
शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात 
अणियाांणिकी, और्धणनर्मािशास्त्र,हॉटेल रॅ्मनेजर्मेंट 
ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी 
अभ्यासक्रर्म, एर्म.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रर्म 
व (पीजीडीएर्म) पदव्युत्तर पदणवका अभ्यासक्रर्माच्या 
नवीन सांस्था सुरु करण्यास शासन र्मान्यता 
देण्याबाबत...  

 

                   र्महाराष्ट्र शासन 
      उच्च व तांिणशक्षि णविाग 
         शासन णनिषय क्र.टीईएर्म-2019/प्र.क्र.131/ताांणश-4 
                      हुतात्र्मा राजगुरु चौक,र्मादार्म कार्मा रोड,  
                       र्मांिालय णवस्तार िवन, रु्मांबई-400 032. 
                                णदनाांक:  10 जून, 2019. 
 

      वाचा :- १)  सांचालक, तांि णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई याांचे पि क्रर्माांक 2/                                      
                        एनजीपी /र्मान्यता/2019/529, णद. 17.05.2019.    
                  2)  सांचालक, तांि णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई याांचे पि क्रर्माांक 2/                                      
                        एनजीपी /र्मान्यता/2019/554, णद. 24.05.2019.   
                  3)  सांचालक, तांि णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई याांचे पि क्रर्माांक 2/                                      
                        एनजीपी /र्मान्यता/2019/568, णद. 29.05.2019.   
                  4)  सांचालक, तांि णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई याांचे पि क्रर्माांक 2/                                      
                        एनजीपी /र्मान्यता/2019/584, णद. 3.06.2019.   
   

 

प्रस्तावना :  
उपरोक्त नरू्मद पिान्वये सांचालक, तांि णशक्षि याांनी अणिल िारतीय तांि णशक्षि पणरर्द, 

नवी णदल्ली याांच्याकडून राज्यात अणियाांणिकी, और्धणनर्मािशास्त्र,हॉटेल रॅ्मनेजर्मेंट ॲन्ड कॅटरींग 
टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रर्म, एर्मबीए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रर्म व (पीजीडीएर्म) पदव्युत्तर 

पदणवका अभ्यासक्रर्माच्या नवीन सांस्था सुरु करण्यास शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 करीता प्राप्त 
र्मान्यतेच्या यादीनुसार शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून णवणवध सांस्थार्मधील णवणवध 
अभ्यासक्रर्माांसाठी शासन र्मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे.  त्यास शासन र्मान्यता 
देण्याची बाब णवचाराधीन होती.  
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शासन णनिषय :   
शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 र्मध्ये सोबतच्या Annexture “A” व  Annexture “B” र्मध्ये 

दशषणवल्यानुसार अणियाांणिकी, और्धणनर्मािशास्त्र,हॉटेल रॅ्मनेजर्मेंट ॲन्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी,  
 

वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रर्म, एर्म.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रर्म व (पीजीडीएर्म) पदव्युत्तर 
पदणवका अभ्यासक्रर्माच्या अनुक्ररे्म 37 व २  नवीन सांस्था सुरु करण्यास िालील अटी व शतींच्या 
अणधन राहून शासनाची र्मान्यता देण्यात येत आहे :-  
 

१) सदर र्मांजूरी कायर्म णवना अनुदान तत्वावर राहील. 
 

२) प्रस्तुत बाबतीत अणिल िारतीय तांिणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसेच णदनाांक 21 रे्म, 
1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे सांबांणधत सांस्थेस बांधनकारक 
राहील. सदर अभ्यासक्रर्मासाठी सांस्थेचे प्रवके्षक्षर्मता वर नरु्मद केल्याप्रर्मािे राहील. 

 

३) शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल िारतीय तांि णशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या सवष अटी 
व शती र्मान्य असल्याबाबत सांस्थेस करारनार्मा करावा लागेल. तसेच सांबांणधत कागदपिाांची 
आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता सांचालक, तांिणशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य याांच्या सांर्मतीने 
सर्माधानकारकणरत्या करण्यात येईल. 

 

४) सांबांणधत सांस्थेने सांचालक, तांि णशक्षि याांचेकडे आवश्यक ती सांचीत ठेव सांयुक्त िात्यात िरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पतूषता करावी.  

 

५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रर्माचे प्रवशे शासनाने र्मान्य केलेल्या सांबांणधत 
अभ्यासक्रर्माच्या प्रवशे णनयर्मानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

 

६) शुल्क णनयार्मक प्राणधकरिाने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क सांबांणधत सांस्थाांनी 
आकारल्यास त्या सांस्थाांवर र्महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्सन्स्टट्यूशन (प्रोणहणबशन ऑफ कॅणपटेशन 
फी) ॲक्ट, 1987 अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

 

७) सांस्थेने अभ्यासक्रर्म चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकव ांद व इतर ताांणिक कर्मषचारी शासन 
णनयर्माप्रर्मािे णनयुक्त करावते. त्याांना णनयर्मानुसार वतेन व ित्ते कर्मषचाऱयाांना देण्यात यावते .
तसेच णशक्षकव ांद व इतर कर्मषचाऱयाांच्या वतेन व ित्ते इत्यादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास सांस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 
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८) सांस्थेतील ग्रांथालयास आवश्यक ती पुस्तके, णनयतकाणलके  अणिल िारतीय 
तांिणशक्षि पणरर्देच्या र्मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे.  तसेच णवद्यार्थ्यांना 
वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रांथालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची 
सोय करिे आवश्यक आहे.  
तसेच णवद्यार्थ्यांना अणिल िारतीय तांि णशक्षि पणरर्देच्या  र्मानकाप्रर्मािे सवष  
शैक्षणिक सोयीसुणवधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषिोल्या इ.) करिे 
आवश्यक आहे. 

 

९)   रॅगगग सांदिात र्मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व र्महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ रॅगगग  
 ॲक्ट, 1999 याांची कठोरपिे अांर्मलबजाविी करिेआवश्यक राहील. 
 

१०) याणशवाय सांचालक, तांिणशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, रु्मांबई व सांबांण धत णवद्यापीठ याांनी  
       घालून णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील. 

 

2.  हा शासन णनिषय र्महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांगिक सांकेताांक  201906101736159208 असा 
आहे. हा आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

   र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

               (सांजय औ.धारुरकर) 
                     अवर सणचव, र्महाराष्ट्र शासन. 
 

प्रणत, 
1. सांचालक, तांि णशक्षि, र्महाराष्ट्र राज्य, र्मुांबई 
2. सांचालक, र्महाराष्ट्र राज्य तांि णशक्षि परीक्षा र्मांडळ, 305, शासकीय तांिणकनेतन इर्मारत,49, 

िेरवाडी,अणलयावर जांग र्मागष, बाांद्रा(पूवष), रु्मांबई ४०००51 
3. सहसांचालक, तांि णशक्षि, सवष णविागीय कायालये  ) सांचालक, तांि णशक्षि याांच्यार्माफष त.( 
4. कुलसणचव, सवष अ क र्ी णवद्यापीठे   
5. कुलसणचव, डॉ .बाबासाहेब आांबडेकर तांिशास्त्र णवद्यापीठ , लोिेरे, रायगड 
6. सांबांणधत सांस्था (सांचालक,तांि णशक्षि याांच्यार्माफष त) 
7. अणतणरक्त सणचव (ताांणिक), िारत सरकार, अणिल िारतीय तांि णशक्षि पणरर्द, 7 वा   र्मजला, 

चांद्रलोक िवन, जनपथ, नवी णदल्ली - 110 001. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. सहायक णशक्षि सल्लागार (ताांणिक), िारत सरकार, र्मनुष्ट्यबळ णवकास र्मांिालय  
            (णशक्षि णविाग), नवी णदल्ली. 
9. फार्मषसी काऊन्सन्सल ऑफ इांणडया, कम्बाईन्ड काऊन्सन्सल णबल्डींग, कोटला रोड,  
            ऐवान-ए-गाणलब र्मागष, नवी णदल्ली  -110002  
10.   णविागीय अणधकारी, अणिल िारतीय तांि णशक्षि पणरर्द, पणिर्म णविागीय कायालय,  
        इांडन्सस्रयल इन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा र्मजला, चचषगेट, र्मुांबई. 
11.  कक्ष अणधकारी (ताांणश-5), उच्च व तांि णशक्षि णविाग,र्मांिालय,र्मुांबई 
१2.  णनवड नस्ती/ताांणश-4 
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