
 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठातील 
शैक्षविक संस्ामंध्ये प्रर्शेाकवरता मराठा 
समाजासह सामावजक र् शैक्षविकदृष्ट्या मागास 
(एसईबीसी) र्गांस तसेच खुल्या प्रर्गातील 
आर्थ्कदृष्ट्या दुबवल घटकासंाठी जागा आरवक्षत 
ठेर्ण्याबाबत...  

 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च र् तंत्र वशक्षि वर्भाग 

शासन पवरपत्रक क्र. संकीिव-2019/प्र.क्र. 22/वर्वश-3 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागव, 
मंत्रालय, वर्सतार भर्न, मंुबई-400 032. 

वदनाकं:-  8 माचव, 2019. 
संदभव :- 
1)   वर्धी र् न्याय वर्भागाचा  सन 2018 चा महाराष्ट्र अवधवनयम क्रमांक 62, वद. 30 नोव्हेबर, 2018. 
2)  सामान्य प्रशासन वर्भाग शासन वनिवय क्र.राआधो-4019/प्र.क्र.31/16-अ, वद. 12 फेब्रुर्ारी, 2019. 
प्रसतार्ना:- 

महाराष्ट्र राज्यातील सामावजक र् शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागवरकाचं्या 
र्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षविक संस्ामंधील प्रर्शेाकवरता जागाचं्या आरक्षिासाठी 
आवि राज्याच्या वनयंत्रिाखालील लोकसेर्ांमधील वनयुक्त्याचं्या आवि पदाचं्या 
आरक्षिासाठी आवि तत्संबंवधत िंकर्ा त्नुषंवगक बाबचीची तरतुद करण्यासाठीचा अवधवनयम  
उपरोक्त संदभव क्रमाकं 1 अन्र्ये  महाराष्ट्र शासनाच्या वद. 30 नोव्हेंबर, 2018 च्या 
राजपत्रामध्ये प्रवसध्द करण्यात आलेला आहे. सदर अवधवनयमातील मुद्दा क्र. 4 (1) (क), 
अन्र्ये राज्यातील अनुदावनत तसेच वर्नाअनुदावनत शैक्षविक संस्ामधील प्रर्शेाच्या एकूि 
16% जागा मराठा समाजासह सामावजक र् शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) 
नागवरकाचं्या प्रर्गासाठी आरवक्षत करण्यात आल्या आहेत. 

तसेच संदभव क्रमाकं 2 च्या शासन वनिवयान्र्ये  महाराष्ट्र राज्यातील खुल्या 
प्रर्गातील आर्थ्कदृष्ट्या दुबवल घटकासंाठी शासकीय सेर्ा र् शैक्षविक संस्ामंध्य े
प्रर्शेाकवरता 10% जागा आरवक्षत करण्याबाबत आदेश वनगववमत करण्यात आले आहेत.  
तसेच सदर शासन वनिवयातील मुद्दा क्र. ४ अन्र्ये शैक्षविक संस्ामंध्ये प्रर्शेाबाबतचे 
आर्श्यक आदेश सर्व संबधंीत वर्भागानंी तात्काळ वनगववमत करण्याबाबत आदेवशत करण्यात 
आले आहे.  

सामान्य प्रशासन वर्भागाने उपरोक्त शासन वनिवयान्र्ये आदेशीत केल्यानुसार मराठा 
समाजासह सामावजक र् शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) र्गांस 16% जागा तसेच खुल्या 
प्रर्गातील आर्थ्कदृष्ट्या दुबवल घटकासंाठी 10% जागा महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षविक 
संस्ामंध्ये प्रर्शेाकवरता आरवक्षत करण्याबाबत या वर्भागाच्या अवधनसत असलेल्या सर्व  
सार्वजवनक  अकृषी वर्द्यापीठानंा वनदेश देण्याकवरता याबाबतचे शासन पवरपत्रक  वनगववमत 
करण्याची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन होती.  
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शासन पवरपत्रक:-  
उपरोक्त संदभव क्रमाकं  1 र् 2 ला अनुसरुन महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सार्वजवनक 

अकृषी वर्द्यापीठातील शैक्षविक संस्ामंध्ये प्रर्शेाकवरता मराठा समाजासह सामावजक र् 
शैक्षविकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) र्गांस 16% जागा तसेच खुल्या प्रर्गातील आर्थ्क 
दृष्ट्या दुबवल घटकासंाठी 10% जागा आरवक्षत ठेर्ण्यात याव्यात.   

2. शासनाने वनधावरत केलेले शैक्षविक संस्ातील प्रर्शेामधील सदर आरक्षि   
राज्यातील उच्च र् तंत्र वशक्षि वर्भागातंगवत येिाऱ्या अल्पसंखयाकं शैक्षविक संस्ाखेरीज  
सर्व अकृषी वर्द्यापीठे, अवभमत वर्द्यापीठे, वर्धी वर्द्यापीठे, सर्यं अ व्सहाय्ययत वर्द्यापीठे,  
त्याचं्याशी संलग्नीत असिारी सर्व अनुदावनत र् वर्नाअनुदावनत महावर्द्यालये र् सर्ायत्त 
महावर्द्यालये यानंा लागू होईल.  सदर आदेशाची प्रभार्ी अंमलबजार्िी होईल हे पाहण्याची 
जबाबदारी संबंवधत वर्द्यापीठाचंी राहील.  

3. शैक्षविक संस्ामध्ये प्रर्शेासाठी  वर्द्यापीठानंी/संस्ानंी वनयम / पवरवनयम तयार 
केले असतील आवि त्यामध्ये वर्वर्ध सामावजक घटकाचंे आरक्षि दशववर्ण्यात आले असेल 
तर या आरक्षिाच्या अनुषंगाने त्या वनयमात/ पवरवनयमात संबंवधतानंी वर्वहत 
कायवपध्दतीनुसार आर्श्यक त्या सुधारिा तातडीने कराव्यात. 

4. सर्व वर्द्यापीठानंा सूवचत करण्यात येते की, त्यानंी सदरचे पवरपत्रक त्याचं्या अवधनसत 
असलेल्या सर्व शैक्षविक ससं्ाचं्या वनदशवनास आिनू द्यार्.े   

सदर शासन वनिवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्ळार्र उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्रमाकं                                 
201903081440309208 असा आहे. हा आदेश वडजीटल सर्ाक्षरीने साक्षावंकत करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार र् नार्ाने, 
 

 
  

         ( वसध्दा व् खरात ) 
        सहसवचर्, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रवत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सवचर्, राजभर्न, मंुबई. 
2. मा.मुखयमंत्री याचंे अप्पर मुखय सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा. मंत्री, उच्च र् तंत्रवशक्षि याचंे  वर्शेष कायवअवधकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. राज्यमंत्री, उच्च र् तंत्रवशक्षि याचंे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मंुबई 
5. सवचर्,उच्च र् तंत्र वशक्षि वर्भाग, मंत्रालय, मंुबई यांचे सर्ीय सहाययक. 
6. सर्व अकृषी वर्द्यापीठाचंे  कुलगुरु / कुलसवचर्. 
7. सर्व वर्वध वर्द्यापीठाचंे कुलगुरू/ कुलसवचर्. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. सर्व सर्यं अ व्सहाययीत / अवभमत वर्द्यापीठाचंे  कुलगुरू/ कुलसवचर् 
9. संचालक, उच्च वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
10. संचालक, तंत्रवशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
11. सर्व वर्भागीय सहसंचालक, उच्च वशक्षि वर्भाग, महाराष्ट्र राज्य. 
12. सर्व वर्भागीय सहसंचालक, तंत्र वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य. 
13.उप सवचर्, (वर्वश) (मवश) (तावंश) उच्च र् तंत्र वशक्षि वर्भाग याचंे सर्ीय सहाययक, मंत्रालय, मंुबई 
14. उप सवचर् (16अ), सामान्य प्रशासन वर्भाग, मंत्रालय, मंुबई  
15.वनर्ड नसती - कायासन वर्वश-3. 
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