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वाचा  -:१ .शासन मनणबय क्रमाांक राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, मद. 12 फेब्रवुारी, 2020 
 2. शासन पत्र क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, मद. 20 माचब, 2019 
 3. शासन पत्र क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, मद. 26 एमप्रल, 2019 
 4. शासन पत्र क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, मद. 6 सप्टेंर्र, 2019 

 

प्रस्तावना -: 
सामान्य प्रशासन मवभागाने मद. 12 फेब्रवुारी 2019 रोजीच्या शासन मनणबयान्वये खुल्या 

प्रवगातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षमणक सांस्िाांमध्ये प्रवशेाकमरता 10 

% जागा आरमक्षत केल्या आहेत. सदर शासन मनणबयामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचे पात्रता 

प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अमधकारी म्हणनू तहमसलदार याांना घोमित करण्यात आले आहे. त्यानांतर 

मद. 20 माचब 2019 च्या पत्रान्वये कें द्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवशेासाठी 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी मवमहत करण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकमरता उत्पन्न  व 

मत्ता याांचे प्रमाणपत्र देण्यार्ार्त सवब मवभागीय आयुक्त / मजल्हामधकारी / सवब मनवासी 

उपमजल्हामधकारी / सवब तालुका दांडामधकारी तिा तहमसलदार याांना आवश्यक सूचना मदल्या आहेत. 

तसेच मद. 26 एमप्रल, 2019 रोजीच्या पत्रान्वये कें द्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा 

प्रवशेासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र असल्यामुळे, मराठा 

समाजातील पात्रताधारकाांना मवमहत नमुन्यातील उत्पन्न ाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या 

आहेत. त्यानांतर मद. 6 सप्टेंर्र 2019 रोजीच्या पत्रान्वये कें द्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये 

सरळसेवा प्रवशेासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी मवमहत करण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ 

घेण्याकमरता उत्पन्न  व मत्ता याांचे प्रमाणपत्र देण्यार्ार्तच्या सूचना सांर्ांधीताांना मदल्या आहेत. तलाठी 

भरती  प्रमक्रया- 2019 राज्यातील मवमवध मजल्हा मनवड सममत्याांमाफब त सुरू असनू राज्यात सामामजक 

आरक्षण प्रवगातील अनेक उमेदवार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेत 

असल्यार्ार्त तक्रारी या मवभागास प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर तक्रारींच्या अनुिांगाने प्रमाणपत्र 
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मनगबममत करणाऱ्या सक्षम प्रामधकाऱ्याांना तसेच मनयुक्ती प्रामधकाऱ्याांना आवश्यक सूचना मनगबममत करणे 

आवश्यक आहे.  

शासन पमरपत्रक :-  
 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकाांना कोणत्याही मागास प्रवगातील आरक्षणाचा 

लाभ ककवा सोयीसुमवधेचा फायदा मदला जात नाही, अशा खुल्या प्रवगातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत 

घटकाांचा यात समावशे आहे. कें द्र शासनाच्या मागास प्रवगाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावशे 

नाही. त्यामुळे कें द्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवशेासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 

घटकाच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. राज्यात मराठा समाजाला सामामजक आमण 

शैक्षमणक मागास (SEBC) या प्रवगातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा व शैक्षमणक 

सांस्िाांतील प्रवशेाच्या जागा यामध्य ेघेता येणार नाही.   

2. राज्यातील आरमक्षत प्रवगातील अनेक उमेदवाराांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांचे प्रमाणपत्र 

मदल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यास्तव आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांचे प्रमाणपत्र एखाद्या 

उमेदवाराला देण्यापूवी,  सदर उमेदवार राज्यात लागू असलेल्या सामामजक आरक्षणात मोडतो ककवा 

कसे यार्ार्त सांर्ांमधत तहमसलदाराांनी खात्री करावी. तसेच मनयुक्ती प्रामधकाऱ्याांनी देखील 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांतील उमेदवाराांची कागदपत्रे पडताळणी करते वळेी सांर्ांमधत उमेदवार 

सामामजक आरक्षणात मोडतो ककवा कसे यार्ार्त कागदपत्राांवरून तपासणी करावी,  जेणेकरून पात्र 

उमेदवाराांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येईल.        

 3. कें द्रीय सेवाांचा लाभ घेण्यासाठीचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांचे प्रमाणपत्र, राज्य शासकीय 

सेवाांसाठीच्या पदभरतीमध्ये वापरले जाणार नाही याची देखील दक्षता सांर्ांधीत मनयुक्ती प्रामधकारी 

याांनी घ्यावी. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाांच े प्रमाणपत्राचा राज्य शासनाचा नमुना व कें द्र शासनाचा 

नमुना यात फरक आहे. राज्य शासकीय सेवा व शैक्षमणक सांस्िाांच्या प्रवशेाकमरता राज्य शासनाचा 

नमुना वापरणे आवश्यक आहे. (सोर्त राज्य व कें द्र शासनाचे नमुने जोडल ेआहेत).   
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प्रस्तुत शासन पमरपत्रक सवब मांत्रालयीन प्रशासकीय मवभागाांनी आपल्या मनयांत्रणाखालील सवब 

मवभाग प्रमुख / कायालय प्रमुख याांच्या मनदशबनास आणाव.े  

सदर शासन पमरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगणक साांकेताांक 202007281617218507 असा आहे. हे 
शासन पमरपत्रक मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करून काढण्यात येत आहे.  

 
 

( मव. द. फणसेकर ) 
  अवर समचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. शासनाचे सवब अप्पर मुख्य समचव / प्रधान समचव / समचव, मांत्रालय, मुांर्ई 

     प्रस्तुत पमरपत्रक आपल्या प्रशासकीय मनयांत्रणाखालील सवब मवभाग  
प्रमुख / कायालय प्रमुखाांच्या मनदशबनास आणाव.े 
 

2. सवब मवभागीय आयुक्त / मजल्हामधकारी / सवब मनवासी उपमजल्हामधकारी / सवब तालुका    
दांडामधकारी तिा तहमसलदार 

 

3. मनवड नस्ती/कायासन 16-अ. 
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