
शासकीय / निमशासकीय सेवाांमध्ये   आनि 
शैक्षनिक सांस्ाांमध्ये मुस्सिम समाजास 
आरक्षि  देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 

शासि नििणय क्र.अनवनव 2014/प्र.क्र. 81/का-7 
मांत्रािय, मुांबई-400 032. 
नदिाांक : १९ जुिै, २०१४ 

वाचा : सि 2014  चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.14, नद.9 जुि,ै 2014. 
प्रसताविा :- 
१)  महाराष्ट्र राज्य हे वांनचताांसाठी आरक्षिाची तरतूद करिारे अगे्रसर राज्य आहे आनि िागनरकाांचे 

मागासवगण याांमधीि िोकाांच्या सामानजक आनि शैक्षनिक प्रगतीकनरता राज्यातीि शैक्षनिक 
सांस्ाांमधीि जागाांच्या प्रवेशासाठी आनि राज्याच्या नियांत्रिाखािीि िोकसेवाांमधीि नियुक्तयाांच्या 
ककवा पदाांच्या आरक्षिासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्ममतीपासूि, महाराष्ट्र राज्यात आरक्षि धोरि 
अांमिात आहे. 

२) भारतातीि आरक्षिाच्या सांकल्पिेचे जिक म्हिूि ओळखल्या जािाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजाांिी 
1902 या वर्षी, सरकारी िोकऱ्याांमध्ये जागा राखूि ठेवण्यासाठी सुरुवातीिा दोि अनधसूचिा 
काढल्या होतया. 1902 च्या उक्त दोि अनधसूचिाांमध्ये मागासवगण म्हिूि मुस्सिम समाजासाठी 
आरक्षिाची तरतूद केिी होती. ततकानिि बॉम्बे शासिािे नदिाांक 23 एनप्रि, 1942 रोजी काढिेल्या 
नििणयात, सुमारे 228 समाजािा मध्यम व मागासवगण म्हिूि घोनर्षत केिे होते व तया नििणयािा 
जोडिेल्या सूचीमध्ये मुस्सिम समाजािा अिुक्रमाांक 155 वर दाखनवण्यात आिे आहे. 

३) भारत सरकारिे, न्यायमूती सच्चर सनमती नियुक्त करुि तयाद्वारे देशातीि धार्ममक अल्पसांख्याक 
वगाच्या स्स्तीचे नवश्िेर्षि करण्यासाठी तपशीिवार अभ्यास पूिण केिा आनि सच्चर सनमतीिे, सि 
2006 मध्ये भारत सरकारिा आपिा अहवाि सादर केिा आनि नशक्षि व राज्याच्या 
नियांत्रिाखािीि सेवा याांमध्ये सांधी देऊि मुस्सिम समाजाच्या सवांगीि नवकासासाठी नववनक्षत 
नशफारशी केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासिािे नदिाांक 6 मे, 2008 च्या आपल्या नििणयान्वये, 
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महाराष्ट्रातीि मुस्सिमाांच्या शैक्षनिक, सामानजक आनि आर्म्क मागासिेपिाचा नवचार 
करण्यासाठी आनि शासिाकडूि करता येतीि अशा सुधारातमक उपाययोजिा सुचनवण्यासाठी 
डॉ.मेहम्मद-उर-रेहमाि याांच्या अध्यक्षतेखािी  एक अभ्यास गट गठीत केिा होता. डॉ.रेहमाि 
सनमतीिे, सि 2013 मध्ये सादर केिेल्या आपल्या अहवािात, इतर गोष्ट्टींबरोबरच, राज्य 
शासिाच्या सेवाांमध्ये व शैक्षनिक सांस्ाांमध्ये मागास मुस्सिमाांसाठी नकमाि आठ टक्के आरक्षिाची 
नशफारस केिी आहे.  

उपरोक्त वसतुस्स्ती नवचारात घेता सामानजक व शैक्षनिक दृष्ट्टया मागासिेल्या मुस्सिमाांिा 
शासकीय /निमशासकीय सेवेत  सरळसेवा भरतीकनरता व शैक्षनिक सांस्ामध्ये प्रवेशाकरीता 
आरक्षि देण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती  

शासि नििणय:-  
राज्यात शैक्षनिक व सामानजक मागासिेल्या समाजासाठी  भारतीय राज्य घटिेच्या अिुच्छेद 

15 (4), 15(5), 16(4) व 46 मधीि  तरतुदीिुसार  नवशेर्ष मागास प्रवगण (अ)   (Special Backward 
Category-A) निमाि करुि तयामध्ये सामानजक व शैक्षनिकदृष्ट्या मागासिेल्या मुस्सिम गटाचा समावेश 
करण्यात येत आहे. शासि अध्यादेश क्रमाांक 14 नद. 9 जुिै, 2014 अन्वये  सामानजक व शैक्षनिक दृष्ट्टया  
मागासिेल्या मुस्सिम  गटासाठी  नवशेर्ष मागास प्रवगण-अ  अांतगणत शासकीय  व निमशासकीय सरळसेवा 
भरतीमध्ये  व  शैक्षनिक सांस्ेतीि प्रवेशासाठी 5% आरक्षि देण्याचा नििणय घेण्यात आिेिा आहे.   

(अ) तयािुसार भारतीय राज्य घटिेच्या अिुच्छेद 16 (4) मधीि तरतुदीिुसार शासकीय व निमशासकीय 
सरळसेवा भरती मध्ये सध्या राज्यात अस्सततवात असिेल्या आरक्षिाव्यनतनरक्त 5% आरक्षि िव्यािे 
निमाि करण्यात आिेल्या नवशेर्ष मागास प्रवगण-अ (Special Backward Category-A) या प्रवगािा 
देण्यात येत आहे.   

(ब)  भारतीय राज्यघटिेच्या अिुच्छेद 15(१), 15 (४), 15 (५) व ४६ मधीि तरतुदीिुसार शािेय नशक्षि, उच्च 
व तांत्रनशक्षि, वैद्यकीय नशक्षि, कृर्षी व पश ुवैद्यकीय नवभागाांतगणत शासकीय तसेच खाजगी अिुदानित व 
नविाअिुदानित शैक्षनिक सांस्ाांमध्ये प्रवेशात सध्या राज्यात अस्सततवात असिेल्या आरक्षिाव्यनतनरक्त 
5%  आरक्षि िव्यािे निमाि करण्यात आिेल्या नवशेर्ष मागास प्रवगण-अ (Special Backward Category-
A) या प्रवगािा देण्यात येत आहे.   
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1. सदरचे आरक्षि भारताच्या सांनवधािाच्या अिुच्छेद 30 च्या खांड (1) मध्ये निदेनशिेल्या 
अल्पसांख्याक वगांच्या शैक्षनिक सांस्ाांिा िागू राहिार िाही.  

2. हे आरक्षि  नक्रमीिेअर घटकाांिा  िागू होिार िाही. 
3. अिुसूनचत जमाती, नवमुक्त जाती व  भटक्या जमाती, नवशेर्ष मागास प्रवगण  आनि इतर मागास 

प्रवगामधीि मुस्सिम समुदायातीि ज्या घटकाांिा आरक्षिाचा िाभ यापूवी देण्यात आिा आहे  तयाांिा  
आरक्षि पूवीप्रमािे सुरु राहीि व तयाांिा नव.मा.प्र.-अ मधीि 5% आरक्षिाचा फायदा नमळिार िाही.  

4. आरक्षिाचा फायदा सोबतच्या अिुसूचीत िमूद केिेल्या  मुस्सिम समाजातीि एकूि  50 मागास 
घटकासाठी अिुजे्ञय राहीि. 

5. शासकीय व निमशासकीय सेवेतीि सरळसेवेत  आरक्षि िागू करण्याबाबतची कायणवाही  सामान्य 
प्रशासि नवभाग (सामानजक नवकास समन्वय) याांिी करावी व तयाप्रमािे सरळसेवेसाठी नद.29 माचण, 
1997 च्या शासि नििणयान्वये  नवनहत केिेल्या कबदुिामाविीत  आवश्यक तया  सुधारिा कराव्यात.  

6. शासकीय व खाजगी अिुदानित व नविा अिुदानित शैक्षनिक सांस्ामधीि प्रवेशाकनरता आरक्षि िागू 
करण्याची  कायणवाही अिुक्रमे शािेय नशक्षि नवभाग व उच्च व तांत्र नशक्षि नवभागािे  करावी. 

7. शासकीय व खाजगी अिुदानित व नविा अिुदानित वैद्यकीय नशक्षि शैक्षनिक सांस्ाांमधीि 
प्रवेशाकनरता आरक्षि िागू करण्याची कायणवाही वैद्यकीय नशक्षि व और्षधी द्रव्ये नवभागािे करावी.  

8.  शासकीय व खाजगी अिुदानित व नविा अिुदानित कृर्षी नवद्यापीठातीि व पश ुवैद्यकीय शैक्षनिक 
सांस्ामधीि प्रवेशाकनरता आरक्षि िागू करण् याची कायणवाही कृर्षी व पदुम नवभागािे करावी. 

9. सदरचे आरक्षि मा.राज्यपाि याांच्या नदिाांक ९ जूि, २०१४ च्या अनधसूचिेिुसार अिुसूनचत के्षत्रातीि 
अनधसूनचत पदाांिा िागू रहािार िाही. 

10. आरक्षिाची अांमिबजाविी होण्यासाठी नव.मा.प्र.-अ प्रवगातीि उमेदवाराांच्या जातीचे प्रमािपत्र व 
जातवैधता प्रमािपत्रासांदभात सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभागािे आवश्यक तया सूचिा 
सांबांनधत यांत्रिेस निगणनमत कराव्यात. 

नवशेर्ष मागास प्रवगण-अ (Special Backward Category-A) मध्ये समानवष्ट्ट असिाऱ्या मुस्सिम समाज 
घटकाांची अिुसूची सोबत जोडिी आहे.  
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सदर शासि नििणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावर उपिब्ध 
करण्यात आिा असूि तयाचा सांकेताक २०१४०७१९१२२९२९९११४ असा आहे. हा आदेश नडजीटि 
सवाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाि याांच्या आदेशािुसार व िावािे.  

(डॉ. पी. एस. मीिा) 
शासिाचे अपर मुख्य सनचव. 

प्रत, 
1. मा.राज्यपािाांचे सनचव, 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रधाि सनचव, 
3. मा.उपमुख्यमांत्रयाांचे सनचव, 
4. मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव, 
5. मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासि, 
6. अपर मुख्य सनचव, सामान्य प्रशासि नवभाग, 
7. प्रधाि सनचव, वैद्यकीय नशक्षि व और्षधी द्रव्ये नवभाग, 
8. सनचव, शािेय नशक्षि नवभाग, 
9. प्रधाि सनचव, उच्च व तांत्र नशक्षि नवभाग, 
10. प्रधाि सनचव, कृर्षी व पदुम नवभाग, 
11. प्रधाि सनचव, सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, 
12. अपर मुख्य सनचव/ प्रधाि सनचव / सनचव सवण मांत्राियीि नवभाग 
13. प्रबांधक, उच्च न्यायािय (मूळ शाखा), मुांबई, 
14. प्रबांधक, उच्च न्यायािय (अनपि  शाखा), मुांबई, 
15. बांधक, उच्च न्यायािय (मूळ शाखा),खांडपीठ,िागपूर, 
16. प्रबांधक, उच्च न्यायािय (अनपि  शाखा), िागपूर, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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17. प्रबांधक, उच्च न्यायािय (मूळ शाखा),खांडपीठ औरांगाबाद, 
18. प्रबांधक, उच्च न्यायािय (अनपि शाखा), खांडपीठ औरांगाबाद, 
19. महािेखापाि, महाराष्ट्र- १ मुांबई, 
20. महािेखापाि, महाराष्ट्र- २ िागपूर, 
21. अनधदाि व िेखा अनधकारी, मुबई, 
22. सवण नवभागीय आयुक्त, 
23. सवण नजल्हानधकारी, 
24. सांचािक (प्रा्नमक), शािेय नशक्षि सांचाििािय, पुिे, 
25. सांचािक, (माध्यनमक), शािेय नशक्षि सांचाििािय, पुिे, 
26. सांचािक, उच्च नशक्षि सांचाििािय, पुिे, 
27. सांचािक, मागासवगण आयोग, 
28. सवण नजल्हा पनरर्षदाांचे मुख्य कायणकारी अनधकारी, 
29. सवण मांत्राियीि नवभाग 
30. तयाांिा नविांती करण्यात येते की, तयाांिी तयाांच्य अनधपतयाखािीि सवण नवभाग प्रमुख व कायािय 

प्रमुख याांिा आवश्यक तया सूचिा द्याव्यात. 
31. महासांचािक, मानहती व जिसांपकण  महासांचाििािय (प्रनसध्दीसाठी) 
32. निवडिसती. 
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अिुसूची 
नवशेर्ष मागास प्रवगण-अ  (एसबीसी-ए) 

1 धोबी मुस्सिम ककवा मुस्सिम धोबी ककवा 
धोबी मुसिमाि. 

26 फरुकी ककवा फारुकी. 

2 गराडी मुस्सिम ककवा गारोडी. 27 नसद्दीकी ककवा नसद्दीक. 
3 िाई मुस्सिम, िावीद ककवा िावीक. 28 मािवी. 
4 शेख ककवा शेक. 29 मीर. 
5 मुघि ककवा मुगि. 30 हकीम. 
6 सय्यद (सेद, सयद आनि सय्यद). 31 मुल्िा ककवा मुल्िाजी, भोरी-मुल्िाजी. 
7 पठाि. 32 जमादार. 
8 खाि. 33 मुकादम. 
9 काद्री ककवा खाद्री. 34 िकवी. 
10 नपरजादे ककवा पीरजादे. 35 नरजवी ककवा नरज्वी. 
11 मौिवी ककवा मौिािा. 36 नरझवी ककवा राज्वी. 
12 खाकरुब ककवा फरास. 37 हुसैि ककवा हुसैिी. 
13 नमझा. 38 कामिी ककवा कासमी. 
14 बेग ककवा बैग. 39 मेहांदी ककवा मेहदी. 
15 अहमदी. 40 हैदरी. 
16 िक्षबांदी ककवा िकाशबांदी ककवा 

िक्शबांदी. 
41 आिवी ककवा अिवी. 

17 मस्च्छमार मुस्सिम. 42 उसमािी. 
18 ताांडेि मुस्सिम. 43 िूरी. 
19 पटवा मुस्सिम. 44 रहमािी. 
20 कागजी मुस्सिम ककवा कागडी मुस्सिम. 45 मोहम्मदी ककवा मोहाम्मदी. 
21 काझी. 46 चाऊस ककवा चाउस. 
22 टाकिकर. 47 फकीह. 
23 नचश्ती. 48 सुफी ककवा वासण ककवा अशफी. 
24 मुस्सिम शाह. 49 शतूारी ककवा सतारी मुस्सिम. 
25 मुस्सिम पटेि. 50 ख्वाजा (अजमेरी, बग् दादी, मदिी, मक्की 

ककवा तुकी). 
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