
राज्यातील ६ शासकीय तंत्रनिकेतिामधील 
पदनिका अभ्यासक्रमाचंे पदिी अभ्यासक्रमात 
श्रणेीिधधि  करुि िनिि शासकीय अनियांनत्रकी 
महानिद्यालयाची स्थापिा करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
उच्च ि तंत्र नशक्षण नििाग 

                            शासि निणधय क्रमाकं : मान्यता-2015/(१४३/२०१५)/तानंश-5, 
मंत्रालय निस्तार ििि, मादाम कामा मागध, 
 हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई 400 032. 

                                                     नदिाकं: 13 ऑक्टोबर, 2016 
 

संदिध : संचालक, तंत्र नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे क्रमाकं 9/नियोजि/2015/309,  
            नदिाकं 21 ऑक्टोबर,2015 चे पत्र 
 

प्रस्ताििा :-    
सध्या राज्यात एकूण 43 शासकीय तंत्रनिकेतिे असुि यापैकी काही तंत्रनिकेतिामंध्ये  निनतय 

पाळीमध्ये देखील निनिध पदनिका अभ्यासक्रम राबनिण्यात येत आहेत. यानशिाय 8 शासकीय ि ४ 
शासकीय अिुदानित अनियानंत्रकी महानिदयालये कायधरत असूि यामधील पदिी अभ्यासक्रमाची 
प्रिशेक्षमता अत्यंत अल्प असूि  या संस्थामंध्ये पदिी अभ्यासक्रमाकरीता प्रिशे घेण्यासाठी निद्याथी 
मोठया प्रमाणात इच्छूक असल्याचे उपलध ध आकवेिारीिरुि नदसूि येते.     
 

2.      सबब राज्यात   शासकीय तंत्रनिकेतिाचं्या तुलिेिे शासकीय अनियांनत्रकी महानिदयालयामध्ये  
प्रिशेक्षमता कमी असल्यािे ि शासकीय अनियानंत्रकी महानि्द्यालयातील पदिी अभ्यासक्रमासाठी 
निदयार्थ्यांची असलेली मागणी निचारात घेऊि प्राप्त पनरस्स्थतीत नििागाच्या अखत्यानरतील शासकीय 
तंत्रनिकेतिातील उपलध ध साधिसामग्री, जागा, इमारती आनण मिुष्ट्यबळाचा निचार करुि याचंा योग्य 
निनियोग करुि कमीत कमी खचात ज्या शासकीय तंत्रनिकेतिामध्ये अनखल िारतीय तंत्रनशक्षण 
पनरषदेच्या मािंकािुसार अनियांनत्रकी महानिदयालयासाठी आिश्यक पुरेशा सोयी-सुनिधा ि जागा 
उपलध ध आहे आनण ज्या तंत्रनिकेतिाच्या नठकाणी अनियांनत्रकी पदिी अभ्यासक्रमािंा मागणी आहे, 
अशा नठकाणाच्या तंत्रनिकेतिाचे रुपातंरण अनियानंत्रकी महानिदयालयात करण्याचे नििागाच्या 
निचारानधि होते.  या अिुषंगािे सदरच्या प्रस्तािास मंनत्रमंवळािे त्याचं्या नदिाकं 4/10/2016 
रोजीच्या मंनत्रमंवळ बैठकीत मान्यता नदली आहे. त्यािुसार सदर शासि निणधय निगधनमत करण्याच े
प्रस्तानित होते. 
 

शासि निणधय :-   
उपरोक्त पार्श्धिमूी ि िस्तुस्स्थतीचा निचार करता, अनखल िारतीय तंत्र नशक्षण पनरषदेच्या                  

( AICTE ) च्या मान्यतेच्या अनधि राहूि खालील शासकीय तंत्रनिकेतिामंधील पदनिका अभ्यासक्रमाचंे 
पदिी अभ्यासक्रमात श्रणेीिधधि करुि िनिि शासकीय अनियानंत्रकी महानिद्यालयाची स्थापिा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.   
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अ.क्र. निदयानपठाचे िािं 
ि 

नठकाण 

निदयानपठातंगधत 
असलले ेनजल्हे 

श्रणेीिधधि करण्यासाठी प्रस्तानित 
शासकीय तंत्रनिकेतिाचंे िाि 

1. मंुबई निदयापीठ, मंुबई मंुबई शहर,        मंुबई 
उपिगर,  रत्िानगरी, 
रायगव 

शासकीय तंत्रनिकेति, रत्िानगरी             
(औषधनिमाण शास्त्र पदनिका 
अभ्यासक्रम िगळूि) 

2. अमरािती निदयानपठ अमरािती, अकोला, 
बुलढाणा, यितमाळ, 
िानशम, 
 

शासकीय तंत्रनिकेति, यितमाळ 
(मुला-मुलींचे को-एज्युकेशि) 
 

3. उत्तर महाराष्ट्र 
निदयानपठ, जळगािं 

धुळे, जळगािं, िंदूरबार शासकीय तंत्रनिकेति, धुळे 

4. वॉ. बाबासाहेब 
आंबेवकर मराठिावा 
निदयानपठ औरंगाबाद 

औरंगाबाद, बीव, 
जालिा, उस्मािाबाद 

शासकीय तंत्रनिकेति, जालिा 

5. स्िामी रामािंद नतथध 
मराठिावा निदयानपठ 
िादेंव 

हहगोली, लातूर,  िादेंव,  
परिणी 

शासकीय तंत्रनिकेति, लातूर (मुला-
मुलींचे को-एज्युकेशि) 

6. सोलापूर निदयानपठ, 
सोलापूर 

सोलापूर शासकीय तंत्रनिकेति, सोलापूर 

 
2.  तसेच या अिुषंगािे खालीलप्रमाणे कायधिाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे - 

1. उपरोक्त सिध शासकीय तंत्रनिकेतिाचंे श्रेणीिधधि करुि या िनिि अनियानंत्रकी 
महानिद्यालयामंध्ये सोबत जोवलेल्या पनरनशष्ट्ट-अ मध्ये िमूद केलेल्या प्रिशेक्षमतेसह सुरु 
कराियाच्या अभ्यासक्रमांिा अनखल िारतीय तंत्रनशक्षण पनरषदेच्या मान्यतेच्या ि 
अटी/शतींच्या अधीि राहूि सुरु करणे. 
2.  सदर प्रयोजिाथध अनखल िारतीय तंत्र नशक्षण पनरषदेच्या मािकािुसार पनरनशष्ट्ट 
“अ” मधील िमूद संस्थानिहाय आिश्यक असलेली मंजूर पदे निचारात घेऊि िनिि 
पदाचं्या निर्ममतीसाठी ि या संस्थामंध्ये सध्या असलेल्या पदाचं्या रुपातंरणासाठी मान्यता 
देण्यात येत असुि त्यािुसार आिश्यक ती समायोजिासह सिध कायधिाही करणे.   
3. तसेच सदरहू श्रेणीिधीत करण्यात येणाऱ्या शासकीय तंत्रनिकेतिामध्ये प्रस्तानित 
अनियांनत्रकी पदिी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी अनखल िारतीय तंत्रनशक्षण पनरषदेच्या 
मािकािुसार आिश्यक असणारी यंत्रसामुग्रीसाठी आनण पदनिर्ममती रुपातंरणाकरीता   /

येणा-या खचासाठी आिश्यक असलेली निनत्तय तरतूद  करणे. 
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4. ज्या 6 शासकीय तंत्रनिकेतिामंध्ये पदनिका अनियांनत्रकी अभ्यासक्रमांचे रुपातंरण 
अनियांनत्रकी पदिी अभ्यासक्रमामध्ये  करण्याच ेप्रस्तानिण्यात आले आहे, तेथे सध्या चालू 
असलेल्या पदनिका अभ्यासक्रम टप्याटप्यािे बंद करुि त्याऐिजी अनखल िारतीय 
तंत्रनशक्षण पनरषदेच्या मान्यतेिे ि अटी/शतींिुसार  अनियांनत्रकी पदिी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्याची कायधिाही करणे.   
5.  तसेच लातूर ि यितमाळ येथील सध्याच्या दोि शासकीय तंत्रनिकेतिापंैकी शासकीय 
तंत्रनिकेति (मुलींचे) हे  मुला-मुलींकनरता मध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी आिश्यक असलेली 
नरतसर कायधिाही पूणध करणे.  
6.  सध्या शासकीय तंत्रनिकेति, रत्िानगरी येथे सुरु असलेल्या औषधनिमाणशास्त्र पदनिका 
अभ्यासक्रम हा शासकीय औषधनिमाणशास्त्र महानिदयालय, रत्िानगरी येथें स्थलातंरीत 
करण्याची नरतसर प्रनक्रया पूणध करुि कायधिाही करणे.  
 

3. तथानप, सदरच्या िनिि अनियांनत्रकी महानिद्यालयास ि त्यामध्ये िव्यािे सुरु कराियाच्या 
पदिी अभ्यासक्रमास ि उपरोक्त पनरच्छेद 2 मधील निनिध बाबींची पूतधता करण्यासाठी 
आिश्यकतेिुसार अनखल िारतीय तंत्र नशक्षण पनरषदेची नरतसर मान्यता घेण्याची कायधिाही तंत्र 
नशक्षण संचालिालयािे तात्काळ नििानिलंब पूणध करािी.  
 

4. सदर पदनिका अभ्यासक्रमाचे शासकीय पदिी अभ्यासक्रमात श्रेणीिधधि केल्यामुळे येणारा 
आर्मथक िार योजिेतर लखेानशषध क्रमाकं - मागणी क्रमाकं वध ल्य-ू3, 2203, तंत्रनशक्षण,112-
अनियानंत्रकी / तंत्र महानिद्यालये ि संस्था, (00)(01) शासकीय अनियानंत्रकी ि िास्तुशास्त्र 
महानिद्यालये (िसनतगृहासहीत) (2203 0327) या लेखानशषाखाली िळेोिळेी प्राप्त होणाऱ्या 
योजिेतर तरतूदीतूि िागनिण्यात यािा. 
 

५. सदर शासि निणधय हा नित्त नििागाच्या अिौपचारीक संदिध क्रमाकं 547 /व्यय-5, नदिाकं 
13-10-2016  अिुसार ि मंत्रीमंवळािे नदिाकं 4-10-2016 रोजी घेतलेल्या निणधयाच्या अिुषंगािे 
निगधनमत करण्यात येत आहे. 
 

सदर शासि निणधय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलध ध करुि देण्यात आला असूि त्याचा साकेंताकं 201610131651090508 असा आहे. हा 
आदेश नवजीटल स्िाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे,                                                       
 
 

       
                            ( वॉ. नकरण पाटील ) 

                                                                          उपसनचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रनत, 
1. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधाि सनचि 
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2. मा.मंत्री, उच्च ि तंत्र नशक्षण याचंे खाजगी सनचि 
3. मा.राज्यमंत्री, उच्च ि तंत्र नशक्षण याचंे खाजगी सनचि 
4. मा.मुख्य सनचि, मंत्रालय, मंुबई 
5. मा.प्रधाि सनचि, उच्च ि तंत्र नशक्षण, मंत्रालय, मंुबई 
6. प्रधाि सनचि, सामानजक न्याय ि निशेष सहाय्य नििाग, मंत्रालय, मंुबई 
7. प्रधाि सनचि, आनदिासी निकास नििाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. संचालक, तंत्र नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
9. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रनशक्षण मंवळ, िादें्र-पूिध, मंुबई-51 
10. सिध सहसंचालक, तंत्र नशक्षण, नििागीय कायालये  (संचालक, तंत्र नशक्षण याचं्यामार्ध त) 
11. प्राचायध, सिध शासकीय तंत्रनतिकेतिे 
12. कुलगुरु, सिध निद्यापीठे  
13. प्रबंधक,  सिध निद्यापीठे 
14. सिध मंत्रालयीि नििाग  
15. नििव िस्ती/तानंश-4/5. 
  



(पनरनशष्ट्ट-अ) 
तंत्रनिकेतिांच े पदिी अनियानंत्रकी महानिद्यालयांमध्ये रुपांतर करणे - शासि निणधय क्रमांक मान्यता-2015/(१४३/२०१५)/तांनश-5, नद. 13 ऑक्टोबर, 2016 

 

 
 

अ.
क्र 

शासकीय 
तंत्रनिकेतिाच े

िाि  

निद्यानपठ  क्षेत्र   संस्थेतील सुरू 
असलले ेअभ्यासक्रम   

प्रिशे 
क्षमता 
प्रथम 
पाळी 

प्रिशे  
क्षमता 
नितीय 
पाळी 

प्रस्तानित पदिी 
अभ्यासक्रम   

 प्रिशे 
क्षमता  

िव्यािे निमाण 
कराियाची पदे 

रुपांतरणािे निमाण कराियाची 
पदे 

प्राध्यापक सहयोगी 
प्राध्यापक 

प्राचायध सहयोगी  
प्राध्यापक 

सहाय्यक 
प्राध्यापक 

1 शासकीय 
तंत्रनिकेति, 

रत्िानगरी 

मंुबई 
निद्यानपठ 

स्थापत्य अनि. 60 60 
(MINORITY) 

स्थापत्य अनि. 60 

9 6 1 12 52 

संगणक अनि. 60 60 संगणक अनि. 60 
निद्युत अनि. 60 - निद्युत अनि. 60 
अणनुिद्यतु ि 

दुरसंचरण अनि. 
60 60 

(MINORITY) 
अणनुिद्यतु ि दुरसचंरण 

अनि. 
60 

यंत्र अनि. 60 60 
(MINORITY) 

यंत्र अनि. 60 

र्ामधसी 30 -     

      एकूण 330 240 एकूण 300           

2 परुणमल 
लाहोटी 

शासकीय 
तंत्रनिकेति, 

लातुर 

स्िामी 
रामािंद नतथध 
मराठिावा 
निद्यानपठ, 

िांदेव 

स्थापत्य अनि. 60 60 
(MINORITY) 

स्थापत्य अनि. 60 

7 6 1 8 42 

संगणक अनि. 60 - संगणक अनि. 60 
मानहती तंत्रज्ञाि 60 - निद्युत अनि. 60 
निद्युत अनि. 60 - यंत्र अनि. 60 
अणनुिद्यतु अनि. 60 -     
यंत्र अनि. 60 60 

(MINORITY)     

      एकूण 360 120 एकूण 240           



(पनरनशष्ट्ट-अ) 
तंत्रनिकेतिांच े पदिी अनियानंत्रकी महानिद्यालयांमध्ये रुपांतर करणे - शासि निणधय क्रमांक मान्यता-2015/(१४३/२०१५)/तांनश-5, नद. 13 ऑक्टोबर, 2016 

 

 
 

अ.
क्र 

शासकीय 
तंत्रनिकेतिाच े

िाि  

निद्यानपठ  क्षेत्र   संस्थेतील सुरू 
असलले ेअभ्यासक्रम   

प्रिशे 
क्षमता 
प्रथम 
पाळी 

प्रिशे  
क्षमता 
नितीय 
पाळी 

प्रस्तानित पदिी 
अभ्यासक्रम   

 प्रिशे 
क्षमता  

िव्यािे निमाण 
कराियाची पदे 

रुपांतरणािे निमाण कराियाची 
पदे 

प्राध्यापक सहयोगी 
प्राध्यापक 

प्राचायध सहयोगी  
प्राध्यापक 

सहाय्यक 
प्राध्यापक 

3  शासकीय 
तंत्रनिकेति, 

सोलापरू 

सोलापरू 
निद्यानपठ, 
सोलापरू 

स्थापत्य अनि. 60 60 
(MINORITY) 

स्थापत्य अनि. 60 

9 6 1 12 52 

संगणक अनि. 90 - संगणक अनि. 60 
निद्युत अनि. 60 - निद्युत अनि. 60 
अणनुिद्यतु ि 

दुरसंचरण अनि. 
60 - यंत्र अनि. 60 

यंत्र अनि. 120 60 
(MINORITY) 

अणनुिद्यतु ि दुरसचंरण 

अनि. 
60 

मानहती तंत्रज्ञाि 60 -     
िस्त्रनिमाणशास्त्र 40 - 

    
          

      एकूण 490 120 एकूण 300           

4 शासकीय 
तंत्रनिकेति, 

यितमाळ 

श्री. संत 

गावगेबाबा 
अमरािती 
निद्यापीठ  

स्थापत्य अनि. 60 60 
(MINORITY) 

स्थापत्य अनि. 60 

9 5 1 13 52 

संगणक अनि. 60 60 संगणक अनि. 60 
निद्युत अनि. 60 - निद्युत अनि. 60 
अणनुिद्यतु ि 

दुरसंचरण 
60 60 यंत्र अनि. 60 

रसायि अनि. 60 - अणनुिद्यतु ि दुरसचंरण  60 
मानहती तंत्रज्ञाि 60 60    



(पनरनशष्ट्ट-अ) 
तंत्रनिकेतिांच े पदिी अनियानंत्रकी महानिद्यालयांमध्ये रुपांतर करणे - शासि निणधय क्रमांक मान्यता-2015/(१४३/२०१५)/तांनश-5, नद. 13 ऑक्टोबर, 2016 

 

 
 

यंत्र अनि. 60 60 
(MINORITY)     

          

      एकूण 420 300 एकूण 300           

5  शासकीय 
तंत्रनिकेति, 

धुळे 

उत्तर 
महाराष्ट्र 
निद्यानपठ, 
जळगांि 

स्थापत्य अनि. 60 - स्थापत्य अनि. 60 

7 7 1 7 42 
संगणक अनि. 60 - संगणक अनि. 60 
निद्युत अनि. 60 - निद्युत अनि. 60 
यंत्र अनि. 60 - यंत्र अनि. 60 
स्ियंचल अनि. 60 -     

      
एकूण 300 - एकूण 240           

6 शासकीय 
तंत्रनिकेति, 

जालिा 

वॉ.बाबासाहेब 
आंबवेकर 
मराठिावा 
निद्यानपठ, 
औरंगाबाद 

स्थापत्य अनि. 60 60 
(MINORITY) 

स्थापत्य अनि. 60 

5 3 1 7 32 

संगणक अनि. 60 - संगणक अनि. 60 
निद्युत अनि. 60 60 

(MINORITY) 
निद्युत अनि. 60 

यंत्र अनि. 60 60 
(MINORITY) 

यंत्र अनि. 60 

रसायि अनि. 30 -     

      एकूण 270 180 एकूण 240           

  एकूण            1620 48 37 6 59 282 
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