
सामािजक व आ)थक+,टया मागास 
0वग1तील िव5ा6य7ना राजष; छ=पती 
शाहू महाराज िशBण शुEक िश,यवृGी 
योजना तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख 
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योजना शैBिणक वषU 2019-20 पासून 
लागू करणेबाबत. 
 

महारा,Z शासन 
िवमु[त जाती, भट[या जमाती व इतर मागासवगU व  

िवशेष मागास 0वगU कEयाण िवभाग, 
शासन िनणUय ]. सीबीसी-2019/0.].108/मावक 

मादाम कामा  मागU, हुता`मा राजगुa चौक, 
मं=ालय िवSतार, मंुबई-400 032. 

िदनाकं :  11 जुल,ै 2019. 
 

 वाचा :- 1) सन २०१८ चा महारा,Z अिधिनयम ].६२ , िदनाकं ३० नोpहqबर, २०१८. 
             2) सन २०१९ चा महारा,Z अिधिनयम ].०७ , िदनाकं ३ जुल,ै २०१९. 
             3) सामािजक tयाय व िवशेष सहाuय िवभाग, शासन िनणUय ]. आSथा0- 
                 २०१७/0.].२६४/आSथा-१, िदनाकं २५ जून, २०१९. 
0Sतावना:  
   वाचा ]. १ येथे नमूद िद. 30 नोpहqबर 2018 रोजीyया अिधिनयमाzारे सामािजक व 
शैBिणक+,{ा मागास 0वगU नpयाने घोिषत कर}यात आला असून `याम~ये मराठा समाजाचा समावशे 
कर}यात आला आहे.    

वाचा ].२ येथे नमूद सन 2019 चा अिधिनयम ]. 7 िद. 3 जुलै, 2019 अtवये वाचा 
]. १ येथे नमूद अिधिनयमातील कलम 4 क येथे सामािजक  व शैBिणक+,{ा मागास 0वग1साठी 
िविन)द,ट आरBण 12 % तर कलम 4 ख येथे िविन)द,ट आरBण 13 % एवढे िविहत कर}यात आले 
आहे. 
             वाचा ]. ३ येथे नमूद सामािजक tयाय व िवशेष सहाuय िवभागाyया िद. 25 जुन 2019 
रोजीyया शासन िनणUयाtवये मराठा आरBण तसेच सामािजक व शैBिणक+,{ा मागास0वगU कEयाण  
हे िवषय िवजाभज, इमाव व िवमा0 कEयाण िवभागास हSतातंरीत कर}यात आले आहेत. 
   मा. मं=ी महसुल तथा अ~यB मंि=मंडळ उपसिमती याyंया अ~यBतेखाली सामािजक व 
शैBिणक+,{ा मागास0वग1तील िव5ा6य1ना सन 2019-20 या शैBिणक वष1पासून राजष; छ=पती 
शाहू महाराज िशBण शुEक िश,यवृGी योजना तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख वसितगृह िनव1ह भGा 
िवSतारीत योजना लागू करणेबाबत िद. 26.6.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता िवधानभवन, मंुबई येथे 
बैठक संप� झाली. सदर बैठकीत झालेEया िनणUयानुसार सदर योजना सामािजक व शैBिणक+,{ा 
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मागास0वग1तील िव5ा6य1ना सन 2019-20 या शैBिणक वष1पासून लागू कर}याची बाब शासनाyया 
िवचाराधीन होती. त�नुषंगाने खालील0माणे शासनिनणUय िनगUिमत कर}यात येत आहे.  
शासन िनणUय :-  

सामािजक व शैBिणक+,{ा मागास0वग1तील िव5ा6य1ना सन 2019-20 या शैBिणक 
वष1पासून राजष; छ=पती शाहू महाराज िशBण शुEक िश,यवृGी योजना तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख 
वसितगृह िनव1ह भGा िवSतारीत योजना लागू कर}यास याzारे शासन माtयता दे}यात येत आहे. 
२.  सामािजक tयाय व िवशेष सहाय िवभागाyया िद. 25.6.2019 रोजीyया  शासन 
िनणUयाtवये मराठा आरBण व  SEBC  0वगU कEयाण हा िवषय िवजाभज, इमाव व िवमा0 कEयाण 
िवभागाकडे सोपिव}यात आलेला आहे.  SEBC 0वग1तील  िव5ा6य7ना राजष; शाहू महाराज 
िश,यवृGी योजना तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख वसितगृह िनव1ह भGा योजना (िवSतारीत योजनेसह) 
लागू कर}यासाठी आव�यक ती 0शासकीय कायUवाही पूणU कर}यास (उदाहरणाथU मा. मं=ीमंडळाची 
माtयता/लेखािशषU/शासन िनणUय/अथUसंकEप  तरतदू उपल�ध कaन घेणे इ.)  िकमान 6 मिहtयाचंा 
कालावधी लागणार आहे. ही बाब तसचे िवजाभज, इमाव व िवमा0 कEयाण िवभागाकडील अपुरे 
मनु,यबळ, आगामी िवधानसभा सावUि=क िनवडणकूीyया अनुषंगाने लागू होणा�या आदशU 
आचारसंिहतेमुळे िवभागाकडे उपल�ध होणारा अEप कालावधी िवचारात घेऊन   SEBC 0वग1तील  
िव5ा6य7ना राजष; शाहू महाराज िश,यवृGी योजना तसेच डॉ.पंजाबराव देशमुख  वसितगृह िनव1ह 
भGा योजना (िवSतारीत योजनेसह) या दोtही योजनासंाठी SEBC 0वग1तील िव5ा6य7ना दयावयाचा 
पिहला ह�ता संबंिधत 0शासकीय िवभागानी सदर दोtही योजनासंाठी काय1�tवत लेखािशष1खाली 
उपल�ध असलेEया िवGीय तरतुदीतून अदा करावा.  
3.   उ[त नमूद दोtही योजनांसाठी SEBC  0वग1तील िव5ा6य7ना दयावयाचा दुसरा ह�ता 
अदा कर}याyया कालावधीपय�त िवजाभज, इमाव व िवमा0 कEयाण िवभागाची याबाबत आव�यकती 
0शासकीय कायUवाही पुणU झाली तरच िश,यवृGीचा दुसरा ह�ता दे}याची कायUवाही िवजाभज, इमाव व 
िवमा0 कEयाण िवभागामाफU त कर}यात येईल.  
4.   `याच0माणे सदर दोtही योजनाचंा लाभ आ)थक+,{ा दुबUल घटकाyया 0वग1तील 
िव5ा6य7ना दे}यासाठी आजिमतीस  जी यं=णा व कायUप~दती, शासनिनणUय, पा=तेyया अटी शत;  
अ�Sत`वात आहे `यात कोणताही बदल न करता 0चिलत यं=णा व कायUप~दतीzारे रा�यातील 
सामािजक व आ)थक +,टया मागास 0वग1तील िव5ा6य7ना  राजष; शाहू महाराज िश,यवृGी योजना 
तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख  वसितगृह िनव1ह भGा योजना  (िवSतारीत योजनेसह)  या दोtही 
योजनाचंा लाभ संबंिधत 0शासकीय िवभागाकडून दे}यात यावा.  
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5.  महािडबीटी पोटUलवर रा�यातील सामािजक व आ)थक +,टया मागास 0वग1तील 
िव5ा6य7ना  राजष; शाहू महाराज िश,यवृGी योजना तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख  वसितगृह िनव1ह 
भGा योजना  (िवSतारीत योजनेसह)  या दोtही योजनाचंा लाभ संबंिधत 0शासकीय िवभागाकडून 
दे}याबाबतची आव�यक ती कायUवाही देखील उyच 0ाधाtयाने कर}यात यावी.   

सदर शासन िनणUय महारा,Z शासनाyया www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर 
उपल�ध कaन दे}यात आला  आहे. `याचा संगणक साकेताकं ]माकं 201907111216500122 असा 
आहे. सदर शासन िनणUय िडजीटल SवBरीने साBािंकत कaन काढ}यात येत आहे. 
  महारा,Z रा�यपाल याyंया आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

( िव.िव.वलेादी ) 
कB अिधकारी, महारा,Z शासन 

0त, 
1. मा. रा�यपालाचंे सिचव, राजभवन, मलबार िहल, मंुबई 

2. मा. मं=ी/मा. रा�यमं=ी, (सवU) मं=ालय, मंुबई.मा. मु�यमं�याचंे अपर मु�य सिचव, मं=ालय, 
मंुबई 

3. मा.मु�यमं�याचंे अपर मु�य सिचव, मं=ालय, मंुबई. 
4. मा. िवरोधी पBनेता, िवधानपिरषद, िवधानभवन, मंुबई 

5. मा. िवरोधी पBनेता, िवधानसभा, िवधानभवन, मंुबई.  
6. अपर मु�य सिचव, िवG िवभाग, मं=ालय, मंुबई   
7. अपर मु�य सिचव, िनयोजन िवभाग, मं=ालय, मंुबई   
8. अपर मु�य सिचव, शालेय िशBण िवभाग, मं=ालय, मंुबई   
9. 0धान सिचव (कृषी), कृषी व प.दु.म. िवभाग, मं=ालय, मंुबई   
10. 0धान सिचव, व5ैकीय िशBण व औषधी �pये िवभाग, मं=ालय, मंुबई   
11. 0धान सिचव (पशु संवधUन, दु�ध िवकास व म`Sय pयवसाय) िवभाग, मं=ालय, मंुबई 

12. 0धान सिचव, सामािजक tयाय व िवशेष सहाuय िवभाग, मं=ालय, मंुबई 

13. 0धान सिचव, मािहती तं=�ान (सा.0.िव), मं=ालय, मंुबई.   
14. सिचव, उyच व तं= िशBण िवभाग, मं=ालय, मंुबई 

15. सवU सtमानीय िवधानपिरषद व िवधानसभा सदSय  
16. महालेखापाल, महारा,Z-१, मंुबई 

Vijay Vithalrao 

Weladi
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7fede7af039, 

serialNumber=1e395c154c970776fc5115641f8d6663d6a765cfcf30c8d1f5

94706468740b6d, cn=Vijay Vithalrao Weladi 

Date: 2019.07.11 13:24:10 +05'30'
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17. महालेखापाल, महारा,Z-२, नागपूर 

18. अिधदान व लेखािधकारी, मंुबई 

19. मु�य महानगर दंडािधकारी, मंुबई 

20. संचालक, मािहती तं=�ान (सा.0.िव), मं=ालय, मंुबई.   
21. सवU िवभागीय आयु[त 

22. सवU िजEहािधकारी 
       आपण सदर योजना सवU संबंिधत िवभागाकंडून काटेकोरपणे राबिवEया जाईल यासाठी  

             आव�यकती कायUवाही करावी.  
23. मु�य कायUकारी अिधकारी, िजEहापिरषद (सवU) 
24. समाजकEयाण अिधकारी, िजEहापिरषद (सवU) 
25. अ~यB/सदSय सिचव, िजEहा जातपडताळणी सिमती (सवU) 
26. महासंचालक, मािहती व जनसंपकU  महासंचालनालय, मं=ालय, मंुबई 

27. सवU उपिवभागीय अिधकारी (महसुल) तथा उपिवभागीय दंडािधकारी  
28. सवU तहिसलदार तथा तालुका दंडािधकारी  
29. 0बंधक, उyच tयायालय, मुळ tयाय शाखा, मंुबई  
30. 0बंधक, उyच tयायालय, मुळ tयाय अिपल शाखा , मंुबई  
31. 0बंधक, उyच tयायालय, मुळ tयाय शाखा, खंडपीठ- नागपूर 

32. 0बंधक, उyच tयायालय, मुळ tयाय अिपल शाखा, खंडपीठ- नागपूर 

33. 0बंधक, उyच tयायालय, मुळ tयाय शाखा, खंडपीठ- औरंगाबाद  
34. 0बंधक, उyच tयायालय, मुळ tयाय अिपल शाखा, खंडपीठ- औरंगाबाद 

35.  आयु[त, समाजकEयाण आयु[तालय, महारा,Z रा�य, पुणे  
36.  संचालक, िवजाभज, इमाव व िवमा0 कEयाण संचालनालय, महारा,Z रा�य, पुणे 

37.  संचालक, उyच व तं= िशBण, महारा,Z रा�य, मंुबई 

38. संचालक, मा~यिमक िशBण, महारा,Z रा�य, पुणे 

39. संचालक, 0ाथिमक िशBण, महारा,Z रा�य, पुणे 

40. सदSय सिचव, महारा,Z रा�य मागासवगU आयोग, पुणे  
41. pयवSथापकीय संचालक, सारथी, पुणे 

42. मं=ी, (महसूल), महसूल व वन िवभाग याचंे Sवीय सहायक, मं=ालय, मंुबई 

43. मा.मं=ी (िवजाभज, इमाव व िवमा0 कEयाण) याचंे Sवीय सहायक, मं=ालय, मंुबई  


