
मुुंबईस्थित विविध देशाुंच्या दुतािासात वियुक्त 
होणाऱ्या / काययरत असलले्या राजिैवतक 
अवधकाऱ्याुंच्या   पाल्याुंिा   उच्च ि तुंत्र वशक्षण 
विभागाुंतगयत विविध  अभ्यासक्रमास सुंबुंवधत 
शैक्षवणक िर्षात प्रिशेाच्या अुंवतम वदिाुंकािुंतर 
प्रिशे घेण्यास विशेर्ष बाब म्हणिू  मान्यता 
देण्याबाबत... 
 
 

महाराष्ट्र शासि  
उच्च ि तुंत्र वशक्षण विभाग 

शासि विणयय क्रमाुंक : सुंकीणय-2017/प्र.क्र.22/ताुंवश-4 
मुंत्रालय विथतार भिि, मादाम कामा मागय, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुुंबई 400 032 
वदिाुंक : 07 िोव्हेंबर, 2017 

 

                सुंदभय :  १) अपर मुख्य सवचि तिा मुख्य राजवशष्ट्टाचार अवधकारी (तत्कालीि),   
                                 सामान्य प्रशासि विभाग, मुंत्रालय, मुुंबई  याुंचे  अधय शासकीय पत्र  
                                 क्रमाुंक CEP-1616/16/XXX, वद.1/12/2016 

        २) सुंचालक, तुंत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई याुंचे पत्र क्र.2अ/  
             एडीएम/2017/221, वद.06/03/2017 

   

प्रथताििा :   
  राज्यातील व्यािसावयक अभ्यासक्रमाुंचे प्रिशे हे महाराष्ट्र वििाअिुदावित खाजगी 
व्यािसावयक शैक्षवणक सुंथिा  (प्रिशे ि शुल्क याुंचे विवियमि)  अवधवियम 2015  अुंतगयत आयुक्त, 
राज्य सामाईक प्रिशे परीक्षा कक्ष याुंच्यामार्य त केले जातात ि या प्रिशेाुंिा प्रिशे वियामक 
प्रावधकरणाकडूि मान्यता देण्यात येते. पाश्वनयिाि चिवरटेबल रथट ि रतर विरुद द अवखल भारतीय 
तुंत्रवशक्षण पवरर्षद ि रतर या न्यायालयीि प्रकरणात मा.सिोच्च न्यायालयािे अवभयाुंवत्रकी 
अभ्यासक्रमाुंच्या प्रिशेाुंचे िळेापत्रक विवित करुि वदले असूि त्यािुसार प्रत्येक शैक्षवणक िर्षातील 
प्रिशेाचा अुंवतम वदिाुंक ( कट ऑर् डेट ) 31 ऑगथट असा आहे.  त्यामुळे कें विय वशखर 
पवरर्षदेच्या अखत्यारीतील विविध व्यािसावयक अभ्यासक्रमाुंिा सदर वदिाुंकािुंतर भारतातील 
विविध देशाुंच्या दुतािासात वियुक्त होणाऱ्या राजिैवतक अवधकाऱ्याुंच्या पाल्याुंिा अवभयाुंवत्रकी 
अभ्यासक्रमास प्रिशे घेणे शक्य होत िाही.  तसेच राज्यातील विविध विद्यापीठे ि त्याुंच्या 
अखत्यावरतील सुंलग्िीत विभाग / महाविद्यालयात प्रत्येक शैक्षवणक िर्षाकरीता प्रिशेासाठी 
विवित केलेल्या अुंवतम वदिाुंकािुंतर विविध देशाुंच्या दुतािासात वियुक्त होणाऱ्या राजिैवतक 
अवधकाऱ्याुंच्या पाल्याुंिा स्व्हएन्ना करारातील तरतुदीिुसार विद्यापीठात / सुंलग्िीत 
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महाविद्यालयात प्रिशे घेण्यास अडचणी विमाण होतात. तिावप, स्व्हएन्ना कराराप्रमाणे जे 
राजिैवतक अवधकारी भारतात वियुक्त होतात त्याुंच्या पाल्याुंिा राज्यातील शाळा / 
महाविद्यालयाुंमद ये प्रिशे देणे अपवरहायय आहे.  त्यािुसार तसेच सुंदभावधि अधय शासकीय पत्रान्िय े
करण्यात आलेल्या वििुंतीस अिुसरुि राज्यात वियुक्त होणाऱ्या राजिैवतक अवधकाऱ्याुंच्या 
पाल्याुंिा प्रिशेाच्या अुंवतम वदिाुंकािुंतर  (कट ऑर् डेट) देखील उच्च ि तुंत्र वशक्षण विभागाुंतगयत 
विविध अभ्यासक्रमाुंस प्रिशे घेण्यास एक विशेर्ष बाब म्हणिू मान्यता देण्याची बाब शासिाच्या 
विचाराधीि होती.  
 

 शासि विणयय :   
  उपरोक्त िथतुस्थिती लक्षात घेऊि शैक्षवणक िर्षय 2017-18 पासूि  उच्च ि तुंत्र वशक्षण 
विभागाच्या अखत्यावरतील विद्यापीठ / सुंलग्िीत /थिायत्त महाविद्यालये/तुंत्र विकेतिे यामद ये, 
भारतामधील विविध देशाुंच्या दुतािासात वियुक्त होणाऱ्या राजिैवतक अवधकाऱ्याुंच्या पाल्यास 
स्व्हएन्ना करारातील तरतुदीिुसार, प्रिशे देण्यास खालील अटींच्या अधीि राहूि एक विशेर्ष बाब 
म्हणिू मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

1) व्यािसावयक अभ्यासक्रमाुंकवरता अवखल भारतीय तुंत्रवशक्षण पवरर्षद/र्ामयसी काऊस्न्सल 
ऑर् रुंवडया /काऊस्न्सल ऑर् आर्ककटेक्चर /एिसीटीई रत्यादींसारख्या कें ि शासिाच्या 
वशखर सुंथिाुंद्वारे  परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीचा कोटा मुंजूर केला असल्यास  केिळ त्याच 
महाविद्यालयात परदेशथि विद्यार्थ्यांकवरता असलेल्या मुंजुर प्रिशे क्षमतेच्या मयादेत प्रिशे 
देणे अवििायय असेल.     

2) परदेशी विद्यार्थ्यांिा व्यािसावयक अभ्यासक्रमास प्रिशे घेण्यासाठी प्रिमत: सुंबुंवधत 
महाविद्यालयाकडे परथपर अजय करणे आिश्यक रावहल. तसेच समाुंतरपणे सुंबुंवधत 
व्यािसावयक अभ्यासक्रमाुंच्या प्रिशे वियमातील तरतुदीिुसार वकमाि शैक्षवणक अहयता ि 
समकक्षतेसुंबुंधी विहीत अटी ि शती पूणय करीत असल्याची खात्री करुि घेण्यासाठी राज्य 
सामाईक प्रिशे परीक्षा कक्षाकडे (CET CELL) / सुंबुंधीत विद्यापीठाकडे   अजय करणे  
क्रमप्राप्त असेल.    

3) व्यािसावयक अभ्यासक्रमाुंकरीता अशाप्रकारे प्रिशे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसुंदभात आयुक्त, 
राज्य सामाईक प्रिशे परीक्षा कक्ष याुंचेकडे  सविथतर मावहती महाविद्यालयाुंिी सादर करणे 
आिश्यक असेल. 

4) व्यािसावयक अभ्यसक्रमाुंव्यवतवरक्त रतर अभ्यासक्रमाुंच्या प्रिशेास आिश्यकतेिुसार 
सुंबुंधीत सक्षम प्रावधकारी अििा विद्यापीठाची मान्यता घेणे आिश्यक रावहल. 
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5)  िरीलप्रमाणे प्रिशेाच्या अुंवतम वदिाुंकािुंतर प्रिशे घेणाऱ्या राजिैवतक अवधकाऱ्याुंच्या 
पाल्याुंिी अिुसराियाच्या काययपद दतीबाबत प्रवसद दी माद यमाुंव्दारे व्यापक प्रवसद दी देण्याची 
काययिाही करािी. 
 

2. सदर शासि विणयय प्रिशे वियामक प्रावधकरणाच्या पूिय मान्यतेिे विगयवमत करण्यात येत 
असूि तो महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतथिळािर उपलब्ध करुि 
देण्यात आला आहे. त्याचा सुंगणक साुंकेताुंक 201711131231333608 असा असूि सदर 
आदेश वडजीटल थिाक्षरीिे साक्षाुंवकत  करुि काढण्यात येत आहे.    
            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशािुसार ि िािािे. 
 
 
 
 
 

 
 

                     ( वसद दािय खरात )                                                                          
             सह सवचि, महाराष्ट्र शासि   

प्रवत,                                 
1.  मा.राज्यपालाुंचे सवचि, राजभिि,मलबार वहल, मुुंबई 
2. मा.मुख्यमुंत्री याुंचे अपर मुख्य सवचि, मुंत्रालय, मुुंबई 
3. प्रधाि सवचि ि मुख्य राजवशष्ट्टाचार अवधकारी, सामान्य प्रशासि विभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 
4. कुलगुरु, सिय अकृवर्ष विद्यापीठे 
5.  आयुक्त, राज्य सामावयक प्रिशे परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, शासकीय तुंत्रविकेति 

रमारत 49,खेरिाडी, अवलयािर जुंग मागय,बाुंिा (पूिय), मुुंबई-400051 
6. सवचि, प्रिशे वियामक प्रावधकरण, महाराष्ट्र राज्य, शासकीय तुंत्रविकेति रमारत 

49,खेरिाडी, अवलयािर जुंग मागय,बाुंिा (पूिय), मुुंबई-400051 
7. सवचि, शुल्क वियामक प्रावधकरण, महाराष्ट्र राज्य, शासकीय तुंत्रविकेति रमारत 

49,खेरिाडी, अवलयािर जुंग मागय,बाुंिा (पूिय), मुुंबई-400051 
8. सुंचालक, तुंत्र वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई 
9. सुंचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
10. सहसवचि (विवश), उच्च ि तुंत्र वशक्षण विभाग, मुंत्रालय,मुुंबई 
11. उपसवचि (मवश),उच्च ि तुंत्र वशक्षण विभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 
12. सिय सहसुंचालक, तुंत्र वशक्षण, विभागीय कायालये 
13. सिय सहसुंचालक, उच्च वशक्षण, विभागीय कायालये 
14.  मा.मुंत्री, उच्च ि तुंत्र वशक्षण याुंचे खाजगी सवचि. 
15. मा.राज्यमुंत्री, उच्च ि तुंत्र वशक्षण याुंचे खाजगी सवचि.     
16. वििड िथती/ताुंवश-4. 
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