
िवमु$त  जाती भट$या जमाती, इतर मागासवग2 व 
िवशेष मागास6वग2  मधील उ:त व 6गत 
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महाराLM शासन 
िवजाभज इमाव व िवमा6 कNयाण िवभाग 

शासन िनण2य @माकं : सीबीसी-10/2008/6.@.697/िवजाभज-1 
हुताCमा राजगुX चौक, मादाम कामा माग2, 
मं[ालय िव\तार भवन,मंुबई-4400032 

िदनाकं: 1६ िडसbबर 2017 
वाचा :-  

1) शासन िनण2य @माकं : सामािजक cयाय व िवशेष सहाdय िवभाग,  
@माकं: सीबीसी-10/2008/6.@.697/मावक -5िद.13त जानेवारी,2009 

2) शासन िनण2य @माकं: सामािजक cयाय व िवशेष सहdयक िवभाग,  
@ंमाक :सी.बी.सी-10/2008/6.@.697/मावक-5 िद.5िद.24जून,2013 

3) शासन िनण2य @माकं: िमनी\Mी ऑफ पसiनल, पjkलक lी;हcसेस ॲड  
पbcशस,िडपाट2मbcट ऑफ पसiनेल ॲcड Mेिनग भारत सरकार याचंे ऑिफस 
मेमोरेcडम @ंमाक 36.33/1/2013 इएसटी (आरईस), िदनाकं13/9/2017 

6\तावना : - 

महाराLM राsय लोकसेवा अुनसूिचत जाती, जमाती ,िनरिध सूिचत  जमाती, (िव. जा) 
भट$या जमाती, िवशेष मागास6वग2 आिण इतर मागासवग2 याtंया साठी आरuण अिधिनयम 
2001(सन 2004 चा महाराLM अिधिनयम @.8) अcवये महाराLM राsयातील िवमु$त 
जाती,भट$या जमाती, इतर मागासवग2 व िवशेष मागास6वग2 मिधल उ:त व 6गत ;य$ती/गट 
वगळून आरuणाचे फायदे लागू करwयात आलेले आहेत.उtच व उ:त ;य$ती/गटासाठी 
राsय शासनाने उपरो$त वाचा येथील @माकं 1 येथील शासन िनण2य िदनाकं 13 
जानेवारी,2009 अcवये कैाटंुिबेक उCप: मयEदा, कb zशासनाtया धत{वर X.4.50 एवढी 
करwयात आली होती. तसेच सदर शासन िनण2याcवये कb z शासना कडून या पुढे sया-sया 
वळेी उCप: मयEदत वाढ केली जाईल तीच उCप: मयEदा यापुढे महाराLM राsयातील आरuण 
सोई सवलती किरता उ:त व 6गत गट/;य$ती किरता लागू राहील असा िनण2य घेwयात 
आला आहे. या अनंुषगाने कb z शासनाने केलेNया उCप: मयEदत केलेNया वाढीtया अनुषंगाने 
उपरो$त वाचा येथील @ंमाक 2 शासन िनण2याcवये सदर उCप: मयEदा Xपये 4.50 लाख 
वXन Xपये 6.00 एवढी वाढ केलेली आहे. आता कb zशासनाने Cयाtया उपरो$त वाचा येथील 
@ंमाक 3 येथील ऑफीस मेमोरेcडम अcवये 6.00 लाख उCप: मयEदेत वाढ कXन सदर 
उCप: मयEदा Xपये 8.00लाख इतकी केली आहे. सदर उCप: मयEदेत केलेली वाढ 
राsयातील िवमु$त जाती भट$या जमाती, िवशेष मागास6वग2,इतर मागासवग2 या मधील 
उ:त व 6गत ;य$ती/ गट वगळून आरuणाचे फायदे देwयासाठी लागू करwयाची बाब 
शासनाtया िवचारािधन होती... 
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शासन िनण2य :- 

राsयातील िवमु$त जाती, भट$या जमाती,िवशेष मागास6वग2 या मधील उ:त व 
6गत ;य$ती/गट या किरता नॉनि@मीलेयरसाठी असलेली उCप: मयEदाही X 6.00 लu 
वXन Xपये 8.00लu इतकी वाढ करwयास या �ारे शासन माcयता देwयात येत आहे. sयाचे 
उCप: मागील सलग तीन आ�थक वषEम�ये 6Cयेक वष{ Xपये 8.00 लाखापेuा जा\त आहे. 
अशाना आरuणाचा लाभ िमळणार नाही . 

2)  तसेच कb z शासनाने इतर मागास 6वगEमधील उ:त व 6गत ;य$ती/गट वगळून 
आरuणाचे फायदे देwयासाठी िदनाकं 13/09/2017 ऑफीस मेमेारcडम नुसार उCप: मयEदेत 
वाढ कXन ती Xपये 8.00ला�  वा�षक करwयात आलेली आहे.( सदर ऑॅफीस मेमोरcडमची 
6त कb z शासनाtया िमिन\Mीऑफ िमिन\Mी ऑफ पसेEनेल पjkलक lी;हcससे ॲड पcेशस, 
िडपाट2मेcट ऑफ पसेEनल ॲcड Mbिनग भारत सरकार tया सकेंत\थळावर उपलkध आहे).केz 
शासनाने अखCयारीतील आरuण व सेवा िवषयक लाभासाठी कb z शासनाने महाराLMाशी 
संबिधत जी इतर मागासवग{याचंी यादी िनिशचीत  केलेली आहे Cयानंा X.8.00 लाख एवढी 
वा�षक उCप: मयEदा लागू राहील.  

3) सदर आदेश िदनाकं 1 स�टbबर, 2017 पासून अमंलात राहतील. 

4) सदर शासन िनण2य िव� िवभागाचे अनौपचािरक सदंभ2 @माकं:193/2017/                  
;यय-14,िद 30/11/2017 अcवये िनग2िमत करwयात येत आहे. 

5) सदर शासन िनण2य महाराL�़� शासनाtया www.maharashtra.gov.in या 
संकेत\थळावर उपलkध करwयात आला असून Cयाचा संकेताक @. 
201712161510425022 असा आहे. हा आदेश िडजीटल \वाuरीने कXन काढwयात येत 
आहे.  

महाराL�ाचे राsयपाल याtंया आदेशानुसार व नावाने. 

 
 

 
                                                                  ( भा. र. गािवत ) 
                                             सह सिचव, महाराL�़� शासन 

6त, 
1. मा. राsयपाल याचंे सिचव 
2. मा.मु�यमं[ी याचंे  अपर मु�य सिचव 
3. मा.मं[ी, िवजाभज, इमाव व िवमा6 कNयाण याचंे खाजगी सिचव, मं[ालय,मंुबई 
4. मा.राsयमं[ी,  िवजाभज, इमाव व िवमा6 कNयाण याचंे खाजगी सिचव, मं[ालय, मंुबई 
5. मा.मु�य सिचव याचंे उपसिचव, मं[ालय, मंुबई  
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6. मा. 6धान सिचव, महसूल व वन/िव�/ िनयाजोन/lामिवकास/गृह िनमEण/उघोग,उजE व  

कामगार/उtच व तं[िशuण/वघैकीिशuण व औषधी z;ये/कृषी व पदुम िवभाग, मं[ालय, 
मंुबई 

7. मा.सिचव, िवजाभज, इमाव व िवमा6 कNयाण िवभाग याचंे \वीय सहाdयक, मं[ालय, मंुबई 
8. महासंचालक,मािहती व जनसंपक2  सचंालनालय, मं[ालय, मंुबई(6िस�दीसाठी) 
9. संचालक िवजाभज, इमाव  व िवमा6 कNयाण संचालनालय, महाराL� राsय, पुणे 
10. सव2 मं[ालयीन िवभाग 
11. सव2 िवभागीय आयु$त 
12. सव2 िजNहािधकारी 
13. सव2  मु�य काय2कारी अिधकारी, िजNहा पिरषद 
14. ;यव\थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक िवमु$त जाती व भट$या जमाती िवकास  

महामंडळ, मंुबई 
15. ;यव\थापकीय संचालक, महाराLM राsय इतर मागासवग2 िव� व िवकास महामंडळ, मंुबई 
16. सव2 उपिवभागीय अिधकारी 
17. सव2 तहिसलदार 
18. संचालक, तं[िशuण, मंुबई    
19. संचालक, उtच िशuण, पणेु  
20. संचालक, वघैिकय िशuण व संशोधन, मुंबई  
21. सव2 6ादेिशक उपायु$त, समाजकNयाण िवभाग   
22. सव2 सहाdयक आयु$त, समाजकNयाण िवभाग 
23. सव 2 िजNहा समाज कNयाण अिधकारी, िजNहा पिरषद  
24. सव2 अ�यu, िवभागीय जात 6माण6[ पडताळणी  सिमती   
25. सव2 कायEसन अिधकरी, िवजाभज, इमाव व िवमा6 कNयाण िवभाग, मं[ालय,मंुबई 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


