
ईच्च शिक्षण संचालनालयाच्या ऄशधपत्याखालील 
शिक्षणिास्त्र, िारीशरक शिक्षण व शवधी ऄभ्यासक्रम 
चालशवणाऱ्या िासकीय व ऄिासकीय ऄनुदाशनत 
संसथामंध्ये प्रविेासाठी कें द्र िासनाच्या The Rights 
of Persons with Disabilities Act, 2016 च्या 
तरतुदीनुसार काययवाही करणेबाबत.  

महाराष्ट्र िासन 
ईच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग 

िासन शनणयय क्रमांकः संकीणय-1018/प्र.क्र.204/मशि-2 
मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबइ-400 032. 
तारीख: 13 ऑगसट, 2018. 

वाचा:-  
(1) The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.                   
 (2) अयुक्त, ऄपंग कल्याण अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचंे पत्र क्र.ऄकअ/प्र-७/ 

मोफतशिक्षण/क-31(२)/2017-18/28, शदनाकं 20.6.2017. 
(3) संचालक, ईच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचं े पत्र क्र.ईशिसं/मशव-1/                

RPWD Act/2016/2018/7072, शदनाकं 20 जून, 2018. 

प्रसतावना :- 
कें द्र िासनाने The rights of persons with Disabilities Act, 2016 हा ऄशधशनयम शदनांक 28 

शडसेंबर,2016 रोजी राजपत्रात प्रशसध्द केला अहे. या ऄशधशनयमाच्या कलम 32 मध्ये पढुीलप्रमाणे तरतूद 
अहे:- 

1) All Government institutions of higher education and other higher education 
institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than five 
percent seats for persons with benchmark disabilities. 

2) The person with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of 
five years for admission in institutions of higher education.  

कें द्र िासनाच्या ईक्त ऄशधशनयमातील तरतुदीनुसार ईच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
ऄशधपत्याखालील शिक्षणिास्त्र, िारीशरक शिक्षण व शवधी ऄभ्यासक्रम चालशवणाऱ्या िासकीय व 
ऄिासकीय ऄनुदाशनत ससंथामंध्ये प्रविेासाठी लक्षणीय ऄपंगत्व ऄसणाऱ्या व्यक्ती/शवद्यार्थ्यांकशरता 5 
टक्के आतक्या जागा राखीव ठेवणे अवश्यक अहे.   
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िासन शनणयय:- 
 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 च्या कलम 32 (1) मधील 
तरतुदीनुसार ईच्च शिक्षण संचालनालयाच्या ऄशधपत्याखालील शिक्षणिास्त्र, िारीशरक शिक्षण व शवधी 
ऄभ्यासक्रम चालशवणाऱ्या िासकीय व ऄिासकीय ऄनुदाशनत संसथामंध्ये प्रविेासाठी लक्षणीय ऄपंगत्व 
ऄसणाऱ्या व्यक्ती/शवद्यार्थ्यांकशरता 5 टक्के आतक्या जागा राखीव ठेवण्याचा िासनाने शनणयय घेतला 
अहे. सदर शनणययाची ईच्च शिक्षण संचालनालय सतरावरुन योग्य ती ऄंमलबजावणी करण्यात यावी.  

 
2. सदर िासन शनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201808131554187708 ऄसा अहे. हा अदेि 
शडजीटल सवाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेिानुसार व नावाने.  

 ( ह. व्यं. पऱ्हाते ) 
 कायासन ऄशधकारी, महाराष्ट्र िासन. 

प्रत, 
1. सशचव, सामाशजक न्याय व शविेष सहाय्य शवभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
2. संचालक, ईच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
3. अयुक्त,  राज्य सामाइक प्रविे परीक्षा कक्ष, 305, िासकीय तंत्रशनकेतन आमारत, खेरवाडी, 

बादं्रा (पूवय), मंुबइ-400 032. 
4. सशचव,  प्रविे शनयामक प्राशधकरण, 8 वा मजला, न्यु एक्सलशसऄर आमारत, ए.के.नायक मागय,  

फोटय, मंुबइ - 400 001 
5. अयुक्त, ऄपंग कल्याण अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.  
6. सवय शवभागीय सहसंचालक, ईच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
7. कुलसशचव, सवय ऄकृषी सावयजशनक शवद्यापीठे. 
8. सवय संबंशधत संसथा/महाशवद्यालये (ईच्च शिक्षण संचालनालयामाफय त). 
9. शनवड नसती/मशि-2. 
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