
अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन िैक्षखणक वषष 2021-
2022 पासून  राज्यातील खवद्यमान िासकीय, 
िासन अनुदाखनत, खवद्यापीठ संचखलत 
अखभयांखत्रकी, व्यवस्थापनिास्त्र, अभ्यासक्रमाच्या 
पदवी व पदव्यतु्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम 
बदं करणे,सध्या सुरु असलले्या अभ्यासक्रमाच्या 
प्रविे क्षमतेत घट करणे व अभ्यासक्रम खवखलन 
करणे इ.साठी िासन मान्यता देणेबाबत....  

 

                                                              महाराष्ट्र िासन      
उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाग 

िासन खनणषय क्र. टीईएम-2021/प्र.क्र.122/तांखि-4, 
िो.क्र.438, चौथा मजला,मादाम कामा मागष, 

                                             हुतात्मा राजगुरु चौक,  मुंबई 400 032. 
                                                    खदनांक :  10 ऑगस्ट, २०21. 
 

   वाचा  :    संचालक, तंत्र खिक्षण यांच ेपत्र क्र. २/एनजीसी/मान्यता/2021/652,   
                  खदनांक 26/07/2021.     
  

प्रस्तावना :  
संचालक, तंत्रखिक्षण यांनी वर नमूद  खदनांक 28/7/2021 च्या पत्रान्वये खवद्यमान 

िासकीय, िासन अनुदाखनत, खवद्यापीठ संचखलत अखभयांखत्रकी, व्यवस्थापनिास्त्र, अभ्यासक्रमाच्या पदवी व 
पदव्यतु्तर पदवी संस्थेतील   अभ्यासक्रम बदं करणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रविे क्षमतेत 
घट करणे व अभ्यासक्रम खवखलन करणे इ.साठी िासन मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताखवत केल ेआहे.   
 

            सचंालक, तंत्रखिक्षण यांनी प्रस्ताखवत केल्याप्रमाणे िैक्षखणक वषष 2021-22 पासून सोबतच्या 
Annexure “A” मधील ससं्थांच्या नावासमोर दिषखवल्याप्रमाणे खवद्यमान िासकीय, िासन अनुदाखनत, 
खवद्यापीठ संचखलत अखभयांखत्रकी, व्यवस्थापनिास्त्र, अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्यतु्तर पदवी संस्थेतील   
अभ्यासक्रम बदं करणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रविे क्षमतेत घट करणे व अभ्यासक्रम 
खवखलन करणे इ.साठी  िासन मान्यता देण्याची बाब िासनाच्या खवचाराधीन होती. 

िासन खनणषय :   

अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांनी खदलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
संचालक, तंत्र खिक्षण यांनी  प्रस्ताखवत केल्याप्रमाणे,  िैक्षखणक वषष 2021-2022 पासून सोबतच्या 
Annexure “A” मध्ये दिषखवल्याप्रमाणे खवद्यमान िासकीय, िासन अनुदाखनत, खवद्यापीठ संचखलत 
अखभयांखत्रकी,  व्यवस्थापनिास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्यतु्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम बदं करणे, 
सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रविे क्षमतेत घट करणे व अभ्यासक्रम खवखलन करणे इ.साठी  
िालील अटी व ितींच्या अधीन राहून िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :-  

 



िासन खनणषय क्रमांकः टीईएम-2021/प्र.क्र.122/तांखि-4 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

१) या संस्थेतील बदं करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबखंधत सवष दस्तऐवज जस े की गुणपखत्रका, उत्तरपखत्रका, 
खनकालपत्रे, खवद्यार्थ्यांचे पत्ते, फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी संस्थेने संबखंधत खवद्यापीठाकडे सुपदूष करणे 
आवश्यक राहील. 

 

 
 

२) संस्थेकडून िासनाची वसलुी अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुिांवर 
बधंनकारक राहील. 
 

३) संस्थेतील संबखंधत अभ्यासक्रम टप्पप्पयाटप्पप्पयाने बदं करताना त्या संस्थेतील प्रवखेित खवद्यार्थ्यांना व माजी 
खवद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पणूष होईपयंत िैक्षखणक सुखवधा उपलब्ध करुन देण्याची व पखरक्षसे बसण्याची  
व्यवस्था करणे संस्थेवर बधंनकारक राहील. संस्थेने या िैक्षखणक सुखवधा उपलब्ध करुन न खदल्यास, 
संस्थेखवरुध्द खनयमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 

 

 2.         हा िासन खनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असनू त्याचा संकेतांक 202108101346318708 असा आहे. हा आदेि खडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांखकत करुन कायण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने, 

 
                             ( संजय औ. धारुरकर ) 
                                   अवर सखच व, महाराष्ट्र िासन. 

प्रखत, 
1.   संचालक, तंत्र खिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2.   सवष सहसंचालक, तंत्र खिक्षण,  खवभागीय कायालये  (संचालक, तंत्र खिक्षण  यांच्यामाफष त). 
3.   सवष अकृखष खवद्यापीठांचे कुलसखचव  (संचालक, तंत्र खिक्षण यांच्यामाफष त) 
४.   कुलसखचव, डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर तंत्रिास्त्र खवद्यापीठ, लोणेरे, खज.रायगड 
5.   संबखंधत संस्था (संचालक,तंत्र खिक्षण यांच्यामाफष त) 
6.   अखतखरक्त सखचव (तांखत्रक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, 7 वा मजला, 
      चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी खदल्ली - 110 001. 
7.  सहायक खिक्षण सल्लागार (तांखत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ खवकास मंत्रालय (खिक्षण  खवभाग),  नवी खदल्ली. 
8. खवभागीय अखधकारी, अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, पखिम खवभागीय कायालय,        
      इंडस्ट्स्रयल इन्िुरन्स खबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मुंबई. 
9.  खनवड नस्ती/तांखि-4. 

http://www.maharashtra.gov.in/


Annexure A

Higher and Technical Education Department, Government Resolution No.TEM-2021/C.R.122/TE-4, DATED :   10th August, 2021

List of   Reduction Intake  in Existing   PG  course for A.Y. 2021-22

Sr. 

No.

InstituteC

ode

Permanent 

Id
Institute Name Institute_Address District Institution Type Program University Level Name of Course

Intake 

Approved 

 for 2020-

21

Intake 

Approved 

 for 2021-

22

Variation Remarks

1 1002 1-9598767

GOVERNMENT 

COLLEGE OF 

ENGINEERING, 

AMRAVATI

GADGE NAGAR, 

VMV ROAD, NEAR 

KATHORA NAKA

AMRAVATI Government

ENGINEERING 

AND 

TECHNOLOGY

Sant Gadge 

Baba Amravati 

University, 

Amravati

POST 

GRADUATE

GEOTECHNICAL 

ENGINEERING
18 9 -9 Decrease

2 2008 1-35681791

GOVERNMENT 

COLLEGE OF 

ENGINEERING, 

AURANGABAD 

(ACADEMIC 

AUTONOMOUS)

GOVERNMENT 

COLLEGE OF 

ENGINEERING 

STATION ROAD 

OSMANPURA, 

AURANGABAD - 

431 005 

(MAHARASHTRA)

AURANGABA

D
Government

ENGINEERING 

AND 

TECHNOLOGY

Dr. Babasaheb 

Ambedkar 

Marathwada 

University, 

Aurangabad

POST 

GRADUATE

STRUCTURAL 

ENGINEERING
18 9 -9 Decrease

3 2008 1-35681791

GOVERNMENT 

COLLEGE OF 

ENGINEERING, 

AURANGABAD 

(ACADEMIC 

AUTONOMOUS)

GOVERNMENT 

COLLEGE OF 

ENGINEERING 

STATION ROAD 

OSMANPURA, 

AURANGABAD - 

431 005 

(MAHARASHTRA)

AURANGABA

D
Government

ENGINEERING 

AND 

TECHNOLOGY

Dr. Babasaheb 

Ambedkar 

Marathwada 

University, 

Aurangabad

POST 

GRADUATE

PRODUCTION 

ENGINEERING
13 7 -6 Decrease

4 2020 1-414200305

SHRI GURU GOBIND 

SINGHJI INSTITUTE 

OF ENGINEERING 

AND TECHNOLOGY

VISHNUPURI NANDED Government

ENGINEERING 

AND 

TECHNOLOGY

Swami 

Ramanand 

Teerth 

Marathwada 

University, 

Nanded

POST 

GRADUATE

TEXTILE 

TECHNOLOGY
15 8 -7 Decrease
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