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व्यािसाषयक

अभ्यासक्रमांसाठी सामाषयक प्रिेि प्रषक्रया ि
सक्षम प्राषिकारी घोषित करण्याबाबत .
महाराष्ट्र िासन
उच्च ि तंत्र षिक्षण षिभाग
िासन षनणणय क्रमांक-सीईटी-2016/प्र.क्र.84/मषि-2,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,
मुंबई-400 032.
तारीख: 07 एषप्रल, 2016.
िाचा :(1) सन 2015 चा महाराष्ट्र अषिषनयम क्रमांक 28, षदनांक 17 ऑगस्ट, 2015,
(2) िासन अषिसूचना क्र.टीईएम 2015/सीआर नं.536/षटई-4, षद. 11.03.2016,
(3) िासन अषिसूचना क्र.बी.एङ 4615/प्र.क्र.210/मषि-2, षद.22.01.2016,
(4) िासन षनणणय क्र.सीईटी 2015/प्र.क्र.379/मषि-2, षद.04.12.2015,
(5) िासन षनणणय क्र.सीईटी 2015/प्र.क्र.440/मषि-2, षद.28.01.2016.
प्रस्तािना :संदभाषिन क्र.2 येथील षद.11.03.2016 च्या अषिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र षिनाअनुदाषनत खाजगी
व्यािसाषयक िैक्षषणक संस्था (प्रिेि ि िुल्क यांचे षिषनयमन) अषिषनयम, 2015 मिील कलम 2 (द)
अनुसार षिभागाच्या अखत्याषरतील व्यािसाषयक षिक्षणांतगणत येणारे अभ्यासक्रम व्यािसाषयक
अभ्यासक्रम म्हणून घोषित केले आहे त. सदर अभ्यासक्रमांमध्ये षििी पदिी अभ्यासक्रमाचा समािेि
करण्यात आलेला आहे . तसेच संदभाषिन क्र.3 येथील षद.22.01.2016 च्या अषिसूचनेद्वारे बी.एङ,
एम.एङ, बी.पी.एङ, एम.पी.एङ या अभ्यासक्रमांना दे खील व्यािसाषयक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित
करण्यात आले आहे . त्यानुसार संदभातील क्र.4 ि 5 येथील िासन षनणणयान्िये राज्यातील
िासकीय/अिासकीय अनुदाषनत/षिनाअनुदाषनत/कायम षिनाअनुदाषनत महाषिद्यालयातील षििी
पदिी ि षिक्षक प्रषिक्षण अभ्यासक्रमांचे (बी.एङ, एम.एङ, बी.पी.एङ, एम.पी.एङ) प्रिेि आयुक्त,
राज्य सामाषयक प्रिेि परीक्षा कक्ष यांच्यामार्णत घेतल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय सामाषयक प्रिेि
परीक्षेद्वारे ि केंद्रीभूत प्रिेि प्रक्रीयेद्वारे एक षखडकी पध्दतीने करण्याबाबत सूचना दे ण्यात आल्या
आहे त. राज्यातील सिण अकृषि षिद्यापीठांमध्ये चालषिल्या जाणाऱ्या षििी पदिी ि षिक्षक प्रषिक्षण
अभ्यासक्रमांच/े षिभागाचे प्रिेि राज्यस्तरीय सामाषयक प्रिेि परीक्षेद्वारे ि केंद्रीभूत प्रिेि प्रक्रीयेद्वारे एक
षखडकी पध्दतीने करण्याची बाब िासनाच्या षिचारािीन होती.
िासन षनणणय:राज्यातील सिण अकृषि षिद्यापीठांमध्ये चालषिल्या जाणाऱ्या षििी पदिी (3 ि 5 ििीय) ि
षिक्षक प्रषिक्षण अभ्यासक्रमांच/े षिभागाचे प्रिेि िैक्षषणक ििण 2016-17 पासून आयुक्त, राज्य
सामाषयक प्रिेि परीक्षा यांच्या मार्णत राज्यस्तरीय सामाषयक प्रिेि परीक्षेद्वारे ि केंद्रीभूत प्रिेि

िासन षनणणय क्रमांकः सीईटी-2016/प्र.क्र.84/मषि-2

प्रक्रीयेद्वारे एक षखडकी पध्दतीने करण्यात येतील. त्यामध्ये खालील अभ्यासक्रमांचा/षिभागांचा
समािेि राषहल :अ.क्र.
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सदर िासन षनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201604071559444508 असा आहे . हा आदे ि
षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.
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( रोषहणी भालेकर )
उप सषचि, महाराष्ट्र िासन.
प्रत,
1) आयुक्त, राज्य सामाषयक प्रिेि परीक्षा तथा सषचि, प्रिेि षनयामक प्राषिकरण, बांद्रा (पूि)ण ,
मुंबई,
2) संचालक, उच्च षिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
3) कुलसषचि, सिण अकृषि षिद्यापीठे , महाराष्ट्र राज्य,
4) सिण षिभागीय सहसंचालक, उच्च षिक्षण,
5) मा. मंत्री (उच्च ि तंत्र षिक्षण) यांचे खाजगी सषचि, मंत्रालय, मुंबई,
6) मा. राज्यमंत्री (उच्च ि तंत्र षिक्षण) यांचे खाजगी सषचि, मंत्रालय, मुंबई,
7) प्रिान सषचि, उच्च ि तंत्र षिक्षण षिभाग यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई,
8) षनिडनस्ती-मषि-2.
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