
समाांतर आरक्षण व पसांतीक्रमाच्या ववववध घटकाांना 
शासन सेवते वनयुक्ती वमळण्यासाठी देण्यात आलले्या 
सवलतीसांदर्भात मार्गदशगनासाठी प्रकरणे 
पाठववण्याकवरता अनुसरावयाची  कायगपध्दती तसचे 
सदर धोरणाच्या अांमलबजावणीची जबाबदारी          
असलले्या ववर्भार्ातील सांबांवधत  कायासने व 
शासनातील  सांबांवधत ववर्भार् घोवित करण्याबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन ववर्भार् 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक- सांवकणग 1114/प्र.क्र.255/16-अ. 
हुतात्मा राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 
वदनाांक : 03 ऑक्टोबर, 2016 

  वाचा : 1. शासन वनणगय क्र.एईएम-1092/3655/सीआर-90/92/16-अ, वद. 27.2.2007. 
 2. शासन पवरपत्रक क्र.सांवकणग 1114/प्र.क्र.252/16-अ, वद.20.7.2015 
 

  प्रस्तावना :  
राज्य शासनाच्या सेवअेांतर्गत सरळ सेवनेे पदर्भरती करताना समाजातील काही वववशष्ट्ट 

घटकाांसाठी समाांतर आरक्षण अथवा पसांतीक्रम उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  अशा 
घटकाांची यादी खालीलप्रमाणे आहे- 

 

 
2.  समाांतर आरक्षणाचा लार्भ अनुज्ञये असलेल्या उपरोक्त घटकाांपैकी मवहलाांसाठी शासन 
सेवते सरळसेवचे्या पदाांकवरता 30% आरक्षण लारू् करण्याबाबतचे धोरण मवहला व बाल 
ववकास ववर्भार्ाने वववहत केले असून सदर धोरणाच्या अांमलबजावणीची जबाबदारी देखील त्या 
ववर्भार्ाकडून पार पाडण्यात येते.  त्याचप्रमाणे   खेळाडूांकवरता अनुज्ञये करण्यात आलेले 5% 
समाांतर आरक्षणाबाबतचे धोरण शालेय वशक्षण व क्रीडा ववर्भार्ाने वववहत केले असून सदर 
धोरणाच्या अांमलबजावणीची जबाबदारी शालेय वशक्षण व क्रीडा ववर्भार्ाकडून पार पाडण्यात 
येते.   

अ.क्र. समाांतर आरक्षणाचे  घटक    अ.क्र. पसांतीक्रमाचे घटक   
1 प्रकल्पग्रस्त 1 स्वातांत्र्यसैवनक/ त्याचे नामवनदेवशत पाल्य 
2 र्भकूां पग्रस्त 2 सांपकालीन कमगचारी 
3 माजी सैवनक 3 1981 चे जनर्णना कमगचारी 
4 मवहला 4 1991 चे जनर्णना कमगचारी 
5 अपांर् 5 वनवडणकू कमगचारी 
6 खेळाडू   
7   पदवीधर अांशकालीन   
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3. प्रकल्पग्रस्त व र्भकूां पग्रस्त या घटकाांसाठी अनुक्रमे 5%  व 2% समाांतर आरक्षण लारू् 
करण्याचे धोरण व  अांशकालीन पदवीधर/पदववकाधारक उमेदवाराांसाठी 10% समाांतर 
आरक्षणाबाबतचे धोरण सामान्य प्रशासन ववर्भार्ामा ग् त ककाया.16-अ) वववहत करण्यात आले 
आहे. मात्र सदर धोरणाच्या  अांमलबजावणीची जबाबदारी अनुक्रमे महसूल व वन ववर्भार् 
कपुनवगसन कक्ष) तसेच कौशल्य ववकास व उदयोजकता ववर्भार्ाकडे सोपववण्यात आली आहे.    

4. त्याचप्रमाणे माजी सैवनकाांना अनुज्ञये असलेल्या सोयीसुववधा, सवलती व अन्य लार्भ 
याबाबतचे धोरण तसेच अपांर् व्यक्तींना अनुज्ञये असलेल्या सोयीसुववधा व सवलती बाबतचे 
धोरण कें द्र शासनाकडून वववहत करण्यात येते.  तद्नांतर राज्य शासनाकडून सदर धोरणाचा 
स्स्वकार करण्यात येतो.   अपांर् व्यक्तींकवरता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सोयीसुववधा व 
सवलतीच्या धोरणाची राज्यात योग्य प्रकारे अांमलबजावणी होत आहे हे पाहण्याची व त्याकवरता 
आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववर्भार्ाकडे 
आहे.  राज्यात माजी सैवनकाांच्या कल्याणववियक बाबींच्या अांमलबजावणीच्या अनुिांर्ाने 
करावयाच्या उपाययोजना व अन्य बाबी सांदर्भातील वविय सा.प्र.वव./काया.28 याांचेकडे वर्ग 
करण्यात आला आहे. 

5. तसेच पसांतीक्रम अनुज्ञये असलेल्या उपरोक्त ववववध घटकाांपकैी स्वातांत्र्य सवैनकाांच्या 
कल्याणववियक बाबींच्या अांमलबजावणीच्या अनुिांर्ाने करावयाच्या उपाययोजना व अन्य बाबी 
सांदर्भातील वविय सा.प्र.वव./स्वासैक याांचेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.  जनर्णना कमगचा-
याांच्या सांदर्भातील प्रशासकीय बाबी सा.प्र.वव./काया.5 कडून हाताळण्यात येतात आवण 
वनवडणकू कमगचा-याांच्या सांदर्भातील सवग प्रकारच्या प्रशासकीय बाबी सा.प्र.वव./काया.33 कडून 
हाताळण्यात येतात. 

6. मवहला वा खेळाडू याांच्या वनयुक्तीसांदर्भात ककवा त्याांचेसाठी अांमलात असलेल्या 
प्रचवलत धोरणाच्या अांमलबजावणीच्या अनुिांर्ाने काही वाद उपस्स्थत झाल्यास वा त्यासांदर्भात 
मांत्रालयीन  प्रशासकीय ववर्भार्ास काही अवर्भप्राय अपेवक्षत असल्यास अशी प्रकरणे सामान्य 
प्रशासन ववर्भार्ाकडे पाठववण्यात येतात.  वास्तववक ही प्रकरणे मवहला व बाल ववकास ववर्भार् 
ककवा शालेय वशक्षण व क्रीडा ववर्भार्ाकडे परस्पर सादर करणे आवश्यक आहे.  त्यामुळे 
अनाठायी कालापव्यय टाळता येईल.   

7. अांशकालीन पदवीधर/पदववकाधारक उमेदवार, प्रकल्पग्रस्त, र्भकूां पग्रस्त, अपांर्,  माजी 
सैवनक, इ.समाांतर आरक्षणाचे घटक वा स्वातांत्र्य सैवनक/त्याांचे नामवनदेवशत पाल्य, सांपकालीन 
कमगचारी, जनर्णना कमगचारी, वनवडणकू कमगचारी, इ. पसांतीक्रम असलेले घटक याांना शासन 
सेवते सरळ सेवनेे वनयुक्ती वमळण्यासाठी आरक्षण ककवा पसांतीक्रम व वयोमयादा, टांकलेखनाची 
परीक्षा उतीरीणग होण्यासाठी सवलत यासांदर्भातील ्क्त धोरण काया.16-अ मा ग् त वववहत 
करण्यात आले आहे.  सदर वववहत धोरणाच्या अांमलबजावणीच्या अनुिांर्ाने काही वाद उपस्स्थत 
झाल्यास वा त्यासांदर्भात मांत्रालयीन  प्रशासकीय ववर्भार्ास काही अवर्भप्राय अपेवक्षत असल्यास 
अशी प्रकरणे सामान्य प्रशासन ववर्भार्/काया.16-अ कडे पाठववण्यात येतात.  वास्तववक ही सवग 
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प्रकरणे अनुक्रमे कौशल्य ववकास व उदयोजकता ववर्भार्, महसूल व वन ववर्भार्, कपुनगवसन कक्ष),  
सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववर्भार् वा सामान्य प्रशासन ववर्भार्ातील सांबांवधत 
कायासनाकडे म्हणजे कायासन-28, स्वासैक,  कायासन-5 वा कायासन-33 याांचेकडे पाठववणे 
आवश्यक आहे.  सदर सवग ववर्भार्/कायासने याांनी त्या त्या प्रकरणी शासनाच्या प्रचवलत 
धोरणानुसार अपेवक्षत मार्गदशगन करणे आवश्यक आहे.   

8. एखादया प्रकरणी काही वववशष्ट्ट मुद्दयासांदर्भात सा.प्र.वव./काया.16-अ च े अवर्भप्राय 
आवश्यक वाटत असल्यास तसा वववशष्ट्ट मुद्दा उपस्स्थत करुन व त्यासांदर्भात आवश्यकतेनुसार 
प्रथम ववधी व न्याय ववर्भार्ाचे अवर्भप्राय उपलब्ध करुन घेण्याची कायगवाही सांबांवधत 
ववर्भार्/सा.प्र.वव.तील सांबांवधत कायासने याांनी करणे आवश्यक आहे.  तद्नांतर आवश्यकतेनुसार 
सववस्तर प्रस्ताव व त्याबाबत आपले स्वयांस्पष्ट्ट अवर्भप्राय नोंदवून प्रकरण सा.प्र.वव./काया.16-अ 
कडे पाठववणे आवश्यक आहे. 

9. उपरोक्त वववचेनाच्या अनुिांर्ाने समाांतर आरक्षणाच्या तसेच पसांतीक्रम अनुज्ञये 
असलेल्या राज्यातील ववववध घटकाांकवरता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सोयीसुववधा व 
अन्य सवलतींबाबतच्या धोरणाची योग्य प्रकारे अांमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम असलेल्या 
सामान्य प्रशासन ववर्भार्ातील कायासने व मांत्रालयीन सांबांवधत प्रशासकीय ववर्भार् याांची घोिणा 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  त्यानुसार आता शासनाने पुढीलप्रमाणे वनणगय 
घेतला आहे- 

शासन पवरपत्रक :-  

राज्य शासनाच्या सेवअेांतर्गत सरळ सेवनेे पदर्भरती करताना समाजातील काही वववशष्ट्ट 
घटकाांसाठी समाांतर आरक्षण अथवा पसांतीक्रम उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.   
2. समाांतर आरक्षणाच्या तसेच पसांतीक्रम अनुज्ञये असलेल्या राज्यातील ववववध 
घटकाांकवरता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सोयीसुववधा व अन्य सवलतींबाबतच्या धोरणाची 
योग्य प्रकारे अांमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम असलेल्या सामान्य प्रशासन ववर्भार्ातील 
कायासने व मांत्रालयीन सांबांवधत प्रशासकीय ववर्भार् खालीलप्रमाणे असतील- 
 
अ.क्र. समाांतर आरक्षणाच े घटक    सामान्य प्रशासन ववर्भार्ातील सांबांवधत कायासने/ 

मांत्रालयीन सांबांवधत प्रशासकीय ववर्भार् 
1 मवहला मवहला व बाल ववकास ववर्भार् 

2 खेळाडू शालेय वशक्षण व क्रीडा ववर्भार् 

3   पदवीधर अांशकालीन कौशल्य ववकास व उदयोजकता ववर्भार् 

4 प्रकल्पग्रस्त महसूल व वन ववर्भार् कपनुवगसन कक्ष) 

5 र्भकूां पग्रस्त महसूल व वन ववर्भार् कपनुवगसन कक्ष) 
6 अपांर् सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववर्भार् 
7 माजी सैवनक सामान्य प्रशासन ववर्भार्/कायासन-28 
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3. राज्य शासनाच्या सेवअेांतर्गत सरळ सेवनेे पदर्भरती करताना समाजातील काही वववशष्ट्ट 
घटकाांसाठी समाांतर आरक्षण अथवा पसांतीक्रमाबाबत अांमलात असलेल्या प्रचवलत धोरणाच्या 
अांमलबजावणीच्या अनुिांर्ाने काही वाद/न्यायालयीन प्रकरणे उपस्स्थत झाल्यास वा त्यासांदर्भात 
मांत्रालयीन प्रशासकीय ववर्भार्ास काही अवर्भप्राय अपेवक्षत असल्यास अशा प्रकरणी 
मांत्रालयातील सवग प्रशासकीय ववर्भार्ाांनी उपरोक्त प्रस्तावना मधील पवर.8 व 9 प्रमाणे कायगवाही 
अनुसरण्यात यावी. तसेच पवर.2 येथील तक्त्यात नमूद केलेले मांत्रालयीन सांबांवधत प्रशासकीय 
ववर्भार्/सामान्य प्रशासन ववर्भार्ातील सांबांवधत कायासने याांनी अशा सवग प्रकरणी मार्गदशगन 
देण्याची कायगवाही करावी. 
4.  एखादया प्रकरणी काही वववशष्ट्ट मुद्दयासांदर्भात सा.प्र.वव./काया.16-अ च े अवर्भप्राय 
आवश्यक वाटत असल्यास तसा वववशष्ट्ट मुद्दा उपस्स्थत करुन व त्यासांदर्भात आवश्यकतेनुसार 
सववस्तर प्रस्ताव व त्याबाबत आपले स्वयांस्पष्ट्ट अवर्भप्राय नोंदवून प्रकरण सा.प्र.वव./काया.16-अ 
कडे पाठवाव.े 

5.   सामान्य प्रशासन ववर्भार्ातील सवग सांबांवधत कायासनाांनी/मांत्रालयीन सांबांवधत प्रशासकीय 
ववर्भार्ाांनी आपल्याकडे वर्ग करण्यात आलेल्या ववियसूचीनुसार/वववहत केलेल्या धोरणानुसार 
समाांतर आरक्षण वा पसांतीक्रमाच्या ववववध घटकाांकवरता राज्याच्या प्रचवलत धोरणाची 
अांमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यात येत आहे,  याबाबतची दक्षता घ्यावी. 

6.  सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201610031520596007  
असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन वनर्गवमत करण्यात येत आहे.    
 

            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,   
 
 

 
                                           ( वट.वा.करपते ) 
                                                    उप सवचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. प्रधान सवचव, महसूल व वन ववर्भार्,क पनुगवसन कक्ष )  मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
2. प्रधान सवचव, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

अ.क्र. पसांतीक्रमाच ेघटक   सामान्य प्रशासन ववर्भार्ातील सांबांवधत कायासने 
1 स्वातांत्र्यसैवनक/त्याचे 

नामवनदेवशत पाल्य 
सामान्य प्रशासन ववर्भार्/कायासन-स्वासैक  

2 सन 1981 तसचे सन 1991 च े 
जनर्णना कमगचारी 

सामान्य प्रशासन ववर्भार्/कायासन-5 

3 वनवडणकू कमगचारी सामान्य प्रशासन ववर्भार्/कायासन-33 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. प्रधान सवचव, मवहला व बाल ववकास ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
4. प्रधान सवचव, सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
5. प्रधान सवचव, कौशल्य ववकास व उदयोजकता ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
6. सह सवचव ककायासन -5,  कायासन -28, स्वासकै) , सामान्य प्रशासन ववर्भार्, मांत्रालय,  

मुांबई-400 032. 
7. उप सवचव ककायासन -33) , सामान्य प्रशासन ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

 

प्रवत,  
1. मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानपवरिद/महाराष्ट्र ववधानसर्भा, महाराष्ट्र ववधानमांडळ 

सवचवालय, मुांबई-32. 
2. सवग सन्माननीय ववधानपवरिद/ववधानसर्भा व सांसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
3. मा.राज्यपालाांचे सवचव,  राजर्भवन, मलबार वहल, मुांबई-400 035. 
4. मा.मुख्यमांत्र्याांचे  सवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
5. सवग मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.                                                  
6. मा. मुख्य सवचव याांचे  उप सवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
7. शासनाचे सवग अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
8. प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय, (ववधान  पवरिद/ववधानसर्भा) ववधानर्भवन, मुांबई-32. 
9. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोर्, मुांबई- 400 032. 
10. सवचव, राज्य मावहती आयोर्, मुांबई-400 032. 
11. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, कमूळ शाखा/अपील शाखा), मुांबई,  औरांर्ाबाद, नार्परू. 
12. प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुांबई, औरांर्ाबाद, नार्परू. 
13. प्रबांधक, लोक आयकु्त व उप लोक आयुक्त, मुांबई. 
14. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, मुांबई. 
15. सवग ववर्भार्ीय आयकु्त/सवग वजल्हावधकारी. 
16. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय कमूळ शाखा/अपील शाखा), मुांबई, औरांर्ाबाद, नार्परू. 
17. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुांबई, औरांर्ाबाद, नार्परू. 
18. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
19. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-2, नार्परू. 
20. महासांचालक, मावहती व जनसांपकग  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-400 032 क5 प्रती) 

त्याांना ववनांती की, प्रस्तुत शासन पवरपत्रक प्रवसध्द करण्यात याव.े 
21. सवग महानर्रपावलकाांचे आयकु्त. 
22. सवग मुख्यावधकारी, नर्रपवरिदा/नर्रपावलका.  
23. सवग वजल्हा पवरिदाांच ेमुख्य कायगकारी अवधकारी. 
24. ववधीमांडळ ग्रांथालय, महाराष्ट्र ववधानर्भवन, मुांबई क10 प्रती). 
25. सवग महामांडळे, मांडळे आवण सावगजवनक उपक्रम याांच ेव्यवस्थापकीय सांचालक. 
26. सवग मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये, महाराष्ट्र राज्य. 
27. वनवड नस्ती/कायासन 16-अ, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
   

 


		2016-10-03T15:25:29+0530
	Tikaram Waman Karpate




