फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली
यांनी डिलेल्या र्ासयतेस अनुसरुन शैक्षडिक
वर्म 2021-22 पासून संस्थेच्या नावात बिल
करण्यास शासनाची र्ासयता िे ण्याबाबत.

र्हाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र डशक्षि डवभाग,
शासन डनिमय क्र. टीईएर्-2021/प्र.क्र.88/तांडश-4,
र्ंत्रालय डवस्तार भवन, र्ुंबई 400 032,
डिनांक : 30 ऑगस्ट,2021
वाचा : 1) फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यांचे डिनांक 10/7/2021
रोजीचे इडतवृत्त.
2) संचालक, तंत्र डशक्षि यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/र्ासयता /
2021/645, डिनांक 23/7/2021.
प्रस्तावना :
फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यांनी वर नर्ूि क्रर्ांक 1 येथील डिनांक
10/7/2021 च्या इडतवृत्ताव्िारे डिलेल्या र्ासयतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र डशक्षि यांनी तयांच्या वर
नर्ूि क्रर्ांक 2 येथील डिनांक 23/7/2021 च्या पत्रासवये प्रस्ताडवत केल्याप्रर्ािे, शैक्षडिक वर्म 202122 पासून रतनिीप कॉलेज ऑफ फार्मसी (बी. फार्मसी) रतनापूर ता. जार्खेि, डज. अहर्िनगर या
संस्थेच्या नावात बिल करण्यास र्ासयता िे ण्याची बाब शासनाच्या डवचाराधीन होती.
शासन डनिमय :
फार्मसी कौन्ससल ऑफ इंडिया, नवी डिल्ली यांच्या र्ासयतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र डशक्षि
यांनी प्रस्ताडवत केल्याप्रर्ािे शैक्षडिक वर्म 2021-22 पासून रतनिीप कॉलेज ऑफ फार्मसी (बी. फार्मसी)
रतनापूर ता. जार्खेि, डज. अहर्िनगर या संस्थेच्या नावात खालील तक्ततयात िशमडवल्याप्रर्ािे बिल
करण्यास शासनाची र्ासयता िे ण्यात येत आहे :अ.क्र.
1.

डवद्यर्ान संस्थेचे नाव

संस्थेचे प्रस्ताडवत नाव

5465- रतनिीप कॉलेज ऑफ फार्मसी 5465- रतनिीप कॉलेज ऑफ फार्मसी
(बी.

फार्मसी)

डज.अहर्िनगर

रतनापूर

ता.जार्खेि, रतनापूर, ता.जार्खेि, डज. अहर्िनगर

शासन डनिमय क्रर्ांकः टीईएर्-2021/प्र.क्र.88/तांडश-4,

२.

हा शासन डनिमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करुन िे ण्यात आला असून तयाचा संकेतांक 202108301550516608 असा आहे . हा आिे श
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांडकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Sanjay Audumbar
Dharurkar
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( संजय औ.धारुरकर )
अवर सडचव, र्हाराष्ट्र शासन
प्रडत,
1. संचालक, तंत्र डशक्षि, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुंबई
2. सवम सहसंचालक, तंत्र डशक्षि, डवभागीय कायालये (संचालक, तंत्र डशक्षि यांच्यार्ाफमत).
3. सवम अकृडर् डवद्यापीठांचे कुलसडचव (संचालक, तंत्र डशक्षि यांच्यार्ाफमत)
४. कुलसडचव, िॉ.बाबासाहे ब आंबि
े कर तंत्रशास्त्र डवद्यापीठ, लोिेरे, डज.रायगि
5. संबडं धत संस्था (संचालक,तंत्र डशक्षि यांच्यार्ाफमत)
6. फार्मसी काऊन्ससल ऑफ इंडियाकन्बाइसि, काऊन्ससल डबल्िींग, कोटला रोि, ऐवान-इ-गाडलब
र्ागम, नवी डिल्ली-110 002.
7. अडतडरक्तत सडचव (तांडत्रक), भारत सरकार, अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, 7 वा र्जला,
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी डिल्ली - 110 001.
8. सहायक डशक्षि सल्लागार (तांडत्रक), भारत सरकार, र्नुष्ट्यबळ डवकास र्ंत्रालय (डशक्षि डवभाग),
नवी डिल्ली.
9. डवभागीय अडधकारी, अडखल भारतीय तंत्र डशक्षि पडरर्ि, पडिर् डवभागीय कायालय, इंिन्स्रयल
इसशुरसस डबल्िींग, 2 रा र्जला, चचमगेट, र्ुंबई.
10. डनवि नस्ती/तांडश-4
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