अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन िैक्षखणक वषष 20212022 पासून रत्नाखिरी येथे नवीन िासकीय
अखभयांखत्रकी

महाखवद्यालय

सुरु

करण्यास

मान्यता दे णेबाबत...
महाराष्ट्र िासन
उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाि
िासन खनणषय क्र. टीईएम-2020/प्र.क्र.184/तांखि-4
हु तात्मा राजिुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय खवस्तार भवन, मुंबई-400 032.
खदनांक: 11 ऑिस्ट, 2021.
वाचा :- १) उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाि िासन खनणषय क्र.टीईएम-2020/प्र.क्र.184/तांखि-4,
खद.25/3/2021
२) अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांचे पत्र क्र. वेस्टनष/2021-22/
1-944207940,खद.15/7/2021,
३) संचालक, तंत्र खिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे क्र.२/एनजीसी/न.िा.अ.म./623,
खद.15/7/2021
प्रस्तावना:अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांनी त्यांच्या वर नमूद क्र.2 येथील
खद.15/07/2021 रोजीच्या पत्रान्वये खदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र खिक्षण यांनी
त्यांच्या वर नमूद क्र.3 येथील खद.15/07/2021 रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताखवत केल्याप्रमाणे रत्नाखिरी
येथे प्रत्येकी 60 प्रवेि क्षमतेच्या 5 अभ्यासक्रमांसह नवीन िासकीय अखभयांखत्रकी महाखवद्यालय सुरु
करण्याची बाब िासनाच्या खवचारधीन होती.
िासन खनणषय:अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदे ने त्यांच्या खद.15/7/2021 च्या पत्रान्वये खदलेल्या
मान्यतेस अनुसरुन व संचालक तंत्र खिक्षण यांनी प्रस्ताखवत केल्यानुसार िैक्षखणक वषष 2021-22
पासून रत्नाखिरी येथे नवीन िासकीय अखभयांखत्रकी महाखवद्यालय सुरु करण्यास तक्तत्यामध्ये
दिषखवल्याप्रमाणे िालील िालील अटी व ितींच्या अधीन राहू न मान्यता दे ण्यात येत आहे :अ.

महाखवद्यालयाचे नाव व

क्र.

पत्ता

1.

अभ्यासक्रमाचे नाव

प्रवेि

खवद्यापीठ

क्षमता

िासकीय अखभयांखत्रकी

मेकॅराखनक्तस इंखजखनअरींि

60

डॉ.बाबासाहेब

महाखवद्यालय,

खसव्हील व इन्रास्रक्तचर इंखजखनअरींि

60

आंबेडकर

आर्टटखिखिअल इंटेखलजेंन्स व डे टा सायन्स

60

इलेक्तरीकल इंखजखनअरींि

60

िुड टे क्तनॉलॉजी व मॅनेजमेंट

60

रत्नाखिरी, खथबा
पॅलेसजवळ, रत्नाखिरी
-415 612

एकूण:

300

तंत्रिास्त्र
खवद्यापीठ,
लोणेरे

िासन खनणषय क्रमांकः टीईएम-2020/प्र.क्र.184/तांखि-4

अटी व िती :1) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदे ने खवखहत केलेल्या अटींची पूतषता करणे संबखं धत
संस्थेस बंधनकारक राहील.
2) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबखं धत संबखं धत खवद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे
आवश्यक आहे .
3) सदर पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेि िासनाने मान्य केलेल्या संबखं धत अभ्यासक्रमाच्या प्रवेि खनयमानुसार/
पध्दतीनुसार करण्यात येतील.
4) रॅ गिि संदभात मा.सवोच्च न्यायालयाचे खनदे ि व महाराष्ट्र प्रोखहखबिन ऑि रॅगिि ॲक्तट,1999 यांची
कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
5) याखिवाय संचालक, तंत्र खिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबखं धत खवद्यापीठ यांनी घालून खदलेल्या अन्य
अटी व िती लािू राहतील.
2.

हा िासन खनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करुन दे ण्यात आला असून त्याचा संिणक संकेतांक 202108111656427908 असा आहे . हा आदे ि
खडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांखकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Sanjay Audumbar
Dharurkar
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( संजय औ. धारुरकर )
अवर सखचव, महाराष्ट्र िासन.
प्रखत,
1. संचालक, तंत्रखिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
2. सहसंचालक, तंत्रखिक्षण, खवभािीय कायालय, मुंबई
3. कुलसखचव, बाबासाहे ब आंबड
े कर तंत्रिास्त्र खवद्यापीठ, लोणेरे
4. कक्ष अखधकारी (तांखि-3), उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाि, मंत्रालय, मुंबई
5. कक्ष अखधकारी (तांखि-१/तांखि-५), उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाि, मंत्रालय, मुंबई
6. संबखं धत संस्था (संचालकांमािषत)
7. अखतखरक्तत सखचव (तांखत्रक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तं त्र खिक्षण पखरषद, ७ वा मजला,
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी खदल्ली -110001
8. सहाय्यक खिक्षण सल्लािार (तांखत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ खवकास मंत्रालय (खिक्षण
खवभाि), पखिम खवभािीय कायालय, अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, इंडस्ट्स्रयल इन्िुरस
खबल्डींि, दु सरा मजला, चचषिेट, मुंबई.
9. खनवड नस्ती (तांखि-4).
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