
वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांच्या मान्यतेस 
अनुसरुन शैक्षरिक वषष 2021-22 पासून रवद्यमान 
वास्तुशास्त्र सांस्थेतील  अभ्यासक्रमाच्या प्रवशे क्षमतेत 
घट किण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 

     
महािाष्ट्र शासन 

उच्च व तांत्र रशक्षि रवभाग 
शासन रनिषय क्र. टीईएम-2021/प्र.क.151/ताांरश-4, 

खो.क्र.438, चौथा मजला, मादाम कामा मागष, 
हुतात्मा िाजगुरु चौक, मुांबई 400 032. 

रदनाांक : 20 ऑक्टोबि, 2021. 
   

 सांदभष : 1) वास्तुकला परिषद, नवी दरल्ली याांचे क्र.सीए/5/ॲकॅडेरमक-एमएच 54, 
                                         रद.12/08/2021 िोजीचे पत्र. 

            2) सांचालक, तांत्र रशक्षि याांच ेपत्र क्र.2/एनजीसी/वास्तुशास्त्र/मान्यता/ 
                2021/872, रद.16/09/2021. 

 

प्रस्तावना :  
वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांनी उपिोक्त सांदभष 1 येथील रद.12/08/2021 च्या पत्रान्वये रदलेल्या 

मान्यतेस अनुसरुन सांचालक, तांत्र रशक्षि याांनी त्याांच्या सांदभष 2 येथील रद.16/09/2021 च्या पत्रान्वये प्रस्तारवत 
केल्यानुसाि शैक्षरिक वषष 2021-22 पासून Annexure “B” मध्ये नमूद रवद्यमान वास्तुशास्त्र सांस्थेतील पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवशेक्षमतेमध्ये घट किण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या रवचािाधीन होती.   
 

शासन रनिषय  :   
वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांच्या मान्यतेस अनुसरुन व सांचालक, तांत्र रशक्षि याांनी प्रस्तारवत 

केल्याप्रमािे Annexure “B” मध्ये नमूद केल्याप्रमािे शैक्षरिक वषष 2021-22 पासून महात्मा एज्यकेुशन 
सोसायटीच ेरपल्लई एचओसी कॉलेज ऑफ आर्ककटेक्चि, िसायनी या सांस्थेतील बी.आचष. या अभ्याक्रमाच्या प्रवशे 
क्षमतेत घट किण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन िाहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:-  
 

अटी व शती :- 
 

१) सांबांधीत अभ्यासक्रमासाठी रनयुक्त रशक्षक वगष/कमषचािी याांच्या सेवारवषयक व इति बाबतीत न्यायप्ररवष्ट्ठ 
असलेली सवष प्रकििाांची जबाबदािी सांस्था प्रमुखाांची िाहील. भरवष्ट्यकाळात कोितेही न्यायालयीन प्रकिि 
उद्भवल्यास त्यास सवषस्वी सांस्था जबाबदाि िाहील. 

 

२) सांस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यारप थकीत असल्यास त्याचा भििा कििे सांस्था प्रमुखाांवि बांधनकािक 
िाहील. 

 

३) सांस्थेमध्ये सदि अभ्यासक्रम िाबरवण्यासाठी आवश्यक स्थावि जांगम मालमत्तेरवषयी या सांस्थेने शासनाकडून 
ककवा कोित्याही रवत्तीय सांस्थेकडून कजष घेतलेले असल्याचे यापढेु रनदशषनास आल्यास त्याची पितफेड 
किण्याची सवषस्वी जबाबदािी सांस्थेची िाहील. 

४) सांस्थेतील सांबांरधत अभ्यासक्रम टप्पप्पयाटप्पप्पयाने बांद किताना त्या सांस्थेतील प्रवरेशत रवद्यार्थ्यांना व माजी 
रवद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पिूष होईपयंत शैक्षरिक सुरवधा उपलब्ध करुन देण्याची व परिक्षेस बसण्याची  व्यवस्था 
कििे सांस्थेवि बांधनकािक िाहील. सांस्थेने या शैक्षरिक सुरवधा उपलब्ध करुन न रदल्यास, सांस्थेरवरुध्द 
रनयमानुसाि कािवाई किण्यात येईल.   



शासन रनिषय क्रमाांकः टीईएम-2021/प्र.क.151/ताांरश-4, 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

५) सांबांरधत अभ्यासक्रमासाठी रनयुक्त केलेल्या सांस्थेतील रशक्षक व कमषचािी याांना रनयमानुसाि देय  असलेले 
वतेन, वतेन भिपाई व अन्य आर्कथक प्रदानाांच ेभगुतान कििे सांस्थेस बांधनकािक िाहील. 

 

2.        सदि शासन रनिषय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202110201123167608 असा आहे. हा आदेश रडजीटल स्वाक्षिीने 
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे. 

            महािाष्ट्राच ेिाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने,   
  

                                                               ( रन. ज्यो. रघिटकि ) 
                                                       कक्ष अरधकािी, महािाष्ट्र शासन 
प्ररत, 
1) सांचालक, तांत्ररशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई. 
2) सहसांचालक, सांबांरधत तांत्ररशक्षि रवभागीय कायालय (तांत्र रशक्षि सांचालनालयामाफष त). 
3) कुलसरचव, डॉ.बाबासाहेब आांवडेकि तांत्रशास्त्र रवद्यापीठ, लोिेिे. 
4) कुलसरचव, सांबांरधत रवद्यापीठ (तांत्र रशक्षि सांचालनालयामाफष त).                                                                                                                                                                                                  
5) प्राचायष, सांबांरधत सांस्था (तांत्र रशक्षि सांचालनालयामाफष त).   
6) कौंरसल ऑफ आर्ककटेक्चि, इांरडया हॅबीटॅट सेंटि, कोअि-6 ए, 1 ला मजला, लोधी िोड,  

नवी रदल्ली-110 003. 
7) अरतरिक्त सरचव (ताांरत्रक), भाित सिकाि, अरखल भाितीय तांत्ररशक्षि परिषद, 7 वा मजला, 

चांद्रलोक भवन, जनपथ, नवी रदल्ली 110001. 
8) सहाय्यक रशक्षि सल्लागाि (ताांरत्रक), भाित सिकाि, मनुष्ट्य बळ रवकास मांत्रालय (रशक्षि रवभाग), नवी रदल्ली. 
9) रवभागीय अरधकािी, अरखल भाितीय तांत्र रशक्षि परिषद, परिम रवभागीय कायालय, इांडस्ट्स्रयल इन्शुिन्स 

रबल्ल्डग, दुसिा मजला, चचषगेट,  मुांबई. 
10) रनवडनस्ती/ताांरश-4. 
 

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


Annexure – B 

Higher and Technical Education Department Government Resolution No.TEM-2021/C.R.151/TE-4, Dated- 20 October, 2021 

List of Reduction in intake in Existing Courses in Existing Architectural Institutes Approved by Council of Architecture for A.Y.2021-22 

 

Sr.

No. 

DTE 

Code 

Institute Name District Minority 

Institute 

Program Level Name of 

Course 

Intake 

Approved 

for 2020-21 

Intake 

Approved 

for 2021-22 

Variation Remarks 

1 3427 Mahatma Education 

Society’s Pillai’s HOC 

College of 

Architecture, Rasayani 

 

Raigad Y Architec

ture 

Bachelor of 

Architecture 

(B.Arch.) 

Architecture 120 80 - 40 Reduction 

in Intake 
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