (Ship Building).  As there is no any Architecture college 

the provision is also made in Perspective Plan. 

5. PARAMETERS FOR PERSPECTIVE PLAN 
 
It is possible that collective wisdom may eventually result in a dream-

like Perspective Plan that would immediately fail in its inability to 

achieve its goals. It is therefore required that the Perspective Plan, for 

that matter, any plan, in its initial discussions within the Working 

Groups, should take into account current scenarios. This could include 

financials, trends – both immediate and historical, local needs and 

societal impact, the distinguishing features of the demography of 

students and faculty of such programs in earlier times, and the intent 

of such programs, when originally designed.  
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What would be a realistic Perspective Plan? Every growth scenario is 

based on 5% to 10% development across indices. Therefore, it would 

be natural for any planner or a group of similar-minded people to aim 

for 7% to 8% growth, and perhaps 10% would be thought of as 

cautionary. That would be the difference between a planner and a 

visionary. A tremendously diverse institution such as the University 

of Mumbai, with the demands upon its intellectual and leadership 

values, should be visionary in its approach.  

 

Can the working groups aim for growth scenarios of 15% and above? 

Would that be too risky? Can the Perspective Plan propose a growth 

rate of 25% and above? Why not 100%? In actual terms, growth rate 

of 25% to 200% and above, are only that. They are estimates of 

growth. Any growth rate can be achieved if the Plan also includes the 

possibility, means and ability to raise financial support to establish the 

framework to implement the proposals. Such growth rates can be 

sustained only if the Plan also includes the daily-weekly-monthly-

annual ability to allow for financial support and immediately 

thereafter re-route the income towards maintenance, upkeep, wages, 

incentives, awards, sponsorship, scholarships and support.  

 

Why and how can the Perspective Plan working groups look at 

independent financial support to sustain higher growth rates? In the 

initial approach, the working groups could invite participation from 

experts who could advise in this regard. That would mean that one 
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working group would have a high growth rate proposal, while some 

other working groups may only aim for 5%. Would that be 

appropriate for an all-inclusive Perspective Plan? It would therefore 

be incumbent that some common parameters are established for every 

single working group to understand these financial instruments.  

 

The best common approach would be for constant 

society+industry+trade inputs and intermingling amongst academia 

during the pre-Perspective Plan and post-approval scenarios. For 

example, if an academic program has a ‘Management Development 

Centre’ in place, as a sister-program, students and faculty would 

benefit from the use of their facilities by the corporate, public and 

private sector.The Management Development Centres in all affiliated 

colleges and institutions should establish collaborations with other 

institutions to ensure idea-generation and help provide or receive the 

external organizational support for integrative and applied programs 

and strengthen new learning skills. 

 

Workshops, conferences and seminars convened by diverse sectors 

would allow students and faculty to be constantly observant of 

current, modern and futuristic scenarios in their thematic areas. At the 

same time, use of common or dedicated facilities would provide for 

cash flow and income to add to existing financial support systems. 

Unless a proper financial mechanism is included in Plan proposals, 

most Perspective Plans would just remain on paper. Similarly, the 

MDCs should enable and help faculty and students, community and 
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professional collaborators to develop advanced project-based learning, 

applied research, and strengthen methods for research grant 

development. 

 

Research and innovation is an important perspective. Would academic 

enrolment in degree and post-graduate degree programs see 

exponential growth if permitted? Of course, they will. But will they 

lead to jobs and economic progress? They may not across all sectors. 

If research and innovation is planned and proposed in collaboration 

with corporate, public and private institutions on a need-based 

approach, students will get entry-level opportunities to understand the 

possibility for their personal growth and development. Such programs 

may be limited by the reluctance of private and corporate sectors to 

fund or support the university or college-linked research facilities. 

Therefore, the Perspective Plan approach would need to examine 

significant internships and apprentice mechanisms within the 

academic programs. Such initiatives may not get adequate financial 

support unless proven to be useful and correct, and would require 

public sector funding, including sources from within the University. 

In such situations, the growth rate may be 10% in the initial years, as 

compared to other proposals from within the same Perspective Plan 

working group.   
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मुबंई िव ािपठाची पनुक पना - मुंबई िव ापीठ एक विै क समहु 
बृहत् आराखाडा द तऐवज (‘kS{kf.kd o”kZ २०१८-१९ rs 2022&2023) 

 

तावना 
देशाची मह ा वा सं कृती ही ितथ या िश ण णाली या, िवशेषत: उ िश ण व थां या मह ेशी, जवळून 
िनगडीत असतात हा इितहास आहे. ाचीन भारतात नालंदा आिण त िशलांसार या उ म िव ािपठांनी 
आप या देशाची ित ा सवदूर पसरिव यात मोठे योगदान दल.े आधुिनक काळातही जागितक क त या 
िव ािपठांची नांवे मो ा देशां या वा शहरां या वैि क ित चेे अिभमानिवषय आहेत. युयॉक, लंडन, ब लन, 
टो कयो, तेलअबीब, िब जग, शांघाय, सेऊल इ याद या चलनी- ितमांचे बरेचसे ेय या शहरांतील 
िव ािपठां या जागितक मानांकनांकडे जाते. 

आजचा भारत हा २१ ा शतकातील जागितक महास ा होऊ घातलेला देश. भारताची आ थक आिण ापारी 

राजधानी असलेली मुंबई, जागितक दजाचे शहर हो या या ित या आकां ेला अनुस न कात टाकते आह.े 
या वय,े भारता या आिण मुंबई या नविनमाणासाठी योगदान कर याची एक संधी आिण अनषुंिगक जबाबदारी  
१८५७ म ये थापन झाले या मुंबई िव ािपठाकडे आज न ान े चालून आलेली आहे. मुंबई िव ािपठाला 
भारतातील सव म िव ापीठ बनवण ेआिण जगातील पिह या शंभर िव ािपठामं ये या िव ािपठाला थान 
िमळवून देण ेहा आमचा संक प आहे. 

आज आम या िव ािपठासमोर अनेक आ हान ेआहेत यात संदेह नाही. ती आ हान ेलहान-सहान न च नाहीत. 
परंत ु आम या सामुिहक आिण िनरंतर य ांतनू तसेच िव ािपठा या सव भागधारकां या ितत याच 
तोलामोला या समपण आिण बांिधलक तनू आ ही या आ हानांवर मात क  आिण आ हाला खुणावत असलेले 
यशाचे िशखर आ ही सर क  अशी मला खा ी आहे. 

मुंबई िव ािपठाचे भिवतवय् िव ािपठा या इितहासाला अशोभनीय न च नसेल. मुंबई िव ािपठाचा 
भिव यकाळ हा इितहासापे ा अिधक उ वल असणार आहे. माग याच मिह याम ये या िव ािपठान ेआप या 
दै द यमान कार कद ची एकशेसाठ वष पूण केली हा मा यासाठी एक इ योग आहे. आपण सवजण एक 
वैि कसमुह ही मुंबई िव ािपठाची पुनक पना साकार या या, येिथल पायाभूत सुिवधा आिण िश णाचा 
िवकास कर या या, चळवळीम ये सामील हावे असे मी आप याला आवाहन करतो. 
 

                                                                                           कुलगु  

                                                                              मंुबई िव ापीठ 
12 lIVsacj] 2017 
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मुबंई िव ापीठाची पनुक पना – जागितक प र े य  

प रचय 

उ र व पूव बाजूस सीएसटी-सांता ु ज माग, पि मेस िमठी नदी आिण दि णेस वां े-कुला संकुल अशा 

भौगोिलक सीमांत मंुबई या म यावर २००वर एकर जागेत वसलेले मंुबई िव ापीठ ह े वातं यो र 

भारतातील सवात मह वा या आिण माना या िव ािपठांपैक  एक. जिमनीचे मोठमोठे उपल ध प े 

आिण सव प रसरांचा एकाि मक िवचार मांडणार्या धान आराख ाचा अभाव यांमुळे िव ािपठाची 

वाढ काळा या ओघात होईल तशी होत गेली. १६० ा वषात उभे असलेले मंुबई िव ापीठ आज 

वत:ला वैि कसमुह या भूिमकेत ेिपत क  पाहत े आह.े धान आराखडा बनव याचा तुतचा 

य  हा येिथल िव ाथ , ही मातसृं था, इथले िश ण आिण मंुबई शहर यां यासाठी या अ वल 

दजा या िव ािपठा या पुढील काही दशकांमधील सकारा मक वाढीसाठीची इ तम अशी दशा 

मांडणारा दृ य ऐवज ठरावा. 

काय आह ेहा धान आराखडा?   

प रसरिवकासाचा धान आराखडा हा िव ािपठा या धोरणा मक आरख ाचे भौितक प असून 

याआधारे भिव यात प रसर साकारताना लहान-सहान क प ह े दीघकालीन योजना आिण 

उ ांसोबत जात आहते याची खातरजमा करणे श य होईल. 

याची िनतातं आव यकता का आह?े 

याअभावी न ा इमारती, नुतनीकरण वा पायाभूत सुिवधांम ये सुधारणा यांसारखे प रसर-

सुिवधांसंदभातील िनणय ह ेसुटे-सुटे, पूण िच  नजरेत न घेता होत राहतात. चांगला प रसर-िवकास-

आराखडा हा ा कालीन शै िणक ाधा य म आिण आ थक प रि थती यांना सामावून घे याइतका 

लविचक असतो. 
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िवकास मता 

दशेा या गरजेनुसार वेळोवेळी िनमाण होत गेलेले नवे िवभाग आिण अ यास े े आिण यांना आव यक 

अशी शै िणक तसेच बौि क संसाधने यांमधून गे या अनेक दशकांत मंुबई िव ािपठाची वाढ होत 

आली आह.े इथे सामािजक शा े, भाषा, मूलभूत िव ान आिण वािण य या पारंपा रक िवषयांतील 

अ यास मांनी वत:चे अि त व व थापन, मािहतीतं ान, सू मकणतं ान अशा नवयुगातील 

अ यास मांसोबत टकवून ठेवले आह.े आिण, कृि म बुि म ा, शा तता, िच पटिन मती, नेतृ व, 

खेळ, जीवन-मागदशन, रचना, अवकाश िव ान असे अनेक िवषय आज आकार घेत आहते. मंुबई 

िव ािपठास अशा अनेक बदलांचा वीकार आिण वागत करणं आवडेल. ह े त काळ कर याचे काम 

न ह.े 

आज असे दसते क  एक यो य धान आराखडा थािपत आिण तािवत अशा, शै िणक े ांचे 

तसेच तदनुषंिगक िवकासाचे मू य जाण यास उपयु  ठरेल. याचा य  संबंध मंुबई या म यव तीत 

असले या अ यंत मू यवान अशा जागेशी असणार आह.े 

मुबंई सदंभ 

भारताची ापारी राजधानी हणून ओळखले जाणारे मंुबई ह ेमहारा ातील आिण पि म भारतातील 

सवात मोठे शहर. मंुबई िव ापीठ ह े मंुबई या िवमानतळापासून दि णेस एक मैल अंतरावर किलना 

येथे वसलेले आह.े िव ािपठास दि णेस आ थक उलाढाल चे मोठे क  असले या वां -ेकुला संकुलाचा 

शेजार लाभलेला असून पि म तुगतीमाग आिण नवी मे ोवािहनी िव ािपठा या पि मसीमापासून 

जवळच अस याने िव ापीठ ह ेमंुबई आिण उपनगरांना उ म कारे जोडले गेले आह.े या न मो याची 

जागा मंुबईत िचतच कोठे असेल. 

आजच ेमुबंई िव ापीठ 

िव ािपठा या िव ानगरी प रसरातील अनेक इमारत ची टकावूपणा आिण उपयु ता दोह दृ ीन े

घसरण सु  झाली आह.े नूतनीकरणातून िवकास ही गरज अस याचे सखोल थळ-िव ेषण आिण 
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य  परी णातून िनदशनास आले आह.े आज िवकिसत असले या प रसराला ध ा न लावता 

पुनबाधणी ही ट याट याने आिण संवेदनशीलतेने पूण करावयाची आह.े 

थािपत आराख ाच ेिव षेण 

िव ािपठाचे मु य वेश ार ह े पूवस असून उ रेस डासंकुलाशेजारी आणखी एक वेश ार आह.े 

थािपत बांधकामे ही सामा यत: पूवकडील बाजूस आिण काही माणात नैऋ येस झालेली 

आढळतात. एकमेकांशी संबंधीत िवभागांिमळून भाग पाडलेले नाहीत. एकापाठोपाठ लागेल तस ेआिण 

श य होईल तस े केले या बांधकामामुळे जागे या उपल धीनुसार इमारत या दशा आिण या 

अनुषंगान े वाटा बनत गे या आहते. तथािप गद िहरवाईचे काही तुकडे आिण पि मेस िमठी 

नदीनिजकची मोठी पाणथळ यांनी एक अनोखे पयावरण आिण सू म-प रि थितक  या प रसरास बहाल 

केले आह.े 

 

धान आराखडा - सकं पना आिण दृ ी 

आ हाला अ यु कृ  प रसरिवकास आराख ासाठीची त वे वाप न मंुबई िव ा्िपठाची - जागितक 

दजाचे िव ापीठ अशी पुनक पना करायची आह.े 

नवा धान आराखडा सं था मक पातळीवरील दृ ीकोन आिण मू ये सांगणारा, थानमाहा य िनमाण 

करणारा आिण अिधक चांग या बदलांना परूक असेल. या य वये उ म भू-िच , इमारती आिण 

अिभसरण यासंदभातील िव ािपठा या मूळ येय आिण मू यांना आधार िमळणार आह.े यामुळे 

इत या मो ा प रसरात माणुसक चा पश, सौ य, सकारा मकता आिण चा र याची प  अनुभूती 

लाभेल. जगातील नामां कत शै िणक प रसरांम ये. िशकिव यापे ा ाधा याने िशकणे सहज-सुंदर 

हो याची खा ी दणेारे वातावरण िनमाण करणारी त वे राबिवली जातात. तोच िवचार इथे केला आह.े 

 

धान आराख ासाठीची त वे 

सुिव दत प रसरिनमाण प रसरवाचनातून सहज मागशोधन ह े धान आराख ाचे यश असते. धान 

आराख ामुळॆ न ा इमारती उभारतांना वा असले यांची मू यवृ ी करताना इमारत चे वेगळेपण 

आिण औिच य तसेच दृ ीकोनासंदभात प ता िमळावी. 

सवंादी प रसरिनमाण 
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असा एखादा िवशाल प रसर एकाक  बेटासारखा रा  शकत नाही. विहवाटी या शेजार-गरजा तथा 

सहचरांशी घडणार्या भौितक तसेच पयावरणीय संबंधांतून भवताल या भौगोिलक संदभाशी तो 

िनगिडत असेल. 

सं मरणीय प रसरिनमाण 

प रसर सुिव दत हो याम ये सं मरणीय पथिच नांचा मोठा सहभाग असतो. एखा ा ठकाणचे वणन 

क न कोठे आहोत ह े समजावून घे यात पथिच नांचा उपयोग आहचे; तसेच थळमाहा य अथवा 

वैिश  िनदशक पथिच नां या मांडणीतून मागाचे वैभव दणुावते. 

 

सहु रत प रसरिनमाण 

िमठी नदी या वाहान े िनसगत: बनलेली एक बाजू आिण ा  ताजे िहरव े भू-िच  यामुळे या 

प रसराम ये प रसराबाहरेील शहरापे ा चांगलीशी एक अनोखी प रसं था िनमाण झाली आह.े ितचा 

यो य िवकास साध याने िनसगा या कुशीतील िश णसं था, बिग यातला प रसर वा शहरा या 

म यव तीतील पयावरणीय ठेवा अशी या प रसराची ओळख िनमाण हावी अशी संक पना आह.े 

 

सकंरतं ी प रसरिनमाण 

आधुिनक तं ान आिण िव ापीठ-िनमाणाचे पारंपा रक शहाणपण यां या इ -संकरातून केलेले धान-

आराख ाचे ह े िनयोजन सवासाठी फलदायी, यशदायी असणार आह,े याचा इतर िनयोजनत वांशी 

िवसंवाद हो याची श यता नाही. 

 

सगुम प रसरिनमाण 

प रसराचा िव तार ल ात घेता वाहनािशवाय सुलभ, सहज आिण सुखद अशा वाहतुक या 

श यतेसाठी खास य  लागणार आहते. े े आिण सुिवधांचे िवक करण अस याने थोडेसे चालणे 

कवा सायकल फेरीतून गंत  गाठता येईल. 

शा त प रसरिनमाण 

इतका मोठा िवकास आराखडा ही शा त िवकासाची खूण ठरावी. इथे केवळ िनसगाम ये न ह े तर 

िनसगासह अशा शा त प रसर िनयोजनाचे एक ा प घडावे, जे पुढ ेदशेभर उदाहरण हणून वापरता 

येईल. 
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ख-या अथान ेस य-शामल प रसरासाठी धान आराखडा 

धान-आराख ापासून वा तूरचनांपयत, संपूण प रसरा या िवकासाचे िनयोजन ह ेहा प रसर इंिडयन 

ीन िब ड ग कौि सलचे उ ेणी माणप  ा कता महारा ातील पिहला क प ठरावा या येयान े

केले आह.े यामुळे अथातच तो सवकष शा त िनयोजना या िनकषांना परुा पडत अस याची हमी 

िमळते. 

 

पयावरणिवषयक सवेा 

�       सांडपा यावरील या 

�       या केले या पा याचा पुनवापर 

�       जैिवक कचर्याचे िवघटन 

�       सु या कचर्यातून पुन नमाण 

�       सौरउजा संयं  

�       पज यजलाची साठवण 

�       कमी-हानीकारक बदलक 

प रसं थािवषयक सवेा 

�       परूिनयं ण आिण काशीय उपचारप ती 

�       नदीकाठी जैविविवधता उ ान 

�       म यवत  पयावरण वन 

�       बेफाम-जल ोतांचे वेग िनयं ण 

�       धूप वा पज यजलशु दीसाठी जैिवक उपाय 

�       तरीय भू-िच  आिण िहरव ेप े 

�       जलाशय जोडणी 

 

धान आराख ाची सरंचना 
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न ा धान आराख ाम ये आव यक सुसंब ता, वा तू म, मोक या जागां या रचना आिण कुठूनही 

कुठेही जा यासाठी सुिव दत माग या बाबी संरचनतेील तरतुदी हणून येतात. थािपत रचनेम ये 

ळले या आ हाला म यवत  मोक या अवकाशा या दृ ीने िवकासास इ  अशा दोन दशा सापडतात. 

यातून चतु वध दशांत चार चतकोरांत थािपत िन तािवत िवकासाची िवभागणी होईल. 

तािवतांपैक  बरीचशी िवकासकामे पि म आिण दि णी चतकोरांत होतील. उ र आिण पूवकडील 

चतकोरांत थािपत िवभागांचे पुननिवकरण आिण सुब ा यावर भर दला जाईल. यामुळे आपोआपच 

यो य असे भागीकरण, पायाभूत सुिवधांचे िवतरण आिण ट पे यांसह धान आराखडा राबवणे सोयीचे 

होते आह.े 

 

धान आराखडा आिण भूमीउपयोजन 

शै िणक इमारती, िनवास थाने, संवाद थळे आिण िहरवी बेटे यां यातील सहसंबंधास साजेसी तरतुद 

क न या सवािमळून एक एकाि मक िनयोजन असे येक धान आराख ाचे असावे लागते. 

भूमीउपयोजनास रचना मक अराख ाचा आरंभ बद ू हणता येईल. इथे एक तृतीयांशा न अिधक 

जागा झाडे िन मैदान ेयांसाठी ठेवली असून जागेचा ामु याने उपयोग शै िणक सुिवधांसाठी होणार 

आह.े दि णभाग हा िनवास थानांसाठी मया दत असून ितथे िनवासांची वाढ अपेि त आह.े पायाभूत 

आिण जीवनाव यक सुिवधां या तसेच र यां या जागेचे िवतरण ह े वापरक यास सोयीच े होईल 

अशा कारे सुिनयोिजत आह.े 

 

धान आराख ातील अिभसरण धोरण 

सव कार या वाहतुक स मु  अशा आज या व थेपासून हळूहळू आपण वाहन-वाहतूक-मु  अशा 

प रसराचे िनमाण करणार आहोत. कार वाहतूक केवळ काही मया दत े ात उपल ध असेल, नागरी 

वाहतूक ही केवळ मु य र यांव न होईल. वाशां या सोयीसाठी दळणवळणा या जा याम ये तीन 

थांबे असतील, जवळच गा ा, बस आिण अंतगत वाहतुक ची वाहने उभार यासाठी व था असेल. 

बाक चे माग ह ेकेवळ पदपथ असतील. न ाने होऊ घातलेले मे ो थानक आिण पि मेचा उ ाणमाग 

या आिण अशा मह वा या ठकाणी नवे वेशमाग खुले केले जातील. 

 

िवभाग आिण शै िणक अ यास म 
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िव ािपठातील थािपत िवभाग 

कला िव ाशाखा 

कुल ( वायतत्) 

मंुबई िव ापीठ अथशा  आिण सावजिनक धोरण क  
 

सां कृितक कला वाह 
ना शा  िवभाग 
संगीत िवभाग 
लोककला अकादमी 

ना  कला िवभाग ( सधुदगु) 

िवभाग 
सं ापन व प का रता िवभाग 
िश णशा  िवभाग 

ंथालय  व मािहती शा  िवभाग 
 

भाषा, भाषाशा  आिण सािह य 
अरेिबक िवभाग 
इं जी िवभाग 

च िवभाग 
जमन िवभाग 
गुजराती िवभाग 
हदी िवभाग 

क ड िवभाग 
भाषािव ान िवभाग 
मराठी िवभाग 
प शयन िवभाग 
रिशयन िवभाग 
सं कृत िवभाग 
सधी िवभाग 

उद ुिवभाग 
चायिनज टडी िवभाग 
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सामािजक शा  े
उपयोिजत मानसशा  िवभाग 
नाग रकशा  व रा यशा  िवभाग 
त व ान िवभाग 
इितहास िवभाग 
समाजशा  िवभाग 
 

िव ाथ  ासंबंधंी िवभाग 
िव ाथ  िवकास िवभाग 
 

आतंररा ी̭य अ यास क े 

म य युरेिशया अ यास क  े
अ का अ यास क  
भरूचना / भगूोल िवभाग 
भूगोल िवभाग 
परुात व शा  िवभाग 
 

डा आिण शारी रक िश ण िवभाग 
शारी रक िश ण िवभाग 

डा िवभाग 
 

वािण य आिण व थापन िव ाशाखा 

वािण य शाखा 
वािण य िवभाग 
 

व थापन िवभाग 
जमनालाल बजाज व थापन सं था 
अ केश मोदी व थापन सं था 
 

िव ान िव ाशाखा 

े ता क  े
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युएम-डीएई पायाभूत शा  े ता िवभाग   
रा ी̭य नॅनोसाय स आिण नॅनोटे ॉलॉजी क   

 

िव ािपठातील िवभाग 

भौितकशा  िवभाग 
जीव-भौितकशा  िवभाग 
रसायनशा  िवभाग 
गिणत िवभाग 
जैिवकशा  िवभाग 
समु शा  िवभाग 
जैवतं ान िवभाग 
सं याशा  िवभाग 
संगणकशा  िवभाग 
िवधी िवभाग 
मािहती तं ान िवभाग 
 

रा ी̭य ािधकरणाचंी क े  

िव ापीठ अनुदान आयोगाचे मानवसंसाधन िवकास क  
पि म िवभागीय इ मटेशन क  (Western Regional Instrumentation Centre) 

 आय.सी.एस.एस.आर. चे पि म िवभागीय क  (Western Region Centre of ICSSR) 

 
जागितक मह वा या ाचं ेिवचार करणारी क  े
�      आप ी व थापन क  

�       डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सामािजक याय क  

�       शासक य वसाय िश ण अकादमी 

�       महारा ̭ अ ययन क  

�       गु दवे टागोर तौलिनक अ यासन  

�       ी. बाळासाहबे ठाकरे अ यासन 

�       क युिशयस इ टी ुट 

�       झी शान लीन भारत-चीन अ यास क  



12 

 

�       युरोिपयन अ यास क  

�       भारत-इ ायल अ यास क  

�       अॅड. बाळ आपटे रा ̭ उभारणीत युवा चळवळ ची भूिमका क  ( तािवत) 

�       िसडको या सहकायाने नवी मंुबई येथे वसाय मागदशन आिण समुपदशेन क  ( तािवत) 

 

ब िवषयक िव ाशाखा: 

�       िवधीिवभाग 

 

कुल (अ यासक ) / अकादमी: 

मंुबई िव ापीठाची मंुबई िवधी अकादमी 
 

कौश य िवकास आतंरिव ाशाखीय क  
गरवारे वसाय व िश ण िवकास सं था  
इि ट ुट ऑफ िड टंट अॅ ड ह युअल ए युकेशन  
दरू थ आिण मु  अ ययन सं था (Institute of Distance and Open Learning) 

ए टा̭ युरल क  (Centre for Extra-Mural Studies) (बिह:शाल) 

आजीवन अ ययन आिण िव तार िवभाग (Department of Continued and Lifelong Learning) 

ऑनलाईन अॅ ड डायनॅिमक ए युकेशन क  (Center for Online and Dynamic Education) 

 

िव ापीठान े थािपत केललेे नव ेिवभाग / नवी क  े 
�       डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आंतररा ी̭य अ यास क   

�       जे.आर.डी. टाटा िवमानचालन अकादमी आिण अंतराळ शा   

�       संगणक य आिण डेटा िव ान े ता क  (Centre of Excellence for Computational  

         and Data Sciences) 

�       गरवारे कौश याधा रत िश ण क   

�       रमेश िस पी िच पट आिण दरूिच वाणी अकादमी  

�       आंतररा ी̭य जागितक नेतृ व अ यास सं था (International Institute for World  
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         Leadership) 

�       टाट-अ स अॅ ड इ युबेशन हब (Start-Ups & Incubation Hubs) 

�       संशोधन आिण नवोप म क  (Centre for Research & Innovation) 

�       रे वे संशोधन क  (Centre for Railway Research) 

�       डा व थापन आिण पुनवसन े ता क  (Centre of Excellence for Sports  

         Management & Rehabilitation) 

�       वतनशा  े ता क  (Centre of Excellence in Behavioral Sciences) 

�       ह रत आिण शा त तं ान क  (Centre for Green and Sustainable Technologies) 

�       रोबो ट स अिभयांि क  क  (Centre for Robotics Engineering) 

�       आरेखन अ यासक  (School of Design) 

�       जीवन िश ण अ यासक  (School of Life Coaching) 

�       इंटरअॅ टी ह अॅ ड िडिजटल मेिडआ अ यासक  (School of Interactive & Digital Media) 

 uWuks lk;Ul vWUM uWuks VsDukWykWth bZekjr ( Nano Science and Nano   
         Technology Building)   

 

 

मंुबई िव ािपठा या थािनक आिण ादिेशक उपक ांचा िवकास 

अनेक उपक ांमधे शै िणक िवभाग सु  कर यात येतील. िव ान, वािण य, मान  आिण 

व थापन या िव ाशाखांमधून येक  एक-दोन िवषयांचे िवभाग आिण ब िवषयक असा एक 

या माणे सु वात करता येईल. 

मरीन लाइन प रसर 

       डा पुनवसन े ता क  (Centre for Excellence in Sports Rehabilitation) 

सधुदगू प रसर 

       सधु वा याय मु यालय, वगुला ( तािवत) (Sindhuswadhyay Head Quarters to 

be  established at Vengurla) 

       सामािजक काय िवभाग (Department of Social Work) 

       ना  कला िवभाग ( सधुदगु) (Department of Dramatics) 
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र ािगरी प रसर 

       रे वे संशोधन क ाचे सबळीकरण (Railway Research Centre to be 

strengthened) 

िव ानगरी प रसर 

       रा ी̭य डा अकादमी (National Sports Academy) 

क याण प रसर 

       रे वे संशोधन क ाचे सबळीकरण (Railway Research Centre to be 

strengthened) 

ठाणे प रसर 

       रे वे संशोधन क ाचे सबळीकरण (Railway Research Centre to be 

strengthened) 

       नृ य अकादमी (Dance Academy) 

कळवा प रसर ( तािवत) 

       मिहला कौश य िवकास क  (Centre of Excellence in Skill Development for   

           Women) 

       सावजिनक शासन आिण व थापन अकादमी (Academy of Public Administration  

          and Management) 

पालघर प रसर ( तािवत) 

       आ दवासी संशोधन, िवकास आिण िश ण अ यासक  (Centre of Excellence for   

           Research, Development and Training in Tribals) 

ह ेआिण असे बरेच काही... 

तािवत धान आराखडा 

मंुबई िव ािपठा या तािवत धान आराख ाचे साधारण अवलोकन पुढील पानांमधून सादर केले 

आह.े 
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तािवत बृहत् आराखडा 
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2 प रचय आिण स ि थती 

मंुबई िव ापीठ (आधीचे  bombay university ) ह े जुने आिण मुख िव ापीठांपैक  एक असे 

िव ापीठ सं थापनेचे १६० वे वष साजरे करत आह.े गे या १६० वषा या कायकालातील 

उपल धमुळे िव ापीठ ह ेनैितकतेचे आिण िश णाचे उजा ोत ठरले आह.े िव ापीठान ेदशेाला नेहमी 

काही तरी अिधक चांगले दे याचा य  केला आहे. 

वाढ या नैितक मु य आिण संध च ेमंुबई शहराने उ साहाने वहन केले आह.े िव ापीठातून उ ीण अनेक 

माजी िव ाथ  आज िविवध े ांत उ पद थ आहते. तसेच राजक य नेतृ वातही अ णी आहते. 

िव ापीठाचे चार माजी िव ाथ  भारताचा सव  नागरी परु कार "भारतर "चे मानकरी ठरले 

आहते. 

मंुबई िव ापीठाची प र े  योजना आखताना काही वाभािवक गो ची आप याला िविवध दिृ कोण 

बळकट कर यास मदत होते. ह ेि वका न या गो चा मागदशनपरत वे हणून िनयोजनब  प तीने 

आलेख क न पुढील वाटचालीत उपयोग क न घेता येईल. आपण ही प र े  योजना आप याला एका 

साचेब  मांडणीत न ठेवता यात भिव यातील आ हान,े उपलि ध आिण अपयश ांची िममांसा 

आव यक आह.े सदर िनयोजन हे चिलत आिण लविचक तसेच येक िवभाग, सं था आिण लाभाथ  

यांना ितिनिध व दणेारे व यांना नेतृ वतसेच िहतधारकता याबाबतीत मंुबई िव ापीठांतगत ओळख 

दणेारे आह.े  

मंुबई िव ापीठाला २४३ एकर े फळाचा किलना कपस आिण १४ एकरचा फोट कपस असे मंुबईत 

दोन कपस आहते. तसेच र ािगरी (२०एकर), ठाणे (६.५एकर ) आिण क याण (६.२६एकर) असे 

सबकपस आहते.  
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भौगोिलकता शहरी- ामीणएकसंधता 

मंुबई िव ापीठाला चंड भौगोिलक सीमा लाभ या आहेत. अ यु  घनतेचे बृह मंुबई आिण ठाणे 

िज हा आिण इतर कोकण महसूल िवभागाचे िज हे यांमुळे प र े  योजना करताना िविवध संधी आिण 

आव यकता ल ात या ा लागतात.  

हणून जे हा िव ापीठ एखादी प र े  योजना िवकिसत करते ते हा ती कमान सात िज ातील 

शहरी आिण ामीण भाग तसेच तीन सवािधक लोकसं ये या महापािलका े ांचे भिव य िनयोजन 

कर यास पथदशक ठरते.  

मंुबई िव ापीठाकडून मंडणगड, िज हे र ािगरी (१४ एकर) आिण तळेरे, िज हे सधुदगु (४एकर) येथे 

दोन आदश महािव ालयांची थापना कर यात आली आहे. िव ापठास 0७ कोकण कनारप ीवरील 

िज ां या (मंुबई, मंुबई उपनगर, ठाणे, रायगड, र ािगरी, सधुदगु आिणपालघर)  अिधकार े ात 

७८२ संल  महािव ालये आिण ५ अिधकार े ाबाहरेील महािव ालये (नािशक, पुणे, गोवा आिण 

िस हासा) आहेत. 

िव ापीठाचे किलना येथे ५६ िवभाग आिण १०८ संशोधनक  ेआहते. NAAC ची अ ेणी मािणत 

५३ संल  महािव ालये असणारे (७८२ महािव ालयांपैक ) मंुबई िव ापीठ ह े दशेातील एकमेव 

िव ापीठ आहे. मंुबई िव ापीठ ह े भारता या आ थक राजधानी या दयात वसलेले पिहले आिण 

सवात मोठे िव ापीठ असून महारा ्र रा या या रा ीय जी. डी. पी. मधील अ णी भागीदार आह.े 

माननीय कुलगु  डॉ. संजय दशेमुख यांनी वा षक द ांत समारंभात हट या माणे आपण उ म 

िव ापीठे, संशोधनक े, गुणव ामू ये, तं ान, उ मशील भांडवलदार तसेच जागितक उ ोग 

उभारणा या औ ोिगक नेटव कग आिण िनयं ण सं था अशा आंतररा ीय दृ ीन े सहजीवनाची 

िन मतीकर यासाठी उपयु  आिण आव यक गो नी प रपूण आहोत.  

भिव यातील वाटचाल:  

आज या वाढ या जागितक करणात जगात भारत जनसांि यक करणात अ णी भागीदार अस यामुळे 

भारत याना या े ात जगाचे नेतृ व कर यास समथ आह.े गे या तीन दशकांत १९८६ चा NEP 
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पासून भारतीय िनयोजनकार यावर िवचारब  झाले आहते. पवन अ वालयांचा ICRIER मधील 

शोधिनबंध तसेच यानंतरचा नॅशनल नॉलेज किमशनचा सॅम िप ोडा यांचा अहवाल आिण यशपाल 

सिमतीचा अहवाल ह ेकाही थोडके वैचा रक उ तेचे नमुन ेआहते जे याना या े ात भारताचे यो य 

थान थािपत करतात. यातून एक धडा िमळतो तो हणजे िनयोजनातील गंभीर सुधारणा आिण 

परेुशी संसाधने, उ म शासन आिण उ  िश ण देणा या सं थांचा जागितक दृ ीकोण आव यक आहे. 

या सग याचा प रपाक हणजे रा ीय उ तर िश ा अिभयान आहे.  

एकूण िव ा या या ९०% िव ाथ  रा यातील िव ापीठांमधे असूनही ही िव ापीठे संसाधनांनी 

प रप  नाहीत. महारा  रा याने उ  िश णा या े ातील िविवध दृ ीकोण अ यास यासाठी तीन 

उ तरीय सिम या नेम या हो या. ह ेबोड महारा  पि लक युिन ह सटी ट, २०१६ अ यासत आह.े 

मंुबई िव ापीठ ह ेदशेातील तीन मुख िव ापीठांपैक  एक अस याने सव अडथळे दरू क न आपले 

काय उ साहाने बजावत आह.े यामुळे हा आप या प र े योजनेचा मुख संदभ आह.े 

 दृ ी: धोरणा मक ह त पे: 

िव ापीठाचा दिृ ेप वा तवदश  असला पािहजे. कारण या या मा यमातून िव ापीठाला 
प रवतनशील दशा ायची आह,े जेणेक न उ मो म अ ययन, अ यापन आिण संशोधनाची उंची 
गाठता येणे श य होईल. मंुबई िव ापीठाचा बृहत् आराखडा हा िविवध िव ाशाखांम ये व िवभागातून 
आले या तावांना ल ात घेउन बनवलेला गेला आह.े सदर बृहत् आराख ाची आखणी करताना 
सामािजक भान, सव समावेशकता व अपे ा – आकां ांना जागितक तरा या पातळीवर कसे नेउन 

ठेवता येईल  याचा िवचार केला गेला आह.े बृहत् आराख ाम ये या सव बाब चे िव ेषण, धोरण 
आिण कृती यांचा साक याने िवचार केला गेला आह.े  

िव ाथ  जीवनाच ेबदलते आयाम : 

िव ा या या आशा-आकां ा याचे िविवध िवषयांतील रस, येणा-या संधी या कायम बदलत असतात. 
मागील दहा वषात तर हे सात याने दसून आले आह.े पुढे येणारी दहा वष ही िविवध कार या 
श यता, मयादा, येउ पहाणारे मानिसक ताण यां यातील अिभवृ ीची असणार आहते.  

आज िव ापीठाने नवनवीन अ यास े े िवकिसत करणे आव यक ठरले आह.े याची सांगड िविवध 
िवभागांनी दलेले ताव, िव ापीठाजवळ उपल ध असणारी संसाधने यां याशी घालणे आव यक 
आह.े या या आधारे िविवध िव ाशाखांतील नवनवीन अ यास दशा वीका न, समाजाला 
डो यासमोर ठेवून, सामािजक भानाची ठेवून, बृहत् आराख ाची रचना करणे आव यक आह.े इथे  
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िनमाण होतो तो हणजे िव ापीठ, या याशी संलि त सं था, प रसरातील अ य िव ापीठे आिण 
यां याशी संबंिधत सं था; या िव ा याची साम य / मता ओळख यात पुरेशी ठरतील का ? आिण 

सात याने िवकिसत होणा-या व बदलत राहणा-या आ हानांना सामोरे जायला स म ठरतील का ?  

दोन ि पाद े : पया ता, िन:प पातीपणा आिण सव कृ ता : वाय ता, लविचकता आिण 

सव कृ तेची मता – 

िवकसनशील दशेातील दा र  आिण मागासलेपणा व याचबरोबर सां कृितक िविवधता ही वैिश ये 

असणा-या आप या दशेात सवतो थम िव ापीठांवर असलेली जबाबदारी हणज ेपया  सवसमावेशक 

िव तार. उपरो लेखीत ि पादांम ये असणा-या उपजत संघषामुळे दसुरे ि पाद ह,े इ छा असो वा नसो, 

मागे पडले. येक गो ीकड ेअनु माने न पहाता काही वेग या दृ ीकोनांकडेही  ल  दणेे आव यक 

ठरत.े पिहले ि पाद जरी आव यक असले तरी दसु-या ि पादा या पुढ ेये यानी गुणव ा वाढीची संधी 

िनमाण होउ शकते. 

काही गो कड ेसवसामा य पािहले तरी वाय ता व लविचकता यांना ो साहन दणेे आव यक आह,े 

यामुळे यो य गुणव ा वाढीस लागू शकत.े यामुळे िवक ीकरण कर यासही चालना िमळेल व ती 

त वत: वीकाराह असेल; पण याची अंमलबजावणी करणे िततकेच कठीण होईल. 

िव ापीठाचा दृ ीकोन यथाथवादी धोरण बनिवणे आह े यामुळे मंुबईतील सव भागधारकांसाठी 
िश ण / िश ण आिण संशोधनाचे एक उ कृ  थान बनेल. या बृहत आराख ा या दृ ीकोनातून, 
िविवध योजना यां या संबंिधत िवभाग आिण काय मां ारे शै िणक िव ाशाखापासून अि त वात 
आले या मह वा या तावना सादर करते. ह ेसमावेशनची सामािजक जबाबदारी या एकूण आ े या 
अंतगत संद भत कर यात आले आिण आशेचा करण अखेरीस सव कृ  जागितक मानकांपयत पोहोचणे 
होते. या दृ ीकोनातून संरचना मक िव छेदन, िनदान आिण धोरण आिण आप या भागावर कृती 

पुढाकारां ारे, जे संक पना कर यात येत आह,े खालील माणे आह.े 

िव ाथ  जीवनाच ेप रमाण बदलणे 

िव ाथ , यांची आकां ा, संधी आिण आवडी कधीही बदलत आहते, आिण या नही अिधक, गे या 

दहा वषात. भिव यातील वषाम ये संभा  बदल, मयादा आिण दबावांचा दर वाढणार आह े आिण 

भिव यात तो दरवष  जा त वेगाने िव फोट करेल. 
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िव ािपठाने िव ाशाखे या तावां या अ यासाचे नवीन आिण उदयो मुख े  प रचय क न घेणे 
आिण यांना िव ापीठां या संसाधनांिव  मोजणे आव यक आहे. ह े आ हाला िविवध िश तांम ये 
नवीन िवकासास चालना दे यास आिण आप या समाजात अडचणी दरू कर यास मदत करेल. या 

े ातील िव ापीठ, याची संल  सं था आिण बहीण िव ापीठे आिण सं था आप या िव ा याची 

ताकद ओळखू शकतील आिण या आ हानांना त ड दे यासाठी कधी-िवकिसत आिण सतत बदलणाया 
प त सह यांना मदत क  शकेल का? 

एक करण (मलूभतू गो कडे परत) 

आम या िव ापीठाचा आकार एकदम चंड आह,े ह े ल ात घेत यास; नैस गक र या, िव ताराने 

िनयमाऐवजी अपवाद करावा लागेल. ह ेआता अ याव यक आह ेक  आज आपण अि त वात असले या 
सव घटकांसह िव ापीठाकडे पहा आिण एकि त कर याचा य  करा. तािवत शै िणक काय मास 

आिण / कवा लोकमा य काय मां या मतेचा िव तार करणे, कमी मते या काय माचे मू यमापन 

करणे आिण शै िणक काय मांची यादी करणे आव यक आहे; यामुळे वर या दजाचे बदल सा य 

करता येईल. याम ये गुंतवणूक या ऐवजी प रणामांवर ल  क त कर या या मतेला 
सुधार यासाठी गंभीर आिण ठोस कृतीचा समावेश असेल. 

एका श दात, आप याला मूलभूत गो वर आधा रत असले या ‘मूलभूत गो कडे परत’ (बॅक टू 

बेिस स)  मागाचा अवलंब करावा लागेल आिण िवषया या मूलभूत त वांकड े वळून नवीन मानांक 

तयार करणे आव यक आह.े पायाभूत सोयीसुिवधा पुरिव या ित र , िनयम व कायप त शी 

संबंिधत सौ य पायाभूत सुिवधांची छाननी करणेही आव यक आह.े थोड यात याब ल आपण आणखी 
काही सांगू शकतो, परंतु आपण केवळ ह ेल ात यावे क  सं था मक आिण अ य कारची पुनरचना ह े

एक गंभीर आ हान आह ेक  याचा मुकाबला करणे आव यक आह.े 

शा त िवकासा या मागावर भिव याची ा या करणे 

आज िव ा याना पयावरणिवषयक आ हाने व वेगवान वाढणा-या शहरी समूहां या दबावांना सामोरे 

जावे लागत आहे, यांम ये ब िवध दळणवळण सुिवधा, नवीन वसाहती, ामीण ते शहरी असा बदल 

इ याद चा समावेश करता येईल आिण या ारे िव ा या या आिण शै िणक सं थांची मतांना 
अनुस न, यां यासाठी नवीन अ यास म, गरज-आधा रत अ यास म आिण ावसाियक अ यास म 

िनमाण करणे आव यक आह.े 
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पयावरणिवषयक त वे, शा त िवकास आिण नैस गक संसाधनां या संर णाची मूलभूत त वे, ाथिमक 

त वांचा िवचार के यािशवाय आिण ही आ हाने िवचारात घेत याब ल िवचारात घेत यािशवाय 
िव ापीठ अ तानी रा  शकणार नाही.  

सशुासनः 

िविवध कारचे ोत मह वाचे असताना उ  िश णा या े ाम ये शासन हीच मह वाची बाब आह,े 
ह े सवमा य आहे. सुशासनामुळे उ पादनांना अपेि त प रणामांम ये पांत रत केले जाते. ह े भ  
काहीतरी नसून िश ण े ाम ये सुशासन आण याचे काय आह.े या व थेत जे घटक काय करतात 
यांना ो साहन दे यासाठी िविश  व थेची योजना करणे आव यक आह.े या व थेची उभारणी 

कर यासाठी संशोधनाचा पाया असले या य  मािहतीचा संचय िनमाण करणे आव यक आह.े  

वेळोवेळी या व थे या काय मतेचे िनरी ण आिण मू यमापन कर याची आव यकता आह.े बृहत् 
आराख ाम ये मागणी-आधा रत कवा उ -वाढीचे काय म तयार कर यासाठी सू  कवा 
दीघकालीन शै िणक काय मांचे प र ण करणे आव यक आह.े ‘मूलभूत गो कडे परत’ (बॅक टू 

बेिस स), ताि वक आिण वा तिवक दृ ीकोनातून पहाता व थेला छो ा-छो ा भागांम ये न पहाता 

एक संपूण व था हणून पहाणे आव यक ठरते. यामुळे नवनवीन मानांक व या पुनरचने या 
मा यमातून आंत रक सुधारणां या दशेने धोरण आखणे गरजेचे आह.े  

िव ापीठ प रसरातील थािनक प रमाणे, आिण संल  सं थाचंी संरचना 

बृहत् आराखडा बनवताना िव ाथ , कमचारी, िश क आिण शासक य अिधकारी यां या बरोबरीनेच 
मौ यवान अशा माजी िव ा याचा समावेश करणं आव यक आह.े   

नैस गक र या िव ापीठ प रसर आिण प रसराचा िवकास हा बृहत ्आराख ाचा क बद ूअसायला 
हवा व याच माणे िव ापीठातील इमारत चे प र ण हा ही बृहत् आराख ाचा मह वाचा ल य बद ू
असायला हवा. याच माणे, बृहत् आराख ात िव ापीठाशी संल  कॅ पस, यातील बांधकामे आिण 

कोअर युिन सची पुनतपासणी कर याची आव यकता आह.े उदा. मंुबई-ठाणे महानगरांमधील जागा, 
या बंधनांमुळे, एखा ा संल  महािव ालया या उ या कवा आड ा वाढी या मयादा असू शकतात, 

परंतु ब-याच सुधारणां ारे कदािचत या या शै िणक सुिवधां या िवकासाची योजना आखता येईल. 
बृहत् आराख ाम ये मंुबई आिण कोकण येथे उपल ध असले या मधील ावसाियक ान, 

अिभनव आिण व थापक य कौश ये, आिण ावसाियकांची मता यांचाही िवचार केला आह.े 
उदाहरणाथ, महारा  काउंिसल ऑफ आ कटे स आिण इतर त सम व पा या इतर सं था यां या 

बरोबर सावजिनक-खाजगी भागीदारी त वावर काय क न समकािलन व भिव याचा वेध घेणा-या, 
कायदिेशर व आ थक गुणव े या आधारे एकि त काय करणा-या सं थांची िन मती होउ शकते.  
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अतंगत शै िणक सधुारणा: चार पदरी ( ॅक) दृ ीकोन 

हा चौपदरी दृ ीकोन शै िणक िवकास, शासन, प र ा आिण िव  यां याशी संबंिधत आह.े यापैक  
येकाला एक काय म तयार करायचा आह,े जेणेक न सव या आिण ोटोकॉ स सुलभ होतील, 

आिण यामुळे ावहा रक खच कमी होतील आिण िनयोिजत वेळेनुसार लि यत आिण येया मक 
गती गाठता येईल. बृहत् आराख ाम ये िव ाशाखांची ओळख क न दणेे आव यक आह े आिण 

समाजाची आिण रा ाची गरज आिण मागणी यावर यांचा िवकास करणे आव यक आह.े िविवध उप-
े ांची काय भूिमका आह ेआिण कोण या गो म ये गती होते ते मोजता येणारी ल ये िनधा रत क न 

िनरी ण केले पािहजे. 

या िव ाशाखांना अंतगत बांिधलक ची आव यकता आह े आिण या बा  सुधारणांवर अवलंबून 

नसा ात. कुलगु  वत: यां या अिधका-यांसह या काय मावर आधा रत िवचार करत आहते. अशी 

अपे ा करायला हवी क  यावर अखेरीस, िवकिसत केले या सव यं णांम ये ईआरपी-एसएपी यावर 

आधा रत व था िनमाण हावी.  

 

माग 1 : शै िणक नवता 

 टीए यू, पीअर र ,ू संशोधन आिण शासक य मतांचे शै िणक लेखाप र ण  

• नवीन अ यास म: आंतरिव ाशाखीय आिण मू याधा रत अ यास मांचा समावेश  

• पदवीपूव आिण पद ु  संशोधन  

• नवीन अ यापन तं :े शै िणक साधने आिण तं  (आयटी स म आिण िव ाथ  अनुकूल), अनुभवपूण 

िश णास ो साहन आिण समथन 

• िनवड धान ेणी व था / स ाधा रत िश ण प तीस वाय ता आिण ितचे दढृीकरण  

• सद य व िनयम आिण तपासणीम ये आढावा आिण सुधारणा 
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• अनुदान िवनं यांना पाठबळ  

 

माग 2: शासक य सुधारणा 

• िविवध िवभाग आिण मािहती वाह ोटोकॉलचे SWOT िव ेषण / सम वय 

• सव िनयमीत याकलापांसाठी आव यक असणा-या वेळेची िनि ती आिण यांची आखणी करणे. 

( वत: ची वचनब दता सनद) 

• े ता आिण नावी यपूणता िशक यासाठी आव यक या पायाभूत सुिवधा  

• वहारा या खचात कपात, यासाठी प रिनयमात बदल, अिधक काय मता ा ी आिण सव 

भागधारकांना होणा-या ासास कमी कर यासाठी पुनरचना या 

• परूक िव ाशाखा संशोधन आिण ावसाियक िवकास 

िवभाग / महािव ालये / िश क व िव ा या या सोयीसाठी आयटी स म वेळेवर मािहती दयेक 
(प रप क आिण वेळाप क) 

• नावन दणी / पा तेसाठी आिण शु क भर या या पारदशक ऑन-लाइनची कायप ती 

माग 3: प र ा प तीतील नािव यपूण उप म 

1. परी ांचे वेळाप क, िनकाल, परी क ची िनयु , िनयं क आिण परी ांसाठी तपशीलवार 

ोटोकॉल. 

2. िव ाथ  वापरासाठी मािहतीचा डेटाबेस (ऑन-लाइन सेवा) तसेच शासक य हतेूंसाठी 

3. नेटव कग आिण इतर आयटी स म साधनांचा भावी वापर कर यासाठी कमचारी िश ण. 

4. चांगले पेपर से टग, मू यमापन आिण िनयं ण आिण कायवाही तसेच पुनमल ण 

5. प तशीर CAP साठी ोटोकॉल 

माग 4: आ थक सधुारणा 
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• िव िवषयक यांचे आढावा व िनयत करणे आिण इतर िवभागांशी सम वय साधणे 

• संशोधन, शै िणक आिण अिभनव उप मांना बळकट कर यासाठी आ थक, भौितक आिण सं था मक 

आ थापनांम ये लि यत बदल 

• अथ वहारा या वेळेत कपात कर यासाठी िव सं थेची पुनरचना 

• सरलीकरण आिण मॅ युअल या िन मतीमुळे िव ाथ  / िश क आिण िश केतर कमचारी यां यासाठी 

िव  सुिवधा. 

अनुदान ताव व िव ीय व थापन यासाठी सम पत शासिनक आ थापना 

• इतर भागधारकांना यो य गेटसह ऑन लाईन वहार (इतर िवभाग आिण महािव ालयांचा 

समावेश) 

• िव ापीठातील इतर िवभागांशी यो य नेटव कग क न िविवध अिधका यांना अिधकार व जबाबदारी 

( वयंचिलत मंजुरीसह) प  असाईनमट. 

यािशवाय, दोन सेवा क  आहते यात मो ा माणात सहभागी हो याची आव यकता आह.े आधी 

उ लेख के या माणे, सीसीएफ आिण ेस ह ेआहते 
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बहृत ्आराख ाची आव यकता: 

िव ापीठाम ये समाज, िव ाथ , िव ाशाखा, िविवध शै िणक सं था, याचे िवभाग, िश ण तसेच 

गैर िश ण कमचारी, उ ोग, कॉप रेट े  आिण रा य सरकार यासह अनेक भागधारक आहेत. या सव 

भागधारकां या वाढ या गरजांना एकि त आिण संबोधायची गरज आह.े 

गे या काही दशकांत लोकसं या वाढीचा दर आह ेआिण शहरी आिण शहरी लोकसं येचा िव तार आह.े 
शहरांची लोकसं या आिण िव तार वाढवणे तसेच उ  िश णा या सुिवधांचा दरूदरू े ाम ये िव तार 
करणे ह ेएक दिृ कोन योजना असणे आव यक आह े याम ये भागधारकां या आकां ा पूण कर यासाठी 
आिण भारताला चालना दे यासाठी दशा दली जात.े यो य दशा 
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3. अ य  योजना: धोरणा मक दृ ीकोनासाठी मागदशक त व े

जागितक तरावरील नेतृ व कर याची इ छा असताना थािनक गरजा समजून घेणे आव यक आह.े 

"मंुबई िव ापीठ" ह े नाव जागितक तरावर मा यता ा  हावे आिण जगातील सव म कामिगरी 

करणा या िव ापीठां या यादीत आपले थान िनमाण करणे, हा दिृ कोन बृहत् आराखडा आखताना 

ठेवला पािहजे. हे स यात यायला हवे असेल तर आपणांस मंुबई-ठाणे महानगर, कोकण े  आिण 

मो ा अंतरावरील प रवहन, औ ोिगक समूह आिण समूहांची थािनक गरज ओळख यास ते श य 
होईल. 

याच वेळी, आपण सजग असायला हवं. भिव याचा सव उपभोग घेता यायला हवा, आजूबाजूला 

घडणारे सवकाही टपता यायला हवे, आिण सावधही असायला हवे. आपण आप या उ ांम ये 
मह वांका ी असायला हवे तरीही यांना थािनक मू यांची, गरजा आिण वा तववादात प रभािषत 

करणे आव यक आह.े सवात वेगवान ि ितजे असलेला दिृ कोन असावा. परंतु सदर बृहत् आराखडा 

त कालीन, अ पकालीन, म यम मुदतीचा, दीघ मुदतीचा आिण दीघकालीन मुदतीचा व येयाची सांगड 

घालणारा हवा. तो आप याला वाढीस मदत करणारा हवा. आ ापयत या सरावा माणे मंुबई 
िव ापीठ आप यासाठी एक वषाचे कवा पाच वषाचा बृहत् आराखडा तयार करत.े हणूनच येक 
वषासाठी एक नवीन कागदप  तयार करणे आव यक आह.े  

पारदश , चांगले आिण उ रदायी शासना या योजनांम ये योगदान दे यासाठी, मागदशन व पुनरचना 

कर याक रता, तसेच पारंपा रक आिण ावहा रक े ात एकि त आण यासाठी पारदश  योजना 

तयार कर यासाठी आ हाला जागितक िनिव ांचे, िवचारवंत ने यांचे, नोबेल पा रतोिषक िवजे यांचे 

आिण शै िणक व औ ोिगक तरावरील त ांचे आिण यां या सूचनांचे वागत कराव ेलागेल. व या 
अनुषंगाने आपला बृहत् आराखडा पुन नधा रत करायला हवा ह ेमह वाचे आह.े  

2018-19 या शै िणक वषासाठी ता काळ कृती आराखडा 

मंुबई िव ापीठ 2018-19 ते 2022-23 या पाच वषा या प र े य योजनेची तयारी करीत आह.े पाच 

वषा या प र े य योजनेत पुढील पाच वषासाठी िव ापीठा या गती आिण िवकासाचा रोड मॅप 

आिण दिृ कोन दलेला आहे. अिध ाता मंडळा या िवचारिविनमयानंतर 2018-19 वषाचा 

दृ ीकोनातून योजना तयार कर यात आली आह े जी आधी या वषाचा आढावा आिण भिव यात 
बदल या प रि थतीचा आढावा यावर आधा रत आह.े 
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महारा ाचे रा यपाल आिण स माननीय कुलपती महामिहम ी. चेननामी िव ासागर राव यां या 
मागदशनाखाली कुलगु  डॉ. संजय दशेमुख यांनी आिण महारा  शासना या सहकायाने 2018 साली 

ा  होणा-या काही उ ी ांची िनि ती केली आह.े 2018-19 या बृहत् आराख ा या उ ेश 

शै िणक तसेच पायाभूत णालीत े ता िमळवणे हा आहे. शै िणक े वाचा पाठपुरावा 
कर यासाठी पुढील काही पुढाकार िव ापीठाने यावेत ही अपे ा आह.े 

अ) िडिजटल िव ापीठ पुढाकार 

आ) कौश य िवकास पुढाकार 

इ) नवक पना मक उ ोजक क ाची नवीन गावांम ये उभारणी. 

ई) नागरी धोरण आिण संशोधन क ांसाठी महानगरीय दशेांवर िवशेष जोर दला 

उ) वतना मक आिण ायोिगक समाजशा  क ाची उभारणी. 

उ) सटर ऑफ ए सलंस इन लीप साय सेस (सीओओईएसएसएस) 

ए) बांबूवर आधा रत धोरणा मक मा यमातून ामीण उपजीिवके या सुरि ततेसाठी 

ऐ) भाषािवषयक, लोककला आिण ाचीन संसाधनांचे द तऐवजीकरण आिण िव ेषण 

अं) पुढील शै िणक वषाम ये "समावेशक नेतृ व" संक पनेची उभारणी 

"िव ापीठाच ेपायाभूत िवकास" या सकं पनचेी अमंलबजावणी कर यासाठी पढुाकार खालील माण े
आह:े 

1. महारा  सरकारने 25 एकर जमीन झाराप, िज. सधुदगु येथे दली आह.े येथे सधुदगु िव ापीठ क  

हणून िवकिसत केले जाईल व येथे कौश य िवकास अ यास म सु  केला जाईल. 

2. वगुला िज ात वाटप केलेली जमीन सधुदगु क पा या अंतगत महासागरातील संशोधन क ा या 

िवकासासाठी सधुदगुचा वापर केला जाईल. 

3. ठाणे उपक म ये मुला-मुल चे वसितगृहांचे िनयोजन केले जात.े 

4. कािलना कॅ पसम ये लास -1, 2, 3 व 4 मधील कमचा-यांना रिहवासी इमारत चे बांधकाम 

कर यात येईल. 
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5. कािलना कॅ पस येथे गे ट हाऊस आिण ा यापकांसाठी िनवासी संकुल असेल. 

6. िव ान कॉ ले सचे एक बांधकाम असेल जे िव ापीठा या 8 िव ान िवभागांना सामावून घेतील. 

7. कािलना कॅ पसम ये मानव संसाधन िवकास क  (पूव  शै िणक कमचारी महािव ालय) ची 

नूतनीकरण केली जाईल. 

8. िडझाईन शालेसार या नािव यपूण अ यास मांचा ारंभ कर यासाठी शासनास सादर कर यात 

येईल. 

9. इतर दशेांम येही क  सु  कर यासाठी िव ापीठ पुढाकार घेईल. 

जगा या बदल या प रि थतीनुसार आिण जागितक करणाचा अ यास कर यासाठी 2018-19 या 

शै िणक वषाम ये िव ापीठ िवभाग आिण संल  महािव ालयातून खालील अ यास म सु  
कर याचा िनणय घेतला आह:े 

• कोकण े ातील ना कलेची समकालीन सं कृती आिण कला िवकिसत कर यासाठी कोकणातील 

रंगमंच कला व लोककला अ यास म सु  कर यात येतील. 

• र ािगरी उपक ाम ये रे वे इंिजिनअ रगचा कोस केला जाईल. याचबरोबर र ािगरी येथे एक 

संशोधन क  आिण अिभयांि क  अ यास म पुढील शै िणक वषापासून फनोले स अॅकेडमी ऑफ 
टे ॉलॉजी अॅ ड मॅनेजमट या मदतीने सु  केले जातील. 

• महािव ालयांमधून ा  झालेले ताव नवीन अ यास म ताव आिण बी- होक. अ यास म 

आिण महािव ालये िवचारात घे यासाठी िव ापीठाने सरकारकडे पाठिवली जातील. 

• नवीन कौश य आधा रत अ यास म आिण नवीन ऑनलाइन अ यास म दरू थ िश णा या 

प ती ारे सु  केले जातील. 

• क याण उप-क ात रे वे अिभयांि क चे अ यास म पुढील शै िणक वषापासून सु  केले जातील 

तसेच फामा यु टकल साय स डे हलपमे ट िवकिसत कर या या तरतुदी के या जातील. 

• क याण उप-क ात आयडीओएलचे क  देखील सु  केले जाईल. 

• संल  न दणी गुणो र वाढिव यासाठी संलि त महािव ालयांमधील आयडीओएलचे क  सु  

कर याची योजना आह.े 
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ह ेकाय म िव ापीठातील सव भागधारकां या िवकासासाठी संधी देऊ शकतात. 2018-19 या 

शै िणक वषात िव ापीठानंा काही नवीन क पाची सु वात होईल: 

1. कौश य िवकास क : - सधुदगु िज ात झाराप येथे िवकिसत कर याचा ताव आह.े पालघर 

िज ात आ दवासी समाजासाठी िवशेष कौश य िवकास क  तािवत आह.े 

2. िसडको या सहकायाने नवी मंुबई येथील क रअर मागदशन आिण समुपदशेन क  िवकिसत केले 

जाईल. 

3. िव ापीठा या ब िवध िवकासाचा एक भाग हणून, िव ापीठ डा पॅ हीिलयन, चचगेट येथील 

डा सुिवधा तसेच पालघर येथील शारी रक िश णात उ कृ ता क  हणून (जर जमीन सरकारला 
दे यात आली असेल तर). 

4. इंिडयन रे वेशी समझोता करार (एमओयू) नुसार रे वे संशोधन क  र ािगरी उपक  िवकिसत 

कर यात आले आह.े रे वे अिभयांि क  अ यास म (बी.ए.) पुढील शै िणक वषापासून र ािगरी 
उपक  आिण क याण उप-क ात संगणक अिभयांि क  अ यास म सु  करणार आह.े 

5. मेक इन इंिडया क  (पालघर येथे जमीन ा  झा यानंतर) कृिष आिण फळबाग उ पादनात कौश य 

आधा रत काय म आ दवासी िज ांत सादर केला जाईल. 

6. िव ापीठ परदशेात सव सीमा ओलांडून िव ापीठ कॅ पस उघड यासाठी य  करेल. न ाने सु  

झाले या िवकास कोडे (ऑनलाइन आिण डायनॅिमक िश णासाठी क ) ह ेकाही ऑनलाइन 
अ यास मांचा िवचार दखेील केला जाईल. 

7. कािलना कॅ पसम ये खार जमीन आिण वन पती उ ान िवकिसत कर याचा एक ताव आह,े जो 

आ ता, म ॉव आिण इतर वन पती आिण ा यांचे संर ण कर यासाठी एक आदश असेल. 

8. "आय पी आर चे पेटंटम ये पांतर कर यास ेरणा" ही योजना सु  कर यात आली आह ेकारण 

िश कांना सु वातीला पेटंट दाखल कर यास आ थक मदत िमळेल. 

9. नवक पनांना ो साहन दे यासाठी 'अिभनव संशोधनासाठी संशोधन' योजनेत त ण ितभा शोधून 

काढणे. 
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10. माट ाम योजना: भारता या स माननीय पंत धानांनी दले या माट िसटी या संक पने या 

आधारावर, िव ापीठ ' माट ाम' ची संक पना सादर करेल आिण िव ापीठा या अ यादेशापासून 

पाच गावांचा शोध घे यात येईल.  

11. िव ापीठ - सामािजक जबाबदारी: कॉप रेट सोशल र पॉि सिबिलटी या आधारावर, िव ापीठ - 

सामािजक जबाबदारी िनि त करणे आव यक असेल. मंुबई िव ापीठा या काय े ात किन  
महािव ालयीन िश कांसाठी िव ापीठा या मानव संसाधन िवकास क ाकडून िवशेष उ ोधन वग 
घे यात येतील. 

12. िव ापीठ असोिसएशन: िव ापीठ काही मा यता ा  रा ीय आिण आंतररा ीय िव ापीठां या 

पदवी अ यास माशी संल ता आिण सामंज य करार करेल, पीएच.डी. साठी िव ा याचा 

दवेाणघेवाण काय म.  

 यात ा या यां या ा यानांचे िव ापीठ आिण िव ापीठांशी संल  महािव ालयात 
आयोजन केले जाईल.  

 िव ापीठ ँ डग टेशनरी, भेट काड, आिण िव ापीठा या गा यांम ये एकसमान कायम 

राख यासाठी केले जाईल. 
 िव ापीठ ँ डग टेशनरी, भेट काड, आिण बोधिच हांम ये एकसमानता कायम राख यासाठी 

केले जाईल.  

1. िव ापीठ ेसम ये सुधारणा: िव ापीठ ेस नवीन यं णा आिण सॉ टवेअरसह मदत केली जाईल 

यामुळे े सगची काय मता वाढेल आिण िव ापीठा या सव काशने िव ापीठ ेसम ये मु त 
होतील. 

2. ब-याच महािव ालयांना उ कृ तेसाठी संभा तेचा दजा दला जातो. अनेक िवभाग आिण 

महािव ालये वाय तेसाठी अज करीत आहते. आजवर 3 िवभाग आिण 6 महािव ालयांना वाय ता 

दजा दला गेला आह.े उ  आिण तांि क िश णा या िनयम व िनयमात आव यक तरतूद के यास, 
िव ापीठही एक वाय  सं था बन याचा य  करेल.  

3. कािलना कॅ पसम ये नॅशनल कूल ऑफ लॉ अॅ ड लॉ िडपाटमटची एक वेगळी इमारत िवकिसत केली 

जाणार आह.े 

4. अिभयांि क  अ यास म आिण िड लोमानुसार खालील अ यास म सु  केले जातील. 
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• नौसेना आ कटे चर आिण जहाज बांध याचे काम असेल 

• बी.टेक आिण िड लोमा कोस 

• भारतीय नावीक माणप  काय ांचा अ यास 
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4. बहृत ्आराखडा: िविश  व पाची तातडीची कारवाई 

मंुबई िव ापीठा या दृ ीकोनासाठी या मागदशक त वांचे आपण कसे वणन क  शकतो? 

चालत आले या थे माणे एखा ा सं थेचा बृहत् आराखडा मसुदा तयार कर यासाठी, एखा ा 
उ तरीय सिमतीची कवा एखा ा स लागार गटाची कवा त ां या मंचाची सभा बोलाव यात येते. 
बृहत् आराखडा मसुदा तयार कर याची ही प त सवच सं थांसाठी अनुकूल असते अस नाही. 
िव ापीठांसार या यं णांचा बृहत् आराखडा तयार कर यासाठी समाज, राजकारण, उ ोगजगत आिण 

ावसाियक चा व स थांचा समावेश हवा. आ ही समाज, राजकारण, शासन, उ ोग आिण 

ावसाियकां या सव सं थांचे िवकास कर यास व िवकासाकडे पहायला हवे. हे सुिनि त करेल क  
मंुबई + कोकणातील े  मजबूत करणाया िविवधतेमुळे आ हाला एक अितशय सम  दिृ कोण िनमाण 
कर याची अनुमती िमळेल. 

आ हांस असे वाटते क , ाथिमक द तऐवजाने मागदशक त वे दान करािवत, मूलभूत मू यांची 

ा या करावी, िव ापीठां या योजनांची सूची करावी आिण िव ापीठाचा भौितक प रसर, संल  

महािव ालयां या इमारती, ई-नेटव स, लाऊड-सपोट िसि टमसाठी याचा वापर आिण जागितक 

पातळीवरील शै िणक सं था, उ ोग आिण अ यास मांचा वापर येथे करावा.  

यानंतर, बृहत् आराख ाची ा या करणे आव यक आह.े ही ा या िविवध दृ ीकोनातून िवकिसत 

केली जाउ शकते. उदाहरणाथ, चाटड अकाउंटंटस् + कॉ ट अकाउंटंटस ् + कंपनी से े टरीजचे फोरम 

न च सॉ टवेअर आिण ई-िसि टम डे हलपस या सव म योजना आिण योजनांची अंमलबजावणी 
करतील. परंतु, दोघांनाही कोण याही शंका न करता वेगवेग या काय माशी जोडलेले आह.े तर मग 

िव ापीठ वेगवेग या दृ ीकोनांवर ल  क त क  शकते का ? एक सवसामा य योजना िवकिसत क  
शकते का ? कवा सामा य उ ांची ओळख क न देऊ शकते का ? येक े ास वेगळी योजना 

िवकिसत कर यास परवानगी दतेे का ? दो ही पयाय यो य असतील, आिण यथायो य असतील तर ही 

िविवधता आिण समानता ओळखली पािहजे तर मग िव ापीठ वतं  दिृ कोनांवर ल  क त क न 
एकाि मक योजना आखू शकते का ? कवा दो हीमधील समान त वे शोधून येक िवभागासाठी वतं  
योजना आख याकडे ल  क त क  शकते का ? िनि तपणे तसेच हाव.े तथािप, मंुबई िव ापीठाचा 

बृहत् आराखडा येक ट यावर  ( हणजे ता कािलक, अ प-मुदतीचा, म यम मुदतीचा, दीघकालीन 

आिण दीघ मुदतीचा),  यां या शै िणक काय मांदर यान आिण नंतर िव ा यावरील आिण यां या 

यशावर न च ल  क त करणे आव यक आह.े हणून, शै िणक, माजी िव ाथ , िव ाथ  आिण 
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समवय कां या िवशेष ल टरना िश ण प ती, परी ा नमु यांची, पदवी आिण पद ु र पदवी आिण 

येक शै िणक आिण संशोधन योजनेत सुधारणा सुधार यावर वतं पणे ल  क त करायला हव.े 

सामा य मागदशक त व:े 

महारा  सावजिनक िव िव ालये अिधिनयम, 2016 चे कलम 37 (1) (एच ऍ ड आय), 77, 107, 

109, 111, 112 व 118 मधील तरतुदीनुसार उ  िश णा या िनयोजनासाठी आिण 

अंमलबजावणीसाठी बृहत् आराखडा आख यात आला आह.े यानुसार, उ  िश ण धोरणा या 

अंमलबजावणीसाठी रा य उ  िश ण प रषद जी. महारा ातील गैर-कृषी िव ापीठे ारे दृ ीकोन 
योजना तयार कर यासाठी सामा य मागदशक त वे तयार कर यासाठी डॉ. नर  जाधव, िस  

अथत  व िश णत  यां या मागदशनाखाली 20 जुलै, 2015 रोजी ग ठत सिमती थापन केली. 

या सिमतीने तयार केलेले सवसाधारण मागदशन 14 ऑ टोबर, 2015 रोजी आयोिजत रा य उ  

िश ण प रषदनेे वीकारले आह.े यानुसार, प  . उिशपा /  626 / िवशी -3 आिण 17 ऑ टोबर, 

2015 आिण मांक – युएनआय/उिशपा/2015/एनए हीआय/िवशी-1, दनांक 17 ऑ टोबर 2015 

अ वये संचालक, उ  िश ण, पुणे, डीन बोडान े2018-19 या शै िणक वषासाठी, डॉ. नर  जाधव 

सिमतीने सुचिवले या मागदशक त वांचे पालन क न िव ापीठा या दृ ीकोन योजनाचा मसुदा तयार 
केला आह.े  

हा बृहत् आराखडा डॉ. नर  जाधव सिमती या मागदशक त वानुसार बोडाने तयार केला गेला आह.े व 
तो िव सभा व व थापन प रषद याम ये संमत केला गेला आह.े व यातील सव ािधकरणां या 
सद यां या सूचनांना ल ात घेउन तयार कर यात आला आह.े 

असे असूनही काही िविश  प रि थत म ये हणजेच िवेशेष कमतरता, ादिेशक मागसलेपणा, नैस गक 
वाढ, एका िविश  िव ाशाखेची गरज व ि यांचे सबलीकरण यासार या ि थतीम ये काही माणात 

तावांना मा यता दे यास हरकत नसावी. काय ातील तरतुदी, वेळोवेळी िनघालेले जीआर, आिण 
काही यायालयीन िनदशां या प रघाम ये िव ाशाखांमधील काही काय म समािव  क न घेताना 
तीन गो ची काळजी घेणे आव यक आहे. – 1. महािव ालये व अ यास म 2. िवशेष भौगोिलक 

प रि थती 3. िव ाशाखा. वरील मागदशक त वांनुसार जर एखा ा िव ाशाखेम ये असे वाटले क  
एखा ा महािव ालयाम ये, कवा एखादा नवा अ यास म काढावा असे वाटत असेल तर याचे 
िनरसरण नवीन महािव ालयां या व नवीन अ यास मां या मा यमातून सोडवावे. शै िणक दृ या 
मागास भागांम ये नैस गक वाढी बरोबरच नवीन िव तारास स यक िश णाची जोड असावी व 
याच माणे रा  महािव ालये आिण यातही ि यांची महािव ालये यांना ो साहन दे यात याव.े 
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ह ेकसे साधावे? येक शै िणक आिण संशोधन योजना ह ेदिृ कोन योजनेचे ल य आह ेहे सुिनि त 

क न ह ेपूण केले जाऊ शकते. येक शै िणक आिण संशोधन योजनेसाठी एक बृहत् आराखडा कायगट 
असावा. िव ापीठा या सामूिहक द तऐवजात येक अहवाल आिण इनपुटचा आदर करणे, रेकॉड 

करणे, वीकार करणे आिण समािव  करणे यासाठी परवानगी ावी. कोण याही कायकारी गटा या 

योजनेचे ऑिडट, संपा दत कवा नामंजूर कर याचा थम- तर य  क  नये. 

यो य काय असेल? येक कायगट, यां या चचा आिण यांचे अहवाल मंुबई िव ापीठा या बृहत् 

आराख ासाठी उपयु  असतील, जर ते (अ) वेळेची मयादा योजना, (ब) अथसंक प आिण एक य 

योजना आिण (क) ितिनध ना कवा अिधका रत अिधकारी िन द  आहते. उदाहरणाथ, कायगटाने एक 

नवीन अ यास म तािवत केला आहे तर याला तीन प रमाणे असतील (अ) नवीन अ यास म कधी 

सु  होईल? (ब) यासाठी कोण या सुिवधा आव यक आहते? टीम आव यक आह ेका? शै िणक आिण 

इतर आव यक पा ता? खच? बजेटसाठी उपल ध असलेला कोणताही माग? नवीन अंदाजप क 

तावांना तािवत करावे का? (क) या अ यास मास कोण मा यता दईेल? या अ यास माचा 

स याचा अ यास काय आह े ? नवीन अ यासमंडळाची तावना करावी का? यातील नवीन 

अ यास म सु  करत असताना यासंबंधीची मािहती ही सवसामा यांना िमळेल का ? क  फ  या 
िवषयांतील िवशेष ांना, मू यमापकांना, माजी िव ा याना, सामा य जनता व सामािजक घटके यांना 

उपल ध क न दली जाईल का यासंबंधीची मािहती; परी ा व मू यमापनासंबंधी गोपिनय मािहती 

वगळता ; उपल ध क न दली जावी.  

आता त सम मागदशक त व असे रािहल क  येक तावामुळे क पाला सदवै िवकिसत हो यास 
आिण भिव यात बदल कर याची संधी िमळू शकेल. याचाच अथ असा क  हे अ यास म भिव यांम ये 
जागितक दिृ कोनातून आिण ावसाियक दिृ कोनातनू सदवै वेगाने बदलत राहतील. 

िविश  मागदशक त व े

संचालनालयाने िनणय घेतला क , तावांवर िवचार करतांना िन  मागदशक त वे साधारणपणे 

पदवीपूव आिण पद ु र अ यास म िशकवणारी नवी महािव ालये / नवीन अ यास म / अित र  
िवभागांसाठी असतील. 

1 महािव ालये आिण महानगरपािलका े ातील येक महािव ालयाची सं या 4 पयत आिण 

युिनिसपल कॉप रेशन आिण नगर प रषद े ां ित र  2 पयत मया दत राहील. तसेच 
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टे ॉलॉजी या फॅक टी या िवभागात केवळ 2 शाखांपयत (ि तीय िश टसह) िवभािजत वाशांनुसार 

महािव ालये. 

2. संबंिधत महािव ालयात सात याने ३ वष जर 80 ट यां न अिधक मुले वेश घेत असतील तरच 

यांना अित र  तुकडी ावी. 

3. िव मान महािव ालयाने, जे िव ापीठाने सु  केलेले नवीन काय म / अ यास म वीकारावेत 

यासाठी ो साहन दले जाईल. 

4. िव ापीठाने कडक मागदशक त वांचे पालन केले पािहज.े पायाभूत सुिवधांची उपल धता, 

मा यता ा  ाचाय / िव ाशाखा सद य, मू यांकन, मू यांकन आिण इतर पायाभूत सुिवधांम ये 

सहभाग, संबंिधत सरकारी अिधकायानी घालून दले या संब तेसाठी पूव-अट हणून इतर 

महािव ालयांशी िनकट थता. 

5. उ  शै िणक गुणव ा राख यासाठी, नवीन अ यास म / अित र  िवभाग / महािव ालये या या 

एनबीए / एनएसी मा यता / पुनमवीदन ा  झाले या ऑग ट ऑग ट 2017 पयत कवा आधी 

िमळव याब ल िवचारात घे यात येईल. तसेच संबंिधत ट / उ  िश ण दे याबाबत सं था / सं था 
िवचारात घेतली जाईल. 

6. तावावर िवचार करतांना िव ापीठ खालील ापक पैलंूवर िवचार करेल: 

(i) खालील िज ह े/ तालुका माणे भौगोिलक थान [टेबल मांक 1] 

(ii) या िज ात / तालुका / े ाम ये उपल ध असले या मता / अ यास म; 

(iii) नावी यपूण कोस दणेा-या महािव ालयांना ो साहन दले जाईल [सारणी मांक 2]. 

(iv) प रसरातील इतर त सम महािव ालयांची समीपता; 

(v) संबंिधत ट / सं था / उ  िश ण सं थांचे अनुभव; 
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अनु मांक वग करण दोन 
महािव ालयांमधील 
अंतर 

1 महानगरीय शहर (15 लाखापे ा जा त लोकसं या) 2 क.मी. 

2 महापािलकेचे (5 ते 15 लाख लोकसं येसह) 3 क.मी. 

3 िज हा पातळी 4 क.मी. 

4 इतर शहरांची (2 ते 5 लाख लोकसं येसह) 5 क.मी. 

5 ामीण े  20 क.मी. 

6 कमी आिण कमी े ासह िहली आिण मागास भाग 10 क.मी. 

7. उ  आिण तांि क िश णाचे स माननीय मं ी यांनी दले या आ ासना माणे िज ात या 

पालघर, ठाणे, रायगड, र ािगरी आिण सधुदगु िज ातील सरकारी अिभयांि क  महािव ालये 

थापन कर याचा ताव आह.े संबंिधत रा य तसेच क  सरकार, यानुसार. शै िणक वषातील तरतूद 

कायम राहील. 

8. दिृ कोन लॅनम ये नवीन मिहला महािव ालये तसेच नाईट / पवतीय (ड गराळ) आिण आ दवासी 

े ा या थापनेसाठी मिहला स मीकरणाची तरतूद िवचारात घे यात आली आह.े 

9. ामीण भागात कला, संगीत आिण नृ य संबंिधत अ या मांना ाधा य.  

10. उ ोगांचे ायोजक व उपल ध असेल तर अित र  क युिनटी महािव ालय दले जाईल. 

11. जी महािव ालये / सं था यात कमान दोन बॅच िव ा याची िड ी पूण करतात ते फ  

महािव ालये / सं थांचे ताव पो ट- ॅ युएट िड ी अ यास म सु  कर यासाठी वीकारले जातील. 

12. संल  वाय  महािव ालये, उ कृ तेसाठी संभा  महािव ालये आिण एनएसी / एनबीए ारे 

ेडसह मा यता ा  असलेले, जे ामीण भागाम ये यांचे नवीन अ यास म / उप ह क  सु  कर यास 

उ सुक आहते यांना ो सािहत केले जाईल. 
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नवीन महािव ालय / अ यास म / िवभाग / िवषय सु  कर यासाठी या िशफारसी: 

वर नमूद केले या िविवध पैलंूवर आधा रत आिण रा य उ  िश ण प रषदनेे डॉ. नरे  जाधव 
(संयोजक) यांची िनयु  केलेली सिमतीने सादर केले या मागदशकत वांवर आधा रत, सिमती 2018-

19 या शै िणक वषासाठी पर परां या योजनेत खालील तरतुद ची िशफारस करत:े 

मुबंई िव ापीठा या अिधकार े ातंगत अि त वात असले या िन वळ न दणी माण िवचारात घेऊन 
आिण खालील तरतदु म य ेखालील तरतदुी कर यात आ या आहते: 

1. नवीन महािव ालया या तावावर िवचार केला जाईल जेथे महािव ालयाची जागा क  . 1 

या वर नुसार उपल ध आह.े 

2. िव ा याना बी.ओ. यू. या अ यास माचा ताव दे यासदेखील उ ेजन दले जाईल जे 

िव ा या या कामाची मता िवकिसत करतील. 

3. िव ापीठाने 2018-19 या शै िणक वषापासून िव ापीठाने देऊ केलेले नवीन अ यास म घे याचे 

उ  ठेव यात आले आह.े 

4. मिहला, नाईट आिण पवतीय (ड गराळ) / आ दवास साठी नवीन महािव ालयांसाठी तरतुदी के या 

जातील. 

5. मंुबई िव ापीठा या अख यारीतील महािव ालयांक रता नवीन काय म / अित र  िवभाग / 

िवषय सु  कर यासाठी वेश मता आिण र  जागा आिण न दणी आिण भौगोिलक थानाचे तरतूद 
ल ात घे यासारखी आह.े 

6. एन.एस.एस., एन.सी.सी., फिजकल ए युकेशन आिण ए टशन एि टिवटीज अशा कार या 

अ यास मांना फाउंडेशन कोसपे ा - बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी. संल ता मंजूर कर यासाठी 

ो साहन दले जाईल 

7. 4 वषा या एकाि मक अ यास माम ये ारंभ (1) बी.ए. - बीएड / बीएससी - बी एड या 

पद ांसाठी िव मान संल  बी.एड. महािव ालयांना एन.सी.टी.ई. या मागदशक त वांनुसार मंुबई 
िव ापीठा या काय े ात मा यता दली जाईल. 

8. शै िणक उ कृ ता वाढिव यासाठी आिण उ  दजा या शै िणक सुिवधा, संल  महािव ालये जे 

नॅक / एनबीए ारे मा यता ा  आहते, तयार कर यासाठी तावांना शै िणक लेखापरी णासाठी 

आमंि त केले जाईल आिण वाय तासाठी े रत केले जाईल. 
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9. एलएलबीसाठी अित र  िवभाग. (3 वष व 5 वष) स या या काय ातील महािव ालयांम ये 

पदवी अ यास मांना परवानगी दली जाईल. 

10. एलएलएम. मंुबई आिण ठाणे शहरातील वर नमूद केले या िनकषानुसार संबंिधत कायदा 

महािव ालयांम ये 

11. अिभयांि क  महािव ालयातील िवभाग येक शाखेत दोनदा (ि तीय िश टसह) मया दत. 

स माननीय कुलगु ं या अ य तेखाली एक दृ ीकोनातून एक सिमती थापन कर यात आली. 
काय े ात येक िज ासाठी उप-सिम यांची थापना कर यात आली. उपसिमतीचे सद य आिण 
िज हा सिमतीचे संयोजक यांनी िवनंती केली आहे क  उ ोग / िश णावर चालू असले या 
िवकासासंबंधात आिण एका िविश  ठकाणी उपल ध असले या िविवध ोतां या संदभात येक 
िज ा या वतमान प रि थतीचा अ यास करावा. या िनकषां या आधारावर उप-सिम यांनी खालील 
िविवध कार या सूचना द या आहते. 

1. मंुबई आिण उपनगरातील े  

मंुबई महािव ालये आिण उपनगरातील े ातील कोणतीही िवशेष िवनंती नाही कारण महािव ालये 
आिण रा  महािव ालयांना स ला दे या ित र  दि ण मंुबईत या लॉ कॉलेजमधील तरतुदी 
वगळता महािव ालयांचा पूण लाभ झाला आह.े 

2. ठाणे 

ठाणे शहर आिण शहरी भागाम ये नवीन महािव ालयांची गरज नाही, परंतु क याण तालु यात 

ामीण भागातील ठाणे पलीकडे जाऊन शहरा या िव ताराचा िव तार आिण िभवंडी तालुकाम ये 
िवशेषतः लॉ, आ कटे चर आिण फामसीम ये अिधक शै िणक उ ोगांची गरज आह.े 

3. नवी मंुबई 

नवी मंुबईतील बेलापूर ते ऐरोली प रसरात शै िणक उ ोग मो ा सं येने अिभयांि क म ये आहते 
आिण तेथे वाशी, ने ळ आिण खारघरमधील मुख शै िणक सं था आहते. या औ ोिगक े ातील 

कायरत युवकांक रता फाईन आटस या मिहला महािव ालय व महािव ालय तसेच रा ी या 
कॉलेजची सूचना आह.े 
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4. पालघर 

पालघर तालु यातील येक तालु यात कमान एक महािव ालयाची तरतूद कर या या आधी या 
दोन वषापूव  दोन वषापूव  एक नवीन िज हा बनिव यात आले होते. 

आ दवासी िज ह े हणून िज ा या ामीण भागांम ये िश ण सुिवधा वाढव याचा िवचार केला 
जातो. यामुळे वसई आिण पालघर वगळता येक तालु यात महािव ालये थापन कर यासाठी या 
तरतुदी के या जातात. 

तारापूर-बोईसर ह ेऔ ोिगक े ातील वेगाने वाढणारी औ ोिगक बे ट आह ेआिण मो ा माणावर 
युवक या औ ोिगक प रसरात काम करत आहते. यांना िश ण घे यास स म कर यासाठी महामंडळ 
तारापूर-बोईसर बे ट येथे सुचवले आह.े 

सं कृती समृ  असले या आ दवासी िज ह े अस याने व वारली िच कलांसार या कलांना फाईन 
आटम ये एक महािव ालय तयार केले जात.े 

5. रायगड 

िवकासा या गितमान प यावर असणा-या मंुबई सार या शहराजवळ रायगड िज हा आह.े येथील 
पनवेल े ातील आगामी नवीन िवमानतळ अशा मह वा या क पांपैक  एक आहे. िज ा या दि ण 
भागातील काय ात अित र  शै िणक सुिवधा असणे आव यक आह.े पनवेलसार या तालु यां या 
िवकासात नाईट कॉलेजची गरज आहे तसेच कॉलेज ऑफ फाइन आटस आिण फामसीचीही गरज आह.े 

मंुबई आिण मंुबई िव ापीठा या जवळ रायगड िज हा असला तरी, येथे मंुबई िव ापीठाचे उपक  
नाही. िविवध सुिवधा आिण संशोधन क ांनी यु  असे उपक  येथे सु  हावे अशी सूचना कर यात 
आली आह.े 

6. सधुदगु 

शेती आिण बागायती िज हा हणून िविवध ावसाियक अ यास म हॉि पटॅिलटी मॅनेजमट, फश 

ोड ट मॅनेजमट यां याकडे सुचिवले आह.े 

कोण याही महािव ालयाने िव ापीठ अनुदान आयोगाकडे बी. होक. साठी अज केला असेल आिण जर 
यांना मंजुरी िमळाली असेल तर िव ापीठ, अ यास मास सु वात कर यासाठी सरकारकडे िशफारस 

करेल. याच वेळी सधुदगु िज ाची वत:ची जी सं कृती आह े ितला डो यांसमोर ठेउन लिलत 

कलांचे महािव ालय सूिचत केले गेले आह.े 
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7. र ािगरी 

सिमतीने कोण याही िज ात िनयिमत (कला, वािण य व िव ान) महािव ालय न दे याचे सुचवले 

आह.े कनारप ीचा िज हा अस याने ने हल आ कटे चर आिण मरीन इंिजिनअ रग (जहाज बांधणी) 
म ये महािव ालयांम ये अ यास म सु  कर याची संधी आह.े कोणतीही आ कटे चर महािव ालये 
नस याने तरतूद दखेील प र े य योजनेत केली आह.े 
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5. बहृत ्आराख ाची काही प रमाणे 

हा व वत बृहत् आराखडा या या येयाला गाठ यात कदािचत असफल ठ  शकेल हणून आव यक 
आह े क  यादिृ ने सदर बहृत् आराख ािवषयी,  कायगटांमधील ारंिभक चचम ये, वतमान 
प रि थती संदभात िवचार हावा. याम ये आ थक, सामािजक ि थती, थांिनकां या गरजा, 
िव ा या या लोकसं येची वैिश ये आिण यापूव या अशा िव ाशाखांची स ि थती याचा िवचार 
हावा.   

एक वा तववादी दृ ीकोन योजना काय असेल? येक वाढीचा प रसर 5% ते 10% िवकासावर 

आधा रत आह.े हणून 7% ते 8% वाढी या हतेून,े कोण याही िनयोजक कवा समान िवचारधारक 

लोकां या गटासाठी ह े नैस गक असेल. आिण कदािचत 10% लोक सावधिगरीचा िवचार करतील. 

िनयोजक आिण दरूदृ ी यां यातील फरक हाच असेल. मंुबई िव ापीठासार या बरीच वैिव यपूण 
सं था, याची बौि क आिण नेतृि वक मू यांवर मागणी आह,े या या दिृ कोणातून दरूदृ ी असावी. 

कायरत गट, 15% आिण यापे ा जा त वाढी या दृ ीकोणासाठी काय क  शकतो? ह े खूप 

धोकादायक असेल का? बृहत् आराख ात 25% कवा यापे ा जा त वाढीचा ताव मांडता येईल 

का? 100% वाढीचा ताव का नाही? खरं हणजे 25% ते 200% वाढीचा अथ हा केवळ अंदाज 

आह.े वाढीचे अंदाज बांधले जातात. कोणताही वाढीचा दर ते हाच गाठला जाउ शकतो जे हा बृहत् 
आराख ाम ये संभा ता, उपाय आिण तावांची अंमलबजावणी कर याची मता मांडली असेल 

तसेच हा आराखडा राबिव यासाठी आ थक आधार वाढव याची मता समािव  केली गेली असेल; 

अशा वाढीचे दर कायम ठेव यासाठी, जर योजनेम ये दनैं दन-सा ािहक-मािसक-वा षक 

अथपुरव ाची मता  केली असेल आिण आले या उ प ाचा य दखेरेखी, दखेभाल, वेतन, 

ो साहन, परु कार, ायोजकता, िश यवृ ी आिण समथनासाठी खच कर याची तरतुद केली असेल.  

उ  वाढी या दरांना कायम राख यासाठी बृहत् आराखडा हा वतं  आिण आ थक दिृ कोनाचा 
आराखडा कशा प तीने आखू शकतो ? सु वाती या दिृ कोनाम ये कायगट त ांकडून सहभाग घेतात, 

जे या संदभात स ला दऊे शकतात. याचाच अथ असा क  एका कायगटा या वाढीचा उ  दर असेल, तर 

काही कायरत गट केवळ 5% साठीच ल य करतील. ह ेसव-सवसमावेशक दिृ कोन लॅनसाठी यो य 

असेल का? यामुळे या आ थक साधनांचे समजून घे यासाठी येक कामकाजा या समूहासाठी काही 

सवसामा य मानके थापन कर यात आली पािहजेत. 
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सव कृ  साधारण प रि थतीम ये समाज, उ ोग, ापार यातील इनपुट आिण बृहत् आराखडापूव 
आिण मा यतो र प रि थत म ये िश ण आ मसात करणे यो य ठरते. उदाहरणाथ, एखा ा शै िणक 

काय मात एक 'मॅनेजमट डे हलपमे ट सटर' असेल तर, जोड-काय म हणून, िव ाथ  आिण 

िव ाशाखा यांना कॉप रेट, सावजिनक आिण खाजगी े ातील यां या सुिवधांचा वापर के याने 

फायदा होईल. सव संल तेम ये व थापन िवकास क े महािव ालये आिण सं थांनी क पना-िन मती 
आिण एकाि मक आिण अनु यु  काय मांक रता बा  सं था मक आधार दान कर यास कवा नवीन 
िशक या या कौश यना बळकट कर यासाठी मदत कर यासाठी इतर सं थांशी सहयोग थािपत केला 
पािहजे. 

िविवध े ां ारे आयोिजत केले या कायशाळा, प रषद आिण सेिमनार िव ा याना आिण 

िव ाशाखांना यां या िवषयगत भागातील आजची, आधुिनक आिण भिव यकालीन प रि थतीचे सतत 

िनरी ण कर याची परवानगी दईेल. याच वेळी, सामा य कवा सम पत सुिवधा वापरणे रोख वाह 

आिण िव मान आ थक सहा य णाल म ये जोड यासाठी उ प  दान करेल. योजने या तावांम ये 
यो य िव ीय यं णा समािव  नस यास, ब तेक दृ ीकोन योजना कागदावरच राहतील. याच माणे, 

एमडीस नी शै िणक अनुदान िवकास येसाठी उ त ोजे ट-आधा रत िश ण, अनु यु  संशोधन 

आिण मेहनती िवकिसत कर यासाठी फॅक टी आिण िव ाथ , समुदाय आिण ावसाियक सहयोग ना 

स म केले पािहज.े 

संशोधन आिण प रवतनाचा एक मह वपूण दृ ीकोन आहे. पदवी आिण पद ु र पदवी 
अ यास मांम ये शै िणक नावन दणी जर परवानगी असेल तर झपाटयाने वाढ हो याचा िवचार? 

न च, ते करतील पण ते नोकरी आिण आ थक गतीकडे वळतील? ते कदािचत सव े ांतील 

नसतील. जर संशोधन आिण प रवतनाचा िनयोिजत आिण कॉप रेट, सावजिनक आिण खाजगी 

सं थां या सहकायाने गरज-आधा रत दिृ कोन तािवत केला तर िव ा याना यां या वैयि क वाढ 
आिण िवकासाची श यता समज यासाठी वेश पातळी या संधी िमळतील. अशा काय मांना 
िव ापीठ कवा महािव ालय- ल ड संशोधनां या सुिवधा कवा िनधीला पा ठबा दे यासाठी खाजगी 
आिण कॉरपोरेट े ास नाखूष क न मया दत केले जाऊ शकते. हणूनच, दिृ कोन योजना दिृ कोन 

शै िणक काय मात मह वाचा इंटनिशप आिण िश णे तं  परी ण करणे आव यक आहे. उपयु  
आिण यो य अस याचे िस  न के यास अशा पुढाकारांना पुरेशी आ थक मदत िमळू शकणार नाही आिण 
िव ापीठातून उपल ध असले या ोतांसह सावजिनक े ातील िनधीची आव यकता असेल. अशा 
प रि थतीम ये, समान दिृ कोनाचे लॅन व कग ुप या इतर तावांशी तुलना करता, सु वाती या 

वषाम ये 10% वाढीचा दर असू शकतो.  
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eaqcbZ fo|kihB 

‘kS{kf.kd o”kZ 2018&19 ;k lkyk dfjrk cg̀r vkjk[kM;kuqlkj ufou egkfo|ky;s¼infoiwoZ o inO;qRrj½fuf’pr dsysy LFkku 

v- 
dz- 

fo|k’kk[kk@ 
egkfo|ky;kpk izdkj 

eaqcbZ ‘kgj eaqcbZ 
miuxj 

Bk.ks uoh 
eaqcbZ 

iky?kj jk;xM jRukfxjh fla/kqnwxZ ,dw.k 

1 dyk] okf.kT; o foKku 
vH;kldzekaps egkfo|ky; 

¼inohiwoZ½ 

&&  01 
¼Bk.ks ‘kgj 
oxGwu½ 

01 05 
¼izR;sd rkywD;kr 01½ 
¼olbZ] iky?kj] okMk 
rkyqdk oxGwu½ 

02 
¼dtZr&MksxajkGHkkx 01 
eq:M rs jksgk e/;s 01½ 

01¼xzkeh.k 
Hkkx½ 

&& 10 

2 fo/kh egkfo|ky; ¼inohiwoZ½ 02 
¼efgyk 01+ 
nf{k.k eqacbZ 

01½ 

01 02 
¼dY;k.k 01 
fHkoaMh 01½ 

&& 01 01 
 

¼egkM rs ek.kxko½ 

&& 01 08 

3 ch-,M~~ ¼Lis'ky 
,T;wds’ku&yfuZx 

MhlvWchyhVh½ egkfo|ky; 
¼inohiwoZ½ 

01 && 01 && && 01 && && 03 

4 jk= egkfo|ky; ¼dyk] 
okf.kT;] foKku½ ¼inohiwoZ½ 

vH;kldze 

01 01 && 01 01 
¼rkjkiwj@ cksbZlj½ 

02 
¼iuosy rkywdk& 01 
oM[kG rs is.k & 01½ 

01 
¼jRukfxjh 
‘kgj½ 

&& 07 

5 efgyk egkfo|ky;s ¼dyk ] 
okf.kT;] foKku½ ¼inohiwoZ½ 

01 01 && 01 && && && && 03 

6 yyhrdyk ¼QkbZu vkVZl½ 
¼ùR;] laxhr]isaVhax½ ¼inohiwoZ½  

egkfo|ky; 

01+ 
¼Lkaxhr dyk½ 

 

01 && 01 01 01 01 01 07 

7 vfHk;kaf=dh ¼inohiwoZ½ 
egkfo|ky; 

&& && && && && && && && && 

8 LFkkiR;'kkL= ¼vkfdZVsDpj½ 
¼inohiwoZ½ egkfo|ky; 

&& 01 01 
¼dY;k.k 
‘kgj 

oxGw.k½ 

&& && && 01 01 04 

9 vkS"k/k fuekZ.k'kkL= ¼QkeZlh½ 
¼inohiwoZ½ egkfo|ky; 

&& && 01 
¼dY;k.k½ 

&& && 01 
¼iuosy@dtZr oxGwu½ 

&& && 02 

10 O;oLFkkiu  ¼inO;qRrj½ 
egkfo|ky; 

&& && 01 xzkeh.k && && && 01 01 03 

 ,dq.k 06 05 07 04 08 08 05 04 47 
 ekufu; mPp f'k{k.kea=h] e-jk- ;kauh fo/kku ifj"knsr rkjkafdr iz'u dz-164] 165] 169 o 173 uqlkj fnysY;k vk'oklukuqlkj ftYgkLrfj; ra=fudsru egkfo|ky; miyC/k vlrhy rsFks 'kkldh; 
vfHk;kaf=dh egkfo|ky;s] 'kklu o ,-vk;-lh-Vh-bZ P;k ekU;rsP;k vf/ku jkgwu lq: dj.;kps izLrkfor dj.;kr ;sr vkgs-  

 eqacbZ fo|kihB ifj{ks=krhy ufou egkfo|ky;kaP;k LFkkuklkBh c`̀gr vkjk[kM;kr uewn vlysY;k nksu egkfo|ky;karhy varjkckcrpk fud"k ykxq jkfgy- rlsp varjkpk fud"k ,dkp fo|k’kk[ksP;k 
vH;kldzekP;k nksu egkfo|ky;kalkBh ykxq jkghy- 
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i= dz- cv̀kek&2017@iz-dz- 463@fof’k&3] fnukad 18 lIVsacj] 2017 ps lgi=    ifjf’k”B ^v* 
eaqcbZ fo|kihB 

‘kS{kf.kd o”kZ 2018&19 ;k lkyk dfjrk c̀gr vkjk[kM;kuqlkj ufou egkfo|ky;s¼infoiwoZ o inO;qRrj½fuf’pr dsysy LFkku 
v- 
dz- 

fo|k’kk[kk@ 
egkfo|ky;kpk izdkj 

eaqcbZ 
‘kgj 

eaqcbZ miuxj Bk.ks uoh 
eaqcbZ 

iky?kj jk;xM jRukfxjh fla/kqnwxZ ,dw.k 

1 dyk] okf.kT; o 
foKku vH;kldzekaps 

egkfo|ky; ¼inohiwoZ½ 

&& 01 
¼nfglj&iwoZ½ 

01 
¼ehjk HkkbZanj½ 

&& && && 04 
1- jRukfxjh  

‘kgj 
2- fej>ksGs]  

rk- jRukfxjh 
3- iMos]  

rk- jktkiwj 
4- dkax.ksokMh]  
   fpiGw.k   
   ‘kgj 

01 
¼f’kjxkao] 
rk- nsoxM½ 

07 

2 fo/kh egkfo|ky; 
¼inohiwoZ½ 

&& && && && && 01 
 

¼rk- 
dtZr½ 

&& && 01 

3 efgyk egkfo|ky;s  
¼dyk ] okf.kT;] 
foKku½ ¼inohiwoZ½ 

&& && 01 
¼fHkoaMh½ 

&& && && && && 01 

4 fo/kh egkfo|ky; && && 01 
¼ehjk HkkbZanj½ 

&& && && && && 01 

,dq.k && 01 03 && && 01 04 01 10 
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ANNEXURE 
 

मुबंई िव ापीठ 
शै िणक वष 2018-19 या साला क रता अि त वात असले या महािव ालयात निवन अ यास म/ अित र  तकुडया सु   
कर याबाबत िनि त केलले ेिव ाशाख ेिनहाय पदवीपूव व पद ु र अ यास म (फ  खालील दले या अ यास माच/े 

अितरी  तकुडीच े ताव ि वकार यात येतील.) 

अन.ु . अ यास म / िवषयाचा तपिशल 

Humanities Faculty 

1 B.A. (Human Science) 

2 B.A.(Film, T.V. & New Media Production) 

3 B.A. (Culinary Arts) 

4 B.A.(All Subject) (Except B.A. in Interior Design) 

5 B.M.M. 

6 M.A. (All Subject) 

7 M. Lib.I.Science 

8 M.Phil 

9 M.A. (Business Economics) 

10 M.A. (T.V. &  New Media Production) 

11 M.A. (Entertainment Media & Advertising) 

12 M.A. (Public Policy) 

13 LL.M./ LL. B. (3 Years/ 5 Years) 

14 B. A. (Yoga) 

Science & Technology Faculty 

15 B.Sc.(Plain) 

16 B.Sc. (Human Sciences) 

17 B.Sc. (Psychology) 

18 B.Sc.(Acturial Science) 

19 B.Sc. (Data Science) 

20 N.C.C./N.S.S./Physical Education and Extension Activities 

(Optional subject for foundation course in B.A. & B.Sc.) 

21 M.Sc. (All Subject) 

22 M.Sc. (Renewable Energy) 

23 M.Sc. (Biodiversity and Wildlife Conservation and Management) 

24 M.Sc. (Hotel and Hospitality Administration) 
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 25 M.Sc. (Finance) 

26 Post Graduate Diploma in Hospital & Healthcare Management 

27 Post Graduate Diploma in Food Science & Technology 

28 Post Graduate Diploma Course in Child Rights and Child 

Protection 

29 B.E. (Mechatronics Engineering)/B.E.(Chemical Engineering) 

30 B.E. (Civil/Mechanical/Electrical/ Computer/IT/Automobile 

Engineering) 

31 M.E. (All Subject) 

32 M.E.(Mechanical Engineering-Product Design and Development) 

33 M.E.(Mechanical Engineering-Energy System and Management) 

34 M.E.(Electrical Engineering-Power Plan Engineering and Energy 

Management) 

35 M.E.(Civil Engineering-Construction Engineering and 

Management) 

36 M.E.(Signal Processing) 

37 M.E.(Advance Communication and Information System) 

38 M.E. (Computer Network and Information Security) 

39 M.E.(Packaging Technology) 

40 M.Arch. in ( Urban Design, Project Management, Landscape 

Architecture, Conservation, Environmental Architecture) 

41 M.Pharm. (All Subject) 

Interdisciplinary  

42 M.F.A. (Dance, Music, Painting) 

43 M.F. A. (Movement Science) 

 



सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन 
महाणवद्यालयाांना (पारांपाणरक व व्यावसाणयक) 
मांजुरी देण्यासाठी काययपद्धती व णनकर्ष णवणहत 
करण्याबाबत... 

               महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग 

शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4 
मांत्रालय णवस्तार भवन, मुांबई 400 032 

णदनाांक : 15 सप्टेंबर, 2017. 
 

 

             वाचा :-1) महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016. 
                        2) शासन णनियय क्र. एनजीसी-2009/(301/09)/मणश-4, णद.25.9.2009 
                        3) शासन णनियय क्र. एनजीसी-2010/(193/10)/मणश-4, णद.30.10.2010 

4) शासन णनियय क्र. एनजीसी-2012/(247/12)/मणश-4, णद.2.9.2013. 
 
 

प्रस्तावना:-  
राज्यातील उच्च णशक्षिाचा दजा व गुिवत्ता वाढणवण्यासाठी व इतर अनुर्षांणगक बाबींसाठी महाराष्ट्र 

शासनाने “महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016” अांमलात आिलेला आहे. सदर 
अणिणनयमातील  कलम 109 (1) (2) (3) नुसार नवीन महाणवद्यालय मांजुरीसाठी कालबद्ध तरतदू करण्यात 
आलेली आहे. तसेच, या तरतुदीस अनुसरुन अांमलबजाविी करण्यासाठी शासनाने काययपद्धती णनणित 
करावी, अशी तरतदू कलम 109 (9) अन्वये करण्यात आली आहे. सदरहू तरतुदींच्या अनुर्षांगाने सन 2018-
19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाणवद्यालय (पारांपारीक व व्यावसाणयक) मांजुरीसाठी काययपद्धती व 
णनकर्ष सुणनणित करण्याची बाब शासनाच्या णवचारािीन होती.  त्यानुसार उपरोक्त सांदभय क्र.2,3 व 4 येथील 
शासन णनियय अणिक्रणमत करुन शासनाने खालीलप्रमािे णनियय घेतला आहे :-  
 

शासन णनियय:- 
 

1.  सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र 
देण्याकणरता पुढील प्रमािे काययपद्धती राहील.  
 

काययपद्धती :- (इरादापत्राकणरता) 
 

1.1 णवद्यापीठाांनी त्याांच्या काययक्षते्रात उच्च णशक्षिाच्या सुणविाांचे सवयत्र समान वाटप होण्यासाठी 
“महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 107 मिील तरतुदीनूसार एक 
सम्यक योजना (Perspective Plan) तयार करावी. 

1.2 सवय णवद्यापीठाांनी पाच वर्षांचा बृहत आराखडा करावा, त्यामध्ये ज्या णजल्ह्यामध्ये महाणवद्यालयीन 
णशक्षिात ढोबळ पटसांख्या प्रमाि (जीईआर) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे असे णजल्ह्हे, 
नक्षलग्रस्त, आणदवासी, डोंगराळ /दुगयम भागासाठी सवोच्च प्राथम्य द्याव ेव त्या प्राथम्यक्रमानुसार व 
तद्नांतर सवयसािारि याप्रमािे त्या-त्या शैक्षणिक वर्षासाठी णवणशष्ट्ट एवढ्याच नवीन 
महाणवद्यालयाांच्या (व्यावसाणयक (AICTE व NCTE मांजुरी देत असलेले व्यावसाणयक अभ्यासक्रम 
सोडून) व पारांपाणरक) प्रस्तावाांची णशफारस करावी.  
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1.3 सदर सम्यक योजना महाराष्ट्र राज्य उच्च णशक्षि व णवकास आयोगाकडून मान्य करुन घ्यावी. 
1.4 सम्यक योजनेस अनुसरुन णवद्यापीठाांनी नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी वार्षर्षक योजना 

तयार करावी. 
1.5 वार्षर्षक योजनेत समावशे असलेल्ह्या णठकािाांसाठीचे बबदु णनणित केल्ह्यानांतर सवय अकृर्षी 

णवद्यापीठाांनी बृहत आराखडयातील णठकािासह वृत्तपत्रात जाणहरात देऊन अजय मागवावते. बृहत 
आराखडयाबाहेरच्या णठकािासाठी अजय स्वीकारले जािार नाहीत, असा स्पष्ट्ट उल्लेख जाणहरातीत 
करण्यात यावा व तसे अजय स्वीकारु नयेत.   

1.6 नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिा-या इच्छूक सांस्थाांनी “महाराष्ट्र सावयजणनक 
णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 109 (3) (क) मिील तरतुदीनुसार सोबतच्या पणरणशष्ट्ट “अ” 
मिील अजाच्या नमुन्यात  सांबांणित णवद्यापीठाकडे, ज्यावर्षी इरादापत्र मागणवले असेल त्यावर्षाच्या 
अगोदरच्या वर्षाच्या सप्टेंबर मणहन्याच्या शेवटच्या णदवसापूवी अजय दाखल करावते. त्यासोबत 
पणरणशष्ट्ट “ब”मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत. 

1.7 णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने णवणहत नमुन्यात अजय स्वीकारावते. अजात भरण्यात 
आलेली माणहती व त्यासोबत जोडिे आवश्यक असलेल्ह्या कागदपत्राांची तपासिी करण्यासाठी एक 
तपशीलसूची तयार करुन आवश्यक बाबींची पूतयता करिारेच अजय स्वीकारावते. ज्या णवद्यापीठाकडे 
ऑनलाईन पद्धतीने सांगिकप्रिाली णवकणसत करण्यात आलेली नाही, अशा णवद्यापीठाांनी पुढील 
एका वर्षात अजय स्वीकारण्याची सांगिकप्रिाली णवकणसत करिे अणनवायय राहील.  

1.8 णवद्यापीठाांकडे प्राप्त झालेल्ह्या अजांची छाननी करण्याकरीता आवश्यक तेवढ्या छाननी सणमत्या 
णवद्यापीठाांचे कुलगुरु णनयुक्त करतील. 

1.9 प्राप्त अजांची व कागदपत्राांची पडताळिी सोबत जोडण्यात आलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट “ब” मध्ये नमूद 
करण्यात आलेल्ह्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनुसार करुन, छाननी सणमती त्याांचा अहवाल 
कुलगुरुां ना सादर करेल.   

1.10  ज्या सांस्थेच्या प्रस्तावात बकवा कागदपत्राांमध्ये त्रटुी आढळून आल्ह्यास त्या सांस्थेस / अजयदारास 
त्रटुी कळणवण्यात येतील. 

1.11 त्रटुी कळणवण्यात आलेल्ह्या सांस्थाांनी णवद्यापीठाकडे त्रटुीची पूतयता करिे आवश्यक राहील.  
1.12 त्रटुीच्या पूतयतेच्या अजाची छाननी सणमतीकडून छाननी करुन त्यासहीत छाननीत पात्र झालेल्ह्या 

अजासह अहवाल अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ याांना सादर करण्यात येईल.   
1.13 आवश्यकता असल्ह्यास कुलगुरु णवद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढ्या तज्ञ सणमती गणठत करतील. 

सदर तज्ञ सणमतीमध्ये छाननी सणमतीच्या सदस्याांच्या अांतभाव असिार नाही. अशी तज्ञ  सणमती 
गणठत केल्ह्यास ही सणमती त्याांचा अहवाल अध्यक्ष, अणिष्ट्ठाता मांडळामाफय त कुलगुरुां ना सादर करेल.  

1.14 कुलगुरुां कडून सांबांणित पात्र सांस्थाांना पात्रता व अपात्रता कळणवण्यात येईल. 
1.15 अपात्रता कळणवलेल्ह्या सांस्था त्याणवरुद्ध णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल करु शकतील. सदर 

अणपलावर कुलगुरु णनियय देतील. 
1.16 सवय पात्र अजयदार सांस्थाांचे अजय मांजुरीच्या णशफारशीसह पणरणशष्ट्ट “अ” व “ब” तसेच प्रपत्र “अ” व 

त्यासोबतच्या सवय कागदपत्राांसह णवद्यापीठाकडून शासनाकडे णदनाांक 30 नोव्हेंबर रोजी बकवा 
त्यापूवी सादर करण्यात येतील. 
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1.17 णवद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्ह्या व शासनस्तरावर छाननीअांती अांणतम पात्र ठरलेल्ह्या 
प्रस्तावासांदभात शासनाकडून लगतनांतरच्या वर्षाच्या 31 जानेवारी रोजी बकवा त्यापूवी इरादापत्र 
देण्यात येईल.  

1.18 वरील पणर. 1.7 मध्य ेणवणहत केलेली छाननी सणमती व पणर. 1.12 मध्ये णवणहत केलेली तज्ञ सणमती 
याांची सांख्या ती-ती णवद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु करावयाच्या नवीन महाणवद्यालय (पारांपाणरक व 
व्यावसाणयक) याांची व्याप्ती णवचारात घेऊन ठरवतील व णवणहत केलेल्ह्या वळेापत्रकात काम होईल 
याची खातरजमा करतील. 

1.19 णवद्यापीठाांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठणवताना त्यात नवीन पारांपाणरक / व्यावसाणयक महाणवद्यालये 
असे वगीकरि केलेले असले.  
 

2. सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र 
देण्याकणरता पुढील प्रमािे णनकर्ष राहतील.  
णनकर्ष :- (इरादापत्र) 
2.1 महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109(2) नुसार, कलम 107 अन्वये 

तयार केलेल्ह्या सम्यक योजनेशी सुसांगत नसेल, असे उच्च णशक्षिाचे नवीन महाणवद्यालय सुरु 
करण्यासाठीचा कोिताही अजय णवद्यापीठाकडून णवचारात घेतला जािार नाही. 

2.2 महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109(3)(ख) अनुसार आवश्यक 
बाबींची पूतयता करतील आणि णवणहत कालाविीत प्राप्त होतील, केवळ असचे अजय णवद्यापीठाकडून 
स्वीकारण्यात येतील आणि णवचारात घेण्यात येतील.    

2.3 ज्या सांस्थाांची यापूवीची महाणवद्यालये अस्स्तत्वात आहेत, त्याांचेबाबतीत पुढील पूतयता नसलेल्ह्या 
सांस्थाांचे अजय शासनाकडे णशफारशीत करु नयेत. 
अ) ज्या सांस्थाांच्या महाणवद्यालयातील प्राचायांसणहत सवय अध्यापकाांची पदे अहयतािारक व पात्र 

उमेदवारामिून भरलेली नसतील तर तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार भौणतक 
सुणविा उपलब्ि नसतील तर, 

ब)  राज्य शासनाने णनिाणरत केलेल्ह्या अटी व शतींचे तसेच, यासोबत जोडलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट-“अ” 
व “ब” ची पूतयता करत नसतील तर, 

क) मूल्ह्याांकन / पूनमूयल्ह्याांकनाकणरता पात्र महाणवद्यालयाांच्या बाबतीत एकतर राष्ट्रीय             
मूल्ह्याांकन व अणिस्स्वकृती पणरर्षदेकडून बकवा राष्ट्रीय अणिस्स्वकृती मांडळाकडून अणिस्स्वकृती 
बकवा पुनरयअणिस्स्वकृती करण्यात आली नसेल तर, 

        परांत,ु ज्या महाणवद्यालयाचे न क मूल्ह्याांकन / पूनमूयल्ह्याांकन होऊ शकललेे नाही, अशा 
महाणवद्यालयाांची या सांदभातील लेखी कारिे नमूद करुन त्याांचे स्वतांत्र प्रस्ताव सादर 
करावते. 

 

2.4 शासनाच्या प्रचणलत िोरिानुसार नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येिारे इरादापत्र हे 
कायम णवनाअनुदाणनत तत्वावर महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील.  

2.5 सदर इरादापत्र हे सांस्थेने नवीन महाणवद्यालयास अांणतम मान्यता प्राप्त करण्यापूवी णवणहत अटी व 
शतींची पूतयता करण्याच्या दृस्ष्ट्टने णदलेले असल्ह्याने, या इरादापत्रामुळे सांस्थेस कोितेही हक्क प्राप्त 
होिार नाहीत. त्यामुळे असे इरादापत्र देण्यात आले तरी सांस्थेस नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यास 
शासनाची अांणतम मान्यता प्राप्त झाल्ह्याणशवाय महाणवद्यालय सुरु करता येिार नाही.  
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2.6 शासनाकडून नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र णनकटतम पुढील 
वर्षाच्या 31 जानेवारीपयंत विै असेल. या कालाविीमध्ये ज्या अटी व शतींच्या आिारे इरादापत्र 
देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शतींची पुतयता करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल अांणतम 
मान्यता णमळण्याकणरता आवश्यक असलेल्ह्या कागदपत्राांसह 31 जानेवारीपयंत णवद्यापीठास सादर 
करिे अणनवायय राहील. 

2.7 महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109(3)(च) अांतगयत परांतुकामध्ये 
नमूद केल्ह्याप्रमािे खांड (ड.) मध्ये णवणनर्षदष्ट्ट केलेल्ह्या कालमयादेत, जर व्यवस्थापन 
इरादापत्रातील शतींचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत झाल्ह्याच े
समजण्यात येईल. परांतु तसेच, अपवादात्मक प्रकरिात आणि कारिे लेखी नमुद करुन राज्य 
शासन, णवद्यापीठाने योग्यणरत्या प्रणक्रया केलेल्ह्या व्यवस्थापनाच्या अजावर वळेोवळेी, इरादापत्राची 
विैता एकूि 12 मणहन्यापेक्षा जास्त नसेल, अशा आिखी कालाविीसाठी वाढवू शकेल. मात्र 
याकणरता णवणनर्षदष्ट्ट कालमयादा सांपण्यापूवी सांस्थेने पूिय समथयनासह णवद्यापीठामाफय त शासनाकडे 
अजय करिे आवश्यक राहील.  

3. सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या सांस्थेस  नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी 
इरादापत्र देण्यात आलेले आहे व त्याांनी इरादापत्राच्या अटी व शती पूिय केलेल्ह्या आहेत, त्याप्रकरिी नवीन 
महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता देण्याकणरता पुढील प्रमािे काययपद्धती राहील.  
 

काययपद्धती :- (अांणतम मान्यता) 
 

3.1 शासनाकडून नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकणरता देण्यात आलेले इरादापत्र णनकटतम पुढील 
वर्षाच्या 31 जानेवारीपयंत विै असेल. या कालाविीमध्ये ज्या अटी व शतींच्या आिारे इरादापत्र 
देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शतींची पूतयता करुन त्याबाबतच्या अनुपालन अहवालासह नवीन 
महाणवद्यालयास अांणतम मान्यता मागिारा अजय सांस्थेने आवश्यक असलेल्ह्या कागदपत्राांसह 31 
जानेवारीपयंत णवद्यापीठास सादर करिे अणनवायय राहील. 

3.2 नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता मागिाऱ्या इच्छूक सांस्थाांनी इरादापत्रातील 
अटी व शतींची पूतयता केली असल्ह्याचा अनुपालन अहवाल सांबांणित णवद्यापीठाकडे दाखल करावा. 
त्यासोबत पणरणशष्ट्ट “क” मध्ये नमुद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत. 

3.3 णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने अनुपालन अहवाल तसेच त्यासांदभातील सवय कागदपत्रे 
स्वीकाराणवत. ज्या णवद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने सांगिकप्रिाली णवकणसत करण्यात आलेली 
नाही, अशा णवद्यापीठाांनी पुढील एका वर्षात अजय स्वीकारण्याची सांगिकप्रिाली णवकणसत करिे 
अणनवायय राहील.  

3.4 णवद्यापीठाांकडे प्राप्त झालेल्ह्या अजांची छाननी करण्याकणरता आवश्यक तेवढ्या छाननी सणमत्या 
णवद्यापीठाांचे कुलगुरु णनयुक्त करतील. 

3.5 प्राप्त अजांची व कागदपत्राांची पडताळिी सोबत जोडण्यात आलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट “क” मध्य े नमूद 
करण्यात आलेल्ह्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनुसार तसेच, या शासन णनिययान्वये णवणहत 
करण्यात आलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार करुन छाननी सणमती त्याांचा अहवाल कुलगुरुां ना सादर करतील.   

3.6  ज्या सांस्थेच्या प्रस्तावात बकवा कागदपत्राांमध्ये त्रटुी आढळून आल्ह्यास त्या सांस्थेस / अजयदारास 
त्रटुी कळणवण्यात येतील. 

3.7 त्रटुी कळणवण्यात आलेल्ह्या सांस्थाांनी णवद्यापीठाकडे त्रटुीची पूतयता करिे आवश्यक राहील.  
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3.8 त्रटुीच्या पूतयतेच्या अजाची छाननी सणमतीकडून छाननी करुन त्यासहीत छाननीत पात्र झालेल्ह्या 
अजासह अहवाल अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ याांना सादर करण्यात येईल.   

3.9 सांबांणित णवद्यापीठाचे कुलगुरु णवद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढ्या तज्ञ सणमती गणठत करतील. 
सदर तज्ञ सणमतीमध्ये छाननी सणमतीच्या सदस्याांच्या अांतभाव असिार नाही. सदर तज्ञ  
सणमतीने प्रत्यक्ष भटेी देऊन सोबत जोडण्यात आलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट-“क” मध्ये णवणहत करण्यात 
आलेल्ह्या सुचीनुसार तसेच, इरादापत्रामिील अटी व शतींनुसार सांबांणित सांस्थेची तयारी आहे बकवा 
कसे, याबाबत काटेकोर पणरक्षि करुन त्याचा अहवाल स्व्हणडओ छायाणचत्रिासह अणिष्ट्ठता 
मांडळामाफय त कुलगुरुां ना सादर करेल. णवणहत केलेले णनकर्ष पूिय न करिाऱ्या सांस्थाांची णशफारस 
णवद्यापीठ करिार नाही.  

3.10 वरील पणर. 3.4 मध्ये णवणहत केलेली छाननी सणमती व पणर. 3.9 मध्ये णवणहत केलेली तज्ञ सणमती 
याांची सांख्या ती-ती णवद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु करावयाच्या नवीन महाणवद्यालय (पारांपाणरक व 
व्यावसाणयक) याांची व्याप्ती णवचारात घेऊन ठरवतील व णवणहत केलेल्ह्या वळेापत्रकात काम होईल 
याची खातरजमा करतील. 

3.11 कुलगुरुां कडून सांबांणित पात्र सांस्थाांना पात्रता व अपात्रता कळणवण्यात येईल. 
3.12 अपात्रता कळणवलेल्ह्या सांस्था त्याणवरुद्ध णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल करु शकतील. सदर 

अणपलावर (गरजेनुसार तज्ञ सणमती पाठवून अहवाल घेऊन) कुलगुरु णनियय देतील. 
3.13 सवय पात्र अजयदार सांस्थाांचे अजय व त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मांजुरीच्या णशफारशीसह 

पणरणशष्ट्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या सवय कागदपत्राांसह णवद्यापीठाकडून शासनाकडे मे च्या 
पणहल्ह्या णदवशी बकवा त्याआिी सादर करण्यात येतील. 

3.14 णवद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्ह्या प्रस्तावावर नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकरीता शासनाकडून 
15 जूनपयंत परवानगी कळणवण्यात येईल.  

4 सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या सांस्थेस नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी 
इरादापत्र देण्यात आलेले आहे व त्याांनी इरादापत्राच्या अटी व शती पुिय केलेल्ह्या आहेत, त्याप्रकरिी नवीन 
महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता देण्याकणरता पुढील प्रमािे णनकर्ष राहतील. 
णनकर्ष :- (अांणतम मान्यता)  
4.1 नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकरीता इरादापत्र णदलेल्ह्या ज्या महाणवद्यालयाांनी इरादापत्रामिील 

अटी व शतींची तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांची पूतयता करुन अनुपालन अहवाल 
णवद्यापीठाकडे सादर केलेला आहे, अशा प्रस्तावाांची णशफारस णवद्यापीठाने शासनाकडे करावी.  

4.2 णवद्यापीठाांनी अनुपालन अहवाल स्वीकारताना व णशफारस करताना या शासन णनिययामिील 
तरतुदीनुसार काययवाही करावी व सोबत जोडलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट “क” मिील णनकर्षाांची पूतयता होत 
असल्ह्याची खातरजमा करुन त्यापुष्ट्यथय कागदपत्रे अनुपालन अहवालासोबत क्रमवार पद्धतीने 
जोडण्यात यावीत.  

5. पणरणशष्ट्ट “क” मिील अनुक्रमाांक 7 (अ) व 7 (ब) साठी पणरणशष्ट्ट “ड” मध्ये दशयणवण्यात आलेले 
कक्षणनहाय आवश्यक क्षते्रफळ णवचारात घेण्यात याव.े  यानुसार सवय शैक्षणिक व भौणतक सुणविा उपलब्ि 
असिे तसेच, मागिी करण्यात आलेल्ह्या णवद्याशाखाणनहाय यासाठी णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार बाांिकाम 
पिूय असिे आवश्यक राहील. 
6. शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांची पूतयता न करिारे प्रस्ताव णवद्यापीठाांनी णशफारशीत करु नयेत. 
णवद्यापीठाांनी सकारात्मक णशफारस करुनही अांणतम मान्यता प्राप्त न झाल्ह्याच्या कारिास्तव अनेक 
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न्यायालयीन प्रकरिे उद्भवतात. त्यामुळे णनकर्षाांची व सवय कागदपत्राांची पूतयता करिारेच प्रस्ताव 
णशफारशीत होतील, याची दक्षता णवद्यापीठाने घ्यावी. अशी पूतयता न करिारे प्रस्ताव प्राप्त झाल्ह्यास त्याची 
जबाबदारी णवद्यापीठाची पयायाने प्र.कुलगुरु तथा अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ याांची राहील.  
7. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यास देण्यात येिारी मान्यता ही शासनाच्या प्रचणलत िोरिानुसार 
कायम णवनाअनुदान तत्वावर राहील.   
8. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाणवद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या शैक्षणिक 
वर्षात महाणवद्यालय सुरु करिे आवश्यक आहे. सांलस्ग्नकरि बकवा इतर णशखर सांस्था / कें रीयीय णनयामक 
मांडळे याांची परवानगी णमळण्यास णवलांब झाल्ह्यामुळे जर महाणवद्यालये त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले 
नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाणवद्यालय सुरु करिे अणनवायय राहील. अन्यथा 
णदलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.  
9. सदर शासन णनियय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201709151335365208 असा आहे. हा आदेश णडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
 

                                                                                                                   ( रोणहिी भालकेर ) 
                                                                                                            उप सणचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
  

1) मा.राज्यपाल याांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मुांबई. 
2) मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सणचव 
3) सवय मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सणचव 
4) मा.णवरोिी पक्षनेता, णविान पणरर्षद/णविानसभा, णविानभवन, मुांबई. 
5) सवय मा.सांसद सदस्य/मा.णविानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
6) कुलसणचव, सवय अकृर्षी णवद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य.  
7) सांचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पिेु. 
8) महासांचालक, माणहती व जन सांपकय  महासांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई (प्रणसद्धीसाठी) 
9) मा. मांत्री (उ. व तां. णश.) याांच ेणवशेर्ष कायय अणिकारी. 
10) मा. राज्यमांत्री (उ. व तां. णश.) याांचे खाजगी सणचव. 
11) सह सणचव (णवणश) उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
12)  अपर मुख्य सणचव (उ. व तां. णश.) याांच ेस्वीय सहायक. 
13) सवय णवभागीय सहसांचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य. 
14) णवणश-3, णवणश-4 कायासन, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय. 
15) णनवड नस्ती (मणश-4). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4, णद.15 सप्टेंबर, 2017 
 

* पणरणशष्ट्ट-अ * 
 

नवीन महाणवद्यालयाांकणरता इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेने करावयाचा अजय 
 

1. सांस्थेच ेनाव व पूिय पत्ता :  
(दुरध्वनी क्रमाांकासह) 

 

2. महाणवद्यालयाच ेनाव आणि पूिय पत्ता :   
3. ज्या णठकािी नवीन महाणवद्यालय सुरु करावयाचे 

आहे, त्या णठकािाची लोकसांख्या : 
 

4. नवीन महाणवद्यालयासाठी इरादापत्र मागण्यात येत 
असलेले सत्र : 

 

5. अस्स्तत्वात असलेल्ह्या महाणवद्यालयात अभ्यास 
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणतरीक्त तुकडी 
अस्स्तत्वात असल्ह्यास त्याचा तपशील (मूळ तुकडी 
अनुदानावर असेल तर तसा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा) :  
तुकड्ाांचा प्रकार नमूद करण्यात यावा. 
(अनुदाणनत/णवना अनुदाणनत/कायम 
णवनाअनुदाणनत/स्वयांअथयसहास्ययत) 

   णवर्षय णवद्याथी सांख्या 
णवद्याशाखा    

अभ्यासक्रम    

णवर्षय     

तुकडी     

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

7. महाणवद्यालय सुरु करावयाच्या अभ्यासक्रमाचा तपशील: 
अ.क्र. शाखा अभ्यासक्रम अध्यापनाचे माध्यम अध्यापनाचे णवर्षय 
1.     
2.     

8. सांस्थेचा पांजीयनाचा क्रमाांक --------  व णदनाांक ----------- 
9. सांस्थेच्या सांणविानात शैक्षणिक बाबींसांबांिी तरतूद असल्ह्यास, त्या तरतुदींच्या कलम क्र. व तद्नुसार नवीन महाणवद्यालय 

सुरु करण्यासांबांिीचा सांस्थेचा ठराव क्र.----- व णदनाांक -------- 
10. प्रस्ताणवत महाणवद्यालय सुरु करिार असलेले णवद्याशाखा, अभ्यासक्रम व णवर्षय हे प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाच्या 15 णक.मी. 

पणरसरातील इतर महाणवद्यालयात णशकणवले जात असल्ह्यास, त्या महाणवद्यालयाांच्या नावासह तपशील :   
(जागा कमी पडल्ह्यास स्वतांत्र वेगळ्या कागदावर तपशील देण्यात यावा.) 

11. णनरणनराळ्या अभ्यासक्रमाांच्या प्रथम वर्षात प्रवशेेच्छूक णवद्यार्थ्यांची अांदाणजत सांख्या :  
कला वाणिज्य णवञान णवणि इतर 

     
12. 15 णक.मी. पणरसरातील अस्स्तत्वात असलेल्ह्या उच्च माध्यणमक शाळा व कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाांची मागील 03 वर्षांची पुढील 

सांदभात माणहती द्यावी : 
अ.
क्र. 

शाळेच/ेकणनष्ट्ठ 
महाणवद्यालयाच ेनाव व पत्ता 

वर्षय उच्च माध्यणमक परीक्षेला 
बसलले्ह्या णवद्यार्थ्यांची सांख्या 

उत्तीिय झालले्ह्या 
णवद्यार्थ्यांची सांख्या 

उत्तीिय णवद्यार्थ्यांची 
टक्केवारी 

1.      
13. कला, वाणिज्य, णवञान णवद्याशाखेच्या नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणतरीक्त तुकडी ज्या 

महाणवद्यालयात सुरु करावयाची आहे, ते णठकाि 12 वी च्या परीक्षेच ेकें रीय आहे काय ? ------------------------------ 



शासन णनियय क्रमाांकः एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4 
 

                                                             पृष्ट्ठ 15 पैकी 8  
 

14. कें रीय असल्ह्यास तेथून 12 वी च्या माचय व ऑक्टोबरच्या परीक्षेत उत्तीिय झालेल्ह्या णवद्यार्थ्यांची कला, वाणिज्य, णवञान 
शाखाणनहाय सांख्या ----------------------------------------------------- 

15. अ) सांस्थेद्वारा  चालणवल्ह्या जािाऱ्या शाळा व महाणवद्यालये याांचा तपशील----------------------- 
ब) सदर शाळा व महाणवद्यालयाांची मान्य प्रवशे क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवणेशत व परीक्षेस बसलेले णवद्याथी ---------------------  

16. अ) महाणवद्यालयासाठी वापरल्ह्या जावयाच्या इमारतीच्या खोल्ह्याांची सांख्या व आकार -------------- 
ब) सदर इमारत खोल्ह्याांमध्ये सध्या प्राथणमक, माध्यणमक, उच्च माध्यणमक बकवा इतर अभ्यासक्रमाच ेवगय भरतात काय? ---
----------- ------- असल्ह्यास, त्याचा तपशील ------------------------- 

17. अजय केलेल्ह्या वर्षातील 31 माचयला असलेली सांस्थेची आर्षथक स्स्थती :- 
(अ)    स्थावर मालमत्ता  
(ब)    जांगम मालमत्ता  
(क)    बँकेतील रोख 
(ड)    बँकेच ेवा इतर कजय 

18. वरील उल्लेणखत बाबींणशवाय महाणवद्यालयाच्या आकस्स्मक व अनाकस्स्मक खचासाठी करण्यात येिाऱ्या आर्षथक तरतुदीचा 
तपशील :    -------------------------------------------------- 

 
 
 
मूळ सही (णशक्क्याची नाही)                         मूळ सही (णशक्क्याची नाही)  
            अध्यक्ष               सणचव 
 (सांस्थेच ेनाव व पूिय पत्ता)            (सांस्थेच ेनाव व पूिय पत्ता) 
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शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4, णद.15 सप्टेंबर, 2017 
 

*  पणरणशष्ट्ट-ब  * 
 

सांस्थेच ेनाव :-        णवद्यापीठाच ेनाव : 
णठकाि :-        णवद्याशाखा :- 
 
अ.क्र. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र देताना णवचारात घ्यावयाची 

तपासिी सूची 
पुतयतेचा 
तपशील 

(होय/नाही) 

पृष्ट्ठ 
क्रमाांक 

1. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिारा सांस्थेचा णवणहत 
नमुन्यात अजय. 

  

2. सांस्था नोंदिी प्रमािपत्राची साक्षाांणकत प्रत.   
3. सांस्थेच्या घटनेची साक्षाांणकत प्रत.   
4. चालू वर्षाच्या तपशीलवार अांदाजपत्रकाची प्रत.   
5. सांस्थेच्या मागील पाच वर्षाच्या अांकेणक्षत आर्षथक लेखे-जोखे व लेखापरीक्षि 

अहवालाच्या प्रती. या आिारे नवीन प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाच्या णवकास 
योजनेसाठी उपलब्ि होऊ शकिाऱ्या आर्षथक स्त्रोताांबाबत स्वयांस्पष्ट्ट 
माणहती. 

  

6. सांबांणित सांस्थेच े आर्षथक व्यवहार राष्ट्रीयकृत / शेड्ुल बँकेमाफय त केले 
जात असल्ह्याच ेकागदपत्र. 

  

7. पुढीलप्रमािे णकमान 5 वर्षे, णकमान मुदत ठेवची (Fix Deposit) प्रमाणित 
प्रत. 
अ) णविी महाणवद्यालय                             :       रु. 15.00 लाख 
ब) पारांपारीक महाणवद्यालय                     :        रु. 7.00 लाख 
    (उदा. कला, णवञान, वाणिज्य इ.) 

  

8. सांबांणित राष्ट्रीयकृत शेड्ुल बँकेत ठेवलेला मुदत ठेव णनिी णवद्यापीठाच्या 
पवूयपरवानगीणशवाय न काढण्याबाबतच ेसांबांणित राष्ट्रीयकृत बँकेचे व सांस्थेचे 
सांयुक्त आश्वासन पत्र. 

  

9. शासनाच े कायम णवना अनुदाणनत िोरि लक्षात घेता, मांजुर करण्यात 
येिाऱ्या नवीन महाणवद्यालयासाठी देण्यात येिारे इरादापत्र हे कायम 
णवनाअनुदान तत्वावरील महाणवद्यालयासाठी मान्य असल्ह्याबाबतच े
रु.100/- च्या स्टँप पेपरवर नोंदिीकृत हमीपत्र. 

  

10. सांस्थेच ेसद्यस्स्थतीत कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय अस्स्तत्वात असेल तर अस्स्तत्वात 
असलेल्ह्या इमारतीच्या बाांिकामाचा वापर वरीष्ट्ठ महाणवद्यालयासाठी केला 
जािार नाही, असे हमीपत्र तसेच, कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाच्या बाांिकामाचा  
प्रमाणित नकाशा सादर करावा. 

  

11. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या 
सद्य:स्स्थतीत अस्स्तत्वात असिाऱ्या महाणवद्यालयाांमध्ये णवद्यापीठ अनुदान 
आयोग तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार  
अ) मूलभतू व भौणतक सुणविा उपलब्ि आहेत 
ब) अहयतािारक णशक्षक व णशक्षकेतर कमयचारी उपलब्ि आहेत  
याबाबत सांस्थेच ेसांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमािपत्र 
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12. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या 
सद्यस्स्थतीत अस्स्तत्वात असिारी महाणवद्यालये मूल्ह्याांकन/ 
पनूमूयल्ह्याांकनाकणरता पात्र असल्ह्यास न क/ एनबीए मानाांकन व मूल्ह्याांकन, 
पनूमूयल्ह्याांकन करुन घेतले असल्ह्याच ेप्रमािपत्र. 

  

13. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेने बृहत 
आराखड्ामध्ये णनणित केलेले बबदुच्या णठकािी जागा उपलब्ि 
असल्ह्यासांदभातील कागदपत्रे. 
1)  स्वत:ची जागा -  
    अ)  “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रामध्ये 1/2 एकर 
जागा सांस्थेच्या नावावर असलेल्ह्या सरकारी कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत. 
    ब)  “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रापासनू 5 णक.मी. 
पणरसरात णकमान 1 एकर जागा सांस्थेच्या नावावर असलेल्ह्या कागदपत्राांची 
प्रमाणित प्रत. 
    क)  “ड” वगय महापाणलका व नगरपाणलका क्षेत्रात णकमान 1 एकर जागा 
सांस्थेच्या नावावर असलेल्ह्या सरकारी कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत. 
    ड)  उवयणरत सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकर जागा सांस्थेच्या नावावर 
असलेल्ह्या सरकारी कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत.     
2)  भाड्ाची जागा - (णकमान 05 वर्षासाठी भाडेकरारनामा) 
    अ)  “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रामध्ये 1/2 एकर 
जागा सांस्थेच्या नाव ेभाडेतत्वावर घेतलेल्ह्या नोंदिीकृत कराराची प्रत. 
    ब)  “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रापासनू 5 णक.मी. 
पणरसरात णकमान 1 एकर जागा सांस्थेच्या नाव े भाडेतत्वावर घेतलेल्ह्या 
नोंदिीकृत कराराची प्रत. 
    क)  “ड” वगय महापाणलका व नगरपाणलका क्षेत्रात णकमान 1 एकर जागा 
सांस्थेच्या नाव ेभाडेतत्वावर घेतलेल्ह्या नोंदिीकृत कराराची प्रत. 
    ड)  उवयणरत सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकर जागा सांस्थेच्या नावे 
भाडेतत्वावर घेतलेल्ह्या नोंदिीकृत कराराची प्रत.  

  

14. प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाांसाठी इमारतीचा वास्तुशास्त्रञाकडून तयार करुन 
घेतलेला नकाशा. 

  

15. प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाकणरता भौणतक सािने णनमाि करण्यासाठी 
भाांडवली खचाचा टप्पाणनहाय णवणनयोग  आणि त्याचे णवत्तीय स्त्रोत. तसेच, 
णशक्षक-णशक्षकेतर  कमयचारी नेमिकुीसांदभातील तसेच त्याकणरताच्या 
णवत्तीय तरतुदीचे णनयोजन 

  

16. सांस्थेचा णशक्षि क्षेत्रातील पूवानुभव, सांस्थेचे शैक्षणिक व सामाणजक क्षेत्रातील 
योगदान, णवणवि शैक्षणिक प्रकल्ह्पाांबाबतची माणहती आणि काही ठळक णवशेर्ष 
सांपादिकू असल्ह्यास, त्याबाबतची सणवस्तर माणहती.  

  

17. प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाबाबतचा णकमान पाच वर्षय कालाविीचा सणवस्तर 
प्रकल्ह्प अहवाल.  

  

18. इरादापत्र ज्या अटी व शतींच्या अणिन राहून देण्यात येिार आहे त्या अटी व 
शतींची पूतयता णनकटतम पुढील वर्षाच्या 31 जानेवारीपयंत करण्यात येईल, 
असे सांस्थेच ेहमीपत्र.  
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शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4, णद.15 सप्टेंबर, 2017 
 

*  पणरणशष्ट्ट-क * 
 

सांस्थेच ेनाव :-        णवद्यापीठाच ेनाव : 
णठकाि :-        णवद्याशाखा :- 
 

अ.क्र. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता देताना णवचारात 
घ्यावयाची तपासिी सूची 

पुतयतेचा 
तपशील 

(होय/नाही) 

पृष्ट्ठ क्रमाांक 

1. नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी शासनाने णदलेले इरादापत्र.   
2. नवीन महाणवद्यालयाच्या अांणतम मान्यता णमळण्यासाठी सांबांणित सांस्थेने 

सादर केलेला अनुपालन अहवाल. 
  

3. इरादापत्रामध्ये णवणहत केलेल्ह्या सवय अटी व शतींची पूतयता झाली 
असल्ह्याच ेसांस्थेने णदलेले व णवद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमािपत्र.  

  

4. चालू वर्षाच्या तपशीलवार अांदाजपत्रकाची प्रत.   
5. सांस्थेच्या मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षि अहवालाची प्रत.   
6. इरादापत्र देण्याकणरता जे जणमनीच े(स्वत:ची बकवा भाडेतत्वावर) णनकर्ष 

णवणहत केलेले आहेत, ती जणमन अकृर्षक (सांस्थेच्या नावावर बकवा 
सांस्थेच्या  नाव ेभाडेतत्वावर असलेल्ह्या) असल्ह्यासांदभातील कागदपत्रे. 

  

7. अ) इमारत (स्वत:ची) सांबांणित स्थाणनक स्वराज्य सांस्था बकवा इतर 
प्राणिकरिाच ेप्रमाणित उतारे  
ब) इमारत (भाड्ाची) (नोंदिीकृत भाडेकरार) 
(सोबतच्या पणरणशष्ट्ट-“ड” मध्ये सवयसािारि वगय खोली व इतर 
क्षेत्रफळाचा तपशील सोबत जोडला आहे.) 
1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत  
     1.1) प्राचायय कक्ष 
     1.2) कायालय 
     1.3) इलेक्रॉणनक्स / सांगिक प्रयोगशाळा 
     1.4) रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा 
     1.5) पदाथय णवञान प्रयोगशाळा 
     1.6) जीवशास्त्र प्रयोगशाळा 
     1.7) ग्रांथालय 
     1.8) लेडीज रुम 
     1.9) रेकॉडय रुम 
   1.10) न क रुम 
   1.11) स्टाफ रुम 
   1.12) सभागृह 
   1.13) मोठे व्याख्यान कक्ष 
   1.14) टॉयलेट ब्लॉक 
   1.15) व्हराांडा 
   1.16) एन.सी.सी. रुम 
   1.17) एन.एस.एस. रुम 
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2)    2.1) पािी सुणविा (पािी पट्टी पावती) 
        2.2) वीज सुणविा (वीज देयकाची प्रत) 
        2.3) ड्रेनेज सुणविा (स्थाणनक प्राणिकरिाच ेनकाशासह प्रमािपत्र) 
3) हॉस्टेल सुणविा (पणरसरात 20% णवद्यार्थ्यांची रहाण्याची सोय 
असल्ह्याच ेप्रमािपत्र)  

8. प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाच्या इमारतीत सेणमनार रुम, लेक्चरर रुम, 
फ क्टरी रुम, स्टाफ रुम, प्राचायांची रुम, कॉमन रुम, हॉस्टेल रुम 
इत्यादी णठकािी आवश्यक फर्षनचर. 

  

9 7 (अ) व (ब) मिील 1 व 2 साठी फर्षनचर (खरेदी केल्ह्याची अणिकृत 
पावती) उपलब्ितेबाबत णवद्यापीठाच ेप्रमािपत्र. 

  

10 ग्रांथालयात पुस्तकाांची सुणविा (मागिी केलेल्ह्या णवद्याशाखेशी सांबांणित 
णकमान 500 पुस्तके खरेदी केल्ह्याची अणिकृत पावती) उपलब्ितेबाबत 
णवद्यापीठाच ेप्रमािपत्र. 

  

11 महाणवद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत णनिाणरत आवश्यक सामग्री (णकमान 
रु.1.00 लाख प्रत्येक णवर्षयासाठी राखीव) 

  

12 प्रस्ताणवत महाणवद्यालयात णवद्यार्थ्यांना खेळण्याची सोय, कँन्टीन, हेल्ह्थ 
केअर सुणविा. 

  

13 सांबांणित सांस्था प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाकणरता क्रीडाांगि भाड्ाने 
वापरिार असल्ह्यास रु.100/- च्या स्टँप पेपरवर नोंदिीकृत 
भाडेकराराची साक्षाांणकत प्रत. 

  

14 प्रथमत: महाणवद्यालय भाडेतत्वावरील इमारतीत सुरु केले जािार असेल 
तर प्रथम सांलस्ग्नकरि णमळाल्ह्यापासून 5 वर्षामध्ये महाणवद्यालय ज्या 
णठकािासाठी मांजूर झाले आहे, त्याणठकािी स्वत:च्या इमारतीमध्ये 
स्थलाांतरीत करिार असल्ह्याबाबतच ेहमीपत्र. 

  

15 शासनाच ेकायम णवना अनुदाणनत िोरि लक्षात घेता, अजासोबत मांजूर 
करण्यात येिाऱ्या नवीन महाणवद्यालयासाठी णनयमानुसार वतेन व 
वतेनेतर खचय सांस्था करिार असल्ह्याबाबतच े रु.100/- च्या स्टँप 
पेपरवर नोंदिीकृत हमीपत्र. 

  

16 नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या 
सद्यस्स्थतीत अस्स्तत्वात असिाऱ्या महाणवद्यालयाांमध्ये णवद्यापीठ अनुदान 
आयोग तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार  
अ) मूलभतू व भौणतक सुणविा उपलब्ि आहेत 
ब) अहयतािारक णशक्षक व णशक्षकेतर कमयचारी उपलब्ि आहेत  
याबाबत सांस्थेच ेसांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमािपत्र 

  

17 प्रस्ताणवत महाणवद्यालयामध्ये अहयतािारी णशक्षक व णशक्षकेतर कमयचारी 
णनयुक्तीसांदभात सांस्थेने केलेल्ह्या काययवाहीची माणहती  

  

18 नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या 
सद्य:स्स्थतीत अस्स्तत्वात असिारी महाणवद्यालये इरादापत्राच्या 
कालाविीत मूल्ह्याांकन/पूनमूयल्ह्याांकनाकणरता पात्र ठरली असल्ह्यास  न क 
/ एनबीए मानाांकन व मूल्ह्याांकन, पूनमूयल्ह्याांकन करुन घेण्यासांदभात 
काययवाही सुरु केली असल्ह्याच ेप्रमािपत्र. 
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पणरणशष्ट्ट -“ड” 
पणरणशष्ट्ट “क” मिील अ.क्र. 7 (अ) व (ब) साठी कक्षणनहाय णकमान आवश्यक क्षेत्रफळ 

 

 अ.
क्र. 

कक्षाच ेनाव नग क्षेत्र प्रणत नग एकुि 
क्षेत्र 

कला/णविी/
णशक्षि शाखा 

वाणिज्य णवञान कला + 
वाणिज्य 

कला + 
णवञान 

वाणिज्य + 
णवञान 

कला,वाणिज्य, 
णवञान 

1) प्राचायय कक्ष 1 20X25 500 500 500 500 500 500 500 500 
2) कायालय 1 30X20 600 600 600 600 600 600 600 600 
3) इलेक्रॉणनक/सांगिक  

प्रयोगशाळा 
1 20X30 600 -- -- 600(0) -- 600(0) 600(0) 600(0) 

4) रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा 1 30X40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200 
5) पदाथय णवञान प्रयोगशाळा 1 30 X 40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200 
6) णजवशास्त्र प्रयोगशाळा 1 30 X 40 1200 -- -- 1200 -- 1200 1200 1200 
7) ग्रांथालय 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) रेकॉडय रुम 1 10 X 15 150 150 150 150 150 150 150 150 
12) न क रूम 1 10 X 15 150 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 150(0) 
13) स्टाफ रूम 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 व्याख्यान कक्ष 3/6/9  900 2700 2700 2700 5400 5400 5400 8100 
16) टॉयलेट ब्लॉक 4 10 X 15 600 600 600 600 600 600 600 600 
17) व्हराांडा 1 णकमान 5 फुट 

रुां द 
 2100 2400 3300 3000 3800 4100 4650 

 एकूि  
(णकमान आवश्यक क्षते्रफळ ) 

  10250 9200 9500 14000 12800 17200 17500 20750 

*      व्यावसाणयक महाणवद्यालयासाठी स्वतांत्र  णशखर सांस्था / कें रीयीय णनयामक मांडळे असल्ह्यास अशा णशखर सांस्था / कें णरीयय  णनयामक मांडळाच्या णनयमानुसार त्याांनी णवणहत केलले्ह्या आवश्यक भौणतक सुणविा व शैक्षणिक सुणविाांच ेणनकर्ष त्याांना लागू राहतील. 
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 *  प्रपत्र-अ   * (इरादापत्राकणरता) 
क्र. सांस्थेच े

नाव व 
पूिय 
पत्ता 

प्रस्ताणवत  
नवीन 
महाणवद्या
लयाांचा 
तपशील 

णवद्यापीठा
ने केललेी 
णशफारस 

सांस्थेची 
आर्षथक 
स्स्थती 
कशी 
आहे. 

तालुक्यामध्ये 
अस्स्तत्वात 
असलले्ह्या 
महाणवद्यालयाांची 
नावे व 
महाणवद्यालयाांमिील 
अांतर 

गटणनहाय 
णवद्याथी सांख्या 
(व्यावसाणयक 
अभ्यासक्रमा
ची स्वतांत्र 
माणहती द्यावी 

तालुक्यामध्ये 
महाणवद्यालय 
शाळाांमिून 12 वी 
उत्तीिय झालले्ह्या 
णवद्याशाखा णनहाय 
णवद्यार्थ्यांची सांख्या 

मागील वर्षी णकती 
णवद्याथी प्रवशेा 
पासून वांणचत राणहल े

इरादापत्र 
देण्याकणरता 
शासनाने णवणहत 
केलले्ह्या णनकर्षाांची 
पूतयता सदर सांस्था 
करीत 
असल्ह्याबाबतच े
णवद्यापीठाच ेप्रमािपत्र 

नवीन 
महाणवद्यालय सुरु 
करण्यास 
इरादापत्र द्याव े
बकवा कस े
याबाबतचे 
णवद्यापीठाच े
स्वयांस्पष्ट्ट अणभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 

 
 
                    मूळ सही (णशक्क्याची नाही)  
                                               अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ (सांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठ) 
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*  प्रपत्र-ब * (अांणतम मान्यतेकणरता) 
क्र. सांस्थेच े नाव व 

पूिय पत्ता 
प्रस्ताणवत  नवीन 
महाणवद्यालयाांकरीता देण्यात 
आलले्ह्या इरादापत्राचा 
तपशील 

इरादापत्रामध्ये णवणहत केलले्ह्या 
सवय अटी व शतींची पूतयता सांस्थेने 
केली  आहे काय ? 

या शासन णनिययान्वये णवणहत 
केलले्ह्या इतर अटी व शतींची 
पतूयता सांस्थेने केली आहे काय ? 

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यास 
अांणतम मान्यता द्यावी बकवा कसे, 
याबाबतचे णवद्यापीठाचे स्वयांस्पष्ट्ट 
अणभप्राय 

णवद्यापीठाांनी केललेी 
णशफारस 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 
                                                                                                                                                                                                                         मूळ सही (णशक्क्याची नाही)  
                          अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ (सांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठ) 
 

 



सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास 
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकड्ाांना 
मांजुिी देण्यासाठी काययपद्धिी व णनकर्ष णवणिि 
किण्याबाबि... 
         

मिािाष्ट्र शासन 
उच्च व िांत्र णशक्षि णवभाग 

शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(208/17)/मणश-4 
मांत्रालय णवस्िाि भवन, मुांबई 400 032 

णदनाांक : 13 सप्टेंबि, 2017 
 

                            वाचा :- 1) मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016. 
                               2) शासन णनियय क्र.एनजीसी-2009/(301/09)/मणश-4, णद.25.9.2009. 

                                 3) शासन णनियय क्र.एनजीसी-2010/(193/10)/मणश-4, णद.30.10.2010. 
                            4) शासन णनियय क्र.एनजीसी-2012/(247/12)/मणश-4, णद.2.9.2013. 

 

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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पणिणशष्ट्ट “क” 
 

पदवी स्ििावि बायोटेक्नॉलॉजी णवर्षय सुरू किण्यासाठी आवश्यक णनकर्ष 
 

 
अ.क्र. िपासिी सचूी 
1 िा णवर्षय सुरू कििाना त्या मिाणवद्यालयाि णवञान शाखा असिे आवश्यक आिे 
2 सदि मिाणवद्यालयाि णवञान शाखा 4 वर्षापवूी सुरू झालेली पाणिज ेम्ििजचे णवञान शाखेची 

एक बचॅ पास असिे आवश्यक आिे. 
3 मिाणवद्यालयाच ेनॅक मुल्याांकन “अ” श्रिेीचे असिे आवश्यक आिे. 
4 सदि मिाणवद्यालयािून बायोलॉजीची एक बचॅ बािेि पडली पाणिज.े 
5 या मिाणवद्यालयाि बायोलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी,केमेस्री िे णवर्षय पदवी स्ििावि असिे 

आवश्यक आिे. त्या णवर्षयािील पदवीिािकाांची णकमान एक बचॅ पिूय झाली पाणिज.े 
6 भौणिक व मूलभिू सुणविा असिे आवश्यक आिे. 
7 पिूयवळे पात्रिािािक णशक्षक असले पाणिजिे. 
8 णवद्यापीठ शैक्षणिक अियिेप्रमािे दोन अणिव्याख्यािे एम.एस्सी. बायोटेक्नॉलॉजी णवर्षयािील व 

एक एम.एस्सी. मायक्रोबायोलॉजी णवर्षयाचा अणिव्याख्यिा फूलटाईम पाणिज.े चौथा णशक्षक 
एम.एस्सी. केमेस्री, साांख्यीकी पाणिज.े प्रस्ििु अणिव्याख्यािा पिूयवळे नसला ििी चालेल. 

9 सदि मिाणवद्यालयाि दोन प्रयोगशाळा पाणिजिे. 
10 णवर्षय सुरू ठेवण्यासाठी मिाणवद्यालयाची आर्षथक पणिस्स्थिी चाांगली असली पाणिज.े 
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पणिणशष्ट्ट “ड” 

 
पदव्युत्ति स्ििावि बायोटेक्नॉलॉजी णवर्षय सुरू किण्यासाठी आवश्यक णनकर्ष 

 
अ.क.   िपासिी सचूी 
1 मागिी केलेल्या मिाणवद्यालयाि बी.एस्सी. बायोटेक्नॉलॉजी िा णवर्षय असला पाणिज.े 
2 सदि मिाणवद्यालयाचे नॅक मूल्याांकन णकमान “अ” श्रेिी असले पाणिज.े 
3 णवञान शाखेचे सवय णवर्षय असिे आवश्यक आिे. 
4 बी.एस्सी. बायोटेक्नॉलॉजीचा णवभाग िीन वर्षापेक्षा जास्ि कालाविीचा असला पाणिज.े 
5 िीन पिूयवळे व एक अियवळे णशक्षक असिे आवश्यक आिे. 
6 दोन प्रयोगशाळा सिाययक असिे आवश्यक आिे. 
7 णकमान 600 वगय फूट जागेच्या दोन प्रयोगशाळा असाव्याि. 
8 भौणिक व मूलभिू सुणविा 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. 
 



शासन णनियय क्रमाांकः एनजीसी 2017/(208/17)/मणश-4 

 

पषृ्ठ 14 पैकी 14 

*   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)  
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