शासकीय

तंत्रनिकेति,

मंबई

या

संस्थेतील

अभ्यासक्रमांिा शैक्षनिक वर्ष 2019-20 पासूि
सँडनवच पॅटिष (Sandwich Pattern) म्हिूि शासि
मान्यता देिेबाबत.

महाराष्ट्र शासि
उच्च व तंत्र नशक्षि नवभाग,
शासि नििषय क्र.मान्यता-2021/(प्र.क्र. 112/21)तांनश-5
मंत्रालय नवस्तार भवि, मादाम कामा मागष,
हतात्मा राजगरु चौक, मंबई 400032.
नदिांक:- 21 सप्टें बर, 2021.
वाचा : 1) अनिल भारतीय तंत्रनशक्षि पनरर्द िवी नदल्ली यांचे शद्धीपत्रक क्रमांक F.No.
Western / 1-4259319671/2019/EOA/Corrigendum-1,
नद. 6/09/2019.
2) अनिल भारतीय तंत्रनशक्षि पनरर्द िवी नदल्ली यांचे शद्धीपत्रक क्रमांक F.No.
Western / 1-7014280151/2020/EOA/Corrigendum-2,
नद. 31/07/2020.
3) अनिल भारतीय तंत्रनशक्षि पनरर्द िवी नदल्ली यांचे शद्धीपत्रक क्रमांक F.No.
Western / 1-9318504310/2021/EOA, नद. 29/06/2021.
4) संचालक, तंत्र नशक्षि संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंबई यांचे पत्र क्रमांक
10/एिजीपी/ एआयसीटीई/सँडनवच पॅटिष/2021/ 700, नद.07/09/2021.
प्रस्ताविा :-

अनिल भारतीय तंत्र नशक्षि पनरर्द, िवी नदल्ली यांिी त्यांचे संदभानिि क्रमांक 1 येथील़
पत्रान्वये, शासकीय तंत्रनिकेति, मंबई या संस्थेतील अभ्यासक्रमांिा शैक्षनिक वर्ष 2019-20 पासूि

सँडनवच पॅटिष (Sandwich Pattern) म्हिूि नदली आहे . तसेच संदभष क्रमांक 2 व 3 च्या पत्रान्वये
शासकीय तंत्रनिकेति, मंबई या संस्थेतील सदर पदनवका अभ्यासक्रम शैक्षनिक वर्ष 2020-21 व
2021-22 या वर्ी सँडनवच पॅटिष (Sandwich Pattern) म्हिूि राबनवण्यास मदतवाढ नदलेली आहे .
त्यास अिसरुि शासि मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्र नशक्षि संचालिालय, महाराष्ट्र
राज्य, मंबई यांिी त्यांचे उपरोक्त संदभानिि क्रमांक 4 येथील पत्रान्वये शासिास सादर केलेला आहे .
सदर प्रस्तावास शासि मान्यता दे ण्याची बाब शासिाच्या नवचारािीि होती.
शासि नििषय :-

अनिल भारतीय तंत्र नशक्षि पनरर्द, िवी नदल्ली यांिी शैक्षनिक वर्ष 2019-20 पासूि
शासकीय तंत्रनिकेति, मंबई या संस्थेतील िालील तक्त्यात स्तंभ 2 मध्ये िमद अभ्यासक्रमांिा
स्तंभ 3 मध्ये िमद केल्यािसार सँडनवच पॅटिष (Sandwich Pattern) म्हिूि नदलेल्या मान्यतेस
अिसरुि शासि मान्यता दे ण्यात येत आहे.
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अ.क्र.

अभ्यासक्रमांचे पवीचे िाव

अभ्यासक्रमाचे िवीि िाव

प्रवेशक्षमता

1

2

3

4

1.

Civil Engineering

Civil Engineering (Sandwich Pattern)

60

2.

Mechanical Engineering

Mechanical

Engineering

(Sandwich

120

Engineering

(Sandwich

120

Engineering

(Sandwich

60

Engineering

(Sandwich

60

Pattern)
3.

Computer Engineering

Computer
Pattern)

4.

Information Engineering

Information
Pattern)

5.

Electronics Engineering

Electronics
Pattern)

6.

Electrical Engineering

Electrical Engineering (Sandwich Pattern)

60

7.

Instrumentation (E&C)

Instrumentation

60

(E&C)

(Sandwich

Pattern)
8.

Rubber Technology

Rubber Technology (Sandwich Pattern)

30

9.

Leather Technology

Leather Technology (Sandwich Pattern)

15

10.

Leather

Goods

& Leather

Goods & Footwear Tech

15

Footwear Tech

(Sandwich Pattern)

11.

Civil Engineering

Civil Engineering (Sandwich Pattern)

60

12.

Electronic Engineering

Electronic

Engineering

(Sandwich

60

Technology

(Sandwich

60

Pattern)
13.

Information Technology

Information
Pattern)

2.

सदर अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता स्तंभ 4 मध्ये िमद केल्यािसार मयानदत राहील.

3.

सदर शासि नििषय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करुि दे ण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 202109211532519008 असा आहे. हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािसार व िावािे,

Anil Raghunath
Katkar
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( अ.र.काटकर )

कायासि अनिकारी, महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1. संचालक, तंत्रनशक्षि संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंबई
2. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रनशक्षि मंडळ, मंबई
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3. सहसंचालक, तंत्र नशक्षि नवभागीय कायालय, मंबई (संचालक, तंत्र नशक्षि यांच्यामार्षत)
4. शासकीय तंत्रनिकेति, मंबई (संचालक, तंत्र नशक्षि यांच्यामार्षत)
5. अनतनरक्त सनचव (तांनत्रक), भारत सरकार, अनिल भारतीय तंत्र नशक्षि पनरर्द, 7 वा
मजला, चंद्रलोक भवि, जिपथ, िवी नदल्ली - 110 001.
6. र्ामषसी कौन्न्सल ऑर् इंनडया, कम्बाइन्ड काऊन्न्सल्् नबल्ल्डग, कोटला रोड, एजवािइ-गानलब मागष, िवी नदल्ली-110 002.
7. सहायक नशक्षि सल्लागार (तांनत्रक), भारत सरकार, मिष्ट्यबळ नवकास मंत्रालय (नशक्षि
भाग), िवी नदल्ली.
8. नवभागीय अनिकारी, अनिल भारतीय तंत्र नशक्षि पनरर्द, पनिम नवभागीय कायालय,
इंडन्स्रयल इन्शरन्स नबल्डींग, 2 रा मजला, चचषगेट, मंबई
9. निवड िस्ती/तांनश-5.
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