
पदविका (ए.एन.एम./जी.एन.एम.) पविचर्या 
अभ्र्यासक्रमाांच्र्या निीन सांस्ाांना मान्र्यता देणे 
/विद्या्ी प्रिशे क्षमतेत िाढ किणेबाबतची 
कार्ययपध्दती. 
  

महािाष्ट्र शासन 
िदै्यकीर्य वशक्षण ि औषधी द्रव् र्ये विगा  

शासन वनणयर्य क्रमाांकः एनर्युआि 2017/प्र.क्र. 212/17/वशकाना/वशक्षण 1 
बॅिॅक क्र.3, हैद्राबाद हाऊस, वसव्हील लाईन्स, ना पूि-440001. 

तािीख:  13 जुलै, 2018 
 

िाचा :     1) शासन वनणयर्य क्रमाांक : एनर्यआुि 1303/प्र.क्र.147/03/वशक्षण 1, वदनाांक 21.03.2005 
2)  शासन वनणयर्य क्रमाांक : एनर्युआि 2011/प्र.क्र. 779/11/वशक्षण 1, वदनाांक 19.01.2011 
3) शासन वनणयर्य क्रमाांक : एनर्युआि 2011/प्र.क्र. 417/11/वशक्षण 1, वदनाांक 24.06.2011 
4) शासन वनणयर्य क्रमाांक : मआवि 2011/प्र.क्र. 862/11/वशक्षण 1, वदनाांक 15.10.2011 
5) शासन वनणयर्य क्रमाांक : डब्ल्र्युपीएम 2012/प्र.क्र. 247/12/वशक्षण 1, वदनाांक 27.3.2014 
6) शासन वनणयर्य क्रमाांक : एनर्युआि 2014/प्र.क्र. 234/14/वशक्षण 1, वदनाांक 3.3.2015 
7) अवधसूचना क्रमाांक :  एमएनसी 1612/प्र.क्र. 155/12(गा  2)/अवधवनर्यम, वदनाांक 7.7.2014 
8) शासन वनणयर्य क्रमाांक : एमईडी 2017/प्र.क्र. 210/17/वशक्षण 1, वदनाांक 26.10.2017 

प्रसतािना : 
िाज्र्यामध्र्ये पविचर्या विषर्यक पदविका सतिािि ए.एन.एम. ि जी.एन.एम. हे अभ्र्यासक्रम िाबविले 

जातात. पदविका सतिाििील अभ्र्यासक्रमाांसाठी महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेमार्य त शासनास इच्छूक 
सांस्ाांची वशर्ािस केली जात होती.  र्या सिय अभ्र्यासक्रमाांसाठी कें द्रीर्य सतिािि गाितीर्य पविचर्या पविषद 
कार्ययित होती.  र्या पविषदेमार्य त अभ्र्यासक्रम िाबविणे ि सांस्ाांची मांजूिी र्याबाबत वनकष वनवित केल े
जात होते.    

त्ावप, वसव्हील अवपल क्र. 12759-12761/2017 कनाटक िाज्र्य असोवसएशन ऑर् 
मॅनेजमेन्ट ऑर् नवसिं  ॲन्ड अलाइड हे्् सार्यन्स इन्सन्सटट्युशन आवण इति विरुध्द गाितीर्य पविचर्या 
पविषद आवण इति र्या मा.सिोच्च न्र्यार्यालर्यात दाखल किण्र्यात आले्र्या प्रकिणामध्र्ये मा.सिोच्च 
न्र्यार्यालर्याचे वदनाांक 11.09.2017 िोजीचे आदेश, मा.उच्च न्र्यार्यालर्य खांडपीठ औिां ाबाद र्ये्ील विट 
र्यावचका क्र. 10639/2017 वशिा रसट सांचवलत सुवप्रर्याताई सुळे कॉलेज ऑर् नवसिं , अहमदन ि 
विरुध्द महािाष्ट्र शासन ि इति र्या प्रकिणामध्र्ये वदले्र्या वनणयर्यानुसाि गाितीर्य पविचर्या पविषदेस 
पविचर्या अभ्र्यासक्रमास मान्र्यतेचे  अवधकाि नाहीत.  र्या आदेशानुसाि सद्य:न्सस्तीत गाितीर्य पविचर्या 
पविषदेचे अवधकाि कमी किण्र्यात आ्र्यामुळे र्याविषर्यी िाज्र्य शासनामार्य त धोिण ठिविणे आिश्र्यक 
आहे.     
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तसेच शासनामार्य त महािाष्ट्र पविचर्या पविषद अवधवनर्यम 1966 मध्र्ये सुधािणा करुन, महािाष्ट्र 
शुश्रुषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ अवधवनर्यम 2013 हा कार्यद्याद्वािे नविन र्यांत्रणा तर्याि किण्र्यात आली 
आहे.  त्र्याअनुषां ाने मा. उच्च न्र्यार्यालर्य औिां ाबाद खांडपीठ र्ये्े दाखल विट र्यावचका क्र.९९६३/२०१४ 
र्या प्रकिणामध्र्ये वदनाांक 31.01.2018 िोजी मा.उच्च न्र्यार्यालर्याने अांवतम आदेश पावित केले आहेत.  
त्र्यामुळे आता महािाष्ट्र शुश्रूषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ अवधवनर्यम, २०१३  र्या कार्यद्याच्र्या 
अांमलबजािणीस कोणतीही हिकत नाही.  

तसेच, मा.उच्च न्र्यार्यालर्य खांडपीठ औिां ाबाद र्ये्ील पी.आर्य.एल. क्र. 72/2013  खाज ी 
नवसिं  सकुल आवण कॉलेज मॅनेजमेंन्ट असोवसएशन, औिां ाबाद विरुध्द महािाष्ट्र शासन ि इति र्या 
प्रकिणातील वदनाांक 09.07.2013 िोजीचे आदेश विचािात घेता धोिण वनवित किणे आिश्र्यक आहे. 

र्या पार्श्यगमूीिि उपिोक्त न्र्यार्यालर्यीन आदेश विचािात घेता, िाज्र्यातील पदविका पविचर्या 
विषर्यक अभ्र्यासक्रमाांच्र्या निीन सांस्ाांच्र्या तसेच अन्ससतत्िात असले्र्या सांस्ाांचा विद्या्ी प्रिशे क्षमतेत 
िाढ किण्र्याच्र्या प्रसतािास मान्र्यता देण्र्यासांदगात वनकष ि सियसमािशेक धोिण वनवित किण्र्याची बाब 
शासनाच्र्या विचािाधीन होती.  

शासन वनणयर्य :-  
िाज्र्यातील पदविका पविचर्या विषर्यक अभ्र्यासक्रमाांच्र्या निीन सांस्ाांच्र्या तसेच अन्ससतत्िात 

असले्र्या सांस्ाांच्र्या विद्या्ी प्रिशे क्षमतेत िाढ किण्र्याच्र्या प्रसतािास मान्र्यता देण्र्यासांदगात सांदगय क्र. 
1 ते 6 र्ये्ील शासन वनणयर्यासह र्यापूिीचे अनुषांव क सिय शासन वनणयर्य, पविपत्रक, मा यदशयक सूचना 
अवधक्रवमत करुन पुढीलप्रमाणे कार्ययपध्दती विवहत किण्र्यास शासन र्याद्वािे मान्र्यता देत आहे.   

पदविका (ए.एन.एम./ जी.एन.एम.) पविचर्या अभ्र्यासक्रम : 

गा  अ- 

i. महािाष्ट्र शुश्रुषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ र्याांनी सन 2019-20 पासून निीन ए.एन.एम./ 
जी.एन.एम. र्या पविचर्या अभ्र्यासक्रमाचे महाविद्यालर्य सुरु किण्र्यासाठी तसेच अन्ससतत्िात 
असले्र्या पविचर्या सांस्ाांच्र्या विद्या्ी प्रिशे क्षमतेत िाढ किण्र्याबाबत आिश्र्यक प्रसताि दाखल 
किण्र्यासाठी वकमान 40 ि जासतीत जासत 100 विद्या्ी प्रिशे क्षमतेसाठी सप्टेंबि 2018 पर्यिंत 
वनकष वनवित किाि ेि शासनाकडे अांवतम मांजूिीसाठी सादि किाि.े  

ii. शासनामार्य त अांवतम किण्र्यात आले्र्या वनकषाांनुसाि सांबांवधत सांस्ेचे प्रसताि महािाष्ट्र शुश्रूषा 
ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळामार्य त महािाष्ट्र शुश्रूषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ अवधवनर्यम, २०१३  
कलम 28 अन्िर्ये छाननी ि तपासणी करुन वशर्ािशीसह अ्िा वशर्ािस नाकारुन सिर्यांसपष्ट्ट 
अवगप्रार्यसह विहीत कालािधीत शासनाकडे सादि किण्र्यात र्यािते. 
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iii. शासन वनणयर्य वदनाांक 26.10.2017 अन्िर्ये ककिा शासनाने िळेोिळेी वनवित केलेले शु्क 
आकारुन सदि प्रसतािाांची छाननी सांचालक, िदै्यकीर्य वशक्षण र्याांच्र्या मार्य त उक्त वनकषाांच्र्या 
आधािे किण्र्यात र्येईल. 

iv. सांचालक, िदै्यकीर्य वशक्षण र्याांचेमार्य त सक्षमता तपासणी झा्र्यानांति उक्त वनकषाांची पूतयता 
किीत अस्र्यास सांबांवधत सांस्ेस शासनामार्य त महािाष्ट्र शुश्रूषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ 
अवधवनर्यम, २०१३  कलम 28 अन्िर्ये अांवतम मान्र्यता देण्र्यात र्येईल. 

v. निीन ए.एन.एम./जी.एन.एम पविचर्या अभ्र्यासक्रमाचे महाविद्यालर्य सुरु किताना वकमान 40 
विद्या्ी प्रिशे क्षमतेस मान्र्यता देण्र्यात र्येईल.  प्रिशे क्षमता िाढ जासतीत जासत 100 विद्या्ी 
मर्यादेपर्यिंत िाहील. 

vi. त्र्या आधािािि महािाष्ट्र शुश्रुषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळामार्य त  सांबांवधत सांस्ेस महािाष्ट्र 
शुश्रूषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ अवधवनर्यम, २०१३  कलम 27 ते 32 नुसाि सांलग्नतेबाबत 
कार्ययिाही किण्र्यात र्यािी. 

vii. तसेच िाढीि विद्या्ी प्रिशे क्षमतेसाठी ज्र्या महाविद्यालर्याांच्र्या नवसिं  अभ्र्यासक्रमाांची प्र्म 
तुकडी उत्तीणय होऊन बाहेि पडली असेल, त्र्या महाविद्यालर्याांनी महािाष्ट्र शुश्रुषा ि पिािदै्यक 
वशक्षण मांडळाकडे विहीत कालािधीत प्रसताि सादि किािते.  महािाष्ट्र शुश्रुषा ि पिािदै्यक 
वशक्षण मांडळाने सदि सांस्ा िाढीि विद्या्ी प्रिशे क्षमतेसाठी वनकषाांच्र्या आधािे सक्षम आहे ककिा 
नाही र्याची छाननी करुन महािाष्ट्र शुश्रूषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ अवधवनर्यम, २०१३ कलम 
28 नुसाि विहीत कालािधीत प्रसताि शासनास सादि किािते. 

viii. सदि िाढीि विद्या्ी प्रिशे क्षमतेच्र्या प्रसतािाांची सांचालक, िदै्यकीर्य वशक्षण र्याांच्र्यामार्य त सक्षमता 
तपासणी किण्र्यात र्येईल, सदि सक्षमता तपासणीसाठी शासन वनणयर्य वदनाांक 26.10.2017 
अन्िर्ये ककिा शासनाने िळेोिळेी वनवित केलेले शु्क आकािण्र्यात र्येईल. असा तपासणी 
अहिाल शासनास प्राप्त झा्र्यानांति पूढील कार्ययपध्दती अनु. iv, v ि vi प्रमाणे िाहील. 

ix. निीन ए.एन.एम./ जी.एन.एम र्या पविचर्या अभ्र्यासक्रमाचे महाविद्यालर्यास प्र्म तुकडी बाहेि 
पडेपर्यिंत दििषी शासनाची मान्र्यता (Renewal of Permission) घेणे आिश्र्यक िाहील.  सदि 
कार्ययिाही महािाष्ट्र शुश्रूषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ अवधवनर्यम, २०१३ कलम 30 अन्िर्य े
किण्र्यात र्येईल.  

x. महािाष्ट्र शुश्रूषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळामार्य त र्या सांदगात (Renewal of Permission)  
प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति वदनाांक 26.10.2017 िोजीच्र्या शासन वनणयर्यामध्र्ये नमूद किण्र्यात 
आले्र्या शु्काच्र्या 25% िक्कम त्र्या-त्र्या िषी गिणा के्र्यानांति सांचालक, िदै्यकीर्य वशक्षण 
र्याांचेमार्य त तपासणी करुन पुढील िषाची मान्र्यता प्रदान किण्र्यात र्येईल.  



शासन ननर्णय क्रमाांकः एनर्युआि 2017/प्र.क्र. 212/17/वशक्षण 1 

पषृ्ठ 12 पैकी 4  
 

xi. मान्र्यता वदले्र्या सांस्ाांनी नवसिं  अभ्र्यासक्रमाांच्र्या प्रिशेाबाबत िाज्र्य शासन/कें द्र 
शासन/मा.सिोच्च न्र्यार्यालर्य अ्िा मा.उच्च न्र्यार्यालर्याांनी िळेोिळेी वदले्र्या आदेशानुसाि 
कार्ययपध्दती अिलांबणे आिश्र्यक िाहील. 

xii. महािाष्ट्र शुश्रुषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ ि िाज्र्य शासन र्याांनी नवसिं  अभ्र्यासक्रमासाठी 
केले्र्या वनर्यमाांचे ि मानकाांचे पालन किणे सांस्ेस बांधनकािक िाहील. 

xiii. महािाष्ट्र एज्र्युकेशनल इन्सन्सटट्युशन्स (प्रोवहवबशन ऑर् कॅवपटेशन र्ी) ॲक्ट, 1987 (महािाष्ट्र 
ॲक्ट क्र.VI 1988) मधील तितूदींचे सांस्ेने काटेकोिपणे पालन किणे आिश्र्यक िाहील. 

xiv. शासकीर्य कार्यदा / वनर्यम आवण मा.सिोच्च ि मा.उच्च न्र्यार्यालर्य र्याांनी िळेोिळी वदले्र्या 
वनणयर्यानुसाि शैक्षवणक शु्कासाठी जी कार्ययपद्धती अनुसिणे िळेोिळेी गा  असेल, त्र्याप्रमाणे 
शैक्षवणक शु्क वनवित किण्र्यात र्याि.े 

xv. खाज ी विनाअनुदानीत सांस्ाांनी आिती / अनािती सिरूपाच्र्या खचासाठी शासनाकडे 
अनुदानाची मा णी किणाि नाही असे लेखी अवगिचन शासनास वदले पावहजे. 

xvi. सांस्ेने कोणत्र्याही पविन्सस्तीत सक्षम प्रावधकिणाने मान्र्य केले्र्या विद्या्ी प्रिशे क्षमतेपेक्षा 
जासत विद्या्ी प्रिशे करु  र्येऊ नर्येत. 

गा  ब- 
अ) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेकडून वद. 7.7.2014 पूिी वशर्ािस किण्र्यात आलले ेप्रसताि   
 ( वद. 11.7.2014 पूिी)- 

1) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेच्र्या वशर्ािशीनांति सांस्ाांनी (िाज्र्य शासनाच्र्या आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्रावशिार्य) ्ेट गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल केले असतील ि गाितीर्य 
पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 पूिी प्रसताि मान्र्य केला असेल अ्िा अमान्र्य केला असेल 
अ्िा त्र्याबाबत काहीही वनणयर्य वदलेला नसेल ति अशा प्रसतािाांबाबत शासनसतिािि कोणताही 
वनणयर्य घेण्र्यात र्येणाि नाही. अशा प्रकिणी सांबांवधत सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा 
वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

2) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेने शासनाकडे वशर्ािस के्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल ि प्रसतािास गाितीर्य पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 
पूिी मान्र्यता वदली असेल ति अशा प्रसतािाांबाबत गाितीर्य पविचर्या पविषदेने वदलेली मान्र्यता 
अांवतम समजण्र्यात र्येईल. र्यामध्र्ये शासनसतिािि कोणताही बदल किण्र्यात र्येणाि नाही.  

3) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेने शासनाकडे वशर्ािस के्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्र  प्रदान किण्र्यात आले असेल ि गाितीर्य पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 पूिी 
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प्रसताि अमान्र्य केला असेल, त्ावप आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत अद्याप सांपुष्ट्टात आली 
नसेल ति अशा सांस्ाांची शासन वनणयर्य वद. 26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि सशु्क तपासणी 
करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  

4) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेने शासनाकडे वशर्ािस के्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्र  प्रदान किण्र्यात आले असेल ि गाितीर्य पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 पूिी 
प्रसताि अमान्र्य केला असेल ि आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत सांपुष्ट्टात आली असेल ति अशा 
सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

5) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेने शासनाकडे वशर्ािस के्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्र  प्रदान किण्र्यात आले असेल ि सांस्ेने गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल 
के्र्यानांति गाितीर्य पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 पूिी कोणताही वनणयर्य वदला नसेल ि  
आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत अद्याप सांपुष्ट्टात आली नसेल ति अशा सांस्ाांची शासन वनणयर्य 
वद. 26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि सशु्क तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य 
घेण्र्यात र्येईल.  

6) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेने शासनाकडे वशर्ािस के्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्र  प्रदान किण्र्यात आले असेल ि सांस्ेने गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल 
के्र्यानांति गाितीर्य पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 पूिी कोणताही वनणयर्य वदला नसेल ि 
आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत सांपुष्ट्टात आली असेल ति अशा सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र 
पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

7) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेने शासनाकडे वशर्ािस के्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल, त्ावप सांस्ेने वद.11.09.2017 पूिी गाितीर्य पविचर्या 
पविषदेकडे प्रसताि दाखल केला नसेल ि आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत अद्याप सांपुष्ट्टात आली 
नसेल ति अशा सांस्ाांची शासन वनणयर्य वद. 26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि सशु्क तपासणी 
करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  

8) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेने शासनाकडे वशर्ािस के्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्र  प्रदान किण्र्यात आले असेल, त्ावप सांस्ेने वद.11.09.2017 पूिी गाितीर्य पविचर्या 
पविषदेकडे प्रसताि दाखल केला नसेल ि दिम्र्यान आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत सांपुष्ट्टात 
आली असेल ति अशा सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि 
सादि किािते. 

9) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेकडून वद.07.07.2014 पिूी शासनाकडे वशर्ािस किण्र्यात आली 
आहे, त्ावप िाज्र्य शासनाकडून सांस्ेस आिश्र्यकता प्रमाणपत्र  नाकािण्र्यात  आलेले आहे, अशा 
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प्रकिणी सांस्ाांनी नव्र्या ा़ने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि 
किािते. 

10) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेकडून वद.07.07.2014 पिूी शासनाकडे वशर्ािस किण्र्यात आली 
आहे, त्ावप असा प्रसताि शासनासतिािि प्रलांवबत असेल ति, अशी सिय प्रकिणे कार्यमसिरुपी 
नसतीबांद किण्र्यात र्येत असून त्र्यािि शासनामार्य त कोणतीही कार्ययिाही किण्र्यात र्येणाि नाही. 
अशा प्रकिणी महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण मांडळ अवधवनर्यमातील तितूदीनुसाि सांस्ाांनी 
नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

 

आ) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून  वद. 7.7.2014 नांति वशर्ािस किण्र्यात 
आलले ेप्रसताि- 

1) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािशीसह प्रसताि 
प्राप्त झा्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल, सांस्ेने 
गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल केला असेल ि अशा प्रसतािास गाितीर्य पविचर्या 
पविषदेने वद.11.09.2017 पूिी मान्र्यता वदली असेल ति अशा प्रसतािाांबाबत गाितीर्य 
पविचर्या पविषदेने वदललेी मान्र्यता अांवतम समजण्र्यात र्येईल. र्यामध्र्ये शासनसतिािि 
कोणताही बदल किण्र्यात र्येणाि नाही.  

2) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािशीसह प्रसताि 
प्राप्त झा्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल, सांस्ेने 
गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल केला असेल ि गाितीर्य पविचर्या पविषदेने 
वद.11.09.2017 पूिी प्रसताि अमान्र्य केला असेल, त्ावप आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत 
अद्याप सांपुष्ट्टात आली नसेल ति अशा सांस्ाांची शासन वनणयर्य वद. 26.10.2017 मधील 
तितूदीनुसाि सशु्क तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  

3) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािशीसह प्रसताि 
प्राप्त झा्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल, सांस्ेने 
गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल केला असेल ि गाितीर्य पविचर्या पविषदेने 
वद.11.09.2017 पूिी प्रसताि अमान्र्य केला असेल, तसेच आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत 
सांपुष्ट्टात आली असेल ति अशा सांस्ाांनी नव्र्या ा़ने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण 
मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

4) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािशीसह प्रसताि 
प्राप्त झा्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल, सांस्ेने 
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गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल केला असेल ि अशा प्रसतािािि गाितीर्य 
पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 पर्ययत कोणताही वनणयर्य वदला नसेल, त्ावप आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्राची मुदत अद्याप सांपुष्ट्टात आली नसेल ति अशा सांस्ाांची शासन वनणयर्य वद. 
26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि सशु्क तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य 
घेण्र्यात र्येईल.  

5) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािशीसह प्रसताि 
प्राप्त झा्र्यानांति  शासनाकडून आिश्र्यकता प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आल ेअसेल,  सांस्ेने 
गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे प्रसताि दाखल केला असेल ि अशा प्रसतािािि गाितीर्य 
पविचर्या पविषदेने वद.11.09.2017 पर्ययत कोणताही वनणयर्य वदला नसेल, तसेच आिश्र्यकता 
प्रमाणपत्राची मुदत सांपुष्ट्टात आली असेल ति अशा सांस्ाांनी नव्र्या ा़ने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि 
शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

6) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािशीसह प्रसताि 
प्राप्त झा्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल, त्ावप 
सांस्ेने गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे वद.11.09.2017 पूिी प्रसताि दाखल केला नसेल ि 
आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत अद्याप सांपुष्ट्टात आली नसेल ति अशा सांस्ाांची शासन 
वनणयर्य वद. 26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि सशु्क तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत 
वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  

7) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािशीसह प्रसताि 
प्राप्त झा्र्यानांति शासनाकडून आिश्र्यकता प्रमाणपत्र प्रदान किण्र्यात आले असेल, त्ावप 
सांस्ेने गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे वद.11.09.2017 पूिी प्रसताि दाखल केला नसेल  ि  
आिश्र्यकता प्रमाणपत्राची मुदत सांपुष्ट्टात आली असेल ति अशा सांस्ाांनी नव्र्या ा़ने महािाष्ट्र 
पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते.  

8) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण मांडळाकडून वद.07.07.2014 नांति शासनाकडे 
वशर्ािस किण्र्यात आली आहे, त्ावप शासनाकडून सांस्ेस आिश्र्यकता प्रमाणपत्र  
नाकािण्र्यात  आलेले आहे, अशा प्रकिणी सांस्ाांनी नव्र्या ा़ने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा 
वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

9) महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळाकडून वद.7.7.2014 नांति शासनाकडे वशर्ािस 
किण्र्यात आली आहे, त्ावप असा प्रस ताि शासन सतिािि प्रलांवबत असेल ति, अशा प्रकिणी 
शासन वनणयर्य वद. 26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि सांस्ाांकडून विहीत किण्र्यात आले्र्या 
शु्काच्र्या र्िकाची िक़्म गिणा करुन घेऊन (पूिीच्र्या  तितूदीनुसाि शु्क गिणा 
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किण्र्यात आल ेअस्र्यास) /सशु्क (पूिीच्र्या  तितूदीनुसाि शु्क गिणा किण्र्यात आल े
नस्र्यास) तपासणी करुन अांवतम मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  

 
इ) सांचालक, िदै्यकीर्य वशक्षण ि सांशोधन र्याांच्र्याकडून वद.7.7.2014 नांति वशर्ािस किण्र्यात 

आलले ेप्रसताि - 

सांचालक, िदै्यकीर्य वशक्षण ि सांशोधन र्याांचेमार्य त वद. 7.7.2014 नांति शासनास 
वशर्ािस किण्र्यात आलेले/मावहतीसति/उवचत कार्ययिाहीसति सादि किण्र्यात 
आलेले/पाठविण्र्यात आलेले त्ावप शासनसतिािि प्रलांवबत असलेले  सिय प्रसताि महािाष्ट्र 
पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण मांडळ अवधवनर्यमात तितूद नस्र्याने कार्यमसिरुपी नसतीबांद 
किण्र्यात र्येत आहेत. अशा सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त 
प्रसताि सादि किािते. 

ई) ्ेट शासनास प्राप्त/दाखल प्रसताि- 

सांस्ाांकडून वद.7.7.2014 पूिी / नांति तसेच  वद.11.09.2017 पूिी / नांति सदिहू शासन 
वनणयर्य वन यवमत होण्र्याच्र्या वदनाांकापर्यिंत ्ेट शासनास प्राप्त/ दाखल झालेले कोणतेही 
प्रसताि शासनामार्य त विचािात घेतले जाणाि नाहीत. र्या कालािधीतील अशा सिय 
प्रकिणाांिि शासनामार्य त कोणतीही कार्ययिाही किण्र्यात र्येणाि नसून अशी सिय प्रकिणे 
कार्यमसिरुपी नसतीबांद किण्र्यात र्येत आहेत. अशा सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि 
शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

 
उ) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेमार्य त (7.7.2014 पूिी) / महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण 

मांडळामार्य त (7.7.2014 नांति) / सांचालक िदै्यकीर्य वशक्षण ि सांशोधन र्याांच् र्यामार्य त 
(7.7.2014 नांति) / शासनास  ्ेट प्राप्त (7.7.2014 पूिी/नांति) प्रसतािासांदगात- 

1) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेमार्य त (7.7.2014 पूिी) / महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण 
मांडळामार्य त (7.7.2014 नांति) / सांचालक िदै्यकीर्य वशक्षण ि सांशोधन र्याांच् र्यामार्य त 
(7.7.2014 नांति) / शासनास  ्ेट (7.7.2014 पूिी /नांति) प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति ज्र्या 
सांस्ाांना सक्षमता तपासणी शु्क गिणा किण्र्याबाबत कळविण्र्यात आले असेल ि त्र्या 
सांस्ाांनी सक्षमता तपासणी शु्क गिणा के्र्यानांति सक्षमता तपासणी झाली असेल ि सांस्ा 
अभ्र्यासक्रम सुरु किण्र्यास सक्षम अस्र्याचा अहिाल प्राप्त झाला असेल ति त्र्या सांस्ाांची 
पुन्हा वन:शु्क तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  
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2)  अशा प्रकािे प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति ज्र्या सांस्ाांना सक्षमता तपासणी शु्क गिणा 
किण्र्याबाबत कळविण्र्यात आले असेल ि त्र्या सांस्ाांनी सक्षमता तपासणी शु्क गिणा 
के्र्यानांति सक्षमता तपासणी झाली असेल ि सांस्ा अभ्र्यासक्रम सुरु किण्र्यास सक्षम 
नस्र्याचा अहिाल प्राप्त झाला असेल ति अशा सांस्ाांना शासन वनणयर्य वद.26.10.2017 
मधील तितूदीनुसाि त्रटूीपूतयतेच्र्या दोन सशु्क सांधी देण्र्यात र्येतील. 

3) अशा प्रकािे प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति ज्र्या सांस्ाांना सक्षमता तपासणी शु्क गिणा 
के्र्यानांति सक्षमता तपासणी अहिालानुसाि वन:शु्क/ सशु्क त्रटूीपूतयतेची सांधी देण्र्यात 
आली असेल ि अशा सांस्ा अभ्र्यासक्रम सुरु किण्र्यास सक्षम अस्र्याचा अहिाल प्राप्त झाला 
असेल ति त्र्या सांस्ाांची पुन्हा वन:शु्क तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात 
र्येईल.  

4) अशा प्रकािे प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति ज्र्या सांस्ाांना सक्षमता तपासणी शु्क गिणा 
के्र्यानांति सक्षमता तपासणी अहिालानुसाि वन:शु्क त्रटूीपूतयतेची सांधी देण्र्यात आली 
असेल ि अशा सांस्ा अभ्र्यासक्रम सुरु किण्र्यास सक्षम नस्र्याचा अहिाल प्राप्त झाला असेल 
ति अशा सांस्ाांना शासन वनणयर्य वद.26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि त्रटूीपतूयतेच्र्या दोन 
सशु्क सांधी देण्र्यात र्येतील. त्ावप, सशु्क त्रटूीपूतयतेची प्र्म सांधी देण्र्यात आली असेल 
ि अशा सांस्ा अभ्र्यासक्रम सुरु किण्र्यास सक्षम नस्र्याचा अहिाल प्राप्त झाला असेल ति 
अशा सांस्ाांना शासन वनणयर्य वद.26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि त्रटूीपूतयतेच्र्या अांवतम 
सशु्क सांधी देण्र्यात र्येईल. 

5) अशा प्रकािे प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति ज्र्या सांस्ाांना सक्षमता तपासणी शु्क गिणा 
के्र्यानांति सक्षमता तपासणी अहिालानुसाि वन:शु्क त्रटूीपूतयतेची सांधी देण्र्यात आली 
असेल, त्ावप त्र्या सांस्ाांची तपासणी झाली नसेल अशा सांस्ेस आता शासन वनणयर्य 
वद.26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि त्रटूीपूतयतेच्र्या दोन सशु्क सांधी देण्र्यात र्येतील. 

6) अशा प्रकािे प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति ज्र्या सांस्ाांना सक्षमता तपासणी शु्क गिणा 
किण्र्याबाबत कळविण्र्यात आले असेल ि त्र्या सांस्ाांनी सक्षमता तपासणी शु्क गिणा केला 
असेल, त्ावप सक्षमता तपासणी अद्याप झाली नसेल ति त्र्या सांस्ाांकडून शासन वनणयर्य वद. 
26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि विहीत किण्र्यात आले्र्या शु्काच्र्या र्िकाची िक़्म 
गिणा करुन घेऊन (पूिीच्र्या  तितूदीनुसाि शु्क गिणा किण्र्यात आल ेअस्र्यास) तपासणी 
करुन अांवतम मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  

7)  अशा प्रकािे प्रसताि प्राप्त झा्र्यानांति ज्र्या सांस्ाांना सक्षमता तपासणी शु्क गिणा किण्र्याबाबत 
कळविण्र्यात आले असेल ि त्र्या सांस्ाांनी सक्षमता तपासणी शु्क गिणा केला नसेल, ति शासन 
वनणयर्य वद. 26.10.2017 मधील तितूदीनुसाि सदि पत्र िद्द समजण्र्यात र्येईल. अशी सिय प्रकिणे 
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कार्यमसिरुपी नसतीबांद किण्र्यात र्येत आहेत. अशा सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा 
वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

ए) सियसाधािण सूचना- 

1) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेच्र्या वशर्ािशीनुसाि वद.7.7.2014 ते वद.11.07.2014 र्या 
कालािधी दिम्र्यान काही प्रकिणी शासनामार्य त आिश्र्यकता प्रमाणपत्र देण्र्यात आली 
आहेत. अशी प्रकिणे गाितीर्य पविचर्या पविषदेकडे सादि किण्र्यात आली असो अ्िा 
नसो, तसेच गाितीर्य पविचर्या पविषदेने त्र्याांना मान्र्यता वदली अ्िा नाकािली अ्िा 
कोणताही वनणयर्य वदला नस्र्यास, आता र्या कालािधीतील कोणत्र्याही प्रसतािािि 
शासनामार्य त कोणतीही कार्ययिाही किण्र्यात र्येणाि नसून अशी सिय प्रकिणे 
कार्यमसिरुपी नसतीबांद किण्र्यात र्येतील. अशा सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि 
शुश्रषुा वशक्षण मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

2) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेकडून वद. 11.7.2014 नांति वशर्ािस किण्र्यात आलेली सिय 
प्रकिणे महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण मांडळ अवधवनर्यमातील तितूदीनुसाि 
महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेला कोणतेही अवधकाि नस्र्याने कार्यमसिरुपी नसतीबांद 
किण्र्यात र्येत आहेत. अशा सांस्ाांनी नव्र्याने महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण 
मांडळामार्य त प्रसताि सादि किािते. 

3) महािाष्ट्र पविचर्या पविषदेची/महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण मांडळाची वशर्ािस 
असो अ्िा नसो, वद. 7.7.2014 पूिी/नांति शासनामार्य त आिश्र्यकता प्रमाणपत्र 
देण्र्यात आ्र्यानांति गाितीर्य पविचर्या पविषदेमार्य त वद.11.09.2017 पूिी ज्र्या विद्या्ी 
प्रिशे क्षमतेस मान्र्यता देण्र्यात आली आहे, त्र्यामध्र्ये कोणताही बदल शासनामार्य त आता 
किण्र्यात र्येणाि नाही. गाितीर्य पविचर्या पविषदेने मान्र्यता वदलेली विद्या्ी प्रिशेक्षमता 
अांवतम समजण्र्यात र्येईल.  

4) तसेच आिश्र्यकता प्रमाणपत्र म्हणज ेशासनास िाज्र्यामध्र्ये सांबांवधत सांस्ेमार्य त पविचर्या 
महाविद्यालर्य सुरू किण्र्यास तत्कावलन पविन्सस्तीमध्र्ये कोणतीही हिकत नस्र्याबाबत 
प्रमाणपत्र (सशतय) असून त्र्यामध्र्ये नमूद विद्या्ी प्रिशेक्षमता ही अांवतम मांजूिी नाही. सबब, 
आिश्र्यकता प्रमाणपत्रामध्र्ये नमूद विद्या्ी प्रिशे क्षमतेप्रमाणे मांजूिी देण्र्याबाबत सांस्ेची 
विनांती विचािात घेतली जाणाि नाही. त्र्या सांस्ाांची पुन्हा वनर्यमाप्रमाणे विवहत पद्धतीने 
तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य घेण्र्यात र्येईल.  

5) ज्र्या प्रकिणी सांस्ेमार्य त वद.7.7.2014 नांति सक्षमता तपासणी शु्क गिणा किण्र्यात 
आला अस्र्यास, त्ावप सक्षमता तपासणी झालेली नस्र्यास सदिहू शासन वनणयर्य 
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वन यवमत होण्र्याच्र्या वदनाांकापासून एक मवहन्र्यात सांबांवधत सांस्ेने शासनास विनांती सादि 
किािी. त्र्याची एक प्रत सांचालक, महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण मांडळ र्याांना  सादि 
किािी. त्र्यानांति किण्र्यात आलेली सांस्ाांची विनांती विचािात घेतली जाणाि नाही. 

6) सन 2018-19 साठी सिय निीन तसेच विद्या्ी प्रिशे क्षमतािाढीचे प्रसताि एक िळेची 
बाब म्हणनू सांचालक महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रुषा वशक्षण मांडळ र्याांचेमार्य त सदि शासन 
वनणयर्य वन यवमत झा्र्याच्र्या वदनाांकापासून एक मवहन्र्याच्र्या कालािधीमध्र्ये शासनास 
सादि किण्र्यात र्येतील. र्यासाठी गाितीर्य पविचर्या पविषदेचे मूळ वनकष( guidelines) 
विचािात घेतले जातील. त्र्यासाठी इच्छुक सांस्ाांनी महािाष्ट्र पिािदै्यक ि शुश्रषुा वशक्षण 
मांडळामार्य त प्रसताि सादि किण्र्याची कार्ययिाही किािी. 

7) कें द्र शासन, िाज्र्य शासन ि स्ावनक सििाज्र्य सांस्ा र्याांच्र्या पदविका (ए.एन.एम./ 
जी.एन.एम.) पविचर्या अभ्र्यासक्रमाच्र्या सिय निीन तसेच प्रिशेक्षमतािाढीच्र्या प्रसतािाांना 
सक्षमता तपासणी शु्क आकािण्र्यात र्येणाि नाही. त्ावप, उपिोक्त धोिणाप्रमाणे 
कार्ययिाही करून वनर्यमाप्रमाणे विहीत पद्धतीने तपासणी करुन मान्र्यता देण्र्याबाबत वनणयर्य 
घेण्र्यात र्येईल.  

8) अवगमत विद्यापीठामार्य त दाखल किािर्याच्र्या पविचर्या पदविका अभ्र्यासक्रमाांच्र्या 
प्रसतािाांसाठी देखील उपिोक्त खाज ी विनाअनुदावनत सांस्ाांप्रमाणे विवहत किण्र्यात 
आलेली कार्ययपद्धती ला ू किण्र्यात र्येत आहे. 

2. सदि धोिण गाितीर्य पविचर्या पविषदेच्र्या सध्र्याच्र्या कार्यदेशीि न्सस्तीिि अिलांबून असून कें द्र 
शासन अ्िा गाितीर्य पविचर्या पविषद ककिा तत्सम कें वद्रर्य सिोच्च र्यांत्रणेमार्य त पविचर्या अभ्र्यासक्रम 
विषर्यक धोिण वनवित केले  ेले, ति त्र्याअनुषां ाने र्य्ार्योग्र्य विहीत मा ाचा अिलांब करुन िाज्र्य 
शासनामार्य त धोिणामध्र्ये आिश्र्यक ते बदल किण्र्यात र्येतील. 
3. सदि शासन वनणयर्य महािाष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्ळािि 
उपलब्लध किण्र्यात आला असून त्र्याचा सांकेताक 201807111721594513 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल सिाक्षिीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसाि ि नािाने.  
 
 
 

     (डॉ.श्री.पुां.कोतिाल) 
 अिि सवचि, महािाष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.िाज्र्यपाल र्याांच ेसवचि, िाज्र्यपाल सवचिालर्य, िाजगिन, मलबाि वहल, मुांबई, 

Shrinivas 
P. Kotwal

Digitally signed by Shrinivas P. Kotwal 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Medical Education 
And Drugs Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a
86cadc4ce1798644845edd3b3fb5ef5
4c3051c62, cn=Shrinivas P. Kotwal 
Date: 2018.07.13 14:20:14 +05'30'
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2. मा.सगापती, महािाष्ट्र विधानपविषद मुांबई र्याांच ेसवचि, विधान गिन, मुांबई. 
3. मा. अध्र्यक्ष, महािाष्ट्र विधानसगा, मुांबई र्याांच ेसवचि, विधान गिन, मुांबई. 
4. मा.मुख्र्यमांत्री र्याांच ेप्रधान सवचि, मांत्रालर्य, मुांबई. 
5. सिय मांत्री, महािाष्ट्र िाज्र्य र्याांचे खाज ी सवचि, मांत्रालर्य, मुांबई. 
6. मा.वििोधी पक्ष नेता, महािाष्ट्र विधानपविषद र्याांच ेसवचि, विधानगिन, मुांबई. 
7. मा.वििोधी पक्ष नेता, महािाष्ट्र विधानसगा र्याांच ेसवचि, विधानगिन, मुांबई. 
8. सिय िाज्र्यमांत्री, महािाष्ट्र िाज्र्य र्याांच ेखाज ी सवचि, मांत्रालर्य, मुांबई. 
9. मा.मुख्र्य सवचि, महािाष्ट्र शासन, मांत्रालर्य, मुांबई. 
10. अपि मुख्र्य सवचि, वित्त विगा , मांत्रालर्य, मुांबई. 
11. प्रधान सवचि, साियजवनक आिोग्र्य विगा , मांत्रालर्य, मुांबई. 
12. सवचि, सामावजक न्र्यार्य ि विशेष सहाय्र्य विगा , मांत्रालर्य, मुांबई. 
13. सवचि, आवदिासी विकास विगा , मांत्रालर्य, मुांबई. 
14. सवचि, आिोग्र्य ि कुटुांब क्र्याण मांत्रालर्य, गाित सिकाि वनमाण गिन, निी वदल्ली. 
15. सवचि, िदै्यकीर्य वशक्षण ि औषधी द्रव्रे्य, र्याांचे सिीर्य सहाय्र्यक, मांत्रालर्य, मुांबई. 
16. सांचालक, िदै्यकीर्य वशक्षण ि सांशोधन, मुांबई. 
17. सांचालक, आर्युष सांचालनालर्य, मुांबई. 
18. सांचालक, आिोग्र्य सेिा, मुांबई. 
19. प्रबांधक, महािाष्ट्र शुश्रुषा ि पिािदै्यक वशक्षण मांडळ, मुांबई. 
20. प्रबांधक, महािाष्ट्र पविचर्या पविषद, मुांबई. 
21. सिय मांत्रालर्यीन विगा , मांत्रालर्य, मुांबई. 
22. सिय सह सवचि/उपसवचि/अिि सवचि/कार्यासन अवधकािी, िदै्यकीर्य वशक्षण ि औषधी द्रव्रे्य 

विगा , मांत्रालर्य, मुांबई. 
23. वनिडनसती (वशक्षण 1) 


