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ळावकीम वेलाांभधीर जातीननशाम आयषण 

खारीर आकडलेायी शी स्लातांत्र्मा नांतय कें द्र ल याज्माच्मा वलवलध वेलाांभधीर जातीननशाम आयक्षषत 
जागाांची आकडलेायी आशे. 

कें द्रळावकीम वेलाांभधीर आयषणाची आकडलेायी 
बायताच्मा एकूण जनतेच्मा प्रभाणात इतय भागावलगीम जाती1(OBC) ५२% ल अनुवूचीत जाती ल 
जभाती2(SC आणण ST) २४.४०% आशेत. कें द्रीम ल याज्माच्मा प्रळावकीम वेलेभध्मे ह्मा जातीांवाठी 
४९.५०% जागा (अनुवूचचत जाती:१५% अनुवूचचत जभाती:७.५% इतय  जाती: २७%) आयक्षषत 
आशेत. 

आज बायताभध्मे ३८ राख ७६ शजाय कें द्रळावकीम कभमचायी आशेत. १९४७ ऩावून बायतात 
वाधायणऩणे ९२.५ राख रोक आयषणाचा राब घेऊन वलवलध कें द्रळावकीम वेलाांभध्मे रुजू झारे. 
इतय ळावकीम उद्मोगाांभध्मे वाधायण ९ राख रोकाांना नोकर् मा शभऱायमा.  

भशायाष्ट्र याज्मातीर आयषणाची आकडलेायी 
भशायाष्ट्राभध्मे आज ९ राख ३३ शजाय ५६८ याज्म ळावकीम कभमचायी ल ४ राख २१ शजाय ३५१ 
कें द्रळावकीम कभमचायी आशेत तय १३ राख २७ शजाय ४६८ ननभळावकीम कभमचायी आशेत3.  

आयक्षषत जागाांची टक्केलायी ल स्लरुऩ फघीतयमाव आज भशायाष्ट्राभध्मे १० राखाच्मालय ळावकीम 
कभमचायी जातीननशाम आयक्षषत जागाांलय आशेत अवा अांदाज फाांधता मेऊ ळकतो.   

ऐनतशाशवक ऩार्शलमबभूी- काशी ठऱक भदेु्द 

 १८३५ वारी जनयर भेकॉरे ने इांग्रजीरा बायतीम प्रळावकीम वेलेची प्रभुख बाऴा केयमालय 
इांग्रजी शळक्षषताांनाच प्रळावनाभध्मे स्थान शभऱू रागरे. ब्राह्भण वोडून इतय जातीांभधे 
शळषणाच ेप्रभाण कभी अवयमाने वेलेभdbध्मेशी तमाांच ेस्थान कभी झारे. शा बेदबाल कभी 

                                                           
1
 १९३१च्मा जनगणन ेप्रभाण.े तमानांतय जातीननशाम गणना झारेरी नाशी.  

2
 २००१च्मा जनगणन ेनूवाय 

3
 २००१च्मा जनगणन ेनूवाय 
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करून इतय वलाांना वभान वांधी शभऱाली मावाठी  १९१८ वारी बायतीम व्मलस्थेभध्मे 
प्रथभ आयषणाचा वलचाय झारा4.  

 

 १९३५ वारच्मा ऩुणे ऩॅक्ट भध्मे गाांधीांच्मा वलयोधारा न झुगायता आांफेडकयाांनी लांचचत 
घटकाांवाठी ननलडणूकीभध्मे जागा याखील ठेलयमा ल आयषणावाठी काशी अटी भांजूय करून 
घेतयमा.  

 

 १९४२ वारी अनूवुचीत जातीांना (१९३७ वारी अनवूुचीत जाती ल जभातीांची वूची कयण्मात 
आरी) कें द्रीम प्रळावकीम वेलाांभध्मे ८.५% जागा याखील ठेलण्माची ऩयलानगी शभऱारी.     

 

 १९४७ भध्मे स्लातांत्र्मानांतय ऩुणे ऩॅक्टच्मा अटीांची आठलण ठेलत वलधानभांडऱाभध्मे १०% 
जागा याखील ठेलण्मात आयमा. ह्मा आयषणाची भुदत १९६० ऩर्य़ांत शोती ती लाढलून २०१० 
कयण्मात आरी ऩयांतु आता ती वांऩण्माची भात्र चचन्शे ददवत नाशीत. ह्माच लेऱी 
प्रळावकीम वेलाांभध्मेशी आयषणाची वोम कयण्मात आरी शोती. ह्माच्मा ननश्र्शचत 
कारालधीच्मा वांदबामत अजून लाद आशेत.     

 

 १९५३ भध्मे ऩदशराच भागावलगीम जातीांचा आढाला घेणाया ’कारेरकय आमोग’ नेभण्मात 
आरा.  

 

 १९७९ भांडर आमोगाची स्थाऩना झारी. आमोगाने अनवुचुीत जाती ल जभातीांफयोफयच “इतय 
भागावलगीम जाती(OBC)” ह्मा नव्मा घटकाची यचना केरी. ह्मा अांतगमत आमोगाने आणखी 
नव्मा भागावलगीम जातीांना आयषणात स्थान ददरे. आमोगाच्मा शळपायवीां प्रभाणे १९९० वारी 
(शळपायवीच्मा तब्फर १० लऴाांनांतय) प्रळावकीम वेलाांभध्मे इतय भागावलगीम जातीांच्मा 
आयषणाचा टक्का २७ लय ननश्र्शचत कयण्मात आरा. ह्मा भुऱे आयषणाचा एकूण टक्का 
४९.५० लय आरा. 

                                                           
4
 Moments in a History of Reservations by Bhagwan Das: EPW, 28 October 2000 


