राज्यातील सर्व वर्धी अभ्यासक्रमाांसाठी
प्रवत तुकडी वर्द्यार्थी प्रर्ेश क्षमता विवित
करण्याबाबत.
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मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 17 मे, 2017.
र्ाचा:- उच्च र् तांत्र वशक्षण आवण सेर्ायोजि वर्भाग, शासि विणवय क्रमाांक : बैठक 1096/वर्धी महा/
(539/96)/मवश-3, वद.28.04.1997.
प्रस्तार्िा :महाराष्ट्र वर्िा अिुदावित खाजगी व्यार्सावयक शैक्षवणक सांस्र्था (प्रर्ेश र् शुल्क याांचे वर्वियमि)
अवधवियम, 2015 अांतगवत 3/5 र्र्षीय वर्धी पदर्ी अभ्यासक्रम व्यार्सावयक अभ्यासक्रम म्हणूि घोवर्षत करण्यात
आले आहे त. त्यािुसार सि 2016-17 साठी सदर अभ्यासक्रमाांची प्रर्ेश प्रवक्रया आयुक्त, राज्य सामावयक प्रर्ेश
परीक्षा कक्ष याांच्या मार्वत सामावयक प्रर्ेश पवरक्षेद्वारे र् केंद्रीभूत प्रर्ेश प्रवक्रयेिे राबवर्ण्यात आली आहे . सदर
प्रर्ेश प्रवक्रया राबवर्तािा वर्धी महावर्द्यालयाांच्या प्रर्ेश क्षमतेची िोंदणी करतािा, काही महावर्द्यालयाांची प्रर्ेश
क्षमता 80 वर्द्यार्थी प्रवत तुकडी, तर काही महावर्द्यालयाांची प्रर्ेश क्षमता 60 वर्द्यार्थी प्रवत तुकडी अशी
िोंदवर्ण्यात आली होती. सदर प्रर्ेश क्षमतेच्या तर्ार्तीमुळे सि 2016-17 च्या प्रर्ेश प्रवक्रयेमध्ये काही अडचणी
विमाण झाल्यािे, यापुढे वर्धी पदर्ी अभ्यासक्रमाांच्या प्रवत तुकडी वर्द्यार्थी प्रर्ेश क्षमतेमध्ये एकसमािता
आणण्याची बाब शासिाच्या वर्चाराधीि होती.
शासि विणवय:सदां भाधीि वदिाांक 28.04.1997 रोजीच्या शासि विणवयातील “वर्धी महावर्द्यालयाच्या प्रत्येक तुकडीत
जास्तीत जास्त 80 वर्द्यार्थी असार्ेत” ही तरतुद या शासि विणवयान्र्ये अवधक्रवमत करण्यात येत आहे . सि
2017-18 पासूि, राज्यातील सर्व वर्धी पदर्ी अभ्यासक्रमाांची प्रर्ेश क्षमता प्रवत तुकडी 60 वर्द्यार्थी अशी राहील.
2.

सदर शासि विणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळार्र उपलब्ध

करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201705171554341508 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्र्ाक्षरीिे
साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार र् िार्ािे.
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(रोवहणी भालेकर)
उपसवचर्, महाराष्ट्र शासि.
प्रत,
1.

मा. अध्यक्ष, वलगल एज्युकेशि सवमती, बार कौन्न्सल ऑर् इांवडया, िर्ी वदल्ली,

2.

कुलगुरु, महाराष्ट्र िॅशिल लॉ युविव्हव वसटी, मुांबई,िागपूर,

3.

उपाध्यक्ष, स्टे ट बार कौन्न्सल ऑर् इांवडया, महाराष्ट्र, मुांबई,
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4.

आयुक्त, राज्य सामावयक प्रर्ेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, 305, शासकीय तांत्रविकेति
इमारत, 49, खेरर्ाडी, अवलयार्र जांग मागव, र्ाांद्रे (पूर्)व , मुांबई-400 051,

5.

सांचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

6.

सर्व सहसांचालक, उच्च वशक्षण, (सांचालक, उच्च वशक्षण याांच्यामार्वत),

7.

कुलसवचर्, सर्व अकृवर्ष वर्द्यापीठे , (सांचालक, उच्च वशक्षण याांच्यामार्वत),

8.

प्राचायव, शासकीय वर्धी महावर्द्यालय, मुांबई,

9.

प्राचायव, सर्व अशासकीय अिुदावित/वर्िा अिुदावित/कायम वर्िा अिुदावित वर्धी
महावर्द्यालये (सांचालक, उच्च वशक्षण याांच्यामार्वत),

10.

मा. मांत्री (उच्च र् तांत्र वशक्षण वर्भाग) याांचे खाजगी सवचर् मांत्रालय, मुांबई,

11.

मा. राज्यमांत्री (उच्च र्तांत्र वशक्षण वर्भाग) याांचे खाजगी सवचर् मांत्रालय, मुांबई,

12.

प्रधाि सवचर् (उच्च र् तांत्र वशक्षण वर्भाग) याांचे स्र्ीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई,

13.

विर्ड िस्ती/मवश-2.
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