
अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदेच्या मान्यतेस 
अनुसरुन िैक्षखणक वषष 2018-19 पासून संस्था 
बदं करण्यास िासन मान्यता देण्याबाबत... 

             महाराष्ट्र िासन 
       उच्च व तंत्रखिक्षण खवभाग 
           िासन खनणषय क्र.टीईएम-2020/प्र.क्र.143/तांखि-4 
         हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
          मंत्रालय खवस्तार भवन, मंुबई-400 032 
     खदनांक:  03 ऑगस्ट, 2021. 
 

वाचा :- 1) िासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र क्र. क्र.टीईएम/2018/प्र.क्र.109/ 

                                 तांखि- 4, खदनांक 12/04/2018 

            2) अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांच ेएफ क्रमांक  
                          वसे्टनष/1- 3508237607/2018/प्रोगे्रखसव्ह क्लोजर,खद.30/04/2018  
                          चे पत्र. 

       3) संचालक, तंत्रखिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पत्र क्र.2/एनजीसी  
           /संस्थाबदं /2019/1388, खद.07/10/2019.  
       4) संचालक, तंत्रखिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पत्र क्र.2/एनजीसी  
           /संस्थाबदं /2021/377, खद.19/04/2021.  
                

प्रस्तावना :  
अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांनी त्यांच्या वर नमूद  क्र.2 येथील 

खद.30.04.2018 रोजी खदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्र खिक्षण यांनी वर नमूद 
क्र.3 येथील खद.7.10.2021 रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तखवत केल्यानुसार श्री गुरुदत्त खिक्षण संस्थेच ेश्री 
धोंडू बळीराम पवार कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट, मनूर, कळवण, खज. नाखिक ही व्यवस्थापनिास्त्र 
अभ्यासक्रमाची संस्था िैक्षखणक वषष 2018-19 पासून बदं करण्यास िासन मान्यता देण्याची बाब 
िासनाच्या खवचाराधीन होती. 
िासन खनणषय:  

अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र 
खिक्षण यानंी प्रस्ताखवत केल्याप्रमाणे, िैक्षखणक वषष  2018-19 पासून श्री गुरुदत्त खिक्षण संस्थेचे श्री 
धोंडू बळीराम पवार कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट, मनूर, कळवण, खज. ही नाखिक व्यवस्थापनिास्त्र 
अभ्यासक्रमाची संस्था बदं करण्यास  िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर िासन खनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सकेंताकं 202108031230295908 असा आहे. हा 
आदेि खडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांखकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने, 

 
 

                          ( संजय औ.धारुरकर ) 
                               अवर सखचव, महाराष्ट्र िासन   
प्रखत, 

1. संचालक, तंत्र खिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
2. सहसंचालक, तंत्रखिक्षण खवभागीय कायालय, नाखिक  
3. कुलसखचव, साखवत्रीबाई फुले पणेु खवद्यापीठ, पणेु 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. कुलसखचव, डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर तंत्रिास्त्र खवद्यापीठ, लोणेरे. 
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, मंुबई. 
9. खनवड नस्ती/तांखि-4 
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