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अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना                                           �मांक : 2अ/एडीएम/�माणप�े/2016/1609  
                                 िदनांक :    8.12.2016 

िवषय : शै&िणक वष' 2017-18 मधील +यावसाियक पदिवका, पदवी व पद+य.ुर पदवी अ0यास�मां1या �वशेासाठी 
आव4यक असलेली �माणप�े �ा5त क7न घे9याबाबत... 

महारा<= िवनाअनुदानीत खाजगी +यावसाियक शै&िणक संAथा (�वशे व शुDक यांचे िविनयमन) अिधिनयम, 2015   िदनांक 
17.8.2015 नुसार महारा<= राGयातील िवनाअनुदािनत खाजगी +यावसायीक शै&िणक संAथामधील �वशेाचे व शुDकाचे 
िविनयमन कर9यासाठी आिण Hया1याशी संबिंधत तदनुषंिगक बाबीसाठी " �वशे िनयामक �ािधकरण " आिण "शुDक िनयामक 
�ािधकरण " या दोन �ािधकरणांची Aथापना कर9यात आलेली आहे. तसेच �वशे िनयामक �ािधकरणांतग'त राGय सामाईक 
�वशे परी&ा क& िनमLण केलेला आहे.  तसेच शासकीय व अशासकीय अनुदािनत संAथेतील �वशे सुMा राGय सामाईक 
�वशे परी&ा क& माफ' त कO Pीभतू �वशे �ि�येRारे कर9यात येणार आहे.  
शै&िणक वष' 2017-18 मSये तं�िश&णातील खाली नमदू केलेDया अ0यास�मांना कO Pीभतू �वशे �ि�येRारे (CAP) तसेच 
संAथाAतरावरील कोटयातून  �वशे घेऊ इZ1छणा\या सव' उमेदवारांना सूिचत कर9यात येते की, Hयांनी खालील आव4यक 
�माणप�े सबिंधत स&म �ािधका-याकडून �ा5त क^न _यावीत. 

• �थम वष' एम.ई./एम.टेक., एम.फाम'., एम.आ`कटेaचर, एम.एचएमसीटी , एमबीए/एमएमएस हे पद+य.ुर पदवी 
अ0यास�म तसेच �थम वष' व थेट िRतीय वष' एमसीए पद+यु.र पदवी (Post Graduate)  

• �थम वष' व थेट िRतीय वष' अिभयांि�की / औषधिनमLणशाc तसेच �थम, फाम'. डी., वाAतुशाc, हॉटेल मॅनेजमOट 
अँड कॅटरgग टेaनॉलॉजी पदवी (Under Graduate ) 

• �थम वष' व थेट िRतीय वष' पोAट एसएससी अिभयांि�की तसेच  �थम वष' पोAट एचएससी 
अिभयांि�की/औषधिनमLणशाc/हॉटेल मॅनेजमOट अँड कॅटhरग टेaनॉलॉजी पदिवका (Diploma) 

1)  )  )  )  आधार आधार आधार आधार �मांक�मांक�मांक�मांक    ((((Aadhaar No)Aadhaar No)Aadhaar No)Aadhaar No) 
उमेदवाराने भारतीय िविश<ट ओळख �ािधकरणाने दे9यात येणारा आधार �मांक �ा5त क^न _यावा. तसेच आधार �मांक 
बँके1या खाHयाशी सलqन क^न _यावा जणेेक^न Aadhaar Payment Aadhaar Payment Aadhaar Payment Aadhaar Payment Bridge Bridge Bridge Bridge SystemSystemSystemSystem Rारे शासना1या िविवध योजनांचे 
अनुदान,,,,    िश<यवृ.ी, �ितपूत} इHयादीची रaकम थेट लाभाथ}1या (DBT) (DBT) (DBT) (DBT) खाHयात पाठिवता येईल. कO P सरकारने Aadhaar 

(Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 पािरत केलेला आहे. 
अिधक मािहती https://uidai.gov.in    या संकेतAथळावर उपल�ध आहे. तसेच भिव<यात उमेदवाराकडून ऑनलाईन 
पMतीने अज' भ^न घेतांना बायोमेि=क पMतीने �माणीकरण क^न घे9याची पMती �Aतािवत आहे.    

2222))))        जातजातजातजात    �माणप��माणप��माणप��माणप�    (Caste Certificate) (Caste Certificate) (Caste Certificate) (Caste Certificate)     
सामािजक मागास �वगLतून �वशे घेऊ इZ1छणारे महारा<= राGयातील उमेदवारांनी    महारा<= शासनाने �ािधकृत केलेDया 
स&म �ािधका\यांनी सदर जात महारा<= शासना1या मागासवग}यां1या अिधकृत यादीमSये मोडत असDयाचे संबंिधत 
िव�ा�यL1या नावाने िदलेल ेजात �माणप� आव4यक आहे. 

3333) ) ) ) जातजातजातजात////जमातजमातजमातजमात    वैधतावैधतावैधतावैधता    �माणप��माणप��माणप��माणप�    (Caste(Caste(Caste(Caste////Tribe Validity Certificate) Tribe Validity Certificate) Tribe Validity Certificate) Tribe Validity Certificate)     
सामािजक  मागास �वगLतील उमेदवारांना राखीव जागांवर �वशे _यावयाचा असDयास महारा<= शासनाने �ािधकृत 
केलेDया स&म �ािधका\यांनी संबंिधत िव�ा�यL1या नावे िदलेल े जात/जमात वैधता �माणप� पदवी व पद+य.ुर 
अ0यास�मांसाठी सादर करणे अिनवाय' आहे. तथािप पदिवका अ0यास�मासाठी जात/जमात वधैता �माणप� सादर 
करणे अिनवाय' नाही. मा� अ�य आ`थक सवलतीसाठी संबिंधत िवभागा1या धोरणानुसार सदर �माणप� सादर करणे 
आव4यक असDयास व उमेदवार संबिंधत िवभागाचे "जात वधैता �माणप�" सादर कर9यास अपयशी ठरDयास संबंिधत 
उमेदवारास खुDया �वगLतील उमेदवारा�माणे िश&ण शुDक व इतर शुDक भरावी लागेल.तसेच या अनुषगंाने काही 
�करण उ�वDयास पिरणामAव^प �वशे र� हो9याची काय'वाही झाDयास Hयाची संपणू' जबाबदारी संबिंधत उमेदवाराची 
असेल. 

    

 



    
4444)  )  )  )  नॉननॉननॉननॉन    ि�मीलअेरि�मीलअेरि�मीलअेरि�मीलअेर    �माणप��माणप��माणप��माणप�    ::::    (Non(Non(Non(Non----Creamy Layer Certificate) :Creamy Layer Certificate) :Creamy Layer Certificate) :Creamy Layer Certificate) :    

अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती +यितिरaत उव'रीत सव' मागासवग}य �वगLतील उमेदवारांना �गत व उ�त गटाचे 
(नॉन ि�मी लेअरचे) तHव लागू केलेले आहे. Hयानुसार महारा<= शासनाने �ािधकृत केलेDया संबंिधत �ािधका\यांनी िदलेले 
व िद.31/03/2018 पय�त वैधता असलेले नॉन ि�मीलेअर �माणप� (Non-Creamy Layer Certificate) आव4यक आहे. 

५५५५)  )  )  )  अिधवासअिधवासअिधवासअिधवास    �माणप��माणप��माणप��माणप�    ((((Domicile Certificate)Domicile Certificate)Domicile Certificate)Domicile Certificate)    
�वशे िनयमावलीनुसार महारा<= टाईप अथवा अDपसं�यांक कोटयातील �वशेासाठी अिधवास �माणप�ाची आव4यकता 
असDयामुळे सदर उमेदवारांनी महारा<= शासनाने �ािधकृत केलेDया स&म �ािधका-यांनी िव�ा�यL1या नाव ेिदलेल ेhकवा 
Hया1या आई/विडलां1या नावाने िदलेले अिधवास �माणप� सादर करणे आव4यक आहे. 
अिधवास �माणप�ासाठी अ0यास�मिनहाय िनकष असून पदिवका अ0यास�मासाठी उमेदवार 10वी hकवा 12 वी,पदवी 
अ0यास�मासाठी उमेदवार इय.ा 10 वी आिण 12 वी तसेच पद+य.ुर पदवी अ0यास�मासाठी इय.ा 12 वी आिण 
संबंिधत अ0यास�मास आव4यक असणारा पदवी अ0यास�म महारा<= राGयातून उ.ीण' झाललेा असेल आिण Hयाचा ज�म 
महारा<= राGयात झालेला असDयाचे ज�म �माणप� अथवा शाळा सोडDया1या दाखDयावर ज�म महारा<= राGयात झाला 
असDयाची न�द असDयास अिधवास �माणप� सादर करणे अिनवाय' नाही. 
सदर तरतूद अDपसं�यांक कोटयातून �वशे घेणा-या महारा<= टाईप उमेदवारांनाही लागू आहे. मा� अDपसं�यांक 
कोटयातून �वशे घेऊ इZ1छतात व महारा<=ात ज�म झालेला असDयाचे �माणप� / दाखला नसेल अशा उमेदवारांना मा� 
अिधवास �माणप� सादर करणे आव4यक आहे. 
तसेच शासना1या िविवध योजनांमSय े सहभागी होऊन ईबीसी िश<यवृ.ीसारखे फायदे _यावयाचे असDयास अिधवास 
�माणप� अिनवाय' आहे या बाबीची दखल घेऊन िव�ा�य�नी Hयानुसार अिधवास �माणप� �ा5त क7न _याव.े 

६६६६)  )  )  )  उHप�ाचे �माणप� उHप�ाचे �माणप� उHप�ाचे �माणप� उHप�ाचे �माणप� (Income Certificate)(Income Certificate)(Income Certificate)(Income Certificate)    
उमेदवारांना AICTE AICTE AICTE AICTE 1या Tution Fee Waiver Scheme Tution Fee Waiver Scheme Tution Fee Waiver Scheme Tution Fee Waiver Scheme अंतग'त �वशे _यावयाचा असDयास उमेदवारा1या    कुटंुबाचे 
आ`थक वष' 2016-17 मधील एकि�त वा`षक उHप� ^.  6.00 लाखापय�त असDयाबाबतचे महारा<= शासनाने �ािधकृत 
केलेDया स&म �ािधका-यांनी िदलेले �माणप� आव4यक आहे. 

ज े उमेदवार Person with Disability /Defence/अDपसं�यांक इ. संवगLतून �वशे घेऊ इZ1छत असतील Hयांनी संबंिधत 
�माणप�े / कागदप�े तयार ठेवावीत.    
�वशे�वशे�वशे�वशे अजL1याअजL1याअजL1याअजL1या Aवीकृती1यावळेीAवीकृती1यावळेीAवीकृती1यावळेीAवीकृती1यावळेी जरजरजरजर आव4यकआव4यकआव4यकआव4यक �माणप�े�माणप�े�माणप�े�माणप�े //// कागदप�ेकागदप�ेकागदप�ेकागदप�े संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत उमेदवारउमेदवारउमेदवारउमेदवार सादरसादरसादरसादर क7क7क7क7 शकलाशकलाशकलाशकला नाहीनाहीनाहीनाही, तरतरतरतर HयासHयासHयासHयास 
संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत �वगL1या�वगL1या�वगL1या�वगL1या आर&णाचाआर&णाचाआर&णाचाआर&णाचा    hकवा �वशे िनयमातील तरतूदgचा hकवा �वशे िनयमातील तरतूदgचा hकवा �वशे िनयमातील तरतूदgचा hकवा �वशे िनयमातील तरतूदgचा फायदाफायदाफायदाफायदा िमळणारिमळणारिमळणारिमळणार नाहीनाहीनाहीनाही वववव HयाचीHयाचीHयाचीHयाची सव'Aवीसव'Aवीसव'Aवीसव'Aवी जबाबदारीजबाबदारीजबाबदारीजबाबदारी संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत 
उमेदवाराचीउमेदवाराचीउमेदवाराचीउमेदवाराची राहीलराहीलराहीलराहील, याचीयाचीयाचीयाची न�दन�दन�दन�द _यावी_यावी_यावी_यावी. 
�वशेाबाबतची मािहती �ािधकरणा1या www.mahacet.org संकेतAथळावर तसेच संचालनालया1या 
www.dtemaharashtra.gov.in या संकेतAथळावर उपल�ध क7न दे9यात येईल.  
अिधक मािहतीसाठी संचालनालया1या िवभागीय कायLलयांकडेही संपक'  साधता येईल.  

मंुबई    --       022-26474892 , 26471619 औरंगाबाद -- 0240-2334216,2334769 
पुणे      --     020-25656234, 25678973  अमरावती --  0721-2573027 
नािशक --   0253-2461479, 2460114 नागपूर     --  0712-2565143,2549387 

    
                    
               सही/- 

(डॉ. सुभाष महाजन)    
संचालक,,,,    तं�िश&ण,,,,महारा<=    राGय,,,,मंुबई 


