
                                         Institution of Civil Engineers (India) तरे्फ  
स्थापत्य पदविका अभ्यासक्रमाला AMIE च्या धतीिर     
मान्यता ि सुविवित बेरोजगार योजनेअंतगंत कंत्राटदार 
नोंदणी वमळण्याबाबत.  

                                            
महाराष्ट्र िासन  

सािवजवनक बाधंकाम विभाग 
                       िासन पवरपत्रक क्र. संकीणव-2016/प्र.क्र.45/इमारती-2 

मंत्रालय, मंुबई 400 032 
                                                          वदनाकं:- 27/6/2016 
 

िाचा :-1) िासन वनणवय क्र.सीएटी 1096/सीआर-172/इमारती-2 वदनाकं 20/4/98 
           2) िासन वनणवय क्र. आरजीडी 1511/प्र.क्र.89/2011/13 वदनाकं 23/8/2011 
           3) िासन पवरपत्रक क्र. ज्येष्ट्ठता 1214/(प्र.क्र.96/2014)/आ (तावंत्रक) वदनाकं 8/2/2016 
 

प्रस्तािना :- 
 िासन वनणवय सा.बा.ंविभाग वदनाकं 20.4.1998 नुसार जे अवभयंते महाराष्ट्र राज्यातील मूळ 
रवहिािी असून त्यानंी महाराष्ट्र ककिा महाराष्ट्र राज्याबाहेरील अवभयावंत्रकी महाविद्यालयातून िा 
महाराष्ट्र राज्याची ककिा इतर राज्याचं्या वििण संचालकानंी मान्यता वदलेल्या तावंत्रक संस्थामंधून 
पदिी अथिा पदविका, AMIE प्राप्त केली असेल अिा अवभयंत्यंना िगव-6 मध्ये अहवताप्राप्त 
केल्यापासून 10 िर्षापयंत नोंदणी देण्याचे नमूद केल ेआहे.  
 िासन वनणवय सामान्य प्रिासन विभाग वदनाकं 23/8/2011 अन्िये विद्यापीठ अनुदान 
आयोग मान्यता प्राप्त विद्यापीठे, स्िायत्त संस्था इत्यादी विविध पदविका, पदिी ि पदव्युत्तर पदव्यानंा 
कें द्रिासनाच्या मानि संसाधन विकास (वििण विभाग) मंत्रालयाकडून कें द्रिासनाच्या सेिेतील 
वनयुक्तीसाठी िळेोिळी प्रदान केलेली ि भविष्ट्यात प्रदान केली जाणारी समकिता राज्यिासनाच्या 
सेितेील वनयुक्तीसाठी यापुढे ग्राहय धरण्यास िासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
 िासन पवरपत्रक जलसंपदा विभाग वदनाकं 8/2/2016 अन्िये Technical Membership 

Examination equivalent to Diploma ही अहवता Diploma in Civil Engineering (स्थापत्य 
अवभयांवत्रकी पदविका) बरोबर समकि असल्याच ेनमूद केल ेआहे.  
 Institution of Civil Engineers (India) लुवधयाना, पंजाब या संस्थेने प्रदान केलले्या 
Technical Membership Examination equivalent to Diploma ही अहवता Diploma in Civil 

Engineering या अभ्यासक्रमाला सुविवित बेरोजगार अवभयंता या योजनेतगंत कंत्राटदार 
नोंदणीकवरता परिानगी देण्याबाबत िासनास संदभव प्राप्त झाले आहेत. यानुर्षंगाने खालीलप्रमाणे 
सूचना वनगववमत करण्यात येत आहेत :- 
 

िासन पवरपत्रक :- 
 कें द्रिासनाच्या मानि संसाधन विकास (वििण विभाग) मंत्रालयाच्या वदनाकं 6/11/2007 
च्या नोटीिीर्फीकेिनद्वारे वदनाकं 22/5/2007 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये Institution of Civil 

Engineers (India) Ludhiana (Punjab) यानंी आयोवजत  Diploma in Civil Engineering & 

Architecture Engineering Courses हे Section A & B of Associate Membership Course, 

equivalent to Degree & Part-I & II of Technician Engineers (T) च्या समकि असल्याच ेनमूद 
केले आहे.  



िासन पवरपत्रक क्रमांकः संकीणव-2016/प्र.क्र.45/इमारती-2 

 

                                               पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  

 उपरोक्त सिव िासन वनणवय ि पवरपत्रकाचा विचार करता Institution of Civil Engineers 

(India) Ludhiana (Punjab) यानंी आयोवजत  Diploma in Civil Engineering & Architecture 

Engineering Courses हे महाराष्ट्र िासनाच्या सुविवित बेरोजगार अवभयंता योजनेतगंत 
कंत्राटदार नोंदणीकवरता पात्र ठरत असल्याने Institution of Civil Engineers (India) Ludhiana 

(Punjab) तरे्फ स्थापत्य पदविका प्राप्त केलेल्या अवभयंत्यानंा सुविवित बेरोजगार योजनेअंतगंत 
कंत्राटदार म्हणनू नोंदणी देण्यात यािी. 
 

 सदर िासन पवरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताकं 
201606271752441418 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्िािरीने सािावंकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने,    
 
 

 
                                        ( सं.मु.उत्तरिार ) 
                                                                                                      कायासन अवधकारी 
प्रत, 

1. स्िीय सहायक, प्रधान सवचि (सा.बा)ं/सवचि (रस्ते)/सवचि (बाधंकामे), सा.बा.ंविभाग, 
मंत्रालय 

2. सिव मुख्य अवभयंते, सा.बा.ंप्रा.विभाग ि (विद्यतु) विभाग 
3. मुख्य िास्तुिास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र, राज्य, मंुबई 
4. सिव अधीिक अवभयंते, सा.बा.ंमंडळ ि (विद्यतु) मंडळ 
5. सिव कायवकारी अवभयंते,सा.बा.ंविभाग ि (विद्यतु) विभाग 
6. संचालक, उपिने ि उद्याने, मंुबई 
7. सिव अवधकारी ि कायासन अवधकारी, सा.बा.ंविभाग, मंत्रालय 
8. वनिडनस्ती (इमारती-2 कायासन).  
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