
विमुक्त  जाती भटक्या जमाती, इतर मागासिगग ि 
विशेष मागासप्रिगग  मधील उन्नत ि प्रगत 
व्यक्ती/गट या कवरता नॉन विमीलयेर साठी 
असललेी उत्पन्न मयादा िाढविणे बाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
विजाभज इमाि ि विमाप्र कल्याण विभाग 

शासन वनणगय िमाांक : सीबीसी-10/2008/प्र.ि.697/विजाभज-1 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, 
मांत्रालय विस्तार भिन,मुांबई-4400032 

वदनाांक: 1६ विसेंबर 2017 
िाचा :-  

1) शासन वनणगय िमाांक : सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग,  
िमाांक: सीबीसी-10/2008/प्र.ि.697/मािक -5वद.13त जानेिारी,2009 

2) शासन वनणगय िमाांक: सामावजक न्याय ि विशेष सहय्यक विभाग,  
िां माक :सी.बी.सी-10/2008/प्र.ि.697/मािक-5 वद.5वद.24जून,2013 

3) शासन वनणगय िमाांक: वमनीस्री ऑफ पसोनल, पब्ललक ग्रीव्हन्सेस ॲि  
पेंन्शस,विपाटगमेंन्ट ऑफ पसोनेल ॲन्ि रेवनग भारत सरकार याांचे ऑवफस 
मेमोरेन्िम िां माक 36.33/1/2013 इएसटी (आरईस), वदनाांक13/9/2017 

प्रस्तािना : - 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा अुनसूवचत जाती, जमाती ,वनरवध सूवचत  जमाती, (वि. जा) 
भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रिगग आवण इतर मागासिगग याांच्या साठी आरक्षण अवधवनयम 
2001(सन 2004 चा महाराष्ट्र अवधवनयम ि.8) अन्िये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त 
जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासिगग ि विशेष मागासप्रिगग मवधल उन्नत ि प्रगत व्यक्ती/गट 
िगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेले आहेत.उच्च ि उन्नत व्यक्ती/गटासाठी 
राज्य शासनाने उपरोक्त िाचा येथील िमाांक 1 येथील शासन वनणगय वदनाांक 13 
जानेिारी,2009 अन्िये क ाटुांवबेक उत्पन्न मयादा, कें द्रशासनाच्या धतीिर रु.4.50 एिढी 
करण्यात आली होती. तसेच सदर शासन वनणगयान्िये कें द्र शासना किून या पुढे ज्या-ज्या 
िळेी उत्पन्न मयादत िाढ केली जाईल तीच उत्पन्न मयादा यापुढे महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षण 
सोई सिलती कवरता उन्नत ि प्रगत गट/व्यक्ती कवरता लागू राहील असा वनणगय घेण्यात 
आला आहे. या अनुांषगाने कें द्र शासनाने केलेल्या उत्पन्न मयादत केलेल्या िाढीच्या अनुषांगाने 
उपरोक्त िाचा येथील िां माक 2 शासन वनणगयान्िये सदर उत्पन्न मयादा रुपये 4.50 ला  
िरुन रुपये 6.00 एिढी िाढ केलेली आहे. आता कें द्रशासनाने त्याच्या उपरोक्त िाचा येथील 
िां माक 3 येथील ऑफीस मेमोरेन्िम अन्िये 6.00 ला  उत्पन्न मयादेत िाढ करुन सदर 
उत्पन्न मयादा रुपये 8.00ला  इतकी केली आहे. सदर उत्पन्न मयादेत केलेली िाढ 
राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रिगग,इतर मागासिगग या मधील 
उन्नत ि प्रगत व्यक्ती/ गट िगळून आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी लागू करण्याची बाब 
शासनाच्या विचारावधन होती... 
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शासन वनणगय :- 

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,विशेष मागासप्रिगग या मधील उन्नत ि 
प्रगत व्यक्ती/गट या कवरता नॉनविमीलेयरसाठी असलेली उत्पन्न मयादाही रु 6.00 लक्ष 
िरुन रुपये 8.00लक्ष इतकी िाढ करण्यास या द्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. ज्याचे 
उत्पन्न मागील सलग तीन आर्थथक िषामध्ये प्रत्येक िषी रुपये 8.00 ला ापेक्षा जास्त आहे. 
अशाना आरक्षणाचा लाभ वमळणार नाही . 

2)  तसेच कें द्र शासनाने इतर मागास प्रिगामधील उन्नत ि प्रगत व्यक्ती/गट िगळून 
आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी वदनाांक 13/09/2017 ऑफीस मेमेारन्िम नुसार उत्पन्न मयादेत 
िाढ करुन ती रुपये 8.00लाख  िार्थषक करण्यात आलेली आहे.( सदर ऑॅफीस मेमोरन्िमची 
प्रत कें द्र शासनाच्या वमवनस्रीऑफ वमवनस्री ऑफ पसेानेल पब्ललक ग्रीव्हन्ससे ॲि पने्शस, 
विपाटगमेन्ट ऑफ पसेानल ॲन्ि रेंवनग भारत सरकार च्या सांकेतस्थळािर उपललध आहे).केद्र 
शासनाने अ त्यारीतील आरक्षण ि सेिा विषयक लाभासाठी कें द्र शासनाने महाराष्ट्राशी 
सांबवधत जी इतर मागासिगीयाांची यादी वनवशचीत  केलेली आहे त्याांना रु.8.00 ला  एिढी 
िार्थषक उत्पन्न मयादा लागू राहील.  

3) सदर आदेश वदनाांक 1 सप्टेंबर, 2017 पासून अमांलात राहतील. 

4) सदर शासन वनणगय वित्त विभागाचे अनौपचावरक सांदभग िमाांक:193/2017/                  
व्यय-14,वद 30/11/2017 अन्िये वनगगवमत करण्यात येत आहे. 

5) सदर शासन वनणगय महाराष्ट़््र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपललध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक ि. 
201712161510425022 असा आहे. हा आदेश विजीटल स्िाक्षरीने करुन काढण्यात येत 
आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 

 

 

 
                                                                  ( भा. र. गावित ) 
                                             सह सवचि, महाराष्ट़््र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सवचि 
2. मा.मुखयमांत्री याांचे  अपर मुखय सवचि 
3. मा.मांत्री, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण याांचे  ाजगी सवचि, मांत्रालय,मुांबई 
4. मा.राज्यमांत्री,  विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण याांचे  ाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा.मुखय सवचि याांचे उपसवचि, मांत्रालय, मुांबई  
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मा. प्रधान सवचि, महसूल ि िन/वित्त/ वनयाजोन/ग्रामविकास/गृह वनमाण/उघोग,उजा ि  

कामगार/उच्च ि तांत्रवशक्षण/ि घकीवशक्षण ि औषधी द्रव्ये/कृषी ि पदुम विभाग, मांत्रालय, 
मुांबई 

7. मा.सवचि, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण विभाग याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
8. महासांचालक,मावहती ि जनसांपकग  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई(प्रवसघ्दीसाठी) 
9. सांचालक विजाभज, इमाि  ि विमाप्र कल्याण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
10. सिग मांत्रालयीन विभाग 
11. सिग विभागीय आयुक्त 
12. सिग वजल्हावधकारी 
13. सिग  मुखय कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
14. व्यिस्थापकीय सांचालक, िांसतराि नाईक विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती विकास  

महामांिळ, मुांबई 
15. व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगग वित्त ि विकास महामांिळ, मुांबई 
16. सिग उपविभागीय अवधकारी 
17. सिग तहवसलदार 
18. सांचालक, तांत्रवशक्षण, मुांबई    
19. सांचालक, उच्च वशक्षण, पणेु  
20. सांचालक, ि घवकय वशक्षण ि सांशोधन, मुांबई  
21. सिग प्रादेवशक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग   
22. सिग सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग 
23. सि ग वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, वजल्हा पवरषद  
24. सिग अध्यक्ष, विभागीय जात प्रमाणप्रत्र पिताळणी  सवमती   
25. सिग कायासन अवधकरी, विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण विभाग, मांत्रालय,मुांबई 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2017-12-16T14:59:23+0530
	Bhaurao Raghunath Gavit




