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   वाचा  :  संचालक, तंत्र णशक्षि संचालनालय याचंे पत्र क्रमाकं : 2अ/एडीएम/ 
               2019/902, णदनाकं 12 णडसेंबर,2019  
 

प्रस्तावना :   

राज्यातील मान्यता प्राप्त MBA/MMS पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या अणिल भारतीय 
जागांवरील प्रवशेासाठी राज्य सामाणयक प्रवशे परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात येिा-या MAH-
MBA/MMS CET या प्रवशे परीक्षबेरोबरच राष्ट्रीय स्तरावरील आयआयएम (Indian Institute of 
Management) आणि एनटीए (National Testing Agency) या शासकीय यंत्रिेमार्ष त घेण्यात 
येिारी Common Admissions Test (CAT), Common Management Admission Test 
(CMAT) या प्रवशे परीक्षा, णवणवध णबगर शासकीय संस्थाचं्या संघटनेच्या वतीने घेण्यात येिा-या 
Graduate Management Admission Test (GMAT), Xavier Aptitude Test (XAT), 
Management Aptitude Test (MAT), AIMS Test for Management Admission (ATMA) प्रवशे 
परीक्षा ग्राहय धरण्यात येत असतात.   या परीक्षा घेण्याची वारंवारता, परीक्षा घेिाऱ्या यंत्रिेकडून 
गुिपणत्रका पडताळिीसाठी Online सुणवधा उपलब्ध  नसिे, त्यामुळे सुणवधा कें द्ावंर व प्रवशे 
णनणिती कें द्ावर पडताळिीसाठी येिाऱ्या  अडचिी, संस्थास्तरावर प्रवशे णनणित करीत असताना 
संशणयत गुिपणत्रका आढळल्यास ऐन वळेेस प्रवशे रद्द करावा लागिे, त्यामुळे नामाणंकत संस्थेतील 
प्रवशेापासून उमेदवार वणंचत राहिे इत्यादी स्वरुपाच्या अडचिी णनमाि होतात. शैक्षणिक वर्ष 
2018-19 मध्ये एमबीए / एमएमएस अभ्यासक्रमाकरीता 26 णवद्यार्थ्यांनी बनावट / बोगस 
गुिपणत्रका सादर करुन प्रवशे णमळणवला असल्याचे प्रवशे णनयामक प्राणधकरिाच्या णनदशषनास आले 
आहे.  तसेच शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 मध्ये देिील एमबीए / एमएमएस अभ्यासक्रमासाठी बनावट 
/ बोगस गुिपणत्रका सादर करुन प्रवशे णमळणवलेल्या णवद्यार्थ्यांणवरुध्द पोणलसामंध्ये एर्आयआर 
दािल केला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील णवणवध पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या  प्रवशेासाठी प्रवशे पात्रता व प्रवशे प्रणक्रया णनयमावलीचा मसुदा तयार करिे, 
पूवीच्या प्रवशेाबद्दल संस्थाकंडून अणभप्राय/सूचना णवचारात घेऊन णनयमात आवश्यक सुधारिा 
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करिे, णवद्याथी पात्रतेसंबंधी सवषसमावशेक णनिषय घेिे इत्यादीबाबत तंत्र णशक्षि संचालनालय 
स्तरावर गणठत केलेल्या सणमतीने एमबीए / एमएमएस  अभ्यासक्रमाच्या प्रवशेाकणरता केवळ 
शासनाची प्रवशे परीक्षा व कें द्ीय स्तरावरील CMAT, CAT या प्रवशे परीक्षा ग्राहय धरण्यात 
याव्यात, असे सूचणवले आहे. त्यासअनुसरुन संचालक, तंत्र णशक्षि यानंी वर नमूद णदनाकं 
12/12/2019 च्या पत्राव्दारे सणवस्तर अहवाल शासनास सादर केला आहे.  

शासन णनिषय :   

तंत्र णशक्षि संचालकाचं्या अहवालाच्या अनुर्ंगाने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासनू राज्यातील 
मान्यता प्राप्त व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (MBA/MMS)  अभ्यासक्रमाच्या प्रवशेाकणरता 
अणिल भारतीय उमेदवारी प्रकारामध्ये GMAT, MAT, ATMA, व XAT या परीक्षा ग्राह्य न धरता 
केवळ MAH-MBA/MMS CET, CMAT व  CAT या प्रवशे परीक्षा ग्राह्य धरण्याचा शासनाने णनिषय 
घेतला आहे.  

2. त्यानुसार णवणहत कायषपध्दतीचा अवलंब करुन महाराष्ट्र  णवनाअनुदाणनत िाजगी 
व्यावसायीक शैक्षणिक संस्था (पूिषवळे व्यावसाणयक पदव्युत्तर पदवी ताणंत्रक पाठ्यक्रमाचं्या प्रवशेाचंे 
णवणनयमन),णनयम 2017 च्या णनयम 10(2) (a) मध्ये प्रथम वर्ष व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या अणिल भारतीय उमेदवारी प्रकारामध्ये GMAT, MAT, ATMA, व XAT या परीक्षा 
वगळण्याची कायषवाही स्वतंत्रणरत्या करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202003161335448008 असा आहे. हा आदेश 
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

               महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 

                                                                                              (संजय औ.धारुरकर) 
                 अवर सणचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रणत : 
1. संचालक, तंत्र णशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई, 
2. सणचव, प्रवशे णनयामक प्राणधकरि, महाराष्ट्र राज्य, 8 वा  मजला, न्यु एसलसलणसअर इमारत, 

ए.के.नायक  मागष,  र्ोटष, मंुबई 400 001 
3. संचालक, उच्च णशक्षि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पिेु 
4. सवष सहसंचालक, तंत्र णशक्षि णवभागीय कायालये 
5. सवष अकृर्ी णवद्यापीठाचे कुलसणचव 
6. कुलसणचव, डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर तंत्रशास्त्र णवद्यापीठ, लोिेरे, णज.रायगड 
7. सवष प्रशासणनक णवभाग,  मंत्रालय, मंुबई 
8. सवष सहसणचव/उप सणचव,  उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9. णनवड नस्ती (तांणश-4) 
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