वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांच्या मान्यतेस
अनुसरुन शैक्षरिक वषष 2021-22 पासून नवीन
वास्तुकला अभ्यासक्रमाची सांस्था सुरु किण्यास
शासनाची मान्यता दे ण्याबाबत.

महािाष्ट्र शासन
उच्च व तांत्ररशक्षि रवभाग
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मादाम कामा िोड, हु तात्मा िाजगुरु चौक,
मांत्रालय रवस्ताि भवन, मुांबई-400 032.
रदनाांक: 04 ऑक्टोबि, 2021.
वाचा :- १) वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांचे पत्र क्र.सीए/5/ॲकॅडे रमक
एपीपी/एन/एमएच/2020/3088-एमएच 120, रदनाांक 17/09/2021.
2) सांचालक, तांत्र रशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई याांचे पत्र क्र.2/एनजीसी/
वास्तुशास्त्र/मान्यता/2021/9052, रद.23/09/2021.
प्रस्तावना :वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांच्या वि नमूद क्रमाांक 1 येथील रदनाांक 17/09/2021 च्या
पत्रान्वये रदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच सांचालक, तांत्ररशक्षि याांनी क्रमाांक 2 येथील रदनाांक
23/09/2021 च्या पत्रान्वये प्रस्तारवत केल्यानुसाि सोबतच्या Annexure “A” मध्ये दशषरवल्याप्रमािे
ज्ञानदीप रशक्षि प्रसािक मांडळाचे ज्ञानदीप कॉलेज ऑफ आर्ककटे क्चि, बोिज-खेड, रज.ित्नारगिी ही
नवीन वास्तुकला सांस्था बी.आचष. (प्रवेश क्षमता-40) या अभ्यासक्रमासह शैक्षरिक वषष 2021-22 पासून
कायम रवनाअनुदारनत तत्वावि सुरु किण्यास शासन मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या रवचािाधीन होती.
शासन रनिषय:वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांनी रदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व सांचालक, तांत्र रशक्षि याांनी
प्रस्तारवत केल्यानुसाि शैक्षरिक वषष 2021-22 पासून Annexure “A” मध्ये दशषरवल्याप्रमािे ज्ञानदीप
रशक्षि प्रसािक मांडळाचे ज्ञानदीप कॉलेज ऑफ आर्ककटे क्चि, बोिज-खेड, रज.ित्नारगिी ही नवीन
वास्तुकला सांस्था बी.आचष. (प्रवेश क्षमता-40) या अभ्यासक्रमासह कायम रवनाअनुदारनत तत्वावि सुरु
किण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन िाहू न शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
अटी व शती :1. सदि मान्यता कायम रवना अनुदान तत्वावि िाहील.
2. प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदे ने रवरहत केलेल्या तसेच रदनाांक 21 मे, 1983 च्या शासन
रनिषयान्वये रवरहत केलेल्या अटींची पूतषता कििे सांबरां धत सांस्थेस बांधनकािक िाहील. सदि
अभ्यासक्रमासाठी सांस्थेची प्रवेश क्षमता वि नमुद केल्याप्रमािे िाहील.
3. शासनाने रवरहत केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषदेने रवरहत केलेल्या सवष अटी व शती मान्य
असल्याबाबत सांस्थेस किािनामा किावा लागेल. तसेच सांबरां धत कागदपत्राांची आरि औपचारिक
बाबींची पूतषता सांचालक, तांत्ररशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य याांच्या सांमतीने समाधानकािकरित्या किण्यात
येईल.
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4.

सांबरां धत सांस्थेने सांचालक, तांत्र रशक्षि याांचेकडे आवश्यक ती सांचीत ठे व सांयक्
ु त

खात्यात भरुन इति कायदे शीि बाबींची पूतषता किावी.
5.

सदि पदवी व पदव्युत्ति पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या सांबरां धत

अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश रनयमानुसाि /पद्धतीनुसाि किण्यात येतील.
6.

शुल्क रनयामक प्रारधकििाने रवरहत केलेल्या रशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क सांबरां धत

सांस्थाांनी आकािल्यास त्या सांस्थाांवि महािाष्ट्र एज्युकेशनल इन्सन्स्टट्यूशन (प्रोरहरबशन ऑफ
कॅरपटे शन फी) ॲक्ट, 1987 अनुसाि कािवाई किण्यात येईल.
7.

सांस्थेने अभ्यासक्रम चालरवण्यास पूिषवळ
े
रशक्षकवृद
ां व इति ताांरत्रक कमषचािी

रनयमाप्रमािे रनयुक्त किावेत. त्याांना रनयमानुसाि वेतन व भत्ते कमषचाऱयाांना देण्यात यावेत.
तसेच रशक्षकवृद
ां व इति कमषचाऱयाांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच रवद्यार्थ्यांकडू न
शासनाकडे तक्रािी आल्यास सांस्थेवि कडक कािवाई किण्यात येईल.
8.

सांस्थेतील ग्रांथालयास आवश्यक ती पुस्तके, रनयतकारलके

वास्तुकला परिषदे च्या

मानकानुसाि खिे दी कििे आवश्यक आहे . तसेच रवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुिेपि
ू उपयोग
होण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रांथालयात रवद्यार्थ्यांना अभ्यारसकेची सोय कििे आवश्यक आ तसेच
रवद्यार्थ्यांना अरखल भाितीय तांत्र रशक्षि परिषदे च्या मानकाप्रमािे सवष शैक्षरिक सोयीसुरवधा
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषखोल्या इ.) कििे आवश्यक आहे .
9.

िॅ गगग सांदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे रनदे श व महािाष्ट्र प्रोरहरबशन ऑफ िॅगगग

ॲक्ट, 1999 याांची कठोिपिे अांमलबजाविी कििेआवश्यक िाहील.
10.

यारशवाय सांचालक, तांत्ररशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई व सांबरां धत रवद्यापीठ याांनी घालून

रदलेल्या अन्य अटी व शती लागू िाहतील.
2.

सदि

शासन

रनिषय

महािाष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावि उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202110041454324708
असा आहे . हा आदे श रडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि व नावाने,
Digitally signed by NITIN JYOTINATH
GHIRATKAR
Date: 2021.10.05 15:22:22 +05'30'

( रन. ज्यो. रघिटकि )
कक्ष अरधकािी, महािाष्ट्र शासन.
प्ररत,
1. सांचालक, तांत्र रशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई
2. सहसांचालक, तांत्र रशक्षि रवभागीय कायालय, मुांबई (सांचालक, तांत्र रशक्षि याांच्यामाफषत).
3. कुलसरचव, डॉ.बाबासाहे ब आांबड
े कि तांत्रशास्त्र रवद्यापीठ, लोिेिे, रज.िायगड
4. कुलसरचव, मुांबई रवद्यापीठ, मुांबई
5. प्राचायष, सांबरां धत सांस्था (सांचालक,तांत्र रशक्षि याांच्यामाफषत)
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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6. कौंरसल ऑफ आर्ककटे क्चि, इांरडया हॅ बीटॅ ट सेंटि, कोअि-6 ए, 1 ला मजला, लोधी िोड,
नवी रदल्ली-110 003.
7. अरतरिक्त सरचव (ताांरत्रक), भाित सिकाि, अरखल भाितीय तांत्र रशक्षि परिषद, 7 वा
मजला, चांद्रलोक भवन, जनपथ, नवी रदल्ली - 110 001.
8. सहायक रशक्षि सल्लागाि (ताांरत्रक), भाित सिकाि, मनुष्ट्यबळ रवकास मांत्रालय (रशक्षि
रवभाग), नवी रदल्ली.
9.

रवभागीय अरधकािी, अरखल भाितीय तांत्र रशक्षि परिषद, परिम रवभागीय कायालय,
इांडन्सस्रयल इन्शुिन्स रबल्डींग, 2 िा मजला, चचषगेट, मुांबई.

10. रनवड नस्ती/ताांरश-4

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

Annexure – “A”
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.TEM-2021/C.R.154/TE-4, Dated- 04th October, 2021
List of New Institute Approved by Council of Architecture for A.Y.2021-22

Sr.
No.

Institute Name & Address

District

1

Dnyandeep Shikshan Prasarak
Mandal’s Dnyandeep College
of Architecture Boraj-Khed,
At-Boraj, Tal.-Khed,
Dist. Ratnagiri – 415 709

Ratnagiri

Name of Parent
Organisation (Trust)
& Address
Dnyandeep
Shikshan Prasarak
Mandal, At-Boraj,
Tal.-Khed,
Dist. Ratnagiri –
415 709

Program

University

Level

Architecture

Mumbai
University

UG

Name of
Course
Bachelor of
Architecture
(B.Arch.)

Intake
Approved
for 2021-22
40

