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वाचाः-   
शासन सामान्य प्रशासन णवगाग,सन 2014 चा  महाराष्ट्र अध्यािेश क्र.13  णि. 9 ि लै 
2014  

प्रस्तावनाः-  
गारतातील आरक्षि संकल्पनेचे िनक म्हिनू ओळखले िािारे  रािसी शाहू महाराि यानंी 

सन 1902 मध्ये करवीर संस्थानात सरकारी नोक-यामध्ये मागासवगीयानंा आरक्षिाची तरतूि केली 
होती. त्यामध्ये मराठा समािाचाही समावशे केला होता. त्यानंतर णिणिशकालीन म ंबई प्रातंाच्या  णि. 
23 एणप्रल 1942 च्या णनिगयाव्िारे मराठा व इतर िातीसह एकूि 228 िाती मध्यम व मागास समाि 
म्हिनू घोणसत केल्या होत्या. सिर शासन णनिगयाला िोडलेल्या स चीत अ. क्र. 149 येथे मराठा 
समाि िाखणवण्यात आला आहे. सन 2004 मध्ये मराठा आरक्षिाचे प्रकरि महाराष्ट्र राज्य 
मागासवगग आयोगाकडे त्याचं्या णशफारशीसाठी णवचाराथग पाठणवले होते. न्या. आर. एम. बापि याचं्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवगग आयोगाने सन 2008 मध्ये मराठा आरक्षिाबाबत अहवाल क्र. 22  
शासनास सािर केला होता .सिर अहवालात मराठा समािाला  इतर मागासवगग या प्रवगात आरक्षि 
िेता येिार नाही अस े नम ि करण्यात आल े आहे. त्या अहवालावर मंत्रीमंडळाच्या उपसणमतीने 
तपशीलवार णवचारणवणनमय केल्यानंतर मराठा समािाचा शैक्षणिक व सामाणिक मागासलेपिा 
याबाबतची आयोगाने गोळा केलेली अप री साधार माणहती या म द्यावर अहवाल सािर करण्यासाठी हे 
प्रकरि आयोगाकडे परत पाठणवण्यात आले. तसेच णवद्यमान आरक्षिास बाधा न पोहोचणवता मराठा 
समािाला आरक्षि िेता येईल ककवा कसे याबाबत मत िेण्याची णवनंती केली होती. त्यावर आयोगास 
अहवाल सािर करण्याची वारंवार णवनंती केल्यानंतरही आयोगाने केवळ 22 व्या अहवालावर 
महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोग अणधणनयम 2005 च्या कलम 9 (2) न सार णनिगय घेण्याचा आग्रह 
धरला होता. 

िरम्यानच्या काळात  राज्यातील मराठा समािाचा इतर मागासवगग प्रवगामध्ये समावशे 
करण्यासंिगात योग्य त्या णशफारशी करण्यासाठी मा. मंत्री (उद्योग) याचं्या अध्यक्षतेखाली सणमती 
गठीत करण्यात आली  होती. सिर सणमतीने राज्यातील मराठा समािाचे आर्थथक, सामाणिक व 
शैक्षणिक सवके्षि करून साधार माणहतीसह अहवाल शासनास सािर केलेला आहे. त्यामध्ये मराठा  
समाि हा सामाणिक , आर्थथक व  शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे णनिशगनास आलेले आहे. सिर 
अहवालाची प्रत राज्य मागासवगग आयोगास िेऊन णवद्यमान आरक्षिाला बाधा न पोहोचणवता 
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शैक्षणिक, सामाणिक आणि आर्थथकदृष्ट्या मागास मराठा समािाला आरक्षि िेण्याबाबत अणगप्राय 
िेण्याची प न्हा णवनंती करण्यात आली. त्यावर आयोगाने णि. 20 मे 2014 च्या पत्रान्वये शासनास 
आयोगाचा  अहवाल क्र. 22 वर णनिगय घेण्याची णवनंती केली आहे. वरील पार्श्गग मी पाहता राज्य 
मागासवगग आयोग  याबाबतीत णनिगय घेण्यास अन कूल नाही असे मानण्यास वाव असल्याने शासनाने 
िवळिवळ एक िशक प्रणतक्षा केल्यानंतर मराठा आरक्षिाबाबत णनिगय घेण्याचे ठरणवले. शासनाने 
णि. 25 ि न 2014 रोिी झालेल्या मंणत्रमंडळाच्या बैठकीत राज्य मागासवगग आयोगाचा 22 वा 
अहवाल अशंतः नाकारण्याचा व मराठा समाि शैक्षणिक व सामाणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने 
तो महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोग अणधणनयम 2005 च्या कलम 9 (2) न सार आरक्षिास पात्र आहे 
या फेरबिलासह तो स्स्वकारण्याचा णनिगय घेतला. आयोगाचा अहवाल क्र. 22, खालील कारिाम ळे 
शासनाकडून अशंतः नाकारण्यात येत आहे. 

 
1) साधार माणहतीचा (Quantifiable Data) अगाव  
2) आयोगातील सिस्यामंध्ये मतणगन्नता  
3) साधार माणहती (Quantifiable Data) िमणवण्यासाठीच्या शासनाच्या वारंवार केलेल्या            
णवनंतीवर आयोगाकडून  प्रणतसािाचा  अगाव व शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवगग आयोग 2005 
च्या कलम 9 (2) प्रमािे काय  कायगवाही केली आहे एवढीच आयोगाकडून णवचारिा व णनिगय घेण्याची 
स चना  
4) मा. मंत्री (उद्योग) याचं्या अध्यक्षतेखालील सणमतीमाफग त साधार माणहती उपलब्ध झाल्यानंतर 
िेखील अणगप्राय िेण्यास  णवलंब 

मा. मंत्री (उद्योग) याचं्या अध्यक्षतेखालील सणमतीने गोळा केलेल्या तथयाचं्या व साधार 
माणहतीच्या आधारे  मराठा  समाि हा  सामाणिक , आर्थथक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे आणि 
राज्याच्या णनयंत्रिाखालील लोकसेवामंध्ये व णशक्षिात अप रे प्रणतणनधीत्व आहे. त्याम ळे या समािास  
नोकरीमध्ये व शैक्षणिक संस्थामंधील प्रवशेासाठी आरक्षि आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले  
आहे. 

राज्यातील अन स णचत िाती , अन स णचत िमाती, णवम क्त िाती ,गिक्या िमाती, इतर 
मागासवगग व णवशेस मागास प्रवगग  वगळून राज्यात शैक्षणिक व सामाणिक मागासलेपिाच्या 
कारिावरून  शैक्षणिक व सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग असा नवीन प्रवगग तयार करण्याचे 
शासनाच्या णवचाराधीन होते. त्या अन संगाने खालीलप्रमािे णनिगय घेतलेला आहे.  

शासन णनिगयः- 
राज्यात शैक्षणिक व सामाणिक मागासलेल्या समािासाठी  गारतीय राज्य घिनेच्या 15 (4), 

15 (5) , 16 (4) व 46 न सार शैक्षणिक व सामाणिकदृष्ट्या  मागास प्रवगग (शै. सा. मा.प्र.) 
Educationally and   Socially  Backward  Category (ESBC) असा नवीन प्रवगग तयार करण्यात 
येत आहे. या प्रवगात मराठा समािाचा समावशे करण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन णवगाग 
महाराष्ट्र अध्यािेश क्रमाकं 13 णिनाकं 9 ि ल ै 2014 अन्वये  शैक्षणिक व सामाणिक मागास 
प्रवगातंगगत मराठा समािास  शासकीय/ णनमशासकीय सेवा ( सरळसेवा गरतीसाठी) व शैक्षणिक 
संस्थामध्ये 16 िक्के आरक्षि िेण्याचा णनिगय घेण्यात आलेला आहे.त्यान सार शालेय णशक्षि , उच्च 
व तंत्रणशक्षि , वदै्यकीय णशक्षि आणि कृसी व पश सवधगन  णवगागातंगगत शासकीय  तसेच खािगी 
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अन िाणनत व णवनाअन िाणनत शैक्षणिक संस्थामधील प्रवशेासाठी सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या 
आरक्षिाव्यणतणरक्त 16 िक्के आरक्षि शैक्षणिक व सामाणिकदृष्ट्या  मागास प्रवगातंगगत मराठा 
समािास  िेण्यात येत आहे.  

सिरचे   आरक्षि उन्नत व प्रगत ( णक्रणमलेयर) घिकानंा लागू होिार नाही. या प्रवगाला इतर 
मागासवगाप्रमािेच ( रािकीय आरक्षि वगळून) सवग स णवधा णमळतील. शासकीय व णनमशासकीय 
सेवतेील सरळसेवते आरक्षि लागू करण्याची अणधसूचना सामान्य प्रशासन णवगाग (सामाणिक णवकास 
समन्वय) याचं्याकडून णनगगणमत करण्यात यावी व त्याप्रमािे सरळसेवसेाठी णि. 29 माचग 1997 च्या 
शासन णनिगयान्वये णवणहत केलेल्या कबिूनामावलीत आवश्यक त्या स धारिा करण्यात याव्यात. 
शासकीय व खािगी अन िाणनत व णवना अन िाणनत शैक्षणिक संस्थामंधील प्रवशेाकणरता आरक्षि लागू 
करण्याची कायगवाही अन क्रमे शालेय णशक्षि णवगाग व उच्च व तंत्रणशक्षि णवगागाने करावी. शासकीय 
व खािगी  अन िाणनत व णवना अन िाणनत वदै्यकीय णशक्षि णवगागातंगगत शैक्षणिक संस्थामंधील 
प्रवशेाकणरता आरक्षि लागू करण्याची कायगवाही वदै्यकीय णशक्षि व औसधी द्रव्ये णवगागाने करावी. 
शासकीय व खािगी  अन िाणनत व णवना अन िाणनत कृसी णवद्यापीठातील व पश   वदै्यकीय शैक्षणिक 
संस्थामंधील प्रवशेाकणरता आरक्षि लागू करण्याची कायगवाही कृसी व पि म णवगागाने करावी.सिरचे 
आरक्षि मा. राज्यपाल यांच्या णि. 9 ि न 2014 च्या अणधस चनेन सार अणधस णचत णवगागानंा व पिाना 
लागू होिार नाही. 

या प्रवगामध्ये िातींना िात प्रमािपत्रे व िात  वधैता प्रमािपत्रे िेण्याची कायगपध्िती इतर 
मागासवगासाठी असलेल्या िात प्रमािपत्रे व िात वधैता प्रमािपत्रे िेण्याच्या कायगपध्ितीसारखीच 
राहील. या प्रवगासाठी िात प्रमािपत्र व िात वधैता प्रमािपत्रासाठी  इतर मागासवगग या प्रवगाप्रमािे 
महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा णिनाकं 13 ऑक्िोंबर 1967 असा राहील. यासाठी या प्रवगातील 
व्यक्तींना द्यावयाच्या िात प्रमािपत्राचा नम ना सोबत पणरणशष्ट्ि अ मध्ये िोडला आहे.                     

सिर शासन णनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201407161103499322 असा आहे. हा आिेश 
णडिीिल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशान सार व नावाने. 

 (रा. ि. कशिे) 
 सणचव,महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) खािगी सणचव, मा. म ख्यमंत्री, मंत्रालय 
2) खािगी सणचव, मा. उपम ख्यमंत्री, मंत्रालय 
3) खािगी सणचव, मा. मंत्री ( सामाणिक न्याय), मंत्रालय 
4) खािगी सणचव, मा. मंत्री (महस ल ), मंत्रालय 
5) खािगी सणचव, मा. मंत्री (उद्योग ), मंत्रालय 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6) खािगी सणचव, मा. मंत्री (आणिवासी णवकास  ), मंत्रालय 
7) खािगी सणचव, मा. राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन णवगाग  ), मंत्रालय 
8) खािगी सणचव, मा. राज्यमंत्री ( सामाणिक न्याय), मंत्रालय 
9) णवरोधी पक्ष नेता, णवधानसगा, णवधानगवन, म ंबई,  
10) णवरोधी पक्ष नेता, णवधानपणरसि, णवधानगवन, म ंबई,  
11) अप्पर म ख्य सणचव,  सा.प्र. णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
12) अप्पर म ख्य सणचव, महस ल व वन  णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
13) अप्पर म ख्य सणचव, कृसी व पि म  णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
14) प्रधान सणचव, णवधी व न्याय णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
15) प्रधान सणचव, आणिवासी णवकास णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
16) प्रधान सणचव (सेवा), सा.प्र. णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
17) प्रधान सणचव, उच्च व तंत्रणशक्षि णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
18) सणचव, शालेय णशक्षि णवगाग, मंत्रालय म ंबई, 
19) सणचव, वदै्यणकय णशक्षि व औसधी द्रव्ये णवगाग, िी. िी. हॉस्स्पिल, म ंबई 
20) सणचव (सा. णव. स. ), सा.प्र. णवगाग, मंत्रालय, म ंबई, 
21) सणचव, महाराष्ट्र लोकसवेा आयोग, म ंबई,  
22) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 1, म ंबई, 
23) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 2,नागपरू, 
24) अणधिान व लेखा अणधकारी, म ंबई, 
25) म ख्य महानगर िंडाणधकारी, 
26) सवग णवगागीय आय क्त, 
27) सवग णिल्हाणधकारी, 
28) सवग उप णवगागीय िंडाणधकारी, (महस ल) 
       तथा उप णवगागीय अणधकारी, 
29) सवग ताल का कायगकारी िंडाणधकारी तथा तहणसलिार, 
30) प्रबधंक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, म ंबई, 
31) प्रबधंक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, म ंबई, 
32) प्रबधंक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खंडपीठ - नागपरू, 
33) प्रबधंक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, नागपरू, 
34) प्रबधंक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खंडपीठ औरंगाबाि, 
35) प्रबधंक , उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, औरंगाबाि, 
36) आय क्त, समािकल्याि, महाराष्ट्र राज्य, प िे, 
37) महासंचालक, ड ा. बाबासाहेब आंबडेकर संशोधन व प्रणशक्षि ससं्था, प िे  
38) सचंालक, णविागि, महाराष्ट्र राज्य, प िे, 
39) संचालक, उच्च तंत्र णशक्षि , महाराष्ट्र राज्य, म ंबई, 
40) संचालक, माध्यणमक णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, प िे, 
41) संचालक, प्राथणमक णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, प िे, 
42) संचालक, आणिवासी कल्याि , महाराष्ट्र राज्य, नाणशक, 
43) संचालक, आणिवासी सशंोधन व प्रणशक्षि संस्था, प िे, 
44) सिस्य सणचव, राज्य मागासवगग आयोग, प िे 
45) सवग मंत्रालयीन णवगाग / सवग णवधानसगा / णवधानपणरसि सिस्य  
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      त्यांना णवनंती करण्यात येते की, त्यानंी त्यांच्या अणधपत्याखालील सवग णवगाग प्रम ख/ 
 कायालय प्रम ख यांना याबाबतच्या सूचना द्याव्यात. 

46) सवग प्रािेणशक उपाय क्त, समािकल्याि  णवगाग, / सवग सहाय यक आय क्त, समािकल्याि  
47) सवग णिल्हा पणरसिांच ेम ख्य कायगकारी अणधकारी, 
48) सवग णिल्हा पणरसिांच ेसमािकल्याि  अणधकारी, 
49) सवग अध्यक्ष/सिस्य सणचव,णवगागीय िात पडताळिी सणमती क्रमाकं 1, 2, 3  
50) महासंचालक,माणहती व िनसंपकग  महासचंालनालय,मंत्रालय म ंबई, 
51) णनवड नस्ती, का- मावक 
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पणरणशष्ट्ि - अ 
Form of certificate to be issued to Educationally and Socially Backward Category 
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 Educationally  and  Socially  Backward  Category  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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