
 

 
 

छोटया संवर्गातील मार्गासवर्गीयांकरिता आिरित पदे 
भिण्याबाबतची काययपध्दती. 

 
महािाष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन रवभार्ग 
शासन  परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी -2016/ प्र. क्र. 228 A/1८/16-ब 

 मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजर्गुरू चौक  
मंत्रालय, मंुबई -400032. 

रदनांक: 7 जानेवािी, २०१9 
वाचा:- 

1. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1072/जे, रद.6 जून 1972. 
2. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1187/2776/सीआि-296/87/16-ब,  

रद.15 ऑक्टोबि1987. 
3. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1093/2167/सीआि 141/93/16-ब, रद.18 जून 1994. 
4. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1093/2167/सीआि 141/93/16-ब, रद.1 सप्टेंबि, 1997. 
5. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1098/प्र.क्र 116/98/16-ब,  रद.2२सप्टेंबि 1999. 
6. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 2001/353/प्र.क्र-14/2000/16-ब, रद.13 ऑर्गस्ट 2002. 
7. सामान्य प्रशासन रवभार्ग, शासन रनर्यय, बीसीसी-1097/प्र.क्र.2/97/16-ब,  रदनांक 29 माचय, 1997. 
8. महािाष्ट्र िाज्य लोकसेवा (अनुसूरचत जाती, अनुसूरचत जमाती, रनिरिसूरचत जाती (रवमुक्त जाती),भटक्या 

जमाती, रवशेष मार्गास प्रवर्गय आरर् इति मार्गासवर्गय यांच्यासाठी आििर्) अरिरनयम, 2001 
9. शासन परिपत्रक,  सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी 2009/प्र.क्र.291/09/16-ब,रद. 05.नोव्हेंबि.2009  
10. महािाष्ट्र िाज्य लोकसेवा (अनुसूरचत जाती, अनुसूरचत जमाती, रनिरिसूरचत जमाती (रवमुक्त जाती), भटक्या 

जमाती, रवशेष मार्गास प्रवर्गय व इति मार्गास वर्गय यांच्यासाठी आििर् सिुािर्ा अरिरनयम, 2015. 
11.  शासन रनर्यय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी -2015/प्र.क्र.102A/15 /16-ब, रद.19 जानेवािी,2016 
12. शासन परिपत्रक,  सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी 20१६/प्र.क्र.२2८/१६/16-ब,रद. २९ मे,20१७ व 

समक्रमांकाच ेरद. २५ जुलै,२०१८ चे शुध्दीपत्रक 
13. शासन परिपत्रक,  सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी 20१८/प्र.क्र.११६अ/े१८/16-ब,रद. ७ माचय,२०१८  
14. सन 2018 चा महािाष्ट्र अरिरनयम क्रमांक 62, रदनांक 30 नोव्हेंबि, 2018. महािाष्ट्र िाज्य सामारजक आरर् 

शैिरर्क मार्गास (एसईबीसी)  वर्गाकरिता  (िाज्यातील शैिरर्क संस््ांमिील जार्गांच्या प्रवशेाचे आरर् िाज्याच्या 
रनयंत्रर्ाखालील लोकसेवांमिील रनयकु्त्यांच ेककवा पदांच)े आििर् अरिरनयम, 2018. 

15. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी -2018/प्र.क्र.581A/18/16-ब,    रद.5 रडसेंबि,2018व 
रद.19 रडसेंबि,2018 चे शुध्दीपत्रक 

16. शासन रनर्यय,सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी -2018/प्र.क्र.624A/18/16 ब,  रद.19 रडसेंबि,2018 
 

प्रस्तावना:-  
छोटया संवर्गामध्ये मार्गासप्रवर्गाची आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययपध्दती कशी असावी याबाबत 

संदभािीन क्रमाकं १२ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वािे मार्गयदशयक सचूना रनर्गयरमत केलेल्या आहेत.  
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अनुसूरचत जमातीकिीता वाढीव आििर् असलेल्या पालघि, नारशक, िुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, चंद्रपिू 
व र्गडरचिोली या  आरदवासी बहुल रजल्हयासंाठी छोटया संवर्गात कबदूनामावली कशा पध्दतीने तपासावी याबाबत 
संदभािीन क्रमाकं १३ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वािे मार्गयदशयक सचूना रनर्गयरमत केलेल्या आहेत.  

     तद्नंति उपिोक्त संदभािीन क्रमाकं १४ ये्े नमूद केलेल्या महािाष्ट्र िाज्य सामारजक आरर् शैिरर्क मार्गास 
(एसईबीसी) वर्गाकरिता (िाज्यातील शैिरर्क ससं््ांमिील जार्गांच्या प्रवशेाच े आरर् िाज्याच्या रनयंत्रर्ाखालील 
लोकसेवांमिील रनयुक्त्यांच ेककवा पदांचे) आििर् अरिरनयम 2018 (सन 2018 चा महािाष्ट्र अरिरनयम क्र. 62) अन्वये  
“सामारजक आरर् शैिरर्क मार्गास वर्गय” रनमार् किण्यात आला आहे,      

उक्त अरिरनयमातील कलम 4 (1) (ख) नुसाि सामारजक आरर् शैिरर्क मार्गास  वर्गासाठी 16 टक्के आििर् 
देण्यात आले आहे. त्यास अनुसरून, उक्त अरिरनयमातील कलम 7 (1) नुसाि सदंभारिन क्र. १५ ये्ील शासन 
रनर्ययान्वये सिुारित कबदूनामावली रवहीत किण्यात आली आहे. सदि सुिािीत कबदुनामावलीनुसाि छोटया संवर्गामध्ये 
एसईबीसी वर्गासहीत सिळसेवचेी पदे भिताना मार्गासप्रवर्गाची आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययपध्दती कशी 
असावी याबाबत  , िेरत्रय कायालयात तसचे सवय सहायक आयुक्त,मावक यांच्यात संभ्रम असल्याने रवरवि शासकीय 
कायालयाकडून तसचे सहायक आयुक्त, मावक यांच्याकडून रवचािर्ा होत होती.  त्यास अनुसरुन प्रशासकीय 
कामकाजात ससूूत्रता िाखण्याच्या दृष्ट्टीने, संदभािीन क्रमांक १२ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रक रद. २९ मे,२०१७ 
व समक्रमांक शुध्दीपत्रक रद. २५ जुलै,२०१८ सोबत जोडलेल्या अनुसचूी- ब मध्ये तसेच अनुसूरचत जमातीकिीता वाढीव 
आििर् असलेल्या पालघि, नारशक, िुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, चंद्रपिू व र्गडरचिोली या  आरदवासी बहुल 
रजल्हयांसाठी छोटया संवर्गात कबदूनामावली कशा पध्दतीने तपासावी याबाबतच्या सदंभािीन क्रमाकं १३ ये्े नमदु 
केलेल्या रद. ७ माचय,२०१८ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ,ब,क,ड,इ मध्ये  सिुािर्ा किण्याची 
बाब शासनाच्या रवचािािीन होती.                                                                                                                                                                                     

शासन परिपत्रक :-    

त्यानुसाि संदभािीन क्रमांक १२ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रक रद. २९ मे,२०१७ व समक्रमांक 
शुध्दीपत्रक रद. २५ जुलै,२०१८ सोबत जोडलेल्या अनुसचूी- ब मध्ये सिुािर्ा करुन सुिािीत अनुसूची-ब सोबत 
जोडण्यात येत आहे.  त्यानुसाि सिळसेवचे्याबाबतीत शासन परिपत्रक रद. २९ मे,२०१७  मिील सूचना रवचािात 
घेऊन सोबत जोडलेल्या अनुसूची-ब नुसाि  पद भिण्याबाबत काययवाही किण्यात यावी.   

 २.         अनुसूरचत जमातीकिीता वाढीव आििर् असलेल्या पालघि, नारशक, िुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, 
चंद्रपिू व र्गडरचिोली या  आरदवासी बहुल रजल्हयांसाठी छोटया संवर्गात कबदूनामावली कशा पध्दतीने तपासावी 
याबाबतच्या संदभािीन क्रमाकं १३ ये्े नमुद केलेल्या रद. ७ माचय,२०१८ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
रजल्हारनहाय अनुसचूी-अ,ब,क,ड,इ मध्ये सिुािर्ा करुन सुिािीत रजल्हारनहाय अनुसूची-अ,ब,क,ड,इ सोबत 
जोडण्यात येत आहे.  त्यानुसाि छोटया संवर्गातील रजल्हास्तिीय  र्गट-क व र्गट-ड ची पदे भिण्याबाबत शासन 
परिपत्रक रद. ७ माचय,२०१८ मिील सूचना रवचािात घेऊन काययवाही किण्यात यावी.   
३.  सदि शासन परिपत्रक सवय प्रशासकीय रवभार्गांनी त्यांच्या अरिपत्याखाली असलेल्या सवय  रवभार्ग 
प्रमुखांच्या/ रनयकु्ती प्रारिकाऱयांच्या रनदशयनास आर्ावा. 
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सदिहू शासन रनर्यय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सकेंतस््ळावि उपलब्ि 
किण्यात आला असून त्याचा संर्गर्क सकेंताक 201901071509594407 असा आहे. हा आदेश रडजीटल 
स्वाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 

       ( ि.अ.ंखडस े) 
 अवि सरचव, महािाष्ट्र शासन. 

प्ररत, 
  1.मा.सभापती, रविानपरिषद, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 
  2.मा.अध्यि, रविानसभा, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 

3.मा. रविोिी पिनेता, रविानपरिषद, रविानभवन, मंुबई-32. 
4.मा. रविोिी पिनेता, रविानसभा, रविानभवन, मंुबई-32. 
5.सवय मा. रविानसभा सदस्य/मा.रविानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महािाष्ट्र िाज्य. 
6.मा.िाज्यपाल यांचे सरचव, िाजभवन, मलबाि रहल, मंुबई-35. 
7.मा.मुख्यमंत्रयांच ेप्रिान सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 

  8.सवय मा.मंत्री/मा.िाज्यमंत्री यांच ेखाजर्गी सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
9.मा.मुख्य सरचव,महािाष्ट्र िाज्य. 
10.अपि मुख्य सरचव/प्रिान सरचव/सरचव, सवय मंत्रालयीन रवभार्ग. 
11.प्रिान सरचव,महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय(रविानसभा), मंुबई. 
१2. सरचव,महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय(रविानपरिषद), मंुबई. 
१3.सवय रवभार्गीय आयुक्त, महािाष्ट्र िाज्य. 
१4. सवय रजल्हारिकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 

   १5. सवय सहायक आयुक्त (मार्गासवर्गय कि), महािाष्ट्र िाज्य. 
१6. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई. 
१7. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई. 
१8. प्रबंिक, लोकायुक्त आरर् उपलोकायुक्त यांच ेकायालय, मंुबई. 
१9. प्रबंिक,महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारिकिर्,मंुबई,नार्गपूि,औिंर्गाबाद. 
20. सवय रजल्हा परिषदांचे मुख्य काययकािी अरिकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 
21.सरचव, महािाष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग, मंुबई. 
२2.सरचव,िाज्य रनवडर्कू आयोर्ग,मंत्रालय, मंुबई-32. 
२3.सरचव,िाज्य मारहती आयोर्ग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
२4. सवय महानर्गिपारलकांच ेआयुक्त. 

   २5.िाज्यातील सवय महामंडळे आरर् उपक्रम यांच ेव्यवस््ापकीय संचालक. 
२6. महासंचालक, मारहती व जनसंपकय  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
२7.सवय मुख्यारिकािी, नर्गिपरिषदा/नर्गिपारलका. 
२8.संचालक, समाजकल्यार्, पुरे्. 
२9.आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक. 
30.संचालक, आरदवासी संशोिन व प्ररशिर् संस््ा, पुरे्. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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31.संचालक, सेवायोजन, मंुबई. 
३2.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई/नार्गपूि. 
३3.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीिा), मंुबई/नार्गपूि. 
३4.अरिदान व लेखा अरिकािी, मंुबई. 
३5.रनवासी लेखा पिीिा अरिकािी, मंुबई.      
३6.सवय मंत्रालयीन रवभार्ग, त्यानंा  रवनंती  किण्यात येते की, त्यांच्या अरिपत्त्याखालील सवय रवभार्ग प्रमुख/ कायालय प्रमुख    
यांना सदि शासन रनर्ययाची प्रत, त्यांच्या स्तिावरुन स्वतंत्रपरे् पाठवून काययवाही किण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 
३7.गं्र्पाल, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, रविानभवन मंुबई. (5 प्रती) 
३8.सवय मान्यता प्राप्त िाजकीय पिांची मध्यवती कायालये,महािाष्ट्र िाज्य. 
39.रनवड नस्ती, कायासन 16-ब. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मंजूर पद 
सखं्या

आरक्षणाची 
पदे

प्रवर्ग निहाय आरक्षण

1 0 आरक्षण अनिनियम 2001  मिील कलम 3 (1) (घ)  येथील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लारू् िाही.

2 1 प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर अ.ज. , नव.जा. भ.ज.,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)},इ.मा.व.,नव.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2 प्रथम अ.जा.-1   ,अ.ज. तद्िंतर ,  नव.जा. भ.ज.{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)},नव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे तसचे    इ.मा.व.-1 व एसईबीसी   या क्रमािे आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल.

4 3 प्रथम अ.जा.-1    ,तद्िंतर अ.ज. नव.जा. भ.ज.{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)},नव.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे,इ.मा.व.-1 व एसईबीसी-१  या क्रमािे आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल.

5 3 प्रथम अ.जा.-1   , अ.ज.,तद्िंतर ,  नव.जा. भ.ज.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व.-1 व एसईबीसी-१  या क्रमािे आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल..

6 4 प्रथम अ.जा.-1   , अ.ज-१.,तद्िंतर ,  नव.जा. भ.ज.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

7 5 अ.जा.-1   , अ.ज-१.कायमस्वरुपी,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

8 5 अ.जा.-1   , अ.ज-१.,तद्िंतर ,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

9 6 अ.जा.-1   , अ.ज-१ कायमस्वरुपी  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-२,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

10 7 अ.जा.-1   , अ.ज-१.,कायमस्वरुपी ,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-२,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

11 7 अ.जा.-1   , अ.ज-१.,कायमस्वरुपी,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-२,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

12 8  अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  
,इ.मा.व-२,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

13 9 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  
,इ.मा.व-३,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

14 10 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

15 10 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

16 11  अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

17 11 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

18 12 अ.जा.-३ , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

19 13 अ.जा.-३ , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

20 13  अ.जा.-३ , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

21 14  अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

22 15  अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

23 16 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

24 16 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

25 17 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

26 17 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

सरळसवेकेनरता छोटया सवंर्ासाठी आरनक्षत पदाचंा तपशील-नववरणपत्र -ब
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27 18 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

28 19 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

29 20 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

30 20 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

31 21 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-६,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

32 22 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१, भ.ज.(ड)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-६,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि 
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पद 
सखं्या

आरक्षणाची 
पदे

अभिप्राय

1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.

2 1
प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर अ.ज. , भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

4 3
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

5 3
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

6 3
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

7 4
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

8 5
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

9 6
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

10 7
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

11 7
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

12 8
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

13 9
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

14 9
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

15 10
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

16 11
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

17 12
प्र थम अ.जा.-1   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

18 12
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

19 13
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

20 13
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

21 14
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

22 15
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

23 16
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

सरळसिेकेभरता छोटया सिंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील-अिुसचूी-अ िाभशक ,िुळे,पालघर ,िंदुरबार (अिुसभूचत जमाती-२२%)



24 16
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

25 17
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

26 17
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

27 १८
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.-१ 
, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

28 १९
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र.-१ 
ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

29 २०
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र.-१  
ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

30 २०
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-६ तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र. -१ 
ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

31 २१
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-७ तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र. -१ 
ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

32 २२
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-७ तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1, ि.ज.ङ-१,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 
,भि.मा.प्र. -१ ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.



पद सखं्या आरक्षणाची पदे अभिप्राय
1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.
2 1 प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज. आळीपाळीिे ,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व.,भव.मा.प्र.,एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

4 3 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व ,भव.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे 
,एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

5 4 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व ,भव.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे 
,एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

6 4 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतर ,इ.मा.व ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

7 5 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.व -
1,एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

8 5 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतर इ.मा.व -1, ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

9 6 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतरइ.मा.व -1, ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,एसईबीसी-2 आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

10 7 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे,एसईबीसी-2 आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

11 7 प्रथम अ.जा.-1 व अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
आरक्षणाच े,एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल.

12 8 प्रथम अ.जा.-2 व अ.ज.-2  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
आरक्षणाच ेएसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल.

13 8 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल

14 9 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल

15 10 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल

16 11 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

17 12 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

18 12 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

19 13 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

20 13 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

21 14 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

22 14 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

23 15 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

24 16 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

25 17 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

26 17 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

सरळसवेकेभरता छोटया सवंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील-अिुसचूी--ब चदं्रपरू (अिुसभूचत जमाती-15%)



27 18 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

28 19 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

29 20 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

30 20 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

31 21 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

32 22 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-4,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

33 22 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-4,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

34 23 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-4,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.-1,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल



पद सखं्या
आरक्षणाची 

पदे
अभिप्राय

1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही

2 १
प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे 
आळीपाळीिे  आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 २
प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,व  इ.मा.व-१ अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

4 २ प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,व  इ.मा.व-१ अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

5 ३ प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),,भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे ,  
इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

6 ४ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  तद्िंतर  , भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),,भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-
१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

7 ५ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

8 ५ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

9 ६ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

10 ७ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

11 ७ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

12 7 अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

13 8  अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

14 9 अ.जा.-१   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

15 10 अ.जा.-2   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल..

16 11  अ.जा.-2  ,अ.ज.-१  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-3,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

17 12  अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

18 12
   अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

19 13  अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-4 ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

20 13  अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-4 ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

21 14 अ.जा.-3  ,अ.ज.-२ , (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

22 15
अ.जा.-3  ,अ.ज.-२  ,  (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-4,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

23 16
अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

24 16 अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

25 17 अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

26 17 अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5 ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

सरळसवेकेभरता छोटया सवंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील -अिुसचूी--क रायगड   (अिुसभूचत जमाती - ९%)



27 18 अ.जा.-4,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5 ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

28 19
अ.जा.-4,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5 ,एसईबीसी-5,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

29 20 अ.जा.-3,अ.ज.-3, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-6,एसईबीसी-5,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

30 20
अ.जा.-3,अ.ज.-3, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-6,एसईबीसी-5,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

31 21 अ.जा.-३,अ.ज.-३, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,  ि.ज.(क)-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  भव.मा.प्र.-१,इ.मा.व-6 ,एसईबीसी-५,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

32 22 अ.जा.-4 ,अ.ज.-३, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  भव.मा.प्र.-१,इ.मा.व-६ ,एसईबीसी-५,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

33 23 अ.जा.-4 ,अ.ज.-३, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१ , ि.ज.(ड)-१ ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},  या क्रमािे आळीपाळीिे ,  भव.मा.प्र.-१,इ.मा.व-६ ,एसईबीसी-५,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.



पद सखं्याआरक्षणाची पदे अभिप्राय

1 ० आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.

2 १
प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र.  एसईबीसी, अस ेआरक्षणाच े 
पद उपलब्ि होईल.

3 २
प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र. या क्रमािे व एसईबीसी-1,  अस े
आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

4 ३
प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.- {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व 
,भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  या क्रमािे व एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

5 ३
प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.- {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व 
,भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  या क्रमािे व एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

6 ४
अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  या क्रमािे व इ.मा.व -
1, एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

7 ५
अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,  भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

8 ५
 अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

9 ६
 अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-२,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

10 ६
 अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

11 ७
अ.जा.-1   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

12 ८
अ.जा.-1   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

13 ९
अ.जा.-२   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

14 ९
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

15 १०
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

16 ११
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -2,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

17 ११
 अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या 
क्रमािे व इ.मा.व -2,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

18 १२
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

19 १३
अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

20 १४
 अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

सरळसवेकेभरता छोटया सवंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील-अिुसचूी--ड यवतमाळ (अिुसभूचत जमाती-14%)



21 १४
 अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

22 १५
अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

23 १६
अ.जा.-३   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

24 १६ अ.जा.-3  ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

25 १७
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

26 १८
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -४,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

27 १८
 अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 , {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -4,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

28 १९
 अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 , {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -4,एसईबीसी-५,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

29 २०
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 , {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}आळीपाळीिे,या 
क्रमािे व भव.मा.प्र.-1,इ.मा.व -4,एसईबीसी-5,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

30 २१
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,  ि.ज.(ड)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)}आळीपाळीिे,या क्रमािे व भव.मा.प्र.-1,इ.मा.व -4,एसईबीसी-5,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

31 २१
 अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,  ि.ज.(ड)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)}आळीपाळीिे,या क्रमािे व भव.मा.प्र.-1,इ.मा.व -4,एसईबीसी-5,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.



पद 
सखं्या

आरक्षणाची 
पदे

अभिप्राय

1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.

2 1
प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर अ.ज. , भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल.

4 3
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

5 3
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

6 4
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

7 5
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

8 5
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

9 6
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

10 7
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

11 7
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदेउपलब्ि होईल.

12 8
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-३ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

13 9
अ.जा.-२   अ.ज-३ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

14 9
प्रथम अ.जा.-२   अ.ज-३ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदेउपलब्ि होईल.

15 10
अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

16 11
 अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

17 11
 अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

18 12
 अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे 
इ.मा.ि-१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

19 13
अ.जा.-२   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

20 13
अ.जा.-२   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

21 14
 अ.जा.-३   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे 
इ.मा.ि-१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

22 15
अ.जा.-३   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

सरळसिेकेभरता छोटया सिंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील-अिुसचूी--इ  गडभचरोली (अिुसभूचत जमाती-24%) 



23 16
अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

24 16
 अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे 
इ.मा.ि-१.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल

25 17
अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

26 17
अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

27 18
अ.जा.-३   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

28 19
 अ.जा.-३   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

29 19
अ.जा.-३   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

30 20
अ.जा.-४   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

31 21
अ.जा.-४   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

32 22
 अ.जा.-४   अ.ज-८,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

33 22
 अ.जा.-४   अ.ज-८,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

34 23
अ.जा.-४   अ.ज-८,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -6पदे उपलब्ि होईल.

35 24
अ.जा.-४   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

36 24
अ.जा.-४   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

37 25
अ.जा.-४   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.,इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

38 26
अ.जा.-५   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

39 26
अ.जा.-५   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

40 27
अ.जा.-५   अ.ज-१०,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

41 28
 अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.

42 29
अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-3.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.

43 29
अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-3.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.

44 30
 अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१, ि.ज.(ड)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे 
आळीपाळीिे  ,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-3.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.
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