संगणक अर्हतेबाबत.
मर्ाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (मावर्ती तंत्रज्ञान)
शासन पुरकपत्र क्र. मातंसं 2012/प्र.क्र.277/39
र्ु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागह,
मंत्रालय, मुंबई-000 032
वदनांक : 08 जानेिारी, 2018
िाचा :- शासन वनणहय, सामान्य प्रशासन विभाग, मातंसं 2012/प्र.क्र.277/39, वद. 0 फेब्रुिारी, 2013
प्रस्तािना :या विभागाकडू न संगणक अर्हतेबाबत िेळोिेळी शासन वनणहय पारीत करण्यात आले असून
सदर अर्हतेसाठी ग्रार्य धरण्यात येणा-या अभ्यासक्रमा संदभातील अद्ययाित तरतुदी संदभांवकत
वद.0.2.2013 च्या शासन वनणहयामध्ये विवर्त केल्या आर्ेत. सदर शासन वनणहयामध्ये मर्ाराष्ट्र राज्य
तंत्रवशक्षण मंडळाच्या तसेच शासनमान्य विद्यापीठातील संगणक अवभयांवत्रकी परीक्षा उत्तीणह केलेल्या
उमेदिारांना संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीणह असल्याचे समजण्यात येईल अशी तरतूद केली आर्े. तथावप,
सिह अवभयांवत्रकी शाखांचा अभ्यासक्रमसंगणक अर्हतेसाठी ग्रार्य धरलेला नव्र्ता. अवखल भारतीय
तंत्रवशक्षण पवरषद, निी वदल्ली माफहत मान्यताप्राप्त सिह अवभयांवत्रकी पदिी ि पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये
MSCIT संगणक अभ्यासक्रमाशी वनगडीत विषय प्रथम िषामध्ये अभ्यासण्यात येतो. त्यामुळे सदर
अभ्यासक्रम दे खील संगणक अर्हतेसाठी ग्राह्य धरण्यास पात्र आर्े. त्याचप्रमाणे अवखल भारतीय
तंत्रवशक्षण पवरषद, निी वदल्ली माफहत मान्यताप्राप्त सिह पदिी ि पदविका (सिह अवभयांवत्रकी शाखा) प्राप्त
उमेदिारास MSCIT संगणक प्रवशक्षणातून सूट देण्याची तसेच शालेय अभ्यासक्रमामधील राज्य
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शालेय अभ्यासक्रमाच्या इयत्ता 9 िी, 10 िी, 11 िी ि इयत्ता 12 िी साठी
विवर्त विषय अभ्यासून उत्तीणह तसेच केंद्रीय माध्यवमक शालेय वशक्षण मंडळाची इयत्ता 10 िी ि 12 िी
ची परीक्षा, संगणक/ मावर्ती तंत्रज्ञान र्े विषय घेऊन उत्तीणह असल्यास संगणक अर्हता ग्रार्य धरण्यात
येत र्ोती. तथावप, दोन्र्ी वशक्षण मंडळांच्या ग्रार्य अभ्यासक्रमामध्ये समानता नव्र्ती तसेच इंवडयन
सर्टटवफकेट ऑफ स्कूल एज्युकेशन (ICSC) मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा यामध्ये समािेश नव्र्ता. उक्त
सिह बाबींच्या उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाच्या अवधपत्याखालील तंत्र वशक्षण संचालनालयाने
श्री.यु.व्र्ी.कोकाटे , विभाग प्रमुख, संगणक, शासकीय तंत्रवनकेतन, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती
गठीत केली. सदर सवमतीने केलेल्या वशफारशी मान्य करुन त्यानुसार उक्त शासन वनणहयात सुधारणा
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन र्ोती.
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शासन पुरकपत्र शासन वनणहय क्रमांक क्र.मातंस 2012/प्र.क्र.277/का.39 वद.0.2.2013 मध्ये खालील प्रमाणे
सुधारणा करण्यात येत आर्े :शासन वनणहय

प्रस्तावित

सुधावरत तरतूद/ नव्याने समाविष्ट्ट

वद.0.2.2013

पूरक

कराियाची तरतूद

मधील

पत्रातील

पवर.क्र.

पवर.क्र.

1.2

मूळ तरतूद

“राज्य माध्यवमक
माध्यवमक

ि

उच्च

1.2

शालेय

मर्ाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च
माध्यवमक

मंडळामाफहत

मान्यता

अभ्यासक्रमाच्या इयत्ता 9 िी ि

प्राप्त इयत्ता दर्ािी ि बारािी

इयत्ता 10 िी साठी मावर्ती

परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये असलेले

तंत्रज्ञान विषय अभ्यासणाऱ्या

संगणक ि मावर्ती तंत्रज्ञान संबवं धत

विद्यार्थ्यांना ि इ.11 िी ि इ.12

विषय घेऊन उत्तीणह

िी साठी मावर्ती तंत्रज्ञान,
संगणक

शास्त्र,

कॉम्पप्युटर

टे क्क्नक ि मल्टीवमवडया अँड
इंटरनेट टे क्नॉलॉजी र्े विषय
अभ्यासून उत्तीणह”.
-

--

1.6

अवखल भारतीय तंत्रवशक्षण पवरषद,
निी

वदल्ली

(AICTE)

माफहत

मान्यताप्राप्त सिह पदिी ि पदिीका
(सिह अवभयांवत्रकी शाखा) प्राप्त
उमेदिार
--

--

1.7

इंवडयन सर्टटवफकेट ऑफ स्कूल
एज्युकेशन (ICSC) यांच्या माफहत
मान्यता प्राप्त इयत्ता दर्ािी ि बारािी
परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये असलेले
संगणक ि मावर्ती तंत्रज्ञान संबवं धत
विषय घेऊन उत्तीणह

सदरर्ु पुरक पत्र उच्च ि तंत्रवशक्षण विभागाचा अनौपचारीक संदभह क्र. 1/तांवश-2/2017,
वद. 1.0.2017 अन्िये त्या विभागाच्या सर्मतीने वनगहवमत करण्यात येत आर्े .
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सदर शासन पुरकपत्र मर्ाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201801081202091211 असा आर्े. र्े पुरकपत्र
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आर्े.
मर्ाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Hemant G
Mhapankar
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( र्े. गो. म्पर्ापणकर )
अिर सवचि, मर्ाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

राज्यपाल यांचे सवचि,

2.

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचि,

3.

सिह मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि,

4.

मुख्य सवचि, मर्ाराष्ट्र शासन,

5.

सिह अपर मुख्य सवचि/सिह प्रधान सवचि/विशेष सवचि/सवचि,

6.

प्रधान सवचि , मर्ाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन , मुंबई

7.

*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा),मुंबई,

8.

*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अवपल शाखा),मुंबई,

9.

*प्रबंधक, लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त, मर्ाराष्ट्र राज्य, मुंबई,

10.

*सवचि, मर्ाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई,

11.

मर्ालेखापाल 1/2 लेखा ि अनुज्ञेयता मर्ाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर,

12.

मर्ालेखापाल 1/2 लेखा ि पवरक्षा मर्ाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर,

13.

सिह विभागीय आयुक्त, मर्ाराष्ट्र राज्य,

14.

सिह वजल्र्ावधकारी, मर्ाराष्ट्र राज्य,

15.

सिह मर्ानगरपावलका आयुक्त

16.

पोवलस मर्ासंचालक, मर्ाराष्ट्र राज्य, मुंबई

17.

सिह उप मुख्यकायहकारी अवधकारी, वजल्र्ापवरषदा
सिह मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई
सिह मंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील विभाग प्रमुख / कायालय प्रमुख

18.

सिह वजल्र्ा कोषागार अवधकारी, मर्ाराष्ट्र राज्य,

19.

अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई,

20.

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई,

21.

वनिड नस्ती (का.39)

*पत्राने
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