अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषदे ने
खदलेल्या मान्यतेस अनुसरून िैक्षखणक वषष
2017-18 पासून व्यावसाखयक पदखवका
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल
करण्यास िासनाची मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
उच्च व तंत्र खिक्षण खवभाग,
िासन खनणषय क्र.मान्यता-2017/(प्र.क्र. 142/17)/तांखि-5
मंत्रालय खवस्तार भवन, मुंबई-400 032.
खदनांक : 19 जून, 2017.
वाचा :- 1) अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांचे पत्र
क्र.:F.No.Western/१-३३२३६६७५८८/२०१७/EOA, खदनांक 10/4/2017.
2) संचालक, तंत्र खिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र
क्र.10/एनजीपी/मान्यता-2/2017-18/3471, खदनांक 7/6/2017.
प्रस्तावना :उपरोक्त संदभाखिन पत्राद्वारे संचालक, तंत्र खिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी अखिल
भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांच्या संदभािीन पत्राद्वारे दत्तकला कॉलेज ऑफ फामषसी
(डी.फामषसी), स्वामी-चचचोली, ता.दौंड, खज.पुणे या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास खदलेल्या
मान्यतेस अनुसरून त्यास िासन मान्यता दे ण्याची बाब खवचारािीन होती.
िासन खनणषय :अखिल भारतीय तंत्र खिक्षण पखरषद, नवी खदल्ली यांनी मान्यता खदल्यानुसार िालील
पदखवका स्तरावरील संस्थेच्या नावात िैक्षखणक वषष २०१७-१८ पासून िालीलप्रमाणे बदल
करण्यास िासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
Sr.No.

Old Name of Institution

Sanctioned New Name of
Institution

१

DATTAKALA COLLEGE OF

ANUSAYA INSTITUTE OF

PHARMACY (D.PHARMACY).

PHARMACY.

GAT No.५४१/२, Off Pune-Solapur GAT No.५४१/२, Off Pune-Solapur
Highway, Swami-Chincholi,

Highway, Swami-Chincholi,

Tal.Daund, Dist.Pune.

Tal.Daund, Dist.Pune.

िासन खनणषय क्रमांकः मान्यता-2017/(प्र.क्र. 142/17)/तांखि-5

सदर िासन खनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळावर उपलबि करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201706191533577208
असा आहे. हा आदे ि खडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांखकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने,

Anil Raghunath
Katkar
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( अ.र. काटकर )
कायासन अखिकारी, महाराष्ट्र िासन.
प्रखत,
1. संचालक, तंत्र खिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
2. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र खिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुव)ष , मुंबई,
3. सहसंचालक खवभागीय कायालय, पुणे,
4. संबंखित संस्था (तंत्र खिक्षण संचालनालयामाफषत),
5. अखतखरक्त सखचव (तांखत्रक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रखिक्षण पखरषद, 7
वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी खदल्ली 110001.,
6. खवभागीय अखिकारी, पखिम खवभागीय कायालय, इंडस्ट्स्रयल इन्िुरन्स खबल्ल्डग,
दु सरा मजला, चचषगेट, मुंबई,
7. खनवड नस्ती / तांखि-5.
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