सन 2017-2018 या शैक्षणिक वर्षापासून +2
स्तरावरील णिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम
नवीन/ अणिकच्या तुकडयाांमध्ये

कायम

स्वरूपी णवनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास
मान्यता दे िेबाबत..

महाराष्ट्र शासन
कौशल्य णवकास व उद्योजकता णवभाग
शासन णनिणय क्रमाांकः : व्हीओसी-2017/प्र.क्र. 109 (भाग-१) /व्यणश-4,
मांत्रालय णवस्तार (खोली क्र.435 ), 4 था मजला
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा रोड, मुांबई - 400 032.
णदनाांक : 7 णडसेंबर, 2017.
सांदभण :
1) उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, शासन णनिणय क्रमाांक : व्व्हओसी-2011/1147/
प्र. क्र. ५/व्यणश-4, णदनाांक 13/1/2011
२) सांचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र
क्रमाांक : 8/व्हीओसी/2203/2017-18/199, णदनाांक 11/8/2017.
३) सांचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र
क्रमाांक : 8/व्हीओसी/2203/2017-18/224, णदनाांक 4/12/2017
प्रस्तावना :
डॉ. कोठारी आयोगाच्या 1964 च्या णशफारशीनुसार अणिकाणिक युवकाांना णवणवि व्यवसायाांचे
प्रणशक्षि दे ण्याच्या दृष्ट्टीने 1978-79 पासून राज्यात व्यवसाय णवर्षयाांची 30% व्याप्ती असलेले, +2
स्तरावरील णिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्याांत आले. सद्य:व्स्थतीत ताांणत्रक/ वाणिज्य/
कृर्षी/मत्स्य या गटातील एकूि 16 णिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबणवण्यात येतात.

सदर

अभ्यासक्रम घेिा-या णवद्यार्थ्यांना अणभयाांणत्रकी शाखेमध्ये प्रवेशाच्या चाांगल्या सांिी उपलब्ि आहेत.
त्याच बरोबर अणभयाांणत्रकी णवद्याशाखेमिील पदणवकेच्या (Diploma) व्व्दतीय वर्षामध्ये प्रवेशाची
सुणविा उपलब्ि असल्यामुळे या अभ्यासक्रमाकडे णवद्यार्थ्यांचा मोठा प्रणतसाद आहे. सदर व्यवसाय
अभ्यासक्रमाांची वाढती मागिी लक्षात घेता शैक्षणिक वर्षण 2017-2018 पासून +2 स्तरावरील णिलक्षी
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या अणिकच्या/नणवन तुकडया कायमस्वरूपी णवना अनुदाणनत तत्वावर सुरू
करण्याकरीता इच्छू क सांस्थाकडू न प्राप्त ाालेल्या अजण/प्रस्तावाांची सांचालनालयस्तरावर छाननी
करण्याांत आली. त्यानुसार सांचालनालयाने उपरोक्त सांदभण क्र. २ व सांदभण क्र. ३ येथील पत्रान्वये
सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये णवणहत णनकर्ष/मानकाांची पूतणता करिाऱ्या +2 स्तरावरील णिलक्षी
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मुांबई, पुिे, नाणशक, औरांगाबाद, अमरावती व नागपूर

णवभागातील

अशासकीय सांस्थाांमध्ये नवीन/ अणिकच्या तुकडयाांमध्ये कायमस्वरूपी णवनाअनुदाणनत तत्वावर
शैक्षणिक वर्षण 2017-18 पासून व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव
णशफारशीसह शासनास सादर केला आहे. त्याअनुर्षांगाने मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या
णवचारािीन होती.
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शासन णनिणय:
राज्यातील +2 स्तरावरील व्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबणविा-या मुांबई, पुिे, नाणशक,
औरांगाबाद, अमरावती व नागपूर णवभागातील खालील तक्त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 135
अशासकीय सांस्थाांना त्याांच्या नावासमोर नमूद करण्यात आलेला व्यवसाय अभ्यासक्रम त्याांच्या
नावासमोर नमूद करण्यात आलेल्या तुकडयाांमध्ये णवनाअनुदाणनत तत्वावर शैक्षणिक वर्षण 2017-18
पासून सुरु करण्यासाठी पुढील अटीं व शतींच्या अणिन राहू न शासनाची मान्यता दे ण्याांत येत आहे :अ.

सांस्थेचे नाव व पत्ता

क्र.
१

सांस्थेने मागिी

मागिी केलेल्या

केलेले व्यवसाय

तुकडया (प्रत्येकी

अभ्यासक्रम

५० णवद्याथी)

२

३

४

मुांबई णवभाग (मुांबई उपनगर)
१

सुदशणन रामणकशन णशक्षि सांस्थेचे ज्यु. कॉलेज ऑफ

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

बँकींग

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

बँकींग

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

बँकींग

१ तुकडी

आटण स, कॉमसण अँड सायन्स्ा गोरे गाांव(प) मुांबई ४०० ०६३
२

णद णशक्षि प्रसारक मांडळाचे मुलुांड णवद्यामांदीर ज्युणनअर
कॉलेज मुलुांड (प.) मुांबई -८०

३

पवार पव्ब्लक चॅरीटे बल रस्ट सांचणलत पवार पब्लीक
स्कुल ज्यु. कॉलेज, एल. बी. एस. मागण, भाांडुप (प), मुांबई ७२

४

न्यु हे रीटे ज एज्युकेशन रस्टचे आर. आर. इांटरनॅशनल
कॉलेज कल्पना चावला मागण शाांती आश्रमाच्या मागे
आय.सी. कॉलनी बोरीवली(प.) मुांबई-१०३
श्रीरां ग एज्युकेशन सोसायटीचे, श्रीरां ग णवद्यालय इांग्रजी

५

माध्यम माध्यणमक णवभाग व कणनष्ट्ट महाणवद्यालय णवज्ञान व
वाणिज्य शाखा, तळमजला , परमपुज्य हठयोगी णनकम
गुरुजी मागण, ठािे (प), मुांबई
ां - ४०० ६०१
णद एज्युकेशन सोसायटी अांबरनाथ िारा सांचणलत महात्मा

६

गाांिी णवद्यालय व कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय, कल्याि
बदलापुर रोड, अांबरनाथ, अांबरनाथ नगरपाणलके समोर
अबांरनाथ(प.)
भागवत प्रसाद गुरुकुल एज्युकेशनल रस्ट, णड एन
मोहां ती इस्टे ट सांचणलत, गुरुकुल णवद्यापीठ इांव्ललश

७

हायस्कुल ॲन्ड ज्युणनअर कॉलेज ऑफ आटण स, कॉमसण
ॲन्ड सायन्स, णड एन मोहांती इस्टे ट, शणन मांणदराजवळ
मनोरमा नगर, ठािे(प.)
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कमलादे वी एज्युकेशन रस्टचे कमलादे वी ज्युणनअर
८

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

बँकींग

२ तुकड्या

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

णदप एज्युकेशन सोसायटीचे दीप ज्युणनअर कॉलेज, णदप

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

एज्युकेशन कॅम्पपस, सरावली बोईसर (प.) ता. णज. पालघर

बँकींग

१ तुकडी

कॉणग्रगेशन ऑफ होली फॅणमली नवज्योती एज्युकेशन

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉलेज ऑफ आटण स, कॉमसण अॅण्ड सायन्स णवठठलवाडी
(पूव)ण , कल्याि णज. ठािे

9

आशीवाद एज्युकेशन रस्टचे एम. जे. ज्युणनअर कॉलेज
ऑफ सायन्स बदलापुर.
लोकमान्य नगर णशक्षि मांडळ णशवश्रध्दा यशोिन नगर

१0

पाडा नांबर २, लोकमान्य नगर ठािेचे भारतरत्न श्रीम
इांणदरा गाांिी णवद्यामांणदर व रा.ज. ठाकुर कणनष्ट्ठ
महाणवद्यालय, वीर सावरकर नगर ठािे
अांजुमन-इ-इस्लाम मुस्तफा फकीह हायस्कूल अँड

१1

ज्युणनअर कॉलेज ऑफ कॉमसण ॲण्ड सायन्स, प्लॉट नां.
१०९, सेक्टर -२१ तुभ,े नवी मुांबई
एव्हरशाईन एज्युकेशन रस्टचे होली फॅमीली डे स्कुल

१2

ॲण्ड ज्युणनअर कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमसण अँण्ड
आटण स, णमरारोड (पू.)
ज्ञानोदय एज्युकेशन रस्ट सांचणलत ज्ञानोदय ज्युणनअर

१3

कॉलेज ऑफ आटण स, सायन्स व कॉमसण कोल्ही (चचचोटी)
पो. कामि, ता. वसई, णज. पालघर
श्री. भवानी एज्युकेशन सोसायटी सांचणलत होली व्स्परीट

१4

हायस्कुल अँड ज्युणनअर कॉलेज, होली व्स्परीट लेन
माणहम मनोर रोड, पेरोल पांप जवळ, पालघर
आर.एन. एज्युकेशन सोसायटी िारा सांचणलत णरकॉन

१5

पव्ब्लक ॲकॅडमी व ज्युणनअर कॉलेज आर. एन. नगर
वाकनपाडा, नालासोपारा (पूव)ण
एव्हरशाईन एज्युकेशन रस्टचे सेंट स्टॅ णनस्लॉस

१6

इांटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युणनअर कॉलेज ऑफ सायन्स
अँड कॉमसण वसई (पु.), णज. पालघर

१7

कृष्ट्िा एज्युकेशन सोसायटी िारा सांचणलत णडवाईन
प्रोव्व्हडन्स, ज्युणनअर कॉलेज, अांबावाडी तुळीज
नालासोपारा (पु.) णज. पालघर

18

19

सोसायटी गोखीवरे एव्हरशाईन णसटी, ता. वसई णज.
पालघर
मुांबई एकूि सांस्था 19

एकूि तुकड्या 25
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पुिे णवभाग
ज्ञान कला णक्रडा व कृर्षी प्रणतष्ट्ठान सांचणलत कै.साहे बराव
20

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीचे एस.एन.बी.पी. ऍ़ ण्ड ज्यु.

कॉम्पप्युटर

1 तुकडी

कॉलेज, सव्हे नां 26/2 चपपळे सौदागर, रहाटिी चलक

सायन्स,

फडतरे माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णवदयालय, कळां ब ,
वालचांदनगर, ता.इांदापूर,णज.पुिे
णभगवि णशक्षि प्रसारक मांडळाचे कोंडीराम सदाणशव

21

णक्षरसागर आटण स,कॉमसण अँड सायन्स
ज्यु.कॉलेज,णभगवि,ता.इांदापूर, णज.पुिे

22
23

श्री. गजानन महाराज एज्युकेशन सोसायटीचे नोबल
ज्युणनयर कॉलेज,गोऱ्हे , बु.ता.हवेली,णज.पुिे
के जे एज्युकेशन इव्न्स्टीटयुट सांचणलत णरणनटी
इांटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युणनयर कॉलेज,कोंढवा बु.पुिे
श्री रामचांद्र एज्युकेशन सोसायटी सुभद्राबाई रामचांद्र

24

भूमकर णवज्ञान उच्च माध्यणमक
णवदयालय,मु.पो.लोिीकांद,ता. हवेली,णज.पुिे

25
26

राजगड ज्ञानपीठ सांचणलत ज्ञानाांकूर इांव्ललश णमडीयम
स्कूल व ज्युणनयर कॉलेज,िनकवडी,पुिे-43

रोड, चपपरी, पुिे 17
27

सुयणदत्ता एज्युकेशन फौंडे शन सुयणदत्ता पव्ब्लक स्कुल,

कॉम्पयुटर सायन्स

1 तुकडी

सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीचे एस.एन.बी.पी. ज्यु.

कॉम्पयुटर सायन्स

1 तुकडी

कॉलेज, गट नां. 94 दे हु आळां दी रोड, णचखली, पुिे- 62

बँचकग

1 तुकडी

29

पुष्ट्पादे वी दु गड ज्युणनअर कॉलेज सुखसागर नगर पुिे-46

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

30

अणरहां त आटण स कॉमसण ॲन्ड सायन्स ज्युणनअर कॉलेज

इलेक्रॉणनक्स

1 तुकडी

बाविन पुिे 21

बँचकग

2 तुकडया

माकेणटग ॲन्ड

1 तुकडी

स.नां. 342, पार्षाि रोड, बाविन बु. पुिे -21
28

सेल्समनणशप
31

अणरहां त आटण स कॉमसण ॲन्ड सायन्स ज्युणनअर कॉलेज

बँचकग

2 तुकडया

कॅम्पप पुिे 1

माकेणटग ॲन्ड

1 तुकडी

सेल्समनणशप
32

प्रज्ञा ज्युणनअर कॉलेज ऑफ आटण स कॉमसण स.न. 26/1/1

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

हां डेवाडी औताडे कात्रज सासवड रोड पुिे
इांणडयन टे क्नीकल ॲन्ड कॉम्पप्युटर इन्स्टीटयुट चे केंब्रीज

33

कॉम्पयुटर सायन्स

आटण स, कॉमसण ॲन्ड सायन्स ज्युणनअर कॉलेज आकुडी पुिे
35
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34
35
36

चैतन्य चॅरीटे बल फौंडे शनचे, चैतन्याज इांटरनॅशनल

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

बँचकग

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पयुटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

स्कुल, मेडद, ता. बारामती, णजल्हा पुिे - 413 102
दत्तकला णशक्षि सांस्थेचे दत्तकला इांटरनॅशनल स्कूल अँड
ज्यु.कॉलेज,स्वामी चचचोली,ता.दौंड,णज.पुिे
एणशयन ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमसण ऍ़ ण्ड आटण स,
सव्हे नां 28/15/16 नऱ्हे िायरी रोड, परी कांपनी चौक, ता.
हवेली णजल्हा पुिे - 41

37

श्री णशवाजी एज्युकेशन सोसायटी, सांचणलत श्री.णशवाजी
णवदयालय व कणनष्ट्ठ महाणवदयालय, बावडा,ता.इांदापूर,
णज.पुिे

38

श्री.णशवाजी णवदयालय व कणनष्ट्ठ महाणवदयालय , बावडा,
ता.इांदापूर, णज.पुिे
महाराष्ट्र ॲकॅडमी ऑफ इांणजणनयचरग अँन्ड एज्युकेशन

39

णरसचण पुिे सांचणलत माईसण आटण सण कॉमसण ॲन्ड सायन्स
ज्युणनअर कॉलेज, आळां दी, पुिे.

40

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे उच्च माध्यणमक
णवदयालय,131, मयुर कॉलनी,पुिे

41

प्रणतभा मणहला प्रणतष्ट्ठानचे णद णमलेणनयम इांव्ललश णमडीयम
स्कूल अँड ज्युणनयर कॉलेज,गिेश नगर,दापोडी,पुिे

42

सुयणदत्ता एज्युकेशन फौंडे शन सुयणदत्ता ज्यु. कॉलेज ऑफ
आटण स कॉमसण व सायन्स , बाविन बु. पुिे

43

समथण एज्युकेशन रस्ट सावकार सायन्स कॉलेज
पानमळे वाडी सातारा

44

खांडाळा णवभाग णशक्षि सणमती खांडाळा सांचणलत रामेश्वर
उच्च माध्यणमक णवद्यालय, चवग ता.खांडाळा, णज.सातारा

45

परम प्रसाद चॅणरटे बल सोसायटी, सातारा, मेरीमाता
हायस्कूल ज्युणनअर कॉलेज म्पहसवड ता. माि णज. सातारा
कृष्ट्िा एज्युकेशन सोसायटी इस्लामपूर,राजाराम बापू

46

पाटील ज्युणनअर कॉलेज राजेबागेस्वारनगर, साखराळे ,
ता.वाळवा, साांगली.

47

नवजीवन णशक्षि सांस्था ऐतवडे खुदण वाळवा, णवश्वसेवा
ज्युणनअर कॉलेज ऑफ सायन्स, ता.वाळवा, साांगली
श्री. गुजराती सेवा समाज , साांगली, मातुश्री गांगामा णशवजी

48

कोठारी गुजराती णवद्यालय, अँड ज्युणनअर कॉलेज ऑफ सायन्स,
साांगली

49

श्री.सांगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी, सोलापूर सांगमेश्वर

माकेचटग एण्ड

कॉलेज, सोलापूर

सेल्समनणशप
बँचकग

1 तुकडी
1 तुकडी
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जय भवानी ग्रामीि णवकास मांडळ, मांगळवेढा सांचणलत
50

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

श्री.णशक्षि प्रणतष्ट्ठान सांचणलत,ए.डी. जोशी ज्यु.कॉलेज

इलेक्रॉणनक्स

1 तुकडी

सोलापूर

कॉम्पपुटर सायन्स

1 तुकडी

णवद्या णवकास मांडळाचे यशवांतराव चव्हाि महाणवद्यालय,

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

श्री शामराव पाटील (यड्रावकर) एज्युकेशन ॲण्ड चॅणरटे बल

इलेक्रॉणनक्स

1 तुकडी

रस्ट सांचणलत, शरद सायन्स ॲण्ड कॉमसण कॉलेज, यड्राव

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

1 तुकडी

सौ.सुणशला दानचांद घोडावत चॅरीटे बल रस्ट सांचणलत

इलेक्रॉणनक्स

1 तुकडी

सांजय घोडावत ज्यु.कॉलेज , अणतग्रे,ता. हातकांिगले णज.

कॉम्पप्युटर सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

2 तुकड्या

शाांणतणनकेतन ज्यूणनयर कॉलेज कोटी ता.पांढरपूर णज.
सोलापूर
मा.श्री.आप्पासाहे ब दे शमुख सामाणजक बहु उद्देणशय सांस्था

51

माळणशरस श्रीनाथ णवद्यालय, माळणशरस ता.माळणशरस,
सोलापूर
श्री.महात्मा फुले बहू उद्देणशय सांस्था णतरवांडी,सांचणलत

52

श्री.णवठ्ठल रुक्मीिी ज्यू कॉलेज णतरवांडी ता.माळणशरस,
णज.सोलापूर.

53
54
55

करमाळा ता.करमाळा णज.सोलापूर
श्रीराम णशक्षि प्रसारक मांडळ बोहाळी पांढरपूर कै.बाबुराव
जािव णवद्यालय व ज्यु.कॉलेज पांढरपूर
बाल जागृती णवकास मांडळ उपळाई (खु.) मदर पव्ब्लक

56

स्कुल व उच्च माध्यणमक णवद्यालय माढा शेटफळ ता.माढा
णज.सोलापूर
चांद्रभागा णवद्या णवकास मांडळ सांचणलत श्री.दर्ललग णवद्या

57

मांणदर व उच्् माध्यणमक कला व णवज्ञान महाणवद्यालय चळे
ता.पांढरपूर णज. सोलापूर

58

ता. णशरोळ, णज. कोल्हापूर
श्री दे वाप्पा आप्पा मिेरे चाणरटे बल रस्ट सांचणलत, मिेरे
59

हायस्कूल ॲण्ड ज्युणनअर कॉलेज, इचलकरां जी, ता.
हातकिांगले, णज. कोल्हापूर

60

कोल्हापूर
श्री. जोतीणलिंग णशक्षि सांस्था तळसांदे सांचणलत,
61

श्री.शामराव पाटील प्राथणमक, माध्यणमक व उच्च माध्यणमक
णवद्यालय तळसांदे , ता . हातकांिगले णज. कोल्हापूर
श्री सदगुरु पांत महाराज णशक्षि प्रसारक मांडळ सांचणलत

62

श्री. बालाजी माध्यणमक णवद्यालय व ज्यु कॉलेज
इचलकरां जी ता . हातकिांगले णज. कोल्हापूर
पुिे एकूि सांस्था - 43

एकूि तुकड्या 54
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नाणशक णवभाग
सांणजवनी रुरल एज्युकेशन सोसायटीचे सांणजवनी ज्यु.
63

64

१ तुकडी

कॉलेज कोपरगाांव णज. अहमदनगर

इलेक्रॉणनक्स

विणमान शैक्षणिक व सामाणजक प्रणतष्ट्ठाि वाकडी िारा

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

सांचणलत स्वामी णववेकानांद ज्यु कॉलेज वाकडी (गिेशनगर
) ता. राहता णज. अहमदनगर
नाणशक एकूि सांस्था- 2

एकूि तुकड्या 2
औरां गाबाद णवभाग

65

आर.जे. इांटरनॅशनल ज्युणनअर कॉलेज मास्टरकुक बीड

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

बायपास रोड, औरां गाबाद
66

सेंट लॉरे न्स सुपर थटी इांग्रजी उच्च माध्यणमक शाळा
पुांडणलक नगर, जटवाडा ता णज औरां गाबाद

67

णवद्यािाम प्रणतष्ट्ठाि सांचणलत णवद्यािाम हायर सेकांडरी
स्कूल,स.भु.कॉलनी , औरां गपूरा , औरां गाबाद

68

श्री गोरक्ष कला व णवज्ञान कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय बोरगाव
बाजार ता णसल्लोड णज औरां गाबाद.
राजुरेश्वर णशक्षि प्रसारक मांडळ, टाकळी (भोकरदन)

69

सांचणलत ओम शाांती कला वाणिज्य व णवज्ञान कणनष्ट्ठ
महाणवद्यालय, नळिी खुदण ता भोकरदन णज जालना.
छत्रपती शाहू महाराज बहु उद्देणशय सेवा सांस्था अांबड

70

सांचणलत णजजामाता माध्यणमक णवद्यालय णकनगाव ता
अांबड णज जालना
श्री गजानन बहु उद्देणशय सेवाभावी सांस्था, नणजक पाांगरी

71

सांचणलत णजजाऊ उच्च माध्यणमक णवद्यालय शेलगाव ता
बदनापूर णज जालना

72
73

चवध्याचल णशक्षि सांस्था, सांचणलत व्ही एस एस
महाणवद्यालय जालना
मस्त्योदरी णशक्षि सांस्थेचे अांकुशराव टोपे महाणवद्यालय,
488 मोती बाग रे ल्वे उडािपूलाजवळ जालना
श्री णशवाजी णशक्षि प्रसारक मांडळ पराांडा णज उस्मानाबाद

74

सांचणलत ललोबल इांव्ललश स्कुल ॲण्ड ज्युणनअर कॉलेज
चपपरखेड, ता पराांडा णज उस्मानाबाद

75

त्र्यांबकेश्वर णशक्षि प्रसारक मांडळ लातूर सांचणलत श्री
साईउच्च माध्यणमक णवद्यालय सोनानगर लातूर
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76
77

ज्ञानणवकास णशक्षि प्रसारक सांस्था अांबाजोगाई रोड लातूर

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

नाांदेड मणहला णशक्षि सांस्था,नाांदेड िारा सांचलीत

बँकींग

१ तुकडी

खोशेदबानू रुस्तमजी मेवावाला मणहला कला,वाणिज्य व

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

णवज्ञान महाणवद्यालय, नाांदेड

कल्चर

जनता णशक्षि प्रसारक मांडळ,उमरदरी सांचलीत णशवाजी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

स्वामी णववेकानांद ग्रामीि णशक्षि प्रसारक मांडळ सांचलीत

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

राष्ट्रमाता उच्च माध्यमीक णवद्यालय,वाजेगाव ता.णज.नाांदेड

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

गीताई णशक्षि सांस्था, णवजयनगर,नाांदेड सांचलीत गोदावरी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

बँकींग

१ तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

बँकींग

१ तुकडी

सांचणलत छत्रपती णशवाजी कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय लातूर
महाराष्ट्र णशक्षि सणमती णनलांगा णजल्हा लातूर सांचणलत
महाराष्ट्र महाणवद्यालय णनलांगा णज लातूर
समाज जागृती णशक्षि सांस्था, मुरुड ता णज लातूर सांचणलत

78

79

80
81
82
83

समाज जागृती उच्च माध्यणमक णवद्यालय, मुरुड ता णज
लातूर

माध्यमीक व उच्च माध्यमीक णवद्यालय, णसडको, नाांदेड

कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय , साांगवी ते पुिारोड ता.णज.नाांदेड
श्री साईबाबा सेवाभावी सांस्था,पावडे वाडी सांचलीत गुरुकुल
पव्ब्लक स्कुल , पावडे वाडी ता.णज.नाांदेड
श्री सांत णशरोमिी मन्मथस्वामी णशक्षि प्रसारक

84

मांडळ,शेवडी (बा) ता.लोहा सांचलीत महात्मा बसवेश्वर
कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय,गिेशनगर, तेहरानगर, नाांदेड

85

प्रगत महाराष्ट्र मांडळ,दे गलूर िारा सांचलीत ज्ञानसरस्वती
कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय,दे गलूर ता.दे गलूर णज.नाांदेड
स्वामी णववेकानांद णशक्षि प्रसारक मांडळ,बारडचे श्री

86

णशवाजी ज्युणनअर कॉलेज(स्वतांत्र) बारड ता.मुदखेड
णज.नाांदेड
जवाहरलाल नेहरु णशक्षि सणमती िारा सांचलीत

87

जवाहरलाल नेहरु माध्यमीक व उच्च माध्यमीक
णवद्यालय,बरबडा ता.नायगाव णज.नाांदेड
श्रीकृष्ट्ि णशक्षि प्रसारक मांडळ,कांु टू रताांडा सांचलीत

88

कै.दे णवदास पवार उच्च माध्यमीक णवद्यालय,कांु टू रताांडा
ता.नायगाव णज.नाांदेड
श्री सांत नारायिणगरी महाराज सेवाभावी सांस्था सांचलीत

89

महात्म फुले सेमी इांव्ललश स्कुल व ज्युणनअर कॉलेज,
वासरी ता.मुदखेड णज.नाांदेड
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90

लोककल्याि णशक्षि प्रसारक मांडळ,औरां गाबाद सांचलीत

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

क्रॉप सायन्स

१ तुकडी

रचवद्रनाथ टागोर कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय,परभिी
हनुमान णशक्षि प्रसारक मांडळ,सोनपेठ ता.सोनपेठ
91

णज.परभिी सांचलीत कै.रमेश वरपुडकर उच्च माध्यमीक
णवद्यालय,सोनपेठ ता.सोनपेठ णज.परभिी
हनुमान णशक्षि प्रसारक मांडळ दे वठािा सांचलीत जय

92

णकसान माध्यमीक व उच्च माध्यमीक णवद्यालय,णलमला
ता.पुिा णज.परभिी

93

श्री नरचसह प्रणतष्ट्ठाि पोखिी (नृ) सांचलीत कै.नामदे व राव
पाटील कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय,वडगाव (सुक्रे) ता.णज.परभिी
कै.तुकारामजी जािव सेवाभावी सांस्था बलसोड

94

ता.णज.चहगोली सांचलीत ज्ञानगांगा उच्च माध्यमीक
णवद्यालय,कारे गाव पणरसर चपगळी रोड,परभिी
श्री क्षैत्र दत्तिाम ग्रामणवकास णक्रडा व णशक्षि प्रसारक मांडळ

95

सांचलीत गोकुळनाथ कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय,आडगाव (रां ज)े
औांढा रोड ता.वसमत णज.चहगोली
एकूि तुकडया 33

औरां गाबाद णवभाग एकूि सांस्था 31
फ्रेंडस वेलफेअर सोसायटी हबीब नगर िारा सांचणलत
96

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

मुक्ताई बहु उद्देणशय सांस्था, चाांदूरबाजार, णज. अमरावती

णफश प्रोसेचसग

१ तुकडी

व्दारा सांचणलत जगदां ब ज्युणनअर कॉलेज,चाांदूरबाजार,णज.

टे क्नॉलॉजी

फ्रेंडस इग्ललश ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स हबीबनगर
,अमरावती

97

अमरावती
98

बोिीसत्व बहु उद्देणशय णशक्षि सांस्था, वाणशम िारा सांचणलत

फ्रेश वॉटर णफश

एल.एन. कला वाणिज्य व णवज्ञान कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय ,

कल्चर

1 तुकडी

वाडे गाांव, ता. बाळापुर , णज. अकोला.
99

दी नोएल मल्टीपपणज एज्युकेशन सोसायटी अकोला िारा

फ्रेश वॉटर णफश

सांचणलत रेव्ह. णवजय मनवर मेमोरीअल नोएल ज्युणनअर

कल्चर

1 तुकडी

कॉलेज , अकोला.
100

श्री लालबहाद्दुर शास्त्री णशक्षि सांस्था ,काटा,ता. णज.

फ्रेश वॉटर णफश

वाणशम िारा सांचणलत श्री लालबहाद्दुर शास्त्री माध्यणमक व

कल्चर

1 तुकडी

उच्च्ा माध्यणमक णवद्यालय काटा,ता.णज. वाणशम

101

ज्ञानोपासक णशक्षि व स्वांयसेवी सांस्था , अमानी ता .

फ्रेश वॉटर णफश

मालेगाांव णज. वाणशम िारा सांचणलत श्री. पाांडुरांग उच्च

कल्चर

1 तुकडी

माध्यणमक णवद्यालय , चपपळा ता. मालेगाांव णज. वाणशम
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102

भारतीय ज्ञानगांगा णशक्षि प्रसारक सांस्था , तोरनाळा

फ्रेश वॉटर णफश

जोडगव्हाि, ता. णज. वाणशम िारा सांचणलत ज्ञानराज

कल्चर

1 तुकडी

माऊली णवद्यालय व उच्च माध्यणमक णवद्यालय ,तोरनाळा
जोडगव्हाि ता . णज. वाणशम
श्री.सरस्वती णशक्षि सांस्था णरसोड णज. वाणशम िारा
103

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

श्री. िानोरकर आिुणनक ग्राम णजवन णशक्षि प्रसारक मांडळ

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

व्दारा सांचणलत श्री. िानोरकर आदशण उच्च माध्यणमक

कल्चर

सांचणलत ज्ञानेश्वर कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय माांडवा ता. णरसोड
णज. वाणशम

104

णवद्यालय, मु. पो. िानोरा खुदण, ता. मांगरुळणपर, णज. वाणशम
105

आणदवासी णवकास बहु उद्देणशय णशक्षि सांस्था, मोठे गाांव, ता.

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

रािाकृष्ट्ि णशक्षि प्रसारक मांडळ गुडिी रोड ,उमरी ,

फ्रेश वॉटर णफश

1 तुकडी

अकोला िारा सांचणलत दामोिर पाटील सायन्स ज्युणनअर

कल्चर

णरसोड, णज. वाणशम व्दारा सांचणलत सांत गाडगे महाराज
माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णवद्यालय,मोठे गाव, ता.
णरसोड, णज. वाणशम
106

णजजामाता युवक कल्याि शैक्षणिक णक्रडा व व्यायाम
मांडळ, णरसोड, णज. वाणशम व्दारा सांचणलत रामेश्वर
माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णवद्यालय, मोठे गाव, ता.
णरसोड, णज. वाणशम

107

कॉलेज णदग्रस ता . णदग्रस णज. यवतमाळ
108

णद. नाांदुरा इांव्ललश एज्युकेशन सोसायटी िारा सांचणलत

फ्रेश वॉटर णफश

श्रीमती एम.पी. कोठारी इांव्ललश कॉन्वेंट हायस्कुल व

कल्चर

1 तुकडी

कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय , नाांदुरा णज. बुलढािा
109

श्री.सरस्वती णशक्षि सणमती जानेफळ, ता .मेहेकर , णज.

फ्रेश वॉटर णफश

बुलढािा िारा सांचणलत श्री.सरस्वती उच्च माध्यणमक

कल्चर

१ तुकडी

णवद्यालय, जानेफळ , ता. मेहेकर ,णज. बुलढािा
नेहरु युवा णक्रडा व साांस्कृतीक मांडळ िारा सांचणलत स्व.
110

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

क्रॉप सायन्स

1 तुकडी

भास्करराव चशगिे कला ,प्रा. नारायि गाांवड
ां े णवज्ञान व
आशालता गाांवडे वाणिज्य महाणवद्यालय ,साखरखेडा , ता.
चसदखेडराजा,णज. बुलढािा

111

वत्सलाबाई दाांडगे णशक्षि कृर्षी, णक्रडा ग्राणमि णवकास
बहु उद्देणशय सांस्था, जामठी, णज. बुलढािा
अमरावती एकूि सांस्था 16

112

एकूि तुकडया 16

प्रेरिा एज्युकेशन सोसायटी िारा सांचणलत श्री. पांढरीनाथ

जनरल णसव्हील

आटण स अँड कॉमसण कॉलेज नरखेड णज.नागपुर

इांणजनीअरींग

१ तुकडी
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113
114

115

सन्मागण णशक्षि सांस्था सांचणलत सागर पब्लीक स्कुल अँड

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

ज्युणनअर कॉलेज बहादु रा, णवहीरगाव जवळ , नागपुर

कल्चर

रयत णशक्षि सांस्था नागपुर िारा सांचणलत सेंट जॉजण

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

स्व.श्री.णवठ्ठलराव चामट स्मृतीसेवा सांस्था २२६ ओमनगर ,

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

वाडण न. २१ नागपुर िारा सांचणलत सांत ताजुद्दीन कॉन्वेंट

कल्चर

कॉलेज शाांतीनगर ,नागपुर

स्कुल अँड ज्यु. कॉलेज , मौजा खरबी , ता . नागपूर णज.
नागपूर
जगदां बा एज्युकेशन सोयायटी कोराडी ता. कामठी णज.

116

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

सवोत्कर्षण णशक्षि सांस्था िारा सांचणलत गिपती उच्च्ा

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

माध्यणमक णवद्यालय प्लॉट नांबर १९७ घटाटे नगर नागपूर .

ऑफीस मॅनेजमेंट

१ तुकडी

सन्मागण णशक्षि सांस्था सांचणलत इलाइट सायन्स अकॅडमी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

णववेकशील णमत्र पणरवार सांस्था िारा सांचणलत सेंट पॉल

फ्रेश वॉटर णफश

3 तुकडया

सायन्स अँण्ड ज्युणनअर कॉलेज हु डकेशवर नागपूर

कल्चर

नागपूर िारा सांचणलत तेजव्स्वनी कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय
कोराडी नागपुर.

117

118

रे वती नगर बेसा णज. नागपुर ,सेंकडरी अँड हायर सेंकडरी
स्कुल नागपूर

119

श्री.समथण णशक्षि प्रसारक मांडळ, ८५ हनुमान नगर नागपूर
िारा सांचणलत शाांतीणनकेतन कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय नागपूर.
आशाताई मुडे बहु उद्देणशय णशक्षि सांस्था नागपूर िारा

120

सांचणलत मारोतराव मुडे कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय २११ ,
णशवाांगी नगर हु डकेश्वर रोड नागपुर .

121

श्री. दत्ता बहु उद्देणशय णशक्षि सांस्था नागपूर िारा सांचणलत
णवद्यासािना कॉन्वेंट अँड ज्यु. कॉलेज जैताळा णज. नागपूर
ओसवाल एज्युकेशन सांस्था िारा सांचणलत एम.के. एच.

122

सांचेती पब्लीक स्कुल अँड ज्यु. कॉलेज . चहदु स्थान
कॉलनी साई मांदीराच्या समोर विा रोड नागपूर .

123

124

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

कॉम्पप्युटर सायन्स

2 तुकडया

अमर सेवा मांडळ सक्करदरा चौक नागपूर िारा सांचणलत

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

साणवत्रीबाई फुले कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय बुटटीबोरी णज

कल्चर

नागपूर
125
126

प्रेरिा सेवा मांडळ, रे णशमबाग चौक िारा सांचणलत प्रेरिा

फ्रेश वॉटर णफश

ज्युणनअर कॉलेज, रे णशमबाग चौक नागपुर

कल्चर

आदशण बहु उद्देणशय णशक्षि सांस्था, नागपूर िारा सांचणलत

फ्रेश वॉटर णफश

जे आर. के. हायस्कुल व कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय, नागपूर

कल्चर

१ तुकडी
१ तुकडी
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श्री छत्रपती शाहू णशक्षि सांस्था िारा सांचणलत सरस्वती
127

इलेक्रॉणनक्स

१ तुकडी

रािास्वामी णवणवि कायणकारी शैक्षणिक सांस्था व्दारा

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

सांचाणलत आदशण सांस्कार णवद्यालय व ज्युणनअर कॉलेज

कल्चर

कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय, कोराडी रोड, पटे ल पांप समारे
बोखारा ता णज नागपूर

128

णपपळा, हू डकेश्वर, नागपूर
अक्षर अमृत बहु उददे णशय सांस्था, वरोरा णज चांद्रपूर
129

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

वैनगांगा बहु उददे णशय णवकास सांस्था नागपूर िारा

णफश प्रोसेचसग

१ तुकडी

सांचणलत, नवजीवन णवद्यालय व कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय

टे क्नॉलॉजी

सांचणलत णदशा सायन्स कॉमसण ॲण्ड आटण स् ज्युणनअर
कॉलेज, खाांजी मोहोबाळा रोड, मोहबाळा ता वरोरा णज
चांद्रपूर

130

जमनापुर ता साकोली णज भांडारा
131

ग्रामणवकास सणमती शहापूर ता णज भांडारा सांचणलत

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

नानाजी जोशी कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय,शहापूर ता णजभांडारा

कल्चर

श्री अविुत णशक्षि सांस्था िारा सांचणलत साकेत कणनष्ट्ठ

णफश प्रोसेचसग

132

महाणवद्यालय, बजाजनगर, गोंणदया

टे क्नॉलॉजी

133

श्री राष्ट्रीय णशक्षि सांस्था गोंणदया िारा सांचणलत श्री

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

चेतना एज्युकेशन सोसायटी विा िारा सांचणलत चेतना

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

ज्युणनअर कॉलेज तहारपूर वायगाव(णन) ता णज विा

कल्चर

श्री णशवाजी णशक्षि प्रसारक मांडळ, गडणचरोली सांचणलत

कॉम्पप्युटर सायन्स

१ तुकडी

णशवाजी हायस्कूल तथा कणनष्ट्ठ णवज्ञान महाणवद्यालय,

फ्रेश वॉटर णफश

१ तुकडी

गडणचरोली

कल्चर

१ तुकडी

कमलाकरराव केशवराव इांगळे कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय,
गोंणदया
134

135

नागपूर एकूि सांस्था 24

एकूि तुकडया 31

एकूि सांस्था 135

एकूि तुकडया 161

अटी व शती.
१. सांबांणित सांस्थेस माध्यणमक शाळा सांणहता 1981 मध्ये नमूद केलेल्या सवण अटी व शतीची
पुतणता करिे बांिनकारक राहील.
२. मान्य अभ्यासक्रमाांच्या नवीन / अणिकच्या तुकडया सुरु करण्यास कायमस्वरुपी
णवनाअनुदाणनत तत्वावर मान्यता णदली असली तरीही, भणवष्ट्यात कोित्याही प्रकारचे
अनुदान अथवा आर्लथक मदत दे ण्याांत येिार नाही.
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३. मान्य अभ्यासक्रम राबणविा-या सांस्थाांना शासन / सांचालनालय / सांचालनालयाच्या
अखत्याणरतील सांबांणित कायालये याांच्या कडू न वेळोवेळी णनगणणमत होिा-या आदे शाांचे
पालन करिे बांिनकारक राहील.
४. शासनाने वेळोवेळी णनणित केलेले णशक्षि शुल्क णवद्यार्थ्यांकडू न आकारिे सांस्थेस
बांिनकारक राहील.
५. कायमस्वरुपी णवनाअनुदान तत्वावर मान्यता णमळालेले +2 स्तरावरील णिलक्षी व्यवसाय
अभ्यासक्रम” असा सुचना फलक सांस्थाांनी दशणनी भागावर लाविे बांिनकारक राहील.
सुचना फलकावर अभ्यासक्रमाांच्या मांजूर तुकडयाांची सांख्या व मांजूर प्रवेश क्षमता याचा
उल्लेख करण्यात यावा.
६. मान्यतेचे

आदे श णनगणणमत ााल्यानांतर

सांबणित सांस्थेने मांजुर अभ्यासक्रमासाठी

मानकानुसार आवश्यक असलेल्या सवण पायाभूत सुणविा एक मणहन्याच्या कालाविी मध्ये
उपलब्ि करिे बांिनकारक राहील.
७. सदर अभ्यासक्रमाांना कायमस्वरुपी णवनाअनुदान तत्वावर मान्यता दे ण्यात आल्यामुळे या
अभ्यास- क्रमाकणरता सांस्थेने णनयुक्त केलेल्या सवण कमणचारी वगाची सेवा / वेतन व
तदनुर्षांणगक बाबींची जबाबदारी सवणस्वी सांबांणित सांस्थेची राहील, याबाबत शासन
कोितीही जबाबदारी घेिार नाही.
८. मांजूर अभ्यासक्रमाांकणरता आवश्यक कमणचा-याांच्या णनयुक्त्या, त्याची णकमान शैक्षणिक
अहणता, अनुभव याबाबत सांस्थेने महाराष्ट्र खाजगी शाळाांतील कमणचारी (सेवच्े या शती)
णनयमावली 1981 मिील तरतुदीनुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी णनगणणमत केलेल्या
आदे शानुसार कायणवाही करण्यात यावी.
९. भणवष्ट्यात सदरचे अभ्यासक्रम बांद करण्याबाबत चकवा त्यात काही बदल करण्याबाबत
शासनाने णनिणय घेतल्यास तो णवनाअट, णवनाणवलांब सांस्थेने अांमलात आििे आवश्यक
राहील.
१०. अभ्यासक्रमाांच्या मांजूर तुकडयाांमिील प्रवेशाकणरता शासनाने वेळोवेळी णनगणणमत केलेले
सामाणजक/समाांतर आरक्षि व इतर णनयमाांचे सांस्थाांनी काटे कोरपिे पालन करावे व
गुिानुक्रमे प्रवेश दे ण्याांत यावे.
११. अभ्यासक्रमाांना मांजूरी णमळाल्यानांतर सदर अभ्यासक्रम सांस्थेस सुरु केल्याबाबतची
माणहती सांस्थेने महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक पणरक्षा मांडळास तात्काळ
द्यावी, त्याबाबतची अनुर्षांणगक कायणवाही करावी.
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१२. मान्यता दे ण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अणिकच्या / नवीन तुकडयाांची प्रवेश क्षमता
प्रती तुकडी 50 असुन शैक्षणिक वर्षण 2017-18 नांतरचे मांजूर प्रवेशक्षमतेच्या 50% पेक्षा
कमी प्रवेश ााल्यास अशा तुकडया सुरु ठे वण्याकणरता सांबांणित णजल्हा व्यवसाय णशक्षि
व प्रणशक्षि अणिकारी याांची परवानगी घेिे बांिनकारक राहील. त्याचप्रमािे सलग 03
शैक्षणिक वर्षामध्ये मांजूर प्रवेशक्षमतेच्या 50% पेक्षा कमी प्रवेश ााल्यास सदर
अभ्यासक्रमाची तुकडी बांद करण्याची कायणवाही करण्यात येईल.
१३. सांबांणित सांस्थेने त्याांच्याकडे भार्षा / जीवशास्त्र इत्यादी णवर्षयाचे णशक्षक, मांजूर केलेल्या
णिलक्षी अभ्यासक्रमाच्या तुकडीमुळे अणतणरक्त ठरिार नाहीत याची खातरजमा करुनच
णवद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा.
१४. शैक्षणिक गुिवत्ता वाढणवण्यासाठी उपरोक्त अटी व शतींमध्ये बदल करण्याचे चकवा
नणवन अटी व शती अांतभुत
ण करण्याचे अणिकार शासनाचे राहतील .
१५. +2 स्तरावरील णिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्यामध्ये णवद्यार्थ्यांना प्रवेश
दे ण्यापुवी सांचालक याांचेकडु न स्थाणनक स्तरावर सणमती नेमुन सणमतीच्या सविंकर्ष
णनरीक्षिानुसार प्राप्त अहवालाप्रमािे सांचालनालयाच्या परवानगीने प्रवेश दे ण्यात यावेत.
तद्नांतर सवण सांबणित सांस्थाांकडु न शासनाने णवहीत केलेले सवण णनकर्ष व अटी/शतींची
पुतणता होत असल्याबाबत सांचालक याांनी सातत्याने णनरीक्षि करुन आढावा घेण्यात
यावा.
१६. + 2 स्तरावरील व्व्दलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाांना मान्यता दे ण्यात आलेल्या सांस्थेने
शासन आदे शाच्या णदनाांकापासून दोन वर्षण कालाविीत अभ्यासक्रम सुरु न केल्यास,
व्यवसाय अभ्यासक्रम मान्यता आपोआप सांपुष्ट्ठात येईल, याची सांबांिीत सांस्थेने नोंद
घ्यावी.
१७. व्यवसाय अभ्यासक्रमाांतगणत मांजूर व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या / मांजूर तुकडीनुसार
प्रवेशक्षमतेपेक्षा अणतणरक्त अनणिकृत प्रवेश केल्यास शासनाने सन 2013 या महाराष्ट्र
अणिणनयम क्रमाांक 20 राजपत्र णदनाांक 21.08.2013 रोजी प्रणसध्द ाालेल्या
अणिणनयमान्वये अनणिकृत सांस्था स्थापन करण्यास अथवा अनणिकृत पाठयक्रम सुरु
करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे , याची सांबांिीत सांस्थेने नोंद घ्यावी.
शैक्षणिक वर्षण 2017-2018 मध्ये मान्यता णदलेल्या उपरोक्त तक्त्यातील णकती सांस्थाांनी
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु केले, याबाबत तसेच अभ्यासक्रम णनहाय प्रवेणशत णवद्याथी सांख्या याबाबतची
माणहती सांचालक, व्यवसाय णशक्षि याांनी शासनास णदनाांक 31/3/2018 पयिंत सादर करावी.
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सदर शासन णनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साांकेताक क्र. 201712071509001603 असा आहे . हा
आदे श णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Sakharam
Dina Kharat

Digitally signed by Sakharam Dina Kharat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SD And E
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c6d1f4d2e41b8e84bb98ddddcac3054927f82f9c
1a5810e2874cdac2c44c28c2, cn=Sakharam Dina Kharat
Date: 2017.12.07 15:15:18 +05'30'

(स. णद. खरात)

उप सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) सांचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुांबई-1
२) सवण णवभागीय णशक्षि उपसांचालक, (शालेय णशक्षि णवभाग), मुांबई, पुिे, नाणशक,
औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर (व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालयामाफणत.)
३) सहसांचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि, प्रादे णशक कायालय, मुांबई, पुिे, नाणशक,
औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर (व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालयामाफणत.)
४) मा. मांत्री (कौ.णव.व उ.) याांचे खाजगी सणचव याांना माणहतीसाठी सादर.
५) मा. राज्यमांत्री (कौ.णव.व उ.) याांचे खाजगी सणचव याांना माणहतीसाठी सादर.
६) मा. सणचव, कौशल्य णवकास व उद्योजकता णवभाग याांचे स्वीय सहायक.
७) मा. प्रिान सणचव, शालेय णशक्षि व णक्रडा णवभाग याांचे स्वीय सहायक.
८) उप सणचव , कौशल्य णवकास व उद्योजकता णवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32
९) सांबांणित णजल्हा व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि अणिकारी (व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि
सांचालनालयामाफणत.)
१०) सांबांणित अशासकीय सांस्था (व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालयामाफणत.)
११) णनवड नस्ती (व्यणश-4)
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