
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल सिसिशन 
क्र.3123/2020 मध्ये सि.5 मे,2021 रोजी सिलले्या 
न्यायसनर्णयनुसार सरळसेर्वा भरतीसाठी सुधासरत 
बिंिुनामार्वली सर्वसित कररे्िंािंत.    
 

मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन सर्वभाग 

शासन सनर्णय क्रमाांक : िंीसीसी- 2021/प्र.क्र.387 /16-िं(ए) 
मािाम कामा मागण, िुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांिंई -400 032. 
सिनाांक : 06 जूलै, 2021 

र्वाचा:-  
1. सन 2018 चा मिाराष्ट्र असधसनयम क्रमाांक 62, सिनाांक 30 नोहिेंिंर, 2018. मिाराष्ट्र राज्य सामासजक   

आसर् शैक्षसर्क मागास (एसईिंीसी)  र्वगाकसरता  (राज्यातील शैक्षसर्क सांस्ाांमधील जागाांच्या प्रर्वशेाच े
आसर् राज्याच्या सनयांत्रर्ाखालील लोकसेर्वाांमधील सनयकु्त्याांचे बकर्वा ििाांचे) आरक्षर् असधसनयम, 
2018. 

2. मिाराष्ट्र  राज्य लोकसेर्वा (अनुसूसचत जाती, अनुसूसचत जमाती, सनरसधसूचीत  जमाती (सर्वमुक्त जाती), 
भिक्या जमाती , सर्वशेष मागास प्रर्वगण आसर् इतर मागासर्वगण याांच्यासाठी आरक्षर्) असधसनयम,2001. 

3.  शासन सनर्णय, सामान्य प्रशासन सर्वभाग क्र. िंीसीसी1097/प्र.क्र.2/97/16-िं, सि. 29.3.1997. 
        4.  शासन सनर्णय, सामान्य प्रशासन सर्वभाग क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, सि. 12.02.2019. 

5. शासन सनर्णय, सामान्य प्रशासन सर्वभाग क्र.िंीसीसी 2019/प्र.क्र.118ए/2019/16-िं,  
सि. 16.2.2019 र्व शासन शुध्िीित्रक सि. 18.2.2019 

6. मा.उच्च न्यायालय,मुांिंई याांनी सि.27 जुन,2019 रोजी जनसित यासचका क्र १७५/२०१८ र्व इतर 
सांलग्न यासचकाांमध्ये  सिलेला सनर्णय  

7. मिाराष्ट्र राज्य सामासजक आसर् शैक्षसर्क मागास (एसईिंीसी) र्वगाकसरता (राज्यातील शैक्षसर्क 
सांस्ाांमधील जागाांच्या प्रर्वशेाचे आसर् राज्याच्या सनयांत्रर्ाखालील लोकसेर्वाांमधील सनयुक्त्याांचे बकर्वा 
ििाांचे) आरक्षर् (सधुारर्ा) असधसनयम 201९ (सन 2019 चा मिाराष्ट्र असधसनयम क्र.7)  
सि.3 जुलै,2019  

8. शासन सनर्णय, सामान्य प्रशासन सर्वभाग क्र. िंीसीसी-2018/प्र.क्र. 581 ए /16-िं, सि. 4.7.2019. 
9. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल सिसिशन क्र.3123/2020 मध्ये सि.5 मे,2021 रोजी सिलेला सनर्णय 

 
प्रसतार्वना :-  

मिाराष्ट्र राज्य सामासजक आसर् शैक्षसर्क मागास (एसईिंीसी) र्वगाकसरता (राज्यातील शैक्षसर्क 

सांस्ाांमधील जागाांच्या प्रर्वशेाचे आसर् राज्याच्या सनयांत्रर्ाखालील लोकसेर्वाांमधील सनयुक्त्याांचे बकर्वा ििाांचे) 

आरक्षर् (सधुारर्ा ) असधसनयम 201९ (सन 2019 चा मिाराष्ट्र असधसनयम क्र.7) सि.3 जुलै,2019 राज्याच्या 

सनयांत्रर्ाखालील लोकसेर्वाांमधील सरळसेर्वा प्रर्वशेाच्या एकूर् सनयकु्त्याांच्या 13% (तेरा िक्के) इतक्या जागा 

ह्या, मराठा समाजासि सामासजक आसर् शैक्षसर्कदृष्ट्या मागास (एसईिंीसी) र्वगासाठी सनसित केल्या आिेत.  

त्याअनुषांगाने सांिभासधन क्र.8 ये्ील सि.4.7.2019 च्या सनर्णयान्र्वये एसईिंीसी र्वगाच्या 13 िक्के आरक्षर्ासि 

सरळसेर्वा भरतीकरीता सधुासरत बिंिूनामार्वली सर्वसित करण्यात आली िोती. 
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मा.उच्च न्यायालय,मुांिंई याांनी सि.27 जुन,2019 रोजी जनसित यासचका क्र १७५/२०१८ र्व इतर 
सांलग्न यासचकाांमध्ये  सिलेल्या सनर्णयासर्वरूद्ध मा.सर्वोच्च न्यायालयात िाखल करण्यात आलेल्या ससव्हिल 
सिसिशन क्र.3123/2020 मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सि.5 मे,2021 रोजी अांसतम सनर्णय िेऊन सांिभण क्र.1 
ये्ील आरक्षर् असधसनयम, 2018 अर्वधै ठररू्वन एसईिंीसी र्वगाच े आरक्षर् रद्द केले आिे.मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या सिर सनर्णयाची अांमलिंजार्वर्ी करण्यासाठी सांिभण क्र.8 ये्ील सि.4.7.2019 चा शासन 
सनर्णयान्र्वये सरळसेर्वा भरतीकरीता सर्वसित करण्यात आलेली बिंिुनामार्वली सधुारीत करण्याची िंािं 
शासनाच्या सर्वचारासधन िोती.त्यानुसार सरळसेर्वा भरतीकरीता िढुीलप्रमारे् सधुारीत बिंिुनामार्वली सर्वसित 
करण्याचा सनर्णय शासनाने घेतला आिे- 

   

शासन सनर्णय :-   
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल सिसिशन क्र.3123/2020 मध्ये सि.5 मे,2021 रोजी सिलेल्या 

सनर्णयास अनुसरून राज्याच्या लोकसेर्वाांमधील शासकीय / सनमशासकीय सेर्वते सरळसेर्वा भरतीसाठी सांिभण 
क्र. 8 ये्ील सि.4.7.2019 च्या शासन सनर्णयान्र्वये सर्वसित करण्यात आलेली बिंिुनामार्वली सुधारीत करून 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एसईिंीसी आरक्षर्ास स्सगती सिल्याच्या सिनाांकािासनू म्िर्जचे  सि.9 सप्िेंिंर, 
2020 िासून शासकीय / सनमशासकीय सेर्वतेील सरळसरे्वा भरतीसाठी सोिंतच्या िसरसशष्ट्ि-अ र्व िसरसशष्ट्ि-
िं नुसार सधुासरत बिंिुनामार्वली सर्वसित करण्यात येत आिे.सर्वण शासकीय / सनमशासकीय सेर्वतेील सरळसेर्वा 
भरतीकरीता या बिंिुनामार्वलीचा र्वािर करण्यात यार्वा. 

2. सिर शासन सनर्णय राज्यातील सर्वण शासकीय, सनमशासकीय कायालये, सेर्वामांडळे, 
मिानगरिासलका, नगरिासलका, शैक्षसर्क सांस्ा, स्ासनक सर्वराज्य सांस्ा, सजल्िा िसरषिा, मिामांडळे, 
शासकीय अनुिान प्राप्त सांस्ा, सर्वद्यािीठे, सिकारी सांस्ा, शासकीय उिक्रम र्व शासनाच्या 
असधित्त्याखालील बकर्वा शासनाने अनुिान सिलेली मांडळे इत्यािींना  लागू  रािील. यािंािंत सर्वण प्रशासकीय 
सर्वभागाांनी त्याांच्या असधनसत असलेल्या सर्वण क्षेसत्रय कायालयाांना/आस्ािनाांना योग्य ते आिेश सनगणसमत 
करार्वते.  

3.           सिरिू शासन सनर्णय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळार्वर उिलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 202107061529071907 असा आिे. िा शासन 

सनर्णय सडजीिल सर्वाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आिे.           

               मिाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आिेशानुसार र्व नार्वाने, 

 

                                            ( र. अां. खडसे ) 
                                                                                       अर्वर ससचर्व, मिाराष्ट्र शासन. 

प्रसत, 
1) राज्यिाल याांच ेप्रधान ससचर्व,राजभर्वन,मलिंार सिल,मुांिंई. 
2) मुख्यमांत्रयाांच ेअिर मुख्य ससचर्व/प्रधान ससचर्व/ससचर्व,मांत्रालय,मुांिंई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) सर्वण मांत्री/राज्यमांत्री याांच ेखाजगी ससचर्व, 
4) मा. सर्वरोधी िक्षनेता,सर्वधानिसरषि 
5) मा. सर्वरोधी िक्षनेता,सर्वधानसभा 
6) सर्वण सर्वधानसभा सिसय/सर्वधानिसरषि सिसय र्व सांसि सिसय,मिाराष्ट्र राज्य,मुांिंई. 
7) मुख्य ससचर्व,मिाराष्ट्र राज्य. 
8) अिर मुख्य ससचर्व/प्रधान ससचर्व/ससचर्व, सर्वण मांत्रालयीन सर्वभाग, 
9) प्रधान ससचर्व,मिाराष्ट्र सर्वधानमांडळ ससचर्वालय(सर्वधानसभा) 
10) प्रधान ससचर्व,मिाराष्ट्र सर्वधानमांडळ ससचर्वालय(सर्वधानिसरषि) 
11) सर्वण सर्वभागीय आयकु्त, 
12) सर्वण सजल्िासधकारी, 
13) सर्वण सजल्िा िसरषिाांच ेमुख्य कायणकारी असधकारी, 
14) प्रिंांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांिंई, 
15) प्रिंांधक, उच्च न्यायालय, अिील शाखा, मुांिंई, 
16) प्रिंांधक, लोकायकु्त आसर् उिलोकायकु्त याांच ेकायालय, मुांिंई (प्रत नोंिर्ीकृत डाकदृर्वारे), 
17) प्रिंांधक,मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायासधकरर्,मुांिंई,नागिरू,औरांगािंाि (प्रत नोंिर्ीकृत डाकदृर्वारे), 
18) ससचर्व, मिाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोग, मुांिंई (प्रत नोंिर्ीकृत डाकदृर्वारे), 
19) ससचर्व,राज्य सनर्वडर्कू आयोग (प्रत नोंिर्ीकृत डाकदृर्वारे), 
20) ससचर्व,राज्य मासिती आयोग (प्रत नोंिर्ीकृत डाकदृर्वारे), 
21) मिासांचालक, मासिती र्व जनसांिकण  मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांिंई, 
22) राज्यातील सर्वण मिामांडळे आसर् उिक्रम याांचे हयर्वस्ािकीय सांचालक, 
23) सर्वण मिानगरिासलकाांचे आयकु्त, 
24) सर्वण मुख्यासधकारी, नगरिसरषिा/नगरिासलका, 
25) सांचालक, समाजकल्यार्, िरेु्, 
26) आयुक्त, आसिर्वासी सर्वकास, नासशक, 
27) सांचालक, आसिर्वासी सांशोधन र्व प्रसशक्षर् सांस्ा, िरेु्, 
28) सांचालक, सेर्वायोजन, मुांिंई, 
29) मिालेखािाल, मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा र्व अनुज्ञयेता), मुांिंई/नागिरू, 
30) मिालेखािाल, मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा िरीक्षा), मुांिंई/नागिरू, 
31) असधिान र्व लेखा असधकारी, मुांिंई, 
32) सनर्वासी लेखा िरीक्षा असधकारी, मुांिंई,      
33) सर्वण मांत्रालयीन सर्वभागाांच्या असधित्याखालील सर्वभाग प्रमुख र्व कायालय प्रमुख, 
34) सर्वण मांत्रालयीन सर्वभाग, त्याांना  सर्वनांती  करण्यात येते की, त्याांच्या असधित्त्याखालील सर्वण सर्वभाग 

प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांना सिर शासन सनर्णयाची प्रत,त्याांच्या सतरार्वरुन सर्वतांत्रिरे् िाठर्वून 
कायणर्वािी करण्याच्या सूचना िेण्यात याहयात. 

35) ग्रां्िाल, मिाराष्ट्र सर्वधानमांडळ ससचर्वालय, सर्वधानभर्वन मुांिंई 
36) सर्वण मान्यता प्राप्त राजकीय िक्षाांची मध्यर्वती कायालये,मिाराष्ट्र राज्य, 
37) सनर्वड नसती, कायासन 16-िं. 
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िसरसशष्ट्ि - अ 

सरळसेर्वा भरतीकरीता 100 बिंिूनामार्वली 

 

 

 

 

 

 

बिंिु क्र. प्रर्वगण बिंिु क्र प्रर्वगण बिंिु क्र प्रर्वगण 
1 अनुसूसचत जाती 35 इतर मागास र्वगण 69 इतर मागास र्वगण 
2 अनुसूसचत जमाती 36  अराखीर्व 70 अराखीर्व 
3 सर्वमुक्त जाती (अ)  37 अनुसूसचत जाती 71 अनुसूसचत जमाती 
4 भिक्या जमाती (िं) 38 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 72 अराखीर्व 
5 इतर मागास र्वगण 39 इतर मागास र्वगण 73 अनुसूसचत जाती 
6 अराखीर्व 40 अराखीर्व 74 अराखीर्व 
7 भिक्या जमाती (क) 41 सर्वमुक्त जाती (अ) 75 इतर मागास र्वगण 
8 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 42  अराखीर्व 76 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 
9 इतर मागास र्वगण 43 अनुसूसचत जाती 77 भिक्या जमाती (ड) 

10 अराखीर्व 44 अराखीर्व 78 अराखीर्व 
11 भिक्या जमाती (ड) 45 इतर मागास र्वगण 79 इतर मागास र्वगण 
12 अनुसूसचत जाती 46 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक   80 अराखीर्व 
13 अराखीर्व 47 भिक्या जमाती (िं) 81 अनुसूसचत जाती 
14 अराखीर्व 48   अराखीर्व 82 अराखीर्व 
15 सर्वशेष मागास प्रर्वगण 49 इतर मागास र्वगण 83 सर्वमुक्त जाती (अ) 
16 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 50 अराखीर्व 84 अराखीर्व 
17 इतर मागास र्वगण 51 अनुसूसचत जाती 85 इतर मागास र्वगण 
18   अराखीर्व 52 अराखीर्व 86 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 
19 इतर मागास र्वगण 53 अनुसूसचत जमाती 87 सर्वशेष मागास प्रर्वगण 
20 अराखीर्व 54   अराखीर्व 88 अराखीर्व 
21 अनुसूसचत जाती 55 इतर मागास र्वगण 89 इतर मागास र्वगण 
22 अराखीर्व 56 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 90 अराखीर्व 
23 अनुसूसचत जमाती 57 भिक्या जमाती (क) 91 अनुसूसचत जाती 
24 अराखीर्व 58 अराखीर्व 92 अराखीर्व 
25 इतर मागास र्वगण 59 इतर मागास र्वगण 93 अनुसूसचत जमाती 
26 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 60 अराखीर्व 94 अराखीर्व 
27 अनुसूसचत जाती 61 अनुसूसचत जाती 95 इतर मागास र्वगण 
28 अराखीर्व 62 अराखीर्व 96 अराखीर्व 
29 इतर मागास र्वगण 63 अनुसूसचत जमाती 97 अनुसूसचत जाती 
30 अराखीर्व 64 अराखीर्व 98 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक 
31 भिक्या जमाती (क) 65 इतर मागास र्वगण 99 भिक्या जमाती (िं)/(क) 
32 अराखीर्व 66 अराखीर्व 100 अराखीर्व 
33 अनुसूसचत जमाती 67 अनुसूसचत जाती   
34 अराखीर्व 68 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल घिक   
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          िसरसशष्ट्ि-िं 
प्रर्वगणसनिाय आरसक्षत बिंिु 

                                   

अक्र प्रर्वगण आरक्षर्ाची 
िक्केर्वारी 

बिंिु क्रमाांक 

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

2 अनुसूसचत जमाती 7 % 2, 23, 33, 53, 63, 71, 93 

3 सर्वमुक्त जाती (अ) 3% 3, 41, 83,  

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

6 भिक्या जमाती (ड) 2% 11, 77 

7 सर्वशेष मागास प्रर्वगण 2% 15, 87 

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

9 आर्थ्कदृष्ट्िया िुिंणल 
घिक 

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

10 अराखीर्व 38% 
 

6,10,13,14,18,20,22,24,28,30,32,34,36,40,42,
44,48,50,52,54,58,60,62,64,66,70,72,74,78, 
80,82,84,88,90,92,94 ,96,100. 
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