
शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पासून राज्यात 
वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था 
व णवद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
सुरु करण्यास वास्तुकला पणरर्द, नवी 
णदल्ली यानंी णदलले्या मान्यतेच्या 
अनुर्ंगाने शासन मान्यता देिेबाबत..... 
 

                                                        महाराष्ट्र शासन  
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, 

शासन णनिषय क्र.टीईएम -2016/प्र.क्र.260/ताणंश-4 
मंत्रालय णवस्तार भवन, मादाम कामा मागष, 
 हुतात्मा राजगुरु चौक,  मंुबई 400032. 

णदनाकं: 07 जुलै, 2016 
 

वाचा: संचालक, तंत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचं े पत्र क्र. 2/ 
एनजीपी/ मान्यता/2016/634, णदनाकं 13.05.2016 

 

 

प्रस्तावना :-   
शैक्षणिक वर्ष  2016-17  पासून  वास्तुकला पणरर्द, नवी णदल्ली यानंी  राज्यात खाजगी 

णवना अनुदाणनत वास्तुशास्त्र पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास व 
णवद्यमान संस्थातंील प्रवशेक्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता णदलेली आहे. त्यानुसार शासन णनिषय 
णनगषणमत करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती. 
 

शासन णनिषय :-  
वास्तुकला पणरर्द, नवी णदल्ली यानंी राज्यात खाजगी   णवना   अनुदाणनत वास्तुशास्त्र पदवी  

व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचं्या नवीन संस्था सुरु करण्यास व णवद्यमान संस्थातंील प्रवशेक्षमतेत 
वाढ करण्यास णदलेली मान्यता णवचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या Annexure-A व Annexure-B 
मधील अनुक्रमे नवीन अभ्यासक्रम आणि प्रवशे क्षमता वाढीला  शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पासून 
खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

1)  सदर मंजूरी कायम णवना अनुदान तत्वावर राहील. 

2)  प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसेच णदनाकं 21 मे, 1983 च्या 
शासन णनिषयान्वये णवणहत केलले्या अटींची पूतषता करिे संबंणधत संस्थेस बधंनकारक 
राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवके्षक्षमता णववरिपत्रात नमूद केल्याप्रमािे 
राहील.  
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3) शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच वास्तुकला पणरर्द, नवी णदल्ली यानंी णवणहत केलेल्या 
सवष अटी व शती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच सबंंणधत 
कागदपत्राचंी आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य 
याचं्या संमतीने समाधानकारकणरत्या करण्यात येईल. 
 

4) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरिासाठी संबंणधत संस्थेने महाराष्ट्र राज्य णवद्यापीठ 
अणधणनयम,1994 मधील तरतूदीनुसार संबंणधत णवद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरि 
घेिे आवश्यक राहील. 
 

5) संबंणधत संस्थेने संचालक, तंत्र णशक्षि याचंेकडे आवश्यक ती संचीत ठेव संयुक्त 
खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूतषता करावी. 
 

6) सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवशे शासनाने मान्य केलेल्या संबंणधत अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवशे णनयमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 
 

7) शुल्क णनयामक प्राणधकरिाने णवणहत केलेल्या णशक्षि शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंणधत 
संस्थानंी आकारल्यास त्या संस्थावंर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्सन्स्टट्यूशन (प्रोणहणबशन 
ऑफ कॅणपटेशन फी) ॲक्ट, 1987 अनुसार कारवाई करण्यात येईल.  
 

8)  संस्थेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकव दं व इतर ताणंत्रक कमषचारी शासन 
णनयमाप्रमािे णनयुक्त करावते. त्यानंा णनयमानुसार वतेन व भत्ते देण्यात यावते. तसेच 
णशक्षकव दं व इतर कमषचा-याचं्या वतेन व भत्त े इत्यादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल.  

 

9) संस्थेतील गं्रथालयास आवश्यक ती पुस्तके, णनयतकाणलके  वास्तुकला पणरर्देच्या 
मानकानुसार खरेदी करिे आवश्यक आहे.  तसेच णवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने गं्रथालयात णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सोय करिे आवश्यक 
आहे. .तसेच णवद्यार्थ्यांना वास्तुकला पणरर्देच्या मानकाप्रमािे सवष शैक्षणिक 
सोयीसुणवधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषखोल्या इ.) करिे आवश्यक आहे. 

10)  रॅगगग संदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ रॅगगग 
ॲक्ट, 1999 याचंी कठोरपिे अंमलबजाविी करिे आवश्यक राहील. 
 

11)  याणशवाय संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई व संबंण धत णवद्यापीठ यानंी 
घालून णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील. 
 
 
  

12)  ज्या संस्थानंी संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याचं्याकडे प्रोसेगसग फी अदा 
केलेली नाही, त्या संस्थाकंडून संचालकानंी अंतीम मान्यता देण्यापूवी ती वसूल करावी. 
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  सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं 201607071749063908 असा आहे.   हा 
आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

                                                                  (म. मा. मोरव)े 
                                                                   अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रणत,   
1. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, 305, शासकीय तंत्रणनकेतन 

इमारत, 49, खेरवाडी, अणलयावर जंग  मागष,वादें्र (पवूष), मंुबई-400051 
2. सणचव, प्रवशे णनयामक प्राणधकरि, महाराष्ट्र राज्य, 305, शासकीय तंत्रणनकेतन इमारत, 

49, खेरवाडी, अणलयावर जंग  मागष,वादें्र (पूवष), मंुबई-400051 
3. सणचव, शुल्क णनयामक प्राणधकरि, महाराष्ट्र राज्य, 305, शासकीय तंत्रणनकेतन इमारत, 

49,खेरवाडी, अणलयावर जंग  मागष,वादें्र (पूवष), मंुबई-400051 
4. संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
5. सहसंचालक, तंत्र णशक्षि, णवभागीय कायालय, मंुबई/ पुिे/ औरंगाबाद (संचालक, तंत्र 

णशक्षि याचं्यामाफष त) 
6. कुलसणचव, साणवत्रीबाई फुले पुिे णवद्यापीठ, पुिे  
7. सवष संबंणधत संस्था (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
8. प्रधान सणचव, सामाणजक न्याय व णवशेर् सहाय्य णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9. प्रधान सणचव, आणदवासी णवकास णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
10. रणजस्रार, वास्तुकला पणरर्द, इंणडया हॅबीटॅट सेंटर, कोअर - 6A,  पणहला माळा, लोधी रोड, 

 नवी णदल्ली-110003  
11. सहायक णशक्षि सल्लागार (ताणंत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मंत्रालय (णशक्षि णवभाग), 

नवी णदल्ली. 
12.   णनवड नस्ती / ताणंश-4 
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