
 

 

एसईबीसी आणण ईडब्ल्यएुस आरक्षण लागू 
के्यामुळे  बाणधत झाले् या वदै्यकीय व दंत 
पदवी/ पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमाच्या खु्या 
प्रवगातील णवद्यार्थ्यांना णिक्षण िु्काची प्रणतपतुी 
करण्याबाबत.... 

महाराष्ट्र िासन 
वदै्यकीय णिक्षण व औषधी द्रव्ये णवभाग 

िासन णनणणय क्रमाकं - एमईडी 1019/प्र.क्र.291/19/णिक्षण-2 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 9 वा मजला, 

लोकमान्य णिळक मागण, नवीन मंत्रालय, मंुबई-400 001. 
णदनांक :-  09 ऑक्िोंबर, 2020. 

वाचा : 

1. िासन णनणणय समक्रमाकं, णदनांक 20.09.2019 
2. वदै्यकीय णिक्षण व औषधी द्रव्ये णवभाग  िासन पत्र क्र. एमईडी-1018/ प्र.क्र.423/ 18/ णिक्षण-2,  

णदनांक 08.03.2019. 
3. वदै्यकीय णिक्षण व औषधी द्रव्ये णवभाग  िासन णनणणय क्र. एमईडी-1019/ प्र.क्र.37/ 19/ णिक्षण-2, 

णदनांक 07.03.2019 
4. सामान्य प्रिासन णवभाग, िासन णनणणय, क्र. राआधो-4019/ प्र.क्र.31/ 16-अ, 

णदनांक12.02.2019. 
5. महाराष्ट्र राज्यातील सामाणजक व िैक्षणणकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वगाकरीता (राज्यातील 

िैक्षणणक संसथांमधील प्रविेाकरीता जागांचे आणण राज्याच्या णनयंत्रणाखालील लोकसेवांमधील 
णनयुक्तयांच ेआणण पदाचंे) आरक्षण अणधणनयम, 2018 (2019 चा महाराष्ट्र अध्यादेि क्र.13 यासह). 

प्रसतावना : 

राज्यातील “सामाणजक व िैक्षणणकदृष्ट्या मागास (SEBC) वगाकरीता” राज्यातील िैक्षणणक 
संसथांमधील प्रविेासाठी आणण राज्याच्या णनयंत्रणाखालील लोकसेवांमधील णनयुक्तयांमध्ये संदभाधीन 
अणधणनयम/ अध्यादेि याद्वारे आरक्षण णवहीत करण्यात आले आहे. तयानुषंगाने, सदंभाधीन क्रमांक 2 वरील 
पत्रान्वये सदर आरक्षण आरोग्य णवज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रविेांकरीता लागू करण्यात आले आहे. 

2. राज्यातील खु्या प्रवगातील आर्थथकदृष्ट्या दुबणल घिकातील (EWS) णवद्यार्थ्यांना (अ्पसंखयाकं 
दजाप्राप्त िैक्षणणक संसथा वगळून) िैक्षणणक संसथा/ अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये, सवण उच्च णिक्षण 
देणाऱ्या संसथा यामध्ये एकुण प्रविे द्यावयाच्या जागांमध्ये 10 िक्के आरक्षण सामान्य प्रिासन णवभागाच्या 
संदभाधीन क्रमांक 4  वरील िासन णनणणयान्वये  लागू करण्यात आले आहे. तयास अनुसरुन संदभाधीन क्रमांक 3 
वरील िासन णनणणयान्वये आर्थथकदृष्ट्या दुबणल घिकांसाठी राज्यातील आरोग्य णवज्ञानाच्या िासकीय/ 
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महापाणलका/ िासन अनुदाणनत/ खाजगी णवना अनुदाणनत महाणवद्यालये (अ्पसंखयाकं िैक्षणणक संसथा वगळून) 
यामध्ये प्रविे द्यावयाच्या जागांमध्ये 10 िक्के आरक्षण णवहीत करण्यात आले आहे. 

3. सन 2019-20 या िैक्षणणक वषी उक्त एसईबीसी आणण ईडब्ल्युएस आरक्षण लागू के्यामुळे खु्या 
प्रवगातील काही गणुवत्ताधारक णवद्यार्थ्यांचे  वदै्यकीय व दंत अभ्यासक्रमाचे प्रविे बाणधत होऊन तयानंा िासकीय 
महाणवद्यालयाऐवजी खाजगी णवनाअनुदाणनत महाणवद्यालयात प्रविे घ्याव े लागले होते. सन 2019-20 या  
िैक्षणणक वषी  अिा बाधीत झाले्या वदै्यकीय व दंत अभ्यासक्रमांच्या खु्या प्रवगातील णवद्यार्थ्यांना तयांच्या 
संबणंधत अभ्यासक्रमाचे िैक्षणणक िु्काचा िासनामार्ण त भरणा करण्यास “एक णविेष बाब” व “र्क्त 
एकवळेेचीच बाब” म्हणनू सदंभाधीन िासनणनणणय क्रमाकं 1 अन्वये  ततवत: मान्यता देण्यात आली होती. सदर 
िासन णनणणयास णदनाकं 12/08/2020 रोजी झाले्या मंणत्रमंडळाच्या बठैकीत कायोत्तर मान्यता देण्यात आली 
आहे. तयानुषंगाने, तसेच उपरोक्त बाणधत णवद्यार्थ्यांना करावयाची िैक्षणणक िु्काची प्रणतपतुी यासंदभात 
पात्रतेसाठीच े णनकष व कायणपध्दती याबाबत सवतंत्रपणे सूचना णनगणणमत करण्याची बाब िासनाच्या णवचाराणधन 
होती. 

िासन णनणणय: 

एसईबीसी आणण ईडब्ल्यएुस आरक्षण लागू झा्यामुळे सन 2019-20 या िैक्षणणक वषी बाणधत झाले्या 
वदै्यकीय व दंत अभ्यासक्रमाच्या खु्या प्रवगातील गुणवत्ताप्राप्त णवद्यार्थ्यांना तयांच्या सबंधंीत अभ्यासक्रमाकंरीता 
सक्षम प्राणधकरणाने णवहीत केले्या णिक्षण िु्काची प्रणतपतूी िासनामार्ण त करण्यास िासन णनणणय णदनाकं 
20/09/2019 अन्वये  ततवत: मान्यता देण्यात आली आहे. सदर णनणणयास मंणत्रमंडळाची  मंजुरी प्राप्त झा्याने 
याव्दारे तयास अंणतम मान्यता जाहीर करण्यात येत आहे. 

2. उपरोक्त िासनणनणणयानुसार िैक्षणणक णिक्षण िु्काच्या प्रणतपतूीसंदभातील पात्रतेसाठीच े णनकष व 
िु्क प्रणतपतूीबाबतची  सणवसतर  कायणपध्दती  खालीलप्रमाणे राहील:- 

1) उपरोक्त िासनणनणणयानुसार िैक्षणणक िु्काच्या प्रणतपतुीकरीता पात्र असणा-या णवद्यार्थ्यांची 
अभ्यासक्रमणनहाय यादी संचालक, वदै्यकीय णिक्षण व सिंोधन संचालनालय, मंुबई यांच्यामार्ण त 
प्रविेप्रणक्रयेच ेअणभलेख णवचारात घेऊन तयार करण्यात येईल. 

2)  प्रविेाच्या वळेेस णवद्यार्थ्यांच ेप्राप्त पसतंीक्रम णवचारात घेऊन एसईबीसी/ ईडब्ल्युएस आरक्षण लागू 
झाले नसते तर ज्यांना िासकीय महाणवद्यालयात प्रविे प्राप्त झाला असता, परंतू सदर आरक्षण 
लागू झा्यामुळे तयानंा खाजगी महाणवद्यालयात प्रविे घ्यावा लागला, अिाच णवद्यार्थ्यांचा सदर 
प्रणतपतुीच्या यादीत समाविे होईल. 
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3) सदर यादी सचंालनालयाच्या सकेंतसथळावर प्रणसध्द करुन यादीसंदभातील उणचत हरकतींची  
तपासणी करण्यात येईल. 

4) िैक्षणणक िु्काची प्रणतपतूीही संबणंधत अभ्यासक्रमाच्या णकमान णवहीत कालावधीकणरता (जसे की, 
एम.बी.बी.एस. - साडेचार वषे, बी.डी.एस.-चार वषे, पदव्युत्तर-तीन वषे) देय राहील. 

5) संबणंधत अभ्यासक्रमाच्या परीक् ोत अनुत्तीणण झाले्या णवद्यार्थ्याना प्रणतपतूीची रक्कम तो ज्या वषात 
अनुत्तीणण झाला आहे तया वषाकणरता अनुज्ञेय राहणार नाही.  

6) बाधीत णवद्यार्थ्यांच्या णिक्षण िु्काची प्रणतपतूी करतांना, सदर णवद्याथी िासकीय वदै्यकीय/ दंत 
महाणवद्यालयात प्रवणेित झाले असते तर तयांना ज ेणिक्षण िु्क भराव ेलागले असते तया िु्काची 
रक्कम आणण तयास अनुज्ञेय असणारी कें द्र/ राज्य िासन यांच्यामार्ण त प्राप्त होणारी णिष्ट्यवृत्तीची/ 
प्रणतपतुीची/ णवत्तीय सहाय्याची रक्कम वजा करुन उवणणरत भरणा केले्या िु्काची प्रणतपतूी 
करण्यात येईल. 

7) अणनवासी भारतीय कोिा तसेच व्यवसथापन कोिा/ संसथातमक कोिा यातून तसेच संसथासतरावर 
प्रवणेित झाले्या  णवद्यार्थ्यांना सदर प्रणतपतूी अनुज्ञेय असणार नाही.  

3. सदर िासन णनणणय णवत्त णवभागाचे अनौपचाणरक संदभण क्रमांक -130/ व्यय-13, णदनांक 14.02.2020 
आणण णनयोजन णवभागाच ेअनौपचाणरक संदभण क्रमांक - 1329/ का.1475, णदनांक 29.05.2020 अनुसार व तया 
णवभागांच्या सहमतीने णनगणणमत करण्यात येत आहे.  

4. सदर िासन णनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतसथळावर उपलब्लध 

करण्यात आला असनू तयाचा सकेंताक 202010091215582513 असा आहे. हा आदेि णडजीिल सवाक्षरीने 
साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने. 

 
 

 
(सुरेन्द्र प्र. चानकर) 

उप सणचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत, 
मा. राज्यपाल, याचंे प्रधान सणचव, राज भवन, मलबार णहल, मंुबई. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र णवधान पणरषद याचंे सणचव, णवधान भवन, मंुबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र णवधानसभा यांच ेसणचव, णवधान भवन, मंुबई. 
मा. मुखयमंत्री याचंे प्रधान सणचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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मा. उप मुखयमंत्री याचंे सणचव, मंत्रालय, मंुबई. 
मा. मंत्री (वदै्यकीय णिक्षण) याचंे खाजगी सणचव, मंत्रालय, मंुबई. 
मा. णवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र णवधान पणरषद यांच ेखाजगी सणचव, णवधान भवन, मंुबई. 
मा. णवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र णवधानसभा याचंे खाजगी सणचव, णवधान भवन, मंुबई. 
मा. राज्यमंत्री (वदै्यकीय णिक्षण) यांचे खाजगी सणचव, मंत्रालय, मंुबई. 
मा. मुखयसणचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
अपर मुखय सणचव, णनयोजन णवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
अपर मुखय सणचव, णवत्त णवभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
सणचव, वदै्यकीय णिक्षण व औषधी द्रव्ये णवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
महासंचालक, माणहती व जनसंपकण  सचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
आयुक्त, राज्य सामाईक प्रविे पणरक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
सणचव, िु्क णनयामक प्राणधकरण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
सवण सह सणचव/ उप सणचव, वदै्यकीय णिक्षण व औषधी द्रव्ये णवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
संचालक, वदै्यकीय णिक्षण व संिोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
संचालक, वदै्यकीय णिक्षण व प्रमुख रुग्णालये, बहृन्मंुबई महानगरपाणलका, मंुबई. 
सवण अणधष्ट्ठाता, िासकीय/ महापाणलका व खाजगी णवनाअनुदाणनत वदै्यकीय/ दंत महाणवद्यालये 
(संचालनालयामार्ण त).  
महालेखापाल -1/2 (लेखा पणरक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मंुबई/ नागपरू. 
महालेखाकार (सथाणनक णनकाय लेखापणरक्षा व लेखा), मंुबई. 
अणधदान व लेखा अणधकारी, मंुबई. 
णनवासी लेखा पणरक्षा अणधकारी, मंुबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मंुबई. 
णनवडनसती - कायासन “णिक्षण 2” 
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