विधी अभ्यासक्रम प्रिेश ि त्याअनुषंगाने उद्भणाऱ्या
अडचणींचे वनराकरण करण्यासाठी “विधी वशक्षण
सल्लागार सवमती” गठीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग
शासन वनणणय क्रमांक : सीईटी-1016/प्र.क्र.266/मवश-2,
मंत्रालय विस्तार भिन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400 032.
वदनांक : 24 नोव्हेंबर, 2016.
िाचा : संचालक, उच्च वशक्षण यांचे पत्र क्र. अवशसं/विधी/16-17/मवि-2/11939,
वद.17.10.2016.
प्रस्तािना :
सन 2016-17 साठी विधी पदिी अभ्यासक्रमांची सामावयक प्रिेश प्रवक्रया राबविताना
आलेल्या अडचणी तसेच मा. उच्च न्यायालयाने वरट यावचका क्र.6608/2016 या प्रकरणी, सदर
प्रिेश प्रवक्रयेमध्ये बार कौन्न्सल ऑफ इंवडया ि विधी ि न्याय विभागाचा समािेश करण्याबाबत वदलेले
वनदे श विचारात घेिून, पुढील शैक्षवणक िषापासून विधी पदिी अभ्यासक्रमांच्या सामावयक प्रिेश
परीक्षा ि केंद्रीभूत प्रिेश प्रवक्रयेमध्ये उद्भिणाऱ्या अडचणींबाबत शासनास मागणदशणन करण्यासाठी
“विधी वशक्षण सल्लागार सवमती” स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणणय :
सन 2016-17 साठीच्या विधी पदिी अभ्यासक्रमांची सामावयक प्रिेश प्रवक्रया राबविताना
आलेल्या अडचणी तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रिेश प्रवक्रयेत बार कौन्न्सल ऑफ इंवडया ि
विधी ि न्याय विभागाचा समािेश करण्याबाबत वदलेले वनदे श विचारात घेिून, शासनास मागणदशणन
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे “विधी वशक्षण सल्लागार सवमती” स्थापन करण्यास मंजूरी दे ण्यात येत
आहे.
सवमतीची रचना :अ.क्र.

पदनाम

सवमतीचे
पदावधकारी

1

कुलगुरु, नॅशनल लॉ युवनव्हर्ससटी, मुंबई

अध्यक्ष

2

कुलगुरु, नॅशलन लॉ युवनव्हर्ससटी, नागपूर यांचे प्रवतवनधी

सदस्य

3

सवचि, विधी ि न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ककिा त्यांचे प्रवतवनधी

सदस्य

4

आयुक्त, राज्य सामावयक प्रिेश परीक्षा कक्ष, बांद्रा, मुंबई

सदस्य

5

खालील विद्यापींठाचे विधी विभागाचे प्रमुख :-

02 सदस्य

1) मुंबई विद्यापीठ, मुंबई( डॉ. रश्मी ओझा,प्राध्यापक ि विभाग प्रमुख)
2) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे(डॉ. दु गावमनी पटे ल, प्राध्यापक ि
विभाग प्रमुख)
6

उपाध्यक्ष, स्टे ट बार कौन्न्सल ऑफ इंवडया, महाराष्ट्र

सदस्य

7

प्राचायण, शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई

सदस्य

8

प्राचायण, अशासकीय अनुदावनत विधी महाविद्यालय ककिा त्यांचे प्रवतवनधी

सदस्य

(डॉ. हे मा मेनन, सहयोगी प्राध्यापक, परम पूज्य डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर
स्मारक सवमती वदक्षाभूमी यांचे डॉ. बाबासाहेब आंबड
े कर कॉलेज,
वडपाटण मेंट ऑफ लॉ, वदक्षाभूमी, नागपूर
9

संचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सदस्य सवचि

शासन वनणणय क्रमांकः सीईटी-1016/प्र.क्र.266/मवश-2,

सवमतीची कायणकक्षा :सदर सवमती पुढील बाबींबाबत सीईटी कक्ष ि शासनास मागणदशणनपर वशफारस करेल :1. विधी पदिी अभ्यासक्रमांच्या सामावयक प्रिेश परीक्षेचे िेळापत्रक.
2. सामावयक प्रिेश परीक्षेचा पाठ्यक्रम.
3. सवमतीने प्रवसध्द केलेल्या पाठ्यक्रमाच्या आधारे तयार होणारी पुस्तके जसे, परीक्षा गाईड्स,
नोट्स, इतर व्यािसावयक िेब साईटिर शासनाच्या सीईटीबाबत प्रवसध्द होणारी मावहती
इत्यादी सोशल माध्यमाद्वारे प्रवसध्द होणाऱ्या मावहतीची व्यिहायणता तपासणे ि त्याअनुषंगाने
आिश्यक सूचना करणे.
4. सामावयक प्रिेश परीक्षा ि केंद्रीभूत प्रिेश प्रवक्रयेदरम्यान उद्भिणाऱ्या/प्राप्त होणाऱ्या
अडचणींचे वनराकरण करण्यासाठी मागणदशणन करणे.
5. प्रत्यक्ष प्रिेश प्रवक्रयेमध्ये उद्भिलेल्या अडचणींच्या आधारे प्रिेश प्रवक्रया वनयमांची
अवधसूचना/शासन वनणणय यामध्ये आिश्यक ते बदल सूचविणे.
6. विधी महाविद्यालयांच्या बाबतीत शासनस्तरािरुन हाताळण्यात येणाऱ्या बार कौन्न्सल ऑफ
इंवडयाशी संबंवधत मुद्यांबाबत तसेच धोरणात्मक वनणणयाबाबत शासनास यथायोग्य मागणदशणन
करणे.
7. प्रिेश प्रवक्रयेशी संबंवधत न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनास मागणदशणन करणे.
8. एकंदरीत विधी प्रिेश प्रवक्रया सुरळीत/पारदशणक होण्याच्या दृष्ट्टीने तसेच राज्यातील विधी
वशक्षण दजेदार होण्याकवरता आिश्यक ते मागणदशणन करणे.
3.

सदर सवमतीच्या बैठका संचालक, उच्च वशक्षण तथा सदस्य सवचि यांनी आिश्यकतेनुसार

आयोवजत कराव्यात. सदर सवमतीच्या सदस्यांचा प्रिास ि दै वनक भत्ता ि इतर आिश्यक असणाऱ्या
आर्सथक बाबींसाठी येणारा खचण हा “लेखाशीषण-2202-सिणसाधारण वशक्षण, 80-सिणसाधारण, 001,
संचालन ि प्रशासन (2202 2641), 11- दे शांतगणत प्रिास खचण, 13-कायालयीन खचण” या
लेखाशीषाखालील खची टाकण्यात यािा.
4.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201611241608429808 असा आहे.
हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Urmila
Vaibhav Joshi
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( उर्समला जोशी )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. प्रधान सवचि, विधी ि न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
2. आयुक्त, राज्य सामावयक प्रिेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, 305, शासकीय तंत्रवनकेतन
इमारत, 49, खेरिाडी, अवलयािर जंग मागण, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई-400 051,
3. कुलगुरु, नॅशलन लॉ युवनव्हणवसटी, मुंबई,नागपूर,
4. उपाध्यक्ष, स्टे ट बार कौन्न्सल ऑफ इंवडया, महाराष्ट्र,
5. संचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
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6. सिण विभागीय सहसंचालक, उच्च वशक्षण, (संचालक, उच्च वशक्षण यांच्यामाफणत),
7. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर,
8. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर,
9. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई,
10. कुलसवचि, सिण अकृवष विद्यापीठे , (संचालक, उच्च वशक्षण यांच्यामाफणत),
11. विधी विभाग प्रमुख, मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ,
12. प्राचायण, शासकीय विधी महाविद्यालये, मुंबई,
13. संबंवधत प्राचायण/प्रवतवनधी, अशासकीय अनुदावनत विधी महाविद्यालय, (संचालक, उच्च
वशक्षण यांच्यामाफणत),
14. मा. मंत्री (उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग) यांचे खाजगी सवचि मंत्रालय, मुंबई,
15. मा. राज्यमंत्री (उच्च ितंत्र वशक्षण विभाग) यांचे खाजगी सवचि मंत्रालय, मुंबई,
16. प्रधान सवचि (उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग) यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई,
17. वनिड नस्ती/मवश-2.
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