†ŸμÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê

मुंबई िवद्यापीठ

×Ã¯Ö›ü ¯ÖÖêÃ™üÖ−Öê/ÆüÃŸÖê²Ö™ü¾Ö›üÖ

úÎ.×¾Ö.ú./†ÖμÖÃÖßÃÖß/2014-15/ 11
¯Ö×¸ü¯Ö˜Öú :¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ/ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÃÖÓ»ÖÛ−ÖŸÖ †¿ÖÖÃÖúßμÖ †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö−ÖÖ†−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×Ö•μÖ, ×¾Ö–ÖÖ−Ö,
×¾Ö¬Öß, ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ˜Ö, †×³ÖμÖÖÓ×˜Öúß, ¾μÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, †ÖîÂÖ¬Ö×−Ö´ÖÖÔÖ¿ÖÖÃ˜Ö ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖê ¾Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ,(†»¯ÖÃÖÓμÖÖÓú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖê ¾ÖÖôãû−Ö) ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯Öãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö, ×¿ÖÖú ×−ÖμÖãŒŸÖß/†ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
μÖÖÓ−ÖÖ úôû×¾ÖμÖÖŸÖ μÖêŸÖê úß, ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔμÖ Ðú.²ÖßÃÖßÃÖß2013/¯ÖÏÐú.354/³ÖÖÖ2/2013/ 16-ú ×¤ü. 24 •Öã»Öî,2014 ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔμÖ Ðú.²ÖßÃÖßÃÖß-2014/¯ÖÏ.Ðú.216-‹/2014/16-²Ö
×¤ü−ÖÖÓú 24 •Öã»Öî,2014 −ÖãÃÖÖ¸ü †−ÖãÐú´Öê ¿ÖîÖ×Öú †Ö×Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Ößú ¥üÂ™ËüμÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ (‡‹ÃÖ²ÖßÃÖß) ¾Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÔ-† (‹ÃÖ.²Öß.ÃÖß.-‹) ¯ÖÏ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ †Ö¸üÖÖÖ“μÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß
ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ Ø²Ö¤ãü−ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ×¾ÖÆüßŸÖ ú¸üμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ×−ÖÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ (¯ÖÏŸÖ ÃÖ»ÖÓ−Ö)
ŸÖ¤üË†−ÖãÂÖÓÖÖ−Öê †Ö¯ÖÖÖÃÖ úôû×¾ÖμÖÖŸÖ μÖêŸÖê úß, ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü êú»Öê»μÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔμÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ
Ø²Ö¤ãü−ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ø²ÖÓ¤ãü−ÖÖ´ÖÖ¾Ö»μÖÖ †ªμÖÖ¾ÖŸÖ ú¹ý−Ö μÖÖ úÖÖú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¹ý−Ö †Ó×ŸÖ´Ö
ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ÃÖÆüÖ.†ÖμÖãŒŸÖ ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ úÖ, úÖêúÖ ³Ö¾Ö−Ö, ÃÖß²Öß›üß ²Öê»ÖÖ¯Öã¸ü, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô μÖÖÓ“Öêú›ãü−Ö ú¹ý−Ö
‘μÖÖ¾Öß.
×¤ü−ÖÖÓú : 17 ÃÖ¯™ëüÓ²Ö¸ü, 2014
×šüúÖÖ : ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 032
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¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ (›üÖò.) ¸üÖ•Ö¯ÖÖ»Ö ÆüÖÓ›êü
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
(´Ö.×¾Ö.×¾Ö.´Ö.)
--------

×¤ü−ÖÖÓú : 17 ÃÖ¯™ëüÓ²Ö¸ü, 2014

¯ÖÏŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö †Ö¾Ö¿μÖú ŸμÖÖ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß :1. ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ/ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÃÖÓ»ÖÛ−ÖŸÖ †¿ÖÖÃÖúßμÖ †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö−ÖÖ†−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ ú»ÖÖ, ¾ÖÖ×Ö•μÖ, ×¾Ö–ÖÖ−Ö,
×¾Ö¬Öß, ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ˜Ö, †×³ÖμÖÖÓ×˜Öúß, ¾μÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, †ÖîÂÖ¬Ö×−Ö´ÖÖÔÖ¿ÖÖÃ˜Ö ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖê
¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ,(†»¯ÖÃÖÓμÖÖÓú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖê ¾ÖÖôãû−Ö) ŸÖÃÖê“Ö ˆ¯Öãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö, ×¿ÖÖú ×−ÖμÖãŒŸÖß/†ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ.

¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ (›üÖò.) ¸üÖ•Ö¯ÖÖ»Ö ÆüÖÓ›ê
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
(´Ö.×¾Ö.×¾Ö.´Ö.)

विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) कविता
आिक्षणाच्या तितुदीनुसाि सिळसेिा
भितीसाठी सुधावित बबदु नामािली विवित
किणेबाबत.
मिािाष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मादाम कामा मागग,िु तात्मा िाजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई -400 032.
शासन वनणगय क्रमांक बीसीसी -2014/प्र.क्र.216-ए/2014 /16-ब
वदनांक : 24 जुल,ै 2014.
िाचा:1. सन 2014 चा मिािाष्ट्र अध्यादे श क्रमांक 14, वदनांक 9 जुलै, 2014. मिािाष्ट्र िाज्य विशेष
मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) कविता (िाज्यातील शैक्षवणक संस्ांमधील जागांच्या प्रिेशाचे
आवण िाज्याच्या वनयंत्रणाखालील लोकसेिांमधील वनयुक्त्यांचे बकिा पदांचे) आिक्षण
अध्यादे श, 2014 ि या अध्यादे शाबाबत वद.14 जुलै, 2014 चे शुविपत्र.
2. शासन वनणगय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि2014/प्र.क्र.81/का-7, वद.19
जुल,ै 2014.
3. मिािाष्ट्र िाज्य लोकसेिा (अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती, वनिवधसूचीत जमाती
(विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रिगग आवण तति मागास िगग यांच्यासाठी
आिक्षण) अवधवनयम,2001.
4. शासन वनणगय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी 1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, वद.
29.3.1997.
प्रसतािना :उपिोक्त संदभाधीन क्रमांक 1 ये्े नमूद केलेल्या मिािाष्ट्र िाज्य विशेष मागास
प्रिगग-अ(एसबीसी-ए)कविता (िाज्यातील शैक्षवणक संस्ांमधील जागांच्या प्रिेशाचे आवण िाज्याच्या
वनयंत्रणाखालील लोकसेिांमधील वनयुक्त्यांचे बकिा पदांचे) आिक्षण अध्यादे श,2014 (सन 2014
चा मिािाष्ट्र अध्यादे श क्र.14) अन्िये “विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए)” वनमाण किण्यात
आला आिे ,सदि अध्यादे शातील कलम 4 (1) नुसाि या प्रिगास सिळसेिच्े या पदभितीमध्ये 5
टक्के आिक्षण विवित किण्यात आले आिे.
उक्त अध्यादे शातील कलम 4 (1) नुसाि ि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संदभाधीन
क्रमांक 2 ये्ील वदनांक 19 जुल,ै 2014 च्या शासन वनणगयानुसाि विशेष मागास प्रिगग-अ
(एसबीसी-ए) प्रिगासाठी 5 टक्के आिक्षणास अनुसरून, शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन विभाग,
क्र. बीसीसी 1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, वद. 29.3.1997 च्या शासन वनणगयान्िये विवित केलेल्या
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बबदु नामािलीमध्ये सिळसेिा भितीच्या पदांसंदभात उक्त अध्यादे शातील कलम 8 (1) नुसाि
सुधािणा किण्याची बाब शासनाच्या विचािाधीन िोती. याबाबत शासन खालील प्रमाणे आदे श दे त
आिे. :शासन वनणगय :-

विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) कविता संदभाधीन क्रमांक 1 ये्ील

अध्यादे शानुसाि 5 टक्के आिक्षण लागू किण्याची तितूद किण्यात आली आिे.
उपिोक्त संदभाधीन क्र. 2 ये्ील अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वदनांक 19 जुलै, 2014
च्या शासन वनणगयान्िये, िाज्यात सामावजक ि शैक्षवणकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी भाितीय
िाज्य घटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) ि 46 मधील तितुदींनुसाि विशेष मागास प्रिगगअ(एसबीसी-ए) असा निीन प्रिगग तयाि किण्यात आल्याचे ि या प्रिगात सामावजक ि
शैक्षवणकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्सलम गटाचा (सन 2014 चा मिािाष्ट्र अध्यादे श क्रमांक 14 मधील
अनुसूचीप्रमाणे ि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संदभाधीन क्रमांक 2 ये्ील वदनांक 19 जुलै,
2014 च्या शासन वनणगयासोबतच्या अनुसूवचतील यादीप्रमाणे) समािेश किण्यात आल्याचे आदे श
वनगगवमत केले आिेत. त्याअनुषंगाने विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) प्रिगासाठी, िाज्याच्या
लोकसेिांमधील शासकीय / वनमशासकीय सेित
े सिळसेिा भितीच्या पदांमध्ये 5 टक्के आिक्षण
विवित किण्यात येत आिे. त्यानुसाि शासन वनणगय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी
1097/प्र.क्र.2/97/16-ब वद.29.3.1997 अन्िये विवित किण्यात आलेली बबदु नामािली सुधावित
किण्यात येत आिे.
2.

संदभाधीन क्रमांक 1 ये्ील वदनांक 9 जुल,ै 2014 चा अध्यादे श प्रवसध्द झाल्याच्या

वदनांकापासून शासकीय / वनमशासकीय सेित
े ील सिळसेिा भितीसंदभात सोबतच्या पविवशष्ट्टअ नुसाि विवित किण्यात येत असलेल्या सुधावित बबदु नामािलीचा अिलंब किण्यात यािा.
3.

गुणित्तेिि वनयुक्त झालेल्या विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) प्रिगातील कमगचा-यांची

संबंवधत प्रिगाच्या आिवक्षत पदािि गणना किण्यात येऊ नये. त्यांची वनयुक्ती संबंवधत आिक्षण
बबदु िि दशगिू नये. त्यांची नोंद खुल्या प्रिगातील बबदु िि दशगविण्यात यािी.
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4.

विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी सिळसेिन
े े भिण्यात येणािी 5 टक्के आिक्षणाची

पदे वदनांक 9 जुलै, 2014 पासून भिणे आिश्यक आिे. त्यामुळे संिगामध्ये वदनांक 9 जुलै 2014
िोजी विक्त असणािी पदे ि त्यानंति सिळसेिच्े या कोयातील विक्त िोणािी पदे विचािात घेिून
चालू भिती िषात तसेच त्यापुढील भिती िषांकविता विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) या
कविता आिक्षणाची गणना कितांना सोबत जोडलेल्या पविवशष्ट्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या
कायगपध्दतीचा अिलंब किण्यात यािा.
5.

संदभीय सन 2014 चा मिािाष्ट्र अध्यादे श क्रमांक 14 मधील कलम 18 (1) ि सदि

अध्यादे शातील कलम 18(2) बाबत वद.14 जुलै, 2014 िोजीच्या शुविपत्रानुसाि, या अध्यादे शाच्या
प्रािंभापूिी म्िणजेच वदनांक 9 जुलै, 2014 पूिीच सिळसेिा भितीमधील वनिड प्रवक्रया सुरू
झाली असेल, अशा प्रकिणांना या अध्यादे शाच्या तितुदी लागू िोणाि नािीत. अशा प्रकिणांच्या
बाबतीत, सदि अध्यादे शाच्या प्रािंभापूिी

जे शासकीय आदे श लागू िोते आवण आिक्षण

अवधवनयम,2001 मधील ज्या तितुदी लागू िोत्या, त्यानुसाि कायगिािी किण्यात यािी.
6.

वद.9 जुलै, 2014 पूिी ज्या प्रकिणी सिळसेिा भितीच्या प्रवक्रयेची कायगिािी पूणग झालेली

आिे , त्याचे पुनर्विलोकन किण्याची आिश्यकता नािी. यापुढे सिग मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी
सिळसेिा भितीसाठी सोबत जोडलेल्या पविवशष्ट्ट-अ नुसाि सुधावित बबदुनामािलीचा अिलंब
किािा. पूिीपासून आिक्षण लागू असलेल्या मागासप्रिगांचा अनुशेष असल्यास तो सिळसेिा
भितीच्यािेळी विचािात घेण्यात यािा.
7.

सदि शासन वनणगय िाज्यातील सिग शासकीय, वनमशासकीय कायालये, सेिामंडळे ,

मिानगिपावलका, नगिपावलका, शैक्षवणक संस्ा,स्ावनक सििाज्य संस्ा, वजल्िा पविषदा,
मिामंडळे ,शासकीय अनुदान प्राप्त संस्ा, विद्यापीठे , सिकािी संस्ा, शासकीय उपक्रम ि
शासनाच्या अवधपत्त्याखालील बकिा शासनाने अनुदान वदलेली मंडळे तत्यादींना लागू िािील.
याबाबत

सिग

प्रशासकीय

विभागांनी

त्यांच्या

अवधनसत

असलेल्या

सिग

क्षेवत्रय

कायालयांना/आस्ापनांना योग्य ते आदे श वनगगवमत किािेत.
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8.

सिळसेिव्े दािे किण्यात येणाऱ्या वनयुक्त्यांबाबत, ििील प्रमाणे बबदु नामािलीचा अिलंब

किताना, सोबत जोडलेल्या पविवशष्ट्ट-ब मध्ये नमूद किण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन किण्यात
यािे.
िे आदे श वदनांक 9 जुल,ै 2014 पासून अंमलात येतील.
सदििू शासन वनणगय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािि उपलब्ध
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 201407241726586007 असा आिे. िा शासन वनणगय
वडजीटल सिाक्षिीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे.

मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने,

( प्रमोद त्र्यं. नलािडे )
सवचि, मिािाष्ट्र शासन.
प्रवत,
1. िाज्यपाल यांचे सवचि,
2. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सवचि,
3. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सवचि,
4. सिग मंत्री/िाज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि,
5. मा. वििोधी पक्षनेता,विधानपविषद
6. मा. वििोधी पक्षनेता,विधानसभा
7. सिग विधानसभा सदसय/विधानपविषद सदसय
8. मुख्य सवचि,मिािाष्ट्र िाज्य.
9. अपि मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, सिग मंत्रालयीन विभाग,
10. प्रधान सवचि,मिािाष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय(विधानसभा)
11. प्रधान सवचि,मिािाष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय(विधानपविषद)
12. सिग विभागीय आयुक्त,
13. सिग वजल्िावधकािी,
14. सिग वजल्िा पविषदांचे मुख्य कायगकािी अवधकािी,
15. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई,
16. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,
17. प्रबंधक, लोकायुक्त आवण उपलोकायुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
18. प्रबंधक,मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकिण,मुंबई,नागपूि,औिं गाबाद,
19. सवचि, मिािाष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई,
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20. सवचि,िाज्य वनिडणूक आयोग,
21. सवचि,िाज्य माविती आयोग,
22. मिासंचालक, माविती ि जनसंपकग मिासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,
23. िाज्यातील सिग मिामंडळे आवण उपक्रम यांचे व्यिस्ापकीय संचालक,
24. सिग मिानगिपावलकांचे आयुक्त,
25. सिग मुख्यावधकािी, नगिपविषदा/नगिपावलका,
26. संचालक, समाजकल्याण, पुणे,
27. आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक,
28. संचालक, आवदिासी संशोधन ि प्रवशक्षण संस्ा, पुणे,
29. संचालक, सेिायोजन, मुंबई,
30. मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूि,
31. मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुंबई/नागपूि,
32. अवधदान ि लेखा अवधकािी, मुंबई,
33. वनिासी लेखा पिीक्षा अवधकािी, मुंबई,
34. सिग मंत्रालयीन विभागांच्या अवधपत्याखालील विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख,
35. सिग मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती किण्यात येते की, त्यांच्या अवधपत्त्याखालील सिग विभाग
प्रमुख/ कायालय प्रमुख यांना सदि शासन वनणगयाची प्रत,त्यांच्या सतिािरुन सितंत्रपणे पाठिून
कायगिािी किण्याच्या सूचना दे ण्यात याव्यात.
36. ग्रं्पाल, मिािाष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन मुंबई
37. सिग मान्यता प्राप्त िाजकीय पक्षांची मध्यिती कायालये,मिािाष्ट्र िाज्य,
38. वनिड नसती, कायासन 16-ब.
***********
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परिशिष्ट-अ सिळसेिा भितीसाठी 100 बबदु नामािली
बबदु क्र.

प्रिगग

बबदु क्र

प्रिगग

बबदु क्र

प्रिगग

1

अनु सूवचत जाती

35

तति मागास िगग

69

तति मागास िगग

2

अनु सूवचत जमाती

36

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

70

खुला

3

विमुक्त जाती (अ)

37

अनु सूवचत जाती

71

अनु सूवचत जमाती

4

भटक्या जमाती (ब)

38

विशेष मागास प्रिगग-अ

72

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

5

तति मागास िगग

39

तति मागास िगग

73

अनु सूवचत जाती

40

खुला

74

खुला

6

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास
प्रिगग

7

भटक्या जमाती (क)

41

विमुक्त जाती (अ)

75

तति मागास िगग

8

खुला

42

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

76

विशेष मागास प्रिगग-अ

9

तति मागास िगग

43

अनु सूवचत जाती

77

भटक्या जमाती (ड)

10

खुला

44

खुला

78

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

11

भटक्या जमाती (ड)

45

तति मागास िगग

79

तति मागास िगग

12

अनु सूवचत जाती

46

खुला

80

खुला

47

भटक्या जमाती (ब)

81

अनु सूवचत जाती

13

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास
प्रिगग

14

खुला

48

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

82

खुला

15

विशेष मागास प्रिगग

49

तति मागास िगग

83

विमुक्त जाती (अ)

16

विशेष मागास प्रिगग-अ

50

खुला

84

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

17

तति मागास िगग

51

अनु सूवचत जाती

85

तति मागास िगग

52

खुला

86

खुला

18

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास
प्रिगग

19

तति मागास िगग

53

अनु सूवचत जमाती

87

विशेष मागास प्रिगग

20

खुला

54

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

88

खुला

21

अनु सूवचत जाती

55

तति मागास िगग

89

तति मागास िगग

22

खुला

56

विशेष मागास प्रिगग-अ

90

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

23

अनु सूवचत जमाती

57

भटक्या जमाती (क)

91

अनु सूवचत जाती

58

खुला

92

खुला

24

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास
प्रिगग

25

तति मागास िगग

59

तति मागास िगग

93

अनु सूवचत जमाती

26

खुला

60

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

94

विशेष मागास प्रिगग-अ

27

अनु सूवचत जाती

61

अनु सूवचत जाती

95

तति मागास िगग

28

खुला

62

खुला

96

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

29

तति मागास िगग

63

अनु सूवचत जमाती

97

अनु सूवचत जाती

64

खुला

98

खुला

30

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास
प्रिगग

31

भटक्या जमाती (क)

65

तति मागास िगग

99

भटक्या जमाती (ब)/(क)

32

खुला

66

शैक्षवणक आवण सामावजकदृष्ट्या मागास प्रिगग

100

खुला

33

अनु सूवचत जमाती

67

अनु सूवचत जाती

34

खुला

68

खुला
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सिळसेिा भितीसाठी 100 बबदु नामािली

प्रिगगवनिाय आिवक्षत बबदु

अनुक्रमांक

प्रिगग

आिक्षणाची

बबदु क्रमांक

टक्केिािी
1

अनुसूवचत जाती

13 %

1, 12, 21, 27, 37, 43, 51, 61, 67, 73, 81, 91, 97

2

अनुसूवचत जमाती

7%

2, 23, 33, 53, 63, 71, 93

3

विमुक्त जाती (अ)

3%

3, 41, 83,

4

भटक्या जमाती (ब)

2.5%

4, 47

5

भटक्या जमाती (क)

3.5%

7, 31, 57,

6

भटक्या जमाती (ड)

2%

11, 77

7

विशेष मागास प्रिगग

2%

15, 87

8

तति मागास प्रिगग

19%

5, 9, 17, 19, 25, 29, 35, 39, 45, 49, 55, 59, 65,

99(ब/क)

69, 75, 79, 85, 89, 95

9

शैक्षवणक आवण

16%

सामावजकदृष्ट्या

6, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78,
84, 90, 96

मागास प्रिगग
10

विशेष मागास प्रिगग-अ

5%

16,38,56,76,94

11

खुला

27%

8,10, 14, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 40, 44, 46, 50,
52, 58, 62, 64, 68, 70, 74, 80, 82, 86, 88,92,
98, 100
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पविवशष्ट्ट-ब
बबदु नामािलीचा िापि किण्यासंबध
ं ीच्या सूचना.
1) सिळसेिा भितीच्या पदांसंदभात सन 2014 चा मिािाष्ट्र अध्यादे श क्रमांक 14 मधील तितुदींस
अनुसरुन सुधावित बबदु नामािली तयाि किताना या शासन वनणगयासोबत जोडलेल्या पविवशष्ट्ट-अ
नुसाि विवित केलेली 100 बबदु नामािली िापिण्यात यािी.
2) बबदु नामािलीचा िापि किताना सेिा प्रिेश वनयमातील तितुदींनुसाि संिगाच्या एकूण मंजूि
पदसंख्येपक
ै ी सिळसेिा कोयातील पदांची संख्या वनवित किण्यात यािी.
3) वदनांक 9 जुलै 2014 िोजी विक्त असणािी पदे ि त्यानंति सिळसेिच्े या कोयातील विक्त िोणािी
पदे विचािात घेऊन चालू भिती िषात तसेच त्यापुढील भिती िषांसाठी विशेष मागास प्रिगगअ(एसबीसी-ए) या कविता आिक्षणाची गणना कितांना खाली नमूद केलेल्या कायगपध्दतीचा अिलंब
किण्यात यािा.
अ) वदनांक 9 जुलै 2014 िोजी संिगातील सिळसेिा कोयातील एकूण मंजूि पदसंख्येला
(वद.9 जुलै,2014 पुिीचे अ.जा.-13 %, अ.ज.7%, विजा-अ 3%, भ.ज.(ब)-2.5%, भ.ज.(क)3.5%, भ.ज.(ड)-2%, विमाप्र-2% ि तमाि-19%) एकूण 52 टक्के आिक्षण विचािात घेऊन
आिवक्षत पदांची गणना किािी.
आ) वदनांक 9 जुलै 2014 िोजी ििील आिक्षणानुसाि प्रिगग वनिाय मागास प्रिगाची ि खुल्या
प्रिगाची वकती पदे कायगित आिे त, याची गणना किािी.
त) वदनांक 9 जुलै 2014 िोजी संिगातील एकूण विक्त पदांची संख्या विचािात घेऊन त्यामधून
वदनांक 9 जुल,ै 2014 पूिीच्या मागास प्रिगांच्या विक्त पदांची संख्या (वद.9 जुल,ै 2014
पुिीचे अ.जा, अ.ज, विजा-अ , भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), विमाप्र ि तमाि) िजा किािी.
ई)

वदनांक 9 जुलै 2014 िोजी खुल्या प्रिगाची विक्त पदे विचािात घेऊन त्यािि नव्याने
आिक्षण लागू केलेल्या विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी 5% आिक्षणाची गणना
किािी.

उदा. एखाद्या संिगात मंजूि पद संख्या 100 आिे . वद.9 जुलै,2014 पयंत या संिगात 67 पदे
कायगित असुन 33 पदे विक्त आिे त. त्या संिगाचा प्रिगगवनिाय तपशील खालील प्रमाणे आिे .
अ.क्र.

प्रिगाचे नाि

आिक्षण टक्केिािी

आिक्षण-टक्केिािी नुसाि पदे

कायगित पदे

विक्त
(4-5)

1

2

3

4

5

6

1

अनु. जाती

13 %

13

10

10103

2

अनु.जमाती

7%

7

5

2

3

वि.जा. (अ)

3%

3

2

1

4

भ.ज.(ब)

2.5 %

3

1

2

5

भ.ज.(क)

3.5%

3

2

1

6

भ.ज.(ड)

2%

2

1

1

7

वि.मा.प्र.

2%

2

1

1

8

त.मा.ि.

19%

19

15

4

9

खुला

48 %

48

30

18

10

एकूण

100%

100

67

33
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ििील तक्त्याचे अिलोकन केले असता 33 विक्त पदांपक
ै ी खुल्या प्रिगाची 18 पदे विक्त आिेत.
A) पविले भिती िषग-अशा प्रकािे खुल्या प्रिगातील एकूण विक्त पदांच्या 5% प्रमाणे येणािी पदे िी नव्याने
आिक्षण लागू केलेल्या विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत असतील. म्िणजेच 18 च्या 5
%=0.90 म्िणजेच पूणांकात एकूण 1 पद विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी पविल्या भितीिषासाठी
आिवक्षत असेल.
B) दु सिे भिती िषग-दुस-या भिती िषात, खुल्या प्रिगात 20 विक्त पदे उपलब्ध झाली असे समजल्यास, दु सया भिती िषी विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी विक्ततेची गणना कितांना खुल्या प्रिगात आलेल्या
विक्त पदांच्या संख्येत मागील भितीिषामधील खुल्या प्रिगातील आलेली विक्त पदांची संख्या वमळिून
(म्िणजेच 20+18=38) येणाऱ्या एकूण 38 विक्त पदांच्या 5% प्रमाणे येणािी पदे 1.9 म्िणजेच पूणाकांत 2
पदे विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत िाितील. असे कित असताना, मागील भितीिषी
विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत केलेल्या पदांपक
ै ी भिलेली ि त्यापैकी सद्यस्स्तीत
कायगित पदे िजा करून उिगवित पदांची भिती किािी. म्िणजेच सदि उदाििणानुसाि मागील भितीिषी
विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत 1 पदापैकी 1 पद भिले असेल ि सद्यस्स्तीत सदिचे 1
पद कायगित असेल ति दु स-या भिती िषासाठी आिवक्षत 2 पदांपैकी 1 पदाची (2-1) भिती किािी.
C) वतसिे भिती िषग-त्यानंतिच्या वतस-या भिती िषात 32 पदे विक्त झाली असे समजल्यास, वतस-या भिती
िषी विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी विक्ततेची गणना कितांना खुल्या प्रिगात आलेल्या विक्त
पदांच्या संख्येत मागील भितीिषांमधील खुल्या प्रिगातील आलेली विक्त पदांची संख्या वमळिून (म्िणजेच
32+20+18=70) येणाऱ्या एकूण 70 विक्त पदांच्या 5 % प्रमाणे येणािी पदे 3.5 म्िणजेच पूणाकांत 4 पदे
विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत िाितील. असे कित असताना, मागील भितीिषी विशेष
मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत केलेल्या पदांपैकी भिलेली ि त्यापैकी सद्यस्स्तीत कायगित पदे
िजा करून उिगवित पदांची भिती किािी. म्िणजेच सदि उदाििणानुसाि मागील भितीिषाअखेि विशेष
मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत 2 पदांपैकी 1 पद भिले असेल ि सद्यस्स्तीत सदिचे 1 पद
कायगित असेल ति वतस-या भिती िषासाठी आिवक्षत 4 पदांपैकी 3 पदांची (4-1) भिती किािी.
D) चौ्े भिती िषग- त्यानंतिच्या चौथ्या भिती िषात 30 पदे विक्त झाली असे असे समजल्यास, चौथ्या भिती
िषी विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी विक्ततेची गणना कितांना खुल्या प्रिगात आलेल्या विक्त
पदांच्या संख्येत मागील भितीिषांमधील खुल्या प्रिगातील आलेली विक्त पदांची संख्या वमळिून (म्िणजेच
30+32+20+18=100) येणाऱ्या एकूण 100 विक्त पदांच्या 5% प्रमाणे येणािी पूणाकांत 5 पदे विशेष मागास
प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत िाितील. असे कित असताना, मागील भितीिषांमध्ये विशेष मागास
प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत केलेल्या पदांपक
ै ी भिलेली ि त्यापैकी सद्यस्स्तीत कायगित पदे िजा
करून उिगवित पदांची भिती किािी. म्िणजेच सदि उदाििणानुसाि मागील भितीिषा अखेि विशेष मागास
प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी आिवक्षत 4 पदांपैकी 4 पदे भिली असतील ि सद्यस्स्तीत सदिची 4 पदे कायगित
असतील ति चौथ्या भिती िषासाठी आिवक्षत 4 पदांपक
ै ी 1 पदाची (5-4) भिती किािी.
4) ििील प्रमाणे आिक्षण गणनेची कायगिािी जो पयंत विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) साठी अनुज्ञय
े 5
टक्के आिक्षणानुसाि पयाप्त आिवक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत, तो पयंत चालू ठे िािी. विशेष मागास प्रिगगअ(एसबीसी-ए) साठी 5 टक्के आिक्षणानुसाि पयाप्त आिवक्षत पदे प्राप्त झाल्यानंति मात्र प्रत्येक प्रिगगवनिाय
अनुज्ञेय टक्केिािीनुसाि त्या-त्या प्रिगाची पदे भिण्यात यािीत.
पद भिती केलेल्या विशेष मागास प्रिगग-अ(एसबीसी-ए) प्रिगातील उमेदिािांची बबदु नामािलीत बबदु
क्रमांक 16 पासून नोंद प्रािं भ करून यानुसाि त्यापुढे सदि प्रिगासाठीच्या बबदु िि नोंद किािी.
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5)

सुधावित बबदु नामािली तयाि किताना सध्या असलेली संिगातील सिळसेिा कोटयातील पदसंख्या

लक्षात घेऊन आिक्षण बबदु वनवित किण्यात यािेत. भविष्ट्यात संिगग संख्येत िाढ झाल्यास, अ्िा घट
झाल्यास, संबवं धत िषाची बबदु नामािली तयाि किताना सिळसेिा कोयातील पदसंख्येनुसाि आिवक्षत
बबदुं ची संख्या त्या प्रमाणात जासत अ्िा कमी किण्यात यािी.
6)

सिग मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी ,त्यांच्या अवधनसत सिग आस्ापनांना ििील विविध संिगाच्याबाबतीत

यानुसाि योग्य ती कायगिािी तातडीने किण्याच्या सूचना द्याव्यात. प्रत्येक संिगाबाबत ििील मागगदशगक
सूचनांनुसाि केलेल्या कायगिािीचा आढािा घ्यािा ि योग्य त्या प्रकािे कायगिािी किण्यात आलेली आिे याची
खातिजमा किण्यात यािी.
7) सध्या आिक्षणासंदभात अस्सतत्िात असलेले विविध शासन आदे श ििील प्रमाणे सुधािण्यात आले
असल्याचे गृवित धिण्यात यािे.
************
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शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास
(ईएसबीसी) प्रवगाकणिता आिक्षिाच्या
तितुदीनुसाि सिळसेवा भितीसाठी
सुधाणित बबदु नामावली णवणित कििेबाबत.
मिािाष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन णवभाग
मादाम कामा मागग,िु तात्मा िािगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई -400 032.
शासन णनिगय क्रमांक बीसीसी 2013/प्र.क्र.354/भाग-2/2013 /16-ब
णदनांक : 24 िुल,ै 2014.
वाचा:-

1. सन 2014 चा मिािाष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 13, णदनांक 9 िुलै, 2014. मिािाष्ट्र िाज्य शैक्षणिक आणि
सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगाकणिता (िाज्यातील शैक्षणिक संस्ांमधील िागांच्या प्रवेशाचे
आणि िाज्याच्या णनयंत्रिाखालील लोकसेवांमधील णनयुक्त्यांचे बकवा पदांचे) आिक्षि अध्यादे श, 2014.

2. शासन णनिगय सामाणिक न्याय व णवशेष सिाय्य णवभाग क्र.सीबीसी-10/2013/प्र.क्र.35/मावक,
णद.15 िुलै,2014.

3. मिािाष्ट्र िाज्य लोकसेवा (अनुसूणचत िाती, अनुसूणचत िमाती, णनिणधसूचीत िमाती (णवमुक्त िाती),
भटक्या िमाती , णवशेष मागास प्रवगग आणि इति मागासवगग यांच्यासाठी आिक्षि) अणधणनयम,2001.

4. शासन णनिगय, सामान्य प्रशासन णवभाग क्र. बीसीसी 1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, णद. 29.3.1997.
प्रसतावना :उपिोक्त संदभाधीन क्रमांक 1 ये्े नमूद केलेल्या मिािाष्ट्र िाज्य शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या
मागास (ईएसबीसी) प्रवगाकणिता

(िाज्यातील शैक्षणिक संस्ांमधील िागांच्या प्रवेशाचे आणि िाज्याच्या

णनयंत्रिाखालील लोकसेवांमधील णनयुक्त्यांचे बकवा पदांचे) आिक्षि अध्यादे श 2014 (सन 2014 चा मिािाष्ट्र
अध्यादे श क्र.13) अन्वये “शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग” णनमाि किण्यात आला आिे, सदि
अध्यादेशातील कलम 4 (1) नुसाि या प्रवगास सिळसेवच्े या पदभितीमध्ये 16 टक्के आिक्षि णवणित किण्यात
आले आिे .
उक्त अध्यादे शातील कलम 4 (1) नुसाि व सामाणिक न्याय व णवशेष सिाय्य णवभागाच्या संदभाधीन
क्रमांक 2 ये्ील णदनांक 15 िुलै, 2014 च्या शासन णनिगयानुसाि शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास
प्रवगासाठी 16 टक्के आिक्षिास अनुसरून, शासन णनिगय, सामान्य प्रशासन णवभाग,
1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, णद. 29.3.1997 च्या शासन णनिगयान्वये णवणित केलेल्या

क्र.बीसीसी

बबदु नामावलीमध्ये

सिळसेवा भितीच्या पदांसंदभात उक्त अध्यादे शातील कलम 8 (1) नुसाि सुधाििा किण्याची बाब शासनाच्या
णवचािाधीन िोती. याबाबत शासन खालील प्रमािे आदेश दे त आिे .
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शासन णनिगय :- शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगासाठी (ईएसबीसी) संदभाधीन क्रमांक 1 ये्ील
अध्यादेशानुसाि 16 टक्के आिक्षि लागू किण्याची तितूद किण्यात आली आिे .
उपिोक्त संदभाधीन क्र.2 ये्ील सामाणिक न्याय व णवशेष सिाय्य णवभागाच्या णद.15 िुलै,2014 च्या
शासन णनिगयान्वये, िाज्यात शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास समािासाठी भाितीय िाज्य घटनेच्या कलम
15(4), 15(5), 16(4) व 46 नुसाि शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग (शै.सा.मा.प्र.) (Educationally
and Socially Backward Category) (E.S.B.C.) असा नवीन प्रवगग तयाि किण्यात आल्याचे व या प्रवगात मिाठा
समािाचा समावेश किण्यात आल्याचे आदे श णनगगणमत केले आिेत.

त्याअनुषग
ं ाने

शैक्षणिक आणि

सामाणिकदृष्ट्या मागास (शै.सा.मा.प्र.) (Educationally and Socially Backward Category) (E.S.B.C.)
प्रवगासाठी, िाज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय / णनमशासकीय सेवत
े सिळसेवा भितीच्या पदांमध्ये 16 टक्के
आिक्षि णवणित किण्यात येत आिे . त्यानुसाि शासन णनिगय सामान्य प्रशासन णवभाग क्र.बीसीसी
1097/प्र.क्र.2/97/16-ब णद.29.3.1997 अन्वये णवणित किण्यात आलेली बबदु नामावली सुधाणित किण्यात येत
आिे .
2.

संदभाधीन क्रमांक 1 ये्ील,णदनांक 9 िुलै, 2014 चा अध्यादेश प्रणसध्द झाल्याच्या णदनांकापासून,

शासकीय / णनमशासकीय सेवत
े ील सिळसेवा भितीसंदभात सोबतच्या पणिणशष्ट्ट-अ नुसाि णवणित किण्यात येत
असलेल्या सुधाणित बबदु नामावलीचा अवलंब किण्यात यावा.
3.

गुिवत्तेवि णनयुक्त झालेल्या शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगातील कमगचा-

यांची संबणं धत प्रवगाच्या आिणक्षत पदावि गिना किण्यात येऊ नये. त्यांची णनयुक्ती संबणं धत आिक्षि बबदु वि
दशगवू नये. त्यांची नोंद खुल्या प्रवगातील बबदु वि दशगणवण्यात यावी.
4.

शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगासाठी (ईएसबीसी) सिळसेवन
े े भिण्यात येिािी 16 टक्के

आिक्षिाची पदे णदनांक 9 िुलै, 2014 पासून भििे आवश्यक आिे. त्यामुळे संवगामध्ये णदनांक 9 िुलै 2014
िोिी णिक्त असिािी पदे व त्यानंति सिळसेवच्े या कोटयातील णिक्त िोिािी पदे णवचािात घेऊन चालू भिती
वषात तसेच त्यापुढील भिती वषांकणिता शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) या प्रवगाकिीता
आिक्षिाची गिना कितांना ,सोबत िोडलेल्या पणिणशष्ट्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या कायगपध्दतीचा अवलंब
किण्यात यावा.
5.

संदभीय सन 2014 चा मिािाष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 13 मधील कलम 18 (1) नुसाि, या अध्यादे शाच्या

प्रािं भापूवी म्िििेच णदनांक 9 िुलै, 2014 पूवीच सिळसेवा भितीमधील णनवड प्रणक्रया सुरू झाली असेल,
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अशा प्रकििांना या अध्यादेशाच्या तितुदी लागू िोिाि नािीत. अशा प्रकििांच्या बाबतीत, सदि अध्यादे शाच्या
प्रािं भापूवी िे शासकीय आदे श लागू िोते आणि आिक्षि अणधणनयम,2001 मधील ज्या तितुदी लागू िोत्या,
त्यानुसाि कायगवािी किण्यात यावी.
6.

णद.9 िुलै 2014 पूवी ज्या प्रकििी सिळसेवा भितीच्या प्रणक्रयेची कायगवािी पूिग झालेली आिे , त्याचे

पुनर्ववलोकन किण्याची आवश्यकता नािी. यापुढे सवग मंत्रालयीन प्रशासकीय णवभागांनी सिळसेवा भितीसाठी
सोबत िोडलेल्या पणिणशष्ट्ट-अ नुसाि सुधाणित बबदु नामावलीचा अवलंब किावा. पूवीपासून आिक्षि लागू
असलेल्या मागासप्रवगांचा अनुशेष असल्यास तो सिळसेवा भितीच्यावेळी णवचािात घेण्यात यावा.
7.

सदि शासन णनिगय िाज्यातील सवग शासकीय, णनमशासकीय कायालये, सेवामंडळे , मिानगिपाणलका,

नगिपाणलका, शैक्षणिक संस्ा,स्ाणनक सविाज्य संस्ा, णिल्िा पणिषदा, मिामंडळे ,शासकीय अनुदान प्राप्त
संस्ा,णवद्यापीठे ,सिकािी संस्ा , शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अणधपत्त्याखालील बकवा शासनाने अनुदान
णदलेली मंडळे इत्यादींना लागू िािील. याबाबत सवग प्रशासकीय णवभागांनी त्यांच्या अणधनसत असलेल्या सवग
क्षेणत्रय कायालयांना/आस्ापनांना योग्य ते आदे श णनगगणमत किावेत.
8.

सिळसेवव्े दािे किण्यात येिाऱ्या णनयुक्त्यांबाबत, विील प्रमािे बबदु नामावलीचा अवलंब किताना,

सोबत िोडलेल्या पणिणशष्ट्ट-ब मध्ये नमूद किण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन किण्यात यावे.
िे आदे श णदनांक 9 िुल,ै 2014 पासून अंमलात येतील.
सदििू शासन णनिगय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावि उपलब्ध
असून त्याचा संगिक सांकेतांक क्रमांक 201407241724554707 असा आिे . िा शासन
णनिगय णडिीटल सवाक्षिीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने,

( प्रमोद त्र्यं. नलावडे )
सणचव, मिािाष्ट्र शासन.
प्रणत,
1. िाज्यपाल यांचे सणचव,
2. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सणचव,
3. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सणचव,
4. सवग मंत्री/िाज्यमंत्री यांचे खािगी सणचव,
5. मा. णविोधी पक्षनेता,णवधानपणिषद
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6. मा. णविोधी पक्षनेता,णवधानसभा
7. सवग णवधानसभा सदसय/णवधानपणिषद सदसय
8. मुख्य सणचव,मिािाष्ट्र िाज्य.
9. अपि मुख्य सणचव/प्रधान सणचव/सणचव, सवग मंत्रालयीन णवभाग,
10. प्रधान सणचव,मिािाष्ट्र णवधानमंडळ सणचवालय(णवधानसभा)
11. प्रधान सणचव,मिािाष्ट्र णवधानमंडळ सणचवालय(णवधानपणिषद)
12. सवग णवभागीय आयुक्त,
13. सवग णिल्िाणधकािी,
14. सवग णिल्िा पणिषदांचे मुख्य कायगकािी अणधकािी,
15. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई,
16. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,
17. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
18. प्रबंधक,मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायाणधकिि,मुंबई,नागपूि,औिं गाबाद,
19. सणचव, मिािाष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
20. सणचव,िाज्य णनवडिूक आयोग,
21. सणचव,िाज्य माणिती आयोग,
22. मिासंचालक, माणिती व िनसंपकग मिासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,
23. िाज्यातील सवग मिामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्ापकीय संचालक,
24. सवग मिानगिपाणलकांचे आयुक्त,
25. सवग मुख्याणधकािी, नगिपणिषदा/नगिपाणलका,
26. संचालक, समािकल्याि, पुिे,
27. आयुक्त, आणदवासी णवकास, नाणशक,
28. संचालक, आणदवासी संशोधन व प्रणशक्षि संस्ा, पुिे,
29. संचालक, सेवायोिन, मुंबई,
30. मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूि,
31. मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुंबई/नागपूि,
32. अणधदान व लेखा अणधकािी, मुंबई,
33. णनवासी लेखा पिीक्षा अणधकािी, मुंबई,
34. सवग मंत्रालयीन णवभागांच्या अणधपत्याखालील णवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख,
35. सवग मंत्रालयीन णवभाग, त्यांना णवनंती किण्यात येते की, त्यांच्या अणधपत्त्याखालील सवग णवभाग प्रमुख/
कायालय प्रमुख यांना सदि शासन णनिगयाची प्रत,त्यांच्या सतिावरुन सवतंत्रपिे पाठवून कायगवािी
किण्याच्या सूचना दे ण्यात याव्यात.
36. ग्रं्पाल, मिािाष्ट्र णवधानमंडळ सणचवालय, णवधानभवन मुंबई
37. सवग मान्यता प्राप्त िािकीय पक्षांची मध्यवती कायालये,मिािाष्ट्र िाज्य,
38. णनवड नसती, कायासन 16-ब.
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परिशिष्ट-अ
सिळसेवा भितीसाठी 100 बबदु नामावली
बबदु क्र.

प्रवगग

बबदु क्र

प्रवगग

बबदु क्र

प्रवगग

1

अनुसूणचत िाती

35

इति मागास वगग

69

इति मागास वगग

2

अनुसूणचत िमाती

36

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

70

खुला

3

णवमुक्त िाती (अ)

37

अनुसूणचत िाती

71

अनुसूणचत िमाती

4

भटक्या िमाती (ब)

38

णवशेष मागास प्रवगग -अ

72

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

5

इति मागास वगग

39

इति मागास वगग

73

अनुसूणचत िाती

40

खुला

74

खुला

6

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या
मागास प्रवगग

7

भटक्या िमाती (क)

41

णवमुक्त िाती (अ)

75

इति मागास वगग

8

खुला

42

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

76

णवशेष मागास प्रवगग -अ

9

इति मागास वगग

43

अनुसूणचत िाती

77

भटक्या िमाती (ड)

10

खुला

44

खुला

78

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

11

भटक्या िमाती (ड)

45

इति मागास वगग

79

इति मागास वगग

12

अनुसूणचत िाती

46

खुला

80

खुला

47

भटक्या िमाती (ब)

81

अनुसूणचत िाती

13

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या
मागास प्रवगग

14

खुला

48

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

82

खुला

15

णवशेष मागास प्रवगग

49

इति मागास वगग

83

णवमुक्त िाती (अ)

16

णवशेष मागास प्रवगग -अ

50

खुला

84

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

17

इति मागास वगग

51

अनुसूणचत िाती

85

इति मागास वगग

52

खुला

86

खुला

18

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या
मागास प्रवगग

19

इति मागास वगग

53

अनुसूणचत िमाती

87

णवशेष मागास प्रवगग

20

खुला

54

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

88

खुला

21

अनुसूणचत िाती

55

इति मागास वगग

89

इति मागास वगग

22

खुला

56

णवशेष मागास प्रवगग -अ

90

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

23

अनुसूणचत िमाती

57

भटक्या िमाती (क)

91

अनुसूणचत िाती

58

खुला

92

खुला

24

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या
मागास प्रवगग

25

इति मागास वगग

59

इति मागास वगग

93

अनुसूणचत िमाती

26

खुला

60

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

94

णवशेष मागास प्रवगग -अ

27

अनुसूणचत िाती

61

अनुसूणचत िाती

95

इति मागास वगग

28

खुला

62

खुला

96

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

29

इति मागास वगग

63

अनुसूणचत िमाती

97

अनुसूणचत िाती

64

खुला

98

खुला

30

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या
मागास प्रवगग

31

भटक्या िमाती (क)

65

इति मागास वगग

99

भटक्या िमाती (ब)/(क)

32

खुला

66

शै क्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास प्रवगग

100

खुला

33

अनुसूणचत िमाती

67

अनुसूणचत िाती

34

खुला

68

खुला
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प्रवगगणनिाय आिणक्षत बबदु

अनुक्रमांक

प्रवगग

आिक्षिाची

बबदु क्रमांक

टक्केवािी
1

अनुसूणचत िाती

13 %

1, 12, 21, 27, 37, 43, 51, 61, 67, 73, 81, 91, 97

2

अनुसूणचत िमाती

7%

2, 23, 33, 53, 63, 71, 93

3

णवमुक्त िाती (अ)

3%

3, 41, 83,

4

भटक्या िमाती (ब)

2.5%

4, 47

5

भटक्या िमाती (क)

3.5%

7, 31, 57,

6

भटक्या िमाती (ड)

2%

11, 77

7

णवशेष मागास प्रवगग

2%

15, 87

8

इति मागास प्रवगग

19%

5, 9, 17, 19, 25, 29, 35, 39, 45, 49, 55, 59, 65,

99(ब/क)

69, 75, 79, 85, 89, 95

9

शैक्षणिक आणि

16%

सामाणिकदृष्ट्या

6, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78,
84, 90, 96

मागास प्रवगग
10

णवशेष मागास प्रवगग-अ

5%

16,38,56,76,94

11

खुला

27%

8,10, 14, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 40, 44, 46, 50,
52, 58, 62, 64, 68, 70, 74, 80, 82, 86, 88,92,
98, 100
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पणिणशष्ट्ट-ब
बबदु नामावलीचा वापि किण्यासंबध
ं ीच्या सूचना.
1) सिळसेवा भितीच्या पदांसंदभात सन 2014 चा मिािाष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 13 मधील तितुदींस अनुसरुन
सुधाणित बबदु नामावली तयाि किताना या शासन णनिगयासोबत िोडलेल्या पणिणशष्ट्ट-अ नुसाि णवणित
केलेली 100 बबदु नामावली वापिण्यात यावी.
2) बबदु नामावलीचा वापि किताना सेवा प्रवेश णनयमातील तितुदींनुसाि संवगाच्या एकूि मंिूि
पदसंख्येपक
ै ी सिळसेवा कोयातील पदांची संख्या णनणित किण्यात यावी.
3) णदनांक 9 िुलै 2014 िोिी णिक्त असिािी पदे व त्यानंति सिळसेवच्े या कोयातील णिक्त िोिािी पदे
णवचािात घेवून चालू भिती वषात तसेच त्यापुढील भिती वषांसाठी शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या
मागास (ईएसबीसी) या प्रवगाकणिता आिक्षिाची गिना कितांना खाली नमूद केलेल्या कायगपध्दतीचा
अवलंब किण्यात यावा.
अ) णदनांक 9 िुलै 2014 िोिी संवगातील सिळसेवा कोयातील एकूि मंिूि पदसंख्येला (णद.9
िुलै,2014 पुवीचे अ.िा.-13 %, अ.ि.7%, णविा-अ 3%, भ.ि.(ब)-2.5%, भ.ि.(क)-3.5%,
भ.ि.(ड)-2%, णवमाप्र-2% व इमाव-19%) एकूि 52 टक्के आिक्षि णवचािात घेऊन आिणक्षत पदांची
गिना किावी.
आ) णदनांक 9 िुलै 2014 िोिी विील आिक्षिानुसाि प्रवगग णनिाय मागास प्रवगाची व खुल्या प्रवगाची
णकती पदे कायगित आिे त, याची गिना किावी.
इ) णदनांक 9 िुलै 2014 िोिी संवगातील एकूि णिक्त पदांची संख्या णवचािात घेऊन त्यामधून णदनांक
9 िुलै, 2014 पूवीच्या मागास प्रवगांच्या णिक्त पदांची संख्या (णद.9 िुल,ै 2014 पुवीचे अ.िा, अ.ि,
णविा-अ , भ.ि.(ब), भ.ि.(क), भ.ि.(ड), णवमाप्र व इमाव) विा किावी.
ई)

णदनांक 9 िुलै 2014 िोिी खुल्या प्रवगाची णिक्त पदे णवचािात घेऊन त्यावि नव्याने आिक्षि लागू
केलेल्या शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी 16% आिक्षिाची गिना
किावी.
उदा. एखाद्या संवगात मंिूि पदसंख्या 100 आिे . णद.9 िुल,ै 2014 पयंत या संवगात 67 पदे कायगित
असुन 33 पदे णिक्त आिे त. त्या संवगाचा प्रवगगणनिाय तपशील खालील प्रमािे आिे .

अ.क्र.

प्रवगाचे नाव

आिक्षि टक्केवािी

आिक्षि-टक्केवािी नुसाि पदे

कायगित पदे

णिक्त पदे
(4-5)

1

2

3

4

5

1

अनु. िाती

13 %

13

10

2

अनु.िमाती

7%

7

5

2

3

णव.िा. (अ)

3%

3

2

1

4

भ.ि.(ब)

2.5 %

3

1

2

5

भ.ि.(क)

3.5%

3

2

1

6

भ.ि.(ड)

2%

2

1

1

7

णव.मा.प्र.

2%

2

1

1

8

इ.मा.व.

19%

19

15

4

9

खुला

48 %

48

30

18

10

एकूि

100%

100

67

33
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विील तक्त्याचे अवलोकन केले असता 33 णिक्त पदांपक
ै ी खुल्या प्रवगाची 18 पदे णिक्त आिेत.
A) पणिले भिती वषग-अशा प्रकािे खुल्या प्रवगातील एकूि णिक्त पदांच्या 16 % प्रमािे येिािी पदे िी नव्याने आिक्षि
लागू केलेल्या शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिणक्षत असतील. म्िििेच 18
च्या 16 %=2.88 म्िििेच पूिांकात एकूि 3 पदे

शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी)

प्रवगासाठी पणिल्या भितीवषासाठी आिणक्षत असतील.
B) दु सिे भिती वषग-दु स-या भिती वषात, खुल्या प्रवगात 20 णिक्त पदे उपलब्ध झाली असे समिल्यास, दु स-या
भिती वषी शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी णिक्ततेची गिना कितांना खुल्या
प्रवगात आलेल्या णिक्त पदांच्या संख्येत मागील भितीवषामधील खुल्या प्रवगातील आलेली णिक्त पदांची संख्या
णमळवून (म्िििेच 20+18=38) येिाऱ्या एकूि णिक्त 38 पदांच्या 16% प्रमािे येिािी पदे 6.08 म्िििेच
पूिाकांत 6 पदे , शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिक्षीत िाितील. असे कित
असताना, मागील भितीवषी शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिणक्षत केलेल्या
पदांपैकी भिलेली व त्यापैकी सद्यस्स्तीत कायगित पदे विा करून उवगणित पदांची भिती किावी. म्िििेच सदि
उदािििानुसाि मागील भितीवषी शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिणक्षत 3
पदांपैकी 2 पदे भिली असतील व सद्यस्स्तीत सदिची 2 पदे कायगित असतील ति दु स-या भिती वषासाठी
आिणक्षत 6 पदांपैकी 4 पदांची (6-2) भिती किावी.
C) णतसिे भिती वषग-त्यानंतिच्या णतस-या भिती वषात 32 पदे णिक्त झाली असे समिल्यास, णतस-या भिती वषी
शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी णिक्ततेची गिना कितांना खुल्या प्रवगात
आलेल्या णिक्त पदांच्या संख्येत मागील भितीवषांमधील खुल्या प्रवगातील आलेली णिक्त पदांची संख्या णमळवून
(म्िििेच 32+20+18=70) येिाऱ्या एकूि 70 णिक्त पदांच्या 16% प्रमािे येिािी पदे 11.2 म्िििेच पूिाकांत
11 पदे शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिक्षीत िाितील. असे कित असताना,
मागील भितीवषी शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिणक्षत केलेल्या पदांपक
ै ी
भिलेली व त्यापैकी सद्यस्स्तीत कायगित पदे विा करून उवगणित पदांची भिती किावी. म्िििेच सदि
उदािििानुसाि मागील

भितीवषाअखेि शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी

आिणक्षत 6 पदांपक
ै ी 5 पदे भिली असतील व सद्यस्स्तीत सदिची 5 पदे कायगित असतील ति णतस-या भिती
वषासाठी आिणक्षत 11 पदांपक
ै ी 6 पदांची (11-5) भिती किावी.
D) चौ्े भिती वषग- त्यानंतिच्या चौथ्या भिती वषात 30 पदे णिक्त झाली असे असे समिल्यास, चौथ्या भिती वषी
शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी णिक्ततेची गिना कितांना खुल्या प्रवगात
आलेल्या णिक्त पदांच्या संख्येत मागील भितीवषांमधील खुल्या प्रवगातील आलेली णिक्त पदांची संख्या णमळवून
(म्िििेच 30+32+20+18=100) येिाऱ्या एकूि णिक्त 100 पदांच्या 16% प्रमािे येिािी पूिाकांत 16 पदे
शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिणक्षत िाितील. असे कित असताना, मागील
भितीवषांमध्ये शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी आिणक्षत केलेल्या पदांपक
ै ी
भिलेली व त्यापैकी सद्यस्स्तीत कायगित पदे विा करून उवगणित पदांची भिती किावी. म्िििेच सदि
उदािििानुसाि मागील

भितीवषाअखेि शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी

आिणक्षत 11 पदांपक
ै ी 11 पदे भिली असतील व सद्यस्स्तीत सदिची 11 पदे कायगित असतील ति चौथ्या भिती
वषासाठी आिणक्षत 16 पदांपक
ै ी 5 पदांची (16-11) भिती किावी.
4)

विील प्रमािे आिक्षि गिनेची कायगवािी िो पयंत शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी)

प्रवगासाठी अनुज्ञय
े 16 टक्के आिक्षिानुसाि पयाप्त आिणक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत, तो पयंत चालू ठे वावी.
शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगासाठी 16 टक्के आिक्षिानुसाि पयाप्त आिणक्षत पदे
प्राप्त झाल्यानंति मात्र प्रत्येक प्रवगगणनिाय अनुज्ञय
े टक्केवािीनुसाि त्या-त्या प्रवगाची पदे भिण्यात यावीत.
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पद भिती केलेल्या शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवगातील उमेदवािांची
बबदु नामावलीत बबदु क्रमांक 6 पासून नोंद प्रािं भ करून यानुसाि त्यापुढे सदि प्रवगासाठीच्या बबदु वि नोंद किावी.
5)

सुधाणित बबदुनामावली तयाि किताना सध्या असलेली संवगातील सिळसेवा कोटयातील पदसंख्या लक्षात

घेऊन आिक्षि बबदु णनणित किण्यात यावेत. भणवष्ट्यात संवगग संख्येत वाढ झाल्यास, अ्वा घट झाल्यास, संबणं धत
वषाची बबदु नामावली तयाि किताना सिळसेवा कोयातील पदसंख्येनुसाि आिणक्षत बबदुं ची संख्या त्या प्रमािात
िासत अ्वा कमी किण्यात यावी.
6)

सवग मंत्रालयीन णवभाग प्रमुखांनी ,त्यांच्या अणधनसत सवग आस्ापनांना विील णवणवध संवगाच्याबाबतीत

यानुसाि योग्य ती कायगवािी तातडीने किण्याच्या सूचना द्याव्यात.प्रत्येक संवगाबाबत विील मागगदशगक
सूचनांनुसाि केलेल्या कायगवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकािे कायगवािी किण्यात आलेली आिे याची
खातििमा किण्यात यावी.
7) सध्या आिक्षिासंदभात अस्सतत्वात असलेले णवणवध शासन आदेश विील प्रमािे सुधािण्यात आले असल्याचे
गृणित धिण्यात यावे.
************
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