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प्रस्तावना :- 

सांसदेने सांजवधानात 103 व्या घटनादुरूस्तीनुसार आर्थिकदृष्या दुबबल घटकाांसाठी 
शैक्षजिक सांस्िामध्ये प्रवशेासाठी व शासन सेवतेील जनयुक्त्याांमध्ये 10 टक्के आरक्षि जवजहत केलेले 
आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने सांदभब क्र.1 अन्वय े खुल्या प्रवगातील आर्थिकदृष्या दुबबल 
घटकाांसाठी शैक्षजिक सांस्िामध्य े प्रवशेासाठी व शासन सेवतेील जनयुक्त्याांमध्ये 10 टक्के िागा 
आरजक्षत केल्या आहेत. सदर आरक्षिाच्या लाभासाठी ज्या घटकाांना कोित्याही मागास प्रवगातील 
आरक्षिाचा लाभ जदला िात नाही, अशा खुल्या प्रवगातील आर्थिकदृष्या दुबबल घटकाांचा समावशे 
करण्यात आला आहे.   

2. राज्यातील शैक्षजिक सांस्िामध्ये प्रवशेासाठी व शासन सेवतेील जनयुक्त्याांमध्ये राज्यात 
सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी) या वगास आरक्षि देण्यात आलेले असल्याने या 
वगास आर्थिकदृष्या दुबबल घटकाांसाठी अनुज्ञये असलेले 10 टक्के आरक्षि लागू होत नाही. 
तिाजप, कें द्र शासनाच्या मागास प्रवगाच्या यादीमध्ये मराठा समािाचा समावशे नसल्याने कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीतील शैक्षजिक सांस्िाांमध्य े प्रवशेाच्या िागा व सेवतेील भरतीसाठी 
आर्थिकदृष्या दुबबल घटकाच्या आरक्षिाकरीता महाराष्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षजिकदृष्टया 
मागास (एसईबीसी) वगब  पात्र आहे. यासांदभात, शासनाने सांदभब क्र.2 ते 5 अन्वय,े रोिीच्या पत्रान्वये 
आवश्यक सूचना जनगबजमत केलेल्या आहेत.   

3. मा.सवोच्च न्यायालयाने जवशेष अनुज्ञा याजचका क्र.15737/2019 व इतर याजचकाांवरील 
जद.09.09.2020 रोिीच्या सुनाविीत एसईबीसी आरक्षिास अांतरीम स्िजगती जदली आहे. 
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मा.सवोच्च न्यायालयाने जदलेल्या अांतरीम स्िजगती आदेशान्वये शैक्षजिक वषब 2020-21 मधील 
प्रवशे हे एसईबीसी अजधजनयमातील आरक्षिाजशवाय करण्यात याव.े तसेच शासन सेवतेील 
पदावरील जनयुक्त्या सुध्दा अजधजनयमातील आरक्षिाजशवाय करण्याबाबत आदेश आहेत. मा.सवोच्च 
न्यायालयाने जदलेली अांतरीम स्िजगती उठजवण्यासाठी मा.सवोच्च न्यायालयात मोठ्या खांडपीठाकडे 
शासनाच्या वतीने जवनांती अिब दाखल करण्यात आला आहे. तिाजप, अद्याप सदर प्रकरिी 
न्यायजनिबय प्रलांजबत आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने जदलेल्या अांतरीम स्िजगती आदेशामुळे सांदभब क्र. 
7 अन्वये सन 2020-21 या शैक्षजिक वषातील जद.9.9.2020 रोिीनांतरच्या शैक्षजिक प्रवशेाांना 
एसईबीसी आरक्षि न ठेवता पार पाडण्याबाबत तसेच जद.9.9.2020 पूवी प्रवशेासाठी अिब केले 
असतील व प्रवशे देण्यात आले नसतील तर अशा एसईबीसी घटकातील जवद्यार्थ्यांना खुल्या 
प्रवगातून प्रवशे देण्याबाबत जनिबय घेण्यात आला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुांबई येिे याजचका क्र. 
95934/2020, 98066/2020, 98309/2020, 97757/2020, 98300/2020 तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, खांडपीठ औरांगाबाद येिे याजचका क्र. 7455/2020, याजचका क्र.7876/2020, 
21812/2020, 22347/2020, 22425/2020, 8072/2020, 8084/2020, 8094/2020 
दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. काही याजचकाांमध्ये अांजतम जनकाल देण्यात आलेला असून 
एसईबीसी उमेदवाराांना ईडब्लल्यूएस प्रमािपत्र देण्याबाबत आदेश देण्यात आलेले आहेत. याजचका 
क्रमाांक 98066/2020 मध्ये जदनाांक 8.1.2020 पूवी एसईबीसी उमेदवाराांना ईडब्लल्यूएसचे प्रमािपत्र 
देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय मुांबई येिे शपिपत्र दाखल करावयाचे आहे. तसेच याजचका क्रमाांक 
8072/2020 , 8084/2020, 8095/2020 मध्ये न्यायालयाने "It would have been appropriate if 

the Government would have taken a decision as to whether the benefit of EWS ought to be 

granted to the candidates, who have applied from SEBC category and the said reservation is 

stayed by the Apex Court. It appears that the decision to that effect has not been taken"  असे 
जनजरक्षि नोंदजवले आहे. सदर बाब जवचारात घेता, सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी) 
वगातील उमेदवार राज्यात खुल्या प्रवगातून प्रवशेाकरीता पात्र असल्याने या वगास मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून शैक्षजिक वषब 2020-21 मधील प्रवशे  व सरळसेवा 
भरतीसाठी खुल्या प्रवगातील ईडब्लल्यूएस आरक्षिाचा लाभ देण्यासाठी ईडब्लल्यूएस प्रमािपत्र 
देण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमािे जनिबय घेत आहे. 

शासन जनिबय  : 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या जदनाांक 9.9.2020 रोिीच्या अांतजरम स्िजगती आदेश जवचारात 

घेता, सद्य:स्स्ितीत सामाजिक व शैक्षजिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वगातील उमेदवाराांना सन 
2020-21 या वषातील शैक्षजिक प्रवशे घेण्यासाठी व सरळसेवा भरतीकरीता आर्थिकदृष्या दुबबल 
घटकाांचे (ईडब्लल्युएस) प्रमािपत्र देण्यास मान्यता देत आहे.  
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2. आर्थिकदृष्या दुबबल घटकाांचे (ईडब्लल्युएस) प्रमािपत्र देण्याच्या कायबवाहीस्तव सांबांजधत 
सक्षम प्राजधकारी सवब जवभागीय आयुक्त/ जिल्हाजधकारी/सवब जनवासी उप जिल्हाजधकारी/सवब 
तालुका दांडाजधकारी तिा तहजसलदार याांनी जवशेष मोजहम राबवून सांबांजधत जवद्यार्थ्यांना 
प्रवशेप्रजक्रयेपूवी प्रमािपत्र उपलब्लध करुन देण्याची कायबवाही करावी. याकरीता जवशेष कक्षाची 
स्िापना करुन जवद्यार्थ्यांना प्रवशेाच्या दृष्टीने प्रमािपत्र प्रािम्याने देण्यासाठी आवश्यक कायबवाही 
तातडीने करावी. 
3.     सदर प्रमािपत्र जनगबजमत करताना, सामाजिक व शैक्षजिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वगातील 
उमेदवाराांना मागील आर्थिक वषाच्या उत्पन्न व मत्ता या आधारे राज्य शासनाने जवजहत केलेले 
जनकषाप्रमािे जवजहत प्रपत्रातील " महाराष्र राज्य सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी) 
वगाकरीता (राज्यातील शैक्षजिक सांस्िाांमधील िागाांच्या  प्रवशेाचे आजि राज्याच्या जनयांत्रिाखालील 
लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांचे ककवा पदाांचे) आरक्षि अजधजनयम 2018 (सन 2018 चा महाराष्र 
अजधजनयम क्रमाांक 62 )"  हा अधोरेजखत भाग वगळून आर्थिकदृष्या दुबबल घटकाांचे (ईडब्लल्युएस) 
प्रमािपत्र देण्याची कायबवाही सांबांजधत सक्षम प्राजधकारी याांनी करावी.  
4.       तसचे कें द्र शासनाच्या सेवा व शैक्षजिक प्रवशेासाठी कें द्र शासनाने आर्थिकदृष्टया दुबबल 
घटक आरक्षिासाठी सांदभब क्र.2 मध्ये नमूद केल्यानुसार जवजहत जनकष व जवहीत जववरिपत्रात 
स्वतांत्र प्रमािपत्र देण्याची कायबवाही सांबांजधत सक्षम प्राजधकारी याांनी करावी. 
5. सामाजिक व शैक्षजिक दृष्टया मागासप्रवगातील उमेदवाराांना खुल्या प्रवगात अिवा 
ईडब्लल्यूएस आरक्षिातून लाभ घेिे ऐस्च्िक असेल. 
6.  उमेदवाराने शैक्षजिक प्रवशेातील अिवा शासन सेवते भरतीकरीत ईडब्लल्यूएस आरक्षिाचा 
लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षिाच्या लाभास पात्र ठरिार नाही.  
7. सदरच ेआदेश हे मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जवशेष अनुज्ञा याजचका 
क्र.15737/2019  व  इतर याजचकाांमधील अांतरीम आदेशावरील जनिबयाच्या अिवा अांजतम 
जनिबयाच्या अधीन राहतील.     
8. हा शासन जनिबय शासकीय/ जनमशासकीय सेवा, मांडळे/महामांडळे, नगरपाजलका / 
महानगरपाजलका, जिल्हा पजरषदा, शासकीय जवद्यालय, महाजवद्यालय, शासकीय शैक्षजिक सांस्िा, 
खािगी जवद्यालय, महाजवद्यालय, शैक्षजिक सांस्िा, अनुदाजनत/जवना अनुदाजनत जवद्यालय, 
महाजवद्यालय व शैक्षजिक सांस्िा आजि ज्याांना मागबदशबक आदेश देण्याचा अजधकार राज्य शासनाला 
आहे, अशी इतर सवब प्राजधकरिे, सेवा व सांस्िा याांना लागू राहील. सांबांजधत यांत्रिाांनी याबाबत 
आवश्यक त्या सूचना जनगबजमत कराव्यात. 
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9. सदर शासन जनिबय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्लध करण्यात आल ेअसून त्याचा सांगिक साांकेताांक 202012231634546807 असा आहे. हे 
शासन पजरपत्रक जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करून काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 

(जट.वा.करपते) 
 उप सजचव, महाराष्र शासन 

प्रजत, 
1. मा. जवरोधीपक्ष नेता, महाराष्र जवधानसभा/ जवधानपजरषद,महाराष्र जवधानमांडळ 

सजचवालय,मुांबई. 
2. मा. सवब सन्मानजनय जवधानसभा/ जवधानपजरषद,व सांसद सदस्य महाराष्र राज्य  
3. मा. राज्यपालाांचे प्रधान सजचव,  रािभवन, मलबारजहल ,मुांबई. 
4. मा. मुख्यमांत्रयाांचे अप्पर मुख्य सजचव/ प्रधान सजचव/सजचव, मांत्रालय, मुांबई. 
5. महाराष्र जवधानमांडळ सजचवालय, (जवधान  पजरषद) जवधानभवन, मुांबई. 
6. प्रधान सजचव, महाराष्र जवधानमांडळ सजचवालय, (जवधान सभा) जवधानभवन, मुांबई. 
7. शासनाचे सवब अपर मुख्य सजचव / प्रधान सजचव / सजचव.  
8. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, महाराष्र-1, मुांबई, 
9. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, महाराष्र-2, नागपूर, 
10. महासांचालक, माजहती व िनसांपकब  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई. 
11. प्रबांधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुांबई,  औरांगाबाद, नागपूर.             
12. प्रबांधक, मा.उच्च न्यायालय, अजपल शाखा, मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर. 
13. प्रबांधक, मा. महाराष्र प्रशासकीय न्यायाजधकरि, मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर.         
14. प्रबांधक, मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुांबई.    
15. सवब जवभागीय आयुक्त/सवब जिल्हाजधकारी/सवब जवभागीय जिल्हाजधकारी/उप जवभागीय 

अजधकारी (प्राांत अजधकारी)/ सवब तालुका दांडाजधकारी तिा तहजसलदार, महाराष्र राज्य .  
16. सवब जिल्हा पजरषदाांचे मुख्य कायबकारी अजधकारी  ,महाराष्र राज्य.  
17. सजचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मुांबई.  
18. उप सजचव )आस्िापना शाखा,(   सवब मांत्रालयीन जवभाग  ,मांत्रालय , मुांबई.  
19. सवब मांत्री /राज्यमांत्री याांचे खािगी सजचव , मांत्रालय ,मुांबई.  
20. मा. मुख्य सजचव याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय ,मुांबई.  
21. सजचव, राज्य जनवडिकू आयोग, मुांबई.  
22. सजचव, राज्य माजहती आयोग, मुांबई.  
23. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर, 
24. सरकारी वकील, महाराष्र प्रशासकीय न्यायाजधकरि, मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर,            
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25. सवब महानगरपाजलकाांचे आयुक्त, 
26. सवब मुख्याजधकारी, नगरपजरषदा/नगरपाजलका,  
27. जवजधमांडळ ग्रांिालय, महाराष्र जवधानभवन , मुांबई 
28. सवब महामांडळे , मांडळे आजि सावबिजनक उपक्रम याांचे व्यवस्िापकीय सांचालक, 
29. सवब मान्यताप्राप्त रािकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये  ,महाराष्र राज्य,  
30. जनवड नस्ती/कायासन 16-अ.  
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