
अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदेच्या 
मान्यतेनुसार नागपूर येथे िासकीय 
अखभयाखंत्रकी महाखिद्यालय सुरु करण्यास 
िासनाची मान्यता देण्याबाबत...  

 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च ि तंत्र खिक्षण खिभाग, 

िासन खनणणय क्र.टीईएम-2016/प्र.क्र.244/ताखंि-4 
मंत्रालय खिस्तार भिन, मादाम कामा मागण, 
 हुतात्मा राजगुरु चौक,  मंुबई 400032. 

खदनाकं:  31  मे, 201६ 
 

िाचा : १) िासन खनणणय, उच्च ि तंत्र खिक्षण खिभाग, क्रमाकं व्हीआयपी-
2011/प्र.क्र.117/तांखि-4, खदनाकं ३/६/२०१४ 

 २) िासन खनणणय, सामान्य प्रिासन खिभाग, क्रमांक खमहान 
1315/प्र.क्र.151/28-अ, खदनाकं 11/3/2016  

 ३) अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, निी खदल्ली याचंे पत्र क्र.F. 
No.Western/2016/1-2843792671, खदनाकं 30/4/2016 

  ४) संचालक, तंत्र खिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पत्र क्रमाकं 
2/एनजीसी/िाअमनागपूर/2016/617, खदनाकं 10/5/2016 

  
 

िासन खनणणय :-   

अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदेने त्याचं्या खदनांक 30/4/2016 च्या पत्रान्िये िैक्षखणक 
िषण 2016-17 करीता िालील नमूद केलले्या खिकाणी नखिन िासकीय अखभयाखंत्रकी महाखिद्यालय 
िालील अभ्यासक्रमासंह सुरु करण्यास मान्यता खदलेली आहे.  त्यास अनुसरुन याबाबत िासन 
खनणणय खनगणखमत करण्याची बाब िासनाच्या खिचाराधीन होती. 
 

अ.क्र. संस्थेचे नांि अभ्यासक्रमाच ेनांि प्रििे क्षमता 

१. िासकीय अखभयांखत्रकी   
महाखिद्यालय, नागपरू 

खसव्हील इंखजखनअरींग 60 
मेकॅखनकल इंखजखनअरींग 60 
इलेक्ट्रीकल इंखजखनअरींग 60 
इलेक्ट्रॉखनक्ट्स अँड टेखलकम्यखुनकेिन इंखजखनअरींग 60 
कॉम््युटर सायन्स अँड इंखजखनअरींग 60 

                                  एकूण    300 
 

  आता या  िासन खनणणयाव्दारे उपरोक्ट्त नखिन िासकीय अखभयांखत्रकी महाखिद्यालय िालील अटी ि 
ितीिर िैक्षखणक िषण 2016-17 पासून सुरु करण्यास िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

1) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदेने खिखहत केलेल्या तसचे खदनांक 21 मे,1983 च्या 
िासन खनणणयान्िये खिखहत केलेल्या अटींची पतूणता करणे संबखंधत संस्थेस बधंनकारक राहील. 
 
 



िासन खनणणय क्रमांकः टीईएम-2016/प्र.क्र.244/तांखि-4 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

2) िासनाने खिखहत केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदेने खिखहत केलेल्या सिण अटी ि 
िती मान्य असल्याबाबत ससं्थेस करारनामा करािा लागेल.  तसेच सबंखंधत कागदपत्रांची आखण 
औपचाखरक बाबींची पतूणता संचालक, तंत्र खिक्षण यांच्या संमतीने समाधानकारकखरत्या करण्यात 
येईल. 

 

3) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासािी संबखंधत संस्थेने महाराष्ट्र खिद्यापीि अखधखनयम 1994 
मधील तरतूदीनुसार संबखंधत खिद्यापीिाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे आिश्यक आहे. 

 
 

4) सदर पदिी अभ्यासक्रमांच े प्रििे िासनाने मान्य केलेल्या संबखंधत अभ्यासक्रमाच्या प्रििे 
खनयमानुसार/पध्दतीनुसार करण्यात येतील. 
 

 

5) रॅगगग संदभात मा.सिोच्च न्यायालयाचे खनदेि ि महाराष्ट्र प्रोखहखबिन ऑफ रॅगगग ॲक्ट्ट,1999 यांची 
किोरपणे अंमलबजािणी करण्यात यािी. 
 

 

6) याखििाय संचालक, तंत्र खिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई ि संबखंधत खिद्यापीि यांनी घालून खदलेल्या 
अन्य अटी ि िती लागू राहतील. 
 

2. सदर िासन खनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं  201605311658254608 असा आहे.   हा 
आदेि खडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाखंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने, 
  

 
                   (म.मा.मोरि)े 
  अिर सखचि, महाराष्ट्र िासन 
 

प्रखत, 
1. संचालक, तंत्रखिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
2. सहसंचालक, तंत्रखिक्षण, खिभागीय कायालय, नागपरू 
3. कुलसखचि, राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज खिद्यापीि, नागपरू 
4. अिर सखचि (तांखि-3), उच्च ि तंत्र खिक्षण खिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
5. कक्ष अखधकारी (तांखि-१/तांखि-५), उच्च ि तंत्र खिक्षण खिभाग, मंत्रालय, मंुबई 

6. संबखंधत संस्था (संचालकांमाफण त) 
7. खनिड नस्ती - तांखि-4  

 

प्रत माखहतीसािी: 
1. अखतखरक्ट्त सखचि (तांखत्रक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, ७ िा मजला, 

चंद्रलोक भिन, जनपथ, निी खदल्ली - 110001 
2. सहाय्यक खिक्षण सल्लागार (तांखत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ खिकास मंत्रालय (खिक्षण खिभाग), 

पखिम खिभागीय कायालय, अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, इंडस्ट्स्रयल इन्िुरस खबल्डींग, 
दुसरा मजला, चचणगेट, मंुबई 
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