कौंसिल ऑफ आर्ककटे क्चर, नवी सिल्ली याांच्या
मान्यतेि अनुिरुन शैक्षसिक वर्ष 2020-21 पािून
नवीन वास्तुशास्त्र पिव्युत्तर पिवी अभ्यािक्रम िुरु
करण्याि शािनाची मान्यता िे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शािन
उच्च व तांत्रसशक्षि सवभाग
शािन सनिषय क्र.टीईएम-2020/प्र.क्र.156/ताांसश-4
मािाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय सवस्तार भवन, मुांबई-400 032.
सिनाांक: 18 ऑगस्ट, 2021.
वाचा :१) कौंसिल ऑफ आर्ककटे क्चर, नवी सिल्ली याांचे पत्र क्र.िीए/5/ॲकॅडे समक- एमएच 67,
सि. 29 िप्टें बर, 2020.
2) िांचालक, तांत्र सशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्र.2/एनजीिी /मान्यता/2020/812,
सि. 20 ऑक्टोबर, 2020.
प्रस्तावना :
कौंसिल ऑफ आर्ककटे क्चर, नवी सिल्ली याांच्या वर नमूि िांिभष 1 येथील सिनाांक 29 िप्टें बर,
2020 च्या पत्रान्वये सिलेल्या मान्यतेि अनुिरुन तिेच िांचालक, तांत्रसशक्षि याांनी िांिभष 2 येथील
सिनाांक 20 ऑक्टोबर,2020 च्या पत्रान्वये प्रस्तासवत केल्यानुिार शैक्षसिक वर्ष 2020-21 पािून आसित्य
कॉलेज ऑफ आर्ककटे क्चर, बोरीवली “एम.आचष. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट” (प्रवेश क्षमता-20) हा नवीन
अभ्यािक्रम िुरु करण्याि शािन मान्यता िे ण्याची बाब शािनाच्या सवचाराधीन होती.
शािन सनिषय :
कौंसिल ऑफ आर्ककटे क्चर, नवी सिल्ली याांनी सिलेल्या आसित्य कॉलेज ऑफ आर्ककटे क्चर,
बोरीवली या िांस्थेमध्ये “एम.आचष. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट” हा अभ्यािक्रम शैक्षसिक वर्ष 2020-21 पािून
कायम सवनाअनुिासनत तत्वावर “20” या प्रवेश क्षमतेिह िुरु करण्याि खालील अटी व शतींच्या अधीन
राहू न शािन मान्यता िे ण्यात येत आहे .
अटी व शती :1. ििर मान्यता कायम सवना अनुिान तत्वावर राहील.
2. प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला पसरर्िे ने सवसहत केलेल्या तिेच सिनाांक 21 मे, 1983 च्या शािन
सनिषयान्वये सवसहत केलेल्या अटींची पूतषता करिे िांबसां धत िांस्थेि बांधनकारक राहील. ििर
अभ्यािक्रमािाठी िांस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुि केल्याप्रमािे राहील.
3. शािनाने सवसहत केलेल्या तिेच वास्तुकला पसरर्िेने सवसहत केलेल्या िवष अटी व शती मान्य
अिल्याबाबत िांस्थेि करारनामा करावा लागेल. तिेच िांबसां धत कागिपत्राांची आसि औपचासरक
बाबींची पूतषता िांचालक, तांत्रसशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याांच्या िांमतीने िमाधानकारकसरत्या करण्यात
येईल.
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4. िांबसां धत िांस्थेने िांचालक, तांत्र सशक्षि याांचेकडे आवश्यक ती िांचीत ठे व िांयक्
ु त खात्यात भरुन इतर
कायिे शीर बाबींची पूतषता करावी.
5. ििर पिवी व पिव्युत्तर पिवी अभ्यािक्रमाचे प्रवेश शािनाने मान्य केलेल्या िांबसां धत
अभ्यािक्रमाच्या प्रवेश सनयमानुिार /पद्धतीनुिार करण्यात येतील.
6. शुल्क सनयामक प्रासधकरिाने सवसहत केलेल्या सशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क िांबसां धत िांस्थाांनी
आकारल्याि त्या िांस्थाांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्सन्स्टट्यूशन (प्रोसहसबशन ऑफ कॅसपटे शन फी)
ॲक्ट, 1987 अनुिार कारवाई करण्यात येईल.
7. िांस्थेने अभ्यािक्रम चालसवण्याि पूिषवळ
े सशक्षकवृि
ां व इतर ताांसत्रक कमषचारी सनयमाप्रमािे सनयुक्त
करावेत. त्याांना सनयमानुिार वेतन व भत्ते कमषचाऱयाांना िे ण्यात यावेत. तिेच सशक्षकवृि
ां व इतर
कमषचाऱयाांच्या वेतन व भत्ते इत्यािीबाबत तिेच सवद्यार्थ्यांकडू न शािनाकडे तक्रारी आल्याि िांस्थेवर
कडक कारवाई करण्यात येईल.
8. िांस्थेतील ग्रांथालयाि आवश्यक ती पुस्तके, सनयतकासलके असखल भारतीय तांत्रसशक्षि पसरर्िे च्या
मानकानुिार खरेिी करिे आवश्यक आहे .

तिेच सवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपर
ू उपयोग

होण्याच्या ष्ष्ट्टीने ग्रांथालयात सवद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची िोय करिे आवश्यक आ तिेच सवद्यार्थ्यांना
असखल भारतीय तांत्र सशक्षि पसरर्िे च्या मानकाप्रमािे िवष शैक्षसिक िोयीिुसवधा (उिा. प्रयोगशाळा,
वाचनालय, वगषखोल्या इ.) करिे आवश्यक आहे.
9. रॅ गगग िांिभात मा. िवोच्च न्यायालयाचे सनिश व महाराष्ट्र प्रोसहसबशन ऑफ रॅगगग ॲक्ट, 1999
याांची कठोरपिे अांमलबजाविी करिे आवश्यक राहील.
10. यासशवाय िांचालक, तांत्रसशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई व िांबसां धत सवद्यापीठ याांनी घालून सिलेल्या
अन्य अटी व शती लागू राहतील.
2.

ििर शािन सनिषय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस्थळावर

उपलब्ध करुन िे ण्यात आला अिून त्याचा िांकेताांक 202108181634418208 अिा आहे . हा आिे श
सडजीटल स्वाक्षरीने िाक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुिार व नावाने,

Sanjay Audumbar
Dharurkar
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( िांजय औ.धारुरकर )
अवर िसचव, महाराष्ट्र शािन.
प्रसत,
1. िांचालक, तांत्र सशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
2. िहिांचालक, िांबसां धत तांत्र सशक्षि, सवभागीय कायालय (िांचालक, तांत्र सशक्षि याांच्यामाफषत).
3. कुलिसचव, डॉ.बाबािाहे ब आांबड
े कर तांत्रशास्त्र सवद्यापीठ, लोिेरे, सज.रायगड
4. िांबसां धत सवद्यापीठाचे कुलिसचव, (िांचालक, तांत्र सशक्षि याांच्यामाफषत)
5. प्राचायष, िांबसां धत िांस्था (िांचालक,तांत्र सशक्षि याांच्यामाफषत)
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शािन सनिषय क्रमाांकः टीईएम-2020/प्र.क्र.156/ताांसश-4

6. कौंसिल ऑफ आर्ककटे क्चर, इांसडया हॅ बीटॅ ट िेंटर, कोअर-6 ए, 1 ला मजला, लोधी रोड, नवी
सिल्ली-110 003.
7. असतसरक्त िसचव (ताांसत्रक), भारत िरकार, असखल भारतीय तांत्र सशक्षि पसरर्ि, 7 वा मजला,
चांद्रलोक भवन, जनपथ, नवी सिल्ली - 110 001.
8. िहायक सशक्षि िल्लागार (ताांसत्रक), भारत िरकार, मनुष्ट्यबळ सवकाि मांत्रालय (सशक्षि सवभाग),
नवी सिल्ली.
9. सवभागीय असधकारी, असखल भारतीय तांत्र सशक्षि पसरर्ि, पसिम सवभागीय कायालय, इांडन्सस्रयल
इन्शुरन्ि सबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मुांबई.
10. सनवड नस्ती/ताांसश-4
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