
सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्र.62 अन्वये 
सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास     

(सा.शै.मा.प्र.) (SEBC) प्रवगाकधरता िात प्रमािपत्र 
व िात प्रमािपत्र पडताळिीची काययपध्दती तसेच  
िात प्रमािपत्र व िात प्रमािपत्र पडताळिीच ेनमुने 
धनगयधमत करिेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग 

शासन धनियय क्रमाांक : सीबीसी -10/2018/प्र.क्र. 130/मावक 
मांत्रालय (धवस्तार), मुांबई-32. 
धदनाांक: 07 धडसेंबर, 2018 

वाचा :-  

1.  महाराष्ट्र शासन, सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग, शासन धनियय क्रमाांक : सीबीसी -10/2013 / 
प्र.क्र.35 / मावक, मांत्रालय धवस्तार भवन, मुांबई-32. धदनाांक 15 िुलै, 2014. 

2. सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक 62. महाराष्ट्र राज्यातील सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास 
(एसईबीसी) नागधरकाांच्या वगांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षधिक सांस्थामांिील प्रवशेाकधरता िागाांच्या 
आरक्षिासाठी आधि राज्याच्या धनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमिील धनयुक्तयाांच्या आधि पदाांच्या आरक्षिासाठी 
आधि ततसांबांधित ककवा तदनुषांधगक बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिधनयम. 

प्रस्तावना :-  

 राज्य मागासवगय आयोगाकडून मराठा समािाच्या सामाधिक, शैक्षधिक व आर्थथक स्स्थती तसेच सांलग्न 
बाबींबाबत धद. 15 नोव्हेंबर, 2018 रोिी शासनास अहवाल सादर करण्यात आला. सदर अहवालातील धशफारशी मा. 
राज्य मांधत्रमांडळाच्या धद. 18 नोव्हेंबर, 2018 रोिीच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. राज्य मांधत्रमांडळाच्या बैठकीत 
देण्यात आलेल्या धनदेशानुसार सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागाचे शासन धनियय धद.22 नोव्हेंबर, 2018 अन्वये, 
पुढील विैाधनक काययवाही करण्यासाठी मांधत्रमांडळ उपसधमती नेमली. सदर उपसधमतीने राज्य धविानमांडळात  
घेतलेल्या धनिययानुसार, सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास प्रवगाकधरता आरक्षिासाठी धविेयक माांडण्यात आला. 
राज्य धविानमांडळाच ेधहवाळी अधिवशेन सन 2018 मध्ये सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक 62 पाधरत करण्यात 
आला.  

सांदभािीन क्रमाांक 1 शासन धनियय धद. 15 िुलै, 2014 अन्वये, शैक्षधिक व सामाधिकदृष्ट्टया मागास 
प्रवगय(इएसबीसी) असा नवीन प्रवगय घोधषत करण्यात आला असून या प्रवगातील व्यक्तींना धनगयधमत करावयाच्या िात 
प्रमािपत्राचा नमुना धवधहत करण्यात आला आहे. सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक 62 मिील कलम 
18(2)(पाच) मिील तरतुदीनुसार उक्त उद् घोषिा अबाधित ठेवून सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास प्रवगाकधरता 

तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सदर सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास प्रवगाकधरता (एसईबीसी)(Socially and 
Educationally Backward Category) िात प्रमािपत्र व िात पडताळिी प्रमािपत्र धनगयधमत करण्याकधरता 
काययपध्दती तसेच िात प्रमािपत्र व िात पडताळिी प्रमािपत्र याांच े नमुने धनगयधमत करण्याची बाब शासनाच्या  
धवचारािीन होती. तया अनुषांगाने शासनाने खालीलप्रमािे धनियय घेतला आहे. 
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शासन धनियय :- 
महाराष्ट्र अनुसूधचत िाती, अनुसूधचत िमाती, धवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मागासवगय व धवशेष मागास 

प्रवगय ( िातींचे प्रमािपत्र देण्याचे व तयाच्या पडताळिीचे धवधनयमन ) अधिधनयम, 2000, तया अांतगयत महाराष्ट्र अनुसूधचत 
िाती, धवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मागासवगय व धवशेष मागास प्रवगय ( िातींचे प्रमािपत्र देण्याचे व तयाच्या 
पडताळिीच ेधवधनयमन ) धनयम, 2012, मिील तरतूदींनुसार राज्यात िात प्रमािपत्र व तयाच्या पडताळिीच ेधनयमन 
केले िाते. सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास प्रवगासाठी िात प्रमािपत्र व िात पडताळिी प्रमािपत्र धनगयधमत 
करण्याकधरता उपरोक्त अधिधनयम,2000 व धनयम,2012 मिील तरतूदी लागू राहतील. तसेच सांदभािीन क्रमाांक 1, 
शासन धनियय धद. 15 िुलै, 2014 अन्वये, शैक्षधिक व सामाधिकदृष्ट्टया मागासप्रवगांकधरता(ईएसबीसी) देण्यात आलेली 
िात प्रमािपत्रे ही सांदभािीन क्रमाांक 2 अधिधनयमान्वये  सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) प्रवगाकधरता 
ग्राहय िरली िातील.  

अ) िात प्रमािपत्राचा नमुना-   
मराठी नमुना 

महाराष्ट्र राज्याच ेरधहवाशी असलेल्या सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास प्रवगातील िात प्रमािपत्राचा नमुना. 

पडताळिी केलेले दस्तऐवि :- 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

िात प्रमािपत्र 

प्रमाधित करण्यात येते की, श्री./श्रीमती/कुमारी* ............................................................ 
श्री./श्रीमती*..........................................................याांचा/याांची मुलगा/मुलगी गाव /शहर*.................... 

धिल्हा/धवभाग*.............................................राज्य महाराष्ट्र, सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभागाचा शासन 
धनियय क्र.सीबीसी-10/2013/ प्र.क्र.35/मावक धद. 15 िुलै, 2014 अांतगयत ...................िातीची असून वेळोवळेी 
सिुारिा केल्याप्रमािे सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास प्रवगाची आहे. 

2. श्री./श्रीमती/कुमारी* ...................................................................आधि ककवा तयाांच े /धतचे 

कुटुांब..................गाव/शहर* ...................धिल्हा/धवभाग, महाराष्ट्र राज्य येथील सवयसािारि रधहवासी आहेत. 

 

नाव व सही 
पदनाम  
(कायालयाच्या धशक्क्यासहीत) 

धठकाि : 
धदनाांक :  

*कृपया लागू नसलेला मिकुर खोडावा. 
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इांग्रिी नमुना 

Form of Caste Certificate to be issued to Socially and Educationally Backward 

Category persons belonging to the State of Maharashtra. 

Documents verified :- (1) 

    (2) 

    (3) 

    (4) 

CASTE CERTIFICATE 

This is to certify/that Shri/Shrimati/Kumari*_____________________________ 

Son/Daughter* of ____________________ of Village/Town*________________ 

in District/Division*___________________________________________ of the  

State of Maharashtra belongs to the __________________ Caste under the 

Government Resolution Social Justice & Special Assistance Department No.CBC-

10/2013/C.R.35/Mavak, dated 15th July, 2014 as amended from time to time as 

a Socially and Educationally Backward Class. 

 

2. Shri/Shrimati/Kumari*______________________________________ 

and/or his/her* family ordinarily reside (s) in village/Town _________________ 

of __________________ district/division of the State of Maharashtra. 

 

         Signature ______________ 

            

                                          Designation______________ 

         With Seal of Office. 

 

Place _________ 

Date _________ 

*Please delete the words which are not applicable. 
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ब ) िात पडताळिी प्रमािपत्राचा नमुना   

मराठी नमुना 
विैता प्रमािपत्र 

िात प्रमािपत्र पडताळिी सधमती...............................................क्र................................................... 

सधमती धनियय क्रमाांक .........................धदनाांक ............................प्रमािपत्र क्र..................          
ज्याअथी, श्री./श्रीमती/कुमारी..........................................याांचा धदनाांक ................................................ 
रोिीचा अिय सामाधिक व शैक्षधिकदृष्ट्टया मागास प्रवगय याांच्या िाती प्रमािपत्राची पडताळिी करण्याकधरता पडताळिी 
सधमतीला कागदपत्राांसह प्राप्त झाला होता आधि तो अिय धदनाांक ........................ रोिी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये 
उक्त सधमतीसमोर ठेवण्यात आला होता. 

आधि ज्याअथी, महाराष्ट्र अनुसूधचत िाती, अनुसूधचत िमाती, धवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर 
मागासवगय आधि धवशेष मागास प्रवगय (िातीचे प्रमािपत्र देण्याचे व तयाच्या पडताळिीचे धवधनयमन) अधिधनयम, 2000 
(सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिधनयम क्रमाांक 23) व महाराष्ट्र अनुसूधचत िाती, धवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर 
मागासवगय आधि धवशेष मागास प्रवगय (िातीच ेप्रमािपत्र देण्याच ेव तयाच्या पडताळिीच ेधवधनयमन) धनयम 2012, अन्वये 
सधमतीला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सधमतीसमोर सादर केलेल्या कागदपत्राांच्या तथा पुराव्याांच्या आिारे िात 
प्रमािपत्राची /दावा केलेल्या िातीची तपासिी व पडताळिी केली. 

तयाअथी, आता, सधमती याद्वारे प्रमाधित करीत आहे की, दावा केलेली िात आधि तहसीलदार व काययकारी 
दांडाधिकारी/उपधवभागीय अधिकारी/उप धिल्हाधिकारी.................. धिल्हा................... याांनी धदनाांक ............... 
रोिी धदलेले क्रमाांक ................. चे िाती प्रमािपत्र बरोबर असल्याच ेआढळून आले आहे. 

प्रमाधित करण्यत येत आहे की, श्री./श्रीमती/कुमारी............................................. याांचे .............. 
िातीच ेप्रमािपत्र विै असल्याचे आढळून येत आहे.  

 

स्वाक्षरी 
सदस्य -सधचव तथा सांशोिन अधिकारी 

िाती प्रमािपत्र पडताळिी सधमती...............क्र................... 
धशक्का 
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इांग्रिी नमुना 

CERTIFICATE OF VALIDITY 

 CASTE CERTIFICATE SCRUTINY COMMITTEE-----------------NO------ 

 Committee decision No. -------------------------------- dated---------- 

 WHEREAS, an application of Shri/Smt./Kumari 

………………………………………………..…………..dated………………………alongwith the 

documents was received by the Scrutiny Committee for verification of Caste 

Certificate of Socially and Educationally Backward Category and the same was 

placed before the said Committee in the meeting held on -------------------------

-- 

  
 AND WHEREAS in accordance with the powers conferred on it under 

Maharashtra Scheduled Caste, Scheduled Tribes, De-Notified Tribes (Vimukta 

Jatis)/Nomadic Tribes, Other Backward Class and Special Backward Category 

(Regulation of Issuance and Verification of) Castes Certificate Act, 2000 

(Mah.XXIII of 2001); Maharashtra Scheduled Caste,  De-Notified Tribes 

(Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Other Backward Class and Special Backward 

Category (Regulation of Issuance and Verification of) Caste Certificate Rules, 

2012, the Committee on the basis of the documents and evidence produced 

before it verified and scrutinized the said Caste Certificate/Claim. 

 

 NOW, THEREFORE,  the Committee hereby certifies that caste claim is 

found to be correct and the caste certificate bearing No………………….. 

dated……………….. issued by the Tahsildar and Executive Magistrate/Sub-Divisional 

Officer/Deputy Collector---------------------------------------------District----------

------------------certifying that Shri/Smt/Kumari---- -------------------------------

belongs to-------------------------Caste/Tribe is found To be VALID. 

         Signature 

            Member Secretary and Research Officer 

Seal       Caste Certificate Scrutiny 

       Committee…………………. No………………… 
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सदर शासन धनियय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून तयाचा सांकेताांक  201812071733114822 असा आहे. हा  आदेश धडिीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 
( धदनेश वाघमारे ) 

सधचव, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रत,  

1) खािगी सधचव, मा.मुख्यमांत्री, मांत्रालय, मुांबई. 
2) खािगी सधचव, मा.मांत्री (सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य), मांत्रालय, मुांबई. 
3) खािगी सधचव, मा.मांत्री (महसूल), मांत्रालय, मुांबई. 
4) खािगी सधचव, मा.मांत्री (उद्योग), मांत्रालय, मुांबई. 
5) खािगी सधचव, मा.राज्यमांत्री (सामान्य प्रशासन धवभाग), मांत्रालय, मुांबई. 
6) खािगी सधचव, मा.राज्यमांत्री (सामाधिक न्याय व धवशेष सहाय्य), मांत्रालय, मुांबई. 
7) धवरोिी पक्ष नेता, धविानसभा, धविानभवन, मुांबई. 
8) धवरोिी पक्ष नेता, धविानपधरषद, धविानभवन, मुांबई 
9) अप्पर मुख्य सधचव, सामान्य प्रशासन धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
10) अप्पर मुख्य सधचव, महसूल व वन धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11) अप्पर मुख्य सधचव, कृषी व पदुम धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
12) प्रिान सधचव, धविी व न्याय धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
13) प्रिान सधचव (सेवा), सामान्य प्रशासन धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
14) प्रिान सधचव, उच्च व तांत्रधशक्षि धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
15) सधचव, शालेय धशक्षि धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
16) सधचव, वैद्यकीय धशक्षि वऔषिी द्रव्ये धवभाग, िी.टी. हॉस्स्पटल, मुांबई. 
17) सधचव (सा.धव.स.), सामान्य प्रशासन धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
18) सधचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई. 
19) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
20) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
21) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुांबई 
22) मुख्य महानगर दांडाधिकारी, 
23) सवय धवभागीय आयुक्त, 
24) सवय धिल्हाधिकारी, 
25) सवय उप धवभागीय दांडाधिकारी (महसूल) तथा उप धवभागीय अधिकारी, 
26) सवय तालुका काययकारी दांडाधिकारी तथा तहधसलदार, 
27) प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुांबई. 
28) प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, मुांबई. 
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29) प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ नागपूर. 
30) प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, नागपूर. 
31) प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, खांडपीठ औरांगाबाद. 
32) प्रबांिक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय अपील शाखा, खांडपीठ औरांगाबाद. 
33) आयुक्त, समािकल्याि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
34) महासांचालक, डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर सांशोिन व प्रधशक्षि सांस्था, पुिे 
35) सांचालक, धविाभि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
36) सांचालक, उच्च तांत्र धशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
37) सांचालक, माध्यधमक धशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
38) सांचालक, प्राथधमक धशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
39) सदस्य सधचव, राज्य मागासवगय आयोग, पुिे. 
40) सवय मांत्रालयीन धवभाग/सवय धविानसभा /धविानपधरषद सदस्य 
41) तयाांना धवनांती करण्यात येते की, तयाांनी तयाांच्या अधिपतयाखालील सवय धवभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख याांना 

याबाबतच्या सूचना द्याव्यात. 
42) सवय प्रादेधशक उपायुक्त, समािकल्याि धवभाग/सवय सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याि 
43) सवय धिल्हा पधरषदाांच ेमुख्य काययकारी अधिकारी, 
44) सवय धिल्हा पधरषदाांच ेसमािकल्याि अधिकारी  
45) सवय अध्यक्ष/सदस्य सधचव, धिल्हा िात प्रमािपत्र पडताळिी सधमती  
46) महासांचालक, माधहती व िनसांपकय  महासांचालनालय,  मांत्रालय, मुांबई. 
47) धनवड नस्ती, का-मावक. 
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