
सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  
वगाकजिता आिक्षिाच्या तितुदीनुसाि सिळसेवा 
भितीसाठी सधुाजित बबदुनामावली जवजित 
कििेबाबत.    

 

मिािाष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन जवभाग 

शासन जनिणय क्रमाांक : बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब 
मादाम कामा मागण, िुतात्मा िािगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई -400 032. 
जदनाांक : 05 जिसेंबि, 2018. 

वाचा:-  
1. सन 2018 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62, जदनाांक 30 नोव्िेंबि, 2018. मिािाष्ट्र िाज्य 

सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगाकजिता  (िाज्यातील शैक्षजिक सांस्ाांमधील 
िागाांच्या प्रवशेाच े आजि िाज्याच्या जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांच े बकवा पदाांचे) 
आिक्षि अजधजनयम, 2018. 

2. सन 2004 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 8, जदनाांक  22 िानेवािी, 2004, मिािाष्ट्र  िाज्य 
लोकसेवा (अनुसूजचत िाती, अनुसूजचत िमाती, जनिजधसूचीत  िमाती (जवमुक्त िाती), भटक्या 
िमाती , जवशेष मागास प्रवगण आजि इति मागासवगण याांच्यासाठी आिक्षि) अजधजनयम,2001. 

3. शासन जनिणय, सामान्य प्रशासन जवभाग क्र. बीसीसी1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, जद. 29.3.1997. 
 

प्रसतावना :- 

    उपिोक्त सांदभाधीन क्रमाांक 1 ये्े नमूद केलेल्या मिािाष्ट्र िाज्य सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास 

(एसईबीसी) वगाकजिता (िाज्यातील शैक्षजिक सांस्ाांमधील िागाांच्या प्रवशेाचे आजि िाज्याच्या 

जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांचे बकवा पदाांचे) आिक्षि अजधजनयम 2018 (सन 2018 चा 

मिािाष्ट्र अजधजनयम क्र. 62) अन्वये  “सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगण” जनमाि किण्यात आला आिे,      

उक्त अजधजनयमातील कलम 4 (1) (ख) नुसाि सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास  वगासाठी 16 टक्के 

आिक्षि देण्यात आले आिे. त्यास अनुसरून, शासन जनिणय, सामान्य प्रशासन जवभाग,  क्र.बीसीसी 1097/ 

प्र.क्र.2/97/16-ब, जद. 29.3.1997 च्या शासन जनिणयान्वये जवजित केलेल्या बबदुनामावलीमध्ये सिळसेवा 

भितीच्या पदाांसांदभात उक्त अजधजनयमातील कलम 7 (1) नुसाि सधुाििा किण्याची बाब शासनाच्या 

जवचािाधीन िोती.  याबाबत शासन खालील प्रमािे आदेश देत आिे. 
 

   शासन जनिणय :-   

िाज्यात सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगासाठी भाितीय िाज्य घटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 

16(4) व 46 नुसाि सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगण (एसईबीसी) (Socially and Educationally 

Backward Classes) (SEBC) असा नवीन वगण तयाि किण्यात आला असून या वगात मिाठा समािाचा 

समावशे किण्यात आला आिे.  त्याअनुषांगाने सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगण (एसईबीसी.) (Socially 

and Educationally Backward Classes) (SEBC) वगासाठी, िाज्याच्या लोकसवेाांमधील शासकीय / 



शासन जनिणय क्रमाांकः बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब 
 

पृष्ट्ठ 10 पैकी 2 

जनमशासकीय सेवते सिळसवेा  भितीच्या पदाांमध्ये 16 टक्के आिक्षि जवजित किण्यात येत आिे. त्यानुसाि 

शासन जनिणय सामान्य प्रशासन जवभाग क्र.बीसीसी 1097/प्र.क्र.2/97/16-ब जद.29.3.1997 अन्वये जवजित 

किण्यात आलेली बबदुनामावली सधुाजित किण्यात येत आिे.  

2.  सांदभाधीन क्रमाांक 1 ये्ील, अजधजनयम प्रजसध्द झाल्याच्या  जदनाांकापासून, म्िििचे जद. 30 नोव्िेंबि 2018 

या जदनाांकापासून  शासकीय / जनमशासकीय सेवतेील सिळसेवा भितीसांदभात सोबतच्या पजिजशष्ट्ट-अ 

नुसाि जवजित किण्यात येत असलेल्या सुधाजित बबदुनामावलीचा अवलांब किण्यात यावा. 

3. सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगासाठी (एसईबीसी) सांदभाधीन क्रमाांक 1 ये्ील अजधजनयमातील कलम 

5 अनुसाि गिुवत्तेवि जनयकु्त झालेल्या सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगातील 

उमेदवािाांची सांबांजधत वगाच्या आिजक्षत पदावि गिना  किण्यात  येऊ नये.  त्याांची  जनयकु्ती सांबांजधत आिक्षि 

बबदुवि दशणवू नये. त्याांची नोंद  खुल्या प्रवगातील बबदुवि दशणजवण्यात  यावी.   

4. सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास  वगासाठी (एसईबीसी)  सिळसेवनेे भिण्यात येिािी 16 टक्के आिक्षिाची 

पदे जदनाांक  30 नोव्िेंबि 2018 पासून भििे आवश्यक आिे. त्यामुळे सांवगामध्ये जदनाांक    30 नोव्िेंबि 2018 

िोिी जिक्त असिािी पदे व त्यानांति सिळसेवचे्या कोटयातील सांभाव्य जिक्त िोिािी पदे जवचािात घेऊन 

चालू भिती वषात तसचे त्यापढुील भिती वषांकजिता सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  या 

वगाकिीता आिक्षिाची गिना किताांना, सोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-ब व क मध्ये नमूद केलेल्या 

कायणपध्दतीचा अवलांब किण्यात यावा.   

5. सांदभण क्र. 1 ये्ील सन 2018 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62 मधील कलम 16 (1)  नुसाि, या 

अध्यादेशाच्या प्रािांभापवूी म्िििचे जदनाांक 30 नोव्िेंबि, 2018  पवूीच सिळसेवा भितीमधील  जनवि प्रजक्रया 

सुरू झाली असेल, अशा प्रकििाांना या अध्यादेशाच्या तितुदी  लागू िोिाि नािीत. अशा प्रकििाांच्या 

बाबतीत, सदि अध्यादेशाच्या प्रािांभापवूी  ि ेशासकीय आदेश लागू िोते आजि आिक्षि अजधजनयम,2001 

मधील ज्या तितुदी लागू िोत्या, त्यानुसाि कायणवािी किण्यात यावी. 

 6.    यापढेु सवण मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभागाांनी सिळसेवा भितीसाठी सोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-अ 

नुसाि सधुाजित बबदुनामावलीचा अवलांब किावा. पवूीपासनू आिक्षि लागू असलेल्या मागासप्रवगांचा अनुशेष 

असल्यास तो सिळसेवा भितीच्यावळेी जवचािात घेण्यात यावा.   

7. सदि शासन जनिणय िाज्यातील सवण शासकीय, जनमशासकीय कायालये, सेवामांिळे, 

मिानगिपाजलका, नगिपाजलका, शैक्षजिक सांस्ा, स्ाजनक सविाज्य सांस्ा, जिल्िा पजिषदा, मिामांिळे, 
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शासकीय अनुदान प्राप्त सांस्ा, जवद्यापीठे, सिकािी सांस्ा, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 

अजधपत्त्याखालील बकवा शासनाने अनुदान जदलेली मांिळे इत्यादींना  लागू  िािील. याबाबत सवण प्रशासकीय 

जवभागाांनी त्याांच्या अजधनसत असलेल्या सवण क्षेजत्रय कायालयाांना/आस्ापनाांना योग्य ते आदेश जनगणजमत 

किावते.  

8.   सिळसेवदे्वािे किण्यात येिाऱ्या जनयुक्त्याांबाबत, विील प्रमािे  बबदुनामावलीचा अवलांब किताना, 

सोबत िोिलेल्या  पजिजशष्ट्ट-ब व क मध्ये नमूद किण्यात आलेल्या सूचनाांच ेपालन किण्यात याव.े 

9.            िे आदेश जदनाांक 30 नोव्िेंबि 2018 पासनू अांमलात येतील. 

               10.           सदििू शासन जनिणय मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावि उपलब्ध 

किण्यात आला असनू त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रमाांक 201812051615170907 असा आिे. िा शासन 

जनिणय जििीटल सवाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

 मिािाष्ट्राच ेिाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 

 

 

                                         ( जशवािी दौंि ) 
                                                                                 सजचव (साजवस), मिािाष्ट्र शासन. 

प्रजत, 
1) िाज्यपाल याांच ेसजचव, 
2) मुख्यमांत्रयाांच ेअपि मुख्य सजचव, 
3) सवण मांत्री/िाज्यमांत्री याांच ेखािगी सजचव, 
4) मा. जविोधी पक्षनेता,जवधानपजिषद 
5) मा. जविोधी पक्षनेता,जवधानसभा 
6) सवण जवधानसभा सदसय/जवधानपजिषद सदसय 
7) मुख्य सजचव,मिािाष्ट्र िाज्य. 
8) अपि मुख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव, सवण मांत्रालयीन जवभाग, 
9) प्रधान सजचव,मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय(जवधानसभा) 
10) प्रधान सजचव,मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय(जवधानपजिषद) 
11) सवण जवभागीय आयकु्त, 
12) सवण जिल्िाजधकािी, 
13) सवण जिल्िा पजिषदाांच ेमुख्य कायणकािी अजधकािी, 
14) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई, 
15) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई, 
16) प्रबांधक, लोकायकु्त आजि उपलोकायकु्त याांच ेकायालय, मुांबई, 
17) प्रबांधक,मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायाजधकिि,मुांबई,नागपिू,औिांगाबाद, 
18) सजचव, मिािाष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19) सजचव,िाज्य जनवििकू आयोग, 
20) सजचव,िाज्य माजिती आयोग, 
21) मिासांचालक, माजिती व िनसांपकण  मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, 
22) िाज्यातील सवण मिामांिळे आजि उपक्रम याांचे व्यवस्ापकीय सांचालक, 
23) सवण मिानगिपाजलकाांचे आयकु्त, 
24) सवण मुख्याजधकािी, नगिपजिषदा/नगिपाजलका, 
25) सांचालक, समािकल्याि, पिेु, 
26) आयुक्त, आजदवासी जवकास, नाजशक, 
27) सांचालक, आजदवासी सांशोधन व प्रजशक्षि सांस्ा, पिेु, 
28) सांचालक, सेवायोिन, मुांबई, 
29) मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), मुांबई/नागपिू, 
30) मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुांबई/नागपिू, 
31) अजधदान व लेखा अजधकािी, मुांबई, 
32) जनवासी लेखा पिीक्षा अजधकािी, मुांबई,      
33) सवण मांत्रालयीन जवभागाांच्या अजधपत्याखालील जवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख, 
34) सवण मांत्रालयीन जवभाग, त्याांना  जवनांती  किण्यात येते की, त्याांच्या अजधपत्त्याखालील सवण जवभाग 

प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांना सदि शासन जनिणयाची प्रत,त्याांच्या सतिावरुन सवतांत्रपिे पाठवून 
कायणवािी किण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

35) ग्रां्पाल, मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय, जवधानभवन मुांबई 
36) सवण मान्यता प्राप्त िािकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये,मिािाष्ट्र िाज्य, 
37) जनवि नसती, कायासन 16-ब. 
 

*********** 
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पजिजशष्ट्ट - अ 
सिळसेवा 100 बबदूनामावली 

 

बबदु क्र. प्रवगण बबदु 
क्र 

प्रवगण बबदु क्र प्रवगण 

1 अनुसजूचत िाती 35 इति मागास वगण 69 इति मागास वगण 
2 अनुसजूचत िमाती 36  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
70 खुला 

3 जवमुक्त िाती (अ)  37 अनुसजूचत िाती 71 अनुसजूचत िमाती 
4 भटक्या िमाती (ब) 38 खुला 72 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास वगण 
5 इति मागास वगण 39 इति मागास वगण 73 अनुसजूचत िाती 
6 सामाजिक आजि 

शैक्षजिक  मागास  वगण 
40 खुला 74 खुला 

7 भटक्या िमाती (क) 41 जवमुक्त िाती (अ) 75 इति मागास वगण 
8 खुला 42  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
76 खुला 

9 इति मागास वगण 43 अनुसजूचत िाती 77 भटक्या िमाती (ि) 
10 खुला 44 खुला 78  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
11 भटक्या िमाती (ि) 45 इति मागास वगण 79 इति मागास वगण 
12 अनुसजूचत िाती 46 खुला  80 खुला 
13 सामाजिक आजि 

शैक्षजिक  मागास  वगण 
47 भटक्या िमाती (ब) 81 अनुसजूचत िाती 

14 खुला 48  सामाजिक आजि शैक्षजिक  
मागास  वगण 

82 खुला 

15 जवशेष मागास प्रवगण 49 इति मागास वगण 83 जवमुक्त िाती (अ) 
16 खुला 50 खुला 84  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास  वगण 
17 इति मागास वगण 51 अनुसजूचत िाती 85 इति मागास वगण 
18  सामाजिक आजि 

शैक्षजिक  मागास  वगण 
52 खुला 86 खुला 

19 इति मागास वगण 53 अनुसजूचत िमाती 87 जवशेष मागास प्रवगण 
20 खुला 54  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास  वगण 
88 खुला 

21 अनुसजूचत िाती 55 इति मागास वगण 89 इति मागास वगण 
22 खुला 56 खुला 90  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
23 अनुसजूचत िमाती 57 भटक्या िमाती (क) 91 अनुसजूचत िाती 
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प्रवगणजनिाय आिजक्षत बबदु 

                                   

अनुक्रमाांक प्रवगण आिक्षिाची 
टक्केवािी 

बबदु क्रमाांक 

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

2 अनुसूजचत िमाती 7 % 2, 23, 33, 53, 63, 71, 93 

3 जवमुक्त िाती (अ) 3% 3, 41, 83,  

4 भटक्या िमाती (ब) 2.5% 4, 47  
99(ब/क) 5 भटक्या िमाती (क) 3.5% 7, 31, 57,         

6 भटक्या िमाती (ि) 2% 11, 77 

7 जवशेष मागास प्रवगण 2% 15, 87 

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

9 सामाजिक आजि 
शैक्षजिक मागास वगण 

16% 6, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 
84, 90, 96 

11 खुला 32% 
 
 

8,10, 14, 16,20, 22, 26, 28, 32, 34,  38,40, 44, 
46, 50, 52, 56,58, 62, 64, 68, 70, 74, 76,80, 82, 
86, 88,92, 94,98, 100 

 

24 सामाजिक आजि 
शैक्षजिक मागास  वगण 

58 खुला 92 खुला 

25 इति मागास वगण 59 इति मागास वगण 93 अनुसजूचत िमाती 
26 खुला 60 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास वगण 
94 खुला 

27 अनुसजूचत िाती 61 अनुसजूचत िाती 95 इति मागास वगण 
28 खुला 62 खुला 96 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास  वगण 
29 इति मागास वगण 63 अनुसजूचत िमाती 97 अनुसजूचत िाती 
30 सामाजिक आजि 

शैक्षजिक मागास  वगण 
64 खुला 98 खुला 

31 भटक्या िमाती (क) 65 इति मागास वगण 99 भटक्या िमाती (ब)/(क) 
32 खुला 66 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास वगण 
100 खुला 

33 अनुसजूचत िमाती 67 अनुसजूचत िाती   
34 खुला 68 खुला   



शासन जनिणय क्रमाांकः बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब 
 

पृष्ट्ठ 10 पैकी 7 

         पजिजशष्ट्ट - ब 

बबदुनामावलीचा वापि किण्यासांबांधीच्या सूचना. 

1) सिळसेवा भितीच्या पदाांसांदभात सन 2018चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62 मधील तितुदींस 
अनुसरुन सधुाजित बबदुनामावली तयाि किताना या शासन जनिणयासोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-अ 
नुसाि जवजित केलेली 100 बबदुनामावली  वापिण्यात यावी.            

2) बबदुनामावलीचा वापि किताना सेवा प्रवशे जनयमातील तितुदींनुसाि सांवगाच्या एकूि मांिूि 
पदसांख्येपकैी सिळसेवा कोट्यातील पदाांची सांख्या जनजित किण्यात यावी. 

3) जदनाांक ३० नोव्िेंबि,२०१८ िोिी भिती प्रजक्रया सुरु न झालेल्या सांवगण जनिाय सिळसेवचे्या जिक्त 
पदाांची सांख्या जनजित किावी.    

4) भिती वषण-1  (जद. 01 जिसेंबि, २०१८ ते जद. ३१ जिसेंबि,२०१9 ) या भितीवषातील सिळसेवचे्या 
सांभाव्य जिक्त पदाांची सांख्या  जनजित किावी.   
अ) विील प्रमािे अ.क्र.२,३,४ नुसाि एकूि प्रवगण जनिाय सिळसेवचे्या जिक्त िोिा-या पदाांची खालील 

प्रमािे आिक्षि जनजिती किावी.  िी आिक्षि जनजित किताना जद. 30 नोव्िेंबि ,201८  िोिी 
सांवगातील सिळसेवा कोट्यातील एकूि मांिूि पदसांख्येला (अ.िा.-13 %, अ.ि.7%, जविा-अ 
3%, भ.ि.(ब)-2.5%, भ.ि.(क)-3.5%, भ.ि.(ि)-2%, जवमाप्र-2% व इमाव-19%) एकूि 52 
टक्के आिक्षि जवचािात घेऊन आिजक्षत पदाांची गिना किावी. 

 
 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

खुला 
48% 

एकूि 

100% 

1 मांिूि पदे            
2 भिलेली पदे            
3 जद.30.11.2018 

िोिीची जिक्त 
पदे  

          

4. जद.01.12.2018 
ते 31.12.2019 
या 
कालावधीतील 
सांभाव्य जिक्त पदे 

          

5. एकूि जिक्त 
पदे 

          

  

 
आ) जद.30 नोव्िेंबि ,201८  िोिी विील आिक्षिानुसाि प्रवगण जनिाय मागास प्रवगाची व खुल्या 

प्रवगाची जकती पदे कायणित आिेत, याची गिना किावी. 
इ) जद. ३१ जिसेंबि, २०१9 पयंत सांभाव्य जिक्त िोिा-या पदाांची सांख्या जवचािात घेऊन त्यावि नव्याने 

आिक्षि लागू केलेल्या सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी) वगासाठी 16% 
आिक्षिाची गिना किावी. 
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पजिजशष्ट्ट-क 
 

उदा. एखाद्या सांवगात मांिूि पदसांख्या 100 आिे. जद.३० नोव्िेंबि, २०१८ पयंत या सांवगात 67 
पदे कायणित असुन 33  पदे जिक्त आिेत, अस ेगृजित धिल्यास त्या सांवगाचा  प्रवगणजनिाय तपशील 
खालील प्रमािे िािील- 
 

 

 
वजिल उदािििात खुल्या प्रवगात 26 पदे जिक्त आिेत.त्यावरून एसईबीसी वगाकिीता 16 टक्के आिक्षिानुसाि 
पदे जनजित किताना खाली जदलले्या उदािििानुसाि कायणवािी किावी. 

भिती वषण-1 

(जद.1.12.2018 ते जद.31.12.2019) 

 
 

पजिल्या भिती वषात एसईबीसी कजिता 4 पदे उपलब्ध िोतील. 

 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

खुला 
48% 

एकूि 

100% 

1 मांिूि पदे  १३ ७ ३ 3 3 २ २ १९ 48 १०० 
2 भिलेली पदे  10 ५ २ 1 2 १ १ १5 30 67 
3 जद.30.11.2018 

िोिी जिक्त पदे  
3 2 1 2 1 1 1 4 18 33 

4 जद.01.12.2018 ते 
जद. 31.12.2018 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य जिक्त पदे 

1 1 0 0 0 0 0 2 3 7 

5 जद.01.01.2019 ते 
31.12.2019 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य जिक्त पदे 

0 1 1 0 0 0 0 1 5 8 

6 एकूि जिक्त पदे  4 4 2 2 1 1 1 7 26 48 

खुल्या प्रवगातील 
जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या प्रवगातील 
जिक्त पदाांच्या 16 टक्केनुसाि येिािी 
पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायणित पदे 

26 4.16 
पिुांकात 4 पदे 

3 
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भिती वषण-2 

           (जद.1.01.2020 ते जद.31.12.2020) 

 

 

दुस-या भिती वषात एसईबीसी कजिता 4 पदे उपलब्ध िोतील. 

 
 

भिती वषण-3 

       (जद.1.1.2021 ते जद.31.12.2021) 
 

 

जतस-या भिती वषात एसईबीसी कजिता 6 पदे उपलब्ध िोतील. 

 

 

खुल्या प्रवगातील मागील 
वषातील जिक्त पदे + चालू 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या 
प्रवगातील जिक्त पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी पदे 

चालू भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायणित  पदे 

1 2 3 4 

26 +20= 46 46 पदाांच्या 16 टक्के= 
7.36 
पिुांकात 7 पदे 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे - मागील  वषातील 
एसईबीसी ची कायणित 
पदे 
7-3=4 

3 

खुल्या प्रवगातील मागील  दोन 
वषातील जिक्त पदे + चालू 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या 
प्रवगातील जिक्त पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी पदे 

चालू भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष  
भिलेली व कायणित  पदे 

1 2 3 4 

26 +20+32= 78 78 पदाांच्या 16 टक्के= 
12.48 
पिुांकात 12 पदे 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे - मागील  दोन 
वषातील एसईबीसी ची 
कायणित पदे ( 1 ल्या 
भिती वषातील + 2    -या 
भिती वषातील कायणित 
पदे) 12-6 =6 

6 
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भिती वषण-4 

            (जद.1.1.2022 ते जद.31.12.2022) 

 

 

चौथ्या भिती वषात एसईबीसी कजिता 4 पदे उपलब्ध िोतील. 

 वजिलप्रमािे आिक्षि गिनेची कायणवािी िोपयंत सामाजिक व शैक्षजिक दृष्ट्ट्या मागास वगाकिीता 
(एसईबीसी) अनुज्ञये 16 टक्के आिक्षिानुसाि पयाप्त आिजक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत,तोपयंत चालू 
ठेवावी. 

5) विीलप्रमािे आिक्षि गिनेची कायणवािी िोपयंत सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास 
(एसईबीसी) वगासाठी अनुज्ञये 16 टक्के आिक्षिानुसाि पयाप्त आिजक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत, 
तोपयंत चालू ठेवावीत. सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास (एसईबीसी) वगासाठी 16 टक्के 
आिक्षिानुसाि पयाप्त आिजक्षत पदे उपलब्ध झाल्यानांति मात्र प्रत्येक प्रवगणजनिाय अनुज्ञये 
टक्केवािीनुसाि त्या-त्या  प्रवगाची पदे भिण्यात यावीत. 

6)  पद भिती केलेल्या सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास (एसईबीसी) वगातील उमेदवािाांची 
बबदुनामावलीत बबदु क्रमाांक 6 पासून नोंद प्रािांभ करून यानुसाि त्यापढेु सदि वगासाठीच्या बबदुांवि  
नोंद किावी. 

7) सुधाजित बबदुनामावली तयाि  किताना सध्या असलेली सांवगातील सिळसेवा कोटयातील पदसांख्या 
लक्षात घेऊन आिक्षि बबदु जनजित किण्यात यावते. भजवष्ट्यात सांवगण सांख्येत वाढ झाल्यास, अ्वा 
घट झाल्यास, सांबांजधत वषाची बबदुनामावली तयाि किताना सिळसेवा कोट्यातील पदसांख्येनुसाि 
आिजक्षत बबदुांची सांख्या त्या प्रमािात िासत अ्वा कमी किण्यात यावी. 

8)  सवण मांत्रालयीन जवभाग प्रमुखाांनी, त्याांच्या अजधनसत सवण आस्ापनाांना विील जवजवध सांवगाच्या 
बाबतीत यानुसाि योग्य ती कायणवािी तातिीने किण्याच्या सुचना द्याव्यात. प्रत्येक सांवगाबाबत विील 
मागणदशणक सूचनाांनुसाि केलेल्या कायणवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकािे कायणवािी किण्यात 
आलेली आिे याची खातििमा किण्यात यावी. 

9)  सध्या आिक्षिासांदभात अस्सतत्वात असलेले जवजवध शासन आदेश विीलप्रमािे सुधािण्यात आले 
असल्याच ेगृजित धिण्यात याव.े 

************ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

खुल्या प्रवगातील मागील  तीन 
वषातील जिक्त पदे + चालू 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या 
प्रवगातील जिक्त पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी 
पदे 

चालू भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष  
भिलेली व कायणित  पदे 

1 2 3 4 

26 +20+32+22=100 100 पदाांच्या 16 टक्के= 
16 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध पदे 
- मागील  तीन वषातील 
एसईबीसीची कायणित पदे 
( 1 ल्या + 2    -या + 3 -
या भिती वषातील 
कायणित पदे) 
16-12= 4 

 


		2018-12-05T16:22:04+0530
	SHIVAJI RAGHUNATH DAUND




