
पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना  
लागू  करण्यात आलले्या  समांतर आरक्षणाच्या 
अंमलबजावणी कवरता वववित करण्यात आलले्या 
काययपध्दतीचा काटेकोरपणे अमंल  करण्याबाबत..  

मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांकः पअंक-1914/प्र.क्र.12/16-अ 
िुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032 
तारीख: 11   एवप्रल, 2014. 

वाचा :- 
1) शासन वनणयय क्रमांकः पअकं-1009/प्र.क्र.200/2009/16-अ, वदनांक 27.10.2009 
2) शासन पवरपत्रक क्रमांकः न्याप्र-1003/99/प्र.क्र.2/03 (भाग-2)/16-अ,वदनांक 25.10.2005. 
3) शासन पवरपत्रक क्रमांकः संकीणय-1003/प्र.क्र.96/2003/13-अ,वदनांक 19.11.2003 
4) शासन पवरपत्रक क्रमांकः एसआरव्िी-2005/प्र.क्र.47/05/12, वदनांक 25.8.2005 

प्रस्तावना :- 
सुवशवक्षत बेरोजगारांना अर्यसिाय्य या योजनेअंतगयत शासकीय कायालयामध्ये तीन वरे्ष दरमिा 

मानधनावर काम  केलेल्या व रोजगार मागयदशयन कें द्रामध्ये या तीन वर्षाच्या अनुभवाची नोंद केलेल्या 
पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय/वनमशासकीय सेवेतील मिाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कके्षबािेरील गट-क पदावर सरळ सेवेने करावयाच्या वनयुक्त्यांसाठी शासन वनणयय 
वदनांक 27.10.2009 अन्वये 10% समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आिे.  सदर आरक्षणानुसार 
पदभरती करताना शासन पवरपत्रक वदनांक 25.10.2005 नुसार वववित काययपध्दतीचा अवलंब करणे 
बंधनकारक आिे असेिी सदर शासन वनणययान्वये स्पष्ट्ट करण्यात आले आिे.   

पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासन सेवेत रे्ट सामावून घेण्याबाबत 
मिाराष्ट्र पदवीधर अंशकालीन संघटना यांनी मा.उच्च न्यायालय, मंुबई, खंडपीठ औरंगाबाद येरे् वरट 
यावचका क्रमांक 5162/2004 मध्ये वसव्व्िल ॲप्लीकेशन क्र. 11605/2012 सादर केले िोते.  सदर 
वसव्व्िल ॲप्लीकेशन संदभात मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी वदनांक 21.2.2013 रोजी 
वनणयय वदला आिे. सदर न्यायवनणययामध्ये मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी ववचाराधीन 
वसव्व्िल ॲप्लीकेशन क्रमांक 11605/2012 मध्ये शासनाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या 
उत्तरादाखल शपर्पत्रामध्ये  (Affidavit in Reply) नमूद केल्याप्रमाणे शासन सेवेत पदभरती करताना 
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प्रचवलत काययपध्दतीचा कटाक्षाने अंमल करण्यात येत असल्याची धारणा व्यक्त केली आिे.   त्यानुसार 
सूचना देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन िोती. 
शासन पवरपत्रक:- 

मा.उच्च न्यायालय, मंुबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी वसव्व्िल ॲप्लीकेशन क्रमांक 
11605/2012 मध्ये वदनांक 21.02.2013 मध्ये वदलेल्या वनणययातील कायान्वयीन भाग सोबत 
जोडलेल्या पवरवशष्ट्ट-एक मध्ये वदलेला आिे.  त्यानुसार खालीलप्रमाणे सूचना देण्यांत येत आिेत:- 

शासन वनणयय वदनांक 27.10.2009 अन्वये पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन 
उमेदवारांकवरता लागू करण्यात आलेल्या 10%  समांतर आरक्षणानुसार पदभरती करताना सदर शासन 
वनणययामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासन पवरपत्रक वदनांक 25.10.2005 मधील मागयदशयक तत्वांनुसार 
पदभरती करणे बंधनकारक आिे.  त्याचवेळी सरळ सेवेने करावयाच्या पदभरतीबाबत मा.सवोच्च 
न्यायालय यांनी वेळोवेळी वदलेल्या वनदेशानुसार शासन पवरपत्रक वदनांक 19.11.2003 तसेच शासन 
पवरपत्रक वदनांक 25.8.2005 मध्ये वववित केलेल्या सूचनांचे देखील कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

िे शासन पवरपत्रक शासकीय/वनमशासकीय सेवा, मंडळे/मिामंडळे, नगरपावलका / 
मिानगरपावलका, वजल्िा पवरर्षदा, शासकीय अनुदानप्राप्त संस्र्ा आवण जयांना मागयदशयक आदेश 
देण्याचा अवधकार शासनाला आिे अशी इतर सवय प्रावधकरणे, सेवा व संस्र्ा यांना लागू रािील. 

सदर शासन पवरपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 201404111444247907 असा आिे. िा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राजयपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

वद.रा.डडगळे 
 उप सवचव, मिाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा.ववरोधी पक्षनेता,  मिाराष्ट्र ववधानपवरर्षद/ववधानसभा, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, 

मंुबई-400032 
2) सवय सन्माननीय ववधानपवरर्षद/ववधानसभा  व संसद सदस्य, मिाराष्ट्र राजय. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा. राजयपालांचे सवचव,  मलबार विल, राजभवन, मंुबई-400 035. 
4) मा. मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
5) मा.उपमुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032.  
6) सवय मा. मंत्री / मा. राजयमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
7) मा. मुख्य सवचव यांचे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
8) प्रधान सवचव, रोजगार व स्वयंरोजगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
9) शासनाचे सवय अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, 
10) प्रधान  सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, (ववधान  पवरर्षद) ववधानभवन, मंुबई. 
11) प्रधान सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, (ववधान सभा) ववधानभवन, मंुबई. 
12) सवचव, राजय वनवडणूक आयोग, मंुबई- 400 032. 
13) सवचव, राजय माविती आयोग, मंुबई-400 032. 
14) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मंुबई,  औरंगाबाद, नागपूर. 
15)  प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
16) प्रबंधक, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मंुबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
17)  प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मंुबई. 
18) सवचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई. 
19) सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मंुबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
20) सरकारी वकील, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मंुबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
21)  मिालेखापाल, लेखा व अनुजे्ञयता मिाराष्ट्र-1, मंुबई. 
22) मिालेखापाल, लेखा व अनुजे्ञयता मिाराष्ट्र-2, नागपूर. 
23) मिासंचालक, माविती व जनसंपकय  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (5 प्रती) 

त्यांना ववनंती की, प्रस्तुत शासन वनणयय प्रवसध्द करण्यात यावा. 
24) गं्रर्पाल, ववधीमंडळ गं्रर्ालय, मिाराष्ट्र ववधानभवन, मंुबई (10 प्रती), 
25) सवय ववभागीय आयुक्त/सवय वजल्िावधकारी.   
26) सवय मिानगरपावलकांचे आयुक्त. 
27) सवय मुख्यावधकारी, नगरपवरर्षदा/नगरपावलका.  
28) सवय वजल्िा पवरर्षदांचे मुख्य काययकारी अवधकारी. 
29) राजयातील सवय मिामंडळे , मंडळे आवण सावयजवनक उपक्रम यांचे व्यवस्र्ापकीय संचालक. 
30) सवय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवती कायालये, मिाराष्ट्र राजय. 
31) वनवड नस्ती/कायासन 16-अ. 
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पवरवशष्ट्ट-एक 

(शासन पवरपत्रक क्रमांक पअंक-1914/प्र.क्र.12/16-अ, वदनांक  11  एवप्रल, 2014 चे सिपत्र)  
“....2. We hope that modalities referred to in the affidavit in reply would be 
scrupulously followed all over the state and in the organizations referred to, in the 
Government Resolution dated 27.10.2009.”  
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