
जाहीर सूचना 

 रा य शासनाची / मा यता नसलेल ेिव ापीठे / अिभमत िव ापीठे / शै िणक सं था / अनािधकृत 
िव ालये / महािव ालये. 
 मा यता नसलेल ेिव ापीठे / शै िणक सं था / अनािधकृत महािव ालये / अशासकीय सं था / 
िनमशासकीय सं था / िव ालयामधील परावै कीय पदिवका, पदवी, पद यु र पदवी, माणप  या 
अ यास मानंा वशे न घे याबाबत. 
 रा यात “महारा  परावै क पिरषद कायदा 2019” नुसार िद. 1 जुल ै2017 रोजी “महारा  
परावै क पिरषद” घटीत कर यात आललेी असनू याम ये रा यातील सव परावै कीय शाखे या तं ाची 
न दणी कर याचे ावधान से शन 26 - 1 व 2 नुसार परावै कीय शासनमा य अहता धारण करणा या 
य त ची न दणी करणे स तीचे असुन पिरषदेकडे न दणीकृत असणा या य तीनांच रा यात परावै कीय 
यवसाय कर यास वरील काय ाने परवानगी असेल. 

 परंत ुरा यात आरो य िव ान िव ापीठ, उ चतं  व यवसाय िश ण Minimum Competency 

Vocational Courses (MCVC) यामधील अनािधकृत अ यास पा म चालवत अस याचे पिरषदे या 
िनदशनास आल ेअसुन अनािधकृत अ यास पा म ( ितबधं) अिधिनयम 2013 चा महारा  अिधिनयम 

मांक 20 नुसार अनािधकृत अ यास पा म सु  कर यास मनाई कर यात आली असुन उ त 
अ यास मासंाठी वशेो छुक िव ाथ वग व पालक यानंा सुिचत कर यात येते की, अनुसूची मधील . 1 ते 
22 व सधुारीत अनुसचूी नो ह 13, 2019 नं. MPC/0719/C.R.164/Act मधील समािव ट शै िणक अ यास 
पा म चालिवणा या सं थानी आरो य िव ान िव ापीठ, िव ापीठ अनुदान आयोग मा यता ा त 
िव ापीठे, उ चतं  व यवसाय िश ण मंडळ, MCVC पा मास वरील स म ािधकरणाची मा यता 
नस यास अशा िव ापीठे / अिभमत िव ापीठे / महािव ालये / िव ालयाम ये वशे घेव ुनये. 
 स म ािधकरणाची मा यता नसलेली िव ापीठे / अिभमत िव ापीठे अथवा अनािधकृत सं था 

वशेो छुक िव ा य ना ंखोटी अिमषे दाखवुन अथवा सं था मा यता ा त आहे अस ेभासवनु वशे घे यास 
वतृ करतात व नंतर िव ा य नां यांची फसवणकु झा याचे िनदशणास येते. अशी मािहती परावै कीय 

पिरषदेकडे येत अस या या पा भिुमवर सव वशेो छुक िव ाथ  आिण पालक यांना सतक कर यात येते 
की, कोण याही अनािधकृत सं थे या अथवा िव ापीठा या भलुथापांना बळी न पडता अ यास माची 
संल नता तपासून यावी व नंतरच वशे ावा. 
 उपरो त शासनमा य परावै कीय अहता धारण करणा या य तीनाचं पिरषदेकडे से शन 26 (2) 
नुसार न दणी करता येईल. वरील अहता धारण न करणा या य ती / सं थांवर से शन 31 (1) नुसार 
कारवाई करणे बधंनकारक आहे. 
 तरी रा यात िवना परवानगीने शै िणक सं थांनी वरील अ यास मास स म ािधकरणाची मा यता 
घेणे बधंनकारक आहे / यावी अस ेपिरषदेतफ कळिव यात येत आहे. 
पिरषदे या संकेत थळावर परावै कीय अ यास माची अनूसूची उपल ध आहे.  
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