शासकीय / निमशासकीय सेवाांमध्ये आनि शैक्षनिक
सांस्ाांमध्ये मुस्सिम समाजास ५% आरक्षि दे ण्याच्या
नििणयाच्या अिुषांगािे कृनष नवभागाच्या अनििसत
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निदे श दे िेबाबत.....
महाराष्ट्र शासि
कृनष, पशुसांविणि, दु ग्िव्यवसाय नवकास व मत्ससयव्यवसाय नवभाग
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हु तात्समा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण
मांत्रािय नवसतार, मुांबई-400 032
नद. 24 जुि,ै 2014.
वाचा :- 1)

सि 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्र.14, नद.9 जुिै, 2014 व नद.14.07.2014 चे
शुस्ध्दपत्रक
2) शासि नििणय, अल्पसांखयाांक नवकास नवभाग क्र.अनवनव2014/प्र.क्र.81/का-7
तारीख19.07.2014

प्रसताविा :उपरोक्त सांदभािीि क्र.1 च्या आदे शान्वये महाराष्ट्र राायात शैक्षनिक व सामानजक्टष्ट्या
मागासिेल्या समाजासाठी भारतीय रााय घटिेच्या अिुच्छे द 15 (4), 15(5), 16(4) व 46 मिीि
तरतुदीिुसार नवशेष मागास प्रवगण (अ) (Special Backward Category-A) निमाि करुि त्सयामध्ये
सामानजक व शैक्षनिक्टष्ट्टया मागासिेल्या मुस्सिम गटाचा समावेश करण्यात आिा आहे. शासि
अध्यादे श क्रमाांक 14 नद.9 जुिै,2014 अन्वये सामानजक व शैक्षनिक ्टष्ट्टया मागासिेल्या मुस्सिम
गटासाठी नवशेष मागास प्रवगण-अ अांतगणत शासकीय

व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व

शैक्षनिक सांस्ेतीि प्रवेशासाठी 5% आरक्षि दे ण्याचा नििणय घेण्यात आिेिा आहे. त्सयाअिुषांगािे
कृनष नवभागाच्या अनििसत असिा-या शासकीय व निमशासकीय सांस्ा व शैक्षनिक सांस्ाांिी
मुस्सिमाांच्या ५ % आरक्षिाच्या तरतूदीचे पािि करण्याकरीता निदे श दे ण्याची बाब शासिाच्या
नवचारािीि होती.
शासि नििणय :1. भारतीय रााय घटिेच्या अिुच्छे द 16 (4) मिीि तरतुदीिुसर शासकीय व निमशासकीय
सरळसेवा भरती मध्ये सध्या राायात अस्सतत्सवात असिेल्या आरक्षिाव्यनतनरक्त 5%
आरक्षि िव्यािे निमाि करण्यात आिेल्या नवशेष मागास प्रवगण-अ (Special Backward
Category-A) या प्रवगािा दे ण्यात आिेिे आहे.
2. भारतीय राायघटिेच्या अिुच्छे द 15(1), 15(4), 15(5) व 46 मिीि तरतुदीिुसार शासकीय
तसेच खाजगी अिुदानित व नविाअिुदानित शैक्षनिक सांस्ाांमध्ये प्रवेशात सध्या राायात
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अस्सतत्सवात असिेल्या आरक्षिाव्यनतनरक्त 5% आरक्षि िव्यािे निमाि करण्यात आिेल्या नवशेष
मागास प्रवगण-अ (Special Backward Category-A) या प्रवगािा दे ण्यात आिे आहे.
कृनष नवभागाच्या अनििसत असिा-या सवण शासकीय/निमशासकीय सांस्ा /कायािये तसेच
खाजगी अिुदानित व नविाअिुदानित शैक्षनिक सांस्ाांिी उपरोक्त सांदभािीि अध्यादे शातीि
तरतूदीिुसार आरक्षिाची काटे कोर अांमिबजाविी करावी.
सदर शासि नििणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in सांकेत स्ळावर
उपिब्ि करण्यात आिा असूि त्सयाचा सांकेताांक 201407251147176201 असा आहे. हा आदे श
निजीटि सवाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राायपाि याांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Dhakane
Sandeep G
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(सांनदप ढाकिे)
कक्ष अनिकारी, महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1. मा.राायपाि-नि-कुिपती, (कृनष नवद्यापीठे ) याांचे सनचव, राजभवि, मुांबई
2. मा.मुखयमांत्री याांचे प्रिाि सनचव, मांत्रािय, मुांबई.
3. मा.उपमुखयमांत्रयाांचे सनचव, मांत्रािय, मुांबई.
4. मा.कृनष मांत्री/मा.राायमांत्री (कृनष) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रािय, मुांबई
5. अपर मुखय सनचव, अल्पसांखयाांक नवकास नवभाग, मांत्रािय, मुांबई.
6. आयुक्त (कृनष), महाराष्ट्र रााय, पुिे
7. महासांचािक, महाराष्ट्र कृनष, नशक्षि व सांशोिि पनरषद, सव्हे िां.132/ब, भाांबुिा,भोसिे
िगर,
8. पुिे- 411 007.
9. सांचािक, विामती, नसस्व्हि िाईन्स, िागपूर
10. कुिगुरु/कुिसनचव, िॉ.पांजाबराव दे शमुख कृनष नवद्यापीठ, अकोिा.
11. कुिगुरु/कुिसनचव, महात्समा फुिे कृनष नवद्यापीठ,राहु री
12. कुिगुरु/कुिसनचव, वसांतराव िाईक , मराठवािा कृनष नवद्यापीठ, परभिी.
13. कुिगुरु/कुिसनचव, िॉ.बाळासाहेब सावांत कोकि कृनष नवद्यापीठ,दापोिी.
14. महािेखापाि,1/2, महाराष्ट्र रााय, मुांबई/िागपूर
15. नवभागीय कृनष सहसांचािक िागपूर/पुिे/ठािे/अमरावती/िानशक/कोल्हापूर/औरांगाबाद/
िातूर
16. सवण नजल्हा अनिक्षक कृनष अनिकारी
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17. प्राचायण/अध्यक्ष सवण शासकीय अिुदानित/नविाअिुदानित खाजगी सांस्ा(द्वारा सांबांनित
नवद्यापीठाांचे कुिगुरू/कुिसनचव)
18.अपर मुखय सनचव (कृनष) याांचे सवीय सहाय्यक, मांत्रािय, मुांबई 32.
19.निवि िसती.
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