राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त व कृषी ववद्यापीठाशी
संलग्न

असलेल्या

खाजगी

अनुदावनत

महाववद्यालयातील आवि कृषी ववद्यापीठांतगगतचे
घटक (शासकीय) महाववद्यालयातील व्यावसावयक
शैक्षविक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सामावयक
प्रवेश पवरक्षा (CET) आवि प्रवेश प्रवक्रया लागू
करिेबाबत.
महाराष्र शासन
कृवष, पशुसंवर्गन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग,
शासन वनिगय क्रमांक : संवकिग 1517/प्र. क्र.20(1)/7अे,
मादाम कामा मागग, हु तात्समा राजगुरु चौक, मंत्रालय वव्तार, मुंबई-400 032.
वदनांक : 2 फेब्रुवारी, 2018.
संदभग :- 1) या ववभागाची शासन अवर्सूचना क्रमांक संवकिग 1517/प्र. क्र.20/7अे, वद. 15.01.2018.
2) महाराष्र कृवष वशक्षि व संशोर्न पवरषदे चे पत्र क्र.मकृप/वशक्षि-1/प्र.क्र.5616/200/2018,
वद.23.01.2018.
शासन वनिगय
महाराष्र ववना अनुदावनत खाजगी व्यावसावयक शैक्षविक सं्था (प्रवेश व शुल्क वववनयमन)
अवर्वनयम, 2015 (2015 चा महाराष्र अवर्वनयम क्र.28) अंतगगत, बी.एस.सी.(ऑनसग)(कृषी)/
बी.एस.सी.(ऑनसग)(उद्यानववद्या)/ बी.एस.सी.(ऑनसग) (वनववद्या)/ बी.टे क्. (कृषी अवभयांवत्रकी)/ बी.टे क्.
(अन्नतंत्र्ान) / बी.एस.सी.(ऑनसग) (सामावजक वव्ान)/ बी.टे क्. (जैवतंत्र्ान) या अभ्यासक्रमांना या
ववभागाच्या संदभावर्न क्र.(1) येथील वद.15.1.2018 च्या अवर्सुचनेन्वये व्यावसावयक शैक्षविक
अभ्यासक्रम म्हिून घोवषत व अवर्सूवचत करण्यात आले आहे त. राज्यातील कृषी ववद्यापीठांकडू न
मान्यताप्राप्त व संलग्नता प्राप्त असलेल्या कायम ववनाअनुदावनत खाजगी महाववद्यालयांमर्ील उपरोक्त
अभ्यासक्रमांसाठी सामावयक प्रवेश पवरक्षा आवि प्रवेश प्रवक्रया याबाबतची कायगवाही उक्त अवर्वनयमाच्या
कलम 23 अन्वये तयार करण्यात आलेल्या वनयमातील तरतूदीनुसार आयुक्त, सामावयक प्रवेश पवरक्षा
तथा सक्षम प्रावर्कारी यांच्याकडू न करण्यात येिार आहे. तथावप, राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त व कृषी
ववद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या खाजगी अनुदावनत महाववद्यालयातील आवि कृषी ववद्यापीठांतगगतचे
घटक (शासकीय) महाववद्यालयांमर्ील उक्त नमूद व्यावसावयक शैक्षविक अभ्यासक्रमांसाठी सामावयक
प्रवेश पवरक्षा आवि प्रवेश प्रवक्रया याबाबत कोिती कायगवाही अवलंवबण्यात यावी याबाबत ्पष्टता
नसल्याने, ही सु्पष्टता व एकवाक्यता आिण्याच्या दृष्टीने राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त व कृवष
ववद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या खाजगी अनुदावनत महाववद्यालयातील आवि कृषी ववद्यापीठांतगगतचे
घटक (शासकीय) महाववद्यालयातील संदभावर्न क्र.(1) येथील वद.15.01.2018 च्या अवर्सूचनेन्वये
घोवषत व अवर्सूवचत करण्यात आलेल्या व्यावसावयक शैक्षविक अभ्यासक्रमांसाठी सामावयक प्रवेश पवरक्षा
आवि प्रवेश प्रवक्रया उक्त अवर्वनयमाच्या कलम 23 अन्वये तयार करण्यात आलेल्या वनयमातील
तरतूदीनुसार आयुक्त, सामावयक प्रवेश पवरक्षा तथा सक्षम प्रावर्कारी यांच्या ्तरावरुन राबववण्यात यावी,
असा शासनाने वनिगय घेतला आहे.
पृष्ठ 2 पैकी 1

शासन वनिगय क्रमांकः संवकिग 1517/प्र. क्र.20(1)/7अे,

2.

तरी सवग संबंवर्तांनी अवर्वनयमातील तरतुदीनुसार आवि शासनाकडू न वेळोवेळी दे ण्यात

आलेल्या वनदे शानुसार पुढील कायगवाही करावी.
3.

सदर शासनवनिगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेत्थळावर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक 201802021501137001 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Devappa
Annappa Gavade
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(दे . आ. गावडे )
सह सवचव, महाराष्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल-वन-कुलपती यांचे सवचव, राजभवन, मुंबई
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रर्ान सवचव, मंत्रालय, मुंबई
3. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई
4. मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई
5. अपर मुख्य सवचव (कृषी), कृषी व पदु म ववभाग, मंत्रालय, मुंबई
6. सवचव (पदु म), कृषी व पदु म ववभाग, मंत्रालय, मुंबई
7. महासंचालक, महाराष्र कृवष वशक्षि व संशोर्न पवरषद, पुिे,
8. आयुक्त, कृषी/ पशुसंवर्गन/मत्स्यव्यवसाय/दु ग्र्व्यवसाय, महाराष्र राज्य, पुिे
9. महालेखापाल, महाराष्र 1 / 2 (लेखापवरक्षा / लेखा व अनु्ेयता) मुंबई / नागपूर,
10. आयुक्त,सामावयक प्रवेश पवरक्षा(CET) तथा सक्षम प्रावर्कारी, 305, गव्हनगमेंट पॉवलटे क्क्नक
वबल्ल्डग, 49, ,खेरवाडी, अवलयावर जंग मागग, बांद्रा-पूव,ग मुंबई-51.
11. कुलगुरु/ कुलसवचव, महात्समा फुले कृवष ववद्यापीठ, राहु री,
12. कुलगुरु/ कुलसवचव, डॉ.बाळासाहे ब सावंत कोकि कृवष ववद्यापीठ, दापोली,
13. कुलगुरु/ कुलसवचव, डॉ.पंजाबराव दे शमुख कृवष ववद्यापीठ, अकोला,
14. कुलगुरु/ कुलसवचव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववद्यापीठ, परभिी,
15. सवग सह सवचव/उप सवचव/अवर सवचव/कक्ष अवर्कारी, कृवष व पदु म ववभाग, मंत्रालय, मुंबई
16. वनवड न्ती, कायासन 7-अे, कृवष व पदु म ववभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.

