
        अखिल भारतीय तंत्रखिक्षण पखरषद, नवी 
खदल्ली यानंी खदलले्या मान्यतेस अनुसरून, 
िैक्षखणक वषष 2018-19 पासून िासकीय 
व्यावसाखयक पदखवका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेच्या नावात बदल करण्यास 
िासनाची मान्यता देणेबाबत.. 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाग 

िासन खनणषय क्रमाकं : मान्यता-2015/(प्र.क्र.143/15) तांखि-5 
मंत्रालय खवस्तार भवन, मादाम कामा मागष, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई 400 032. 
खदनाकं : 16 जुलै, 2018 

 

संदभष : 1) उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाग, िासन खनणषय क्रमाकं : मान्यता-2015(143/15)/ ताखंि-5, 
     खदनाकं : 13 ऑक्टोबर, 2016. 
           2) उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाग, िासन पत्र क्रमाकं : संखकणष-2015/ (143/15) ताखंि-5  
               खदनाकं : 30/01/2018. 
           3) अखिल भारतीय तंत्रखिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली याचंे पत्र क्रमाकं : F.No. Western/                        
               1-3508361651/2018/EOA, खदनाकं 30/04/2018 
           4) संचालक, तंत्र खिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मंुबई याचंे पत्र क्रमाकं     
               10/एनजीपी/मान्यता/2018/550, खदनाकं 7.06.2018. 
 

प्रस्तावना :-  

 उपरोक्त संदभष क्रमाकं 1 अन्वय ेअखिल भारतीय तंत्रखिक्षण पखरषदेच्या मान्यतेच्या अखिन 

राहून िासकीय तंत्रखनकेतन, रत्नाखगरी, यवतमाळ, िुळे, जालना, सोलापूर व पुरणमल लाहोटी 

िासकीय तंत्रखनकेतन, लातूर या 6 तंत्रखनकेतनामंिील पदखवका अभ्यासक्रमाचंे पदवी अभ्यासक्रमातं 

श्रेणीविषन करुन नवीन िासकीय अखभयांखत्रकी महाखवद्यालयाचंी स्थापना करण्यास िासन मान्यता 

देण्यात आलेली आहे. तसेच, उपरोक्त संदभष क्रमाकं 2 येथील िासन पत्रान्वये िासकीय खनवासी 

मखहला तंत्रखनकेतन, यवतमाळ या फक्त मखहलासंाठी असलेल्या तंत्रखनकेतनाचे रुपातंर िैक्षखणक 

वषष 2018-19 पासून को- एज्युकेिन करण्याबाबतचा प्रस्ताव अखिल भारतीय तंत्रखिक्षण 

पखरषदेकडे सादर करण्याबाबत कळखवण्यात आल ेहोते. सदर प्रस्तावास अनुसरून अखिल भारतीय 

तंत्रखिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यानंी िासकीय खनवासी मखहला तंत्रखनकेतन, यवतमाळ या संस्थेच्या 

नावात िासकीय तंत्रखनकेतन, यवतमाळ असा बदल करण्यास त्याचंे उपरोक्त संदभष क्रमाकं 3 

येथील पत्रान्वये मान्यता खदलेली आहे. 



िासन खनणषय क्रमांकः मान्यता-2015/(प्र.क्र.143/15) तांखि-5 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

िासन खनणषय :- 

   अखिल भारतीय तंत्रखिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यानंी खदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन िासकीय 

खनवासी मखहला तंत्रखनकेतन, यवतमाळ या पदखवका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात िालील तक्त्यात 

नमूद केल्याप्रमाणे बदल करण्यास िैक्षखणक वषष 2018-19 पासून िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ.क्र. संस्थेचे जुने नाव संस्थेचे नवीन नाव 

1. िासकीय खनवासी मखहला तंत्रखनकेतन, यवतमाळ िासकीय तंत्रखनकेतन, यवतमाळ 
 

   सदर िासन खनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 

करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201807161610153508 असा आहे. हा आदेि खडजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षाखंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने,  

   

   ( अ.र.काटकर ) 
                                                                                          कायासन अखिकारी, महाराष्ट्र िासन 
प्रखत, 

1. संचालक, तंत्रखिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
2. संचालक,महाराष्ट्र राज्य तंत्र खिक्षण मंडळ, मंुबई, 
3. सहसंचालक, तंत्र खिक्षण खवभागीय कायालय, अमरावती (संचालक, तंत्र खिक्षण 

याचं्यामाफष त), 
4. संबंखित संस्था (संचालक, तंत्र खिक्षण याचं्यामाफष त), 
5. अखतखरक्त सखचव (ताखंत्रक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, 7 वा 

मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी खदल्ली- 110 001. 
6. खवभागीय अखिकारी, अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, पखिम खवभागीय कायालय, 

इंडस्ट्स्रयल इन्िुरन्स  
खबल्डीग, 2 रा मजला चचषगेट, मंुबई, 

      7.  उच्च व तंत्रखिक्षण खवभाग/ताखंि-7. 
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