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कक्षेतूि तंत्रनशक्षण संचालिालयाच्या
अनिपत्याखालील नवनवि पदनवका
अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत ...

महाराष्ट्र शासि
उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग
शासि निणणय क्र. संकीणण-2015/प्र.क्र.252/तांनश-4,
नशबीर कायालय, दालि क्र.5, हैदराबाद हाऊस,
नसव्हहल लाईन्स, िागपूर - 440 001
नदिांक :- 05 जुलै, 2018.
वाचा :1) शासि निणणय, उ.व तं.नश.नव. क्र.निईएम-2016/प्र.क्र.501/तांनश-4, नद.13 ऑक्िोबर, 2016
2) शासि निणणय, उ. व तं.नश. नव. क्र.निईएम-2016/प्र.क्र.559/तांनश-4, नद.15 एनप्रल, 2017
3) शासि निणणय, उ. व तं.नश. नव. क्र.निईएम-2016/प्र.क्र.559/तांनश-4, नद.27 एनप्रल, 2017
4) शासि निणणय, उ. व तं. नश. नव. क्र.निईएम-2016/प्र.क्र.559/तांनश-4, नद.21 जूि, 2017
5) शासि निणणय, उ.व तं.नश.नव. क्र.निईएम-2016/प्र.क्र.559/तांनश-4, नद.11 ऑगस्ि, 2017
6) शासि निणणय, उ.व तं.नश.नव. क्र.निईएम-2016/प्र.क्र.559/तांनश-4, नद.13 सप्िें बर, 2017
7) शासिनिणणय, उ.वतं.नश.नव.क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.332/तांनश-4, नद.7 ऑक्िोबर, 2017
8) शासि निणणय, उ.व तं.नश.नव. क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.465/तांनश-4, नद.14 फेब्रुवारी, 2018
9) शासि निणणय, उ.व तं.नश.नव.क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.407/तांनश-4, नद. 22 फेब्रुवारी, 2018
10) शासि निणणय, उ. व तं. नश. नव. क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.332/तांनश-4, नद. 1 माचण, 2018
11) शासि निणणय, उ. व तं. नश. नव. क्र.िीईएम-2018/प्र.क्र.35/तांनश-4, नद. 31 माचण, 2018
12) शासि अनिसूचिा,उ. व तं. नश. नव. क्र.िीईएम-2018/प्र.क्र.27/तांनश-4, नद.19 मे, 2018
13) प्रवेश नियामक प्रानिकरणािे प्रनसध्द केलेली सूचिा क्र.सीईिीसेल/पदनवकाप्रवेशसूचिा/
पॉनल.2018, डीएसडी 2018 व पोस्ि एच.एस.सी 2018/848,849 व 850, नद.19 जूि, 2018
14) शासि निणणय, उ. व तं. नश. नव. क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.185/तांनश-4, नद. 18 जूि, 2018
15) राज्य मंनत्रमंडळािे बुिवार नद.27 जूि, 2018 च्या बैठकीत नदलेले निदे श
16) संचालक, तंत्रनशक्षण यांचे पत्र क्र.10/एिजीपी/पदनवका प्रवेश/2018/656,नद.28 जूि, 2018
17) शासि अनिसूचिा क्र .संकीणण-2015/ प्र.क्र.252/तांनश-4, नद. 05 जुलै, 2018
प्रस्ताविा :महाराष्ट्र नविाअिुदानित हयावसानयक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नवनिमयि) अनिनियम 2015
(2015 चा महा.28) नद.17 ऑगस्ि, 2015 पासूि लागू करण्यात आलेला आहे . या अनिनियमातील
कलम 2 (द) अन्वये “हयावसानयक नशक्षण” याचा अथण, शासिािे वेळोवेळी हयावसानयक नशक्षण म्हणूि
घोनित व अनिसूनचत केलेला कोणताही शैक्षनणक पाठ्यक्रम, असा असूि त्यामध्ये, कोणत्याही िावािे
संबोिला जाणारा व समुनचत प्रानिकरणािे मान्यता नदलेला, पदवीपूवण ककवा पदहयुत्तर पदवी, पदनवका
दे णारा पाठ्यक्रम यांचा समावेश होतो; असे प्रयोजि करण्यात आलेले आहे . सदर अनिनियमातील
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तरतूदीहदारे घोनित हयावसानयक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, प्रवेश नियामक प्रानिकरण अंतगणत असलेल्या
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांचेहदारे करण्यात येतात. या अनिनियमातील कलम 2 (द) मिील
तरतूदीिुसार संदभण क्र.12 येथील नद.19मे, 2018च्या शासि अनिसूचिेन्वये उच्च व तंत्रनशक्षण
नवभागाच्या अनिपत्याखालील नवनवि अभ्यासक्रम हयावसानयक अभ्यासक्रम म्हणूि घोनित केले आहेत.
या अनिसूचिेसोबतच्या अिुसूची क (Schedule A)मध्ये हयावसानयक पदनवका पाठ्यक्रमांपैकी
अिुक्रमांक 1 येथील ‘अनभयांनत्रकी व तंत्रज्ञाि पदनवका’, अिुक्रमांक 2 येथील ‘औििनिमाणशास्त्र
पदनवका’ व अिुक्रमांक ३ येथील ‘हॉिे ल हयवस्थापि व खाद्यपेय हयवस्था तंत्रज्ञाि पदनवका’
अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . तथानप, सदर अनिनियमाच्या कलम ४ (क) मिील
तरतूदीिुसार सदर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी हे अभ्यासक्रम सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) मिूि
वगळण्यात आले आहेत. आतापयंत या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रीया प्रवेश नियामक प्रानिकरणामाफणत
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेहदारे करण्यात येत होती. शैक्षनणक विण 2017-18 पयंत तंत्रनशक्षण
संचालिालयाअंतगणत असलेल्या या पदनवका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात वैिता प्रमाणपत्र
अनिवायण िहहते . शैक्षनणक विण 2018-19 करीता प्रवेश नियामक प्रानिकरणािे सवण हयावसानयक
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्रवेश अजण करतांिा जात वैिता प्रमाणपत्र असणे अनिवायण केलेले आहे .
शैक्षनणक विण 2018-19 मध्ये पदनवका अभ्यासक्रमासाठी अंदाजे 60 हजार नवद्याथी राखीव प्रवगातूि
प्रवेश घेण्याची शक्यता आहे . पदनवका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी इयत्ता 10 वी उत्तीणण मागास
प्रवगातील नवद्यार्थ्यांिा जात वैिता प्रमाणपत्र नमळनवण्यासाठी जात वैिता पडताळणी सनमतीकडे अजण
करण्यासंबंिीची सोय उपलब्ि िसल्यािे पदनवका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राखीव प्रवगातील
जागाकरीता अजण सादर करतािा अडचणी निमाण झाल्या आहेत. यास्तव, उपरोक्त िमूद जात वैिता
प्रमाणपत्र नमळण्यासंबंिीचे अडचणी व मागास प्रवगातील नवद्यार्थ्यांचे शैक्षनणक नहत नवचारात घेता,
मंनत्रमंडळािे बुिवार नद. 27 जूि, 2018 च्या बैठकीत, पदनवका अभ्यासक्रम प्रवेश नियामक
प्रानिकरणाच्या कक्षेतूि वगळण्या संदभात उनचत कायणवाही करावी, असे निदे श नदले आहेत. या
निदे शािुसार तातडीिे उपाययोजिा करणे आवश्यक होते.
शासि निणणय :महाराष्ट्र नविाअिुदानित हयावसानयक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नवनिमयि) अनिनियम 2015
च्या कलम 2 (द) सह कलम 3 (1) व (2) िुसार नद.19 मे, 2018 रोजी अनिसूनचत करण्यात आलेल्या
अनिसूचिेसोबतच्या अिुसूची क (Schedule A) मिील हयावसानयक पदनवका पाठ्यक्रमांपैकी
अिुक्रमांक 1 येथील ‘अनभयांनत्रकी व तंत्रज्ञाि पदनवका’ अिुक्रमांक 2 येथील ‘औििनिमाणशास्त्र
पदनवका’व अिुक्रमांक ३ येथील ‘हॉिे ल हयवस्थापि व खाद्यपेय हयवस्था तंत्रज्ञाि पदनवका’हे तीि
हयावसानयक अभ्यासक्रम संदभण क्र.17 येथील नद.05 जुलै, 2018 च्या अनिसूचिेहदारे वगळण्याचा
शासिािे निणणय घेतला आहे.
2.

ही अनिसूचिा प्रनसध्द झाल्यामुळे तंत्रनशक्षण संचालिालयाच्या अनिपत्याखालील नवनवि

पदनवका स्तरावरील अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रीया प्रवेश नियामक प्रानिकरणाच्या कक्षेतूि
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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अनिसूचिेच्या नदिांकापासूि वगळली जाणार असल्यािे प्रवेश नियामक प्रानिकरणािे शैक्षनणक विण
2018-19 कनरता पदनवका अभ्यासक्रमाची सुरु केलेली प्रवेश प्रक्रीया आता संचालक, तंत्रनशक्षण,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामाफणत पुढे चालू ठे वण्यात यावी. या पदनवका प्रवेश परीक्षांचे नियंत्रण
करण्याची जबाबदारी संचालक, तंत्रनशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. या पदनवका
अभ्यासक्रमाचे प्रवेश करण्यासाठी, प्रवेश नियामक प्रानिकरणाच्या कक्षेत जाण्यापूवी तंत्रनशक्षण
संचालिालयामाफणत या पदनवका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी जी कायणपध्दती उपयोगात आणण्यात
येत होती सवणसािारणपणे तशीच कायणपध्दती शैक्षनणक विण 2018-19 कनरता व त्यापुढे
अवलंबनवण्याची कायणवाही तंत्रनशक्षण संचालिालयािे करावी.
3.

याबाबत पुढे स्पष्ट्ि करण्यात येते की, उच्च व तंत्रनशक्षण नवभागामाफणत तसेच इतर

नवभागामाफणत सुरु असलेल्या नवनवि हयावसानयक अभ्यासक्रमांसाठी, “राजिी छत्रपती शाहू महाराज
नशक्षण शुल्क नशष्ट्यवृत्ती योजिा” व “डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसनतगृह निवाह भत्ता योजिा” लागू
करण्यात आलेली आहे . जरी संदभण क्र.17 येथील नद. 05 जुलै, 2018 च्या अनिसूचिेहदारे, घोनित
करण्यात

आलेल्या

हयावसानयक

अभ्यासक्रमाच्या

नवनवि

अभ्यासक्रमांमिूि

तंत्रनशक्षण

संचालिालयाच्या अनिपत्याखालील नवनवि पदनवका अभ्यासक्रम वगळण्यात आले असले तरी “राजिी
छत्रपती शाहू महाराज नशक्षण शुल्क नशष्ट्यवृत्ती योजिा” व “डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसनतगृह निवाह
भत्ता योजिा” या दोि योजिांकनरता हे अभ्यासक्रम “हयावसानयक अभ्यासक्रम" म्हणूि कायणरत
राहतील आनण त्याकनरता या दोन्ही योजिांचे लाभ नवहीत अिी व शतींची पूतणता करणाऱ्या पदनवका
स्तरावरील पात्र नवद्यार्थ्यांिा अिुज्ञय
े राहतील.त्याचप्रमाणे संदभण क्र.17 येथील नद. 05 जुलै, 2018
च्या अनिसूचिेमुळे या पदनवका अभ्यासक्रमाकनरता या व अन्य नवभागांमाफणत राबनवण्यात येणाऱ्या
नशष्ट्यवृत्ती, नवद्यावेति अथवा अन्य कोणत्याही योजिांचा लाभ यापुढेही अिुज्ञय
े राहील.
4.

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

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक क्र. 201807051506416208 असा आहे. हा आदे श
नडजीिल स्वाक्षरीिे स्वाक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Sanjay A.
Dharurkar

Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Higher and Technical Education Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee
23011448b7fc64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay
A. Dharurkar
Date: 2018.07.05 17:12:38 +05'30'

( संजय औ. िारुरकर )
प्रनत,
१. मा.राज्यपालांचे सनचव, राजभवि, मलबार नहल, मुंबई
२. मा.मुख्य मंत्रयांचे अपर मुख्य सनचव, मंत्रालय, मुंबई
३. अपर मुख्य सनचव, नवत्त नवभाग , मंत्रालय, मुंबई
४. प्रिाि सनचव (कृनि), कृनि व प.दु .म. नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5. प्रिाि सनचव, नियोजि नवभाग, मंत्रालय, मुंबई

अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि
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सनचव, वैद्यकीय नशक्षण व औििी द्रहये नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
सनचव (प.दु .म.), कृनि व प.दु .म. नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
सनचव, सामानजक न्याय व नवशेि सहाय्य नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
सनचव, आनदवासी नवकास नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
मा.नवरोिी पक्षिेता, नविािपनरिद, नविािभवि, मुंबई
मा.नवरोिी पक्षिेता, नविािसभा, नविािभवि, मुंबई
सवण सन्मािीय नविािपनरिद व नविािसभा सदस्य
आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
आयुक्त, आनदवासी नवकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िानशक
आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, न्यू एक्सेलनसअर नबल्डींग, फोिण , मुंबई-400001
सनचव, प्रवेश नियामक प्रानिकरण, न्यू एक्सेलनसअर नबल्डींग, फोिण , मुंबई-400001
सनचव, शुल्क नियामक प्रानिकरण, महाराष्ट्र राज्य, 305, शासकीय तंत्रनिकेति इमारत, 49,
खेरवाडी, अनलयावर जंग मागण,वांद्रे (पूव)ण , मुंबई-400051
संचालक, तंत्र नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
संचालक, उच्च नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोिि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
आयुक्त, कृनि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आयुक्त, दु ग्ि हयवसाय नवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
आयुक्त, मत्स्य हयवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
संचालक, पशु संविणि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
कुलसनचव, सवण नवद्यापीठे
कुलसनचव, डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर तंत्रशास्त्र नवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, नज.रायगड
कुलसनचव,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य नवज्ञाि नवद्यापीठ, िानशक
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र नशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेति इमारत,49,खेरवाडी,
अनलयावर जंग मागण,वांद्रे (पूव)ण , मुंबई-400051
सहसंचालक, तंत्र नशक्षण नवभागीय कायालये (सवण), (संचालक, तंत्र नशक्षण यांच्यामाफणत)
सहसंचालक, उच्च नशक्षण, नवभागीय कायालये (सवण)
महासंचालक,मानहती व जिसंपकण महासंचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई (प्रनसध्दीसाठी)
सवण नजल्हानिकारी
महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र - 1/2, मुंबई/िागपूर
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 1/2, मुंबई/िागपूर
सवण संबनं ित मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक
उप सनचव (मनश/नवनश/अथणसंकल्प), उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सनचव (तांनश-3, नवनश-3), उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
कक्ष अनिकारी (मनश-2/मनश-4/तांनश-5/तांनश-6/सानश-1), उ. व तं. नव., मंत्रालय, मुंबई
मा.मुख्य सनचव यांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहायक
सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षण यांचे स्वीय सहायक
निवडिस्ती/तांनश-4.
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