मादाम कामा माग�, हु ता�मा राजगु� चौक,

मं�ालय,मुंबई ४०००३२, िदनांक:-११ माच�, २०१६

�मांक.टीईएम-२०१५ / सीआर ५३६ / टीई - ४ महारा�� िवनाअनु दािनत खाजगी
�यावसाियक शै�िणक सं�था (�वेश व शु�क यांचे िविनयमन) अिधिनयम,२०१५ (२०१५
चा महारा�� अिधिनयम �. २८ ) �या कलम २३ �दारे �दान कर�यात आले�या

अिधकारांचा वापर क�न, महारा�� शासन, या�दारे �थम वष� व थेट ��दतीयवष� - पूण�
वेळ

�यावसाियक

पद�यु�र

तांि�क

पाठय�मांना

(अिभयांि�की

व

तं��ान,

औषधिनम�णशा�, वा�तुशा�, हॉटे ल �यव�थापन व खा�पेय�यव�था तं��ान,
�यव�थापनशा�, संगणक उपयोजन (Computer Application), �ावयाचे �वेश

िविनयिमत कर�यासाठी पुढील िनयम करीत आहे :१.
(१)या िनयमांना, महारा�� िवनाअनु दािनत खाजगी �यावसाियक शै�िणक सं�था
(पूण� वेळ �यावसाियक पद�यु�र तांि�क पाठय�मांना �ावया�या �वेशाचे िविनयमन),
िनयम २०१६ असे �हणावे

(२) ते िदनांक ११ माच� २०१६ पासून अंमलात येतील.

(१) या िनयमांम�ये, संदभ�नु सार दु सरा अथ� अपेि�त नसेल तर, -

(क) “अिधिनयम” याचा अथ�, महारा�� िवनाअनुदािनत खाजगी �यावसाियक

शै�िणक सं�था (�वेश व शु�क यांचे िविनयमन) अिधिनयम २०१५ (२०१५ चा महारा��

अिधिनयम २८), असा आहे ;

(ख) “�वेश उप��थती क��” याचा अथ�, जेथे उमेदवार �वेशाबाबतची कागदप�े

सादर क�न आिण शु�काचा भरणा क�न �वेश िनि�त कर�यासाठी उप��थत राहील
असे क��, असा आहे ;
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(ग) “अिखल भारतीय जागा” याचा अथ�, कोण�याही पा� भारतीय नागिरक
उमेदवारास उपल�ध होणा�या जागा, असा आहे ;

(घ) “आवेदनाप�ाचा नमुना” याचा अथ�, उमेदवाराने �वेशाकिरता संगणकीय

प�दतीने (ऑनलाईन) भरावयाचा िविहत नमुना, असा आहे ;

(ङ)“�वाय� सं�था” याचा अथ�,�या सं�थेस िव�ापीठ अनु दान आयोगाकडू न

�वाय�ता �दान कर�यात आलेली आहे अशी सं�था, असा आहे ;

(च) “क��ीभूत �वेश �ि�ये�या (CAP) जागा” याचा अथ�, स�म �ािधका�याकडू न

क��ीभूत �वेश �ि�येमाफ�त (कॅप) �या जागा भर�यात येतात अशा जागा, असा आहे ;
(छ) “पाठय�म” याचा अथ�, अिभयांि�की व तं��ान, औषधिनम�णशा�,

वा�तुशा�, हॉटे ल �यव�थापन व खा�पेय�यव�था तं��ान, �यव�थापनशा� आिण
संगणक उपयोजन (Computer Application) यांमधील पद�यु�र तांि�क पाठय�म,

असा आहे ;

(ज)“पा� उमेदवार” याचा अथ�, अिधिनयमा�या कलम ३ �या पोट कलम (१)अनु सार

शासनाने वेळोवेळी अिधसूिचत के�यानु सार िविवध �यावसाियक पा�ा�मांसाठी पा�
असणारे उमेदवार, असा आहे ;

(झ) “सुिवधा क��” याचा अथ�, जेथे आवेदनप�ासंबध
ं ातील साम�ीची िव�ी,

संगणकीय प�दतीने (ऑनलाईन) अज� भरणे, कागदप�ांची पडताळणी व त�ार�चे
िनवारण करणे यांसार�या सेवा पुरिव�या जातात, असे क��, असा आहे ;

(�) “मूळ िव�ापीठ” याचा अथ�, यातील िनयम ५(१) म�ये िविन�द�ट के�यानु सार

िव�ापीठ �े�, असा आहे ;

(ट) “एचएससी” याचा अथ�, महारा�� रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश�ण

मंडळाने घेतलेली उ�च मा�यिमक शाळा �माणप� (इय�ा १२वी) परी�ा अथवा
मा�यता�ा�त मंडळांकडू न दे �यात येणारे �यास समतु�य असे �माणप�, असा आहे ;

(ठ) “सं�था�तरीय कोटा” याचा अथ�,शासनाने �कवा समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी
जाहीर के�यानु सार सं�था�तरावर पा� उमेदवारां� या �वेशासाठी उपल�ध असणा�या

जागा, असा आहे ;

(ड) “पर�पर गुणव�ा” याचा अथ�, िविवध वग� �कवा �वग�तील उमेदवारां�या

गुणव�े�या आधारे, असा आहे ;

(ढ) “अ�पसं�याकासाठी जागा” याचा अथ�, ती सं�था �या अ�पसं�याक

समाजाकिरता आहे अशा, रा�यातील अ�पसं�याक समाजातील िव�ा�य�किरता राखून
ठे वले�या जागा, असा आहे ;

(ण) “िबगर �वाय� सं�था” याचा अथ�, �या सं�था �वाय� सं�था नाहीत अशा

सं�था, असा आहे ;
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(त) “भारताचे समु�पार नागिरक” याचा अथ�, क�� सरकारने नागिरक�व अिधिनयम
१९५५ �या कलम ७क अनु सार घोिषत केलेला भारताचे (समु�पार) नागिरक�व �हणून

न�दणी झालेला उमेदवार �कवा �य�ती असा असून �याम�ये भारतीय वंशा�या �य�त�चा
समावेश होतो;

या खंडा�या �योजनाथ�, सव� िव�मान भारतीय वंशा�या �य�त�

�हणजे �यांनी गृह मं�ालय भारत सरकार�या, अिधसूचना �.२६०११/०४/९८/एफ (एक)

िदनांक १९ ऑग�ट, २००२ अनु सार न�दणीकृत काड� धारक आहे त आिण �यांना आता गृह
मं�ालय भारत सरकार�या, अिधसूचना �. २५०२४ /९/२०१४/एफ (एक) िदनांक ९

जानेवारी, २०१५ अनु सार भारताचे समु�पार नागिरक काड� धारक अस�याचे समज�यात
येईल;

(थ) “मूळ िव�ापीठाबाहे रील (ओएचयू)” याचा अथ�, मूळ िव�ापीठ �े�ाबाहे रील �े�,

असा आहे ;

(द) “अह� ता परी�ा” याचा अथ�, �या परी�े�या आधारे एखादा उमेदवार �वेशाकिरता

पा� होतो अशी परी�ा �कवा ितला समतु�य असलेली परी�ा, असा आहे ;

(ध)“�ायोिजत उमेदवार ” याचा अथ�, �या उमेदवारास एखादी न�दणीकृत भागीदारी

सं�था/ कंपनी/ उ�ोग / शै�िणक आिण/�कवा संशोधन सं�था/ �कवा शासकीय िवभाग
�कवा शासनाची �वाय� सं�था अशा िठकाणचा अह� ता पदवीचा िनकाल घोिषत

झा�या�या तारखेनंतर ते अज� �वीकृती�या अंितम िदनांकापय�त कमीत कमी दोन वष�चा,
�या �े�ाम�ये �वेश माग�यात येत असेल �या संबिं धत �े�ातील, पूण� वेळ कामाचा
अनु भव असेल, असा उमेदवार, असा आहे ;

(न) “एसएससी” याचा अथ�, महारा�� रा�य मा�यिमक व उ�च मा�यिमक िश�ण

मंडळाने घेतलेली मा�यिमक शाळा �माणप� (इय�ा १० वी) परी�ा �कवा मा�यता�ा�त
मंडळांकडू न दे �यात येणारे �यास समतु�य असे �माणप�, असा आहे ;
(प) “अिधसं�य जागा”याचाअथ�, समुिचत �ािधकरणाने आिण शासनाने वेळोवेळी
मा�यता िदले�या, मंजूर �वेश�मतेहून अिधक असतील अशा जागा, असा आहे .

(२) या िनयमांम�ये वापरले�या, परंतु �या�या न केले�या श�दांना व श���योगांना

अिधिनयमाम�ये अनु �मे जो अथ� नेमून िदलेला असेल तोच अथ� असेल.
(१)स�म �ािधकारी �यावसाियक शै�िणक सं�थाम�ये �या

शै�िणक वष�किरता �या �यावसाियक पा�ा�मा�या �वेशासाठी रा�य सामाियक �वेश

परी�ा (सीईटी) आव�यक आहे अशा पा��मांना �वेश िमळिव�यासाठी सीईटीम�ये
सहभागी हो�या किरता उमेदवारांकडू न संगणकीय प�तीने (ऑनलाईन) अज� मागवील.

�यावसाियक पा��मांना उमेदवारांनी �वेश िमळव�याबाबत खालील �माणे
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काय�प�ती असेल,(क) या िनयमां�या िनयम ७(१), ७(२) , ७(३) आिण ७(५)(ख) म�ये नमूद केलेली
उमेदवारी असणारे उमेदवार स�म �ािधकरणाकडे क��ीभूत �वेश �ि�येतून

�वेश िमळावा यासाठी आवेदनप� सादर करतील;

(ख) या िनयमां�यािनयम ७(४) म�ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार �थम
स�म �ािधका�याकडे आवेदनप� सादर करतील, �यानंतर स�म �ािधकारी

अशा सव� उमेदवारांची गुणव�ा यादी तयार करील जेणेक�न अशा
अज�दारांना, समुिचत �ािधकरणाने िविन�द�ट के�यानु सार पर�पर गुणव�े�या

आधारे �वेश दे णे सं�थेस श�य होईल;

(ग) या िनयमां�यािनयम ७(४) व ७(५)(क) म�ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे
उमेदवार गुणव�ा यादी �िस� झा�यानंतर सं�था�तारावरील �वेशासाठी

संबिं धत सं�थेकडे आवेदनप� सादर करतील. सं�था,स�म �ािधका�याने तयार
केले�या गुणव�ा यादीतील पर�पर गुणव�े�या आधारे �वेश दे ईल.

उमेदवाराने आवेदनप�ासोबत लागू असतील �या�माणे आव�यक �माणप�े संबिं धत
स�म �ािधका�याने िविहत केले�या आव�यक �प�ात सादर करावीत.

(१) स�म �ािधकारी (सामाियक �वेश �ि�येसंबंधी) सीईटीसंबंधी पुढील मािहती घोिषत
करील:-

(क) सीईटी परी�ेचे मा�यम;

(ख) सीईटी ��पि�केचे �व�प;
(ग) सीईटी परी�ा घे�याची प�दत;
(घ) सीईटी परी�ेचे वेळाप�क;
(ङ ) सीईटी �वेशप� िवतरण;
(च) सीईटी परी�ेचा िनकाल जाहीर करणे, इ�यादी.

(२) स�म �ािधकारी,संचालक, तं� िश�ण यां�याशी िवचारिविनमय क�न सीईटीसंबध
ं ी
परी�ेचा अ�यास�म व इतर मािहती घोिषत करील.

ए

(एक)एचएससी

�कवा

अिभयांि�की

व

तं��ान अह� ता परी�ा उ�ीण�

पदिवका �कवा औषधिनमाण�शा� पदिवका तसेच झा�याचे िठकाण �या
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महारा�� रा�यातील मा�यता�ा�त सं�थेमधून अह� ता संबंिधत िव�ापीठ �े�ा�या
परी�ा उ�ीण� झालेला उमेदवार

अिधकार�े�ांतग�त येत

(दोन)जो एकतर महारा�� रा�याचा अिधवासी आहे

असेल ते िव�ापीठ.

आिण/ �कवा महारा�� रा�यात ज�मलेला आहे , असा
उमेदवार
बी

जो उमेदवार �कार "ए"

मधील िनकषांची पूत�ता अिधवास �माणप� दे �या-या

करीत नसेल, परंतु तो �कवा �याचे वडील �कवा आई �ािधकरणाचे िठकाण �या
महारा�� रा�याचे अिधवासी असून �यां�याकडे

संबंिधत िव�ापीठ �े�ा�या

अिधवास �माणप� आहे , असा उमेदवार.

अिधकार�े�ांतग�त येत
असेल ते िव�ापीठ

सी.

जो उमेदवार �कार "ए" व �कार"बी" मधील उमेदवारा�या विडलां�या
िनकषांची पूत�ता करीत नसेल, परंतु �या उमेदवाराचे �कवा आई�या पद�थापनेचे
वडील �कवा आई क��शासनाचे �कवा क��शासना�या िठकाण �या संबंिधत
उप�मातील कम�चारी आहे त व �यांची पद�थापना िव�ापीठ�े�ा�या
महारा��

रा�यात

झालेली

आहे

व

कॅपसाठी अिधकार�े�ात येत असेल ते

आवेदनप� सादर कर�या�या शेवट�या तारखे�या िव�ापीठ.
आधी ते महारा�� रा�यात कामावर �जू झालेले
आहे त, असा उमेदवार
डी

जो उमेदवार �कार "ए", �कार"बी", व �कार "सी" उमेदवारा�या विडलां�या
मधील िनकषांची पूत�ता करीत नसेल, परंतु �याचे �कवा आई�या पद�थापनेचे
वडील �कवा आई महारा�� शासनाचे �कवा महारा��

�कवा ते िनवृ� झा�यास

शासना�या उप�माचे कम�चारी �कवा िनवृ� कम�चारी िनवृ�ीनंतर �थाियक
आहे त, असा उमेदवार.

झा�याचे िठकाण �कवा
�यांचीजर महारा��ाबाहे र
�ितिनयु�ती कर�यात आली
असेल तर, अंितम

पद�थापनेचे िठकाण �या
िव�ापीठा�या अिधकार
�े�ात येत असेल ते
िव�ापीठ.
ई

जे उमेदवार एच एस सी उ�ीण� �कवा अिभयांि�की मूळ िव�ापीठाबाहे रील �कवा
�कवा तं��ान �कवा औषधिनम�णशा� यामधील रा�य�तरीय जागांसाठी
पदिवका उ�ीण� आहे त , तसेच वाद��त महारा��

उमेदवाराचा िवचार कर�यात

कन�टक सीमा �े�ाम�ये ��थत मा�यता�ा�त सं�थेची येईल.
अह� ता परी�ादे खील उ�ीण� असतील आिण �यांची

मातृभाषा मराठी आहे , असा उमेदवार
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भारतीय नागिरक�व असणारे उमेदवार, या �वग�खाली
पा� आहे त.

रा�यांतग�त असले�या आिण शासनाने अिधसूिचत केले�या

एखा�ा िविश�ट भािषक �कवा

धा�मक अ�पसं�याक समाजातील, महारा��ाचे

अिधवासी असलेले उमेदवार या �वाग�खाली पा� आहे त.

अिधिनयमा�या कलम २ खंड (ढ) म�ये �या�या

के�या�माणे शत�ची पूत�ता करणारे, उमेदवार या �वाग�खाली पा� आहे त.

अिधिनयमा�या कलम २ �या खंड (झ) म�ये नमूद केलेले

िवदे शी िव�ाथ� उमेदवार, िनयम २ �या खंड (त) म�ये �या�या कर�यात आलेले भारताचे

समु�पार नागिरक�व असलेले उमेदवार व अिधिनयमा�या कलम २ �या खंड (ण) म�ये
�या�या कर�यात आलेले भारतीय वंशाची �य�ती असलेले उमेदवार, या �वाग�खाली
पा� आहे त.

(क) आतंकवादी कारवायांमुळे १९९०

पासून ज�मू व का�मीरमधून भारता�या कोण�याही भागात �कवा व ज�मू व का�मीर�या

असुरि�त सीमा�े�ातून, ज�मू व का�मीरमधील �यामानाने सुरि�त िठकाणी िव�थािपत

होऊन आलेले आहे त अशा नागिरकांची मुले; �कवा
(ख) भारतीय �शासन सेवा (भा�से) �कवा भारतीय पोलीस सेवा (भापोसे) �कवा भारतीय

िवदे श सेवा (भािवसे) यामधील अिधका�यांची मुले आिण आतंकवादी कारवायांचा िबमोड
कर�यासाठी ज�मू व का�मीरम�ये बदली झाले�या, तसेच �वेशाकिरता आवेदनप�

सादर कर�या�या अंितम िदनांकास �कवा �यापूव� कामावर �जू झाले�या, ल�करी व
िनमल�करी दलातील कम�चा�यांची मुल;े �कवा

(ग) आतंकवादाचा सामना कर�यासाठी ज�मू व का�मीरम�ये काय�रत असले�या पोलीस
दलातील कम�चा�यांची व अिधका�यांची मुल,े या �वाग�खाली पा� असतील.
(१))जे �ािधकरण
संबिं धत पाठय�मांना मा�यता दे �याकिरता स�म आहे �या �ािधकरणाने िदले�या

मा�यतेनुसार आिण संबिं धत संल�न िव�ापीठाने िदले�या संल�नतेनुसार �थम वष�

पद�यु�र पदवी पा�ा�माची आिण थेट ि�तीय वष� (आनु षंिगक �वेश) �वतं� तुकडी

पद�यु�र पदवी पाठय�मांची मंजूर �वेश�मता असेल. थेट दु स�या वष�साठी �वेश
दे �यासाठी (आनु षंिगक �वेश)

म�ये िद�या�माणे उपल�ध जागांची गणना

कर�यात येईल.

(२) या शै�िणक सं�थांम�ये समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी मा�यता िद�यानु सार
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अिधसं�य जागा �वेशासाठी उपल�ध असतील.
मूळ िव�ापीठातील तसेच मूळ िव�ापीठाबाहे रील व रा�य �तरावरील
िविवध �वग�तील उमेदवारांकिरता जागां�या वाटपाची ट�केवारी ही, िविवध पद�यु�र
म�ये, आिण

पाठय�मां�या �थम वष�साठी

म�ये िदले�या शासन धोरणानु सार असेल;
या

थेट दु स�या वष�साठी

िनयमां�या

िनयम

५(१)

म�ये

िविन�द�टके�या�माणे महारा�� रा�य उमेदवारी असलेले उमेदवार हे या जागांसाठी
पा� असतील.

या िनयमां�या िनयम ५(२) म�ये िविन�द�ट

के�या�माणे उमेदवारी असलेले उमेदवार हे या जागांसाठी पा� असतील.

या िनयमां�या िनयम ५(३)म�ये नमूद केलेली
व

उमेदवारी असणारे उमे दवार

म�ये िविन�द�ट

के�या�माणे या जागांसाठी पा� असतील. या जागा अिधिनयमा�या कलम ६ मधील
पोटकलम २ �या तरतुदीनु सार भर�यात येतील;

सं�थेला मंजूर �वेश �मते�या २० ट�के पय�त

पा� उमेदवारांना �वेश दे ता येतील, हे �वेश खालील शत��या अधीन दे �यात येतील:(एक) या िनयमां�या िनयम ५(१), ५(२), ५(३), ५(४) आिण ५(६) म�ये नमूद कर�यात
आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार या को�ातील जागांवर �वेशासाठी

पा� असतील;

(दोन) जा�तीत जा�त ५ ट�के जागा, समुिचत �ािधकरणाची मा�यता अस�यास
अिनवासी भारतीय उमेदवारामधून सं�था �तरावर भरता येतील;

(तीन) अिनवासी भारतीय उमेदवारासाठी राखीव असले�या जागा िर�त रािह�यास,
अशा िर�त जागा सं�थेस अिखल भारतीय उमे दवारी असणा�या पा�
उमेदवारामधून भरता येतील.

परंतु, या िर�त जागा भरताना �या महारा�� रा�य उमेदवारी असणा�या
उमेदवारांना पर�पर गुणव�े�या आधारे �ाधा�य दे �यात येईल.
(क) भारताचे समु�ापार नागिरक�व असले�या/ भारतीय वंशा�या �य�ती, िवदे शी
िव�ाथ�, आिण आखाती दे शातील भारतीय कामगारांची मुले,-

(एक) या िनयमां�या िनयम ५(५) म�ये िद�यानु सार उमेदवारी असणारे आिण आखाती
दे शातील भारतीय कामगारांची मुले असलेले उमेदवार या अिधसं�य

जागासाठी पा� असतील;
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(दोन) या जागा मंजूर �वेश �मते�या कमाल १५ ट�के �कवा समुिचत �ािधकरणाने
वेळोवेळी िविहत के�यानु सार असतील. या १५ ट�के जागांपैकी एक
तृतीयांश जागा या आखाती दे शातील भारतीय कामगारां�या मुलांसाठी

राखीव असतील व दोन तृतीयांश जागा भारताचे समु�ापार नागिरक/
भारतीय वंशा�या �य�ती /िवदे शी िव�ाथ� असले�या उमेदवारासाठी,

राखीव असतील;

(तीन) या जागा,सं�था,या िनयमां�या िनयम ८ म�ये िदले�या प�तीचा अवलंब
क�न उमेदवारां�या पर�पर गुणव�े�या आधारे भरील.
(ख) ज�मू का�मीर मधून िव�थािपत उमेदवारी असणारे उमेदवार,-

(एक) या िनयमां�या िनयम ५(६) म�ये नमूद कर�यात आलेली उमेदवारी असणारे
उमेदवार या जागासाठी पा� असतील;

(दोन) या को�ातीलजागांची सं�या शासना�या धोरणा नु सार असेल;
(तीन) या जागा स�म �ािधकारी भरेल.
�या उमेदवारानी क��ीभूत �वेश

८.

�ि�येमाफ�त �वेश िमळ�यासाठी आवेदनप� सादर कर�याकिरता िविन�द�ट केले�या
अंितम िदनांकास �कवा �या िदनांकापूव� आवेदनप� सादर केले आहे , अशा सव� पा�

उमेदवारांना गुणानु �म दे �यात येईल.

गुणांची पडताळणी के�यामुळे अह� ता

परी�ेमधील गुणांम�ये फेरबदल झाले असतील आिण संबिं धत स�म �ािधका�याने �कवा
मंडळाने ते गुण यथोिचतरी�या �मािणत केलेले असतील तर, ते गुण, क��ीभूत �वेश

�ि�येमाफ�त �वेशासाठी�या स�म �ािधका�याला �कवा �या�या पदिनद� िशत �ितिनध�ना
ता�काळ कळिव�यात येतील.

तथािप, अशा बदलामुळे होणारा पिरणाम, केवळ

�वेशा�या नंतर�या फेरीसाठी (फे�यांसाठी) िवचारात घे�यात येईल.
उमेदवारांची पा�ता ठरिवताना पुढील काय�प�ती अनु सर�यात येईल,
(क) दशांशानंतर दोन �थानांपय�त पूण�क क�न घेऊन गुणां�या ट�केवारीची गणना
कर�यात येईल;

(ख) एसएससी, एचएससी, पदिवका, पदवी �कवा �यां�याशी समतु�य परी�ेत अ�री

�ेणी िदले�या असतील तर, उमेदवाराने, आवेदनप� सादर कर�या�या वेळी,
संबिं धत स�म �ािधका�याकडू न �कवा मंडळाकडू न अ�री �ेण�चे समतु�य

गुणांम�ये �पांतर क�न घेत�या बाबतचे �माणप� सादर केले पािहजे.

समतु�य गुणां�या आधारे उमेदवाराची पा�ता ठरिव�यात येईल;
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(ग) जर उमेदवार सव� िवषय घेऊन अह� ता परी�ेला पु�हा बसला असेल तर केवळ
शेवटी िदले�या परी�ेम�ये िमळाले�या गुणांचाच िवचार कर�यात येईल.

�थम वष� अिभयांि�की व

तं��ान, औषधिनम�णशा�, �यव�थापनशा�, वा�तुशा�, हॉटे ल �यव�थापन व

खा�पेय�यव�था तं��ान, �थम व थेट ��दतीयवष� संगणक उपयोजन,-

(एक) या िनयमां�या िनयम ५(१), ५(२), ५(३) व ५(६) अनु सार उमेदवारी असणा�या

उमेदवारांची गुणव�ा यादी ही, स�म �ािधका�याने घेतले�या सीईटीत (सामाईक �वेश

परी�ेत) उमेदवाराला िमळाले�या गुणां�या �कवा �ा�तांका�या आधारे �कवा या
पाठय�मां�या �वेशासाठी शासनाने घोिषत के�यानुसार संबिं धत समुिचत �ािधकरणाने

घेतले�या इतर कोण�याही परी�ेत िमळाले�या गुणां�या �कवा �ा�तांका�या आधारे,
तयार कर�यात येईल:

परंत,ु सारखेच गुण, �ा�तांक �कवा ट�केवारी

अस�यास, उमेदवारांमधील सापे�

गुणव�ा पुढील पसंती�माने व खाली िविन�द�ट केले�या प�दतीने ठरिव�यात येईल:(क) एचएससी परी�ेत गुणांची अिधकतम ट�केवारी;

(ख) एसएससी परी�ेत गुणांची अिधकतम ट�केवारी;

(ग) एसएससी परी�ेम�ये िव�ान या िवषयातील अिधकतम गुण;
(घ)एसएससी परी�ेम�ये गिणत या िवषयातील अिधकतम गुण;
(ङ)एसएससी परी�ेम�ये इं�जी या िवषयातील अिधकतम गुण.

(दोन) या िनयमां�या िनयम ५(४) व ५(५) म�ये नमूद के�या�माणेअिनवासी भारतीय/
भारताचे समु�पार नागिरक�व आिण िवदे शी िव�ाथ� असले�या उमेदवारांची गुणव�ा

यादी ही, अह� ता परी�ेम�ये उमेदवारास िमळाले�या गुणां�या ट�केवारी�या आधारे तयार
कर�यात येईल:

परंतु, ट�केवारी सारखीच अस�यास, उमेदवारांमधील सापे� गुणव�ा पुढील
पसंती�माने व खाली िविन�द�ट केले�या प�दतीने ठरिव�यात येईल:(क) एचएससी परी�ेत गुणांची अिधकतम ट�केवारी;

(ख) एसएससी परी�ेत गुणांची अिधकतम ट�केवारी;
(ग) एसएससी परी�ेम�ये िव�ान या िवषयातील अिधकतम गुण;
(घ)एसएससी परी�ेम�ये गिणत या िवषयातील अिधकतम गुण;

(ङ) एसएससी परी�ेम�ये इं�जी या िवषयातील अिधकतम गुण.
९.

(१) िवनाअनु दािनत खाजगी �यावसाियक शै�िणक सं�था

अिधिनयमा�या कलम ३ �या पोट कलम (३) म�ये िन�द�ट के�या�माणे क��ीभूत �वेश
�ि�येमाफ�त िव�ा�य�ना �वेश दे तील.

क��ीभूत �वेश �ि�येचे ट�पे खाली नमूद
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के�या�माणे असतील,(क) स�म �ािधका�याने मािहती पु��तका �द�शत करणे �कवा �िस�द करणे;

(ख) क��ीभूत �वेश �ि�येम�ये भाग घे�यासाठी उमेदवाराने आवेदनप�ाचा नमुना
संगणकीय (ऑनलाईन) प�दतीने भरणे;

(ग) उमेदवाराने सुिवधा क��ावर �य��तश: संगणकीय (ऑनलाईन) आवेदनप�ा�या
नमु�यास पु�टी दे णे व कागदप�ांची पडताळणी क�न घेणे;

(घ) ता�पुर�या गुणव�ा या�ा �द�शत करणे �कवा �कािशत करणे, त�ारी, अस�यास,
�या दाखल क�न घेणे आिण अंितम गुणव�ा या�ा �द�शत करणे �कवा �िस�द
करणे;

(ङ)क��ीभूत �वेश �ि�ये�या पिह�या, दु स�या आिण ितस�या फे�यांसाठी उपल�ध
असले�या, �वग�िनहाय जागा (जागांची रचना) �द�शत करणे;

(च) क��ीभूत �वेश �ि�ये�या (कॅप) पिह�या फेरीपूव�, पाठय�म व सं�था यांचा
पसंती�म असणारा संगणकीय (ऑनलाइन) िवक�प नमुना भरणे व �यास पु�टी दे णे.
उमेदवारांना स�म �ािधका�याने िविन�द�ट के�या�माणे �यां�या पसंतीने सं�था व
पाठय�म याबाबतचे श�य असतील असे जा�तीत जा�त पसंती�म उतर�या �माने
भरता येतील. उमेदवाराने िवक�प अज�स पु�टी िद�यानंतर, तो अज� क��ीभूत �वेश

�ि�ये�या पिह�या, दु स�या आिण ितस�या फेरीम�ये जागा वाटपासाठी िवचारात
घे�यात येईल;

(छ) वाटप केलेली सं�था आिण पाठय�म दश�िवणारे क��ीभूत �वेश �ि�ये�या पिह�या,
दु स�या व ितस�या फेरीतील ता�पुरते जागा वाटप �द�शत करणे;

(ज) उमेदवाराने उप��थती क��ावर उप��थत होणे आिण क��ीभूत �वेश �ि�ये�या
पिह�या, दु स�या व ितस�या फेरीतील जागा वाटपानु सार दे ऊ केलेली जागा

�वीकारणे.

(२) क��ीभूत �वेश �ि�येदर�यान (कॅप) जागा वाटप केलेली अस�यास, ती
�वीकार�यापूव�, उमेदवाराला खाली तरतूद के�या�माणे जागावाटपा�या नंतर�या
फेरीसाठी (फे�यांसाठी), शै�िणक अ�ययन�मा�या �ी�, �लाईड �कवा �लोट या

िवक�पांची िनवड करता येईल.

: उमेदवार �यांना दे ऊ केलेली जागा �वीकारतील आिण �यांना जागावाटपा�या

पुढील कोण�याही फे�यांम�ये सहभागी हो�याची इ�छा असणार नाही, अशा उमेदवारांचा
नंतर�या �वेश फे�यांम�ये िवचार केला जाणार नाही;

उमेदवार �यांना दे ऊ कर�यात आलेली जागा �वीकारतील आिण �याच
सं�थेम�ये वर�या पसंती�मा�या शै�िणक अ�ययन�मात �वेश दे ऊ कर�यात आला तर,

तो �वीकारतील असा िनद� श करतील. अशा उमेदवारांचा �यानंतर�या �वेश फे�यांम�ये
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िवचार केला जाईल;
उमेदवार �यांना दे ऊ कर�यात आलेली जागा �वीकारतील आिण इतर

कोण�याही सं�थेम�ये वर�या पसंती�मा�या शै�िणक अ�ययन�माला �वेश दे ऊ
कर�यात आला तर, तो �वीकारतील असा िनद�श करतील. अ�यथा �यांना स�या

�वीकारलेला शै�िणक अ�ययन�मदे खील �वीकारतील, अशा उमेदवारांचा �यानंतर�या
�वेश फे�यांम�ये िवचार केला जाईल;

�या उमेदवारांनी �लोट �कवा �लाईड हा पय�य िनवडलेला असेल आिण �यांना

वर�या पसंती�माची �यां�या िनवडीची जागा िमळाली असेल, अशा वेळी �या
उमेदवारांनी अगोदर�या फेरीम�ये �वीकारलेली जागा ते आपोआप गमावतील;

ङ �या उमेदवारांना �यां�या पिह�या पसंतीचा �वेश दे ऊ कर�यात आला आहे अशा

उमेदवारांना �लोट �कवा �लाईड हे पय�य उपल�ध असणार नाहीत.
उपल�ध जागा संकेत�थळावर �िस�द कर�यात येतील.

(क) या फेरीकिरता

उमेदवारांना संगणकीय

प�दतीने (ऑनलाईन) िवक�प नमुना भर�यास �कवा पूव� भरले�या नमु�याम�ये बदल
कर�यास मुभा दे �यात येईल.या फेरीदर�यान वाटप करावया�या जागा पुढील शत��या
अधीनतेने दे �यात येतील,-

(एक) ही फेरी सु� हो�यापूव�, उमेदवारांना �लाई�डग �कवा �लो�टग या
िवक�पाव�न ि��झग �कवा नेमके �या उलट �माने आपला िवक�प बदलता
येईल;

(दोन) �या उमेदवारांना अगोदर�या कोण�याही फे�यांम�ये कोणतीही जागा

िमळालेली नाही अथवा �यांनी अगोदर�या फे�यांम�ये �यांचा �वेश घेऊन तो

रदद केला आहे अथवा �यांनी �ीझचा िवक�प िनवडला होता व जे या अंितम
फेरीम�ये �लो�टग व �लाई�डग िवक�प िनवड�यास इ�छु क आहे त असे
उमेदवार या फेरीम�ये भाग घे�यास पा� असतील;
(तीन) �यांनी �लो�टग व �लाई�डग या िवक�पाची िनवड केली असेल आिण जे या
फेरीकिरतादे खील अज� करीत असतील असे उमेदवार, �यांना पूव��या

फेरीम�ये वाटप झाले�या सं�थेचे नांव �यां�या पसंती�मा�या यादीत नमूद

करतील. एकदा का वर�या पसंती�मानु सार नवीन जागेचे वाटप कर�यात
आले की मग,अगोदर कर�यात आलेले वाटप आपोआप र� होईल;

(चार) �लाई�डग व �लो�टग हे िवक�प या फेरीम�ये वाटप केले�या जागांसाठी
असणार नाहीत.
(ख) उमेदवार उप��थती क��ावर उप��थत राहील आिण क��ीभूत �वेश �ि�ये�या (कॅप)

चौ�या फेरी�या वाटपानु सार दे ऊ केलेली जागा �वीकारील.
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(४) सं�थेम�ये उप��थत राहू न �वेश कायम करणे ,- क��ीभूत �वेश �ि�ये�या (कॅप)
अंितम फेरीनंतर, उमेदवार �यास वाटप केले�या सं�थेम�ये उप��थत राहील व �या
सं�थेतील आपला �वेश कायम करील.

क��ीभूत �वेश
�ि�येअंतग�त (कॅपअंतग�त) येणा�या जागांचे वाटप पुढील प�तीनु सार कर�यात येईल,(१)

संगणकीकृत वाटपाचे ट�पे

पुढील�माणे आहे त,(क) िविवध �वग�तील सव� उमे दवारांचा (खुला, राखीव) �यां�या पर�पर गुणव�ेनुसार
वाटपाकिरता िवचार कर�यात येईल;

(ख)सं�था �या अ�पसं�याक समाजाकरीता आहे �या समाजातील, रा�या�या
उमेदवारांना गुणव�े�या आधारे अ�पसं�यांकासाठी�या जागांचे वाटप कर�यात येईल

�कवा अशा जागा �यां�या गुणव�ेनुसार उपल�ध नस�यास खु�या �वग�तील जागांचे
�यां�या पर�पर गुणव�े�या आधारे वाटप कर�यात येईल;

(ग) मागासवग� �वग�तील उमेदवारांचा, �यां�या पर�परगुणव�े�या आधारे खु�या
�वग�तील जागांसाठी िवचार कर�यात येईल �कवा खु�या �वग�तील जागा �यां�या
गुणव�ेनुसार उपल�ध होत नसतील तर, �यां�या संबिं धत राखीव �वग�त जागा

वाटपासाठी िवचार केला जाईल;

(घ) िवशेष मागास �वग�तील उमेदवारांचा, �यां�या गुणव�े�या आधारे खु�या �वग�तील

जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल आिण जे उमेदवार िवशेष मागास �वग�म�ये �यांचा
समावेश हो�यापूव� मागासवग� �वग�म�ये होते अशा िवशेष मागासवग� �वग�तील

उमेदवारां�या बाबतीत, �यां�या मूळ मागासवग� �वग�तील जागा वाटपासाठी �यांचा

िवचार कर�यात येईल;
(ङ)िवकलांग �य�ती �वग�तील उमेदवारांचा �यां�यासाठी राखीव असले�या जागा

वाटपासाठी िवचार कर�यात येईल. अशा �कार�या जागा �यां�या गुणव�ेनुसार उपल�ध

होत नसतील तर, �यां�या पर�पर गुणव�े�या आधारे खु�या �वग�तील जागा
वाटपासाठी िवचार केला जाईल;

(च) अिभयांि�की व तं��ान, औषधिनम�णशा� पा��मांसाठी, �ायोिजत आिण

अ�ायोिजत उमेदवारांना �यांची पर�पर गुणव�ा िवचारात घेऊन जागावाटप कर�यात

येतील.
जर मागासवग� �वग�तील

जागा िर�त रािह�या तर, अशा िर�त रािहले�या जागां�या कमाल २ ट�के इत�या
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मय�दे पय�त, िवशेष मागासवग� �वग�तील उमेदवारांना अशा जागांचे वाटप कर�यात
येईल.

जर पुढील

मागासवग� �वग�तील संबिं धत गटातील जागा िर�त रािह�या तर, �या िर�त रािहले�या
जागांचे वाटप संबिं धत गटामधील उमेदवारांना कर�यात येईल;
:

अनु सूिचत जाती व बौ�द धम�तिरत अनु सूिचत जाती (एससी);

:

िवमु�त जाती/िनरिधसूिचत जमाती (�हीजे/डीटी)/ एनटी( ए);

िविन�द�ट �े�ाबाहे र राहणा�या जमात�सह अनु सूिचत जमाती (एसटी).

भट�या जमाती १ (एनटी-बी).

भट�या जमाती २ (एनटी-सी);
भट�या जमाती ३ (एनटी-डी);
इतर मागासवग� (ओबीसी).

:-गट १ साठी, अनु सूिचत जमाती �वग�तील जागा �यातील उमेदवार
उपल�ध न झा�यामुळे िर�त रािह�या असतील तर �या जागांचे अनु सूिचत जाती
�वग�तील उमेदवारांना वाटप कर�याकिरता िवचार केला जाईल �कवा तसेच उलटप�ी

अनु सूिचत जाती �वग�तील जागांबाबत केले जाईल.

मागासवग� �वग�तील
उमेदवारांसाठी राखीव असले�या जागा िर�त रािह�या असतील, तर अशा जागांचा

िवचार कोण�याही मागासवग� �वग�तील उमेदवारांना वाटप कर�यासाठी कर�यात
येईल.

िवकलांग �य�त�साठी राखीव

असले�या जागा िर�त रािह�या असतील तर, कोण�याही िवकलांग �य�ती उमेदवारांना
अशा जागांचे वाटप कर�यासाठी िवचार कर�यात येईल.

ट�पा पांच पूण� झा�यानंतर जर जागा िर�त रािह�या तर, �यावेळी अशा िर�त

जागां�या वाटपासाठी, मूळ िव�ापीठ व मूळ िव�ापीठे तर असा फरक वगळू न, ट�पा-एक,
ट�पा-तीन, ट�पा-चार, व ट�पा-पाच पार पाड�यात येईल.

सव� पा�

उमेदवारांना पर�पर गुणव�े�या आधारे या जागांचे वाटप कर�याचा िवचार कर�यात

येईल.

या जागा, पा� उमेदवारांना �ा�तांका�या आधारे क��ीभूत �वेश �ि�येमाफ�त

वाटप कर�यात येतील,-
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(क) �थम वष� �यव�थापनशा�– स�म �ािधकरणा�ारे आयोिजत सीईटी, पदवीधर
�यव�थापन �वेश पिरषद (युएसए) �दारे घे�यात येणारी पदवीधर �यव�थापन

अिभयो�यता चाचणी परी�ा (GMAT), भारतीय �यव�थापन सं�थे�दारा
आयोिजत

सामाईक

असोिसएशन�दारा

�वेश

आयोिजत

परी�ा

�यव�थापन

(CAT),

भारतीय

अिभयो�यता

�यव�थापन

चाचणी

परी�ा

(MAT),भारतीय �यव�थापन �शाला असोिसएशन�ारा आयोिजत �यव�थापन

अ�यास�मासाठीची �वेश परी�ा (ATMA), झे िवयस� �यव�थापन �शाला
जमशेदपूर यांनी आयोिजत केलेली अिभयो�यता चाचणी परी�ा (XAT), अिखल

भारतीय तं� िश�ण पिरषदे �ारा आयोिजत सामाईक �यव�थापन अिभयो�यता
चाचणी परी�ा (CMAT),परी�ां�या पस�टाईल�या आधारे;

(ख) �थम वष� औषधिनम�णशा�–अिखल भारतीय तं�िश�ण पिरषदे ने आयोिजत
केले�या पदवीधर फाम� सी अिभयो�यता चाचणी (GPAT) परी�ेतील गुणां�या
आधारे;

(ग) �थमवष� वा�तुशा� – सीईटी परी�ेतील गुणां�या आधारे;

(घ) �थम व थेट ��दतीय वष�, संगणक उपयोजन सीईटी परी�ेतील गुणां�या आधारे;

(ङ)�थमवष� हॉटे ल �यव�थापन व खा�पेय �यव�था तं��ान (एचएमसीटी) – सीईटी
परी�ेतील गुणां�या आधारे.

या सव� जागा "सव�साधारण �वग�तील" जागा �हणून समज�यात येतील आिण या

जागांम�ये, मागास�वग�, िवकलांग �य�ती इ. उमे दवारांकिरता कोणतेही आर�ण
उपल�ध क�न दे �यात येणार नाही.

(क) कॅप�या चारही (पिहली, दु सरी, ितसरी व चौथी) फे�यांम�ये संगणकीय �णाली
वाप�न जागाचे वाटप कर�यात येईल.

(ख) कॅप�या पिह�या , दु स�या व ितस�या फेरीम�ये, या िनयमां�या िनयम १० मधील
ट�पा एक ते तीन पार पाड�यात येईल.

ग) जागा वाटप न होणे व उमेदवार उप��थत न राहणे यामुळे जर जागा िर�त रािह�या
तर, अशा जागांचे वाटप �यापुढील फेरीम�ये कर�यात येईल.

घ) कॅप�या चौ�या फेरीकिरता, या िनयमां�या िनयम१० मधील ट�पा-एक ते ट�पा-सात
पार पाड�यात येतील.
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क) कॅप�या पिह�या , दु स�या, ितस�या व चौ�या फे�यांमधील मूळ िव�ापीठ जागांचे,
मूळ िव�ापीठे तर जागांचे आिण रा�य�तरीय जागांचे वाटप, महारा�� रा�य उमेदवारी

असले�या उमेदवारां�या पर�पर गुणव�ेनुसार केले जाईल. उमेदवारांना,

पर�पर

गुणव�ा, �यांनी भरलेले िवक�प आिण कॅप�या पिह�या , दु स�या, ितस�या व चौ�या
फे�यांम�ये �यावेळी उपल�ध असले�या जागा, यानु सार जागांचे वाटप केले जाईल;

(ख) जागा वाटपा�या िविश�ट ट��यासाठी पा� ठरले�या सव� उमेदवारांचा, जरी

�यांनी अगोदर�या ट��याम�ये जागा वाटप कर�यात आलेले असेल �कवा नसेल तरी, �या
ट��याम�ये जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल;
(ग) कोण�याही ट��या�या जागा वाटपादर�यान, �यावेळी असणा�या जागां�या

उपल�धते�माणे उमेदवाराने भरले�या िवक�पानु सार , �याचा जागावाटपातील �म वर
सरकत राहील;

(घ) िवनानु दािनत �यावसाियक शै�िणक सं�थाम�ये, या िनयमां�या िनयम ७(२), ७(३),

७(४) आिण ७(५) म�ये नमूद उमेदवारीसाठी उपल�ध केले�या जागांसाठी व �ायोिजत
�वग�तील जागां�या वाटपा किरता िविवध �वग�अंतग�त कोण�याही �कारचे आर�ण

असणार नाही.

(ङ) सव� राखीव �वग�तील उमेदवारांचा (िवशेष मागास�वग� उमेदवाराचा �यां�या

मूळ �वग�म�ये)�यां�यासाठी राखीव जगावर पर�पर गुणव�े�या आधारे सव� ट��यावर
जागा वाटपासाठी िवचार केला जाईल.

(च) �म वर सरक�यामुळे, िर�त होणा�या जागांचा, �या ट��या�या जागा वाटपा�या

तरतुद�नु सार �याच ट��यावरील पुढील �ि�येम�ये जागा वाटप कर�याकिरता िवचार

कर�यात येईल;

(छ) भर�यात आले�या पसंती�मामधील पिह�या उपल�ध िवक�पानु सार कर�यात

आलेले वाटप हे अंितम वाटप �हणून अबािधत ठे व�यात येईल.

(ज) कॅप�या पिह�या, दु स�या व ितस�या फेरी दर�यान, ट�पा-दोन म�ये िवशेष
मागासवग�तील उमेदवारांना जागावाटप केले गे�यामुळे, सव� उमेदवारां�या भ�यासाठी

ट�पा दोननंतर जागा वाटपासाठी ट�पा एक पु�हा घे�यात येईल;

(झ) संकेत�थळावर �द�शत कर�यात आले�या वाटप यादीम�ये, उमेदवारांना दे ऊ

कर�यात आले�या ता�पुर�या जागांचे वाटप दश�िव�यात येईल.

या संदभ�त

उमेदवारांशी �य��तश: कोणताही प��यवहार केला जाणार नाही �कवा �यांना
जागावाटप प�े पाठिवली जाणार नाहीत;

(�) �या उमेदवारास जागेचे वाटप कर�यात आले असेल तो उमेदवार “ता�पुरते
जागावाटप प�” संकेत�थळाव�न डाऊनलोड क�न घेईल. जागा-�वीकृती�या वेळेस

उमेदवारास, �वेश उप��थती क��ावर, स�म �ािधका�या�या नावे दश�नी धनाकष� जमा
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करावा लागेल. मूळ कागदप�ांची पडताळणी के�यावर आिण उमेदवार सव� पा�ता
िनकषांची पूत�ता करत अस�याची खा�ी पट�यावर उप��थती क��ाकडू न जागा न�की

केली जाईल. क�� �भारी, �वीकृतीची संगणकीय पावती दे ईल;

(ट) जागा-�वीकृती शु�क, सव�साधारण �वग�तील, िवमु�त जाती/ िनरिधसूिचत

जमाती, भट�या जमाती / िवशेष मागासवग� / इतर मागासवग�

�वग�तील

उमेदवारांसाठी �.५,०००/-, आिण अनु सूिचत जाती, अनु सूिचत जमाती �वग�तील

उमेदवारांसाठी �.१,०००/- एवढे असेल. हे शु�क कॅप �ि�या पूण� झा�यानंतर उमेदवार
संबिं धत

सं�थेत

उप��थत

झा�यास

�.१,०००/-

एवढे

�ि�या

शु�क

वजा

क�न,सं�थेकडे ह�तांतिरत केले जाईल आिण उमेदवाराने सं�थेला �ावया�या

शु�कापोटी समायोिजत केले जाईल. परंतु, जर उमेदवाराने सं�थेत उप��थत हो�यापूव�

�वेश र� केला तर, �ि�या शु�काचे �.१,०००/- वजा क�न उव�िरत र�कम

उमेदवारास परत कर�यात येईल;

(ठ) जागा-�वीकृतीकिरता �य��तश: उप��थत न राहणे �हणजे उमेदवाराने दे ऊ

केलेली जागा नाकारली अस�याचे समज�यात येईल;

(ड) जर कोणतीही कागदप�े �कवा �माणप�े िविधअ�ाहय �कवा खोटी अस�याचे

आढळू न आले आिण/�कवा उमेदवाराने पा�ता िनकषांची पूत�ता केली नाही तर वाटप
कर�यात आलेली जागा कोण�याही वेळी र� कर�यात येईल;

(ढ) �या उमेदवारांना वाटप कर�यात आलेली जागा नाकारावयाची असेल �यांनी

उप��थती क��ावर �वीकृती शु�क भ� नये. वाटप केलेली जागा नाकारणारे उमेदवार,

क��ीभूत �वेश �ि�ये�या दु स-या आिण/�कवा ितस�या फेरीम�ये सहभागी होऊ शकणार

नाहीत.

िवना अनु दािनत सं�थेचे संचालक �कवा �ाचाय�, या जागांवरील �वेश
�ि�या खालील प�तीचा वापर क�न पार पाडील,-

(क) �वेश�ि�या पारदश�क रीतीने पार पाड�यात येईल व �यांनी सं�थेकडे

आवेदनप� सादर केलेले आहे अशा उमेदवारां�या पर�पर गुणव�ेनुसार�वेश दे �यात
येतील;

(ख) �यात �वेशाचे िनयम िविन�द�ट केलेले आहे त, अशी सं�थेची मािहती पु��तका

�कवा िनद� शपु��तका, �वेश�ि�या सु� कर�यापूव� पुरेसा वेळ िमळे ल अशा रीतीने

�कािशत कर�यात यावी. मािहती पु��तकेमधील सव� मािहती ही सं�थे�या संकेत�थळावर
दे खील �द�शत कर�यात यावी;

(ग) �वेशाचे वेळाप�क आिण सं�थेकडू न ��येक पाठय�मातील भरावया�या एकूण
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जागांची सं�या, यांची जािहरात िकमान दोन �मुख वृ�प�ांम�ये दे ऊन आिण सं�थे�या
संकेत�थळावर अिधसूिचत क�न, सं�था आवेदनप� मागवतील;

(घ) �वेशासाठी वेळोवेळी, शासनाने अिधसूिचत केलेले व समुिचत �ािधका�याने

िविन�द�ट केलेले पा�तेचे िनकष पूण� करणारे इ�छु क उमेदवार, सं�था �तरीय

�वेशासाठी िनयम ३(२)(ख) म�ये नमूद के�यानु सार संबिं धत सं�थेचे संचालक �कवा
�ाचाय� यां�याकडे आवेदनप� सादर करतील;

(ड) सं�था समुिचत �ािधका�याने िविन�द�ट के�यानु सार अिनवासी भारतीय

को�ातील जागा स�म �ािधका�याने तयार व �िस� केले�या गुणव�ा यादीतील
गुनानु �मा�या आधारे भरतील .

(च) अिनवासी भारतीय को�ातील जागा वगळू न, सं�था को�ातील जागा

भर�यासाठी, स�म �ािधकरणाने �वेशासाठी तयार व �िस� केले�या गुणव�ा

यादीतील गुनानु �मा�या आधारे सं�थेला उमेदवारांन ा �वेश दे ता येतील;

परंत,ु जेथे समुचीत �ािधकरणाने सामाियक �वेश परी�े�या आधारे �वेश

िविन�द�ट केलेला असेल, अशा वेळी सं�था अिनवासी भारतीय को�ातील जागा
वगळू न, सं�था �तरीय को�ातील जागा, या िनयमां�या िनयम ८(४) म�ये

के�यानु सार तयार कर�यात आले�या गुणव�ा यादीतील गुणानु �मे भरता येतील.

नमूद

(छ) सं�था, सं�था�तरावर, क��ीभूत �वेश �ि�येनंतर िर�त रािहले�या जागांसह
भारताचे समु�पार नागिरक/ भारतीय वंशा�या �य�तीचा/ िवदे शी िव�ाथ�, आखाती

दे शातील भारतीय कामगारांची मुले इ�याद�साठी अिधसं�य कोटा उमेदवारांची गुणव�ा

यादी (या�ा) तयार करील आिण

सूचनाफलकावर �िस� करील आिण ती यादी

सं�थे�या संकेत�थळावरसु�ा �िस�द करील;

(ज) िविन�द�ट केले�या पाठय�मां�या सं�था�तरीय को�ातील जागा (अंशत: �कवा

पूण�त:), क��ीभूत �वेश �ि�येला परत कर�याचा उ�ेश असणा�या अ�पसं�याक �कवा

अ�पसं�याकेतर सं�था, के��ीभूत �वेश �ि�ये�या ��येक फेरीतील जागेची रचना
�द�शत कर�यापूव� दोन िदवस अगोदर तसे कळवतील आिण �या जागांचे, क��ीभूत

�वेश �ि�ये�या िनयमांनुसार वाटप कर�यात येईल;

(झ) घेतले�या आिण र� केले�या सव� �वेशाबाबतची मािहती संगणकीय (ऑनलाईन)

�णालीमाफ�त ता�काळ सं�था अ�यावत करतील;

(�) जर क��ीभूत �वेश �ि�ये�या फे�या पार पड�यानंतर क��ीभूत �वेश �ि�येची

जागा िर�त झा�यास ती जागा क��ीभूत �वेश �ि�येदर�यान ती �या �वग�करीता राखुन

ठे वलेली होती, �या�वग��या उमेदवारामधूनच भर�यात येईल. त�नंतरही जागा िर�त
रािह�यास, �या जागा, अज�दारा�या पर�पर गुणव�े�या आधारे भर�यात येतील.

क��ीभूत �वेश �ि�ये�या सव� फे�या पार पड�यानंतर
17

जागा िर�त रािह�यास, �या जागा सं�था�तरावर स�म �ािधकारी यां�या पूवम
� ा�यतेने
सं�था�तरावरील फेरी�ारे भर�यात येतील.
.

(१)

�वेश�ि�या संप�यानंतर, अिधिनयमा�या कलम ९ �या पोटकलम (५) म�ये नमूद

के�यानु सार ��येक िवनानु दािनत खाजगी �यावसाियक िश�ण सं�था, संचालक, तं�

िश�ण व �वेश िनयामक �ािधकरण यांचेकडे �वेश-मा�यतेसाठीचा ��ताव सादर
करतील.
(२) �वेश-मा�यतेसाठी�या ��तावाम�ये सं�था �तरावर �वेश दे �यात आले�या व कोटा

आहे अशा सव� िव�ा�य�ची यादी,उमेदवारीचा �कार , आर�ण, अह� ता गुण इ�यादी
तसेच �वेशासाठी�या आव�यक कागदप�ांचा समावेश असेल.

(क) उमेदवार, �वेश र� कर�यासाठी संगणकीय (ऑनलाईन) अज� करील आिण �वेश
र� कर�यासाठी असले�या �णाली िन�मत अज�ची �वा�िरत �त सं�थेला सादर

करील;

(ख) उमेदवाराकडू न �वेश र� कर�याबाबत िवनंती अज� �ा�त झा�यानंतर, सं�था
ता�काळ �वेश र� करील आिण सं�थे�या लॉगईन माफ�त �वेश र� कर�याबाबत

संगणकीय (ऑनलाईन) पोच दे ईल आिण उमेदवाराला �वा�िरत �त दे ईल;

(ग) �वेशा�या अंितम िदनांकापूव� �वेश र� के�यास, शु�काचा परतावा, �हणजेच एकूण
शु�कामधून �पये १,०००/- एवढे �ि�या शु�क वजा क�न दोन िदवसांम�ये �कवा

समुिचत �ािधकरणा�या �कवा रा�य शासना�या यथा��थती वेळोवेळी िनध�िरत

माग�दश�क त�वानु सार कर�यात येईल;

(घ) जर स�म �ािधका�याने घोिषत केले�या �वेशा�या अंितम िदनांकानंतर �वेश र�
केला असेल तर, �ितभूती ठे व आिण तारण धन ठे व वगळता कोणताही परतावा

िमळणार नाही.
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अनु सूची - एक

(िनयम ६ व ७ पहा)
अ.�

सं�थेचा �कार

.

जागांची सं�या - मंजूर �वेश�मते�या ट�केवारी�माणे
क��ीभूत �वेश �ि�या जागा
महारा��

उमेदवार

रा�यातील अिखल

भारतीय

सं�था�तरीय

अ�पसं�याक जागा (कोटा) (एन
समाजासाठी

�तरावरील

चा कोटा

आर

आय

साठी�या

५%

(कोटा) जागासह,

जागा

लागू अस�यास )

अिभयांि�की व तं��ान, औषधिनम�णशा�, हॉटे ल �यव�थापन व खा�पेय �यव�था तं��ान
पा��मांसाठी
१

िवनाअनुदािनत

८० ट�के (६० ट�के िबगर �ायोजीत
जागा व २० ट�के �ायोिजत जागा)

खाजगी

काही नाही

�यावसाियक
शै�िणक

सं�था

५ ट�के �ायोिजत
जागा)

सं�था

वगळू न)
२

ट�के िबगर

�ायोिजत जागा व

(अ�पसं�याकासा
ठी�या

२० ट�के (१५

िवनाअनुदािनत

महारा�� रा�यातील जागांपैकी$ ७५ िकमान

शै�िणक सं�था

�ायोिजतसाठी

@

अ�पसं�यांक

ट�के िबगर�ायोिजत व २५ ट�के ट�के

५१ २०

ट�के(१५

ट�के

िबगर

�ायोिजत

जागा

व

ट�के

५

�ायोिजत जागा)
वा�तुशा� पा��मासाठी
३

िवनाअनुदािनत

८० ट�के

काही नाही

२० ट�के

खाजगी
�यावसाियक

शै�िणक सं�था
(अ�पसं�याका
साठी�या सं�था
वगळू न)
४

िवनाअनुदािनत

महारा��

अ�पसं�याक

ट�के

रा�यातील जागांपैकी$

१०० िकमान@ ५१ २० ट�के
ट�के

शै�िणक सं�था
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�यव�थापनशा� पा��मासाठी
५

िवनाअनुदािनत
खाजगी

१५ ट�के

काही नाही

क��ीभूत

िकमान

२० ट�के

६५ ट�के (रा�य�तरीय)

�यावसाियक
शै�िणक सं�था मूळ
(अ�पसं�याका

िव�ापीठासाठी

४५.५

ट�के, अ�य िव�ापीठासाठी

साठी�या सं�था १९.५ ट�के
वगळू न)
६

िवना अनुदािनत
अ�पसं�याक

महारा��

शै�िणक सं�था

जागांपैकी

रा�यातील �वेश

$

१००

@

५१ २० ट�के

ट�के

ट�के �ि�येअंत

(रा�य�तरीय)

ग�त

महारा�� रा�यातील जागां

$

असणा�या
जागांपैकी

पैकी मूळ िव�ापीठासाठी ७० १५ ट�के
ट�के,

व

िव�ापीठासाठी

अ�य
३०

ट�के

जागा
�थम वष� संगणक उपयोजन पा��मांसाठी
७

िवनाअनुदािनत

मूळ

�यावसाियक

१९.५ ट�के

खाजगी

िव�ापीठासाठी

४५.५ १५ ट�के

ट�के, अ�य िव�ापीठासाठी

काही नाही

२० ट�के

शै�िणक सं�था
(अ�पसं�याका
साठी�या सं�था
वगळू न)
८

िवनाअनुदािनत
अ�पसं�याक

शै�िणक सं�था

महारा��

जागांपैकी$

रा�यातील क��ीभूत
मूळ �वेश

िव�ापीठासाठी ७० ट�के,
अ�य

िव�ापीठासाठी

ट�के जागा

�ि�येअंत

िकमान
ट�के@

५१ २० ट�के

३० ग�त
असणा�या
जागांपैकी
१५ ट�के

थेट ��दतीय वष� संगणक उपयोजन �वेशाकिरता
९

िवनाअनुदािनत

मूळ िव�ापीठासाठी

खाजगी

ट�के , अ�य िव�ापीठासाठी नाही

५६ काही

काही नाही

२० ट�के
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�यावसाियक

२४ ट�के

शै�िणक सं�था
(अ�पसं�याका
साठी�या सं�था
वगळू न)
१०

िवनाअनुदािनत

महारा��

अ�पसं�याक

जागांपैकी

शै�िणक सं�था

िव�ापीठासाठी ७० ट�के,
अ�य

$

रा�यातील काही

िव�ापीठासाठी

मूळ नाही

िकमान
@

५१ २० ट�के

ट�के

३०

ट�के जागा

कॅप जागा = मंजूर �वेशसं�या - सं�था�तरीय जागा
#

अ�पसं�यांक उमेदवारासाठी�या जागा वगळू न क��ीभूत �वेश �ि�येतील जागा

महारा�� रा�यातील जागा = क��ीभूत �वेश �ि�येतील जागा – (अिखल भारतीय
उमेदवारासाठी जागा + अ�पसं�यांक उमेदवारासाठी�या जागा )
% - ट�केवारी
* अ�पसं�यांक उमेदवारासाठी�या जागा व सं�था�तारावरील जागा वगळता महारा�� रा�य

उमेदवारी असले�या व अिखल भारतीय उमेदवारी असले�या उमेदवारामधून िनध�िरत
�माणाम�ये भर�यात येतील.

@

अ�पसं�यांक सं�था कमीत कमी ट�के जागा क��ीभूत �वेश �ि�येमधून (अ�पसं�याक

समुदाया�या उमेदवारामधून) भरेल. ही सं�या कमाल १०० ट�के पय�त असू शकेल. तथािप,

��येक सं�था क��ीभूत �वेश �ि�या सु� हो�यापूव� �यां�या सं�थेतील अ�पसं�यांक को�ातून
भरावया�या जा�तीत जा�त ट�के (जागा) घोिषत करतील आिण स�म �ािधका�याला
कळवतील.

ज�मू व का�मीर मधून िव�थािपत झाले�या उमेदवारासाठीचे �वेश स�म �ािधकरण करेल,
उपल�ध जागांची सं�या शासना�या धोरणानु सार असेल.

(२) भारताचे समु�पार नागिरक/ भारतीय वंशाचे नागिरक, िवदे शी िव�ाथ� व आखाती दे शातील
भारतीय कामगारांची मुले या �वग�तील उमेदवाराचे �वेश सं�था करेल. या जागांची सं�या मंजूर
�वेशसं�या जागां�या १५% �कवा समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी िदले�या मा�यतेनुसार असेल

(लागू अस�यास).
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–

क��ीभूत �वेश �ि�येचा िवक�प नमुना सादर कर�यापूव�, उपल�ध जागांची िवभागणी
संकेत�थळावर अिधसूिचत कर�यात येईल.

(एक)- आनु षंिगक �वेशासाठी�या जागा : मंजूर �वेश�मते�या २० ट�के, �या मंजूर
�वेश�मतेपे�ा अिधक, अिधसं�य असतील.
(दोन) मंजूर �वेश�मतेतील िर�त रािहले�या जागा (एस):-: उपरो�त िशवाय एखा�ा

पाठय�मा�या िर�त जागा , �याची गणना खालील�माणे कर�यात येईल �या �वेशासाठी
उपल�ध असतील.

एस = एसआय - (एसआय अंतग�त �वेश - सी - एफ +बी -एल + पी), जर

एस >0 तर, �यादे खील उपल�ध असतील, जेथे
गणना करताना

िववरण

वापरलेले सं�ेप
एसआय

मंजूर �वेश�मता

एसआय अंतग�त �वेश

मंजूर �वेश�मतेमधील जागांवर झालेले �वेश

सी

�थम वष� �तरावर र� झाले�या �वेशांची सं�या

एफ

संल�न िव�ापीठा�या िनयमांनुसार ��दतीय वष� �वेशासाठी पा� न ठरले�या
िव�ा�य�ची सं�या

बी

संल�न िव�ापीठा�या िनयमानुसार ��दतीय वष� �वेशासाठी पा� ठरले�या,
अगोदर�या तुकडीतील िव�ा�य�ची सं�या

एल

ि�तीय वष�साठी दु स�या सं�थेतून सं�थेत आले�या आिण / �कवा �याच
सं�थेतील अ�य पा��मातून दु स�या पा��मास बदलून घेतले�या
िव�ा�य�ची सं�या

एस

मंजूर �वेश �मते अंतग�त िर�त रािहले�या जागा

पी

��दतीय वष�साठी दु स�या सं�थेतून सं�थेत आले�या आिण/�कवा �याच
सं�थेतील अ�य पाठय�मातून दु सरा पाठय�म बदलून घेतले�या िव�ा�य�ची
सं�या

मंजूर �वेश �मते अंतग�त िर�त रािहले�या जागांची गणना करताना, कोण�याही

�कार�या अिधसं�य जागेवर/जागांवर �वेश िदले�या िव�ा�य�चा िवचार केला जाणार नाही.

वेळाप�कानु सार, मंजूर �वेश�मते अंतग�त िर�त जागांची गणना कर�या�या
अंितम िदनांकापय�त िव�ापीठाचा / सं�थेचा िनकाल घोिषत कर�यात आला नसेल, तर "बी" चे
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मू�य हे अगोदर�या तुकडयांम�ये असले�या आिण मागील शै�िणक वष�म�ये परी�ेला बसले�या
उमेदवारांची एकूण सं�या �हणून घेतले जाईल.

िनकाल घोिषत झा�यानंतर पुन:पिर�ाथ�ना सामावून घेत�यानंतरच केवळ

पाठय�म बदलून िदला जाईल.

(क) थेट ि�दतीय वषा�ची �वतं� तक
ु डी:- पाठय�मां�या थेट ि�दतीय वषा��या �वतं� तक
ु डीक�रता,
अ�खल भारतीय तं� �श�ण प�रषदे ने मा�यता �दले�या, मंजूर �वेश�मते�या १०० ट�के या
�माणात या जागा असतील.

अ.�.

सं�थेचा �कार

स�म �ािधका�याकडील जागांची सं�या (क��ीभूत �वेश �ि�या
जागा) मंजूर �वेश �मते�या ट�केवारी�माणे �कवा (आनुषंिगक
�वेश जागा + िर�त जागा)
सव�साधारण जागा

१

िवनाअनुदािनत
�यावसाियक

अ�पसं�याक कोटा

खाजगी (आनुषंिगक �वेश जागा + िर�त जागा ) काही नाही
शै�िणक यां�या १०० ट�के

सं�था

�वतं� तुकडी :- मंजूर �वेश�मते�या

(अ�पसं�याकासाठी�या

१०० ट�के

सं�था वगळू न )
२

िवनाअनुदािनत
अ�पसं�याक
सं�था

(आनुषंिगक �वेश जागा + िर�त जागा
शै�िणक अ�पसं�याकासाठी�या जागा)

�वतं� तुकडी :- (मंजूर �वेश�मताअ�पसं�याकासाठी�या जागा)

िकमान ५१ ट�के

महारा�� रा�याचे रा�यपाल यां�या आदे शानु सार व नावाने
डॉ. िकरण पाटील

शासनाचे उपसिचव.
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