पदव्युत्तर व आचायय पदवी अभ्यासक्रमाच्या
प्रवेश प्रक्रक्रयेंतर्यत क्रवषयाांचे वाटप १००
बिंदु नामावलीच्या आधारे करणे व त्याक्रवषयी
काययपध्दती क्रवक्रित करणेिंािंत....
मिाराष्ट्र शासन,
कृक्रष, पशुसांवधयन, दु ग्धव्यवसाय क्रवकास व मत््यव्यवसाय क्रवभार्,
शासन क्रनणयय क्रमाांक : मकृक्रव 2010/प्र.क्र.155 भार् 1/7अे
िु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्य,
मांत्रालय क्रव्तार, मुांिंई - 400 032.
क्रदनाांक:- 21 ऑर््ट, 2020.
सांदभय -:१) शासन क्रनणयय क्र. मकृक्रव 2010/प्र.क्र.155/7अे, क्रद.20 ऑक्टोंिंर, २०11
२) कृक्रष पक्ररषद कायालयाचे पत्र क्र.मकृप/क्रशक्षण 1/प्र.क्र.५३१९/999/2020,
क्रद.9.7.2020
प्र्तावना :उपरोक्् सांदभय क्र. १ येथील शासन क्रनणययान्वये कृक्रष क्रवद्यापीठाांतर्यत पदवी, पदव्युत्तर व
आचायय पदवी अभ्यासक्रमाांमध्ये जार्ाांचे आरक्षण, सामाक्रजक आरक्षणाच्या वाटपाची काययपध्दती व
प्रवेश काययपध्दती क्रनक्रित करण्यात आलेली आिे . या शासन क्रनणययातील पक्ररक्रशष्ट्ट २ मध्ये पदव्युत्तर
व आचायय पदवी अभ्यासक्रमातील क्रवषयाांचे वाटपािंािंतची काययपध्दती नमूद करण्यात आलेली आिे .
तथाक्रप सन २०१९-२० या शैक्षक्रणक वषापासून आर्थथकदृष्ट्टया दु िंयल घटकाांना १० टक्के आक्रण
सामाक्रजक आक्रण शैक्षक्रणक मार्ासवर्ाकरीता १२ टक्के जार्ा अशाप्रकारे 22 टक्के वाढ झाल्याने
एकूण ७२ टक्के आरक्षण लार्ू झालेले आिे . पदव्युत्तर व आचायय पदवी अभ्यासक्रमाांतर्यत क्रवषयाांची
प्रवेश क्षमता अत्यांत कमी आिे . त्यामुळे ७२ टक्के आरक्षण क्रवचारात घेतल्याने िंऱ्याच क्रवषयाांच्या जार्ा
खुल्या रािू शकणार नािीत. िी क्रवषमता घालक्रवण्यासाठी क्रवषयाचे वाटप शासनाने पदभरतीकरीता
तयार केलेल्या १०० बिंदु नामावलीच्या क्रमाने करण्याचा प्र्ताव क्रद. 28.1.2020 रोजी
सांपन्न् झालेल्या कृक्रष पक्ररषदे च्या िंैठकीमध्ये सादर करण्यात आला. सदर प्र्तावास ठराव क्र.
04/102/2020 अन्वये कृक्रष पक्ररषदे ने मान्यता प्रदान करुन प्र्ताव सांदभय क्र. २ अन्वये शासनास
सादर केला आिे. त्यास अनुसरुन क्रद.20.10.2011 रोजीच्या शासन क्रनणययातील पदव्युत्तर पदवी व
आचायय पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रक्रयेंतर्यत क्रवषयाांचे वाटप व त्याक्रवषयीची काययपध्दती सुधारीत
करण्याची िंािं शासनाच्या क्रवचाराधीन िोती.
शासन क्रनणयय :सन २०२०-२१ या शैक्षक्रणक वषापासून राज्यातील चारिी कृक्रष क्रवद्यापीठाांतर्यत पदव्युत्तर
पदवी व आचायय पदवी अभ्यासक्रमातील क्रवषयाांचे वाटप १०० बिंदु नामावलीच्या आधारे करण्यासाठी
खाली नमूद केल्याप्रमाणे सुधारीत काययपध्दती अवलांक्रिंण्यात यावी.
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१. मिाक्रवद्यालयक्रनिाय उपलब्ध असलेल्या जार्ाांची प्रवर्यक्रनिाय वाटणी (seat matrix)
शासनाने वेळोवेळी क्रनक्रित केलेल्या आरक्षणानुांसार असावी.
२.

प्रवर्यक्रनिाय सांख्या क्रवचारात घेवून शासनाच्या १०० बिंदु नामावलीच्या क्रमाने प्रत्येक

क्रवद्याशाखेकरीता ्वतांत्र बिंदु नामावली तयार करावी. िया बिंदु नामावलीची सुरुवात मार्ील
शैक्षक्रणक वषात तयार करण्यात आलेल्या बिंदु नामावलीच्या शेवटच्या बिंदू नांतरच्या बिंदू ने
असेल.
३.

क्रवषयाांची वाटणी “सामान्य वर्य” आक्रण “आरक्रक्षत वर्य” अशी न करता मिाराष्ट्र कोटा

व क्रवद्यापीठ कोटा प्रत्येकी ५० टक्के याप्रमाणात करावी. क्रवषयाांच्या उपलब्ध जार्ा क्रवषम
सांख्येत उपलब्ध असल्यास मार्ील शैक्षक्रणक वषात केलेल्या वाटणीच्या आधारावर
समप्रमाणात वाटणीची काययपध्दती अवलांिंण्याचा प्रयत्न करावा.
४.

बिंदु नामावलीतील क्रम आक्रण सांिंांक्रधत प्रवर्ातील उच्चतम र्ुणवत्ता तसेच ऑनलाईन

प्रवेश फेरी असल्यास उमेदवाराने क्रदलेला प्राधान्यक्रम क्रवचारात घेवून क्रवषयाचे वाटप करावे.
५.

िंािेरील राज्यातील उमेदवाराांसाठी राखीव असलेल्या जार्ाांवर प्रवेश दे ताना

बिंदु नामावलीतील खुल्या वर्ाचा क्रिंदु वापरण्यात यावा.
6.

सरळसेवा भरतीमध्ये सामाक्रजक आक्रण शैक्षक्रणक मार्ासवर्ासाठी १३ टक्के आरक्षण

असल्याने सामान्य प्रशासन क्रवभार्, शासन क्रनणयय क्रद.4/7/2019 अन्वये सरळसेवा
भरतीसाठी शासनाने क्रवक्रित केलेल्या सुधारीत बिंदुनामावलीमध्ये १३ बिंदु चा समावेश आिे .
शैक्षक्रणक प्रवेशामध्ये सामाक्रजक आक्रण शैक्षक्रणक मार्ासवर्ासाठी १२ टक्के जार्ाांच्या
आरक्षणाची तरतूद आिे .

त्यामुळे बिंदु नामावलीतील सामाक्रजक आक्रण शैक्षक्रणक

मार्ासवर्ासाठीचा शेवटचा बिंदु क्र. 96 िा खुला र्ृक्रित धरण्यात यावा.
सदर शासन क्रनणयय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202008211630056801 असा आिे. िा आदे श
क्रिजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांक्रकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने ,
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( मिाक्रवर झेंिर्े )
कायासन अक्रधकारी, मिाराष्ट्र शासन
प्रक्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री, याांचे प्रधान सक्रचव, मांत्रालय, मुांिंई,
2. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सक्रचव, मांत्रालय, मुांिंई,
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3. मा.मांत्री (कृक्रष), याांचे खाजर्ी सक्रचव, मांत्रालय, मुांिंई,
4. मा.राज्यमांत्री (कृक्रष), याांचे खाजर्ी सक्रचव, मांत्रालय, मुांिंई,
5. सक्रचव (कृक्रष) याांचे ्वीय सिायक, कृक्रष व पदु म क्रवभार्, मांत्रालय, मुांिंई,
6. सद्य सक्रचव तथा मिासांचालक, मिाराष्ट्र कृक्रष क्रशक्षण व सांशोधन पक्ररषद, पुणे,
7. कुलर्ुरु / कुलसक्रचव / क्रनयांत्रक, मिात्मा फुले कृक्रष क्रवद्यापीठ, रािु री
8. कुलर्ुरु / कुलसक्रचव / क्रनयांत्रक, िॉ. पांजािंराव दे शमुख कृक्रष क्रवद्यापीठ, अकोला
9. कुलर्ुरु / कुलसक्रचव / क्रनयांत्रक, वसांतराव नाईक मराठवािा कृक्रष क्रवद्यापीठ, परभणी
10. कुलर्ुरु / कुलसक्रचव / क्रनयांत्रक, िॉ. िंाळासािेिं सावांत कोकण कृक्रष क्रवद्यापीठ, दापोली
11. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुांिंई / नार्पूर,
12. मुख्य लेखा पक्ररक्षक, ्थाक्रनक क्रनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुांिंई,
13. उप लेखा पक्ररक्षक (वक्ररष्ट्ठ), ्थाक्रनक क्रनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुांिंई,
14. अक्रधदान व लेखा अक्रधकारी, मुांिंई,
15. क्रनवासी लेखा पक्ररक्षा अक्रधकारी, मुांिंई,
16. कायासन (7 अे) क्रनविन्ती.

.
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