
वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षरिक वषष 2021-22 
पासून रवद्यमान वास्तुशास्त्र सांस्थेच्या 
पत्त्यामध्ये  बदल किण्यास शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 

 

             महािाष्ट्र शासन 
                   उच्च व तांत्ररशक्षि रवभाग 
           शासन रनिषय क्र.टीईएम-2021/प्र.क्र.166/ताांरश-4 
                                   मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजगुरु चौक,   
                                    मांत्रालय रवस्ताि भवन,  मुांबई-400 032. 
               रदनाांक :  27 ऑक्टोबि, 2021. 
 

            वाचा :- १) वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांच ेपत्र क्र.सीए/5/ॲकॅडेरमक- एमएच94, 
                            रदनाांक 10/09/2021. 
                        २)  सांचालक, तांत्र रशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई याांच ेपत्र क्र.2/एनजीसी / 

       जागास्थलाांतिि/2021/945, रद.30/09/2021.  
 

प्रस्तावना :  
वास्तुकला परिषद, नवी रदल्ली याांच्या वि नमूद क्रमाांक 1 येथील रदनाांक 10/09/2021 च्या पत्रान्वये 

रदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच सांचालक, तांत्ररशक्षि याांनी क्रमाांक 2 येथील रदनाांक 30/09/2021 च्या 
पत्रान्वये प्रस्तारवत केल्यानुसाि शैक्षरिक वषष 2021-22 पासून श्रीमती के.एल.रतवािी, कॉलेज ऑफ 
आर्ककटेक्चि, रमिा िोड, रज.ठािे या सांस्थेच्या पत्त्यामध्ये बदल किण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
रवचािाधीन होती.   
 
 

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

प्रस्तारवत केल्यानुसाि शैक्षरिक वषष 2021-22 श्रीमती के.एल.रतवािी, कॉलेज ऑफ आर्ककटेक्चि, रमिा 
िोड, रज.ठािे या सांस्थेच्या पत्त्यामध्ये बदल किण्यास खालील तक्त्यात दशषरवल्याप्रमािे मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 
 

अ.क्र. सांस्थेचा सध् याचा पता सांस्थेचा सुधारित पता 
1. श्रीमती के.एल.रतवािी, कॉलेज ऑफ 

आर्ककटेक्चि, सर्व्हे नां.185, 177, मदि 
मेिी इांग्ललश स्कुलच्या जवळ, श्रीप्रस्थ, 
नालासोपािा रवहाि ललक िोड, 
नालासोपािा (प.), ता.वसई, 
रज.पालघि-401 203.  

श्रीमती के.एल.रतवािी, कॉलेज ऑफ 
आर्ककटेक्चि, सर्व्हे नां.268/1 आरि 268/2, 
आिआयएस रबल्डींग, कनारकया पाकष , रमिा 
िोड (पूवष), रज.ठािे-401 105. 
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2.      सदि शासन रनिषय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळावि उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202110271740206108 असा आहे. हा आदेश रडजीटल स्वाक्षिीने 
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.              

       महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 
 
 

                                  (रन. ज्यो. रघिटकि) 
                                     कक्ष अरधकािी, महािाष्ट्र शासन. 
प्ररत, 

1.   सांचालक, तांत्र रशक्षि, महािाष्ट्र िाज्य, मुांबई 
2.   सहसांचालक, तांत्र रशक्षि रवभागीय कायालय, मुांबई (सांचालक, तांत्र रशक्षि याांच्यामाफष त). 
3.   कुलसरचव, डॉ.बाबासाहेब आांबडेकि तांत्रशास्त्र रवद्यापीठ, लोिेिे, रज.िायगड 
4.   सांबांरधत रवद्यापीठाचे कुलसरचव, (सांचालक, तांत्र रशक्षि याांच्यामाफष त) 
5.   प्राचायष, सांबांरधत सांस्था (सांचालक,तांत्र रशक्षि याांच्यामाफष 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 तांत्र रशक्षि परिषद, 7 वा मजला, चांद्रलोक 

भवन, जनपथ, नवी रदल्ली - 110 001. 
8.   सहायक रशक्षि सल्लागाि (ताांरत्रक), भाित सिकाि, मनुष्ट्यबळ रवकास मांत्रालय (रशक्षि रवभाग),  नवी 

रदल्ली. 
9.   रवभागीय अरधकािी, अरखल भाितीय तांत्र रशक्षि परिषद, परिम रवभागीय कायालय, इांडग्स्रयल 

इन्शुिन्स रबल्डींग, 2 िा मजला, चचषगेट, मुांबई. 
10.  रनवड नस्ती/ताांरश-4 
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