विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासप्रिगग प्रिगग आवि
विशेष मागास प्रिगग, शैक्षविक ि सामावजकदृष्टया मागासप्रिगग,
ि विशेष मागासप्रिगग-अ प्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती
/गट (विमीलेयर) िगळू न आरक्षिाचे फायदे दे ण्यासाठी त्या
प्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर)

महाराष्र शासन
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग
शासन वनिगय िमाांकः व्हीजेएनटी-2014/प्र.ि.118/व्व्हजेएनटी-१
मांत्रालय (विस्तार), मुांबई- ४०० ०३२

तारीख: 31 जुलै,२०१४

िाचा
1) केंद्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्सेस ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटग मेंट ऑफ पसोनेल

ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक-36012/22/93-इएसटीटी (एस.सी.टी.) वदनाांक
8 सप्टें बर, 1993.

2) शासन वनिगय, समाजकल्याि,साांस्कृतीक कायग ि िीडा विभाग ि. सीबीसी-1094/प्र.ि.86/
मािक-5 , वदनाांक 16 जून,1994

3) शासन वनिगय, समाजकल्याि,साांस्कृतीक कायग ि िीडा विभाग ि. सीबीसी-1094/प्र.ि.86/
मािक-5 , वदनाांक 5 जून,1997

4) शासन वनिगय, सामावजक न्याय,साांस्कृतीक कायग,िीडा ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी10/2001/प्र.ि.120/मािक-5 , वदनाांक 1 नोव्हें बर,2001

5) केंद्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्सेस ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटग मेंट ऑफ पसोनेल

ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक-36033/4/97-इएसटीटी (आई.ई.एस.) वदनाांक
25 जुलै, 2003.

6) केंद्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्सेस ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटग मेंट ऑफ पसोनेल

ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन पत्र िमाांक-36033/5/2004-इएसटीटी (आई.ई.एस.) वदनाांक
14 ऑक्टोंबर, 2004.

7) शासन वनिगय, सामावजक न्याय,साांस्कृतीक कायग ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी-10
/2004/प्र.ि.687/मािक-5 , वदनाांक 29 ऑक्टोंबर, 2004.

8) शासन पवरपत्रक,सामावजक न्याय,साांस्कृतीक कायग ि विशेष सहाय विभाग िमाांक सीबीसी
10/2006/प्र.ि.122/मािक-5, वदनाांक 20 ऑक्टोंबर, 2006.

9) केंद्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्सेस ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटग मेंट ऑफ पसोनेल

ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक-36033/3/2004-इएसटीटी (आई.ई.एस.) वदनाांक
14 ऑक्टोंबर, 2008.
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10) शासन

वनिगय,

समाजकल्याि,साांस्कृतीक

कायग

ि

िीडा

विभाग

ि.

सीबीसी-

10/2008/प्र.ि.697/ मािक-5 , वदनाांक 13 जानेिारी,2009

11) शासन पत्र, समाजकल्याि,साांस्कृतीक कायग ि िीडा ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी10/2008/प्र.ि.697/ मािक-5 , वदनाांक 27 फेब्रुिारी,2009

12) शासन पत्र,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि. इमाि-2013/प्र.ि.1/विजाभज-1, वदनाांक
22 जानेिारी,2013.

13) शासन

पवरपत्रक,सामावजक

14) शासन

वनिगय,सामावजक

15) शासन

पवरपत्रक,सामावजक

न्याय

ि

विशेष

सहाय य

विभाग

ि.

सीबीसी-

विभाग

ि.

सीबीसी-

2012/प्र.ि.182/विजाभज-1, वदनाांक 25 माचग,2013.
न्याय

ि

विशेष

सहाय य

10/2008/प्र.ि.697/विजाभज-1, वदनाांक 24 जून,2013.
न्याय

ि

विशेष

सहाय य

विभाग

ि.सीबीसी-

2013/प्र.ि.182/विजाभज-1,वदनाांक 17 ऑगस्ट,2013

16) शासन सामान्य प्रशासन विभाग, सन 2014 चा महाराष्र अध्यादेश ि.13, वद,09 जुलै,2014 ि
शासन सामान्य प्रशासन विभाग, सन 2014 चा महाराष्र अध्यादेश ि.14, वद.09 जुल,ै 2014.

17) शासन वनिगय,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि.सीबीसी-10/2013/प्र.ि.35/ मािक,
वदनाांक 15 जुल,ै 2014.

18) शासन वनिगय,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि.सीबीसी-10/2014/ प्र.ि.131/ मािक,
वदनाांक 22 जुल,ै 2014.

19) शासन वनिगय,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि.विजाभज-2014/प्र.ि.118/विजाभज1,वदनाांक 31 जुलै,2014.

शासन पवरपत्रक
केंद्रशासनाने इतर मागासिगग प्रिगास आरक्षिाचे फायदे देण्यासाठी इतर मागासिगातील उन्नत ि प्रगत
व्यक्ती/गट िगळू न इतर व्यक्तींना उन्नत ि प्रगत व्यक्ती/गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमािपत्र
(नॉनविमीलेयर सटीवफकेट) दे ण्याच्या कायगपध्दती सांदभात िेळोिेळी विवहत केलेले वनकष राज्यशासनाने
महाराष्र राज्य लोकसेिा अनुसूवचत जाती,अनुसूवचत जमाती वनरविसूवचत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या
जमाती, विशेष मागासप्रिगग आवि इतर मागासप्रिगग याांच्यासाठी आरक्षि अविवनयम 2001 (सन 2004 चा
महाराष्र अविवनयम ि.8 ) अन्िये महाराष्र राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागासप्रिगग ि
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विशेष मागासप्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळू न आरक्षिाचे फायदे दे ण्यासाठी
कायगपध्दती शासन पवरपत्रक वदनाांक 25 माचग, 2013 अन्िये वनगगवमत केलेले आहे.

2.

िरील आरक्षि अविवनयमात शासन अविसूचना ि.13 ि 14 वदनाांक 09 जुलै,2014 अन्िये

सुिारिा करुन शैक्षविक ि सामावजकदृष्टया मागासप्रिगातील मराठा समाजास ि विशेष मागासप्रिगग (अ)
यामध्ये मुस्लीम गटाचा समािेश केला असून अनुिमे 16 ि 5 टक्के एिढे आरक्षि वनवित केलेले आहे. या दोन्ही
प्रिगातील समाज/गटास लागू करण्यात आलेले आरक्षि हे उन्नत ि प्रगत (विमीलेयर) घटकाांना लागू होिार
नाही असेही आदेशीत करण्यात आलेले आहे . त्यानुसार शासन राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती,
इतर मागासप्रिगग ि विशेष मागासप्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळू न आरक्षिाचे
फायदे दे ण्यासाठी शासन पवरपत्रक वदनाांक 25 माचग, 2013 अन्िये विवहत केलेली कायगपध्दती शैक्षविक ि
सामावजकदृष्टया मागासप्रिगातील मराठा समाजास ि विशेष मागासप्रिगग (अ) यामध्ये मुस्लीम गटातील उन्नत
आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळू न आरक्षिाचे फायदे दे ण्यासाठी लागू करण्यास यापवरपत्रकान्िये
शासन मांजूरी दे त आहे .

3.

शासन राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागासप्रिगग ि विशेष मागासप्रिगातील

शैक्षविक ि सामावजकदृष्टया मागासप्रिगातील मराठा समाजास ि विशेष मागासप्रिगग (अ) यामध्ये मुस्लीम
गटातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळू न आरक्षिाचे फायदे दे ण्यासाठी याप्रिगातील उन्नत ि
प्रगत गटाच्या (विमीलेयरच्या) मागगदशगक तत्िासांदभात नॉनविमीलेयरचे प्रमािपत्र देताांना िेळोिेळी काढलेले
आदे श विचारात घेण्यात यािेत.

4.

सद्यव्स्ितीत शासन वनिगय वदनाांक 24 जून,2013 अन्िये नॉनविमीलेयरची उत्पन्न मयादा

रुपये 6.00 लाख एिढी तसेच नॉन विमीलेयर प्रमािपत्र कालाििी िैितेबाबतचे वदनाांक 17 ऑगस्ट,2013 चे
पवरपत्रक विचारात घेण्यात यािेत.
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सदर शासन वनिगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर
उपललि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407311720328822 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Kiran Pandurang
Wadte

Digitally signed by Kiran Pandurang Wadte
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Social Justice &Spl Assistance,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Kiran Pandurang Wadte
Date: 2014.07.31 17:19:44 +05'30'

( वक. पाां. िडते )
अिर सवचि, महाराष्र शासन

प्रत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सवचि

2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि, मांत्रालय, मुांबई

3. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई

4. मा. मांत्री (सा.न्या.) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई

5. मा. राज्यमांत्री (सा.न्या.) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई
6. मा.मुख्य सवचि,मांत्रालय,मुांबई

7. मा.अपर मुख्य सवचि,महसुल ि िन विभाग,मांत्रालय,मुांबई

8. सिग मांत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि

9. मा.महासांचालक,मावहती ि जनसांपकग सांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई (प्रवसध्दीसाठी)
10. आयुक्त, समाज कल्याि, महाराष्र राज्य, पुिे.

11. सांचालक,विजाभज,इमाि ि विमाप्र कल्याि,पुिे
12. सिग विभागीय आयुक्त,(महसुल)
13. सिग वजल्हाविकारी

14. सिग मुख्य कायगकारी अविकारी,वजल्हा पवरषद

15. सिग उपविभागीय अविकारी (महसुल)/सिग उपवजल्हाविकारी (महसुल)/सिग तहसीलदार
16. सिग प्रादेवशक उपायुक्त (समाजकल्याि)
17. सिग सहायक आयुक्त, समाजकल्याि,
18.

सिग वजल्हा समाजकल्याि अविकारी, वजल्हा पवरषद

19. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखा पवरक्षि) महाराष्र-१/२, मुांबई/नागपूर
20. मा.सवचि,सा.न्याय याांचे स्िीय सहायक,मांत्रालय,मुांबई.

21. सिग कायासन अविकारी,सा.न्या.ि वि.स.विभाग,मांत्रालय,मुांबई
22. वनिड नस्ती, विजाभज-१
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