राज्यात विशेष मागास प्रिगग (अ) या प्रिगातील
मुस्ललम समाजास जात
प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत.

प्रमाणपत्र ि िैधता

महाराष्ट्र शासन

सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विगाग
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वाचााः-

वदनाांकः22 जुलै 2014

अल्पसांखयाांक विगाग शासन वनणगय क्र. अविवि-2014/प्र. क्र. 81/का-7 वद. 19जुलै 2014

शासन ननर्णयाः-

राज्यात शैक्षवणक ि सामावजक मागासलेल्या समाजासाठी विशेष मागास प्रिगग (अ) वनमाण

करून त्यामध्ये शासन वनणगय क्र. अविवि-2014/प्र. क्र. 81/का-7 वद. 19 जुलै 2014 अन्िये
सामावजक ि शैक्षवणकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्ललम गटाचा समािेश केलेला आहे . सदर
प्रिगामधील जातींना जात प्रमाणपत्रे ि जात

िैधता प्रमाणपत्रे दे ण्याची कायगपध्दती इतर

मागासिगासाठी असलेल्या जात प्रमाणपत्रे ि जात िैधता प्रमाणपत्रे दे ण्याच्या कायगपध्दतीसारखीच
राहील. या प्रिगासाठी जात प्रमाणपत्र ि जात िैधता प्रमाणपत्रासाठी इतर मागासिगग, विशेष
मागास प्रिगग आवण शैक्षवणक ि सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

या प्रिगाप्रमाणे महाराष्ट्रातील

िालतव्याचा वदनाांक 13 ऑक्टोंबर 1967 असा राहील. यासाठी या प्रिगातील व्यक्तींना द्याियाच्या
जात प्रमाणपत्राचा नमुना सोबत पवरवशष्ट्ट अ मध्ये जोडला आहे .

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतलथळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201407221732363222 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल लिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Ramhari
Dagdu Shinde

Digitally signed by Ramhari Dagdu Shinde
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Social Justice &Spl Assistance,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Ramhari Dagdu Shinde
Date: 2014.07.22 17:33:13 +05'30'

(रा. द. शशदे )

प्रत,

सवचि,महाराष्ट्र शासन
1) खाजगी सवचि, मा. मुखयमांत्री, मांत्रालय
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2) खाजगी सवचि, मा. उपमुखयमांत्री, मांत्रालय

3) खाजगी सवचि, मा. मांत्री ( सामावजक न्याय), मांत्रालय
4) खाजगी सवचि, मा. मांत्री (महसुल ), मांत्रालय

5) खाजगी सवचि, मा. मांत्री (अल्पसांखयाांक ), मांत्रालय

6) खाजगी सवचि, मा. राज्यमांत्री (अल्पसांखयाांक), मांत्रालय

7) खाजगी सवचि, मा. राज्यमांत्री (सामान्य प्रशासन विगाग ), मांत्रालय
8) खाजगी सवचि, मा. राज्यमांत्री ( सामावजक न्याय), मांत्रालय
9) विरोधी पक्ष नेता, विधानसगा, विधानगिन, मुांबई,

10) विरोधी पक्ष नेता, विधानपवरषद, विधानगिन, मुांबई,
11) अप्पर मुखय सवचि, सा.प्र. विगाग, मांत्रालय, मुांबई,

12) अप्पर मुखय सवचि, महसुल ि िन विगाग, मांत्रालय, मुांबई,
13) अप्पर मुखय सवचि, अल्पसांखयाांक विगाग, मांत्रालय, मुांबई
14) अप्पर मुखय सवचि, कृषी ि पदुम विगाग, मांत्रालय, मुांबई,
15) प्रधान सवचि, विधी ि न्याय विगाग, मांत्रालय, मुांबई,
16) प्रधान सवचि (सेिा), सा.प्र. विगाग, मांत्रालय, मुांबई,

17) प्रधान सवचि, उच्च ि तांत्रवशक्षण विगाग, मांत्रालय, मुांबई,
18) सवचि, शालेय वशक्षण विगाग, मांत्रालय मुांबई,

19) सवचि, िैद्यवकय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विगाग, जी. टी. हॉस्लपटल, मुांबई
20) सवचि (सा. वि. स. ), सा.प्र. विगाग, मांत्रालय, मुांबई,
21) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई,
22) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 1, मुांबई,

23) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 2,नागपूर,
24) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई,
25) मुखय महानगर दां डावधकारी,
26) सिग विगागीय आयुक्त,
27) सिग वजल्हावधकारी,

28) सिग उप विगागीय दां डावधकारी, (महसुल) तथा उप विगागीय अवधकारी,
29) सिग तालुका कायगकारी दां डावधकारी तथा तहवसलदार,
30) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुांबई,

31) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, मुांबई,

32) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ - नागपूर,
33) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, नागपूर,

34) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ औरांगाबाद,
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35) प्रबांधक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, औरांगाबाद,
36) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

37) महासांचालक, डा. बाबासाहे ब आांबेडकर सांशोधन ि प्रवशक्षण सांलथा, पुणे
38) सांचालक, विजागज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

39) सांचालक, उच्च तांत्र वशक्षण , महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
40) सांचालक, माध्यवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
41) सांचालक, प्राथवमक वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

42) आयुक्त, आवदिासी कल्याण , महाराष्ट्र राज्य, नावशक,
43) आयुक्त, आवदिासी सांशोधन ि प्रवशक्षण सांलथा, पुणे,
44) सदलय सवचि, राज्य मागासिगग आयोग, पुणे

45) सिग मांत्रालयीन विगाग / सिग विधानसगा / विधानपवरषद सदलय त्याांना विनांती करण्यात येते
की, त्याांनी त्याांच्या अवधपत्याखालील सिग विगाग प्रमुख/
याबाबतच्या सूचना द्याव्यात.

कायालय

प्रमुख

याांना

46) सिग प्रादे वशक उपायुक्त, समाजकल्याण विगाग, / सिग सहाय यक आयुक्त, समाजकल्याण
47) सिग वजल्हा पवरषदाांचे मुखय कायगकारी अवधकारी,

48) सिग वजल्हा पवरषदाांचे समाजकल्याण अवधकारी,

49) सिग अध्यक्ष/सदलय सवचि,विगागीय जात पडताळणी सवमती क्रमाांक 1, 2, 3
50) महासांचालक,मावहती ि जनसांपकग महासांचालनालय,मांत्रालय मुांबई,
51) वनिड नलती, का- मािक
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पवरवशष्ट्ट - अ
Form of certificate to be issued to Special Backward Category (A) persons belonging
the state of Maharashtra.
Documents verified :-

(1)
(2)
(3)
(4)
CASTE CERTIFICATE

This is to certify / that shri/shrimati/kumari *______________________________
son /daughter * of _________________ of village/Town *____________________
in District/Division *_____________________________________________ of the
state of Maharashtra belongs to the _________________________caste which is
recognised as Special Backward Category A) under Goverment Resolution
_________________ Department No. _____________________________ dated
_________________________ as amended from time to time.
2.

Shri / Shrimati / Kumari *____________________________________

and / or his / her * family ordinarily reside (s) in village / Town ____________
________________________ of _____________________district / division of the
State of Maharashtra.
Signature ________________________
Designation ______________________
With seal of office.

Place ______________
Date ______________
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