
रसायन तंत्रज्ञान संस्था येथील प्रथम वर्ष 
अभियाभंत्रकी (7 शाखा) या अभ्यासक्रमाचंे 30% 
प्रवशे अभखल िारतीय स्तरावरील (All India 
Quota) जागासंाठी कें द्रशासनातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या 
JEE (Main) संयुक्त प्रवशे प्रक्रीयेमधून करणेबाबत... 
 
 

महाराष्ट्र शासन  
उच्च व तंत्र भशक्षण भविाग 

शासन भनणषय क्रमाकं : सकंीणष-2016/प्र.क्र. 269/ताशंश-4 
मंत्रालय भवस्तार िवन, मंुबई 400 032 

भिनाकं : 15 जून, 2016. 
 

 

          वाचा : 1) शासन भनणषय, उच्च व तंत्र भशक्षण भविाग क्र.टीईएम-2016/प्र.क्र.536/ताभंश-4,  
   भिनाकं 15.03.2016 
         2) मा. कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था याचंे पत्र क्रमाकं व्ही.सी./जी.डी.यािव/ 
                305, भिनाकं 18.05.2016 
         3) सचंालक, तंत्र भशक्षण, महाराष्ट्र राज्य याचंे पत्र क्रमाकं  2अ/एडीएम/2016/ 
               638, भिनाकं 19.05.2016 
 

प्रस्तावना :   
शैक्षभणक वर्ष 2016-17 पासून उपरोक्त संििष 1) येथील शासन भनणषयान्वये तंत्र भशक्षण 

संचालनालयाच्या अभधपत्याखालील शासकीय/ अशासकीय अनुिाभनत व्यावसाभयक 
अभ्यासक्रमाचं्या प्रवशेासाठी अहषता, शती व सामाभयक प्रवशे परीक्षा व कें द्रीितू प्रवशे प्रभक्रयेच े
भनयम लागू करणेबाबत भनणषय घेण्यात आला आहे.  सिर शासन भनणषयामध्ये नमूि Schedule -IV 
(For First Year of Under Graduate Degree Courses)  मधील अनुक्रमाकं 2 मध्ये नमूि 
Institution of Chemical Technology, Mumbai या शासभकय अभिमत भवद्यापीठातील  अभखल 
िारतीय स्तरावरील (All India Seats) 30% जागासंाठीचे प्रवशे हे कें द्र शासनातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या 
संयुक्त प्रवशे परीक्षतेील JEE (Main) गुणाचं्या आधारे प्राध्यान्याने िरण्यास मान्यता िेण्याची भवनंती 
उपरोक्त संििष 2) येथील पत्रान्वय े सिर अभिमत भवद्यापीठाने शासनास केली होती. त्यास 
अनुसरुन संचालक, तंत्र भशक्षण यानंी उपरोक्त संििष 3) येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सािर 
केला होता :- 

 

 
 

रसायन तंत्रज्ञान संस्था या शैक्षभणक संस्थेस भिनांक 12 सष्ट्टेंबर, 2008 रोजीच्या मानव 
संसाधन भवकास मंत्रालय (MHRD) च्या अभधसूचनेन्वये भवद्यापीठ अनुिान आयोगाद्वारे अभिमत 
भवद्यापीठाचा िजा प्राप्त झाला असून या संस्थेमधील संशोधन कायष तसेच जागभतक व राष्ट्रीय 
पातळीवरील स्थान भवचारात घेऊन महाराष्ट्र शासना  कडून संस्थेस Elite Institute & Centre of 
Excellence व IIT, NIT व IIISc याचं्या समकक्ष िजा प्रिान करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय 
स्तरावरील NIRE-MHRD याचं्यामार्फष त केल्या जाणाऱ्या मुल्याकंनामध्ये उच्चतम स्थान  प्राप्त 
झालेली राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ही एकमेव संस्था आहे. त्यामुळे ही पार्श्षिमूी लक्षात 
घेऊन सिर संस्थेतील अभखल िारतीय स्तरावरील (All India Seats) 30% जागासंाठीचे प्रवशे हे 
कें द्र शासनातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त प्रवशे परीक्षतेील JEE (Main) गुणांच्या आधारे आधारे 
करण्यास व सिर कोट्यातील भरक्त राहीलेल्या जागाचंे प्रवशे हे राज्य सामाईक प्रवशे परीक्षतेील 



शासन भनणषय क्रमांकः संकीणष-2016/प्र.क्र. 269/तांशश-4 

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

(MHT-CET) गुणानुक्रमाचं्या आधारे राज्य शासनाच्या कें द्रीितू प्रवशे प्रभक्रयेद्वारे करण्यास मान्यता 
िेण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. 
 
 

शासन भनणषय :   
वरील पार्श्षिमूी भवचारात घेऊन शैक्षभणक वर्ष 2016-17 कभरता रसायन तंत्रज्ञान 

संस्थेमधील प्रथम वर्ष अभियाभंत्रकी (7 शाखा) या अभ्यासक्रमाच्या 70% जागा या महाराष्ट्रामधील 
भवद्यार्थ्यांसाठी MH-CET मार्फष त व अभखल िारतीय स्तरावरील (All India Seats) 30% जागाचंे 
प्रवशे हे  कें द्र शासनातरे्फ राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त प्रवशे परीक्षतेील JEE (Main) 
गुणाचं्या आधारे करण्यास व या कोट्यातील भरक्त राभहलेल्या जागाचंे प्रवशे हे राज्य सामाईक प्रवशे 
परीक्षतेील (MHT-CET) गुणानुक्रमाच्या आधारे राज्य शासनाच्या कें द्रीितू प्रवशे प्रभक्रयेद्वारे 
करण्यास शासनाची मान्यता िेण्यात येत आहे. तसचे शैक्षभणक वर्ष 2017-18 कभरता सिरहू 30% 
अभखल िारतीय स्तरावरील जागाबंाबत आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार  MHT-CET च्या 
परीक्षतेील गणुानुक्रमाच्या आधारे करण्याबाबत त्यावळेी योग्य तो भनणषय घेण्यात येईल. 
 

 

3. सिर शासन भनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201606151555135308 असा आहे. हा आिेश 
भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाभंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावंाने. 
 
 
 

                     ( म.मा.मोरव े) 
                                                                                                 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रभत, 

1. आयुक्त, राज्य सामाभयक प्रवशे तथा सभचव, प्रवशे भनयामक प्राभधकरण, बादं्रा (पुवष), मंुबई. 
2. संचालक, तंत्र भशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
3. सवष भविागीय सहसंचालक, तंत्र भशक्षण. 
4. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र भशक्षण याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र भशक्षण याचंे खाजगी सभचव, मंत्रालय, मंुबई.  
6. प्रधान सभचव, उच्च व तंत्र भशक्षण भविाग याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
7. संबंभधत संस्था (संचालक, तंत्र भशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे मार्फष त) 
8. भनवड नस्ती-ताभंश-4.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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