बी.ए.बी.एङ

(एकात्मिक),

बी.एस्सी.बी.एड.

(एकात्मिक) व बी.एड-एि.एङ (एकात्मिक) या
अभ्यासक्रिाांसाठी सािाययक प्रवेश प्रयक्रया व सक्षि
प्रायिकारी घोयित करण्याबाबत.
िहाराष्ट्र शासन
उच्च व तांत्र यशक्षण यवभाग
शासन यनणणय क्रिाांकः सीईटी-2017/प्र.क्र.215/ियश-2
िादाि कािा िागण, हु तामिा राजगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई-400 032.
यदनाांक : 16 िे, 2018.
वाचा: (1) शासन अयिसूचना, उच्च व तांत्र यशक्षण यवभाग क्रिाांक-बीएड-4615/प्र.क्र.210/ियश-2,
यद.21 जानेवारी, 2016.
(2) शासन यनणणय, उच्च व तांत्र यशक्षण यवभाग क्रिाांक-सीईटी-2015/प्र.क्र.440/ियश-2,
यद.28 जानेवारी, 2016.
(3) शासन यनणणय, उच्च व तांत्र यशक्षण यवभाग क्रिाांक:सीईटी-2016/प्र.क्र.84/ियश-2,
यदनाांक 7 एयप्रल, 2016.
(4) सांचालक, उच्च यशक्षण, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे पत्र क्रिाांक:उयशसां/बीएड./
इांयटग्रेटेड/प्र.क्र.28-17/सीईटीसेल/4238, यदनाांक 4 एयप्रल, 2018.
(5) शासन अयिसूचना, उच्च व तांत्र यशक्षण यवभाग क्रिाांक-सीईटी-2016/
प्र.क्र.128/ियश-2, यदनाांक 02 िे, 2018.
प्रस्तावना:शासन अयिसूचना, यदनाांक 17 ऑगस्ट, 2015 अन्वये, राज्यातील यवनाअनुदायनत खाजगी
व्यावसाययक यशक्षण सांस््ाांििील प्रवेशाचे यनयिन करण्यासाठी व शुल्क यनयित करण्यासाठी आयण
मयाांच्याशी सांबांयित बाबींसाठी तरतूद करण्याकयरता िहाराष्ट्र यवना अनुदायनत खाजगी व्यावसाययक
शैक्षयणक सांस््ा (प्रवेश व शुल्क याांचे यवयनयिन) अयियनयि, 2015 प्रयसध्द करण्यात आला आहे.
तसेच, सांदभािीन क्र.1 ये्ील शासन अयिसूचनेन्वये, उच्च व तांत्र यशक्षण यवभागाच्या
यनयांत्रणाखाली यशक्षणशास्त्र व शारीयरक यशक्षण (बी.एङ, एि.एङ, बी.पी.एङ, एि.पी.एङ) हे
अभ्यासक्रि व्यावसाययक अभ्यासक्रि म्हणून घोयित करण्यात आले असून, सदर अभ्यासक्रिाच्या
प्रवेशासाठी पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता अयिसयचत करण्यात आली आहे. मयास अनुसरुन सांदभण
क्र.2 ये्ील शासन यनणणयान्वये उच्च यशक्षण सांचालनालयाच्या अखमयायरतील, राज्यातील
शासकीय/अशासकीय अनुदायनत/यवना अनुदायनत/कायि यवनाअनुदायनत यशक्षणशास्त्र व शारीयरक
यशक्षण (बी.एङ, एि.एङ, बी.पी.एङ, एि.पी.एङ) या व्यवसाययक अभ्यासक्रिाांसाठी सािाययक प्रवेश
प्रयक्रया लागू करण्यात आली असून, मयासाठी आयुक्त, राज्य सािाययक प्रवेश परीक्षा कक्ष याांना
सक्षि प्रायिकारी घोयित करण्यात आले आहे. तसेच, सांदभण क्र.3 ये्ील शासन यनणणयान्वये,
राज्यातील अकृयि यवद्यापीठातील यविी पदवी (3 व 5 विीय), यशक्षणशास्त्र व शारीयरक यशक्षण
(बी.एङ, एि.एङ, बी.पी.एङ, एि.पी.एङ) या व्यवसाययक अभ्यासक्रिाांच्या प्रवेशासाठी सािाययक
प्रवेश प्रयक्रया लागू करण्यात आली असून, आयुक्त, राज्य सािाययक प्रवेश परीक्षा कक्ष याांना सक्षि
प्रायिकारी घोयित करण्यात आले आहे. सांदभण क्र.5 ये्ील अयिसूचनेन्वये बी.ए.बी.एङ(एकात्मिक),
बी.एस्सी.बी.एड (एकात्मिक) व बी.एड-एि.एङ(एकात्मिक) या अभ्यासक्रिाांचा व्यावसाययक
अभ्यासक्रिाांिध्ये सिावेश करुन मयाांची प्रवेश पात्रता अयिसूयचत करण्यात आलेली आहे . मयानुसार

शासन यनणणय क्रिाांकः सीईटी-2017/प्र.क्र.215/ियश-2

बी.ए.बी.एङ(एकात्मिक),

बी.एस्सी.बी.एड

(एकात्मिक)

व

बी.एड-एि.एङ(एकात्मिक)

या

अभ्यासक्रिाांचे प्रवेश हे राज्यस्तरीय सािाययक प्रवेश परीक्षेद्वारे व केंद्रीभूत प्रवेश प्रयक्रयेद्वारे एक
यखडकी पध्दतीने करण्याची बाब शासनाच्या यवचारािीन होती.
शासन यनणणय:राज्यातील सवण अकृिी यवद्यापीठाांिध्ये व उच्च यशक्षण सांचालनालयाच्या अखमयायरतील
सांस््ाांिध्ये चालयवले जाणारे बी.ए.बी.एङ(एकात्मिक), बीएस्सी.बी.एड (एकात्मिक) व बी.एडएि.एङ(एकात्मिक) या अभ्यासक्रिाांचे प्रवेश शैक्षयणक विण सन 2018-19 पासून आयुक्त, राज्य
सािययक प्रवेश परीक्षा कक्ष, िुांबई याांच्यािार्णत राज्यस्तरीय सािाययक प्रवेश परीक्षेद्वारे व केंद्रीभूत
प्रवेश प्रयक्रयेद्वारे एक यखडकी पध्दतीने करण्यात येतील. यािध्ये खालील अभ्यासक्रिाांचा सिावेश
रायहल:अ.क्र.

अभ्यासक्रिाचे नाव

सािाययक प्रवेश परीक्षेचा

सक्षि प्रायिकारी

स्तर
1
2
3

2.

बी.ए.बी.एङ (सांकयलत)

राज्य सािाययक प्रवेश आयुक्त, राज्य सािाययक

4 विीय

परीक्षा

बी.एस्सी.बी.एङ (सांकयलत)

राज्य सािाययक प्रवेश आयुक्त, राज्य सािाययक

4 विीय

परीक्षा

बी.एड.-एि.एङ (सांकयलत)

राज्य सािाययक प्रवेश आयुक्त, राज्य सािाययक

3 विीय

परीक्षा

प्रवेश परीक्षा कक्ष, िुांबई.
प्रवेश परीक्षा कक्ष, िुांबई.
प्रवेश परीक्षा कक्ष, िुांबई.

सदर शासन यनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््वर

उपलब्ि करण्यात आला असून, मयाचा सांकेताांक 201805161701467008 असा आहे . हा आदे श
यडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांयकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Hariram V
Parhate
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( ह. व्यां. पऱ्हाते )

कायासन अयिकारी, िहाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. आयुक्त, राज्य सािाययक प्रवेश परीक्षा त्ा सयचव, प्रवेश यनयािक प्रायिकरण, बाांद्रा (पूव)ण , िुांबई,
2. सांचालक, उच्च यशक्षण, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे,
3. कुलसयचव, सवण अकृयि यवद्यापीठे , िहाराष्ट्र राज्य,
4. सवण यवभागीय सहसांचालक, उच्च यशक्षण,
4. उप सयचव, (तांत्र यशक्षण), उच्च व तांत्र यशक्षण यवभाग, िांत्रालय, िुांबई.
5. िा. िांत्री (उच्च व तांत्र यशक्षण) याांचे खाजगी सयचव, िांत्रालय, िुांबई,
6. राज्यिांत्री (उच्च व तांत्र यशक्षण) याांचे खाजगी सयचव, िांत्रालय, िुांबई,
7. अप्पर िुख्य सयचव, उच्च व तांत्र यशक्षण यवभाग याांचे स्वीय सहाय्यक, िांत्रालय, िुांबई,
8. सवण प्राचायण, शासकीय/अशासकीय अनुदायनत/यवनाअनुदायनत/कायि यवनाअनुदायनत
अध्यापक िहायवद्यालये (सांचालक, उच्च यशक्षण, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचेिार्णत)
9. यनवडनस्ती-ियश-2
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

