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महाराष्ट्र शासन

सामावर्य प्रशासन ववभाग
शासन पवरपत्रक, क्रमांक : अंशका 1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ
मंत्रालर्य, मुंबई - 400 032.

तारीख: 19 सप्टें बर, 2013.

वाचा –
1) शासन वनणयर्य क्रमांकः पअंक-1009/प्र.क्र.200/2009/16-अ, दिन ंक 27.10.2009.

2) शासन पवरपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-1097/प्र.क्र.31/98/16-अ, दिन ंक 16.03.1999.

प्रस्तावना –
वदनांक 27.10.2009 च्र्या शासन वनणयर्याववर्ये

पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन

उमेदवारांना शासकीर्य/ वनमशासकीर्य सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगाच्र्या कक्षेबाहे रील गट ' क '
मधील पदावर सरळ सेवेने करावर्याच्र्या वनर्युक्तर्यांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्र्यात आले
आहे .

अंशकालीन पदवीधर/पदववकाधारकांसाठी समांतर आरक्षणाची दशयववण्र्यात आलेली पदे

भरण्र्याकवरता अंशकालीन पदवीधर/पदववकाधारक र्या घटकातील पात्र उमेदवार उपलब्ध न
झाल्र्यास, अशी वरक्त पदे गुणवतेनेनुसार पात्र उपलब्ध उमेदवारांमधून भरण्र्याची बाब शासनाच्र्या
ववचाराधीन होती.

शासन पवरपत्रक –
शासन वनणयर्य वदनांक 27.10.2009 अववर्ये

पदवीधर/पदववकाधारक

अंशकालीन

उमेदवारांना शासकीर्य/वनमशासकीर्य सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगाच्र्या कक्षेबाहे रील गट ' क '
पदावरील सरळ सेवेने करावर्याच्र्या वनर्युक्तर्यांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्र्यात आले
आहे . सदर समांतर आरक्षण हे जावहरातीत दशयववण्र्यात आलेल्र्या पदांनुसार राहील. सदरचे आरक्षण
हे समांतर आरक्षण असल्र्यामुळे

पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांकवरता आरवक्षत

असलेल्र्या पदांचा अनुशेष पुढे ओढणे आवश्र्यक नाही. र्या घटकाकवरता जावहरातीत दशयववलेल्र्या

आरवक्षत पदांसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्र्यास ती पदे गुणवतेनेनुसार उपलब्ध अवर्य पात्र

शासन पवरपत्रक क्रमांकः अंशका 1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ

उमेदवारांमधून वदनांक 16.03.1999 च्र्या शासन पवरपत्रकातील तरतूदींनुसार वववहत केलेल्र्या
कार्ययपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्र्यात र्यावीत.

र्या शासन पवरपत्रकातील सूचना सवय ववभाग प्रमुखांनी तर्यांच्र्या वनर्यंत्रणाखालील वनर्युक्ती

प्रावधका-र्यांच्र्या वनदशयनास आणाव्र्यात.

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्र्यात आले असून तर्याचा संकेताक 201309191509501607 असा आहे .
हे पवरपत्रक विजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्यांच्र्या आदे शानुसार व नावाने.
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(वद.रा. डिगळे )

उप सवचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1.

मा. राज्र्यपालांचे सवचव,

3.

मा. उपमुख्र्यमंत्रर्यांचे प्रधान सवचव,

2.
4.

मा. मुख्र्यमंत्रर्यांचे अपर मुख्र्य सवचव,
सवय मा. मंत्री / मा. राज्र्यमंत्री र्यांचे खाजगी सवचव,

5.

मा.मुख्र्य सवचव,

7.

शासनाचे सवय अपर मुख्र्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव,

6.

सवचव, रोजगार व स्वर्यंरोजगार ववभाग,

8. सवय मंत्रालर्यीन ववभाग,
9.

प्रबंधक, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ वर्यार्य शाखा मुंबई/ औरंगाबाद / नागपूर,

10. प्रबंधक, उच्च वर्यार्यालर्य, अपील शाखा मुंबई/ औरंगाबाद / नागपूर,

11. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मुंबई/ औरंगाबाद / नागपूर,
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शासन पवरपत्रक क्रमांकः अंशका 1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ

12. प्रबंधक, लोक आर्युक्त व उप लोक आर्युक्त, मुंबई,
13. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योग, मुंबई,

14. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंिळ सवचवालर्य, (ववधान पवरषद) ववधानभवन, मुंबई,
15. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंिळ सवचवालर्य, (ववधान सभा) ववधानभवन, मुंबई,
16. सवचव, राज्र्य वनविणूक आर्योग, मुंबई,

17. सवय ववभागीर्य आर्युक्त / सवय वजल्हावधकारी,

18. सवय महानगरपावलकांचे आर्युक्त / सवय वजल्हा पवरषदांचे मुख्र्य कार्ययकारी अवधकारी,
19. सवय मुख्र्यावधकारी, नगरपवरषदा /नगरपावलका,

20. राज्र्यातील सवय महामंिळे आवण उपक्रम र्यांचे व्र्यवस्थापकीर्य संचालक,
21. महासंचालक, मावहती व जनसंपकय संचालनालर्य, मंत्रालर्य, मुंबई,
22. सामावर्य प्रशासन ववभागातील सवय कार्यासने,
23. वनवि नस्ती/16-अ.
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