शैक्षणणक वषष 2016-17 पासून राज्यातील प्रथम
वषष अणभयाांणिकी / औषधणनमाणशास्त्र/ वैद्यकीय
पदवी अभ्यासक्रमाांची प्रवेश प्रक्रीया राज्य
पातळीवर MHT-CET
या सामाणयक प्रवेश
परीक्षेच्या आधारे करण्यास मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तांि णशक्षण णवभाग
शासन णनणषय क्र.टीईएम-2014/प्र.क्र. 273 /ताांणश-4
मांिालय णवस्तार भवन, मांबई-400 032
णदनाांक: 28 ऑगस्ट, 2015.
सांदभष :- 1) शासन णनणषय, उच्च व तांि णशक्षण णवभाग, क्र. सांकीणष-2011/प्र.क्र.337/ताांणश-4,
णदनाांक 31.10.2012.
2) शासन णनणषय, उच्च व तांि णशक्षण णवभाग, क्र. सांकीणष-2011/प्र.क्र.337/ताांणश-4,
णदनाांक 04.03.2014.
प्रस्तावना :
शैक्षणणक वषष 2014-15 पासून राज्यातील प्रथम वषष अणभयाांणिकी पदवी अभ्यासक्रमाचे
प्रवेश राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या सांयक्त प्रवेश परीक्षेच्या (Joint Entrance Exam-JEE)
आधारे करण्यासउपरोक्त सांदभष क्र 1 अन्वये महाराष्ट्र णवनाअनदाणनत खाजगी व्यावसाणयक
शैक्षणणक सांस्था )प्रवेश व शचक याांचे णवणनयमन) अणधणनयम, 2015 न्वये सदरचे प्रवेअ श शैक्षणणक
वषष 2016-17 पासून राज्य पातळीवरील सामाणयक प्रवेश परीक्षेच्या आधारे करण्यास मान्यता
दे ण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.
शासन णनणषय :
महाराष्ट्र णवनाअनदाणनत खाजगी व्यावसाणयक शैक्षणणक सांस्थाां )प्रवेश व शचक याांचे
णवणनयमन) अणधणनयम, 2015 मधील तरतदीनसार शैक्षणणक वषष 2016-17 पासून राज्यातील
अणभयाांणिकी/औषधणनमाणशास्त्र/वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाांचे प्रवेश हे इयत्ता बारावीच्या
अभ्यासक्रमाांवर आधाणरत राज्य पातळीवरील सामाणयक प्रवेश परीक्षेद्वारे करण्यास खालील अटी व
शतींच्या अधीन राहू न मान्यता दे ण्यात येत आहे .
1) राज्यातील णवणवध अणभयाांणिकी/औषधणनमाणशास्त्र/वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाांसाठी
प्रथम वषाकरीता प्रवेश घेणाऱ्या णवद्यार्थ्यांसाठी एमएचटी-सीईटी (MHT-CET) ही एकच
सामाणयक प्रवेश परीक्षा शैक्षणणक वषष 2016-17 पासून घेण्यात येईल.
2) सदर पदवी अभ्यासक्रमाांच्या प्रवेश परीक्षेकरीता णवद्याथी एकच प्रवेश परीक्षा अजष सादर
करतील.
3) अणभयाांणिकी/औषधणनमाणशास्त्र/वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी
भौणतकशास्त्र व रसायनशास्त्र )प्रत्येकी 50 गण) या दोन्हीची प्रश्नपणिका सामाईक असेल.
तथाणप, गणणत )100 गण) व जीवशास्त्र )100 गण) या णवषयाांच्या स्वतांि प्रश्नपणिका
असतील.
4) राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा )एमएचटी-सीईटी) ही राज्य परीक्षा मांडळाच्या इयत्ता
बारावीच्या अभ्यासक्रमाच्या धतीवर असेल.
5) अणभयाांणिकी, औषधणनमाणशास्त्र व वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाांसाठी प्रवेश पािता व
गणवत्ता खालीलप्रमाणे राहील :अ) राज्यस्तरीय सामाणयक प्रवेश परीक्षेत )एमएचटी-सीईटी) प्राप्त केलेचया गणाांच्या
आधारे गणवत्तेनसार णवद्यार्थ्यांना प्रवेश दे ण्यात येतील.
ब) सामाणयक प्रवेश परीक्षेतील )एमएचटी-सीईटी) गणाांच्या आधारे अणभयाांणिकी,
औषधणनमाणशास्त्र व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाांसाठी स्वतांि गणवत्ता याद्या तयार
करण्यात येतील.
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1. अणभयाांणिकी अभ्यासक्रमाांसाठीची गणवत्ता यादी सामाणयक प्रवेश परीक्षेतील
भौणतकशास्त्र, रसायनशास्त्र व गणणत या तीन णवषयाांच्या गणाांवर तयार करण्यात
येईल.
2. औषधणनमाणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठीची गणवत्ता यादी सामाणयक प्रवेश
परीक्षेतील भौणतकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणण गणणत/जीवशास्त्र या तीन णवषयाांच्या
गणाांवर तयार करण्यात येईल.
3. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाांसाठीची गणवत्ता यादी सामाणयक प्रवेश परीक्षेतील
भौणतकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र या तीन णवषयाांच्या गणाांवर तयार करण्यात
येईल.
क) अणभयाांणिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पाितेसाठी खचया प्रवगातील णवद्यार्थ्याने
राज्य परीक्षा मांडळ ककवा समकक्ष मांडळाच्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेत
भौणतकशास्त्र, गणणत हे अणनवायष आणण रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/ जैवतांिज्ञान/
टे क्क्नकल व्होकेशनल यापैकी एक णवषयात णमळू न एकूण णकमान 50 टक्के
)मागासवगष व शाणररीक णवकलाांग णवद्यार्थ्यांनी णकमान 45 टक्के ) गण प्राप्त करणे
अणनवायष आहे. तसेच औषधणनमाणशास्त्र व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाांसाठी सांबांणधत
समूणचत प्राणधकरणाांनी )मेडीकल काऊक्न्सल ऑफ इांणडया, नणसिंग काऊक्न्सल इ.
सारख्या) णवहीत केलेचया पाितेच्या णनकषाांची पूतषता करणे आवश्यक असेल.
सदर शासन णनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201508291036349508 असा आहे . हा आदे श
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने.
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( डॉ.णकरण पाटील )
उप सणचव, महाराष्ट्र शासन

प्रणत,
1) मा. राज्यपालाांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मांबई
2) मा. मख्यमांिी याांचे प्रधान सणचव
3) अपर मख्य सणचव, वैद्यकीय णशक्षण व औषधी द्रव्ये णवभाग, मांिालय, मबई
4) प्रधान सणचव, सामाणजक न्याय व णवशेष सहाय्य णवभाग, मांिालय, मबई
5) प्रधान सणचव, आणदवासी णवकास णवभाग, मांिालय, मबई
6) प्रधान सणचव, शालेय णशक्षण व क्रीडा णवभाग, मांिालय, मबई
7) सांचालक, तांि णशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मांबई
8) सांचालक, वैद्यकीय णशक्षण व सांशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मांबई
9) सांचालक, आयष, महाराष्ट्र राज्य, मांबई
10) सहसांचालक, तांि णशक्षण णवभागीय कायालये )सवष)
11) आयक्त, समाज कचयाण, महाराष्ट्र राज्य, पणे
12) आयक्त, आणदवासी णवकास, महाराष्ट्र राज्य, नाणशक
13) सांचालक, माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणे
14) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षण मां डळ, राज्य मांडळ, पणे
15) कलगरु, सवष णवद्यापीठे

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासन णनणषय क्रमाांकः टीईएम-2014/प्र.क्र. 273 /ताांणश-4

16) प्रबांधक, लोक आयक्त व उप लोक आयक्त कायालय, 1 ला मजला, नवीन प्रशासन भवन,
मादाम कामा रोड, मांबई-32 )पिाने).
17) मा. मख्य माणहती आयक्त, राज्य माणहती आयोग, 13 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,
मादाम कामा रोड, मांबई-32 )पिाने).
18) मा. मांिी, उच्च व तांि णशक्षण याांचे स्वीय सहायक
19) मा. राज्यमांिी, उच्च व तांि णशक्षण याांचे स्वीय सहायक
20) मा. मख्य सणचव याांचे वणरष्ट्ठ स्वीय सहायक
21) मा. प्रधान सणचव, उच्च व तांि णशक्षण णवभाग याांचे वणरष्ट्ठ स्वीय सहायक
22) उच्च व तांि णशक्षण णवभागातील सवष सहसणचव/उपसणचव/अवर सणचव/कक्ष अणधकारी
23) महासांचालक, माणहती व जनसांपकष, महाराष्ट्र राज्य, मांिालय, मांबई )प्रणसद्धीसाठी)
24) णनवड नस्ती/ताांणश-4

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

