
शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून राज्यात सुरु 
असलले्या व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्देच्या मान्यतेस 
अनुसरुन ओसीआय/पीआयओ/णवदेशी/आिाती 
देशातील भारतीय कामगारांच्या मुलांकरीता व 
अणनवासी भारतीयांच्या मुलांकरीता ( NRI ) च्या 
नवीन जागांना व पवूीच्या जागांच्या मुदतवाढीस 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 

 

               महाराष्ट्र शासन 
                   उच्च व तंत्रणशक्षि णवभाग 
           शासन णनिषय क्र.टीईएम-2018/प्र.क्र. 201/ताणंश-4 
              मंत्रालय णवस्तार भवन, मंुबई-400 032. 
         णदनाकं: 25 जून, 2018 
 

संदभष :-   संचालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंी पत्र े 
१) क्र.  2/एनजीपी /मान्यता/2018/578, णद. 11.05.2018.  
२) क्र.  2/एनजीपी /मान्यता/2018/601, णद. 16.05.2018  

प्रस्तावना :  
उपरोक्त संदभाधीन पत्रानं्वये संचालक, तंत्र णशक्षि यानंी अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि 

पणरर्द, नवी णदल्ली याचं्याकडून, राज्यात सुरू असलेल्या व्यावसाणयक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक 
वर्ष 2018-19 करीता,  णदनाकं 07.05.0218 व णदनाकं 14.05.2018 रोजी प्राप्त  झालेल्या 
मान्यतेच्या यादीनुसार शैक्षणिक वर्ष 2018-19 करीता  Annexure A व  Annexure B मध्ये नमूद 
केल्याप्रमािे णवद्यमान व्यावसाणयक पदवी, पदव्यतु्तर पदवी व पदव्यतु्तर पदणवका अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थातील अभ्यासक्रमांना OCI/PIO/णवदेशी/आिाती देशातील भारतीय कामगारांची मलु े
यांकरीताच्या (OCI/PIO/Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries ) 
व  अणनवासी भारतीयांच्या मुलांकरीता ( NRI ) च्या नवीन जागांना व पवूीच्या जागांच्या मुदतवाढीस  ( 
EoA  ) मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताणवत केल ेआहे.    
 

2. अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्देच्या धोरिानुसार व तयानंी णदलेली मान्यता णवचारात 
घेऊन, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 करीता सोबतच्या Annexture A मध्ये नमूद केलेल्या                            
27 संस्थामधील 207 अभ्यासक्रमांसाठी PIO/NRI  च्या पवूीच्या जागांच्या मान्यतेस मुदत वाढ  ( EoA ) 
देण्याची व  Annexure B मध्ये नमूद केलेल्या  7 संस्थांमधील 46 अभ्यासक्रमांसाठी  PIO /NRI  च्या 
नवीन जागांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती. 
 

शासन णनिषय :   
अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, नवी णदल्ली यानंी णदलेल्या मान्यतेस अनुसरून 

संचालक, तंत्र णशक्षि यानंी  उपरोक्त संदभाधीन पत्रानं्वये प्रस्ताणवत केल्याप्रमािे,  शैक्षणिक वर्ष 
2018-19 करीता सोबतच्या Annexure A मध्ये नमूद केलेल्या  27 संस्थामधील 207 
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अभ्यासक्रमांसाठी PIO/NRI च्या पवूीच्या जागांच्या मान्यतेस मुदत वाढ ( EoA ) देण्यास  व  Annexure 
B मध्ये नमूद केलेल्या  7 संस्थांमधील 46 अभ्यासक्रमांसाठी  PIO /NRI  च्या नवीन जागांना िालील 
अटी व शतींच्या अणधन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  

 

1) सदर मंजूरी कायम णवना अनुदान ततवावर राहील. 
 

2) प्रस्तुत बाबतीत अणिल भारतीय तंत्रणशक्षि पणरर्देने णवणहत केलेल्या तसेच 
णदनाकं 21 मे, 1983 च्या शासन णनिषयान्वये णवणहत केलेल्या अटींची पूतषता 
करिे संबंणधत संस्थेस बधंनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेच े
प्रवके्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमािे राहील. 
 

3) शासनाने णवणहत केलेल्या तसेच अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्देने णवणहत 
केलेल्या सवष अटी व शती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा 
लागेल. तसेच संबंणधत कागदपत्राचंी आणि औपचाणरक बाबींची पूतषता संचालक, 
तंत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य याचं्या संमतीने समाधानकारकणरतया करण्यात येईल. 
 

4) संबंणधत संस्थेने संचालक, तंत्र णशक्षि याचंेकडे आवश्यक ती सचंीत ठेव संयुक्त 
िातयात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूतषता करावी. 
 

5) सदर पदवी, पदव्युत्तर पदवी व  पदव्युत्तर  पदणवका या अभ्यासक्रमाचंे प्रवशे 
शासनाने मान्य केलेल्या संबंणधत अभ्यासक्रमाच्या प्रवशे णनयमानुसार 
/पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 
 
 

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

7) संस्थेने अभ्यासक्रम चालणवण्यास पूिषवळे णशक्षकवृदं व इतर ताणंत्रक कमषचारी 
शासन णनयमाप्रमािे णनयुक्त करावते. तयानंा णनयमानुसार वतेन व भत्त े
कमषचाऱयानंा देण्यात यावते .तसेच णशक्षकवृदं व इतर कमषचाऱयाचं्या वतेन व भत्ते 
इतयादीबाबत तसेच णवद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक 
कारवाई करण्यात येईल. 

8) संस्थेतील गं्रथालयास आवश्यक ती पुस्तके, णनयतकाणलके  अणिल भारतीय 
तंत्रणशक्षि पणरर्देच्या मानकानुसार िरेदी करिे आवश्यक आहे.  तसेच 
णवद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्ट्टीने गं्रथालयात 
णवद्यार्थ्यांना अभ्याणसकेची सोय करिे आवश्यक आहे .तसेच णवद्यार्थ्यांना अणिल 
भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्देच्या मानकाप्रमािे सवष शैक्षणिक सोयीसुणवधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वगषिोल्या इ.) करिे आवश्यक आहे. 

9) रॅगगग संदभात मा. सवोच्च न्यायालयाचे णनदेश व महाराष्ट्र प्रोणहणबशन ऑफ 
रॅगगग ॲक्ट, 1999 याचंी कठोरपिे अंमलबजाविी करिेआवश्यक राहील. 
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10) याणशवाय संचालक, तंत्रणशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई व संबंण धत णवद्यापीठ यानंी 
घालून णदलेल्या अन्य अटी व शती लागू राहतील. 

 

  हा शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून तयाचा संगिक संकेताकं  201806251805468208 असा 
आहे. हा आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
   

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

                       (संजय औ. धारुरकर) 
                           अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रणत, 
1.   सचंालक, तंत्र णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
2.   सहसचंालक, तंत्र णशक्षि, णवभागीय कायालय, मंुबई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

/पुिे/औरंगाबाद/नागपूर (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त). 
3.    संबंणधत णवद्यापीठाचंे कुलसणचव (संचालक, तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
4.   संबंणधत संस्था (संचालक,तंत्र णशक्षि याचं्यामाफष त) 
5.   अणतणरक्त सणचव (ताणंत्रक), भारत सरकार, अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, 7 वा   मजला, 

चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी णदल्ली - 110 001. 
6.    सहायक णशक्षि सल्लागार (ताणंत्रक), भारत सरकार, मनुष्ट्यबळ णवकास मंत्रालय 
       (णशक्षि णवभाग), नवी णदल्ली. 
7.   णवभागीय अणधकारी, अणिल भारतीय तंत्र णशक्षि पणरर्द, पणिम णवभागीय कायालय, 

इंडन्सस्रयल इन्शुरन्स णबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मंुबई. 
8. णनवड नस्ती/ताणंश-4 
 

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