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शासन शुध्दीपत्रक:- 

  सन 2018 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62, जदनाांक 30 नोव्िेंबि, 2018. मिािाष्ट्र िाज्य 

सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगाकजिता  (िाज्यातील शैक्षजिक सांस्ाांमधील िागाांच्या 

प्रवशेाचे आजि िाज्याच्या जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयकु्त्याांच े बकवा पदाांचे) आिक्षि अजधजनयम, 

2018 अनुसाि सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगासाठी मांिूि सांवगग सांख्येच्या  सिळसेवचे्या कोट्यातील 

भिण्यात येिािी 16 टक्के आिक्षिाची पदे जदनाांक  30 नोव्िेंबि 2018 पासून भििे आवश्यक आिे. त्यामुळे 

सांवगामध्ये जदनाांक 30 नोव्िेंबि 2018 िोिी भिावयाची पदे व त्यानांति मांिूि पदसांख्येच्या सिळसेवचे्या 

कोटयातील सांभाव्य भिावयाची पदे जवचािात घेऊन चालू भिती वषात तसेच त्यापढुील भिती वषांकजिता 

सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  या वगाकिीता आिक्षिाची गिना किताांना , सांदभाजधन क्र. ४ 

ये्ील शासन जनिगय जद.5.12.2018 सोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-ब व पजिजशष्ट्ट क मध्ये नमूद केलेल्या 

कायगपध्दतीचा अवलांब किण्यात यावा,अस ेजनदेजशत केले आिे. 
  

2.  उक्त अजधजनयमाची अांमलबिाविीसाठी सपष्ट्टता आिण्याकजिता उपिोक्त सांदभाधीन क्रमाांक 4 ये्े 

नमूद केलेल्या शासन जनिगयामधील  पजिजशष्ट्ट क जनिजसत किण्यात येत असून  त्याऐविी पजिजशष्ट्ट क 

यासोबत िोिल्या प्रमािे वाचण्यात याव.े 
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3. भिती प्रजक्रया िाबजवताांना सधुाजित पजिजशष्ट्ट क प्रमािे कायगपद्धतीनुसाि कायगवािी किण्यात यावी. 

4. सदि शासन शुध्दीपत्रक िाज्यातील सवग शासकीय, जनमशासकीय कायालये, सेवामांिळे, 

मिानगिपाजलका, नगिपाजलका, शैक्षजिक सांस्ा,स्ाजनक सविाज्य सांस्ा, जिल्िा पजिषदा, 

मिामांिळे,शासकीय अनुदान प्राप्त सांस्ा,जवद्यापीठे,सिकािी सांस्ा , शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 

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

जवभागाांनी त्याांच्या अजधनसत असलेल्या सवग क्षेजत्रय कायालयाांना/आस्ापनाांना सदि शुध्दीपत्रक तातिीने 

जनदशगनास आिण्याच्या दृष्ट्टीने योग्य ते आदेश जनगगजमत किावते.  

5. सदििू शासन शुध्दीपत्रक मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावि 

उपलब्ध असनू त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रमाांक  201812191732547007  असा आिे.  िा शासन जनिगय 

जििीटल सवाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

      मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 

 

                       ( जशवािी दौंि ) 
                                                                   सजचव, मिािाष्ट्र शासन. 

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

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

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

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

*********** 
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पजिजशष्ट्ट-क 
 

उदा. एखाद्या सांवगात सिळेसेवचे्या कोट्यातील मांिूि पदसांख्या 150 आिे. जद.३० नोव्िेंबि, २०१८ पयंत या 
सांवगात 97 पदे कायगित असनु 53  पदे भिण्यासाठी उपलब्ध आिेत, अस ेगृजित धिल्यास त्या सांवगाचा  
प्रवगगजनिाय तपशील खालील प्रमािे िािील- 

 

 
वजिल उदािििात एकूि 82 पदे भिण्यासाठी उपलब्ध आिेत.त्यावरून एसईबीसी वगाकिीता 16 टक्के 

आिक्षिानुसाि पदे जनजित किताना खाली जदलले्या उदािििानुसाि कायगवािी किावी. 
 

भिती वषग-1 

(जद.1.12.2018 ते जद.31.12.2019) 
 

                                      पजिल्या भिती वषात एसईबीसी कजिता 13 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/ 
अिाखीव 

48% 

एकूि 

100% 

1 मांिूि पदे  20 11 4 4 5 3 3 28 72 १50 
2 भिलेली पदे  10 6 2 3 3 2 1 15 55 97 
3 जद.30.11.2018 

िोिी  भरावयाची  
पदे  

10 5 2 1 2 1 2 13 17 53 

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

5 2 1 0 0 0 1 10 10 29 

5 एकूि  भरावयाची  
पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 27 82 

पजिल्या भिती वषात 
एकूि भिावयाची पदे 

एसईबीसी कजिता पजिल्या भषात  एकूि 
भिावयाच्या पदाांच्या 16 टक्केनुसाि 
येिािी पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायगित पदे 

82 13.12 
पिुांकात 13 पदे 

13 

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% 

एसईबीसी 
16% 

अिाखीव 

32% 
एकूि 

100% 

1 एकूि  
भरावयाची पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 13 14 82 
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भिती वषग-2 

           (जद.1.01.2020 ते जद.31.12.2020) 

दुस-या भिती वषात भिण्यासाठी 45 पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वगाच्या आिक्षिाची गिना 
खालीलप्रममािे किावी- 

 

                    दुस-या भिती वषात एसईबीसी कजिता 7 पदे उपलब्ध िोतील. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पजिल्या भिती वषातील 
एकूि भिती केलेली पदे + 
दुस-या भिती वषातील 
भिावयाची पदे 

एसईबीसी कजिता एकूि 
भिती किावयाच्या 
पदाांच्या 16 टक्केनुसाि 
येिािी पदे 

दुस-या भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायगित  पदे 

1 2 3 4 

82+45=127 127 जिक्त पदाांच्या 16 
टक्के= 20.32 
पिुांकात 20 पदे 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे -  पजिल्या भिती   
वषात भिलेली व  
कायगित एसईबीसीची 
पदे 
20-13=7 

7 

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% 

एसईबीसी 
16% 

अिाखीव 

32% 
एकूि 

100% 

1 पजिल्या भिती 
वषात भिलेली पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 13 14 82 

2 दुस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

10 5 1  0 1 0 2 15 7 4 45 

3 एकूि 25 12 4 1 3 1 5 38 20 18 127 
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भिती वषग-3 

       (जद.1.1.2021 ते जद.31.12.2021) 

जतस-या भिती वषात भिण्यासाठी 23 पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वगाच्या आिक्षिाची गिना 
खालीलप्रममािे किावी- 

 

                  

      जतस-या भिती वषाअखेि एसईबीसी कजिता 24 पदे उपलब्ध िोतील. 

 

वजिलप्रमािे आिक्षि गिनेची कायगवािी िोपयंत सामाजिक व शैक्षजिक दृष्ट्ट्या मागास 
वगाकिीता (एसईबीसी) सन 201८ चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक ६२, जदनाांक ३०  नोव्िेंबि, 2018, 
मिािाष्ट्र िाज्य सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगाकजिता  (िाज्यातील शैक्षजिक 
सांस्ाांमधील िागाांच्या प्रवशेाचे आजि िाज्याच्या जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांच ेबकवा 
पदाांचे) आिक्षि अजधजनयम, 2018 च्या कलम 4(1) (ख) अनुसाि सांवगातील मांिूि पदसांख्येच्या 

पजिल्या व दुस-या भिती 
वषातील एकूि भिती 
किावयाची पदे + जतस-या 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता एकूि 
भिती किावयाच्या पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी पदे 

जतस-या भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायगित  पदे 

1 2 3 4 

82+45+23=150 150 पदाांच्या 16 टक्के= 
24 पदे 
 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे - मागील  दोन 
वषातील एसईबीसी ची 
कायगित पदे ( 1 ल्या 
भिती वषातील + 2    -या 
भिती वषातील कायगित 
पदे) 24-20 =4 

                  4 

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% 

एसईबीसी 
16% 

अिाखीव 

32% 
एकूि 

100% 

1 पजिल्या भिती 
वषात भिलेली पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 13 14 82 

2 दुस-या भिती 
वषात भिलेली पदे 

10 5 1  0 1 0 2 15 7 4 45 

3 जतस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

2 2 1 1 0 0 1 2 4 10 23 

3 एकूि 27 14 5 2 3 1 6 40 24 28 150 
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पषृ्ठ 7 पैकी 7 

सिळसेवचे्या कोट्याच्या 16 टक्के आिक्षिानुसाि पिुग  आिजक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत,तोपयंत 
चाल ू ठेवावी. सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास (एसईबीसी) वगासाठी 16 टक्के 
आिक्षिानुसाि पुिग आिजक्षत पदे उपलब्ध झाल्यानांति मात्र प्रत्येक प्रवगगजनिाय अनुज्ञये 
टक्केवािीनुसाि त्या-त्या  प्रवगाची पदे भिण्यात यावीत. 

1) वजिलप्रमािे एसईबीसी वगाच्या आिक्षिाची गिना कितेवळेेस उवगजित मागास प्रवगांच्या 
(अिा,अि,जविा-भि,जवमाप्र व इमाव) आिक्षिास बाधा न आिता किावी. 

2) 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. 

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

4) सवग मांत्रालयीन जवभाग प्रमुखाांनी, त्याांच्या अजधनसत सवग आस्ापनाांना विील जवजवध सांवगाच्या बाबतीत 
यानुसाि योग्य ती कायगवािी तातिीने किण्याच्या सचुना द्याव्यात. प्रत्येक सांवगाबाबत विील मागगदशगक 
सूचनाांनुसाि केलेल्या कायगवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकािे कायगवािी किण्यात आलेली आिे 
याची खातििमा किण्यात यावी. 

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

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

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

 

 
 
 
 


		2018-12-19T17:41:23+0530
	SHIVAJI RAGHUNATH DAUND




