महाराष्ट्र राज्यातील कृषि षिभागाच्या अषिनस्त कृषि
षिद्यापीठातील

शैक्षषिक

संस््ांमध्ये

प्रिेशाकरीता

सामाषिक आषि शैक्षषिक मागास िगासाठी तसेच
आर्थ्कदृष्ट्टया

दु र्ल
ब

घटकांसाठी

आषि

षदवयांग

षिद्यार्थ्यांसाठी िागा आरषक्षत ठे िण्यार्ार्त.....
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंििबन, दु ग्िवयिसाय षिकास ि मत्सस्यवयिसाय षिभाग
शासन पषरपत्रक क्रमांक : संकीिब 1514/प्र. क्र.100/7 अे,
मादाम कामा मागब, हु तात्समा रािगुरु चौक, मंत्रालय षिस्तार, मुंर्ई-400 032.
षदनांक : 08 िुल,ै 2019
िाचा :- (1) षिषि ि न्याय षिभागाचा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ६२, षद. ३० नोवहें र्र, २०१८
(२) सषचि (साषिस) यांचे अ.शा पत्र क्रमांक र्ीसीसी-2018/प्र.क्र.595 A/16-र्,
षदनांक 6 षिसेंर्र, 2018
(३) सामान्य प्रशासन षिभागाचा शासन षनिबय क्र. राआिो-4019/प्र.क्र.31/16-अ,
षद. 12 फेब्रुिारी, 2019
(4) अपंग वयक्ती हक्क अषिषनयम, २०१६, षद. 28 षिसेंर्र, 2016
(5) कृषि ि पदु म षिभागाचे पषरपत्रक क्र. संकीिब 1514/प्र. क्र.100/7 अे, षद. 15 िून, 2019
(६) सामान्य प्रशासन षिभागाचे पत्र क्र. र्ीसीसी-2018/प्र.क्र.631/16-र्, षद.4.7.2019
प्रस्तािना :उपरोक्त संदभािीन क्र. १ च्या आदेशामिील मुद्दा क्र. (१) (क), अन्िये महाराष्ट्र राज्यात सामाषिक
आषि शैक्षषिक मागास िगासाठी (एसईर्ीसी) (Socially and Educationally Backward Classes) (SEBC),
राज्याच्या षनयंत्रिाखालील लोकसेिामिील सरळसेिा भरतीमध्ये ि अल्पसंख्याक िगाच्या शैक्षषिक
संस््ांखेरीि शैक्षषिक संस््ा तसेच खािगी षशक्षि संस््ा (अनुदाषनत/ षिनाअनुदाषनत) यामिील प्रिेशाच्या
एकूि िागांपक
ै ी १६ % िागा राखून ठे िण्याचा षनिबय घेण्यात आलेला आहे . यार्ार्त षिभागाशी संर्षं ित
असलेले शासन षनिबय/शासन पषरपत्रक/शासन अषिसूचना षनगबषमत करण्याची कायबिाही करण्यासंदभात
संदभब क्र. २ अन्िये सामान्य प्रशासन षिभागाने कळषिले आहे . त्ाषप संदभब क्र. 6 अन्िये मा. उच्च
न्यायालयाच्या षनिबयानुसार राज्यातील शैक्षषिक संस््ांमिील प्रिेशाकरीता मराठा समािाचा अंतभाि
असलेल्या सामाषिक आषि शैक्षषिक दृष्ट्टया मागास (एस.ई.र्ी.सी.) प्रिगाकरीता १६ % ऐििी १२% िागा
आरषक्षत ठे िण्यार्ार्त सूषचत करण्यात आले आहे .
संदभब क्र.३ च्या शासन षनिबयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील खुल्या प्रिगातील आर्थ्कदृष्ट्टया दु र्ल
ब
घटकांसाठी शासकीय सेिा ि शैक्षषिक संस््ांमध्ये प्रिेशाकरीता १० टक्के िागा आरषक्षत करण्यार्ार्त आदे श
षनगबषमत करण्यात आलेले आहे त. सदर शासन षनिबयातील मुद्दा क्र. ४ अन्िये शैक्षषिक संस््ांमध्ये प्रिेशार्ार्तचे
आिश्यक आदेश सिब संर्षं ित षिभागांनी तात्सकाळ षनगबषमत करण्यार्ार्त आदे षशत करण्यात आले आहे . तसेच
सामान्य प्रशासन षिभागाच्या संदभब क्र. ३ च्या शासन षनिबयान्िये लागू करण्यात आलेले आर्थ्कदृष्ट्टया दु र्ल
ब
घटकांसाठी १० % िागांचे समांतर आरक्षि शैक्षषिक प्रिेशासाठी सुध्दा लागू राहील, असे अषभप्राय सामान्य
प्रशासन षिभागाने षदलेले आहे त.
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तसेच संदभब क्र. ४ ये्ील षदवयांग वयक्ती हक्क अषिषनयम २०१६ मिील कलम ३२ अन्िये राज्यातील
सिब शैक्षषिक संस््ांमध्ये षदवयांग षिद्यार्थ्यांकरीता ५% आरक्षि ठे िण्यार्ार्त सूषचत केले आहे .
उपरोक्तप्रमािे मराठा समािाचा अंतभाि असलेल्या सामाषिक आषि शैक्षषिक मागास िगासाठी
(एसईर्ीसी) १६ % ऐििी १2 % िागा, खुल्या प्रिगातील आर्थ्कदृष्ट्टया दु र्ल
ब घटकांसाठी १० टक्के िागा
तसेच अपंग षिद्यार्थ्यांकरीता ५% िागा शैक्षषिक संस््ांमध्ये प्रिेशाकरीता आरषक्षत करण्यार्ार्त या षिभागाच्या
अषिनस्त असलेल्या सिब कृषि षिद्यापीठे तसेच सिब कृषि शैक्षषिक संस््ांना षनदे श दे ण्याकरीता संदभब क्र. ५
ये्ील पषरपत्रकात सुिारिा करुन सुिारीत शासन पषरपत्रक षनगबषमत करण्याची र्ार् शासनाच्या षिचारािीन
होती.
शासन पषरपत्रक :कृषि ि पदु म षिभागाचे संदभब क्र. ५ ये्ील शासन पषरपत्रक अषिक्रषमत करण्यात येत असून, उपरोक्त
संदभब क्र. 1, २, ३, 4, ि 6 ला अनुसरुन राज्यातील कृषि षिभागाच्या अषिनस्त असलेली सिब कृषि षिद्यापीठे ि
त्सया अंतगबत असलेल्या अल्पसंख्याक िगाच्या शैक्षषिक संस््ांखेरीि सिब शैक्षषिक संस््ा यामिील प्रिेशाच्या
एकूि िागांपक
ै ी 12 % िागा मराठा समािाचा अंतभाि असलेल्या सामाषिक आषि शैक्षषिक मागास िगब
(एसईर्ीसी) तसेच खुल्या प्रिगातील आर्थ्कदृष्ट्टया दु र्ल
ब
घटकांसाठी १० % िागा आषि षदवयांग
षिद्यार्थ्यांकरीता ३ % ऐििी ५% िागा आरषक्षत ठे िण्यात यावयात. तसेच आर्थ्कदृष्ट्टया दु र्ल
ब घटकांसाठी १०
% िागांचे समांतर आरक्षि शैक्षषिक प्रिेशासाठी सुध्दा लागू करण्यात यािे.
राज्यातील कृषि षिभागाच्या अषिनस्त सिब कृषि षिद्यापीठे ि त्सया अंतगबत असलेल्या शैक्षषिक संस््ांनी
उपरोक्त संदभािीन अध्यादेश ि शासन षनिबयातील तरतूदीनुसार आरक्षिाची काटे कोर अंमलर्िाििी करािी.
सदर आदे शाची प्रभािी अंमलर्िाििी होईल हे पाहण्याची िर्ार्दारी संर्षं ित षिद्यापीठांची राहील.
सिब कृषि षिद्यापीठांना सूषचत करण्यात येते की, त्सयांनी सदरचे पषरपत्रक त्सयांच्या अषिनस्त असलेल्या
सिब शैक्षषिक संस््ांच्या षनदशबनास आिून द्यािे.
सदर शासन पषरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळािर उपलब्ि
करुन दे ण्यात आले असून त्सयाचा संकेतांक क्रमांक 201907081654373301 असा आहे . हे पषरपत्रक षििीटल
स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Sugriv Sambhaji
Dhapate
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( सु. सं. िपाटे )
उप सषचि, महाराष्ट्र शासन
प्रषत,
1. मा.राज्यपाल-षन-कुलपती यांचे प्रिान सषचि, रािभिन, मुंर्ई
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान सषचि, मंत्रालय, मुंर्ई
3. मा.मंत्री (कृिी) यांचे खािगी सषचि, मंत्रालय, मुंर्ई
4. मा.राज्यमंत्री (कृिी) यांचे खािगी सषचि, मंत्रालय, मुंर्ई
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5. मा. मुख्य सषचि यांचे िषरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंर्ई
6. मा. अपर मुख्य सषचि, अल्पसंख्याक षिकास षिभाग, मंत्रालय, मुंर्ई
7. सषचि (कृिी), कृिी ि पदु म षिभाग, मंत्रालय, मुंर्ई
8. आयुक्त (कृिी), कृिी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे
9. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि षशक्षि ि संशोिन पषरिद, पुिे,
10. कुलगुरु/कुलसषचि, महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री
11. कुलगुरु/कुलसषचि, िॉ. पंिार्राि दे शमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला
12. कुलगुरु/कुलसषचि, िसंतराि नाईक मराठिािा कृषि षिद्यापीठ, परभिी
13. कुलगुरु/कुलसषचि, िॉ. र्ाळासाहे र् सािंत कोकि कृिी षिद्यापीठ, दापोली
14. उपसषचि (१६ अ), सामान्य प्रशासन षिभाग, मंत्रालय, मुंर्ई
15. प्राचायब/अध्यक्ष सिब शासकीय अनुदाषनत /षिनाअनुदाषनत खािगी संस््ा (द्वारा संर्षं ित षिद्यापीठांचे
कुलगुरु/कुलसषचि)

16. षनिि नस्ती, कायासन 7-अे, कृषि ि पदुम षिभाग, मंत्रालय, मुंर्ई 400 032.
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