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रा य

एसईबीसी वग तून िद.
िद. ०९-०९-२०२० पुव संबिधत पदिवका अ यास मां या वेशासाठी
वेश अज िनि त केले या उमेदवांरासाठी सुचना

िदनांक : २6/११/२०२०
मा.
मा. सव च यायालयाने िवशेष अनुमती यािचका

. १५७३७/२०१९ वर िद.
िद. ०९-०९-२०२० रोजी एसईबीसी

आर णास िदले या अंतिरम थिगती या आदे शास अनुस न सन २०२०-२१ मधील शै िणक सं थांमधील
वेशाबाबत करावया या कायवाही या सूचना शासन िनणय

. बीसीसी २०२० / . . २९५/१६-ब, िद.
िद. २४

नो हबर २०२० अ वये दे यात आले या आहे त. सदर शासन िनणयास अनुस न उ च व तं िश ण
िवभागाचे प

. संकीण -२०२०/( . .९५/२०)/तांिशश- िद.
िद. २५-११-२०२० अ वये िदले या सूचनांनुसार

या िव ा य नी िद.
िद.०९-०९-२०२० पूव एसईबीसी वग तून तं िश ण संचालनालयाअंतगत असले या

िविवध संबिधत पदिवका अ यास मां या
करावया या कायवाहीबाबत या सूचना
1.

वेशासाठी अज िनि त केलेले आहेत अ या उमेदवारांनी

या उमेदवारांनी शै. व. २०२०
२०२०-२१ म ये संबिधत पदिवका अ यास मा या वेशाकिरता िद.०९-०९-२०२०
िद
पूव सामािजक व शै िणक

ा मागास (SEBC) वग मधू न अज िनि त केलेले आहेत अ या उमेदवारांनी

खालील माणे कायवाही करावी
करावी.
i)

उमेदवारांनी वतः या लॉगीन मधून वतःचा िद
िद.०९-०९-२०२० पूव िनि त केले या अज मधील
नमूद SEBC वग बदल क न
न, खु या वग म ये (OPEN) कवा खु या वग तील आ थक
दुबल घटक (OPEN
OPEN EWS)

वग म ये

ा

पांतरीत क न घे यासाठी “SEBC Conversion” या

लक वर जाऊन वग म ये बदल क न यावा
यावा.
ii)

उमेदवारांनी वतःचा अज (OPEN EWS) वग तून िनि त के यास व अ या उमेदवारांना क ीभूत
फेरी अंतगत EWS

वग तून

वेश दे यात आ यास संबंिधत उमेदवारांनी यांचे

वेश ि ये या

मािहतीपु तकेम ये “Proforma-V” म ये नमुद केले या िविहत नमु यात EWS संवग चे माणप
वेश िमळाले या सं थेम ये वेश िनि त करते वळ
े ी सादर करणे बंधनकारक राहील
राहील. सदर िवहीत
माणप

सादर न के यास अ या उमेदवारांचा वेश सं थे ारे िनि त कर यात येणार नाही व असे

उमेदवार या जागेवरील आपला दावा गमावतील.
2. वरील माणे अनु.

१ म ये नमूद कर यात आलेली कायवाही कर यासाठीची सुिवधा संबंिधत

ि ये या संकेत थळावर सामािजक व शै िणक

वेश

ा मागास (SEBC) या संवग तील िद.०९-०९-२०२०
िद

पूव अज िनि त केले या उमेदवारा या Login म ये िद. २६/११/२०२० ते 05/१2/२०२०
२०२० या कालावधीम ये
उपल ध क न दे यात आलेली आहे .
3. जे उमेदवार िविहत मुदतीत अनु .

१ म ये नमूद कर यात आलेली कायवाही करणार नाहीत अ या

उमेदवारांना वरील नमूद िद
िद. २४ नो हबर २०२० रोजी या शासन आदे शा वये सूिचत के यानुसार खु या
वग म ये (OPEN) पांतरीत कर यात येऊन यां या वेशाबाबतची कायवाही कर यात येईल
ल.
4. वरील सुचना या मा. सव च

यायालयात दाखल कर यात आलेली िवशेष अनु ा यािचका

.

15737/2019 व इतर यािचकांमधील िनणया या तसेच रा य शासनाने या कामी दे यात
या आलेली अंतरीम
थिगती उठिव याकरीता दाखल केले या अज या िनणया या अधीन राहतील.
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