सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात अकरावी व बारावी
इयत्तेत असलेल्या मागासवगीय (अनु.जमाती वगळू न)
णवद्यार्थ्यांच्या जातीच्या प्रमािपत्राच्या तपासिीसाठी
मुदतवाढ दे िेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामाणजक न्याय व णवशेर्ष सहाय्य णवभाग,
शासन णनिणय क्रमाांक : सीबीसी/१०/२०१५/प्र क्र 100 /मावक
मांत्रालय, मुांबई ४०००३२
णदनाांक - ९ जुलै २०१५
वाचा : १) शा.णन.णव.जा.भ.ज.इ.मा.व.णव.मा.प्रवगण कल्याि णवभाग क्र.सीबीसी-२०००/२५२/प्र क्र.१/इमाव- 5,
णदनाांक २५.१.२०००
प्रस्तावना :
अनुसूणचत जाती / णवमुक्त जाती/भटक्या जमाती, इतर मागासवगण व णवशेर्ष मागास प्रवगण जातीच्या
णवद्यार्थ्यांनी णवज्ञान शाखेच्या इयत्ता अकरावी व बारावी मध्ये णशकत असलेल्या सवण णवद्यार्थ्यांच्या जाती
प्रमािपत्राची वैधता तपासण्यासाठी सांबणधत शैक्षणिक सांस््ाांकडे अजण करण्याची अांणतम मुदत सन २०१३२०१४ या शैक्षणिक वर्षात शासन णनिणय णदनाांक २५ जानेवारी, २००० अन्वये माहे, ३० नोव्हें बर पयंत होती.
त्ाणप या कालावधीमध्ये सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता बारावीमध्ये णशकत असलेल्या तसेच
यापूवीच्या काळात बारावी इयत्तेत (णवज्ञान शाखेत) उत्तीिण झालेल्या काही मागासवगीय णवद्यार्थ्यांनी वरील
णनधाणरत मुदतीत अजण सादर केले नसल्याने ंकवा काही अपणरहायण कारिामुळे ययाांना ते शक्य झाले नसल्याने,
अशा णवद्यार्थ्यांपैकी ज्या णवद्यार्थ्यांची जाती प्रमािपत्राची तपासिी न झाल्यामुळे ययाांचे शैक्षणिक वर्षण वाया जाऊ
नये म्हिून मुदतवाढ दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या णवचाराधीन होता.
शासन णनिणय
सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता बारावी णवज्ञान शाखेत णशकत असलेल्या अनुसूणचत जाती,
णवमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवगण व णवशेर्ष मागास प्रवगाच्या णवद्यार्थ्यांनी णदनाांक २५ जानेवारी,
२००० मध्ये णवणहत मुदतीत जाती प्रमािपत्राच्या तपासिीसाठी अजण सादर केले नाहीत व सन २०१४-१५ या
शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय, अणभयाांणत्रकी, वास्तुशास्त्र व और्षध णनमािशास्त्र या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ
इच्च्ितात अशा णवद्यार्थ्यांनी आपल्या जाती प्रमािपत्राची पडताळिी करुन घेण्यासाठी खालीलप्रमािे वाढीव
मुदतीबाबत कायणपध्दती प्रस्ताणवत करण्यात येत आहे .
१)

जे णवद्या्ी सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात णवज्ञान शाखेच्या णद. २० जुलै, २०१५
इयत्ता १२ वी मध्ये णशकत

आहे त, ययाांनी सांबणधत

महाणवद्यालयामार्णत आपले अजण सांस््ेच्या प्राचायाकडे सादर
करावयाचा अांणतम णदनाांक
२)

शैक्षणिक सांस््ेने असे प्रस्ताव सांबणधत सहाय्यक आयुक्त णद. २७ जुलै २०१५
समाजकल्याि याांचेकडे पाठवावयाचा अांणतम णदनाांक

३)

सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याि

याांनी सांबणधत णवभागीय णदनाांक ३१ जुलै २०१५

जाती प्रमािपत्र पडताळिी सणमतीकडे पाठणवण्याचा अांणतम
णदनाांक
4)

सणमतीने अजण तपासून द्यावयाचा अांणतम णदनाांक

णदनाांक ३० सप्टें बर २०१५

शासन णनिणय क्रमाांकः सीबीसी/१०/२०१५/प्र क्र 100 /मावक

२.

शैक्षणिक सांस््ेने तसेच सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याि याांच्याकडे प्राप्त पडताळिी प्रकरिे

एकणत्रतणरयया अांणतम तारखेला न पाठणवता, ते जसे प्राप्त होतील तसे तातडीने पुढे सादर करावीत.
३.

शासन असेही आदे श दे त आहे की, जर या उशीरा आलेल्या अजापैकी इयत्ता १२ वी मध्ये काही

णवद्यार्थ्यांचा जातीचा दावा सांशयास्पद असल्याने दावा तपासण्यास उशीर झाला व पयायाने सांबणधत
णवद्यार्थ्यांस वैद्यकीय, अणभयाांणत्रकी, वास्तुशास्त्र व और्षधी णनमाि शास्त्र अभ्यासक्रमासाठी महाणवद्यालयात
पुढील शैक्ाणिक वर्षामध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाबाबत काही अडचिी णनमाि झाल्यास, अ्वा प्रवेश
णमळू शकला नाही तर ययाची जबाबदारी जाती प्रमािपत्र तपासिी सणमती वा अ्वा शासनावर रहािार नाही
असे सांबणधत णवद्यार्थ्याकडू न लेखी घेऊन नांतरच असे अजण तपासिीसाठी च्स्वकारावेत.
४.

माणहती जनसांपकण महासांचालनालयाने या शासन णनिणयास राज्यस्तरावरील प्रमुख दैणनके, णजल्हा

स्तरीय/ स््ाणनक दै णनके, आकाशवािी व दू रदशणनवरुन प्रणसध्दी दे ण्याची व्यवस््ा करावी.
५.

सदर शासन णनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून ययाचा सांकेताक 201507101704014922 असा आहे. हा आदेश णडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने.

Uttam Shivram
Lonare
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(उ .णश लोिारे )
सहसणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1) आयुक्त, समाजकल्याि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे
2) महासांचालक, डॉ.बाबासाहे ब आांबड
े कर सांशोधन व प्रणशक्षि सांस््ा, पुिे
3) सांचालक, णवमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर मागासवगण व णवशेर्ष मागास प्रवगण कल्याि
सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुिे
4) सवण णवभागीय आयुक्त (महसुल), अणतणरक्त आयुक्त (महसुल)
5) सवण णवभागीय जाती प्रमािपत्र पडताळिी सणमती १,२,व ३
6) सवण णजल्हाणधकारी त्ा णजल्हा दां डाणधकारी,
7) सवण प्रादे णशक उपायुक्त समाजकल्याि णवभाग / सवण सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याि
8) सांचालक, वैद्यकीय णशक्षि व सांशोधन, मुांबई
9) सांचालक, तांत्र णशक्षि, मुांबई
10) सांचालक, आयुवद
े सांचालनालय, वरळी, मुांबई
11) महासांचालक, माणहती व जनसांपकण, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
12) याांना णवनांती की ययाांनी सदर शासन णनिणयास व्यापक प्रणसध्दी दयावी.
13) प्रत, प्रधानसणचव, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय,मुांबई
14) अपर मुख्य सणचव, वैद्यकीय णशक्षि व और्षधी द्रव्ये णवभाग, मांत्रालय, मुांबई
15) अपर मुख्य सणचव, शालेय णशक्षि णवभाग, मांत्रालय मुांबई
16) ययाांना णवनांती करण्यात येते की, ययाांनी ययाांच्या अणधपययाखालील सवण शैक्षणिक सांस््ाांना वरील
णवद्यार्थ्यांचे जाती प्रमािपत्र पडताळिीचे अजण स्वीकारुन आवश्यक यया प्रमािपत्रासह सांबणधत
जाती प्रमािपत्र सणमतीकडे णवणहत मुदतीत अजण सादर करण्याच्या सूचना तायकाळ णनगणणमत
कराव्यात. तसेच या सूचना वेबसाईटवर सुध्दाययाांच्या स्तरावरुन प्रणसध्द कराव्यात.

17) णनवड नस्ती (मावक) सा.न्या,
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

