
महाराष्ट्र राज्यातील अकृषी विद्यापीठे ि शैक्षविक 
संस्ामंध्ये वियुक्तीकरीता मराठा समाजासह 
सामावजक ि शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) 
िगांस तसेच खुल्या प्रिगातील आर्थ्कदृष्ट्या 
दुबबल घटकासंाठी जागा आरवक्षत ठेिण्याबाबत.  

 
महाराष्ट्र शासि 

उच्च ि तंत्र वशक्षि विभाग 
शासि पवरपत्रक क्र. संकीिब-2019/प्र.क्र.73/विवश-1 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागब, 
मंत्रालय, विसतार भिि, मंुबई-400 032. 

वदिाकं:- 08 माचब, 2019. 
संदभब :- 

1. विधी ि न्याय विभागाचा  सि 2018 चा महाराष्ट्र अवधवियम क्रमाकं 62,  
वदिाकं 30.11.2018 

2. सामान्य प्रशासि विभाग, शासि वििबय क्र. बीसीसी-2018/ प्र.क्र.581/16-ब, 
वद.05.12.2018 

3. सामान्य प्रशासि विभाग शासि वििबय क्र.राआधो-4019/प्र.क्र.31/16-अ, वद. 
12.02.2019 

4. सामान्य प्रशासि विभाग, शासि वििबय क्र.बीबीसी-2019/ प्र.क्र.118/ ए/2019 / 16-ब, 
वद.16.02.2019 

5. उच्च ि तंत्र वशक्षि विभाग, शासि पवरपत्रक क्र.संकीिब-2019/प्र.क्र.22/विवश-3, 
वद.08.03.2019 
 

प्रसताििा:- 
महाराष्ट्र राज्यातील सामावजक ि शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रिगाच्या 

प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षविक संस्ामंधील प्रिशेाकवरता जागाचं्या आरक्षिासाठी आवि 
राज्याच्या वियंत्रिाखालील लोकसेिामंधील वियुक्त्याचं्या आवि पदाचं्या आरक्षिासाठी आवि 
तत्संबंवधत ककिा तद्िुषंवगक बाबींची तरतुद करण्यासाठीचा अवधवियम  उपरोक्त संदभब क्रमाकं 1 
अन्िये  महाराष्ट्र शासिाच्या वद.30 िोव्हेंबर, 2018 च्या राजपत्रामध्ये प्रवसध्द करण्यात आलेला 
आहे. सदर अवधवियमातील मुद्दा क्र.4 (1) (ख), अन्िये राज्याच्या वियंत्रिाखालील लोकसेिांमधील 
आवि पदािंरील सरळसिेा प्रिशेाच्या एकूि वियुक्त्याचं्या 16% जागा मराठा समाजासह 
सामावजक ि शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) िागवरकाचं्या प्रिगासाठी आरवक्षत करण्यात 
आल्या आहेत. 

2. तसेच संदभब क्रमाकं 03 च्या शासि वििबयान्िये  महाराष्ट्र राज्यातील खुल्या प्रिगातील 
आर्थ्कदृष्ट्या दुबबल घटकासंाठी शासकीय सेिा ि शैक्षविक संस्ामंध्ये प्रिशेाकवरता 10% जागा 
आरवक्षत करण्याबाबत आदेश विगबवमत करण्यात आले आहेत.  त्यािुषंगािे संबंवधत प्रशासकीय 
विभागािंी तात्काळ विगबवमत करण्याबाबत आदेवशत करण्यात आले आहे. त्यािुषंगािे संदभाधीि 
क्र.5 ये्ील पवरत्रकान्िये विभागाच्या अवधिसत असलेली अकृवष विद्यापीठे ि शैक्षविक संस्ामंध्ये 
प्रिशेाच्या अिुषंगािे सूचिा विगबवमत करण्यात आलेल्या आहेत.  
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3. सामान्य प्रशासि विभागािे उपरोक्त शासि वििबयान्िये आदेशीत केल्यािुसार मराठा 
समाजासह सामावजक ि शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रिगास 16% जागा तसेच खुल्या 
प्रिगातील आर्थ्कदृष्ट्या दुबबल घटकासंाठी 10% जागा महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षविक संस्ामंध्ये 
वियुक्तीकरीता आरवक्षत करण्याबाबत या विभागाच्या अवधिसत असलेल्या सिब अकृषी विद्यापीठािंा 
विदेश देण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती.   

शासि पवरपत्रक:-  
संदभाधीि क्रमाकं  1 ते 4 ला अिुसरुि महाराष्ट्र राज्यातील उच्च ि तंत्र वशक्षि 

विभागाच्या कायबकक्षतेील सिब अकृषी विद्यापीठे ि शैक्षविक संस्ामंध्ये वियुक्तीकरीता मराठा 
समाजासह सामावजक ि शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रिगास 16% जागा आरवक्षत 
ठेिण्यात याव्यात. त्याचबरोबत खुल्या प्रिगातील आर्थ्क दृष्ट्या दुबबल घटकासंाठी 10% जागा 
आरवक्षत ठेिण्यात याव्यात.   
2. शासिािे विधावरत केलेले शैक्षविक संस्ातील वियुक्तीकरीता सदर आरक्षि  राज्यातील 
उच्च ि तंत्र वशक्षि विभागातंगबत येिाऱ्या अल्पसंखयाकं शैक्षविक संस्ाखेरीज सिब अकृषी 
विद्यापीठे, अिुदावित अवभमत विद्यापीठे, विधी विद्यापीठे, ि त्याचं्याशी संलग्िीत असिारी सिब 
अशासकीय अिुदावित महाविद्यालये ि सिायत्त महाविद्यालये/संस्ा यािंा लागू होईल. सदर 
आदेशाची प्रभािी अंमलबजाििी होईल हे पाहण्याची जबाबदारी संबंवधत विद्यापीठाचंी राहील.  
3. शैक्षविक संस्ामध्ये वियुक्तीसाठी विद्यापीठािंी/संस्ािंी वियम / पवरवियम तयार केले 
असतील आवि त्यामध्ये विविध सामावजक घटकाचंे आरक्षि दशबविण्यात आले असेल तर या 
आरक्षिाच्या अिुषंगािे त्या वियमात/पवरवियमात संबंवधतािंी विवहत कायबपध्दतीिुसार आिश्यक 
त्या सुधारिा तातडीिे कराव्यात. 
4. सिब विद्यापीठािंा सूवचत करण्यात येते की, त्यािंी सदरचे पवरपत्रक त्याचं्या अवधिसत 
असलेल्या सिब शैक्षविक ससं्ाचं्या विदशबिास आििू द्याि.े 
5. तसेच सामान्य प्रशासि विभागािे वद.25.02.2019 च्या पत्रान्िये पदभरतीच्या अिुषंगािे 
वदलेल्या सूचिाचंे काटेकोर पालि कराि.े 

सदर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्ळािर उपलब्ध करुि देण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं क्र. 
201903081939257308 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल सिाक्षरीिे साक्षावंकत करूि 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार ि िािािे, 
 
 
              ( वसध्दा ब् खरात ) 

        सहसवचि, महाराष्ट्र शासि 
 

प्रवत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सवचि, राजभिि, मंुबई. 
2. मा.मुखयमंत्री याचंे अप्पर मुखय सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा. मंत्री, उच्च ि तंत्रवशक्षि याचंे  विशेष कायबअवधकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. राज्यमंत्री, उच्च ि तंत्रवशक्षि याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
5. सवचि,उच्च ि तंत्र वशक्षि विभाग, मंत्रालय, मंुबई यांचे सिीय सहाय्यक. 
6. सिब अकृषी विद्यापीठाचंे  कुलगुरु / कुलसवचि. 
7. सिब विवध विद्यापीठाचंे कुलगुरू/ कुलसवचि. 
8. सिब सियं अ ब्सहाय्यीत / अवभमत विद्यापीठाचंे  कुलगुरू/ कुलसवचि 
9. संचालक, उच्च वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
10. संचालक, तंत्रवशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
11. सिब विभागीय सहसंचालक, उच्च वशक्षि विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 
12. सिब विभागीय सहसंचालक, तंत्र वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य. 
13.उप सवचि/सहसवचि (विवश) (मवश) (तावंश) उच्च ि तंत्र वशक्षि विभाग याचंे सिीय 
      सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई, 
14. उप सवचि (16-ब/16-अ), सामान्य प्रशासि विभाग, मंत्रालय, मंुबई  
15.वििड िसती - कायासि विवश-1. 
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