
फार्मसी कौन्ससल ऑफ इडंिया, नवी डिल्ली 
याचं्या र्ासयतेस अनुसरुन शैक्षडिक वर्म 2021-
22 पासून शासकीय और्धडनर्ािशास्त्र 
र्हाडवद्यालय, रत्नाडिरी येथे नवीन पिव्युत्तर 
पिवी अभ्यासक्रर् सुरु करण्यास   शासनाची 
र्ासयता िेण्याबाबत. 
 
 

र्हाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रडशक्षि डवभाि 

शासन डनिमय क्र.टीईएर्-2021/प्र.क्र.47/ताडंश-4 
हुतात्र्ा राजिुरु चौक,र्ािार् कार्ा रोि, 
रं्त्रालय डवस्तार भवन, रंु्बई-400 032. 

डिनाकं :  6 सप्टेंबर, 2021. 
 

वाचा :  १) फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली याचंे पत्र क्रर्ाकं पीसीआय-725, 
                             डिनाकं 17/08/2021   
                         २) संचालक, तंत्र डशक्षि याचंे पत्र क्र. २/एनजीसी/र्ासयता/2021/732, 
        डिनाकं 18/08/2021. 

 

प्रस्तावना :  
        फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यानंी नरू्ि क्रर्ाकं 1 येथील डिनाकं 

17/8/2021 रोजीच्या पत्रासवये डिलेल्या र्ासयतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्रडशक्षि यानंी वर 
नरू्ि क्रर्ाकं 2 येथील डिनाकं 18/08/2021 च्या पत्रासवये प्रस्ताडवत केल्यानुसार शैक्षडिक 
वर्म2021-22 पासून शासकीय और्धडनर्ािशास्त्र र्हाडवद्यालय, रत्नाडिरी येथे नवीन एर्.फार्मसी 
(फार्ास्युटीक्स)-12 हा अभ्यासक्रर् सुरु करण्यास र्ासयता िेण्यासाठी प्रस्ताडवत केले आहे. 
 

2.    सचंालक, तंत्रडशक्षि यानंी प्रस्ताडवत केल्याप्रर्ािे शैक्षडिक वर्म 2021-22 पासनू 
और्धडनर्ािशास्त्र र्हाडवद्यालय, रत्नाडिरी येथे नवीन एर्.फार्मसी (फार्ास्युटीक्स)-12 हा 
अभ्यासक्रर् सुरु करण्यास र्ासयता िेण्याची बाब शासनाच्या डवचाराधीन होती. 
 

शासन डनिमय :   

       फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यांनी डिलेल्या र्ासयतेस अनुसरून संचालक, 
तंत्र डशक्षि यानंी प्रस्ताडवत केल्याप्रर्ािे,शैक्षडिक वर्म 2021-2022 पासून शासकीय 
और्धडनर्ािशास्त्र र्हाडवद्यालय, रत्नाडिरी येथे एर्.फार्मसी (फार्ास्युटीक्स)-12 हा अभ्यासक्रर् 
कायर् स्वयंअथमसहान्ययत तत्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची 
र्ासयता िेण्यात येत आहे :- 

अटी व शती :- 
१) सिर रं्जूरी कायर् स्वयंअथमसहान्ययत तत्वावर राहील. 
२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यानंी डवडहत केलेल्या अटींची पूतमता 

करिे संबंडधत संस्थेस बधंनकारक राहील.  
३) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्ष क्षमता वर नमुद केल्या प्रमाणे राहील. 
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4) संस्थेर्ाफम त  चालडवण्यात  येिाऱ्या  या  कायर् स्वयंअथमसहान्ययत  पिव्युत्तर  पिवी  
अभ्यासक्रर्ाच्या आर्थथक  व  प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी खालीलप्रर्ािे व्यवस्थापन सडर्ती 
िठीत करण्यात यावी. 

  

1. संचालक, तंत्र डशक्षि, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई   - अध्यक्ष 
2. सहसंचालक, तंत्र डशक्षि, डवभािीय कायालय - सिस्य 
3. डवत्त  व लेखा क्षते्रातील एक तज्ञ व्यक्ती   -  सिस्य 
4. प्राचायम, संबंडधत शासकीय और्धडनर्ािशास्त्र र्हाडवद्यालय - सिस्य सडचव 

 

5) या शासकीय संस्थारं्धील कायर् स्वयंअथमसहान्ययत पिव्युत्तर पिवी अभ्यासक्रर्ासाठी डनयुक्त 
करण्यात येिारे डशक्षक व कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी असिार नाहीत. या कर्मचाऱ्याचंे वतेन / 
भत्ते व इतर सेवाडवर्यक िाडयत्व संबंडधत संस्थेचे राहील. तसेच संस्थेने कायर्स्वरुपी नोकर भरती 
करु नये. 

 

6) संस्थेत डनयुक्त करावयाच्या डशक्षक व डशक्षकेतर कर्मचाऱ्याची डवडहत कायमपध्ितीनुसार डनवि 
करण्यासाठी वरील सडर्ती कायमवाही करेल. या कायर् डवनाअनुिाडनत अभ्यासक्रर्ासाठी डनयुक्त 
करण्यात येिाऱ्या डशक्षक व कर्मचाऱ्यानंा भडवष्ट्य डनवाह डनधी, सवमसाधारि भडवष्ट्य डनवाह डनधी व 
सेवाडनवृत्ती योजना लािू राहिार नाही. हे कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नसल्याने त्याचं्यासाठी 
सी.पी.एफ. योजना लािू करण्यात यावी. 

 

7) पिव्युत्तर पिवी अभ्यासक्रर्ाच्या डवभािाचे स्वतंत्र बकँ खाते संस्थेच े प्राचायम तथा व्यवस्थापन 
सडर्तीचे  सिस्य सडचव व उवमडरत सिस्यापंैकी एक, अशा डरतीने संयुक्तपिे िोघाचं्या स्वाक्षरीने 
कायान्सवत करण्यात याव.े  

 

8) व्यवस्थापन सडर्तीने संस्थेचे व्यवन्स्थत डनयोजन करुन आर्थथक जबाबिाऱ्या पार पािाव्यात. हे 
अभ्यासक्रर् राबडवण्यासाठी शासनाकिून कोित्याही स्वरुपाचे अथम सहायय िेण्यात येिार नाही 
अथवा या अनुर्ंिाने उद्भविाऱ्या कोित्याही िाडयत्वाची जबाबिारी शासनावर राहिार नाही. 
 

9) संस्थेर्ध्ये उपलब्ध होिारा डवकास डनधी व डशक्षि शुल्क वा असय र्ाध्यर्ातून डर्ळिारा डनधी याचा 
डवडनयोि करुन या कायर् डवनाअनुिाडनत पिव्युत्तर पिवी अभ्यासक्रर्ासाठी स्वतंत्र सोयीसुडवधा 
डनर्ाि करण्यात याव्यात. 

10) सिर पिवी व पिव्युत्तर पिवी अभ्यासक्रर्ाचे प्रवशे शासनाने र्ासय केलेल्या संबंडधत 
अभ्यासक्रर्ाच्या प्रवशे डनयर्ानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

11) रॅगिि संिभात र्ा. सवोच्च सयायालयाचे डनिेश व र्हाराष्ट्र प्रोडहडबशन ऑफ रॅगिि ॲक्ट, 1999 
याचंी कठोरपिे अंर्लबजाविी करिेआवश्यक राहील. 

 

12) याडशवाय संचालक, तंत्रडशक्षि, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई व संबंड धत डवद्यापीठ यानंी घालून डिलेल्या 
असय अटी व शती लािू राहतील. 
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3.    हा शासन डनिमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन िेण्यात आला असून त्याचा संििक सकेंताकं 202109061144209808 असा 
आहे. हा आिेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाडंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

               र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 
 
 

 
                       (डन. ज्यो.डघरटकर) 
                          कक्ष अडधकारी, र्हाराष्ट्र शासन. 

प्रडत, 
1. संचालक, तंत्र डशक्षि, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई 
2. संचालक, र्हाराष्ट्र राज्य तंत्र डशक्षि परीक्षा रं्िळ, 305, शासकीय तंत्रडकनेतन 

इर्ारत, 49, खेरवािी, अडलयावर जंि र्ािम, बादं्रा(पूवम), रंु्बई ४०००51. 
3. सहसंचालक, तंत्र डशक्षि, डवभािीय कायालय, रंु्बई (संचालक, तंत्र डशक्षि याचं्यार्ाफम त). 
4. कुलसडचव, िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर तंत्रशास्र डवद्यापीठ, लोिेरे, रायिि. 
5. कुलसडचव, रंु्बई डवद्यापीठ, र्ुंबई. 
6. संबंडधत संस्था (संचालक, तंत्रडशक्षि याचं्यार्ाफम त) 
७.   फार्मसी काऊन्ससल ऑफ इंडिया, कम्बाइसि काऊन्ससल डबल्िींि, कोटला रोि, ऐवान-

इ-िाडलब  र्ािम, नवी डिल्ली-110 002. 
८.   अडतडरक्त सडचव (ताडंत्रक), भारत सरकार, अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, 7 वा 

र्जला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी डिल्ली - 110 001. 
7. सहायक डशक्षि सल्लािार (ताडंत्रक), भारत सरकार, र्नुष्ट्यबळ डवकास रं्त्रालय (डशक्षि 

डवभाि), नवी डिल्ली. 
8. डवभािीय अडधकारी, अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, पडिर् डवभािीय कायालय, 

इंिन्स्रयल इसशुरसस डबल्िींि, 2 रा र्जला, चचमिेट, रंु्बई. 
9. डनवि नस्ती/ताडंश-4. 
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