
मा.उच्च न्यायालय, म ुंबई याुंनी जनहित याहचका 
क्र.175/2018 व इतर सुंलग्न याहचकाुंमध्ये हि.27 
जून,2019 रोजी हिलले्या हनर्णयान सार सामाहजक 
आहर् शैक्षहर्क मागास (एसईबीसी)  वगाच्या 
आरक्षर्ाच्या तरत िीन सार सरळसेवा भरतीसाठी 
स धाहरत बबि नामावली हवहित कररे्बाबत.    

 

मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन हवभाग 

शासन हनर्णय क्रमाुंक बीसीसी- 2018/प्र.क्र. 581 ए /16-ब 
मािाम कामा मागण,ि तात्मा राजग रु चौक, 

मुंत्रालय, म ुंबई -400 032. 
 हिनाुंक :  4 ज ल,ै 2019. 

वाचा:-  
1. सन 2018 चा मिाराष्ट्र अहधहनयम क्रमाुंक 62, हिनाुंक 30 नोव्िेंबर, 2018. मिाराष्ट्र राज्य 

सामाहजक आहर् शैक्षहर्क मागास (एसईबीसी)  वगाकहरता  (राज्यातील शैक्षहर्क सुंस्ाुंमधील 
जागाुंच्या प्रवशेाच े आहर् राज्याच्या हनयुंत्रर्ाखालील लोकसेवाुंमधील हनय क्त्याुंच े बकवा पिाुंचे) 
आरक्षर् अहधहनयम, 2018. 

2. मिाराष्ट्र  राज्य लोकसेवा (अन सूहचत जाती, अन सूहचत जमाती, हनरहधसचूीत  जमाती (हवम क्त 
जाती), भटक्या जमाती , हवशेष मागास प्रवगण आहर् इतर मागासवगण याुंच्यासाठी आरक्षर्) 
अहधहनयम,2001. 

3. शासन हनर्णय, सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. बीसीसी1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, हि. 29.3.1997. 
4. शासन हनर्णय, सामान्य प्रशासन हवभाग क्र.बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब,  

हि. 5.12.2018 व शासन श ध्िीपत्रक हि. 19.12.2018. 
5. शासन हनर्णय, सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, हि. 12.02.2019. 
6. शासन हनर्णय, सामान्य प्रशासन हवभाग क्र.बीसीसी 2019/प्र.क्र.118ए/2019/16-ब,  

हि. 16.2.2019 व शासन श ध्िीपत्रक हि. 18.2.2019 
7. मा.उच्च न्यायालय,म ुंबई याुंनी हि.27 ज न,2019 रोजी जनहित याहचका क्र १७५/२०१८ व इतर 

सुंलग्न याहचकाुंमध्ये  हिलेला हनर्णय  
8. मिाराष्ट्र राज्य सामाहजक आहर् शैक्षहर्क मागास (एसईबीसी) वगाकहरता (राज्यातील शैक्षहर्क 

सुंस्ाुंमधील जागाुंच्या प्रवशेाचे आहर् राज्याच्या हनयुंत्रर्ाखालील लोकसेवाुंमधील हनय क्त्याुंच ेबकवा 
पिाुंचे) आरक्षर् (स धारर्ा ) अहधहनयम 201९ (सन 2019 चा मिाराष्ट्र अहधहनयम क्र.7)  
हि.3 ज लै,2019  

 

प्रसतावना :-  

मिाराष्ट्र राज्यातील सामाहजक आहर् शैक्षहर्क मागास (एसईबीसी) वगाकहरता (राज्यातील शैक्षहर्क 

सुंस्ाुंमधील जागाुंच्या प्रवशेाचे आहर् राज्याच्या हनयुंत्रर्ाखालील लोकसेवाुंमधील हनय क्त्याुंचे बकवा पिाुंचे) 

आरक्षर् अहधहनयम 2018 (सन 2018 चा मिाराष्ट्र अहधहनयम क्र. 62) यामध्ये मिाराष्ट्र राज्यातील सामाहजक 

आहर् शैक्षहर्कदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागहरकाुंच्या वगाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षहर्क सुंस्ाुंमधील 

प्रवशेाकहरता जागाुंच्या आरक्षर्ासाठी आहर् राज्याच्या हनयुंत्रर्ाखालील लोकसेवाुंमधील हनय क्त्याुंच्या आहर् 

पिाुंच्या आरक्षर्ासाठी आहर् त्याुंच्याशी सुंबुंहधत बकवा तद्न षुंहगक बाबींची तरतूि आिे.  
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 उक्त अहधहनयमाच्या कलम 4 च्या पोट-कलम (1) च्या खुंड (ख) न सार कोर्त्यािी न्यायालयाचा बकवा 

इतर प्राहधकरर्ाचा कोर्तािी न्यायहनर्णय, ि कूमनामा बकवा आिेश याुंमध्ये कािीिी अुंतभूणत असले तरी, आहर् 

उक्त अहधहनयमाच्या इतर तरत िींना अधीन रािून, राज्याच्या हनयुंत्रर्ाखालील लोकसेवाुंमधील सरळसेवा 

प्रवशेाच्या एकूर् हनय क्त्याुंच्या 16% (सोळा टक्के) इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासि सामाहजक आहर् 

शैक्षहर्कदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वगासाठी सवतुंत्रपरे् राखून ठेवण्यात येतील. 

जनहित याहचका क्रमाुंक 175/2018 आहर् इतर सुंबुंहधत प्रकररे् याुंमध्ये, उक्त अहधहनयमाच्या 

हवहधग्राह्यतेला मा.म ुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्िान िेण्यात आले िोते.  म ुंबई उच्च न्यायालयाने हिनाुंक 27 

जून 2019 रोजी उक्त प्रकरर्ाुंतील न्यायहनर्णय हिला आिे, त्याद्वारे उक्त अहधहनयमाच्या उक्त तरतूिींद्वारे 

हवहित करण्यात आलेल्या आरक्षर्ाच्या प्रमार्ाची मयािा वगळून उक्त अहधहनयमाची हवहधग्राह्यता कायम 

ठेवण्यात आली आिे.   

उक्त अहधहनयमाच्या उक्त तरतूिींद्वारे हवहित करण्यात आलेली उपरोक्त आरक्षर्ाच्या प्रमार्ाची 

बाजू हवचारात घेर्ारा उक्त न्यायहनर्णय, राज्य शासनाने, भारताच्या सुंहवधानाच्या अन च्छेि 15(4), अन च्छेि 

15(5) आहर् अन च्छेि 16(4) अन्वये, त्यास सम ण्कारी करण्याचा अहधकाराुंचा वापर करुन केलेली, िोन्िी 

16% (सोळा टक्के) इतकी मयािा हनहित कररे् कायिेशीरदृष्ट्या सम ण्नीय नािी, असा हनर्णय िेतो.  मिाराष्ट्र 

राज्य मागासवगण आयोगाद्वारे हनहित करण्यात आलेले प्रमार्/ मयािा िी पहरमार् ठरहवण्यायोग्य 

आधारसामग्रीवर आधाहरत आिे, अस ेमत त्यात व्यक्त केले आिे.  आयोगाने उक्त प्रमार्/ मयािा अन क्रमे 

12% (बारा टक्के) आहर् 13% (तेरा टक्के) इतकी हनहित केली आिे.  उक्त न्यायहनर्णयात असा हनष्ट्कषण 

काढण्यात आला आिे की, उक्त तरत िींद्वारे अशा प्रकारे तरतूि करण्यात आलेले 16% (सोळा टक्के) 

आरक्षर्ाच ेप्रमार् कायिेशीरहरत्या सम ण्नीय नािी.  पहरर्ामत: मा.उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे तरतूि 

करण्यात आलेले 16% (सोळा टक्के) आरक्षर् रद्दबातल करुन, भारताच्या सुंहवधानाच्या अन च्छेि 15(4), 

अन च्छेि 15(5) अन्वये 12% (बारा टक्के) िून अहधक, तसचे भारताच्या सुंहवधानाच्या अन च्छेि 16(4) अन्वये 

13 % (तेरा टक्के) िून अहधक आरक्षर् रद्द केले आिे. त्यास अन सरून सुंिभण क्र. ८ ये्ील अहधहनयमान्वये सन 

२०१८ आरक्षर् अहधहनयम क्र.६२ च्या कलम 4 (१) च्या पोट कलम ख मध्ये स धारर्ा करण्यात आली आिे व 

राज्याच्या हनयुंत्रर्ाखालील लोकसेवाुंमधील सरळसेवा प्रवशेाच्या एकूर् हनय क्त्याुंच्या 13% (तेरा टक्के) 

इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासि सामाहजक आहर् शैक्षहर्कदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वगासाठी हनहित 

केल्या आिेत.  त्याअन षुंगाने  सुंिभाहधन क्र.4 ते 6 ये्ील शासन हनर्णय व शासन श हिपत्रकान्वये हवहित 
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करण्यात आलेली बबि नामावली, एसईबीसी वगाच्या 13 टक्के आरक्षर्ासि स धाहरत करण्याची बाब 

शासनाच्या हवचाराहधन िोती. 

  शासन हनर्णय :-   

मा.उच्च न्यायालय,म ुंबई ये्े जनहित याहचका क्र.175/2018 व इतर सुंलग्न याहचका िाखल 

करण्यात आलेल्या याहचकाुंवर मा.उच्च न्यायालय,म ुंबई याुंनी हि.27 ज न,2019 रोजी  हिलेल्या हनर्णयान सार 

तसेच सुंिभाहधन क्रुं . ८ ये्ील अहधहनयमान्वये केलेल्या स धाररे्स अन सरुन,  सामाहजक आहर् शैक्षहर्क 

मागास वगण (एसईबीसी.) (Socially and Educationally Backward Classes) (SEBC) वगासाठी, राज्याच्या 

लोकसेवाुंमधील शासकीय / हनमशासकीय सेवते सरळसेवा  भरतीच्या पिाुंमध्ये 13 टक्के आरक्षर् हवहित 

करण्यात येत आिे. त्यान सार सुंिभाहधन क्र.4 ते 6 ये्ील शासन हनर्णय व शासन श हिपत्रकान्वये अन्वये 

हवहित करण्यात आलेली बबि नामावली स धाहरत करण्यात येत आिे.  

2.  सुंिभाधीन क्रमाुंक 1 ये्ील, अहधहनयम प्रहसध्ि झाल्याच्या  हिनाुंकापासून, म्िर्जचे हि. 30 नोव्िेंबर 

2018 या हिनाुंकापासून  शासकीय / हनमशासकीय सेवतेील सरळसेवा भरतीसुंिभात सोबतच्या पहरहशष्ट्ट-अ 

न सार हवहित करण्यात येत असलेल्या स धाहरत बबि नामावलीचा अवलुंब करण्यात यावा.  

3.   सरळसेवदे्वारे करण्यात येर्ाऱ्या हनय क्त्याुंबाबत, वरील प्रमारे्  बबि नामावलीचा अवलुंब करताना, सोबत 

जोडलेल्या  पहरहशष्ट्ट-ब मध्ये नमूि करण्यात आलेल्या सचूनाुंच ेपालन करण्यात याव े

4.    सिर शासन हनर्णय मा.उच्च न्यायालय,म ुंबई याुंनी जनहित याहचका क्र.175/2018 व इतर सुंलग्न 

याहचकाुंमध्ये हि.27.6.2019 रोजी  हिलेल्या हनर्णयाच्या हवरोधात मा.सवोच्च न्यायालयात हवशेष अन मती 

याहचका िाखल झाल्यास त्यामधील न्यायहनर्णयाच्या हनर्णयाच्या अहधन रािून हनगणहमत करण्यात येत आिे. 

5. सिर शासन हनर्णय राज्यातील सवण शासकीय, हनमशासकीय कायालये, सेवामुंडळे, मिानगरपाहलका, 

नगरपाहलका, शैक्षहर्क सुंस्ा, स्ाहनक सवराज्य सुंस्ा, हजल्िा पहरषिा, मिामुंडळे, शासकीय अन िान 

प्राप्त सुंस्ा, हवद्यापीठे, सिकारी सुंस्ा, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अहधपत्त्याखालील बकवा शासनाने 

अन िान हिलेली मुंडळे इत्यािींना  लागू  रािील. याबाबत सवण प्रशासकीय हवभागाुंनी त्याुंच्या अहधनसत 

असलेल्या सवण क्षेहत्रय कायालयाुंना/आस्ापनाुंना योग्य ते आिेश हनगणहमत करावते.  
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              6.           सिरिू शासन हनर्णय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सुंकेतस्ळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सुंगर्क साुंकेताुंक क्रमाुंक 201907041724170207 असा आिे. िा शासन 

हनर्णय हडजीटल सवाक्षरीने साक्षाुंहकत करुन काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

 मिाराष्ट्राच ेराज्यपाल याुंच्या आिेशान सार व नावाने, 

 

 

                                            ( हट.वा.करपते ) 
                                                                                      उप सहचव , मिाराष्ट्र शासन. 

प्रहत, 
1) राज्यपाल याुंच ेप्रधान सहचव,राजभवन,मलबार हिल,म ुंबई. 
2) म ख्यमुंत्रयाुंच ेअपर म ख्य सहचव/प्रधान सहचव/सहचव,मुंत्रालय,म ुंबई. 
3) सवण मुंत्री/राज्यमुंत्री याुंच ेखाजगी सहचव, 
4) मा. हवरोधी पक्षनेता,हवधानपहरषि 
5) मा. हवरोधी पक्षनेता,हवधानसभा 
6) सवण हवधानसभा सिसय/हवधानपहरषि सिसय व सुंसि सिसय,मिाराष्ट्र राज्य,म ुंबई. 
7) म ख्य सहचव,मिाराष्ट्र राज्य. 
8) अपर म ख्य सहचव/प्रधान सहचव/सहचव, सवण मुंत्रालयीन हवभाग, 
9) प्रधान सहचव,मिाराष्ट्र हवधानमुंडळ सहचवालय(हवधानसभा) 
10) प्रधान सहचव,मिाराष्ट्र हवधानमुंडळ सहचवालय(हवधानपहरषि) 
11) सवण हवभागीय आय क्त, 
12) सवण हजल्िाहधकारी, 
13) सवण हजल्िा पहरषिाुंच ेम ख्य कायणकारी अहधकारी, 
14) प्रबुंधक, उच्च न्यायालय, म ळ शाखा, म ुंबई, 
15) प्रबुंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, म ुंबई, 
16) प्रबुंधक, लोकाय क्त आहर् उपलोकाय क्त याुंच ेकायालय, म ुंबई, 
17) प्रबुंधक,मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाहधकरर्,म ुंबई,नागपरू,औरुंगाबाि, 
18) सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, म ुंबई, 
19) सहचव,राज्य हनवडर्कू आयोग, 
20) सहचव,राज्य माहिती आयोग, 
21) मिासुंचालक, माहिती व जनसुंपकण  मिासुंचालनालय, मुंत्रालय, म ुंबई, 
22) राज्यातील सवण मिामुंडळे आहर् उपक्रम याुंचे व्यवस्ापकीय सुंचालक, 
23) सवण मिानगरपाहलकाुंचे आय क्त, 
24) सवण म ख्याहधकारी, नगरपहरषिा/नगरपाहलका, 
25) सुंचालक, समाजकल्यार्, प रे्, 
26) आय क्त, आहिवासी हवकास, नाहशक, 
27) सुंचालक, आहिवासी सुंशोधन व प्रहशक्षर् सुंस्ा, प रे्, 
28) सुंचालक, सेवायोजन, म ुंबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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29) मिालेखापाल, मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा व अन ज्ञयेता), म ुंबई/नागपरू, 
30) मिालेखापाल, मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा परीक्षा), म ुंबई/नागपरू, 
31) अहधिान व लेखा अहधकारी, म ुंबई, 
32) हनवासी लेखा परीक्षा अहधकारी, म ुंबई,      
33) सवण मुंत्रालयीन हवभागाुंच्या अहधपत्याखालील हवभाग प्रम ख व कायालय प्रम ख, 
34) सवण मुंत्रालयीन हवभाग, त्याुंना  हवनुंती  करण्यात येते की, त्याुंच्या अहधपत्त्याखालील सवण हवभाग 

प्रम ख/ कायालय प्रम ख याुंना सिर शासन हनर्णयाची प्रत,त्याुंच्या सतरावरुन सवतुंत्रपरे् पाठवून 
कायणवािी करण्याच्या सूचना िेण्यात याव्यात. 

35) ग्रुं्पाल, मिाराष्ट्र हवधानमुंडळ सहचवालय, हवधानभवन म ुंबई 
36) सवण मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षाुंची मध्यवती कायालये,मिाराष्ट्र राज्य, 
37) हनवड नसती, कायासन 16-ब. 
 

*********** 
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पहरहशष्ट्ट - अ 
सरळसेवा 100 बबिूनामावली 

 

 

 

 

 

 

 

बबि  क्र. प्रवगण बबि  क्र प्रवगण बबि  क्र प्रवगण 
1 अन सूहचत जाती 35 इतर मागास वगण 69 इतर मागास वगण 
2 अन सूहचत जमाती 36  सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास   वगण 70 ख ला 
3 हवम क्त जाती (अ)  37 अन सूहचत जाती 71 अन सूहचत जमाती 
4 भटक्या जमाती (ब) 38 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 72 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास वगण 
5 इतर मागास वगण 39 इतर मागास वगण 73 अन सूहचत जाती 
6 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 40 ख ला 74 ख ला 
7 भटक्या जमाती (क) 41 हवम क्त जाती (अ) 75 इतर मागास वगण 
8 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 42  सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास   वगण 76 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 
9 इतर मागास वगण 43 अन सूहचत जाती 77 भटक्या जमाती (ड) 
10 ख ला 44 ख ला 78 ख ला 
11 भटक्या जमाती (ड) 45 इतर मागास वगण 79 इतर मागास वगण 
12 अन सूहचत जाती 46 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक   80 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 
13 ख ला 47 भटक्या जमाती (ब) 81 अन सूहचत जाती 
14 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 48   ख ला 82 ख ला 
15 हवशेष मागास प्रवगण 49 इतर मागास वगण 83 हवम क्त जाती (अ) 
16 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 50 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास   वगण 84 ख ला 
17 इतर मागास वगण 51 अन सूहचत जाती 85 इतर मागास वगण 
18   ख ला 52 ख ला 86 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 
19 इतर मागास वगण 53 अन सूहचत जमाती 87 हवशेष मागास प्रवगण 
20 ख ला 54   ख ला 88 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 
21 अन सूहचत जाती 55 इतर मागास वगण 89 इतर मागास वगण 
22 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 56 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 90 ख ला 
23 अन सूहचत जमाती 57 भटक्या जमाती (क) 91 अन सूहचत जाती 
24 ख ला 58 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 92 ख ला 
25 इतर मागास वगण 59 इतर मागास वगण 93 अन सूहचत जमाती 
26 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 60 ख ला 94 ख ला 
27 अन सूहचत जाती 61 अन सूहचत जाती 95 इतर मागास वगण 
28 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 62 ख ला 96 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 
29 इतर मागास वगण 63 अन सूहचत जमाती 97 अन सूहचत जाती 
30 ख ला 64 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क  मागास  वगण 98 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक 
31 भटक्या जमाती (क) 65 इतर मागास वगण 99 भटक्या जमाती (ब)/(क) 
32 ख ला 66 ख ला 100 ख ला 
33 अन सूहचत जमाती 67 अन सूहचत जाती   
34 ख ला 68 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल घटक   
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प्रवगणहनिाय आरहक्षत बबि  
                                   

अक्र प्रवगण आरक्षर्ाची 
टक्केवारी 

बबि  क्रमाुंक 

1 अन सूहचत जाती 13 % 1, 12, 21, 27, 37, 43, 51, 61, 67, 73, 81, 91, 97 

2 अन सूहचत जमाती 7 % 2, 23, 33, 53, 63, 71, 93 

3 हवम क्त जाती (अ) 3% 3, 41, 83,  

4 भटक्या जमाती (ब) 2.5% 4, 47  
99(ब/क) 5 भटक्या जमाती (क) 3.5% 7, 31, 57,         

6 भटक्या जमाती (ड) 2% 11, 77 

7 हवशेष मागास प्रवगण 2% 15, 87 

8 इतर मागास प्रवगण 19% 5, 9, 17, 19, 25, 29, 35, 39, 45, 49, 55, 59, 65, 
69, 75, 79, 85, 89, 95 

9 सामाहजक आहर् शैक्षहर्क 
मागास वगण 

13% 6,14,22,28,36,42,50,58,64,72,80,88,96 

10 आर्थ्कदृष्ट्टया ि बणल 
घटक 

10% 8, 16, 26, 38, 46, 56, 68, 76, 86, 98 

11 ख ला 25% 
 
 

10,13,18,20,24,30,32,34,40,44,48,52,54, 
60,62,66,70,74,78,82,84,90,92,94,100. 
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पहरहशष्ट्ट - ब 

                            बबि नामावलीचा वापर करण्यासुंबुंधीच्या सचूना. 

1.  सरळसेवा भरतीच्या पिाुंसुंिभात राज्यातील सामाहजक आहर् शैक्षहर्क मागास वगण (एसईबीसी.) कहरता 
हविीत केलेल्या 13 टक्के आरक्षर्ाच्या तरत िीस अन सरुन स धाहरत बबि नामावली तयार करताना या 
शासन हनर्णयासोबत जोडलेल्या पहरहशष्ट्ट-अ न सार हवहित केलेली 100 बबि नामावली  वापरण्यात यावी.            

2. शासन श ध्िीपत्रक हि.19.12.2018  सोबत जोडलेल्या पहरहशष्ट्ट क ऐवजी सामाहजक आहर् शैक्षहर्क 
मागास (एसईबीसी) वगाकहरता येर्ाऱ्या 13 टक्के आरक्षर्ान सार येर्ा-या पिाुंची गर्ना खालील 
तक्त्यान सार करावी. 

 

उिा. एखाद्या सुंवगात सरळेसेवचे्या कोयातील मुंजूर पिसुंख्या 150 आिे. हि.30.11.2018 पयंत या 
सुंवगात 97 पिे कायणरत अस न 53  पिे भरण्यासाठी उपलब्ध आिेत, अस ेगृहित धरल्यास त्या सुंवगाचा  
प्रवगणहनिाय तपशील खालील प्रमारे् रािील- 

 

 वहरल उिािरर्ात एकूर् 82 पिे भरण्यासाठी उपलब्ध आिेत.त्यावरून एसईबीसी वगाकहरता 13 टक्के  
 

 

आरक्षर्ान सार पिे हनहित करताना खाली हिलले्या उिािरर्ान सार कायणवािी करावी. 

 

 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
13% 

अ.ज. 
7% 

हव.जा.अ 

3% 
भ.ज.ब 

2.5% 
भ.ज.क 

3.5% 
भ.ज.ड 

2% 
हव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

ख ला/ 
अराखीव 

48% 

एकूर् 

100% 

1 मुंजूर पिे  20 11 4 4 5 3 3 28 72 १50 
2 भरलेली पिे  10 6 2 3 3 2 1 15 55 97 
3 हि.30.11.2019 

रोजी  भरावयाची  
पिे  

10 5 2 1 2 1 2 13 17 53 

4 हि.01.12.2018 ते 
हि. 31.12.2019 या 
कालावधीतील 
सुंभाव्य  भरावयाची  
पिे 

5 2 1 0 0 0 1 10 10 29 

5 एकूर्  भरावयाची  
पिे  

15 7 3 1 2 1 3 23 27 82 

पहिल्या भरती वषात 
एकूर् भरावयाची पिे 

एसईबीसी कहरता पहिल्या भरती वषात 
एकूर् भरावयाच्या पिाुंच्या 13 
टक्केन सार येर्ारी पिे 

भरती प्रहक्रयेअुंती    एसईबीसी  वगाची 
प्रत्यक्ष भरलेली व कायणरत पिे 

82 10.66 
प र्ांकात 11 पिे 

11 
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भरती वषण-1 

(हि.1.1.2019 ते हि.31.12.2019) 

                        पहिल्या भरती वषात एसईबीसी कहरता 11 पिे उपलब्ध िोतील 

 
भरती वषण-2 

           (हि.1.01.2020 ते हि.31.12.2020) 

 ि स-या भरती वषात भरण्यासाठी 45 पिे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वगाच्या व ईडब्ल्यूएस कहरता 
आरक्षर्ाची गर्ना खालीलप्रमारे् करावी- 

 

                  

ि स-या भरती वषात एसईबीसी कहरता 6 पिे उपलब्ध िोतील 

 
 
 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  हव.जा.अ 

 
भ.ज.ब 

 
भ.ज.क 

 
भ.ज.ड 

 
हव.मा.प्र. 

 
इ.मा.व. 

 
एसईबीसी 
13% 

ईडब्ल्यएूस़़ 
 10% 

अराखीव 

 
एकूर् 

100% 

1 एकूर्  
भरावयाची पिे  

15 7 3 1 2 1 3 23 11 8 8 82 

पहिल्या भरती वषातील 
एकूर् भरती केलेली पिे + 
ि स-या भरती वषातील 
भरावयाची पिे 

एसईबीसी कहरता एकूर् 
भरती करावयाच्या पिाुंच्या 
13 टक्केन सार येर्ारी पिे 

ि स-या भरती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पिे 

भरती प्रहक्रयेअुंती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भरलेली व कायणरत  पिे 

1 2 3 4 

82+45=127 127 हरक्त पिाुंच्या 13 
टक्के= 16.51 
प र्ांकात 17 पिे 

सतुंभ 2 प्रमारे् उपलब्ध पिे 
-  पहिल्या भरती   वषात 
भरलेली व  कायणरत 
एसईबीसीची पिे 
17-11=6 

6 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  हव.जा.अ 

 
भ.ज.ब 

 
भ.ज.क 

 
भ.ज.ड 

 
हव.मा.प्र. 

 
इ.मा.व. 

 
एसईबीसी 
13% 

ईडब्ल्यएूस 
10% 

अराखीव 

 
एकूर् 

100% 

1 पहिल्या भरती 
वषात भरलेली पिे 

15 7 3 1 2 1 3 23 11 8 8 82 

2 ि स-या भरती 
वषात भरावयाची 
पिे 

10 5 1  0 1 0 2 11 6 5 4 45 

3 एकूर् 25 12 4 1 3 1 5 34 17 13 12 127 
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भरती वषण-3 

       (हि.1.1.2021 ते हि.31.12.2021) 

हतस-या भरती वषात भरण्यासाठी 23 पिे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वगाच्या व ईडब्लएूस घटकासाठी  
आरक्षर्ाची गर्ना खालीलप्रमारे् करावी- 

 

                   

 

हतस-या भरती वषात एसईबीसी कहरता 3 पिे उपलब्ध िोतील 

 

 

 

 
 

पहिल्या व ि स-या भरती 
वषातील एकूर् भरती 
करावयाची पिे + हतस-या 
भरती वषातील हरक्त पिे 

एसईबीसी कहरता एकूर् 
भरती करावयाच्या पिाुंच्या 
16 टक्केन सार येर्ारी पिे 

हतस-या भरती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पिे 

भरती प्रहक्रयेअुंती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भरलेली व कायणरत  पिे 

1 2 3 4 

82+45+23=150 150 पिाुंच्या 13 टक्के= 
19.5 पिे प र्ांकात 20 पिे 
 

सतुंभ 2 प्रमारे् उपलब्ध 
पिे - मागील  िोन 
वषातील एसईबीसी ची 
कायणरत पिे ( 1 ल्या 
भरती वषातील + 2    -या 
भरती वषातील कायणरत 
पिे) 20-17 =3 

                  3 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  हव.जा.अ 

 
भ.ज.ब 

 
भ.ज.क 

 
भ.ज.ड 

 
हव.मा.प्र. 

 
इ.मा.व. 
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13% 
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अराखीव 
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100% 

1 पहिल्या भरती 
वषात भरलेली पिे 

15 7 3 1 2 1 3 23 11 8 8 82 

2 ि स-या भरती 
वषात भरावयाची 
पिे 

10 5 1  0 1 0 2 11 6 5 4 45 

3 हतस-या भरती 
वषात भरावयाची 
पिे 

2 2 1 1 0 0 1 2 3 2 9 23 

4 एकूर् 27 14 5 2 3 1 6 46 20 15 21 150 
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वहरलप्रमारे् आरक्षर् गर्नेची कायणवािी जोपयंत सामाहजक व शैक्षहर्क दृष्ट्या मागास वगाकरीता 
(एसईबीसी) सुंवगातील मुंजूर पिसुंख्येच्या सरळसेवचे्या कोयाच्या 13 टक्के आरक्षर्ान सार प र्ण  आरहक्षत 
पिे म्िर्जचे 20 पिे उपलब्ध िोत नािीत,तोपयंत चालू ठेवावी. सामाहजक आहर् शैक्षहर्कदृष्ट्या मागास 
(एसईबीसी) वगासाठी 13 टक्के आरक्षर्ान सार प र्ण आरहक्षत पिे उपलब्ध झाल्यानुंतर मात्र प्रत्येक प्रवगणहनिाय 
अन ज्ञेय टक्केवारीन सार त्या-त्या  प्रवगाची पिे भरण्यात यावीत. 

1) वहरलप्रमारे् आरक्षर्ाची गर्ना करतेवळेेस उवणहरत मागास प्रवगांच्या (अजा,अज,हवजा-
भज,हवमाप्र व इमाव) आरक्षर्ास बाधा न आर्ता करावी. 

2) पि भरती केलेल्या एसईबीसी उमेिवाराुंची बबि नामावलीत बबि  क्रमाुंक  6पासून नोंि प्रारुंभ करून 
यान सार त्याप ढे सिर वगासाठीच्या बबि ुंवर  नोंि करावी. 

3) स धाहरत बबि नामावली तयार  करताना सध्या सुंवगातील मुंजूर पिसुंख्येच्या सरळसेवा कोटयातील 
पिसुंख्या लक्षात घेऊन आरक्षर् बबि  हनहित करण्यात यावते. भहवष्ट्यात सुंवगण सुंख्येत वाढ झाल्यास, 
अ्वा घट झाल्यास, सुंबुंहधत वषाची बबि नामावली तयार करताना सरळसेवा कोयातील पिसुंख्येन सार 
आरहक्षत बबि ुंची सुंख्या त्या प्रमार्ात जासत अ्वा कमी करण्यात यावी. 

4)  सवण मुंत्रालयीन हवभाग प्रम खाुंनी, त्याुंच्या अहधनसत सवण आस्ापनाुंना वरील हवहवध सुंवगाच्या बाबतीत 
यान सार योग्य ती कायणवािी तातडीने करण्याच्या स चना द्याव्यात. प्रत्येक सुंवगाबाबत वरील मागणिशणक 
सूचनाुंन सार केलेल्या कायणवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकारे कायणवािी करण्यात आलेली आिे 
याची खातरजमा करण्यात यावी. 

5) सध्या आरक्षर्ासुंिभात अस्सतत्वात असलेले हवहवध शासन आिेश वरीलप्रमारे् स धारण्यात आले 
असल्याच ेगृहित धरण्यात याव.े 

---------------- 
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