मादाम कामा माग� ,हु ता�मा राजगु� चौक ,
मं�ालय, मुंबई ४०० ०३२, िदनांक-: ११ माच� ,२०१६

�मांक टीईएम-२०१५/सीआर ५३६ / टीई -४ महारा�� िवनाअनुदािनत खाजगी
�यावसाियक शै�िणक सं� था (�वेश व शु�क यांचे िविनयमन ) अिधिनयम २०१५ , (२०१५ चा

महारा�� अिधिनयम � .२८ ) �या कलम ३ ची पोटकलमे १ व २ या�ारे �दान कर�यात आले�या
अिधकारांचा वापर क�न, आिण शासकीय अिधसूचना �.संकीण�.२०१५ /सीआर �. २५२ / टीई४, िद. १६ जून, २०१५ चे अिध�मण क�न महारा�� शासन या�ारे यासोबत जोडले�या
अनु सच
ू ी�या �तंभ (३) म�ये नमूद केलेले पूण� वेळ �यावसाियक पा��म हे उ�त पा��मां�या
�वेशा�या �योजनासाठी

म�ये पदिवका पा��म,

पा��म आिण यथा��थती

म�ये पदवीपूव�

म�ये पद�यु�र पदवी पाठय�म �हणून अिधसूिचत

करीत आहे.

अनु.�.

�यावसाियक

पा��माचे नाव

(१)

(२)

१

अिभयांि�की व
तं��ान

�वेशासाठी पा�ते�या शत� व आव�यकता
(३)
(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन) �याने िकमान ३५ ट�के एवढया एकूण गुणांसह मा�यिमक शाळा
�माणप� (एसएससी) (इय�ा १० वी) परी�ा �कवा ित�याशी समतु�य
परी�ा उ�ीण� केली असली पािहजे.

(एक) उमेदवार हा भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन) �याने उ�च मा�यिमक शाळा �माणप� (एचएससी ) (िव�ान) परी�ा
�कवा

�यावसाियक िवषयासह एचएससी (िव�ान) �कवा तांि�क

िवषयासह एचएससी (िव�ान) परी�ा उ�ीण� केलेली असली पािहजे
�कवा एसएससीनंतर २ वष� कालावधीचा आयटीआयमधील समुिचत
िवशेषीकरण असलेला अ�यास�म पूण� केलेला असला पािहजे.
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(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन) �याने इं�जी, भौितकशा�, रसायनशा� व गिणत हे िवषय घेऊन
एचएससी (इय�ा १२ वी) (िव�ान) परी�ा उ�ीण� केलेली असली
पािहजे.

२

औषधिनम�णशा�

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन) �याने भौितकशा�, रसायनशा� या अिनवाय� िवषयांसह गिणत
�कवा जीवशा� (वन�पितशा� आिण �ािणशा�) यांपैकी एक िवषय
घेऊन एचएससी (िव�ान) परी�ा उ�ीण� केलेली असली पािहजे.

३

हॉटे ल �यव�थापन व (एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
खा�पेय�यव�था

(दोन) �याने एचएससी (इय�ा १२ वी) परी�ा कमीत कमी ३५% गुणांसह

तं��ान

उ�ीण� केलेली असली पािहजे.
–

अनु.�.

�यावसाियक

�वेशासाठी पा�ते�या शत� व आव�यकता

(२)

(३)

पा��माचे नाव

(१)
१

अिभयांि�की
तं��ान

व
(१)महारा�� रा�य उमे दवारी असणारे उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) �याने भौितकशा�, गिणत या अिनवाय� िवषयांसह रसायनशा�
�कवा

जैवतं��ान �कवा

�यावसाियक िवषयांपैकी

जीवशा� �कवा

तांि�क �कवा

एक िवषय घेऊन एचएससी परी�ा

अथवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� क�न �याम�ये वरील

िवषयात एकि�त िमळू न िकमान ५० ट�के गुण (महारा��

रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागास वग� �वग��या आिण

िवकलांग �य�ती असले�या उमेदवारां �या बाबतीत िकमान ४५
ट�के गुण ) िमळवलेले असावेत;

(दोन)उमे दवार अिभयांि�की व तं��ान िवषयातील पदिवका धारक
असला पािहजे आिण �याने िकमान ५० ट�के गुण (महारा��
रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागास वग� �वग��या आिण
िवकलांग �य�ती असले�या उमेदवारां�या बाबतीत िकमान ४५
ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;

(दोन) उमे दवार हा िव�ापीठ अनुदान आयोगाने �या�या के�या�माणे
मा�यता �ा�त िव�ापीठामधून बी. एससी. पदवी परी�ा उ�ीण�

असावा आिण �यात �याने िकमान ५० ट�के गुण (महारा��
रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागास वग� �वग��या आिण
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िवकलांग �य�ती असले�या उमेदवारां �या बाबतीत िकमान ४५
ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;

(तीन) �याने स�म �ािधकरणाने घेल�
े या सामाईक �वेश परी�ेम�ये
(२)

�ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.

अिखल

भारतीय

उमेदवारी

असलेला

उमे दवार,

ज�मू

व

का�मीरमधील �थलांतिरत उमेदवारी असलेला उमेदवार,(एक) उमे दवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन) �याने भौितकशा�, गिणत या अिनवाय� िवषयांसह रसायनशा�
�कवा

जैवतं��ान �कवा

जीवशा� �कवा

तांि�क �कवा

�यावसाियक िवषयांपैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी�ा अथवा
�यास समतु�य परी�ा उ�ीण� क�न �याम�ये वरील िवषयात

एकि�त िमळू न िकमान ५० ट�के गुण (महारा�� रा�यातील आहेत
अशाच केवळ मागास वग� �वग��या आिण िवकलांग �य�ती

असले�या उमेदवारां�या बाबतीत िकमान ४५ ट�के गुण)
िमळवलेले असावेत;

(दोन) उमेदवार अिभयांि�की व तं��ान िवषयातील पदिवकाधारक
असला पािहजे

आिण �याने िकमान ५० ट�के गुण (महारा��

रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागास वग� �वग��या आिण

िवकालांग �य�त� असले�या उमे दवारां �या बाबतीत िकमान ४५
ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;

(दोन) उमे दवार हा िव�ापीठ अनु दान आयोगाने �या�या के�या�माणे
मा�यता�ा�त िव�ापीठामधून बी. एससी. पदवी परी�ा उ�ीण�
असावा आिण �याने िकमान ५० ट�के गुण (महारा�� रा�यातील

आहे त अशाच केवळ मागास वग� �वग��या आिण िवकलांग �य�ती
असले�या उमेदवारां�या बाबतीत िकमान ४५ ट�के गुण) िमळवलेले

असावेत;

(तीन) सामाियक �वेश परी�ेमधील �ा�तांक �कवा जेईई (मु�य)
��पि�का-एक म�ये �ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.

(३) अिनवासी भारतीयांची / भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या
नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�त�ची, आखाती दे शांतील
भारतीय कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,-

(एक) उमेद वाराने भौितकशा� व गिणत या अिनवाय� िवषयांसह

रसायनशा� �कवा जैवतं��ान �कवा जीवशा� �कवा तांि�क
�कवा �यावसाियक िवषयांपैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी�ा

अथवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� क�न �याम�ये वरील िवषयांत
एकि�त िमळू न िकमान ५० ट�के गुण िमळवलेले असावेत;
(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
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(१)महारा�� रा�य उमेदवारी असलेले उमे दवार आिण अिखल भारतीय
उमे दवारी असलेले उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन) �याने , अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क�� �कवा
रा�य

शासनाने

मा�यता

िदले�या

सं�थेमधून

अिभयांि�की

व

तं��ानमधील समुिचत शाखेतील पदिवका परी�ा �कवा �यास समतु�य

परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �याने अिभयांि�की व तं��ान
पदिवका पा��म परी�ेम�ये िकमान ४५

ट�के गुण (महारा��

रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग� �वग��या आिण िवकलांग
�य�ती असले�या उमे दवारां�या बाबतीत िकमान ४०

िमळवलेले असावेत;

(दोन) �याने , िव�ापीठ अनुद ान आयोगाने

ट�के गुण)

�कवा भारतीय िव�ापीठ

संघाने मा�यता िदले�या िव�ापीठाची बी.एससी. पदवी परी�ा उ�ीण�
केलेली असावी आिण �यात �याने िकमान ४५

ट�के गुण (महारा��

रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग� �वग��या आिण िवकलांग
�य�ती असले�या उमे दवारां�या बाबतीत िकमान ४०

ट�के गुण)

िमळवलेले असावेत आिण तो गिणत हा िवषय घेऊन एचएससी परी�ा
उ�ीण� झालेला असला पािहजे;
परं तु,

या

�वग�तील

उमे दवारांना

Engineering

Graphics

/

Engineering Drawing आिण Engineering Mechanics या िवषयाची
�थम वष� अिभयांि�की अ�ययन�म परी�ा, ि�तीय वष��या िवषयांसोबत
दे ऊन उ�ीण� होणे आव�यक आहे .

(तीन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
२

औषधिनम�णशा�

(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असलेला उमे दवार आिण अिखल भारतीय
उमे दवारी असलेला उमे दवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) �याने भौितकशा� व रसायनशा� या अिनवाय� िवषयांसह गिणत
�कवा जैवतं��ान �कवा जीवशा� या िवषयांपैकी एक िवषय घेऊन

एचएससी �कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली असली पािहजे
आिण �याम�ये एकि�त िकमान ४५ ट�के गुण (महारा�� रा�यातील

आहे त अशाच केवळ मागास वग� �वग� आिण िवकलांग �य�ती असले�या
उमे दवारां�या बाबतीत िकमान ४० ट�के गुण ) िमळवलेले असावेत;
(तीन) सीईटी म�ये �ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.
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(१)महारा�� रा�य उमेदवारी असलेला उमेदवार आिण अिखल भारतीय
उमे दवारी असलेला उमे दवार,-

(एक) उमे दवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन) �याने अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा भारतीय
औषधिनम�णशा� पिरषदे ने �कवा क�� �कवा रा�य शासनाने
मा�यता िदले�या सं�थे मधू न औषधिनम�णशा�ामधील पदिवका

परी�ा �कवा �यास समतु�य परी�ा िकमान ४५ ट�के (महारा��
रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग� �वग��या आिण
िवकलांग �य�ती असले�या उमेद वारां�या बाबतीत िकमान ४०
ट�के) गुणांसह उ�ीण� केलेली असली पािहजे.

(तीन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
३

फाम� डी.

(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असलेले उमे दवार आिण अिखल भारतीय
उमेदवारी असलेले उमे दवार,-

(एक) उमे दवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) �याने भौितकशा� व रसायनशा� या अिनवाय� िवषयांसह गिणत

�कवा जैवतं��ान �कवा जीवशा� या िवषयांपैकी एक िवषय
घेऊन एचएससी �कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली

असली पािहजे आिण �याम�ये एकि�त िमळू न िकमान ५० ट�के
गुण (महारा�� रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागास वग� �वग�
आिण िवकलांग �य�ती असले�या उमेदवारां�या बाबतीत िकमान
४५ ट�के गुण ) िमळवलेले असावेत;
(दोन) �याने रा�य मंडळाशी संल�न असले�या आिण स�म क��ीय
�ािधकरणाने व रा�य शासनाने मा�यता िदले�या

सं� थे मधून

औषधिनम�णशा�ामधील पदिवका परी�ा िकमान ५० ट�के

(महारा�� रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग� �वग��या

आिण िवकलांग �य�ती असले�या उमेदवारां�या बाबतीत िकमान

४५ ट�के) गुणांसह उ�ीण� केलेली असली पािहजे;

(तीन) �याने सीईटी म�ये कमीत कमी ५० ट�के गुण िमळवलेले असले
पािहजेत.
४

वा�तुशा�

(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असलेले उमे दवार, अिखल भारतीय
उमेदवारी असलेले उमे दवार, ज�मू व का�मीरमधून �थलांतिरत
उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) �याने गिणत हा िवषय घेऊन एचएससी �कवा �यास समतु�य

परी�ा िकमान ५० ट�के (महारा�� रा�यातील आहे त अशाच केवळ
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मागासवग�

�वग��या

आिण

िवकलांग

�य�ती

असले�या

उमेदवारां�या बाबतीत िकमान ४५ ट�के) एकि�त गुणांसह उ�ीण�
केलेली असावी;

(दोन) �याने अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क�� सरकारने

�कवा रा�य शासनाने मा�यता िदलेली, पूण� वेळ (१० +३) पदिवका परी�ा
�कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने
एकि�त िकमान ५० ट�के गुण (महारा�� रा�यातील आहे त अशाच
केवळ मागासवग� �वग��या

आिण िवकलांग �य�ती असले�या

उमे दवारां�या बाबतीत िकमान ४५

ट�के गुण) गिणत या अिनवाय�

(तीन)

पिरषदे �दारे

िवषयासह िमळवलेले असावेत;
उमेदवाराने

वा�तुशा�

घे�यात

येणा�या,

वा�तुशा�ामधील रा��ीय अिभयो�यता चाचणी परी�ेम�ये (NATA)

िकमान ४० ट�के गुण िमळवलेले असावेत.

(२) अिनवासी भारतीयांची /भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या
नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�तीची, आखाती दे शातील भारतीय
कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,-

(एक)उमेदवाराने गिणत हा िवषय घेऊन एचएससी �कवा �यास समतु�य
परी�ा उ�ीण� केलेली असली पािहजे आिण �यात एक� िमळू न िकमान
५० ट�के गुण िमळवलेले असावेत;

(एक)उमेदवाराने अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क��

सरकारने �कवा रा�य शासनाने मा�यता िदलेली पूण� वेळ पदिवका (१०
+३) �कवा �यास समतु�य परी�ा एकि�त िकमान ५० ट�के गुणांसह
उ�ीण� केलेली असली पािहजे;

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
५

हॉटे ल �यव�थापन व

(१)महारा�� रा�य उमे दवारी असलेले उमे दवार आिण अिखल भारतीय

तं��ान

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

खा�पेय�यव�था

उमे दवारी असलेले उमेदवार,-

(दोन) �याने एचएससी �कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली
असली पािहजे आिण �यात �याने एकि�त िमळू न िकमान ४५ ट�के
गुण (महारा�� रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग� �वग��या
आिण िवकलांग �य�ती असले�या उमे दवारां �या बाबतीत िकमान
४० ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;

(तीन) सीईटी म�ये �ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.
(२) अिनवासी भारतीयांची /भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या
नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�तीची, आखाती दे शातील
भारतीय कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,(एक) �याने एचएससी �कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली
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असली पािहजे आिण �यात �याने एकि�त िमळू न िकमान ४५ ट�के
गुण िमळवलेले असावेत;

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
६

िवधी

(एलएलबी)

�नातक

(क) उमेदवार एकूण िकमान ४५ ट�के गुणांसह उ�च मा�यिमक �माणप�

पदवी परी�ा(+२) �कवा समतु�य (जसे िक ११+१, उ�च मा�यिमक शाळा परी�ा

अ�यास�म (5 वष�)

�माणप�

पा��म)

परी�ा

भारतातील

�कवा

भारताबाहे रील

मा�यता�ा�त िव�ापीठातून उ�ीण� असला पािहजे �कवा क�� �कवा रा�य

शासनाने गिठत केले�या व मा�यता िदले�या उ�च मा�यिमक मंडळाची
�कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� असला पािहजे

�कवा �या�याशी

समतु�य अशी िवदे शातील तेथील शासन मा�यता �ा�त सं�थेची अह� ता

�माणप� परी�ा उ�ीण� असला पािहजे (अनु सूिचत जाती �कवा अनु सूिचत
जमाती�या �वग�तील उमेदवारां किरता िकमान ४० ट�के गुण पािहजे) ;

(ख) �या उमेदवारांनी +2 उ�च मा�यिमक �माणप� �ा�त केले आहे

�कवा �थम पदवी �माणप� परी�ा ही , दू र�थ िश�ण �कवा प��यवहार
प�त अ�यास�मा�ारे उ�ीण� केलेली आहे असे उमेदवार या �वेशासाठी
पा� असतील:

परंतु, मूलभूत अह� तेिशवाय �यांनी १०+२ प�तीने थेट मु�त िव�ापीठातून
परी�ा उ�ीण� केलेली आहे असे उमेदवार या �वेशासाठी पा� नसतील:

परंतु आणखी असे की , �यांन ी मूलभूत अह� तेिशवाय (शाळे ची १ली ते ९
वी इय�ा)१० वी �कवा मा�यिमक शाळा �माणप� परी�ा एकाच �य�नात
उ�ीण� केली असेल ते उमे दवार या �वेशासाठी पा� असणार नाहीत.

परंतु असेही की, असे उमे दवार जे अह� ता परी�ेस ( �या वष�साठी घे�यात
येणारी िनयिमत परी�ा) बसणार असतील �कवा �यांन ी परी�ा िदलेली
असेल असे उमेदवारदे खील �वेश परी�ेसाठी अज� कर�यास पा�

असतील. परंतु अशा उमे दवारांनी �वेशा�या तारखेस अह� ता परी�ा
उ�ीण� अस�याचे ता�पुरते पदवी �माणप� /

अह� ता परी�े�या सव�

स�ां�या गुणपि�का सादर के�यावर ते �वेशासाठी पा� असतील.

(ग) �याने स�म �ािधकरणाने घेतले�या सीईटी म�ये �ा�तांक िमळवलेला
असला पािहजे.

अनु.�. �यावसाियक
(१)
१

पा��माचे नाव
(२)

पद�यु�र पदवी

�यव�थापनशा�

�वेशासाठी पा�ते�या शत� व आव�यकता
(३)
(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असलेला उमेदवार,(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
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पाठय�म (एम.बी.ए./

(दोन)�याने िव�ापीठ अनुद ान आयोगाने �कवा भारतीय िव�ापीठ संघाने

एम.एम.एस)

मा�यता िदले�या कोण�याही िव�ापीठाकडू न दे �यात येणारी कोण�याही

िव�ाशाखेतील िकमान तीन वष� कालावधीची

�नातक पदवी परी�ा

�कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने

एकूण िकमान ५० ट�के �कवा समतु�य गुण (महारा�� रा�यातील आहेत
अशाच केवळ मागासवग� �वग��या आिण िवकलांग �य�ती असले�या

उमे दवारां�या बाबतीत िकमान ४५ ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;

(तीन) स�म �ािधकरणाने घेतले� या सीईटीम�ये �ा�तांक िमळवलेला
असला पािहजे.

(२)अिखल भारतीय उमे दवारी असलेले उमे दवार, ज�मू का�मीर मधून
िव�थािपत उमेदवारी असलेले उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन)�याने िव�ापीठ अनुद ान आयोगाने �कवा भारतीय िव�ापीठ संघाने
मा�यता

िदले�या

िव�ापीठाकडू न

दे�यात

येणारी

कोण�याही

िव�ाशाखेतील िकमान तीन वष� कालावधीची �नातक पदवी परी�ा �कवा
�यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने एकूण

िकमान ५० ट�के(महारा�� रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग�
�वग��या आिण िवकलांग �य�ती असले�या उमे दवारां�या बाबतीत
िकमान ४५ ट�के) �कवा समतु�य गुण िमळवलेले असावेत;

(तीन) पुढीलपै की एका परी�ेम�ये �ा�तांक िमळवलेला असावा; स�म

�ािधकरणा�ारे आयोिजत सीईटी (CET), पदवीधर �यव�थापन �वेश
पिरषद (संय�
ु त रा�� अमेिरका, युएसए) �दारे आयोिजत पदवीधर
�यव�थापन अिभयो�यता चाचणी परी�ा (GMAT) , भारतीय �यव�थापन
सं�थे�दारे आयोिजत सामाईक �वेश परी�ा (CAT), अिखल भारतीय
�यव�थापन संघ �दारे आयोिजत �यव�थापन अिभयो�यता चाचणी परी�ा

(MAT), भारतीय �यव�थापन शाळा संघ�ारे आयोिजत �यव�थापन

अ�यास�म �वेशासाठीची �वेश परी�ा (ATMA), झे िवयस� �यव�थापन

शाळा, जमशेदपूर यांनी आयोिजत केलेली झे िवयस� अिभयो�यता चाचणी

परी�ा (XAT) आिण अिखल भारतीय तं�िश�ण पिरषदे�ारे आयोिजत
सामाईक �यव�थापन अिभयो�यता चाचणी परी�ा(CMAT).

(३) अिनवासी भारतीयांची /भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या
नागिरकांची/ भारतीय वंशा�या �य�तीची, आखाती देशांतील भारतीय

कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,-

(एक) �याने िव�ापीठ अनुदान आयोगाने �कवा भारतीय िव�ापीठ संघाने
मा�यता

िदले�या

िव�ापीठाकडू न

दे �यात

येणा-या

कोण�याही

िव�ाशाखेतील िकमान तीन वष� कालावधीची �नातक पदवी परी�ा �कवा
�यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने एकूण
िकमान ५० ट�के गुण िमळवलेले असावेत;

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
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इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
२

संगणक
(एम.सी.ए.)

उपयोजन
(१)महारा�� रा�य उमेदवारी असलेले उमे दवार, अिखल भारतीय

उमे दवारी असलेले उमे दवार,ज�मू व का�मीर मधून �थलांतिरत

उमे दवारी असलेले उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन)�याने िव�ापीठ अनुद ान आयोगाने �कवा भारतीय िव�ापीठ संघाने
मा�यता

िदले�या

िव�ापीठाकडू न

दे �यात

येणारी,

कोण�याही

िव�ाशाखेतील िकमान तीन वष� कालावधीची �नातक पदवी परी�ा �कवा

�यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने एकूण

िकमान ५० ट�के गुण (महारा�� रा�यातील आहेत अशाच केवळ

मागासवग� �वग��या आिण िवकलांग �य�ती असले�या उमे दवारां�या

बाबतीत िकमान ४५ ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;

(तीन) �याने (१०+२) �तरावरील �कवा �नातक �तरावरील परी�ेम�ये
एक िवषय �हणून गिणत या िवषयाचा अ�यास केलेला असला पािहजे;
(चार) थेट ि�तीय वष� संगणक उपयोजन (कॉ�पुटर

अ�लीकेशन)

�वेशासाठी उमे दवाराने संगणक उपयोजन (कॉ�पुटर अ�लीकेशन) या
िवषयातील �नातक पदवी �कवा िव�ान (मािहती तं��ान �कवा संगणक
िव�ान) या िवषयातील �नातक पदवी �ा�त केलेली असली पािहजे;

(पाच) सीईटीम�ये �ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.

(२) अिनवासी भारतीयांची /भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या
नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�तीची , आखाती दे शातील भारतीय
कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,(एक)उमेदवाराने िव�ापीठ अनुदान आयोगाने �कवा भारतीय िव�ापीठ

संघाने

मा�यता िदले�या िव�ापीठाकडू न दे �यात येणारी कोण�याही

िव�ाशाखेतील िकमान तीन वष� कालावधीची

�नातक पदवी परी�ा

�कवा �यास समतु�य परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने
एकूण िकमान ५० ट�के गुण िमळवलेले असावेत;

(दोन)�याने (१०+२) �तरावरील �कवा �नातक �तरावरील परी�ेम�ये एक
िवषय �हणून गिणत या िवषयाचा अ�यास केलेला असला पािहजे;
(तीन) थेट ि�तीय वष� �वेशासाठी उमेदवाराने संगणक उपयोजन
(कॉ�पुटर अ�लीकेशन) या िवषयातील �कवा िव�ान (मािहती तं��ान

�कवा संगणक िव�ान) या िवषयातील �नातक पदवी �ा�त केलेली
असली पािहजे;

(चार) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
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३

औषधिनम�णशा�

(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असणारे उमेदवार आिण अिखल भारतीय
उमे दवारी असणारे उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) �याने अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा भारतीय
औषधिनम�णशा� पिरषदेने �कवा क�� �कवा रा�य शासनाने मा�यता
िदले�या कोण�याही सं�थेम धून औषधिनम�णशा�ामधील �नातक पदवी
परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने िकमान ५५ ट�के गुण
(महारा�� रा�यातील आहे त अशाच केवळ अनु सूिचत जाती व जमाती

�वग��या आिण िवकलांग �य�ती असले�या उमे दवारां�या बाबतीत
िकमान ५० ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;
(तीन) पदवीधर

औषधिनम�णशा� अिभयो�यता चाचणी (GPAT) या

अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे �या वतीने घे�यात आले�या परी�ेत
�ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.

(चार) �ायोिजत उमे दवारां�या बाबतीत, उमेदवारास एखादी न�दणीकृत
भागीदारी सं�था/ कंपनी/ उ�ोग / शै�िणक आिण / �कवा संशोधन
सं�था अशा िठकाणी �कवा शासनाची �वाय� सं�था �कवा शासनाचा

िवभाग अशा िठकाणी �या िवषयाम�ये �वेश माग�यात येत असेल �या
संबिं धत िवषयातील, अह� ता परी�ा उ�ीण� झा�यानंतरचा कमीत कमी
दोन वष�चा पूण�वेळ कामाचा अनुभव असला पािहजे.

(२) अिनवासी भारतीयांची / भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या

नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�तीची, आखाती दे शांतील भारतीय
कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,(एक) �याने अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा भारतीय
औषधिनम�णशा� पिरषदेने �कवा क�� �कवा रा�य शासनाने मा�यता
िदले�या कोण�याही सं�थेम धून औषधिनम�णशा�ामधील �नातक पदवी

परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने िकमान ५५ ट�के गुण
िमळवलेले असावेत;

(दोन) समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची इतर
आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
४

अिभयांि�की
तं��ान

व

(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असणारे उमेदवार आिण अिखल भारतीय
उमे दवारी असणारे उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
(दोन) अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क�� �कवा रा�य
शासनाने

मा�यता िदले� या सं�थेमधू न, अिभयांि�की व तं��ाना�या

संबिं धत शाखे तील �नातक पदवी परी�ा �कवा �यास समतु�य परी�ा

उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने िकमान ५० ट�के गुण (महारा��
रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग� �वग��या आिण िवकलांग
�य�ती असले�या उमे दवारां�या बाबतीत िकमान ४५ ट�के गुण)
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िमळवलेले असावेत;
(तीन) उमेदवाराने �या पाठय�मासाठी �वेश मािगतलेला असेल �या
संबिं धत

िव�ापीठा�या

दे �यासाठी�या

पा�ता

पद�यु�र

पदवी

िनकषां म�ये

पाठय�माला

िविन�द�ट

�वेश

के�या�माणे

अिभयांि�की�या व तं��ाना�या संबिं धत पाठय�मातील �नातक पदवी
परी�ा उ�ीण� केली असली पािहजे;

(चार) भारतीय �ो�ोिगकी सं�थे�ारे आयोिजत पदवीधर अिभयां ि�की
अिभयो�यता चाचणी (GATE) परी�ेम�ये �ा�तांक िमळवलेला असला
पािहजे.

(पाच) �ायोिजत उमे दवारां�या बाबतीत, उमेदवारास एखादी न�दणीकृत
भागीदारी सं�था/ कंपनी/ उ�ोग/ शै�िणक आिण / �कवा संशोधन

सं�था/ अशा िठकाणी �कवा शासनाची �वाय� सं�था �कवा शासनाचा

िवभाग अशा िठकाणी, �या िवषयाम�ये �वेश माग�यात येत असेल �या

संबिं धत िवषयातील, अह� ता परी�ा उ�ीण� झा�यानंतरचा कमीत कमी
दोन वष�चा पूण�वेळ कामाचा अनुभव असला पािहजे.
(२) अिनवासी भारतीयांची /भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या

नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�तीची , आखाती दे शांतील भारतीय
कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,-

(एक) अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क�� �कवा रा�य
शासनाने

मा�यता िदले� या सं�थेमधू न, अिभयांि�की व तं��ाना�या

संबध
ं ीत शाखेतील �नातक पदवी परी�ा �कवा �यास समतु�य परी�ा
उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने िकमान ५० ट�के गुण
िमळवलेले असावेत;

(दोन) उमेदवाराने �या पाठय�मासाठी �वेश मािगतलेला असेल �या
संबिं धत

िव�ापीठा�या

पद�यु�र

पदवी

पाठय�माला

�वेश

दे �यासाठी�या पा�ता िनकषां म�ये िविन�द�ट के�या�माणे अिभयां ि�की

व तं��ाना�या संबिं धत पाठय�मातील �नातक पदवी परी�ा उ�ीण�
असला पािहजे;

(तीन) समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत

केलेली �वेशासाठीची

इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
६

वा�तुशा�

(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असणारे उमेदवार आिण अिखल भारतीय
उमे दवारी असणारे उमेदवार,-

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;

(दोन)अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा वा�तुशा� पिरषदेने
�कवा क�� �कवा रा�य शासनाने

मा�यता िदले�या सं�थेमधून

वा�तुशा�ामधील �नातक पदवी परी�ा �कवा �यास समतु�य परी�ा

उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात �याने िकमान ५० ट�के गुण (महारा��
रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग� �वग��या आिण िवकलांग
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�य�ती उमे दवारां�या बाबतीत िकमान ४५ ट�के गुण) िमळवलेले
असावेत;

(तीन) सीईटीम�ये �ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.
(२) अिनवासी भारतीयांची /भारताचे समु�पार नागिरक�व असले�या
नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�तीची, आखाती दे शांतील भारतीय

कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,(एक) अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क�� �कवा रा�य
शासनाने मा�यता िदले�या सं�थेमधून वा�तुशा�ामधील �नातक पदवी

परी�ा �कवा �यास समतु� य परी�ा उ�ीण� केलेली असावी आिण �यात

�याने िकमान ५० ट�के गुण िमळवलेले असावेत;

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
६

हॉटे ल

�यव�थापन

(१) महारा�� रा�य उमे दवारी असणारे उमेदवार आिण अिखल भारतीय

आिण

उमे दवारी असणारे उमेदवार,-

तं��ान

(दोन) अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क�� �कवा रा�य

खा�पेय�यव�था

(एक) उमेदवार भारतीय नागिरक असला पािहजे;
शासनाने

मा�यता िदले�या सं�थेमधून

हॉटे ल �यव�थापन आिण

खा�पेय�यव�था तं��ानामधील �नातक पदवी परी�ा �कवा �यास
समतु�य परी�ा उ�ीण� झालेला असला पािहजे आिण �यात �याने िकमान

५० ट�के गुण (महारा�� रा�यातील आहे त अशाच केवळ मागासवग�
�वग��या आिण िवकलांग �य�ती उमे दवारां �या बाबतीत िकमान ४५

ट�के गुण) िमळवलेले असावेत;

(तीन) सीईटीम�ये �ा�तांक िमळवलेला असला पािहजे.
(२) अिनवासी भारतीयां ची /भारताचे समु�पार नागिरक�व असलेले

नागिरकांची / भारतीय वंशा�या �य�तीची, आखाती दे शांतील भारतीय
कामगारांची मुले, आिण िवदे शी नागिरक,-

(एक) अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने �कवा क�� �कवा रा�य
शासनाने

मा�यता िदले�या सं�थेमधून

हॉटे ल �यव�थापन आिण

खा�पेय �यव�था तं��ानामधील �नातक पदवी परी�ा �कवा �यास
समतु�य परी�ा उ�ीण� झालेला असला पािहजे आिण �यात �याने िकमान
५० ट�के गुण िमळवलेले असावेत;

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी घोिषत केलेली �वेशासाठीची
इतर आव�यक पा�ता धारण करत असावा.
७

�थम

�नातक

वष�

-िविध

(एलएलबी)

पदवी पा��म (३
वष�)

(क)

उमे दवाराने

िवधानमंडळा�या

संसदे �या

अिधिनयमानु सार

अिधिनयमानु सार
�थािपत,

�कवा

महारा��

रा�य

रा�यातील

कोण�याही िव�ापीठातून �कवा �यांना अिभमत िव�ापीठ अशी मा�यता

दे �यात आलेली आहे अशा समतु�य रा��ीय सं�थेतून �कवा �याला
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समतु�यता घोिषत कर�यास स�म �ािधकरणाने भारतीय िव�ापीठा�या
समतु�य दज�चे �हणून मा�यता िदलेली असेल अशा िवदे शी

िव�ापीठातून

एकूण

िकमान

४५

ट�के गुणांसह

कोण�याही

िव�ाशाखेतील पदवी परी�ा ( �हणजेच पदवी परी�े�या सव� स�ांचे
एकि�त ४५ ट�के गुण ) उ�ीण� (अनु सूिचत जाती �कवा अनुसूिचत
जमाती�या �वग�तील उमेदवारांकिरता अह� ता परी�ेम�ये केवळ

४०

ट�के गुण आव�यक) असला पािहजे.

(ख) असा उमे दवार जो, पदवी आिण २/३ वष� कालावधीची पद�यु�र
पदवी ही, वरील (क) म�ये नमूद केले�या िव�ापीठामधून मा�यिमक व
उ�च मा�यिमक िनयिमत िश�णा�ारे १०+२+३+२/३ या �कार�या
िश�ण प�तीमधून उ�ीण� असेल:

परं तु जे उमे दवार +२ उ�च मा�यिमक �माणप� परी�ा �कवा �थम पदवी
�माणप� परी�ा ही, दू रिश�ण �कवा प��यवहार प�तीने उ�ीण�

असतील असे उमेदवार दे खील ३ वष��या िविध पा�ा�मासाठी�या
सामाियक �वेश परी�ेसाठी पा� असतील. �या उमेदवारांनी (१०+२,
पदवी, पद�यु�र पदवी) अह� ता परी�ा एकाच �य�नात परं तु मुलभूत

अह� तेिशवाय

(१०+२+३) उ�ीण� केली असेल असे उमे दवार या

�वेशासाठी पा� असणार नाहीत.)

परं तु आणखी असे िक, �यांनी मु� त िव�ापीठातून पदवी �ा�त केलेली
असेल आिण �या िव�ापीठास �कवा �यांनी िदले�या �या पदवीस
िव�ापीठ अनु दान आयोग अिधिनयमानु सार मा�यता नसेल आिण ती

पदवी कायदे शीर िश�णा�या िनयमा�या व िविनयमां�या िव�� असेल,
असे उमेदवार �वेशासाठी पा� असणार नाहीत;

परंतु असेही िक, जे अह� ता परी�ेस ( �या वष�साठी घे�यात येणारी
िनयिमत परी�ा) बसणार असतील �कवा �यांन ी परी�ा िदलेली असेल

असे उमेदवार दे खील �वेश परी�ेसाठी अज� कर�यास पा� असतील.
परंतु अशा

उमे दवारां नी

�वेशा�या तारखेस अह� ता परी�ा उ�ीण�

अस�याचे ता�पुरते पदवी �माणप� व अह� ता परी�े�या सव� स�ां�या
गुणपि�का सादर के�यावरच ते �वेशासाठी पा� असतील;

(ग) �याने स�म �ािधकरणाने घेतले�या सामाियक �वेश परी�ेत �ा�तांक
िमळवलेला असला पािहजे.

उमेदवारास एसएससी, एचएससी, पदिवका �कवा पदवी परी�ांम�ये �कवा
�यां�याशी समतु�य परी�ांम�ये जर अ�री �ेणी दे�यात येत असतील तर, उमेदवाराने अज�चा

नमुना सादर करतेवळ
े ी स�म �ािधका-याकडू न िमळवलेले अ�रातील �ेणीचे गुणांम�ये �पांतर
कर�याबाबतचे �माणप� सादर करणे आव�यक आहे. समतु�य गुणां�या आधारे च उमेदवाराची
पा�ता ठरिव�यात येईल.
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संबंिधत िव�ापीठाने �कवा मंडळाने �या आधारे पदवीचा वग� िदलेला असेल
�यानु सारच �ेणी �कवा गुण िवचारात घे�यात येतील.
महारा��ाचे रा�यपाल यां�या आदेशानुसार व नावाने ,
डॉ. िकरण पाटील,

शासनाचे उपसिचव.
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