
 
महारा��  रा� तांि�क  शै�िणक सं�था (�वेश ) िनयम,२०१९ 
 
महारा�� शासन, रा�ाम�े िविवध पूण�वेळ तांि�क पदिवका पाठय�मां�ा �थमवष� व थेट ��दतीय वषा�ना             

�वेश घे�ासाठी लागणारी �वेश पा�ता व �वेशासाठीचे िनयम �िस� करीत आहे. 

या िनयमाम�े �वेशासाठी आवेदनप� मागिवणे, �वेश पा�ता, गुणव�ा यादी तयार करणे ,            

जागावाटप, सं�था�रीय कोटयातील जागा ,  क� �ीभूत �वेश �ि�येनंतर �र� रािहले�ा जागावर �वेश,           

क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) वाटपाचे ट�े आिण प�ती, अिधसं� जागा , गुणव�ा यादी व �वेश दे�ात               

आले�ा िव�ा�ा��ा यादीस मा�ता  ,  �वेश र� करणे  , गुणव�ा यादी व �वेश दे�ात आले�ा               

िव�ा�ा��ा यादीस मा�ता , शु�ाचा परतावा ई. बाबी�ंा काय�प�तीचा समावेश आहे. 

हे िनयम महारा�� रा�ातील पूण�वेळ �ावसाियक तांि�क पदिवका पाठय�मां�ा पूण�वेळ �थमवष�            

व थेट ��दतीय वषा�ना (अिभयांि�की व तं��ान ,  औषधिनमा�णशा� आिण हॉटेल �व�थापन व खा�पेय             

�व�था तं��ान) पाठय�म राबिवणा�या खालील सं�थाना लागू होतील. 

(क ) सव� शासकीय �ाय� व िबगर �ाय� तं�िनकेतने/सं�था 

(ख ) सव� अशासकीय अनुदािनत �ाय� व िबगर �ाय� तं�िनकेतने/सं�था (अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था            

ध�न) 

(ग ) सव� िव�ापीठ संचािलत तं�िनकेतने/सं�था 

(घ)  सव� खाजगी िवनाअनुदािनत   तं�िनकेतने/सं�था (अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था ध�न) 

 
१.  संि�� नाव व �ारंभ, -  
 
      (१)  या िनयमांना ,  महारा��  रा� तांि�क  शै�िणक सं�था (�वेश ) िनयम,२०१९ असे �णावे. 
      (२)  ते शै�िणक वष�  २०१९-२० पासून अंमलात येतील. 
 
२. �ा�ा, -  या िनयमांम�े ,  संदभा�नुसार दुसरा अथ� अपेि�त नसेल तर , - 
 
(क)“�वेश उप��थती क� �” याचा अथ� ,  जेथे उमेदवार �वेशाबाबतची कागदप�े सादर क�न आिण �वेश             

िनि�ती शु�ाचा भरणा क�न �वेश िनि�त कर�ासाठी उप��थत राहील असे क� � ,  असा आहे ; 

(ख) “आवेदनप�ाचा नमुना” याचा अथ� ,  उमेदवाराने �वेशाक�रता ऑनलाईन प�दतीने भरावयाचा िविहत           

नमुना ,  असा आहे ; 

(ग) “समुिचत �ािधकारण ” याचा अथ� ,  जे पदिवका पा��म िकंवा शै�िणक िव�ाशाखा यांना मा�ता देते               

व �ांचे िविनयमन करते असे, रा� वा क� � शासनाने घोिषत केलेले �ािधकरण  ,  असा आहे ; 
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(घ) “�ाय� सं�था” याचा अथ� ,  �ा सं�थेला महारा�� रा� तं� िश�ण मंडळाने आिण महारा�� शासनाने               

�ाय�ता  �दान केलेली आहे अशी सं�था ,  असा आहे ; 

(ड)  “ बाटू” याचा अथ� डॉ बाबासाहेब आंबेडकर टे�ोलोिजकल युिन�िस�टी ,  लोनेरे असा आहे ; 

(च) “उमेदवार” याचा अथ�, शासनाने वेळोवेळी अिधसूिचत के�ानुसार िविवध �ावसाियक पा��मा�ा           

�वेशासाठी पा� असणारे  उमेदवार, असा आहे; 

(छ) “क� �ीभूत �वेश �ि�या (कॅप)” याचा अथ� , स�म �ािधका�याकडून उमेदवाराला तांि�क पदिवका            

पाठय�मांम�े �वेश घे�ासाठी एक �खडकी पारदश� प�तीने राबिव�ात येणारी क� �ीभूत �वेश �ि�या            

असा आहे ; 

( ज) “स�म �ािधकारी” याचा अथ� , �वेश �ि�येची अंमलबजावणी कर�ासाठी महारा�� शासनाने िनयु�            

केलेला संचालक ,  तं� िश�ण ,  मंुबईचा असा आहे ; 

(झ) “पाठय�म” याचा अथ� अ�खल भारतीय तं�िश�ण प�रषद  ,  नवी िद�ी आिण / िकंवा भारतीय भेषजी 

प�रषद , नवी िद�ी यांनी मंजूरी िदले�ा अिभयांि�की व तं��ान ,  औषधिनमा�णशा� ,  आिण हॉटेल           

�व�थापन व खा�पेय �व�था तं��ान यामधील पदिवका तांि�क पाठय�म ,  असा आहे ;  

(�) “िवभाग” याचा अथ� उ� व तं� िश�ण िवभाग , महारा��  शासन, असा आहे ; 

(ट) “पदिवका” याचा अथ� पदिवका अ�ास�मा�ा यश�ी पूण�तेनंतर संबंिधत �ािधकरणाकडून िदली           

जाणारी पदिवका असा आहे; 

(ठ) “संचालक” याचा अथ� संचालक ,  तं� िश�ण ,  महारा��  रा� असा आहे ; 

(ड) “डीटीई” याचा अथ� तं�िश�ण संचालनालय, महारा��  रा� असा आहे ; 

(ढ)“सुिवधा क� �” याचा अथ�, जेथे ऑनलाईन प�दतीने अज�भरणे व अज� िनि�ती करणे , कागदप�ांची              

पडताळणी व त�ारीचें िनवारण करणे यांसार�ा सेवा पुरिव�ा जातात, असे क� �, असा आहे; 

(ण) “शु�” याचा अथ�, शु� �णून िनि�त कर�ात आलेली र�म , असा आहे; आिण �ाम�े,               

िशकवणी शु�, �ंथालय शु�, िजमखाना शु�, परी�ा शु�, िवकास शु�, अथवा कोण�ाही            

अ�ासानुवत� िकंवा सह – अ�ासानुवत� काया��माक�रता देय असलेली र�म, �योगशाळा शु�,           

मािहती पु��का शु� आिण िव�ा�ा�कडून गोळा केलेली, अ� कोणतीही र�म �णजेच एखा�ा            

शै�िणक सं�थेत पदिवका पा��माला �वेश िदले�ा कोण�ाही उमेदवाराकडून, कोण�ाही         

�योजनासाठी अ�ा सं�थेला देय असलेली र�म – मग ती कोण�ाही नावाने संबोधली जाणारी आिण              

कोण�ाही रीतीने �ीकारलेली असो- यांचा समावेश होतो, परंतु �ाम�े, कोण�ाही वैक��क वसितगृह –             

िनवास �व�था, भोजनालय आकार आिण िव�ाथ� िवमा शु� यांचा समावेश होणार नाही; 

(त) “िवदेशी िव�ाथ�” याचा अथ� ,  जो भारताचा नाग�रक नाही असा िव�ाथ�, असा आहे ; 

(थ) “शासन ” िकंवा “रा� शासन ” याचा अथ� ,  महारा��  शासन असा आहे ; 
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(द) “मूळ िज�ा " याचा अथ�, या िनयमा�ा िनयम 5(१) म�े िविनिद�� के�ा�माणे महसूल िज�ा �े�,               

असा आहे; 

(ध) )“एचएससी” याचा अथ�, महारा�� रा� मा�िमक व उ� मा�िमक िश�ण मंडळा�ारे घे�ात येणारी              

उ� मा�िमक शाळा �माणप� (इय�ा १२वी) परी�ा अथवा मा�ता�ा� मंडळाकडून दे�ात येणारे, �ास             

समतु� असे �माणप�, असा आहे; 

(न) “सं�था”याचा अथ�,अशी शै�िणक सं�था जी अिभयांि�की/तं��ान आिण फाम�सीम�े पदिवका          

िमळ�ासाठी तांि�क िश�णातील अिभयांि�की व संब� अ�ास�मांशी संबंिधत पा��म घेते असा आहे            

; 

(प) )“सं�था�रीय कोटा” याचा अथ�, शासनाने व समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी जाहीर के�ानुसार पा�             

उमेदवारां�ा  �वेशासाठी सं�था�रावर उपल� असणा�या जागा, असा आहे; 

(फ) “पर�र गुणव�ा” याचा अथ� ,  उमेदवारां�ा िविवध वगा��ा /�वगा��ा संबंधात स�म �ािधकारी यांनी             

जाहीर केलेला गुणानु�म ,  असा आहे ; 

(ब)“आयटीआय” याचा अथ� ,  औ�ोिगक �िश�ण सं�थेचे �माणप� पा��म ,  असा आहे ; 

(भ) “आनुषंिगक �वेश” याचा अथ�, समुिचत �ािधकरणा�ा माग�दश�क त�ानुसार मंजूर पा��मां�ा           

दुस�या वषा��ा जागांवरील िव�ा�ा�चा �वेश, असा आहे; 

(म) “एमएसबीटीई” याचा अथ� ,  महारा�� रा� तं� िश�ण मंडळ अिधिनयम १९९७ (१९९७ चा महारा�� ३८)               

�ारे �थापन कर�ात आलेले  महारा��  रा� तं� िश�ण मंडळ ,  असा आहे ; 

(य) “अ�सं�ाकांसाठी जागा” याचा अथ� ,  ती सं�था �ा अ�सं�ाक समाजाक�रता आहे अशा ,  रा�ातील             

अ�सं�ाक समाजातील िव�ा�ा�क�रता राखून ठेवले�ा जागा ,  असा आहे ; 

( र) “अ�सं�ाक शै�िणक सं�था” याचा अथ�, भारता�ा संिवधाना�ा अनु�ेद ३० �ा खंड (१) अ�ये              

तसे कर�ाचा अिधकार असणा�या महारा�� रा�ाम�े अिधवासी असले�ा अ�सं�ाक समाजातील          

��ीनंी �ां�ाक�रता �थापन केलेली व �शासन केलेली, रा� शासनाने अ�सं�ाक शै�िणक सं�था            

�णून अिधसूिचत केलेली शै�िणक सं�था, असा आहे;  

(ल) “िबगर �ाय� सं�था” याचा अथ� ,  �ा �ाय� सं�था नाहीत अशा सं�था ,  असा आहे ; 

(व) “अिनवासी भारतीय (एनआरआय)” याचा अथ� , आयकर अिधिनयम, १९६१ या�ा कलम ६ �ा             

पोट-कलम (६) अ�ये “ सव� साधारण रिहवासी नसलेली” ��ी, असा आहे, आिण �ाम�े िवदेशी चलन               

�व�थापन अिधिनयम, १९९९ या�ा कलम २ �ा खंड (ब ) अ�ये भारताबाहेर िनवास करणा�या ��ीचा               

समावेश होतो आिण तसेच �ाम�े ित�ा बालकाचा वा पा�ाचाही समावेश होतो; 
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(श) “भारताचे समु�पार नाग�रक�” याचा अथ� ,  सरकारने नाग�रक� अिधिनयम  ,  १९५५ �ा कलम ७ (क)               

अ�ये घोिषत केलेला भारताचे (समु�पार) नाग�रक �णून नोदंणी केलेला उमेदवार / ��ी ,  असा आहे              

आिण �ाम�े भारतीय वंशा�ा ��ीचंा समावेश होतो ; 

��ीकरण:- या खंडा�ा �योजनाथ�  ,  सव� िव�मान भारतीय वंशा�ा ��ी ं �ांनी गृह मं�ालय भारत              

सरकार�ा अिधसूचना �. २६०११/०४/९८/एफ (एक ) िदनांक १९ ऑग� २००२ अनुसार नोदंणी केलेली             

असून �ा काड�धारक आहेत व �ांना आता गृह मं�ालय भारत सरकार�ा अिधसूचना �. २५०२४              

/९/२०१४/एफ (एक) िदनांक ९ जानेवारी २०१५ अनुसार भारताचे काड�धारक समु�पार नाग�रक समज�ात            

येईल ; 

(ष) “मूळ िज��ाबाहेरील (ओएचडी)” याचा अथ� ,  मूळ िज��ातून नसलेला , असा आहे ; 

(स) “भारतीय वंशाची ��ी (पीआयओ)” याचा अथ� , जी ��ी भारता�ित�र� अ� देशाची नाग�रक आहे             

परंतु, जी कोण�ाही वेळी भारताची नाग�रक होती; िकंवा िज�ा मातािप�ांपैकी िकंवा आजी – आजोबांपैकी              

कोणीही एक, भारता�ा संिवधाना�ा भाग दोन�ा तरतुदीनुसार अथवा नाग�रक� अिधिनयम, १९५५           

अ�ये भारताची नाग�रक होती, अशी कोणतीही ��ी, असा आहे; 

(ह) “अह�ता परी�ा” याचा अथ� ,  �ा परी�े�ा आधारे एखादा उमेदवार �वेशाक�रता पा� होतो अशी परी�ा               

िकंवा ितला समतु� असलेली परी�ा ,  असा आहे ; 

(ळ) “मंजूर �वेश �मता” याचा अथ� , समुिचत �ािधकरणाने एखा�ा शै�िणक सं�थेम�े �वेशा�ा समुिचत              

�थरावर ��ेक पा�ा�माला िकंवा िव�ाशाखेत एकाच शै�िणक वषा�त िव�ा�ा�ना �वेश दे�ासाठी मंजूर            

िकंवा मा� केले�ा एकूण जागा, असा आहे; 

(�) “एसएससी” याचा अथ�, महारा�� रा� मा�िमक व उ� मा�िमक िश�ण मंडळा�ारे घे�ात येणारी              

मा�िमक शाळा �माणप� (इय�ा १० वी ) परी�ा िकंवा मा�ता�ा� मंडळाकडून दे�ात येणारे �ास             

समतु� असे �माणप�, असा आहे; 

(�) “अिधसं� जागा” याचा अथ� ,  समुिचत �ािधकरणाने आिण शासनाने वेळोवेळी मा�ता िदले�ा ,  मंजूर             

�वेश�मते�न अिधक असतील अशा जागा ,  असा आहे; 

(कक) “ िव�ापीठ” यास, िव�ापीठ अनुदान आयोग अिधिनयम, १९५६ या�ा कलम २ �ा खंड (च) म�े                

�ास जो अथ� नेमून िदलेला असेल तोच अथ� असेल; 

(खख) “टीएफड�ूएस” याचा अथ� ,  अ�खल भारतीय तं�िश�ण प�रषद यांची �ूशन फी वे�र योजना, असा 

आहे. 
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३. स�म �ािधकारीची भूिमका आिण जबाबदारी- 
 
(१) स�म �ािधकारी ,  महारा�� रा�ातील सव� शासकीय , अशासकीय अनुदािनत , िव�ापीठ संचािलत, बाटू              

आिण खाजगी िवनाअनुदािनत  सं�थांम�े  तांि�क पदिवका अ�ास�मांम�े �वेशासाठी क� �ीभूत �वेश          

�ि�ये (कॅप) म�े सहभागी हो�ासाठी पा� उमेदवारांकडून ऑनलाइन प�तीने अज� मागवतील.  

(२) स�म �ािधकारी, त�ार िनवारण �ािधकारी �णून जागावाटप आिण �वेशाशी संबंिधत उमेदवारांकडून            

(खाजगी िव�ापीठ ,  �यं िव� पुरवठा िव�ापीठ वगळून) �ा� झाले�ा िनवेदनांवर काय�वाही करेल. 

(३) स�म �ािधकारी �ारे �थम / ��� ि�तीय वष� पदिवका अ�ास�मा�ा �वेशासंबंधी घेतलेले सव�              

िनण�य अंितम आिण सव� संबंिधतांवर बंधनकारक असतील. 

(४) संपूण� �वेश �ि�ये�ा सहज संचालनासाठी स�म �ािधकारी पूण�पणे जबाबदार असेल. 

(५) �वेश �ि�या पार पाड�ासाठी आव�क ��ी / सं�थांची सेवापुरवठादार �णून िनयु�ी करेल . 

�वेश �ि�येशी  संबंिधत सव� कामकाजाची अंमलबजावणी कर�ासाठी िव�ीय अिधकारांचा वापर करेल. 

(६)  शासना�ा पूव� परवानगीने �वेश �ि�येसाठी अजा�चे शु� िनधा��रत करेल. 

(७) वैय��क लेजर खा�ात (पीएलए) �वेश �ि�येसाठी िनधा��रत केले�ा शु�ा�ारे गोळा केलेला िनधी 

जमा करेल. 

(८)  �वेश �ि�ये�ा सहज संचालनासाठी शु�ा�ारे गोळा केले�ा िनधीचा वापर क�न यो� �णाली             

िवकिसत करेल. 

(९) शासना�ा पूव� परवानगीने �वेश �ि�येत सहभागी असले�ा अिधकारी व कम�चारी यांना मानधन देईल. 

  

४. पा�तेचे िनकष- 

अनु
.�. 

�ावसाियक 
पा��माचे नाव  

�वेशासाठी आव�क पा�ते�ा अटी व शत� 

१  २  ३  
१ अिभयांि�की व  

तं��ान पदिवका  
(१) दहावी नंतर�ा पदिवका पा��माचे �थम वष�,- 

(१) महारा�� रा� उमेदवारी असणारे उमेदवार,ज�ू व का�ीरमधील        

�थलांत�रत उमेदवारी असलेला उमेदवार,- 

(एक) उमेदवार भारतीय नाग�रक असला  पािहजे; 

(दोन) �ाने िकमान ३५ ट�े एवढया गुणांसह मा�िमक शाळा �माणप�          

(एसएससी)(इय�ा १० वी) परी�ा िकंवा ित�ाशी समतु� परी�ा        

उ�ीण� केली असली पािहजे. 
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टीप १: महारा�� रा�ाबाहेरील उमेदवार सं�था�रावरील जागांसाठी पा�        

असतील. 

 
(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु�पार नाग�रक� असले�ा        

��ी / भारतीय वंशा�ा ��ीचंी व आखाती देशातील भारतीय         

कामगारांची मुले आिण िवदेशी नाग�रक,- 

(एक) उमेदवाराने िकमान ३५ ट�े एवढया गुणांसह मा�िमक शाळा         

�माणप� (एसएससी)(इय�ा १० वी) परी�ा िकंवा ित�ाशी       

समतु� परी�ा उ�ीण� केली असली पािहजे; 

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली        

�वेशासाठीची इतर आव�क पा�ता धारण करत असावा.  

 
(ख) दहावी नंतर�ा पदिवका पाठय�माचे थेट ि�तीय वष�,- 

(१)महारा��  रा� उमेदवारी असणारे उमेदवार, - 

(एक) उमेदवार हा भारतीय नाग�रक असला पािहजे; 

(दोन) �ाने भौितकशा�, रसायनशा� या अिनवाय� िवषयासह गिणत        

िकंवा जीवशा� यापैकी एक िवषय घेऊन इय�ा १२ वी परी�ा उ�ीण�           

केलेली असली पािहजे;  

  िकंवा  

   गिणत िवषय घेऊन इय�ा १२ वी (िव�ान) परी�ा;  

   िकंवा  

   तांि�क िवषयासह इय�ा १२ वी (िव�ान) परी�ा;  

  िकंवा  

  �ावसाियक िवषयासह इय�ा १२ वी परी�ा;  

  िकंवा 

इय�ा १० वी नंतर २ वष� कालावधीचा आयटीआय मधील समुिचत           

िवशेषीकरण असलेला अ�ास�म पूण� केलेला असला पािहजे. 

टीप १: महारा�� रा�ाबाहेरील उमेदवार सं�था�रावरील जागांसाठी पा�        

असतील. 
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(ग) बारावी नंतर�ा सरफेस कोिटंग टे�ॉलॉजी मधील पदिवका        

पाठय�म,- 

(१) महारा�� रा� उमेदवारी असणारे उमेदवार,ज�ू व का�ीरमधील        

�थलांत�रत उमेदवारी असलेला उमेदवार,- 

(एक) उमेदवार भारतीय नाग�रक असला पािहजे; 

(दोन) �ाने इं�जी, भौितकशा�, रसायनशा� व गिणत हे िवषय घेऊन          

एचएससी (इय�ा १२ वी)(िव�ान) परी�ा उ�ीण� केलेली असली पािहजे. 

टीप : महारा�� रा�ाबाहेरील उमेदवार सं�था�रावरील जागांसाठी पा�        

असतील. 

 

(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु�पार नाग�रक� असले�ा ��ी /          

भारतीय वंशा�ा ��ीचंी व आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले         

आिण िवदेशी नाग�रक,- 

(एक) उमेदवाराने इं�जी, भौितकशा�, रसायनशा� व गिणत हे िवषय         

घेऊन एचएससी (इय�ा१२ वी)(िव�ान) परी�ा उ�ीण� केलेली असली        

पािहजे; 

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली       

�वेशासाठीची इतर आव�क पा�ता धारण करत असावा.  

२  औषधिनमा�णशा� 
पदिवका  

(१)महारा��  रा� उमेदवारी असणारे उमेदवार, - 
 
(एक) उमेदवार भारतीय नाग�रक असला पािहजे; 

(दोन) �ाने भौितकशा�, रसायनशा� या अिनवाय� िवषयासह गिणत        

िकंवा जीवशा� यापैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी�ा उ�ीण�         

केलेली असली पािहजे. 

टीप : महारा�� रा�ाबाहेरील उमेदवार सं�था�रावरील जागांसाठी पा�        

असतील. 

(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु�पार नाग�रक� असले�ा        

��ी / भारतीय वंशा�ा ��ीचंी व आखाती देशातील भारतीय         

कामगारांची मुले आिण िवदेशी नाग�रक,- 
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(एक) उमेदवाराने भौितकशा�, रसायनशा� या अिनवाय� िवषयासह       

गिणत िकंवा जीवशा� यापैकी एक िवषय घेऊन एचएससी परी�ा         

उ�ीण� केलेली असली पािहजे; 

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली       

�वेशासाठीची इतर आव�क पा�ता धारण करत असावा.  

३  हॉटेल �व�थापन व   
खा�पेय �व�था  
तं��ान पदिवका  

(१) महारा�� रा� उमेदवारी असणारे उमेदवार,ज�ू व का�ीरमधील        

�थलांत�रत उमेदवारी असलेला उमेदवार,- 

(एक) उमेदवार भारतीय नाग�रक असला पािहजे; 

(दोन) �ाने एचएससी (इय�ा १२ वी) परी�ा कमीत कमी ३५% गुणासह           

उ�ीण� केलेली असली पािहजे. 

टीप : महारा�� रा�ाबाहेरील उमेदवार सं�था�रावरील जागांसाठी पा�        

असतील. 

(२) अिनवासी भारतीय / भारताचे समु�पार नाग�रक� असले�ा        

��ी / भारतीय वंशा�ा ��ीचंी व आखाती देशातील भारतीय         

कामगारांची मुले आिण िवदेशी नाग�रक,- 

(एक) �ाने एचएससी (इय�ा १२ वी) परी�ा कमीत कमी ३५% गुणासह           

उ�ीण� केलेली असली पािहजे. 

(दोन) तो समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी अिधसूिचत केलेली �वेशासाठीची        

इतर आव�क पा�ता धारण करत असावा. 

 
५. उमेदवारीचे �कार,-. 
(१)   महारा��  रा� उमेदवारी,- 

�कार पा�तेचे िनकष मूळ िज�ा  
“ए” (क) एसएससी नंतर�ा पदिवका पा��माचे �थम      

वषा�साठी :  

महारा�� रा�ातील मा�ता�ा� सं�थेमधून इय�ा ८ वी, ९ वी         

आिण एसएससी परी�ा उ�ीण� झालेला उमेदवार; 

(ख) एचएससी नंतर�ा पदिवका पा��मासाठी , 

(एक) औषधिनमा�णशा�- महारा�� रा�ातील मा�ता�ा�     

सं�थेमधून भौितकशा� व रसायनशा� या अिनवाय�      

अह�ता परी�ा उ�ीण� झा�ाचे    
िठकाण �ा िज�ा �े�ात येते     
तो िज�ा  
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िवषयासह गिणत िकंवा जीवशा� यापैकी एक िवषय घेऊन        

एचएससी परी�ा उ�ीण� झालेला उमेदवार; 

(दोन) हॉटेल �व�थापन व खा�पेय �व�था तं��ान-       

महारा�� रा�ातील मा�ता�ा� सं�थेमधून एचएससी परी�ा      

उ�ीण� झालेला उमेदवार; 

(तीन) सरफेस कोिटंग तं��ान- महारा�� रा�ातील      

मा�ता�ा� सं�थेमधून इं�जी, भौितकशा�, रसायनशा�     

आिण गिणत िवषयासह एचएससी (िव�ान) परी�ा, उ�ीण�       

झालेला उमेदवार; 

(ग) एसएससी नंतर�ा पदिवका पा��माचे थेट      

ि�तीय वषा�साठी - महारा�� रा�ातील मा�ता�ा�      

सं�थेमधून भौितकशा�, रसायनशा� या अिनवाय�     

िवषयासह गिणत िकंवा जीवशा� यापैकी एक िवषय घेऊन        

इय�ा १२ वी परी�ा उ�ीण� केलेली असली पािहजे िकंवा         

गिणत िवषय घेऊन इय�ा १२ वी (िव�ान) परी�ा उ�ीण�         

केलेली असली पािहजे िकंवा महारा�� रा� मा�िमक व उ�         

मा�िमक िश�ण मंडळाची एचएससी िव�ान िकंवा तांि�क       

िवषयासह एचएससी िव�ान िकंवा �ावसाियक िवषयासह      

एचएससी परी�ा िकंवा एसएससी नंतरचा यथोिचत      

िवशेिषकरणासहचा औ�ोिगक �िश�ण सं�थेमधून २ वषा�चा      

पा��म उ�ीण� झालेले  उमेदवार; 

 
 
 
 

 

“बी” जो उमेदवार वरील �कार‘ए मधील िनकषाची पूत�ता करीत        

नसेल, परंतु तो िकंवा �ाचे वडील िकंवा आई महारा��         

रा�ाचे अिधवासी असून �ां�ाकडे अिधवास �माणप�      

आहे, असा उमेदवार. 

अिधवास �माणप� देणा-या   

�ािधकरणाचे िठकाण �ा   

िज��ात येत असेल तो िज�ा.  

“सी” जो उमेदवार वरील �कार‘ए िकंवा �कार‘बी मधील       

िनकषाची पूत�ता करीत नसेल, परंतु �ा उमेदवाराचे वडील        

िकंवा आई क� �शासनाचे िकंवा क� �शासना�ा उप�मातील      

कम�चारी आहेत व �ांची पद�थापना महारा�� रा�ात       

झालेली आहे व क� �ीभूत �वेश �ि�येस आवेदनप� सादर        

उमेदवारा�ा विडलां�ा िकंवा   

आई�ा पद�थापनेचे िठकाण   

�ा िज��ात येत असेल तो     

िज�ा 
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कर�ा�ा शेवट�ा तारखे�ा आधी ते महारा�� रा�ात       

कामावर �जू झालेले आहेत, असा उमेदवार. 

 

“डी” जो उमेदवार वरील �कार‘ए, �कार‘बी, व �कार ‘सी मधील         

िनकषाची पूत�ता करीत नसेल, परंतु �ाचे वडील िकंवा आई         

महारा�� शासनाचे िकंवा महारा�� शासना�ा उप�माचे      

कम�चारी िकंवा िनवृ� कम�चारी आहेत. 

उमेदवारा�ा विडलां�ा िकंवा   

आई�ा पद�थापनेचे िकंवा   

िनवृ� झा�ास िनवृ�ीनंतर   

�थाियक झा�ाचे िठकाणी िकंवा    

�ांची जर महारा�� ाबाहेर   

�ितिनयु�ी कर�ात आली   

असेल तर, अंितम पद�थापनेचे    

िठकाण, �ा िज��ात येत    

असेल तो िज�ा  

“ई” (क) एसएससी नंतर�ा पदिवका पा��मा�ा �थम      

वषा�साठी :  

महारा�� - कना�टक वाद�� सीमा�े�ातील िकंवा महारा��      

रा�ातील मा�ता�ा� सं�थेमधून इय�ा ८ वी, ९ वी आिण         

एसएससी परी�ा उ�ीण� झालेला, महारा�� -कना�टक वाद��      

सीमा�े�ातील रहीवासी असलेला आिण �ांची मातृभाषा      

मराठी आहे असा उमेदवार ; 

(ख) एचएससी नंतर�ा पदिवका पा��माचे �थम      

वषा�साठी , 

(एक) औषधिनमा�णशा�- महारा�� - कना�टक वाद��     

सीमा�े�ातील िकंवा महारा�� रा�ातील मा�ता�ा�     

सं�थेमधून भौितकशा� व रसायनशा� या अिनवाय�      

िवषयासह गिणत िकंवा जीवशा� यापैकी एक िवषय घेऊन        

एचएससी परी�ा उ�ीण� झालेला, महारा�� -कना�टक वाद��      

सीमा�े�ातील रिहवासी असलेला आिण �ांची मातृभाषा      

मराठी आहे, असा उमेदवार; 

(दोन) हॉटेल �व�थापन व खा�पेय �व�था      

तं��ान-महारा�� -कना�टक वाद�� सीमा�े�ातील िकंवा    

उमेदवाराचा मूळ  

िज��ाबाहेरील जागांसाठी  

िकंवा रा��रावरील  

जागांसाठी िवचार कर�ात   

येईल 
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महारा�� रा�ातील मा�ता�ा� सं�थेमधून एचएससी परी�ा      

उ�ीण� झालेला, महारा�� -कना�टक वाद�� सीमा�े�ातील     

रहीवासी असलेला आिण �ांची मातृभाषा मराठी आहे, असा        

उमेदवार; 

(तीन) सरफेस कोिटंग तं��ान- महारा�� - कना�टक वाद��       

सीमा�े�ातील िकंवा महारा�� रा�ातील मा�ता�ा�     

सं�थेमधून इं�जी, भौितकशा�, रसायनशा� आिण गिणत      

िवषयासह एचएससी (िव�ान) परी�ा, उ�ीण� झालेला,      

महारा�� -कना�टक वाद�� सीमा�े�ातील रहीवासी असलेला     

आिण �ांची मातृभाषा मराठी आहे, असा उमेदवार; 

(ग)एसएससी नंतर�ा पदिवका पा��मा�ा थेट ि�तीय      

वषा�साठी - महारा�� - कना�टक वाद�� सीमा�े�ातील िकंवा       

महारा�� रा�ातील मा�ता�ा� सं�थेमधून भौितकशा�,     

रसायनशा� या अिनवाय� िवषयासह गिणत िकंवा जीवशा�       

यापैकी एक िवषय घेऊन इय�ा १२ वी परी�ा उ�ीण� केलेली          

असली पािहजे िकंवा गिणत िवषय घेऊन इय�ा १२ वी         

(िव�ान) परी�ा उ�ीण� केलेली असली पािहजे िकंवा महारा��        

रा� मा�िमक व उ� मा�िमक िश�ण मंडळाची       

एचएससी िव�ान िकंवा तांि�क िवषयासह एचएससी िव�ान       

िकंवा �ावसाियक िवषयासह एचएससी परी�ा िकंवा      

एसएससी नंतरचा यथोिचत िवशेिषकरणासहचा औ�ोिगक     

�िश�ण सं�थेमधून २ वषा�चा पा��म उ�ीण� झालेले       

उमेदवार, महारा�� -कना�टक वाद�� सीमा�े�ातील रहीवासी     

असलेला आिण �ांची मातृभाषा मराठी आहे, असा       

उमेदवार. 

 
(२) अ�खल भारतीय उमेदवारी,- भारतीय नाग�रक� असणारे उमेदवार, या �वगा�खाली पा� आहेत. 

(३) अ�सं�ाक उमेदवारी,- रा�ांतग�त असले�ा आिण शासनाने अिधसूिचत केले�ा एखा�ा िविश�         

भािषक िकंवा धािम�क अ�सं�ाक समाजातील, महारा�� ाचे अिधवासी असलेले उमेदवार या �वगा�खाली           

पा� आहेत. 
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(४) अिनवासी भारतीय उमेदवारी,-  अिधिनयमा�ा कलम २ खंड (व) म�े िदले�ा �ा�ेतील अटीचंी            

पूत�ता करणारे, उमेदवार या �वागा�खाली पा� आहेत.  

(५) िवदेशी िव�ाथ� िकंवा भारताचे समु�पार नाग�रक� असलेले िकंवा भारतीय वंशाची ��ी           

असलेले उमेदवार,- अिधिनयमा�ा कलम २ �ा खंड (त) म�े �ा�ा के�ा�माणे िवदेशी िव�ाथ�,            

िनयम २ �ा खंड (श) म�े �ा�ा कर�ात आलेले भारताचे समु�पार नाग�रक� असलेले उमेदवार व               

अिधिनयमा�ा कलम २ �ा खंड (स) म�े �ा�ा के�ा�माणे भारतीय वंशाची ��ी असलेले उमेदवार,              

या �वागा�खाली पा� आहेत. 

(६) ज�ू व का�ीर �थलांत�रतांसाठी उमेदवारी,- 

(क) आतंकवादी कारवायांमुळे १९९० पासून ज�ू व का�ीरमधून भारता�ा कोण�ाही भागात िकंवा ज�ू             

व का�ीर�ा असुरि�त सीमा�े�ातून, ज�ू व का�ीरमधील �ामानाने सुरि�त िठकाणी िव�थािपत होऊन            

आलेले आहेत अशा नाग�रकांची मुले; िकंवा  

(ख) भारतीय �शासकीय सेवा (भा�से) िकंवा भारतीय पोलीस सेवा (भापोसे) िकंवा भारतीय िवदेश सेवा              

(भािवसे) यामधील अिधका�यांची मुले आिण आतंकवादी कारवायांचा िबमोड कर�ासाठी ज�ू व           

का�ीरम�े बदली झाले�ा, तसेच क� �ीभूत �वेश �ि�येसाठी आवेदनप� सादर कर�ा�ा अंितम           

िदनांकास िकंवा �ापूव� कामावर �जू झाले�ा ल�री व िनमल�री दलातील कम�चा�यांची मुले; िकंवा  

(ग) आतंकवादाचा सामना कर�ासाठी काय�रत असले�ा ज�ू व का�ीर पोलीस दलातील कम�चा�यांची व             

अिधका�यांची मुले, 

 या �वागा�खाली पा� असतील. 

 
६. िविवध पाठय�मांक�रता मंजूर �वेश�मता, आर�ण व अिधसं� जागा,-  (१)  जे �ािधकरण            

संबंिधत पाठय�मांना मा�ता दे�ाक�रता स�म आहे �ा �ािधकरणाने िदले�ा मा�तेनुसार आिण           

महारा�� रा� तं� िश�ण मंडळाने िदले�ा संल�तेनुसार �थम वष� पदिवका पा��माची व थेट ि�तीय              

वष� (आनुषंिगक �वेश) पदिवका पाठय�मांची मंजूर �वेश�मता असेल. थेट ि�तीय वष� (आनुषंिगक �वेश)             

पदिवका पा��माना �वेशासाठी उपल� जागांची गणना  अनुसूची-तीन  म�े िद�ा�माणे कर�ात          

येईल. 

(२) �वेश �ि�येअंतग�त उपल� जागांम�े िविवध आर�णांचे �ावधान व �ासाठी लागणारी �माणप�े            

अनुसूची –चार  म�े नमूद केले आहे. 

(३) खाजगी �ायसाियक शै�िणक सं�थाम�े मंजूर �वेश �मतेपे�ा अिधक असले�ा आिण समुिचत           

�ािधकरणाने वेळोवेळी मा�ता िद�ानुसार अिधसं� जागा �वेशासाठी उपल� असतील. 
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७. जागावाटप,- महारा�� रा�ातील उमेदवारांसाठी मूळ िज��ातील तसेच मूळ िज��ाबाहेरील आिण           
रा��रीय जागां�ा वाटपाची ट�ेवारी िह शासन धोरणानुसार, एसएससी नंतर�ा िविवध पदिवका           
पाठय�मां�ा �थम वषा�साठी अनुसूची-एक , एचएससी नंतर�ा पदिवका पा��मा�ा �थम वषा�साठी          
अनुसूची- दोन आिण एसएससी नंतर�ा पदिवका पा��मा�ा थेट दुस�या वषा�साठी अनुसूची- तीन             
म�े, िविनिद�� के�ा�माणे  असेल ; 
(१) महारा�� रा� उमेदवारीसाठी जागा,-  या िनयमा�ा  िनयम 5(१) म�े िविनिद�� के�ा�माणे महारा��            
रा� उमेदवारी असलेले उमेदवार हे या जागांसाठी पा� असतील. 
(२) अ�सं�ाक कोटयातील जागा,-  िनयम 5(३)म�े नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार          
अनुसूची-एक, अनुसूची -दोन  व  अनुसूची- तीन  म�े िविनिद�� के�ा�माणे उपल� जागांसाठी पा�            
असतील. िवना अनुदािनत अ�सं�ांक सं�थांमधील �ा जागा रा� सरकार�ा धोरणानुसार भर�ा जातील           
आिण मंजूर �वेश�मते�ा ए�ावन ट��ांपे�ा कमी नसतील इत�ा जागांवरील �वेश हे (शासन            
अनुदािनत अ�सं�ाक सं�थे�ा बाबतीत प�ास ट�े), ती सं�था �ा अ�सं�ाक समाजाची असेल            
अशा, रा�ातील अ�सं�ाक समाजातील िव�ा�ा�कडून क� �ीभूत �वेश �ि�येतून पर�र गुणव�ेनुसार          
भर�ात येतील  
(३)  सं�था�रावरील कोटा,-  सं�थेला, पा� उमेदवारांना सं�था �रावर  अनुसूची-एक, अनुसूची -दोन, व         
अनुसूची-तीन  म�े िविनिद�� के�ानुसार उपल� जागांवर �वेश देता येतील, हे �वेश खालील अटी�ंा             
अधीन  रा�न दे�ात येतील,- 

(एक) या िनयमा�ा िनयम 5(१), 5(२), 5(३), 5(४) आिण 5(६) म�े नमूद कर�ात आलेली              
उमेदवारी असणारे उमेदवार या को�ातील जागांवर �वेशासाठी पा� असतील; 

(दोन) जा�ीत जा� ५ ट�े जागा, समुिचत �ािधकरणाची मा�ता अस�ास अिनवासी भारतीय            
उमेदवारांमधून सं�था �रावर भरता येतील; 

(तीन) अिनवासी भारतीय उमेदवारासाठी राखीव असले�ा जागा �र� रािह�ास अशा �र� जागा            
सं�थेस  अ�खल भारतीय उमेदवारी असणा�या पा� उमेदवारामधून भारता येतील.  

परंतु या �र� जागा भरताना महारा�� रा� उमेदवारी असणा�या उमेदवारांना पर�र गुणव�े�ा             
आधारे �ाधा� दे�ात येईल. 
(४) अिधसं� जागा,-  
(क)  भारताचे समु�पार नाग�रक� असले�ा / भारतीय वंशा�ा ��ी , िवदेशी िव�ाथ�, आिण आखाती              
देशातील भारतीय कामगारांची मुले, -  

(एक) या िनयमां�ा िनयम 5(५) म�े िद�ानुसार उमेदवारी असणारे आिण आखाती देशातील भारतीय             
कामगारांची मुले या अिधसं� जागासाठी पा� असतील; 

(दोन) या जागा सं�थे�ा मंजूर �वेश �मते�ा कमाल १५ ट�े िकंवा समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी              

िविहत के�ानुसार असतील. या १५ ट�े जागांपैकी एक तृतीयांश जागा आखाती देशातील भारतीय             

कामगारां�ा मुलांसाठी राखीव असतील व दोन तृतीयांश जागा भारताचे समु�पार नाग�रक� असलेले/            

भारतीय वंशा�ा  ��ी िकंवा  िवदेशी िव�ाथ� असले�ा उमेदवारासाठी, राखीव असतील; 
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(तीन) या जागा, सं�था, या िनयमां�ा िनयम 8 म�े िदले�ा काय�प�तीचा अवलंब क�न             

उमेदवारां�ा पर�र गुणव�े�ा आधारे भरतील. 

(ख)  ज�ू का�ीरमधून िव�थािपत उमेदवारी असणारे उमेदवार,- 

(एक) या िनयमा�ा िनयम 5(६) म�े नमूद कर�ात आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार या             

जागासाठी पा� असतील; 

(दोन) या को�ातील जागांची सं�ा शासना�ा धोरणानुसार असेल; 

(तीन) या जागा स�म �ािधकारी  भरेल. 

 
(५). आवेदनप� मागिवणे,-  

(१)  �ावसाियक पा��माक�रता उपल� जागांवर उमेदवारां�ा �वेशासाठी खालील�माणे        

काय�प�ती असेल,-  

(क) या िनयमां�ा िनयम 7(१), 7(२) आिण 7(४)(ख) म�े नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार               

स�म �ािधकरणाकडे क� �ीभूत �वेश �ि�येतून (कॅपमधून) �वेश िमळावा यासाठी आवेदनप� सादर           

करतील; 

(ख) या िनयमां�ा िनयम 7(३) व 7(४)(क) म�े नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार �थम              

स�म �ािधकरणाकडे कागद प�ांची तपासणी कर�ासाठी व �ानंतर िनयम 13 म�े िविनिद��            

के�ा�माणे अशा उमेदवारांना पर�र गुणव�े�ा आधारे �वेश देणे सं�थाना श� �ावे �णून संबंिधत             

सं�थेकडे आवेदनप� सादर करतील; 

(२)  उमेदवाराने आवेदनप�ाचा नमुना भरतेवेळी लागू असतील �ा�माणे आव�क �माणप�े संबंिधत            

स�म �ािधका�याने िविहत केले�ा आव�क �प�ात सादर करावीत. 

 

८  . गुणव�ा यादी तयार करणे,- (१) गुणानु�म देणे ,-  �ा उमेदवाराने क� �ीभूत �वेश �ि�येमाफ� त �वेश               

िमळ�ासाठी आवेदनप� सादर कर�ाक�रता िविनिद�� केले�ा अंितम िदनांकास िकंवा �ा िदनांकापूव�           

आवेदनप� सादर केलेले आहे, अशा सव� पा� उमेदवारांना गुणानु�म दे�ात येईल. गुणव�ा यादी             

सामाियक �वेश परी�ेतील �ा�ांका�ा िकंवा गुणां�ा आधारे िकंवा अह�ता परी�ेतील गुणां�ा आधारे िकंवा             

या िनयमा�ा पोटिनयम (३) म�े िविनिद�� केले�ा िनकषानुसार तयार कर�ात येईल.  

(२) पडताळणीमुळे गुणांम�े होणारा बदल,- गुणांची पडताळणी के�ामुळे अह�ता परी�ेमधील गुणांम�े           

फेरबदल झाले असतील आिण संबंिधत समुचीत �ािधकरणाने िकंवा मंडळाने ते गुण यथोिचतरी�ा �मािणत             

केलेले असतील तर, ते गुण, स�म �ािधका�याला िकंवा �ा�ा पदिनद� िशत �ितिनधीनंा क� �ीभूत �वेश             
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�ि�येमधून �वेशासाठी अंितम गुणव�ा यादी �िस� होणा�ा िदवशी ५.०० वाजे पय�त िकंवा �ा अगोदर              

कळिव�ात यावेत. 

(३)िविवध पा��मां�ा �वेशासाठी गुणानु�म देणे,-  (क) एसएससी नंतर�ा �थम वष� अिभयांि�की व            

तं��ान पदिवका पा��मातील �वेशासाठी,- पा� उमेदवारांची गुणव�ा यादी ही, एसएससी परी�ेत          

उमेदवारास िमळाले�ा एकि�त गुणां�ा (जर अित�र� गुण गुणपि�केत नोदंवले अस�ास �ासह)           

ट�ेवारी�ा आधारे तयार कर�ात येईल िकंवा वेळोवेळी िविनिद�� केले�ा प�तीने तयार कर�ात            

येईल.  

परंतु, सारखीच ट�ेवारी अस�ास, उमेदवारांमधील सापे� गुणव�ा पुढील पसंती�माने व खाली            

िविनिद�� केले�ा प�दतीने ठरिव�ात येईल,- 

(क) एसएससी म�े गिणत िवषयातील अिधकतम गुण; 

(ख) एसएससी म�े  िव�ान िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ग) एसएससी म�े इं�जी  िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी;  

(घ) एचएससी िव�ान उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�;  

(ड) एचएससी (िकमान �मतावर आधा�रत असलेले �ावसाियक पा��म) उमेदवारास �ाधा�; 

(च) २ वष�  कालावधीचा औ�ोिगक �िश�ण सं�थेचा �वसाय पा��म उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�; 

(छ) इंटरमेिडएट �ेणी िच�कला परी�ा उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�. 

 

(ख) एसएससी नंतर�ा अिभयांि�की व तं��ान पदिवका पा��मा�ा थेट ��दतीय वषा�तील �वेशासाठी,-            

पा� उमेदवारां�ाअह�ता परी�ेनुसार ��ेकाची �तं� गुणव�ा यादी अह�ता परी�ेम�े िमळाले�ा गुणा�ा           

ट�ेवारी�ा आधारे तयार कर�ात येईल.  

परंतु, सारखीच ट�ेवारी अस�ास, उमेदवारांमधील सापे� गुणव�ा पुढील पसंती�माने व खाली            

िविनिद�� केले�ा प�दतीने ठरिव�ात येईल,- 

(क) एसएससी परी�े�ा गिणत िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ख) एसएससी परी�े�ा िव�ान िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ग) एसएससी परी�ेतील इं�जी िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी. 

 

(ग) एचएससी नंतर�ा सरफेस कोिटंग तं��ान पदिवका पा��मास �वेशासाठी,- एचएससी परी�ेतील           

भौितकशा�, रसायनशा� आिण गिणत या िवषयामधील �ा� गुणां�ा एकि�त ट�ेवारी�ा आधारे           

गुणव�ा यादी तयार कर�ात येईल.  
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परंतु, सारखीच ट�ेवारी अस�ास, उमेदवारांमधील सापे� गुणव�ा पुढील पसंती�माने खाली           

िविनिद�� केले�ा प�दतीने ठरिव�ात येईल,- 

(क) एचएससी परी�ेतील एकि�त गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ख) एचएससी परी�ेतील गिणत िवषया�ा गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ग) एसएससी परी�ेतील एकि�त गुणांची अिधकतम ट�ेवारी.; 

(घ) एसएससी परी�ेतील गिणत िवषया�ा अिधकतम ट�ेवारीस �ाधा�; 

(ड) इंटरमेिडएट �ेणी िच�कला परी�ा उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�. 

 

(घ) �थम वष� औषधिनमा�णशा� �वेशासाठी ,-  गुणव�ा यादी ही, एचएससी परी�ेतील भौितकशा� ,             

रसायनशा� याम�े �ा� गुण आिण गिणत िकंवा जीवशा� यापैकी अिधकतम असले�ा िवषयाचे गुण             

यां�ा  एकि�त ट�ेवारी�ा आधारे तयार कर�ात येईल.  

परंतु, सारखीच ट�ेवारी अस�ास, उमेदवारांची सापे� गुणव�ा पुढील पसंती�माने व खाली            

िविनिद�� केले�ा प�दतीने ठरिव�ात येईल,- 

(क) एचएससी परी�ेतील एकि�त गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ख) एचएससी परी�ेतील भौितकशा� िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ग) एचएससी परी�ेतील रसायनशा� िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(घ) एचएससी परी�ेतील इं�जी  िवषयातील गुणांची अिधकतम ट�ेवारी; 

(ड) एसएससी परी�ेतील गुणां�ा अिधकतम ट�ेवारीस �ाधा�. 

(ड) �थमवष� हॉटेल �व�थापन व खा�पेय �व�था तं��ान ,- एचएससी परी�ेतील एकि�त गुणां�ा            

ट�ेवारी�ा  आधारे गुणव�ा यादी तयार कर�ात येईल.  

परंतु, सारखीच ट�ेवारी अस�ास, उमेदवारांची सापे� गुणव�ा पुढील पसंती�माने व खाली            

िविनिद�� केले�ा प�दतीने ठरिव�ात येईल. 

(क) एचएससी (िव�ान) उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�; 

(ख) एचएससी (गृहिव�ान ) उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�; 

(ग) एचएससी (िकमान �मतांवर आधा�रत असलेले �ावसाियक पाठय�म) उ�ीण� झाले�ा          

उमेदवारास �ाधा�; 

(घ) एचएससी (वािण�) उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�; 

(ड) एचएससी (कला) उ�ीण� उमेदवारास �ाधा�. 
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९. के�ीभूत �वेश �ि�या (कॅप), - (१)  तांि�क पदिवका शै�िणक सं�था, के�ीभूत �वेश �ि�येमाफ� त            

(कॅप) उमेदवारांना �वेश देतील.  क� �ीभूत �वेश �ि�येचे (कॅप) ट�े खाली नमूद के�ा�माणे असतील,- 

(क) स�म �ािधका�याने मािहती पु��का �दिश�त करणे िकंवा �िस�द करणे; 

(ख) क� �ीभूत �वेश �ि�येम�े भाग घे�ासाठी उमेदवाराने आवेदनप�ाचा नमुना ऑनलाईन प�दतीने           

भरणे; 

(ग) ऑनलाईन प�दतीने आवेदनप�ाचा नमुना भरतांना �वेशास आव�क असले�ा वैध �माणप�ां�ा           

मूळ �ती�ा �ॅन छाया�ती अपलोड करणे; 

(घ) उमेदवाराने सुिवधा क� �ाव�न कागदप�ाची पडताळणी क�न घेणे. आवेदन प�ात दावा के�ानुसार            

दा�ा�ा समथ�नाथ� सव� मूळ �माणप� पडताळणी साठी सादर करणे उमेदवारास बंधनकारक           

असेल;  

(ड.) ता�ुर�ा गुणव�ा या�ा �दिश�त िकंवा �कािशत करणे, त�ारी अस�ास �ा दाखल क�न घेणे              

आिण अंितम गुणव�ा या�ा �दिश�त िकंवा �िस�द करणे; 

(च) क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) फेरीिनहाय उपल� असले�ा �वग�िनहाय जागा (जागांची रचना)            

�दिश�त करणे; 

(छ) क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) फेरीिनहाय पाठय�म व सं�था यांचा पसंती�म असणारा ऑनलाइन             

िवक� नमुना भरणे व �ास पु�ी देणे. उमेदवारांना स�म �ािधका�याने िविनिद�� के�ा�माणे �ां�ा             

पसंतीने सं�था व पाठय�म याबाबतचे श� असतील असे जा�ीत जा� पसंती�म उतर�ा �माने             

भरता येतील. उमेदवाराने िवक� नमु�ास पु�ी िद�ानंतर, तो िवक� नमुना क� �ीभूत �वेश            

�ि�ये�ा फेरीिनहाय जागा वाटपासाठी िवचारात घे�ात  येईल; 

(ज) वाटप केलेली सं�था आिण पाठय�म दश�िवणारे क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) फेरीिनहाय ता�ुरते             

जागा वाटप �दिश�त करणे; 

(झ) स�म �ािधका�याने घोिषत केले�ा वेळाप�कानुसार उमेदवाराने �वेश उप��थती क� �ावर हजर           

होऊन  वाटप कर�ात आले�ा जागेची  �ीकृती करणे; 

(�) क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) अंितम वाटप कर�ात आले�ा जागेवर �वेश घे�ासाठी वरील (झ)              

म�े नमूद के�ानुसार �वेश उप��थती क� �ावर हजर होऊन �वेश िनि�त के�ानंतरच उमेदवार            

सं�थेम�े हजर होतील; 

(ट) स�म �ािधका�याने क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) िविवध ट��ासाठी िविहत केलेले वेळाप�क            

पालन करणे बंधनकारक असेल. 
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(२) क� �ीभूत �वेश �ि�येची (कॅप) पिहली फेरीआयोिजत करणे,- पिह�ा �वेश फेरी क�रता उपल�              

जागा संकेत�थळावर �दिश�त कर�ात येतील. क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) अंितम गुणव�ा यादीत �ा             

उमेदवारांचे नाव आहेत असे उमेदवार ऑनलाईन िवक� नमुना भ�न या फेरीत सहभाग घे�ास पा�              

असतील. उमेदवार �ां�ा लॉग-इन मधून  िवक� नमुना भ�न  �ास  पु�ी देतील. 

(३)     क� �ीभूत �वेश �ि�येदर�ान (कॅप) : 

(क)  जर उमेदवारास �ा�ा िवक� नमु�ातील पिह�ा पसंती�मांकावरील जागेचे वाटप          

झा�ास असे वाटप �णालीतून आपोआप गोठिवले जाईल व उमेदवार या जागेचा �ीकार            

करेल. असे उमेदवार क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) पुढील फेरीमं�े सहभागी हो�ास           

पा� नसतील. असे उमेदवार �वेश उप��थती क� �ावर जागा�ीकृती क�रता कागदप�ाची          

पडताळणी व जागा ��कृती शु� भर�ासाठी हजर होतील. तदनंतर असे उमेदवार           

वाटप कर�ात आले�ा जागेवर �वेश घे�ासाठी वाटप कर�ात आले�ा सं�थेम�े          

हजर होतील. असे उमेदवार जर �वेश उप��थती क� �ावर जागा�ीकृती क�रता हजर झाले            

नाहीत तर ते �ांना वाटप कर�ात आले�ा जागेवरील ह� आपोआप गमावतील आिण            

ती जागा पुढील वाटपासाठी उपल� होईल. अ�ा उमेदवारांक�रता कर�ात आलेले हे           

जागावाटप अंितम असेल;  

(ख)  �ा उमेदवारास �ा�ा िवक� नमु�ातील पिह�ा पसंती�मांकाखेरीज इतर         

पसंती�मांकावरील जागेचे वाटप झा�ास आिण उमेदवार या वाटपाने संतु� अस�ास          

आिण क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) पुढील फेरीमं�े सहभागी हो�ाची �ाची इ�ा           

नस�ास उमेदवार �ा�ा लॉग-इन मधून �ास देऊ केलेली जागा �तः गोठवू शकतो.            

अशा �कारे जागा गोठिव�ावर असे उमेदवार �वेश उप��थती क� �ावर जागा�ीकृती          

क�रता कागदप�ाची पडताळणी व जागा ��कृती शु� भर�ासाठी हजर होतील.          

तदनंतर असे उमेदवार वाटप कर�ात आले�ा जागेवर �वेश घे�ासाठी वाटप कर�ात           

आले�ा सं�थेम�े हजर होतील. असे उमेदवार जर �वेश उप��थती क� �ावर जागा�ीकृती           

क�रता हजर झाले नाहीत तर ते �ांना वाटप कर�ात आले�ा जागेवरील ह�            

आपोआप गमावतील आिण ती जागा पुढील वाटपासाठी उपल� होईल. अ�ा          

उमेदवारांक�रता कर�ात आलेले हे जागावाटप अंितम असेल व असे उमेदवार क� �ीभूत           

�वेश �ि�ये�ा (कॅप) पुढील फेरीमं�े सहभागी हो�ास पा� नसतील;  

(ग)  �ा उमेदवारांना �ा�ा िवक� नमु�ातील पिह�ा पसंती�मांकाखेरीज इतर         

पसंती�मांकावरील जागेचे वाटप झाले आिण उमेदवाराने �वेश उप��थती क� �ावर हजर          
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होवून जागा�ीकृती केली असे उमेदवार क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) पुढील फेरीमं�े           

वर�ा पसंती�मावरील जागा िमळिव�ाक�रता सहभागी हो�ास पा� असतील. 

(घ)  �ा उमेदवारांना �ा�ा िवक� नमु�ातील पिह�ा पसंती�मांकाखेरीज इतर         

पसंती�मांकावरील जागेचे वाटप झाले आिण उमेदवाराने �वेश उप��थती क� �ावर हजर          

न होवून जागा�ीकृती केली नाही, असे उमेदवार क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) पुढील            

फेरीमं�े सहभागी हो�ास पा� असतील. 

(४)    क� �ीभूत �वेश �ि�येची (कॅप) दुसरी व ितसरी फेरी आयोिजत करणे,- 

(क)  दुस�या व ितस�या फेरीक�रता उपल� जागा संकेत�थळावर �िस�द कर�ात येतील. दुस�या व             

ितस�या फेरीक�रता पा� उमेदवारांना ऑनलाईन प�दतीने िवक� नमुना भर�ास िकंवा पूव�           

भरले�ा िवक� नमु�ाम�े बदल कर�ास मुभा दे�ात येईल. या फे�यादर�ान वाटप           

करावया�ा जागा  खाली िद�ा �माणे पा� उमेदवारांना उपल� असतील,- 

(एक) वरील�माणे  उपिनयम ३(ग) व ३(घ) नुसार उमेदवार; 

(दोन) पूव��ा कोण�ाही फेरीत कोणतीही जागावाटप न झालेले उमेदवार; 

(तीन) पूव��ा �वेशफेरीत सहभागी झाले नाही ( िवक� नमुना भरला नाही) असे उमेदवार; 

(ख)  �ा उमेदवारांना पिह�ा पसंती�मांकाखेरीज इतर पसंती�मांकावरील जागेचे वाटप झाले          

आिण �वेश उप��थती क� �ावर हजर होऊन जागा ��कृती केली आहे अशा उमेदवारांनी निवन             

िवक� नमुना भरतांना �ांना पूव��ा फेरीम�े वाटप झालेला िवक� �ां�ा पसंती�मा�ा           

यादीत नमूद करणार नाहीत, संगणकीय �णाली�ारे तो िवक� यादी�ा शेवटी समािव� कर�ात            

येईल. जर वर�ा पसंती�मानुसार नवीन जागेचे वाटप कर�ात आले की अगोदर कर�ात            

आलेले वाटप आपोआप रदद होईल. वर�ा पसंती�मानुसार नवीन जागेचे वाटप न झा�ास            

पूव��ा फेरीमधील वाटप अबािधत राहील; 

(ग)  उमेदवारास ितस�या �वेशफेरी नंतर वर�ा पसंती�मावरील जागे�ा वाटपाची संधी नसेल.          

ितस�या �वेश फेरीम�े सहभागी झाले�ा उमेदवारांना ितस�या फेरीत कर�ात आलेले वाटप           

िकंवा पूव�चे अबािधत ठेव�ात आलेले वाटप हे अंितम वाटप असेल; 

(घ)  �वेश उप��थती क� �ावर हजर होऊन वाटप कर�ात आलेली जागा ��कृती करते वेळेस अजा�              

म�े केले�ा दा�ा�ा पु��थ� सव� मूळ �माणप� सादर करेल. उमेदवार अजा� म�े केले�ा             

दा�ा�ा पु��थ� मूळ �माणप� सादर करणार नाही अ�ा प�र��थतीत जागावाटप आपोआप           
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र� होईल व ती जागा पुढील फेरीम�े वाटपासाठी उपल� होईल; 

(ङ)  उमेदवारास �वेश अजा�तील खाली िदले�ा चुका �वेश उप��थती क� �ावर मूळ �माणप�            

पडताळणी�ा वेळेस दु�� क�न घे�ाची मुभा  असेल जसे,- 

 (एक) िलंगातील बदल पु�ष ते �ी व �ाउलट; 

(दोन) परी�ेतील, गुण भरतांना केलेली चूक, तथािप गुणांतील वाढीमुळे गुणव�ा �मांकात होणारा             

बदल कर�ास परवानगी नसेल; 

(ितन) मागासवग�य �वागा�मधील जात,पोटजात भरतांना झालेली चूक. परंतु कोण�ाही �करणी           

सामा� �वगा�तील उमेदवारास मागासवग�य �वगा�त बदल करता येणार नाही. मागासवग�य          

�वगा�तील उमेदवार �करणपर�े आव�क �माणप�ांची जसे, जात/जमात �माणप�,जात/जमात        

वैधता �माणप�, उ�त�वगा�त मोडत नस�ाचे �माणप� इ�ादी, पूत�ता क� न शक�ास    

�ास सामा� �वगा�त बदल करता येईल; 

(चार)  आधारभूत कागदप� सादर न क� शक�ा मुळे अ�सं�ांक दजा� काढून टाकणे; 

(पाच) आधारभूत कागदप� सादर न क� शक�ा मुळे िवकलांग  दजा� काढून टाकणे; 

(सहा) आधारभूत कागदप� सादर न क� शक�ा मुळे िडफे�  दजा� काढून टाकणे; 

(सात) उमेदवारी �कारातील बदल; 

(आठ) िज�ा  बदल; 

(नऊ) आधारभूत कागदप� सादर न क� शक�ा मुळे िश�णशु� माफी अंतग�त जागा            

िमळ�ासाठी�ा  पा�तेचा  दजा� काढून टाकणे; 

(दहा) आधारभूत कागदप� सादर न क� शक�ा मुळे �ावसाईक/तांि�क  दजा� काढून टाकणे; 

(अकरा) शै�िणक अह�ता बदल. 

व�रल �ित�र�  इतर कोण�ाही बाबतीत बदल िकंवा दु��ी कर�ास परवानगी नाही. 

(च)  अित�र� फेरी (जर झा�ास) बाबतीत, वरील खंड (क) म�े नमूद केले�ा उमेदवारांना या              

फेरीत सहभागी होता येईल व �ांना निवन िवक� नमुना भरता येईल. असे उमेदवार निवन              

िवक� नमुना भरतांना �ांना पूव��ा फेरीम�े वाटप झालेला िवक� �ां�ा पसंती�मा�ा           
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यादीत नमूद करणार नाहीत, संगणकीय �णाली�ारे तो िवक� यादी�ा शेवटी समािव� कर�ात            

येईल. जर वर�ा पसंती�मानुसार नवीन जागेचे वाटप कर�ात आले की अगोदर कर�ात            

आलेले वाटप आपोआप रदद होईल. वर�ा पसंती�मानुसार नवीन जागेचे वाटप न झा�ास            

पूव��ा फेरीमधील वाटप अबािधत राहील; 

(५)  क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) अंितम फेरीनंतर, उमेदवार �ास वाटप केले�ा सं�थेम�े िविहत             

वेळाप�कानुसार उप��थत राहील व �ा सं�थेतील आपला �वेश कायम करील. सं�था आव�क            

कागदप�ांची पडताळणी करेल व उमेदवाराचा �वेश ऑनलाईन �णालीत सं�थे�ा लॉगइन मधून ताबडतोब            

अपलोड करेल व उमेदवारास �वेशा�ा पु�ीसाठी ऑनलाईन �णालीतून िमळणारी पावती व शु�            

भर�ाची पावती देईल.” 

१० .क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप) वाटपाचे ट�े आिण प�ती ,-  क� �ीभूत �वेश �ि�येअंतग�त            

(कॅपअंतग�त) येणा�या जागांचे वाटप पुढील प�तीनुसार कर�ात येईल:- .  

(१)  महारा�� रा� उमेदवारी असणारे उमेदवार,- (क) संगणकीकृत प�तीने जागा वाटपाचे ट�े पुढील            

�माणे आहेत,- 

ट�ा एक  :- सव� उमेदवारांसाठी,- 

 
(क) िविवध �वगा�तील सव� उमेदवारांचा (तांि�क, अतांि�क , खुला, राखीव, पु�ष, मिहला) �ां�ा             

पर�र गुणव�ेनुसार जागा वाटपाक�रता िवचार कर�ात येईल; 

 

(ख)  आिथ�क���ा मागास �वगा�तील (इड�ूएस) आिण अनाथ उमेदवारांना �ां�ा  पर�र          

गुणव�ेनुसार  �ां�ासाठी आरि�त असले�ा जागांसाठी  िवचार कर�ात येईल, जर �ां�ासाठी आरि�त          

असले�ा जागा उपल� नसतील तर �ांना �ां�ा  पर�र गुणव�ेनुसार खु�ा �वगा�तील जागांसाठी             

िवचारात घेतले जाईल; 

 

(ग) मागासवग� �वगा�तील उमेदवारांचा, �ां�ा पर�र गुणव�े�ा आधारे खु�ा �वगा�तील, जागांसाठी           

िवचार कर�ात येईल, जर �ां�ा गुणव�ेनुसार खु�ा �वगा�तील जागा उपल� होत नसतील तर �ां�ा              

संबंिधत राखीव �वगा�तील जागा वाटपासाठी �ांचा िवचार केला जाईल; 

 

(घ) िवशेष मागास �वगा�तील उमेदवारांचा, �ां�ा गुणव�े�ा आधारे खु�ा �वगा�तील जागा           

वाटपासाठी िवचार केला जाईल आिण अशा जागा उपल� होत नसतील तर असे उमेदवार �ांचा िवशेष               
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मागासवग� �वगा�म�े समावेश हो�ापूव� ते �ा मागास �वगा�म�े होते अशा �ा मूळ मागासवग� �वगा�तील              

जागा वाटपासाठी िवचार कर�ात येईल; 

 

(ड) िद�ांग ��ी �वगा�तील उमेदवारांचा  �ां�ा  पर�र गुणव�ेनुसार  �ां�ासाठी आरि�त          

असले�ा जागांसाठी  िवचार कर�ात येईल, जर �ां�ासाठी आरि�त असले�ा जागा उपल� नसतील तर            

�ांना �ां�ा  पर�र गुणव�ेनुसार खु�ा �वगा�तील जागांसाठी   िवचारात घेतले जाईल ; 

 

(च) संर�ण �वगा�तील उमेदवारांचा  �ां�ा  पर�र गुणव�ेनुसार  �ां�ासाठी आरि�त असले�ा          

जागांसाठी  िवचार कर�ात येईल, जर �ां�ासाठी आरि�त असले�ा जागा उपल� नसतील तर �ांना            

�ां�ा  पर�र गुणव�ेनुसार खु�ा �वगा�तील जागांसाठी   िवचारात घेतले जाईल ; 

 

(छ) अह�ता परी�ेत तांि�क िकंवा �ावसाियक िवषय असणा�या उमेवाराना जागांचे वाटप करतेवेळी            

�ांची उपल�ता खालील�माणे तपास�ात येईल.- 

(एक) खु�ा �वगा�त तांि�क िवषय असले�ा उमेदवारासाठी असणा�या  जागा; 

 (दोन) संबंिधत राखीव �वगा�त तांि�क िवषय असले�ा उमेदवारासाठी असणा�या जागा; 

(तीन ) खु�ा �वगा�त सव� साधारण उमेदवारांसाठी असणा�या (तांि�क आिण तांि�केतर दोहोका�रता)            

जागा; 

(चार) संबंिधत राखीव �वगा�त सव� साधारण उमेदवारांसाठी असणा�या (तांि�क आिण तांि�केतर           

दोहोका�रता ) जागा. 

(�) जर एखा�ा उमेदवारास एकापे�ा जा� वग�वारीम�े वाटपासाठी जागा उपल� अस�ास �ाचे            

वाटप खालील�माणे कर�ात येईल,- 

(एक) मिहला उमेदवारासाठीची जागा 

(दोन) िवकलांग ��ी �वगा�तील उमेदवारासाठीची जागा  

(तीन) संर�ण �वगा�तील उमेदवारासाठीची जागा 

 
ट�ा-दोन : मिहलांसाठी राखीव असले�ा जागांचे पु�ष उमेदवारांना वाटप, - मागासवग� �वगा�तील          
िकंवा खु�ा �वगा�तील मिहला उमेदवारांना जागांचे वाटप झा�ानंतर, जर जागा �र� रािह�ा तर �र�              
रािहले�ा जागांचे वाटप संबंिधत मागासवगा�तील िकंवा खु�ा �वगा�तील पु�ष उमेदवारांना कर�ात येईल. 
 
ट�ा-तीन : िवशेष मागासवग� �वगा�तील उमेदवारांक�रता, - जर इतर मागासवग� �वगा�तील जागा �र�           
रािह�ा तर अशा जागां�ा कमाल २ ट�े इत�ा मया�देपय�त िवशेष मागासवग� �वगा�तील उमेदवारांना             
अशा जागांचे वाटप कर�ात येईल. 
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ट�ा-चार    : सव� उमेदवारांसाठी (कोण�ाही �कारचे आर�ण वगळून),- 
(एक) सव� पा� उमेदवारांना पर�र गुणव�े�ा आधारे वाटप कर�ाक�रता या जागांचा िवचार कर�ात             
येईल; 
ट�ा -पाच :  सव� उमेदवारासाठी ( कोण�ाही �कारचे उमेदवारी �कार वगळून)- (क) �र� जागां�ा             
वाटपासाठी पा�  असले�ा सव� उमेदवारांचा िवचार कर�ात येईल.  
(ख)मिहला उमेदवारांसाठी राखीव जागांचे वाटपाची प�दत शासना�ा सामा� �शासन िवभागा�ा          
प�रप�क �.आरएस�ी १०१२ /CN-१६ /१२ /१६ए, िद.१३ ऑग� २०१४ म�े िद�ानुसार असेल. 
 
(2)  अ�सं�ांक को�ातील जागा  .-  संगणकीकृत जागा वाटपाचे ट�े खालील �माणे असतील, 
 
ट�ा-एक: सं�था �ा अ�सं�ाक भािषक िकंवा धािम�क समाजाकरीता आहे �ा समाजातील, रा�ा�ा            
उमेदवारांना गुणव�े�ा आधारे अ�सं�ाकासाठी�ा राखीव जागांचे वाटप कर�ात येईल. 
 
ट�ा दोन: जर जागा िश�क रािह�ा तर अशा जागांचे वाटप महारा�� रा� उमेदवारी उमेदवाराना              
पर�र गुणव�े�ा आधारे कर�ात येईल  
 
(3)  ज�ू का�ीरमधून िव�थािपत उमेदवारी असणारे उमेदवार,-  ज�ू का�ीरमधून िव�थािपत          
उमेदवारी असणारे उमेदवारासाठी उपल� असले�ा अिधसं� जागांचे वाटप या िनयमा�ा िनयम 5(६)            
अनुसार पा� उमेदवारांना �ां�ा पर�र गुणव�े�ा आधारे वाटप कर�ात येईल. 
 
 
  ११. क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा (कॅप�ा) पिह�ा, दुस�या व ितस�या फेरी�दारे जागाचे  वाटप करणे.- 

(१) कॅप�ा सव� (पिह�ा, दुस�या, व ितस�या) फेरीम�े संगणकीय �णाली वाप�न जागाचे वाटप             

कर�ात येईल; 

(२)  कॅप�ा पिह�ा फेरीम�े.- 

(क) अ�सं�ांक सं�थासाठी,- जागांचे वाटप खाली िदले�ा प�तीने व �ाधा��माने कर�ात            

येईल, 

(एक) या िनयमा�ा िनयम 10 मधील पोटिनयम (२) मधील ट�ा -१, 

(दोन) या िनयमा�ा िनयम 10 मधील पोटिनयम (१) मधील ट�ा -१ आिण ट�ा -२, 

(ख) अ�सं�ांकेतर सं�थांसाठी, जागांचे वाटप या िनयमा�ा िनयम मधील पोटिनयम (१) मधील             

10 ट�ा -१ आिण ट�ा-२ नुसार कर�ात येईल 

(३)  कॅप�ा दुस�या फेरीम�े.- 

(क) अ�सं�ांक सं�थासाठी,- जागांचे वाटप खाली िदले�ा प�तीने व �ाधा��माने कर�ात            

येईल, 

(एक) या िनयमा�ा िनयम 10 मधील पोटिनयम (२ ) मधील ट�ा -१, 
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(दोन) या िनयमा�ा िनयम 10  मधील पोटिनयम (१) मधील ट�ा -१ ते ट�ा -४, 

(तीन) या िनयमा�ा िनयम 10  मधील पोटिनयम (२ ) मधील ट�ा -२, 

(ख) अ�सं�ांकेतर सं�थांसाठी, जागांचे वाटप या िनयमा�ा िनयम ९ मधील पोटिनयम (१)            

मधील ट�ा -१ ते  ट�ा-४ नुसार कर�ात येईल. 

(४)  कॅप�ा ितस�या फेरीम�े.- 

(क) अ�सं�ांक सं�थासाठी,- जागांचे वाटप खाली िदले�ा प�तीने व �ाधा��माने कर�ात            

येईल, 

(एक) या िनयमा�ा िनयम 10 मधील पोटिनयम (२ ) मधील ट�ा -१, 

(दोन) या िनयमा�ा िनयम 10 मधील पोटिनयम (१) मधील ट�ा -१ ते ट�ा -५, 

(तीन) या िनयमा�ा िनयम 10 मधील पोटिनयम (२ ) मधील ट�ा -२, 

(ख) अ�सं�ांकेतर सं�थांसाठी, जागांचे वाटप या िनयमा�ा िनयम 10 मधील पोटिनयम (१)             

मधील ट�ा -१ ते  ट�ा-५ नुसार कर�ात येईल. 

(५)  जागा वाटप न होणे िकंवा उमेदवार �वेशासाठी उप��थत न राहणे, यामुळे जर जागा �र� रािह�ा                 

तर �ा जागाचे �ापुढील फेरीम�े वाटप कर�ात येईल; 

 (६)  कॅप�ा पिह�ा, दुस�या व ितस�या फेरीमधील ��ेक ट��ावरील जागांचे वाटप सु�वातीला मूळ              

िज�ा/ मूळ िज��ाबाहेरील असा फरक क�न व �ानंतर जागा �र� रािह�ास मूळ िज�ा / मूळ               

िज��ाबाहेरील असा फरक वगळून कर�ात येईल व �ानंतरही कोण�ाही कारणा�व िनयम 7(१) व             

7(२) मधील जागा �र� रािह�ास िकंवा झा�ास अशा सव� जागा िनयम 5(१) मधील उमेदवारी असले�ा               

उमेदवारांना �ां�ाम�े कोणताही फरक न करता पर�र गुणव�े�ा आधारे कर�ात येतील; 

 
१२.  सव�साधारण सूचना,- 

(क) कॅप�ा पिह�ा , दुस�या व ितस�या फे�यांमधील मूळ िज�ा जागांचे, मूळ िज��ाबाहेरील जागांचे              

आिण रा��रीय जागांचे वाटप, महारा�� रा� उमेदवारी असले�ा उमेदवारां�ा पर�र गुणव�ेनुसार           

केले जाईल. उमेदवारांना पर�र गुणव�ा, �ांनी भरलेले िवक� आिण कॅप�ा पिह�ा, दुस�या व             

ितस�या फे�यां�ा संबंिधत ट��ाम�े �ावेळी उपल� असले�ा जागा, यानुसार जागांचे वाटप केले जाईल; 

(ख) जागा वाटपा�ा िविश� ट��ासाठी पा� ठरले�ा सव� उमेदवारांचा, जरी �ांना अगोदर�ा            

ट��ाम�े जागा वाटप कर�ात आलेले असेल िकंवा नसेल तरी, �ा ट��ाम�े जागा वाटपासाठी िवचार              

केला जाईल.; 

(ग) कोण�ाही ट��ा�ा जागा वाटपादर�ान, �ावेळी असणा�या जागां�ा उपल�ते�माणे उमेदवाराने          

भरले�ा िवक�ानुसार , �ाचा  जागावाटपातील �म वर सरकत राहील; 
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(घ) तांि�क पदिवका शै�िणक सं�थाम�े या िनयमा�ा िनयम 7(२), 7(३) आिण 7(४) म�े नमूद              

केले�ा जागां�ा वाटपासाठी  िविवध �वगा�अंतग�त कोण�ाही �कारचे आर�ण असणार नाही. 

(ड) सव� राखीव �वगा�तील उमेदवारांचा (िवशेष मागास�वग� उमेदवाराचा �ां�ा मूळ �वगा�म�े)           

�ां�ासाठी राखीव जागावर सव� ट��ाम�े पर�र गुणव�े�ा आधारे जागा वाटपासाठी िवचार केला            

जाईल. 

(च) �म वर सरक�ामुळे, �र� होणा�या जागांचा, �ा ट��ा�ा जागा वाटपा�ा तरतुदीनुसार �ाच             

ट��ावरील पुढील �ि�येम�े जागा वाटप कर�ाक�रता िवचार कर�ात येईल; 

(छ) भर�ात आले�ा पसंती�मामधील पिह�ा उपल� िवक�ानुसार कर�ात आलेले वाटप हे           

अंितम जागा वाटप �णून अबािधत ठेव�ात येईल;. 

(ज) संकेत�थळावर �दिश�त कर�ात आले�ा जागा वाटपा�ा यादीम�े, उमेदवारांना देऊ कर�ात            

आले�ा ता�ुर�ा जागांचे वाटप दश�िव�ात येईल. या संदभा�त उमेदवारांशी ���श: कोणताही           

प��वहार केला जाणार नाही िकंवा �ांना जागावाटप प�े पाठिवली जाणार नाहीत; 

(झ) �ा उमेदवारास जागेचे वाटप कर�ात आले असेल तो उमेदवार “ता�ुरते जागावाटप प�”             

संकेत�थळाव�न डाऊनलोड क�न घेईल. जागा-�ीकृती�ा वेळेस उमेदवारास �वेश उप��थती क� �ावर          

जागा-�ीकृती शु� ऑनलाईन प�तीने भरितल िकंवा स�म �ािधका�या�ा नावे दश�नी धनाकष� जमा            

करावा लागेल. मूळ कागदप�ांची पडताळणी के�ावर आिण उमेदवार सव� पा�ता िनकषांची पूत�ता करत             

अस�ाची खा�ी पट�ावर �वेश उप��थती क� �ाकडून जागा न�ी केली जाईल व क� � �भारी, �ीकृतीची              

संगणकीय पावती देईल; 

(�) �वेिशत सव� उमेदवारांसाठी जागा-�ीकृती शु�, �.१,०००/- एवढे असेल. हे शु� ना-परतावा            

�ि�या शु� असेल; 

(ट) जागा �ीकृतीक�रता ���श: उप��थत न राहणे �णजे उमेदवाराने देऊ केलेली जागा नाकारली             

अस�ाचे समज�ात येईल; 

(ठ) जर कोणतीही कागदप�े िकंवा �माणप�े िविधअ�ाहय िकंवा खोटी अस�ाचे कोण�ाही वेळी            

आढळून आले आिण / िकंवा उमेदवाराने पा�ता िनकषांची पूत�ता केली नाही तर वाटप कर�ात आलेली               

जागा कोण�ाही वेळी र� कर�ात येईल; 

(ड) �ा उमेदवारांना वाटप कर�ात आलेली जागा नाकारावयाची असेल �ांना �ीकृती शु�            

भर�ासाठी �वेश उप��थती क� �ावर जा�ाची आव�कता नाही. वाटप केलेली जागा नाकारणा�या           

उमेदवारांना उव��रत �वेश फे�याम�े भाग घे�ासाठी वेळाप�कानुसार नवीन िवक� अज� सदर करावा            

लागेल. 
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(ढ) जर आवेदनप� म�े उमेदवाराने �ा�ा �वेशा�ा संबंधात पुरवलेली कोणतीही मािहती नंतर            

कोण�ाही वेळी चुकीची आढळली तर �ाचा �वेश र� केला जाईल, शु� ज� केले जाईल आिण �ाला                

�ाचाय� सं�थेतून काढून टाकू शकतील. अ�ा िन�ासन आदेशािव�� स�म �ािधकारयास ७ िदवसां�ा            

आत अपील केले जाऊ शकते, अशा �करणांम�े स�म �ािधकारयाचा िनण�य अंितम असेल. 

 

(ण)  खो�ा �माणप�ां�ा वापरासंदभा�तील त�ारीचंी तपासणी ठरािवक कालावधी म�े कर�ात यावी व            

दोषी आढळ�ास असा �वेश र� कर�ात यावा. तसेच पुढील काय�वाही  स�म �ािधकारयास कळवून             

कर�ात यावी. 

 
१3.  सं�था�रीय कोटयातील जागा, अ�सं�ाक कोटयातील जागा आिण क� �ीभूत �वेश          

�ि�येनंतर �र� रािहले�ा जागावर �वेश, - िवनाअनुदािनत सं�थेचे संचालक िकंवा �ाचाय�, या          

जागांवरील �वेश �ि�या खालील प�तीचा वापर क�न पार पाडतील,- 

(क) उपल� जगावर �वेश हे पारदश�क रीतीने व �ांनी क� �ीभूत �वेश �ि�येसाठी व नंतर सं�थेकडे               

�वेशासाठी आवेदनप� सादर केलेले आहे अशा सव� उमेदवारां�ा पर�र गुणव�ेनुसार कर�ात येतील; 

(ख) �वेश�ि�या सु� कर�ापूव� पुरेसा वेळ िमळेल अशा रीतीने सं�थेची मािहती व �वेशाचे िनयम              

िविनिद�� केलेले असतील अशी पु��का िकंवा िनद�शपु��का �कािशत कर�ात यावी. मािहती           

पु��केमधील सव� मािहती सं�थे�ा संकेत�थळावर देखील �दिश�त कर�ात यावी; 

(ग) ��ेक सं�था �वेशाचे वेळाप�क आिण सं�थेकडून ��ेक पाठय�मातील भरावया�ा एकूण           

जागांची सं�ा यांची जािहरात सं�थे�ा संकेत�थळावर �कािशत करतील व  आवेदनप� मागवतील ; 

(घ) �वेशासाठी वेळोवेळी शासनाने अिधसूिचत केलेले व समुिचत �ािधका�याने िविनिद�� केलेले पा�तेचे            

िनकष पूण� करणारे इ�ुक उमेदवार हे सं�थेचे संचालक िकंवा �ाचाय� यां�ाकडे सं�था �रावरील             

�वेशासाठी िनयम ७(५)(ख) म�े तरतूद के�ानुसार आवेदनप� सादर करतील व या जागा ते या              

िनयमां�ा िनयम 8(३) म�े िविनिद�� केलेली काय�प�ती अनुस�न तयार कर�ात आले�ा पर�र            

गुणव�ा यादीतील गुणानु�मे भरतील; 

(ड) सं�था आव�क सव� कागदप�ांची पडताळणी क�न, सं�था�रावर सं�था�रीय कोटयातील           

जागा, क� �ीभूत �वेश �ि�येनंतर �र� रािहले�ा जागा, भारताचे समु�पार नाग�रक/भारतीय वंशा�ा           

��ी / िवदेशी िव�ाथ� /आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले या अिधसं� को�ातून �वेश             

�ावया�ा उमेदवारांची गुणव�ा यादी (या�ा) सं�थे�ा सूचनाफलकावर व संकेत�थळावरसु�ा �िस�द          

करील; 

(च) िविनिद�� केले�ा पाठय�मां�ा सं�था�रीय को�ातील जागा (अंशत: िकंवा पूण�त:) क� �ीभूत           

�वेश �ि�येला परत कर�ाचा उ�ेश असणा�या अ�सं�ाक िकंवा अ�सं�ाकेतर सं�था, क� ि�भूत           
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�वेश �ि�ये�ा पिह�ा फेरीतील जागेची रचना �दिश�त कर�ापूव� दोन िदवस अगोदर तसे कळवतील             

आिण �ा जागांचे, क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा िनयमांनुसार वाटप कर�ात येईल. तदनंतर सं�था�रीय            

को�ातील जागा ��ािप�त कर�ाची मुभा सं�थांना नसेल; 

(छ) घेतले�ा आिण र� केले�ा सव� �वेशाबाबतची मािहती संगणकीय (ऑनलाईन) �णालीमाफ� त           

ता�ाळ सं�था अ�यावत करतील; 

(ज) जर क� �ीभूत �वेश �ि�ये�ा फे�या पार पड�ानंतर क� �ीभूत �वेश �ि�येची जागा �र�             

रािह�ास िकंवा झा�ास ती जागा क� �ीभूत �वेश �ि�येदर�ान �ा �वगा�करीता राखून ठेवलेली होती,             

�ा�वगा��ा उमेदवारामधूनच भर�ात येईल. तदनंतरही जागा �र� रािह�ास, �ा जागा अज�दारा�ा           

पर�र गुणव�े�ा आधारे भर�ात येतील. 

 
१4 .  गुणव�ा यादी व �वेश दे�ात आले�ा िव�ा�ा��ा यादीस मा�ता ,- 

(१) �वेश�ि�या संप�ानंतर, सव� तांि�क पदिवका िश�ण सं�था,  स�म �ािधकारी  यांचेकडे �वेश            

मा�तेसाठी ��ाव  सादर करतील. 

(२) �वेश मा�तेसाठी�ा ��ावाम�े सं�था�रावर �वेश दे�ात आले�ा व कोटा असले�ा अशा सव�             

िव�ा�ा�ची यादी, उमेदवारीचा �कार, आर�ण, अह�ता इ�ादी तसेच सं�था �रावर �वेश िदले�ा            

उमेदवारां�ा �वेशासाठी�ा आव�क कागदप�ांचा समावेश असेल.  

(३) जर एखा�ा अ�सं�ांक शै�िणक सं�थेने लागोपाठ�ा तीन वषा��ा कालावधीत ित�ा मंजूर �वेश             

�मते�ा िकमान एकाव� ट�े �वेश संबंिधत अ�सं�ांक �वगा�तील ��ीमंधून दे�ात कसूर केली तर,             

स�म �ािधकारी, �ाबाबतची मािहती िवभागास कळवतील, िवभागाकडून अशा सं�थाबाबतची मािहती व           

िनरी�ण अ�सं�ांक िवकास िवभाग यांना  अ�सं�ांक शै�िणक सं�था अिधिनयम 2004 �ा रा�� ीय            

आयोगा�ा कलम 12 सी �ा तरतुदीनुसार अ�ेिषत करेल. 

 

१५. �वेश र� करणे व शु�ाचा परतावा ,सं�थे�ारे कागदप� परत देणे,- 
 

(क)  उमेदवार �वेश र� कर�ासाठी ऑनलाईन प�तीने अज� करील आिण �वेश र� कर�ासाठी             

असले�ा �णाली िनिम�त अजा�ची �ा��रत �त सं�थेला सादर करील. उमेदवाराने �वेश र� कर�ासाठी             

ऑनलाईन प�तीने िवनंती सादर के�ानंतर उमेदवाराचा �वेश र� झाला असे समज�ात येईल.            

उमेदवाराने �वेश र� कर�ासाठी असले�ा �णाली िनिम�त अजा�ची �ा��रत �त सं�थेला सादर केली             

िकवा नाही या बाबत काहीही असले तरी सं�था, उमेदवाराने �वेश र� कर�ासाठी ऑनलाईन प�तीने              

सादर केलेली िवनंती अंितम मानेल. अशा �कारे जागा र� झा�ाने उमेदवार �ा जागेवरील ह� गमावेल               

व ती जागा पुढील वाटपासाठी उपल� होईल. तदनंतर उमेदवार शु� परता�ाचा दावा क� शकेल व               
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�णाली िनिम�त अजा�ची �ा��रत �त सं�थेला सादर के�ा�ा दोन िदवसा�ा आत सं�था �ि�या शु�              

�णून �पये १००० वजा क�न शु� परतावा आिण उमेदवारास सव� मूळ �माणप� परत करेल; 

(ख) वरील (क) म�े नमूद असले तरीही, जर स�म �ािधका�याने िनधा��रत केले�ा �वेशा�ा अंितम              

िदनांकास सं�ाकाळी ५ वाज�ा नंतर �वेश र� कर�ासाठी ऑनलाईन प�तीने अज� केला अस�ास             

उमेदवार �ितभूती ठेव आिण तारणधन ठेव �ित�र� शु� परता�ास पा� असणार  नाही;  

(ग) कोणतीही सं�था, �ां�ाकडे उमेदवारांनी �ांची �माणप�े व इतर कागदप�े �ा सं�थेम�े            

�वेशासाठी जमा केलेली असतील, व जर उमेदवार अशा सं�थेम�े अ�ास�म पुढे चालू ठेव�ासाठी             

िकंवा �ा सं�थेतील सुिवधा घे�ासाठी इ�ुक नसतील अशा �संगी जमा कर�ात आलेली �माणप�े व              

इतर कागदप�े उमेदवारास परत कर�ास कोण�ाही �कारे िवरोध करणार नाहीत िकंवा �ासाठी अशा             

अ�ास�माचे िकंवा इतर कोणतेही शु� अदा कर�ासाठी �ा�ावर दबाव टाकणार नाहीत.  अशा            

�करणात शासनाने  वेळोवेळी िदले�ा िनद�शांनुसार कारवाई केली जाईल; 

(घ) िव�ा�ा�ने कोण�ाही वेळी �वेश र� के�ानंतर सं�थने पुढील वषा�चे  शु� मागू नये.. 

  

१६. पिह�ा िकंवा दुस�या वषा�नंतर पाठय�म िकंवा सं�था बदलणे,- (१) �थम वषा�चा अ�ास�म             

यश�ीपणे पूण� के�ानंतर �णजेच �थम व ि�तीय स� उ�ीण� असलेले िकंवा उ�ीण� हो�ासाठी             

आव�क िवषयापैकी एका िवषयात अनु�ीण� असलेले, पाठय�म िकंवा पाळी बदल�ाची िवनंती करणा�या            

उमेदवाराला, जागां�ा उपल�ते�ा अधीन रा�न �ाच सं�थेत तसे बदल कर�ाची मुभा दे�ात येईल             

आिण हे बदल �थम वषा��ा/�थम व ��दतीय स�ां�ा एकि�त गुणां�ा आधारे कर�ात येतील. उमेदवार              

जो पाठय�म बदलून घेणार आहे �ा पाठय�मासाठी महारा�� रा� तं� िश�ण मंडळाने िनधा��रत             

के�ा�माणे उमेदवारां�ा पा�तेची सुिनि�ती कर�ाची जबाबदारी संबंिधत सं�थे�ा �ाचाया�ची असेल.  

(२) उमेदवारांचे एक िकंवा दोन वषा�नंतर पाठय�म आिण/िकंवा सं�था बदल खालील �माणे कर�ात             

येतील,- 

(क) �थम / ि�तीय वषा�त एकदा �वेश घेतलेला उमेदवार �ाच शै�िणक वषा�त इतर कोणतीही सं�था               

बदलून माग�ास पा� असणार नाही; 

(ख) �थम वषा��ा परी�ेम�े ( �थम व ��दतीय या दो�ी स�ां�ा) / ि�तीय वषा��ा परी�ेम�े ( तृतीय                 

व चतुथ� स�ा�ा) सव� िवषयाम�े उ�ीण� असणारा िकंवा उ�ीण� हो�ासाठी आव�क असले�ा            

िवषयांपैकी एका िवषयात अनु�ीण� असलेला उमेदवार तसेच ि�तीय वषा�तील बदलासाठी �थम वषा�त उ�ीण�             

उमेदवारास सं�था िकंवा पाठय�म बदलून घे�ास पा� असेल; 
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(ग) िव�ा�ा�ना, कोण�ाही ट��ावर �ाय� सं�थामधून �ाय� सं�थांम�े, �ाय� सं�थामधून इतर           

कोणतीही सं�थाम�े, इतर कोणतीही सं�थामधून �ाय� सं�थाम�े बदलून जाता येणार नाही; 

(घ) िवना-अनुदािनत सं�थेतील िव�ा�ा�ना कोण�ाही प�र��थतीत शासकीय, अशासकीय अनुदािनत,         

िव�ापीठ िवभाग, िकंवा िव�ापीठ संचािलत सं�था, कोण�ाही ट��ावर बदलून घेता येणार नाही. तथािप             

शासकीय, अशासकीय अनुदािनत, िव�ापीठ िवभाग, िकंवा िव�ापीठ संचािलत सं�थेतील उमेदवाराला          

िवनाअनुदािनत शै�िणक सं�थेम�े बदल क�न दे�ाची मागणी करता येईल; 

(ड) िवनाअनुदािनत सं�थांम�े बदलून जाणे:- िवनाअनुदािनत सं�थांचे �ाचाय� हे, तं� िश�ण           

संचालनालया�ा पूव� मा�तेने, सं�थेचे ना-हरकत �माणप�, महारा�� रा� तं� िश�ण मंडळाचे पा�ता            

�माणप� व �र� जागांबाबतची ��थती सादर के�ावर, बदल क�न घे�ा�ा मागणीसाठी इतर            

सं�थामधील उमेदवारांचा िवचार करतील. उमेदवार जो पाठय�म बदलून घेत आहे �ा पाठय�मासाठी            

महारा�� रा� तं� िश�ण मंडळाने िनधा��रत के�ा�माणे उमेदवारां�ा पा�तेची सुिनि�ती सं�थेचे �ाचाय�            

िकंवा संचालक करतील; 

(च) सं�थे�ा �ाचाया��ा िशफारशी िशवाय तं� िश�ण संचालनालयाकडून कोणताही अज� दाखल           

क�न घेतला जाणार नाही; 

(छ) जर बदल क�न घे�ा�ा �ि�येपूव� एखा�ा सं�थेचा िकंवा महारा�� रा� तं� िश�ण मंडळाचा              

िनकाल घोिषत झाला नसेल तर, �ा मंडळाचे िकंवा सं�थेचे उमेदवार बदल क�न घे�ाबाबत�ा             

मागणीपासून वंिचत राहतील. 

(३) पाठय�म िकंवा सं�था बदल�ासाठी  पा�ता िनकष पूण� न करणारे उमेदवार कोण�ाही प�र��थतीत             

कोण�ाही सं�थेकडे ह�ांत�रत केले जाणार नाहीत 

(४) अिधसं� कोटयातील जागे अंतग�त �वेश दे�ात आलेले उमेदवार हे पाठय�म िकंवा सं�था             

बदल�ासाठी पा� असणार नाहीत. 

(५) या अिधसुचने�ा अंतग�त समािव� नसले�ा तांि�क पदिवका सं�थामधील उमेदवार , या अिधसूचने             

अंतग�त समािव� तांि�क पदिवका सं�थेम�े सं�था व अ�ास�म बदलासाठी , शासनाने वेळोवेळी नमूद             

केले�ा पा�ते�ा अटी, शत� व िनकष आिण वरील (२) मधील िनयमां�ा पूत�ते�ा अधीन रा�न पा�               

असतील. 

(६)  पा��म िकंवा सं�थे�ा ट��ाट��ाने बंद कर�ा�ा बाबतीत, सं�थेने अ�ास�माचा कालावधी पूण�            

होईपय�त अ�ास�म सु� ठेवणे अिनवाय� आहे. अ�ा ट��ाट��ाने बंद कर�ा�ा बाबतीत कोणताही            

िव�ाथ�  पाठय�म िकंवा सं�था बदल�ासाठी पा� असणार नाही  आिण या िनयमा�ा उप-िनयम (१) आिण              

(२) मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत.  
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जर पा��म /  सं�था बंद झा�ानंतर जे िव�ाथ� �वेशासाठी पा� ठरतील , असे िव�ाथ�  पाठय�म /                

सं�थे�ा बदलासाठी पा� असतील, मा� अ�ा बदलासाठी िव�ा�ा�ने जेथे �वेश �ावयाचा आहे �ा             

संबंिधत मंडळ / िव�ापीठ / सं�थे�ारे िनिद�� के�ानुसार �वेशासाठीची पा�ता पूण� केली असली पािहजे.  

(७) वरील �माणे केलेले सव� शाखा बदल व सं�था बदल संचालक, तं� िश�ण संचालनालय यांना अंितम                

मा�तेकरीता कळवतील. 

 
अनुसूची - एक 

(एसएससी नंतर�ा पदिवका पा��मा�ा �थम वष� �वेशाक�रता) 
(िनयम 6 व 7 पहा)  

 
क (१) . पदिवका अ�ास�मासाठी शासकीय , अशासकीय अनुदािनत तांि�क पदिवका 
सं�थांतील   जागांचे वाटप  
 

अ.� सं�थेचा �कार क� �ीभूत �वेश �ि�येतील जागांची सं�ा - मंजूर       
�वेश�मते�ा ट�ेवारी�माणे ((अिनवासी भारतीय    
(एनआरआय) वगळून)  

मूळ 
िज��ातील 
जागा (एचडी)  

मूळ 
िज��ाबाहेरील 
(ओएचडी) जागा  

अ�सं�ा
कासाठी�ा 
जागा  

१ सव�  शासकीय , अशासकीय    
अनुदािनत सं�था (�ाय� सं�था    
सह परंतु अ�सं�ाकासाठी�ा   
सं�था वगळून)   

७०  ट�े #* ३०  ट�े #* िनरंक  

२ शासकीय , अशासकीय   
अनुदािनत 
अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था  
सं�था (�ाय� सं�था सह)   

३५  ट�े १५  ट�े ५०  ट�े 

३ शासकीय सं�था (   
अ�सं�ाकासाठी�ा ि�तीय  
पाळीतील सं�था)  ¥ 

२१  ट�े ९  ट�े ७०  ट�े 
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�ा  जागा केवळ  महारा��  रा�  उमेदवारांसाठी उपल� आहेत. 
# -  डी डी. दा�वाला मेमो�रयल �ॉलरिशप ट��साठी एक जागा वगळता वालचंद कॉलेज ऑफ             
इंजीिनय�रंग, सांगली (िड�ोमा िवंग) म�े उपल� आहे.िह जागा  सं�थेम�े उपल� असले�ा           
कोण�ाही पा��माला िदली जाऊ शकते. 
*  शासकीय तं�ािनकेतन, सोलापूर येथे व�ो�ोग अ�ास�मा�ा मंजूर �मते�ा 10% जागा           
सोलापूर िज��ातील वीणकामगार समुदायांसाठी राखीव ठेव�ा जातील. 
¥ - 13 स��बर 2011 रोजीचा   शासन िनण�य �  टीइडी -2010 / (334/2010) / टीई -5 पहा. 
टीप : - स�म �ािधकरणाकडील 15% जागा �वसाय िश�ण व �िश�ण संचालनालय यांनी           
िनद� िशत केले�ा तांि�क / �ावसाियक िवषयासह एसएससी परी�ा पास करणाया� िव�ा�ा�साठी           
आरि�त आहेत.  
िविश� अ�ास�मां�ा बाबतीत, रा� पातळीवर जागा वाटप कर�ात येईल. 

 
क (२) . पदिवका अ�ास�मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी तांि�क पदिवका सं�थांतील 
जागांचे वाटप  
 

अ.�. सं�थेचा �कार जागांची सं�ा - मंजूर �वेश�मते�ा ट�ेवारी�माणे 
क� �ीभूत �वेश �ि�या जागा  सं�था�रीय जागा 

महारा��  रा�ातील उमेदवार अ�सं�ाक 
समाजासाठी 
जागा 

(अिनवासी  
भारतीयांसाठी ५  
ट�े को�ासह ,   
लागू असेल तर) 

१  िवनाअनुदािनत 
खाजगी 
�ावसाियक 
शै�िणक सं�था  
(अ�सं�ाकासा
ठी�ा सं�था  
वगळून ) 

मूळ िज��ासाठी: तं�   
िवषयासाठी ८.४ ट�े व    
अतांि�क साठी ४७.६ ट�े    
आिण मूळ िज��ाबाहेरील   
इतर िज��ासाठी: तं�   
िवषयासाठी ३.६ ट�े व    
अतांि�क साठी २०.४ ट�े 

काही नाही २० ट�े 

२  िवना अनुदािनत  
अ�सं�ाक 
शै�िणक सं�था  
 

मूळ िज��ासाठी * महारा��   
रा�ातील जागांपैकी $ ७०   
ट�े(तं� िवषयासाठी १०.५   
ट�े व अतांि�क साठी ५९.५     
ट�े) , 
मूळ िज��ाबाहेरील इतर   
िज��ासाठी * महारा��  
रा�ातील$ जागांपैकी ३० ट�े    
(तं� िवषयासाठी ४.५ ट�े व     
अतांि�क साठी २५.५ ट�े) 

िकमान ५१  
ट�े  @ 

२० ट�े 
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कॅप जागा = मंजूर �वेशसं�ा -  सं�था�रीय जागा (कोटा) 
$महारा��  रा�ातील जागा = क� �ीभूत �वेश �ि�येतील जागा - अ�सं�ांक उमेदवारासाठी�ा जागा ) 
% ट�ेवारी  
* सं�था�रावरील जागा व अ�सं�ांक उमेदवारासाठीचा कोटा वगळता या जागा महारा�� रा�           
उमेदवारी असले�ा व अ�खल भारतीय उमेदवारी असले�ा उमेदवारामधून िनधा��रत �माणाम�े          
भर�ात येतील. 
@ अ�सं�ांक सं�था कमीत कमी ट�े जागा क� �ीभूत �वेश �ि�येमधून (अ�सं�ांक समुदाया�ा           
उमेदवारामधून) भरेल. िह सं�ा कमाल १०० ट�े असू शकेल. तथािप ��ेक अ�सं�ांक सं�था             
क� �ीभूत �वेश �ि�या सु� हो�ापूव�, �ां�ा सं�थेतील अ�सं�ांक को�ातून भरावया�ा जा�ीत           
जा� ट�े (जागा) घोिषत करतील आिण स�म �ाधीका�याला  कळवतील. 

 
क (३). अिधसं� जागांचे वाटप 
 

(१)ज�ू व का�ीर मधून िव�थािपत झाले�ा उमेदवारासाठी�ा जागा स�म �ािधकरणाकडून          
भर�ात येतील. उपल� जागांची सं�ा शासना�ा धोरणानुसार असेल.  

(२) भारताचे समु�पार नाग�रक/भारतीय वंशाचे नाग�रक, िवदेशी िव�ाथ� व आखाती देशातील           
भारतीय कामगारांची मुले या �वगा�तील उमेदवारासाठी�ा जागा सं�थेकडून भर�ात येतील. या           
जागांची सं�ा मंजूर �वेश सं�ा जागां�ा १५% िकंवा समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी िदले�ा            
मा�तेनुसार असेल (लागू अस�ास). 

(३)  स�म �ािधकरणा�ारे भरावयाचे व  भारत सरकारने नामिनद� िशत केलेले उमेदवार (�ा िठकाणी            
तांि�क िश�णातील सुिवधा उपल� नाहीत).- जागांची सं�ा मानव संसाधन िवकास मं�ालय           
(एमएचआरडी), भारत सरकार�ारे िनि�त कर�ात येईल. 

(४) अ�खल भारतीय तं�िश�ण प�रषदे�ा क� � सरकारकडून समिथ�त “अपंग ��ीनंा समाकिलत           
कर�ासाठी िव�मान तं�िनकेतन िवकिसत करणे “ या योजन�तग�त उपल� असले�ा जागा           
(िद�ांगाक�रता) - या जागा संबंिधत सं�थे�ारे भर�ात येतील. 

(५) स�म �ािधकरणा�ारे भर�ा जाणा�या मॉरीशसमधील (एमआर) मराठी भाषीक         
उमेदवारांसाठी- मॉरीशसमधील मराठी बोलणा�या मुला/मुलीसंाठी रा�ात पाच जागा उपल�         
आहेत.या जागा रा�ातील कोण�ाही सं�थेला िद�ा जातील. 

(६) स�म �ािधकरणा�ारे भर�ा जाणा�या नॅशनल कॅडेट कॉ�� (एन.सी.सी.) उमेदवारांसाठी-          
शासना�ा धोरणानुसार रा�ात १५ जागा उपल� आहेत. 

(७)  �ूशन फी वे�र योजना (टीएफड�ूएस) - मंजूर केले�ा �वेश �मते�ा  5% अिधसं� जागा              
िकंवा  समुिचत �ािधकरणा�ारे  वेळोवेळी नेमून िदले�ा जागा. �ा जागा स�म �ािधकरणा�ारे           
क� �ीभूत �वेश ��ीयेमाफ� त भर�ा जातील.  
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अनुसूची - दोन 

(एचएससी नंतर�ा पदिवका पा��मा�ा �वेशाक�रता) 
(िनयम 6 व 7  पहा)  

 
ख (१) . पदिवका अ�ास�मासाठी शासकीय , अशासकीय अनुदािनत तांि�क पदिवका 
सं�थांतील   जागांचे वाटप  
 

अ.�. सं�थेचा �कार क� �ीभूत �वेश �ि�येतील जागांची सं�ा -      
मंजूर �वेश�मते�ा ट�ेवारी�माणे   
((अिनवासी भारतीय (एनआरआय) वगळून) 

सव�साधारण जागा 
 

अ�सं�ाकासाठी
�ा जागा 

१ सव�  शासकीय , अशासकीय अनुदािनत     
सं�था (�ाय� सं�था सह परंतु     
अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था वगळून) १००  ट�े िनरंक 

२ शासकीय , अशासकीय अनुदािनत    
अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था सं�था   
(�ाय� सं�था सह) 

५०  ट�े ५०  ट�े 

�ा  जागा केवळ  महारा��  रा�  उमेदवारांसाठी उपल� आहेत. 

 
 
ख (२) . पदिवका अ�ास�मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी तांि�क पदिवका सं�थांतील 
जागांचे वाटप  
 

अ.�. सं�थेचा �कार जागांची सं�ा - मंजूर �वेश�मते�ा ट�ेवारी�माणे 
क� �ीभूत �वेश �ि�या  जागा सं�था�रीय जागा  

(अिनवासी 
भारतीयांसाठी ५  
ट�े को�ासह ,   
लागू असेल तर) 

महारा�� रा�ातील  
उमेदवार  

अ�सं�ाकासा
ठी�ा जागा 

१  िवनाअनुदािनत खाजगी  
�ावसाियक शै�िणक  
सं�था (अ�सं�ाका  
साठी�ा सं�था वगळून  ) 

८० ट�े काही नाही २० ट�े 
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२  िवना अनुदािनत  
अ�सं�ाक शै�िणक  
सं�था  

महारा�� रा�ातील  
जागांपैकी$ १०० ट�े  

िकमान@ ५१ 
ट�े 

२० ट�े 

 
क� �ीभूत �वेश �ि�या  (कॅप) जागा = मंजूर �वेशसं�ा -  सं�था�रीय जागा 
$महारा��  रा�ातील जागा = क� �ीभूत �वेश �ि�येतील जागा - अ�सं�ांक उमेदवारासाठी�ा जागा ) 
% ट�ेवारी  
* अ�सं�ांक उमेदवारासाठी�ा जागा व सं�था�रावरील जागा वगळता या जागा महारा�� रा�           
उमेदवारी असले�ा व अ�खल भारतीय उमेदवारी असले�ा उमेदवारामधून िनधा��रत �माणाम�े          
भर�ात येतील. 
@ अ�सं�ांक सं�था कमीत कमी ट�े एव�ा जागा क� �ीभूत �वेश �ि�येमधून (अ�सं�ांक           
समुदाया�ा उमेदवारामधून) भरेल. िह सं�ा कमाल १०० ट�े असू शकेल. तथािप ��ेक            
अ�सं�ांक सं�था �वेश �ि�या सु� हो�ापूव�, �ां�ा सं�थेतील अ�सं�ांक को�ातून          
भरावया�ा जा�ीत जा� ट�े (जागा) घोिषत करतील आिण स�म �ाधीका�याला  कळवतील 
 
ख (३) . अिधसं� जागांचे वाटप 

(१)ज�ू व का�ीर मधून िव�थािपत झाले�ा उमेदवारासाठी�ा जागा स�म �ािधकरणाकडून          
भर�ात येतील. उपल� जागांची सं�ा शासना�ा धोरणानुसार असेल.  

(२) भारताचे समु�पार नाग�रक/भारतीय वंशाचे नाग�रक, िवदेशी िव�ाथ� व आखाती देशातील 
भारतीय कामगारांची मुले या �वगा�तील उमेदवारासाठी�ा जागा सं�थेकडून भर�ात येतील. या 
जागांची सं�ा मंजूर �वेश सं�ा जागां�ा १५% िकंवा समुिचत �ािधकरणाने वेळोवेळी िदले�ा 
मा�तेनुसार असेल. 

(३)  स�म �ािधकरणा�ारे भरावयाचे व  भारत सरकारने नामिनद� िशत केलेले उमेदवार (�ा िठकाणी            
तांि�क िश�णातील सुिवधा उपल� नाहीत).- जागांची सं�ा मानव संसाधन िवकास मं�ालय           
(एमएचआरडी), भारत सरकार�ारे िनि�त कर�ात येईल. 

(४) �ूशन फी वे�र योजना (टीएफड�ूएस) - मंजूर केले�ा �वेश �मते�ा  5% अिधसं� जागा              
िकंवा  समुिचत �ािधकरणा�ारे  वेळोवेळी नेमून िदले�ा जागा. �ा जागा स�म �ािधकरणा�ारे           
क� �ीभूत �वेश ��ीयेमाफ� त भर�ा जातील.  

(५) अ�खल भारतीय तं�िश�ण प�रषदे�ा क� � सरकारकडून समिथ�त “अपंग ��ीनंा समाकिलत           
कर�ासाठी िव�मान तं�िनकेतन िवकिसत करणे “ या योजन�तग�त उपल� असले�ा जागा           
(िद�ांगाक�रता) - या जागा संबंिधत सं�थे�ारे भर�ात येतील. 

 
 
 

अनुसुची - तीन  
(एस एस सी नंतर�ा थेट ि�तीय वष� पदिवका पा��मा�ा �वेशाक�रता) 

(िनयम 6 व 7 पहा) 
क� �ीभूत �वेश �ि�येचा (कॅप) िवक� नमुना सादर कर�ापूव�, उपल� जागांची िवभागणी           
संकेत�थळावर अिधसूिचत कर�ात येईल. 
(एक) आनुषंिगक �वेशासाठी�ा जागा : समुिचत �ािधकरणा�ा िनयमानुसार. 
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(दोन) �र� जागा: या िनयमा�ा िनयम १६ म�े िद�ानुसार सं�था व अ�ास�म बदल केले�ा              
िव�ा�ा�ची सं�ा िवचारात घेवून मागील वषा�त (मंजूर �वेश�मतेतील) �ा जागा �र�           
रािह�ा �ा जागासु�ा  आनुषंिगक �वेशासाठी�ा �वेश��ीये�ारे भर�ात येतील.” 

 
ग (१) . पदिवका अ�ास�मासाठी शासकीय , अशासकीय अनुदािनत तांि�क पदिवका 
सं�थांतील   जागांचे वाटप  
 

अ.� सं�थेचा �कार  �वेशासाठी उपल� जागा मंजूर �वेश     
�मते�ा ट�ेवारीम�े िकंवा (�र� जागा     
व अनुषंिगक �वेश ) 

सव�साधारण जागा अ�सं�ाकासाठी
�ा जागा 

१ सव�  शासकीय , अशासकीय अनुदािनत     
सं�था (�ाय� सं�था सह परंतु     
अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था वगळून) १०० ट�े  िनरंक 

२ शासकीय , अशासकीय अनुदािनत    
अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था सं�था   
(�ाय� सं�था सह) 

५० ट�े ५० ट�े 

३ शासकीय सं�था ( अ�सं�ाकासाठी�ा    
ि�तीय पाळीतील सं�था)  ¥ ३० ट�े  ७० ट�े  

�ा  जागा केवळ  महारा��  रा�  उमेदवारांसाठी उपल� आहेत 
¥ - 13 स��बर 2011 रोजीचा   शासन िनण�य �  टीइडी -2010 / (334/2010) / टीई -5 पहा. 

 
ग (२) . पदिवका अ�ास�मासाठी िवनाअनुदािनत खाजगी तांि�क पदिवका सं�थांतील 
जागांचे वाटप  

 
अ.�. सं�थेचा �कार  स�म �ािधका�याकडील �वेशासाठी उपल� जागा मंजूर      

�वेश �मते�ा ट�ेवारीम�े िकंवा (�र� जागा व       
अनुषंिगक �वेश ) 
सव�साधारण जागा अ�सं�ाकासाठी�ा 

जागा 
१  िवनाअनुदािनत खाजगी  

शै�िणक सं�था  
(अ�सं�ाका साठी�ा  
सं�था वगळून  ) 

(आनुषंिगक �वेश जागा + �र�     
जागा ) यां�ा १०० ट�े 

काही नाही 
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२  िवना अनुदािनत  
अ�सं�ाक शै�िणक  
सं�था  

(आनुषंिगक �वेश जागा + �र�     
जागा) -  अ�सं�ाकासाठी�ा   
जागा  

(आनुषंिगक �वेश जागा   
+ �र� जागा) यां�ा    
िकमान ५१ ट�े 

 
ग (३) - एस एस सी नंतर�ा  थेट ि�तीय वष� पदिवका पा��मा�ा �वेशाक�रता पा�तेसाठी 
आव�क अह�तेनुसार िवभागणी  
अनु.�. शै�िणक अह�ता  सव�साधारण  जागा  अ�सं�ांकासाठी 

जागा  

१  एच एस सी िव�ान  २५ ट�े  २५ ट�े 
२  एच एस सी िव�ान (तांि�क) २५ ट�े २५ ट�े 
३  एच एस सी िव�ान (�ावसाियक) २५ ट�े २५ ट�े 
४  एसएससी नंतरचा २ वष�    

कालावधीचा आयटीआय मधील   
�माणप�  पा��म  

२५ ट�े २५ ट�े 

 
अनुसुची - चार  
(िनयम 6 पहा) 

(आर�ण ) 
 
 

स�म �ािधकरणा�ा क�ेतील क� �ीभूत �वेश �ि�या म�े (अ�सं�ांक सं�था व अ�खल भारतीय 
जागा  वगळून) इतर जागांवर उपल� असलेले आर�ण खालील�माणे आहे. 
 
१.१ सामािजक, शै�िणक आिण आिथ�क���ा मागास उमेदवारांसाठीचे आर�ण 
 
महारा�� ातील िविवध सामािजक, शै�िणक आिण आिथ�क���ा मागास उमेदवारांसाठी  क� �ीभूत �वेश 
�ि�या अंतग�त उपल� असले�ा जागा खालील त�ात िदले�ा तपिशला�माणे आहेत. शासनाने 
वेळोवेळी घोिषत केले�ा धोरणानुसार आर�ण खालील�माणे असेल. 

अ .�  आर�णाचा �कार  आर�णाची 
ट�ेवारी  

1. अनुसूिचत जाती (SC)  अनुसूिचत जाित बौ� धम� ( SC )        
म�े �पांत�रत. 

१३.०  

2. अनुसूिचत जमाती (ST) ७.० 

3. िवमु� जाती -अ (DT-A) ३.० 
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4. भट�ा जमाती - ब (NT-B) २.५ 

5. भट�ा जमाती -क (NT-C) ३.५ 

6. भट�ा जमाती -ड (NT-D) २.० 

7. इतर मागासवग�य (OBC) १९.० 

8. सामािजक, शै�िणक मागास �वग�   (SEBC) १६.० 

                                                                                   एकूण ६६.० 

 

टीप :- 

१.  स�म �ािधकरणा�ा क�ेतील क� �ीभूत �वेश �ि�या म�े  मागासवग�य उमेदवारांसाठी वर           

नमूद के�ा�माणे ६६ ट�े आर�ण ( अ�खल भारतीय जागा वगळून )  सव�  शासकीय ,            

अशासकीय अनुदािनत, िवनाअनुदािनत खाजगी शै�िणक सं�था (अ�सं�ाकासाठी�ा सं�था        

वगळून)  यांना लागू राहील. 

२. जर इतर मागासवग�य वगा�ची जागा �र� रािहली तर अशा जागां�ा २ ट�े पय�त मया�िदत               

जागा िवशेष मागासवग�य (एसबीसी) �वगा�तील उमेदवारांना वाटपासाठी िवचारात घे�ात येतील 

३. आरि�त जागेवरील मागासवग�य उमेदवारांचा �वेश �ां�ा जात / जमाती �माणप�ा�ा           

पडताळणी�ा अधीन असेल. 

४. �थम वष� िकंवा ि�तीय वषा�तील राखीव जागेवर �वेश िमळाले�ा मागासवग�य उमेदवाराने            

�वेश िमळा�ापासून १ मिह�ा�ा आत जात / जमात �माणप�ा�ा पडताळणीसाठी संबंिधत           

जात / जमात पडताळणी सिमतीकडे यो� भरलेला अज� सादर करावा लागेल. 

५. मागासवग�य �वगा�तील उमेदवार �वेिशत शै�िणक वषा�म�े जात / जमात वैधता �माणप� जमा             

कर�ास अपयशी ठर�ास तो / ती  पुढील शै�िणक वषा�त �वेशासाठी पा� होणार नाही. 

 
१.२  िद�ांगाक�रता  आर�ण 
 

स�म �ािधकरणा�ा क�ेतील क� �ीभूत �वेश �ि�या म�े (अ�सं�ांक सं�था व अ�खल भारतीय             
जागा वगळून) उपल� जागां�ा  पाच ट�े (5%) जागा  शासनाने  वेळोवेळी घोिषत केले�ा            
धोरणानुसार  खालील ��पा�ा  िद�ांगा साठी आरि�त असतील. 
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लोकोमोटर अ�मता कमी ��ी मानिसक आजार 

कु�रोग बरा झालेला ��ी बिहरा म�ीपल ��ेरोिसस 

सेरे�ल पा�ी ऐकणे कठीण आहे पािक� �न रोग 

बुटकेपण  बोलणे आिण भाषा अ�मता हेमोिफिलया 

�ायंुची ��कृती बौ��क अ�मता थॅलेसेिमया 

ऍिसड ह�ा ��  िविश� िश�ण अ�मता िसकल सेल रोग 

अंध� ऑिटझम �े��म िडसऑड�र एकािधक अपंग� 

 
१.३  अनाथ उमेदवारांसाठी आर�ण 
 
क� �ीभूत �वेश �ि�या म�े उपल� जागां�ा एक ट�े (1%) जागा (अ�सं�ांक सं�था व अ�खल 
भारतीय जागा  वगळून) अनाथ उमेदवारांसाठी राखीव ठेव�ा जातील. �ा जागा शासन िनण�य , 
मिहला व बाल क�ाण िवभाग, नं. एएमजे -२०११ / सीआर २१२/ डे� 3, िदनांक २ एि�ल २०१८  �ारे 
व   शासनाने  वेळोवेळी घोिषत केले�ा धोरणानुसार, स�म �ािधकरणा�ारे भरली जातील. 
 
१.४  संर�ण सेवेतील कम�चारां�ा मुला/ मुली ंक�रता आर�ण :- 
 
संर�ण सेवेत काय�रत असले�ा अथवा संर�ण सेवेतील माजी  कम�चारां�ा पा�ांक�रता ��ेक           
पदिवका सं�थेम�े ५ ट�े जागा (कमाल ५ जागे�ा मया�देपय�त) आरि�त असतील. �ा जागा मंजूर              
�वेश �मते अंतग�त असतील. �ा जागा  शासनाने  वेळोवेळी घोिषत केले�ा धोरणानुसार, स�म            
�ािधकरणा�ारे क� �ीभूत �वेश �ि�या �ारे भर�ा जातील.भारतीय संर�ण सेवेत  काय�रत आहेत / होते             
अ�ा नागरी कम�चारां�ा  पा�ांक�रता  ही संर�ण �ेणी आर�णाची तरतूद लागू नाही.  

 
१.५  मिहला उमेदवारांसाठी आर�ण 
शासन िनण�य �. जीईसी-1000 / (123/2000) / टेक इडीयु-१ ,  िदनांक 17 एि�ल, 2000 
मधील तरतूदीनुसार ३० ट�े जागा मिहला उमेदवारांसाठी राखीव राहतील. हे आर�ण सर�ण,            
िद�ांग   ��ी आिण अनाथ वगा�मधील मिहला उमेदवारांक�रता लागू राहणार नाही. 
 
१.६   आिथ�क���ा दुब�ल �वगा�तील  उमेदवारांसाठी  आर�ण 
शासन िनण�य �.  राआधो-  4019/ �.�. 31/16- अ , िदनांक १२ फे�ुवारी, २0१९ मधील तरतूदीनुसार १०            
ट�े जागा  आिथ�क���ा दुब�ल �वगा�तील  उमेदवारांसाठी राखीव राहतील.  �ा जागा  शासनाने            
वेळोवेळी घोिषत केले�ा धोरणानुसार, स�म �ािधकरणा�ारे क� �ीभूत �वेश �ि�या �ारे भर�ा           
जातील. 
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१.७  मागासवग�य उमेदवारांक�रता आर�ण आिण  �ूशन फी वे�र  योजनेसाठी आव�क 
�माणप�ांची यादी खाली िद�ा �माणे. 
 

अ.
�  

आर�णाचा  �वग� मागासवगा��ा आर�णा�ा 
पु��थ� आव�क �माणप�े 
 

�माणप�े  देणारा �ािधकारी  

१ अनुसूिचत जाती (SC)   
अनुसूिचत जाित बौ� धम�    
( SC ) म�े �पांत�रत. 

  

महारा�� रा�ाम�े उमेदवाराची   
जात अनुसूिचत जाती   
�वगा�मधील जात �णून मा�ता    
�ा� अस�ाचे जातीचे   
�माणप� 

महारा�� रा� मधील   
काय�कारी दंडािधकारी  
िकंवा यो� �ािधकरण 

 

२ अनुसूिचत जमाती (ST) महारा�� रा�ाम�े उमेदवाराची   
जमात अनुसूिचत जमाती   
�वगा�मधील जमात �णून   
मा�ता �ा� अस�ाचे   
जमातीचे �माणप� 

महारा�� रा� मधील   
काय�कारी दंडािधकारी  
िकंवा यो� �ािधकरण 

 

३ िवमु� जाती -अ   
(DT-A), भट�ा जमाती -    
ब (NT-B), भट�ा   
जमाती -क (NT-C),   
भट�ा जमाती -ड   
(NT-D), इतर  
मागासवग�य (OBC),  
िवशेष मागासवग�य  
(SBC) �वग�,  सामािजक,   
शै�िणक मागास �वग�   
(SEBC) 

महारा�� रा�ाम�े उमेदवाराची   
जात/जमात अनुसूिचत  
जाती/जमाती �वगा�मधील  
जात/जमात �णून मा�ता   
�ा� अस�ाचे  
जातीचे/जमातीचे �माणप� 

महारा�� रा� मधील   
काय�कारी दंडािधकारी  
िकंवा यो� �ािधकरण 

चालू आिथ�क वषा��ा ३१ माच�     
पय�त वैधता असलेले नॉन ि�मी     
लेयर �माणप� 

 

उप िवभागीय अिधकारी /    
उपिज�ािधकारी /  
िज�ािधकारी / महानगर   
दंडािधकारी िकंवा यो�   
�ािधकरण 

 

४ आिथ�क���ा दुब�ल �वग�    
(EWS) 

आिथ�क��या दुब�ल घटका�ा   
पा�तेसाठीचे �माणप�  
पालकां�ा उ��ाची मया�दा   
शासना�ा वेळोवेळी घोिषत   
केले�ा  धोरणानुसार असेल. 

तहसीलदार /  उप िवभागीय    
अिधकारी /  
उपिज�ािधकारी /  
िज�ािधकारी / महानगर   
दंडािधकारी िकंवा यो�   
�ािधकरण 
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५ �ूशन फी वे�र योजना    
(TFWS) 

चालू आिथ�क वषा��ा 1 एि�ल     
नंतर जारी केले�ा पालकांची    
वािष�क उ�� �माणप� 
 पालकां�ा उ��ाची मया�दा   
अ�खल भारतीय तं� िश�ण    
प�रषद यांनी वेळोवेळी घोिषत    
केले�ा  धोरणानुसार असेल. 

तहसीलदार /  उप िवभागीय    
अिधकारी /  
उपिज�ािधकारी /  
िज�ािधकारी / महानगर   
दंडािधकारी िकंवा यो�   
�ािधकरण 
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