
 शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समाांतर 
आरक्षण कार्यान्ववत करण्र्याबाबतच्र्या 
कार्ययपध्दतीबाबत मार्यदशयनार्य स्पष्टीकरण..  

महाराष्र शासन 
सामावर्य प्रशासन न्वभार् 

शासन पन्रपत्रक क्रमाांकः एसआरव्ही 1012/प्र.क्र.16/12/16-अ 
हुतात्मा राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्य, 

मांत्रालर्य, मुांबई 400 032. 
तारीख: 13 ऑर्स्ट, 2014. 

वाचा :- शासन पन्रपत्रक क्रमाांकः एसआरव्ही-1097/प्र.क्र.31/98/16-अ, न्दनाांक 16 माचय,1999. 
प्रस्तावना :- 

शासन पन्रपत्रक, सामावर्य प्रशासन न्वभार्, क्रमाांक एसआरव्ही 1097/प्र.क्र.31/ 98/16-अ, 
न्दनाांक 16 माचय, 1999 नुसार शासन सेवेत सरळसेवेने न्नरु्यक्ती करताना समाांतर आरक्षण 
कार्यान्ववत करण्र्यासाठी अनुसरावर्याची कार्ययपध्दती न्वन्हत करण्र्यात आली आहे. 
2.   अ)  श्री.इरफान मुस्तफा शेख र्याांनी मा.महाराष्र प्रशासकीर्य वर्यार्यान् करण,  औरांर्ाबाद 
खांडपीठ, औरांर्ाबाद रे्यरे् दाखल केलले्र्या मूळ अजय क्रमाांक 301/2009 मध्रे्य मा.महाराष्र 
प्रशासकीर्य वर्यार्यान् करण, औरांर्ाबाद खांडपीठ, औरांर्ाबाद र्याांनी न्दनाांक 26.8.2009 रोजी न्दलेला 
वर्यार्यन्नणयर्य, र्याबाबत करण्र्यात आलेल्र्या अन्पलावर (न्रट र्यान्चका क्रमाांक 272/2010) मध्रे्य मा.उच्च 
वर्यार्यालर्य, औरांर्ाबाद खांडपीठ, औरांर्ाबाद र्याांनी न्दनाांक 15.11.2010 रोजी न्दलेला वर्यार्यन्नणयर्य 
आन्ण मा.सवोच्च वर्यार्यालर्याने र्याबाबतच्र्या अन्पलावर (एसएलपी/न्सव्हील सी.सी.15802/2011) 
न्दनाांक 27.9.2011 रोजी न्दलेला वर्यार्यन्नणयर्य. 
ब) त्र्याचप्रमाणे मा.महाराष्र प्रशासकीर्य वर्यार्यान् करण, मुांबई रे्यरे् दाखल करण्र्याांत आलेला श्रीमती 
न्कती वाघ र्याांचा मूळ अजय क्रमाांक 924/2010 म ील न्दनाांक 11.4.2011 च्र्या न्नणयर्यासांदभात 
दाखल झालेल्र्या पुनर्ववलोकन अजय क्रमाांक 4/2012 मध्रे्य मा.महाराष्र प्रशासकीर्य वर्यार्यान् करण, 
मुांबई र्याांनी न्दनाांक 17.6.2013 रोजी न्दलेला वर्यार्यन्नणयर्य. 
क)   तसेच कु.अचयना न्शवाजी खाांबे व इतर र्याांचा मूळ अजय क्रमाांक 437/2012 मध्रे्य न्दनाांक 
2.4.2014 रोजी मा.महाराष्र प्रशासकीर्य वर्यार्यान् करण, मुांबई र्याांनी न्दलेला वर्यार्यन्नणयर्य. 
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3. उपरोक्त सवय वर्यार्यन्नणयर्य न्वचारात घेता, शासन पन्रपत्रक न्दनाांक 16 माचय, 1999 मध्रे्य 
न्वन्हत केलेल्र्या कार्ययपध्दतीसांदभात मार्यदशयनार्य स्पष्टीकरण न्नर्यन्मत करण्र्याचे शासनाच्र्या 
न्वचारा ीन होते.  त्र्यानुसार आता खालीलप्रमाणे सूचना न्नर्यन्मत करण्र्यात रे्यत आहेत:- 
शासन पन्रपत्रक :- 

शासन पन्रपत्रक, सामावर्य प्रशासन न्वभार्, क्रमाांक एसआरव्ही १०९७/प्र.क्र.३१/९८/१६-अ, 
न्दनाांक १६ माचय, १९९९ म ील पन्रच्छेद ५ मध्रे्य न्वन्हत करण्र्याांत आलेल्र्या कार्ययपध्दतीमध्रे्य 
मार्यदशयनार्य स्पष्टीकरणाचा समावेश करण्र्याांत रे्यत असून सु ान्रत पन्र.५ खालीलप्रमाणे आहे. 
शासन सेवेत सरळसेवेने न्नरु्यक्ती करताना समाांतर आरक्षण कार्यान्ववत करण्र्यासाठी सदर सु ान्रत 
कार्ययपध्दती अनुसरण्र्यात र्यावी :- 

(अ) प्रर्म टप्पा :- खुल्र्या प्रवर्ातून समाांतर आरक्षणाची पदे भरताना, रु्णवते्तच्र्या 
न्नकषानुसार खुल्र्या प्रवर्ातील उमेदवाराांची न्नवड र्यादी करावी (र्या न्ठकाणी खुल्र्या प्रवर्ात 
रु्णवते्तच्र्या आ ारावर मार्ासवर्ीर्य उमेदवाराांचाही समावेश होईल). र्या र्यादीत समाांतर 
आरक्षणानुसार आवश्र्यक खुल्र्या प्रवर्ाच्र्या उमेदवाराांची सांख्र्या पर्याप्त असेल तर कोणताही प्रश्न 
उद्भवणार नाही आन्ण त्र्यानुसार पदे भरावीत.  जर र्या र्यादीत समाांतर आरक्षणानुसार आवश्र्यक 
खुल्र्या प्रवर्ाच्र्या उमेदवाराांची सांख्र्या पर्यांप्त नसेल तर खुल्र्या प्रवर्ासाठी राखीव समाांतर आरक्षणाची 
पदे भरण्र्याकन्रता सदर र्यादीतील आवश्र्यक पर्याप्त सांख्रे्यइतके शेवटचे उमेदवार वर्ळून पात्र 
उमेदवाराांपैकी केवळ खुल्र्या प्रवर्ाचेच आवश्र्यक पर्याप्त सांख्रे्यइतके उमेदवार घेणे आवश्र्यक आहे.”  
 

(ब) दुसरा टप्पा :- त्र्यानांतर प्रत्रे्यक सामान्जक आरक्षणाच्र्या प्रवर्ातील उमेदवाराांच्र्या न्नवड 
र्याद्या तर्यार कराव्र्यात. (जे उमेदवार र्यापूवीच टप्पा “अ”  मध्रे्य सामील झाले असतील त्र्याांना र्या 
र्यादीतून वर्ळावे.) 

 (क) न्तसरा टप्पा :- वरील “ब”  नुसार तर्यार करण्र्यात आलेल्र्या र्याद्याांमध्रे्य सामान्जक 
आरक्षणातील (Social Reservation) प्रत्रे्यक प्रवर्ाच्र्या न्वन्हत टक्केवारीनुसार “अ”  रे्यरे् न्वशद 
केलेल्र्या कार्ययपध्दतीनुसार समाांतर आरक्षणाचे पुरेसे उमेदवार समान्वष्ट करावेत.  मात्र असे करताना 
सामान्जक प्रवर्ांतर्यत रहावे.   
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सदर  शासन पन्रपत्रक  महाराष्र  शासनाच्र्या  www.maharashtra.gov.in  र्या 
सांकेतस्र्ळावर उपलब्  करण्र्यात आले असून त्र्याचा साांकेताांक 201408131053204307 असा 
आहे. हे पन्रपत्रक न्डजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांन्कत करुन न्नर्यन्मत करण्र्यात रे्यत आहे. 

महाराष्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

(प्रमोद त्र्र्यां.नलावडे) 
सन्चव (सा.न्व.स.),सामावर्य प्रशासन न्वभार्,महाराष्र शासन. 

 
प्रन्त, 

1) मा.न्वरो ी पक्षनेता, महाराष्र न्व ानपन्रषद/न्व ानसभा, महाराष्र न्व ानमांडळ सन्चवालर्य,मुांबई-32. 
2) सवय सवमाननीर्य न्व ानपन्रषद/न्व ानसभा  व सांसद सदस्र्य, महाराष्र राज्र्य. 
3) मा. राज्र्यपालाांचे सन्चव,  मलबार न्हल, राजभवन, मुांबई-400 035. 
4) मा. मुख्र्यमांत्र्र्याांचे प्र ान सन्चव, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032. 
5) मा.उपमुख्र्यमांत्र्र्याांचे प्र ान सन्चव, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032.  
6) सवय मा. मांत्री / मा. राज्र्यमांत्री र्याांचे खाजर्ी सन्चव, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032. 
7) मा. मुख्र्य सन्चव र्याांचे स्वीर्य सहार्यक, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032. 
8) शासनाचे सवय अपर मुख्र्य सन्चव / प्र ान सन्चव / सन्चव. 
9) प्र ान  सन्चव, महाराष्र न्व ानमांडळ सन्चवालर्य, (न्व ान  पन्रषद) न्व ानभवन, मुांबई. 
10) प्र ान सन्चव, महाराष्र न्व ानमांडळ सन्चवालर्य, (न्व ान सभा) न्व ानभवन, मुांबई. 
11) सन्चव, राज्र्य न्नवडणूक आर्योर्, मुांबई- 400 032. 
12) सन्चव, राज्र्य मान्हती आर्योर्, मुांबई-400 032. 
13) प्रबां क, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ वर्यार्य शाखा, मुांबई,  औरांर्ाबाद, नार्पूर. 
14) प्रबां क, उच्च वर्यार्यालर्य, अन्पल शाखा, मुांबई, औरांर्ाबाद, नार्पूर. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15) प्रबां क, महाराष्र प्रशासकीर्य वर्यार्यान् करण, मुांबई, औरांर्ाबाद, नार्पूर. 
16) प्रबां क, लोक आरु्यक्त व उप लोक आरु्यक्त, मुांबई. 
17) सन्चव, महाराष्र लोकसेवा आर्योर्, मुांबई. 
18) सवय न्वभार्ीर्य आरु्यक्त/सवय न्जल्हान् कारी. 
19) महालेखापाल, लेखा व अनुजे्ञर्यता महाराष्र-1, मुांबई. 
20) महालेखापाल, लेखा व अनुजे्ञर्यता महाराष्र-2, नार्पूर.  
21) सरकारी वकील, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुांबई, औरांर्ाबाद, नार्पूर. 
22) सरकारी वकील, महाराष्र प्रशासकीर्य वर्यार्यान् करण, मुांबई, औरांर्ाबाद, नार्पूर. 
23) महासांचालक, मान्हती व जनसांपकय  सांचालनालर्य, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032 (5 प्रती) 

त्र्याांना न्वनांती की, प्रस्तुत शासन पन्रपत्रक प्रन्सध्द करण्र्यात र्यावे. 
24) ग्रांर्पाल, न्व ीमांडळ ग्रांर्ालर्य, महाराष्र न्व ानभवन, मुांबई (10 प्रती), 
25) सवय महानर्रपान्लकाांचे आरु्यक्त. 
26) सवय मुख्र्यान् कारी, नर्रपन्रषदा/नर्रपान्लका. 
27) सवय न्जल्हा पन्रषदाांचे मुख्र्य कार्ययकारी अन् कारी. 
28) राज्र्यातील सवय महामांडळे , मांडळे आन्ण सावयजन्नक उपक्रम र्याांचे व्र्यवस्र्ापकीर्य सांचालक. 
29) सवय मावर्यताप्राप्त राजकीर्य पक्षाांची मध्र्यवती कार्यालरे्य, महाराष्र राज्र्य. 
30) न्नवड नस्ती/कार्यासन 16-अ.  

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