
फार्मसी कॉन्ससल ऑफ इडंिया, नवी डिल्ली यांच्या 
र्ासयतेस अनुसरुन शैक्षडिक वर्म 2020-2021 
करीता और्धडनर्ािशास्त्र अभ्यासक्रर्ाच्या नवीन 
संस्था कायर् डवनाअनुिाडनत तत्वावर सरुू 
करण्यासाठी शासन र्ासयता िेण्याबाबत. 

 

र्हाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र डशक्षि डवभाग 

शासन डनिमय क्र. टीईएर्-2020/प्र.क्र.93 /तांडश-4, 
खो.क्र.441, चौथा र्जला, र्ािार् कार्ा र्ागम, 

हुतात्र्ा राजगुरु चौक, र्ुंबई 400 032. 
डिनांक : 13 ऑगस्ट, २०20. 

 

                  वाचा  :   १) सचंालक, तंत्र डशक्षि यांच ेपत्र क्र.2/एनजीसी/2020/478,  
                                    डिनांक 6 जुलै, 2020 
                                २) सचंालक, तंत्र डशक्षि यांच ेपत्र क्र.2/एनजीसी/2020/५४४,  
                                    डिनांक २८ जुलै, 2020 
 

प्रस्तावना :  
फार्मसी कौंडसल ऑफ इंडिया नवी डिल्ली यांनी त्यांचे संकेतस्थळावर [http:// www. 

pci.nic.in/Decisions_EC_CC.html] शैक्षडिक वर्म 2020-21 करीता िेशातील और्धडनर्ािशास्त्र 
अभ्यासक्रर्ास र्ासयतेच े इतीवृत्त / याद्या प्रडसध्ि केल्या आहेत. र्ा. सवोच्च सयायालयाने राससफिम 
डपटीशन (डसव्हील) क्र. 87-101/2014 संिभात डि. 05.03.2020 रोजीच्या सयायडनिमयासवये 
और्धडनर्ािशास्त्र अभ्यासक्रर्ांची र्ासयता फार्मसी कौंडसल ऑफ इंिीया, नवी डिल्ली यांच े प्राडधकारात 
असल्याच्या डनिमय डिला आहे.  सबब और्धडनर्ािशास्त्र अभ्यासक्रर्ांना फार्मसी कौंडसल ऑफ इंडिया 
यांची र्ासयता अडनवायम असनू अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, नवी डिल्ली याचंी र्ासयता  ऐन्च्िक आहे.  
यास्तव राज्यात फार्मसी कौंडसल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यांच े र्ासयतेच्या आधारे  और्धडनर्ािशास्त्र 
अभ्यासक्रर्ाच्या संस्थांना शैक्षडिक वर्म 2020-2021 पासून शासन र्ासयता िेण्याबाबतचा प्रस्ताव सािर 
केला आहे.  त्यास अनुसरुन शासन र्ासयता िेण्याची बाब डवचाराधीन होती.  
 

शासन डनिमय :   
शैक्षडिक वर्म 2020-2021 र्ध्ये सोबतच्या Annexture “A”  र्ध्ये िशमडवल्यानुसार नवीन 

और्धडनर्ािशास्त्र पिडवका व पिवी अभ्यासक्रर्ाच्या ससं्था सुरु करण्यास   खालील अटी व शतींच्या 
अडधन राहून शासनाची र्ासयता िेण्यात येत आहे :-  

  

१) सिर रं्जूरी कायर् डवना अनुिान तत्वावर राहील. 
 

२) शासनाने डवडहत केलेल्या तसेच अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, नवी डिल्ली / फार्मसी कॉन्ससल 
ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यांनी डवडहत केलेल्या सवम अटी व शती र्ासय असल्याबाबत संस्थेस करारनार्ा  
करावा लागेल. तसेच सबंडंधत कागिपत्रांची आडि औपचाडरक बाबींची पतूमता संचालक, तंत्रडशक्षि, 
र्हाराष्ट्र राज्य यांच्या संर्तीने सर्ाधानकारकडरत्या करण्यात येईल. 
३)  संबडंधत संस्थेने सचंालक, तंत्र डशक्षि यांचेकिे आवश्यक ती सचंीत ठेव सयंकु्त खात्यात भरुन इतर 
कायिेशीर बाबींची पतूमता करावी.   

 

4)  सिर पिवी व पिव्यतु्तर पिवी अभ्यासक्रर्ाच ेप्रवशे शासनाने र्ासय केलेल्या संबडंधत अभ्यासक्रर्ाच्या 
प्रवशे डनयर्ानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 
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5) शुल्क डनयार्क प्राडधकरिाने डवडहत केलेल्या डशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबडंधत संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर र्हाराष्ट्र एज्यकेुशनल इन्सस्टट्यूशन (प्रोडहडबशन ऑफ कॅडपटेशन फी) 
ॲक्ट, 1987 अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 
 

6) संस्थेने अभ्यासक्रर् चालडवण्यास पिूमवळे डशक्षकवृिं व इतर तांडत्रक कर्मचारी शासन डनयर्ाप्रर्ािे 
डनयकु्त करावते. त्यांना डनयर्ानुसार वतेन व भत्ते कर्मचाऱयांना िेण्यात यावते. तसेच डशक्षकवृिं व 
इतर कर्मचाऱयांच्या वतेन व भत्त े इत्यािीबाबत तसेच डवद्यार्थ्यांकिून शासनाकिे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर किक कारवाई करण्यात येईल. 

 

7)   संस्थेतील गं्रथालयास आवश्यक ती पसु्तके, डनयतकाडलके डशखर संस्थेच्या/ डवद्यापीठाच्या / 
रं्िळाच्या र्ानकानुसार खरेिी करिे आवश्यक आहे.  तसचे डवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा परेुपरू 
उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने गं्रथालयात डवद्यार्थ्यांना अभ्याडसकेची सोय करिे आवश्यक आहे. तसचे 
डवद्यार्थ्यांना अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्िेच्या  र्ानकाप्रर्ािे सवम  शैक्षडिक सोयीसुडवधा (उिा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगमखोल्या इ.) करिे आवश्यक आहे. 

 

8)  रॅगगग संिभात र्ा. सवोच्च सयायालयाचे डनिेश व र्हाराष्ट्र प्रोडहडबशन ऑफ रॅगगग  ॲक्ट, 1999 
यांची कठोरपिे अंर्लबजाविी करिे आवश्यक राहील.  
 

9)   याडशवाय सचंालक, तंत्र डशक्षि, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुंबई ,संबडं धत डवद्यापीठ व र्हाराष्ट्र राज्य तंत्र 
डशक्षि रं्िळ, र्ुंबई यांनी घालून डिलेल्या असय अटी व शती लागू राहतील. 
 

१0)   ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र डशक्षि, र्हाराष्ट्र राज्य यांच्याकिे प्रोसेगसग फी अिा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकिून सचंालकांनी अंडतर् र्ासयता िेण्यापवूी ती वसूल करावी. 
 

१1)  सिर शासन डनिमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन िेण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 202008131502450008 असा आहे. हा 
आिेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांडकत करुन काढण्यात येत आहे.  

  

             र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने, 
 
 

 

                                             ( संजय औ. धारुरकर ) 
                                                                                                        अवर सडचव, र्हाराष्ट्र शासन 
प्रडत,    

1. संचालक, तंत्र डशक्षि, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुंबई 
2. सहसचंालक, तंत्र डशक्षि, डवभागीय कायालय, पिेु/ नागपरू /नाडशक /र्ुंबई/ 

औरंगाबाि /अर्रावती (संचालक, तंत्र डशक्षि यांच्यार्ाफम त) 
3. कुलसडचव, साडवत्रीबाई फुले पिेु डवद्यापीठ, पिेु (संचालक, तंत्र डशक्षि यांच्यार्ाफम त) 
4. कुलसडचव, राष्ट्रसतं तुकिोजी र्हाराज डवद्यापीठ, नागपरू (संचालक, तंत्र डशक्षि 

यांच्यार्ाफम त) 
5. कुलसडचव, िॉ.बाबासाहेब आंबिेकर तंत्रशास्त्र डवद्यापीठ, लोिेरे, रायगि 
6. प्रधान सडचव, सार्ाडजक सयाय व डवशेर् सहाय्य डवभाग, रं्त्रालय, र्ुंबई 
7. प्रधान सडचव, आडिवासी डवकास डवभाग, रं्त्रालय, र्ुंबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. अडतडरक्त सडचव (तांडत्रक), भारत सरकार, अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, 7 वा 
र्जला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी डिल्ली - 110 001.   

9. सहायक डशक्षि सल्लागार (तांडत्रक), भारत सरकार, र्नुष्ट्यबळ डवकास रं्त्रालय 
(डशक्षि डवभाग), नवी डिल्ली. 

10. डवभागीय अडधकारी, अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, पडिर् डवभागीय कायालय, 
इंिन्स्रयल इसशुरसस डबल्िींग, 2 रा र्जला, चचमगेट, र्ुंबई. 

11. फार्मसी काऊन्ससल ऑफ इंडिया, कम्बाईसि काऊन्ससल डबल्िींग, कोटला रोि, 
ऐवान-ए-गाडलब र्ागम, नवी डिल्ली -110002  

12. संबडंधत संस्था (संचालक, तंत्र डशक्षि यांच्यार्ाफम त) 
13. डनवि नस्ती / तांडश-4.  

 
 



Annexure A

Higher Technical Education  Department, Government Resolution No.TEM-2020/C.R.93/TE-4, Dated 13th August, 2020

List of New Pharmacy Institute  [Approved by PCI A.Y. 2020-21]

Sr no PCI 

Code

Region District Name of the Trust with Address & 

Phone Numbers

Name & Address of the Proposed 

Institute & Phone Numbers

Institutes Status 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Degree 

Courses

60

Diploma 

Courses

60

2 PCI-

1210

Mumbai Raigad TILAK MAHARASHTRA VIDYAPEETH, 

VIDYAPEETH BHAVAN, 

MUKUNDNAGAR, GULTEKADI, PUNE-

37

Lokmanya Tilak Institute of Pharmacy, 

Sector No.14, Plot No. 3 Near 

Raghunath Vihar CHS, Jeevan Jyothi 

Path, Kharghar, Tal Panvel, Dist Raigad 

410210

Un Aided Pharmacy B.Pharm 60

Degree 

Courses

100

Diploma 

Courses

60

ROSHANBI SHAMANJI EDUCATION 

SPORTS AND WELFARE SOCIETY, 

RAJESHRI SHAU NAGAR,BEHIND 

NEEL KAMAL HOTEL 

NEAR,AMBEDKAR HALL CORNER

3

1 PCI-

4244

Mumbai Thane KAI. BHASKARRAO MAHAJAN 

SAMAJIK, SHAIKSHNIK VA 

SANSKRUTIK SANSTHA KALYAN, A-

103, SURESH TOWER, RAMBAUG, 

KALYAN (W)

PCI-

3782

Pune Kolhapur Un Aided

  PCI Approval 

INDALA INSTITUTE OF PHARMACY, 

NEAR HP GAGANGIRI PETROL PUMP, 

KALYAN-MURBAD ROAD, BAPSAI, TAL - 

KALYAN (421103)

Un Aided Pharmacy

PharmacyRIYAJBHAI SHAMANJI COLLEGE OF 

PHARMACY, A/P-KALBHAIRI ROAD 

GADHINGLAJ



Annexure A

Higher Technical Education  Department, Government Resolution No.TEM-2020/C.R.93/TE-4, Dated 13th August, 2020

List of New Pharmacy Institute  [Approved by PCI A.Y. 2020-21]

Sr no PCI 

Code

Region District Name of the Trust with Address & 

Phone Numbers

Name & Address of the Proposed 

Institute & Phone Numbers

Institutes Status 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  PCI Approval 

4 PCI-

1209

Pune Pune TILAK MAHARASHTRA VIDYAPEETH, 

VIDYAPEETH BHAVAN, 

MUKUNDNAGAR, GULTEKADI, PUNE-

37

Tilak Maharashtra Vidyapeeth's 

Lokmanya Tilak Institute Of 

Pharmaceutical Sciences., Tilak 

Maharashtra Vidyapeeth's Lokmanya 

Tilak Institute Of Pharmaceutical 

Sciences.Main Campus, Gultekadi Pune-

411037

Un Aided B.Pharm Degree 

Courses

60

Pharmacy Degree 

Courses

100

Pharmacy Diploma 

Courses

60

Pharmacy Degree 

Courses

60

Pharmacy Diploma 

Courses

60

Degree 

Courses

60

Diploma 

Courses

60

7 PCI-

3407

Aurangabad Aurangabad Rashtriya College of Pharmacy, 14 

Jaitapur Road, At post Hatnoor 

Taluka Kannad District Aurangabad-

431103 (Maharashtra)

Rashtriya College of Pharmacy, 14 

Jaitapur Road, At post Hatnoor Taluka 

Kannad District Aurangabad-431103 

(Maharashtra)

Un Aided Pharmacy

Late.Laxmibai Phadtare college of 

Pharmacy, KALAMB WALCHANDNATGAR

Un Aided

Un AidedPune5 PCI-

3323

Solapur AMEPURVA FORUM, Reg. Office: 6-

31 SWAPNIL, SCHEME 11, SECTOR-

21, YAMUNA NAGAR, NIGDI, PUNE-

411044.INSTITUTE ADDRESS: GAT 

NO. 503, NH-09, A/P BORAMANI, 

TAL: DAKSHIN SOLAPUR, DIST: 

SOLAPUR 413002

AMEPURVA FORUM'S DR. ASHOK 

GUJAR COLLEGE OF PHARMACY, GAT 

NO. 503, NH 9, NEAR PRIMARY HEALTH 

CENTER,A/P BORAMANI, TAL. DAKSHIN 

SOLAPUR,DIST. SOLAPUR 

MAHARASHTRA

DNYAN KALA KRIDA & 

KRUSHIPRATISHTHAN, PHADTARE 

WASTI, WALCHANDNAGAR,TALUKA - 

 INDAPUR, DISTRICT - PUNE

6 PCI-

3077

Pune Pune
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