
 
क्र. रासाप्रपक/कृशिप्र-1319/EWS/CAP/1357                     शिनाांक : 24/12/2020 
 

पशरपत्रक क्रमाांक -1 
 

शिषय : पििी प्रििे प्रशक्रया 2020-21 अांतर्गत आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटकाांच े
(EWS) प्रमाणपत्र / जात पडताळणी प्रमाणपत्रा (Caste Validity 
Certificate - CVC) सांिर्भात आशण उन्नत ि प्रर्त र्टात मोडत 
नसल्याचे (Non Creamy Layer - NCL) प्रमाणपत्र िाखल 
करणेर्ार्त..... 

 

सांिर्भग : 1) उच्च ि तांत्र शिक्षण शिर्भार्, मांत्रालय, मुांर्ई क्र. र्ठैक-2020/ 
प्र.क्र.139/ताांशि-4, शिनाांक : 26 नोव्हेंर्र, 2020 

             2) सामान्य प्रिासन शिर्भार्ाचे िासन शनणगय क्र. राआधो4019/प्र. 
क्र.31/16-अ, शिनाांक 23 शडसेंर्र, 2020. 

 

 राज्यातील चारही कृषी शिद्यापीठाांतर्गत र्ी. एस्सस्ससी. (ऑनसग) (कृषी), र्ी. एस्ससी. 
(ऑनसग) (उद्यानशिद्या), र्ी. एस्ससी. (ऑनसग) (िनशिद्या), र्ी. टेक. (कृषी अशर्भयाांशत्रकी), र्ी. 
टेक. (अन्नतांत्रज्ञान), र्ी. एस्ससी. (ऑनसग) (सामाशजक शिज्ञान), र्ी. टेक (जैितांत्रज्ञान), र्ी. 
एस्ससी. (ऑनसग) (कृषी व्यिसाय व्यिस्सिापन) आशण र्ी. एफ. एस्ससी. (मत्सस्सयशिज्ञान) हया 
व्यािसाशयक पििी अभ्यासक्रमाांची प्रििे प्रशक्रया राज्य सामाईक प्रििे परीक्षा 
कक्षामाफग त शिनाांक 09/12/2020 पासून ऑनलाईन पध्द्तीने रार्शिण्यात येत आहेत.   

 मा. सिोच्च न्यायालयाच्या शिनाांक 09/09/2020 रोजीच्या अांतशरम स्सिशर्ती 
आिेि शिचारात घेता आशण सामान्य प्रिासन शिर्भार्ाचा क्र. राआधो4019/ प्र. 



क्र.31/16-अ, शिनाांक 23 शडसेंर्र, 2020 िासन शनणगय शिचारात घेिून सिर प्रििे 
प्रशक्रये अांतर्गत सामाशजक ि िैक्षशणक दृष्टया मार्ास प्रिर्ातील (SEBC) उमेििाराांना 
सन 2020-21 या िैक्षशणक िषात प्रििे घेण्यासाठी आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटकाांच े
(EWS) प्रमाणपत्र िेण्यास मान्यता शमळाली आहे.  

 तसेच सांिर्भग क्रमाांक 2, िासन पत्र शिचारात घेता खालील कायगपध्द्ती शनशित 
करण्यात येत आहे. 

1) सामाशजक ि िैक्षशणक दृष्टया मार्ास प्रिर्ातील (SEBC) आशण खुल्या 
प्रिर्ातील उमेििाराांकडे आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटकाांच े (EWS) प्रमाणपत्र 
नसल्यास ज्या उमेििाराांनी सिर प्रमाणपत्र शमळण्याकरीता अजग सािर 
केलेला आहे अिा उमेििाराांनी त्सयार्ार्तची पािती Upload करािी.  या 
उमेििाराांना आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटक (EWS) या आरशक्षत प्रिर्ात 
ग्राहय धरुन पशहली ऑनलाईन प्रििे फेरी रार्शिण्यात येईल.  परांतु या 
उमेििाराांनी सिर ऑनलाईन प्रििे फेरीच्या शरपोशटिंर्च्या अांशतम 
तारखेपयिंत आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटकाांचे (EWS) प्रमाणपत्र शरपोशटिंर्च्या 
िळेी सांर्ांशधत महाशिद्यालयाकडे सािर कराि.े अन्यिा सांर्ांशधत 
महाशिद्यालय प्रििेाच े िाटप रद्द करेल आशण सिर उमेििारास पुढील 
प्रििे प्रशक्रयेअांतर्गत खुल्या प्रिर्ात ग्राहय धरण्यात येईल. 

2) सामाशजक ि िैक्षशणक दृष्टया मार्ास प्रिर्ातील (SEBC) आशण  खुल्या 
प्रिर्ाच्या ज्या उमेििाराांनी आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटकाांचे (EWS) 
प्रमाणपत्र शमळण्यासाठीची पािती Upload केलेली आहे आशण पशहल्या 
ऑनलाईन प्रििे प्रशक्रया फेरीद्वारे प्रििेाचे िाटप झाललेे नाही अिा 
उमेििाराांनी पशहल्या ऑनलाईन प्रििे फेरीच्या शरपोशटिंर्च्या अांशतम 
शिनाांकापयिंत (EWS) प्रमाणपत्र शमळाल्यास त्सयाांना त्सयाच्या लॉशर्नद्वारे 
आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटकाांच े (EWS) प्रमाणपत्र Upload करता येईल 
आशण त्सयाांना आर्थिकदृष्टया िुर्गल घटकाांचे (EWS) प्रिर्ात ग्राहय धरण्यात 



येईल. अन्यिा  पुढील प्रििे फेऱयाांकरीता खुल्या प्रिर्ात ग्राहय धरले 
जाईल. 

अिीच कायग पध्द्ती जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate - 
CVC) आशण उन्नत ि प्रर्त र्टात मोडत नसल्याचे (Non Creamy Layer - NCL) 
प्रमाणपत्रार्ार्त अनुसरण्यात येईल. 

िरील र्ार्ींची सिग सांर्ांशधत उमेििाराांनी आशण महाशिद्यालयाांनी नोंि घ्यािी. 

 

               -सही/-   
(चचतामणी जोिी) र्भा.प्र.स.े 

आयकु्त तिा सक्षम प्राशधकारी, 
राज्य सामाईक प्रििे परीक्षा कक्ष, मुांर्ई 

 
प्रशत, 

१. सिग सांर्ांशधत उमेििार  
२. सिग कृषी ि सांलग्न महाशिद्यालयाांच ेसहयोर्ी अशधष्ठाता / प्राचायग. 

प्रत : 
१. मेससग महा-आयटी, 3 रा मजला, Apeejay House, शिनिॉ िाच्छा रोड, के.सी. 

कॉलेज जिळ, चचगरे्ट, मुांर्ई -400 020. याांना सूशचत करण्यात येते की, सिरचे 
पशरपत्रक त्सयाांनी त्सयाांच्या सांकेतस्सिळािर उपलब्ध करुन ियाि े ि पशरपत्रकामधील 
कायगपध्द्तीनुसार सांर्णक प्रणालीमध्दये / शिद्यािी आशण महाशिद्यालयाला लॉर् ईन 
मध्दये आिश्यक त्सया सुशिधा त्सिशरत उपलब्ध कराव्यात. 

२. मा. महासांचालक, महाराष्र कृषी शिक्षण ि सांिोधन पशरषि, पणेु याांना 
माशहतीकरीता.  

 


