
विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासिगग 
प्रिगग आवि विशेष मागास प्रिगातील उन्नत 
आवि प्रगत व्यक्ती/गट यामध्ये मोडत 
नसल्याबाबत देण्यात   येिाऱ्या नॉन-विमीलयेर 
प्रमािपत्राच्या कालािधी िधैतेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सामावजक न् याय ि विशेष सहाय य विभाग 

शासन पवरपत्रक िमाांकः सीबीसी-2013/प्र.ि.182/विजाभज-1 
मांत्रालय विस्तार भिन, मुांबई 400 032. 

वदनाांक : 17 ऑगस्ट, 2013 

िाचा   
1) कें द्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पब्ललक विव्हन्सेस ऍण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ 

पसोनेल ऍण्ड रनेनग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक 36012/22/93-इएसटीटी 
(एस.सी.टी.) वदनाांक 8 सप्टेंबर, 1993 

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

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

4) शासन वनिगय, सामावजक न्याय, साांस्कृवतक कायग ि िीडा विभाग ि. सीबीसी-10/ 
2001/प्र.ि.120/मािक-5,वदनाांक 1 नोव्हेंबर, 2001 

5) कें द्र शासन, वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पब्ललक विव्हन्सेस ऍण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ 
पसोनेल ऍण्ड रेननग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक 36033/4/97-इएसटीटी 
(आर.ई.एस.), वदनाांक 25 जुल,ै 2003 

6) कें द्र शासन, वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पब्ललक विव्हन्सेस ऍण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ 
पसोनेल ऍण्ड रनेनग) कडील कायालयीन पत्र िमाांक 36033/5/2004-इएसटीटी 
(आर.ई.एस.), वदनाांक 14 ऑक्टोंबर, 2004 

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

8) शासन वनिगय, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी-10/ 
2006/प्र.ि.122/मािक-5,वदनाांक 20 ऑक्टोंबर, 2006 

9) कें द्र शासन, वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पब्ललक विव्हन्सेस ऍण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ 
पसोनेल ऍण्ड रनेनग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक 36033/3/2004-इएसटीटी 
(आर.ई.एस.), वदनाांक 14 ऑक्टोंबर, 2008 

10) शासन वनिगय, सामावजक न्याय, साांस्कृवतक कायग ि िीडा विभाग, ि. सीबीसी - 10 / 2008 
/ प्र.ि. 697 / मािक - 5, वदनाांक 13 जानेिारी,2009 
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11) शासन पत्र सामावजक न्याय, साांस्कृवतक कायग ि िीडा ि विशेष सहाय य विभाग, ि.   
सीबीसी-10/2008/प्र.ि.697/मािक-5, वदनाांक 27 फेब्रिुारी,2009 

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

13) शासन पवरपत्रक, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग, ि. सीबीसी-2012/ 
प्र.ि.182/विजाभज-1,वदनाांक 25 माचग,2013. 

14) शासन वनिगय, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग, ि. सीबीसी-10/2008/ 
प्र.ि.697/विजाभज-1, वदनाांक 24 जून,2013. 

प्रस्तािना  
मा.सिोच्च न्यायालयाने इांवदरा सहानी ि इतर वरट यावचका ि.930/90 च्या अनुषांगाने 

वद.16.11.1992 रोजी वदलेल्या आदेशानुसार कें द्र शासनाने इतर मागासिगग प्रिगाकरीता 
विमीलेअरचे तत्ि वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पब्ललक विव्हन्सेस ऍण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ पसोनेल 
ऍण्ड रेननग) याांच्या कायालयीन ज्ञापन िमाांक 36012/22/93-इएसटीटी (एस.सी.टी.) वदनाांक 8 
सप्टेंबर, 1993 अन्िये लागू केले आहे. सदर कायालयीन ज्ञापनान्िये इतर मागासिगग प्रिगास 
आरक्षिाचे फायदे देण्यासाठी इतर मागासिगग प्रिगातील उन्नत ि प्रगत व्यब्क्त/गट िगनून इतर 
व्यक्क्तना उन्नत ि पगत व्यब्क्त/गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमािपत्र (Non-Creamy Layer 
Certificate) देण्याच्या कायगपध्दतीसांदभात कें द्र शासनाने वनकष विहीत केलेले आहेत. तसेच सदर 
वनकषासांदभात कें द्र शासनाने त्याांच्या वदनाांक 14 ऑक्टोंबर,2004 ि वदनाांक 14 ऑक्टोंबर,2008 च्या 
कायालयीन पत्र ि ज्ञापनान्िये िनेोिनेी स्पष्ट्टीकरिही वदलेले आहे. सदरहू कायालयीन ज्ञापनान्िये 
कें द्र शासनाने िनेोिनेी वदलेले सिग आदेश/स्पष्ट्टीकरि राज्य शासनाने राज्यातील विमुक्त 
जाती,भटक्या जमाती,इतर मागास िगग आवि विशेष मागास प्रिगास लागू केलेले आहे. या सांदभात 
शासन पवरपत्रक वदनाांक 25 माचग,2013 अन्िये आरक्षिाचे फायदे देण्यासाठी त्या प्रिगातील उन्नत 
आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेअर) िगनण्याबाबतचे वनकष ि कायगपध्दती याांचे एकत्रीकरि ि 
सुसूत्रीकरि करण्यात आलेले आहे. या शासन पवरपत्रकातील िाचा येथील कें द्र शासनाच्या वदनाांक 
25.07.2003 च्या ऑवफस मेमोरेन्डम यास अनुसरुन पवर.2 मध्ये विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर 
मागास प्रिगग आवि विशेष मागास प्रिगातील उन्नत ि प्रगत व्यक्ती/गट यामध्ये मोडत नसल्याच्या 
नॉनविमीलेअर प्रमािपत्राच्या पडतानिीच्या िधैतेचा कालािधी याबाबत सूचना वदलेल्या आहे. परांत ु
राज्यातील काही विभाग/वजल्हयातील सक्षम प्रावधका-याकडून वनगगवमत करण्यात येिा-या नॉन 
विमीलेअर प्रमािपत्राच्या कालािधीमध्ये एकिाक्यता नसल्याचे शासनास वदसून आले आहे. त्या 
अनुषांगाने नॉन विमीलेअरचे प्रमािपत्राचा कालािधी राज्यात समान असािा यासाठी सूचना वनगगवमत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन पवरपत्रक 
कें द्र शासनाने मा.सिोच्च न्यायालयाने इांवदरा सहानी ि इतर वरट यावचका ि.930/90 मध्ये 

वदलेल्या वनकालास अनुसरुन इतर मागासिगीयाांसाठी नॉनविमीलेअरचे तत्ि वद.08.09.1993 च्या 
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कायालयीन ज्ञापनाव्दारे लागू केलेले आहेत ि तद्नांतर कें द्रशासनाने िनेोिनेी काही बाबीही स्पष्ट्ट 
केलेल्या आहेत. त्यानुसार नॉन विमीलेअरचे प्रमािपत्र हे मागील सलग 3 िषाच्या िषगवनहाय िार्षषक 
उत्पन्नाच्या आधारािर देण्याची विहीत केलेले आहे. मागील 3 िषाच्या िार्षषक उत्पन्नापैकी कोित्याही 
एका िषाचे िार्षषक उत्पन्न हे कें द्रशासनाने विहीत केलेल्या मयादेपेक्षा कमी असल्यास (सध्या रु.6.00 
लाख) सांबांवधतास नॉन विमीलेअरचे प्रमािपत्र देण्यात येते. त्यानुसार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागास प्रिगग आवि विशेष मागास प्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट यामध्ये मोडत 
नसल्याचे नॉन-विमीलेअर प्रमािपत्राच्या पडतानिीच्या िधैतेचा कालािधीबाबत खालीलप्रमािे 
सूचना देण्यात येत आहे.    
1. ज्या विद्याथी/उमेदिाराांच्या पालकाांचे मागील सलग तीन िषातील प्रत्येक िषाचे उत्पन्न हे जर 
रु.6लक्षापेक्षा कमी असेल तर अशा विद्याथी/उमेदिाराांना तीन िषाच्या कालािधीकरीता नॉन 
विवमलेअरचे प्रमािपत्र देण्यात याि.े 
2. ज्या विद्याथी/उमेदिाराांच्या पालकाांच ेमागील तीन िषाच्या उत्पन्नापैकी कोित्याही दोन िषाच े
उत्पन्न हे जर रु. 6 लक्षापेक्षा कमी असेल तर अशा विद्याथी/उमेदिाराांना दोन िषाच्या कालािधीकरीता 
नॉन विवमलेअरचे प्रमािपत्र देण्यात याि.े 
3. ज्या विद्याथी/उमेदिाराांच्या पालकाांचे मागील तीन िषाच्या उत्पन्नापैकी एक िषाचे उत्पन्न हे जर 
रु.6लक्षापेक्षा कमी असेल तर अशा विद्याथी/उमेदिाराांना एक िषाच्या कालािधीकरीता नॉन 
विवमलेअरचे प्रमािपत्र देण्यात याि.े 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थनािर 
उपललध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201308191531017222 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 वक. पाां. िडते 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

  प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याांच ेसवचि. 
2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सवचि. 
3. मा.उपमुख्यमांत्री याांच ेखाजगी सवचि. 
4. मा.मांत्री (सामावजक याय) याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालय,मुांबई 
5. मा.राज्यमांत्री (सामावजक याय) याच ेखाजगी सवचि,मांत्रालय,मुांबई 
6. मा.मुख्य सवचि,मांत्रालय,मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. मा.अप्पर मुख्य सवचि,महसलू ि िन,मांत्रालय,मुांबई 
8. महासांचालक,मावहती ि जनसांपकग  सांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई (प्रवसध्दीसाठी) 
9. आयुक्त,समाजकल्याि सांचालनालय,महाराष्ट्र राज्य पिेु 
10. सांचालक,वि.जा.भ.ज., इ.मा.ि. ि वि.मा.प्र. कल्याि सांचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पिेु 
11. सिग विभागीय आयुक्त (महसुल) 
12. सिग वजल्हावधकारी. 
13. सिग मुख्य कायगकारी अवधकारी,वजल्हा पवरषद 
14. सवचि,महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग,मुांबई (पत्राने) 
15. सिग उपविभागीय अवधकारी (महसुल)/सिग उप वजल्हावधकारी (महसुल)/सिग तहवसलदार 
16. सिग प्रादेवशक उपायुक्त समाज कल्याि/सिग सहाय यक आयकु्त,समाज कल्याि/सिग वजल्हा 

समाज कल्याि अवधकारी 
17. महालेखापाल, (लेखापवरक्षा ि लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नागपरू 
18. मा.सवचि, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग याांच ेस्िीय सहायक,मांत्रालय,मुांबई 
19. सिग कायासन अवधकारी, सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग, मांत्रालय, मुांबई/ वनिडनस्ती/ 

विजाभज-1 
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