आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकातील (EWS)
उमेदवाराांसाठी

िेट

व्ददतीय

वर्ब

अभियाांभिकी व और्धभिमाणशास्त्र पदवी
अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेशाकरीता राखीव
जागा ठे वण्यार्ार्त.

महाराष्र शासि
उच्च व तांि भशक्षण भविाग
शासि भिणबय क्र. सीटीसी-2019/प्र.क्र.252/ताांभश-4
मांिालय भवस्तार िवि, मादाम कामा मागब,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांर्ई 400 032.
भदिाांक : 02 ऑगस्ट, 2019
वाचा :

१) शासि भिणबय, सामान्य प्रशासि भविाग, क्रमाांक राआधो-4019/
प्र.क्र.31/16अ, भदिाांक 12/2/2019
२) अभखल िारतीय तांि भशक्षण पभरर्दे चे पि क्रमाांक AICTE/AB/WR/EWS/
2019-20, भदिाांक 25/7/2019
३) सांचालक, तांि भशक्षण, मुांर्ई याांचे पि क्र.२अ/एडीएम/2019/611,
भदिाांक 1 ऑगस्ट,2019

प्रस्ताविा :
अभियाांभिकी व और्धभिमाणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या िेट व्ददतीय वर्ाच्या शैक्षभणक वर्ब
2019-20 मधील प्रवेश प्रभक्रयेमध्ये आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकाकरीता (EWS) 10% आरक्षण लागू
करण्यार्ार्त मा.मुांर्ई उच्च न्यायालयाच्या िागपूर खांडपीठाकडे भरट याभचका क्रमाांक 4965/
2019 दाखल करण्यात आली होती. या भरट याभचकेच्या अिुर्ांगािे मा.मुांर्ई उच्च न्यायालयाच्या
िागपूर खांडपीठािे भदिाांक 30/7/2019 रोजी भिणबय भदला आहे. अभखल िारतीय तांिभशक्षण
पभरर्दे िे भदिाांक 25/7/2019 च्या पिाद्वारे िेट व्ददतीय वर्ाच्या अभ्यासक्रमासाठी आर्थिकदृष्टया
दु र्बल घटकाकरीता (EWS) ठे वावयाच्या राखीव जागाांर्ार्त केलेले स्पष्टीकरण व मा.उच्च
न्यायालयाचे आदे श भवचारात घेऊि सांचालकाांिी भदिाांक 1/8/2019 च्या पिाददारे शासिास
प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाच्या अिुर्ांगािे आदे श भिगबभमत करण्याची र्ार् शासिाच्या
भवचाराधीि होती.

शासि भिणबय :
शैक्षभणक वर्ब 2019-20 मध्ये िेट व्ददतीय वर्ब अभियाांभिकी व और्धभिमाणशास्त्र पदवी
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अभखल िारतीय तांिभशक्षण पभरर्दे िे भदिाांक 25/7/2019 च्या
पिाद्वारे कळभवलेल्या सूिािुसार पदभवका अभ्यासक्रम पूणब केलेल्या भवद्यार्थ्यांकभरता प्रिम वर्ाच्या

शासि भिणबय क्रमाांकः सीटीसी-2019/प्र.क्र.252/ताांभश-4

मांजूर प्रवेश क्षमतेच्या 10% अभधसांख्य जागाांवर राज्यातील आर्थिकदृष्टया दु र्बल घटकाांसाठी
(EWS) आरक्षण लागू करण्याचा शासिािे भिणबय घेतला आहे.
2.

आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष तिा सभचव, शुल्क भियामक प्राभधकरण, महाराष्र

राज्य व सांचालक, तांि भशक्षण याांिी यार्ार्त पुढील कायबवाही तातडीिे करावी.
3.

सदर शासि भिणबय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201908021725400708 असा आहे. हा आदे श
भडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांभकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.
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( सांजय औ. धारुरकर )
अवर सभचव, महाराष्र शासि
प्रभत,
१.

मा.मांिी, उच्च व तांि भशक्षण याांचे खाजगी सभचव

2.

मा.राज्यमांिी, उच्च व तांि भशक्षण याांचे खाजगी सभचव

3.

आयुक्त,राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा तिा सभचव, प्रवेश भियामक प्राभधकरण, 8 वा मजला, न्यु
एक्सलभसअर इमारत, ए.के.िायक मागब, फोटब , मुांर्ई 400 001

4.

सांचालक, तांि भशक्षण, महाराष्र राज्य, मुांर्ई

5.

कुलगुरु, सवब अकृर्ी भवद्यापीठे

6.

कुलगुरु, डॉ.र्ार्ासाहेर् आांर्ेडकर तांिशास्त्र भवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगाांव, भज.रायगङ

7.

सांचालक, महाराष्र राज्य तांि भशक्षण परीक्षा मांडळ, शासकीय तांिभिकेति इमारत,
49, खेरवाडी, अभलयावर जांग मागब,वाांद्रे (पूव)ब , मुांर्ई-400051

8. सवब सहसांचालक, तांि भशक्षण, भविागीय कायालये, (सांचालक, तांि भशक्षण याांच्यामाफबत)
9.

उच्च व तांि भशक्षण भविागातील सवब सहसभचव/उपसभचव

10. सवब प्रशासिीक भविाग, मांिालय, मुांर्ई
11. भिवडिस्ती/ताांभश-4.
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