
सीएमजे विद्यापीठ, वसलाँग, मेघालय या 
विद्यापीठाच्या बनािट पीएच.डी/एम.विल 
पदवयाांबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग 

शासन पविपत्रक क्रमांकः एिपीपी २४११/ प्र.क्र. (२५९/१३) / विवि-३ 
मादाम कामा िोड,हुतात्मा िाजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-32 
तारीख: 7  जून, 2013 

शासन पविपत्रक –  
एम.विल/पीएच.डी. पदिी प्रदान किण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने िेळोिेळी विवनयम 

(Regulation) तयाि केल ेआहेत. त्यानुसाि ज्या विद्यापीठाांनी एम.विल/पीएच.डी. पदवया प्रदान केल्या 
आहेत. त्या पदवया विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या िेळोिेळीच्या विवनयमानुसाि सांपूर्ण प्रवक्रया पूर्ण करुन 
विद्यापीठाांनी प्रदान किरे् अपेवित आहे. तथापी सीएमजे विद्यापीठ, विलाँग, मेघालय या विद्यापीठाने 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या एम.विल/पीएच.डी. पदवया प्रदान किण्याबाबतच्या िेळोिेळी प्रवसध्द 
केलेल्या विवनयमामधील कायणपध्दतीचा अिलांब न किता पीएच.डी. पदवया प्रदान केल्याचे वनदिणनास 
आले आहे. सदि सीएमजे विद्यापीठ, विलाँग, मेघालय या विद्यापीठाची पीएच.डी. पदिी सांपादन 
केल्याचे कागदपत्र िाज्यातील अकृषी विद्यापीठातील कायणिेत्रातील अध्यापकाांनी सादि केल्याचे 
वनदिणनास आले आहे.. 
2.   सीएमजे विद्यापीठ, विलाँग, मेघालय या विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम. विल./ 
पीएच.डी.  पदवया प्रदान किण्याबाबत िेळोिेळी प्रवसध्द केलेल्या विवनयमामधील कायणपध्दतीचा 
अिलांब न किता पीएच.डी. पदवयाांचे प्रदान केल े असल्याचे वनदिणनास आले असल्याने सदि 
विद्यापीठाच्या पीएच.डी. पदवया अिैध ठितात. यास्ति िासन यावदािे सिण अकृषी विद्यापीठाांना 
खालीलप्रमारे् वनदेि देत आहे. 
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(अ) िाज्यातील अकृषी विद्यापीठातील तसेच सांलग्नीत महाविद्यालयातील अध्यापकाांच्या  पदाांििील 
वनयुक्तीसाठी ज्या उमेदिािाांनी सीएमजे विद्यापीठ, विलाँग, मेघालय या विद्यापीठाकडून बनािट 
पीएच.डी/ एम.िील पदिी प्राप्त केल्याची प्रमार्पते्र सादि केली आहेत, अिा उमेदिािाांना 
अध्यापक पदाांिि वनयुक्त्या देण्यात येऊ नये.  

(ब) सीएमजे विद्यापीठ, वसलाँग, मेघालय या विद्यापीठाकडील बनािट पीएच.डी/एम.विल. 
प्रमार्पत्राच्या आधािे िाज्यातील कोर्त्याही अकृषी विद्यापीठात ककिा सांलग्नीत महाविद्यालयात 
वनयुक्त्या अथिा सेिा विषयक अन्य लाभ देण्यात आल े असल्यास अिा वनयुक्त्या तात्काळ 
प्रभािाने िद्य किण्यात यावयात. तसेच ज्या अध्यापकाांनी सदि विद्यापीठाचे पीएच.डी पदिी 
प्रमार्पत्र सादि केल ेआहे ि अिा अध्यापकाांना आगाि ूिेतनिाढी ि इति सेिा विषयक अन्य लाभ 
देण्यात आले आहेत, ते काढून घेण्यात यािेत. 

(क)  िाज्यातील अकृषी विद्यापीठात/सांलग्नीत महाविद्यालयात सीएमजे विद्यापीठाच्या बनािट   
पदवयाांच्या आधािे वनयुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदिािाांच्या वििोधात वनयुक्ती  प्रावधकाऱयाांने 
िौजदािी स्िरुपाचे गुन्हे दाखल किािेत. 

(ड) िाज्यात विद्यापीठात/सांलग्नीत महाविद्यालयात सीएमजे विद्यापीठ विलाँग, मेघालय या 
विद्यापीठाप्रमारे्च इति विद्यापीठाांच्या बनािट पीएच.डी पदवया उमेदिािाांनी सादि केल्या 
असल्यास त्या पदिी प्रमार्पत्राांचीही विद्यापीठाांनी पडताळर्ी करुन प्रकिर्पित्ि े
काििाई किािी. 

(इ) विद्यापीठे/ सांलग्नीत महाविद्यालयात कायणित असलेल्या ज्या अध्यापकाांनी पीएच. डी. 
 प्रमार्पते्र सादि केली आहेत त्या सिण पीएच. डी. धािकाांच्या पदवयाची तपासर्ी 
करुन कुलगुरुां नी त्या िैध असल्याबाबत प्रमावर्त किािे. 

3. हे वनदेि महािाष्ट्र विद्यापीठ अवधवनयम, 1994 मधील कलम 8 (4) अन्िये िासनास प्राप्त 
असलेल्या अवधकािान्िये देण्यात येत आहेत. 
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सदर पविपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आल े असून त्याचा संकेताक 201306071548186308 असा आहे. हा आदेश शिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (प्र.वग. कानडे) 
 कायासन अवधकािी 
प्रत, 

1. मा. कुलपतींचे सवचि, िाजभिन, मलबाि वहल, मुांबई. 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि 
3. मा. कुलगुरु, सिण अकृषी विद्यापीठे, 
4. कुलसवचि, सिण अकृषी विद्यापीठे, 
5. सांचालक, उच्च वििर्, महािाष्ट्र िाज्य, पुरे् 
6. सांचालक, तांत्र वििर्, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई. 
7. सिण विभागीय सहसांचालक, उच्च वििर्/तांत्र वििर्, महािाष्ट्र िाज्य 
8. मा. मांत्री, उच्च ि तांत्र वििर् याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
9. मा. िाज्यमांत्री, उच्च ि तांत्र वििर् याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
10. प्रधान सवचि, उच्च ि तांत्र वििर् याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
11. वनिडनस्ती (विवि-3)  

http://www.maharashtra.gov.in/
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