शासन सेवत
े सरळसेवा भरतीसाठी
समाांतर

आरक्षण

कार्यान्ववत

करण्र्याबाबतच्र्या कार्ययपध्दतीबाबत..
महाराष्ट्र शासन
सामावर्य प्रशासन ववभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक: सांकीणय-1118/प्र.क्र.३९/16-अ
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय,
मांत्रालर्य, मुांबई 400 032.
वदनाांक : 19 विसेंबर, 2018
पहावे :- 1) शासन पवरपत्रक क्रमाांक: एसआरव्ही-1017/प्र.क्र.31/98/16-अ,
वदनाांक- 16 माचय, 1999.
२) शासन पवरपत्रक क्रमाांक: एसआरव्ही 1012/प्र.क्र.16/12/16-अ ,
वदनाांक- 13 ऑगस्ट, 2014.
प्रस्तावना :उपरोक्त सांदभाधीन क्रमाांक 1 र्येथील शासन पवरपत्रक क्रमाांक: एसआरव्ही-1017/ प्र.क्र.31/
98/16-अ, वदनाांक 16 माचय, 1999 नुसार शासन सेवत
े सरळसेवन
े े वनर्युक्ती करताांना समाांतर आरक्षण
कार्यान्ववत करण्र्यासाठी अनुसरावर्याची कार्ययपध्दती ववहीत करण्र्यात आली होती. तद्नांतर उक्त
सांदभाधीन क्रमाांक 2 र्येथील शासन पवरपत्रक क्रमाांक: एसआरव्ही 1012/प्र.क्र.16/12/16-अ, वद.13
ऑगस्ट, 2014 रोजीच्र्या पवरपत्रकानुसार कार्ययपध्दतीबाबत मागयदशयनाथय स्पष्ट्टीकरणात्मक सुधावरत
सूचना वनगयवमत करण्र्यात आल्र्या आहे त. तथावप वद.13.08.2014 रोजीच्र्या पवरपत्रकाववरुध्द ववववध
वर्यार्यालर्यात प्रकरणे उदभवली आहे त. काही प्रकरणी वद.13.08.2014 रोजीच्र्या पवरपत्रकाच्र्या बाजूने तर
बहु तेक प्रकरणी पवरपत्रक सवोच्च वर्यार्यालर्याच्र्या अवनलकुमार गुप्ता, राजेशकुमार दावरर्या व रववदर
कुमार वदलेल्र्या वनणयर्याशी सुसांगत नसल्र्याचे स्पष्ट्ट नमूद करण्र्यात आले आहे.
2.

मा.उच्च वर्यार्यालर्य खांिपीठ, नागपूर र्याांनी र्यावचका क्र.1925/2014, 1930/2014, 2070/

2017, 5729/2017, 6262/2016, मा. उच्च वर्यार्यालर्य खांिपीठ, औरां गाबाद र्याांनी र्यावचका
क्र.3929/2015, मा.उच्च वर्यार्यालर्य, मुांबई र्याांनी र्यावचका क्र.6637/2014, 277/2015, 7034/2016 र्या
प्रकरणी मा.उच्च वर्यार्यालर्याने खुला समाांतर आरक्षणाच्र्या पदावर राखीव प्रवगातील उमेदवाराांचा समावेश
करण्र्याबाबत आदे श वदलेले आहे त. मा.महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मुांबई

मूळ र्यावचका

क्र.202/2017, 203/2017 (M.A.19/2018) र्या प्रकरणी वद.13.8.2014चे शासन पवरपत्रक वद.
16/08/2018 रोजी रद्दबातल ठरववलेले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगाकिू न वद.13.08.2014
रोजीच्र्या पवरपत्रकातील सूचनाांनुसार उमेदवाराांच्र्या वशफारशी केल्र्या जात असल्र्याने मा. वर्यार्यालर्यात
अनेक र्यावचका दाखल होत आहे त त्र्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योग व इतर वनविमांिळाांना
उमेदवाराांच्र्या वशफारशी करण्र्यास अिचणी वनमाण होत आहे त. त्र्याचप्रमाणे शासनाकिू न ववशेष भरती
मोवहम राबववली जाणार असल्र्याने ववववध सांवगातील हजारो पदे भरण्र्यात र्येणार आहे त. समाांतर आरक्षण
धोरणाच्र्या बाबतीत स्पष्ट्टता नसल्र्याने मोठ्या प्रमाणात वर्यार्यालर्यीन प्रकरणे उदभवण्र्याची शक्र्यता
नाकारता र्येत नाही. त्र्यामुळे भरती प्रवक्रर्या सुरळीतपणे पार पािण्र्यात अनेक अिचणी वनमाण होतील.
सबब मा.महावधवक्ता र्याांनी वदलेले अवभप्रार्य व मा.वर्यार्यालर्याचे र्याबाबतचे वनणयर्य ववचारात घेता
वद.13.08.2014 रोजीच्र्या पवरपत्रकात सुधारणा करणे आवश्र्यक झाले आहे.
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शासन शुध्दीपत्रक :शासन पवरपत्रक क्रमाांक- एसआरव्ही 1012/प्र.क्र.16/12/16-अ , वदनाांक 13 ऑगस्ट, 2014
मधील पवरच्छे द “(अ) - प्रथम टप्पा :- खुल्र्या प्रवगातून समाांतर आरक्षणाची पदे भरताांना, गुणवत्तेच्र्या
वनकषानुसार खुल्र्या प्रवगातील उमेदवाराांची वनवि र्यादी करावी (र्या वठकाणी खुल्र्या प्रवगात गुणवत्तेच्र्या
आधारावर मागासवगीर्य उमेदवाराांचाही समावेश होईल). र्या र्यादीत समाांतर आरक्षणानुसार आवश्र्यक
खुल्र्या प्रवगाच्र्या उमेदवाराांची सांख्र्या पर्याप्त असेल तर कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही आवण त्र्यानुसार
पदे भरावीत. जर र्या र्यादीत समाांतर आरक्षणानुसार आवश्र्यक खुल्र्या प्रवगाच्र्या उमेदवाराांची सांख्र्या
पर्याप्त नसेल तर खुल्र्या प्रवगासाठी राखीव समाांतर आरक्षणाची पदे भरण्र्याकरीता सदर र्यादीतील
आवश्र्यक पर्याप्त सांख्र्येइतके शेवटचे उमेदवार वगळू न समाांतर आरक्षणास पात्र उमेदवाराांपैकी केवळ
खुल्र्या प्रवगाचेच आवश्र्यक पर्याप्त सांख्र्येइतके उमे दवार घेणे आवश्र्यक आहे.”
र्या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्र्यात र्यावे
“(अ) - प्रथम टप्पा:- खुल्र्या प्रवगातील (अराखीव पदे ) उमेदवाराांची गुणवत्तेच्र्या वनकषानुसार वनवि र्यादी
तर्यार करावी. र्या र्यादीत खुल्र्या प्रवगात गुणवत्तेच्र्या आधारावर मागासवगीर्य उमेदवाराांचाही (अनुसूवचत
जाती, अनुसूवचत जमाती, वव.जा.भ.ज., वव.मा.प्र., इ.मा.व. व एसईबीसी) समावेश होईल. र्या र्यादीत
समाांतर आरक्षणानुसार उमेदवाराांची सांख्र्या पर्याप्त असेल तर कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही आवण
त्र्यानुसार पदे भरावीत. जर र्या र्यादीत समाांतर आरक्षणानुसार आवश्र्यक उमेदवाराांची सांख्र्या पर्याप्त नसेल
तर समाांतर आरक्षणाची पदे भरण्र्याकरीता सदर र्यादीतील आवश्र्यक पर्याप्त सांख्र्येइतके शेवटचे उमेदवार
वगळू न पात्र उमेदवाराांपैकी आवश्र्यक पर्याप्त सांख्र्येइतके समाांतर आरक्षणामधील गुणवत्तेनुसार पात्र
उमेदवार घेणे आवश्र्यक आहे.”
हे शासन शुध्दीपत्रक वनगयवमत झाल्र्याच्र्या वदनाांकापासून अांमलात र्येईल.
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्र्यात आले असून त्र्याचा साांकेताांक 201812191651416407 असा आहे . हे शुध्दीपत्रक
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन वनगयवमत करण्र्यात र्येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदे शानुसार व नावाने,
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( वशवाजी दौंि )
सवचव (साववस), महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानपवरषद/ववधानसभा, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालर्य, मुांबई.
2) सवय सवमाननीर्य ववधानपवरषद/ववधानसभा व सांसद सदस्र्य, महाराष्ट्र राज्र्य.
3) मा.राज्र्यपालाांचे सवचव, मलबार वहल, राजभवन, मुांबई-400 035.
4) मा.मुख्र्यमांत्रर्याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालर्य, मुांबई - 400 032.
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5) सवय मा.मांत्री/मा.राज्र्यमांत्री र्याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालर्य, मुांबई- 400 032.
6) मा.मुख्र्य सवचव र्याांचे स्वीर्य सहार्यक, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032.
7) शासनाचे सवय अपर मुख्र्य सवचव/ प्रधान सवचव /सवचव.
8) प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालर्य, (ववधान पवरषद) ववधानभवन, मुांबई.
9) प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालर्य, (ववधान सभा) ववधानभवन, मुांबई.
10) सवचव, राज्र्य वनविणूक आर्योग, मुांबई-400 032.
11) सवचव, राज्र्य मावहती आर्योग, मुांबई-400 032.
12) सवचव, राज्र्य मावहती आर्योग, मुांबई-400 032.
13) प्रबांधक, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ वर्यार्य शाखा, मुांबई, औरां गाबाद, नागपूर.
14) प्रबांधक, उच्च वर्यार्यालर्य, अवपल शाखा, मुांबई, औरां गाबाद, नागपूर.
15) प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर.
16) प्रबांधक, लोक आर्युक्त व उप लोक आर्युक्त, मुांबई.
17) सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योग, मुांबई.
18) सवय ववभागीर्य आर्युक्त/सवय वजल्हावधकारी.
19) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेर्यता महाराष्ट्र-1, मुांबई.
20) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेर्यता महाराष्ट्र-2, नागपूर.
21) सरकारी वकील, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुांबई, औरां गाबाद,नागपूर.
22) सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मुांबई, औरां गाबाद,नागपूर.
23) महासांचालक, मावहती व जनसांपकय सांचालनालर्य, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032 (5 प्रती) त्र्याांना ववनांती की,
प्रस्तुत शासन शुध्दीपत्रक प्रवसध्द करण्र्यात र्यावे.
24) ग्रांथपाल, ववधीमांिळ ग्रांथालर्य, महाराष्ट्र ववधानभवन, मुांबई (10 प्रती)
25) सवय महानगरपावलकाांचे आर्युक्त.
26) सवय मुख्र्यावधकारी, नगरपवरषदा/नगरपावलका.
27) सवय वजल्हा पवरषदाांचे मुख्र्य कार्ययकारी अवधकारी.
28) राज्र्यातील सवय महामांिळे , मांिळे आवण सावयजवनक उपक्रम र्याांचे व्र्यवस्थापकीर्य सांचालक.
29) सवय मावर्यताप्राप्त राजकीर्य पक्षाांची मध्र्यवती कार्यालर्ये, महाराष्ट्र राज्र्य.
30) वनवि नस्ती/कार्यासन 16-अ.
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