




�ÖÓ�Ö¸ü�ÖÖ�ÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü !êú»Öê»µÖÖÓ−ÖÖ 
×´Öôû#ÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾Ö»Ö�Öà²ÖÖ²Ö�Ö.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ�Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ ¾Ö  !Îúß�üÖ   ×¾Ö³ÖÖ#Ö,

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ !Îú´ÖÖÓ!ú  ÃÖß²ÖßÃÖß 1098 / ¯ÖÏ.!Îú. 151 / ´ÖÖ¾Ö!ú 5     
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ×¾ÖÃ�ÖÖ¸ü ³Ö¾Ö−Ö, ´ÖãÓ²Ö�Ô 400032

         ×¤ü−ÖÖÓ!ú : 7 ´Öê, 1999

¾ÖÖ�ÖÖ :-   1)   !ëú¦ü ÃÖ¸ü!úÖ¸ü�µÖÖ #ÖéÆü ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ�Öê ¯Ö×¸ü¯Ö¡Ö!ú !Îú´ÖÖÓ!ú : 35 / 1 / 72 -�Ö¸ü.µÖæ. (�ÃÖÃÖß�üß -5)
×¤ü−ÖÖÓ!ú 2 ´Öê, 1975

   2)  !úÖ´Ö#ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ !Îú´ÖÖÓ!ú : �ÃÖ�üß�ü²»µÖæ 2058 -�Ô,
×¤ü−ÖÖÓ!ú 12 �Öò#ÖÃ�ü, 1958  

      3)  !úÖ´Ö#ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ !Îú´ÖÖÓ!ú : �ÃÖ�üß�ü²»µÖæ  1059 -�üß,
×¤ü−ÖÖÓ!ú 19 �Öò��üÖê²Ö¸ü, 1959

   4)  ×¿Ö%Ö"Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ, �ÃÖÃÖß�ü²»µÖæ 2058 -�´Ö,
×¤ü−ÖÖÓ!ú 16 ´Öê, 1966

   5)  ×¿Ö%Ö"Ö, !Îúß�üÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ !Îú´ÖÖÓ!ú :¾Æüß�Öê�ü²»µÖæ 1070/
29417 - �Öê, ×¤ü. 9 �Öò#ÖÃ�ü, 1971

   6)   ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ, !Îúß�üÖ ¾Ö ¯ÖµÖÔ�ü−Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ 
          !Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1475/1945/!úÖ-5, ×¤ü. 27 �ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 1976
   7)  ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ, !Îúß�üÖ ¾Ö ¯ÖµÖÔ�ü−Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ
          !Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1078/18441/!úÖ-5, ×¤ü. 1 ×�üÃÖë²Ö¸ü, 1979
   8)  ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ ¾Ö  !Îúß�üÖ  ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Ö!ú
          !Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1095/¯ÖÏ.!Îú. 45/´ÖÖ¾Ö!ú-5, ×¤ü. 21 �Öæ−Ö, 1996
    9)  ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ ¾Ö !Îúß�üÖ  ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ
          !Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1096/¯ÖÏ.!Îú. 278/´ÖÖ¾Ö!ú-5, ×¤ü. 18 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1997
   10) ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ ¾Ö  !Îúß�üÖ ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Ö!ú
          !Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1096/¯ÖÏ.!Îú. 224/´ÖÖ¾Ö!ú-5, ×¤ü. 11 �Öò��üÖê²Ö¸ü, 1996

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö#ÖÔµÖ :-  ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü !êú»Öê»µÖÖ �.!Îú. 2 �Öê 9 �µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖÖ−¾ÖµÖê �−ÖãÃÖæ×�Ö�Ö �ÖÖ�Öß,
�−ÖãÃÖæ×�Ö�Ö �Ö´ÖÖ�Öß, ×¾Ö´Öã��Ö �ÖÖ�Öß, ³Ö�ü�µÖÖ �Ö´ÖÖ�Öß ¾Ö ��Ö¸ü ´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ ¾µÖ��Öß−Öê �´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ ¾µÖ��Öß¿Öß
×¾Ö¾ÖÖÆü !êú»µÖÖÃÖ, �ÖÓ�Ö¸ü�ÖÖ�ÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü !êú»Öê»µÖÖ �ÖÖê�ü¯µÖÖÃÖ ¾Ö �µÖÖÓ�µÖÖ �¯Ö�µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¾Ö»Ö�Öß ¤êü"µÖÖ²ÖÖ²Ö�Ö�Öê
�ÖÃÖê�Ö �´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖÔ ¾µÖ��ÖßÃÖ ÃÖ¾Ö»Ö�Öß ×´Öôû"µÖÖÃÖÖ�üß ªÖ¾µÖÖ�µÖÖ !ú¯Ö»Ö ÃÖÙ�ü×±ú!êú�ü�ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ ¾Ö �µÖÖ²ÖÖ²Ö�Ö�µÖÖ
ÃÖæ�Ö−ÖÖ ¤êü"µÖÖ�Ö �Ö»µÖÖ ÆüÖê�µÖÖ. �ÖÃÖê�Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß−Ö �.!Îú. 10 µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Ö!úÖ−¾ÖµÖê �−ÖãÃÖæ×�Ö�Ö �ÖÖ�Öß ¾Ö ØÆü¤æü
¿Öß&Ö ¾Ö ²ÖÖî¬¤ü ¬Ö´ÖáµÖ �ÖÖ�Öß´Ö¬µÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü �ÖÖ»µÖÖÃÖ �µÖÖÓ�µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ�µÖÖ ÃÖ¾Ö»Ö�Öà²ÖÖ²Ö�Ö, �µÖÖÓ�µÖÖ
�Ö�Ô�µÖÖ �ÖÖ�Öß ¤üÖ&Ö»µÖÖ�Öß �Ö¯ÖÖÃÖ"Öß !ú¸üÖ¾Öß �¿ÖÖ ÃÖæ�Ö−ÖÖ ×−Ö#ÖÔ×´Ö�Ö !ú¸ü"µÖÖ�Ö �Ö»µÖÖ ÆüÖê�µÖÖ.



2. �×»Ö!ú�êü�Ö ´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÔê��Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−Öê ¾Ö»ÖÃÖ´´ÖÖ ¯ÖÖ�ú»Ö ×¾Ö¹ý¬¤ü !úÖê�Öß−Ö µÖã×−Ö¾ÆüÙÃÖ�üß ÃÖß�ÃÖ�Ö¸ü
1996, �ÃÖ.ÃÖß. µÖÖ µÖÖ×�Ö!êú´Ö¬µÖê ×¤ü−ÖÖÓ!ú 4.1.1996 ¸üÖê�Öß ×¤ü»Öê»ÖÖ ×−Ö"ÖÔµÖ &ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ"Öê �ÖÆêü :-

A Candidate Who had the advantageous start in life being borin in forward
caste and had march of advantageous life but is transplanted in backward caste by
adoption or marriage or conversion, does not become eligible to the benefit of
reservation either under Article 15(4) or 16 (4) as the case may be. Acquistion of
the status of Scheduled Caste etc. By voluntary mobility in to these cateories
would play fraud on the Constitution and would frustrate the benigh Constitutional
policy under Article 15(4) and 16 (4) of the Constitution. The recognition of the
Candidate by the member of backward class would not be relevant for the purpose
of his entitlement to the reservation under Article 16 (4).

3. ´ÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÔê��Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−Öê ×¤ü»Öê»ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ×−Ö"ÖÔµÖ ÆüÖ ¸üÖ�µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê �ÖÓ�Ö¸ü�ÖÖ�ÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ�µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ�Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö#ÖÔ×´Ö�Ö !êú»Öê»µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖÖ�Öß»Ö ±úÖµÖ¤êü / ÃÖ¾Ö»Ö�Öà¿Öß �Ö�ü−ÖÖ�´Ö!ú¥üÂ�üµÖÖ ×¾ÖÃÖÓ#Ö�Ö
�ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ�µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×−Ö#ÖÔ×´Ö�Ö !êú»Öê»Öê &ÖÖ»Öß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖÖ«üÖ¸êü ¸ü§ü !ú¸ü"µÖÖ�ÖÖ
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×−Ö"ÖÔµÖ �Öê�Ö»ÖÃÖ �ÖÆêü. �Ö¸üß &ÖÖ»Öß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ ¸ü§ü !ú¸ü"µÖÖ�Ö µÖê�Ö �ÖÆêü. 

1)  !úÖ´Ö#ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ !Îú´ÖÖÓ!ú : �ÃÖ�üß�ü²»µÖæ 2058 -�Ô, 
×¤ü−ÖÖÓ!ú 12 �Öò#ÖÃ�ü, 1958  

2)  !úÖ´Ö#ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ !Îú´ÖÖÓ!ú : �ÃÖ�üß�ü²»µÖæ  1059 -�üß,
×¤ü−ÖÖÓ!ú 19 �Öò��üÖê²Ö¸ü, 1959

3)  ×¿Ö%Ö"Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ, �ÃÖÃÖß�ü²»µÖæ 2058 -�´Ö,
×¤ü−ÖÖÓ!ú 16 ´Öê, 1966

4)  ×¿Ö%Ö"Ö, !Îúß�üÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ !Îú´ÖÖÓ!ú :¾Æüß�Öê�ü²»µÖæ 1070/
29417 - �Öê, ×¤ü. 9 �Öò#ÖÃ�ü, 1971

5)   ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ, !Îúß�üÖ ¾Ö ¯ÖµÖÔ�ü−Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ 
!Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1475/1945/!úÖ-5, ×¤ü. 27 �ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 1976

6)  ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ, !Îúß�üÖ ¾Ö ¯ÖµÖÔ�ü−Ö ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ
!Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1078/18441/!úÖ-5, ×¤ü. 1 ×�üÃÖë²Ö¸ü, 1979

7) ÃÖ´ÖÖ�Ö!ú»µÖÖ"Ö, ÃÖÖÓÃ!éú×�Ö!ú !úÖµÖÔ ¾Ö  !Îúß�üÖ ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Ö!ú
 !Îú´ÖÖÓ!ú :ÃÖß²ÖßÃÖß 1096/¯ÖÏ.!Îú. 224/´ÖÖ¾Ö!ú-5, ×¤ü. 11 �Öò��üÖê²Ö¸ü, 1996

4. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ�Ö  �ÃÖêÆüß Ã¯ÖÂ�ü !ú¸ü"µÖÖ�Ö µÖ�Öê !úß, �&ÖÖªÖ �−ÖãÃÖæ×�Ö�Ö �ÖÖ�Öß, �−ÖãÃÖæ×�Ö�Ö �Ö´ÖÖ�Öß, ×¾Ö´Öã��Ö
�ÖÖ�Öß, ³Ö�ü�µÖÖ �Ö´ÖÖ�Öß, ��Ö¸ü ´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ−Öê �´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ Ã¡Öß¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü !êú»µÖÖÃÖ �ÖÖê Ã¾Ö�Ö: �Ö−´ÖÖ−Öê
´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ �ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû �ÖÖê ´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖÖÓ�µÖÖ ÃÖ¾Ö»Ö�Öß / ±úÖµÖ¤êü ×´Öôû"µÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö �ÖÆêü �ÖÃÖê�Ö �¯Ö�µÖÖÓ−ÖÖ
�ÖÖ�Ö �µÖÖÓ�µÖÖ ¾Ö�üß»ÖÖÓ�µÖÖ �ÖÖ�Öß¾Ö¹ý−Ö�Öê �ü¸ü�Ö �ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû �µÖÖÓ�µÖÖ �¯Ö�µÖÖÓ−ÖÖ �µÖÖÓ�µÖÖ ¾Ö�üß»ÖÖÓ�µÖÖ �ÖÖ�Öß�µÖÖ
ÃÖ¾Ö»Ö�Öß / ±úÖµÖ¤êü ¯ÖÏÖ¯�Ö ÆüÖê�Öß. �Ö£ÖÖ×¯Ö, ÃÖ¤ü¸ü�µÖÖ ÃÖ¾Ö»Ö�Öß �µÖÖÓ�µÖÖ ¯Ö�−ÖßÃÖ ×´Öôû"ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß�Ö.



5. �&ÖÖªÖ �−ÖãÃÖæ×�Ö�Ö �ÖÖ�Öß, �−ÖãÃÖæ×�Ö�Ö �Ö´ÖÖ�Öß, ×¾Ö´Öã��Ö �ÖÖ�Öß, ³Ö�ü�µÖÖ �Ö´ÖÖ�Öß, ��Ö¸ü ´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ,
×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖ#ÖÖÃÖ¯ÖÏ¾Ö#ÖÖÔ�Öß»Ö Ã¡Öß−Öê �´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ¿Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü !êú»µÖÖÃÖ �Öß Ã¡Öß �Ö−´ÖÖ−Öê ´ÖÖ#ÖÖÃÖ¾Ö#ÖáµÖ
�ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû �ÖÓ�Ö¸ü�ÖÖ�ÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü !êú»µÖÖ−ÖÓ�Ö¸üÆüß ×�Ö»ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Öæ¾Öá�Öê ±úÖµÖ¤êü / ÃÖ¾Ö»Ö�Öß ¤êüµÖ ÆüÖê�µÖÖ, �µÖÖ
×¾Ö¾ÖÖÆüÖ−ÖÓ�Ö¸üÆüß ×´Öôû"µÖÖÃÖ �Öß ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö. �Ö£ÖÖ×¯Ö, µÖÖ ÃÖ¾Ö»Ö�Öß ×�Ö�µÖÖ ¯Ö�Öß Ø!ú¾ÖÖ �¯Ö»µÖÖÃÖ ×´Öôû"ÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß�Ö. 

6. ÃÖ¤ü¸ü�ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö"ÖÔµÖ ÆüÖ �Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö!úÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ#Ö, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ¾Ö ×¾Ö¬Öß ¾Ö −µÖÖµÖ
×¾Ö³ÖÖ#ÖÖ�µÖÖ ÃÖÆü´Ö�Öß−Öê ×−Ö#ÖÔ×´Ö�Ö !ú¸ü"µÖÖ�Ö µÖê�Ö �ÖÆêü. 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ�ÒüÖ�Öê ¸üÖ�µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ�µÖÖ �Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê,

                         ( ×¾Ö. ¾ÖÖ. ´ÖêÆêü¸ü )                                 
                                   �¾Ö¸ü ÃÖ×�Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ�Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
¯ÖÏ×�Ö,
®úÉVªÉ{ÉÉ±ÉÉSÉä ºÉÊSÉ´É,
¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ªÉÉÆSÉä ºÉÊSÉ´É,
={É¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ªÉÉÆSÉä ºÉÊSÉ´É,
¨ÉÆjÉÒ/®úÉVªÉ¨ÉÆjÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ,
¨ÉÆjÉÒ/®úÉVªÉ¨ÉÆjÉÒ, Ê´É¨ÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ,¦É]õCªÉÉ VÉ¨ÉÉiÉÒ <iÉ®ú ¨ÉÉMÉÉºÉ´ÉMÉÇ ´É Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉMÉÉºÉ´ÉMÉÇ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ,
ºÉÊSÉ´É, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ÉªÉÉäMÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç,
¨É½þÉ±ÉäJÉÉ{ÉÉ±É, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ-1/2, ¨ÉÖÆ¤É<Ç/xÉÉMÉ{ÉÖ®ú,
ºÉÊSÉ´É, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÊSÉ´É, +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç,
¨ÉÖJªÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú nÆùb÷ÉÊvÉEòÉ®úÒ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç,
ºÉ´ÉÇ ÊVÉ±½þÉ nÆùb÷ÉÊvÉEòÉ®úÒ/ºÉ´ÉÇ ÊVÉ±½þÉÊvÉEòÉ®úÒ/ºÉ´ÉÇ ={É ÊVÉ±½þÉÊvÉEòÉ®úÒ,
ºÉ´ÉÇ iÉÉ±ÉÖEòÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ nÆùb÷ÉÊvÉEòÉ®úÒ,
ºÉ´ÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ÉªÉÖCiÉ,
ºÉ´ÉÇ ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ(¨É½þºÉÚ±É),
+ÊiÉÊ®úCiÉ +ÉªÉÖCiÉ (¨É½þºÉÚ±É) xÉÉÊ¶ÉEò, ¨ÉÖÆ¤É<Ç, {ÉÖhÉä, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú,+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ,
ºÉ´ÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ,
ºÉ´ÉÇ ÊVÉ±½þÉ ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ,
ºÉÆSÉÉ±ÉEò, ºÉ¨ÉÉVÉEò±ªÉÉhÉ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ, {ÉÖhÉä,
¤ÉÆvÉEò, =SSÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ, +Ê{É±É ¶ÉÉJÉÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç,
|É¤ÉÆvÉEò, =SSÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÚ³ý xªÉÉªÉ ¶ÉÉJÉÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç,
ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉÒxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ,
×−Ö¾Ö�ü −ÖÃ�Öß !úÖ-´ÖÖ¾Ö!ú-5 
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विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासप्रिगग प्रिगग आवि  
विशेष मागास प्रिगग, शैक्षविक ि सामावजकदृष्टया मागासप्रिगग,  
ि विशेष मागासप्रिगग-अ प्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती 
/गट (विमीलयेर) िगळून आरक्षिाचे फायदे देण्यासाठी त्या  
प्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलयेर)  
  

महाराष्र शासन 
सामावजक न् याय ि विशेष सहाय य विभाग 

शासन वनिगय िमाांकः व्हीजेएनटी-2014/प्र.ि.118/व्व्हजेएनटी-१ 
मांत्रालय (विस्तार), मुांबई- ४०० ०३२ 

तारीख: 31 जुलै,२०१४ 

िाचा  
1) कें द्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्ससे ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ पसोनेल 

ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक-36012/22/93-इएसटीटी (एस.सी.टी.) वदनाांक 
8 सप्टेंबर, 1993. 

2) शासन वनिगय, समाजकल्याि,साांस्कृतीक कायग ि िीडा विभाग ि. सीबीसी-1094/प्र.ि.86/ 
मािक-5 , वदनाांक 16 जून,1994 

3) शासन वनिगय, समाजकल्याि,साांस्कृतीक कायग ि िीडा विभाग ि. सीबीसी-1094/प्र.ि.86/ 
मािक-5 , वदनाांक 5 जून,1997 

4) शासन वनिगय, सामावजक न्याय,साांस्कृतीक कायग,िीडा ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी-
10/2001/प्र.ि.120/मािक-5 , वदनाांक 1 नोव्हेंबर,2001 

5) कें द्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्ससे ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ पसोनेल 
ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक-36033/4/97-इएसटीटी (आई.ई.एस.) वदनाांक 
25 जुलै, 2003. 

6) कें द्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्ससे ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ पसोनेल 
ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन पत्र िमाांक-36033/5/2004-इएसटीटी (आई.ई.एस.) वदनाांक 
14 ऑक्टोंबर, 2004. 

7) शासन वनिगय, सामावजक न्याय,साांस्कृतीक कायग ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी-10 
/2004/प्र.ि.687/मािक-5 , वदनाांक 29 ऑक्टोंबर, 2004. 

8) शासन पवरपत्रक,सामावजक न्याय,साांस्कृतीक कायग ि विशेष सहाय विभाग िमाांक सीबीसी 
10/2006/प्र.ि.122/मािक-5, वदनाांक 20 ऑक्टोंबर, 2006. 

9) कें द्र शासन,वमवनस्री ऑफ पसोनेल,पव्ललक विव्हन्ससे ॲण्ड पेन्शन्स (वडपाटगमेंट ऑफ पसोनेल 
ॲण्ड रेननग) कडील कायालयीन ज्ञापन िमाांक-36033/3/2004-इएसटीटी (आई.ई.एस.) वदनाांक 
14 ऑक्टोंबर, 2008. 
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10) शासन वनिगय, समाजकल्याि,साांस्कृतीक कायग ि िीडा विभाग ि. सीबीसी-
10/2008/प्र.ि.697/ मािक-5 , वदनाांक 13 जानेिारी,2009 

11) शासन पत्र, समाजकल्याि,साांस्कृतीक कायग ि िीडा ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी-
10/2008/प्र.ि.697/ मािक-5 , वदनाांक 27 फेब्रिुारी,2009 

12) शासन पत्र,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि. इमाि-2013/प्र.ि.1/विजाभज-1, वदनाांक 
22 जानेिारी,2013. 

13) शासन पवरपत्रक,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी-
2012/प्र.ि.182/विजाभज-1, वदनाांक 25 माचग,2013. 

14) शासन वनिगय,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि. सीबीसी-
10/2008/प्र.ि.697/विजाभज-1, वदनाांक 24 जून,2013. 

15) शासन पवरपत्रक,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि.सीबीसी-
2013/प्र.ि.182/विजाभज-1,वदनाांक 17 ऑगस्ट,2013 

16) शासन सामान्य प्रशासन विभाग, सन 2014 चा महाराष्र अध्यादेश ि.13, वद,09 जुलै,2014 ि 
शासन सामान्य प्रशासन विभाग, सन 2014 चा महाराष्र अध्यादेश ि.14, वद.09 जुलै,2014. 

17) शासन वनिगय,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि.सीबीसी-10/2013/प्र.ि.35/ मािक, 
वदनाांक 15 जुलै, 2014. 

18) शासन वनिगय,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि.सीबीसी-10/2014/ प्र.ि.131/ मािक, 
वदनाांक 22 जुलै, 2014. 

19) शासन वनिगय,सामावजक न्याय ि विशेष सहाय य विभाग ि.विजाभज-2014/प्र.ि.118/विजाभज-
1,वदनाांक 31 जुलै,2014. 

 
 

शासन पवरपत्रक 
 
कें द्रशासनाने इतर मागासिगग प्रिगास आरक्षिाच ेफायदे देण्यासाठी इतर मागासिगातील उन्नत ि प्रगत 

व्यक्ती/गट िगळून इतर व्यक्तींना उन्नत ि प्रगत व्यक्ती/गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतच े प्रमािपत्र 

(नॉनविमीलेयर सटीवफकेट) देण्याच्या कायगपध्दती सांदभात िळेोिळेी विवहत केलेले वनकष राज्यशासनाने 

महाराष्र राज्य लोकसेिा अनुसूवचत जाती,अनुसूवचत जमाती वनरविसूवचत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या 

जमाती, विशेष मागासप्रिगग आवि इतर मागासप्रिगग याांच्यासाठी आरक्षि अविवनयम 2001 (सन 2004 चा 

महाराष्र अविवनयम ि.8 ) अन्िये महाराष्र राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागासप्रिगग ि 



शासन वनिगय िमाांकः व्हीजेएनटी-2014/प्र.ि.118/व्व्हजेएनटी-१ 
  

 

पषृ्ठ 4 पैकी 3  
 

विशेष मागासप्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळून आरक्षिाचे फायदे देण्यासाठी 

कायगपध्दती शासन पवरपत्रक वदनाांक 25 माचग, 2013 अन्िये वनगगवमत केलेले आहे.  

 

2.           िरील आरक्षि अविवनयमात शासन अविसचूना ि.13 ि 14 वदनाांक 09 जुलै,2014 अन्िये 

सुिारिा करुन शैक्षविक ि सामावजकदृष्टया मागासप्रिगातील मराठा समाजास ि विशेष मागासप्रिगग (अ) 

यामध्ये मुस्लीम गटाचा समािशे केला असनू अनुिमे 16 ि 5 टक्के एिढे आरक्षि वनवित केलेले आहे. या दोन्ही 

प्रिगातील समाज/गटास लागू करण्यात आलेले आरक्षि हे उन्नत ि प्रगत (विमीलेयर) घटकाांना लागू होिार 

नाही असेही आदेशीत करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार शासन राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, 

इतर मागासप्रिगग ि विशेष मागासप्रिगातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळून आरक्षिाच े

फायदे देण्यासाठी शासन पवरपत्रक वदनाांक 25 माचग, 2013 अन्िये विवहत केलेली कायगपध्दती शैक्षविक ि 

सामावजकदृष्टया मागासप्रिगातील मराठा समाजास ि विशेष मागासप्रिगग (अ) यामध्ये मुस्लीम गटातील उन्नत 

आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळून आरक्षिाच े फायदे देण्यासाठी लागू करण्यास यापवरपत्रकान्िये 

शासन मांजूरी देत आहे. 

 

3.       शासन राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागासप्रिगग ि विशेष मागासप्रिगातील 

शैक्षविक ि सामावजकदृष्टया मागासप्रिगातील मराठा समाजास ि विशेष मागासप्रिगग (अ) यामध्ये मुस्लीम 

गटातील उन्नत आवि प्रगत व्यक्ती/गट (विमीलेयर) िगळून आरक्षिाचे फायदे देण्यासाठी याप्रिगातील उन्नत ि 

प्रगत गटाच्या (विमीलेयरच्या) मागगदशगक तत्िासांदभात नॉनविमीलेयरचे प्रमािपत्र देताांना िळेोिळेी काढलेले 

आदेश विचारात घेण्यात यािते. 

 

4.               सद्यव्स्ितीत शासन वनिगय वदनाांक 24 जून,2013 अन्िये नॉनविमीलेयरची उत्पन्न मयादा 

रुपये 6.00 लाख एिढी तसचे नॉन विमीलेयर प्रमािपत्र कालाििी ििैतेबाबतच ेवदनाांक 17 ऑगस्ट,2013 च े

पवरपत्रक विचारात घेण्यात यािते. 
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सदर शासन वनिगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर 
उपललि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201407311720328822 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
  
 
 
 
                                                                                                 ( वक. पाां. िडते ) 
 अिर सवचि, महाराष्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे सवचि 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा. उपमुख्यमांत्री याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा. मांत्री (सा.न्या.) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा. राज्यमांत्री (सा.न्या.) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
6. मा.मुख्य सवचि,मांत्रालय,मुांबई 
7. मा.अपर मुख्य सवचि,महसुल ि िन विभाग,मांत्रालय,मुांबई 
8. सिग मांत्रालयीन विभागाच ेअपर मुख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि  
9. मा.महासांचालक,मावहती ि जनसांपकग  सांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई (प्रवसध्दीसाठी)  
10. आयुक्त, समाज कल्याि, महाराष्र राज्य, पिेु. 
11. सांचालक,विजाभज,इमाि ि विमाप्र कल्याि,पिेु 
12. सिग विभागीय आयकु्त,(महसलु) 
13. सिग वजल्हाविकारी 
14. सिग मुख्य कायगकारी अविकारी,वजल्हा पवरषद 
15. सिग उपविभागीय अविकारी (महसुल)/सिग उपवजल्हाविकारी (महसुल)/सिग तहसीलदार 
16. सिग प्रादेवशक उपायकु्त (समाजकल्याि) 
17. सिग सहायक आयुक्त, समाजकल्याि,  
18. सिग वजल्हा समाजकल्याि अविकारी, वजल्हा पवरषद 
19. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखा पवरक्षि) महाराष्र-१/२, मुांबई/नागपरू 
20. मा.सवचि,सा.न्याय याांचे स्िीय सहायक,मांत्रालय,मुांबई. 
21. सिग कायासन अविकारी,सा.न्या.ि वि.स.विभाग,मांत्रालय,मुांबई 
22. वनिड नस्ती, विजाभज-१ 

Kiran Pandurang 
Wadte

Digitally signed by Kiran Pandurang Wadte 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=Social Justice &Spl Assistance, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=Kiran Pandurang Wadte 
Date: 2014.07.31 17:19:44 +05'30'
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राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय 
वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी 5%  
आरक्षण         

 

महाराष्ट्र शासन 
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाूंक: राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मूंत्रालय विस्तार भिन,मुूंबई-400032 

वदनाूंक:  18 ऑगस्ट, 2016 
 

िाचा: 
शासन वनणणय क्रमाूंक : राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2, वदनाूंक 01 जुल,ै 2016 

 

शासन शुध्दीपत्रक: 
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय, वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी 

5% आरक्षणाच्या सिण समािशेक स चना देण्यात आल्या आहेत तथावप, वदनाूंक 1 जुलै, 2016 च्या 
शासन वनणणयातील पवरच्छेद क्र.2 मधील गट-ब साठी क्रीडा विषयक अहणता ग्राहय धरताना           
क्र. (vii) मध्ये “  आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा ”  तसेच सदर शासन वनणणयातील पवरवशष्ट्ट-अ मधील 
गट-ब साठी पात्र क्रीडा स्पधा ग्राहय धरताना  क्र.(v) मध्ये “ आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा  (बुध्दीबळ) 
” या ऐिजी “ आूंतरराष्ट्रीय मास्टर वकताब (बुध्दीबळ)  ” असे िाचाि.े 
2. तसेच सदर शासन वनणणयातील पवरच्छेद 4 मधील अनुक्रमाूंक (xi) मध्ये नम द “ भरतीच्या 
िषात त्या त्या प्रिगातील मवहला उमेदिार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र 
अदलाबदल न करता त्या त्या प्रिगातील पुरुष उमेदिाराूंमार्ण त भरण्यात याि.े मवहलाूंच्या 
आरक्षणाचा अनुशेष पुढे ओढण्यात येि  नये.” या ऐिजी  “ भरतीच्या िषात त्या त्या प्रिगातील 
खेळाड  उमेदिार उपलब्ध झाले नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या त्या 
प्रिगातील वबगर खेळाड  उमेदिाराूंमार्ण त भरण्यात याि.े” असे िाचाि.े  
3.  तसेच सदर शासन वनणणयातील पवरच्छेद 6 मधील (v) च्या शेिटी “ सदर आरक्षणाकवरता 
क्रीमीलेअर ची अट लाग  राहणार नाही.” ही ओळ अूंतभ णत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या 
सूंकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याूंचा सूंकेताक  201608181138555321 असा  
आहे. हे शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
        
 
                                   
                                                                                  (प्र.स .प्रधान)        
                                                                       अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रवत, 
1) मा.राज्यपालाूंचे सवचि 

Prashant Suryakant 
Pradhan

Digitally signed by Prashant Suryakant Pradhan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f741f305e0506537a7efc111fdb5be9b1db40
13bb8fe7a516ce30b694acca8f, cn=Prashant Suryakant 
Pradhan 
Date: 2016.08.18 11:38:30 +05'30'

http://www.maharastra.gov.in/
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2) मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि 
3) सिण मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि 
4) मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य  
5) आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
6) सूंचालक, वशक्षण (प्राथवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
7) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई  
8) सवचि, महाराष्ट्र विधानमूंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुूंबई 
9) लोकायुक्त, महाराष्ट्र, निीन प्रशासकीय भिन, मूंत्रालयासमोर,मुूंबई 
10) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञयेता),मुूंबई/नागप र 
11) अवधदान ि लेखावधकारी,मुूंबई 
12) वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी,मुूंबई 
13) सिण मूंत्रालयीन विभाग 
14) सिण मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख 
15) सिण वजल्हा पवरषदाूंचे मुख्य कायणकारी अवधकारी 
16) सिण वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद 
17) सिण उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा, महाराष्ट्र राज्य 
18) महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकण , मूंत्रालय,मुूंबई 
19) सिण वजल्हा क्रीडा अवधकारी 
20) वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2 

 

 



सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  
वगाकजिता आिक्षिाच्या तितुदीनुसाि सिळसेवा 
भितीसाठी सधुाजित बबदुनामावली जवजित 
कििेबाबत.    

 

मिािाष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन जवभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब 
मादाम कामा मागग,िुतात्मा िािगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई -400 032. 
जदनाांक :  19 जिसेंबि, 2018. 

 

वाचा:-  
1. सन 2018 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62, जदनाांक 30 नोव्िेंबि, 2018. मिािाष्ट्र िाज्य 

सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगाकजिता  (िाज्यातील शैक्षजिक सांस्ाांमधील 
िागाांच्या प्रवशेाच े आजि िाज्याच्या जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांच े बकवा पदाांचे) 
आिक्षि अजधजनयम, 2018. 

2. मिािाष्ट्र  िाज्य लोकसेवा (अनुसूजचत िाती, अनुसूजचत िमाती, जनिजधसचूीत  िमाती (जवमुक्त 
िाती), भटक्या िमाती , जवशेष मागास प्रवगग आजि इति मागासवगग याांच्यासाठी आिक्षि) 
अजधजनयम,2001. 

3. शासन जनिगय, सामान्य प्रशासन जवभाग क्र. बीसीसी1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, जद. 29.3.1997. 
4. शासन जनिगय, सामान्य प्रशासन जवभाग क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब, 

जद.5.12.2018 
 

शासन शुध्दीपत्रक:- 

  सन 2018 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62, जदनाांक 30 नोव्िेंबि, 2018. मिािाष्ट्र िाज्य 

सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगाकजिता  (िाज्यातील शैक्षजिक सांस्ाांमधील िागाांच्या 

प्रवशेाचे आजि िाज्याच्या जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयकु्त्याांच े बकवा पदाांचे) आिक्षि अजधजनयम, 

2018 अनुसाि सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगासाठी मांिूि सांवगग सांख्येच्या  सिळसेवचे्या कोट्यातील 

भिण्यात येिािी 16 टक्के आिक्षिाची पदे जदनाांक  30 नोव्िेंबि 2018 पासून भििे आवश्यक आिे. त्यामुळे 

सांवगामध्ये जदनाांक 30 नोव्िेंबि 2018 िोिी भिावयाची पदे व त्यानांति मांिूि पदसांख्येच्या सिळसेवचे्या 

कोटयातील सांभाव्य भिावयाची पदे जवचािात घेऊन चालू भिती वषात तसेच त्यापढुील भिती वषांकजिता 

सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  या वगाकिीता आिक्षिाची गिना किताांना , सांदभाजधन क्र. ४ 

ये्ील शासन जनिगय जद.5.12.2018 सोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-ब व पजिजशष्ट्ट क मध्ये नमूद केलेल्या 

कायगपध्दतीचा अवलांब किण्यात यावा,अस ेजनदेजशत केले आिे. 
  

2.  उक्त अजधजनयमाची अांमलबिाविीसाठी सपष्ट्टता आिण्याकजिता उपिोक्त सांदभाधीन क्रमाांक 4 ये्े 

नमूद केलेल्या शासन जनिगयामधील  पजिजशष्ट्ट क जनिजसत किण्यात येत असून  त्याऐविी पजिजशष्ट्ट क 

यासोबत िोिल्या प्रमािे वाचण्यात याव.े 
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3. भिती प्रजक्रया िाबजवताांना सधुाजित पजिजशष्ट्ट क प्रमािे कायगपद्धतीनुसाि कायगवािी किण्यात यावी. 

4. सदि शासन शुध्दीपत्रक िाज्यातील सवग शासकीय, जनमशासकीय कायालये, सेवामांिळे, 

मिानगिपाजलका, नगिपाजलका, शैक्षजिक सांस्ा,स्ाजनक सविाज्य सांस्ा, जिल्िा पजिषदा, 

मिामांिळे,शासकीय अनुदान प्राप्त सांस्ा,जवद्यापीठे,सिकािी सांस्ा , शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 

अजधपत्त्याखालील बकवा शासनाने अनुदान जदलेली मांिळे इत्यादींना  लागू  िािील. याबाबत सवग प्रशासकीय 

जवभागाांनी त्याांच्या अजधनसत असलेल्या सवग क्षेजत्रय कायालयाांना/आस्ापनाांना सदि शुध्दीपत्रक तातिीने 

जनदशगनास आिण्याच्या दृष्ट्टीने योग्य ते आदेश जनगगजमत किावते.  

5. सदििू शासन शुध्दीपत्रक मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावि 

उपलब्ध असनू त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रमाांक  201812191732547007  असा आिे.  िा शासन जनिगय 

जििीटल सवाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

      मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 

 

                       ( जशवािी दौंि ) 
                                                                   सजचव, मिािाष्ट्र शासन. 

प्रजत, 
1. िाज्यपाल याांच ेसजचव, 
2. मुख्यमांत्रयाांच ेप्रधान सजचव, 
3. उपमुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सजचव, 
4. सवग मांत्री/िाज्यमांत्री याांच ेखािगी सजचव, 
5. मा. जविोधी पक्षनेता,जवधानपजिषद 
6. मा. जविोधी पक्षनेता,जवधानसभा 
7. सवग जवधानसभा सदसय/जवधानपजिषद सदसय 
8. मुख्य सजचव,मिािाष्ट्र िाज्य. 
9. अपि मुख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव, सवग मांत्रालयीन जवभाग, 
10. प्रधान सजचव,मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय(जवधानसभा) 
11. प्रधान सजचव,मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय(जवधानपजिषद) 
12. सवग जवभागीय आयकु्त, 
13. सवग जिल्िाजधकािी, 
14. सवग जिल्िा पजिषदाांच ेमुख्य कायगकािी अजधकािी, 
15. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई, 
16. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई, 
17. प्रबांधक, लोकायकु्त आजि उपलोकायकु्त याांच ेकायालय, मुांबई, 
18. प्रबांधक,मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायाजधकिि,मुांबई,नागपिू,औिांगाबाद, 

SHIVAJI 
RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
DN: c=IN, o=Personal, 
2.5.4.20=cace7d2ea64c6e6543e03a796e1b05a4c28b727e1
7119e6a62359e3a9136b4be, postalCode=400603, 
st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221982
cc926ec215f4b3ac3db9582d97e, cn=SHIVAJI RAGHUNATH 
DAUND 
Date: 2018.12.19 17:41:23 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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19. सजचव, मिािाष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 
20. सजचव,िाज्य जनवििकू आयोग, 
21. सजचव,िाज्य माजिती आयोग, 
22. मिासांचालक, माजिती व िनसांपकग  मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, 
23. िाज्यातील सवग मिामांिळे आजि उपक्रम याांचे व्यवस्ापकीय सांचालक, 
24. सवग मिानगिपाजलकाांचे आयकु्त, 
25. सवग मुख्याजधकािी, नगिपजिषदा/नगिपाजलका, 
26. सांचालक, समािकल्याि, पिेु, 
27. आयुक्त, आजदवासी जवकास, नाजशक, 
28. सांचालक, आजदवासी सांशोधन व प्रजशक्षि सांस्ा, पिेु, 
29. सांचालक, सेवायोिन, मुांबई, 
30. मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), मुांबई/नागपिू, 
31. मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुांबई/नागपिू, 
32. अजधदान व लेखा अजधकािी, मुांबई, 
33. जनवासी लेखा पिीक्षा अजधकािी, मुांबई,      
34. सवग मांत्रालयीन जवभागाांच्या अजधपत्याखालील जवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख, 
35. सवग मांत्रालयीन जवभाग, त्याांना  जवनांती  किण्यात येते की, त्याांच्या अजधपत्त्याखालील सवग जवभाग 

प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांना सदि शासन जनिगयाची प्रत,त्याांच्या सतिावरुन सवतांत्रपिे पाठवून 
कायगवािी किण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

36. ग्रां्पाल, मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय, जवधानभवन मुांबई 
37. सवग मान्यता प्राप्त िािकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये,मिािाष्ट्र िाज्य, 
38. जनवि नसती, कायासन 16-ब. 
 

*********** 
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पजिजशष्ट्ट-क 
 

उदा. एखाद्या सांवगात सिळेसेवचे्या कोट्यातील मांिूि पदसांख्या 150 आिे. जद.३० नोव्िेंबि, २०१८ पयंत या 
सांवगात 97 पदे कायगित असनु 53  पदे भिण्यासाठी उपलब्ध आिेत, अस ेगृजित धिल्यास त्या सांवगाचा  
प्रवगगजनिाय तपशील खालील प्रमािे िािील- 

 

 
वजिल उदािििात एकूि 82 पदे भिण्यासाठी उपलब्ध आिेत.त्यावरून एसईबीसी वगाकिीता 16 टक्के 

आिक्षिानुसाि पदे जनजित किताना खाली जदलले्या उदािििानुसाि कायगवािी किावी. 
 

भिती वषग-1 

(जद.1.12.2018 ते जद.31.12.2019) 
 

                                      पजिल्या भिती वषात एसईबीसी कजिता 13 पदे उपलब्ध िोतील 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

खुला/ 
अिाखीव 

48% 

एकूि 

100% 

1 मांिूि पदे  20 11 4 4 5 3 3 28 72 १50 
2 भिलेली पदे  10 6 2 3 3 2 1 15 55 97 
3 जद.30.11.2018 

िोिी  भरावयाची  
पदे  

10 5 2 1 2 1 2 13 17 53 

4 जद.01.12.2018 ते 
जद. 31.12.2019 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य  भरावयाची  
पदे 

5 2 1 0 0 0 1 10 10 29 

5 एकूि  भरावयाची  
पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 27 82 

पजिल्या भिती वषात 
एकूि भिावयाची पदे 

एसईबीसी कजिता पजिल्या भषात  एकूि 
भिावयाच्या पदाांच्या 16 टक्केनुसाि 
येिािी पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायगित पदे 

82 13.12 
पिुांकात 13 पदे 

13 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

एसईबीसी 
16% 

अिाखीव 

32% 
एकूि 

100% 

1 एकूि  
भरावयाची पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 13 14 82 
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भिती वषग-2 

           (जद.1.01.2020 ते जद.31.12.2020) 

दुस-या भिती वषात भिण्यासाठी 45 पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वगाच्या आिक्षिाची गिना 
खालीलप्रममािे किावी- 

 

                    दुस-या भिती वषात एसईबीसी कजिता 7 पदे उपलब्ध िोतील. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पजिल्या भिती वषातील 
एकूि भिती केलेली पदे + 
दुस-या भिती वषातील 
भिावयाची पदे 

एसईबीसी कजिता एकूि 
भिती किावयाच्या 
पदाांच्या 16 टक्केनुसाि 
येिािी पदे 

दुस-या भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायगित  पदे 

1 2 3 4 

82+45=127 127 जिक्त पदाांच्या 16 
टक्के= 20.32 
पिुांकात 20 पदे 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे -  पजिल्या भिती   
वषात भिलेली व  
कायगित एसईबीसीची 
पदे 
20-13=7 

7 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

एसईबीसी 
16% 

अिाखीव 

32% 
एकूि 

100% 

1 पजिल्या भिती 
वषात भिलेली पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 13 14 82 

2 दुस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

10 5 1  0 1 0 2 15 7 4 45 

3 एकूि 25 12 4 1 3 1 5 38 20 18 127 
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भिती वषग-3 

       (जद.1.1.2021 ते जद.31.12.2021) 

जतस-या भिती वषात भिण्यासाठी 23 पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वगाच्या आिक्षिाची गिना 
खालीलप्रममािे किावी- 

 

                  

      जतस-या भिती वषाअखेि एसईबीसी कजिता 24 पदे उपलब्ध िोतील. 

 

वजिलप्रमािे आिक्षि गिनेची कायगवािी िोपयंत सामाजिक व शैक्षजिक दृष्ट्ट्या मागास 
वगाकिीता (एसईबीसी) सन 201८ चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक ६२, जदनाांक ३०  नोव्िेंबि, 2018, 
मिािाष्ट्र िाज्य सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगाकजिता  (िाज्यातील शैक्षजिक 
सांस्ाांमधील िागाांच्या प्रवशेाचे आजि िाज्याच्या जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांच ेबकवा 
पदाांचे) आिक्षि अजधजनयम, 2018 च्या कलम 4(1) (ख) अनुसाि सांवगातील मांिूि पदसांख्येच्या 

पजिल्या व दुस-या भिती 
वषातील एकूि भिती 
किावयाची पदे + जतस-या 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता एकूि 
भिती किावयाच्या पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी पदे 

जतस-या भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायगित  पदे 

1 2 3 4 

82+45+23=150 150 पदाांच्या 16 टक्के= 
24 पदे 
 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे - मागील  दोन 
वषातील एसईबीसी ची 
कायगित पदे ( 1 ल्या 
भिती वषातील + 2    -या 
भिती वषातील कायगित 
पदे) 24-20 =4 

                  4 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

एसईबीसी 
16% 

अिाखीव 

32% 
एकूि 

100% 

1 पजिल्या भिती 
वषात भिलेली पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 13 14 82 

2 दुस-या भिती 
वषात भिलेली पदे 

10 5 1  0 1 0 2 15 7 4 45 

3 जतस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

2 2 1 1 0 0 1 2 4 10 23 

3 एकूि 27 14 5 2 3 1 6 40 24 28 150 
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सिळसेवचे्या कोट्याच्या 16 टक्के आिक्षिानुसाि पिुग  आिजक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत,तोपयंत 
चाल ू ठेवावी. सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास (एसईबीसी) वगासाठी 16 टक्के 
आिक्षिानुसाि पुिग आिजक्षत पदे उपलब्ध झाल्यानांति मात्र प्रत्येक प्रवगगजनिाय अनुज्ञये 
टक्केवािीनुसाि त्या-त्या  प्रवगाची पदे भिण्यात यावीत. 

1) वजिलप्रमािे एसईबीसी वगाच्या आिक्षिाची गिना कितेवळेेस उवगजित मागास प्रवगांच्या 
(अिा,अि,जविा-भि,जवमाप्र व इमाव) आिक्षिास बाधा न आिता किावी. 

2) पद भिती केलेल्या सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास (एसईबीसी) वगातील उमेदवािाांची 
बबदुनामावलीत बबदु क्रमाांक 6 पासून नोंद प्रािांभ करून यानुसाि त्यापढेु सदि वगासाठीच्या बबदुांवि  नोंद 
किावी. 

3) सुधाजित बबदुनामावली तयाि  किताना सध्या असललेी सांवगातील मांिूि पदसांख्येच्या सिळसेवा 
कोटयातील पदसांख्या लक्षात घेऊन आिक्षि बबदु जनजित किण्यात यावते. भजवष्ट्यात सांवगग सांख्येत वाढ 
झाल्यास, अ्वा घट झाल्यास, सांबांजधत वषाची बबदुनामावली तयाि किताना सिळसेवा कोट्यातील 
पदसांख्येनुसाि आिजक्षत बबदुांची सांख्या त्या प्रमािात िासत अ्वा कमी किण्यात यावी. 

4) सवग मांत्रालयीन जवभाग प्रमुखाांनी, त्याांच्या अजधनसत सवग आस्ापनाांना विील जवजवध सांवगाच्या बाबतीत 
यानुसाि योग्य ती कायगवािी तातिीने किण्याच्या सचुना द्याव्यात. प्रत्येक सांवगाबाबत विील मागगदशगक 
सूचनाांनुसाि केलेल्या कायगवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकािे कायगवािी किण्यात आलेली आिे 
याची खातििमा किण्यात यावी. 

5) सध्या आिक्षिासांदभात अस्सतत्वात असलेले जवजवध शासन आदेश विीलप्रमािे सुधािण्यात आले 
असल्याच ेगृजित धिण्यात याव.े 

************ 

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

 

 
 
 
 



                                                                      
ऄपगं व्यक्ती (समान सधंी, संपूणण सहभाग व हक््ांच े
संरक्षण) ऄधधधनयम 1995 मधील तरतुदीनुसार े्ं द्र 
शासनाच्या सामाधि् न्याय व ऄधध्ारीता मंत्रालय, नवी 
धदल्ली यांनी ऄपगंासाठी सधुनधित ्ेललेी पदे धिल्हा 
पधरषदांतगणत अस्थापनावंरील गट-् व गट-ड पदानंा लागू 
्रणेबाबत 

 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम धव्ास धवभाग 

शासन शुध्दीपत्र् क्रमां् ः ऄपंग-2018/प्र.क्र.257/अस्था-8 
बाधं्ाम भवन, 25 मर्णबान पथ, 

फोटण, मंुबई-400001. 
धदनां् : - 29 धडसेंबर, 2018 

                 शासन शुध्दीपत्र् 
 

वाचा:-  
1)  ऄपगं व्यक्ती (समान सधंी, संपूणण सहभाग व हक््ाचं ेसरंक्षण) ऄधधधनयम 1995 (1996 चा-1) 
2) शासन धनणणय ग्राम धव्ास व िलसधंारण धवभाग क्र.ऄपंग-2010/प्र.क्र.250/ऄस्था-9, 
   धद.14/01/2011 
3) शासन धनणणय , सामाधि् न्याय व  धवशेष सहाय्य धवभाग, क्र.न्यायाप्र-2011/प्र.क्र.4/सधुार-3, 
   धद.17/03/2011 
4) शासन पधरपत्र् ग्राम धव्ास व िलसधंारण धवभाग क्र.ऄपगं-2010/प्र.क्र.250/ अस्था-9, 
   धद.7 िुल,ै2011 

 
शासन शुध्दीपत्र्:- 

1.  ऄपगं व्यक्ती (समान सधंी, संपूणण सहभाग व हक््ांच ेसंरक्षण) ऄधधधनयम 1995 नुसार  
धिल्हा पधरषदांतगणत गट-् व गट-ड मधील पदावर शारीधर्दृष्ट्टया ऄपगंांसाठी  े्ं द्र शासनाने  ऄपंगाच्या पद 
धनधितीबाबत प्रधसध्द ्ेलेल्या  यादीनुसार  सुयोग्य पदे  धनधित ्रण्याबाबत ग्राम धव्ास  व िलसधंारण 
धवभागाचा सदंभाधीन क्र.2 यथेील धद.14 िानेवारी,2011 चा शासन धनणणय रद्द ्रण्यात येवून सामाधि् न्याय 
व धवशेष सहाय्य धवभागाचा क्र.न्यायाप्र-2011/प्र.क्र.4/सधुार-3, धद.17/03/2011 चा शासन धनणणय लागू 
्रण्यात अललेा अहे. 

2.  सामाधि् न्याय  व धवशेष सहाय्य धवभागाने वरीलप्रमाणे धद.17/03/2011 चा शासन 
धनणणय धनगणधमत ्ेला ऄसला तरी धिल्हा पधरषदांमध्ये ्ायणरत ऄसलले्या पदांच ेवेगळेपण धवचारात घेता ग्राम 
धव्ास धवभागाच्या  संदभण क्र. 2 येथील ऄधधक्रधमत ्ेलेल्या धदनां् 14/01/2011 च्या शासन धनणणयामधील 
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पधरधशष्ट्ट  "ऄ" मध्य े  धिल्हा पधरषदेला ्ोणत्या पदासाठी  ्ोणत्या वगणवारीतील ऄपगं व्यक्तीसाठी अरक्षण 
ठेवाव े याबाबतच े धन्ष तपशीलवारपणे नमूद ्ेलले े अहेत. तथाधप, सामाधि् न्याय व धवशेष सहाय्य 
धवभागाच्या धद.17/03/2011 च्या शासन धनणणयात तसा ्ोणताही उल्लेख नाही.  

3.  ऄपगं प्रवगातील पदभरती ्धरता वरील सदंभण. क्र.2 येथील शासन धनणणयाच्या 
पधरधशष्ट्ट  "ऄ"  ची  अवश्य्ता ऄसल्याने सदंभण क्र.2 मधील शासन धनणणय धद. 14/01/2011 सोबतचे 
पधरधशष्ट्ट "ऄ " ्ायम  ठेवण्यात येत अहे. 

                     सदर शासन शुध्दीपत्र् महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या                           
सं्ेतस्थळावर उपलब्ध ्रण्यात अला ऄसनू त्याचा सं्ेता्  201812281705331220 ऄसा अहे. हा 
अदेश धडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाधं्त ्रुन ्ाढण्यात येत अहे.  

                       महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने.  

    ( धप्र.शं.्ांबळे) 
 ऄवर सधचव, ग्राम धव्ास धवभाग 

 प्रधत, 
1) मा. मखु्यमंत्री यांच ेसधचव, मंत्रालय, मुंबई 
2) मा. मंत्री (धवत्त) यांच ेखािगी सधचव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. मंत्री (ग्राम धव्ास) यांच ेखािगी सधचव, मंत्रालय, मुंबई 

4) मा. राज्यमंत्री (ग्राम धव्ास) यांच ेखािगी सधचव, मंत्रालय, मुंबई 

5) मा. मखु्य सधचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

6) प्रधान सधचव, सामान्य प्रशासन धवभाग , मंत्रालय, मुंबई 

7) प्रधान सधचव ( माधहती व तंत्रज्ञान), माधहती तंत्रज्ञान धवभाग, मंत्रालय, मुंबई 

8) सधचव (ग्रा.धव.व पं.रा.), ग्राम धव्ास धवभाग, बाधं्ाम भवन, फोटण, मुंबई 

9) धवभागीय अयुक्त, धवभागीय अयुक्त ्ायालय (सवण) 

10) मखु्य ्ायण्ारी ऄधध्ारी, धिल्हा पधरषद (सवण) 

11) धनवड  नस्ती अस्था-8 

Priyadars
han S 
Kamble

Digitally signed by Priyadarshan S 
Kamble 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural Development 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f18890edb030995db4323c7
1a3bdecddde94daa5425bbe713b2e
2a5b7d6fa779, cn=Priyadarshan S 
Kamble 
Date: 2018.12.29 13:08:47 +05'30'
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पदवीधर/पदवीकाधारक अशंकालीन उमेदवारांना 
सरळसेवा भरतीसाठी वववित करण्यात आलले्या 
कमाल वयोमयादेत वाढ करणे..... 

मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन ववभाग 

शासन वनणणय क्रमांक अशंका 1918 /प्र.क्र.507 /16-अ 
िुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मुंबई 400 032 
वदनांक: 2 जानेवारी , 2019 

 

वाचा :-1.शासन वनणणय,सामान्य प्रशासन ववभाग क्र. पअंक 107/1793/प्र.क्र.4/98/16अ, 
वद.19.3.1998 

           2. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र.पअंक 1005/प्र.क्र.36/05/16 अ, वद.28.6.2005 
           3. शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र. न्याप्र 1003/99/प्र.क्र.2/03(भाग 2)/16 अ, 

वद.25.10.2005 
           4. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र, पअंक 1009/प्र.क्र.200/2009/16 अ, 

वद.27.10.2009 
           5. शासन वनणणय, कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, क्र.कौववउ 2014/प्र.क्र.80(भाग-3)/ 

  रोस्वरेा-1, वद.16.2.2018 
 

प्रस्तावना :-  

राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांचा मागील 15 वर्षापासून प्रलंवबत प्रश्न वनकाली 
काढण्याकरीता तसचे अंशकालीन उमेदवारांना ववशेर्ष बाब म्िणनू कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी 
उपलब्ध करुन देण्याचा धोरणात्मक वनणणय घेण्यासाठी संदभण क्र.5 येथील शासन वनणणयान्वये मा.मंत्री, 
कौशल्य ववकास व उद्योजकता यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती गठीत करण्यात आली आिे. सदर सवमतीने 
शासनास वदनांक 6.9.2018 रोजी सादर केललेा अिवालाच्या अनुर्षंगाने कौशल्य ववकास व उद्योजकता 
ववभागाने मा. मंवत्रमंडळासमोर वदनांक 11.12.2018 रोजीच्या बठैकीत प्रस्ताव सादर केला असता त्यास 
मा.मंत्रीमंडळाने मान्यता वदलेली आिे. सदर वनणणयानुसार, पदवीधर / पदववकाधारक अंशकालीन 
उमेदवारांना थेट वनयकु्तीसाठी संदभण क्र.4 अन्वये वनवित केलेल्या 46 वर्ष ेिी कमाल वयोमयादा वशवथल 
करुन ती वय 55 वर्ष ेकरण्यास मान्यता वदली आिे. त्यानुसार शासन वनणणय  वनगणवमत करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन िोती. 

शासन वनणणय :-  
शासन या वनणणयान्वये पदवीधर / पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय / 

वनमशासकीय सेवतेील मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबािेरील गट क पदावरील सरळ सेवनेे 
करावयाच्या वनयकु्तीसाठी  संदभण क्र.4 नुसार वनवित करण्यात आलेल्या 46 वर्षे िी वयोमयादेत वशवथल 
करुन ती 55 वर्षे इतकी करण्यास मान्यता देण्यात येत आिे. 
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पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांच्या कमाल वयोमयादेत करण्यात आललेी वाढ इतर कोणत्यािी 
समांतर आरक्षणाच्या घटकाकडून वयोमयादेसंदभात िोणाऱ्या मागणीसाठी पवूोदािरण म्िणनू समजता 
येणार नािी. 

सदर पदभरतीसाठी वविीत कायणपध्दतीनुसार करणे बधंनकारक रािील. सवण वनयकु्ती 
प्रावधकाऱ्यांनी त्यानुसार समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करुन पदभरती करावी. 

  तसेच पदवीधर /पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांसाठी शासन सेवा प्रवशेासाठी वववित 
केलेल्या अिणता व वनकर्ष यामध्ये कोणतीिी सूट देण्यात येणार नािी.  

िा शासन वनणणय शासकीय / वनमशासकीय सेवा, मंडळे/मिामंडळे, नगरपावलका / 
मिानगरपावलका, वजल्िा पवरर्षदा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आवण ज्यांना मागणदशणक आदेश 
देण्याचा अवधकार शासनाला आिे, अशी इतर सवण प्रावधकरणे, सेवा व संस्था यांना लागू रािील. 

सदर शासन वनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashta.gov.in  या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सगंणक सांकेतांक 201901021233502307  असा आिे.  िा 
शासन वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साकं्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे. 

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

         ( वशवाजी दौंड ) 
    सवचव, मिाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधान पवरर्षद/ ववधानसभा, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मुंबई-400 032. 
2. सवण सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरर्षद व संसद सदस्य,  मिाराष्ट्र राज्य.      
3. मा. राज्यपालांचे सवचव,  राजभवन,  मलबार विल,  मुंबई -400 035. 
4. मा. मुख्यमंत्रयांचे सवचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
5. सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032.                                                   
6. मा. मुख्य सवचव यांचे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
7. शासनाचे सवण अप्पर मखु्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव  
8. प्रधान  सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान  पवरर्षद), ववधानभवन, मुंबई. 
9. प्रधान सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान सभा), ववधानभवन, मुंबई. 
10. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग, मुंबई 32 
11. सवचव, राज्य माविती आयोग, मुंबई ३२ 
12. सवचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
13. सवण ववभागीय आयकु्त/सवण वजल्िावधकारी, मिाराष्ट्र राज्य 
14. मंत्रालयीन ववभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखालील सवण ववभाग प्रमखु/कायालय प्रमुख्, 

मिाराष्ट्र राज्य 
15. सवण मिानगर पावलकांच ेआयकु्त, मिाराष्ट्र राज्य 
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RAGHUNATH 
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16. सवण मखु्यावधकारी, नगरपवरर्षदा/नगरपावलका.  
17. सवण वजल्िा पवरर्षदांच ेमखु्य कायणकारी अवधकारी. 
18. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मळू न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू 
19. प्रबधंक, उच्च न्यायालय,अपील  शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू 
20. प्रबधंक, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू.         
21. प्रबधंक, लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त, मुंबई. 
22. उप सवचव ( आस्थापना) सवण मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
23. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई , औरंगाबाद व नागपरू 
24. सरकारी वकील, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई, औरंगाबाद व नागपरू 
25. मिालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, मिाराष्ट्र-1, मुंबई. 
26. मिालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, मिाराष्ट्र-2, नागपरू. 
27. मिासंचालक, माविती व जनसंपकण  संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-400 032  

त्यांना ववनंती की, प्रस्तुत शासन वनणणय प्रवसध्द करण्यात यावा. 
28. ववधीमंडळ गं्रथालय, ववधानभवन, मुंबई  
29. राज्यातील सवण मिामंडळे, मंडळे आवण सावणजवनक उपक्रमक यांच ेव्यवस्थापकीय संचालक,  

मिाराष्ट्र राज्य. 
30. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवती कायालये. 
31. वनवड नस्ती/कायासन 16-अ. 

 



पदवीधर/पदवीकाधारक अशंकालीन उमेदवारांना 
सरळसेवा भरतीसाठी वववित करण्यात आलले्या 
कमाल वयोमयादेत वाढ करणे..... 

मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन ववभाग 

शासन वनणणय क्रमांक अशंका 1918 /प्र.क्र.507 /16-अ 
िुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मुंबई 400 032 
वदनांक: 2 जानेवारी , 2019 

 

वाचा :-1.शासन वनणणय,सामान्य प्रशासन ववभाग क्र. पअंक 107/1793/प्र.क्र.4/98/16अ, 
वद.19.3.1998 

           2. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र.पअंक 1005/प्र.क्र.36/05/16 अ, वद.28.6.2005 
           3. शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र. न्याप्र 1003/99/प्र.क्र.2/03(भाग 2)/16 अ, 

वद.25.10.2005 
           4. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र, पअंक 1009/प्र.क्र.200/2009/16 अ, 

वद.27.10.2009 
           5. शासन वनणणय, कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, क्र.कौववउ 2014/प्र.क्र.80(भाग-3)/ 

  रोस्वरेा-1, वद.16.2.2018 
 

प्रस्तावना :-  

राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांचा मागील 15 वर्षापासून प्रलंवबत प्रश्न वनकाली 
काढण्याकरीता तसचे अंशकालीन उमेदवारांना ववशेर्ष बाब म्िणनू कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी 
उपलब्ध करुन देण्याचा धोरणात्मक वनणणय घेण्यासाठी संदभण क्र.5 येथील शासन वनणणयान्वये मा.मंत्री, 
कौशल्य ववकास व उद्योजकता यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती गठीत करण्यात आली आिे. सदर सवमतीने 
शासनास वदनांक 6.9.2018 रोजी सादर केललेा अिवालाच्या अनुर्षंगाने कौशल्य ववकास व उद्योजकता 
ववभागाने मा. मंवत्रमंडळासमोर वदनांक 11.12.2018 रोजीच्या बठैकीत प्रस्ताव सादर केला असता त्यास 
मा.मंत्रीमंडळाने मान्यता वदलेली आिे. सदर वनणणयानुसार, पदवीधर / पदववकाधारक अंशकालीन 
उमेदवारांना थेट वनयकु्तीसाठी संदभण क्र.4 अन्वये वनवित केलेल्या 46 वर्ष ेिी कमाल वयोमयादा वशवथल 
करुन ती वय 55 वर्ष ेकरण्यास मान्यता वदली आिे. त्यानुसार शासन वनणणय  वनगणवमत करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन िोती. 

शासन वनणणय :-  
शासन या वनणणयान्वये पदवीधर / पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय / 

वनमशासकीय सेवतेील मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबािेरील गट क पदावरील सरळ सेवनेे 
करावयाच्या वनयकु्तीसाठी  संदभण क्र.4 नुसार वनवित करण्यात आलेल्या 46 वर्षे िी वयोमयादेत वशवथल 
करुन ती 55 वर्षे इतकी करण्यास मान्यता देण्यात येत आिे. 
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पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांच्या कमाल वयोमयादेत करण्यात आललेी वाढ इतर कोणत्यािी 
समांतर आरक्षणाच्या घटकाकडून वयोमयादेसंदभात िोणाऱ्या मागणीसाठी पवूोदािरण म्िणनू समजता 
येणार नािी. 

सदर पदभरतीसाठी वविीत कायणपध्दतीनुसार करणे बधंनकारक रािील. सवण वनयकु्ती 
प्रावधकाऱ्यांनी त्यानुसार समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करुन पदभरती करावी. 

  तसेच पदवीधर /पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांसाठी शासन सेवा प्रवशेासाठी वववित 
केलेल्या अिणता व वनकर्ष यामध्ये कोणतीिी सूट देण्यात येणार नािी.  

िा शासन वनणणय शासकीय / वनमशासकीय सेवा, मंडळे/मिामंडळे, नगरपावलका / 
मिानगरपावलका, वजल्िा पवरर्षदा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आवण ज्यांना मागणदशणक आदेश 
देण्याचा अवधकार शासनाला आिे, अशी इतर सवण प्रावधकरणे, सेवा व संस्था यांना लागू रािील. 

सदर शासन वनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashta.gov.in  या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सगंणक सांकेतांक 201901021233502307  असा आिे.  िा 
शासन वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साकं्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे. 

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

         ( वशवाजी दौंड ) 
    सवचव, मिाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधान पवरर्षद/ ववधानसभा, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मुंबई-400 032. 
2. सवण सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरर्षद व संसद सदस्य,  मिाराष्ट्र राज्य.      
3. मा. राज्यपालांचे सवचव,  राजभवन,  मलबार विल,  मुंबई -400 035. 
4. मा. मुख्यमंत्रयांचे सवचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
5. सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032.                                                   
6. मा. मुख्य सवचव यांचे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
7. शासनाचे सवण अप्पर मखु्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव  
8. प्रधान  सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान  पवरर्षद), ववधानभवन, मुंबई. 
9. प्रधान सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान सभा), ववधानभवन, मुंबई. 
10. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग, मुंबई 32 
11. सवचव, राज्य माविती आयोग, मुंबई ३२ 
12. सवचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
13. सवण ववभागीय आयकु्त/सवण वजल्िावधकारी, मिाराष्ट्र राज्य 
14. मंत्रालयीन ववभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखालील सवण ववभाग प्रमखु/कायालय प्रमुख्, 

मिाराष्ट्र राज्य 
15. सवण मिानगर पावलकांच ेआयकु्त, मिाराष्ट्र राज्य 
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16. सवण मखु्यावधकारी, नगरपवरर्षदा/नगरपावलका.  
17. सवण वजल्िा पवरर्षदांच ेमखु्य कायणकारी अवधकारी. 
18. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मळू न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू 
19. प्रबधंक, उच्च न्यायालय,अपील  शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू 
20. प्रबधंक, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू.         
21. प्रबधंक, लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त, मुंबई. 
22. उप सवचव ( आस्थापना) सवण मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
23. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई , औरंगाबाद व नागपरू 
24. सरकारी वकील, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई, औरंगाबाद व नागपरू 
25. मिालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, मिाराष्ट्र-1, मुंबई. 
26. मिालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, मिाराष्ट्र-2, नागपरू. 
27. मिासंचालक, माविती व जनसंपकण  संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-400 032  

त्यांना ववनंती की, प्रस्तुत शासन वनणणय प्रवसध्द करण्यात यावा. 
28. ववधीमंडळ गं्रथालय, ववधानभवन, मुंबई  
29. राज्यातील सवण मिामंडळे, मंडळे आवण सावणजवनक उपक्रमक यांच ेव्यवस्थापकीय संचालक,  

मिाराष्ट्र राज्य. 
30. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवती कायालये. 
31. वनवड नस्ती/कायासन 16-अ. 

 



पवित्र (PAVITRA-Portal For Visible To 
All  Teachers Recruitment) या 
संगणकीय प्रणालीव्दारे राज्यातील सिव 
व्यिस्थापनाच्या शाळामंधील वशक्षक 
वनिडीसाठी पारदशवक पध्दती विहीत 
करण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग, 
शासन वनणवय क्र. सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१, 

मंत्रालय, म ंबई ४०० ०३२. 
वदनाकं  :07 फेब्र िारी, २०१९ 

 

िाचा :- 
 १) न वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.पीआरई २००८/(४७६७)/प्रावश-१, 
          वद.३०.०४.२००८   आवण वद.१६.१२.२००९.  
 २) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.न्यायाप्र २०११/(३९७/११)/मावश-२,     
         वद.९.११.२०११. 
 ३) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन १००७/(३६/०७)/मावश-२,     
                वद.६.०२.२०१२. 
 ४) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,       
        वद.१२.०६.२०१७, वद.२३.०६.२०१७ आवण वद.२०.०६.२०१८. 
 ५) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन २०१७/(२०/१७)/टीएनटी-२,     
          वद.२३.०८.२०१७. 
 ६) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन २०१७/(93/१७)/टीएनटी-२,     
                वद.१३.०३.२०१८. 
            7) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन २०१4/(01/१4)/टीएनटी-२,     
                वद.07.11.२०१7. 
 

 

प्रस्तािना :-  

  स्थावनक स्िराज्य संस्थाचं्या प्राथवमक शाळेतील वशक्षकाचंी यापूिी वनिड कें द्रीय भरतीपूिव 
वनिड परीक्षवे्दारे (C.E.T.) करण्यात येत होती. तर महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कमवचारी (सेिचे्या 
शती)  अवधवनयम, १९७७ मधील तरतूदीन सार खाजगी शाळातील वशक्षकाचंी वनय क्ती विहीत 
प्रवक्रयेव्दारे संबंवधत खाजगी व्यिस्थापनामाफव त करण्यात येत होती. तथावप, वशक्षक वनिड आवण 
वनय क्ती प्रवक्रयेत अवनयवमतता होत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या तसेच 
ग णित्ताधारक ेमेदिारांची वनिड न झाल्याम ळे वियाराथ्यांय्च्या श्क्षवणक ग णित्तेिर पवरणाम 
होण्याची शक्यता असल्याची बाब वनदशवनास आली . 
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२. मा.ेच्च न्यायालय, म ंबई, खंडपीठ नागपूर येथील जनवहत यावचका क्र.८/२०१५ च्या 
अन षंगाने वद.२४.०६.२०१५ रोजी न्यायालयाने खाजगी अन दावनत शाळेतील वशक्षक भरती मधील 
ग्रव्यिहार टाळण्यासाठी ि वशक्षकाचंी वनिड ग णित्तेिर आधारीत होऊन वनिड प्रवक्रया 
पारदशवक होण्यासाठी राज्य शासनाने ेपाययोजना करािी असे वनदेश वदले होते. T.M.A.Pai 
Foundation and Others विरुद्ध State Govt. या प्रकरणात सिोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन 
वनणवय देताना खाजगी शाळामंधील वनिड प्रवक्रयेमध्ये राज्य शासनास हस्तक्षपे करता येणार नाही, 
असे वनदेश वदलेले होते. याबाबत दोन्ही न्यायालयांचे आदेश विचारात घेऊन प ढील कायविाही 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

 स्थावनक स्िराज्य संस्था तसेच खाजगी शाळेतील प्रचलीत वशक्षण सेिक भरती प्रवक्रया रद्द 
करुन या सिव बाबींचा विचार करुन राज्यातील सिव स्थावनक स्िराज्य संस्थासंह खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या प्राथवमक, ेच्च प्राथवमक, माध्यवमक तसेच ेच्च माध्यवमक शाळामंधील  वरक्त 
पदे ेपरोक्त प्रमाणे अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी परीक्षतेील ग णाचं्या आधारे भरण्याचा वनणवय  
घेण्यात आला. त्यान सार शासन अवधसूचना वद.२२.०६.२०१७ अन्िये महाराष्ट्र खाजगी शाळातील 
कमवचारी (सेिचे्या शती) वनयमािली, १९८१ मध्ये स धारणा करण्यात आली.  त्याअन षंगाने विस्तृत 
परीक्षा पध्दत शासन वनणवय वद.२३.०६.२०१७ अन्िये आवण वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रयेबाबतची 
कायवपध्दती वद.२०.०६.२०१८ च्या शासन वनणवयान्िये वनवित करण्यात आली. सदर अवभयोग्यता 
चाचणी परीक्षचेी िव्शष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :- 
1) अवभयोग्यता चाचणी ि वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रया संगणकीय प्रणालीव्दारे करण्यात 
येणार आहे. 
2) या कायवपध्दतीत संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्था ि खाजगी श्क्षवणक संस्था (याप ढे 
"श्क्षवणक संस्था" असे िाचाि.े) यानंा त्याचं्या शाळांमधील वशक्षकाचंी वरक्त पदे भरताना आरक्षण 
विषयक बाबी विचारात घेऊन पदाचंी जावहरात शासनाच्या संकेतस्थळािर संगणकीय प्रणालीिर 
वकमान कालािधीकरीता प्रवसध्द करािी लागेल. 

3) अवभयोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून  ेमेदिारास त्याच्या ग णामंध्ये िाढ करण्याची संधी 
त्याच्या सेिाप्रिशे ियोमयादेत ५ िळेा ेपलब्ध होईल. 

4) अवभयोग्यता चाचणी परीक्षा वदलेल्या ेमेदिाराचंी यादी प्रवसध्द करण्यात येणार नाही. 
सदर चाचणी परीक्षा वदलेल्या ेमेदिारास, श्क्षवणक संस्थेने प्रवसध्द केलेल्या जावहरातीस 
अन सरुन अजव करता येईल. 

5) संस्थेच्या जावहरातीस प्रवतसाद वदलेल्या ेमेदिाराचंी, अवभयोग्यता चाचणीतील ग णाचं्या 
आधारे ज्या विषयासाठी वशक्षण सेिक म्हणनू अहवताप्राप्त ेमेदिाराचंी वनय क्ती कराियाची आहे 
त्या विषयवनहाय ग णित्ता यादीतील अग्रक्रमान सार वशक्षण सेिक म्हणनू वनिड सदर संस्थेस 
करािी लागेल. 
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6) वशक्षकाचंी भरती ग णित्तेच्या आधारे पारदशवक पध्दतीने ि विहीत कालमयादेत होईल. 

7) वशक्षकाचं्या भरती प्रक्रीयेमध्ये राज्य शासनाचा अथिा खाजगी व्यक्तींचा हस्तक्षेपास िाि 
राहणार नाही. 
 

३. दरम्यानच्या काळात सदर वनिड प्रवक्रयेबाबत काही खाजगी श्क्षवणक संस्थानंी ेच्च 
न्यायालय, म ंबई, खंडपीठ नागपूर येथे वरट यावचका दाखल केली.  वरट यावचका क्र.५०५९/२०१७ 
ि इतर अन षंवगक यावचकेच्या अन षंगाने मा.न्यायालयाने वद.२१.११.२०१८ रोजी खालीलप्रमाणे 
आदेश पारीत केले आहेत :- 

1. The validity of Rules 6(2) and (3) and 9(2A) and (2B) of the MEPS 

Rules, introduced on 22.06.2017, is upheld on the touchstone of competency 

of the State Government and Article 19(1) (g)  of the Constitution of India. 

2. The procedure for selection and appointment of the teachers in the 

private schools, receiving or eligible to receive full or partial grant-in-aid from 

the State exchequer, shall be governed by the provisions of  Rule 6(1),(2) & (3)  

read with Rule 9(2A) and (2B) of the MEPS Rules, as are interpreted by us in 

paras 34, 36, 39 and 44 of this judgment without interfering with the right of 

the Management and / of the School Committee to select and appoint the 

qualified, eligible and suitable candidate by holding the personal interview.  

 खाजगी श्क्षवणक संस्थांना वशक्षक भरती करतेिळेी ेमेदिाराचंी म लाखत घेण्याच े
स्िातंत्र्य न्याय वनणवयान सार प्रदान करण्यात आले आहे. त्याम ळे स्थावनक स्िराज्य संस्था ि 
खाजगी श्क्षवणक संस्थांमधील वशक्षक भरती करीता स धारीत कायवपध्दती वनवित करणे आिश्यक 
होते. ही बाब विचारात घेऊन ेच्च न्यायालय म ंबई, नागपूर खंडपीठ यानंी यावचका क्र.५०५९/१८ 
ि इतर यावचकेच्या अन षंगाने वद. 21.01.2018रोजी वदलेल्या आदेशान सार वद.२३.०६.२०१७ ि 
वद.२०.०६.२०१८ चे शासन वनणवय स धारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.   
 

शासन वनणवय :- 

 राज्यातील सिव स्थावनक स्िराज्य संस्थाचं्या /खाजगी व्यिस्थापनाच्या अन दावनत,अंशत: 
अन दावनत ि विना अन दावनत तसेच अन दानास पात्र घोवषत केलेल्या प्राथवमक, ेच्च प्राथवमक, 
माध्यवमक, े च्च माध्यवमक शाळामंधील, रात्र शाळामंधील तसेच शासकीय ि अन दावनत अध्यापक 
पदविका वियारालयातील (डी.एल.एङ कॉलेज) वशक्षकाचं्या वरक्त पदािंर भरती करताना  सिव 
ेमेदिारानंा वनिडीची समान संधी वमळािी ि वशक्षण सेिक पदासाठी ेच्च ग णित्ताधारक 
ेमेदिाराची वनिड होण्याच्या दृष्ट्टीने वशक्षण सेिकाची भरती "अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी"  
यामध्ये वमळालेल्या ग णांच्या आधारािर करण्यात येईल. मात्र खाजगी श्क्षवणक संस्था 
अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणीतील ेच्चत्तम ग ण प्राप्त ेमेदिारापं्की  वशक्षण सेिकाचंी अंवतम 
वनिड  म लाखतीच्या आधारे करील . 
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2. स्थावनक स्िराज्य संस्थातंगवत शाळामंधील पदभरती भरतीपूिव कें द्रीय वनिड परीक्षचे्या 
माध्यमातून करण्यासाठीचे शासन वनणवय वद.३०.०४.२००८ , वद.१६.१२.२००९ ि पवित्र प्रणाली 
माफव त पद भरतीचे शासन वनणवय वद.२३.०६.२०१७, वद.२०.०६.२०१८ या शासन वनणवयाव्दारे 
अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत. यापूिी वनगववमत केलेले इतर शासन वनणवय / पवरपत्रकातील 
प्रस्त त शासन वनणवयाशी विसंगत असलेल्या तरतूदी रद्द करण्यात येत आहेत. 

३. परीक्षचेे आयोजन ि स्िरुप :- वशक्षण सेिकाचं्या वनिडीसाठी अवभयोग्यता ि ब ध्ध्दमता 
चाचणी परीक्षचेे आयोजन शासन वनवित करेल, अशा परीक्षा यंत्रणामाफव त आयोवजत करण्यात 
येईल. सदर परीक्षा यंत्रणेकडून राज्यातील सिव वजल्हयामंधील परीक्षा कें दे्र वनवित करण्यात 
येतील. या चाचणी पवरक्षचेे आयोजन ि स्िरुप खालीलप्रमाणे राहील:- 

३.१ अवभयोग्यता ि ब ध्ध्दमत्ता चाचणी परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येईल. 
तथावप विषयवनहाय चाचणी घेतली जाणार नाही. सदर परीक्षा िस्त वनष्ट्ठ बह पयायी 
स्िरुपाची असेल. 
३.२ समान कावठण्य पातळीच्या वकमान १० ऑनलाईन प्रश्नपवत्रका सदर परीक्षा यंत्रणा 
तयार ठेिले. परीक्षाथ्यांय्ना समान कावठण्य पातळीचे विविध प्रश्नपवत्रका देण्यात येतील. 

 ३.३ परीक्षते वमळालेले ग ण ेमेदिारासं परीक्षा संपल्यािर त्िरीत कळतील. 
 ३.४ एका ेमेदिारास ग ण स धारण्यासाठी जास्तीत जास्त ५ िळेा परीक्षचेी सधंी    
            ेपलब्ध राहील. 

३.५ परीक्षते वमळालेले ग ण सिव प्रकारच्या शाळांमधील (प्राथवमक/ेच्च प्राथवमक/ 
माध्यवमक/ेच्च माध्यवमक/अध्यापक वियारालय) पद भरतीसाठी ग्राहय धरण्यात येतील. 
३.६ ेमेदिारास सदर परीक्षते वमळालेले सिावधक ग ण, भरती प्रवक्रयेतंगवत प्रिगववनहाय 
कमाल ियोमयादेपयवत ग्राहय धरण्यात येईल. 
३.७ अवभयोग्यता चाचणी परीक्षेचे अाायोजन शासन आिश्यकतेन सार करेल. 
३.८ परीक्षसे बसणाऱ्या ेमेदिाराचंी संख्या अवधक झाल्यास आवण एकाच िळेी सि्ची 
ऑनलाईन चाचणी घेण्याची व्यिस्था करता येणे शक्य नसल्यास, काही फेऱ्यामंध्ये चाचणी 
परीक्षा घेण्यात येईल. 
३.९ परीक्षचेे संभाव्य िळेापत्रक परीक्षा यंत्रणेमाफव त जाहीर करण्यात येईल. 

 

४. परीक्षचेे माध्यम ि अभ्यासक्रम :- परीक्षचेे माध्यम मराठी, इंग्रजी ि ेदूव असेल. ेमेदिारासं 
याप्की एक माध्यम वनिडाि ेलागेल. 
 सदर परीक्षा एकूण २०० ग णाचंी राहील तसेच परीक्षसेाठी प ढीलप्रमाणे दोन घटक 
राहतील. 

अ.क्र. घटक शेकडा प्रमाण एकूण ग ण एकूण प्रश्न 

अ अवभयोग्यता ६०% १२० १२० 

ब ब ध्ध्दमत्ता 40% ८० ८० 

एकूण      100% 200 200 
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अ) अवभयोग्यता या घटकातंगवत गवणतीय क्षमता, िगे आवण अचकूता, भावषक क्षमता 
(इंग्रजी), भावषक क्षमता (मराठी), अिकाशीय क्षमता, कल/आिड, समायोजन/व्यध्क्तमत्ि 
इत्यादी ेपघटक सिवसाधारणपणे राहतील. 
ब) ब ध्ध्दमत्ता या घटकातंगवत आकलन, िगीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तकव  ि अन मान, 
कूट प्रश्न, साकेंवतक भाषा, लयबध्द माडंणी इत्यादी ेपघटक सिवसाधारणपणे राहतील. 

 सदर परीक्षा ही विषय ज्ञानािर होणार नाही. त्याम ळे या परीक्षचे्या अभ्यासक्रमासाठी 
विवशष्ट्ट स्तर मयादा असणार नाही. तथावप राज्य शासन परीक्षकेवरतेचा अभ्यासक्रम िळेोिळेी 
आिश्यकतेन सार वनधावरत करेल. 
 

५. वशक्षण सेिक भरती कायवपध्दती :-  वशक्षण सेिक वरक्त पदािर भरती अवभयोग्यता ि 
ब ध्दीमत्ता चाचणीतील ग णाचं्या आधारािर करताना अन सराियाची कायवपध्दती प ढीलप्रमाणे 
राहील :- 

 5.१  "सरल" (Systeamatic Administrative Reforms for Achievement in Learning 
by Studants) या संगणकीय प्रणालीिर नोंदणीकृत वियाराथी संख्येच्या आधारे सिव शाळाचंी 
संचमान्यता करण्यात येईल. संचमान्यतेनंतर अवतवरक्त झालेल्या सिव वशक्षकाचंे समायोजन 
झाल्यानंतर वरक्त पदाचंी मावहती प्रवसध्द करण्यात येईल. 

 5.२   सिव व्यिस्थापनाचं्या शाळातील वशक्षण सेिकाचं्या वरक्त पदाचं्या भरती करीता 
व्यािसावयक ि वकमान श्क्षवणक अहवतेसह विषयवनहाय, माध्यमवनहाय, प्रिगववनहाय ि िंबदू 
नामािलीन सार वरक्त पदाचंा तपशील  "पवित्र" या संगणकीय प्रणालीमध्ये भरेल.  त्यान सार 
वशक्षणावधकारी (प्राथवमक )/(माध्यवमक),प्रशासन अवधकारी मनपा/नपा अथिा विभागीय वशक्षण 
ेपसंचालक याचं्याकडे प्रकरणपरत्ि ेजावहरात परिानगीचा प्रस्ताि पदभरतीपूिी सादर करेल.  
संबवधत श्क्षवणक संस्था तसेच सक्षम प्रावधकाऱ्यानंी कराियाची कायविाही याबाबतचे िळेापत्रक 
िळेोिळेी वनवित करण्यात येईल. त्यासाठी मावहती भरणारी ि तपासणी करणारी यंत्रणा 
"पवरवशष्ट्ट अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रावहल. िंबदूनामािली प्रचलीत कायवपध्दतीन सार तपासणे 
आिश्यक रावहल. आवदिासी क्षते्रातील शाळामंध्ये वशक्षण सेिक पद भरती करीता PESA (The 
Panchayat Extension To Scheduled Area Act 1996) ि महाराष्ट्र शासन राजपत्र अ 
साधाारण भाग वद. 09 जून, 2014 ची अवधसूचना यातील तरतूदी लागू राहतील. 

5.३  प्रत्यके श्क्षवणक ससं्थेस तसेच संबवधत प्रावधकाऱ्यानंा आिश्यकतेन सार स्ितंत्र 
Login (User name, Password) वदला जाईल. सक्षम प्रावधकाऱ्याचं्या Login िर मावहती प्राप्त 
झाल्यानंतर जावहरातीतील मावहती ेपरोक्त 5.2 न सार बरोबर असल्याची खात्री करतील ि 
सदरची मावहती बरोबर असल्यास मान्य करतील. मावहती अपूणव िंकिा च कीची असल्यास 
कारणासह अमान्य करतील. 

5.4  सक्षम प्रावधकारी यानंी सात कायालयीन वदिसाच्या विवहत कालमयादेत प्रस्तािािर 
कायविाही न केल्यास त्याबाबतची सयारध्स्थती संबवधत वशक्षण संचालक याचं्या Login  िर दशवविली 
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जाईल. संबवधत वशक्षण संचालक Login  िर प्राप्त झालेल्या मावहतीच्या अन षंगाने तीन 
कायालयीन वदिसाच्या आत सक्षम प्रावधकाऱ्यास कायविाही करण्याबाबत कळितील. 

 सक्षम प्रावधकाऱ्यानंी विवहत म दतीत जावहरात परिागी प्रस्तािािर वनणवय न घेतल्यास  
संबवधत अवधकाऱ्याचं्या गोपनीय अहिालात याबाबतची नोंद घेण्याच्या सूचना त्याचं्या िवरष्ट्ठ 
अवधकाऱ्यास वशक्षण संचालक (प्राथवमक/माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक) देतील. 

5.५ सक्षम प्रावधकारी यानंी मान्यता वदल्यानंतर संस्थेच्या मागणीन सार पवित्र पोटवलिर 
जावहरात प्रदर्शशत होईल. ि संस्थेच्या Login िर वदसेल. तसेच संस्थेच्या प्रवतवनधीस त्याबाबत 
SMS व्दारे संदेश प्राप्त होईल. सदर जावहरात www.edustaff.maharashtra.gov.in या 
िबेसाईटिर प्रदर्शशत होईल. 

5.६     िबेसाईटिर जावहरात प्रदर्शशत झाल्यानंतर तीन कायालयीन वदिसात संबवधत 
श्क्षवणक संस्था सदर जावहरात जास्त खपाच्या स्थावनक दोन िृत्तपत्रामंध्ये (त्याप्की वकमान एक 
मराठी भाषेतील)  प्रवसध्द करतील. संस्थेच्या शाळा वजल्हयाच्या महसूल विभागाबाहेर असल् यास 
संस्था अन क्रमे विभागस्तरीय/राज्यस्तरीय िृत्तपत्रामंध्ये जावहरात प्रवसध्द करतील. तसेच संबवधत 
वजल्हयातील सेिायोजन कायालय ि वजल्हा समाज कल्याण कायालयासही अिगत करतील.  

5.७  इच्छ क ि अहवताप्राप्त ेमेदिार जावहरात प्रवसध्द झाल्याच्या वदनाकंापासून 
आपल्या अवभयोग्यता ि ब ध्ध्दमत्ता चाचणीमध्ये पात्र ग णासंह पवित्र प्रणालीिर ऑनलाईन सात 
वदिसाच्या आत  अजव करतील. तसेच स्थावनक स्िराज्य संस्थामधील ि खाजगी वशक्षण 
संस्थामंधील वशक्षण सेिकाचं्या वरक्त पदासाठी स्ितंत्र प्राधन्यक्रम देतील.ेमेदिार अजामध्ये 
प्रिगव ि विषय याचंा विचार करुन प्राधान्यक्रम देऊ शकतील. ेमेदिारानंा स्थावनक स्िराज्य 
संस्थामंधील ि खाजगी श्क्षवणक संस्थामंधील वरक्त जागासंाठी ेपलब्ध असलेल्या सिव वरक्त 
जागासंाठी पात्रतेन सार प्राधान्यक्रम देता येतील. 

5.८    ेमेदिारानंी प्राधान्यक्रम वदल्यानंतर पाच कायालयीन वदिसाच्या आत वशक्षण 
संचालक ग णान क्रमान सार माध्यम, प्रिगव, विषय ि िंबदूनामािलीन सार स्थावनक स्िराज्य 
संस्थासंाठी वनिड सूची जावहर करतील. े मेदिाराचं्या अहवतेन सार ते ज्या पदासंाठी पात्र असतील 
त्या पदासंाठी वनिडीचा क्रम ेच्च माध्यवमक, माध्यवमक, ेच्च प्राथवमक, प्राथवमक असा रावहल.  
संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेस देखील त्याचं्या Login िर ेच्चत्तम ग णप्राप्त ेमेदिाराचंी 
वनिडसूची ेपलब्ध होईल.  स्थावनक स्िराज्य संस्थेतील वनय क्ती प्रावधकारी त्याचं्या अवधकार 
क्षते्रातील वरक्त पदािर वनिडसूचीतील ेमेदिारांची वनय क्ती सात कायालयीन वदिसात 
करतील.  विवहत कालािधीत वनय क्तीसाठी हजर न रावहलेला  ेमेदिार स्थावनक स्िराज्य 
संस्थेतील भरती प्रक्रीयेतून बाद होईल. 

 
 

http://www.education.maharashtra.gov.in/
http://www.education.maharashtra.gov.in/
http://www.education.maharashtra.gov.in/
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५.९ खाजगी व्यिस्थापनाचं्या शाळाकंरीता  प्रत्येक वरक्त जागेकरीता ेपलब्ध 
असल्यास समातंर आरक्षणासह 1:10 या ग णोत्तराप्रमाणे  ेमेदिाराचंा प्राथम्य क्रम, ग णान क्रम, 
माध्यम, प्रिगव, विषय ि िंबदूनामािलीन सार  ेच्चतम ग णप्राप्त ेमेदिाराचंी वनिडसूची त्या 
व्यिस्थापनाच्या लॉवगनिर वशक्षण संचालक ेपलब्ध करुन देतील. संबवधत खाजगी व्यिस्थापन 
त्याचं्या लॉवगनिर  म लाखतीसाठी ेपलब्ध झालेल्या वनिडसूचीतील  ेमेदिाराचंी म लाखत 
घेऊन ि त्याचंी अध्यापन कौशल्ये तपासून त्या आधारे ेच्चतम ग ण प्राप्त झालेल्या ेमेदिाराची 
वरक्त पदािर वनिड करेल.  म लाखत ि अध्यापन कौशल्यासाठी एकूण 30 ग ण असतील. म लाखत 
ि अध्यापन कौशल्याव्दारे  संबंवधत श्क्षवणक संस्था ेमेदिाराचंे ग णपत्रक ि वनकाल पवित्र 
प्रणालीिर जावहर करतील. त्याच बरोबर म लाखतीस ेपध्स्थत रावहलेल्या ेमेदिाराला देखील 
त्याचंा वनकाल व्यध्क्तश:  कळितील. ग णपत्रकान सार प्रथम क्रमाकंािर असलले्या ेमेदिाराची 
वनय क्ती ७ कायालयीन वदिसात संबंवधत श्क्षवणक ससं्था करेल. 

 वनिड झालेला ेमेदिार 7 कायालयीन वदिसात हजर न झाल्यास ग णान क्रमे प ढील 
ेमेदिाराची वनय क्ती संस्था करेल. 

5.१०   संबवधत श्क्षवणक संस्था यानंी या प्रवक्रयेव्दारे संबवधत ेमेदिारास वनय क्ती पत्र 
वदल्यानंतर वशक्षण सेिक पदी रुजू होण्यापूिी आिश्यक सिव मूळ कागदपत्राचंी (शालान्त/ेच्च 
माघ्यवमक अभ्यासक्रमाची ग णपवत्रका ि प्रमाणपत्र, मान्यताप्राप्त वियारावपठाची श्क्षवणक ि 
व्यािसावयक अभ्यासक्रम पतूवतेची पदिी/ पदविका, शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, 
जात िध्ता प्रमाणपत्र (मागासिगीय प्रिगातील ेमेदिाराकंवरता) creamylayer प्रमाणपत्र, 
वशक्षक पात्रता परीक्षा(इ.१ ली ते ८ िी करीता) / अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी परीक्षमेध्य े
वमळालेले ग ण तसेच समातंर आरक्षण (मवहला/वदव्यागं/खेळाडू इत्यादी)),  त्या-त्या प्रिगात 
आिश्यक असलेले इतर सिव कागदपत्राचंी तपासणी संबंवधत स्थावनक स्िराज्य सस्थेच ेवनय क्ती 
प्रावधकारी 3 (तीन) कायालयीन वदिसातं करतील. खाजगी श्क्षवणक संस्था वनिडसूचीतील 
ेमेदिाराचं्या म लाखती दरम्यान िरील सिव कागदपत्राचंी तपासणी करतील. 

 वनय क्ती करीता ेमेदिाराने सादर केलेले कागदपत्र खोटे अथिा बनािट असल्याचे 
त्याचं्या सेिचे्या कालािधीत वनदशवनास आल्यास सबंंवधत ेमेदिार फौजदारी कारिाईस पात्र 
असेल ि त्याचं्या सेिा त्िवरत समाप्त करण्यात येतील. 

5.११    वनय क्ती कराियाचे ेमेदिार आिश्यक अहवता धारण करीत नसल्याचे छाननी 
अंती आढळल्यास वनय क्ती प्रावधकारी अशी नोंद ऑनलाईन पध्दतीने करेल. त्यान सार 
ेमेदिारास प्रणालीद्रारे मावहती प्राप्त होईल. या संदभात ेमेदिारास अााक्षपे असल्यास सात 
वदिसाचं्या आत पवित्र प्रणालीिर तो असा आक्षपे नोंदिू शकेल. सदर अााक्षपे श्क्षवणक 
संस्था/विभागीय वशक्षण ेपसंचालकानंा प्रणालीिर वदसेल. त्यािर वशक्षण ेपसंचालक सात  
वदिसाचं्या आत वनणवय घेतील. 
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5.१२  छाननी अंती म ळ कागदपत्र योग्य असल्याची खात्री झाल्यास वनय क्तीस पात्र 
ेमेदिारानंा संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्था ि खाजगी श्क्षवणक संस्था िर नमूद केल्याप्रामणे 
तीन वदिसाचं्या कालािधीत ई-मेल व्दारे तसेच नोंदणीकृत डाकेने वनय क्त पत्र पाठिले. 

5.१३ ेमेदिाराने वनय क्त पत्रास सात वदिसाचं्या आत स्िीकृती कळविणे बधंनकारक 
रावहल. अशी स्िीकृती वदल्यानंतर संबंवधत शाळेचा म ख्याध्यापक त्या ेमेदिारास वशक्षण सेिक 
म्हणनू "पवित्र" संगणकीय प्रणाली व्दारे ऑनलाईन रुजू करुन घेतील. तसा रुजू अहिाल 
प्रणालीिर भरतील. त्याम ळे सदर वशक्षण सेिकाची मावहती "सरल" संगणक प्रणालीिर आपोआप 
अ यारयाित होईल ि "शालाथव" प्रणालीसाठी ेपलब्ध रावहल. वनिड झालेल्या ेमेदिारास संस्थेने 
रुजू करुन न घेतल्यास अशा संस्थाचं्या शाळेतील संबवधत पद व्यपगत करण्यात येईल. 

5.१४  ेमेदिार वनय क्तीसाठी हजर न झाल्याम ळे अथिा अपात्र ठरल्याम ळे वरक्त 
रावहलेल्या वशक्षण सेिकांच्या पदासंाठी प न्हा वनिड प्रक्रीया राबविण्यात येईल. ेमेदिाराची 
स्थावनक स्िराज्य संस्थेच्या शाळेत वनिड झाल्यास त्याचा खाजगी श्क्षवणक संस्थेमध्य े त्याच 
गटातील वनय क्तीसाठी विचार केला जाणार नाही. त्याम ळे ेमेदिाराने प्राधान्यक्रम विचारपूिवक 
यारािा. 

5.१५    संबंवधत संस्थेव्दारे वनय क्तीपत्र पाठविल्यानंतर वनिड झालेल्या ेमेदिाराचंे त्या 
तारेखे पयंतचे ग ण बाद ठरविण्यात येतील. अथात प्राप्त ग णाचंा ेपयोग एका पेक्षा अवधक 
वनय क्तीसाठीकरता येणार नाही. तथावप, खालील पवरध्स्थतीमध्ये ेमेदिारांना द सरी वनय क्ती 
स्िीकारण्याची परिानगी राहील:- 

 (1)   पवहली वनय क्ती विनाअन दावनत/अंशत: अन दावनत/ शासकीय अन दानाच्या प्रवतक्षते   
असलेल्या शाळेत झाली असल्यास आवण सध्याचा अजव अन दानीत संस्थेकरीता असल्यास. 
 (2 )    ेमेदिाराने आपल्या पाच संधीची मयादा संपविली नसल्यास, त्यास प न्हा चाचणी 
 देऊन निीन ग ण वमळविता येतील हे निीन ग ण प्रिगववनहाय ियोमयादेत िापरता येतील. 

5.16   पवित्र प्रणालीव्दारे कराियाच्या वशक्षण सेिक / वशक्षक भरतीसाठी प्राथवमक 
शाळाचं्या बाबतीत वशक्षण संचालक (प्राथवमक)तसेच माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक शाळाचं्या 
बाबतीत वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक) हे "नोडल अवधकारी" म्हणनू काम 
पाहतील. वशक्षक भरतीसंबंधी येणाऱ्या सिव अडचणीचे वनराकरण सबंंवधत "नोडल अवधकारी"  
आिश्यकतेन सार शासनाच्या सहमतीने करतील. 

5.17 ेमेदिार श्क्षवणक ि व्यािसावयक अहवता, िय, जात प्रमाणपत्र, जात िध्ता 
प्रमाणपत्र आवण इतर सिव आिश्यक प्रमाणपत्र याबाबत अपात्र झाल्यास, संबंवधत ेमेदिाराची या 
परीक्षसेाठीची अहवता संप ष्ट्टात येईल. मात्र आिश्यक अहवतेच्या पूतवते अंती याच िंकिा स धारीत 
ग णाच्या आधारािर अजव करण्यास ेमेदिार पात्र असतील. 
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5.18  या शासन वनणवयानंतर करण्यात येणाऱ्या वशक्षण सेिक वनय क्तीकवरता िय्ध्क्तक 
मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही. त्याम ळे स्ियंअथवसहाध्ययत शाळा, 
अल्पसंख्याक संस्था संचवलत शाळा ि इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विना अन दावनत शाळामंधील 
आवण अन कंपा तत्िािर वनय क्त करण्यात आलेली वशक्षण सेिक वनय क्ती िगळून “पवित्र प्रणाली” 
माफव त करण्यात येणाऱ्या वशक्षण सेिक वनय क्तीकवरता शासन वनणवय वद.  6.2.2012, 
20.6.2014,  मध्ये िय्ध्क्तक मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्रासंदभात करण्यात आलेल्या 
तरतूदी लागू राहणार नाहीत.  तसेच शासन वनणवय वद.२ मे, २०१२ अवधक्रवमत करण्यात येत आहे. 
 

6. वशक्षण सेिकाच्या वनय क्तीच्या कालािधी 
६.१ स्थावनक स्िराज्य संस्था ि पूणवत: अन दावनत शाळामंध्ये वनय क्त वशक्षण सेिकाचंा 

पवरविक्षाधीन कालािधी वदनाकं २७.०२.२००३ तसचे वदनाकं १३.१०.२००० च्या शासन वनणवयामध्ये 
दशवविल्याप्रमाणे सिवसाधारणपणे तीन िषव राहील. 

६.२ अंशत: अन दावनत/विनाअन दावनत शाळांमध्ये वनय क्त सह वशक्षकाचंा पवरविक्षाधीन 
कालािधी सिवसाधारणपणे 2  िषव रावहल. 
 

7. रजेच्या कालािधीतील वनय क्ती :- कवरता संदभावधन शासन वनणवय क्र.07 मधील तरतूदी 
लागू राहतील. 
 

8. वनय क्तीचे माध्यम :- वशक्षण सेिक पदासाठी आिश्यक असलेल्या श्क्षवणक ि 
व्यािसावयक अहवतेन सार ेमेदिाराने ज्या माध्यमासाठी अजव केला असेल, त्या माध्यमासाठीच 
पदािर वनय क्ती देण्यात येईल. 
 

9. वशक्षण सेिकाची ियोमयादा :- वशक्षण सेिक पदी वकमान ियोमयादा १८ िषव ि कमाल 
ियोमयादा ख ल्या प्रिगातील ेमेदिाराकरीता ३८ िषव ि मागास प्रिगातील ेमेदिाराकंरीता ४३ 
िषव राहील. समांतर आरक्षण ि वदव्यागं ेमेदिारांना शासनाने विवहत केलेली ियोमयादा लागू 
राहील. ियामयादेबाबत शासन, िळेोिळेी शासन वनणवयाव्दारे विवहत करील, अशी ियोमयादा 
वशक्षण सेिकानंा लागू होईल. 
 

10. कागदपत्राचंी तपासणी :- वशक्षण सेिक पदी वनिड झालेल्या ेमेदिाराचं्या वनय क्तीपूिी 
त्याच्या श्क्षवणक ि व्यािसावयक प्रमाणपत्राची पडताळणी खालील सवमतीमाफव त करण्यात येईल. 
 अ)  वजल्हा पवरषदेच्या शाळासंाठी खालीलप्रमाणे सवमती राहील :- 
 १. म ख्य कायवकारी अवधकारी   -  अध्यक्ष 

 २. समाज कल्याण अवधकारी    -  सदस्य 

 ३. वशक्षणावधकारी (प्राथवमक)     -  सदस्य सवचि 
 

 ब) महानगर पावलकेच्या शाळासंाठी खालीलप्रमाणे सवमती राहील :- 

 १. आय क्त, महानगरपावलका    - अध्यक्ष 

 २. संबंवधत वजल्हयातील समाजकल्याण अवधकारी - सदस्य 

 ३.प्रशासन अवधकारी      - सदस्य सवचि 
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 क) नगर पवरषद / नगरपावलकेच्या शाळासंाठी खालीलप्रमाणे सवमती राहील:- 

 १. म ख्यावधकारी       - अध्यक्ष 

 २. संबंवधत वजल्हयातील समाजकल्याण कायालयातील प्रवतवनधी - सदस्य 

 ३. प्रशासन अवधकारी            - सदस्य सवचि 

 
ड) कटक मंडळाचं्या शाळासंाठी संबंवधत कायालय प्रम खाने ेपरोक्त प्रमाणे सवमती 
वनय क्त करािी. 

 
 इ) खाजगी श्क्षवणक संस्थातंगवत असलेल्या शाळांमध्ये वनिड झालेल्या ेमेदिाराचं्या 
कागदपत्राची पडताळणी शाळा सवमती माफव त करण्यात येईल. 
 
11. महाराष्ट्र कनाटक सीमािती भागातील ८६५ गािातील मराठी माध्यमाच्या डी.एङ 
/टी.सी.एच. अभ्यासक्रम घेऊन अहवताप्राप्त झालेल्या ेमेदिारानंा महाराष्ट्र राज्यातील विहीत  
वनयमाप्रमाणे वशक्षण सेिक पदासाठी अजव करण्यास पात्र ठरविण्यात येत आहे. मात्र सदर 
ेमेदिारानंा महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षणाच्या सोयी सिलती अन ज्ञये असणार नाहीत. 
 

१२. वशक्षण सेिक भरती "पवित्र" प्रणालीव्दारे न करणाऱ्या श्क्षवणक संस्थानंा/शाळानंा संबंवधत 
वरक्त पदाचंे ितेन िंकिा ितेनेतर अन दान अन ज्ञये होणार नाही. 
 

1३. स्ियंअथवसहाध्ययत शाळा, अल्पसंख्याक संस्था सचंवलत शाळा ि इंग्रजी माध्यमाच्या 
कायम विना अन दावनत शाळामंधील वशक्षण सेिक भरती आवण अन कंपा तत्िािर वनय क्त करण्यात 
आलेल्या वशक्षण सेिक भरतीस  "पवित्र" प्रणालीमाफव त  वनय क्ती प्रवक्रया लागू राहणार नाही.  
  
14.      महाराष्ट्र खासगी शाळातील कमवचारी (सेिचे्या शती) वनयमािली-1981 मधील वनयम 9 
(2) (ब) मध्ये द रुस्ती करण्यात येत आहे. 
 

15.  हा शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळािर 
ेपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताकं क्रमाकं 201902071316254321 असा 
आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार ि नािाने, 
 

     
                       (िन्दना कृष्ट्णा) 
           अपर म ख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन. 
 

प्रत:- 
 1) मा. राज्यपाल याचंे सवचि, राजभिन, म ंबई 

 2) मा. म ख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि 
 

Digitally signed by Vandana Krishna 
Date: 2019.02.07 13:20:13 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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 3) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान पवरषद/विधान सभा महाराष्ट्र विधानमंडळ 

               सवचिालय, म ंबई 

 4) मा. मंत्री (शालेय वशक्षण ) याचंे खाजगी सवचि. 
 5) मा. मंत्री (सिव) याचंे खाजगी सवचि. 
 6) मा. राज्यमंत्री (सिव) याचंे खाजगी सवचि. 
 7) मा. विधान पवरषद/विधान सभा सदस्य (सिव), विधान भिन, म ंबई. 
 8) म ख्य सवचि याचंे स्िीय सहायक. 
 9) अपर म ख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय म ंबई. 
 10) प्रधान सवचि, (सिव) मंत्रालय,म ंबई. 
 11) आय क्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
 १२) वशक्षण संचालक (प्राथवमक),महाराष्ट्र राज्य,प णे. 
 १३) वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक),महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
 १४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य श्क्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, प णे. 
 १५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ. 
 १६) विभागीय आय क्त (महसूल विभाग) सिव 
 १७) सिव वजल्हावधकारी, 
 १८) आय क्त, महानगरपावलका (सिव) 
 १९) सिव म ख्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
 २०) आय क्त, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, प णे.   
 21) म ख्यावधकारी, नगर पावलका/नगर पवरषद (सिव) 
 22)सिव विभागीय ेपसंचालक (वशक्षण) 
 23) सिव सहसवचि/ेपसवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी,शालेय वशक्षण ि क्रीडा 
                  विभाग, मंत्रालय म ंबई. 
 २४) वशक्षण वनवरक्षक (ेत्तर/दवक्षण/पविम), म ंबई. 
 २५) सिव वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/माध्यवमक), वजल्हा पवरषद. 
 २६) वनिड नस्ती (वटएनटी-1) 
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(शासन वनणवय क्र.सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी १, वदनाकं  07 फेब्र िारी, २०१9 चे सहपत्र) 
 

पवरवशष्ट्ट   - अ 

 
सक्षम प्रावधकारी 

 

अ.
क्र. 

संस्था िंबदूनामािली 
भरणारे प्रावधकारी 

तपासणारे ि जावहरातीस 
मान्यता देणारे सक्षम प्रावधकारी 

 

१ खाजगी प्राथवमक/ 
माध्यवमक श्क्षवणक 

संस्था 

अध्यक्ष / सवचि 
संबंवधत संस्था 

वशक्षण वनरीक्षक/ 
वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/ 

माध्यवमक) 
 

२ खाजगी ेच्च  माध्यवमक 
अध्यापक वियारालये/ 
श्क्षवणक संस्था 

अध्यक्ष / सवचि 
संबंवधत संस्था 

वशक्षण वनरीक्षक/ 
वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/ 

माध्यवमक) 

३ वजल्हा पवरषद वशक्षणावधकारी 
(प्राथवमक) 

म ख्य कायवकारी अवधकारी 
वजल्हा पवरषद 

 

४ महानगरपावलका प्रशासन अवधकारी/ 
वशक्षणावधकारी 

आय क्त (महानगरपावलका) 
 

५ नगर पावलका / नगर 
पवरषद/ कटक मंडळे 

प्रशासन अवधकारी विभागीय वशक्षण ेपसंचालक 

 

 
 

------- 



खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकाांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक 
सांस्िामध्ये प्रवशेाकणिता 10% जार्गा 
आिणक्षत किण्यार्ार्त 

महािाष्र शासन 
सामान्य प्रशासन णवभार्ग 

शासन णनिबय क्रमाांक: िाआधो- 4019/प्र.क्र.31/16-अ 
हुतात्मा िाजर्गुरु चौक, मादाम कामा िोड, 

मांत्रालय, मुांर्ई- 400 032 
णदनाांक - 12 फेब्रवुािी, 2019 

प्रस्तावना:- 

सांसदेने सांणवधानात 103 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 2019 पाणित केलेला आहे. त्याद्वािे भािताच्या 
सांणवधानाच्या अनुच्छेद 15 व 16 मध्ये सधुाििा किण्यात आलेली आहे. उक्त घटना दुरुस्तीन्वये िाज्य घटनेच्या 
अनुच्छेद 15 मध्ये खांड (६) चा समावशे किण्यात आला आहे.  या सुधाििेनुसाि अनुच्छेद 15 च्या  खांड (4) व (5) 
मध्ये नमूद वर्गाव्यणतणिक्त आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांच्या नार्गणिकाांच्या प्रर्गतीसाठी कोितीही णवशेष तितूद 
किता येईल, तसेच  खांड (4) व (5) मध्ये नमदू वर्गाव्यणतणिक्त आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी अनुच्छेद 30 च्या 
खांड (1) मध्ये सांदर्थभत अल्पसांखयाांक शैक्षणिक सांस्िाांखेिीज, अन्य शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये तसेच खाजर्गी शैक्षणिक 
सांस्िाांमध्ये-मर्ग त्या िाज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त असोत अर्गि अनुदान प्राप्त नसोत-प्रवशे देण्याशी सांर्ांणधत 
असतील तेिवि िाज्य शासनास 10 टक्के पयंत जार्गा आिणक्षत किता येतील. अनुच्छेद 15 मधील कोित्याही 
तितूदीचा ककवा अनुच्छेद 19 च्या खांड (1) च्या उप खांड (g) ककवा अनुच्छेद 29 च्या खांड (2) चा विीलप्रमािे 
णवशेष तितूद किण्यास िाज्यास  प्रणतर्ांध होिाि नाही. हे आिक्षि सध्या मार्गासवर्गीयाांसाठी णवणहत असलेल्या 
आिक्षिाव्यणतणिक्त िाहील. (स्पष्टीकिि: अनुच्छेद 15 व 16 कणिता आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक म्हिज ेिाज्य 
शासन वळेोवळेी आर्थिक उत्पन्न् ा आणि अन्य आर्थिक दुर्बलतेच्या आधािावि  अणधसूणचत किेल त्याप्रमािे िाहील). 

तसेच सांणवधानाच्या अनुच्छेद 16 मध्ये सुधाििा करुन त्यामध्ये खांड (६) चा समावशे करुन त्याद्वािे 
शासकीय सेवाांमध्ये अनुच्छेद 16 च्या खांड (4) मध्ये नमदू केलेल्या आिक्षिाव्यणतणिक्त आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकाांसाठी 10% पयंत आिक्षि ठेवण्यास  िाज्यास प्रणतर्ांध होिाि नाही अशी तितदू किण्यात आली आहे. 
सांसदेने पाणित केलेला घटना दुरुस्तीचा कायदा हा णदनाांक 14 जानेवािी, 2019 िोजीच्या  िाजपत्रान्वये अांमलात 
आला  आहे. 

सदि घटना दुरूस्तीची िाज्यात अांमलर्जाविी कििे आवश्यक आहे. ही र्ार् णवचािात घेता िाज्यातही 
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी शासकीय /णनमशासकीय सेवा व शासनाचे उपक्रम यामधील 
सेवसेाठी व  अल्पसांखयाक शैक्षणिक सांस्िा वर्गळता शासकीय, खाजर्गी, अनुदाणनत, णवना अनुदाणनत सांस्िामध्ये 
प्रवशेासाठी 10% आिक्षि ठेवण्याचा णनिबय शासनाच्या णवचािाधीन होता.  त्यानुसाि िाज्य शासन पढुीलप्रमािे 
णनिबय घेत आहे :-  
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शासन णनिबय:- 

भाितीय सांणवधानातील अनुच्छेद 15 (4) व (५) आणि अनुच्छेद 16 (४) अन्वये आिक्षिाचा लाभ देण्यात 
आलेल्या प्रवर्गांव्यणतणिक्त (मार्गासवर्गीय) िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी, शासकीय शैक्षणिक 
सांस्िा/ अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये, सवब उच्च णशक्षि देिाऱ्या शैक्षणिक सांस्िा, णवना अनुदाणनत 
णवद्यालये, महाणवद्यालये व शैक्षणिक सांस्िा यामध्ये एकूि प्रवशे द्यावयाच्या जार्गाांमध्ये 10 % आिक्षि णवणहत 
किण्यात येत आहे. सदि आिक्षि िाज्यघटनेच्या अनुच् छेद 30 च्या खांड (१) मध्ये सांदभीत अल्पसांखयाक सांस्िाना 
लारू्ग होिाि नाही. 

तसेच िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी शासकीय आस्िापना, णनमशासकीय आस्िापना, 
मांडळे/महामांडळे/नार्गिी स्िाणनक स्विाज्य सांस्िा/ग्रामीि स्िाणनक स्विाज्य सांस्िा, प्राणधकििे याांच्या 
आस्िापनाविील णनयकु्तीसाठी सिळसेवचे्या पदाांमध्ये 10 % आिक्षि णवणहत किण्यात येत आहे.       

२.    आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठीच्या आिक्षिाचा लाभ खालील अटींच्या अधीन अनुज्ञेय िाहील :- 

(अ) िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी ज्या व्यक्तीच्या जातींचा महािाष्र िाज्य लोकसेवा 
अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, णनिणधसूणचत जमाती (णव.जा.) भटक्या जमाती, णवशेष मार्गास प्रवर्गब आणि 
इति मार्गासवर्गब याांच्यासाठी आिक्षि अणधणनयम, 2001 (सन 2004 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक ८) व  
महािाष्र िाज्य सामाणजक आणि शैक्षणिक मार्गास (एसईर्ीसी) वर्गाकणिता (िाज्यातील शैक्षणिक सांस्िाांमधील 
जार्गाांच्या प्रवशेाच े आणि िाज्याच्या णनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील णनयुक्त्याांच े ककवा पदाांच े ) आिक्षि 
अणधणनयम,2018 (सन 2018 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक 62) यामधील प्रवर्गांमध्ये समावशे नाही 
त्याांच्यासाठी शासकीय शैक्षणिक सांस्िा/ अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये, शैक्षणिक सांस्िा, णवना अनुदाणनत 
णवद्यालये, महाणवद्यालये, शैक्षणिक सांस्िा यामध्ये एकूि प्रवशे द्यावयाच्या जार्गाांमध्ये 10% आिक्षि णवणहत 
किण्यात येत आहे. सदि आिक्षि िाज्य घटनेच्या अनुच् छेद 30 च्या खांड (१) मध्ये सांदभीत अल्पसांखयाक शैक्षणिक 
सांस्िाना लारू्ग होिाि नाही. 

तसेच शासकीय आस्िापना, णनमशासकीय आस्िापना, मांडळे/महामांडळे/नार्गिी स्िाणनक स्विाज्य 
सांस्िा/ग्राणमि स्िाणनक स्विाज्य सांस्िा, प्राणधकििे याांच्या आस्िापनेविील सिळसेवचे्या पदाांच्या सवब सांवर्गातील 
णनयुक्तीसाठी 10%  पदे ही आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी िाखीव िाहतील.  

(र्) हे 10% आिक्षि िाज्यात सध्या महािाष्र िाज्य लोकसेवा अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, 
णनिणधसूणचत जमाती (णव.जा.), भटक्या जमाती, णवशेष मार्गास प्रवर्गब आणि इति मार्गासवर्गब याांच्यासाठी आिक्षि 
अणधणनयम, 2001 (सन 2004 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक ८) अन्वये णवणहत किण्यात आलेल्या 
मार्गासवर्गांसाठी व  महािाष्र िाज्य सामाणजक आणि शैक्षणिक मार्गास (एसईर्ीसी) वर्गाकणिता (िाज्यातील 
शैक्षणिक सांस्िाांमधील जार्गाांच्या प्रवशेाचे आणि िाज्याच्या णनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील णनयुक्त्याांचे ककवा 
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पदाांच)े आिक्षि अणधणनयम,2018 (सन 2018 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक 62) अन्वये सामाणजक व 
शैक्षणिकदृष्टया मार्गास घटकाांसाठी णवणहत किण्यात आलेल्या आिक्षिाव्यणतणिक्त िाहील. 

(क) आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांच्या आिक्षिाच्या लाभासाठी पात्रता:-  
(१) ज्या अजबदािाच्या/ उमेदवािाच्या कुटुांर्ाचे एकणत्रत वार्थषक उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या आत असेल त्या 

अजबदािास/ उमेदवािास आर्थिकदृष्टया दुर्बल समजण्यात येईल व या आिक्षिाच्या लाभासाठी तो 
पात्र िाहील.   

(२) या आिक्षिाच्या लाभासाठी कुटुांर् म्हिज ेअजबदािाच/े उमेदवािाचे आई -वडील व 18 वषा खालील 
भावांडे तसचे अजबदािाची/ उमेदवािाची 18 वषाखालील मुले व पती/पत्नी  याांचा समावशे होईल. 
कुटुांर्ाच्या एकणत्रत उत्पन्नात त्याच्या कुटुांर्ातील सदस्याांच्या सवब स्त्रोताांमधून णमळिा-या उत्पन्नाचा 
समावशे असेल म्हिजचे वतेन, कृषी उत्पन्न, उदयोर्ग-व्यवसाय या व इति सवब मार्गातनू होिािे, अजब 
दाखल किण्याच्या णदनाांकाच्या मार्गील आर्थिक वषाचे वार्थषक उत्पन्न एकणत्रतपिे रु. ८ लाखापेक्षा 
कमी असाव.े 

(३) आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी या सोर्त णवणहत किण्यात आलेल्या 
नमुन्यात (पणिणशष्ट-अ) सक्षम प्राणधका-याच े पात्रता प्रमािपत्र सादि कििे र्ांधनकािक िाहील. 
तसेच यासाठी सादि किावयाच्या अजाचा नमनुा (पणिणशष्ट-र्), अजासोर्त जोडावयाची कार्गदपत्र े
/ पिुावा (पणिणशष्ट-क) आणि घोषिापत्र (पणिणशष्ट-ड) सोर्त जोडण्यात आलेल्या नमुन्याप्रमािे 
असिे आवश्यक िाहील. 

(४) या आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती ककवा णतचे कुटुांर्ीय महािाष्र िाज्यात णद. 13 ऑक्टोर्ि 
1967 िोजी ककवा त्यापवूीच ेिणहवासी असिे आवश्यक िाहील.  

(५) सदि प्रवर्गातील उमेदवािाांना वय,  पिीक्षा फी व इति अनुज्ञेय सवलती  ह्या इति मार्गास प्रवर्गास 
िाज्य शासनाने वळेोवळेी लार्गू केलेल्या णनयमानुसाि िाहतील.   

(ड) पात्रता प्रमािपत्रासांर्ांधातील कायबपद्धती -  

(1) आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता प्रमािपत्र देण्यासाठी सक्षम 
प्राणधकािी म्हिनू तहणसलदाि याांना घोणषत किण्यात येत आहे आणि आवश्यकता असल्यास 
णजल्हाणधकािी याांना एकाहून जास्त  तहणसलदािाांना  सक्षम प्राणधकािी म्हिनू घोणषत किण्याच ेअणधकाि 
िाहतील. 

(2) आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी आवश्यक पात्रता प्रमािपत्र णमळण्यासाठी लाभधािकाकडून आवश्यक 
कार्गदपत्राांसह अजब प्राप्त झाल्याचा णदनाांकापासनू एका मणहन्यात (30 णदवसाांच्या आत) लाभधािकास 
पात्रता प्रमािपत्र देिे र्ांधनकािक िाहील. ते  देण्यास नकाि णदल्यास अिवा चकुीचे णदल्यास त्या णवरुध्द 
अणपल दाखल किण्याची कायबपध्दती खालीलप्रमािे णवणहत किण्यात येत आहे.  
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 (i) सक्षम प्राणधकाऱ्याच्या णनिबयाणवरुध्द अणपणलय अणधकािी म्हिनू त्याांच्या कायबक्षेत्राचे उपणजल्हाणधकािी 
ककवा णजल्हाणधकािी याांनी नामणनदेणशत केलेला  उपणजल्हाणधकािी पदापेक्षा कमी दजाचा नाही असा 
अणधकािी हे िाहतील. 

(ii) वि (i) मध्ये नमूद केलेल्या अणपणलय अणधकाऱ्याच्या णनिबयाणवरुध्द अणपणलय अणधकािी म्हिनू त्याांच्या 
कायबक्षेत्राच ेणजल्हाणधकािी हे िाहतील. 

 (iii) विील अणपणलय अणधकािी याांना अणपल प्राप्त झाल्याच्या णदनाांकापासनू एका मणहन्यात (30 णदवसाांच्या 
आत) णनिबय देिे र्ांधनकािक िाहील.  

  (इ) या आिक्षिा अांतर्गबत आिणक्षत कर्दु व आिक्षिाचा लाभ लारू्ग होण्याचा णदनाांक :- 

१) या आिक्षिा अांतर्गबत समाणवष्ट होिा-या वर्गाकणिता सामान्य प्रशासन णवभार्गाच्या  शासन णनिबय            
णद. 29.03.1997 व णद. 5.12.2018 अन्वये णनणित केलेल्या 100 कर्दु नामावलीतील कर्दु क्रमाांक 
8,16,26,38,46,56,68,76,86,98 आिणक्षत िाहतील. 

२)     (अ) आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठीच े 10% आिक्षि िाज्यात अांमलात येण्याचा णदनाांक 
01.02.2019 हा िाहील.  
       (र्)  तसेच 103 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये किण्यात आलेला कायदा णदनाांक 14 जानेवािी, 2019 
पासून अांमलात आलेला असल्याने णदनाांक 14 जानेवािी, 2019 ते 31 जानेवािी, 2019 या कालावधीत 
ज्या जाणहिातींमध्ये व प्रवशे प्रणक्रयेत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी 10 टक्के आिक्षिानुसाि पदाांचा 
समावशे केला असेल अशा पदाांनासुध्दा हे आिक्षि लारू्ग िाहील.  
3) ज्या उमेदवािाांनी या आदेशाच्या णदनाांकापवूी णनयकु्तीसाठी अजब केलेले असतील त्याांच्यापैकी तसचे 
विील (र्) मध्ये नमूद केल्याप्रमािे त्या कालावधीत व त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमािे पदाांचा समावशे केलेला 
असेल त्या जाणहिातींनुसाि / प्रवशे प्रणक्रयेत णनयुक्तीसाठी अजब केलेले असतील अशाांपकैी  ज ेउमेदवाि 
पणिच्छेद २ मध्ये नमूद अणधणनयमाांमधील मार्गासप्रवर्गांध्ये समाणवष्ट नाहीत अशा उमेदवािाांना ते 
आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाांमधून णनयकु्तीसाठी इच्छुक आहेत ककवा कस ेयार्ार्त णवकल्प देण्याचा पयाय 
उपलब्ध िाहील.  
4) आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकासाठीच ेपात्रता प्रमािपत्र या आदेशाच्या णदनाांकापासून ककवा अजब सादि 
किण्याच्या णदनाांकापासनू ६ मणहने यापैकी जो नांतिचा असेल त्या णदनाांकापयंत सादि कििे आवश्यक 
िाहील.  
5) ज्या घटकाांना सेवमेध्ये समाांति आिक्षि लारू्ग आहे त्या घटकाांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल या सामाणजक 
प्रवर्गामध्ये देखील सेवते समाांति आिक्षि लारू्ग िाहील. 

 

4. शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये प्रवशेार्ार्तच े आवश्यक आदेश शालेय णशक्षि, उच्च व तांत्र णशक्षि, वदै्यणकय 
णशक्षि व औषधी द्रव्ये, कृणष, पशुसांवधबन,दुग्धव्यवसाय णवकास व मत्स्यव्यवसाय व इति सांर्ांणधत णवभार्गाांनी 
तात्काळ णनर्गबणमत किावते. 
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5. हा शासन णनिबय शासकीय/ णनमशासकीय सेवा, मांडळे/महामांडळे, नर्गिपाणलका / महानर्गिपाणलका, 
णजल्हा पणिषदा, शासकीय णवद्यालये, महाणवद्यालये, शासकीय शैक्षणिक सांस्िा, खाजर्गी णवद्यालये, 
महाणवद्यालये, शैक्षणिक सांस्िा, अनुदाणनत/णवना अनुदाणनत णवद्यालये, महाणवद्यालये व शैक्षणिक सांस्िा आणि 
ज्याांना आदेश देण्याचा अणधकाि शासनाला आहे, अशी इति सवब प्राणधकििे, सेवा व सांस्िा याांना लारू्ग िाहील. 

सदि शासन णनिबय महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावि उपलब्ध 
किण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201902121415021407 असा आहे. हा शासन णनिबय णडजीटल 
स्वाक्षिीने साक्षाांणकत करुन णनर्गबणमत किण्यात येत आहे. 

महािाष्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 
 

 
                   
                     ( णशवाजी दौंड ) 
                   सणचव (साणवस), महािाष्र शासन 
प्रणत, 

1) मा. णविोधीपक्ष नेता, महािाष्र णवधानसभा/ णवधानपणिषद,महािाष्र णवधानमांडळ सणचवालय,मुांर्ई. 
2) मा. सवब सन्मानणनय णवधानसभा/ णवधानपणिषद,व सांसद सदस्य महािाष्र िाज्य  
3) मा. िाज्यपालाांच ेप्रधान सणचव,  िाजभवन, मलर्ािणहल, मुांर्ई. 
4) मा. मुखयमांत्रयाांच ेअप्पि मुखय सणचव/ प्रधान सणचव/सणचव, मांत्रालय, मुांर्ई. 
5) महािाष्र णवधानमांडळ सणचवालय, (णवधान  पणिषद) णवधानभवन, मुांर्ई. 
6) प्रधान सणचव, महािाष्र णवधानमांडळ सणचवालय, (णवधान सभा) णवधानभवन, मुांर्ई. 
7) शासनाचे सवब अपि मुखय सणचव / प्रधान सणचव / सणचव.  
8) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महािाष्र-1, मुांर्ई, 
9) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महािाष्र-2, नार्गपिू, 
10) महासांचालक, माणहती व जनसांपकब  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांर्ई. (5 प्रती)  

त्याांना णवनांती की, प्रस्ततु शासन णनिबय प्रणसध्द किण्यात यावा. 
11) प्रर्ांधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुांर्ई,  औिांर्गार्ाद, नार्गपिू.             
12) प्रर्ांधक, मा.उच्च न्यायालय, अणपल शाखा, मुांर्ई, औिांर्गार्ाद, नार्गपिू. 
13) प्रर्ांधक, मा. महािाष्र प्रशासकीय न्यायाणधकिि, मुांर्ई, औिांर्गार्ाद, नार्गपिू.         
14) प्रर्ांधक, मा. लोक आयकु्त व उप लोक आयुक्त, मुांर्ई.    
15) सवब णवभार्गीय आयकु्त/सवब णजल्हाणधकािी, महािाष्र िाज्य.  
16) सवब णजल्हा पणिषदाांच ेमुखय कायबकािी अणधकािी, महािाष्र िाज्य. 
17) सणचव, महािाष्र लोकसेवा आयोर्ग, मुांर्ई.  
18) उप सणचव (आस्िापना शाखा),  सवब मांत्रालयीन णवभार्ग, मांत्रालय, मुांर्ई.  
19) सवब मांत्री/िाज्यमांत्री याांच ेखाजर्गी सणचव, मांत्रालय, मुांर्ई.  
20) मा. मुखय सणचव याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांर्ई.  
21) सणचव, िाज्य णनवडिकू आयोर्ग, मुांर्ई.  

SHIVAJI 
RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99a2e19d25d8a33bf92aacc08f1abf37c100141
f30d445bb4f9eaf5acb6e718, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221
982cc926ec215f4b3ac3db9582d97e, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHIVAJI 
RAGHUNATH DAUND 
Date: 2019.02.12 14:17:38 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन णनिबय क्रमाांकः िाआधो- 4019/प्र.क्र.31/16-अ 
 

पृष्ठ 13 पैकी 6 

22) सणचव, िाज्य माणहती आयोर्ग, मुांर्ई.  
23) सिकािी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुांर्ई, औिांर्गार्ाद, नार्गपिू, 
24) सिकािी वकील, महािाष्र प्रशासकीय न्यायाणधकिि, मुांर्ई, औिांर्गार्ाद, नार्गपिू,            
25) सवब महानर्गिपाणलकाांचे आयकु्त, 
26) सवब मुखयाणधकािी, नर्गिपणिषदा/नर्गिपाणलका,  
27) णवणधमांडळ ग्रांिालय, महािाष्र णवधानभवन, मुांर्ई (10 प्रती), 
28) सवब महामांडळे , मांडळे आणि सावबजणनक उपक्रम याांच ेव्यवस्िापकीय सांचालक, 
29) सवब मान्यताप्राप्त िाजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये, महािाष्र िाज्य, 
30) णनवड नस्ती/कायासन 16-अ.  
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सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 12/02/2019 सोर्तच ेसहपत्र 

पणिणशष्ट- अ 
 

                     महािाष्र शासन 

 
 

                    आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाच्या पात्रतेसाठी प्रमािपत्र 

(सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णदनाांक 12 फेब्रुवािी, 2019 अन्वये 
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी णवणहत केलेल्या 10% आिक्षिाचा लाभ घेण्यासाठी ) 

 

प्रमाणित किण्यात येते की, श्री/श्रीमती/कुमािी ----------------------- श्री/श्रीमती--------------
----------- याांचा/याांची मुलर्गा/मुलर्गी र्गाव/शहि------------तालुका ------------  णजल्हा/णवभार्ग  -----
---------  महािाष्र चे िणहवासी आहेत. तो/ती ------------ जातीच ेअसून जात /पोटजात/ वर्गब  चे असनू 
त्याचा समावशे महािाष्र िाज्य लेाकसेवा अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, णनिधीसूणचत जमाती (णव.जा.), 
भटक्या जमाती (भ.ज.), णवशेष मार्गास प्रवर्गब (णव.मा.प्र) आणि इति मार्गास प्रवर्गब (इ.मा.व) याांच्या साठी आिक्षि 
अणधणनयम -2001 (सन 2004 चा महािाष्र अणधणनयम 8) आणि महािाष्र िाज्य सामाणजक आणि शैक्षणिक मार्गास 
(एसईर्ीसी) वर्गाकणिता (िाज्यातील शैक्षणिक सांस्िाांमधील जार्गाांच्या प्रवशेाचे आणि िाज्याच्या णनयांत्रिाखालील 
लोकसेवाांमधील णनयकु्त्याांचे ककवा पदाांचे ) आिक्षि अणधणनयम,2018 (सन 2018 चा महािाष्र अणधणनयम क्रमाांक 
62) मध्ये नमूद केलेल्या प्रवर्गांतर्गबत होत नाही.  

महािाष्र शासन, सामान्य प्रशासन णवभार्गाचा शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णदनाांक           
12 फेब्रवुािी, 2019 अन्वये त्याच्या/णतच्या कुटूांर्ाच ेसवब स्त्रोताांच ेएकणत्रत वार्थषक उत्पन्न रु. ------------------
/- असून, सदि उत्पन्न रु.8,00,000/- पके्षा कमी आहे. त्यामुळे अस ेप्रमाणित किण्यात येत आहे की, तो/ ती 
याांचा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकामध्ये समावशे होतो. 
 

णठकाि : 

णदनाांक:        स्वाक्षिी   : 

        नाव     : 

        पदनाम   : 
 

हे प्रमािपत्र अजबकत्याने सादि केलेल्या खालील कार्गदपत्र/पिुाव ेयाांच्या आधािावि णनर्गबणमत 
किण्यात येत आहे. 

 1. 
 2. 
 3. 

 

फोटो प्रमािपत्र क्र. 
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सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, णद. 12/02/2019 सोर्तच ेसहपत्र 
Annexure-A 

 

Government of Maharashtra 

 Certificate No : 

 

         Eligibility certificate for Economically Weaker Section 

(For the purpose of 10% reservation prescribed for Economically Weaker Section vide 

Government Resolution सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 -अ dated, 12 February, 2019) 

 

This is to certify that Shri/Smt/Kum --------------------------------------- is son 

/daughter/ward of ------------------------------ --------------He/She is resident of 

village / city -----------------Taluka --------------- District -------- and he /she belongs 

to ----------------caste/sub caste /class which is not included in the cadres mentioned 

in the Maharashtra State Public services, Schedule Caste, Schedule Tribes, De-

notified Tribes (Vimukta Jati), Nomadic Tribes, Special Backward category and 

Other Backward Classes Act, 2001 (Maharashtra Act No 8 of 2004) and the 

Maharashtra State Reservation (of seats for admission in educational institutions in 

the State and for appointments in the public services and posts under the State) for 

Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) Act, 2018. 

   As per norms prescribed Vide Government of Maharashtra, General 

Administration Department, and Government Resolution No. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16 -अ, 

dated 12 February, 2019. His /Her gross family annual income from all source is 

Rs.---------------/- which is less than Rs.8,00,000/-. Therefore it is certified that he/ 

she is within category of Economically Weaker Sections. 

 

Place   :     Signature    : 

 Date    :     Name          : 

       Designation: 

(This certificate has been issued on the basis of following 

proof/evidences/documents) 

1. 

2. 

3. 
 

 

Photo 
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सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद. 12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र   

पणिणशष्ट- र् 
आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाांना शासकीय सेवते तसेच शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये णवणहत केलेल्या 10 % आिक्षिाचा 

लाभ घेण्यासाठी सादि किावयाच्या अजाचा नमनुा 
प्रणत, 

श्री. -------------- 
------------------ 
------------------ 

१ अजबदािाच ेसांपिूब नाव  
2 अजबदािाचा पिूब पत्ता (फोन नांर्ि सहीत) 

(१) तात्पिुता /णनवासी पत्ता 
(२) कायमचा (स्वग्राम) पत्ता 

 

3 अजबदािाची जात / पोटजात  
4 प्रमािपत्र प्राप्त करून घेण्याचा उदे्दश  
5 अजबदािाचा णनवासी पत्ता  
6 अजबदािाचा व्यवसाय  
7 अजबदािाची शेती असल्यास त्याचे णठकाि, सव्हे क्रमाांक व पत्ता  
8 अजबदािाच्या वडीलाांच ेनाव  
9 अजबदािाच्या वडीलाांची जात व पोटजात  
10 वडीलाांचे मूळ र्गाव व व्यवसाय  
11 वडीलाांची शेती असल्यास त्याच सव्हे क्रमाांक व पत्ता  
12 अजबदािाच्या आईच ेनाव  
13 अजबदािाच्या आईचा व्यवसाय  
14 आईच्या नाव ेशेती असल्यास त्याचा सव्हे क्रमाांक, र्गाांव व पत्ता  
15 अजबदािाच्या पत्नी / पतीचे नाव  
16 अजबदािाच्या पत्नी / पती  याांचा व्यवसाय तिा शेतीच ेणठकाि, 

पत्ता 
 

17 अजबदािाचा 18 वषांखालील भाऊ /  र्णहि याांची नाव   
18  अजबदािाचा भाऊ / र्णहि याांच्या नाव ेव्यवसाय वा शेती 

असल्यास त्याची सांपिूब माणहती 
 

19 अजबदािाच्या 18 वषांखालील मुलाांची नाव े  
20 अजबदािाच्या मुलाांचा व्यवसाय अिवा शेतीपासूनचे उत्पन्न व 

शेती णठकािचा पत्ता 
 

 

21 अजबदाि महािाष्रा र्ाहेरून िाज्यात आला असल्यास त्याचा 
िाज्यातील वास्तव्याचा कालावधी (वषब व णदनाांकासह) 

 

 

फोटो 
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22 अजबदािाच्या कुटुांर्ातील सवब सदस्याांच े(भाऊ, र्हीि, पती, 
पत्नी, मुले याांचे एकूि उत्पन्न स्रोताच्या माणहतीसह) 

 

23 आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाचे प्रमािपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी 
जोडलेले पिुाव े

 

 
 मी अस ेघोणषत कितो की, मी अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, णवमुक्त जाती, भटक्या जमाती ककवा 
इति मार्गास प्रवर्गब या घटकाांमध्ये माझा समावशे होत नाही. तसचे मी सामाणजक व शैक्षणिकदृष्या मार्गास 
प्रवर्गातही समाणवष्ट होत नाही. या घोषिापत्राद्वािे मी असेही घोणषत कितो की, मी वि नमूद केलेली माझी माणहती 
पिूबपिे सत्य असल्याने मी आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाांमध्ये समाणवष्ट होण्यास पात्र आहे व आर्थिकदृष्या दुर्बल 
घटकाच ेप्रमािपत्र णमळण्यासाठी मी अजब दाखल केला आहे. मला पिूबपिे ज्ञात आहे की, मी णदलेली माणहती 
खोटी आढळून आल्यास माझा अजब िद्द होऊ शकतो व मला सेवतेून काढण्यात येऊन माझ्याणवरूद्ध प्रचणलत 
णनयमानुसाि फौजदािी र्गुन्हा दाखल होऊ शकतो. माझ्याकडून कोितीही सत्य माणहती लपणवण्यात आल्याच े
णनदशबनास आल्यास सक्षम प्राणधकािी मला कोितीही पवूबसूचना न देता अिवा नोटीस न देता सेवतेनू काढू 
शकतात ककवा माझा शैक्षणिक सांस्िेमधील प्रवशे िद्द करू शकतात व अशा स्वरूपाच्या कािवाईस मी 
वयैक्क्तकणित्या पिूबपिे जर्ार्दाि िाहीन याची मला जािीव आहे.   

 

णठकाि :       अजबदािाची स्वाक्षिी  
                   (अजबदाि अज्ञान असल्यास त्याच ेआई / वडील/  
णदनाांक:                             पालक याांची स्वाक्षिी)   
 

------------------- 
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सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद. 12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र   

पणिणशष्ट- क 
आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाांना शासकीय सेवते तसेच शैक्षणिक सांस्िाांमध्ये णवणहत केलेल्या 10 % आिक्षिाचा 

लाभ घेण्यासाठी सादि किावयाच्या अजासोर्त जोडावयाची कार्गदपत्रे / पिुावा 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

अ) ओळखीचा पिुावा  (खालीलपकैी कोिताही एक) 
१) मतदाि ओळखपत्र 
२) आधाि काडब 
३) पािपत्र  
४) वाहन चालन अनुज्ञप्ती 
५) शासकीय णनमशासकीय ओळखपत्र 
६) पॅन काडब 
७) मिा िोहयो जॉर् काडब 

आ) पत्त्यासाठी पिुावा (खालीलपैकी कोिताही एक) 
१) मतदाि यादीचा पिुावा 
२) पािीपट्टी, घिपट्टी पावती  
३) 7/12 आणि 8-अ चा उतािा 
४) वीज देयक 
५) दुिध्वनी देयक 
६) पािपत्र 
७) आधािकाडब  

इ) र्ाहेिील िाज्यातून स्िलाांतणित होऊन िाज्यात स्िाणयक झालेल्या व्यक्तींसाठी सादि किावयाचे पिुाव े
(खालीलपैकी कोितेही दोन) 
1) शाळा सोडल्याचे प्रमािपत्र 
2) वीज देयक 
3) भाडे किाि / भाडे पावती 
4) दुिध्वनी देयक 
5) वाहन चालन अनुज्ञप्ती 
6) शासकीय कि भििा केलेला अिवा नर्गिपाणलका, महानर्गिपाणलका ग्रामपांचायत याांच्याकडे 

कोितीही फी अिवा कि भििा केलेली पावती 
ई) वयाचा पिुावा - 

जन्मदाखला ककवा जन्मतािीख असलेले शालान्त पिीक्षा प्रमािपत्र यापैकी एक.  ते नसल्यास 
खालीलपैकी एक 
1) प्रािणमक शाळेचा प्रवशेाचा उतािा 
2) र्ोनाफाईड प्रमािपत्र 
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3) शाळा सोडल्याचे प्रमािपत्र 
उ) उत्पन्नाचा पिुावा  (खालीलपकैी ज ेलारू्ग असतील ते सवब ) 

१) कुटुांर्ातील ज्या व्यक्ती शासकीय अिवा खाजर्गी नोकिीत असल्यास त्याांच ेवतेनाचे फॉमब 16 
२) व्यवसाय धांदा असल्यास वार्थषक आयकि, वस्त ूव सेवाकि भिल्याचे पिुाव े
३) अजबदाि अिवा कुटुांर्ातील सदस्य जमीनमालक असल्यास त्याांच े7/12, 8-अ चा उतािा व 

तलाठी अहवाल 
४) कुटुांर्ातील सदस्य सेवाणनवृत्त असल्यास त्याांच ेर्केँकडील प्रमािपत्र, आयकि णववििपत्र  
५) अन्य मार्गातून (र्गुांतविकू, लाभाांश इ. मार्गांनी) उत्पन्न असल्यास त्याची णवर्गतवािी पिुाव्यासह 
टीप - विील पिुाव्यार्ार्त सक्षम प्राणधकाऱ्यास शांका असल्यास त्याच्या पडताळिीसाठी आवश्यक 
र्ार्ींची पतूबता कििेर्ार्त णवचाििा करू शकेल.  
 

------------------ 
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सामान्य प्रशासन णवभार्ग, शासन णनिबय क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16 अ, णद.12/02/2019 सोर्तचे सहपत्र   

पणिणशष्ट- ड 
आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाचे प्रमािपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी घोषिापत्र   

 
 मी ------------------------ वय ------- जात व पोटजात ------- व्यवसाय ------- पत्ता ------
- खाली स्वाक्षिी कििाि शपिेवि घोणषत कितो की, मी /माझी पत्नी/पती/ माझा मुलर्गा / मुलर्गी / पाल्य नाव े
------------------ आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाच ेप्रमािपत्र णमळण्यासाठी अजब केला आहे. आमच्या सवांच े
कुटुांर्ातील सवब स्त्रोतातनू मार्गील आर्थिक  वषात झालेली णमळकत खालील प्रमािे घोणषत किीत आहे. ती  
शासनाने  आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकासाठी णवणहत केलेल्या उत्पन्न मयादेत येत असल्याने  मी सदि र्गटात 
मोडतो.  
 

अ.क्र. उत्पन्नाचा मार्गब आर्थिक वषब उत्पन्न 
1 वतेन/मजुिी पासूनच ेउत्पन्न   
2 व्यवसाय उद्योर्गापासूनच ेउत्पन्न   
3 कृषी उत्पन्न   
4 र्गुांतविकुीच्या स्त्रोत्रातून प्राप्ती    
5 विील स्रोता व्यणतणिक्तच ेउत्पन्न   

                                           एकूि उत्पन्न   
 

मी असे घोणषत कितो की, विील माणहती माझ्या माणहतीप्रमािे पिूबपिे सत्य आहे आणि मी आर्थिकदृष्या 
दुर्बल घटकामध्ये मोडतो आणि आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकाचे लाभ घेण्यासाठी मी पात्र आहे. 
 
 
 
णठकाि :       अजबदािाची स्वाक्षिी  
                   (अजबदाि अज्ञान असल्यास त्याच ेआई / वडील/  
णदनाांक:                          पालक याांची स्वाक्षिी)   
 

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



खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकाांसाठी (ईडब्लल्यएूस)  वर्गाकरिता 
आिक्षणाच्या तितुदीनुसाि सिळसेवा 
भितीसाठी सुधारित बर्दुनामावली रवरित 
किणेर्ार्त.    

 
मिािाष्र शासन 

सामान्य प्रशासन रवभार्ग 
शासन शुध्दीपत्रक  क्रमाांक :र्ीसीसी 2019/प्र.क्र. 118 ए/2019 /16-र् 

मादाम कामा मार्गब,िुतात्मा िाजरु्गरु चौक, 
मांत्रालय, मुांर्ई -400 032. 

रदनाांक : १8 फेब्रवुािी, 2019. 
 
वाचा:-  

1. सन 2018 चा मिािाष्र अरधरनयम क्रमाांक 62, रदनाांक 30 नोव्िेंर्ि, 2018. मिािाष्र िाज्य 
सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास (एसईर्ीसी)  वर्गाकरिता  (िाज्यातील शैक्षरणक 
सांसिाांमधील जार्गाांच्या प्रवशेाचे आरण िाज्याच्या रनयांत्रणाखालील लोकसेवाांमधील 
रनयुक्त्याांचे बकवा पदाांचे) आिक्षण अरधरनयम, 2018. 

2. मिािाष्र  िाज्य लोकसेवा (अनुसूरचत जाती, अनुसूरचत जमाती, रनिरधसूचीत  जमाती 
(रवमुक्त जाती), भटक्या जमाती , रवशेष मार्गास प्रवर्गब आरण इति मार्गासवर्गब याांच्यासाठी 
आिक्षण) अरधरनयम,2001. 

3. शासन रनणबय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. र्ीसीसी1097/प्र.क्र.2/97/16-र्,  
रद. 29.3.1997. 

4. शासन रनणबय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.र्ीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-र्,                               
रद. 5.12.2018 व शासन शुध्दीपत्रक रद. 19.12.2018. 

5. शासन रनणबय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ,  
रद. 12.02.2019. 

6. शासन रनणबय क्रमाांक र्ीसीसी 2019/प्र.क्र. 118 ए/2019 /16-र्, रद. १६ फेब्रुवािी, 2019. 
 

शासन शुध्दीपत्रक  :-  

  खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी (ईडब्लल्यूएस)  वर्गाकरिता आिक्षणाच्या 
तितुदीनुसाि सिळसेवा भितीसाठी सुधारित बर्दुनामावली रवरित किणेर्ार्तच ेसांदभारधन क्र. ६ 
येिील रद.16.2.2019  शासन रनणबयान्वये रनर्गबरमत किण्यात आले आिेत. सदि शासन 
रनणबयासोर्तच्या जोडपत्र  परिरशष्ट र् मध्ये सधुािणा किण्यात येत असनू भिती प्ररक्रया 
िार्रवताना सुधारित परिरशष्ट र् मध्ये नमूद सूचनाांच ेपालन किण्यात याव.े   

2 . सदि शासन शुध्दीपत्रकाच े िाज्यातील सवब शासकीय, रनमशासकीय कायालये, सेवामांडळे, 
मिानर्गिपारलका, नर्गिपारलका, शैक्षरणक सांसिा, सिारनक सविाज्य सांसिा, रजल्िा परिषदा, 
मिामांडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त सांसिा, रवद्यापीठे, सिकािी सांसिा, शासकीय उपक्रम व 
शासनाच्या अरधपत्त्याखालील बकवा शासनाने अनुदान रदलेली मांडळे इत्यादींनी पालन किाव.े  
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3            िे शासन शुध्दीपत्रक  रदनाांक 1 फेब्रवुािी, 2019 पासून अांमलात येईल. 

4         सदििू शासन शुध्दीपत्रक  मिािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

सांकेतसिळावि उपलब्लध किण्यात आला असून त्याचा सांर्गणक साांकेताांक क्रमाांक  

201902181904024607 असा आिे. िा शासन रनणबय रडजीटल सवाक्षिीने साक्षाांरकत करुन 

काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

 मिािाष्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 

 

 

                                   ( रशवाजी दौंड ) 
                                                                         सरचव (सारवस), मिािाष्र शासन. 

प्ररत, 
1) िाज्यपाल याांचे प्रधान सरचव,िाजभवन,मलर्ाि रिल,मुांर्ई. 
2) मुख्यमांत्रयाांचे अपि मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव,मांत्रालय,मुांर्ई. 
3) सवब मांत्री/िाज्यमांत्री याांचे खाजर्गी सरचव, 
4) मा. रविोधी पक्षनेता,रवधानपरिषद 
5) मा. रविोधी पक्षनेता,रवधानसभा 
6) सवब रवधानसभा सदसय/रवधानपरिषद सदसय व सांसद सदसय,मिािाष्र िाज्य,मुांर्ई. 
7) मुख्य सरचव,मिािाष्र िाज्य. 
8) अपि मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव, सवब मांत्रालयीन रवभार्ग, 
9) प्रधान सरचव,मिािाष्र रवधानमांडळ सरचवालय(रवधानसभा) 
10) प्रधान सरचव,मिािाष्र रवधानमांडळ सरचवालय(रवधानपरिषद) 
11) सवब रवभार्गीय आयुक्त, 
12) सवब रजल्िारधकािी, 
13) सवब रजल्िा परिषदाांचे मुख्य कायबकािी अरधकािी, 
14) प्रर्ांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांर्ई, 
15) प्रर्ांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांर्ई, 
16) प्रर्ांधक, लोकायुक्त आरण उपलोकायुक्त याांचे कायालय, मुांर्ई, 
17) प्रर्ांधक,मिािाष्र प्रशासकीय न्यायारधकिण,मुांर्ई,नार्गपूि,औिांर्गार्ाद, 
18) सरचव, मिािाष्र लोकसेवा आयोर्ग, मुांर्ई, 
19) सरचव,िाज्य रनवडणकू आयोर्ग, 
20) सरचव,िाज्य मारिती आयोर्ग, 
21) मिासांचालक, मारिती व जनसांपकब  मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांर्ई, 
22) िाज्यातील सवब मिामांडळे आरण उपक्रम याांचे व्यवसिापकीय सांचालक, 

SHIVAJI 
RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99a2e19d25d8a33bf92aacc08f1abf37c10014
1f30d445bb4f9eaf5acb6e718, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b22
1982cc926ec215f4b3ac3db9582d97e, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHIVAJI 
RAGHUNATH DAUND 
Date: 2019.02.18 19:13:38 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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23) सवब मिानर्गिपारलकाांचे आयुक्त, 
24) सवब मुख्यारधकािी, नर्गिपरिषदा/नर्गिपारलका, 
25) सांचालक, समाजकल्याण, पुणे, 
26) आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक, 
27) सांचालक, आरदवासी सांशोधन व प्ररशक्षण सांसिा, पुणे, 
28) सांचालक, सेवायोजन, मुांर्ई, 
29) मिालेखापाल, मिािाष्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), मुांर्ई/नार्गपूि, 
30) मिालेखापाल, मिािाष्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुांर्ई/नार्गपूि, 
31) अरधदान व लेखा अरधकािी, मुांर्ई, 
32) रनवासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, मुांर्ई,      
33) सवब मांत्रालयीन रवभार्गाांच्या अरधपत्याखालील रवभार्ग प्रमुख व कायालय प्रमुख, 
34) सवब मांत्रालयीन रवभार्ग, त्याांना  रवनांती  किण्यात येते की, त्याांच्या अरधपत्त्याखालील सवब 

रवभार्ग प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांना सदि शासन रनणबयाची प्रत,त्याांच्या सतिावरुन 
सवतांत्रपणे पाठवून कायबवािी किण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

35) ग्रांिपाल, मिािाष्र रवधानमांडळ सरचवालय, रवधानभवन मुांर्ई 
36) सवब मान्यता प्राप्त िाजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये,मिािाष्र िाज्य, 
37) रनवड नसती, कायासन 16-र्. 
 

*********** 
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परिरशष्ट - अ 
सिळसेवा 100 बर्दूनामावली 

 

 

 

 

 

 

 

बर्दु क्र. प्रवर्गब बर्दु क्र प्रवर्गब बर्दु क्र प्रवर्गब 
1 अनुसूरचत जाती 35 इति मार्गास वर्गब 69 इति मार्गास वर्गब 
2 अनुसूरचत जमाती 36  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास   वर्गब 70 खुला 
3 रवमुक्त जाती (अ)  37 अनुसूरचत जाती 71 अनुसूरचत जमाती 
4 भटक्या जमाती (र्) 38 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 72 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास वर्गब 
5 इति मार्गास वर्गब 39 इति मार्गास वर्गब 73 अनुसूरचत जाती 
6 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 40 खुला 74 खुला 
7 भटक्या जमाती (क) 41 रवमुक्त जाती (अ) 75 इति मार्गास वर्गब 
8 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 42  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास   वर्गब 76 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 
9 इति मार्गास वर्गब 43 अनुसूरचत जाती 77 भटक्या जमाती (ड) 

10 खुला 44 खुला 78 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास   वर्गब 
11 भटक्या जमाती (ड) 45 इति मार्गास वर्गब 79 इति मार्गास वर्गब 
12 अनुसूरचत जाती 46 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक   80 खुला 
13 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 47 भटक्या जमाती (र्) 81 अनुसूरचत जाती 
14 खुला 48  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 82 खुला 
15 रवशेष मार्गास प्रवर्गब 49 इति मार्गास वर्गब 83 रवमुक्त जाती (अ) 
16 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 50 खुला 84 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 
17 इति मार्गास वर्गब 51 अनुसूरचत जाती 85 इति मार्गास वर्गब 
18  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 52 खुला 86 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 
19 इति मार्गास वर्गब 53 अनुसूरचत जमाती 87 रवशेष मार्गास प्रवर्गब 
20 खुला 54  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 88 खुला 
21 अनुसूरचत जाती 55 इति मार्गास वर्गब 89 इति मार्गास वर्गब 
22 खुला 56 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 90 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास   वर्गब 
23 अनुसूरचत जमाती 57 भटक्या जमाती (क) 91 अनुसूरचत जाती 
24 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास  वर्गब 58 खुला 92 खुला 
25 इति मार्गास वर्गब 59 इति मार्गास वर्गब 93 अनुसूरचत जमाती 
26 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 60 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास वर्गब 94 खुला 
27 अनुसूरचत जाती 61 अनुसूरचत जाती 95 इति मार्गास वर्गब 
28 खुला 62 खुला 96 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 
29 इति मार्गास वर्गब 63 अनुसूरचत जमाती 97 अनुसूरचत जाती 
30 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास  वर्गब 64 खुला 98 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 
31 भटक्या जमाती (क) 65 इति मार्गास वर्गब 99 भटक्या जमाती (र्)/(क) 
32 खुला 66 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास वर्गब 100 खुला 
33 अनुसूरचत जमाती 67 अनुसूरचत जाती   
34 खुला 68 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक   
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प्रवर्गबरनिाय आिरक्षत बर्दु 
                                   

अक्र प्रवर्गब आिक्षणाची 
टक्केवािी 

बर्दु क्रमाांक 

1 अनुसूरचत जाती 13 % 1, 12, 21, 27, 37, 43, 51, 61, 67, 73, 81, 91, 97 

2 अनुसूरचत जमाती 7 % 2, 23, 33, 53, 63, 71, 93 

3 रवमुक्त जाती (अ) 3% 3, 41, 83,  

4 भटक्या जमाती (र्) 2.5% 4, 47  
99(र्/क) 5 भटक्या जमाती (क) 3.5% 7, 31, 57,         

6 भटक्या जमाती (ड) 2% 11, 77 

7 रवशेष मार्गास प्रवर्गब 2% 15, 87 

8 इति मार्गास प्रवर्गब 19% 5, 9, 17, 19, 25, 29, 35, 39, 45, 49, 55, 59, 65, 
69, 75, 79, 85, 89, 95 

9 सामारजक आरण शैक्षरणक 
मार्गास वर्गब 

16% 6, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 
84, 90, 96 

10 आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटक 

10% 8, 16, 26, 38, 46, 56, 68, 76, 86, 98 

11 खुला 22% 
 
 

10, 14, 20, 22, 28, 32, 34,  40, 44, 50, 52, 58, 
62, 64, 70, 74, 80, 82, 88,92, 94, 100 
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            परिरशष्ट - र् 
                            बर्दुनामावलीचा वापि किण्यासांर्ांधीच्या सचूना. 

1.  सिळसेवा भितीच्या पदाांसांदभात िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी ,(ईडब्लल्यूएस)  रविीत 
केलेल्या 10 टक्के आिक्षणाच्या तितुदीस अनुसरुन सधुारित बर्दुनामावली तयाि किताना  शासन रनणबय 
रद. 16.2.2019 सोर्त जोडलेल्या परिरशष्ट-अ नुसाि रवरित केलेली 100 बर्दुनामावली  वापिण्यात 
यावी.            

 

उदा. एखाद्या सांवर्गात सिळेसेवचे्या कोट्यातील मांजूि पदसांख्या 150 आिे. रद.1.2, २०१9 पयंत या सांवर्गात 
97 पदे कायबित असुन 53  पदे भिण्यासाठी उपलब्लध आिेत, असे र्गृरित धिल्यास त्या सांवर्गाचा  
प्रवर्गबरनिाय तपशील खालील प्रमाणे िािील- 

 

 वरिल उदाििणात एकूण 82 पदे भिण्यासाठी उपलब्लध आिेत.त्यावरून आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ,
(ईडब्लल्यूएस)  वर्गाकिीता 10 टक्के आिक्षणानुसाि पदे रनरित किताना खाली रदलले्या उदाििणानुसाि 
कायबवािी किावी. 

भिती वषब-1 

(रद.1.1.2019 ते रद.31.12.2019) 
 

                        परिल्या भिती वषात ईडब्ललएूस करिता   8    पदे उपलब्लध िोतील 

 
 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
13% 

अ.ज. 
7% 

रव.जा.अ 

3% 
भ.ज.र् 

2.5% 
भ.ज.क 

3.5% 
भ.ज.ड 

2% 
रव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

एसईबीसी 
16% 

खुला/ 
अिाखीव 

32% 

एकूण 

100% 

1 मांजूि पदे  20 11 4 4 5 3 3 28 ० ७२ १50 
2 भिलेली पदे  10 6 2 3 3 2 1 15 ० ५५ 97 
3 रद.1.2.2019 िोजी  

भरावयाची  पदे  
10 5 2 1 2 1 2 13  १७ 53 

4 रद.01.1.2019 ते 
रद. 31.12.2019 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य  भरावयाची  
पदे 

5 2 1 0 0 0 1 10 0 10 29 

5 एकूण  भरावयाची  
पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 १३ 1४ 82 

परिल्या भिती वषात 
एकूण भिावयाची पदे 

ईडब्लल्यूएस करिता परिल्या भिती 
वषात  एकूण भिावयाच्या पदाांच्या 10 
टक्केनुसाि येणािी पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती   ईडब्लल्यएूस  घटकाची 
प्रत्यक्ष भिलेली व कायबित पदे 

82 8.2 
पणुांकात 8पदे 

8 
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भिती वषब-1 

(रद.1.1.2019 ते रद.31.12.2019) 

 

भिती वषब-2       

         (रद.1.01.2020 ते रद.31.12.2020) 

दुस-या भिती वषात भिण्यासाठी 45 पदे उपलब्लध असल्यास  ईडब्लल्यूएस करिता आिक्षणाची र्गणना 
खालीलप्रमाणे किावी-                

 

दुस-या भिती वषात ईडब्लल्यएूस करिता 5 पदे उपलब्लध िोतील 
 

  

 

वरिलप्रमाणे आिक्षण र्गणनेची कायबवािी जोपयंत ईडब्लल्यएूस आिक्षणानुसाि मांजूि पदसांख्येच्या 
सिळसेवचे्या कोट्याच्या 10 टक्के पणुब  आिरक्षत पदे उपलब्लध िोत नािीत, तोपयंत चालू ठेवावी. 
ईडब्लल्यूएससाठी 10 टक्के आिक्षणानुसाि पणुब आिरक्षत पदे उपलब्लध झाल्यानांति मात्र प्रत्येक प्रवर्गबरनिाय 
अनुज्ञेय टक्केवािीनुसाि त्या-त्या  प्रवर्गाची पदे भिण्यात यावीत. 

अ 
क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  रव.जा.अ 
 

भ.ज.र् 
 

भ.ज.क 
 

भ.ज.ड 
 

रव.मा.प्र. 
 

इ.मा.व. 
 

एसईर्ीसी  ईडब्लल्यएूस़़ 
 10% 

अिाखीव 
 

एकूण 
100% 

1 एकूण  भिावयाची 
पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 1३ 8 ६ 82 

परिल्या भिती वषातील 
एकूण भिती केलेली पदे + 
दुस-या भिती वषातील 
भिावयाची पदे 

ईडब्लल्यूएस करिता परिल्या 
भिती वषात  एकूण 
भिावयाच्या पदाांच्या 10 
टक्केनुसाि येणािी पदे 

दुस-या भिती वषात 
ईडब्लल्यूएस   साठी 
उपलब्लध पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती 
ईडब्लल्यूएस करिता  प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायबित  पदे 

1 2 3 4 

82+45=127 127 रिक्त पदाांच्या 10 
टक्के= 12.7 
पणुांकात 13 पदे 

सतांभ 2 प्रमाणे उपलब्लध पदे 
-  परिल्या भिती   वषात 
भिलेली व  कायबित  
ईडब्लल्यूएस ची पदे 
13-8=5 

5 

अ 
क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  रव.जा.अ 
 

भ.ज.र् 
 

भ.ज.क 
 

भ.ज.ड 
 

रव.मा.प्र. 
 

इ.मा.व. 
 

एसईर्ीसी  ईडब्लल्यएू
स 10% 

अिाखीव 
 

एकूण 
100% 

1 परिल्या भिती 
वषात भिलेली पदे 

15 7 3 1 2 1 3 23 1३ 8 6 82 

2 दुस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

10 5 1  0 1 0 2 11 ७ 5 3 45 

3 एकूण 25 12 4 1 3 1 5 34 2० 13 9 127 
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1) वरिलप्रमाणे आिक्षणाची र्गणना कितेवळेेस उवबरित मार्गास प्रवर्गांच्या (अजा,अज,रवजा-भज,रवमाप्र, 
इमाव व एसईर्ीसी ) आिक्षणास र्ाधा न आणता किावी. 

2) पद भिती केलेल्या ईडब्लल्यूएस उमेदवािाांची बर्दुनामावलीत बर्दु क्रमाांक 8 पासून नोंद प्रािांभ करून 
यानुसाि त्यापढेु सदि वर्गासाठीच्या बर्दुांवि  नोंद किावी. 

3) सधुारित बर्दुनामावली तयाि  किताना सध्या सांवर्गातील मांजूि पदसांख्येच्या सिळसेवा कोटयातील 
पदसांख्या लक्षात घेऊन आिक्षण बर्दु रनरित किण्यात यावते. भरवष्यात सांवर्गब सांख्येत वाढ झाल्यास, 
अिवा घट झाल्यास, सांर्ांरधत वषाची बर्दुनामावली तयाि किताना सिळसेवा कोट्यातील पदसांख्येनुसाि 
आिरक्षत बर्दुांची सांख्या त्या प्रमाणात जासत अिवा कमी किण्यात यावी. 

4) सवब मांत्रालयीन रवभार्ग प्रमुखाांनी, त्याांच्या अरधनसत सवब आसिापनाांना विील रवरवध सांवर्गाच्या र्ार्तीत 
यानुसाि योग्य ती कायबवािी तातडीने किण्याच्या सचुना द्याव्यात. प्रत्येक सांवर्गार्ार्त विील मार्गबदशबक 
सूचनाांनुसाि केलेल्या कायबवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकािे कायबवािी किण्यात आलेली आिे 
याची खातिजमा किण्यात यावी. 

5) सध्या आिक्षणासांदभात अस्सतत्वात असलेले रवरवध शासन आदेश विीलप्रमाणे सुधािण्यात आले 
असल्याच ेर्गृरित धिण्यात याव.े 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

************ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शुद्धिपत्रक-प्राथद्धिक/उच्च प्राथद्धिक/िाध्यद्धिक 
व उच्च िाध्यद्धिक द्धवद्यालय/ कद्धिष्ठ 
िहाद्धवद्यालयािधील द्धशक्षकाांची शैक्षद्धिक व 
व्यावसाद्धयक अहहता द्धिद्धित करण्याबाबत 

िहाराष्र शासि 

शालये द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, 
शासि शुद्धिपत्रक क्र. सांकीिह- 2018/प्र.क्र.397/टीएिटी-1, 

िांत्रालय, िुांबई 400 032. 
द्धििाांक : 25 फेब्रवुारी, 2019 

 

वाचा :-  शासि द्धििहय, सिक्रिाांक द्धि.07/02/2019 
              

शुद्धिपत्रक :- 

  वाचा येथील शासि द्धििहय द्धि.07.02.2019 िधील पद्धरद्धशष्ट "अ" ते "ड" अद्धधक्रद्धित 
करण्यात येत आहे. सुधाद्धरत पद्धरद्धशष्ट "अ" ते "ड"  सोबत जोडल्याप्रिािे आहे. 
  

2.  सिर शासि शुद्धिपत्रक िहाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध असूि त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रिाांक 201902251734587721 असा 
आहे. हा आिेश द्धडद्धजटल स्वाक्षरीिे साक्षाांद्धकत करुि काढण्यात येत आहे. 

िहाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशािुसार व िावािे, 

 

 

           (स्वप्निल कापडिीस) 
अवर सद्धचव, िहाराष्र शासि 

प्रत:- 
1) िा. राज्यपाल याांचे सद्धचव, राजभवि, िुांबई 

2) िा. िुख्यिांत्री याांचे प्रधाि सद्धचव 

3) िा. द्धवरोधी पक्षिेता, द्धवधाि पद्धरषि/द्धवधाि सभा िहाराष्र द्धवधाििांडळ सद्धचवालय, िुांबई 

4) िा. िांत्री (शालेय द्धशक्षि ) याांचे खाजगी सद्धचव. 
5) िा. िांत्री (सवह) याांचे खाजगी सद्धचव. 
6) िा. राज्यिांत्री (सवह) याांचे खाजगी सद्धचव. 

Swapnil Yashwantrao 
Kapadnis

Digitally signed by Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b2271dd1361e9daca04be
6c6776fa9545e2476799d, cn=Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
Date: 2019.02.25 17:54:03 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/


शासि शुध्िीपत्रक क्रिाांकः सांकीिह- 2018/प्र.क्र.397/टीएिटी-1, 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

7) िा. द्धवधाि पद्धरषि/द्धवधाि सभा सिस्य (सवह), द्धवधाि भवि, िुांबई. 
8) िुख्य सद्धचव याांचे स्वीय सहायक. 
9) अनपर िुख्य सद्धचव, शालेय द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, िांत्रालय िुांबई. 
10) अपर िुख्य सद्धचव/प्रधाि सद्धचव, (सवह) िांत्रालय,िुांबई. 
11) आयुक्त (द्धशक्षि), िहाराष्र राज्य, पुिे. 
12) आयुक्त, िहाराष्र प्राथद्धिक द्धशक्षि पद्धरषि, पुिे.  
13) द्धशक्षि सांचालक (प्राथद्धिक),िहाराष्र राज्य,पुिे. 
14) द्धशक्षि सांचालक (िाध्यद्धिक व उच्च िाध्यद्धिक),िहाराष्र राज्य, पुिे. 
15) सांचालक, िहाराष्र राज्य शैक्षद्धिक सांशोधि व प्रद्धशक्षि पद्धरषि, पुिे. 
16) अध्यक्ष, िहाराष्र राज्य िाध्यद्धिक व उच्च िाध्यद्धिक द्धशक्षि िांडळ. 
17) द्धवभागीय आयुक्त (िहसूल द्धवभाग) सवह 
18) सवह द्धजल्हाद्धधकारी, 
19) आयुक्त, िहािगरपाद्धलका (सवह) 
20) िुख्य कायहकारी अद्धधकारी, द्धजल्हा पद्धरषि (सवह) 
21) िुख्य अद्धधकारी, िगर पाद्धलका/िगर पद्धरषि (सवह) 
22)सवह द्धवभागीय द्धशक्षि उपसांचालक. 
23) सवह सहसद्धचव/उपसद्धचव/अवर सद्धचव/कक्ष अद्धधकारी,शालेय द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, िांत्रालय िुांबई. 
24) सवह द्धशक्षिाद्धधकारी (प्राथद्धिक/िाध्यद्धिक), द्धजल्हा पद्धरषि. 
25) द्धशक्षि द्धिद्धरक्षक (उत्तर/िद्धक्षि/पद्धिि), िुांबई 

25) द्धिवड िस्ती (द्धटएिटी-1) 
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पशरशशष्ट “अ” 

 
 

  

                                 ******************************************************************************* 

अदयापनाचे शवषय   इयता 1 ली ते 5 वी या वर्गांसाठी  शशक्षकाचंी शैक्षशर्क व व्यावसाशयक अर्णता  

इयत्ता 1 ली ते 5 
वी या वर्गासाठीचे 

सवण शवषय  

मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 %  रु्गर्ासंर् उच्च मादयशमक (ककवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् मान्यताप्राप्त संस्थेची  िोन वषांची  प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा 
उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव असो ) 
 ककवा   
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 % रु्गर्ासंर् उच्च मादयशमक (ककवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् 4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्ातील (B.El.Ed.) परीक्षा  उत्तीर्ण 
ककवा   
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 %  रु्गर्ासंर् उच्च मादयशमक (ककवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर्  िोन वषांची  प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा (शवशेष शशक्षर्)    
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण.  
ककवा 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतूिीनुसार मान्यता प्राप्त मंडळाची 
शकमान 45% रु्गर्ासंर् उच्च मादयशमक (ककवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आशर् मान्यता प्राप्त 
संस्थेची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र िोन वषांची पिशवका परीक्षा (D.T.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास 
कोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
ककवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची पिवी परीक्षा शकमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण आशर्  राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण  
ककवा 
TCH (मर्ाराष्र - कनाटक सीमावती भार्गातील 865 र्गावातंील उमेिवार संिभात 
कनाटक राज्याची TCH परीक्षा उत्तीर्ण ) 
(शटप : जे उमेिवार बी.एड र्ी पात्रता पूर्ण करत असतील त्याचंा शवचार शनयुक्तीसंिभात  
इयत्ता 1 ली ते 5 वीच्या वर्गण अदयापनासाठी शशक्षक म्र्र्नू करण्यात येईल. तथाशप, 
त्यानंी सर्ा मशर्न्याचंा राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषिेचा प्राथशमक शशक्षर्शास्त्रातील   
अभ्यासक्रम Bridge course पूर्ण  केलेला असरे् बंधनकारक आरे्).   
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पशरशशष्ट “ब” 

अ.क्र  शवषय  इयत्ता 6 वी ते 8 वी च्या वर्ण अदयापनासाठी शशक्षकाचंी शैक्षशर्क व व्यावसाशयक आर्णता  
1 इंग्रजी, मराठी , 

हर्िी, उिदण, 
कन्नड, हसधी, 
तेलुरु्, रु्जराती, 
तशमळ , 
मल्याळम,बंर्ाली, 
पंजाबी, संस्कृत   

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची संबंशधत शवषयातील पिवी परीक्षा हकवा सामान्य पिवी परीक्षा 
अंशतम वषास संबंशधत शवषयासर् शकमान 50 % रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आशर् मान्याता प्राप्त 
संस्थेची िोन वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा (त्यास कोर्तेर्ी नाव शिले 
असो) उत्तीर्ण हकवा  शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हकवा शशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (शवशेष 
शशक्षर् ) राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
हकवा 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त शवद्यापीठाची 
संबंशधत शवषयातील शकमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर्  मान्यता प्राप्त 
संस्थेची  शशक्षर्शास्त्र शवषयातील एक वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव 
असो.) 
 
हकवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च मादयशमक (हकवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् संबंशधत शवषयातील  4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हकवा 4 वषांची  B.A.Ed.  (हकवा समकक्ष) परीक्षा राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
  

2 पर्शशयन  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची पर्शशयन भाषा शवषयातील पिवी परीक्षा हकवा सामान्य पिवी 
परीक्षा अंशतम वषास संबंशधत शवषयासर् हकवा अशलम (Aalim) शकमान 50% रु्र्ासंर् 
उत्तीर्ण आशर्  िोन वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा (त्यास कोर्तेर्ी नाव 
शिले असो) उत्तीर्ण हकवा  शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हकवा शशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड 
(शवशेष शशक्षर् ) राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
हकवा 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त शवद्यापीठाची 
शकमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  शशक्षर्शास्त्र 
शवषयातील एक वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
हकवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 % रु्र्ासंर् उच्च मादयशमक (हकवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् संबंशधत शवषयातील  4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हकवा 4 वषांची  B.A.Ed. (हकवा समकक्ष) परीक्षा राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  



 
  

3 अरेशबक  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची अरेशबक  भाषा शवषयातील पिवी परीक्षा हकवा सामान्य पिवी 
परीक्षा अंशतम वषास संबंशधत शवषयासर् हकवा अशलम (Aalim) शकमान 50% रु्र्ासंर् 
उत्तीर्ण  आशर्  िोन वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा (त्यास कोर्तेर्ी नाव 
शिले असो) उत्तीर्ण हकवा  शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हकवा शशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड 
(शवशेष शशक्षर् ) राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
हकवा 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त शवद्यापीठाची 
शकमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  शशक्षर्शास्त्र 
शवषयातील एक वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
 
हकवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 % रु्र्ासंर् उच्च मादयशमक (हकवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् संबंशधत शवषयातील  4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हकवा 4 वषांची  B.A.Ed (हकवा समकक्ष) परीक्षा राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 

4 र्शर्त   मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची र्शर्त/ संख्याशास्त्र शवषयातील पिवी परीक्षा हकवा सामान्य 
पिवी परीक्षा अंशतम वषास संबंशधत शवषयासर् शकमान 50% रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्  िोन 
वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा (त्यास कोर्तेर्ी नाव शिले असो) उत्तीर्ण 
हकवा  शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हकवा शशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (शवशेष शशक्षर् ) 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
हकवा 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त शवद्यापीठाची 
शकमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  शशक्षर्शास्त्र 
शवषयातील एक वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव असो.) 
हकवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च मादयशमक (हकवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् संबंशधत शवषयातील  4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हकवा 4 वषांची  B.Sc.Ed. (हकवा समकक्ष) परीक्षा राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 



5 शवज्ञान  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची भौशतकशास्त्र/ रसायनशास्त्र/ वनस्पतीशास्त्र/ प्रार्ीशास्त्र/ जीव 
शवज्ञान (Life Sciences)/पयावरर्शास्त्र  शवषयातील पिवी परीक्षा हकवा सामान्य पिवी 
परीक्षा अंशतम वषास संबंशधत शवषयासर् शकमान 50% रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्  िोन वषांची 
प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा (त्यास कोर्तेर्ी नाव शिले असो) उत्तीर्ण हकवा  
शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हकवा शशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (शवशेष शशक्षर् ) राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण. 
 हकवा 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त शवद्यापीठाची 
शकमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  शशक्षर्शास्त्र 
शवषयातील एक वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव असो.) 
हकवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च मादयशमक (हकवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् संबंशधत शवषयातील  4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हकवा 4 वषांची  B.Sc.Ed. (हकवा समकक्ष) परीक्षा राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 

6 इशतर्ास , भदर्ोल 
, सामाशजक शास्त्र  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची इशतर्ास/ भदर्ोल/अथणशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ समाजशास्त्र 
शवषयातील पिवी परीक्षा हकवा सामान्य पिवी परीक्षा अंशतम वषास संबंशधत शवषयासर् 
शकमान 50% रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्  िोन वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा 
(त्यास कोर्तेर्ी नाव शिले असो) उत्तीर्ण हकवा  शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हकवा 
शशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (शवशेष शशक्षर् ) राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि 
मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
हकवा 
 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त शवद्यापीठाची 
शकमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  शशक्षर्शास्त्र 
शवषयातील एक वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
 
हकवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च मादयशमक (हकवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् संबंशधत शवषयातील  4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हकवा 4 वषांची  B.A.Ed./B.Sc.Ed. (हकवा समकक्ष) परीक्षा राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 



7 र्शर्त आशर् 
शवज्ञान  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची र्शर्त/ संख्याशास्त्र/ भौशतकशास्त्र / रसायनशास्त्र/ 
वनस्पतीशास्त्र/ प्रार्ीशास्त्र/ जीव शवज्ञान (Life Sciences)/पयावरर्शास्त्र  शवषयातील 
पिवी परीक्षा हकवा सामान्य पिवी परीक्षा अंशतम वषास संबंशधत शवषयासर् शकमान 50% 
रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्  िोन वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिशवका परीक्षा (त्यास 
कोर्तेर्ी नाव शिले असो) उत्तीर्ण हकवा  शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हकवा शशक्षर्शास्त्र 
पिवी - बी.एड (शवशेष शशक्षर् ) राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
उत्तीर्ण. 
 
 हकवा 
राष्रीय शशक्षक शशक्षर् पशरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त शवद्यापीठाची 
शकमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  शशक्षर्शास्त्र 
शवषयातील एक वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास कोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
 
 
हकवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची शकमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च मादयशमक (हकवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आशर् संबंशधत शवषयातील  4 वषांची प्राथशमक शशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हकवा 4 वषांची  B.Sc.Ed (हकवा समकक्ष) परीक्षा राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 

 

                              ****************************************** 



 

शासन शुध्दिपत्रक शा.शश. व क्री. शव. क्र. संशकर्ण-2018/प्र.क्र.397/टीएनटी-1 शि.25 फेब्रवुारी, 2019 
पशरशशष्ट “क” 

 
अ.क्र   शवषय  इयत्ता 9 वी व 10 वीच्या वर्गांसाठी शशक्षकाचंी शैक्षशर्क व व्यावसाशयक अर्णता  
1 इंग्रजी, मराठी, 

हर्िी, उिदण, 
कन्नड, हसधी, 
तेलुरु्ग, रु्गजराती, 
तशमळ, मल्याळम, 
बंर्गाली , पंजाबी, 
संस्कृत , पाली , 
अधणमार्गधी, 
जमणन, फ्रें च, 
रशशयन, जपानी  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची सबंशधत शवषयातील पिवी हकवा  सामान्य पिवी परीक्षा 
अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर्  शकमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण   
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची संबंशधत शवषयातील 
पिवी परीक्षा  B.A.Ed. (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % रु्गर्ासंर् 
उत्तीर्ण  

 

2 पर्शशयन मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची पर्शशयन शवषयातील पिवी हकवा  सामान्य पिवी परीक्षा 
अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर् हकवा आशलम (Aalim) शकमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  
आशर्   राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र पिवी 
(बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed. (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण  

3 अरेशबक मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची अरेशबक शवषयातील पिवी हकवा  सामान्य पिवी परीक्षा 
अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर् हकवा आशलम (Aalim) हकवा फाशजल (Fazil) शकमान 
50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed. (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण  

4 र्गशर्त मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची र्गशर्त/ संख्याशास्त्र  शवषयातील पिवी हकवा  सामान्य पिवी 
परीक्षा अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर् शकमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण 
 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
Bsc.Ed. (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण 



 

5   शवज्ञान  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची भौशतकशास्त्र/ रसायनशास्त्र/ वनस्पतीशास्त्र/ प्रार्ीशास्त्र/ 
जीव शवज्ञान (Life Sciences)/पयावरर्शास्त्र शवषयातील पिवी हकवा  सामान्य पिवी 
परीक्षा अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर् शकमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
Bsc.Ed.  (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % र्गुर्ासंर्  उत्तीर्ण 

6 इशतर्ास मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची इशतर्ास / समाजशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ शवषयातील पिवी 
हकवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर् शकमान 50 % रु्गर्ासंर् 
उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र 
पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed. (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % र्गुर्ासंर्  उत्तीर्ण 

7 भदर्गोल मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची भदर्गोल शवषयातील पिवी हकवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंशतम 
वषात संबंशधत  शवषयासर् शकमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण 

8 र्गशर्त व  शवज्ञान  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची र्गशर्त/ संख्याशास्त्र/ भौशतकशास्त्र/ रसायनशास्त्र/ 
वनस्पतीशास्त्र/ प्रार्ीशास्त्र/ जीव शवज्ञान (Life Sciences)/पयावरर्शास्त्र  शवषयातील 
पिवी हकवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर् शकमान 50 % 
रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
Bsc.Ed.  (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण 

9 सामाशजक शास्त्र  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची इशतर्ास /भदर्गोल / समाजशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ अथणशास्त्र 
शवषयातील पिवी हकवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंशतम वषात संबंशधत  शवषयासर् 
शकमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आशर्   राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त 
संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 



 

 
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  (हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50 % रु्गर्ासंर्  
उत्तीर्ण 

10 संरक्षर्शास्त्र 
 

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची संबंशधत शवषयातील पिवी हकवा सामान्य पिवी परीक्षा 
अंशतम वषात संबंशधत शवषयासर् शकमान 50% रु्गर्ांसर् उत्तीर्ण आशर् राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उतीर्ण  
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषाची पिवी परीक्षा 
B.A.Ed./B.Sc.Ed.(हकवा समकक्ष) संबंशधत शवषयातदन शकमान 50% रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण. 

11. शारीशरक शशक्षर् शारीशरक शशक्षर् या ऐध्च्िक शवषयासर् पिवी परीक्षा शकमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण  
हकवा  
शारीशरक शशक्षर् या ऐध्च्िक शवषयासर् पिवी परीक्षा शकमान 45 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण 
आशर्  भारतीय शवद्यापीठे हकवा भारतीय ऑशलध्पपक संघटना याचंे माफण त आयोशजत 
शक्रडा / मैिानी खेळ  शक्रडा स्पधांमदये राष्रीय हकवा राज्य हकवा आंतरशवद्यापीठ 
स्तरावर सर्भार्ग प्रमार्पत्र   
हकवा  
पिवी परीक्षा शकमान 45 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण आशर्  भारतीय शवद्यापीठे हकवा भारतीय 
ऑशलध्पपक संघटना याचंे माफण त आयोशजत शक्रडा / मैिानी खेळ  शक्रडा स्पधांमदये 
राष्रीय हकवा राज्य हकवा आंतरशवद्यापीठ स्तरावर सर्भार्ग प्रमार्पत्र   
हकवा  
सेवते असलेल्या प्रशतशनयुक्त उमेिवाराचंे संिभात (प्रशशशक्षत शाशररीक शशक्षर् शशक्षक 
/प्रशशक्षक ) 
शकमान 45 % रु्गर्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषिने 
अशधसुशचत केल्याप्रमारे् (मान्यता शनकष आशर् प्रशक्रया शनयम व अटी 2009 नुसार ) 
शकमान 3 वषण अदयापनाचा अनुभव  
हकवा  
शारीशरक शशक्षर् शवषयातील पिवी परीक्षा शकमान 40 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण   
हकवा  
शारीशरक शशक्षर् या वकैध्ल्पक शवषयासर्  पिवी परीक्षा शकमान 40 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण   
हकवा  
शालेय , आंतर मर्ाशवद्यालयीन  स्तरावर आयोशजत क्रीडा/ मैिानी खेळामंदये सर्भार्गी 
पिवीधर उमेिवार हकवा राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि (मान्यता शनकष व प्रशक्रया ) 
शनयम 2007. अशधसुचना 10.12.2007 नुसार NCC ‘C’ प्रमार्पत्र प्राप्त उमेिवार  
हकवा  



 

 

                                                ************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 वषांची शारीशरक शशक्षर् शवषयातील पिवी परीक्षा B.P.Ed. हकवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
राज्य/ शवद्यापीठीय स्तरावर क्रीडा / मैिानी खेळ स्पधांमदये सर्भार्गी पिवीधर 
उमेिवार  
हकवा  
आंतर मर्ाशवद्यालयीन  स्तरावर आयोशजत क्रीडा/ मैिानी खेळामंदये प्रथम हकवा  
शितीय हकवा तृतीय स्थान प्राप्त आशर् NCC ‘C’ प्रमार्पत्र प्राप्त हकवा सार्सी, 
धाडसी  खेळ/शक्रडा प्रकारातील मदलभतु अ्यासक्रम उत्तीर्ण  पिवीधर उमेिवार   
हकवा  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि ,अशधसुचना 13.11.2002 मदये  अशधसुशचत 
केल्याप्रमारे्  (मान्यता प्रस्ताव , प्रस्ताव  िाखल कररे्ची कालमयािा , अदयापक 
शशक्षर् कायणक्रम/ अ्यासक्रम सुरू करण्याची मान्यता व त्यासाठी पदर्ण करावयाचे 
शनयम आशर् शनकष )शनयम 2009 . नुसार शक्रडा शवज्ञान , शक्रडा व्यवस्थापन , शक्रडा 
प्रशशक्षर् , योर्गा, ऑशलध्पपक शशक्षर् , शक्रडा पत्रकारीता इत्यािी मधील एक वषाच े
प्रशशक्षर् व पिवी  
 
आशर्  
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शकमान 1 वषण कालावधीची 
शारीशरक शशक्षर् शवषयातील पिवी (B.P.Ed.) हकवा समकक्ष उत्तीर्ण 



 

शासन शुध्दिपत्रक शा.शश. व क्री. शव. क्र. संशकर्ण-2018/प्र.क्र.397/टीएनटी-1 शि. 25 फेब्रुवारी, 2019 
पशरशशष्ट “ड” 

अ.क्र  अदयापनाचे शवषय  इयत्ता 11 वी व 12 वी (उच्च मादयशमक स्तरासाठी ) शशक्षकाचंी शैक्षशर्क व 
व्यावसाशयक अर्णता  

1 इंग्रजी , मराठी, हर्िी, 
उिदण, कन्नड, हसधी, तेलुरु्ग, 
रु्गजराती, तशमळ , 
मल्याळम, बंर्गाली, पंजाबी, 
संस्कृत , पाली , 
अधणमार्गधी , जमणन , फ्रें च 
रशशयन, जपानी, स्पॅशनश, 
शचनी, 

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  संबंशधत शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा  शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  संबंशधत शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण  

2 पर्शशयन  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  पर्शशयन  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा  शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  पर्शशयन  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

3 अरेशबक मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  अरेशबक  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  अरेशबक  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

4 मर्ाराष्री प्राकृत  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  संस्कृत/ पाली/ अधणमार्गधी शवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) 
सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  



 

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  संस्कृत/ पाली/ अधणमार्गधी शवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
बी.ए.एड (B.A.Ed.) हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

5 र्गशर्त  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  र्गशर्त / संख्याशास्त्र शवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  र्गशर्त / संख्याशास्त्र शवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष  Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

6 इशतर्ास, 
भदर्गोल,राज्यशास्त्र,  
अथणशास्त्र,  मानसशास्त्र,  
भदशास्त्र/समाजशास्त्र/ 
संरक्षर्शास्त्र 

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची संबंशधत  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  संबंशधत शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed./ 
Bsc.Ed.  हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

7 तकण शास्त्र  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची तकण शास्त्र/तत्वज्ञान शवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  तत्वज्ञान शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

8 वस्त्रशास्त्र  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Textile Chemistry  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  



 

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Textile Chemistry  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
Bsc.Ed.  हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

9 शशक्षर्शास्त्र  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची शशक्षर्शास्त्र शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण   
हकवा   
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  शशक्षर्शास्त्र   शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

10 भौशतकशास्त्र  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear 
Physics   शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् 
पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear 
Physics  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् 
पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed.  हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

11 रसायनशास्त्र  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Chemistry (Organic/Inorganic/Physical/ 
Biochemistry/ Analytical)   शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % 
रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Chemistry (Organic/Inorganic/Physical/ 
Biochemistry/ Analytical)  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % 
रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हकवा 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

12 जीवशास्त्र  मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Botany/ Zoology/ Environmental Science/ 
Life Sciences/ Bio Sciences/Microbiology/ Molecular Biology/ Plant 
Physiology/Biotechnology/Agriculture and Pest Management/ 
Genetics शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्  हकवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् 



 

पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Botany/ Zoology/ Environmental Science/ 
Life Sciences/ Bio Sciences/Microbiology/ Molecular Biology/ Plant 
Physiology/Biotechnology/Agriculture and Pest Management/ 
Genetics शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् 
पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

13 पशुशवज्ञान आशर् तंत्रज्ञान  
Animal Science and 
Technology  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Veterinary Sciences/Biotechnology/Zoology/ 
Life Sciences शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Veterinary Sciences/Biotechnology/Zoology/ 
Life Sciences शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक 
शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हकवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 

14 कृषी शवज्ञान आशर् तंत्रज्ञान 
Agricultural Science 
and Technology 

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Agriculture  Sciences/Biotechnology/Botany/ 
Life Sciences/ Microbiology  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Agriculture  Sciences/ Biotechnology 
/Botany/ Life Sciences/ Microbiology  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
Bsc.Ed. हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

15 अन्नशास्त्र व तंत्रज्ञान  
Food Science and 
Technology  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Food Science/ Food Processing/Food 
Technology  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50% रु्गर्ासंर्   हकवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् 
पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Food Science/ Food Processing/Food 
Technology  शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ांसर्   
हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक 



 

शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हकवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 

16 रृ्गर् व्यवस्थापन  
Home Management  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची रृ्गर् शवज्ञान (Home Science)/ Home Economics  
शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष 
Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि 
मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  रृ्गर् शवज्ञान (Home Science)/ Home Economics  
शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष 
Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि 
मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed/ B.Sc.Ed. हकवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 

17 माशर्ती तंत्रज्ञान  
Information Technology  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Computer Science/ Computer Application/ 
Information Technology/ Computer Management शवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा शकमान 50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) 
सर् उत्तीर्ण  
 

18 पुस्तकपालन व लेखाकमण  
Book keeping and 
Accountancy  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हकवा समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 

19 वाशर्ज्य संघटन व 
व्यवस्थापन  
Organization of 
Commerce and 
management 

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन B.Ed.परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हकवा समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 



 

टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 

20 शचटर्ीसाची कायणपद्धती 
Secretarial Practice  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान              
50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हकवा 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 

21 सर्कार  
Co-operation  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 
50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  वाशर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा शकमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय 
अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हकवा समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 

22 Design and Colour  Graphic Designing सर् GD Art / Architecture  पिवी परीक्षा उत्तीर्ण 

23 History of Arts and 
Appreciation  

Graphic Designing सर् GD Art / Architecture  पिवी परीक्षा उत्तीर्ण 

24 History of Development 
of Indian Music, Vocal 
Light Music, Vocal 
Classical music, 
Instrumental Music 

मान्यताप्राप्त संस्था/ शवद्यापीठाची संबंशधत शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
शकमान 50% रु्गर्ासंर्  ( हकवा समकक्ष ) उत्तीर्ण  आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् 
पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
 

25 Child Development  
बाल शवकास  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची Home Science/ Home Economics 
/Psychology/ Child Development शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 



 

शकमान 50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  Home Science/ Home Economics 
/Psychology/ Child Development शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
शकमान 50 % र्गुर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
बी.ए.एड (B.Sc.Ed.) हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

26 Health and physical 
Education 
आरोग्य व शारीशरक 
शशक्षर्  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची शकमान 50 % र्गुर्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आशर् 
राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शारीशरक शशक्षर् 
शवषयातील पिव्युत्तर पिवी (M.P.Ed. ) परीक्षा उत्तीर्ण  
 

27 Environment Education  
पयावरर् शशक्षर्  

मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची पयावरर्शास्त्र शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
शकमान 50% रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हकवा  
मान्यताप्राप्त शवद्यापीठाची  पयावरर्शास्त्र शवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
शकमान 50 % रु्गर्ासंर्   हकवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आशर् राष्रीय अदयापक शशक्षर् पशरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.Sc.Ed हकवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

 Note: * CGPA - Cumulative Grade Point Average  

***************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



भतूपूर्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळाच्या कक्षतेील गट-ब 
(अराजपनित) र् गट-क ची पदे भरतािा लखेी परीक्षमेध्ये 
उमेदर्ारािंा समाि गुण नमळाल्यास र् त्यामध्ये 
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य असल्यास त्यािंा 
द्यार्याच्या प्राधान्याबाबत..... 

 

महाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि नर्भाग 

शासि पूरकपि क्रमाकं: प्रानिमं-1२17/(प्र.क्र.92/17)/१३-अ 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंिालय, मंुबई ४०००३२. 
नदिाकं: 2 नडसेंबर, २०17. 

र्ाचा: - 1) शासि निणवय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र.प्रानिमं1215/प्र.क्र.55/15/13-अ,  
                नदिाकं 05 ऑक्टोबर, 2015. 
 2) शासि निणवय, महसूल र् र्ि नर्भाग, क्र.एससीर्ाय-1205/प्र.क्र.189/म-7,  
                नदिाकं 23 जािेर्ारी, 2006. 
 

शासि पूरकपि 

शासि निणवय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, नद.05/10/2015 अन्र्य ेपदभरतीच्या लेखी परीक्षते 

जर उमेदर्ारािंा समाि गुण नमळाले तर कोणत्या उमेदर्ारास प्राधान्य देण्यात यार् ेयाबाबत नर्नहत 

करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रमामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचं्या पाल्याचंा समार्शे करण्याचा 

निणवय शासिािे घेतला असूि सदर प्राधान्यक्रम आता िव्यािे पुढीलप्रमाणे नर्नहत करण्यात येत आहे:  

“लेखी परीक्षचेा निकाल तयार करतािा परीक्षते ज्या पाि उमेदर्ारािंा समाि गुण असतील 

अशा उमेदर्ाराचंा गुणर्त्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे निनित करण्यात यार्ा:- 

 1) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहील. 

2) समाि गुणप्राप्त उमेदर्ारामंध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य िसेल अथर्ा 

र्रील अिु. क्र. 1 िुसार एकापेक्षा अनधक उमेदर्ार समाि गुणप्राप्त असतील तर 

त्यापैकी र्यािे ज्येष्ट्ठ असलेल्या उमेदर्ारास प्राधान्य देण्यात यार्.े 

3) र्रील अिु. क्र. 1 र् 2 या दोन्ही अटींमध्ये देखील समाि ठरत असलेल्या 

उमेदर्ाराचं्या बाबतीत, अजव सादर करण्याच्या अंनतम नदिाकंास उच्चतर शैक्षनणक 

अहवता (पदव्युत्तर पदर्ीधर, पदर्ीधर, उच्च माध्यनमक शालातं परीक्षा उत्तीणव, 

माध्यनमक शालातं परीक्षा उत्तीणव अशा प्रकारे) धारण करणाऱ्या उमेदर्ारास 

प्राधान्यक्रम देण्यात यार्ा.  
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4) र्रील अिु. क्र. 1, 2 र् 3 या नतन्ही अटींमध्ये देखील समाि ठरत असलेल्या 

उमेदर्ाराचं्या बाबतीत, सदर पदाच्या सेर्ाप्रर्शे नियमामध्ये नर्नहत असलेल्या 

नकमाि शैक्षनणक अहवतेमध्ये उच्चतर गुण प्राप्त उमेदर्ारास प्राधान्यक्रम देण्यात 

यार्ा.” 

2.  शासि निणवय, महसूल र् र्ि नर्भाग, क्र.एससीर्ाय-1205/प्र.क्र.189/म-7, नदिाकं 

23 जािेर्ारी, 2006 मधील सूचिा अन्र्ये गठीत करण्यात आलेल्या नजल्हानधकाऱ्याचं्या 

अध्यक्षतेखालील नजल्हास्तरीय सनमतीिे ज्या कुटंुबास शेतकऱ्याच्या आत्महत्याप्रकरणी मदतीसाठी 

पाि ठरनर्ले असेल अशा कुटंुबातील मृत शेतकऱ्याचा पाल्य (पत्िी/मुलगे/मुलगी) होय.  

3.  ज्या प्रकरणी, हे आदेश निगवनमत होण्यापूर्ी जानहरात प्रनसद्ध करूि निर्डप्रनक्रया 

सुरु करण्यात आली आहे अशी प्रकरणे र्गळता, हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील.  

4.  सदर शासि पूरकपिक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळार्र उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं 201712041324471007 असा 
आहे. हा आदेश नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षानंकत करूि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार र् िार्ािे. 
 

 

(मुकेश खुल्लर) 
अपर मुख्य सनचर् (सेर्ा), महाराष्ट्र शासि 

प्रनत, 
1. राज्यपालाचंे सनचर्, राजभर्ि, मलबार नहल, मंुबई, 
2. मुख्यमंिी याचंे अपर मुख्य सनचर्, 
3. उप मुख्यमंिी याचंे प्रधाि सनचर्, 
4. सर्व मंिी / राज्यमंिी याचंे खाजगी सनचर्, 
5. मा.नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािपनरषद / नर्धािसभा, नर्धािभर्ि, मंुबई, 
6. सर्व संसद सदस्य, नर्धािमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
7. मुख्य सनचर्, 
8. सर्व मंिालयीि नर्भागाचंे अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर्,  
9. सर्व मंिालयीि नर्भाग (आस्थापिा), 
10. त्यािंी हे आदेश सर्व संबंनधताचं्या निदशविास आणार्ते.    
11. *प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई, 
12. *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई, 
13. *प्रबंधक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयुक्त याचंे कायालय, मंुबई, 

Mukesh Khullar
Digitally signed by Mukesh Khullar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GAD, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6481e097db98eaae8b0580130544ebced12d1
340cea24fcd0132235fb0c544a8, cn=Mukesh Khullar 
Date: 2017.12.04 13:32:40 +05'30'
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14. *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण, मंुबई 
15.  सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयेाग, मंुबई, 
16. *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धािसभा) मंुबई, 
17. *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धाि पनरषद) मंुबई, 
18. *राज्य निर्डणकू आयुक्त, राज्य निर्डणकू आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मंुबई, 
19. *सनचर्, राज्य मानहती आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मंुबई, 
20. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा र् अिुज्ञयेता) महाराष्ट्र, मंुबई, 
21. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मंुबई, 
22. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा र् अिुज्ञयेता) महाराष्ट्र, िागपूर, 
23. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, िागपूर, 
24. महासंचालक, मानहती र् जिसंपकव  महासंचालिालय, मंुबई (प्रनसध्दीकनरता 5 प्रती) 
25. गं्रथपाल, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, गं्रथालय, 6र्ा मजला, नर्धाि भर्ि,  

मंुबई 400 032 (10 प्रती) 
26. अनधदाि र् लेखा अनधकारी, मंुबई, 
27. निर्ासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई, 
28. मुख्य लेखापरीक्षक (निर्ासी लेखे), कोंकण भर्ि, िर्ी मंुबई, 
29. गं्रथपाल, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, गं्रथालय, 6 र्ा मजला, नर्धाि भर्ि, मंुबई 32 

(10 प्रती) 
30. सर्व नर्भागीय आयुक्त, 
31. सर्व नजल्हानधकारी, 
32. सर्व नजल्हा पनरषदाचंे मुख्य कायवकारी अनधकारी, 
33. बहुजि समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदाि, मंुबई 1 (5 प्रती) 
34. भारतीय जिता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरॅक िं.1 योगक्षेम समोर, र्संतरार् 

भागर्त चौक, िरीमि पााँईंट, मंुबई 20 (5 प्रती) 
35. भारतीय कम्युनिस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभरु्ि, एस. व्ही.पटेल रोड,  

मंुबई 4 (5 प्रती) 
36. भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (माक्सवर्ादी), महाराष्ट्र कनमटी, जिशक्ती हॉल, ग्लोब नमल 

पॅलेस, र्रळी, मंुबई 13(5 प्रती) 
37. इंनडयि िॅशिल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सनमती, नटळक भर्ि, काकासाहेब 

गाडगीळ मागव, दादर, मंुबई 25 (5 प्रती) 
38. िॅशिनलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रर्ादी भर्ि, फ्री पे्रस जिवल मागव, िरीमि पााँईंट,  

मंुबई 21 (5 प्रती) 
39. नशर्सेिा, नशर्सेिा भर्ि, गडकरी चौक, दादर, मंुबई 28 (5 प्रती) 
40. सर्व मंिालयीि नर्भागाच्या नियंिणाखालील सर्व नर्भागप्रमुख/ प्रादेनशक नर्भाग प्रमुख/ 

कायालय प्रमुख        
41. मंिालय मध्यर्ती गं्रथालय, मंिालय, मंुबई (2 प्रती) 
42. सामान्य प्रशासि नर्भागातील सर्व कायासिे, 
      *पिािे 



"पवित्र" संगणकीय प्रणालीव्दारे विक्षक 
भरती करण्याबाबत. 
अटी ि िती विवित करणे. 

मिाराष्ट्र िासन 
िालये विक्षण ि क्रीडा विभाग 

िासन वनणणय क्र. संकीणण-2018/प्र.क्र.311/टीएनटी-1, 
मंत्रालय, म ंबई - ४०० ०३२. 

                                                            वदनांक :- 01 जानेिारी, 2019.  
       

िाचा:- 1) िासन वनणणय, िालेय विक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.वटसीएम-2007/(206/07)/मावि-4, वद.25.04.2007. 
           २) िासन पवरपत्रक, सामान्य प्रिासन विभाग क्र.मकसी-1007/प्र.क्र.36/का-36, वद.10.07.2008. 
           ३) िासन वनणणय, िालेय विक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.पीआरई-2006/(4767)/प्रावि-1, वद.16.12.2009. 
           4) िासन पवरपत्रक, सामावजक न्याय ि वििेष सिाय्य विभाग क्र.सीबीसी-12/2008 /प्र.क्र.414/मािक-5,   
               वद.12.09.2008. 
           5) िासन वनणणय, िालेय विक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.सीईटी-2015/प्र.क्र.149/वटएनटी-1, वद.23.06.2017. 
           6) िासन वनणणय, िालेय विक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.सीईटी-2015/प्र.क्र.149/वटएनटी-1, वद.20.06.2018.
  

प्रस्तािना :-  

 राज्यात स्थावनक स्िराज्य ससं्थांसि खाजगी अन दावनत/अंित: अन दावनत, अन दानास पात्र घोवषत केलेल्या 
प्राथवमक उच्च प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक िाळा/कवनष्ट्ठ मिाविद्यालय यामधील विक्षकाची वरक्त पदे 
अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणीतील ग णांच्या अधारे “पवित्र” या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याबाबतचा िासन वनणणय 
वद.23.06.2017 रोजी पावरत करण्यात आलेला आिे. तसेच भरतीबाबतची कायणपध्दती विस्ततृवरत्या वद.20.06.2018 
च्या िासन वनणणयान्िये विवित करण्यात आली आिे.  

2.  राज्यातील प्राथवमक विक्षकाकंरीता (इयत्ता १ ली ते ८ िी) िैक्षवणक ि व्यािसावयक अिणता वद.13.02.2013 च्या 
िासन वनणणयान्िये वनवित करण्यात आलेली आिे.  प्राथवमक विक्षक पदाकरीता (इयत्ता १ ली ते 8 िी ) विक्षक पात्रता 
परीक्षा उत्तीणण असणे अवनिायण असले तरी,  इयत्ता ६ िी ते ८ िी करीता वनय क्त कराियाच्या विक्षकांनी पेपर-2 या गटाची 
परीक्षा कोणता विषय घेऊन उत्तीणण व्िाि,े याबाबत कािीिी उले्लख करण्यात आलेला नािी.  त्याम ळे विषयवनिाय विक्षक 
इयत्ता ६ िी ते ८ िी करीता उपलब्ध करुन देणे आिश्यक असले तरी, विक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीणण िोण्याकरीता अिी 
कोणतीिी अट वनधावरत केलेली नसल्याम ळे, उमेदिार त्यांच्या पदिीच्या विषयाऐिजी अन्य िाखेचे विषय घेऊन, सदर 
परीक्षा उत्तीणण झालेले आिेत. याअन षंगाने इयत्ता 6 िी ते 8 िी करीता विक्षक पदािर वनय क्ती विक्षक पात्रता परीक्षेतील 
विषयान सार करण्यात यािी अथिा पदिीच्या विषयाप्रमाणे करण्यात यािी, िी बाब िासनाच्या विचाराधीन िोती. 
 

िासन वनणणय :-  

  राज्यातील सिण स्थावनक स्िराज्य संस्था ि खाजगी व्यिस्थापनाच्या िाळांमध्ये "पवित्र" या संगणकीय 
प्रणालीव्दारे विक्षक भरतीकरीता  खालील अटी ि िती लागू राितील :-  

१) इयत्ता 6 िी ते 8 िी या गटाकरीता उमेदिाराने विक्षक पात्रता परीक्षा कोणतािी विषय घेऊन  
    (गवणत ि विज्ञान ककिा समाजिास्त्र) उत्तीणण झालेला असला तरी, पात्र उमेदिाराची वनय क्ती   
    सद्यस्स्थतीत फक्त आगामी विक्षक भरतीकरीता त्याच्या पदिीच्या विषयान सार रािील.  
2)  सदर विक्षक भरतीकरीता िासन ि ध्दीपत्रक वद.03.12.2014 च्या तरतूदी लागू राितील. 
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2.         िा िासन वनणणय मिाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा संगणक साकेंताकं क्रमांक 201901021731336121 असा आिे. िा आदेि 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे.  

      मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिान सार ि नािाने, 

 
 

 
                                                                                                         ( चारुिीला चौधरी ) 
                                                                                                          उप सवचि, मिाराष्ट्र िासन 
प्रत:-   
1) मा.राज्यपालांच ेसवचि, राजभिन, म ंबई. 
2) मा.म ख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि, म ख्यमंत्री याचंे कायालय, मंत्रालय, म ंबई. 
3) मा.मंत्री (िालेय विक्षण) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, म ंबई. 
4) सिण विधानसभा आवण विधान पवरषद सदस्य. 
5) म ख्य सवचि, मिाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, म ंबई. 
6) अपर म ख्य सवचि, िालेय विक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
7) प्रधान सवचि, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
8) प्रधान सवचि, नगर विकास विभाग/ सामावजक न्याय ि वििेषसिाय्य विभाग/  
    आवदिासी विकास विभाग/विम क्त जाती, जमाती ि इतर मागासिगीय विभाग. 
9) आय क्त (विक्षण), मिाराष्ट्र राज्य, प णे-1 
10) विक्षण संचालक (प्राथवमक), मिाराष्ट्र राज्य, प णे-1. 
11) विक्षण संचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), मिाराष्ट्र राज्य, प णे. 
12) संचालक, मिाराष्ट्र राज्य िैक्षवणक ि सिंोधन पवरषद, प णे 
13) अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य परीक्षा पवरषद, प णे. 
14) अध्यक्ष,मिाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक विक्षण मंडळ, प णे. 
15) म ख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्िा पवरषद (सिण) 
16) विभागीय विक्षण उपसंचालक (सिण) 
17) विक्षण वनरीक्षक (उत्तर /पविम /पिूण), म ंबई. 
18) विक्षणावधकारी (प्राथवमक /माध्यवमक/ वनरंतर), वजल्िा पवरषद (सिण)  
19) विक्षणावधकारी/प्रिासन अवधकारी, मिानगरपालीका/नगरपावलका (सिण) 
20) वनिडनस्ती (कायासन-टीएनटी-1). 

 

 

Charushila 
Devendra 
Chaudhari

Digitally signed by Charushila Devendra 
Chaudhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=School Education and Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537
dcc1d46bc807768647a9ed4ff3816ecf3, 
cn=Charushila Devendra Chaudhari 
Date: 2019.01.02 17:36:45 +05'30'
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“शिक्षक पात्रता परीक्षा”ची कार्यपध्दती शिशित करण्र्ाबाबत 
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा अशिकार अशिशिर्म, 
२००९ अांतर्यत सवय प्राथशमक शिक्षकाांकशरता ( इ.१ ली ते ८ वी 
सवय व्र्वस्थापि, सवय मांडळे, सवय माध्र्मे, अिुदाशित 
/शविाअिुदाशित /कार्म शविाअिुदाशित इत्र्ादी िाळाांसाठी ) 
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अशिवार्य. 

   

महाराष्ट्र िासि 
िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् 

िासि िुध्दीपत्र क्र.- शिईिी- 2014/प्र.क्र.294/िीएििी-1 
मांत्रालर् शवस्तार भवि, मुांबई- 400 032 

शदिाांक :  ३ शडसेंबर, 2014 
वाचा- 
       1. िासि शिणयर्, िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् क्रमाांक आरिीई-2013/प्र.क्र.91/प्राशि-1,  
           शदिाांक - 23 ऑर्स्ि,2013. 
       २. िासि िुध्दीपत्र िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् क्र.- आरिीई-2013/प्र.क्र.91/प्राशि-1,  
           शदिाांक ९ सप्िेंबर, 201४. 
 

िासि िुध्दीपत्र   
िासि शिणयर्, िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् क्रमाांक आरिीई-2013 /प्र .क्र.91 /प्राशि-1, 

शदिाांक 23 ऑर्स्ि,2013 मिील अ.क्र.(4) मिील “शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)  मध्र्े कशिष्ट्ठ 
प्राथशमक (इर्त्ता १ ली ते ५ वी) व वशरष्ट्ठ प्राथशमक (इर्त्ता 6 वी ते 8 वी) र्ा दोि र्िातील 
शिक्षकाांसाठी प्रत्र्ेकी एक स्वतांत्र प्रश्नपशत्रका राहतील. दोन्ही र्िासाठी अर्य करणाऱ्र्ा उमेदवारास 
दोन्ही प्रश्नपशत्रका सोडशवणे आवश्र्क राहील” 
      र्ा ऐवर्ी   

“शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मध्र्े कशिष्ट्ठ प्राथशमक (इर्त्ता १ ली ते ५ वी) व वशरष्ट्ठ 
प्राथशमक (इर्त्ता 6 वी ते 8 वी) र्ा दोि र्िातील शिक्षकाांसाठी प्रत्र्ेकी एक स्वतांत्र प्रश्नपशत्रका 
राहील. इ. 6वी ते 8 वी र्ा र्िासाठीची परीक्षा उत्तीणय होणाऱ्र्ा उमेदवारास इर्त्ता १ ली ते ५ वी 
र्िासाठीची परीक्षा उतीणय होणे आवश्र्क राहणार िाही तसेच कला, कार्ािुभव, िारीशरक शिक्षण 
व सांर्ीत र्ा शवषर्ाांच्र्ा पदशवका व पदवीिारक शिक्षकाांिा TET परीक्षा उतीणय होणे अशिवार्य 
राहणार िाही.” असे वाचण्र्ात र्ाव.े 
 
 
 
 

 



िासि िुध्दीपत्र क्रमाांकः शिईिी- 2014/प्र.क्र.294/िीएििी-1 
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सदर िासि िुध्दीपत्र महाराष्ट्र िासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा सांकेताक  201412031244150921 असा आहे. हा आदेि 
शडर्ीिल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्र्ात र्ेत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेिािुसार व िावािे.  

 
 
 
                         ( रा.र्. र्ुांर्ाळ ) 
   उप सशचव, महाराष्ट्र िासि 

 

प्रत, 
1. मा. राज्र्पालाांचे सशचव, रार्भवि, मुांबई 

2. मा. मुख्र्मांत्री र्ाांचे सशचव, मांत्रालर्, मुांबई 

3. मा.मांत्री/मा. राज्र्मांत्री र्ाांचे खार्र्ी सशचव ( सवय ) 
4. मा.शविािसभा / शविािपशरषद सदस्र् शविाि भवि, मुांबई (सवय) 
5. मा. मुख्र् सशचव र्ाांचे स्वीर् सहाय्र्क 

6. मा. सशचव, िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मांत्रालर्, मुांबई 

7. आर्ुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 

8. आर्ुक्त, महािर्रपाशलका (सवय) 
9. सांचालक, माशहती व र्िसांपकय  सांचालिालर्, मांत्रालर्, मुांबई 

10. शर्ल्हाशिकारी, सवय शर्ल्हे 

11. मुख्र् कार्यकारी अशिकारी, शर्ल्हा पशरषद (सवय) 
12. राज्र् प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, चिीरोड, मुांबई 

13. शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 

14. शिक्षण सांचालक (माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 

15. शिक्षण सांचालक (शिरांतर शिक्षण), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे  
16. आर्ुक्त, महाराष्ट्र राज्र् पशरक्षा पशरषद, पुणे  
17. सांचालक, महाराष्ट्र राज्र् िैक्षशणक सांिोिि व प्रशिक्षण पशरषद, पुणे 
18. सांचालक, महाराष्ट्र राज्र् पाठर्पुस्तक शिर्ममती व अभ्र्ासक्रम सांिोिि मांडळ (बालभारती), पुणे 

19. अध्र्क्ष, महाराष्ट्र राज्र् माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक शिक्षण मांडळ 
20. सवय शवभार्ीर् शिक्षण उपसांचालक 

21. सवय शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक / माध्र्शमक/शिरांतर),  शर्ल्हा पशरषद (सवय) 
22. मुख्र्ाशिकारी, िर्रपाशलका / िर्र पशरषद (सवय) 
23. शिवड िस्ती, (शिएििी -1)   

 

Ramchandra 
Ganpat Gunjal

Digitally signed by Ramchandra Ganpat 
Gunjal 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=School Education & Sports Dept, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=Ramchandra Ganpat Gunjal 
Date: 2014.12.03 12:52:26 +05'30'
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भूतपूर्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कके्षतील 
िामनिदेशिाच्या कोट्यातील गट-क र् गट-ब 
(अराजपनित) मधील पदे भरतािा अिुसरार्याची 
कायवपद्धती सुधानरत करण्याबाबत. 

  

        महाराष्ट्र शासि  
सामान्य प्रशासि नर्भाग 

शासि निर्वय क्रमांक: प्रानिमं-1215/(प्र.क्र. 55/15)/13-अ 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंिालय, मंुबई- 400 032 
  नद. 5 ऑक्टोबर, 2015 

संदभव :-  
1) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र. प्रानिमं-2007/प्र.क्र.46/07/13-अ, 

      नद. 19/10/2007. 
 2) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र. प्रानिमं-2007/प्र.क्र.46/07/13-अ, 
     नद. 27/06/2008. 

3) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र. प्रानिमं-1011/प्र.क्र.91/11/13-अ, 
     नद. 26/12/2011. 
 4) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र. प्रानिमं-1214/प्र.क्र.43/14/13-अ, 
     नद. 05/06/2014. 
प्रस्तार्िा :- 
 संदभाधीि क्र.1 येथील शासि निर्वयान्र्ये महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या कके्षबाहेरील 
भूतपूर्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळांच्या कके्षतील िामनिदेशिाच्या कोट्यातील गट-क मधील पदे 
भरतािा अिुसरार्याची कायवपद्धती नर्नहत केली आहे. संदभांनकत क्र.2 च्या शासि निर्वयान्र्ये 
संदभाधीि क्र.1 येथील शासि निर्वयातील काही तरतुदींमध्ये सुधारर्ा नर्नहत करण्यात आल्या 
आहेत. संदभाधीि क्र.2 येथील नद. 27/06/2008 च्या शासिनिर्वयामधील मुद्दा क्र. 6 मध्ये पनरके्षचा 
निकाल तयार करतािा ज्या उमेदर्ारांिा लेखी परीके्षमध्ये समाि गुर् प्राप्त झाले आहेत अशा 
उमेदर्ारांच्या निर्डीबाबतचा प्राधान्यक्रम नर्नहत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रशासनकय 
न्यायानधकरर्, मंुबई येथे दाखल झालेल्या मूळ अजव क्र.124/2014 यामध्ये समाि गुर् प्राप्त 
उमेदर्ारांच्या बाबतीत शासि निर्वय नद. 27/6/2008 मधील पनरच्छेद 6 अन्र्ये नर्नहत करण्यात 
आलेला उपरोक्त प्राधान्यक्रम हा संनर्धािातील अिुच्छेद 14 र् 16 मधील तरतुदींशी सुसंगत 
िसल्याचे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर् यांिी िमूद केले आहे.  तसेच, त्याच तरतुदीसंबंधात 
मा. उच्च न्यायालय, िागपूर खंडपीठ यांिी नरट यानचका क्र.4723/2013 यामध्ये समाि गुर् 
नमळालेल्या उमेदर्ारांचा गुर्र्त्ताक्रम निनचचत कररे्साठी सध्याचा प्राधान्यक्रम रद्द करुि र्याच्या 



शासि निर्वय क्रमांकः प्रानिमं-1215/(प्र.क्र. 55/15)/13-अ 
 

                  पृष्ट्ठ 5 पैकी 2  

आधारे गुर्र्त्ताक्रम ठरनर्ण्यात यार्ा अशा आशयाचे आदेश पानरत केल े आहेत. समाि गुर् प्राप्त 
उमेदर्ारांच्या निर्डीसंदभात निर्डसनमत्यांकडूि देखील शासिास मागवदशविाथव प्रस्तार् प्राप्त होत 
असल्यािे सदर तरतुदींमध्ये सुधारर्ा करण्याची बाब शासिाच्या नर्चाराधीि होती.  

यानशर्ाय, संदभांनकत क्र. 4 येथील नद. 5/6/2014 च्या शासि निर्वयान्र्ये गट-क आनर् 
गट-ब (अराजपनित) मधील कोर्त्याही पदासाठी मौनखक परीक्षा (मुलाखती) ि घेरे्बाबतचा निर्वय 
घेण्यात आला. सदर शासि निर्वयातील मुद्दा क्र.2[पनर.5(4)] मध्ये खालील तरतूद नर्नहत आहे :- 

“शालांत पनरक्षा उत्तीर्व पेक्षा कमी अहवता आर्चयक असलेल्या उदा. सुतार, गर्ंडी, 
र्ाहिचालक इत्यादी संर्गातील पदांसाठी व्यार्सानयक चाचर्ी तसेच, आर्चयक तेथे शानररीक 
क्षमतेची चाचर्ी घेरे् आर्चयक असल्यामुळे अशा उमेदर्ारांची निर्ड करतािा 60 गुर्ांची 
व्यार्सानयक चाचर्ी र् आर्चयक तेथे 40 गुर्ांची शानररीक क्षमतेची चाचर्ी ठेर्ूि उमेदर्ारांची निर्ड 
करण्यात यार्ी.” 

तथानप, उक्त पदांकरीता जेव्हा मोठ्या संख्येिे अजव प्राप्त होतात त्यार्ेळी या सर्व उमेदर्ारांची 
व्यार्सानयक चाचर्ी घेरे् र् त्यार्रुि तुलिेिे अनधक सुयोग्य असलले्या उमेदर्ारांची निर्ड कररे् 
निर्ड सनमत्यांच्या दृष्ट्टीिे अडचर्ीचे होत असल्यािे अशा पनरस्स्थतीमध्ये सुयोग्य उमेदर्ारांच्या 
निर्डीकनरता कायवपध्दती नर्नहत करण्याची बाब देनखल शासिाच्या नर्चाराधीि होती. 
शासि निर्वय :-  
 प्रस्तार्िेत िमूद पाचर्वभूमीिुसार संदभाधीि क्र. 2 येथील शासि निर्वय, नद.27/06/2008 
मधील मुद्दा क्र.6 मधील तरतुदीऐर्जी आता खालील प्रमारे् सुधारीत तरतूद करण्यात येत आहे:- 
 “परीके्षचा निकाल तयार करतािा परीके्षत ज्या पाि उमेदर्ारांिा समाि गुर् असतील अशा 
उमेदर्ारांचा गुर्र्त्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमारे् निनचचत करण्यात यार्ा :- 
 अ) र्यािे ज्येष्ट्ठ असलेल्या उमेदर्ारास प्राधान्य देण्यात यार्े. 
 ब) समाि र्य असलेल्या उमेदर्ारांच्या बाबतीत, अजव सादर करण्याच्या अंनतम नदिांकास 
उच्चतर शैक्षनर्क अहवता (पदव्युत्तर पदर्ीधर, पदर्ीधर, उच्च माध्यनमक शालांत परीक्षा उत्तीर्व, 
माध्यनमक शालांत परीक्षा उत्तीर्व अशा प्रकारे) धारर् करर्ाऱ्या उमेदर्ारास प्राधान्यक्रम देण्यात यार्ा.  
 क) र्रील अिु. क्र. 1 र् 2 या दोन्ही अटींमध्ये समाि ठरत असलेल्या उमेदर्ारांच्या बाबतीत, 
सदर पदाकनरता आर्चयक असलेल्या नकमाि शैक्षनर्क अहवतेमध्ये उच्चतर गुर् प्राप्त उमेदर्ारास 
प्राधान्यक्रम देण्यात यार्ा.  
2. तसेच, संदभांनकत क्र. 4 येथील शासि निर्वय, नद.05/06/2014 मधील पनरच्छेद क्र. 2 च्या 
शेर्टी पुढील तरतूद समानर्ष्ट्ट करण्यात येत आहे:- 
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 “शालांत पनरक्षा उत्तीर्व पेक्षा कमी अहवता आर्चयक असलेल्या कौशल्याधारीत पदांकरीता 
व्यार्सानयक चाचर्ी तसेच, आर्चयक तेथे शानररीक क्षमतेची चाचर्ी घेरे् आर्चयक असूि अशा 
पदांर्रील भरतीकरीता जेव्हा मोठ्या संख्येिे अजव प्राप्त होतात आनर् नततक्या उमेदर्ारांची 
व्यार्सानयक चाचर्ी घेरे् शक्य िसते त्यार्ेळी उमेदर्ारांची संख्या मयानदत होण्याकनरता र् अनधक 
सक्षम उमेदर्ार उपलब्ध होण्याकनरता संबंनधत निर्ड सनमती चाळर्ी परीके्षचा पयाय निर्डू शकेल. 
माि अशा प्रकारची पनरस्स्थती निमार् झाल्यास चाळर्ी परीक्षा घेण्याचा निर्वय संबंनधत निर्ड 
सनमतीकडूि घेतला जाऊ शकेल असा उल्लेख जानहरातीमध्ये कररे् आर्चयक राहील. तसेच अशा 
चाळर्ी परीके्षतील प्रचिांचे स्र्रुप र्स्तुनिष्ट्ठ बहुपयायी स्र्रुपाचे असार्े. चाळर्ी पनरके्षमधील 
प्रचिांचा स्तर/दजा संबंनधत पदाकनरता नर्नहत करण्यात आलेल्या नकमाि शैक्षनर्क अहवतेिुसार 
तसेच, संबंनधत पदासाठी आर्चयक असलेल्या कौशल्य तपासर्ीस पूरक असार्ा. तसेच अशा 
चाळर्ी परीके्षचा अभ्यासक्रम, प्रचिांचा प्रकार र् प्रचिसंख्या इत्यानद बाबी देखील निनचचत करुि 
त्यास संबंनधत निर्ड सनमतीिे पूर्वप्रनसध्दी देरे् आर्चयक राहील.  

या चाळर्ी परीके्षतूि “प्रर्गवनिहाय नरक्त पदांच्या संख्येच्या चौपट” या प्रमार्ात पाि 
ठरर्ाऱ्या उच्चतर गुर्र्त्ताधारक उमेदर्ारांची व्यार्सानयक चाचर्ी घेण्यात यार्ी. तथानप, सदर 
चाळर्ी परीक्षा ही फक्त उमेदर्ारांची संख्या मयानदत/कमी करण्यासाठी असूि सदर परीके्षमध्ये 
नमळालेल्या गुर्ांचा नर्चार अंनतम निर्डसूची तयार करतािा करण्यात येऊ िये.”  
3. र्रील सुधारर्ांच्या पनरर्ामी शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग, क्र. प्रानिमं-
2007/प्र.क्र.46/07/13-अ, नद.27/06/2008 मधील पनरच्छेद क्र.6 निरस्त करण्यात येत आहेत. 
4. ज्या प्रकरर्ी, हे आदेश निगवनमत होण्यापूर्ी जानहरात प्रनसद्ध करूि निर्ड प्रनक्रया सुरु 
करण्यात आली आहे अशी प्रकररे् र्गळता, हे आदेश तात्काळ अमलात येतील. 
5. सदर शासि निर्वय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 201510061044361607 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षांनकत करूि काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार र् िार्ािे. 
 

 
               ( डॉ. भगर्ाि सहाय ) 

               अ.मु.स.(सेर्ा), महाराष्ट्र शासि 
प्रनत, 

1.  राज्यपालांचे सनचर्, राजभर्ि, मलबार नहल, मंुबई, 

Bhagwan 
Sahai

Digitally signed by Bhagwan Sahai 
DN: c=IN, o=All India Service, ou=IAS, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Bhagwan Sahai 
Date: 2015.10.06 10:45:40 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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2.  मुख्यमंिी यांचे प्रधाि सनचर्,मंिालय,मंुबई, 
3.  सर्व मंिी / राज्यमंिी यांचे खाजगी सनचर्, मंिालय,मंुबई 
4.  नर्रोधी पक्षिेता, नर्धािपनरषद / नर्धािसभा यांचे खाजगी सनचर्, नर्धािभर्ि, मंुबई, 
5.  सर्व नर्धािमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
6.  मुख्य सनचर्, 
7.  सर्व मंिालयीि नर्भागांचे अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/सनचर्, 
8.  *प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई/िागपूर/औरंगाबाद,  
9.  *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई/िागपूर/औरंगाबाद, 
10.  *प्रबंधक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयुक्त यांचे कायालय, मंुबई, 
11.   *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर्, मंुबई/िागपूर/औरंगाबाद 
12.   *सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयेाग, मंुबई, 
13.   *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धािसभा) मंुबई, 
14.   *सनचर्, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय (नर्धाि पनरषद) मंुबई, 
15.   *राज्य निर्डरू्क आयुक्त, राज्य निर्डरू्क आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मंुबई, 
16.   *सनचर्, राज्य मानहती आयोग, िर्ीि प्रशासकीय भर्ि, मंुबई, 
17.   *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा र् अिुजे्ञयता) महाराष्ट्र, मंुबई, 
18.   *महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मंुबई, 
19.   *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा र् अिुजे्ञयता) महाराष्ट्र, िागपूर, 
20.   *महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, िागपूर, 
21.   महासंचालक, मानहती र् जिसंपकव  महासंचालिालय, मंुबई (प्रनसध्दीकनरता 5 प्रती) 
22.    गं्रथपाल, महाराष्ट्र नर्धािमंडळ सनचर्ालय, गं्रथालय, 6र्ा मजला, नर्धाि भर्ि,  
          मंुबई 400 032 (10 प्रती)       
23.    अनधदाि र् लेखा अनधकारी, मंुबई, 
24.    निर्ासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई, 
 25.   मुख्य लेखापरीक्षक (निर्ासी लेखा), कोंकर् भर्ि, िर्ी मंुबई, 
  26.   सर्व नर्भागीय आयुक्त, 

       27.   सर्व नजल्हानधकारी, 
       28.   सर्व नजल्हा पनरषदांचे मुख्य कायवकारी अनधकारी, 

   29.   सर्व मंिालयीि नर्भागाच्या नियंिर्ाखालील सर्व नर्भागप्रमुख/ प्रादेनशक नर्भाग    
                 प्रमुख/ कायालय प्रमुख  (मंिालयीि नर्भागांमाफव त)      
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         30.   मंिालय मध्यर्ती गं्रथालय, मंिालय, मंुबई (2 प्रती) 
     31.   सामान्य प्रशासि नर्भागातील सर्व कायासिे      

          32.    भारतीय जिता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरॅक िं.1 योगके्षम समोर, र्संतरार्   
                    भागर्त चौक, िरीमि पाँईंट, मंुबई -20 (5 प्रती) 

                 33.    इंनडयि िॅशि ल काँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस (आय) सनमती, नटळक भर्ि,      
                            काकासाहेब गाडगीळ मागव, दादर, मंुबई- 25 (5 प्रती) 
                 34.     िॅशिनलस्ट काँगे्रस पाटी, राष्ट्रर्ादी भर्ि, फ्री पे्रस जिवल मागव, िरीमि पाँईंट, मंुबई -21  
                             (5 प्रती) 
                 35.     भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (माक्सवर्ादी), महाराष्ट्र कनमटी, जिशक्ती हॉल,  
                      ग्लोब नमल पॅलेस, र्रळी, मंुबई- 13 (5 प्रती) 
                  36.     नशर्सेिा, नशर्सेिा भर्ि, गडकरी चौक, दादर, मंुबई- 28 (5 प्रती)   
                  37.     बहुजि समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदाि, मंुबई -1 (5 प्रती) 

      38.     भारतीय कम्युनिस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभुर्ि, एस. व्ही.पटेल रोड,  
                 मंुबई- 4 (5 प्रती) 
       39.     सर्व मंिालयीि नर्भाग (आस्थापिा),  
                  त्यांिी हे आदेश सर्व संबंनधतांच्या निदशविास आर्ार्ेत.  
       40.     निर्ड िस्ती (का. 13-अ)            

                               *पिािे        
 



 
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय, 
वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी 5% 
आरक्षण 
सिव समािशेक स चना. 

 

महाराष्ट्र शासन  
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणवय क्रमाूंक : राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मूंत्रालय विस्तार भिन, मुूंबई - 400032 

वदनाूंक  01 जुल,ै 2016  
 

िाचा:- 
1. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र. राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुस-े2 वद.21 ज न, 2006 
2. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुस-े2 वद.18 नोव्हेंबर, 2006 
3. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र. सूंक्रीआ-1006/प्र.क्र.182/क्रीयुस-े2 वद. 6 मे , 2008  
4. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीआ-2007/(प्र.क्र.329/07) क्रीयसुे-2 वद.11 जुलै, 2008 
5. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.क्रीअसो-1908/(प्र.क्र.394/08)क्रीयुसे-2वद.21 ऑगस्ट, 2008 
6. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.क्रीस्पधा-2108/(प्र.क्र.538/08) क्रीयसु-े2 वद.14 जुलै, 2009 
7. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीआ-2010/(प्र.क्र.270/10)क्रीयुस-े2 वद.17 ऑगस्ट, 2010 
8.शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र.सूंक्रीआ- 2108/(प्र.क्र.440/08)क्रीयुसे-2 वद.20 सप्टेंबर, 2013 
9. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीणव-1714/प्र.क्र.325/क्रीयुस-े2 (आवदिासी क्रीडा स्पधा )   
     वद.22 एवप्रल, 2015 
10. सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.404/काया.12,वद. 25 एवप्रल,2016 
11. मवहला ि बालविकास विभाग, क्र.82/2001/मसेआ-2000/प्र.क्र.415/का-2,वद. 25 मे,2001  

 

प्रस्तािना :-  
        राष्ट्रीय ि आूंतरराष्ट्रीय स्पधामध्ये पदके प्राप्त करणारे खेळाड  राष्ट्रास तसेच राज्यास लौवकक 

प्राप्त करुन देत असतात. खेळाड ूंना खेळामध्ये प्राप्त होणाऱ्या सूंधी ि  शैक्षवणक अहवता वमळविण्याचा 
कालािधी एकच असल्याने त्याूंना दोन्ही आघाडींिर सारख्याच प्रमाणात लक्ष देता येणे शक्य नसते.  
बऱ्याचदा त्याूंची शैक्षवणक क्षते्रात वपछेहाट होते ि त्यामुळे नोकरी व्यिसायाच्या स्पधेत ते अन्य 
विद्यार्थ्यांशी स्पधा करु शकत नाहीत.  ही बाब विचारात घेऊन  शासनाने विविध शासकीय विभागात ि 
शासनाच्या मालकीच्या ि वनयूंत्रणाखाली असलेल्या महामूंडळात, स्थावनक  प्रावधकरणात ि शासकीय 
सिलती प्राप्त केलेल्या सूंस्थाूंमध्ये नोकरीसाठी अत्त्युच्च गुणित्ताप्राप्त खेळाड ूंकवरता ५% आरक्षण 
ठेिण्याचा वनणवय वदनाूंक 30.04.2005 च्या शासन वनणवयानुसार घेतला. या शासन वनणवयानुसार 
सूंबूंवधत विभागामार्व त पदभरतीसाठी प्रथम अजव मागविण्यात येतात. अजव केलेल्या सिव खेळाड  
अजवदाराूंची क्रीडा विषयक पात्रतेबाबतची प्रमाणपत्रे, ते लखेी पवरक्षते पात्र झाल्यानूंतर सूंबूंवधत 
विभागाकड न प्रमावणत करण्याकवरता आयुक्त, क्रीडा ि युिक सेिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याूंच्याकडे 
पाठविण्यात येतात. खेळाड ूंचे, सूंघटना सवचिाूंचे ि विद्यापीठ सूंचालकाूंच ेप्रवतज्ञापत्र प्राप्त करुन घेि न 
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त्यानुसार आयुक्तालयाव्दारे प्रस्तािाूंची पडताळणी करुन सूंबूंवधत विभागास पात्र/अपात्र  अहिाल 
पाठविण्यात येतो. 

शासनाच्या असे वनदशवनास आल ेआहे की, बऱ्याच खेळाड  उमेदिाराूंना शासन वनणवयातील 
तरतुदीची मावहती नसल्यामुळे पात्रता नसतानाही पदभरतीसाठी अजव भरले जातात खेळाड  क्रीडा 
विषयक पात्रता धारण करीत नसताना लेखी परीक्षा उत्तीणव झाल्यास योग्य खेळाड  न वमळाल्यामुळे ५% 
आरक्षणातील पद वरक्त राहते ि इतर अनेक अनेक समस्या उद्भितात. काही खेळाड  पडताळणीअूंती 
अपात्र असल्याच ेसूंचालनालयामार्व त कळविल्यानूंतर त्या विरोधात मा.प्रशासकीय न्यायावधकरण ि 
मा.उच्च न्यायालयामध्ये वनणवयाचे विरोधात यावचका दाखल  करतात.  

िरील परीस्स्थती विचारात घेता खेळाड  आरक्षणाूंतगवत होणारी भरती प्रवक्रया अवधक पारदशवक 
/ सुटसुटीत व्हािी यादृष्ट्टीने प्रचवलत तरत दीमध्ये सुधारणा करून सुधावरत शासन वनणवय वनगववमत 
कराियाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  
शासन वनणवय  :  

या शासन वनणवयाव्दारे खेळाड ूंसाठीच्या 5% आरक्षणाबाबतचा म ळ शासन वनणवय वदनाूंक 
30.04.2005 ि त्यानूंतर या विभागाने वनगववमत केलेले सिव शासन वनणवय, पवरपत्रक, पत्र इ. 
अवधक्रवमत करण्यात येत अस न नोकरीत 5% आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खेळाड ूंसाठी पुढीलप्रमाणे 
सुधावरत आदेश देण्यात येत आहेत:- 
१ खेळाड  विषयक आरक्षण लाग  असललेी कायालये :- 

सदर शासन वनणवय शासकीय/ वनमशासकीय कायालय/ शासकीय उपक्रमातील साूंविधावनक 
सूंस्था/वजल्हापवरषदा/ पूंचायत सवमत्या / ग्रामपूंचायती/ नगरपवरषदा/ नगरपावलका/ 
महानगरपावलका/ मूंडळे/ महामूंडळे/ शासनाचे अूंगीकृत व्यिसाय/ विद्यापीठे/ कृषी विद्यापीठे 
/शासकीय वशक्षण सूंस्था आश्रमशाळाूंसह/सहकारी सूंस्था/ सहकारी साखर कारखाने/ सहकारी 
स तवगरण्या/बॅका/सहकारी बॅंका/सहाय्यक अनुदान वमळणाऱ्या  शासन मान्य स्िचे्छा  सूंस्था याूंच्यासह 
अन्य ज्या ज्या प्रकारच्या सूंस्था ि  कायालये याूंना राज्याच्या वतजोरीत न वनधी/ अनुदान/ सहाय्यक 
अनुदान वमळते अशा सिव प्रकारच्या  सूंस्था/मूंडळे याूंना त्याूंच्या आस्थापनेिरील पदािर खेळाड ूंसाठी 
5 %  आरक्षण (समाूंतर आरक्षण) लाग  करणे बूंधनकारक राहील.    
२.  क्रीडा विषयक अहवता:- 

   
गट क्रीडा विषयक अहवता 

       (पवरवशष्ट्ट अ प्रमाणे ) 
खेळविषयक पात्रता 

ियैस्क्तक स्पधा साूंवघक स्पधा 
अ i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पधा  

     (िवरष्ट्ठ गट)  
ii) पॅरा ऑवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय  
     स्पधा 
iii) जागवतक आूंतरविद्यापीठ 
क्रीडा स्पधा 

महाराष्ट्राच्या खेळाड ने 
भारताच ेप्रवतवनवधत्ि 
करताना प्रथम, वितीय 
अथिा तृतीय स्थान /सुिणव, 
रौप्य ककिा कास्य पदक 

महाराष्ट्राच्या खेळाड चा 
समािशे असलेल्या भारतीय 
सूंघाने प्रथम, वितीय अथिा 
तृतीय स्थान /सुिणव, रौप्य 
ककिा काूंस्य पदक वमळविणे 
आिश्यक  



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 
 

पृष्ट्ठ 19 पैकी 3  
 

iv) आूंतरराष्ट्रीय शालेय 
महासूंघा-  
     िारा आयोवजत जागवतक 
शालेय  क्रीडा स्पधा 
v) गॅ्रन्डमास्टर वकताब 

वमळविणे आिश्यक/ 
गॅ्रन्डमास्टर वकताब अथिा 
ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधेत 
सहभाग  

ब i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पधा 
(कवनष्ट्ठ गट)   

ii) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा                   
( िवरष्ट्ठ गट) 

iii) पॅरा ऑवलम्पपक राष्ट्रीय 
क्रीडा स्पधा  

iv) राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा 
v) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला 

क्रीडा स्पधा 
vi) अवखल भारतीय आूंतर 

विद्यापीठ क्रीडा स्पधा 
 vii) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर     

स्पधा 

महाराष्ट्राच्या खेळाड ने 
भारताच े प्रवतवनवधत्ि 
करताना /महाराष्ट्राच े
/विद्यापीठाच े प्रवतवनवधत्ि 
करताना प्रथम, वितीय 
अथिा तृतीय स्थान/ सुिणव, 
रौप्य ककिा कास्य पदक 
वमळविणे आिश्यक/ 
अथिा)आूंतरराष्ट्रीय मास्टर 
वकताब वमळविणे आिश्यक 

महाराष्ट्राच्या खेळाड चा 
समािशे असलेल्या भारतीय 
सूंघाने /महाराष्ट्राच्या/ 
विद्यापीठाच ेसूंघाने प्रथम, 
वितीय अथिा तृतीय स्थान/ 
सुिणव, रौप्य ककिा काूंस्य 
पदक वमळविणे आिश्यक/ 
ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधेत 
सहभाग 

क i) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा               
   ( कवनष्ट्ठ गट) 

ii) राज्य स्तरािरील िवरष्ट्ठ 
क्रीडा स्पधा 

iii) राज्यस्तर शालेय क्रीडा 
स्पधा 

iv) ग्रामीण ि मवहला क्रीडा 
स्पधा 

v) राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ 
क्रीडा स्पधा (अश्वमेध)  

vi) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा 
स्पधा 

vii) राज्यस्तर पॅरा ऑवलम्पपक 
क्रीडा स्पधा 

viii) राज्यस्तर अपूंग क्रीडा 
स्पधा 

राष्ट्रीय स्तरािरील 
स्पधेमध्ये महाराष्ट्राचे/राज्य 
स्तरािर सूंबूंवधत 
विभाग/वजल्हयाच े
प्रवतवनवधत्ि करून प्रथम, 
वितीय अथिा तृतीय 
स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा 
कास्य पदक वमळविणे 
आिश्यक 

राष्ट्रीय स्तरािरील स्पधेमध्ये 
महाराष्ट्राचे/राज्य स्तरािर 
सूंबूंवधत विभाग/वजल्हयाचे 
प्रवतवनवधत्ि करून सूंघाने 
प्रथम, वितीय अथिा तृतीय 
स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा 
काूंस्य पदक वमळविणे 
आिश्यक 
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ड i) राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील 
क्रीडा स्पधा 

 

प्रथम, वितीय अथिा तृतीय 
स्थान /सुिणव, रौप्य ककिा 
कास्य पदक वमळविणे 
आिश्यक 

सूंघाने प्रथम, वितीय अथिा 
तृतीय स्थान /सुिणव, रौप्य ककिा 
काूंस्य पदक वमळविणे आिश्यक 

ii)   राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ गट िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग 
iii)  पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय क्रीडा  
     स्पधा  

िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग 

 

पात्र स्पधांचा तपशील परीवशष्ट्ट 'अ' मध्ये वदलेला आहे 
 

३. स्पधाविषयक अन्य अटी ि शती :- 
(अ) (i)  उपरोक्त अ ि ब गटातील स्पधा या सूंबूंवधत खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय ऑवलस्पपक 
सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या आूंतरराष्ट्रीय रे्डरेशनने आयोवजत केलेल्या असाव्यात अथिा 
आूंतराराष्ट्रीय सवमतीने स्ित: अथिा इूंवडयन ऑवलस्पपक असोवशएशन याूंनी आयोवजत केलेल्या 
असाव्यात.  
(ii) उपरोक्त स्पधा व्यवतवरक्त सूंबूंवधत मान्यताप्राप्त खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय रे्डरेशनने/सूंबूंवधत 
खेळाच्या राष्ट्रीय रे्डरेशनने आूंतरराष्ट्रीय स्तरािरील मान्यता प्राप्त स्पधेच ेआयोजन केलेले 
असाि.े यामध्ये सहभागी होणा-या खेळाड ूंची वनिड ही राष्ट्रीय सूंघात न झालेली असािी 
ियैस्क्तकवरत्या आयोवजत केलले्या ककिा आमूंवत्रत स्िरुपाच्या स्पधामध्ये भाग घेतलेल्या 
खेळाड ूंचा यासाठी विचार करता येणार नाही. 
(iii)   राष्ट्रीय अकजक्यपद स्पधाच ेआयोजन भारतीय ऑवलम्पपक सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या 
सूंबूंवधत खेळाच्या राष्ट्रीय रे्डरेशनने/सूंघटनेने केलेले असाि.े 
(iv)  राज्य क्रीडा अकजक्यपद स्पधांच ेआयोजन महाराष्ट्र ऑवलस्पपक असोवशएशनशी सूंलग्न 
असलेल्या सूंबूंवधत खेळाच्या राज्य सूंघटनेने केलेले असाि.े 
(v)    एकविध खेळ सूंघटनेिारा आयोवजत राष्ट्रीय स्पधा असल्यास स्पधा काळात सदर राष्ट्रीय 
सूंघटनेस इूंवडयन ऑवलम्पपक असोवसएशनची (IOA) आवण महाराष्ट्र ऑवलस्पपक असोवसएशनची 
(MOA) सूंलग्नता असणे हा वनकष अवनिायव राहील. 
(vi)   एकविध खेळ सूंघटनेिारा आयोवजत राज्य स्पधा असल्यास स्पधा कालािधीत सदर राज्य 
सूंघटनेस महाराष्ट्र ऑवलम्पपक असोवसएशनची (MOA) सूंलग्नता असणे हा वनकष अवनिायव 
राहील. 
(आ) (i)   जागवतक आूंतरविद्यापीठ स्पधा ही आूंतरराष्ट्रीय आूंतरविद्यापीठ स्पोटवस बोडव िारा  
आयोवजत केलेल्या असाव्यात. 
(ii)  तसेच अवखल भारतीय आूंतरविद्यापीठ स्पधा ह्या अवखल भारतीय विद्यापीठ क्रीडा बोडामार्व त 
आयोवजत केलेल्या असाव्यात.  
(iii)  राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ स्पधांचे (अश्वमेध) आयोजन सूंबूंवधत विद्यापीठाने केलेले असाि.े 
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(इ)  (i)  पॅरा ऑवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय स्पधा या सूंबूंवधत खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय पॅरा ऑवलम्पपक  
सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या आूंतरराष्ट्रीय पॅरा ऑवलम्पपक सवमतीने स्ित :आयोवजत केलेल्या 
असाव्यात.  तसेच  उपरोक्त  स्पधां  व्यवतवरक्त  असलेल्या  स्पधा  मान्यता  प्राप्त खेळाूंच्या अस न 
आूंतरराष्ट्रीय स्तरािरील मान्यता प्राप्त सूंघटनेने आयोवजत केलेल्या असाव्यात यामध्ये 
सहभागी होणा-या खेळाड ूंची वनिड ही राष्ट्रीय सूंघात न झालेली असािी. ियैस्क्तकवरत्या ककिा 
आमूंवत्रत स्िरुपाच्या स्पधा मध्य ेभाग घेतलेल्या खेळाड ूंचा यासाठी विचार करता येणार नाही. 
(ii)   राष्ट्रीय ि राज्यस्तर पॅरॉवलस्पपक क्रीडा स्पधांच ेआयोजन सूंबूंवधत पॅरॉवलस्पपक खेळ सूंघटनेने 
केलेले असाि.े  
(iii)  अपूंग क्रीडा स्पधांच ेआयोजन हे आयुक्त, अपूंगकल्याण विभाग याूंच्यामार्व त करण्यात आलेल्या 
असाव्यात.  
(ई) (i)  आूंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा हया आूंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा महासूंघािारा आयोवजत 
केलेल्या असाव्यात. 
(ii)   राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा हया भारतीय शालेय क्रीडा महासूंघािारा आयोवजत केलेल्या 
असाव्यात.  
(iii)  राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पधां मवहला ि ग्रामीण क्रीडा स्पधाचे आयोजन (राजीि गाूंधी खेल 
अवभयान अूंतगवत) क्रीडा ि युिक सेिा सूंचालनालय मार्व त केलेले असाि.े  
(उ) (i)  राज्यस्तर अवदिासी क्रीडा स्पधांचे आयोजन हे आयुक्त, अवदिासी विकास विभागामार्व त 
करण्यात आलेले असाि.े  
(ऊ) कें द्रशासनािारा याप िी भारतीय खेळप्रावधकरण/पूंचायत युिा ि क्रीडा अवभयाना अूंतगवत 
आयोवजत झालेल्या ि आता राजीि गाूंधी खेलअवभयान अूंतगवत आयोवजत केल्या जात असलेल्या 
ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पधा  (ियैस्क्तक अथिा साूंवघक क्रीडा स्पधा ) ह्या भारतीय खेळप्रावधकरण 
िारा आयोवजत केलेल्या असाव्यात. 
(ए) आूंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये साूंवघक/ ियैस्क्तक स्पधेमध्ये वकमान 12 देशाूंच्या सूंघाचा /ियैस्क्तक  
स्पधेमध्ये (ियैस्क्तक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक िजनी गटात) स्ितूंत्रपणे वकमान 12 खेळाड ूंचा समािशे 
असािा. सिव प्रकारच्या राष्ट्रीय/राज्य अकजक्यपद स्पधेमध्ये वकमान ६०% राज्य/वजल्हे सहभागी होणे 
आिश्यक राहील. 
4.    सिवसाधारण अहवता:- 

(i)             खेळाड  हा महाराष्ट्राचा रवहिाशी असािा ि त्याला मराठीचे ज्ञान असाि.े 
(ii) सदर खेळाड  सूंबूंवधत पदाच्या सेिा प्रिशे वनयमातील तरत दीनुसार पदासाठी आिश्यक 
असणारी वकमान शैक्षवणक ि इतर अहवता प्राप्त करणारा असािा. 

(iii) खेळाड ूंसाठी असलेल्या आरक्षणात न सरळसेिनेे नेमलेला उमेदिार हा आरक्षण कबद  
नामािलीमध्ये त्या त्या प्रिगामध्ये गणला जाईल उदा. अनुस वचत जातीच े खेळाड  व्यक्ती ही 
अनुस वचत जातीच्या आरक्षणाच्या कबद िर गणली जाईल. 
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(iv) राज्य शासनाच्या सेिते याप िीच असलेल्या उमेदिाराूंना त्याूंनी क्रीडा क्षते्रात अवधक िवरष्ट्ठ 
स्थान अथिा पदक प्राप्त केल्यास ि ते शैक्षवणक अहवता ियोमयादा इत्यादी बाबींसह पात्र 
असल्यास िवरष्ट्ठ  जागेसाठी ते अजव करण्यास पात्र राहतील. 

(v) खेळाड  उमेदिाराूंनी अजव करण्याप िीच सुधारीत तरत दीनुसार विभागीय उपसूंचालक 
याूंचेकड न खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आिश्यक आहे. त्यामुळे खेळाड  
उमेदिाराने अजासोबतच विभागीय उपसूंचालक याूंनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत ि 
खेळाड  कोणत्या सूंिगासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमावणत केलेले प्रमाणपत्र जोडणे आिश्यक 
राहील.  
(vi) खेळाड ूंसाठी विवहत करण्यात आलेले सदर 5  टक्के आरक्षण गट-अ, ब, क आवण ड या 
गटातील पदाूंच्या सरळसिेा भरतीसाठी अनुज्ञये राहील. 
(vii) खेळाड ची गुणित्ता ि पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी सेिाप्रिशे वनयमानुसार 
विवहत असलेल्या ियोमयादेत 5 िषापयवत ियाची अट वशथील करण्यात यािी. तथावप ियोमयादेत 
5 िषासाठी ियाची अट वशथील करताना कोणत्याही प्रिगाच्या उमेदिाराूंची उच्चतम ियोमयादा 
43 िषे रावहल.  
(viii) सदरचे आरक्षणाकवरता सामान्य प्रशासन विभागामार्व त विवहत केलेली कायवपध्दती ि 
वनकष ि िळेोिळेी वनगववमत होणाऱ्या आदेशानुसार कायविाही होईल. 
(ix) एकाकी पदास आरक्षण लाग  राहणार नाही. 
(x) आरक्षण हे पदवनहाय ि ितेनश्रेणीवनहाय असेल. 
(xi) समाूंतर आरक्षण हे कप्पीकृत (compartmentalized) आरक्षण असल्याने त्यातील सूंिगात 
बदल करता येणार नाही ि आरक्षणाचा अनुशेष पुढे नेता येणार नाही. तसेच भरतीच्या िषात त्या 
त्या प्रिगातील मवहला उमेदिार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न 
करता त्या त्या प्रिगातील पुरुष उमेदिाराूंमार्व त भरण्यात याि.े मवहलाूंच्या आरक्षणाचा अनुशेष 
पुढे ओढण्यात येि  नये. 
(xii) एखादा उमेदिार अ गटातील नेमण कसाठी पात्र असेल तर त्याने ब, क ककिा ड गटासाठी 
अजव केल्यास त्याचा विचार करण्यास हरकत नाही. परूंतु त्याच बरोबर सूंबूंवधत उमेदिाराने अ 
गटासाठीचे पद उपलब्ध झाल्यािर अजव केल्यास त्याचा वनयमानुसार विचार करण्यात यािा. 
याचप्रमाणे गट-ब ि क गटासाठी पात्र उमेदिाराूंचा विचार करण्यात यािा. मात्र ड, क ि ब 
गटासाठी पात्र उमेदिार त्याच्या िवरष्ट्ठ गटासाठी अजव करण्यास पात्र राहणार नाही. तथावप 
कोणत्याही गटामध्ये अजव करताना त्या गटातील पदाच्या सेिा प्रिशे वनयमातील तरत दींनुसार 
सूंबूंवधत उमेदिाराने अहवता धारण करणे आिश्यक राहील. 
 
 

   



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 
 

पृष्ट्ठ 19 पैकी 7  
 

५. क्रीडा प्रमाणपत्राची िधैता पडताळणी :-  
 

(i) खेळाड स िर नम द केल्याप्रमाणे खेळविषयक अहवता प्राप्त करून प्रमाणपत्र वमळाल्यानूंतर सदर 
प्रमाणपत्र छाननी करण्यासाठी ि छाननी अूंती योग्यता वसध्द झाल्यास अ, ब, क ि ड सूंिगापैकी 
कोणत्या सूंिगासाठी पात्र आहे याची नोंद करण्यासाठी खेळाड  ज्या क्रीडा विभागात िास्तव्यास 
आहे त्या विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, याूंच्याकडे तात्काळ पाठिािीत. 
(ii)   अवधकृत एकविध सूंघटनेच्या  प्रमाणपत्राची छाननी  तसेच आवदिासी, अपूंग ि अवखल 
भारतीय आूंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पधेच्या प्रमाणपत्राची छाननी सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंना 
करता यािी याकवरता सूंबूंवधत स्पधा आयोजकाूंनी स्पधेच े आयोजन झाल्यापास न 30 वदिसाूंमध्ये 
त्या स्पधेतील खेळाड ूंचे सूंप णव रेकॉडव / स्पधेचे अवधकृत वनकाल व्यिस्स्थतवरत्या जतन करुन 
सूंबूंवधत सूंघटनेच्या विद्यमान अध्यक्ष / सवचि याूंच्या स्िाक्षरीने त्याची प्रत सिव विभागीय 
उपसूंचालक ि क्रीडा सूंचालनालयाकडे पाठविणे आिश्यक राहील.  सदर  अहिाल सूंबूंवधत 
विभागीय उपसूंचालक याूंना विवहत मुदतीत प्राप्त  न झाल्यास सूंबूंवधत सूंघटनेस विभागीय 
उपसूंचालक ७ वदिसात अहिाल सादर करण्याबाबत कळितील.  या मुदतीतही अहिाल प्राप्त न 
झाल्यास सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंना सूंबूंवधत खेळाड ला त्याच्या प्रमाणपत्राचा पडताळणी 
अहिाल पाठविणे शक्य होणार नाही ि यामुळे  खेळाड च्या होणाऱ्या  नुकसानीने सूंबूंवधत खेळालाच 
गालबोट लागेल ि त्यास सूंबूंवधत खेळ सूंघटना जबाबदार राहील. 
(iii)  सदर खेळविषयक प्रमाणपत्र खेळाड ूंकड न पडताळणीसाठी प्राप्त झाल्यानूंतर सूंबूंवधत 
विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याूंनी त्याूंची सूंघटनेकड न प्राप्त झालेल्या वनकालाच्या 
आधारे सिव आिश्यक कागदपत्राूंची प तवता झाल्यानूंतर पडताळणी करून प्रमाणपत्र योग्य 
असल्याची खात्री करून सदर क्रीडा प्रमाणपत्र अ, ब, क ि ड या सूंिगापैकी कोणत्या सूंिगासाठी 
पात्र ठरतो याबाबतचा स्पष्ट्ट उल्लेख करुन पवरवशष्ट्ट “क” नुसार प्रमावणत प्रमाणपत्र खेळाड स 
पाठिाि.े तसेच सदर अहिाल क्रीडा विभागाच्या सूंकेतस्थळािर अपलोड करािा. 
उपसूंचालकाूंिारे िरील प णव कायविाही खेळाड कड न आिश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानूंतर ि 
सूंघटनेकड न वनकालासूंदभात आिश्यक कागदपत्र ेप्राप्त झाल्यानूंतर २० कायालयीन वदिसाच्या 
आत करण्यात येईल. 
(iv)   सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालकाूंनी प्रमाणपत्राची तपासणी केल्यानूंतर खेळाड ने सादर केलेले 
प्रमाणपत्र आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरत असल्यास याबाबतचा वदलेला वनणवय/अहिाल 
खेळाड ला डाकनोंद पत्राने कळविण्यात यािा. तसेच सूंकेतस्थळािर अपलोड करािा. 
 (v) सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंचेमार्व त कळविण्यात आलेल्या वनणवयािर खेळाड ला 
आक्षपे असल्यास याबाबत खेळाड स वनणवय प्राप्त झाल्यापास न 2 मवहन्याचे आत सहसूंचालक, 
क्रीडा ि युिक सेिा, वशिछत्रपती क्रीडासूंकुल, महाळुूंगे बालेिाडी, पुणे याूंचेकडे प्रथम अपील 
करता येईल. प्राप्त होणाऱ्या अपीलािर सुनािणी घेि न वनणवय देण्याची कायविाही सहसूंचालक, 
क्रीडा ि युिकसेिा हे करतील. सहसूंचालक क्रीडा ि युिकसेिा याूंच्या वनणवयािर आक्षपे असल्यास 
आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा, पुणे याूंच्याकडे स्व्दतीय अवपल करता येईल. 
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(vi)   सूंबवधत विभागीय उपसूंचालक याूंनी पडताळणी केलेल्या प्रमाणपत्राची मावहती क्रीडा 
विभागाच्या सूंकेतस्थळािर अपलोड करािी. जेणेकरुन सूंबूंवधत खेळाड ने नोकरीकवरता अजव 
केलेल्या विभागास सदरचे प्रमाणपत्र सदर सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी पडताळणी करुन पाहता 
येईल. याकवरता  स्ितूंत्र पत्रव्यिहार करण्याची गरज भासणार नाही. सदर मावहती 
सूंकेतस्थळािर अपलोड करण्यास सुमारे सहा मवहन्याूंचा कालािधी लागेल. दरपयानच्या 
कालािधीत अजासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे पात्र अथिा अपात्रततेबाबत सूंबूंवधत 
भरती प्रावधकरणाने वनणवय घ्यािा ि आिश्यकता िाटल्यास सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालकाकडे 
शहावनशा करािी. तथावप माहीती सूंकेतस्थळािर अपलोड झाल्यानूंतर सूंकेतस्थळािरील 
माहीतीशी पडताळणी करण्यात यािी. 
(vii)   एखाद्या खेळाड कडे या शासन वनणवयाच्या प िीच्या काळातील एकापेक्षा अवधक खेळाूंची 
राज्य/राष्ट्रीय स्पधेची प्राविण्य प्रमाणपत्रे अस  शकतील अशा खेळाड ने एकाच िळेेस सिव प्रमाणपत्र े
प्रमावणत करण्याकवरता सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंचेकडे हा शासन वनणवय वनगववमत 
झाल्यापास न ३० वदिसाच ेआत सादर करणे बूंधनकारक राहील. त्याूंनतर खेळातील प्राविण्य 
जेव्हा  प्राप्त होईल तेंव्हा प्रमावणत करुन घ्यािीत. 
(viii) खेळाड ने विभागीय उपसूंचालकाकड न प्रमावणत प्रमाणपत्राचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर या 
शासन वनणवयातील वनयम क्र.4 नुसार अ/ब/क/ड गटातील सूंिगाकवरता आिश्यक असलेल्या 
क्रीडा अहवतेनुसार  सूंबूंवधत  पदाच्या  भरतीसाठी  जावहरात  आल्यास  अजव  करताना सदर 
पडताळणी प्रमाणपत्राची छायाूंवकत प्रत अजासोबत जोडािी. अजासोबत पडताळणी प्रमाणपत्राची 
प्रत असल्यावशिाय खेळाड च्या अजाचा खेळाड  सूंिगात न विचार होणार नाही.   
(ix) यापुढे लोकसेिा आयोग तसेच अन्य सिव पदभरतीसाठी सदर कायवपध्दती लाग  रावहल.  
६. शासकीय विभाग/कायालयाूंनी कराियाची कायविाही :- 
i)  सदर शासन वनणवय लाग  असलेल्या शासकीय विभाग/कायालयानी 5 टक्के 
आरक्षणाूंतगवत क्रीडा सूंिगात न अ, ब, क ि ड पद िगातील भरतीसाठी जावहरात देताना 
जाहीरातीमध्ये  सदर शासन वनणवयासोबतच्या परीवशष्ट्ट 'अ' मध्ये नम द असलेल्या पात्र 
स्पधांचा/खेळाूंचा उल्लेख करािा.  
ii) खेळाड ूंच्या सदर आरक्षणाची अूंमलबजािणी करताना अनु. जाती, अनु. जमाती, विमुक्त 
जाती (अ) , भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रिगव ि 
इतर मागास प्रिगव, खुला प्रिगव याूंचेसाठी जी पदे उपलब्ध  होतील. त्या त्या प्रिगातील 5 टक्के 
जागा राखीि ठेिण्यात याव्यात. 
iii) खेळाड ूंचे आरक्षण समाूंतर आरक्षण रावहल ि ते कायास्न्ित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या पवरपत्रक -क्र.एआरव्ही-1097/प्र.क्र.31/98/-16-अ, वद.16.3.1999 मधील 
मागवदशवक स चनानुसार कायविाही करािी. सदर मागवदशवक स चनामध्ये सामान्य प्रशासन 
विभागाकड न काही बदल केल्यास सदर बदल आपोआप लाग  होतील. 
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iv) खेळाड ूंसाठी विवहत करण्यात आलेले सदर 5  टक्के आरक्षण हे र्क्त सरळसेिा 
भरतीसाठी अनुज्ञये राहील. 
v) खेळाड  आरक्षण हे समातूंर आरक्षण / विशेष आरक्षण असल्यामुळे आडि ेआरक्षण आहे. 
समाूंतर आरक्षण हे कप्पीकृत आरक्षण असल्यामुळे पदे भरण्याप िी, पदे वनवित करताना तसेच 
भरतीची जावहरात देताना त्या जावहरातीत खेळाड  आरक्षणानुसार येणा-या राखीि पदाूंची सूंख्या 
सामावजक आरक्षण उभ ेआरक्षण याूंच्या (जसे अ, जा, अ.ज., वि. जा, (अ), भ.ज. (ब), (क), (ड) 
वि.मा,प्र., इमाि, खुला प्रिगव ) प्रत्येक िगामध्ये वनदेवशत  करािी. 
vi) खेळाड ची गुणित्ता ि पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी सेिाप्रिशे वनयमानुसार 
विवहत असलेल्या ियोमयादेत 5 िषापयेंत ियाची अट वशथील करण्यात यािी. तथावप ियोमयादेत 
5 िषासाठी ियाची अट वशथील करताना कोणत्याही प्रिगाच्या उमेदिाराूंची उच्चतम ियोमयादा 
43 िषे रावहल.  
vii) सदरचे आरक्षणाकवरता सामान्य प्रशासन विभागामार्व त विवहत केलेली कायवपध्दती ि 
वनकष ि िळेोिळेी वनगववमत होणाऱ्या आदेशानुसार कायविाही करण्यात यािी. 
viii) खेळाड  उमेदिाराूंनी अजव करण्याप िीच िरील सुधारीत तरत दीनुसार विभागीय 
उपसूंचालक याूंचकेड न खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आिश्यक आहे. त्यामुळे 
खेळाड  उमेदिाराने अजासोबतच विभागीय उपसूंचालक याूंनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य 
असल्याबाबत ि खेळाड  कोणत्या सूंिगासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमावणत केलेले प्रमाणपत्र 
जोडणे आिश्यक राहील.  
ix) िरीलप्रमाणे पडताळणी केलेल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची प्रत अजासोबत असल्यावशिाय सदर 
खेळाड च्या अजाचा खेळाड  सूंिगात न विचार करण्यात येऊ नये.   
x) सूंबूंवधत विभागाने खेळाड  उमेदिाराकड न प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करतेिळेी 
त्यासोबत परीवशष्ट्ट ब मधील प्रमावणत प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करािी. तसेच क्रीडा विभागाच्या 
सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी पडताळणी करािी. त्यानूंतरच अजवदारास भरतीविषयक पुढील 
प्रक्रीयेसाठी पात्र ठरिाि.े  
xi) खेळाड बाबतची मावहती सूंकेतस्थळािर अपलोड करण्यास सुमारे सहा मवहन्याूंचा 
कालािधी लागेल. दरपयानच्या कालािधीत अजासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणी 
करण्याकवरता भरती प्रावधकरणाने सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक क्रीडा ि युिक सेिा याूंचेकडे 
पत्राव्यिहार करािा. विभागीय उपसूंचालक याूंनी सूंबूंवधत खेळाच्या सूंघटनेच्या कागदपत्राूंच्या 
आधारे विभागाच्या विभागीय उपसूंचालक याूंनी पडताळणी करािी. त्यानुसार पात्र अथिा 
अपात्रततेबाबत सूंबूंवधत भरती प्रावधकरणाने वनणवय घ्यािा. तथावप ६ मवहन्यानूंतर मावहती 
सूंकेतस्थळािर अपलोड झाल्यानूंतर प्रमाणपत्राची पडताळणी सूंबूंवधत भरती प्रावधकरणाने 
सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी करण्यात यािी. 
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xii) क्रीडा प्रमाणप्रत्राची पडताळणी करण्यासाठी सूंबूंवधत विभागास आयुक्त/सूंचालक क्रीडा 
ि युिक सेिा, पुणे याूंच्याकडे पत्रव्यिहार करण्याची आिश्यकता नाही. प्रमाणपत्राबाबत काही 
शूंका असल्यासच आयुक्त/सूंचालक क्रीडा ि युिक सेिा, प णे याूंच्याकडे विचारणा करािी. 
xiii) सदर शासन वनणवय वनगववमत झाल्यापास न एक मवहन्यानूंतर होणा-या सिव भरती 
प्रक्रीयेसाठी िरील कायवपध्दती लाग  हाईल. 
              हे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूंमतीने वनगववमत करण्यात येत आहेत.  

सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सूंकेताक 201607011649431321 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

 
 

                                                                                   (चारुशीला चौधरी) 
                                                                                     उपसवचि,महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य  
2. मा.राज्यपालाूंचे सवचि 
3. मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि 
4. सिव मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि 
5. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
6. सूंचालक, वशक्षण (प्राथवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
7. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई (पत्राने) 
8. सवचि, महाराष्ट्र विधानमूंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुूंबई(पत्राने) 
9. लोकायुक्त, महाराष्ट्र, निीन प्रशासकीय भिन, मूंत्रालयासमोर,मुूंबई (पत्राने) 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञयेता),मुूंबई/नागप र 
11. अवधदान ि लेखावधकारी,मुूंबई 
12. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी,मुूंबई 
13. सिव मूंत्रालयीन विभाग 
14. सिव मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख 
15. सिव मुख्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
16. सिव वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद 
17. सिव विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा 

Charushila 
Devendra 
Chaudhary

Digitally signed by Charushila Devendra 
Chaudhary 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Under Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=Charushila Devendra Chaudhary 
Date: 2016.07.01 16:55:06 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. सिव वजल्हा क्रीडा अवधकारी 
19. महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकव , मूंत्रालय,मुूंबई 
20. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2 
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पवरवशष्ट्ट-अ 

  

           गट- अ  साठी पात्र क्रीडा स्पधा              गट-ब  साठी  पात्र क्रीडा स्पधा 
1.अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधा :- 
I) ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा.     
II) एवशयन्स गेपस.   
III) जागवतक क्रीडा स्पधा.  
IV) एवशयन चॅस्पपयशीप.  
V) कॉमनिले्थ गेपस.     
VI) कॉमनिले्थ चॅस्पपयनशीप.                         
VII) युथ ऑवलस्पपक.       
VIII) गॅ्रडमास्टर (बुस्ध्दबळ)                                                                                                                

गट अ पदाकरीता विहीत केलेली खेळ विषयक 
अहवता धारण करणारा खेळाड  
                अथिा  
1. अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय कवनष्ट्ठ गटातील :-                      
I) ज्युवनयर िल्डव चॅस्पपयशीप 
II) युथ कॉमनिले्थ गेपस      
III) कवनष्ट्ठ गटातील एवशयन चॅस्पपयनशीप    
IV ) कवनष्ट्ठ गटातील कॉमनिले्थ चॅस्पपयनशीप            
v) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा (बुस्ध्दबळ)                    

2. पॅरॉवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय स्पधा :- 
I) पॅरॉवलस्पपक गेपस. 
II) पॅरा एवशयन गेपस.  
III) िल्डव पॅरॉवलस्पपक गेपस. 

2)  राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ गट :- 
I) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा. 
II)  अवधकृत राष्ट्रीय अकजक्यपद स्पधा   
     (िवरष्ट्ठ  गट) 

3)  जागवतक आूंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पधा:- 
I) जागवतक आूंतरविद्यापीठ क्रीडा बोडाने  
आयोवजत केलेले खेळ. 

3) पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय  स्पधा :- 
I) पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय अकजक्य पद स्पधा 

4) आूंतरराष्ट्रीय शालये महासूंघािारा 
आयोवजत  जागवतक शालये क्रीडा स्पधा :- 
आूंतरराष्ट्रीय शालेय महासूंघािारे आयोवजत 
केलेले  खेळ . 

4 ) राष्ट्रीय शालये क्रीडा स्पधा . 
    
 

5) गॅ्रन्ड मास्टर वकताब 5) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पधा  
(वटप- उपरोक्त नम द अ.क्र.1,3,ि 4 या क्रीडा 
स्पधांना ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 
कॉमनिले्थ गेपस या स्पधाचा समािशे असलेले 
खेळ ि बुध्दीबळ तसचे कबड्डी ि खो-खो हे देशी 
खेळच 5% आरक्षणासाठी पात्र राहतील) 

६) अवखल भारतीय आूंतरविद्यापीठ क्रीडा 
स्पधा                   
7) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा 

(वटप : अ.क्र.1,2,4,5, ि 6 या स्पधांमधील 
ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, कॉमनिले्थ 
गेपस  मध्ये समािशे असलेले खेळ ि बुध्दीबळ तसचे 
कबड्डी ि खो-खो हे देशी खेळच 5 % खेळाड  
आरक्षणासाठी पात्र राहतील.) 
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        गट -क साठी  पात्र क्रीडा स्पधा             गट-ड  साठी  पात्र क्रीडा स्पधा  
गट -अ  ि गट -ब  या पदाकरीता विहीत केलेली 
खेळ विषयक अहवता धारण करणारा खेळाड          
                   अथिा 

अ/ ब / क या पदाकरीता विवहत केलेली खेळ 
विषयक अहवता धारण करणारा खेळाड    
                           अ थिा  

1.राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा कवनष्ट्ठ गट  
  I) राष्ट्रीय  ज्य वनयर गट अकजक्यपद स्पधा 

1. राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील अकजक्यपद स्पधा 

2.राज्य स्तर िवरष्ट्ठ क्रीडा स्पधा  
   I)राज्यस्तर िवरष्ट्ठ गटातील अकजक्यपद 
स्पधा 

2. िवरष्ट्ठ गटातील  राष्ट्रीय क्रीडा स्पधातील 
सहभाग 

3. राज्यस्तर शालये क्रीडा स्पधा  
 

3.पॅराऑवलस्पपक राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ 
गटातील सहभाग . 

४) राज्यस्तर ग्रावमण ि मवहला क्रीडा स्पधा    (वटप - अ.क्र.1 ि 2 मधील सिव क्रीडा स्पधा मधील 
खेळ हे ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस 
आवण कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे असलेले खेळ 
ि  बुस्ध्दबळ तसचे कब्बडी ि  खो-खो हे नम द देशी 
खेळच  5 % खेळाड  आरक्षणासाठी  पात्र असतील.) 

5) राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ स्पधा  ( अश्वमेध ) 
6 ) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा स्पधा 
7 ) राज्यस्तर पॅराऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा   
8 ) राज्यस्तर अपूंग क्रीडा स्पधा 
(वटप - अ.क्र.1 ते 5 मधील सिव क्रीडा स्पधा 
मधील खेळ हे ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन 
गेपस आवण कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे 
असलेले खेळ ि  बुस्ध्दबळ तसेच कब्बडी ि खो- 
खो हे देशी खेळच 5 % खेळाड  आरक्षणासाठी  
असतील.) 



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 

14 
 

पवरवशष्ट्ट-ब 

FORM-1 

(Specimen forms for represnting In India in an International Competition in one of the 

recognized Games/ sports.) 

National Federation/ Association of in the game 

………………………………. 

……………………………………………. 

  Certified that Shri/Smt./Kumari……………………………………….... 

Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………... 

Resident of (complete address) ………………………………………………… 

represented India in the game/event of …………………….competition /  tournament 

held at ……………..from  …………..  to …………………… 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition / 

Tournament was……………………………………. 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the National Federation/ National Association of …………………….. 

 

Palce  :                                                      Signature :  

Date   :                                                      Name : 

                                                                           Designation 

                                                                           Name of the federation/ National  

                                                                             

Association………………………. 

                                                                          
 Address…………………………... 

                                                                          
 Seal………………………………. 

 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of 

the authentic/ recognized National Association. 

 

 

Place : ……                                                    Signature     :  

Date :                                                              Name           :  

 

                                                                         Designation:  Deputy Director, 

                                                                                      Sports and Youth Services, 

                                                                                      Maharashtra State, 

                                                                                      ….......... 



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 

15 
 

पवरवशष्ट्ट-ब 
 

FORM-2 

(For representing a State in India in a National Competition in one of the 

recognized Games / Sports.) 

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group B/C/D 

service under the State Government  

State Association Of…………………………………… in the game of 

……………………………………………. 

 

 Certified that Shri/Smt./Kumari……………………………………….... 

Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………... 

Resident of (complete address) ………………………………………………… 

represented  the State of Maharashtra in the game/event of…………….in the  

National Competition / Tournament held at …………….. 

from  …………..  to …………………… 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition / 

Tournament was……………………………………. 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the National Federation/ National Association of …………………….. 

Palce  :                                                           Signature :  

Date   :                                                            Name : 

 

                                                                       Designation 

                                                                       Name of the federation/ National  

                                                                       Association………………………. 

                                                                       Address…………………………... 

                                                                       Seal………………………………. 

 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary 

of the authentic/ recognized State Association. 

 

Place :                                                      Signature     :  

Date :                                                            Name           :  

 

                                                                                                     Designation:  Deputy Director, 

                                                                                              Sports and Youth Services, 

                                                                                                     Maharashtra State, 

                                                                                                        ….......... 



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 

16 
 

          पवरवशष्ट्ट-ब 
 

     FORM-3 

(For representing a District in Maharashtra in a State Competition in one of the 

recognized Games / Sports.) 

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group C/D  service 

under the State Government. 

Single Games State Association of Maharashtra in the game of 

……………………………………………. 

 Certified that Shri/Smt./Kumari……………………………………….... 

Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………... 

Resident of (complete address) ………………………………………………… 

Represented District ……….. in the game/event of……………….….in the   

State Competition / Tournament held at …………….. 

from  …………..  to …………………… 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition / 

Tournament was……………………………………. 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the authentic / recognized State Association of Maharashtra.  

 

Place  :                                                    Signature :  

 

Date   :                                                    Name : 

                                                                       Designation 

                                                                       Name of the federation/ National  

                                                                       Association………………………. 

                                                                       Address…………………………... 

                                                                       Seal………………………………. 
 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of 

the authentic/ recognized State Association. 

(Authentic /Recognied State Association means, association which is affiliated to 

Indian Olympic Federation a unit of Indian Olympic Association and Maharashtra 

Olympic Association)  
 

Place :                                                     Signature     :  

 

Date :                                                            Name           :  

                                                                     Designation:  Deputy Director, 

                                                                                      Sports and Youth Services, 

                                                                                            Maharashtra State, 

                                                                                            ………... 
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पवरवशष्ट्ट-ब 

FORM-4 

(For representing a School Team in the School State competition organized by the 

Commissioner, Tribal Development, Govt. of Maharashtra OR Directorate of Sports 

and Youth Services of the State of Maharashtra.) 

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group C/D service 

under the State Government. 

 Certified that Shri/Smt.………………………………....Son/Daughter of 

Shri……………………………,Resident of Dist………..represented the School  

team in the competition……………..in the game held at …………….. 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition 

was…………………… (First / Second / Third) 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the authentic / recognized State Association of Maharashtra.  

 

Place  :                                                     Signature :  

 

Date   :                                                         Name : 

 

                                                                Designation: 

                                                                                          D.S.O./Add.Comm. 

                                                          Sports and Youth Services/Tribal 

Development, 

                                                

                                                                                   ………… ,Division……… 

 
 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Additional 

Commissioner, Tribal Development,  Concerned Division.  

Place :                                                            Signature     :  

 

Date :                                                            Name           :  

                                                                     Designation :  Deputy Director,  

                                                                                     Sports and Youth Services, 

                                                                                             Maharashtra State, 

                                                                                             ………... 
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                                                                                  पवरवशष्ट्ट “क” 

 

  डाकनोंद पोचपािती      क्र..................................... 
     गोपनीय       क्रीडा ि युिकसेिा सूंचालनालय, 
          महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 
          वदनाूंक : 
 

प्रवत, 
 
   विषय:- अत्युच्च गुणित्ताधारक खेळाड ूंना शासकीय, वनमशासकीय ि इतर  
                                                   क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण ठेिणेबाबत. 
    श्री/श्रीमती. 
  
   सूंदभव:- आपले क्र.                                            चे पत्र 
 
महोदय, 
 उपरोक्त विषयािरील सूंदभांवकत पत्राच ेकृपया अिलोकन कराि.े 
 आपल्या कायालयाच्या उपरोक्त सूंदभांवकत पत्रासोबत उमेदिाराूंची क्रीडा विषयक कामवगरीची क्रीडा 

प्रमाणपत्रे पडताळणीच्या कायविाहीसाठी प्राप्त झालेली होती. यापैकी पढुील उमेदिाराचे क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीचा अहिाल खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे:- 

1. खेळाड चे नाूंि  
2. खेळ  
3. स्पधेच ेनाि (प्रकार)  
4. स्पधेचा कालािधी  
5. स्पधेच ेवठकाण  
6. खेळाड ने केलेली क्रीडा 

विषयक कामवगरी (प्राविण्य) 
 

7. खेळाड ने सादर केलेल्या क्रीडा 
विषयक प्रमाणपत्राूंचा क्रमाूंक 

 

8. शासन वनणवय शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग                                अन्िये क्रीडा 
प्रमाणपत्राची पडताळणी केलेली आहे. 

9. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग                                                         वदनाूंक    ज न,2016 अन्िये क्रीडा 
प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता  श्री.............................................उमेदिार गट-.... या पदाकरीता 
विवहत केलेली खेळविषयक अहवता प णव करीत आहेत. 
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श्री................................................................ याूंची उपरोक्त स्पधेतील कामवगरी विवहत 
नमुन्यामध्ये प्रमावणत करून सोबत पाठविण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे त्याूंना आपल्या आस्थापनेिरील पदािर 
वनयुक्ती वदल्यानूंतर त्यासूंबूंधीचा अहिाल सूंचालनालयास पाठिािा. 

 
           आपला विश्वास , 
 
       
                        उपसूंचालक  
                                                                                                                    क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य 
               .......   विभाग,........ 
सोबत म ळ प्रमाणपत्रे:-  
 
प्रत मावहतीस्ति: 
श्री. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Tikaram 
Waman 
Karpate

Digitally signed by Tikaram Waman 
Karpate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9395c596b57a69fe04109b8
c8191e7389cff5eda3fac16c6f8263be7fbbd
319d, cn=Tikaram Waman Karpate 
Date: 2016.10.03 15:25:29 +05'30'

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. 
   

 



पवित्र (PAVITRA- Portal For Visible To 

All Teacher Recruitment)  या संगणकीय 
प्रणालीद्वारे राज्यातील सिव व्यिस्थापनाच्या 
शाळामंधील वशक्षक वनिडीसाठी पारदशवक 
पध्दती विवित करण्याबाबत... 

 मिाराष्ट्र शासन  
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणवय क्र. सीईटी-2015/प्र.क्र.149/टीएनटी-1 
मंत्रालय, म ंबई - ४०० ०३२. 

           वदनाकं :- 23 जून, २०१7.  
       

िाचा :-  

1) शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.पीआरई 2008/(4767)/प्रावश-1,  
वदनाकं 30 एवप्रल, 2008 

2) शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.पीआरई 2006/(4767)/प्रावश-1,  
वदनाकं 16 वडसेंबर, 2009 

प्रस्तािना:-        

राज्यात सन 2003-2004 या शैक्षवणक िर्षापासून स धारीत प्राथवमक वशक्षण सेिक योजना 
कायान्वित करण्यात आली. तर सन 2008-2009 पासून स्थावनक स्िराज्य संस्थेअंतगवत प्राथवमक 
शाळेतील वशक्षण सेिक पदासाठी  पात्र अवभव्यक्ती असलेल्या  उच्च ग णित्ताधारक उमेदिाराची 
वनिड िोण्याच्या दृष्ट्टीने प्राथवमक वशक्षण सेिक पदासाठी भरतीपूिव कें विय वनिड परीक्षा पध्दती 
लागू करण्यात आली. सद्यन्स्थतीत स्थावनक स्िराज्य संस्थाच्या प्राथवमक शाळेतील वशक्षकाचंी 
वनिड कें विय भरतीपूिव वनिड परीक्षदे्वारे ( C.E.T.) करण्यात येते. तर मिाराष्ट्र खाजगी शाळातंील 
कमवचारी (सेिचे्या शती) विवनयमन अवधवनयम, 1977 मधील तरतूदीन सार खाजगी शाळातंील 
वशक्षकाचंी वनय क्ती  िृत्तप्रत्रात जाविरात देिून करण्यात येते. तथावप, वशक्षक वनिड आवण वनय क्ती 
प्रवक्रयेत मोठ्या प्रमाणािर अवनयवमतता िोत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त िोतात. 
ग णित्ताधारक उमेदिारांची वनिड न झाल्याम ळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक ग णित्तेिर पवरणाम 
िोण्याची शक्यता असल्याची बाब वनदशवनास आली आिे. 

मा. उच्च वयायालय, खंडपीठ  नागपूर येथील जनवित यावचका क्रमाकं 8/2015 च्या 
अन र्षंगाने वदनाकं २४ ज न, २०१५ रोजी झालेल्या स नािणीच्यािळेी मा. वयायालयाने प ढीलप्रमाणे 
वनवरक्षण नोंदविले आिे :- 

The Perusal of the petition would reveal that a large issue regarding 

selection of teaching and non-teaching staff in private schools run by private 

management on grant and no-grant basis has been raised in the present petition. 
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 Undisputedly the schools on grant-in-aid basis receive grant for the entire 

salary from the public exchequer.  Even in spite of that the recruitment in such 

schools is by the private management.  It is a common knowledge that the 

factors while making selection and recruitment by such a private management at 

times are other than the merit. 

 By now it is the settled principle of law that a back door entry in public 

employment is not permissible. If the salaries of the staff in the private 

management are paid from the public exchequer, there is no reason as to why 

the employment in such management should not be only on the criteria of merit.  

We are well aware about our limitation that we cannot issue a direction to the 

State to frame a particular policy.  However, the State in order to bring about the 

fairness in the selection process of the staff whose salary is paid from the public 

exchequer, is expected to frame such a policy, which would ensure that the 

selection is only on the basis of the merit and it should be ensured that the 

malpractices are avoided. 

 We expect the State to consider the petition from that angle. 

खाजगी अन दावनत शाळेतील वशक्षक भरती गैरव्यििार टाळण्यासाठी ि ग णित्तेिर 
आधावरत वनिड िोऊन वनिडप्रवक्रयेत पारदशवकता येण्यासाठी  राज्य शासनाने उपाययोजना 
करण्याबाबत   मा. उच्च वयायालयाने वनदेश वदलेले आिेत. मा. सिोच्च वयायालयात T.M.A. Pai 

Foundation and Others Verses State of Karnataka Govt. यामध्ये वनणवय देताना खाजगी 
शाळामंधील वनिडप्रवक्रयेमध्ये राज्य शासनास िस्तक्षपे करता येणार नािी, अस े वनदेश                
मा. वयायालयाने वदलेले आिे. याबाबत दोविी मा. वयायालयाचे आदेश विचारात घेिून, त्यान सार 
कायविािी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन िोती. 

स्थावनक स्िराज्य संस्थातंगवत प्राथवमक शाळामंधील वशक्षण सेिक भरती प्रवक्रया यापूिी 
कें िीय भरतीपूिव वनिड परीक्षचे्या माध्यमातून करण्यात येत िोती. सदर परीक्षा प्रवक्रया रद्द करुन 
स्थावनक स्िराज्य संस्थासंि खाजगी शैक्षवणक ससं्थातंगवत असलेल्या प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, 
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळामंधील वशक्षण सेिक भरती प्रवक्रया अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता 
चाचणी परीक्षचेी िवैशष्ट्ये विचारात घेिून त्यामधील ग णाचं्या आधारे करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन िोती. सदर अवभयोग्यता चाचणी परीक्षचेी िवैशष्ट्ये खालीलप्रमाणे:-  

1) अवभयोग्यता चाचणी ि वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रया संगणकीय प्रणालीच्या आधारे 
करण्यात येणार असल्याने मानिी िस्तक्षपेास िाि रािणार नािी. 

2)  या कायवपध्दतीत संबधंीत स्थावनक “स्िराज्य संस्था ि खाजगी शैक्षवणक संस्था” 
(याप ढे “संस्था” अस ेिाचाि)े यानंा त्याचं्या शाळामंधील वशक्षकाचंी वरक्त पदे भरताना 
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आरक्षण विर्षयक बाबी विचारात घेिून पदाचंी जाविरात, शासनातरे्फ प्रवसध्द करण्यात 
येणाऱ्या संगणकीय प्रणालीिर वकमान कालािधीकरीता प्रवसध्द कराि ेलागेल.  

3) अवभयोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून उमेदिारास त्याच्या ग णामंध्ये िाढ करण्याची संधी 
त्याच्या सेिाप्रिशे  ियोमयादेत  5 िळेा उपलब्ध िोईल.   

4)  अवभयोग्यता चाचणी परीक्षा वदलेल्या उमेदिाराचंी ग णित्ता यादी प्रवसध्द करण्यात 
येणार नािी. सदर चाचणी परीक्षा वदलेल्या राज्यातील कोणत्यािी उमेदिारास, 
शासनाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये प्रवसध्द केलेल्या स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी 
शैक्षवणक संस्थेच्या जाविरातीस अन सरुन अजव करता येईल.  

5) संस्थेच्या जाविरातीस प्रवतसाद वदलेल्या उमेदिाराचंी, अवभयोग्यता चाचणीतील 
ग णाचं्या आधारे ज्या विर्षयासाठी वशक्षण सेिक म्िणनू अिवता प्राप्त उमेदिाराची वनय क्ती 
कराियाची आिे, त्या विर्षय-वनिाय ग णित्ता यादीतील अग्रक्रमान सार वशक्षण सेिक 
म्िणनू वनिड सदर संस्थेस करािी लागेल. 

6) वशक्षक भरती ग णित्तेच्या आधारे पारदशवक पध्दतीने ि वििीत कालमयादेत िोईल. 
7) वशक्षक भरती प्रक्रीयेमध्ये राज्य शासनाचा अथिा खाजगी संस्थेचा िस्तक्षपे रािणार 

नािी. 
8) मा. उच्च वयायालय ि मा. सिोच्च वयायालय यानंी वशक्षक भरती प्रवक्रयेबाबत वदलेल्या 

वयाय वनणवयाची अंमलबजािणी करता येणार आिे. 
 

      िरील सिव बाबींचा विचार करुन राज्यातील सिव स्थावनक स्िराज्य संस्थासंि खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या शाळातील प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षकाचंी वरक्त 
पदे अवभयोग्यता चाचणी परीक्षतेील ग णाचं्या आधारे भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन िोती.      

शासन वनणवय :- 
 

  राज्यातील सिव स्थावनक स्िराज्य संस्थासंि खाजगी व्यिस्थानाच्या अन दावनत, अंशत: 
अन दावनत ि अन दानास पात्र घोवर्षत केलेल्या प्राथवमक,उच्च प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च 
माध्यवमक शाळांमधील वशक्षण सेिकाचं्या वरक्त पदािर भरती करताना सिव उमेदिारानंा वनिडीची 
समान संधी वमळािी ि वशक्षण सेिक पदासाठी उच्च ग णित्ताधारक उमेदिाराची वनिड िोण्याच्या 
दृष्ट्टीने वशक्षण सेिकाची भरती “अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी” यामध्ये वमळालेल्या ग णाचं्या 
आधारािर याप ढे करण्यात येईल.  
 

अ) याप ढील काळात शाळामंधील वशक्षण सेिक भरती अवभयोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून 
केली नसल्यास अथिा करण्यात न आल्यास, अशा संबंवधत शैक्षवणक संस्थानंा/शाळानंा 
कोणत्यािी पवरन्स्थतीत अन दान अन ज्ञये िोणार नािी/रािणार नािी.  
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आ) तथावप, स्ियंअथवसिावयत शाळा ि अल्पसंखयाकं संस्था संचवलत शाळामंधील वशक्षण सेिक 
भरतीस अवभयोग्यता चाचणी प्रवक्रया लागू रािणार नािी. या प्रयोजनासाठी इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळा स्ियंअथवसिावयत शाळा म्िणनू समजण्यात येतील. 

  

2. यास्ति, स्थावनक स्िराज्य संस्थेंतगवत शाळामंधील पदभरती यापूिी भरतीपूिव कें िीय वनिड 
पवरक्षचे्या माध्यमातून करण्याबाबत पावरत करण्यात आलेले शासन वनणवय वद.30.04.2008,              
वद.16.12.2009 या शासन वनणवयाद्वारे अवधक्रवमत करण्यात येत आिेत.  

3. वशक्षण सेिक भरती कायवपध्दती:- वशक्षण सेिक वरक्त पदािर भरती अवभयोग्यता ि 
ब न्ध्दमत्ता चाचणीतील ग णाचं्या आधारािर करताना  अन सराियाची कायवपध्दती प ढीलप्रमाणे 
रािील. 

3.1  “सरल” ( Systematic Administrative Reforms for Achievement in Learning by 

Students ) या संगणकीय प्रणालीिरील नोंदणीकृत विद्याथी संखयेच्या आधारे, सिव 
शाळाचंी संच मावयता करण्यात येईल. वरक्त पदांची माविती प्रवसध्द िोण्यापूिी 
अवतवरक्त वशक्षकाचंे समायोजन करण्यात येईल.  

3.2 समायोजनेअंती राज्यातील वशक्षण सेिकाचं्या वरक्त पदाचंी माविती िी विर्षय, प्रिगव, 
माध्यम ि बबदूनामािलीन सार “पवित्र” ( Pavitra - Portal For Visible To All 

Teacher Recruitment  ) या संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रवसध्द करण्यात येईल.  
3.3 सिव व्यिस्थापनाचं्या शाळातील वशक्षण सेिकाचं्या वरक्त पदाचं्या भरतीकवरता 

व्यािसावयक ि वकमान शैक्षवणक अिवतेसि विर्षयवनिाय, माध्यमवनिाय, प्रिगववनिाय 
ि बबदूनामािलीन सार जाविरात “पवित्र” या संगणकीय प्रणाली मध्ये प्रवसध्द करणे 
अवनिायव असेल. 

3.4 प्रत्येक जाविरात या संकेतस्थळािर वकमान 15 वदिसांच्या कालािधीसाठी उपलब्ध 
असेल. त्याचबरोबर सदर जाविरात जास्त खपाच्या स्थावनक दोन िृत्तपत्रामध्ये 
(त्यापैकी वकमान एक मराठी भार्षेतील) संबंवधत संस्था प्रवसध्द करतील तसेच, 
संबंवधत सेिायोजन कायालय ि वजल्िा समाज कल्याण कायालयासिी अिगत 
करतील. 

3.5 इच्छ क ि अिवता प्राप्त उमेदिार जाविरातीच्या अन र्षंगाने आपल्या अवभयोग्यता 
चाचणी मधील पात्र ग णासंि ऑनलाईन अजव करतील. 

3.6 जाविरातीचा कालािधी संपल्यानंतर पाच कायालयीन वदिसाचं्या आत संस्था 
ग णान क्रमान सार माध्यम, प्रिगव, विर्षय ि बबदूनामािलीन सार उमेदिाराचंी 
वनिडसूची जािीर करेल ि वनिडसूचीतील उच्चतम ग णप्राप्त संबंवधत उमेदिारानंा 
e-mail द्वारे तसेच नोंदणीकृत डाकेने वनय क्ती पत्र पाठविण्यात येईल.  
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3.7 नोंदणीकृत डाकेद्वारे बकिा e-mail यापैकी जे लिकर प्राप्त िोईल त्या वदिसापासून 
15 वदिसाचं्या आत वनिड झालेला उमेदिार संस्थेत रुजू अििाल देईल. वििीत 
कालािधीत िजर न  राविलेल्या उमेदिाराने त्याचा िक्क सोडला असल्याचे 
समजण्यात येईल ि नंतर त्याचा विचार केला जाणार नािी. सदर उमेदिारानंतर 
ग णित्ता यादीत लगतच्या उमेदिारास  िरीलप्रमाणे वििीत कालमयादेत रुजू 
िोण्याकवरता संस्था कळिले. सदर वनिडसूची तीन मविवयाच्या कालािधीकरीता 
ग्राह्य  धरण्यात यईेल. तद्नंतर संबंवधत संस्थेस पदभरती करीता नव्याने जाविरात 
प्रवसध्द करणे आिश्यक रािील. 

3.8 संबंवधत संस्थेद्वारे वनय क्तीपत्र पाठविल्यािर वनिड झालेल्या उमेदिाराचंे त्या 
तारखेपयंतचे सिोत्तम प्राप्त ग ण बाद समजण्यात येतील.  अथात प्राप्त ग णाचंा 
उपयोग एकापेक्षा अवधक वनय क्तीसाठी करता यणेार नािी.  तथावप, खालील 
पवरन्स्थतीमध्ये उमेदिारानंा द सरी वनय क्ती न्स्िकारण्याची परिानगी रािील. 
 

3.8.1  पविली वनय क्ती स्ियंअथवसिान्ययत बकिा शासकीय अन दानाच्या 
अपेक्षते असलेल्या  संस्थेत झाली असल्यास आवण सद्याचा अजव अन दावनत 
संस्थेकरीता असल्यास, 
3.8.2  उमेदिाराने आपल्या पाच संधीची मयादा  संपविली नसल्यास, 
त्यास प विा चाचणी देऊन निीन ग ण वमळविता येतील ि िे निीन ग ण 
प्रिगववनिाय ियोमयादेत िापरता येतील. 

 

4. ियोमयादा, बबद नामािली, शैक्षवणक अिवता ि इतर अन र्षंवगक सेिाशतींबाबतचे प्रचवलत 
वनकर्ष कायम राितील अथिा यामध्ये शासन िळेोिळेी स धारणा करील, त्याप्रमाणे रािील. 

 

5. पवरक्षचेे आयोजन ि स्िरुप :- वशक्षण सेिकाच्या वनिडीसाठी अवभयोग्यता ि ब न्ध्दमत्ता 
चाचणी परीक्षचेे आयोजन शासन वनवित करेल, अशा परीक्षा यंत्रणामार्फव त आयोवजत करण्यात 
येईल. सदर परीक्षा यंत्रणेकडून राज्यातील सिव वजल्ह्यामधील पवरक्षा कें िे वनवित करण्यात येतील. 
या चाचणी पवरक्षचेे आयोजन ि स्िरुप  खालीलप्रमाणे रािील:-  

5.1 अवभयोग्यता ि ब न्ध्दमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात येईल. अथात विर्षयवनिाय चाचणी 
घेतली जाणार नािी. 

सदर परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येईल. 
सदर परीक्षा िस्त वनष्ट्ठ बि पयायी स्िरुपाची असेल.  

5.2 समान कावठण्य पातळीच्या वकमान 10 ऑनलाईन प्रश्नपवत्रका सदर परीक्षा यंत्रणा 
तयार ठेिले. परीक्षार्थ्यांना समान कावठण्यपातळीचे विविध प्रश्नपवत्रका देण्यात 
येतील. 
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5.3 परीक्षते वमळालेले ग ण उमेदिारासं परीक्षा संपल्यािर  त्िरीत कळतील. 
5.4 एका उमेदिारास जास्तीत जास्त 5 िळेा ग ण स धारणेविर्षयी संधी उपलब्ध रािील.  

अथात, सदर उमेदिार जास्तीत जास्त 5 िळेा सदर चाचणी देऊ शकेल. 
5.5 परीक्षते वमळालेले ग ण भरती प्रवक्रयेतील सिव  प्रकारच्या शाळाकंरीता 

(प्राथवमक/उच्च प्राथवमक/माध्यवमक/उच्च माध्यवमक) समान समजण्यात येतील. 
5.6 उमेदिारास सदर परीक्षते वमळालेले सिावधक ग ण, भरती प्रवक्रयेंतगवत प्रिगववनिाय 

कमाल ियोमयादेपयंत ग्राह्य धरण्यात येईल.  
5.7 अवभयोग्यता चाचणी परीक्षचेे प्रथम आयोजन सदर शासन वनणवय वनगववमत 

झाल्यापासून 6 मविवयाच्या आत सदर परीक्षा यंत्रणेकडून करण्यात येईल. तद्नंतर 
सदर परीक्षा यंत्रणेच्या तयारीन सार मागणीिर आधावरत अशी परीक्षा घेण्यात येईल. 
तथावप, दोन परीक्षमेधील अंतर 4 मविवयापेक्षा जास्त असणार नािी. 

5.8 परीक्षसे बसणाऱ्या उमेदिाराचंी संखया अवधक झाल्यास आवण एकाच िळेी सिांची 
ऑनलाईन चाचणी घेण्याची व्यिस्था करता येणे शक्य नसल्यास, कािी रे्फऱ्यामंध्ये 
चाचणी परीक्षा घेण्यात येईल. 

5.9 परीक्षचेे संभाव्य िळेापत्रक परीक्षा यंत्रणेमार्फव त जािीर करण्यात येईल. 
 

6. पवरक्षचेे माध्यम ि अभ्यासक्रम :- परीक्षचेे माध्यम मराठी, इंग्रजी ि उदूव असेल. उमेदिारासं 
यापैकी एक माध्यम वनिडाि ेलागेल.  

अभ्यासक्रम:- सदर परीक्षा एकूण 200 ग णाचंी रािील तसेच परीक्षसेाठी प ढीलप्रमाणे दोन घटक 
राितील. 

 अ.क्र. घटक शेकडा 
प्रमाण 

एकूण ग ण एकूण प्रश्न  

 अ) अवभयोग्यता ६०% १२० १२०  

 ब) ब न्ध्दमत्ता ४०% ८० ८०  

 एकूण :- १००% २०० २००  

 

अ) अवभयोग्यता या घटकातंगवत गवणतीय क्षमता, तार्ककक क्षमता, िगे आवण अचकूता, भावर्षक 
क्षमता (इंग्रजी), भावर्षक क्षमता (मराठी), अिकाशीय क्षमता, कल/आिड, समायोजन/ 
व्यन्क्तमत्ि इत्यादी उपघटक सिवसाधारणपणे राितील.  

ब) ब न्ध्दमत्ता या घटकातंगवत आकलन, िगीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तकव  ि अन मान, कूट 
प्रश्न, साकेंवतक भार्षा, लयबध्द माडंणी इत्यादी उपघटक सिवसाधारणपणे राितील. 
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 सदर परीक्षा िी विर्षय ज्ञानािर िोणार नािी. त्याम ळे या परीक्षचे्या अभ्यासक्रमासाठी विवशष्ट्ट 
स्तर मयादा असणार नािी. तथावप राज्य शासन परीक्षकेवरतेचा अभ्यासक्रम  िळेोिळेी वनधावरत 
करेल. 

 

7. अवभयोग्यता चाचणीकरीता उमेदिाराची अिवता :- इयत्ता 1 ली ते 8 िी मधील वशक्षक 

पदाकरीता मिाराष्ट्र खाजगी शाळातंील कमवचारी (सेिचे्या शती) वनयमािली, 1981 मध्ये विवित 

केलेली शैक्षवणक ि व्यािसावयक अिवता धारण केललेे तसेच, वशक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) उत्तीणव 

उमेदिार अवभयोग्यता चाचणीकरीता पात्र असतील तसेच,  

इयत्ता 9 िी ते 12 िी करीता उक्त वनयमािलीत विवित केलेली शैक्षवणक ि व्यािसावयक 

अिवता धारण केलेले उमेदिार सदर पवरक्षकेरीता पात्र राितील. 

8. वशक्षण सेिकाच्या वनय क्तीचा कालािधी :- वदनाकं 27.02.2003 तसेच वदनाकं 

13.10.2000 च्या शासन वनणवयामध्ये दशवविल्याप्रमाणे सिवसाधारणपणे तीन िर्षव रािील.  

9. रजेच्या कालािधीतील वनय क्ती :- वदनाकं 27.02.2003 च्या शासन वनणवयामध्ये 

दशवविल्याप्रमाणे रािील.  

10.      वनय क्तीचे माध्यम :- वशक्षण सेिक पदासाठी आिश्यक असलेल्या शैक्षवणक ि व्यािसावयक 

अिवतेन सार उमेदिाराने ज्या माध्यमासाठी अजव केला असेल, त्या माध्यमासाठीच पदािर वनय क्ती 

देण्यात येईल. 

11. वशक्षण सेिकाची ियोमयादा :-  वशक्षण सेिक पदी वकमान ियोमयादा 18 िर्षव ि कमाल 

ियोमयादा ख ल्या प्रिगातील उमेदिाराकरीता 38 िर्षव ि मागासिगव प्रिगातील उमेदिाराकंरीता  

43 िर्षव रािील. सेिा प्रिशे ियोमयादेबाबत शासन, िळेोिळेी शासन वनणवयाद्वारे विवित करील, 

अशी ियोमयादा वशक्षण सेिकानंा लागू िोईल. 

12. कागदपत्राचंी पडताळणी :-  वशक्षण सेिक पदी वनिड झालेल्या उमेदिाराने विवित म दतीत 

संस्थेत रुजू अििाल वदल्यानंतर त्याच्या शैक्षवणक ि व्यािसावयक प्रमाणपत्राची पडताळणी खालील 

सवमतीमार्फव त करण्यात येईल.  

    अ) स्थावनक स्िराज्य संस्थेतंगवत वजल्िा पवरर्षदेच्या शाळासंाठी खालीलप्रमाणे सवमती रािील :- 
 1. म खय कायवकारी अवधकारी     -   अध्यक्ष  
 2. समाज कल्याण अवधकारी     -   सदस्य 

             3. वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/माध्यवमक)    -   सदस्य सवचि  
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ब)  मिानगर पावलकेच्या शाळासंाठी खालीलप्रमाणे सवमती रािील:- 
 

1. आय क्त, मिानगरपावलका       - अध्यक्ष 
2. समाज कल्याण अवधकारी       -सदस्य 
3. प्रशासन अवधकारी        -सदस्य सवचि 

 

क)     खाजगी शैक्षवणक संस्थातंगवत असलेल्या शाळामंध्ये वनिड झालेल्या उमेदिाराचं्या 
कागदपत्राची पडताळणी शाळा सवमतीमार्फव त करण्यात येईल. 

 

                 कागदपत्राच्या पडताळणीस उपन्स्थत असलेल्या उमेदिाराच्या उपन्स्थतीबाबत नोंद 
ठेिणे आिश्यक रािील. उमेदिाराचंी म ळ कागदपत्रे तपासल्याची नोंद घेिून उमेदिाराकंडून 
प्रमाणपत्राच्या प्रतीचा एक संच घ्यािा ि त्यािर कागदपत्रांच्या पडताळणीचा वदनाकं ि नोंद क्रमाकं 
नोंदविण्यात यािा. म ळ प्रमाणपत्रे उमेदिारास तात्काळ परत करण्यात यािीत.  
  

13. तक्रारीचे वनराकरण :- वशक्षण सेिक पद भरतीकरीता विवित केलेल्या कायवपध्दतीअंती 
वनिड यादीन सार पात्र  ठरलेल्या उमेदिारानंा 15 वदिसात वनय क्तीच्या वठकाणी िजर रािण्यास 
नोंदणीकृत डाकेने पत्राद्वारे अथिा e-mail द्वारे संबंवधत संस्थेतर्फें  कळविण्यात याि.े वनिड िोऊनिी 
उमेदिारास वनय क्ती पत्र अथिा e-mail  प्राप्त न झाल्यास, उमेदिाराच्या तक्रारीचे वनराकरण 
करण्याची जबाबदारी त्या-त्या  संस्थेची ि संबंवधत वशक्षणावधकारी याचंी रािील. वनिड झालेल्या 
उमेदिाराने याबाबत लेखी तक्रार विवित कालािधीत संबंवधत प्रावधकाऱ्याकंडे करािी. प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीचे वनिारण संबंवधत प्रावधकाऱ्यांनी 15 वदिसातं करणे आिश्यक रािील. 
अवभयोग्यता चाचणीस अन सरुन वयायालयीन प्रकरणे उपन्स्थत झाल्यास त्याचे पवरक्षते्र मिाराष्ट्र 
राज्य रािील.   
 

 िा शासन वनणवय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक साकेंताकं क्रमाकं 201706271700392121 असा 
आिे. िा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आिे.  

 

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार ि नािाने, 
 
 
 
 

 

                                                                                                       ( नंदक मार ) 
                                                                                         प्रधान सवचि, मिाराष्ट्र शासन. 

प्रत:-   

१) मा. राज्यपाल याचंे सवचि, राजभिन, म ंबई 
२) मा.म खयमंत्री याचंे प्रधान सवचि 

Nand 
Kumar

Digitally signed by Nand Kumar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c98b875883e76c14d91ed7b89546e6c11e439ca
d32d7f5cff487862cc567ee39, 
serialNumber=dcd3577ebf0e05e2a8b57095c152dc6cfb3
7c2bb83da197788645dd8a362ebc5, cn=Nand Kumar 
Date: 2017.06.27 16:59:39 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान पवरर्षद / विधानसभा मिाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, 
म ंबई. 

४) मा. मंत्री (शालेय वशक्षण) याचंे खाजगी सवचि 
५) मा. मंत्री (सिव) याचंे खाजगी सवचि 
६) मा. राज्यमंत्री (सिव) याचंे खाजगी सवचि 
७) मा. विधान सभा/विधान पवरर्षद सदस्य (सिव), विधान भिन म ंबई 
८) मा. म खय सवचि याचंे स्िीय सिाययक  
९) मा.प्रधान सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय,म ंबई 
१०) प्रधान सवचि (सिव), मंत्रालय,म ंबई 
११)  आय क्त, वशक्षण, मिाराष्ट्र राज्य, प णे 
१२)  आय क्त, मिाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरर्षद, प णे 
१३)  वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक),मिाराष्ट्र राज्य, प णे 
१४)  वशक्षण संचालक (प्राथवमक) मिाराष्ट्र राज्य, प णे 
१५)  संचालक,मिाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरर्षद,प णे 
१६)  अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ 
१७)  विभागीय आय क्त (मिसूल विभाग) (सिव) 
१८)  सिव वजल्िावधकारी 
१९)  आय क्त, मिानगरपावलका (सिव) 
२०)  म खय कायवकारी अवधकारी, वजल्िा पवरर्षद 
२१)  म खय अवधकारी, नगर पावलका/नगरपवरर्षद (सिव) 
२२)  सिव विभागीय वशक्षण उपसंचालक, 
२३)  सिव सिसवचि/उपसवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, 

मंत्रालय,म ंबई 
२४)  सिव वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/माध्यवमक),मिाराष्ट्र राज्य,प णे  
२५)  वनिड नस्ती (वटएनटी-1). 

 
 
 
 



स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतर्गत र्डनिरोली व 
र्ोंनिया येथील बरं्ाली माध्यमाच्या प्राथनमक 
शाळांमध्ये नशक्षण सेवकांिी नियुक्ती करणेबाबत. 
बरं्ाली व अन्य भानिक प्राथनमक शाळामधील 
नशक्षण सेवक नियुक्तीकनरता अिुसरावयािी 
सुधानरत कायगपध्िती. 

  

महाराष्ट्र शासि 
शालये नशक्षण व क्रीडा नवभार् 

शासि निणगय क्रमांकः सनंकणग-2016/प्र.क्र.135/निएििी-1 
मािाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ुरु िौक, 

मंत्रालय, मुंबई-400 032 
नििांक: 31 जािेवारी, 2018 

वािा:-  
1. शासि निणगय शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभा क्रमांक पीआरई-2006/(4767)/प्रानश-1 

नििांक 16.12.2009 
2. शासि निणगय शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभार्, क्रमाकं आरिीई-2010/प्र.क्र.572/ 

प्रानश-1 नििांक 13.02.2013  
3. सि निणगय शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभार्, क्रमाकं संनकणग-2016/(प्र.क्र.135)/प्रानश-1 

नििांक 06.02.2016 
 

प्रस्ताविा - 

 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातंर्गत प्राथनमक शाळामंधील नशक्षण सेवक भरती प्रनक्रया 
संिभानधि नििाकं 16.12.2009 च्या शासि निणगयान्वये कें द्रीय भरतीपूवग निवड िािणी प्रनक्रयेद्वारे 
करण्यात आलेली आहे. त्यािुसार नििाकं 02.05.2010 मध्ये कें द्रीय भरतीपूवग िािणी परीक्षा 
घेण्यात आली. 
 र्डनिरोली व र्ोंनिया या नजल्ह्ामंध्ये बंर्ाली माध्यमाच्या शाळांमधील नशक्षकािंी 
सेवानिवृत्तीमुळे नरक्त झालेली पिे भरण्यासाठी बंर्ाली भािा घेवूि नवनहत अहगता उत्तीणग असलेले 
उमेिवार वरील कें द्रीय भरतीपूवग निवड िािणीद्वारे उपलब्ध झाले िाहीत. 
 बालकािंा मोफत व सक्तीच्या नशक्षणािा अनधकार अनधनियम, 2009 िुसार प्रत्येक 
बालकासं त्यािे मुळ भािेत नशक्षण घेण्यािा हक्क आहे. आनण त्यासाठी आवश्यक सुनवधा 
उपलबधता करुि िेण्यािी जबाबिारी शासिािी आहे. 

बंर्ाली नविय घेवूि इयत्ता १२ वी झालेल्हया व इतर माध्यमातं डी.एड अभ्यासक्रम पुणग 
केलेल्हया उमेिवारािंा बंर्ाली माध्यमाच्या शाळामंध्ये नियुक्ती िेण्याबाबतच्या सूििा यापूवी सि 
2006 मध्ये िेण्यात आलेल्हया होत्या. आता राष्ट्रीय नशक्षक नशक्षण पनरिि, िवी निल्ली यांिी नििाकं 
23.08.2010 व नििाकं 29.07.2011 च्या अनधसूििान्वये शैक्षनणक व व्यावसानयक अहगता निनित 
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केलेली असूि इयत्ता 1 ली ते 8 वी प्राथनमक शाळेत नशक्षक म्हणिू  नियुक्त होणाऱ्या उमेिवारास 
नशक्ष्का पात्रता परीक्षा (िीईिी) अनिवायग केललेी आहे. 

र्ोंनिया व र्डनिरोली नजल्ह्ात बरं्ाली माध्यमाच्या प्राथनमक शाळेमध्ये नशक्षकांिी नरक्त 
असलेली पिे व कें द्रीय भरतीपवूग परीक्षेद्वारे बरं्ाली भानिक पात्र उमेिवार उपलब्ध होवू ि 
शकल्हयािे तसेि बरं्ाली माध्यमात आरनक्षत प्रवर्ातील नशक्षक पिासाठी उमेिवार नमळण्यािी 
कमी शक्यता या सवग बाबी नविारात घेता बरं्ाली माध्यमाच्या प्राथनमक शाळेतील नशक्षकांिी 
नरक्त पिे सरळसेविेे भरण्याकरीता स्वतंत्र भरती प्रनक्रया नििांक 06.12.2016 च्या शासि 
निणगयान्वये नवनहत करण्यात आली. तथानप काही तानंत्रक कारणास्तव सिर भरती प्रनक्रया 
राबनवणे शक्य झाल े िाही. आता, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खाजर्ी शैक्षनणक 
संस्थांच्या अिुिानित अंशत: अिुिानित व अिुिािास पात्र घोनित केलेल्हया प्राथनमक, उच्ि 
प्राथनमक, माध्यनमक व उच्ि माध्यनमक शाळांमधील नशक्षकांिी भरती अनभयोग्यता व बधु्िीमत्ता 
िािणीतील र्ुणाचं्या आधारे “पनवत्र” या संर्णकीय प्रणालीद्वारे भरण्याबाबत शासि निणगय 
नििांक 23.06.2017 रोजी पानरत करण्यात आलेला आहे. यास्तव बरं्ाली भािेतील नशक्षण 
सेवक नियुक्तीकरीता पानरत करण्यात आललेा नििांक 06.12.2016 िा शासि निणगय 
अनधक्रनमत करुि िव्यािे सूििा िेण्याि ेशासिाच्या नविारानधि होते.  

तसेि, राज्यात बरं्ाली माध्यमाच्या शाळांबरोबरि कन्नड, तेलूर्ू र्ुजराथी, ससधी 
माध्यमाच्याही शाळा आहेत. सिर माध्यमाच्या शाळांिाही त्या-त्या भािेतील नशक्षक/नशक्षण 
सेवक उपलब्ध व्हावते याकरीता, बरं्ाली माध्यमाच्या शाळांबरोबरि अन्य भानिक माध्यमाच्या 
शाळाकरीता स्वतंत्र नशक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यािी तसेि सिर परीक्षेत उत्तीणग झालेला 
उमेिवार अनभयोग्यता व बधु्िीमत्ता िािणीसाठी पात्र ठरनवण्यािी बाब िेखील शासिाच्या 
नविाराधीि होती. 

 

शासि निणगय-  
 

र्ोंनिया व र्डनिरोली नजल्ह्ात बरं्ाली माध्यमाच्या प्राथनमक शाळेमध्ये नशक्षकांिी नरक्त 

असलेली पिे सरळसेविेे भरण्याकरीता स्वतंत्र भरती प्रनक्रयेकनरता नवनहत केललेा नििांक 

06.12.2016 िा शासि निणगय, या शासि निणगयाद्वारे अनधक्रनमत करण्यात येत असूि 

राज्यातील बरं्ाली, कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी व ससधी माध्यमाच्या प्राथनमक शाळेतील नशक्षकांच्या 

नरक्त असलेल्हया पिावर नियुक्तीसाठी स्वतंत्र नशक्षक पात्रता परीक्षा पध्िती या शासि 
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निणगयाद्वारे नवनहत करण्यात येत आहे. तसेि अनभयोग्यता व बधु्िीमत्ता िािणीतील र्ुणाचं्या 

आधारे नशक्षण सवेक म्हणिू नियुक्तीस उमेिवार पात्र ठरवण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायगपध्िती 

नवशेि बाब म्हणिू अिुसरण्यास शासि याद्वारे सहमती िेत आहे. 

अ) बरं्ाली, कन्नड, तेलर्ू, र्जुराथी व ससधी माध्यमाच्या प्राथनमक शाळेतील नशक्षकांिी नरक्त 

पिे त्या-त्या भानिक उमेिवारांमधूि भरण्याकरीता स्वतंत्र नशक्षक पात्रता परीक्षा 

आयोनजत करण्यात यावी. 

आ) सिर पात्रता परीक्षा उत्तीणग होणारे उमेिवार अनभयोग्यता व बधु्िीमत्ता िािणी 

परीक्षेकरीता पात्र राहतील. 

2. सिर नशक्षक पात्रता परीक्षेकरीता कायगपध्िती खालीलप्रमाणे राहील:-  

1) इयत्ता 6 वी ते 8 वी सहिी माध्यमातील प्रथम भािा बरं्ाली नशकनवण्यासाठी नशक्षकांिी 

पिे बरं्ाली भानिक पिवीधर नशक्षक, त्यािप्रमाणे कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी व ससधी 

भानिक नशक्षक ज ेअन्य माध्यमाच्या शाळांमध्ये कायगरत आहेत, त्याचं्या सवेाज्येष्ट्ठता व 

इच्छेिुसार नवकल्हप घेवूि समायोजिेद्वारे प्रथमत:  त्या-त्या माध्यमाच्या शाळेत उपलब्ध 

नरक्त पिावर भरण्यात यावीत. सिर बरं्ाली, कन्नड, तेलर्,ू र्ुजराथी व ससधी भानिक 

नशक्षक हा पिवीधारक तसेि इयत्ता 12 वी मध्ये नियनमत अिुक्रमे बरं्ाली, कन्नड, तेलर्ू, 

र्ुजराथी व ससधी भािा - नविय घेवूि परीक्षा उत्तीणग झालेला असावा. 

2) तद्िंतर सि 2017-18 च्या संिमान्यतेअखेर नरक्त असणाऱ्या तसेि सेवानिवृत्ती वा 

अन्य कारणांमुळे माहे 31 मे, 2019 अखेर नरक्त होणाऱ्या बरं्ाली कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी 

व ससधी माध्यमाच्या प्राथनमक शाळांतील नशक्षकांच्या पिांिी संख्या संबनंधत नजल्ह्ाच्या 

नशक्षणानधकारी (प्राथनमक) यांिी संबनंधत मुख्य कायगकारी अनधकरी, नजल्हहा पनरिि यांिा 

उपलब्ध करुि द्यावी. तसेि नरक्त पिांिी मानहती आयुक्त (नशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

तसेि नशक्षण संिालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पणेु व शासिास कळनवण्यात यावी.  

3) सिर परीक्षा आयोजिािी जबाबिारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पणेु यांच्यावर 

सोपनवण्यात येत आहे. ही परीक्षा माहे एनप्रल, 2018 मध्ये आयोनजत करण्याच्या दृष्ट्िीिे 
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अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पणेु यांिी तात्काळ कायगवाही सुरु करावी. ्ा 

पढुील परीक्षा आवश्यकतेिुसार शासि मान्यतेिे घेण्यात येईल. 

4) नशक्षक पात्रता परीक्षेच्या आयोजिाबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि यांिी नवनहत 

वळेापत्रकािुसार संबनंधत मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हहा पनरिि यांि े माफग त 

राज्यातील सवानधक खपाच्या िोि वृत्तपत्रात तसेि शासिाच्या संकेतस्थळावर 

जानहरात प्रनसध्ि करावी. जानहरात प्रनसध्ि झाल्हयापासूि उमेिवारांस अजग सािर 

करण्यास 15 निवसांिी मुित राहील. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरििेिे ऑिलाईि 

कायगपध्ितीिे उमेिवाराकंडूि अजग मार्वावते. 

5) नशक्षण सेवकासाठी नकमाि वयोमयािा खुल्हया प्रवर्ातील उमेिवारासाठी 18 विे व 

कमाल वयोमयािा 38 विे अशी राहील. मार्ासवर्ीयासाठी कमाल 43 विग अशी 

राहील, (सामान्य प्रशासि नवभार्, शासि निणगय क्रमांक एसआरव्ही-2015/ प्र.क्र.404/ 

काया-12, नि. 25 एनप्रल, 2016 िुसार). सरळसेविेे भरतीकरीता सामान्य प्रशासि 

नवभार्ामाफग त वळेोवळेी नवनहत करण्यात येणारी वयोमयािा नशक्षण सेवकभरतीकनरता 

आपोआप लार्ू होईल. 

6) संबनंधत उमेिवारांिी ऑिलाईि अजग पणूग भरूि ऑिलाईि पध्ितीिे शुल्हक महाराष्ट्र 

राज्य परीक्षा पनरििेकडे भराव.े 

7) नशक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये कनिष्ट्ठ प्राथनमक (इयत्ता 1 ली ते 5 वी) व उच्ि प्राथनमक 

(इयत्ता 6 वी ते ८ वी ) या िोन्ही र्िातील नशक्षकांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र प्रश्नपनत्रका 

राहतील. िोन्ही र्िासाठी अजग करणाऱ्या उमेिवारास िोन्ही प्रश्नपनत्रका सोडनवणे 

आवश्यक राहील.  

8) या िोन्ही प्रश्नपनत्रकेि ेस्वरुप व कानठण्य पातळी अिुक्रमे माध्यनमक व उच्ि माध्यनमक 

अभ्यासक्रमावर आधानरत राहील.  

9) शासि निणगय नििांक 13.02.2013 अन्वये नशक्षकांसाठी निनित करण्यात आलेली 

नकमाि शैक्षनणक व व्यावसानयक अहगता धारण करणाऱ्या उमेिवारास या परीक्षािंा 

बसण्यािी मुभा राहील.  
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10)  या पात्रता परीक्षेमध्ये नकमाि 60 िक्के र्ुण प्राप्त करणाऱ्या उमेिवारास (अिुसूनित 

जाती, अिुसूनित जमाती, भिक्या नवमुक्त जाती/जमाती, नवशेि मार्ासप्रवर्ग, इतर 

मार्ासप्रवर्ग आनण अपंर् उमेिवारांिा 55 िक्के )उत्तीणग समजण्यात येईल व 

अनभयोग्यता व बधु्िीमत्ता िािणीसाठी पात्र राहतील. 

11)  सिर परीक्षेकरीता िमुिा प्रश्नपनत्रका संि तयार करुि िेणे, उत्तरपनत्रका तपासणी व 

परीक्षा निकाल संबनंधत मुख्यकायगकारी अनधकारी यांिा उपलबध करुि िेण्यािी 

जबाबािारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरििेिी राहील. तसेि परीक्षेिा नजल्हहानिहाय 

निकाल प्रनसध्ि करण्यािी जबाबिारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पणेु यािंी राहील. 

12)  परीक्षेि े संभाव्य वळेापत्रक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, परीक्षा पनरिि, पणेु यांिमेाफग त 

जानहर करण्यात येईल. त्या-त्या माध्यमाकरीता परीक्षा एकाि निवशी घेण्याकरीता 

नशक्षण संिालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पणेु यांिी नियोजि कराव.े 

13)  परीक्षेि े माध्यम व अभ्यासक्रम :- परीक्षेि े माध्यम मराठी सकवा इंग्रजी असेल. मात्र 

परीक्षेसाठी प्रथम भािा त्या-त्या भानिक माध्यमािी (उिा. बरं्ाली भािेच्या 

उमेिवारांकरीता बरं्ाली, कन्नड भािेच्या उमेिवारांकरीता कन्नड इ.) घेणे अनिवायग 

राहील. त्या-त्या भािेि ेप्रत्येकी 30 प्रश्न िोन्ही र्िाच्या पेपरमध्ये असतील. उवगनरत प्रश्न 

मराठी सकवा इंग्रजी अथवा मराठी व इंग्रजी मध्ये असतील.   

14)  सिर परीक्षा ही एकूण 150 र्ुणांिी राहील. परीक्षसेाठी वळे 2.30 तास राहील. 

15)  परीक्षा शुल्हक:- सिर परीक्षेकरीता शुल्हक खालीलप्रमाणे राहील:-  

खुला प्रवर्ग:- रु. 500 /- 

मार्ासवर्ीय प्रवर्ग:-250/- 

 (अिुसूनित जाती, अिुसनूित जमाती, भिक्या नवमुक्त जाती/  जमाती, नवशेि मार्ास 

प्रवर्ग, इतर मार्ासवर्ग आनण अपंर् या प्रवर्ासाठी)  

3. नशक्षण सेवक भरती, अनभयोग्यता व बधु्िीमत्ता िािणीत नमळालेल्हया र्ुणांच्या आधारे 

“पनवत्र” या संर्णकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येईल. सिर अनभयोग्यता व बधु्िीमत्ता िािणी ही 

शासि निणगय नििांक 23.06.2017 मधील तरतूिीप्रमाणे राहील. परीक्षेि ेमाध्यम मात्र मराठी, 
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इंग्रजी व त्या-त्या भािेि े (उिा. बरं्ाली भािेच्या उमेिवारांकरीता बरं्ाली, कन्नड भािेच्या 

उमेिवारांकरीता कन्नड इ.) राहील. 

4. परीक्षेि े आयोजिावर रै्रप्रकार सकवा तांनत्रक / प्रशासकीय िकूा झाल्हयास त्याबद्दल 

फौजिारीसह सवग कारवाई संबनंधत मुख्य कायगकारी अनधकारी याचं्यानवरुध्ि करण्यात येईल. 

नियंत्रणात तानंत्रक व प्रशासकीय िकुा झाल्हयास अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पणेु 

यांिा जबाबिार धरण्यात येईल.  

5. नशक्षण सेवकाच्या निवडाच्या अिुिंर्ािे न्यायालयीि प्रकरणे उपस्स्थत झाल्हयास त्याि े

पनरक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य राहील. नशक्षक पात्रता परीक्षा प्रनक्रयेवर मुख्य नियंत्रक अनधकारी म्हणिू 

संबनंधत मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हहा पनरिि हे असतील. परीक्षेि े आयोजि, परीक्षेिा 

निकाल, नशक्षण सेवकािी निवड इतयािी संिभात न्यायालयीि प्रकरणे उपस्स्थत झाल्हयास 

संबनंधत मुख्य कायगकारी अनधकारी हाताळतील. तर, परीक्षेच्या प्रश्नपनत्रकेतील त्रिुी, उत्तर 

पनत्रकेि े मुल्हयमापि इत्यािीबाबत न्यायालयीि प्रकरणे उपस्स्थत झाल्हयास आयुक्त, महाराष्ट्र 

राज्य परीक्षा पनरिि, पणेू यांच्यामाफग त हाताळण्यात येतील.  

 सिर शासि निणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्यािा सांकेतांक 201802011737576221 

असा आहे. हा आिेश नडनजिल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल याचं्या आिेशािुसार व िावािे.  

 

    

                                                                               ( सं.ि. मािे )  
           अवर सनिव, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. मा. राज्यपालांि ेसनिव, राजभवि, मुंबई 
2. मा. मुख्यमंत्री यांि ेप्रधाि सनिव, मुंबई 
3. मा. मंत्री, शालेय नशक्षण यांि ेखाजी सनिव 
4. मा. मंत्री, शालेय नशक्षण यांि ेखाजर्ी सनिव (सवग) 
5. मा. राज्यमंत्री यांि ेखजर्ी सनिव (सवग) 

Sanjay 
Dattatray Mane

Digitally signed by Sanjay Dattatray Mane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5938dfcf55dfa4d20c3c2b25ee54999d774aedb59d71
b14cfc2860776279ef16, 
serialNumber=cc816238ed3c914e2fa2e99da4bc0ba4e1f6947a
a23ad145e3dc6a469041090f, cn=Sanjay Dattatray Mane 
Date: 2018.02.01 17:42:06 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मा. सवग नवधािसभा/नवधािपनरिि सिस्य नवधािभवि, मुंबई/िार्परू 
7. मा. मुख्य सनिव यांि ेस्वीय सहायक 
8. मा. प्रधाि सनिव, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभार् यािं ेस्वीय सहायक 
9. नजल्हहानधकारी, र्डनिरोली/र्ोंनिया 
10. नशक्षण संिालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
11. नशक्षण संिालक (माध्यनमक व उच्ि माध्यनमक), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
12. संिालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पणेु 
13. मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हहा पनरिि, र्डनिरोली/र्ोंनिया 
14. नवभार्ीय नशक्षण उपसंिालक, िार्परू 
15. नशक्षणानधकारी (प्राथनमक/माध्यनमक) नजल्हहा पनरिि, र्डनिरोली/र्ोंनिया 
16. समाजकल्हयाण अनधकारी, नजल्हहा पनरिि, र्डनिरोली/र्ोंनिया 
17. निवड िस्ती िीएििी-1. 

 



पवित्र (PAVITRA - Pavitra for Visible To All 

Teacher Recruitment) या संगणकीय प्रणालीद्वारे 
राज्यातील सिव व्यिस्थापनाचं्या (अल् पसं्याकं 
संस्था िगळून) शाळामंधील वशक्षक वनिडीसाठी 
पारदशवक पध्दती विहीत करण्याबाबत. 
 

 

 महाराष्ट्र शासन  
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणवय क्र. सीईटी-2015/प्र.क्र.149/टीएनटी-1 
मंत्रालय, म ंबई - ४०० ०३२. 

    वदनाकं :- 20 जून, २०१८   
       

िाचा :- 1)  शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.सीईटी-2015/प्र.क्र.149/टीएनटी-1,  
      वदनाकं 12 जून, 2017. 
            2) शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.सीईटी-2015/प्र.क्र.149/टीएनटी-1,  
      वदनाकं 23 जून, 2017. 
 3) शासन वनणवय, वित्त विभाग क्र. अथवसं-2017 / प्र.क्र.94/ अथव-3, वद.8 ऑगस्ट, 2017. 

  4) शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.न्यायाप्र-2011/(397/11)/मावश-2,  
      वदनाकं 09 नोव्हेंबर, 2011. 

5) शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.एसएसएन-1007/(36/07)/मावश-2,  
      वदनाकं 06 फेब्र िारी, 2012. 
   6) शासन श ध्दीपत्रक शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.एसएसएन-2017/(20/17)/   
                  टीएनटी-2, वदनाकं 23 ऑगस्ट, 2017. 

  7) शासन वनणवय, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.एसएसएन-2017/(93/17)/ 
       टीएनटी-2, वदनाकं 13 माचव, 2018. 

 

प्रस्तािना :-  

 राज्यातील विविध व्यिस्थापनाच्या अन दावनत, अंशत: अन दावनत, अन दानास पात्र घोवित 
केलेल्या विनाअन दावनत प्राथवमक, उच्च प्राथवमक, माध्यवमक, उच्च माध्यवमक विद्यालयामंधील 
वशक्षण सेिक भरती प्रवक्रया ही अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी मधील ग णाचं्या आधारे करण्याचा 
वनणवय संदभव क्र.2 च्या शासन वनणवयाद्वारे घेतला आहे. 

 अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी तसेच वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रया ही संगणकीय प्रणालीच्या 
आधारे करण्यात येणार असून वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रया राबविण्यासाठी संदभव क्र.1 च्या शासन 
वनणवयाद्वारे विहीत प्रवक्रया राबिून संगणक एजन्सी वनवित करण्याबाबत वनणवय घेण्यात आला.  

 पवित्र (PAVITRA - Pavitra for Visible To All Teacher Recruitment) या संगणकीय 
प्रणालीद्वारे वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रयेसाठी संगणक एजन्सी वनवित करणे ि याबाबतची कायवपध्दती 
विवहत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
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शासन वनणवय :- 

 राज्यातील स्थावनक स्िराज्य संस्थासह खाजगी व्यिस्थापनाच्या ( अल्पसं् याकं संस्था 
िगळून ) अन दावनत, अंशत: अन दावनत, अन दानास पात्र  विनाअन दावनत शाळा ि विनाअन दावनत 
शाळामधील वशक्षण सेिक/ वशक्षक वनिडीकरीता सद्यस्स्थतीत अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणीसाठी  
वनय क्त केलेल्या यंत्रणेद्वारे वद.12.12.2017 ते 21.12.2017 या कालािधीत चाचणी घेण्यात 
आलेली आहे. या प ढील चाचणी करीता शासन वनणवय वद.23.6.2017 मधील तरतूदीन सार  परीक्षा 
यंत्रणेची वनय क्ती िळेोिळेी करण्यात येईल. अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी संदभात शालेय वशक्षण 
ि क्रीडा विभागाशी संबंवधत कायविाही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पवरिद, प णे या कायालयामाफव त 
करण्यात येईल. सदर चाचणीमध्ये प्राप्त केलेल्या ग णाचं्या आधारे वशक्षण सेिक वनय क्तीची कायविाही 
करण्यात येणार आहे. याकरीता राज्यस्तरािर आय क्त (वशक्षण) याचं्या वनयंत्रणाखाली कायवरत 
असलेल्या ई-गव्हनवन्स सलेद्वारे राष्ट्रीय सूचना कें द्रामाफव त "पवित्र" ही संगणकीय प्रणाली विकवसत 
करण्यात आली आहे. 

2)        वशक्षण सेिक भरती प्रवक्रया ििातून 2 िळेा आिश्यकतेन सार करण्यात येईल. वशक्षण सेिक 
वनिडीसाठी "पवित्र" संगणकीय प्रणालीद्वारे अन सराियाची कायवपध्दती खालीलप्रमाणे वनवित 
करण्यात आली आहे :- 
 

1. राज्यातील स्थावनक स्िराज्य संस्थासंह प्रत्येक खाजगी शैक्षवणक संस्थेस                                 
("याप ढे शैक्षवणक संस्था") तसेच संबंवधत प्रावधकाऱयानंा पवरवशष्ट्ट - अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे स्ितंत्र Log in (User name, Password) वदला जाईल.  

   त्याचप्रमाणे अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणीमध्य ेग ण प्राप्त केलेल्या उमेदिारानंा 
त्याचं्या  User name / Password िर Log in ची स विधा वदली जाईल. 

2. सन 2016-17 च्या समायोजनानंतर प ढील प्रत्येक ििाच्या समायोजनाअंती वरक्त 
असलेल्या पदाचंी ि आरक्षणाची मावहती "सरल"  द्वारे शैक्षवणक संस्थानंा त्याचं्या "पवित्र" 
संगणकीय प्रणालीिरील Log in िर उपलब्ध होईल. 

3. खाजगी शैक्षवणक संस्था, वजल्हा पवरिद, महानगरपावलका, नगरपावलका, नगर पवरिद 
हे दरििाच्या एक जानेिारी ि एक ऑक्टोबर रोजी वरक्त असलेल्या पदानं सार त्याचंी 
बबदूनामािलीची नोंद "सरल" प्रणालीिर अद्ययाित (update) करतील. त्यासाठीची 
मावहती भरणारी ि तपासणी करणारी यंत्रणा  पवरवशष्ट्ट-'अ' नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 
प्रत्येक पद भरती करतेिळेी बबदूनामािली तपासणे आिश्यक राहील. अन्यथा, प्रचवलत 
कायवपध्दतीन सार बबद नामािली तपासणे आिश्यक आहे. आवदिासी क्षते्रातील शाळामंध्ये 
वशक्षण सेिक पद भरतीकवरता PESA (The Panchayat Extension To Scheduled Area 

Act 1996) ि महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 4 वद. 09 जून 2014 ची अवधसूचना 
यातील तरतूदी लागू राहतील.  
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4. शैक्षवणक संस्था, त्याचं्या शाळामंधील वशक्षण सेिकाचंी वरक्त पदे माहे मे, मधील 
भरतीकवरता, माहे माचव, अखेर वरक्त असणारी पदे ि माहे सप्टेंबर, अखेर वरक्त होणारी 
संभाव्य पदे याचंी सं्या तसेच माहे नोव्हेंबर मधील भरतीकवरता, माहे ऑक्टोबर अखेर 
वरक्त होणारी पदे ि माहे जानेिारी अखेर वरक्त होणारी संभाव्य पदे याचंी सं्या विचारात 
घेिून संच मान्यतेतील गटवनहाय ि विियवनहाय वरक्त पदाचंी मावहती वकमान शैक्षवणक ि 
व्यािसावयक अहवता ि बबदूनामािलीन सार समातंर आरक्षणाची पदे यासह "पवित्र" 
प्रणालीिर भरेल. त्यान सार वशक्षणावधकारी (प्राथवमक) / वशक्षणावधकारी (माध्यवमक) 
अथिा विभागीय वशक्षण उपसंचालक याचं्याकडे प्रकरणपरत्ि े जावहरात परिानगीचा 
प्रस्ताि त्या-त्या ििाच्या माहे एवप्रलच्या पवहल्या आठिड्यात / माहे ऑक्टोबर च्या 
पवहल्या आठिड्यात सादर (Forward ) करेल. बबदूनामािली / जावहरातीस पूिव परिानगी 
याकवरता संबंवधत शैक्षवणक संस्था तसेच सक्षम प्रावधकाऱयानंी कराियाची कायविाही 
याबाबतचे िळेापत्रक िळेोिळेी वनवित करण्यात येईल. 

5. वशक्षणावधकारी (प्राथवमक)/वशक्षणावधकारी (माध्यवमक), प्रशासन अवधकारी, मनपा / नपा 
अथिा विभागीय वशक्षण उपसंचालक यानंा  त्याचं्या Log in िर  मावहती प्राप्त झाल्यानंतर 
ते संस्थेने भरलेल्या वरक्त पदाचंा, विियाचंा तसेच बबदूनामािलीन सार आरक्षण ि समातंर 
आरक्षण याचा तपशील बरोबर असल्याची खात्री करतील ि सदरची मावहती बरोबर 
असल्यास मान्य करतील. मावहती अपूणव अथिा च कीची असल्यास वशक्षणावधकारी 
(प्राथवमक ), वशक्षणावधकारी (माध्यवमक), प्रशासन अवधकारी, मनपा / नपा अथिा विभागीय 
वशक्षण उपसंचालक जावहरात परिानगीचा प्रस्ताि त्याबाबतच्या कारणासह अमान्य 
करतील. 

6. वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/ माध्यवमक), प्रशासन अवधकारी अथिा विभागीय उपसंचालक 
यानंी 7 (सात) कायालयीन वदिसाच्या विवहत कालमयादेत प्रस्तािािर कायविाही  न 
केल्यास त्याबाबतची सद्यस्स्थती थेट संबंवधत वशक्षण संचालक (प्राथवमक / माध्यवमक ि 
उच्च माध्यवमक) याचं्या  Log in िर दशवविली जाईल. संबंवधत वशक्षण सचंालक ( प्राथवमक 
/ माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक ), त्याचं्या Log in िर  प्राप्त झालेल्या सद्यस्स्थतीबाबत 
संबंवधत वशक्षणावधकारी / प्रशासन अवधकारी अथिा विभागीय उपसंचालक यानंी  प ढील 
3 ( तीन ) कायालयीन  वदिसाचं्या आत मान्यता (Approval) देण्याबाबत, सूचना देण्यात 
येतील. 

            वशक्षणावधकारी ( प्राथवमक / माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक ), प्रशासन अवधकारी 
अथिा विभागीय उपसंचालक यानंी विहीत म दतीत जावहरात परिानगी प्रस्तािािर वनणवय 
न घेतल्यास संबंवधत अवधकाऱयास वशक्षण संचालक (प्राथवमक/ माध्यवमक ि उच्च 
माध्यवमक) याचं्या समक्ष जावहरातीच्या प्रस्तािासह उपस्स्थत राहून वनणवय घेणे  
बंधनकारक असेल. सबंवधत अवधकाऱयाचं्या गोपनीय अहिालात कतवव्य कसूरीबाबत  नोंद 
घेण्याच्या सूचना वशक्षण संचालक (प्राथवमक / माध्यवमक  ि उच्च माध्यवमक) सबंंवधत 
िवरष्ट्ठ प्रावधकाऱयास देतील.  
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7. वशक्षणावधकारी ( प्राथवमक / माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक ), प्रशासन अवधकारी अथिा 
विभागीय उपसंचालक यानंी मान्यता वदल्यानंतर संस्थेच्या मागणीन सार "पवित्र" पोटवलिर 
जावहरात प्रदर्शशत होईल ि संस्थेच्या  Log in िर वदसेल. तसेच संस्थेच्या प्रवतवनधीस 
त्याबाबत SMS द्वारे संदेश प्राप्त होईल ि सदर जावहरात 
www.education.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर प्रदर्शशत होईल. 

8. जावहरात िबेसाईटिर प्रदर्शशत झाल्यािर जास्तीत जास्त 3 कायालयीन वदिसांत संदभव 
क्र.2 मधील शासन वनणवयातील तरतूदीन सार संबंवधत संस्थेने त्यास दोन अवधक खपाच्या 
स्थावनक  ि विभागस्तरीय िृत्तपत्रातून प्रवसध्दी द्याियाची आहे. संस्थेच्या शाळा महसूल 
विभागाबाहेर असल्यास राज्यस्तरीय िृत्तपत्रामध्ये जावहरात प्रवसध्द करािी. अशी प्रवसध्दी 
वदल्याची नोंद "पवित्र" प्रणालीमध्ये संबंवधत संस्थेने करािी. 

9. जावहरातीन सार पात्र उमेदिार "पवित्र" संगणक प्रणालीिर आपला अजव अवभयोग्यता ि 
ब ध्दीमत्ता चाचणीमधील प्राप्त ग णासंह ऑनलाईन भरेल. तसेच शाळा आस्थापना / 
शैक्षवणक संस्था वनिडीबाबत प्राधान्यक्रम वनवित करेल. 

10. विविध सेिायोजन कायालयात नोंदणी केलेल्या उमेदिारानंी देखील "पवित्र" पोटवलिर 
Online अजव करणे आिश्यक आहे. 

11. उमेदिार  अजामध्ये प्रिगव ि वििय याचंा विचार करुन जास्तीत जास्त 20 प्राधान् यक्रम 
देऊ शकतील. सदर प्राधान्यक्रम संपल्यानंतर जावहरातीमध्ये नमूद केलेल्या जागा वरक्त 
असल्याचे वनदशवनास आल्यास  प न:ि विकल्प घेऊन  नव्याने वनिड प्रवक्रया राबविली 
जाईल. 

12. जावहरातीचा कालािधी संपल्यानंतर पाच कायालयीन वदिसाच्या आत वशक्षण संचालक 
( माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक ) "पवित्र" संगणक आज्ञािलीद्वारे उमेदिाराचंी वनिडसूची 
www.education.maharashtra.gov.in संकेतस्थळािर जावहर करतील. 

13. संबवधत संस्थेसदेखील ग णान क्रमान सार माध्यम, प्रिगव, वििय ि बबदूनामािलीन सार 
उमेदिाराचंी वनिडसूची त्याचं्या Login िर प्राप्त होईल. 

14.  वनिड सूचीिरील उमेदिारास ज्या शाळेमध्ये वशक्षण सेिक म्हणनू सबंंवधत शैक्षवणक 
संस् थेला वनय क्ती द्याियाची आहे, त्या शाळेच्या Log in िर संबंवधत उमेदिाराची मावहती 
उपलब्ध होईल. या प्रवक्रयदे्वारे संबंवधत उमेदिाराची स्स्िकृती / रुजू होण्यापूिी त्याच्या 
आिश्यक सिव मूळ कागदपत्रांची ( शालान्त / उच्च माध्यवमक अभ्यासक्रमाची ग णपवत्रका 
ि प्रमाणपत्र, मान्यताप्राप्त विद्यावपठाची शैक्षवणक  ि व्यािसावयक अभ्यासक्रम पूतवतेची 
पदिी / पदविका, शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, जात िधैता प्रमाणपत्र 
(मागासिगीय प्रिगातील उमेदिाराकंवरता), अवधिास प्रमाणपत्र, वशक्षक पात्रता परीक्षा / 
अवभयोग्यता ि ब ध्दीमत्ता चाचणी परीक्षमेध्ये वमळालेले ग ण तसेच समातंर आरक्षण                                      
(मवहला / वदव्यागं / खेळाडू इत्यादी) करीता त्या-त्या प्रिगात आिश्यक असलेले 
कागदपत्र याबाबतची छाननी ही संबंवधत वनय क्ती प्रावधकारी 3 (तीन) कायालयीन वदिसातं 
करतील. 

http://www.education.maharashtra.gov.in/
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          वनय क्तीकवरता उमदेिाराने सादर केलेले कागदपत्र खोटे अथिा बनािट असल्याच े
त्याच्या सेिचे्या कालािधीत कोणत्याही िळेी वनदशवनास आल्यास, संबंवधत उमेदिार 
फौजदारीस पात्र असेल ि त्याच्या सेिा समाप्त करण्यात येतील. 

15. छाननीअंती वनिडसूचीिरील संबंवधत उमेदिार आिश्यक अहवता धारण करीत 
नसल्यास, वनय क्ती प्रावधकारी तशी नोंद Online पध्दतीने िरील नमूद कालािधीत करेल. 
त्यान सार उमेदिारास प्रणालीद्वारे मावहती प्राप्त होईल. यासंदभात उमेदिारास आक्षपे 
असल्यास सात वदिसाचं्या आत "पवित्र" प्रणालीिर तो आक्षपे नोंदिू शकेल. सदर आक्षपे 
संस्था / वशक्षण संचालकानंा प्रणालीिर वदसेल. त्यािर वशक्षण संचालक, प्राथवमक / 
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक 7 (सात) वदिसांच्या आत वनणवय घेतील. सात वदिसाचं्या आत 
आक्षपे न नोंदविला गेल्यास वनिडसूचीतील प ढील उमेदिाराच्या वनय क्तीची  प्रवक्रया 
वनय क्ती प्रावधकारी करेल. 

16. छाननीअंती मूळ कागदपत्र योग्य असल्याची खात्री झाल्यास वनिडसूचीतील उच्चतम 
ग णप्राप्त उमेदिारानंा संबंवधत संस्था िर नमूद केल्याप्रमाणे तीन वदिसाच्या कालािधीत 
e-mail द्वारे तसेच नोंदणीकृत डाकेने वनय क्तीपत्र पाठिले. 

17. उमेदिाराने वनय क्तीपत्रास विहीत म दतीत स्िीकृती वदल्यानंतर संबंवधत शाळेचा 
म ्याध्यापक त्या उमेदिारास वशक्षण सेिक म्हणनू "पवित्र" संगणकीय  कायवप्रणालीद्वारे 
ऑनलाईन रुजू करुन घेतील ि त्याचा रुजू अहिाल भरतील. (uploading of Joining 
Report) त्याम ळे सदर वशक्षण सेिकाची मावहती सरल संगणक प्रणालीिर आपोआप 
अद्ययाित होईल ि शालाथव प्रणालीसाठीही उपलब्ध राहील. वनिड झालेल्या उमदेिारास 
संस्थेने रुजू करुन घेतले नाही तर, अशा संस्थेच्या शाळेतील संबंवधत पद व्यपगत 
करण्यात येईल. 

18. वशक्षण सेिकाची वनय क्ती केल्यानंतर संबंवधत वशक्षण सेिकाच्या सेिाप स्तकात नोंद 
घेण्यात यािी. 

19. उमेदिार शैक्षवणक ि व्यािसावयक अहवता, िय, जात प्रमाणपत्र, जात िधैता प्रमाणपत्र  
इतर सिव प्रमाणपत्र याबाबत अपात्र असल्यास, सबंंवधत उमेदिाराची या परीक्षसेाठीची 
अहवता संप ष्ट्टात येईल. मात्र,  आिश्यक अहवतेच्या पतूवतेअंती याच बकिा स धावरत ग णाच्या 
आधारािर अजव करण्यास उमेदिार पात्र असेल.  

20. "पवित्र" प्रणालीद्वारे कराियाच्या वशक्षण सेिक / वशक्षक भरतीसाठी प्राथवमक शाळाचं्या 
बाबतीत वशक्षण संचालक (प्राथवमक) तसेच माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळाचं्या बाबतीत 
वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) हे "नोडल अवधकारी" म्हणनू काम 
पाहतील. 

21. वशक्षक भरतीसंबंधी येणाऱया सिव अडचणीच ेवनराकरण संबंवधत "नोडल अवधकारी" यानंी 
आिश्यकतेन सार शासनाच्या सहमतीने कराि.े 
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22. या शासन वनणवयानंतर करण्यात येणाऱया वशक्षण सेिक वनय क्तीकवरता ियैस्क्तक 
मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नसल्याम ळे सदंभव क्र. 4  ते 7  शासन 
वनणवयात ियैस्क्तक मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्रासंदभात करण्यात आलेल्या 
तरतूदी या शासन वनणवयान्िये रद्द करण्यात येत आहे.  
    

       हा शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सकेंताकं क्रमाकं 201806201846369121 असा 
आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार ि नािाने, 
 
 

 

                                                                                                 ( िन् दना कृष्ट्णा ) 
                                                                                अप्पर म ्य सवचि, महाराष्ट्र शासन. 

    प्रत:-   
१) मा. राज्यपाल यांच ेसवचि, राजभिन, म ंबई 
२) मा.म ्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचि 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान पवरिद/ विधान सभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, म ंबई. 
४) मा. मंत्री (शालेय वशक्षण) याचंे खाजगी सवचि. 
५) मा. मंत्री (सिव) यांच ेखाजगी सवचि. 
६) मा. राज्यमंत्री (सिव) यांच ेखाजगी सवचि. 
७) मा. विधान पवरिद / विधान सभा सदस्य (सिव), विधान भिन, म ंबई. 
८) मा. म ्य सवचि याचंे स्िीय सहायक. 
९) मा. अप्पर म ् य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय म ंबई. 
१०)  प्रधान सवचि, (सिव) मंत्रालय, म ंबई. 
११)  आय क्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
१२)  आय क्त, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरिद, प णे. 
१३)  वशक्षण संचालक (प्राथवमक), महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
१४) वशक्षण सचंालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, प णे. 
१५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरिद, प णे. 
१६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र  राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ. 
१७)  विभागीय आय क्त (महसूल विभाग) (सिव) 
१८)  सिव वजल्हावधकारी. 
१९)  आय क्त, महानगरपावलका (सिव) 
२०)  म ्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद. 
२१) म ् य कायवकारी अवधकारी, नगर पावलका / नगर पवरिद (सिव) 
२२)  सिव विभागीय उपसंचालक. 
२३)  सिव सहसवचि / उपसवचि / अिर सवचि/ कक्ष अवधकारी, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय 

म ंबई. 
२४)  सिव सिव वशक्षणावधकारी (प्राथवमक / माध्यवमक), वजल्हा पवरिद. 
२५) वनिड नस्ती (वटएनटी-1). 
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( शासन वनणवय क्र. सीईटी-2015/प्र.क्र.149/वटएनटी-1, वदनाकं 20 जून, २०१८ ) 

पवरवशष्ट्ट - अ 
 

1) स्ितंत्र Log in (User name, Password) ID द्याियाचे प्रावधकारी 

खाजगी शैक्षवणक संस्था वजल्हा पवरिद  महानगर पावलका / नगर 
पावलका/ नगर पवरिद 

वशक्षण संचालक (प्राथवमक / 
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) 

म ्य कायवकारी अवधकारी आय क्त (महानगर पावलका)/ 
म ्य अवधकारी                  

(नगर पावलका/ नगर पवरिद) 
वशक्षण उपसंचालक -- वशक्षण उपसंचालक 
वशक्षणावधकारी           

(प्राथवमक / माध्यवमक) 
वशक्षणावधकारी           

(प्राथवमक / माध्यवमक) 
प्रशासन अवधकारी / 
वशक्षणावधकारी  

 

 

2) बबदूनामािली भरणारे ि तपासणारे प्रावधकारी 

अ.क्र. संस्था बबदूनामािली भरणारे 
प्रावधकारी 

तपासणारे प्रावधकारी 
 

1. खाजगी प्राथवमक / 
माध्यवमक शैक्षवणक 
संस्था  

अध्यक्ष / सवचि संबंवधत 
संस्था 

वशक्षण वनरीक्षक / 
वशक्षणावधकारी (प्राथवमक / 
माध्यवमक ) 

2. खाजगी उच्च माध्यवमक 
शैक्षवणक संस्था 

अध्यक्ष / सवचि संबंवधत 
संस्था 

वशक्षण वनरीक्षक / 
वशक्षणावधकारी ( प्राथवमक / 
माध्यवमक ) 

3. वजल्हा पवरिद वशक्षणावधकारी (प्राथवमक )  म ्य कायवकारी अवधकारी 
वजल्हा पवरिद 

4. महानगरपावलका प्रशासन अवधकारी / 
वशक्षणावधकारी 

 आय क्त (महानगरपावलका) 

5. नगर पावलका /          
नगर पवरिद / कटक 
मंडळे 

प्रशासन अवधकारी विभागीय वशक्षण उपसंचालक 

 

 

 

 



                                                                           
पेसा कायदयाांतगगत अनुसूचित क्षेत्रातील 
नामचनदेशनाद्वारे केली जाणारी भरती व 
चजलहाांतगगत  करण्यात येणाऱ्या बदलया 
याबाबतच्या मागगदशगक सूिना..........  

 
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम चवकास चवभाग 

  शासन पचरपत्रक क्र.सांकीणग-5016/प्र.क्र.444/आस्था-8,  
बाांधकाम भवन, फोर्ग, 25- मझगबान पथ 

फोर्ग,  मुांबई-400 001, 
चदनाांक : 23 जुल ै, २०18. 

 
                  

प्रस्तावना:- 
 

               चजलहा पचरषद कमगिाऱ्याांच्या चजलहाांतगगत बदलयाांबाबत चदनाांक 15 मे, 2014 च्या शासन 

चनणगयाांन्वये मागगदशगक तत्व ेचवहीत करण्यात आलेली आहेत.  त्यानांतर चशक्षक सांवगासाठी चदनाांक 

24 एचप्रल,2017 च्या शासन चनणगयाांन्वये मागगदशगक तत्व ेचवहीत करण्यात आलेली आहेत. 

2.        अनुसूचित क्षते्रासाठी मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन, याांच्या चदनाांक 09.06.2014 

च्या अचधसूिनेनुसार अनुसूचित क्षते्रामध्ये (पेसा) सरळसेवनेे भरावयािी पदे स्थाचनक अनुसूचित 

जमातीमधील उमेदवाराांमधुनि भरण्यािे आदेचशत केले आहे.  त्यास अनुसरुन सामान्य प्रशासन 

चवभागाने अनुसूचित क्षते्रातील 17 सांवगातील पदे (  चदनाांक 09.06.2014 च्या अचधसूिनेनुसार 

समाचवष्ट्र् केलेली पदे धरुन ) स्थाचनक अनुसूचित जमातीतील उमेदवाराांमधुन भरण्याच्या अनुषांगाने 

करावयाच्या पुढील कायगवाहीबाबत चदनाांक 05 मािग,2015 रोजी शासन चनणगय चनगगचमत केलेला 

आहे.  तसेि चदनाांक 26 जून,2015 रोजी शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे अनुसूचित क्षते्रातील पदे स्थाचनक 

आचदवासी मधुन भरण्याबाबतच्या मागगदशगक सूिना चवहीत केलेलया आहेत.   

3.         सामान्य प्रशासन चवभागाने चनगगचमत केलेलया उपरोक्त शासन चनणगयातील 

तरतुदीनुसार चजलहा पचरषद, गडचिरोली अांतगगत सवगसाधारण बदलयाांच्या धोरणािी 
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अांमलबजावणी करताांना येणाऱ्या अडिणींबाबत मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजलहा पचरषद, 

गडचिरोली याांनी शासनाकडे मागगदशगन चमळण्यािी चवनांती केली होती.  मुख्य कायगकारी 

अचधकारी, चजलहा पचरषद, गडचिरोली याांनी केलेलया मागणीवर सामान्य प्रशासन चवभागािे 

अचभप्राय घेण्यात येऊन आता अनुसूचित क्षते्र असणाऱ्या चजलहयाांमधील नामचनदेशनाद्वारे केली 

जाणारी भरती व चजलहाांतगगत बदली या सांदभात सधुाचरत मागगदशगक सूिना पुढीलप्रमाणे देण्यात 

येत आहे.  

नामचनदेशनाने होणाऱ्या भरतीबाबत :- 

1. सदर भरतीबाबत सामान्य प्रशासन चवभागाच्या चदनाांक 05 मािग, 2015  

आचण चदनाांक 26 जून, 2015च्या शासन चनणगयाप्रमाणे  कायगवाही करणे अपेचक्षत 

आहे.  सदरि े शासन चनणगय हे मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याच्या चदनाांक 09 

जून, 2014 च्या अचधसिूनेप्रमाणे कायगवाही करण्यासाठी चनगगचमत करण्यात 

आलेले आहेत. 

2.  मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांच्या चदनाांक 09 जून, 2014 च्या 

अचधसूिनेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षते्र असलेलया चजलहयामधील 

अनुसूचित क्षते्रामधील चवचशष्ट्र् सांवगाच्या पदाांपैकी सरळ सेवनेे भरावयािी सवग पदे 

आवश्यक शैक्षचणक अहगता असलेलया स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या 

उमेदवारातूनि भरणे बांधनकारक आहे.  सदर अचधसूिनेमध्ये  नमूद केललेे हे 

चवचशष्ट्र् सांवगग म्हणजे ग्रामसेवक, अांगणवाडी पयगवचेक्षका, चशक्षक, पशुधन 

पयगवके्षक, आरोग्य सेवक (मचहला), आरोग्य सेवक (पुरुष) कमगिारी हे होय. 

3. सदर अचधसूिनेच्या अनुषांगाने चदनाांक 05 मािग, 2015 च्या शासन 

चनणगयानुसार सामान्य प्रशासन चवभागाने करावयाच्या कायगवाहीबद्दल सचवस्तर 

सूिना चनगगचमत केलेलया आहेत.  त्यानुसार :- 

i) अनुसूचित क्षते्रातील चजलहयाांमध्ये ठाणे, पालघर, नाचशक, धुळे, नांदूरबार, 

जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नाांदेड, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपूर व गडचिरोली या 
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चजलहयाांिा समावशे होतो. सदर चजलहयाांमध्ये असणाऱ्या तालुका चनहाय गावाांिी 

यादी आचदवासी चवभागाकडून उपलब्ध  करुन देण्यात आलेली आहे. 

ii)   यानुसार चनयुक्ती प्राचधकाऱ्याांनी प्रथमत: उपरोक्त नमूद ६ सांवगात मांजूर 

असलेलया पदाांिी अनुसूचित क्षते्रात व अनुसूचित क्षते्राबाहेर अशा दोन भागात 

चवभागणी करावी.  तद्नांतर अनुसूचित क्षते्रात यणेाऱ्या मांजूर पदाांिी व कायगरत 

पदाांिी सांख्या चनचरृत करावी. 

iii) अनुसूचित क्षते्रातील चरक्त पदाांवर स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या 

उमेदवारातून प्राधान्याने पदभरती करण्यात यावी. यासाठी अनुसूचित क्षते्राबाहेर 

कायगरत असणाऱ्या स्थाचनक अनुसूचित जमातीतील कमगिाऱ्यास प्रथम अनुसूचित 

क्षते्रात जाण्यास इच्छूक आहेत ककवा नाहीत याबाबत त्याांिा चवकलप घ्यावा. 

अनुसूचित क्षते्राबाहेर कायगरत असणाऱ्या स्थाचनक अनुसूचित क्षते्रातील उमेदवाराांनी 

अनुसूचित क्षते्रात काम करण्यािा चवकलप चदलयास अनुसूचित क्षते्रातील चरक्त पदे 

प्रथम त्याांच्यामधून भरण्यात यावीत.   

iv) वरीलप्रमाणे चवकलपानुसार पदभरती केलयानांतर अनुसूचित क्षते्रातील 

चरक्त पदे ही जाचहरातीद्वारे चवचहत कायगपध्दतीिा अवलांब करुन स्थाचनक 

अनुसूचित जमातीतील उमेदवाराांमधून  भरण्यात यावीत. त्यापैकी एक तृतीयाांश 

पदे स्थाचनक अनुसूचित जमातीतील मचहला उमेदवाराांमधून भरण्यात यावीत.   

v) उपरोक्त नमूद सांवगातील अनुसूचित क्षते्रातील पदे  स्थाचनक अनुसूचित 

जमातीच्या उमेदवाराांमधून भरावयािी आहेत. तसेि चदनाांक 5 मािग,2015 च्या 

शासन चनणगयानुसार अनुसूचित क्षते्राबाहेरील उपरोक्त नमूद पदाांसाठी अनुसूचित 

जमातीसाठी असणारे आरक्षण हे 7 र्क्के लागू करण्यात आले आहे.   

vi) उपरोक्त सांवगांसाठी अनुसूचित क्षते्रातील स्थाचनक अनुसूचित जमातीिी 

सवग पदे भरेपयंत त्या त्या सांवगासाठी एकि कबदू नामावली ठेवण्यात यावी. सदर 

कबदू नामावलीनुसार चरक्त होणाऱ्या पदाांपैकी अनुसूचित क्षते्रातील  चरक्त होणारी 

पदे परांत,ू चजलहयातील एकूण चरक्त पदाांच्या जास्तीत जास्त 20र्क्के पदे ही 
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अनुसूचित जमातीच्या कमगिाऱ्याांमधून  भरावयािी आहेत. उवगचरत पदाांना सामान्य 

प्रशासन चवभागाच्या चदनाांक 05 मािग, 2015 च्या शासन चनणगयामध्ये नमूद 

केलयाप्रमाणे चवचहत आरक्षण लावून त्यानुसार सदर पदे अनुसूचित क्षते्राबाहेर 

भरण्यात यावीत. 

vii) अनुसूचित क्षते्रातील चरक्त पदे स्थाचनक अनुसूचित जमातीतील 

उमेदवाराांमधून ज्याप्रमाणे भरली जातील त्या उमेदवाराांिी वषगचनहाय स्वतांत्र यादी 

करुन त्याांच्या नावासमोर स्थाचनक अनुसूचित जमाती असा शेरा चलहावा. तसेि 

अनुसूचित क्षते्राबाहेरील पदाांवर अनुज्ञये आरक्षणानुसार भरण्यात येणाऱ्या 

उमेदवाराांिी देखील वषगचनहाय व प्रवगगचनहाय स्वतांत्र यादी ठेवण्यात यावी. 

अशाप्रकारे सामान्य प्रशासन चवभागाच्या शासन चनणगय चदनाांक 05 मािग,  2015 

अन्वये अनुसूचित क्षते्रामधील व अनुसूचित क्षते्राबाहेर नामचनदेशनाने करावयाच्या 

भरतीिी कायगवाही करण्यात यावी.  

  4.    बदलीबाबत करावयािी कायगवाही :- 

1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, याांच्या चदनाांक 09 जून, 2014 च्या 

अचधसूिनेप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र असलेलया चजलहयामधील 

अनुसूचित क्षते्रातील उपरोक्त नमूद 6 सांवगातील पदे (ग्रामसेवक, अांगणवाडी 

पयगवचेक्षका, चशक्षक, पशुधन पयगवके्षक,आरोग्य सेवक (मचहला), आरोग्य सेवक 

( पुरुष) )  नामचनदेशनाने भरताना स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारातून  

भरावयािी आहेत. 

2. उपरोक्त तरतूद करण्यामागे प्रमुख उदे्दश हा भारतीय सांचवधानाच्या 

अनुच्छेद 46 नुसार शासनावर अनुसूचित जमातीिे शैक्षचणक आचण आर्थथक चहत 

चवशेष काळजीपुवगक जोपासण्यािे कतगव्य सोपचवले आहे. परांतू अनुसूचित क्षते्रात 

कमगिाऱ्याांिी चरक्त पदे, कायालयातील उपस्स्थतीिे कमी प्रमाण यामुळे सेवा 

पुरचवण्यात अडिणी चनमाण होत होत्या. या आचण इतर अनुषांचगक बाबी चविारात 

घेऊन ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
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3. उपरोक्त नमूद केलयाप्रमाणे सामान्य प्रशासन चवभागाच्या चदनाांक 26 जून, 

2015 च्या शासन चनणगयाप्रमाणे कबदूनामावलीनुसार चरक्त होणाऱ्या पदाांपैकी 

पदभरती करीत असताना अनुसूचित क्षते्रात चरक्त होणारी पदे परांत ूजास्तीत जास्त 

चजलहयातील एकूण चरक्त पदाांच्या 20 र्क्के पदे ही अनुसूचित क्षते्रातील स्थाचनक 

अनुसूचित जमातीच्या कमगिाऱ्याांमधून भरावयािी आहेत. 

4. परांतू चजलहाांतगगत कमगिाऱ्याांिी बदली करीत असताना या बदलीमुळे 

चजलहयाच्या  कबदू नामावली अथवा चजलहयाच्या असणाऱ्या चरक्त पदाांमध्ये 

कोणत्याही प्रकारे फरक पडत नाही. चनयुक्त्या, सेवाचनवृत्ती यामुळे चजलहयाच्या 

चरक्त पदाांच्या सांख्येमध्ये बदल होत असतो. 

5. राज्यातील अनुसूचित क्षते्रात चनम्न मानव चवकास चनदेशाांक, मागासलेपणा, 

दुगगमता, गचरबी चदसून येते. अनुसूचित क्षते्रािे सामाचजक चनदेशाांक हे राज्याच्या 

सामाचजक  चनदेशाांकाच्या प्रमाणात कमी आहे. यामुळे अनुसूचित क्षते्राच्या चठकाणी 

कोणत्याही कारणामुळे पद चरक्त राचहलयास सेवासुचवधा पुरचवण्यामध्ये अथवा 

त्याांच्या दजामध्ये सातत्य राखण्यामध्ये अडथळा येऊ शकतो व ही बाब 

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याच्या चदनाांक 09 जून, 2014 च्या अचधसूिनेशी 

चवसांगत होईल.   

6.  तसेि मा.उच्ि न्यायालयाच्या चरर् याचिका क्रमाांक 3278/2010 मध्य े

चदलेलया आदेशान्वये ( चदनाांक 13 सप्र्ेंबर, 2012 आचण चदनाांक 21 

नोव्हेंबर,2012 ) आचदवासी व नक्षलग्रस्त  भागातील पदे प्राधान्याने भरावयािी 

आहेत.   

7. वरील सवग बाबींिा चविार करता बदलीसांदभात खालीलप्रमाणे  चनदेश 

देण्यात येत आहे- 

(अ) स्थाचनक अनुसुचित जमातीच्या उमेदवाराांच्या बदलीबाबत खालीलप्रमाणे 

कायगवाही करावी. 
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i) जे स्थाचनक अनुसूचित जमातीिे उमेदवार हे मा. राज्यपाल याांच्या चदनाांक 

9 जुन, 2014 च्या अचधसूिनेप्रमाणे जाहीरात देऊन स्थाचनक चवचवक्षीत अनुसुचित 

क्षते्रासाठी स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांिी भरती करण्यात आलेली 

आहे.  अशा उमेदवाराांिी चनयुक्ती ही अनुसूचित क्षते्रापुरती मयाचदत राहील व त्या 

क्षते्राबाहेर त्याांिी बदली केली जाणार नाही.  परांतु त्या क्षते्रामध्ये त्याांिी अांतगगत 

बदली करता येईल. 

 ii) सध्या कायगरत असलेले अनुसूचित जमातीिे कमगिारी व यापुढेही 

सरळसेवनेे  चनयुक्ती चदली जाणारे चनयचमत कोर्यातील अनुसूचित जमातीिे 

कमगिारी याांिी बदली करताांना ते स्थाचनक अनुसूचित क्षते्रातील असलयास 

त्याांच्याकडून चवकलप घेण्यात यावा.  सदर चवकलपाप्रमाणे सांबांचधत कमगिाऱ्याांनी 

त्याांना ते स्थाचनक अनुसूचित जमातीिे समजण्याबाबत चवकलप चदलयास त्याांना 

स्थाचनक अनुसूचित जमातीिे उमेदवार म्हणनू समजण्यात यावे.  त्यामुळे त्यानांतर 

त्याांना त्याांच्या चवकलपाप्रमाणे अनुसूचित क्षते्रामध्ये चनयुक्ती देण्यात येईल.  या 

क्षते्राबाहेर ते बदलीस पात्र असणार नाहीत.  त्या अनुक्षते्राांतगगति त्याांिी बदली 

केली जाईल व अशा प्रकारे एकदा चदलेला चवकलप त्याांना पुन्हा बदलता यणेार 

नाही.   

(ब)  स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांव्यचतरीक्त इतर कमगिाऱ्याांच्या 

चजलहाांतगगत बदलीबाबत खालीलप्रमाणे कायगवाही करावी:- 

  स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांव्यचतचरक्त इतर कमगिाऱ्याांच्या 

चजलहाांतगगत बदलीसाठी सांपूणग चजलहा हे कायगक्षते्र राहील.  अशा कमगिाऱ्याांिी 

बदली चजलहयामध्ये कोणत्याही चठकाणी करता येईल. फक्त अशी बदली करीत 

असताांना, स्थाचनक अनुसूचित जमातीिा उमेदवार कायगरत असणाऱ्या पदाांवर 

त्याांना बदलीने चनयुक्ती देता येणार नाही.   
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             सदरिा शासन चनणगय सामान्य प्रशासन चवभागाच्या अनौपिारीक सांदभग 

क्र.46/18ए/16ब  चद .31/1/2018 नुसार चदलेलया अचभप्रायास अनुसरून 

चनगगचमत करण्यात येत आहे  

सदर शासन चनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्यािा साांकेताांक क्रमाांक 

201807231722087420 असा आहे.  हा आदेश चडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत 

करुन चनगगचमत करुन काढण्यात येत आहे. 

            महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने. 

                                                                                                              (  चप्र.शां.काांबळे  ) 
                                                                                          अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

                           प्रचत,  

सवग मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजलहा पचरषदा. 

सवग उपायुक्त (आस्थापना) चवभागीय आयुक्ताांिे कायालय. 

सवग उप मुख्य कायगकारी अचधकारी (सामान्य प्रशासन) चजलहा पचरषद. 

चजलहा पचरषद (आस्थापना) सवग कायासने/चनवडनस्ती (आस्था-8).  
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सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  
वगाकजिता आिक्षिाच्या तितुदीनुसाि सिळसेवा 
भितीसाठी सधुाजित बबदुनामावली जवजित 
कििेबाबत.    

 

मिािाष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन जवभाग 

शासन जनिणय क्रमाांक : बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब 
मादाम कामा मागण, िुतात्मा िािगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई -400 032. 
जदनाांक : 05 जिसेंबि, 2018. 

वाचा:-  
1. सन 2018 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62, जदनाांक 30 नोव्िेंबि, 2018. मिािाष्ट्र िाज्य 

सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगाकजिता  (िाज्यातील शैक्षजिक सांस्ाांमधील 
िागाांच्या प्रवशेाच े आजि िाज्याच्या जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांच े बकवा पदाांचे) 
आिक्षि अजधजनयम, 2018. 

2. सन 2004 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 8, जदनाांक  22 िानेवािी, 2004, मिािाष्ट्र  िाज्य 
लोकसेवा (अनुसूजचत िाती, अनुसूजचत िमाती, जनिजधसूचीत  िमाती (जवमुक्त िाती), भटक्या 
िमाती , जवशेष मागास प्रवगण आजि इति मागासवगण याांच्यासाठी आिक्षि) अजधजनयम,2001. 

3. शासन जनिणय, सामान्य प्रशासन जवभाग क्र. बीसीसी1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, जद. 29.3.1997. 
 

प्रसतावना :- 

    उपिोक्त सांदभाधीन क्रमाांक 1 ये्े नमूद केलेल्या मिािाष्ट्र िाज्य सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास 

(एसईबीसी) वगाकजिता (िाज्यातील शैक्षजिक सांस्ाांमधील िागाांच्या प्रवशेाचे आजि िाज्याच्या 

जनयांत्रिाखालील लोकसेवाांमधील जनयुक्त्याांचे बकवा पदाांचे) आिक्षि अजधजनयम 2018 (सन 2018 चा 

मिािाष्ट्र अजधजनयम क्र. 62) अन्वये  “सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगण” जनमाि किण्यात आला आिे,      

उक्त अजधजनयमातील कलम 4 (1) (ख) नुसाि सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास  वगासाठी 16 टक्के 

आिक्षि देण्यात आले आिे. त्यास अनुसरून, शासन जनिणय, सामान्य प्रशासन जवभाग,  क्र.बीसीसी 1097/ 

प्र.क्र.2/97/16-ब, जद. 29.3.1997 च्या शासन जनिणयान्वये जवजित केलेल्या बबदुनामावलीमध्ये सिळसेवा 

भितीच्या पदाांसांदभात उक्त अजधजनयमातील कलम 7 (1) नुसाि सधुाििा किण्याची बाब शासनाच्या 

जवचािाधीन िोती.  याबाबत शासन खालील प्रमािे आदेश देत आिे. 
 

   शासन जनिणय :-   

िाज्यात सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगासाठी भाितीय िाज्य घटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 

16(4) व 46 नुसाि सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगण (एसईबीसी) (Socially and Educationally 

Backward Classes) (SEBC) असा नवीन वगण तयाि किण्यात आला असून या वगात मिाठा समािाचा 

समावशे किण्यात आला आिे.  त्याअनुषांगाने सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगण (एसईबीसी.) (Socially 

and Educationally Backward Classes) (SEBC) वगासाठी, िाज्याच्या लोकसवेाांमधील शासकीय / 
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जनमशासकीय सेवते सिळसवेा  भितीच्या पदाांमध्ये 16 टक्के आिक्षि जवजित किण्यात येत आिे. त्यानुसाि 

शासन जनिणय सामान्य प्रशासन जवभाग क्र.बीसीसी 1097/प्र.क्र.2/97/16-ब जद.29.3.1997 अन्वये जवजित 

किण्यात आलेली बबदुनामावली सधुाजित किण्यात येत आिे.  

2.  सांदभाधीन क्रमाांक 1 ये्ील, अजधजनयम प्रजसध्द झाल्याच्या  जदनाांकापासून, म्िििचे जद. 30 नोव्िेंबि 2018 

या जदनाांकापासून  शासकीय / जनमशासकीय सेवतेील सिळसेवा भितीसांदभात सोबतच्या पजिजशष्ट्ट-अ 

नुसाि जवजित किण्यात येत असलेल्या सुधाजित बबदुनामावलीचा अवलांब किण्यात यावा. 

3. सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास वगासाठी (एसईबीसी) सांदभाधीन क्रमाांक 1 ये्ील अजधजनयमातील कलम 

5 अनुसाि गिुवत्तेवि जनयकु्त झालेल्या सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  वगातील 

उमेदवािाांची सांबांजधत वगाच्या आिजक्षत पदावि गिना  किण्यात  येऊ नये.  त्याांची  जनयकु्ती सांबांजधत आिक्षि 

बबदुवि दशणवू नये. त्याांची नोंद  खुल्या प्रवगातील बबदुवि दशणजवण्यात  यावी.   

4. सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास  वगासाठी (एसईबीसी)  सिळसेवनेे भिण्यात येिािी 16 टक्के आिक्षिाची 

पदे जदनाांक  30 नोव्िेंबि 2018 पासून भििे आवश्यक आिे. त्यामुळे सांवगामध्ये जदनाांक    30 नोव्िेंबि 2018 

िोिी जिक्त असिािी पदे व त्यानांति सिळसेवचे्या कोटयातील सांभाव्य जिक्त िोिािी पदे जवचािात घेऊन 

चालू भिती वषात तसचे त्यापढुील भिती वषांकजिता सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी)  या 

वगाकिीता आिक्षिाची गिना किताांना, सोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-ब व क मध्ये नमूद केलेल्या 

कायणपध्दतीचा अवलांब किण्यात यावा.   

5. सांदभण क्र. 1 ये्ील सन 2018 चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62 मधील कलम 16 (1)  नुसाि, या 

अध्यादेशाच्या प्रािांभापवूी म्िििचे जदनाांक 30 नोव्िेंबि, 2018  पवूीच सिळसेवा भितीमधील  जनवि प्रजक्रया 

सुरू झाली असेल, अशा प्रकििाांना या अध्यादेशाच्या तितुदी  लागू िोिाि नािीत. अशा प्रकििाांच्या 

बाबतीत, सदि अध्यादेशाच्या प्रािांभापवूी  ि ेशासकीय आदेश लागू िोते आजि आिक्षि अजधजनयम,2001 

मधील ज्या तितुदी लागू िोत्या, त्यानुसाि कायणवािी किण्यात यावी. 

 6.    यापढेु सवण मांत्रालयीन प्रशासकीय जवभागाांनी सिळसेवा भितीसाठी सोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-अ 

नुसाि सधुाजित बबदुनामावलीचा अवलांब किावा. पवूीपासनू आिक्षि लागू असलेल्या मागासप्रवगांचा अनुशेष 

असल्यास तो सिळसेवा भितीच्यावळेी जवचािात घेण्यात यावा.   

7. सदि शासन जनिणय िाज्यातील सवण शासकीय, जनमशासकीय कायालये, सेवामांिळे, 

मिानगिपाजलका, नगिपाजलका, शैक्षजिक सांस्ा, स्ाजनक सविाज्य सांस्ा, जिल्िा पजिषदा, मिामांिळे, 
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शासकीय अनुदान प्राप्त सांस्ा, जवद्यापीठे, सिकािी सांस्ा, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 

अजधपत्त्याखालील बकवा शासनाने अनुदान जदलेली मांिळे इत्यादींना  लागू  िािील. याबाबत सवण प्रशासकीय 

जवभागाांनी त्याांच्या अजधनसत असलेल्या सवण क्षेजत्रय कायालयाांना/आस्ापनाांना योग्य ते आदेश जनगणजमत 

किावते.  

8.   सिळसेवदे्वािे किण्यात येिाऱ्या जनयुक्त्याांबाबत, विील प्रमािे  बबदुनामावलीचा अवलांब किताना, 

सोबत िोिलेल्या  पजिजशष्ट्ट-ब व क मध्ये नमूद किण्यात आलेल्या सूचनाांच ेपालन किण्यात याव.े 

9.            िे आदेश जदनाांक 30 नोव्िेंबि 2018 पासनू अांमलात येतील. 

               10.           सदििू शासन जनिणय मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्ळावि उपलब्ध 

किण्यात आला असनू त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रमाांक 201812051615170907 असा आिे. िा शासन 

जनिणय जििीटल सवाक्षिीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

 मिािाष्ट्राच ेिाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 

 

 

                                         ( जशवािी दौंि ) 
                                                                                 सजचव (साजवस), मिािाष्ट्र शासन. 

प्रजत, 
1) िाज्यपाल याांच ेसजचव, 
2) मुख्यमांत्रयाांच ेअपि मुख्य सजचव, 
3) सवण मांत्री/िाज्यमांत्री याांच ेखािगी सजचव, 
4) मा. जविोधी पक्षनेता,जवधानपजिषद 
5) मा. जविोधी पक्षनेता,जवधानसभा 
6) सवण जवधानसभा सदसय/जवधानपजिषद सदसय 
7) मुख्य सजचव,मिािाष्ट्र िाज्य. 
8) अपि मुख्य सजचव/प्रधान सजचव/सजचव, सवण मांत्रालयीन जवभाग, 
9) प्रधान सजचव,मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय(जवधानसभा) 
10) प्रधान सजचव,मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय(जवधानपजिषद) 
11) सवण जवभागीय आयकु्त, 
12) सवण जिल्िाजधकािी, 
13) सवण जिल्िा पजिषदाांच ेमुख्य कायणकािी अजधकािी, 
14) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई, 
15) प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई, 
16) प्रबांधक, लोकायकु्त आजि उपलोकायकु्त याांच ेकायालय, मुांबई, 
17) प्रबांधक,मिािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायाजधकिि,मुांबई,नागपिू,औिांगाबाद, 
18) सजचव, मिािाष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 

SHIVAJI 
RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI 
RAGHUNATH DAUND
DN: CN = SHIVAJI RAGHUNATH 
DAUND, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = Personal
Date: 2018.12.05 16:22:04 +05'30'
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19) सजचव,िाज्य जनवििकू आयोग, 
20) सजचव,िाज्य माजिती आयोग, 
21) मिासांचालक, माजिती व िनसांपकण  मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, 
22) िाज्यातील सवण मिामांिळे आजि उपक्रम याांचे व्यवस्ापकीय सांचालक, 
23) सवण मिानगिपाजलकाांचे आयकु्त, 
24) सवण मुख्याजधकािी, नगिपजिषदा/नगिपाजलका, 
25) सांचालक, समािकल्याि, पिेु, 
26) आयुक्त, आजदवासी जवकास, नाजशक, 
27) सांचालक, आजदवासी सांशोधन व प्रजशक्षि सांस्ा, पिेु, 
28) सांचालक, सेवायोिन, मुांबई, 
29) मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), मुांबई/नागपिू, 
30) मिालेखापाल, मिािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुांबई/नागपिू, 
31) अजधदान व लेखा अजधकािी, मुांबई, 
32) जनवासी लेखा पिीक्षा अजधकािी, मुांबई,      
33) सवण मांत्रालयीन जवभागाांच्या अजधपत्याखालील जवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख, 
34) सवण मांत्रालयीन जवभाग, त्याांना  जवनांती  किण्यात येते की, त्याांच्या अजधपत्त्याखालील सवण जवभाग 

प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांना सदि शासन जनिणयाची प्रत,त्याांच्या सतिावरुन सवतांत्रपिे पाठवून 
कायणवािी किण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

35) ग्रां्पाल, मिािाष्ट्र जवधानमांिळ सजचवालय, जवधानभवन मुांबई 
36) सवण मान्यता प्राप्त िािकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये,मिािाष्ट्र िाज्य, 
37) जनवि नसती, कायासन 16-ब. 
 

*********** 
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पजिजशष्ट्ट - अ 
सिळसेवा 100 बबदूनामावली 

 

बबदु क्र. प्रवगण बबदु 
क्र 

प्रवगण बबदु क्र प्रवगण 

1 अनुसजूचत िाती 35 इति मागास वगण 69 इति मागास वगण 
2 अनुसजूचत िमाती 36  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
70 खुला 

3 जवमुक्त िाती (अ)  37 अनुसजूचत िाती 71 अनुसजूचत िमाती 
4 भटक्या िमाती (ब) 38 खुला 72 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास वगण 
5 इति मागास वगण 39 इति मागास वगण 73 अनुसजूचत िाती 
6 सामाजिक आजि 

शैक्षजिक  मागास  वगण 
40 खुला 74 खुला 

7 भटक्या िमाती (क) 41 जवमुक्त िाती (अ) 75 इति मागास वगण 
8 खुला 42  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
76 खुला 

9 इति मागास वगण 43 अनुसजूचत िाती 77 भटक्या िमाती (ि) 
10 खुला 44 खुला 78  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
11 भटक्या िमाती (ि) 45 इति मागास वगण 79 इति मागास वगण 
12 अनुसजूचत िाती 46 खुला  80 खुला 
13 सामाजिक आजि 

शैक्षजिक  मागास  वगण 
47 भटक्या िमाती (ब) 81 अनुसजूचत िाती 

14 खुला 48  सामाजिक आजि शैक्षजिक  
मागास  वगण 

82 खुला 

15 जवशेष मागास प्रवगण 49 इति मागास वगण 83 जवमुक्त िाती (अ) 
16 खुला 50 खुला 84  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास  वगण 
17 इति मागास वगण 51 अनुसजूचत िाती 85 इति मागास वगण 
18  सामाजिक आजि 

शैक्षजिक  मागास  वगण 
52 खुला 86 खुला 

19 इति मागास वगण 53 अनुसजूचत िमाती 87 जवशेष मागास प्रवगण 
20 खुला 54  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास  वगण 
88 खुला 

21 अनुसजूचत िाती 55 इति मागास वगण 89 इति मागास वगण 
22 खुला 56 खुला 90  सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास   वगण 
23 अनुसजूचत िमाती 57 भटक्या िमाती (क) 91 अनुसजूचत िाती 
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प्रवगणजनिाय आिजक्षत बबदु 

                                   

अनुक्रमाांक प्रवगण आिक्षिाची 
टक्केवािी 

बबदु क्रमाांक 

1 अनुसूजचत िाती 13 % 1, 12, 21, 27, 37, 43, 51, 61, 67, 73, 81, 91, 97 

2 अनुसूजचत िमाती 7 % 2, 23, 33, 53, 63, 71, 93 

3 जवमुक्त िाती (अ) 3% 3, 41, 83,  

4 भटक्या िमाती (ब) 2.5% 4, 47  
99(ब/क) 5 भटक्या िमाती (क) 3.5% 7, 31, 57,         

6 भटक्या िमाती (ि) 2% 11, 77 

7 जवशेष मागास प्रवगण 2% 15, 87 

8 इति मागास प्रवगण 19% 5, 9, 17, 19, 25, 29, 35, 39, 45, 49, 55, 59, 65, 
69, 75, 79, 85, 89, 95 

9 सामाजिक आजि 
शैक्षजिक मागास वगण 

16% 6, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 
84, 90, 96 

11 खुला 32% 
 
 

8,10, 14, 16,20, 22, 26, 28, 32, 34,  38,40, 44, 
46, 50, 52, 56,58, 62, 64, 68, 70, 74, 76,80, 82, 
86, 88,92, 94,98, 100 

 

24 सामाजिक आजि 
शैक्षजिक मागास  वगण 

58 खुला 92 खुला 

25 इति मागास वगण 59 इति मागास वगण 93 अनुसजूचत िमाती 
26 खुला 60 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास वगण 
94 खुला 

27 अनुसजूचत िाती 61 अनुसजूचत िाती 95 इति मागास वगण 
28 खुला 62 खुला 96 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास  वगण 
29 इति मागास वगण 63 अनुसजूचत िमाती 97 अनुसजूचत िाती 
30 सामाजिक आजि 

शैक्षजिक मागास  वगण 
64 खुला 98 खुला 

31 भटक्या िमाती (क) 65 इति मागास वगण 99 भटक्या िमाती (ब)/(क) 
32 खुला 66 सामाजिक आजि शैक्षजिक  

मागास वगण 
100 खुला 

33 अनुसजूचत िमाती 67 अनुसजूचत िाती   
34 खुला 68 खुला   



शासन जनिणय क्रमाांकः बीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-ब 
 

पृष्ट्ठ 10 पैकी 7 

         पजिजशष्ट्ट - ब 

बबदुनामावलीचा वापि किण्यासांबांधीच्या सूचना. 

1) सिळसेवा भितीच्या पदाांसांदभात सन 2018चा मिािाष्ट्र अजधजनयम क्रमाांक 62 मधील तितुदींस 
अनुसरुन सधुाजित बबदुनामावली तयाि किताना या शासन जनिणयासोबत िोिलेल्या पजिजशष्ट्ट-अ 
नुसाि जवजित केलेली 100 बबदुनामावली  वापिण्यात यावी.            

2) बबदुनामावलीचा वापि किताना सेवा प्रवशे जनयमातील तितुदींनुसाि सांवगाच्या एकूि मांिूि 
पदसांख्येपकैी सिळसेवा कोट्यातील पदाांची सांख्या जनजित किण्यात यावी. 

3) जदनाांक ३० नोव्िेंबि,२०१८ िोिी भिती प्रजक्रया सुरु न झालेल्या सांवगण जनिाय सिळसेवचे्या जिक्त 
पदाांची सांख्या जनजित किावी.    

4) भिती वषण-1  (जद. 01 जिसेंबि, २०१८ ते जद. ३१ जिसेंबि,२०१9 ) या भितीवषातील सिळसेवचे्या 
सांभाव्य जिक्त पदाांची सांख्या  जनजित किावी.   
अ) विील प्रमािे अ.क्र.२,३,४ नुसाि एकूि प्रवगण जनिाय सिळसेवचे्या जिक्त िोिा-या पदाांची खालील 

प्रमािे आिक्षि जनजिती किावी.  िी आिक्षि जनजित किताना जद. 30 नोव्िेंबि ,201८  िोिी 
सांवगातील सिळसेवा कोट्यातील एकूि मांिूि पदसांख्येला (अ.िा.-13 %, अ.ि.7%, जविा-अ 
3%, भ.ि.(ब)-2.5%, भ.ि.(क)-3.5%, भ.ि.(ि)-2%, जवमाप्र-2% व इमाव-19%) एकूि 52 
टक्के आिक्षि जवचािात घेऊन आिजक्षत पदाांची गिना किावी. 

 
 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

खुला 
48% 

एकूि 

100% 

1 मांिूि पदे            
2 भिलेली पदे            
3 जद.30.11.2018 

िोिीची जिक्त 
पदे  

          

4. जद.01.12.2018 
ते 31.12.2019 
या 
कालावधीतील 
सांभाव्य जिक्त पदे 

          

5. एकूि जिक्त 
पदे 

          

  

 
आ) जद.30 नोव्िेंबि ,201८  िोिी विील आिक्षिानुसाि प्रवगण जनिाय मागास प्रवगाची व खुल्या 

प्रवगाची जकती पदे कायणित आिेत, याची गिना किावी. 
इ) जद. ३१ जिसेंबि, २०१9 पयंत सांभाव्य जिक्त िोिा-या पदाांची सांख्या जवचािात घेऊन त्यावि नव्याने 

आिक्षि लागू केलेल्या सामाजिक आजि शैक्षजिक मागास (एसईबीसी) वगासाठी 16% 
आिक्षिाची गिना किावी. 
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पजिजशष्ट्ट-क 
 

उदा. एखाद्या सांवगात मांिूि पदसांख्या 100 आिे. जद.३० नोव्िेंबि, २०१८ पयंत या सांवगात 67 
पदे कायणित असुन 33  पदे जिक्त आिेत, अस ेगृजित धिल्यास त्या सांवगाचा  प्रवगणजनिाय तपशील 
खालील प्रमािे िािील- 
 

 

 
वजिल उदािििात खुल्या प्रवगात 26 पदे जिक्त आिेत.त्यावरून एसईबीसी वगाकिीता 16 टक्के आिक्षिानुसाि 
पदे जनजित किताना खाली जदलले्या उदािििानुसाि कायणवािी किावी. 

भिती वषण-1 

(जद.1.12.2018 ते जद.31.12.2019) 

 
 

पजिल्या भिती वषात एसईबीसी कजिता 4 पदे उपलब्ध िोतील. 

 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.िा. 
13% 

अ.ि. 
7% 

जव.िा.अ 

3% 
भ.ि.ब 

2.5% 
भ.ि.क 

3.5% 
भ.ि.ि 

2% 
जव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

खुला 
48% 

एकूि 

100% 

1 मांिूि पदे  १३ ७ ३ 3 3 २ २ १९ 48 १०० 
2 भिलेली पदे  10 ५ २ 1 2 १ १ १5 30 67 
3 जद.30.11.2018 

िोिी जिक्त पदे  
3 2 1 2 1 1 1 4 18 33 

4 जद.01.12.2018 ते 
जद. 31.12.2018 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य जिक्त पदे 

1 1 0 0 0 0 0 2 3 7 

5 जद.01.01.2019 ते 
31.12.2019 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य जिक्त पदे 

0 1 1 0 0 0 0 1 5 8 

6 एकूि जिक्त पदे  4 4 2 2 1 1 1 7 26 48 

खुल्या प्रवगातील 
जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या प्रवगातील 
जिक्त पदाांच्या 16 टक्केनुसाि येिािी 
पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायणित पदे 

26 4.16 
पिुांकात 4 पदे 

3 
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भिती वषण-2 

           (जद.1.01.2020 ते जद.31.12.2020) 

 

 

दुस-या भिती वषात एसईबीसी कजिता 4 पदे उपलब्ध िोतील. 

 
 

भिती वषण-3 

       (जद.1.1.2021 ते जद.31.12.2021) 
 

 

जतस-या भिती वषात एसईबीसी कजिता 6 पदे उपलब्ध िोतील. 

 

 

खुल्या प्रवगातील मागील 
वषातील जिक्त पदे + चालू 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या 
प्रवगातील जिक्त पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी पदे 

चालू भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायणित  पदे 

1 2 3 4 

26 +20= 46 46 पदाांच्या 16 टक्के= 
7.36 
पिुांकात 7 पदे 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे - मागील  वषातील 
एसईबीसी ची कायणित 
पदे 
7-3=4 

3 

खुल्या प्रवगातील मागील  दोन 
वषातील जिक्त पदे + चालू 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या 
प्रवगातील जिक्त पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी पदे 

चालू भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष  
भिलेली व कायणित  पदे 

1 2 3 4 

26 +20+32= 78 78 पदाांच्या 16 टक्के= 
12.48 
पिुांकात 12 पदे 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध 
पदे - मागील  दोन 
वषातील एसईबीसी ची 
कायणित पदे ( 1 ल्या 
भिती वषातील + 2    -या 
भिती वषातील कायणित 
पदे) 12-6 =6 

6 
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भिती वषण-4 

            (जद.1.1.2022 ते जद.31.12.2022) 

 

 

चौथ्या भिती वषात एसईबीसी कजिता 4 पदे उपलब्ध िोतील. 

 वजिलप्रमािे आिक्षि गिनेची कायणवािी िोपयंत सामाजिक व शैक्षजिक दृष्ट्ट्या मागास वगाकिीता 
(एसईबीसी) अनुज्ञये 16 टक्के आिक्षिानुसाि पयाप्त आिजक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत,तोपयंत चालू 
ठेवावी. 

5) विीलप्रमािे आिक्षि गिनेची कायणवािी िोपयंत सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास 
(एसईबीसी) वगासाठी अनुज्ञये 16 टक्के आिक्षिानुसाि पयाप्त आिजक्षत पदे उपलब्ध िोत नािीत, 
तोपयंत चालू ठेवावीत. सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास (एसईबीसी) वगासाठी 16 टक्के 
आिक्षिानुसाि पयाप्त आिजक्षत पदे उपलब्ध झाल्यानांति मात्र प्रत्येक प्रवगणजनिाय अनुज्ञये 
टक्केवािीनुसाि त्या-त्या  प्रवगाची पदे भिण्यात यावीत. 

6)  पद भिती केलेल्या सामाजिक आजि शैक्षजिकदृष्ट्ट्या मागास (एसईबीसी) वगातील उमेदवािाांची 
बबदुनामावलीत बबदु क्रमाांक 6 पासून नोंद प्रािांभ करून यानुसाि त्यापढेु सदि वगासाठीच्या बबदुांवि  
नोंद किावी. 

7) सुधाजित बबदुनामावली तयाि  किताना सध्या असलेली सांवगातील सिळसेवा कोटयातील पदसांख्या 
लक्षात घेऊन आिक्षि बबदु जनजित किण्यात यावते. भजवष्ट्यात सांवगण सांख्येत वाढ झाल्यास, अ्वा 
घट झाल्यास, सांबांजधत वषाची बबदुनामावली तयाि किताना सिळसेवा कोट्यातील पदसांख्येनुसाि 
आिजक्षत बबदुांची सांख्या त्या प्रमािात िासत अ्वा कमी किण्यात यावी. 

8)  सवण मांत्रालयीन जवभाग प्रमुखाांनी, त्याांच्या अजधनसत सवण आस्ापनाांना विील जवजवध सांवगाच्या 
बाबतीत यानुसाि योग्य ती कायणवािी तातिीने किण्याच्या सुचना द्याव्यात. प्रत्येक सांवगाबाबत विील 
मागणदशणक सूचनाांनुसाि केलेल्या कायणवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकािे कायणवािी किण्यात 
आलेली आिे याची खातििमा किण्यात यावी. 

9)  सध्या आिक्षिासांदभात अस्सतत्वात असलेले जवजवध शासन आदेश विीलप्रमािे सुधािण्यात आले 
असल्याच ेगृजित धिण्यात याव.े 

************ 

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

खुल्या प्रवगातील मागील  तीन 
वषातील जिक्त पदे + चालू 
भिती वषातील जिक्त पदे 

एसईबीसी कजिता खुल्या 
प्रवगातील जिक्त पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येिािी 
पदे 

चालू भिती वषात 
एसईबीसी वगासाठी 
उपलब्ध पदे 

भिती प्रजक्रयेअांती 
एसईबीसी वगाची प्रत्यक्ष  
भिलेली व कायणित  पदे 

1 2 3 4 

26 +20+32+22=100 100 पदाांच्या 16 टक्के= 
16 

सतांभ 2 प्रमािे उपलब्ध पदे 
- मागील  तीन वषातील 
एसईबीसीची कायणित पदे 
( 1 ल्या + 2    -या + 3 -
या भिती वषातील 
कायणित पदे) 
16-12= 4 

 



शासन सेवते सरळसेवा भरतीसाठी 
समाांतर आरक्षण कार्यान्ववत 
करण्र्याबाबतच्र्या कार्ययपध्दतीबाबत.. 

 

     महाराष्ट्र शासन 
          सामावर्य प्रशासन ववभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक: सांकीणय-1118/प्र.क्र.३९/16-अ 
        हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय, 
    मांत्रालर्य, मुांबई 400 032. 
  वदनाांक : 19 विसेंबर, 2018 
 

पहाव े:- 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 रे्यथील शासन पवरपत्रक क्रमाांक: एसआरव्ही-1017/ प्र.क्र.31/ 
98/16-अ, वदनाांक 16 माचय, 1999 नुसार शासन सेवते सरळसेवनेे वनर्युक्ती करताांना समाांतर आरक्षण 
कार्यान्ववत करण्र्यासाठी अनुसरावर्याची कार्ययपध्दती ववहीत करण्र्यात आली होती. तद्नांतर उक्त 
सांदभाधीन क्रमाांक 2 रे्यथील 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 आहेत. तथावप वद.13.08.2014 रोजीच्र्या पवरपत्रकाववरुध्द ववववध 
वर्यार्यालर्यात प्रकरणे उदभवली आहेत. काही प्रकरणी वद.13.08.2014 रोजीच्र्या पवरपत्रकाच्र्या बाजूने तर 
बहुतेक प्रकरणी पवरपत्रक सवोच्च वर्यार्यालर्याच्र्या अवनलकुमार गपु्ता, राजशेकुमार दावरर्या व रववदर 
कुमार वदलेल्र्या वनणयर्याशी ससुांगत नसल्र्याच ेस्पष्ट्ट नमूद करण्र्यात आले आहे.   

2. मा.उच्च वर्यार्यालर्य खांिपीठ, नागपरू र्याांनी र्यावचका क्र.1925/2014, 1930/2014, 2070/ 
2017, 5729/2017, 6262/2016, मा. उच्च वर्यार्यालर्य खांिपीठ, औरांगाबाद 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 समावशे 
करण्र्याबाबत आदेश वदलेले आहेत. 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 आर्योगाकिून वद.13.08.2014 
रोजीच्र्या पवरपत्रकातील सूचनाांनुसार उमेदवाराांच्र्या वशफारशी केल्र्या जात असल्र्याने  मा. वर्यार्यालर्यात 
अनेक र्यावचका दाखल होत आहेत त्र्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योग व इतर वनविमांिळाांना 
उमेदवाराांच्र्या वशफारशी करण्र्यास अिचणी वनमाण होत आहेत. त्र्याचप्रमाणे शासनाकिून ववशेष भरती 
मोवहम राबववली जाणार असल्र्याने ववववध सांवगातील हजारो पदे भरण्र्यात रे्यणार आहेत.  समाांतर आरक्षण 
धोरणाच्र्या बाबतीत स्पष्ट्टता नसल्र्याने  मोठ्या प्रमाणात वर्यार्यालर्यीन  प्रकरणे उदभवण्र्याची शक्र्यता 
नाकारता रे्यत नाही. त्र्यामुळे भरती प्रवक्रर्या सुरळीतपणे पार पािण्र्यात अनेक अिचणी वनमाण होतील.  
सबब मा.महावधवक्ता र्याांनी वदलेले अवभप्रार्य व मा.वर्यार्यालर्याचे र्याबाबतच े वनणयर्य ववचारात घेता  
वद.13.08.2014 रोजीच्र्या पवरपत्रकात सधुारणा करणे आवश्र्यक झाले आहे.  

 



शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः सांकीणय-1118/प्र.क्र.३९/16-अ 
 

                   पृष्ट्ठ 3 पैकी 2  

शासन शुध्दीपत्रक :- 

 शासन पवरपत्रक क्रमाांक- एसआरव्ही 1012/प्र.क्र.16/12/16-अ , वदनाांक 13 ऑगस्ट, 2014 
मधील पवरच्छेद “(अ) - प्रथम टप्पा :-  खुल्र्या प्रवगातून समाांतर आरक्षणाची पदे भरताांना, गणुवत्तेच्र्या 
वनकषानुसार खुल्र्या प्रवगातील उमेदवाराांची वनवि र्यादी करावी (र्या वठकाणी खुल्र्या प्रवगात गुणवत्तेच्र्या 
आधारावर मागासवगीर्य उमेदवाराांचाही समावशे 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 सांख्रे्यइतके शेवटचे उमेदवार वगळून समाांतर आरक्षणास पात्र उमेदवाराांपैकी केवळ 
खुल्र्या प्रवगाचचे आवश्र्यक पर्याप्त सांख्रे्यइतके उमेदवार घेणे आवश्र्यक आहे.”  

र्या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्र्यात र्याव े

“(अ) - प्रथम टप्पा:- खुल्र्या प्रवगातील (अराखीव पदे) उमेदवाराांची गुणवत्तेच्र्या वनकषानुसार वनवि र्यादी 
तर्यार करावी.   र्या र्यादीत खुल्र्या प्रवगात गणुवत्तेच्र्या आधारावर मागासवगीर्य उमेदवाराांचाही (अनुसूवचत 
जाती, अनुसूवचत जमाती, वव.जा.भ.ज., वव.मा.प्र., इ.मा.व. व एसईबीसी) समावशे होईल. र्या र्यादीत 
समाांतर आरक्षणानुसार उमेदवाराांची सांख्र्या पर्याप्त असले 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 सांख्रे्यइतके शेवटच ेउमेदवार 
वगळून पात्र उमेदवाराांपैकी आवश्र्यक पर्याप्त सांख्रे्यइतके समाांतर आरक्षणामधील गुणवत्तेनुसार पात्र 
उमेदवार घेणे आवश्र्यक आहे.”  

 हे शासन शुध्दीपत्रक वनगयवमत झाल्र्याच्र्या वदनाांकापासनू अांमलात रे्यईल. 

 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 रे्यत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 

  
                        ( 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. 

SHIVAJI 
RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
DN: c=IN, o=Personal, 
2.5.4.20=cace7d2ea64c6e6543e03a796e1b05a4c
28b727e17119e6a62359e3a9136b4be, 
postalCode=400603, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e82
2b221982cc926ec215f4b3ac3db9582d97e, 
cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
Date: 2018.12.19 17:01:08 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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5)  सवय मा.मांत्री/मा.राज्र्यमांत्री र्याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालर्य, मुांबई- 400 032. 
6) मा.मुख्र्य सवचव र्याांच े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 वनविणकू 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, औरांगाबाद, नागपरू. 
14) प्रबांधक, उच्च वर्यार्यालर्य, अवपल शाखा, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू. 
15)  प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू. 
16)  प्रबांधक, लोक आर्युक्त व उप लोक आर्यकु्त, मुांबई. 
17) सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योग, मुांबई. 
18) सवय ववभागीर्य आर्यकु्त/सवय वजल्हावधकारी. 
19) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेर्यता महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
20) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेर्यता महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
21) सरकारी वकील, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुांबई, औरांगाबाद,नागपरू. 
22) सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मुांबई, औरांगाबाद,नागपरू. 
23) महासांचालक, मावहती व जनसांपकय  सांचालनालर्य, मांत्रालर्य, मुांबई-400 032 (5 प्रती) त्र्याांना ववनांती की,     

  प्रस्तुत शासन शुध्दीपत्रक प्रवसध्द करण्र्यात र्याव.े 
24) ग्रांथपाल, ववधीमांिळ ग्रांथालर्य, महाराष्ट्र ववधानभवन, मुांबई (10 प्रती) 
25) सवय महानगरपावलकाांचे आर्यकु्त. 
26) सवय मुख्र्यावधकारी, नगरपवरषदा/नगरपावलका. 
27) सवय वजल्हा पवरषदाांच ेमुख्र्य कार्ययकारी अवधकारी. 
28) राज्र्यातील सवय महामांिळे, मांिळे आवण सावयजवनक उपक्रम र्याांच ेव्र्यवस्थापकीर्य सांचालक. 
29) सवय मावर्यताप्राप्त राजकीर्य पक्षाांची मध्र्यवती कार्यालरे्य, महाराष्ट्र राज्र्य. 
30) वनवि नस्ती/कार्यासन 16-अ. 

 
 



महाराष्ट्र शासन 

         क्र.संकीर्ण  1118/ प्र.क्र.417  /16-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 6 िा मजला, 
निीन प्रशासन भिन, मादाम कामा मागण, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मंुबई - 32. 

       वदनांक : 28 विसेंबर, 2018 
 प्रवत, 
       सिण मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच ेअपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय , मंुबई 

                                         

                विषय:   विविध पदभरतीत समांतर आरक्षर्ाची पदे विहीत  
             आरक्षर्ाप्रमारे् वनवित कररे्बाबत... 
 

महोदय/महोदया, 
पदभरती करताना समांतर आरक्षर्ाची पदे वनवित करण्याची जबाबदारी संबवंधत वनयुक्ती 

प्रावधका-याचंी आहे. संबवंधत प्रशासकीय विभागाने विवहत आरक्षर्ाप्रमारे् तपासर्ी करुन समातंर आरक्षर्ाची 
पदे वनवित करण्याबाबत वदनांक 20.7.2015 च्या शासन पवरपत्रकान्िये सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
तथावप, काही प्रशासकीय विभागाकिून समांतर आरक्षर्ाच्या घटकासंाठी पदे वनवित करताना वरक्त पदे 
अथिा संिगण सखं्या यापकैी कोर्ती बाब विचारात घ्यािी याबाबत विचारर्ा होत आहे. विभागांनी उपस्थथत 
केलेल्या मुद्दयांबाबत खाली देण्यात आलेल्या तक्त्यातील शासन वनर्णय / पवरपत्रके विचारात घेिून कायणिाही 
करािी. 

अ.क्र. घटक ि 
आरक्षर्ाचे प्रमार् 

शासन वनर्णय / पवरपत्रक क्र. वदनांक आरक्षर् कोर्त्या 
गटासाठी लागू 

राहील 

पद वनवित करतान 
विचारात घ्याियाची 

बाब 
1 मवहला (30%) मवहला ि बालविकास विभाग, शासन 

वनर्णय क्र.81/2001/मसके्षा 2000/ 
प्र.क्र.415/ का.2 वद.25.5.2001 

 अ ते ि  भरती कराियाच्या 
पदािंर  

2 माजी सैवनक 
(15%) 

साप्रवि, शासन पवरपत्रक क्र. आरटीए 
1079/482/16 अ, वदनांक 16.4.1981  

क ि ि भरती कराियाच्या 
पदािंर 

3 पदिीधर/  
पदविकाधारक 
अंशकालीन 
उमेदिार (10%) 

1) साप्रवि,शासन वनर्णय क्र.पअंक 
1009/प्र.क्र.200/2009/16 अ, 
वद.27.10.2009  
2) साप्रवि, शासन पवरपत्रक क्र. अशंका 
1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ, वद. 
19.09.2013 

महाराष्ट्र 
लोकसेिा 
आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील   
क ि ि  

भरती कराियाच्या 
पदािंर 

4 खेळािू (5%) शालये वशक्षर् ि वक्रिा विभाग, शासन 
वनर्णय क्र. रावक्रधो 
2002/प्र.क्र.68/क्रीयसु े2, 
वद.1.7.2016 

पात्रतेप्रमारे् अ ते 
ि  

भरती कराियाच्या 
पदािंर  

5 प्रकल्पग्रथत (5%)  सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय 
क्र. एईएम 1080/35/16 अ, वदनांक 
21.1.1980 
 

महाराष्ट्र 
लोकसेिा 
आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील क ि 
ि च्या पदांना 

भरती कराियाच्या 
पदािंर 

6 भकंूपग्रथत (2%) 1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
वनर्णय क्र. भकंूप 1009/प्र.क्र.207 
/2009 /16 अ, वद.27.8.2009 

महाराष्ट्र 
लोकसेिा 
आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील क ि 

भरती कराियाच्या 
पदािंर 
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1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
वनर्णय क्र. विकाक 2215/प्र.क्र.337  
/16 अ, वद. 4.11.2016  

ि च्या पदांना 

7 वदवयागं (3%) 1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
पवरपत्रक क्र.एसआरबी 1097/ प्र.क्र.12/ 
97/16 अ, वद.2.5.1998  
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
पवरपत्रक क्र. अपगं 2014/ प्र.क्र.75/16 
अ, वद.28.7.2014 

अ ते ि  वद.28.7.2014 च्या 
पवरपत्रकात नमदू 
केल्याप्रमारे् 
सरळसिेा भरतीच्या 
कोटयामध्य े उपलब्ध 
होर्ाऱ्या वरक्त 
जागािंर ि त्या 
गटातील सिण 
संिगातील वरक्त पदे 
विचारात घेिून 
वदवयागंासंाठी 
आरक्षर् विवहत 
कराियाच ेआहे. 

8 अनाथ (1%) मवहला ि बाल विकास विभाग, शासन 
वनर्णय क्र.अमजुा 2011/ 
प्र.क्र.212/का.3 , वद.2.4.2018 

अ ते ि  खुल्या प्रिगातून 1% 

                   
समांतर आरक्षर् हे कप्पीकृत आरक्षर् असून सामावजक ि खुला (अरावखि) प्रिगात आरक्षर्ाच्या विवहत 

टक्केिारीमध्ये उपलब्ध होर्ाऱ्या पदांिर सदर आरक्षर्ाची गर्ना कररे् आिश्यक आहे. वदवयांग ि माजी सैवनक 
यांच ेआरक्षर् िगळता अन्य समांतर आरक्षर्ाच्या घटकाचंी खुला (अराखीि) पदे शासन शुध्दीपत्रक वदनांक 
19.12.2018 प्रमारे् ि सामावजक आरक्षर्ाची पदे शासन पवरपत्रक वदनांक 16.3.1999 मधील तरतुदीनुसार 
भरण्यात यािीत़़. वदवयांगासाठीचे आरक्षर् समांतर आरक्षर् असले तरी वदवयांग अवधवनयमातील तरतुदीनुसार 
सदर आरक्षर् पढुील भरती िषांपयंत पढेु ओढण्यात येते. तसचे माजी सैवनकासंाठी असलेले आरक्षर् वदनाकं 
16.4.1981 च्या पवरपत्रकातील तरतूदीनुसार पढेु ओढरे् आिश्यक आहे. पात्र माजी सैवनक उपलब्ध होत 
नसल्यास वनिि यादीसह अन्य पात्र उमेदिारातून पदभरतीच े प्रथताि या विभागाच्या सहमतीस पाठविरे् 
अपेवक्षत आहे. सोबत शासन वनर्णयाच्या प्रती पाठविण्यात येत आहेत.त्यातील तरतदूींचे काटेकोरपरे् पालन 
कराि.े   
 सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतथथळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगर्क साकेंताकं  201812281731023307 असा आहे. हे शासन पत्र विजीटल 
थिाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे.  

                    आपला, 

            
           (वशिाजी दौंि) 
                                     सवचि ( साविस), महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत, मावहती ि आिश्यक कायणिाहीसाठी अगे्रवषत 
1)  मा. राज्यपाल यांच ेसवचि  
2)  मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचि 

SHIVAJI RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
DN: c=IN, o=Personal, 
2.5.4.20=cace7d2ea64c6e6543e03a796e1b05a4c28b727e17119e
6a62359e3a9136b4be, postalCode=400603, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221982cc92
6ec215f4b3ac3db9582d97e, cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
Date: 2018.12.28 17:54:01 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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3)  सिण मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचि  
  4)  मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद 
  6) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा  
  7) सिण विधानसभा सदथय / विधानपवरषद सदथय 
  8) मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य 
  9) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय (विधानसभा) 
  10) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय (विधानपवरषद) 
  11) सिण विभागीय  आयकु्त 
  12) सिण सहायक आयकु्त मागास िगण कक्ष,कोकर् विभाग,परेु् विभाग,नावशक विभाग ,नागपरू  
      विभाग,अमरािती विभाग,औरांगाबाद विभाग  
13) सिण वजल्हावधकारी 
14) सिण  वजल्हा पवरषदांच ेमुख्य कायणकारी अवधकारी 
15) प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई 
16) प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई 
17) प्रबधंक, लोकायुक्त आवर् उपलोकायकु्त याचंे कायालय, मंुबई 
18) प्रबधंक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्, मंुबई, नागपरू, औरंगाबाद 
19) सवचि, महाराष्ट्र लोकसिेा आयोग, मंुबई 
20) सवचि, राज्य मावहती आयोग 
21)महासांचालक, मावहती ि जनसंपकण  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 
22)राज्यातील सिण महामंिळे आवर् उपक्रम याचंे वयिथथापकीय सचंालक  
23)सिण महानगरपावलकांच ेआयुक्त,  
24)सिण मुख्यावधकारी, नगरपवरषदा / नगरपावलका 
25)संचालक, समाजकल्यार्, परेु्,  
26)आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक,  
27)संचालक, आवदिासी सशंोधन ि प्रवशक्षर् संथथा, परेु् 
28) सचंालक, सेिायोजन, मंुबई,  
29)महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा ि अनुज्ञेय) मंुबई / नागपरू 
30)महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पवरक्षा), मंुबई / नागपरू 
31)अवधदान ि  लेखा अवधकारी, मंुबई,  
32)वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई,  
33)सिण मंत्रालयीन विभागांच्या अवधपत्याखालील विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख,  
34) सिण मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अवधपत्याखालील सिण विभाग प्रमुख/ 
कायालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या थतरािरुन  थितंत्रपरे् पाठिून कायणिाही करण्याच्या सचूना 
देण्यात यावयात.  
35)  गं्रथपाल, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, विधानभिन, मंुबई 
36) सिण  मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यिती कायालये, महाराष्ट्र राज्य 
37)  वनििनथती, सामान्य प्रशासन विभाग,( कायासन 16 अ) 



अनाथ मुलाांना खुल्या प्रवर्गातून १% 
टक्का समाांतर आरक्षण देणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
महहला व बाल हवकास हवभार्ग 

शासन हनणणय क्रमाांकः अमुजा-2011/ प्र.क्र. 212/ का-3, 
नहवन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 

मादाम कामा मार्गण, हुतात्मा राजर्गुरु चौक, 
मांत्रालय, मुांबई-400032. 

हदनाांक - 02  एहप्रल, 2018. 
 

वाचा- शासन हनणणय, महहला व बाल हवकास हवभार्ग, क्र.सांकीणण-2013/प्र.क्र.109/का-3,  
हदनाांक 06.06.2016. 

प्रस्तावना :- 
   बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयम, 2015  अन्वये काळजी व सांरक्षणाची र्गरज 

असलेल्या अनाथ, हनरािार बालकाांना पोलीस, स्वयांसेवी सांस्था, पालक याांचेकडून बाल कल्याण 

सहमतीमार्ण त बालर्गृहात प्रवशे हदला जातो.  0 ते 18 वयोर्गटातील अशा मुलाांना बालर्गृहामध्ये अन्न, वस्त्र, 

हनवारा, आरोग्य सुहविा, हशक्षण, प्रहशक्षण इत्यादी सुहविा परुहवल्या जातात व पनुवणसनासाठी प्रयत्न केले 

जातात.  अनाथ मुलाांना त्याांचा सांस्थेतील कालाविी सांपल्यानांतर सांस्थेच्या बाहेर पडल्यानांतर अनेक 

समस्याांना तोंड द्याव ेलार्गते.  अनाथ मुलाांची जात नक्की माहहती नसल्याने, त्याांना कोणत्या एका हवहशष्ट्ट 

प्रवर्गात समाहवष्ट्ट करता येत नाही.  जातीचा दाखला नसल्यामुळे, त्याांना हवहवि शासकीय लाभापासून वांहचत 

रहाव ेलार्गते.  त्यामुळे त्याांच्या भावी आयुष्ट्यात अनेक अडचणी हनमाण होतात. अनाथ मुलाांकडे कोणतीही 

कार्गदपत्रे व परुाव े नसल्यामुळे, त्याांना जातीचे प्रमाणपत्र हमळत नाही व त्यामुळे त्याांना हवहवि शासकीय 

सवलतींपासनू वांहचत रहाव ेलार्गते.  त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवि सवलतींचा लाभ घेता 

यावा, याकरीता आरक्षण लार्ग ूकरणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या हवचारािीन होता.  त्यानुसार हदनाांक 17 

जानेवारी, 2018 रोजी झालेल्या मांहत्रमांडळाच्या बठैकीत अनाथ मुलाांना हशक्षण व नोकरी यामध्ये 1% समाांतर 

आरक्षण लारू्ग करण्याचा हनणणय घेण्यात आला आहे. 

शासन हनणणय:-  

 बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयम, 2015  अन्वये काळजी व सांरक्षणाची र्गरज 

असलेल्या अनाथ, हनरािार बालकाांना सांस्थेतून बाहेर पडल्यानांतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे  हवहवि 

शासकीय लाभाांपासून वांहचत रहाव ेलार्गते त्यामुळे अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या हवहवि सवलतींचा लाभ 

घेता यावा  याकरीता  हशक्षण व नोकरी यामध्ये  खुल्या प्रवर्गातून 1% समाांतर आरक्षण लारू्ग करण्यात येत आहे.  

त्यासाठी खालील अटी व शती हनहित करण्यात येत आहेत- 
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1 )  बालर्गृहातील व इतर अनाथ मुलाांपैकी महहला व बाल हवकास हवभार्गाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र         

असणा-या मुलाांसाठीच हे आरक्षण लारू्ग राहील. ज्या मुलाांच्या कार्गदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उले्लख नाही 

व ज्याचे आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व चलुत भावांडे व इतर नातेवाईक यापकैी कोणाबाबतही 

माहहती उपलब्ि नाही, अशा मुलाांनाच अनाथ आरक्षण लार्गू राहील. 

२)   तसचे ज्या मुलाांच ेआई वहडल हयात नसून त्याांचकेडे जातीच ेप्रमाणपत्र  नाही, अशा मुलाांच्या बाबतीत 

त्याांनी सांबांहित हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी याांचेकडे अजण करणे आवश्यक राहील.  हजल्हा महहला 

व बाल हवकास अहिकारी याांचेकडून सांबांहित हजल्याच्या बाल कल्याण सहमतीकडे सदर अजण पाठहवण्यात 

येईल.  बाल कल्याण सहमतीकडून सदर अजाची तपासणी करण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार पोलीस / 

महसूल हवभार्गाच्या यांत्रणेकडून छाननी करुन तसेच मुलाखत घेऊन अजण प्राप्त झाल्याच्या हदनाांकापासनू 40 

हदवसात आपली हशर्ारस सांबांहित हवभार्गीय उपायकु्त, महहला व बाल हवकास याांचकेडे हनणणयाथण पाठहवण्यात 

येईल.  बाल कल्याण सहमतीची हशर्ारस हवचारात घेऊन हवभार्गीय उपायकु्त, महहला व बाल हवकास 

याांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कायणवाही करण्यात यावी. तसेच हशर्ारस अमान्य करण्यात येऊन अनाथ 

प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास हवभार्गीय उपायुक्त महहला व बाल हवकास याांचेकडून कारणासहहत सदर अजण 

बाल कल्याण सहमतीकडे परत पाठहवण्यात येईल.  प्रमाणपत्राच्या अनुषांर्गाने जर काांही तक्रार असल्यास 

यासांदभात अहपलीय प्राहिकारी हे आयकु्त, महहला व बाल हवकास हे राहतील.  

3)  उपरोक्त वाचा मिील  हदनाांक 06.06.2016 च्या शासन हनणणयानुसार महहला व बाल हवकास हवभार्गामार्ण त 

बाल न्याय (मुलाांची काळजी व सांरक्षण) अहिहनयमाांतर्गणत मान्यता प्राप्त (अनुदाहनत/हवनाअनुदाहनत) सांस्थामध्ये  

दाखल मुलाांना  अनाथ प्रमाणपत्र देणेबाबतची कायणवाही हवहीत करण्यात आली आहे.  त्यानुसार अनाथ 

प्रमाणपत्र देण्याची कायणवाही करण्यात यावी. 

4) सदर हनणणय, शासन हनणणय लारू्ग झाल्याच्या हदनाांकापासून पढेु होणा-या सरळसेवा भरतीसाठी लारू्ग राहील.     

5) शासन सेवते प्रवशेासाठी अनाथ मुलाांसाठी  खुल्या प्रवर्गातून 1% समाांतर आरक्षण र्गट “ अ” ते “ड”च्या सवण 

पदावर लारू्ग राहील. 

6) सदर आरक्षणाची र्गणना पद भरती करण्यात येणा-या हरक्त पदावर करण्यात यावी. 

7) सांबांहित भरती वषात अनाथ उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पढेु न ओढता खुल्या प्रवर्गातून 

र्गुणवत्तेनुसार इतर उमेदवाराांची हनयुक्ती करण्यात यावी. 
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8) त्याचप्रमाणे हशक्षणाांतर्गणत हशष्ट्यवृत्ती, वसहतर्गृह व व्यावसाहयक हशक्षणाांतर्गणत शैक्षहणक शुल्क प्रहतपतूी 

योजनेमध्ये सदर आरक्षण लार्गू राहील. 

9) अनाथ आरक्षण प्रमाणपत्राच्या अनुषांर्गाने एखाद्या मुलाची नोकरीमध्ये हनयकु्ती झाल्यास त्याने सादर केलेल्या 

अनाथ प्रमाणपत्राची रे्रतपासणी  आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पणेु याांच्या मार्ण त करणे आवश्यक राहील. 

10) अनाथ आरक्षणाबाबत करावयाच्या कायणवाहीच्या अनुषांर्गाने सहवस्तर मार्गणदशणक सचूना स्वतांत्रपणे हनर्गणहमत 

करण्यात येतील. 

11) अनाथ आरक्षणाच्या लाभाच्या अनुषांर्गाने काही समस्या उद्भवल्यास त्याबाबत अहभहनणणय घेण्याचा अहिकार 

शासनास राहील. 

            सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201804021309138030 असा आहे. हा आदेश हडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 
                   (  सां.सु.र्गवस  ) 
                  कायासन अहिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. सवण अपर मुख्य सहचव / प्रिान सहचव / सहचव 
2. सवण मांत्रालयीन हवभार्ग 
3. सांचालक, माहहती व जनसांपकण , मांत्रालय, मुांबई. 
4. सहचव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क सांरक्षण आयोर्ग, वरळी, मुांबई. 
5. आयुक्त, महहला व बाल हवकास, पणेु. 
6. सवण उप सहचव, अवर सहचव, कक्ष अहिकारी, महहला व बाल हवकास हवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. सवण हवभार्गीय महहला व बाल हवकास अहिकारी, 
8. सवण हजल्हा महहला व बाल हवकास अहिकारी. 
9. हनवड नस्ती / का-3 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/


 
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाड ूंना शासकीय, 
वनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी 5% 
आरक्षण 
सिव समािशेक स चना. 

 

महाराष्ट्र शासन  
शालये वशक्षण ि क्रीडा विभाग 

शासन वनणवय क्रमाूंक : राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मूंत्रालय विस्तार भिन, मुूंबई - 400032 

वदनाूंक  01 जुल,ै 2016  
 

िाचा:- 
1. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र. राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुस-े2 वद.21 ज न, 2006 
2. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुस-े2 वद.18 नोव्हेंबर, 2006 
3. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र. सूंक्रीआ-1006/प्र.क्र.182/क्रीयुस-े2 वद. 6 मे , 2008  
4. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीआ-2007/(प्र.क्र.329/07) क्रीयसुे-2 वद.11 जुलै, 2008 
5. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.क्रीअसो-1908/(प्र.क्र.394/08)क्रीयुसे-2वद.21 ऑगस्ट, 2008 
6. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.क्रीस्पधा-2108/(प्र.क्र.538/08) क्रीयसु-े2 वद.14 जुलै, 2009 
7. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीआ-2010/(प्र.क्र.270/10)क्रीयुस-े2 वद.17 ऑगस्ट, 2010 
8.शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,क्र.सूंक्रीआ- 2108/(प्र.क्र.440/08)क्रीयुसे-2 वद.20 सप्टेंबर, 2013 
9. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, क्र.सूंक्रीणव-1714/प्र.क्र.325/क्रीयुस-े2 (आवदिासी क्रीडा स्पधा )   
     वद.22 एवप्रल, 2015 
10. सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.404/काया.12,वद. 25 एवप्रल,2016 
11. मवहला ि बालविकास विभाग, क्र.82/2001/मसेआ-2000/प्र.क्र.415/का-2,वद. 25 मे,2001  

 

प्रस्तािना :-  
        राष्ट्रीय ि आूंतरराष्ट्रीय स्पधामध्ये पदके प्राप्त करणारे खेळाड  राष्ट्रास तसेच राज्यास लौवकक 

प्राप्त करुन देत असतात. खेळाड ूंना खेळामध्ये प्राप्त होणाऱ्या सूंधी ि  शैक्षवणक अहवता वमळविण्याचा 
कालािधी एकच असल्याने त्याूंना दोन्ही आघाडींिर सारख्याच प्रमाणात लक्ष देता येणे शक्य नसते.  
बऱ्याचदा त्याूंची शैक्षवणक क्षते्रात वपछेहाट होते ि त्यामुळे नोकरी व्यिसायाच्या स्पधेत ते अन्य 
विद्यार्थ्यांशी स्पधा करु शकत नाहीत.  ही बाब विचारात घेऊन  शासनाने विविध शासकीय विभागात ि 
शासनाच्या मालकीच्या ि वनयूंत्रणाखाली असलेल्या महामूंडळात, स्थावनक  प्रावधकरणात ि शासकीय 
सिलती प्राप्त केलेल्या सूंस्थाूंमध्ये नोकरीसाठी अत्त्युच्च गुणित्ताप्राप्त खेळाड ूंकवरता ५% आरक्षण 
ठेिण्याचा वनणवय वदनाूंक 30.04.2005 च्या शासन वनणवयानुसार घेतला. या शासन वनणवयानुसार 
सूंबूंवधत विभागामार्व त पदभरतीसाठी प्रथम अजव मागविण्यात येतात. अजव केलेल्या सिव खेळाड  
अजवदाराूंची क्रीडा विषयक पात्रतेबाबतची प्रमाणपत्रे, ते लखेी पवरक्षते पात्र झाल्यानूंतर सूंबूंवधत 
विभागाकड न प्रमावणत करण्याकवरता आयुक्त, क्रीडा ि युिक सेिा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याूंच्याकडे 
पाठविण्यात येतात. खेळाड ूंचे, सूंघटना सवचिाूंचे ि विद्यापीठ सूंचालकाूंच ेप्रवतज्ञापत्र प्राप्त करुन घेि न 
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त्यानुसार आयुक्तालयाव्दारे प्रस्तािाूंची पडताळणी करुन सूंबूंवधत विभागास पात्र/अपात्र  अहिाल 
पाठविण्यात येतो. 

शासनाच्या असे वनदशवनास आल ेआहे की, बऱ्याच खेळाड  उमेदिाराूंना शासन वनणवयातील 
तरतुदीची मावहती नसल्यामुळे पात्रता नसतानाही पदभरतीसाठी अजव भरले जातात खेळाड  क्रीडा 
विषयक पात्रता धारण करीत नसताना लेखी परीक्षा उत्तीणव झाल्यास योग्य खेळाड  न वमळाल्यामुळे ५% 
आरक्षणातील पद वरक्त राहते ि इतर अनेक अनेक समस्या उद्भितात. काही खेळाड  पडताळणीअूंती 
अपात्र असल्याच ेसूंचालनालयामार्व त कळविल्यानूंतर त्या विरोधात मा.प्रशासकीय न्यायावधकरण ि 
मा.उच्च न्यायालयामध्ये वनणवयाचे विरोधात यावचका दाखल  करतात.  

िरील परीस्स्थती विचारात घेता खेळाड  आरक्षणाूंतगवत होणारी भरती प्रवक्रया अवधक पारदशवक 
/ सुटसुटीत व्हािी यादृष्ट्टीने प्रचवलत तरत दीमध्ये सुधारणा करून सुधावरत शासन वनणवय वनगववमत 
कराियाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  
शासन वनणवय  :  

या शासन वनणवयाव्दारे खेळाड ूंसाठीच्या 5% आरक्षणाबाबतचा म ळ शासन वनणवय वदनाूंक 
30.04.2005 ि त्यानूंतर या विभागाने वनगववमत केलेले सिव शासन वनणवय, पवरपत्रक, पत्र इ. 
अवधक्रवमत करण्यात येत अस न नोकरीत 5% आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खेळाड ूंसाठी पुढीलप्रमाणे 
सुधावरत आदेश देण्यात येत आहेत:- 
१ खेळाड  विषयक आरक्षण लाग  असललेी कायालये :- 

सदर शासन वनणवय शासकीय/ वनमशासकीय कायालय/ शासकीय उपक्रमातील साूंविधावनक 
सूंस्था/वजल्हापवरषदा/ पूंचायत सवमत्या / ग्रामपूंचायती/ नगरपवरषदा/ नगरपावलका/ 
महानगरपावलका/ मूंडळे/ महामूंडळे/ शासनाचे अूंगीकृत व्यिसाय/ विद्यापीठे/ कृषी विद्यापीठे 
/शासकीय वशक्षण सूंस्था आश्रमशाळाूंसह/सहकारी सूंस्था/ सहकारी साखर कारखाने/ सहकारी 
स तवगरण्या/बॅका/सहकारी बॅंका/सहाय्यक अनुदान वमळणाऱ्या  शासन मान्य स्िचे्छा  सूंस्था याूंच्यासह 
अन्य ज्या ज्या प्रकारच्या सूंस्था ि  कायालये याूंना राज्याच्या वतजोरीत न वनधी/ अनुदान/ सहाय्यक 
अनुदान वमळते अशा सिव प्रकारच्या  सूंस्था/मूंडळे याूंना त्याूंच्या आस्थापनेिरील पदािर खेळाड ूंसाठी 
5 %  आरक्षण (समाूंतर आरक्षण) लाग  करणे बूंधनकारक राहील.    
२.  क्रीडा विषयक अहवता:- 

   
गट क्रीडा विषयक अहवता 

       (पवरवशष्ट्ट अ प्रमाणे ) 
खेळविषयक पात्रता 

ियैस्क्तक स्पधा साूंवघक स्पधा 
अ i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पधा  

     (िवरष्ट्ठ गट)  
ii) पॅरा ऑवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय  
     स्पधा 
iii) जागवतक आूंतरविद्यापीठ 
क्रीडा स्पधा 

महाराष्ट्राच्या खेळाड ने 
भारताच ेप्रवतवनवधत्ि 
करताना प्रथम, वितीय 
अथिा तृतीय स्थान /सुिणव, 
रौप्य ककिा कास्य पदक 

महाराष्ट्राच्या खेळाड चा 
समािशे असलेल्या भारतीय 
सूंघाने प्रथम, वितीय अथिा 
तृतीय स्थान /सुिणव, रौप्य 
ककिा काूंस्य पदक वमळविणे 
आिश्यक  
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iv) आूंतरराष्ट्रीय शालेय 
महासूंघा-  
     िारा आयोवजत जागवतक 
शालेय  क्रीडा स्पधा 
v) गॅ्रन्डमास्टर वकताब 

वमळविणे आिश्यक/ 
गॅ्रन्डमास्टर वकताब अथिा 
ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधेत 
सहभाग  

ब i) अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय स्पधा 
(कवनष्ट्ठ गट)   

ii) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा                   
( िवरष्ट्ठ गट) 

iii) पॅरा ऑवलम्पपक राष्ट्रीय 
क्रीडा स्पधा  

iv) राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा 
v) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला 

क्रीडा स्पधा 
vi) अवखल भारतीय आूंतर 

विद्यापीठ क्रीडा स्पधा 
 vii) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर     

स्पधा 

महाराष्ट्राच्या खेळाड ने 
भारताच े प्रवतवनवधत्ि 
करताना /महाराष्ट्राच े
/विद्यापीठाच े प्रवतवनवधत्ि 
करताना प्रथम, वितीय 
अथिा तृतीय स्थान/ सुिणव, 
रौप्य ककिा कास्य पदक 
वमळविणे आिश्यक/ 
अथिा)आूंतरराष्ट्रीय मास्टर 
वकताब वमळविणे आिश्यक 

महाराष्ट्राच्या खेळाड चा 
समािशे असलेल्या भारतीय 
सूंघाने /महाराष्ट्राच्या/ 
विद्यापीठाच ेसूंघाने प्रथम, 
वितीय अथिा तृतीय स्थान/ 
सुिणव, रौप्य ककिा काूंस्य 
पदक वमळविणे आिश्यक/ 
ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधेत 
सहभाग 

क i) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा               
   ( कवनष्ट्ठ गट) 

ii) राज्य स्तरािरील िवरष्ट्ठ 
क्रीडा स्पधा 

iii) राज्यस्तर शालेय क्रीडा 
स्पधा 

iv) ग्रामीण ि मवहला क्रीडा 
स्पधा 

v) राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ 
क्रीडा स्पधा (अश्वमेध)  

vi) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा 
स्पधा 

vii) राज्यस्तर पॅरा ऑवलम्पपक 
क्रीडा स्पधा 

viii) राज्यस्तर अपूंग क्रीडा 
स्पधा 

राष्ट्रीय स्तरािरील 
स्पधेमध्ये महाराष्ट्राचे/राज्य 
स्तरािर सूंबूंवधत 
विभाग/वजल्हयाच े
प्रवतवनवधत्ि करून प्रथम, 
वितीय अथिा तृतीय 
स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा 
कास्य पदक वमळविणे 
आिश्यक 

राष्ट्रीय स्तरािरील स्पधेमध्ये 
महाराष्ट्राचे/राज्य स्तरािर 
सूंबूंवधत विभाग/वजल्हयाचे 
प्रवतवनवधत्ि करून सूंघाने 
प्रथम, वितीय अथिा तृतीय 
स्थान/ सुिणव, रौप्य ककिा 
काूंस्य पदक वमळविणे 
आिश्यक 



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 
 

पृष्ट्ठ 19 पैकी 4  
 

ड i) राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील 
क्रीडा स्पधा 

 

प्रथम, वितीय अथिा तृतीय 
स्थान /सुिणव, रौप्य ककिा 
कास्य पदक वमळविणे 
आिश्यक 

सूंघाने प्रथम, वितीय अथिा 
तृतीय स्थान /सुिणव, रौप्य ककिा 
काूंस्य पदक वमळविणे आिश्यक 

ii)   राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ गट िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग 
iii)  पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय क्रीडा  
     स्पधा  

िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग िवरष्ट्ठ गट स्पधेत सहभाग 

 

पात्र स्पधांचा तपशील परीवशष्ट्ट 'अ' मध्ये वदलेला आहे 
 

३. स्पधाविषयक अन्य अटी ि शती :- 
(अ) (i)  उपरोक्त अ ि ब गटातील स्पधा या सूंबूंवधत खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय ऑवलस्पपक 
सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या आूंतरराष्ट्रीय रे्डरेशनने आयोवजत केलेल्या असाव्यात अथिा 
आूंतराराष्ट्रीय सवमतीने स्ित: अथिा इूंवडयन ऑवलस्पपक असोवशएशन याूंनी आयोवजत केलेल्या 
असाव्यात.  
(ii) उपरोक्त स्पधा व्यवतवरक्त सूंबूंवधत मान्यताप्राप्त खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय रे्डरेशनने/सूंबूंवधत 
खेळाच्या राष्ट्रीय रे्डरेशनने आूंतरराष्ट्रीय स्तरािरील मान्यता प्राप्त स्पधेच ेआयोजन केलेले 
असाि.े यामध्ये सहभागी होणा-या खेळाड ूंची वनिड ही राष्ट्रीय सूंघात न झालेली असािी 
ियैस्क्तकवरत्या आयोवजत केलले्या ककिा आमूंवत्रत स्िरुपाच्या स्पधामध्ये भाग घेतलेल्या 
खेळाड ूंचा यासाठी विचार करता येणार नाही. 
(iii)   राष्ट्रीय अकजक्यपद स्पधाच ेआयोजन भारतीय ऑवलम्पपक सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या 
सूंबूंवधत खेळाच्या राष्ट्रीय रे्डरेशनने/सूंघटनेने केलेले असाि.े 
(iv)  राज्य क्रीडा अकजक्यपद स्पधांच ेआयोजन महाराष्ट्र ऑवलस्पपक असोवशएशनशी सूंलग्न 
असलेल्या सूंबूंवधत खेळाच्या राज्य सूंघटनेने केलेले असाि.े 
(v)    एकविध खेळ सूंघटनेिारा आयोवजत राष्ट्रीय स्पधा असल्यास स्पधा काळात सदर राष्ट्रीय 
सूंघटनेस इूंवडयन ऑवलम्पपक असोवसएशनची (IOA) आवण महाराष्ट्र ऑवलस्पपक असोवसएशनची 
(MOA) सूंलग्नता असणे हा वनकष अवनिायव राहील. 
(vi)   एकविध खेळ सूंघटनेिारा आयोवजत राज्य स्पधा असल्यास स्पधा कालािधीत सदर राज्य 
सूंघटनेस महाराष्ट्र ऑवलम्पपक असोवसएशनची (MOA) सूंलग्नता असणे हा वनकष अवनिायव 
राहील. 
(आ) (i)   जागवतक आूंतरविद्यापीठ स्पधा ही आूंतरराष्ट्रीय आूंतरविद्यापीठ स्पोटवस बोडव िारा  
आयोवजत केलेल्या असाव्यात. 
(ii)  तसेच अवखल भारतीय आूंतरविद्यापीठ स्पधा ह्या अवखल भारतीय विद्यापीठ क्रीडा बोडामार्व त 
आयोवजत केलेल्या असाव्यात.  
(iii)  राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ स्पधांचे (अश्वमेध) आयोजन सूंबूंवधत विद्यापीठाने केलेले असाि.े 
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(इ)  (i)  पॅरा ऑवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय स्पधा या सूंबूंवधत खेळाच्या आूंतरराष्ट्रीय पॅरा ऑवलम्पपक  
सवमतीशी सूंलग्न असलेल्या आूंतरराष्ट्रीय पॅरा ऑवलम्पपक सवमतीने स्ित :आयोवजत केलेल्या 
असाव्यात.  तसेच  उपरोक्त  स्पधां  व्यवतवरक्त  असलेल्या  स्पधा  मान्यता  प्राप्त खेळाूंच्या अस न 
आूंतरराष्ट्रीय स्तरािरील मान्यता प्राप्त सूंघटनेने आयोवजत केलेल्या असाव्यात यामध्ये 
सहभागी होणा-या खेळाड ूंची वनिड ही राष्ट्रीय सूंघात न झालेली असािी. ियैस्क्तकवरत्या ककिा 
आमूंवत्रत स्िरुपाच्या स्पधा मध्य ेभाग घेतलेल्या खेळाड ूंचा यासाठी विचार करता येणार नाही. 
(ii)   राष्ट्रीय ि राज्यस्तर पॅरॉवलस्पपक क्रीडा स्पधांच ेआयोजन सूंबूंवधत पॅरॉवलस्पपक खेळ सूंघटनेने 
केलेले असाि.े  
(iii)  अपूंग क्रीडा स्पधांच ेआयोजन हे आयुक्त, अपूंगकल्याण विभाग याूंच्यामार्व त करण्यात आलेल्या 
असाव्यात.  
(ई) (i)  आूंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा हया आूंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा महासूंघािारा आयोवजत 
केलेल्या असाव्यात. 
(ii)   राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पधा हया भारतीय शालेय क्रीडा महासूंघािारा आयोवजत केलेल्या 
असाव्यात.  
(iii)  राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पधां मवहला ि ग्रामीण क्रीडा स्पधाचे आयोजन (राजीि गाूंधी खेल 
अवभयान अूंतगवत) क्रीडा ि युिक सेिा सूंचालनालय मार्व त केलेले असाि.े  
(उ) (i)  राज्यस्तर अवदिासी क्रीडा स्पधांचे आयोजन हे आयुक्त, अवदिासी विकास विभागामार्व त 
करण्यात आलेले असाि.े  
(ऊ) कें द्रशासनािारा याप िी भारतीय खेळप्रावधकरण/पूंचायत युिा ि क्रीडा अवभयाना अूंतगवत 
आयोवजत झालेल्या ि आता राजीि गाूंधी खेलअवभयान अूंतगवत आयोवजत केल्या जात असलेल्या 
ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पधा  (ियैस्क्तक अथिा साूंवघक क्रीडा स्पधा ) ह्या भारतीय खेळप्रावधकरण 
िारा आयोवजत केलेल्या असाव्यात. 
(ए) आूंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये साूंवघक/ ियैस्क्तक स्पधेमध्ये वकमान 12 देशाूंच्या सूंघाचा /ियैस्क्तक  
स्पधेमध्ये (ियैस्क्तक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक िजनी गटात) स्ितूंत्रपणे वकमान 12 खेळाड ूंचा समािशे 
असािा. सिव प्रकारच्या राष्ट्रीय/राज्य अकजक्यपद स्पधेमध्ये वकमान ६०% राज्य/वजल्हे सहभागी होणे 
आिश्यक राहील. 
4.    सिवसाधारण अहवता:- 

(i)             खेळाड  हा महाराष्ट्राचा रवहिाशी असािा ि त्याला मराठीचे ज्ञान असाि.े 
(ii) सदर खेळाड  सूंबूंवधत पदाच्या सेिा प्रिशे वनयमातील तरत दीनुसार पदासाठी आिश्यक 
असणारी वकमान शैक्षवणक ि इतर अहवता प्राप्त करणारा असािा. 

(iii) खेळाड ूंसाठी असलेल्या आरक्षणात न सरळसेिनेे नेमलेला उमेदिार हा आरक्षण कबद  
नामािलीमध्ये त्या त्या प्रिगामध्ये गणला जाईल उदा. अनुस वचत जातीच े खेळाड  व्यक्ती ही 
अनुस वचत जातीच्या आरक्षणाच्या कबद िर गणली जाईल. 



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 
 

पृष्ट्ठ 19 पैकी 6  
 

(iv) राज्य शासनाच्या सेिते याप िीच असलेल्या उमेदिाराूंना त्याूंनी क्रीडा क्षते्रात अवधक िवरष्ट्ठ 
स्थान अथिा पदक प्राप्त केल्यास ि ते शैक्षवणक अहवता ियोमयादा इत्यादी बाबींसह पात्र 
असल्यास िवरष्ट्ठ  जागेसाठी ते अजव करण्यास पात्र राहतील. 

(v) खेळाड  उमेदिाराूंनी अजव करण्याप िीच सुधारीत तरत दीनुसार विभागीय उपसूंचालक 
याूंचेकड न खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आिश्यक आहे. त्यामुळे खेळाड  
उमेदिाराने अजासोबतच विभागीय उपसूंचालक याूंनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत ि 
खेळाड  कोणत्या सूंिगासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमावणत केलेले प्रमाणपत्र जोडणे आिश्यक 
राहील.  
(vi) खेळाड ूंसाठी विवहत करण्यात आलेले सदर 5  टक्के आरक्षण गट-अ, ब, क आवण ड या 
गटातील पदाूंच्या सरळसिेा भरतीसाठी अनुज्ञये राहील. 
(vii) खेळाड ची गुणित्ता ि पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी सेिाप्रिशे वनयमानुसार 
विवहत असलेल्या ियोमयादेत 5 िषापयवत ियाची अट वशथील करण्यात यािी. तथावप ियोमयादेत 
5 िषासाठी ियाची अट वशथील करताना कोणत्याही प्रिगाच्या उमेदिाराूंची उच्चतम ियोमयादा 
43 िषे रावहल.  
(viii) सदरचे आरक्षणाकवरता सामान्य प्रशासन विभागामार्व त विवहत केलेली कायवपध्दती ि 
वनकष ि िळेोिळेी वनगववमत होणाऱ्या आदेशानुसार कायविाही होईल. 
(ix) एकाकी पदास आरक्षण लाग  राहणार नाही. 
(x) आरक्षण हे पदवनहाय ि ितेनश्रेणीवनहाय असेल. 
(xi) समाूंतर आरक्षण हे कप्पीकृत (compartmentalized) आरक्षण असल्याने त्यातील सूंिगात 
बदल करता येणार नाही ि आरक्षणाचा अनुशेष पुढे नेता येणार नाही. तसेच भरतीच्या िषात त्या 
त्या प्रिगातील मवहला उमेदिार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न 
करता त्या त्या प्रिगातील पुरुष उमेदिाराूंमार्व त भरण्यात याि.े मवहलाूंच्या आरक्षणाचा अनुशेष 
पुढे ओढण्यात येि  नये. 
(xii) एखादा उमेदिार अ गटातील नेमण कसाठी पात्र असेल तर त्याने ब, क ककिा ड गटासाठी 
अजव केल्यास त्याचा विचार करण्यास हरकत नाही. परूंतु त्याच बरोबर सूंबूंवधत उमेदिाराने अ 
गटासाठीचे पद उपलब्ध झाल्यािर अजव केल्यास त्याचा वनयमानुसार विचार करण्यात यािा. 
याचप्रमाणे गट-ब ि क गटासाठी पात्र उमेदिाराूंचा विचार करण्यात यािा. मात्र ड, क ि ब 
गटासाठी पात्र उमेदिार त्याच्या िवरष्ट्ठ गटासाठी अजव करण्यास पात्र राहणार नाही. तथावप 
कोणत्याही गटामध्ये अजव करताना त्या गटातील पदाच्या सेिा प्रिशे वनयमातील तरत दींनुसार 
सूंबूंवधत उमेदिाराने अहवता धारण करणे आिश्यक राहील. 
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५. क्रीडा प्रमाणपत्राची िधैता पडताळणी :-  
 

(i) खेळाड स िर नम द केल्याप्रमाणे खेळविषयक अहवता प्राप्त करून प्रमाणपत्र वमळाल्यानूंतर सदर 
प्रमाणपत्र छाननी करण्यासाठी ि छाननी अूंती योग्यता वसध्द झाल्यास अ, ब, क ि ड सूंिगापैकी 
कोणत्या सूंिगासाठी पात्र आहे याची नोंद करण्यासाठी खेळाड  ज्या क्रीडा विभागात िास्तव्यास 
आहे त्या विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा, याूंच्याकडे तात्काळ पाठिािीत. 
(ii)   अवधकृत एकविध सूंघटनेच्या  प्रमाणपत्राची छाननी  तसेच आवदिासी, अपूंग ि अवखल 
भारतीय आूंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पधेच्या प्रमाणपत्राची छाननी सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंना 
करता यािी याकवरता सूंबूंवधत स्पधा आयोजकाूंनी स्पधेच े आयोजन झाल्यापास न 30 वदिसाूंमध्ये 
त्या स्पधेतील खेळाड ूंचे सूंप णव रेकॉडव / स्पधेचे अवधकृत वनकाल व्यिस्स्थतवरत्या जतन करुन 
सूंबूंवधत सूंघटनेच्या विद्यमान अध्यक्ष / सवचि याूंच्या स्िाक्षरीने त्याची प्रत सिव विभागीय 
उपसूंचालक ि क्रीडा सूंचालनालयाकडे पाठविणे आिश्यक राहील.  सदर  अहिाल सूंबूंवधत 
विभागीय उपसूंचालक याूंना विवहत मुदतीत प्राप्त  न झाल्यास सूंबूंवधत सूंघटनेस विभागीय 
उपसूंचालक ७ वदिसात अहिाल सादर करण्याबाबत कळितील.  या मुदतीतही अहिाल प्राप्त न 
झाल्यास सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंना सूंबूंवधत खेळाड ला त्याच्या प्रमाणपत्राचा पडताळणी 
अहिाल पाठविणे शक्य होणार नाही ि यामुळे  खेळाड च्या होणाऱ्या  नुकसानीने सूंबूंवधत खेळालाच 
गालबोट लागेल ि त्यास सूंबूंवधत खेळ सूंघटना जबाबदार राहील. 
(iii)  सदर खेळविषयक प्रमाणपत्र खेळाड ूंकड न पडताळणीसाठी प्राप्त झाल्यानूंतर सूंबूंवधत 
विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिक सेिा याूंनी त्याूंची सूंघटनेकड न प्राप्त झालेल्या वनकालाच्या 
आधारे सिव आिश्यक कागदपत्राूंची प तवता झाल्यानूंतर पडताळणी करून प्रमाणपत्र योग्य 
असल्याची खात्री करून सदर क्रीडा प्रमाणपत्र अ, ब, क ि ड या सूंिगापैकी कोणत्या सूंिगासाठी 
पात्र ठरतो याबाबतचा स्पष्ट्ट उल्लेख करुन पवरवशष्ट्ट “क” नुसार प्रमावणत प्रमाणपत्र खेळाड स 
पाठिाि.े तसेच सदर अहिाल क्रीडा विभागाच्या सूंकेतस्थळािर अपलोड करािा. 
उपसूंचालकाूंिारे िरील प णव कायविाही खेळाड कड न आिश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानूंतर ि 
सूंघटनेकड न वनकालासूंदभात आिश्यक कागदपत्र ेप्राप्त झाल्यानूंतर २० कायालयीन वदिसाच्या 
आत करण्यात येईल. 
(iv)   सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालकाूंनी प्रमाणपत्राची तपासणी केल्यानूंतर खेळाड ने सादर केलेले 
प्रमाणपत्र आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरत असल्यास याबाबतचा वदलेला वनणवय/अहिाल 
खेळाड ला डाकनोंद पत्राने कळविण्यात यािा. तसेच सूंकेतस्थळािर अपलोड करािा. 
 (v) सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंचेमार्व त कळविण्यात आलेल्या वनणवयािर खेळाड ला 
आक्षपे असल्यास याबाबत खेळाड स वनणवय प्राप्त झाल्यापास न 2 मवहन्याचे आत सहसूंचालक, 
क्रीडा ि युिक सेिा, वशिछत्रपती क्रीडासूंकुल, महाळुूंगे बालेिाडी, पुणे याूंचेकडे प्रथम अपील 
करता येईल. प्राप्त होणाऱ्या अपीलािर सुनािणी घेि न वनणवय देण्याची कायविाही सहसूंचालक, 
क्रीडा ि युिकसेिा हे करतील. सहसूंचालक क्रीडा ि युिकसेिा याूंच्या वनणवयािर आक्षपे असल्यास 
आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा, पुणे याूंच्याकडे स्व्दतीय अवपल करता येईल. 
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(vi)   सूंबवधत विभागीय उपसूंचालक याूंनी पडताळणी केलेल्या प्रमाणपत्राची मावहती क्रीडा 
विभागाच्या सूंकेतस्थळािर अपलोड करािी. जेणेकरुन सूंबूंवधत खेळाड ने नोकरीकवरता अजव 
केलेल्या विभागास सदरचे प्रमाणपत्र सदर सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी पडताळणी करुन पाहता 
येईल. याकवरता  स्ितूंत्र पत्रव्यिहार करण्याची गरज भासणार नाही. सदर मावहती 
सूंकेतस्थळािर अपलोड करण्यास सुमारे सहा मवहन्याूंचा कालािधी लागेल. दरपयानच्या 
कालािधीत अजासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे पात्र अथिा अपात्रततेबाबत सूंबूंवधत 
भरती प्रावधकरणाने वनणवय घ्यािा ि आिश्यकता िाटल्यास सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालकाकडे 
शहावनशा करािी. तथावप माहीती सूंकेतस्थळािर अपलोड झाल्यानूंतर सूंकेतस्थळािरील 
माहीतीशी पडताळणी करण्यात यािी. 
(vii)   एखाद्या खेळाड कडे या शासन वनणवयाच्या प िीच्या काळातील एकापेक्षा अवधक खेळाूंची 
राज्य/राष्ट्रीय स्पधेची प्राविण्य प्रमाणपत्रे अस  शकतील अशा खेळाड ने एकाच िळेेस सिव प्रमाणपत्र े
प्रमावणत करण्याकवरता सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक याूंचेकडे हा शासन वनणवय वनगववमत 
झाल्यापास न ३० वदिसाच ेआत सादर करणे बूंधनकारक राहील. त्याूंनतर खेळातील प्राविण्य 
जेव्हा  प्राप्त होईल तेंव्हा प्रमावणत करुन घ्यािीत. 
(viii) खेळाड ने विभागीय उपसूंचालकाकड न प्रमावणत प्रमाणपत्राचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर या 
शासन वनणवयातील वनयम क्र.4 नुसार अ/ब/क/ड गटातील सूंिगाकवरता आिश्यक असलेल्या 
क्रीडा अहवतेनुसार  सूंबूंवधत  पदाच्या  भरतीसाठी  जावहरात  आल्यास  अजव  करताना सदर 
पडताळणी प्रमाणपत्राची छायाूंवकत प्रत अजासोबत जोडािी. अजासोबत पडताळणी प्रमाणपत्राची 
प्रत असल्यावशिाय खेळाड च्या अजाचा खेळाड  सूंिगात न विचार होणार नाही.   
(ix) यापुढे लोकसेिा आयोग तसेच अन्य सिव पदभरतीसाठी सदर कायवपध्दती लाग  रावहल.  
६. शासकीय विभाग/कायालयाूंनी कराियाची कायविाही :- 
i)  सदर शासन वनणवय लाग  असलेल्या शासकीय विभाग/कायालयानी 5 टक्के 
आरक्षणाूंतगवत क्रीडा सूंिगात न अ, ब, क ि ड पद िगातील भरतीसाठी जावहरात देताना 
जाहीरातीमध्ये  सदर शासन वनणवयासोबतच्या परीवशष्ट्ट 'अ' मध्ये नम द असलेल्या पात्र 
स्पधांचा/खेळाूंचा उल्लेख करािा.  
ii) खेळाड ूंच्या सदर आरक्षणाची अूंमलबजािणी करताना अनु. जाती, अनु. जमाती, विमुक्त 
जाती (अ) , भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रिगव ि 
इतर मागास प्रिगव, खुला प्रिगव याूंचेसाठी जी पदे उपलब्ध  होतील. त्या त्या प्रिगातील 5 टक्के 
जागा राखीि ठेिण्यात याव्यात. 
iii) खेळाड ूंचे आरक्षण समाूंतर आरक्षण रावहल ि ते कायास्न्ित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या पवरपत्रक -क्र.एआरव्ही-1097/प्र.क्र.31/98/-16-अ, वद.16.3.1999 मधील 
मागवदशवक स चनानुसार कायविाही करािी. सदर मागवदशवक स चनामध्ये सामान्य प्रशासन 
विभागाकड न काही बदल केल्यास सदर बदल आपोआप लाग  होतील. 
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iv) खेळाड ूंसाठी विवहत करण्यात आलेले सदर 5  टक्के आरक्षण हे र्क्त सरळसेिा 
भरतीसाठी अनुज्ञये राहील. 
v) खेळाड  आरक्षण हे समातूंर आरक्षण / विशेष आरक्षण असल्यामुळे आडि ेआरक्षण आहे. 
समाूंतर आरक्षण हे कप्पीकृत आरक्षण असल्यामुळे पदे भरण्याप िी, पदे वनवित करताना तसेच 
भरतीची जावहरात देताना त्या जावहरातीत खेळाड  आरक्षणानुसार येणा-या राखीि पदाूंची सूंख्या 
सामावजक आरक्षण उभ ेआरक्षण याूंच्या (जसे अ, जा, अ.ज., वि. जा, (अ), भ.ज. (ब), (क), (ड) 
वि.मा,प्र., इमाि, खुला प्रिगव ) प्रत्येक िगामध्ये वनदेवशत  करािी. 
vi) खेळाड ची गुणित्ता ि पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी सेिाप्रिशे वनयमानुसार 
विवहत असलेल्या ियोमयादेत 5 िषापयेंत ियाची अट वशथील करण्यात यािी. तथावप ियोमयादेत 
5 िषासाठी ियाची अट वशथील करताना कोणत्याही प्रिगाच्या उमेदिाराूंची उच्चतम ियोमयादा 
43 िषे रावहल.  
vii) सदरचे आरक्षणाकवरता सामान्य प्रशासन विभागामार्व त विवहत केलेली कायवपध्दती ि 
वनकष ि िळेोिळेी वनगववमत होणाऱ्या आदेशानुसार कायविाही करण्यात यािी. 
viii) खेळाड  उमेदिाराूंनी अजव करण्याप िीच िरील सुधारीत तरत दीनुसार विभागीय 
उपसूंचालक याूंचकेड न खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आिश्यक आहे. त्यामुळे 
खेळाड  उमेदिाराने अजासोबतच विभागीय उपसूंचालक याूंनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य 
असल्याबाबत ि खेळाड  कोणत्या सूंिगासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमावणत केलेले प्रमाणपत्र 
जोडणे आिश्यक राहील.  
ix) िरीलप्रमाणे पडताळणी केलेल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची प्रत अजासोबत असल्यावशिाय सदर 
खेळाड च्या अजाचा खेळाड  सूंिगात न विचार करण्यात येऊ नये.   
x) सूंबूंवधत विभागाने खेळाड  उमेदिाराकड न प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करतेिळेी 
त्यासोबत परीवशष्ट्ट ब मधील प्रमावणत प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करािी. तसेच क्रीडा विभागाच्या 
सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी पडताळणी करािी. त्यानूंतरच अजवदारास भरतीविषयक पुढील 
प्रक्रीयेसाठी पात्र ठरिाि.े  
xi) खेळाड बाबतची मावहती सूंकेतस्थळािर अपलोड करण्यास सुमारे सहा मवहन्याूंचा 
कालािधी लागेल. दरपयानच्या कालािधीत अजासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणी 
करण्याकवरता भरती प्रावधकरणाने सूंबूंवधत विभागीय उपसूंचालक क्रीडा ि युिक सेिा याूंचेकडे 
पत्राव्यिहार करािा. विभागीय उपसूंचालक याूंनी सूंबूंवधत खेळाच्या सूंघटनेच्या कागदपत्राूंच्या 
आधारे विभागाच्या विभागीय उपसूंचालक याूंनी पडताळणी करािी. त्यानुसार पात्र अथिा 
अपात्रततेबाबत सूंबूंवधत भरती प्रावधकरणाने वनणवय घ्यािा. तथावप ६ मवहन्यानूंतर मावहती 
सूंकेतस्थळािर अपलोड झाल्यानूंतर प्रमाणपत्राची पडताळणी सूंबूंवधत भरती प्रावधकरणाने 
सूंकेतस्थळािरील मावहतीशी करण्यात यािी. 
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xii) क्रीडा प्रमाणप्रत्राची पडताळणी करण्यासाठी सूंबूंवधत विभागास आयुक्त/सूंचालक क्रीडा 
ि युिक सेिा, पुणे याूंच्याकडे पत्रव्यिहार करण्याची आिश्यकता नाही. प्रमाणपत्राबाबत काही 
शूंका असल्यासच आयुक्त/सूंचालक क्रीडा ि युिक सेिा, प णे याूंच्याकडे विचारणा करािी. 
xiii) सदर शासन वनणवय वनगववमत झाल्यापास न एक मवहन्यानूंतर होणा-या सिव भरती 
प्रक्रीयेसाठी िरील कायवपध्दती लाग  हाईल. 
              हे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूंमतीने वनगववमत करण्यात येत आहेत.  

सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सूंकेताक 201607011649431321 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

 
 

                                                                                   (चारुशीला चौधरी) 
                                                                                     उपसवचि,महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य  
2. मा.राज्यपालाूंचे सवचि 
3. मा.मुख्यमूंत्र्याचे सवचि 
4. सिव मूंत्री/राज्यमूंत्री याूंचे खाजगी सवचि 
5. आयुक्त, क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
6. सूंचालक, वशक्षण (प्राथवमक/माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
7. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुूंबई (पत्राने) 
8. सवचि, महाराष्ट्र विधानमूंडळ सवचिालय, विधान भिन, मुूंबई(पत्राने) 
9. लोकायुक्त, महाराष्ट्र, निीन प्रशासकीय भिन, मूंत्रालयासमोर,मुूंबई (पत्राने) 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञयेता),मुूंबई/नागप र 
11. अवधदान ि लेखावधकारी,मुूंबई 
12. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी,मुूंबई 
13. सिव मूंत्रालयीन विभाग 
14. सिव मूंत्रालयीन विभागाच्या अवधपत्याखालील कायालय प्रमुख/विभाग प्रमुख 
15. सिव मुख्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
16. सिव वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद 
17. सिव विभागीय उपसूंचालक, क्रीडा ि युिकसेिा 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. सिव वजल्हा क्रीडा अवधकारी 
19. महासूंचालक, मावहती ि जनसूंपकव , मूंत्रालय,मुूंबई 
20. वनिड नस्ती, क्रीयुसे-2 
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पवरवशष्ट्ट-अ 

  

           गट- अ  साठी पात्र क्रीडा स्पधा              गट-ब  साठी  पात्र क्रीडा स्पधा 
1.अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधा :- 
I) ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा.     
II) एवशयन्स गेपस.   
III) जागवतक क्रीडा स्पधा.  
IV) एवशयन चॅस्पपयशीप.  
V) कॉमनिले्थ गेपस.     
VI) कॉमनिले्थ चॅस्पपयनशीप.                         
VII) युथ ऑवलस्पपक.       
VIII) गॅ्रडमास्टर (बुस्ध्दबळ)                                                                                                                

गट अ पदाकरीता विहीत केलेली खेळ विषयक 
अहवता धारण करणारा खेळाड  
                अथिा  
1. अवधकृत आूंतरराष्ट्रीय कवनष्ट्ठ गटातील :-                      
I) ज्युवनयर िल्डव चॅस्पपयशीप 
II) युथ कॉमनिले्थ गेपस      
III) कवनष्ट्ठ गटातील एवशयन चॅस्पपयनशीप    
IV ) कवनष्ट्ठ गटातील कॉमनिले्थ चॅस्पपयनशीप            
v) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा (बुस्ध्दबळ)                    

2. पॅरॉवलम्पपक आूंतरराष्ट्रीय स्पधा :- 
I) पॅरॉवलस्पपक गेपस. 
II) पॅरा एवशयन गेपस.  
III) िल्डव पॅरॉवलस्पपक गेपस. 

2)  राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ गट :- 
I) राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा. 
II)  अवधकृत राष्ट्रीय अकजक्यपद स्पधा   
     (िवरष्ट्ठ  गट) 

3)  जागवतक आूंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पधा:- 
I) जागवतक आूंतरविद्यापीठ क्रीडा बोडाने  
आयोवजत केलेले खेळ. 

3) पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय  स्पधा :- 
I) पॅरा ऑवलस्पपक राष्ट्रीय अकजक्य पद स्पधा 

4) आूंतरराष्ट्रीय शालये महासूंघािारा 
आयोवजत  जागवतक शालये क्रीडा स्पधा :- 
आूंतरराष्ट्रीय शालेय महासूंघािारे आयोवजत 
केलेले  खेळ . 

4 ) राष्ट्रीय शालये क्रीडा स्पधा . 
    
 

5) गॅ्रन्ड मास्टर वकताब 5) राष्ट्रीय ग्रामीण ि मवहला क्रीडा स्पधा  
(वटप- उपरोक्त नम द अ.क्र.1,3,ि 4 या क्रीडा 
स्पधांना ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, 
कॉमनिले्थ गेपस या स्पधाचा समािशे असलेले 
खेळ ि बुध्दीबळ तसचे कबड्डी ि खो-खो हे देशी 
खेळच 5% आरक्षणासाठी पात्र राहतील) 

६) अवखल भारतीय आूंतरविद्यापीठ क्रीडा 
स्पधा                   
7) आूंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पधा 

(वटप : अ.क्र.1,2,4,5, ि 6 या स्पधांमधील 
ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस, कॉमनिले्थ 
गेपस  मध्ये समािशे असलेले खेळ ि बुध्दीबळ तसचे 
कबड्डी ि खो-खो हे देशी खेळच 5 % खेळाड  
आरक्षणासाठी पात्र राहतील.) 
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        गट -क साठी  पात्र क्रीडा स्पधा             गट-ड  साठी  पात्र क्रीडा स्पधा  
गट -अ  ि गट -ब  या पदाकरीता विहीत केलेली 
खेळ विषयक अहवता धारण करणारा खेळाड          
                   अथिा 

अ/ ब / क या पदाकरीता विवहत केलेली खेळ 
विषयक अहवता धारण करणारा खेळाड    
                           अ थिा  

1.राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा कवनष्ट्ठ गट  
  I) राष्ट्रीय  ज्य वनयर गट अकजक्यपद स्पधा 

1. राज्यस्तर कवनष्ट्ठ गटातील अकजक्यपद स्पधा 

2.राज्य स्तर िवरष्ट्ठ क्रीडा स्पधा  
   I)राज्यस्तर िवरष्ट्ठ गटातील अकजक्यपद 
स्पधा 

2. िवरष्ट्ठ गटातील  राष्ट्रीय क्रीडा स्पधातील 
सहभाग 

3. राज्यस्तर शालये क्रीडा स्पधा  
 

3.पॅराऑवलस्पपक राष्ट्रीय क्रीडा स्पधा िवरष्ट्ठ 
गटातील सहभाग . 

४) राज्यस्तर ग्रावमण ि मवहला क्रीडा स्पधा    (वटप - अ.क्र.1 ि 2 मधील सिव क्रीडा स्पधा मधील 
खेळ हे ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन गेपस 
आवण कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे असलेले खेळ 
ि  बुस्ध्दबळ तसचे कब्बडी ि  खो-खो हे नम द देशी 
खेळच  5 % खेळाड  आरक्षणासाठी  पात्र असतील.) 

5) राज्यस्तर आूंतरविद्यापीठ स्पधा  ( अश्वमेध ) 
6 ) राज्यस्तर आवदिासी क्रीडा स्पधा 
7 ) राज्यस्तर पॅराऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा   
8 ) राज्यस्तर अपूंग क्रीडा स्पधा 
(वटप - अ.क्र.1 ते 5 मधील सिव क्रीडा स्पधा 
मधील खेळ हे ऑवलस्पपक क्रीडा स्पधा, एवशयन 
गेपस आवण कॉमनिले्थ गेपस मध्ये समािशे 
असलेले खेळ ि  बुस्ध्दबळ तसेच कब्बडी ि खो- 
खो हे देशी खेळच 5 % खेळाड  आरक्षणासाठी  
असतील.) 
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पवरवशष्ट्ट-ब 

FORM-1 

(Specimen forms for represnting In India in an International Competition in one of the 

recognized Games/ sports.) 

National Federation/ Association of in the game 

………………………………. 

……………………………………………. 

  Certified that Shri/Smt./Kumari……………………………………….... 

Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………... 

Resident of (complete address) ………………………………………………… 

represented India in the game/event of …………………….competition /  tournament 

held at ……………..from  …………..  to …………………… 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition / 

Tournament was……………………………………. 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the National Federation/ National Association of …………………….. 

 

Palce  :                                                      Signature :  

Date   :                                                      Name : 

                                                                           Designation 

                                                                           Name of the federation/ National  

                                                                             

Association………………………. 

                                                                          
 Address…………………………... 

                                                                          
 Seal………………………………. 

 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of 

the authentic/ recognized National Association. 

 

 

Place : ……                                                    Signature     :  

Date :                                                              Name           :  

 

                                                                         Designation:  Deputy Director, 

                                                                                      Sports and Youth Services, 

                                                                                      Maharashtra State, 

                                                                                      ….......... 
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पवरवशष्ट्ट-ब 
 

FORM-2 

(For representing a State in India in a National Competition in one of the 

recognized Games / Sports.) 

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group B/C/D 

service under the State Government  

State Association Of…………………………………… in the game of 

……………………………………………. 

 

 Certified that Shri/Smt./Kumari……………………………………….... 

Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………... 

Resident of (complete address) ………………………………………………… 

represented  the State of Maharashtra in the game/event of…………….in the  

National Competition / Tournament held at …………….. 

from  …………..  to …………………… 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition / 

Tournament was……………………………………. 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the National Federation/ National Association of …………………….. 

Palce  :                                                           Signature :  

Date   :                                                            Name : 

 

                                                                       Designation 

                                                                       Name of the federation/ National  

                                                                       Association………………………. 

                                                                       Address…………………………... 

                                                                       Seal………………………………. 

 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary 

of the authentic/ recognized State Association. 

 

Place :                                                      Signature     :  

Date :                                                            Name           :  

 

                                                                                                     Designation:  Deputy Director, 

                                                                                              Sports and Youth Services, 

                                                                                                     Maharashtra State, 

                                                                                                        ….......... 
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          पवरवशष्ट्ट-ब 
 

     FORM-3 

(For representing a District in Maharashtra in a State Competition in one of the 

recognized Games / Sports.) 

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group C/D  service 

under the State Government. 

Single Games State Association of Maharashtra in the game of 

……………………………………………. 

 Certified that Shri/Smt./Kumari……………………………………….... 

Son/Wife/Daughter of Shri……………………………………………………... 

Resident of (complete address) ………………………………………………… 

Represented District ……….. in the game/event of……………….….in the   

State Competition / Tournament held at …………….. 

from  …………..  to …………………… 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition / 

Tournament was……………………………………. 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the authentic / recognized State Association of Maharashtra.  

 

Place  :                                                    Signature :  

 

Date   :                                                    Name : 

                                                                       Designation 

                                                                       Name of the federation/ National  

                                                                       Association………………………. 

                                                                       Address…………………………... 

                                                                       Seal………………………………. 
 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of 

the authentic/ recognized State Association. 

(Authentic /Recognied State Association means, association which is affiliated to 

Indian Olympic Federation a unit of Indian Olympic Association and Maharashtra 

Olympic Association)  
 

Place :                                                     Signature     :  

 

Date :                                                            Name           :  

                                                                     Designation:  Deputy Director, 

                                                                                      Sports and Youth Services, 

                                                                                            Maharashtra State, 

                                                                                            ………... 
 



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 

 

 

17 
 

पवरवशष्ट्ट-ब 

FORM-4 

(For representing a School Team in the School State competition organized by the 

Commissioner, Tribal Development, Govt. of Maharashtra OR Directorate of Sports 

and Youth Services of the State of Maharashtra.) 

Certificate to a meritorious sportsman for employment to Group C/D service 

under the State Government. 

 Certified that Shri/Smt.………………………………....Son/Daughter of 

Shri……………………………,Resident of Dist………..represented the School  

team in the competition……………..in the game held at …………….. 

 The position obtained by the individual/ team in the above said Competition 

was…………………… (First / Second / Third) 

 This Certificate is being given on the basic of record available in the office of 

the authentic / recognized State Association of Maharashtra.  

 

Place  :                                                     Signature :  

 

Date   :                                                         Name : 

 

                                                                Designation: 

                                                                                          D.S.O./Add.Comm. 

                                                          Sports and Youth Services/Tribal 

Development, 

                                                

                                                                                   ………… ,Division……… 

 
 

Note: - This certificate will be valid only when signed personally by the Additional 

Commissioner, Tribal Development,  Concerned Division.  

Place :                                                            Signature     :  

 

Date :                                                            Name           :  

                                                                     Designation :  Deputy Director,  

                                                                                     Sports and Youth Services, 

                                                                                             Maharashtra State, 

                                                                                             ………... 
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                                                                                  पवरवशष्ट्ट “क” 

 

  डाकनोंद पोचपािती      क्र..................................... 
     गोपनीय       क्रीडा ि युिकसेिा सूंचालनालय, 
          महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 
          वदनाूंक : 
 

प्रवत, 
 
   विषय:- अत्युच्च गुणित्ताधारक खेळाड ूंना शासकीय, वनमशासकीय ि इतर  
                                                   क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण ठेिणेबाबत. 
    श्री/श्रीमती. 
  
   सूंदभव:- आपले क्र.                                            चे पत्र 
 
महोदय, 
 उपरोक्त विषयािरील सूंदभांवकत पत्राच ेकृपया अिलोकन कराि.े 
 आपल्या कायालयाच्या उपरोक्त सूंदभांवकत पत्रासोबत उमेदिाराूंची क्रीडा विषयक कामवगरीची क्रीडा 

प्रमाणपत्रे पडताळणीच्या कायविाहीसाठी प्राप्त झालेली होती. यापैकी पढुील उमेदिाराचे क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीचा अहिाल खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे:- 

1. खेळाड चे नाूंि  
2. खेळ  
3. स्पधेच ेनाि (प्रकार)  
4. स्पधेचा कालािधी  
5. स्पधेच ेवठकाण  
6. खेळाड ने केलेली क्रीडा 

विषयक कामवगरी (प्राविण्य) 
 

7. खेळाड ने सादर केलेल्या क्रीडा 
विषयक प्रमाणपत्राूंचा क्रमाूंक 

 

8. शासन वनणवय शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग                                अन्िये क्रीडा 
प्रमाणपत्राची पडताळणी केलेली आहे. 

9. शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग                                                         वदनाूंक    ज न,2016 अन्िये क्रीडा 
प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता  श्री.............................................उमेदिार गट-.... या पदाकरीता 
विवहत केलेली खेळविषयक अहवता प णव करीत आहेत. 



शासन वनणवय क्रमाूंकः राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयुसे-2 
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श्री................................................................ याूंची उपरोक्त स्पधेतील कामवगरी विवहत 
नमुन्यामध्ये प्रमावणत करून सोबत पाठविण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे त्याूंना आपल्या आस्थापनेिरील पदािर 
वनयुक्ती वदल्यानूंतर त्यासूंबूंधीचा अहिाल सूंचालनालयास पाठिािा. 

 
           आपला विश्वास , 
 
       
                        उपसूंचालक  
                                                                                                                    क्रीडा ि युिकसेिा,महाराष्ट्र राज्य 
               .......   विभाग,........ 
सोबत म ळ प्रमाणपत्रे:-  
 
प्रत मावहतीस्ति: 
श्री. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना 
समांतर आरक्षण कार्यावववत करण्र्याकवरता 
अनुसरावर्याच्र्या कार्ययपध्दतीबाबत.....  

महाराष्ट्र शासन 
सामावर्य प्रशासन ववभाग 

शासन पवरपत्रक, क्रमांक : अंशका 1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ  
मंत्रालर्य, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 19 सप्टेंबर, 2013. 

वाचा –  
1) शासन वनणयर्य क्रमांकः पअकं-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 वनणयर्याववरे्य पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन 

उमेदवारांना शासकीर्य/ वनमशासकीर्य सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगाच्र्या कके्षबाहेरील गट ' क ' 
मधील पदावर सरळ सेवेने करावर्याच्र्या वनरु्यक्तर्यांसाठी 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 गुणवतेेननुसार पात्र उपलब्ध उमेदवारांमधून भरण्र्याची बाब शासनाच्र्या 
ववचाराधीन होती. 
शासन पवरपत्रक –  

  शासन वनणयर्य वदनांक 27.10.2009 अववरे्य  पदवीधर/पदववकाधारक  अंशकालीन 
उमेदवारांना शासकीर्य/वनमशासकीर्य सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगाच्र्या  कके्षबाहेरील गट ' क ' 
पदावरील सरळ सेवेने करावर्याच्र्या वनरु्यक्तर्यांसाठी 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 गुणवतेेननुसार उपलब्ध अवर्य पात्र 
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उमेदवारांमधून वदनांक 16.03.1999 च्र्या शासन पवरपत्रकातील तरतूदींनुसार वववहत केलेल्र्या  
कार्ययपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्र्यात र्यावीत.    

र्या शासन पवरपत्रकातील सूचना सवय ववभाग प्रमुखांनी तर्यांच्र्या वनरं्यत्रणाखालील वनरु्यक्ती 
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 रे्यत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्यांच्र्या आदेशानुसार व नावाने.  

(वद.रा. डिगळे) 
 उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. राज्र्यपालांचे सवचव,  
2. मा. मुख्र्यमंत्रर्यांचे अपर मुख्र्य सवचव, 
3. मा. उपमुख्र्यमंत्रर्यांचे प्रधान सवचव,  
4. सवय मा. मंत्री / मा. राज्र्यमंत्री र्यांचे खाजगी सवचव, 
5. मा.मुख्र्य सवचव, 
6. सवचव, रोजगार व  स्वरं्यरोजगार ववभाग, 
7. शासनाचे सवय अपर मुख्र्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, 
8. सवय मंत्रालर्यीन ववभाग, 
9. प्रबंधक, उच्च वर्यार्यालर्य, मूळ वर्यार्य शाखा मंुबई/ औरंगाबाद / नागपूर,  
10. प्रबंधक, उच्च वर्यार्यालर्य, अपील शाखा मंुबई/ औरंगाबाद / नागपूर, 
11. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीर्य वर्यार्यावधकरण, मंुबई/ औरंगाबाद / नागपूर,  

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. प्रबंधक, लोक आरु्यक्त व उप लोक आरु्यक्त, मंुबई,  
13. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आर्योग, मंुबई, 
14. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंिळ सवचवालर्य, (ववधान पवरषद) ववधानभवन, मंुबई, 
15. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंिळ सवचवालर्य, (ववधान सभा) ववधानभवन, मंुबई,  
16. सवचव, राज्र्य वनविणूक आर्योग, मंुबई, 
17. सवय ववभागीर्य आरु्यक्त /  सवय वजल्हावधकारी, 
18. सवय महानगरपावलकांचे आरु्यक्त / 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, मंुबई, 
22. सामावर्य प्रशासन ववभागातील सवय कार्यासने,  
23. वनवि नस्ती/16-अ. 

  

















प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व तययांच्ययवर अवलांबनू असणय-यय 
व्यक्तींनय तसेच भकूां पग्रस्तयांनय शयसकीय सेवतेील गट-क 
व गट-ड मधील पदयांवर ननयकु्ती देण्ययबयबत 

महयरयष्ट्र शयसन 
सयमयन्य प्रशयसन नवभयग, 

शयसन ननणणय क्रमयांक नवकयक 2215 /प्र.क्र.337/16-अ, 
हुतयतमय रयजगुरु चौक, मयदयम कयमय मयगण, 

मांत्रयलय, मुांबई  400 032 
नदनयांक  4 नोव्हेंबर, 2016 

 

वयचय :-  शयसन ननणणय, सयमयन्य प्रशयसन नवभयग क्रमयांक भकूां प 1009/प्र.क्र.207/2009/16-अ, 
 नदनयांक 27.8.2009 

प्रस्तयवनय :-   
रयज्ययत नद. 27 ऑगस्ट 2009 पवूी भकूां पग्रस्तयांसयठी असलेले समयांतर आरक्षण 

प्रकल्पग्रस्तयांसयठी असलेल्यय 5 % आरक्षणयांतगणतच समयनवष्ट्ट होते. परतु शयसन ननणणय नदनयांक 
27.8.2009 अन्वये प्रकल्पग्रस्तयांनय असलेले 5% आरक्षण तययांचेसयठीच रयखून ठेवण्ययत आले असून यय 
आरक्षणयांतगणत भकूां पग्रस्तयसयठी ठेवलेले आरक्षण कयढून भकूां पग्रस्तयांसयठी स्वतांत्रपणे 2% समयांतर 
आरक्षण लयगू करण्ययत आले आहे.  आतय शयसनयच्यय ननदशणनयस अस ेआले आहे नक भकूां पग्रस्तयांसयठी 
असलेल्यय आरक्षणय अांतगणत प्रतयेक व ेी पय्त त पयत्रतेचे ेमेदवयर ेपलध ध होत नयहीत. ययटलट 
प्रकल्पग्रस्त बयधीतयांची सांख्यय प्रचांड मोठी असल्ययने त यय प्रवग्सयठी रयखीव ठेवण्ययत आलेली पदे परेुशी 
ठरत नयहीत. तययमु े आतय यय नवषयी शयसन खयलील प्रमयणे ननणणय घेत आहे.       
 

शयसन ननणणय :-   
 

नद. 21 जयनेवयरी 1980 च्यय शयसन ननणणययन्वये प्रकल्पग्रस्तयांसयठी 5 % व नद. 27.08.2009 
च्यय शयसन ननणणययन्वये भकूां पग्रस्तयसयठी 2 %  असे स्वतांत्र आरक्षण नननित केले आहे.  तथयनप पय्त त 
पदयांअभयवी प्रकल्पग्रस्तयांनय नोकरी नम ण्ययस नवलांब होतो.  तययमु े भकूां पग्रस्तयांनय रयखीव असलेल्यय      
2 % पदयांवर ननयकु्तीसयठी ज्यय कुटुांबयतील व्यक्तींचे भकूां पयत ननधन झयले आहे ककवय ज्ययांच ेघर पणूणपणे 
कोस ले होते, तययमु े शयसनयने तययांनय ननवन घर बयांधून नदले अशय व्यक्तींचे पयल्य ननयुक्तीसयठी पयत्र 
ठरतील. अशयप्रकयरे भकूां पग्रस्तयांचे पयत्र ेमेदवयर ेपलध ध झयले नयही, तर ती पदे प्रकल्पग्रस्तयांसयठी 
वयपरण्ययत ययवीत, असय शयसनयने ननणणय घेतलय आहे. 
 

2. सांबांनधत भरती प्रनक्रयेमध्ये  भकूां पग्रस्तयसयठी रयखीव असलेल्यय पदयांवर  भकूां पबयनधत ेमेदवयर 
ेपलध ध झयले नयहीत, अस े  प्रशयसकीय नवभयग म्हणनू महसूल व वन नवभयग ( पनुवणसन कक्ष ) ययांनी 
प्रमयनणत करणे आवश्यक रयहील.  
 

3.  भकूां पग्रस्तयांसयठी रयखीव असलेल्यय पदयवर प्रकल्पग्रस्तयची ननयुक्ती झयली तर, प्रकल्पग्रस्त 
ेमेदवयरयांकडे प्रकल्पग्रस्त प्रमयणपत्र असणे आवश्यक रयहील, तसेच तययांची ननयकु्तीसयठी नवनहत कमयल 
वयोमय्दय ही 45 वषे रयहील. 
 

4. भकूां पबयनधत नजल्हययमध्ये नोंदणीकृत भकूां पग्रस्त ेमेदवयर ज ेअद्ययपही शयसन नोकरीपयसून 
वांनचत आहेत, तययांच्यय ययद्यय तययांच्यय शैक्षनणक पयत्रतेसह बनवून तययची आकडेवयरी योग्य असल्ययच े
महसूल व वन नवभयग (पनुवणसन कक्ष )  ययांनी खयतरजमय करयवी.  भकूां पग्रस्त ेमेदवयरयांची सांख्यय समयत त 
झयल्ययवर पणूण 7 % आरक्षण प्रकल्पग्रस्तयांसयठी रयहील.  
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5. सदर शयसन ननणणय महसूल व वन नवभयग (मदत व पनुवणसन कक्ष ) ययांनी नदलेल्यय अनौपचयनरक 
सांदभण क्र.2179, नदनयांक 20.6.2016  व सांदभण क्र. 2801, नदनयांक 28.07.2016 अन्वये नदलेल्यय 
सहमतीस अनुसरुन ननगणनमत करण्ययत येत आहे.  
 

6. सदर शयसन ननणणय महयरयष्ट्र शयसनयच्यय www.maharashtra.gov.in यय सांकेतस्थ यवर 
ेपलध ध करण्ययत आले असनू तययचय सांगणक सयांकेतयांक क्रमयांक 201611041641174707 हय आहे.  
हय आदेश नडनजटल स्वयक्षरीने सयक्षयांकीत करुन ननगणनमत करण्ययत येत आहे.  
 महयरयष्ट्रयचे रयज्यपयल ययांच्यय आदेशयनुसयर व नयांवयने, 
 
 
 
   

                         ( नट.वय.करपते  ) 
       ेप सनचव, महयरयष्ट्र शयसन 

प्रनत,  
1) मय. नवरोधी पक्षनेतय, नवधयनसभय/नवधयन पनरषद, महयरयष्ट्र नवधयनमांड  सनचवयलय, मुांबई-32. 
2) सवण सन्मयननीय नवधयनसभय/नवधयन पनरषद व सांसद सदस्य, महयरयष्ट्र रयज्य. 
3) मय. रयज्यपयलयांच ेसनचव, रयजभवन, मलबयर नहल, मुांबई 35. 
4) मय. मुख्यमांत्रययांचे प्रधयन सनचव,मांत्रयलय, मुांबई-32. 
5) सवण मांत्री / रयज्यमांत्री ययांच ेखयजगी सनचव, मांत्रयलय, मुांबई-32. 
6) मय.मुख्य सनचव, मुख्य सनचव कयय्लय, मांत्रयलय, मुांबई-32. 
7) प्रधयन सनचव महसूल व वन नवभयग, मांत्रयलय, मुांबई-32. 
8) शयसनयच ेसवण अपर मुख्य सनचव / प्रधयन सनचव / सनचव, मांत्रयलय, मुांबई-32. 
9) सवण नवभयगीय आयुक्त, महयरयष्ट्र रयज्य 
10) सवण नजल्हयनधकयरी, महयरयष्ट्र रयज्य  
11) प्रबांधक, ेच्च न्ययययलय, मू  न्ययय शयखय, मुांबई, नयगपूर व औरांगयबयद, 
12) प्रबांधक, ेच्च न्ययययलय, अपील शयखय, मुांबई, नयगपूर व औरांगयबयद, 
13) प्रबांधक, महयरयष्ट्र प्रशयसकीय न्ययययनधकरण, मुांबई, नयगपूर व औरांगयबयद, 
14) प्रबांधक, लोक आयुक्त व ेप लोक आयुक्त, मुांबई 32 
15) सनचव, महयरयष्ट्र लोकसेवय आयोग, मुांबई 32 
16) प्रधयन सनचव (महयरयष्ट्र नवधयन पनरषद),  महयरयष्ट्र नवधयन मांड  सनचवयलय, नवधयनभवन, मुांबई 32 
17) प्रधयन सनचव (महयरयष्ट्र नवधयन सभय ),  महयरयष्ट्र नवधयन मांड  सनचवयलय, नवधयनभवन, मुांबई 32 
18) सनचव, रयज्य ननवडणकू आयोग, नवीन प्रशयसन भवन, मांत्रयलय, मुांबई 32 
19) महयसांचयलक, मयनहती व तांत्रज्ञयन सांचयलनयलय, मुांबई 32 (5 प्रती ) 

तययांनय नवनांती की, प्रस्तुत शयसन पनरपत्रक प्रनसध्दीसयठी पयठवयव.े 
20) सवण महयनगर पयनलकयांच ेआयुक्त 
21) सवण मुख्ययनधकयरी, नगरपनरषदय/नगरपयनलकय, महयरयष्ट्र रयज्य 
22) सवण नजल्हय पनरषदयांच ेमुख्य कययणकयरी अनधकयरी, महयरयष्ट्र रयज्य 
23) रयज्ययतील सवण महयमांड े,मांड े आनण सयवणजननक ेपक्रम ययांच ेव्यवस्थयपकीय सांचयलक 
24) ेपसनचव, (आस्थयपनय)  सवण मांत्रयलयीन  नवभयग,मांत्रयलय, मुांबई 32  
25) सांचयलक, मयनहती व तांत्रज्ञयन सांचयलनयलय (बययोमेनरक ेपस्स्थतीसांदभ्त),  
26) नवधीमांड  ग्रांथयलय, नवधयनभवन, मुांबई (10 प्रती) 
27) सवण मयन्यतयप्रयत त रयजकीय पक्षयांची मध्यवती कयय्लये, महयरयष्ट्र रयज्य (प्रतयेकी 5 प्रती) 
28) ननवड नस्ती (कयय्सन 16-अ), सयमयन्य प्रशयसन नवभयग, मांत्रयलय, मुांबई 32    

http://www.maharashtra.gov.in/














अपंग व्यक्ती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व 
हक््ाचंे संरक्षर्) अधधधनयम, 1995 नुसार 
अपंगासंाठी आरक्षर्ाची गर्ना ्ररे्बाबत 

  

महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन धवभाग 

                                  शासन पधरपत्र्  क्रमां्ः अपंग-2014/प्र.क्र.75/16-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौ्, मादाम ्ामा मागण, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
तारीख: 28  जुल,ै 2014. 

वाचा :  
1)  े्ं द्र शासनाचे ऑधिस मेमोरेंडम क्र.36035/3/2004/Estt(Res), धदनां्  29.12.2005. 
2)  शासन पधरपत्र् क्र.अपंग-1009/प्र.क्र.276/09/16-अ, धदनां्  19.3.2010. 
3)  े्ं द्र शासनाचे ऑधिस मेमोरेंडम क्र.36012/24/2009/ Estt(Res), धदनां्  3.12.2013. 

प्रस्तावना :- 
अपंग व्यक्तींची शासन सेवते धनयुक्ती ्रताना अनुसरावयाची ्ायणपध्दती तसचे अपंग ्मणचा-

यानंा उपलब्ध ्रुन द्यावयाच्या सोयीसुधवधा, उप्ररे् इत्यादी संदभात े्ं द्र शासनाच्या ्ायालयीन 
ज्ञापन (O.M.) धदनां्  29.12.2005 अन्वये मागणदशण् तत्व ेधवधहत ्रण्यात आली आहेत.  त्यानुसार 
सवांनी ्ायणवाही ्रण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.   

े्ं द्र शासनाच्या सदर धदनां्  29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनाच्या (O.M.) अनुषंगाने 
शासन पत्र, सामाधज् न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमां्  अपंग-2002/ प्र.क्र.331/सुधार-3, धदनां्  
7.6.2006, शासन पधरपत्र्, सामाधज् न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग क्रमां्  अपंग-
2007/प्र.क्र.61/सुधार-3, धदनां्  20.4.2007, तसेच शासन शुध्दीपत्र्,  सामाधज् न्याय व धवशेष 
सहाय्य धवभाग क्रमां्  अपगं-2007/प्र.क्र.61/ सुधार-3, धदनां्  25.5.2007 आधर् शासन पधरपत्र्, 
सामान्य प्रशासन धवभाग क्रमां्  न्याय-2007/स.न्या./प्र.क्र.103(भाग-3)/16-अ, धदनां्  19.10.2007 
आधर् शासन पधरपत्र्, सामान्य प्रशासन धवभाग क्रमां्  अपंग-1009/प्र.क्र.276/09/16-अ, धदनां्  
19.3.2010 अन्वये वळेोवळेी सूचना धनगणधमत ् रण्यात आल्या आहेत.  त्यानुसार राज्यात अपंग व्यक्तींना 
शासन सेवते धनयुक्तीबाबत व अन्य सोयीसुधवधा व उप्ररे् उपलब्ध ्रुन देरे्बाबत ्ायणपध्दती 
अनुसरण्यात येत आहे. 

दरम्यान, नॅशनल िेडरेशन ऑि ब्लाईंड व इतर यानंी मा.सवोच्च न्यायालय येथे 
एस.एल.पी.(धसव्हील) क्रमां्  7541/2009 मध्य े दाखल धसव्हील अपील क्रमां्  9096/2013  मध्य े 
मा.सवोच्च  न्यायालय  यानंी  धदनां्   8.10.2013 रोजी न्यायधनर्णय धदला असून त्यानुसार े्ं द्र 
शासनाच्या धदनां्  29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनामध्ये (O.M.) आवश्य् ती सुधारर्ा ्रण्याच े
धनदेधशत ्ेले.  
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मा.सवोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त धनर्णयानुसार े्ं द्र शासनाच्या मानव संशाधन मंत्रालय 
(DoPT) यानंी धदनां्  3.12.2013 रोजी ्ायालयीन ज्ञापन (O.M.) धनगणधमत ्ेले आहे.  े्ं द्र शासनाच्या 
धदनां्  3.12.2013 च्या सदर ्ायालयीन ज्ञापनाच्या (O.M.) अनुषंगाने राज्यात अपंग व्यक्तींना शासन 
सेवते धनयुक्तीबाबत व अन्य सोयीसुधवधा व उप्ररे् उपलब्ध ्रुन देरे्बाबत अनुसरण्यात यते 
असलेल्या ्ायणवाहीच्या अनुषंगाने सुधाधरत सूचना धनगणधमत ्रण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधीन 
होती.  त्यानुसार खालीलप्रमारे् सूचना धनगणधमत ्रण्यात येत आहेत:-  
 
शासन पधरपत्र्  

अपंग ्मणचा-याचं्या धनयुक्त्याबंाबत े्ं द्र शासनाने नॅशनल िेडरेशन ऑि ब्लाईंड व इतर 
याचंेधवरुध्द एस.एल.पी.(धसव्हील) क्र.7541/2009 मध्ये दाखल ्ेलेल्या धसव्हील अपील 
क्र.9096/2013 मध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने धदनां्  8.10.2013 रोजी धदलेल्या आदेशाच्या 
्ायान्वयीन भागात धदनां्  29.12.2005 च्या ् ें द्र शासनाच्या ् ायालयीन ज्ञापनामध्ये (O.M.) सुधारर्ा 
्रुन उधचत आदेश धनगणधमत ्रण्याच्या सूचना े्ं द्र शासनास धदल्या आहेत.  त्यानुसार े्ं द्र शासनाने 
धदनां्  3.12.2013 अन्वये धदनां्  29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनातील पधर.14 मध्ये आवश्य् 
सुधारर्ा सुचधवर्ारे ्ायालयीन ज्ञापन (O.M.) धनगणधमत ्ेले आहे. 

 

े्ं द्र शासनाच्या धदनां्  3.12.2013 च्या ्ायालयीन ज्ञापनाच्या (O.M.) पधर.5 अन्वये  धदनां्  
29.12.2005 च्या ्ायालयीन ज्ञापनातील (O.M.) पधर.14 (Para 14)  मध्ये सधुारर्ा ्रण्यातं आली 
आहे.  सदर पधर.5 मधील मज्ूर खालील प्रमारे् आहे-  

“5.  Keeping in view the directions of the Hon'ble Supreme Court, Para 14 of the O.M. 
dated 29.12.2005 is modified to the following extent: 

Reservation for persons with disabilities in Group 'A' or Group 'B' posts shall be 
computed on the basis of total number of vacancies occurring in direct recruitment quota 
in all the Group 'A' posts or Group 'B' posts respectively, in the cadre. ” 

राज्य शासन सेवअेंतगणत अपंग व्यक्तीची पदभरती ्रताना शासनाच्या प्रचधलत धोरर्ानुसार 
्ायणवाही ्ररे् आवश्य् आहे.  सदर धोरर्ासोबत े्ं द्र शासनाच्या धदनां्  3.12.2013 च्या 
्ायालयीन ज्ञापनातील (O.M.) उपरोक्त सूचनाचंेदेखील ्टाक्षाने पालन ्रण्याची दक्षता घ्यावी. 

 
हे शासन पधरपत्र् शास्ीय/धनमशास्ीय सेवा, मंडळे/महामंडळे, नगरपाधल्ा/ 

महानगरपाधल्ा, धजल्हा पधरषदा, शास्ीय अनुदानप्राप्त संस्था  आधर् ज्यानंा मागणदशण् आदेश 
देण्याचा अधध्ार शासनाला आहे अशी इतर सवण प्राधध्ररे्, सेवा व संस्था यांना लागू राहील. 
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सदर शासन पधरपत्र् महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सं्ेतस्थळावर 
उपलब्ध ्रण्यात आले असून त्याचा सां् े तां्   201407281437459107 असा आहे. हे शासन 
पधरपत्र् धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाधं्त ्रुन धनगणधमत ्रण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

धद.रा.डडगळे 
उप सधचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रती, 
1) मा.धवरोधी पक्षनेता,  महाराष्ट्र धवधानपधरषद/धवधानसभा, महाराष्ट्र धवधानमंडळ सधचवालय, मंुबई -32. 
2) सवण सन्माननीय धवधानपधरषद/धवधानसभा  व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
3) मा. राज्यपालांच ेसधचव,  राजभवन,  मलबार धहल,मंुबई-400 035. 
4) मा. मुख्यमंत्रयांच ेसधचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
5) मा.उपमुख्यमंत्रयांचे प्रधान सधचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032.  
6) सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
7) मा. मुख्य सधचव याचंे स्वीय सहाय्, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
8) सधचव, सामाधज् न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
9) शासनाचे सवण अपर मुख्य सधचव / प्रधान सधचव / सधचव. 
10) प्रधान  सधचव, महाराष्ट्र धवधानमंडळ सधचवालय, (धवधान  पधरषद) धवधानभवन, मंुबई 400 032. 
11) प्रधान सधचव, महाराष्ट्र धवधानमंडळ सधचवालय, (धवधान सभा) धवधानभवन, मंुबई 400 032. 
12) सधचव, राज्य धनवडर्ू्  आयोग, मंुबई- 400 032. 
13) सधचव, राज्य माधहती आयोग, मंुबई-400 032. 
14) प्रबधं्, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मंुबई,  औरंगाबाद, नागपरू. 
15)  प्रबधं्, उच्च न्यायालय, अधपल शाखा, मंुबई, औरंगाबाद, नागपरू. 
16) प्रबधं्, महाराष्ट्र प्रशास्ीय न्यायाधध्रर्, मंुबई, औरंगाबाद, नागपरू. 
17)  प्रबधं्, लो् आयकु्त व उप लो् आयकु्त, मंुबई. 
18) सधचव, महाराष्ट्र लो्सेवा आयोग, मंुबई. 
19) सर्ारी व्ील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मंुबई, औरंगाबाद, नागपरू. 
20) सर्ारी व्ील, महाराष्ट्र प्रशास्ीय न्यायाधध्रर्, मंुबई, औरंगाबाद, नागपरू. 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन पधरपत्र् क्रमां्ः अपंग-2014/प्र.क्र.75/16-अ 

 

पषृ्ठ 4 पै्ी 4  
 

21) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-1, मंुबई. 
22) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
23) महासंचाल्, माधहती व जनसंप ण्  सचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (5 प्रती) 

त्यांना धवनंती ्ी, प्रस्तुत शासन पधरपत्र् प्रधसध्द ्रण्यात याव.े 
24) गं्रथपाल, धवधीमंडळ गं्रथालय, महाराष्ट्र धवधानभवन, मंुबई (10 प्रती), 
25) सवण धवभागीय आयकु्त/सवण धजल्हाधध्ारी.  
26) सवण महानगरपाधल्ाचंे आयकु्त. 
27) सवण मुख्याधध्ारी, नगरपधरषदा/नगरपाधल्ा. 
28) सवण धजल्हा पधरषदांच ेमुख्य ्ायण्ारी अधध्ारी. 
29) राज्यातील सवण महामंडळे , मंडळे आधर् सावणजधन् उपक्रम यांच ेव्यवस्थाप्ीय संचाल्. 
30) सवण मान्यताप्राप्त राज्ीय पक्षांची मध्यवती ्ायालये, महाराष्ट्र राज्य. 
31) धनवड नस्ती/्ायासन 16-अ. 



पदवीधर/पदवीकाधारक अशंकालीन उमेदवारांना 
सरळसेवा भरतीसाठी वववित करण्यात आलले्या 
कमाल वयोमयादेत वाढ करणे..... 

मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन ववभाग 

शासन वनणणय क्रमांक अशंका 1918 /प्र.क्र.507 /16-अ 
िुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मुंबई 400 032 
वदनांक: 2 जानेवारी , 2019 

 

वाचा :-1.शासन वनणणय,सामान्य प्रशासन ववभाग क्र. पअंक 107/1793/प्र.क्र.4/98/16अ, 
वद.19.3.1998 

           2. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र.पअंक 1005/प्र.क्र.36/05/16 अ, वद.28.6.2005 
           3. शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र. न्याप्र 1003/99/प्र.क्र.2/03(भाग 2)/16 अ, 

वद.25.10.2005 
           4. शासन वनणणय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र, पअंक 1009/प्र.क्र.200/2009/16 अ, 

वद.27.10.2009 
           5. शासन वनणणय, कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, क्र.कौववउ 2014/प्र.क्र.80(भाग-3)/ 

  रोस्वरेा-1, वद.16.2.2018 
 

प्रस्तावना :-  

राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांचा मागील 15 वर्षापासून प्रलंवबत प्रश्न वनकाली 
काढण्याकरीता तसचे अंशकालीन उमेदवारांना ववशेर्ष बाब म्िणनू कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी 
उपलब्ध करुन देण्याचा धोरणात्मक वनणणय घेण्यासाठी संदभण क्र.5 येथील शासन वनणणयान्वये मा.मंत्री, 
कौशल्य ववकास व उद्योजकता यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती गठीत करण्यात आली आिे. सदर सवमतीने 
शासनास वदनांक 6.9.2018 रोजी सादर केललेा अिवालाच्या अनुर्षंगाने कौशल्य ववकास व उद्योजकता 
ववभागाने मा. मंवत्रमंडळासमोर वदनांक 11.12.2018 रोजीच्या बठैकीत प्रस्ताव सादर केला असता त्यास 
मा.मंत्रीमंडळाने मान्यता वदलेली आिे. सदर वनणणयानुसार, पदवीधर / पदववकाधारक अंशकालीन 
उमेदवारांना थेट वनयकु्तीसाठी संदभण क्र.4 अन्वये वनवित केलेल्या 46 वर्ष ेिी कमाल वयोमयादा वशवथल 
करुन ती वय 55 वर्ष ेकरण्यास मान्यता वदली आिे. त्यानुसार शासन वनणणय  वनगणवमत करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन िोती. 

शासन वनणणय :-  
शासन या वनणणयान्वये पदवीधर / पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय / 

वनमशासकीय सेवतेील मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबािेरील गट क पदावरील सरळ सेवनेे 
करावयाच्या वनयकु्तीसाठी  संदभण क्र.4 नुसार वनवित करण्यात आलेल्या 46 वर्षे िी वयोमयादेत वशवथल 
करुन ती 55 वर्षे इतकी करण्यास मान्यता देण्यात येत आिे. 
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पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांच्या कमाल वयोमयादेत करण्यात आललेी वाढ इतर कोणत्यािी 
समांतर आरक्षणाच्या घटकाकडून वयोमयादेसंदभात िोणाऱ्या मागणीसाठी पवूोदािरण म्िणनू समजता 
येणार नािी. 

सदर पदभरतीसाठी वविीत कायणपध्दतीनुसार करणे बधंनकारक रािील. सवण वनयकु्ती 
प्रावधकाऱ्यांनी त्यानुसार समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करुन पदभरती करावी. 

  तसेच पदवीधर /पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांसाठी शासन सेवा प्रवशेासाठी वववित 
केलेल्या अिणता व वनकर्ष यामध्ये कोणतीिी सूट देण्यात येणार नािी.  

िा शासन वनणणय शासकीय / वनमशासकीय सेवा, मंडळे/मिामंडळे, नगरपावलका / 
मिानगरपावलका, वजल्िा पवरर्षदा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आवण ज्यांना मागणदशणक आदेश 
देण्याचा अवधकार शासनाला आिे, अशी इतर सवण प्रावधकरणे, सेवा व संस्था यांना लागू रािील. 

सदर शासन वनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashta.gov.in  या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सगंणक सांकेतांक 201901021233502307  असा आिे.  िा 
शासन वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साकं्षांवकत करुन काढण्यात येत आिे. 

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

         ( वशवाजी दौंड ) 
    सवचव, मिाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1. मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधान पवरर्षद/ ववधानसभा, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, मुंबई-400 032. 
2. सवण सन्माननीय ववधानसभा/ववधानपवरर्षद व संसद सदस्य,  मिाराष्ट्र राज्य.      
3. मा. राज्यपालांचे सवचव,  राजभवन,  मलबार विल,  मुंबई -400 035. 
4. मा. मुख्यमंत्रयांचे सवचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
5. सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई-400 032.                                                   
6. मा. मुख्य सवचव यांचे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
7. शासनाचे सवण अप्पर मखु्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव  
8. प्रधान  सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान  पवरर्षद), ववधानभवन, मुंबई. 
9. प्रधान सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान सभा), ववधानभवन, मुंबई. 
10. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग, मुंबई 32 
11. सवचव, राज्य माविती आयोग, मुंबई ३२ 
12. सवचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
13. सवण ववभागीय आयकु्त/सवण वजल्िावधकारी, मिाराष्ट्र राज्य 
14. मंत्रालयीन ववभागाच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखालील सवण ववभाग प्रमखु/कायालय प्रमुख्, 

मिाराष्ट्र राज्य 
15. सवण मिानगर पावलकांच ेआयकु्त, मिाराष्ट्र राज्य 

SHIVAJI 
RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH 
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postalCode=400603, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e
822b221982cc926ec215f4b3ac3db9582d97e, 
cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
Date: 2019.01.02 12:45:49 +05'30'
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16. सवण मखु्यावधकारी, नगरपवरर्षदा/नगरपावलका.  
17. सवण वजल्िा पवरर्षदांच ेमखु्य कायणकारी अवधकारी. 
18. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मळू न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू 
19. प्रबधंक, उच्च न्यायालय,अपील  शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू 
20. प्रबधंक, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपरू.         
21. प्रबधंक, लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त, मुंबई. 
22. उप सवचव ( आस्थापना) सवण मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
23. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई , औरंगाबाद व नागपरू 
24. सरकारी वकील, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुंबई, औरंगाबाद व नागपरू 
25. मिालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, मिाराष्ट्र-1, मुंबई. 
26. मिालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता, मिाराष्ट्र-2, नागपरू. 
27. मिासंचालक, माविती व जनसंपकण  संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-400 032  

त्यांना ववनंती की, प्रस्तुत शासन वनणणय प्रवसध्द करण्यात यावा. 
28. ववधीमंडळ गं्रथालय, ववधानभवन, मुंबई  
29. राज्यातील सवण मिामंडळे, मंडळे आवण सावणजवनक उपक्रमक यांच ेव्यवस्थापकीय संचालक,  

मिाराष्ट्र राज्य. 
30. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवती कायालये. 
31. वनवड नस्ती/कायासन 16-अ. 

 



 

 
 

छोटया संवर्गातील मार्गासवर्गीयांकरिता आिरित पदे 
भिण्याबाबतची काययपध्दती. 

 
महािाष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन रवभार्ग 
शासन  परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी -2016/ प्र. क्र. 228 A/1८/16-ब 

 मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजर्गुरू चौक  
मंत्रालय, मंुबई -400032. 

रदनांक: 7 जानेवािी, २०१9 
वाचा:- 

1. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1072/जे, रद.6 जून 1972. 
2. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1187/2776/सीआि-296/87/16-ब,  

रद.15 ऑक्टोबि1987. 
3. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1093/2167/सीआि 141/93/16-ब, रद.18 जून 1994. 
4. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1093/2167/सीआि 141/93/16-ब, रद.1 सप्टेंबि, 1997. 
5. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 1098/प्र.क्र 116/98/16-ब,  रद.2२सप्टेंबि 1999. 
6. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी 2001/353/प्र.क्र-14/2000/16-ब, रद.13 ऑर्गस्ट 2002. 
7. सामान्य प्रशासन रवभार्ग, शासन रनर्यय, बीसीसी-1097/प्र.क्र.2/97/16-ब,  रदनांक 29 माचय, 1997. 
8. महािाष्ट्र िाज्य लोकसेवा (अनुसूरचत जाती, अनुसूरचत जमाती, रनिरिसूरचत जाती (रवमुक्त जाती),भटक्या 

जमाती, रवशेष मार्गास प्रवर्गय आरर् इति मार्गासवर्गय यांच्यासाठी आििर्) अरिरनयम, 2001 
9. शासन परिपत्रक,  सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी 2009/प्र.क्र.291/09/16-ब,रद. 05.नोव्हेंबि.2009  
10. महािाष्ट्र िाज्य लोकसेवा (अनुसूरचत जाती, अनुसूरचत जमाती, रनिरिसूरचत जमाती (रवमुक्त जाती), भटक्या 

जमाती, रवशेष मार्गास प्रवर्गय व इति मार्गास वर्गय यांच्यासाठी आििर् सिुािर्ा अरिरनयम, 2015. 
11.  शासन रनर्यय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी -2015/प्र.क्र.102A/15 /16-ब, रद.19 जानेवािी,2016 
12. शासन परिपत्रक,  सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी 20१६/प्र.क्र.२2८/१६/16-ब,रद. २९ मे,20१७ व 

समक्रमांकाच ेरद. २५ जुलै,२०१८ चे शुध्दीपत्रक 
13. शासन परिपत्रक,  सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी 20१८/प्र.क्र.११६अ/े१८/16-ब,रद. ७ माचय,२०१८  
14. सन 2018 चा महािाष्ट्र अरिरनयम क्रमांक 62, रदनांक 30 नोव्हेंबि, 2018. महािाष्ट्र िाज्य सामारजक आरर् 

शैिरर्क मार्गास (एसईबीसी)  वर्गाकरिता  (िाज्यातील शैिरर्क संस््ांमिील जार्गांच्या प्रवशेाचे आरर् िाज्याच्या 
रनयंत्रर्ाखालील लोकसेवांमिील रनयकु्त्यांच ेककवा पदांच)े आििर् अरिरनयम, 2018. 

15. शासन रनर्यय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.बीसीसी -2018/प्र.क्र.581A/18/16-ब,    रद.5 रडसेंबि,2018व 
रद.19 रडसेंबि,2018 चे शुध्दीपत्रक 

16. शासन रनर्यय,सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. बीसीसी -2018/प्र.क्र.624A/18/16 ब,  रद.19 रडसेंबि,2018 
 

प्रस्तावना:-  
छोटया संवर्गामध्ये मार्गासप्रवर्गाची आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययपध्दती कशी असावी याबाबत 

संदभािीन क्रमाकं १२ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वािे मार्गयदशयक सचूना रनर्गयरमत केलेल्या आहेत.  
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अनुसूरचत जमातीकिीता वाढीव आििर् असलेल्या पालघि, नारशक, िुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, चंद्रपिू 
व र्गडरचिोली या  आरदवासी बहुल रजल्हयासंाठी छोटया संवर्गात कबदूनामावली कशा पध्दतीने तपासावी याबाबत 
संदभािीन क्रमाकं १३ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वािे मार्गयदशयक सचूना रनर्गयरमत केलेल्या आहेत.  

     तद्नंति उपिोक्त संदभािीन क्रमाकं १४ ये्े नमूद केलेल्या महािाष्ट्र िाज्य सामारजक आरर् शैिरर्क मार्गास 
(एसईबीसी) वर्गाकरिता (िाज्यातील शैिरर्क ससं््ांमिील जार्गांच्या प्रवशेाच े आरर् िाज्याच्या रनयंत्रर्ाखालील 
लोकसेवांमिील रनयुक्त्यांच ेककवा पदांचे) आििर् अरिरनयम 2018 (सन 2018 चा महािाष्ट्र अरिरनयम क्र. 62) अन्वये  
“सामारजक आरर् शैिरर्क मार्गास वर्गय” रनमार् किण्यात आला आहे,      

उक्त अरिरनयमातील कलम 4 (1) (ख) नुसाि सामारजक आरर् शैिरर्क मार्गास  वर्गासाठी 16 टक्के आििर् 
देण्यात आले आहे. त्यास अनुसरून, उक्त अरिरनयमातील कलम 7 (1) नुसाि सदंभारिन क्र. १५ ये्ील शासन 
रनर्ययान्वये सिुारित कबदूनामावली रवहीत किण्यात आली आहे. सदि सुिािीत कबदुनामावलीनुसाि छोटया संवर्गामध्ये 
एसईबीसी वर्गासहीत सिळसेवचेी पदे भिताना मार्गासप्रवर्गाची आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययपध्दती कशी 
असावी याबाबत  , िेरत्रय कायालयात तसचे सवय सहायक आयुक्त,मावक यांच्यात संभ्रम असल्याने रवरवि शासकीय 
कायालयाकडून तसचे सहायक आयुक्त, मावक यांच्याकडून रवचािर्ा होत होती.  त्यास अनुसरुन प्रशासकीय 
कामकाजात ससूूत्रता िाखण्याच्या दृष्ट्टीने, संदभािीन क्रमांक १२ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रक रद. २९ मे,२०१७ 
व समक्रमांक शुध्दीपत्रक रद. २५ जुलै,२०१८ सोबत जोडलेल्या अनुसचूी- ब मध्ये तसेच अनुसूरचत जमातीकिीता वाढीव 
आििर् असलेल्या पालघि, नारशक, िुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, चंद्रपिू व र्गडरचिोली या  आरदवासी बहुल 
रजल्हयांसाठी छोटया संवर्गात कबदूनामावली कशा पध्दतीने तपासावी याबाबतच्या सदंभािीन क्रमाकं १३ ये्े नमदु 
केलेल्या रद. ७ माचय,२०१८ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ,ब,क,ड,इ मध्ये  सिुािर्ा किण्याची 
बाब शासनाच्या रवचािािीन होती.                                                                                                                                                                                     

शासन परिपत्रक :-    

त्यानुसाि संदभािीन क्रमांक १२ ये्े नमुद केलेल्या शासन परिपत्रक रद. २९ मे,२०१७ व समक्रमांक 
शुध्दीपत्रक रद. २५ जुलै,२०१८ सोबत जोडलेल्या अनुसचूी- ब मध्ये सिुािर्ा करुन सुिािीत अनुसूची-ब सोबत 
जोडण्यात येत आहे.  त्यानुसाि सिळसेवचे्याबाबतीत शासन परिपत्रक रद. २९ मे,२०१७  मिील सूचना रवचािात 
घेऊन सोबत जोडलेल्या अनुसूची-ब नुसाि  पद भिण्याबाबत काययवाही किण्यात यावी.   

 २.         अनुसूरचत जमातीकिीता वाढीव आििर् असलेल्या पालघि, नारशक, िुळे, नंदुिबाि, यवतमाळ, िायर्गड, 
चंद्रपिू व र्गडरचिोली या  आरदवासी बहुल रजल्हयांसाठी छोटया संवर्गात कबदूनामावली कशा पध्दतीने तपासावी 
याबाबतच्या संदभािीन क्रमाकं १३ ये्े नमुद केलेल्या रद. ७ माचय,२०१८ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
रजल्हारनहाय अनुसचूी-अ,ब,क,ड,इ मध्ये सिुािर्ा करुन सुिािीत रजल्हारनहाय अनुसूची-अ,ब,क,ड,इ सोबत 
जोडण्यात येत आहे.  त्यानुसाि छोटया संवर्गातील रजल्हास्तिीय  र्गट-क व र्गट-ड ची पदे भिण्याबाबत शासन 
परिपत्रक रद. ७ माचय,२०१८ मिील सूचना रवचािात घेऊन काययवाही किण्यात यावी.   
३.  सदि शासन परिपत्रक सवय प्रशासकीय रवभार्गांनी त्यांच्या अरिपत्याखाली असलेल्या सवय  रवभार्ग 
प्रमुखांच्या/ रनयकु्ती प्रारिकाऱयांच्या रनदशयनास आर्ावा. 
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सदिहू शासन रनर्यय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सकेंतस््ळावि उपलब्ि 
किण्यात आला असून त्याचा संर्गर्क सकेंताक 201901071509594407 असा आहे. हा आदेश रडजीटल 
स्वाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 

       ( ि.अ.ंखडस े) 
 अवि सरचव, महािाष्ट्र शासन. 

प्ररत, 
  1.मा.सभापती, रविानपरिषद, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 
  2.मा.अध्यि, रविानसभा, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 

3.मा. रविोिी पिनेता, रविानपरिषद, रविानभवन, मंुबई-32. 
4.मा. रविोिी पिनेता, रविानसभा, रविानभवन, मंुबई-32. 
5.सवय मा. रविानसभा सदस्य/मा.रविानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महािाष्ट्र िाज्य. 
6.मा.िाज्यपाल यांचे सरचव, िाजभवन, मलबाि रहल, मंुबई-35. 
7.मा.मुख्यमंत्रयांच ेप्रिान सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 

  8.सवय मा.मंत्री/मा.िाज्यमंत्री यांच ेखाजर्गी सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
9.मा.मुख्य सरचव,महािाष्ट्र िाज्य. 
10.अपि मुख्य सरचव/प्रिान सरचव/सरचव, सवय मंत्रालयीन रवभार्ग. 
11.प्रिान सरचव,महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय(रविानसभा), मंुबई. 
१2. सरचव,महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय(रविानपरिषद), मंुबई. 
१3.सवय रवभार्गीय आयुक्त, महािाष्ट्र िाज्य. 
१4. सवय रजल्हारिकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 

   १5. सवय सहायक आयुक्त (मार्गासवर्गय कि), महािाष्ट्र िाज्य. 
१6. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई. 
१7. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई. 
१8. प्रबंिक, लोकायुक्त आरर् उपलोकायुक्त यांच ेकायालय, मंुबई. 
१9. प्रबंिक,महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारिकिर्,मंुबई,नार्गपूि,औिंर्गाबाद. 
20. सवय रजल्हा परिषदांचे मुख्य काययकािी अरिकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 
21.सरचव, महािाष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग, मंुबई. 
२2.सरचव,िाज्य रनवडर्कू आयोर्ग,मंत्रालय, मंुबई-32. 
२3.सरचव,िाज्य मारहती आयोर्ग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
२4. सवय महानर्गिपारलकांच ेआयुक्त. 

   २5.िाज्यातील सवय महामंडळे आरर् उपक्रम यांच ेव्यवस््ापकीय संचालक. 
२6. महासंचालक, मारहती व जनसंपकय  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
२7.सवय मुख्यारिकािी, नर्गिपरिषदा/नर्गिपारलका. 
२8.संचालक, समाजकल्यार्, पुरे्. 
२9.आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक. 
30.संचालक, आरदवासी संशोिन व प्ररशिर् संस््ा, पुरे्. 

Rasik Ambadas 
Khadse

Digitally signed by Rasik Ambadas 
Khadse
DN: CN = Rasik Ambadas Khadse, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
General Administration Department
Date: 2019.01.07 15:23:43 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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31.संचालक, सेवायोजन, मंुबई. 
३2.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई/नार्गपूि. 
३3.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीिा), मंुबई/नार्गपूि. 
३4.अरिदान व लेखा अरिकािी, मंुबई. 
३5.रनवासी लेखा पिीिा अरिकािी, मंुबई.      
३6.सवय मंत्रालयीन रवभार्ग, त्यानंा  रवनंती  किण्यात येते की, त्यांच्या अरिपत्त्याखालील सवय रवभार्ग प्रमुख/ कायालय प्रमुख    
यांना सदि शासन रनर्ययाची प्रत, त्यांच्या स्तिावरुन स्वतंत्रपरे् पाठवून काययवाही किण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 
३7.गं्र्पाल, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, रविानभवन मंुबई. (5 प्रती) 
३8.सवय मान्यता प्राप्त िाजकीय पिांची मध्यवती कायालये,महािाष्ट्र िाज्य. 
39.रनवड नस्ती, कायासन 16-ब. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मंजूर पद 
सखं्या

आरक्षणाची 
पदे

प्रवर्ग निहाय आरक्षण

1 0 आरक्षण अनिनियम 2001  मिील कलम 3 (1) (घ)  येथील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लारू् िाही.

2 1 प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर अ.ज. , नव.जा. भ.ज.,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)},इ.मा.व.,नव.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2 प्रथम अ.जा.-1   ,अ.ज. तद्िंतर ,  नव.जा. भ.ज.{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)},नव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे तसचे    इ.मा.व.-1 व एसईबीसी   या क्रमािे आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल.

4 3 प्रथम अ.जा.-1    ,तद्िंतर अ.ज. नव.जा. भ.ज.{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)},नव.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे,इ.मा.व.-1 व एसईबीसी-१  या क्रमािे आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल.

5 3 प्रथम अ.जा.-1   , अ.ज.,तद्िंतर ,  नव.जा. भ.ज.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व.-1 व एसईबीसी-१  या क्रमािे आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल..

6 4 प्रथम अ.जा.-1   , अ.ज-१.,तद्िंतर ,  नव.जा. भ.ज.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

7 5 अ.जा.-1   , अ.ज-१.कायमस्वरुपी,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

8 5 अ.जा.-1   , अ.ज-१.,तद्िंतर ,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

9 6 अ.जा.-1   , अ.ज-१ कायमस्वरुपी  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-२,एसईबीसी-१ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

10 7 अ.जा.-1   , अ.ज-१.,कायमस्वरुपी ,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-२,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

11 7 अ.जा.-1   , अ.ज-१.,कायमस्वरुपी,  नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-२,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

12 8  अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  
,इ.मा.व-२,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

13 9 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.- {(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  
,इ.मा.व-३,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

14 10 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

15 10 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-२ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

16 11  अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

17 11 अ.जा.-२   , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

18 12 अ.जा.-३ , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-३,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

19 13 अ.जा.-३ , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

20 13  अ.जा.-३ , अ.ज-१., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

21 14  अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-३ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

22 15  अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

23 16 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

24 16 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-४,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

25 17 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

26 17 अ.जा.-३ , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

सरळसवेकेनरता छोटया सवंर्ासाठी आरनक्षत पदाचंा तपशील-नववरणपत्र -ब
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27 18 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-४ अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

28 19 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}नव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

29 20 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

30 20 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-५,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

31 21 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-६,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि होतील.

32 22 अ.जा.-4 , अ.ज-२., नव.जा.अ.-१,.-  भ.ज.(ब), -१, भ.ज.(क)-१, भ.ज.(ड)-१,{(नव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}आळीपाळीिे, नव.मा.प्र.-१, ,इ.मा.व-६,एसईबीसी-5 अशी  आरक्षणाची  पदे उपलब्ि 

E:\Small cadre सरळसवेा पदोन्नतीvadhiv SEBE Page 2



पद 
सखं्या

आरक्षणाची 
पदे

अभिप्राय

1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.

2 1
प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर अ.ज. , भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

4 3
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

5 3
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

6 3
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-1 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

7 4
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

8 5
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

9 6
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -1  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

10 7
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

11 7
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-2 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

12 8
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा. ि.ज.-1{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे, ि  
एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

13 9
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

14 9
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -2  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

15 10
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-3 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

16 11
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-1 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

17 12
प्र थम अ.जा.-1   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

18 12
प्रथम अ.जा.-1   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

19 13
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

20 13
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-4 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

21 14
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या क्रमािे 
आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

22 15
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -3  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

23 16
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

सरळसिेकेभरता छोटया सिंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील-अिुसचूी-अ िाभशक ,िुळे,पालघर ,िंदुरबार (अिुसभूचत जमाती-२२%)



24 16
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-5 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

25 17
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

26 17
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.या 
क्रमािे आळीपाळीिे, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

27 १८
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-2 ,भि.मा.प्र.-१ 
, ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

28 १९
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र.-१ 
ि  एसईबीसी -4  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

29 २०
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-6 तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र.-१  
ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

30 २०
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-६ तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र. -१ 
ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

31 २१
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-७ तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 ,भि.मा.प्र. -१ 
ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.

32 २२
प्रथम अ.जा.-2   ि अ.ज.-७ तद्िंतर  भि.जा.)(अ)-1,ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1, ि.ज.ङ-१,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि-3 
,भि.मा.प्र. -१ ि  एसईबीसी -5  अस ेआरक्षणाच ेउपलब्ि होईल.



पद सखं्या आरक्षणाची पदे अभिप्राय
1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.
2 1 प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज. आळीपाळीिे ,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व.,भव.मा.प्र.,एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

4 3 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व ,भव.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे 
,एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

5 4 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व ,भव.मा.प्र.या क्रमािे आळीपाळीिे 
,एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

6 4 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतर ,इ.मा.व ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

7 5 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.व -
1,एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

8 5 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतर इ.मा.व -1, ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-1  आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

9 6 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},तद्िंतरइ.मा.व -1, ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,एसईबीसी-2 आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

10 7 प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे,एसईबीसी-2 आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

11 7 प्रथम अ.जा.-1 व अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
आरक्षणाच े,एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल.

12 8 प्रथम अ.जा.-2 व अ.ज.-2  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
आरक्षणाच ेएसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल.

13 8 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-1,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल

14 9 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा. ि.ज.-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे 
एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल

15 10 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-2 पद उपलब्ि होईल

16 11 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-2,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

17 12 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

18 12 प्रथम अ.जा.-2  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

19 13 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

20 13 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-3 पद उपलब्ि होईल

21 14 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

22 14 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे 
आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

23 15 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

24 16 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-3,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

25 17 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

26 17 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर ,भव.मा.प्र.,  या 
क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

सरळसवेकेभरता छोटया सवंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील-अिुसचूी--ब चदं्रपरू (अिुसभूचत जमाती-15%)



27 18 प्रथम अ.जा.-3  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

28 19 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-4 पद उपलब्ि होईल

29 20 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

30 20 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-4,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

31 21 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-3,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

32 22 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-4,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

33 22 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-4,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल

34 23 प्रथम अ.जा.-4  अ.ज.-5,  भव.जा.- (अ)-1, ि.ज.(ब)-1,ि.ज.(क)-1,ि.ज.(ड)-1{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}इ.मा.व-4,तद्िंतर 
,भव.मा.प्र.-1,  या क्रमािे आळीपाळीिे  एसईबीसी-5 पद उपलब्ि होईल



पद सखं्या
आरक्षणाची 

पदे
अभिप्राय

1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही

2 १
प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे 
आळीपाळीिे  आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 २
प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,व  इ.मा.व-१ अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

4 २ प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),भव.मा.प्र.  एसईबीसी,या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,व  इ.मा.व-१ अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

5 ३ प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),,भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे ,  
इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

6 ४ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  तद्िंतर  , भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),,भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-
१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

7 ५ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

8 ५ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-१ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

9 ६ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-१,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

10 ७ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

11 ७ अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

12 7 अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे आळीपाळीिे 
,  इ.मा.व-२ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

13 8  अ.जा.-1   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा. ि.ज.-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

14 9 अ.जा.-१   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

15 10 अ.जा.-2   ,अ.ज.-१  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-2,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल..

16 11  अ.जा.-2  ,अ.ज.-१  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-3,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

17 12  अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

18 12
   अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-३ ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

19 13  अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-4 ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

20 13  अ.जा.-२  ,अ.ज.-२  ,  भव.जा.(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-4 ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

21 14 अ.जा.-3  ,अ.ज.-२ , (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-३,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

22 15
अ.जा.-3  ,अ.ज.-२  ,  (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१, {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-4,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

23 16
अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

24 16 अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-४ ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

25 17 अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

26 17 अ.जा.-3,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5 ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

सरळसवेकेभरता छोटया सवंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील -अिुसचूी--क रायगड   (अिुसभूचत जमाती - ९%)



27 18 अ.जा.-4,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5 ,एसईबीसी-४,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

28 19
अ.जा.-4,अ.ज.-२, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-5 ,एसईबीसी-5,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

29 20 अ.जा.-3,अ.ज.-3, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-6,एसईबीसी-5,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

30 20
अ.जा.-3,अ.ज.-3, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क),ि.ज.(ड)} ,भव.मा.प्र.  या 
क्रमािे आळीपाळीिे ,  इ.मा.व-6,एसईबीसी-5,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

31 21 अ.जा.-३,अ.ज.-३, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,  ि.ज.(क)-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  भव.मा.प्र.-१,इ.मा.व-6 ,एसईबीसी-५,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

32 22 अ.जा.-4 ,अ.ज.-३, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१ {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},  या क्रमािे 
आळीपाळीिे ,  भव.मा.प्र.-१,इ.मा.व-६ ,एसईबीसी-५,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

33 23 अ.जा.-4 ,अ.ज.-३, (भव.जा.)(अ)-१, ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१ , ि.ज.(ड)-१ ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},  या क्रमािे आळीपाळीिे ,  भव.मा.प्र.-१,इ.मा.व-६ ,एसईबीसी-५,अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.



पद सखं्याआरक्षणाची पदे अभिप्राय

1 ० आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.

2 १
प्रथम अ.जा.-1   व तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र.  एसईबीसी, अस ेआरक्षणाच े 
पद उपलब्ि होईल.

3 २
प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर , अ.ज., भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड),इ.मा.व.,भव.मा.प्र. या क्रमािे व एसईबीसी-1,  अस े
आरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

4 ३
प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.- {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व 
,भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  या क्रमािे व एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

5 ३
प्रथम अ.जा.-1   व अ.ज.-1,तद्िंतर ,  भव.जा. ि.ज.- {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.व 
,भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  या क्रमािे व एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

6 ४
अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,  भव.जा. ि.ज.{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,  या क्रमािे व इ.मा.व -
1, एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

7 ५
अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,  भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

8 ५
 अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-1,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

9 ६
 अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-२,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

10 ६
 अ.जा.-1   ,अ.ज.-1,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

11 ७
अ.जा.-1   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1  {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
1,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

12 ८
अ.जा.-1   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

13 ९
अ.जा.-२   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

14 ९
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -
2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

15 १०
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -2,एसईबीसी-2,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

16 ११
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -2,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

17 ११
 अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या 
क्रमािे व इ.मा.व -2,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

18 १२
अ.जा.-2   ,अ.ज.-2,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

19 १३
अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे 
व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

20 १४
 अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.
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21 १४
 अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-3,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

22 १५
अ.जा.-2   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

23 १६
अ.जा.-३   ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

24 १६ अ.जा.-3  ,अ.ज.-3,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

25 १७
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -3,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

26 १८
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -४,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

27 १८
 अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 , {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -4,एसईबीसी-4,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

28 १९
 अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 , {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)},भव.मा.प्र.आळीपाळीिे,या क्रमािे व इ.मा.व -4,एसईबीसी-५,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

29 २०
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 , {(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}आळीपाळीिे,या 
क्रमािे व भव.मा.प्र.-1,इ.मा.व -4,एसईबीसी-5,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

30 २१
अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,  ि.ज.(ड)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)}आळीपाळीिे,या क्रमािे व भव.मा.प्र.-1,इ.मा.व -4,एसईबीसी-5,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.

31 २१
 अ.जा.-3  ,अ.ज.-4,   भव.जा.(अ)-1, ि.ज.(ब)-1 , ि.ज.(क)-1 ,  ि.ज.(ड)-1,{(भव.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), 
ि.ज.(ड)}आळीपाळीिे,या क्रमािे व भव.मा.प्र.-1,इ.मा.व -4,एसईबीसी-5,  अस ेआरक्षणाच े पद उपलब्ि होईल.



पद 
सखं्या

आरक्षणाची 
पदे

अभिप्राय

1 0 आरक्षण अभिभियम कलम 3 (1) (घ)  मिील तरतुदीिुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू िाही.

2 1
प्रथम अ.जा.-1   तद्िंतर अ.ज. , भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे आरक्षणाच ेएक पद उपलब्ि होईल.

3 2
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र., एसईबीसी  या क्रमािे 
आळीपाळीिे पद उपलब्ि होईल.

4 3
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

5 3
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा. ि.ज.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

6 4
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-१ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

7 5
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

8 5
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},इ.मा.ि.,भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे ि  
एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

9 6
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -१ पद उपलब्ि होईल.

10 7
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

11 7
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-२ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदेउपलब्ि होईल.

12 8
प्रथम अ.जा.-1    अ.ज-३ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

13 9
अ.जा.-२   अ.ज-३ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

14 9
प्रथम अ.जा.-२   अ.ज-३ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि 
 एसईबीसी  -2 पदेउपलब्ि होईल.

15 10
अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -2 पदे उपलब्ि होईल.

16 11
 अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

17 11
 अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-१.,ि  
एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

18 12
 अ.जा.-२   अ.ज-4 ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे 
इ.मा.ि-१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

19 13
अ.जा.-२   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

20 13
अ.जा.-२   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

21 14
 अ.जा.-३   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे 
इ.मा.ि-१.,ि  एसईबीसी  -३ पदे उपलब्ि होईल.

22 15
अ.जा.-३   अ.ज-५ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

सरळसिेकेभरता छोटया सिंगासाठी आरभक्षत पदाचंा तपशील-अिुसचूी--इ  गडभचरोली (अिुसभूचत जमाती-24%) 



23 16
अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
१.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

24 16
 अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे 
इ.मा.ि-१.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल

25 17
अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

26 17
अ.जा.-३   अ.ज-६ ,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

27 18
अ.जा.-३   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -४ पदे उपलब्ि होईल.

28 19
 अ.जा.-३   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

29 19
अ.जा.-३   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

30 20
अ.जा.-४   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे आळीपाळीिे इ.मा.ि-
२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

31 21
अ.जा.-४   अ.ज-७,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

32 22
 अ.जा.-४   अ.ज-८,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

33 22
 अ.जा.-४   अ.ज-८,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -५ पदे उपलब्ि होईल.

34 23
अ.जा.-४   अ.ज-८,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -6पदे उपलब्ि होईल.

35 24
अ.जा.-४   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

36 24
अ.जा.-४   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},भि.मा.प्र.,या क्रमािे 
आळीपाळीिे इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

37 25
अ.जा.-४   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)}या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.,इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

38 26
अ.जा.-५   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

39 26
अ.जा.-५   अ.ज-९,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

40 27
अ.जा.-५   अ.ज-१०,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -६ पदे उपलब्ि होईल.

41 28
 अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-२.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.

42 29
अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-3.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.

43 29
अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे आळीपाळीिे  
,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-3.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.

44 30
 अ.जा.-५   अ.ज-10,तद्िंतर भि.जा.)(अ)-१.,ि.ज.(ब)-१,ि.ज.(क)-१, ि.ज.(ड)-१{(भि.जा.)(अ), ि.ज.(ब), ि.ज.(क), ि.ज.(ड)},या क्रमािे 
आळीपाळीिे  ,भि.मा.प्र-१.इ.मा.ि-3.,ि  एसईबीसी  -७ पदे उपलब्ि होईल.



शिक्षक भरती प्रशिया-पद भरतीसंदभातील 
शिर्बंध शिशिल करण्यार्बार्बत.  

महाराष्ट्र िासि 
िालये शिक्षण व िीडा शवभाग 

िासि शिणणय ि. संशकणण 2018/प्र.ि.390/टीएिटी-1 
मादाम कामा मागण,हुत्मामा चौक, 

मंत्रालय, मंुर्बई -400 032 
शद. 09 जािेवारी, 2019 

वाचा :- 
1) िासि शिणणय शवत्त शवभाग ि. संशकणण 2015/प्र.ि. 69/15/शवत्तीय सुधारणा                 

शद. 15 जािेवारी, 2016. 
2) िासि शिणणय शवत्त शवभाग ि. संशकणण 2015/प्र.ि.49/अिण-1 शद. 02 जूि, 2015. 

प्रस्ताविा :-                                       

 वतेिावरील खचण शियंशत्रत करण्याकशरता शवत्त शवभागाच्या संदभण ि. 2 येिील िासि 
शिणणयािुसार िवीि पद शिर्ममतीस पूणणपणे र्बंदी घालण्यात आली असूि शरक्त पदे भरण्यार्बार्बत काही 
प्रमाणात शिर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. सदर िासि शिणणयातील पशरच्छेद ि. 3-(क) मध्ये  शिक्षक 
व अन्य संवगातील एकूण शरक्त पदाचं्या 75% इतक्या मयादेत पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. 
दुष्ट्काळामुळे पडत असलेला अशधकचा आर्मिक भार एकूण शवत्तीय स्स्ितीचा शवचार करता संदभण ि.१ 
येिील शद. 11 जािेवारी, 2016 च्या िासि शिणणयाअन्वये 75% च्या मयादे ऐवजी 50 % पयंत पदे 
भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.  

 या शवभागामार्ण त राज्यातील सवण स्िाशिक स्वराज्य संस्िा आशण खाजगी िैक्षशणक संस्िाचं्या 
प्रािशमक, उच्च प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ,अिुदाशित/अंित: अिुदाशित व अिुदािास 
पात्र घोशित केलेल्या िाळा व अध्यापक शवद्यालयामधील शिक्षक भरती कशरता “पशवत्र” या 
संगणकीय प्रणालीद्रारे अशभयोग्यता व र्बुध्दीमत्ता चाचणीचे आयोजि िासि शिणणय शद. 23 जूि, 
2017 िुसार करण्यात आले आहे. शवद्यार्थ्यांच्या िैक्षशणक अभ्यासिमात अडचण येऊ िये/उपस्स्ित 
होऊ िये. याकशरता त्या-त्या अहणतेच्या व शवियाचा शिक्षक उपलब्ध करुि देणे आवश्यक आहे. 
राज्यात प्रिमच स्िाशिक स्वराज्य संस्िेसह खाजगी िाळामधील शिक्षक पद भरती एकशत्रतशरत्या 
करण्यात येत आहे. शिक्षका अभावी शवद्यार्थ्यांचे िुकसाि होऊ िये व शिक्षणाच ेमािवी आयुष्ट्यातील 
महत्व शवचारात घेता शिक्षकाचंी पदे भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संदभण ि. 1 येिील िासि 
शिणणयािुसार पद भरतीस घालण्यात आलेले शिर्बंध शिशिल करण्याची र्बार्ब िासिाच्या शवचाराधीि 
आहे. 

 िासि शिणणय :- 

 राज्यातील स्िाशिक स्वराज्य संस्िासह सवण खाजगी िैक्षशणक संस्िाचं्या प्रािशमक, उच्च 
प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ,अिुदाशित/अंित: अिुदाशित व अिुदािास पात्र घोशित 
केलेल्या िाळा व अध्यापक शवद्यालयामधील शिक्षक भरती  ” सरल”  ( Systematic Administrative 
Reform for Achievement Learning by Student) या संगणकीय प्रणालीवर िोंदंणीकृत 
शवद्यार्थ्यांच्या संख्येिुसार संच मान्यता करण्यात येते. शिक्षक भरतीकशरता  िासि शिणणय शवत्त शवभाग 



िासि शिणणय िमांकः संशकणण 2018/प्र.ि.390/टीएिटी-1 

 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2 

शद. 15 जािेवारी,2016 िुसार घातलेल े 50 % शिर्बंध खालील अटी व ितींच्या अधीि राहूि 
उठशवण्यात येत आहे.  

1) संच मान्यतेिंतर अशतशरक्त झालेल्या शिक्षकाचं्या समायोजिा िंतर देखील शिक्षक 
अशतशरक्त राशहल्यास अशतशरक्त शिक्षकाचं्या संख्ये एवढी त्याच गटातील शिक्षकाचंी पदे 
शरक्त ठेवण्यात यावी.  

2) 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या िाळेत िवीि पदे भरण्यात येऊ िये. 

3) 200 पेक्षा कमी पटसखं्या असलेल्या िाळामंध्ये गट प्रकारािुसार िेवटच्या गटातील 
शिक्षकाचं्या पदासाठी शिकिािुसार 50 % पेक्षा जास्त शवद्यािा असल्यासच ते पदे भरण्यात 
याव.े  

4) उच्च माध्यशमक शवद्यालयामध्ये तुकडी शिहाय मंजूर शिक्षकाचंी पदे ि भरता शवियािी 
संर्बंशधत सवण तुकडयाचं्या एकशत्रत शवद्यार्थ्यांची संख्या शवचारात घेऊि पदे भरण्यात यावी. 

3.  या संदभात आयुक्त (शिक्षण) यािंी सवण िैक्षशणक संस्िािंा त्या प्रमाणे शरक्त पदाचंी माशहती 
भरण्यार्बार्बत सूचिा द्याव्यात. तसेच सदरची माशहती तपासण्याची जर्बार्बदारी संर्बंशधत 
शिक्षणाशधकाऱ्याची राशहल. 

4. सदर िासि शिणणय शवत्त शवभागाच्या सहमतीिे आशण त्यांच्या अिौपचाशरक सदंभण ि. 
671/18, आ.पु.क.शवत्त शवभाग शद. 11 शडसेंर्बर, 2018 िुसार शिगणशमत करण्यात येत आहे.  

हा िासि शिणणय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in   या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संगणक संकेताकं ि. 201901091604524521 असा आहे. 
हा आदेि शडजीटल स्वाक्षरीिे साकं्षाशकत करुि काढण्यात येत आहे.  

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिािुसार व िावािे,  

 

 

     (स्वस्निल कापडणीस) 
अवर सशचव महाराष्ट्र िासि                                   

प्रत:-   

1) मा.राज्यपालाचंे सशचव, राजभवि, मंुर्बई. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधाि सशचव, मुख्यमंत्री याचंे कायालय, मंत्रालय, मंुर्बई. 
3) मा.मंत्री (िालेय शिक्षण) याचंे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मंुर्बई. 
4) सवण शवधािसभा आशण शवधाि पशरिद सदस्य. 
5) मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासि, मंत्रालय, मंुर्बई. 

Swapnil 
Yashwantrao 
Kapadnis

Digitally signed by Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education And 
Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b2271dd1361e9daca04be6c677
6fa9545e2476799d, cn=Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
Date: 2019.01.10 11:23:03 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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6) अपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, मंत्रालय, मंुर्बई. 
7) प्रधाि सशचव, ग्राम शवकास शवभाग, मंत्रालय, मंुर्बई. 
8) प्रधाि सशचव, िगर शवकास शवभाग/ सामाशजक न्याय व शविेिसहाय्य शवभाग/  
    आशदवासी शवकास शवभाग/शवमुक्त जाती, जमाती व इतर मागासवगीय शवभाग. 
9) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1 
10) शिक्षण संचालक (प्रािशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1. 
11) शिक्षण संचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
12) संचालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक व संिोधि पशरिद, पुणे                                    
13) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरिद, पुणे. 
14) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
15) मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरिद (सवण) 
16) शवभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवण) 
17) शिक्षण शिरीक्षक (उत्तर /पशिम /पूवण), मंुर्बई. 
18) शिक्षणाशधकारी (प्रािशमक /माध्यशमक/ शिरंतर), शजल्हा पशरिद (सवण)  
19) शिक्षणाशधकारी/प्रिासि अशधकारी, महािगरपालीका/िगरपाशलका (सवण) 
20) शिवडिस्ती ( कायासि-टीएिटी-1) 
 



प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/िाध्यमिक 
व उच्च िाध्यमिक मवद्यालय/ कमिष्ठ 
िहामवद्यालयािधील मिक्षकाांची 
िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता 

मिमित करण्याबाबत. 

िहाराष्र िासि 

िालये मिक्षि व क्रीडा मवभाग 

िासि मििहय क्र. सांकीिह २०१8/प्र.क्र.397/टीएिटी-१, 
िांत्रालय, ि ांबई ४०० ०३२. 
मििाांक : 07 फेब्र वारी, २०१९ 

 

वाचा :- 1) िासि मििहय, िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग क्र. आरटीई-2010/प्र.क्र.572/प्रामि-1,  
                 मि. 13.02.2013. 
            2) सांचालक, िहाराष्र राज्य िैक्षमिक सांिोधि व प्रमिक्षि पमरषि, प िे याांचे पत्र  
                क्र. िरािैसांप्रप/अमवमव/िैक्षमिक अहहता / 2018-19/736, मि. 04.02.2019. 
            3) िासि मििहय, मिक्षि व सेवायोजि मवभाग क्र. एचएचसी/1380/56011/(5636/803,                                           
      उिामि-1 मि. 25.01.1990. 

४) िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग, पत्र क्र.एचएससी-1811/(234/211)/उिामि-1,       
    मि.09.11.2012. 

प्रस्ताविा :- 

 कें द्र िासिािे भारतीय राज्यघटिेत 2002 िध्ये ि रुस्ती करुि 6 ते 14 वयोगटातील सवह 
बालकाांिा िोफत व सक्तीच्या प्राथमिक मिक्षिाचा ि लभतू अमधकार मिला आहे. त्या अि षांगािे 
कें द्रिासिािे  “बालकाांचा िोफत व सक्तीच्या मिक्षिाचा अमधकार अमधमियि, 2009 पामरत केला 
असूि त्याची अांिलबजाविी मििाांक 01 एमप्रल, 2010 राज्यात स रु झाली आहे. िा. सवोच्च 
न्यायालयािे सिरचा कायिा मििाांक 12 एमपे्रल, 2012 रोजी वधै ठरमवला आहे. या अमधमियिातील 
तरतूिींची अांिलबजाविी करण्यासाठी राज्यात “बालकाांचा िोफत व सक्तीच्या मिक्षिाचा अमधकार 
मियि, 2011” अमधसूमचत केले आहेत. 

2. केद्र िासिािे मििाांक 31 िाचह, 2010 च्या अमधसूचिेद्वारे मिक्षक पिावर मिय क्तीसाठी पात्रता 
व सेवा िती ठरमवण्याकरीता सिर कायद्याच्या कलि 23 ि सार “राष्रीय मिक्षक मिक्षि पमरषि                         
(NCTE)” याांिा िैक्षमिक प्रामधकरि म्हििू घोमषत केले आहे.  

3. राष्रीय मिक्षक मिक्षि पमरषि (NCTE) याांिी मििाांक 23 ऑगस्ट, 2010 व मििाांक 29 जूल,ै 
2011 च्या अमधसूचिेद्वारे प्राथमिक मिक्षकाांकमरता (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) िैक्षमिक व व्यावसामयक 
अहहता मिमित केली असूि मिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibity Test- TET) अमिवायह केली 
आहे. 
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4. त्याि षांगािे राज्यातील प्राथमिक मिक्षकाांकरीता (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) िैक्षमिक व 
व्यावसामयक अहहता मि. 13.02.2013 च्या िासि मििहयान्वये मिमित करण्यात आलेली आहे. 
प्राथमिक मिक्षक पिाकरीता (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) मिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीिह असिे अमिवायह असले 
तरी, इयत्ता 6 वी ते 8 वी कमरता मिय क्त करावयाच्या मिक्षकाांिी पेपर-2 या गटाची परीक्षा कोिता 
मवषय घेऊि उत्तीिह व्हाव,े याबाबत काहीही उल्लेख करण्यात आलेला िाही. त्याि ळे मवषयमिहाय 
मिक्षक इयत्ता 6 वी ते 8 वी करीता उपलब्ध करुि िेिे आवश्यक असले तरी, मिक्षक पात्रता परीक्षा 
उत्तीिह होण्याकरीता अिी कोितीही अट मिधामरत केलेली िसल्याि ळे, उिेिवार त्याांच्या पिवीच्या 
मवषयाऐवजी अन्य िाखेचे मवषय घेऊि, सिर परीक्षा उत्तीिह झालेले आहेत. प्राथमिक, उच्च 
प्राथमिक, िाध्यमिक िालेय स्तरावर अमिवायह मवषय मिमित आहे. या मवषयासाठी अध्यापि करिारे 
मिक्षक हे त्या त्या मवषयाांिध्ये पारांगत असिे आवश्यक आहे. िात्र उपरोक्त तरत िींच्या आधारे 
आतापयंत ज्या मवषयाांचे अध्यापि करावयाचे आहे, त्या मवषयाची पिवी िसली तरी मिक्षकाांची 
मिय क्ती होऊि सिर मिक्षक हे स्वत:च्या पिवी व्यमतमरक्त अन्य मवषयाांचे अध्यापि करीत असल्याच े
मिििहिास आले आहे.  
5. िासि मििहय मि. 25.01.2016 ि सार आय क्त (मिक्षि) याांचे अध्यक्षतेखाली राज्यातील 
अभ्यासक्रिाची ग िवत्ता स धारण्यासाठी स्थापि केलेल्या सिन्वय समितीिे मि.29.08.2018 
रोजीच्या बैठकीत मवमवध मवषयाांच्या अभ्यासगट व समित्यािधील मिवडक अध्यक्षाांची मिवड केली 
त्याि सार सांचालक, िहाराष्र राज्य िैक्षमिक सांिोधि व प्रमिक्षि पमरषि, प िे याांचे अध्यक्षतेखाली 
गठीत मवषय योजिा मिमिती समितीिे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, िाध्यमिक व उच्च  िाध्यमिक  
स्तरावरील मिक्षकाांकरीता िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता मवषयमिहाय मिमित करुि मिली आहे. 
त्याि षांगािे अिी अहहता मिमित करण्याची बाब िासिाच्या मवचाराधीि होती.  

िासि मििहय :-  

 सांिभाधीि क्र. 1, ३ व ४ येथील िासि मििहय मििाांक 13 फेब्र वारी, 2013, मििाांक 
25.01.1990 आमि िासि पत्र मििाांक 09.11.2012  अमधक्रिीत करण्यात येत असूि, राज्यातील 
प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, िाध्यमिक, उच्च िाध्यमिक मवद्यालय/ कमिष्ठ िहामवद्यालयातील 
मिक्षकाांची िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता खालील प्रिािे मिमित करण्यात येत आहे. 

1.1) इयत्ता 1 ली ते 5 वी कमरता (प्राथमिक मिक्षक):- 

अ) िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता:- 

या िासि मििहयासोबत जोडलेल्या पमरमिष्ठ “अ” ि सार प्राथमिक मिक्षांकाकरीता 
िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता अमिवायह  असेल. 
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आ)  मिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)  

राष्रीय मिक्षक मिक्षि पमरषि (NCTE) याांच्या िागहििहक तत्वाि सार कें द्र िासि ककवा 
िहाराष्र िासि आयोमजत मिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibity Test- TET) 
उत्तीिह अमिवायह असेल. 

1.2) इयत्ता 6 वी ते 8 वी कमरता (उच्च प्राथमिक मिक्षक) :- 

अ) िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता:- 

सिर िासि मििहयासोबत जोडलेल्या पमरमिष्ट “ब” ि सार उच्च प्राथमिक 
मिक्षकाांकमरता िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता अमिवायह असेल. 

आ) मिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)  

राष्रीय मिक्षक मिक्षि पमरषि (NCTE) याांच्या िागहििहक तत्वाि सार कें द्र िासि ककवा 
िहाराष्र िासि आयोमजत मिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibity Test- TET) 
उत्तीिह अमिवायह असेल. 

1.3) इयत्ता 9 वी ते 10 वी कमरता ( िाध्यमिक मिक्षक ) :- 

अ) िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता  

या िासि मििहयासोबत जोडलेल्या पमरमिष्ट “क” ि सार िाध्यमिक मिक्षकाांकरीता 
िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता अमिवायह असेल. 

1.4) इयत्ता 11 वी ते 12 वी कमरता ( उच्च िाध्यमिक / कमिष्ठ िहामवद्यालयीि मिक्षक) :- 

अ) िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता 

या िासि मििहयसोबत जोडलेल्या पमरमिष्ट “ड” ि सार उच्च िाध्यमिक / कमिष्ठ 
िहामवद्यालयीि मिक्षकाांकमरता िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता अमिवायह असेल.  

2) प्रमिक्षि :-  

अ) ज्याांची िैक्षमिक अहहता 50% ग िाांसह कला, मवज्ञाि, वामिज्य िाखेची पिवी आमि D.Ed. 
अिी असेल ककवा मकिाि 45% ग िाांसह कला , मवज्ञाि , वामिज्य िाखेची पिवी आमि एक 
वषाची मिक्षि िास्त्रातील (B.Ed) पिवी उत्तीिह केली असेल आमि ज्याांची मिय क्ती मििाांक 01 
जािेवारी, 2012 पूवी इयत्ता 1 ली ते 5 वी पयंत प्राथमिक मिक्षक पिावर झाली असेल त्याांिा 
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मिय क्तीिांतर राष्रीय मिक्षक मिक्षि पमरषिेद्वारे िान्यता प्राप्त 6 िमहन्याांचा प्राथमिक 
मिक्षिातील मविेष प्रमिक्षि प्राप्त करिे आवश्यक आहे. 

ब) ज्याांच्याकडे D.Ed. ( मविेष मिक्षि ) अथवा B.Ed.( मविेष मिक्षि) अहहता, त्याांिी मिय क्ती िांतर 
प्राथमिक मिक्षििास्त्रातील राष्रीय मिक्षक मिक्षि पमरषिाद्वारे िान्यता प्राप्त 6 िमहन्याांचे 
प्राथमिक मिक्षिातील मविेष प्रमिक्षि प्राप्त करिे आवश्यक आहे. 

3) पात्रता ग िाांच्या टक्केवारीत स ट :- इयत्ता 1 ली ते ८ वी च्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक मिक्षकाांच्या 
पिाांकरीता अि सूमचत जाती/ अि सूमचत जिाती/ मवि क्त जाती/ भटक्या जिाती-ब/ भटक्या जिाती-
क/ भटक्या जिाती-ड/ इतर िागास प्रवगह / मविेष िागास प्रवगह/ सािामजक आमि िैक्षमिक िागास 
प्रवगह/ ख ल्या प्रवगातील आर्थथकदृष्या ि बहल घटक/ मिव्याांग उिेिवार इतर प्रवगाच्या 
उिेिवाराांसाठी पात्रता ग िाांिध्ये 5% स ट िेण्यात येईल. 

4. राष्रीय मिक्षक मिक्षि पमरषि (NCET) िवी मिल्ली याांिी मिमित केलेल्या आमि स धारीत 
केलेल्या िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहता आमि आवश्यक तेथे मिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) राज्यातील 
सवह व्यवस्थापिाच्या, सवह िाध्यिाांच्या, िासकीय, अि िामित, अिांता: अि िामित, मविाअि िामित, 
कायि मविाअि िामित आमि स्वयांअथह सहाय्ययत िाळाांिधील मिक्षक पिावर मिय क्ती कमरता 
अमिवायह असेल. 

5. राज्य िासि ककवा िासिािे प्रामधकृत केलेल्या राज्य िैक्षमिक प्रामधकरि म्हिजे िहाराष्र 
राज्य मिक्षि सांिोधि व प्रमिक्षि पमरषि (MSCERT), प िे याांिा मकिाि िैक्षमिक व व्यावसामयक 
अहहतेिध्ये आवश्यक ती भर घालता येईल. 
 

6. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक / कमिष्ठ िहामवद्यालयािधील 
मिक्षकाांच्या िैक्षमिक व व्यावसामयक अहहताांिध्ये करावयाच्या उपरोक्त स धारिा ह्या िहाराष्र खाजगी 
िाळेतील किहचारी (सेवचे्या िती) मियिावली, 1981 िध्ये करण्यात येत आहेत.  

7. सिर िासि मििहय िहाराष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रिाांक 201902071726534821 असा 
आहे. हा आिेि मडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांमकत करुि काढण्यात येत आहे. 

िहाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिाि सार व िावािे, 
 

 

           ( स्वय्प्िल कापडिीस ) 
अवर समचव, िहाराष्र िासि 

प्रत:- 

1) िा. राज्यपाल याांचे समचव, राजभवि, ि ांबई 

Swapnil 
Yashwantrao 
Kapadnis

Digitally signed by Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education And Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b2271dd1361e
9daca04be6c6776fa9545e2476799d, cn=Swapnil 
Yashwantrao Kapadnis 
Date: 2019.02.08 11:41:26 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) िा. ि ख्यिांत्री याांचे प्रधाि समचव 

3) िा. मवरोधी पक्षिेता, मवधाि पमरषि/मवधाि सभा िहाराष्र मवधाििांडळ समचवालय, ि ांबई 

4) िा. िांत्री (िालेय मिक्षि ) याांचे खाजगी समचव. 
5) िा. िांत्री (सवह) याांचे खाजगी समचव. 
6) िा. राज्यिांत्री (सवह) याांचे खाजगी समचव. 
7) िा. मवधाि पमरषि/मवधाि सभा सिस्य (सवह), मवधाि भवि, ि ांबई. 
8) ि ख्य समचव याांचे स्वीय सहायक. 
9) अप्पर ि ख्य समचव, िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग, िांत्रालय ि ांबई. 
10) अपर ि ख्य समचव/प्रधाि समचव, (सवह) िांत्रालय, ि ांबई. 
11) आय क्त (मिक्षि), िहाराष्र राज्य, प िे. 
12) आय क्त, िहाराष्र प्राथमिक मिक्षि पमरषि, प िे.  
13) मिक्षि सांचालक (प्राथमिक), िहाराष्र राज्य, प िे. 
14) मिक्षि सांचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक), िहाराष्र राज्य, प िे. 
15) सांचालक, िहाराष्र राज्य िैक्षमिक सांिोधि व प्रमिक्षि पमरषि, प िे. 
16) अध्यक्ष, िहाराष्र राज्य िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक मिक्षि िांडळ. 
17) मवभागीय आय क्त (िहसूल मवभाग) सवह 
18) सवह मजल्हामधकारी, 
19) आय क्त, िहािगरपामलका (सवह) 
20) ि ख्य कायहकारी अमधकारी, मजल्हा पमरषि (सवह) 
21) ि ख्य अमधकारी, िगर पामलका/िगर पमरषि (सवह) 
22) सवह मवभागीय मिक्षि उपसांचालक. 
23) सवह सहसमचव/उपसमचव/अवर समचव/कक्ष अमधकारी, िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग, िांत्रालय,    
       ि ांबई. 
24) सवह मिक्षिामधकारी (प्राथमिक/िाध्यमिक), मजल्हा पमरषि. 
25) मिक्षि मिरीक्षक (उत्तर/िमक्षि/पमिि), ि ांबई 

25) मिवड िस्ती (टीएिटी-1). 
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पनरनशष्ट “अ” 

 
 

  

                                 ******************************************************************************* 

अध्यापनाचे नवषय   इयता 1 ली ते 5 वी या वर्गांसाठी  नशक्षिाचंी शैक्षनर्ि व व्यावसानयि अर्णता  

इयत्ता 1 ली ते 5 
वी या वर्गासाठीचे 

सवण नवषय  

मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 %  रु्गर्ासंर् उच्च माध्यनमि (किवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् मान्यताप्राप्त संस्थेची  िोन वषांची  प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा 
उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो ) 
किवा   
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 % रु्गर्ासंर् उच्च माध्यनमि (किवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् 4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्ातील (B.El.Ed.)  
 
किवा   
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 %  रु्गर्ासंर् उच्च माध्यनमि (किवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर्  िोन वषांची  प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा (नवशेष नशक्षर्)  परीक्षा उत्तीर्ण  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण.  
 
किवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतूिीनुसार मान्यता प्राप्त मंडळाची 
निमान 45% रु्गर्ासंर् उच्च माध्यनमि (किवा समिक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आनर् मान्यता प्राप्त 
संस्थेची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र िोन वषांची पिनविा (D.T.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी 
नाव असो.) 
 
किवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची पिवी परीक्षा निमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण आनर् ) राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण  
 
(नटप : जे उमेिवार बी.एड र्ी पात्रता पूर्ण िरत असतील त्याचंा नवचार ननयुक्तीसंिर्भात  
इयत्ता 1 ली ते 5 वीच्या वर्गण अध्यापनासाठी नशक्षि म्र्र्नू िरण्यात येईल. तथानप, 
त्यानंी सर्ा मनर्न्याचंा राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषिेचा प्राथनमि नशक्षर्शास्त्रातील   
अभ्यासक्रम Bridge course पूर्ण  िेलेला असरे् बंधनिारि आरे्).   
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पनरनशष्ट “ब” 

अ.क्र  नवषय  इयत्ता 6 वी ते 8 वी च्या वर्ण अध्यापनासाठी नशक्षिाचंी शैक्षनर्ि व व्यावसानयि आर्णता  
1 इंग्रजी, मराठी , 

हर्िी, उिदण, 
िन्नड, हसधी, 
तेलुरु्, रु्जराती, 
तनमळ , 
मल्याळम,बंर्ाली, 
पंजाबी, संस्िृत   

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची सबंनधत नवषयातील पिवी परीक्षा हिवा सामान्य पिवी परीक्षा 
अंनतम वषास संबंनधत नवषयासर् निमान 50 % रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्  िोन वषांची 
प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा (त्यास िोर्तेर्ी नाव निले असो) उत्तीर्ण हिवा  
नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हिवा नशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (नवशेष नशक्षर् ) राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
उत्तीर्ण.  
 
हिवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
निमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  नशक्षर्शास्त्र 
नवषयातील एि वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
हिवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च माध्यनमि (हिवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् सबंंनधत नवषयातील  4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हिवा 4 वषांची  B.A.Ed.  (हिवा समिक्ष) परीक्षा राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
  

2 पर्शशयन  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची पर्शशयन भाषा नवषयातील पिवी परीक्षा हिवा सामान्य पिवी 
परीक्षा अंनतम वषास संबंनधत नवषयासर् हिवा अनलम (Aalim) निमान 50% रु्र्ासंर् 
आनर्  िोन वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा (त्यास िोर्तेर्ी नाव निले 
असो) उत्तीर्ण हिवा  नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हिवा नशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (नवशेष 
नशक्षर् ) राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 

हिवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
निमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  नशक्षर्शास्त्र 
नवषयातील एि वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो.) 
 

हिवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 % रु्र्ासंर् उच्च माध्यनमि (हिवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् सबंंनधत नवषयातील  4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हिवा 4 वषांची  B.A.Ed. (हिवा समिक्ष) परीक्षा राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
  



3 अरेनबि  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची अरेनबि  भाषा नवषयातील पिवी परीक्षा हिवा सामान्य पिवी 
परीक्षा अंनतम वषास संबंनधत नवषयासर् हिवा अनलम (Aalim) निमान 50% रु्र्ासंर् 
उत्तीर्ण  आनर्  िोन वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा (त्यास िोर्तेर्ी नाव 
निले असो) उत्तीर्ण हिवा  नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हिवा नशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड 
(नवशेष नशक्षर् ) राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
हिवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
निमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  नशक्षर्शास्त्र 
नवषयातील एि वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
हिवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 % रु्र्ासंर् उच्च माध्यनमि (हिवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् सबंंनधत नवषयातील  4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हिवा 4 वषांची  B.A.Ed./B.Sc.Ed. (हिवा समिक्ष) परीक्षा राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 

4 र्नर्त   मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची र्नर्त/ संख्याशास्त्र नवषयातील पिवी परीक्षा हिवा सामान्य 
पिवी परीक्षा अंनतम वषास संबंनधत नवषयासर् निमान 50% रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्  िोन 
वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा (त्यास िोर्तेर्ी नाव निले असो) उत्तीर्ण 
हिवा  नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हिवा नशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (नवशेष नशक्षर् ) 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
हिवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
निमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  नशक्षर्शास्त्र 
नवषयातील एि वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
 
हिवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च माध्यनमि (हिवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् सबंंनधत नवषयातील  4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हिवा 4 वषांची  B.A.Ed./B.Sc.Ed. (हिवा समिक्ष) परीक्षा राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 



5 नवज्ञान  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची भौनतिशास्त्र/ रसायनशास्त्र/ वनस्पतीशास्त्र/ प्रार्ीशास्त्र/ जीव 
नवज्ञान (Life Sciences/पयावरर्शास्त्र  नवषयातील पिवी परीक्षा हिवा सामान्य पिवी 
परीक्षा अंनतम वषास संबंनधत नवषयासर् निमान 50% रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्  िोन वषांची 
प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा (त्यास िोर्तेर्ी नाव निले असो) उत्तीर्ण हिवा  
नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हिवा नशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (नवशेष नशक्षर् ) राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण. 
 
 हिवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
निमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  नशक्षर्शास्त्र 
नवषयातील एि वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
हिवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च माध्यनमि (हिवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् सबंंनधत नवषयातील  4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हिवा 4 वषांची  B.A.Ed./B.Sc.Ed. (हिवा समिक्ष) परीक्षा राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 

6 इनतर्ास , भदर्ोल 
, सामानजि शास्त्र  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची इनतर्ास/ भदर्ोल/अथणशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ समाजशास्त्र 
नवषयातील पिवी परीक्षा हिवा सामान्य पिवी परीक्षा अंनतम वषास संबंनधत नवषयासर् 
निमान 50% रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्  िोन वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा 
(त्यास िोर्तेर्ी नाव निले असो) उत्तीर्ण हिवा  नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हिवा 
नशक्षर्शास्त्र पिवी - बी.एड (नवशेष नशक्षर् ) राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि 
मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
हिवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
निमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  नशक्षर्शास्त्र 
नवषयातील एि वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
हिवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च माध्यनमि (हिवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् सबंंनधत नवषयातील  4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हिवा 4 वषांची  B.A.Ed./B.Sc.Ed. (हिवा समिक्ष) परीक्षा राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 
 



7 र्नर्त आनर् 
नवज्ञान  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची र्नर्त/ संख्याशास्त्र/ भौनतिशास्त्र / रसायनशास्त्र नवषयातील 
पिवी परीक्षा हिवा सामान्य पिवी परीक्षा अंनतम वषास संबंनधत नवषयासर् निमान 50% 
रु्र्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्  िोन वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिनविा परीक्षा (त्यास 
िोर्तेर्ी नाव निले असो) उत्तीर्ण हिवा  नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड ) हिवा नशक्षर्शास्त्र 
पिवी - बी.एड (नवशेष नशक्षर् ) राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
उत्तीर्ण. 
 
 हिवा 
राष्रीय नशक्षि नशक्षर् पनरषिेच्या 2002 च्या तरतदिीनुसार मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची 
निमान 45% रु्र्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर्  मान्यता प्राप्त संस्थेची  नशक्षर्शास्त्र 
नवषयातील एि वषांची पिवी (B.Ed.)  उत्तीर्ण (त्यास िोर्तेर्ी नाव असो.) 
 
हिवा  
मान्यताप्राप्त मंडळाची निमान 50 %  रु्र्ासंर् उच्च माध्यनमि (हिवा समिक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आनर् सबंंनधत नवषयातील  4 वषांची प्राथनमि नशक्षर्शास्त्र पिवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण हिवा 4 वषांची  B.A.Ed./B.Sc.Ed (हिवा समिक्ष) परीक्षा राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन उत्तीर्ण.  
 
 

 

                              ****************************************** 



शासन ननर्णय शा.नश. व क्री. नव. क्र. संनिर्ण-2018/प्र.क्र.397/टीएनटी-1 नि. 07 फेब्रुवारी, 2019 
पनरनशष्ट “ि” 

 

अ.क्र   नवषय  इयत्ता 9 वी व 10 वीच्या वर्गांसाठी नशक्षिाचंी शैक्षनर्ि व व्यावसानयि अर्णता  
1 इगं्रजी, मराठी, 

हर्िी, उिदण, 
िन्नड, हसधी, 
तेलुरु्ग, रु्गजराती, 
तनमळ, मल्याळम, 
बंर्गाली , पंजाबी, 
संस्िृत , पाली , 
अधणमार्गधी, 
जमणन, फ्रें च, 
रनशयन, जपानी  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची सबंनधत नवषयातील पिवी हिवा  सामान्य पिवी परीक्षा 
अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर्  निमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्   राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण  
  
हिवा  
 

राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed. (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण  

 

2 पर्शशयन मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची पर्शशयन नवषयातील पिवी हिवा  सामान्य पिवी परीक्षा 
अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर् हिवा आनलम (Aalim) निमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  
आनर्   राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन नशक्षर्शास्त्र पिवी 
(बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed. (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण  

3 अरेनबि मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची अरेनबि नवषयातील पिवी हिवा  सामान्य पिवी परीक्षा 
अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर् हिवा आनलम (Aalim) हिवा फानजल (Fazil) निमान 
50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्   राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed. (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण  

4 र्गनर्त मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची र्गनर्त/ संख्याशास्त्र  नवषयातील पिवी हिवा  सामान्य पिवी 
परीक्षा अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर् निमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्   राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed./Bsc.Ed. (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण 

5   नवज्ञान  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची भौनतिशास्त्र/ रसायनशास्त्र/ वनस्पतीशास्त्र/ प्रार्ीशास्त्र/ 



जीव नवज्ञान (Life Sciences)/पयावरर्शास्त्र नवषयातील पिवी हिवा  सामान्य पिवी 
परीक्षा अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर् निमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्   राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर्  

6 इनतर्ास मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची इनतर्ास / समाजशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ नवषयातील पिवी 
हिवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर् निमान 50 % रु्गर्ासंर् 
उत्तीर्ण  आनर्   राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन नशक्षर्शास्त्र 
पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed. (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर्  

7 भदर्गोल मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची भदर्गोल नवषयातील पिवी हिवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंनतम 
वषात संबंनधत  नवषयासर् निमान 50 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्   राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर् 

8 र्गनर्त व  नवज्ञान  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची र्गनर्त/ संख्याशास्त्र/ भौनतिशास्त्र/ रसायनशास्त्र नवषयातील 
पिवी हिवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर् निमान 50 % 
रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर् 

9 सामानजि शास्त्र  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची इनतर्ास /भदर्गोल / समाजशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ नवषयातील 
पिवी हिवा  सामान्य पिवी परीक्षा अंनतम वषात संबंनधत  नवषयासर् निमान 50 % 
रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण  आनर्   राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
नशक्षर्शास्त्र पिवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
 

हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची पिवी परीक्षा  
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  (हिवा समिक्ष) संबंनधत नवषयातदन निमान 50 % र्गुर्ासंर्  
 

10. शारीनरि नशक्षर् शारीनरि नशक्षर् या ऐच्च्िि नवषयासर् पिवी परीक्षा निमान 50 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण  



हिवा  
शारीनरि नशक्षर् या ऐच्च्िि नवषयासर् पिवी परीक्षा निमान 45 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण 
आनर्  भारतीय नवद्यापीठे हिवा भारतीय ऑनलच्पपि संघटना याचंे माफण त आयोनजत 
नक्रडा / मैिानी खेळ  नक्रडा स्पधांमध्ये राष्रीय हिवा राज्य हिवा आंतरनवद्यापीठ 
स्तरावर सर्भार्ग प्रमार्पत्र   
हिवा  
पिवी परीक्षा निमान 45 % रु्गर्ासंर् उत्तीर्ण आनर्  भारतीय नवद्यापीठे हिवा भारतीय 
ऑनलच्पपि संघटना याचंे माफण त आयोनजत नक्रडा / मैिानी खेळ  नक्रडा स्पधांमध्ये 
राष्रीय हिवा राज्य हिवा आंतरनवद्यापीठ स्तरावर सर्भार्ग प्रमार्पत्र   
हिवा  
सेवते असलेल्या प्रनतननयुक्त उमेिवाराचंे संिभात (प्रनशनक्षत शानररीि नशक्षर् नशक्षि 
/प्रनशक्षि ) 
निमान 45 % रु्गर्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषिने 
अनधसुनचत िेल्याप्रमारे् (मान्यता ननिष आनर् प्रनक्रया ननयम व अटी 2009 नुसार ) 
निमान 3 वषण अध्यापनाचा अनुभव  
हिवा  
शारीनरि नशक्षर् नवषयातील पिवी परीक्षा निमान 40 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण   
हिवा  
शारीनरि नशक्षर् या विैच्ल्पि नवषयासर्  पिवी परीक्षा निमान 40 % र्गुर्ासंर् उत्तीर्ण   
हिवा  
शालेय , आंतर मर्ानवद्यालयीन  स्तरावर आयोनजत क्रीडा/ मैिानी खेळामंध्ये सर्भार्गी 
पिवीधर उमेिवार हिवा राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि (मान्यता ननिष व प्रनक्रया 
)ननयम 2007. अनधसुचना 10.12.2007 नुसार NCC ‘C’ प्रमार्पत्र प्राप्त उमेिवार  
हिवा  
3 वषांची शारीनरि नशक्षर् नवषयातील पिवी परीक्षा B.P.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण  
 
हिवा  
राज्य/ नवद्यापीठीय स्तरावर क्रीडा / मैिानी खेळ स्पधांमध्ये सर्भार्गी पिवीधर 
उमेिवार  
हिवा  
आंतर मर्ानवद्यालयीन  स्तरावर आयोनजत क्रीडा/ मैिानी खेळामंध्ये प्रथम हिवा  
नितीय हिवा तृतीय स्थान प्राप्त आनर् NCC ‘C’ प्रमार्पत्र प्राप्त हिवा सार्सी, 
धाडसी  खेळ/नक्रडा प्रिारातील मदलभतु अभ्यासक्रम उत्तीर्ण  पिवीधर उमेिवार   
हिवा  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि ,अनधसुचना 13.11.2002 मध्ये  अनधसुनचत 
िेल्याप्रमारे्  (मान्यता प्रस्ताव , प्रस्ताव  िाखल िररे्ची िालमयािा , अध्यापि 
नशक्षर् िायणक्रम/ अभ्यासक्रम सुरू िरण्याची मान्यता व त्यासाठी पदर्ण िरावयाचे 



 

                                                ************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शासन ननर्णय शा.नश. व क्री. नव. क्र. संनिर्ण-2018/प्र.क्र.397/टीएनटी-1 नि. 07 फेब्रुवारी, 2019 
पनरनशष्ट “ड” 

अ.क्र  अध्यापनाचे नवषय  इयत्ता 11 वी व 12 वी (उच्च माध्यनमि स्तरासाठी ) नशक्षिाचंी शैक्षनर्ि व 
व्यावसानयि अर्णता  

1 इगं्रजी , मराठी, हर्िी, 
उिदण, िन्नड, हसधी, तेलुरु्ग, 
रु्गजराती, तनमळ , 
मल्याळम, बंर्गाली, पंजाबी, 
संस्िृत , पाली , 
अधणमार्गधी , जमणन , फ्रें च 
रनशयन, जपानी, स्पॅननश, 
नचनी, 

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  संबंनधत नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा  निमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  संबंनधत नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 

ननयम आनर् ननिष )ननयम 2009 . नुसार नक्रडा नवज्ञान , नक्रडा व्यवस्थापन , नक्रडा 
प्रनशक्षर् , योर्गा, ऑनलच्पपि नशक्षर् , नक्रडा पत्रिारीता इत्यािी मधील एि वषाच े
प्रनशक्षर् व पिवी  
 

आनर्  
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन निमान 1 वषण िालावधीची 
शारीनरि नशक्षर् नवषयातील पिवी (B.P.Ed.) हिवा समिक्ष उत्तीर्ण 



(B.A.Ed.) हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण  
2 पर्शशयन  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  पर्शशयन  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा  निमान 

50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  पर्शशयन  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

3 अरेनबि मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  अरेनबि  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  अरेनबि  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

4 मर्ाराष्री प्रािृत  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  संस्िृत/ पाली/ अधणमार्गधी नवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) 
सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
 
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  संस्िृत/ पाली/ अधणमार्गधी नवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
बी.ए.एड (B.A.Ed.) हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

5 र्गनर्त  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  र्गनर्त / संख्याशास्त्र नवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  र्गनर्त / संख्याशास्त्र नवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष  Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 



6 इनतर्ास, 
भदर्गोल,राज्यशास्त्र,  
अथणशास्त्र,  मानसशास्त्र,  
भदशास्त्र 

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची इनतर्ास/ भदर्गोल/राज्यशास्त्र/ अथणशास्त्र/ 
मानसशास्त्र/ भदशास्त्र  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  इनतर्ास/ भदर्गोल/राज्यशास्त्र/ अथणशास्त्र/ 
मानसशास्त्र/ भदशास्त्र नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed./ Bsc.Ed.  हिवा 
समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

7 तिण शास्त्र  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची तत्वज्ञान नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  तत्वज्ञान नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

8 वस्त्रशास्त्र  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वस्त्रशास्त्र /रसायनशास्त्र  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर् हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  वस्त्रशास्त्र/ रसायनशास्त्र  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी 
परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् 
उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

9 नशक्षर्शास्त्र  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची नशक्षर्शास्त्र नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन निमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण   
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  नशक्षर्शास्त्र   नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.A.Ed./ Bsc.Ed.  हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 



10 भौनतिशास्त्र  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear 
Physics   नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा 
समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् 
पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear 
Physics  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा 
समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् 
पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed.  हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

11 रसायनशास्त्र  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची Chemistry (Organic/Inorganic/Physical/ 
Biochemistry/ Analytical)   नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % 
रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  Chemistry (Organic/Inorganic/Physical/ 
Biochemistry/ Analytical)  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % 
रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हिवा 
समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

12 जीवशास्त्र  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची Botany/ Zoology/ Environmental Science/ 
Life Sciences/ Bio Sciences/Microbiology/ Molecular Biology/ Plant 
Physiology/Biotechnology/Agriculture and Pest Management/ 
Genetics नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्  हिवा 
समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् 
पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  Botany/ Zoology/ Environmental Science/ 
Life Sciences/ Bio Sciences/Microbiology/ Molecular Biology/ Plant 
Physiology/Biotechnology/Agriculture and Pest Management/ 
Genetics नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा 
समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् 
पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 

13 पशुनवज्ञान आनर् तंत्रज्ञान  
Animal Science and 
Technology  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची Veterinary Sciences/Biotechnology/Zoology/ 
Life Sciences नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  



हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  Veterinary Sciences/Biotechnology/Zoology/ 
Life Sciences नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   
हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 
 

14 िृषी नवज्ञान आनर् तंत्रज्ञान 
Agricultural Science 
and Technology 

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची Agriculture  Sciences/Biotechnology/Botany/ 
Life Sciences/ Microbiology  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  Agriculture  Sciences/ Biotechnology 
/Botany/ Life Sciences/ Microbiology  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
Bsc.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

15 अन्नशास्त्र व तंत्रज्ञान  
Food Science and 
Technology  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची Food Science/ Food Processing/Food 
Technology  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50% रु्गर्ासंर्   हिवा 
समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् 
पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  Food Science/ Food Processing/Food 
Technology  नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ांसर्   
हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि 
नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची Bsc.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 
 

16 रृ्गर् व्यवस्थापन  
Home Management  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची रृ्गर् नवज्ञान (Home Science) नवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा निमान 50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) 
सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  रृ्गर् नवज्ञान (Home Science) नवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) 
सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 
वषांची B.A.Ed/ B.Sc.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 



17 मानर्ती तंत्रज्ञान  
Information Technology  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची रृ्गर् नवज्ञान (Home Science) नवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा निमान 50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) 
सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 
बी.एड (B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  रृ्गर् नवज्ञान (Home Science) नवषयातील पिव्युत्तर 
पिवी परीक्षा निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) 
सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 
वषांची Bsc.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

18 पुस्तपालन व लखेािमण  
Book keeping and 
Accountancy  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हिवा समिक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 
 

19 वानर्ज्य संघटन व 
व्यवस्थापन  
Organization of 
Commerce and 
management 

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन B.Ed.परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हिवा समिक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 
 

20 नचटर्ीसाची िायणपद्धती 
Secretarial Practice  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
 



हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हिवा समिक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 
 

21 सर्िार  
Co-operation  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 
50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड (B.Ed.)परीक्षा 
उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  वानर्ज्य शाखेची पिव्युत्तर पिवी परीक्षा निमान 50 
% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  आनर् राष्रीय 
अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची B.A.Ed हिवा समिक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics  असर्ारे उमेिवार पात्र 
नसतील. 
 

22 Design and Colour  Graphic Designing सर् GD Art / Architecture  पिवी परीक्षा उत्तीर्ण 
 

23 History of Arts and 
Appreciation  

Graphic Designing सर् GD Art / Architecture  पिवी परीक्षा उत्तीर्ण 

24 History of Development 
of Indian Music, Vocal 
Light Music, Vocal 
Classical music, 
Instrumental Music 
 

मान्यताप्राप्त संस्था/ नवद्यापीठाची संबंनधत नवषयातील पिवी परीक्षा उत्तीर्ण 

25 Child Development  
बाल नविास  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची Home Science/ Home Economics 
/Psychology/ Child Development नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
निमान 50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
 
 



हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  Home Science/ Home Economics 
/Psychology/ Child Development नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.A.Ed. /B.Sc.Ed. हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

26 Health and physical 
Education 
आरोग्य व शारीनरि 
नशक्षर्  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची निमान 50 % रु्गर्ासंर् पिवी परीक्षा उत्तीर्ण आनर् 
राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन शारीनरि नशक्षर् 
नवषयातील पिव्युत्तर पिवी (M.P.Ed. ) परीक्षा उत्तीर्ण  
 

27 Environment Education  
पयावरर् नशक्षर्  

मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची पयावरर्शास्त्र नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
निमान 50% रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन बी.एड 
(B.Ed.)परीक्षा उत्तीर्ण  
हिवा  
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची  पयावरर्शास्त्र नवषयातील पिव्युत्तर पिवी परीक्षा 
निमान 50 % रु्गर्ासंर्   हिवा समिक्ष Credit Grade (CGPA*) सर् उत्तीर्ण  
आनर् राष्रीय अध्यापि नशक्षर् पनरषि मान्यताप्राप्त संस्थेतदन 4 वषांची 
B.Sc.Ed हिवा समिक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
 

 Note: * CGPA - Cumulative Grade Point Average  

***************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी 
(ईडब्लल्यूएस)  वर्गाकरिता आिक्षणाच्या तितुदीनुसाि 
सिळसेवा भितीसाठी सुधारित बर्दुनामावली रवरित 
किणेर्ार्त.    

 

मिािाष्र शासन 
सामान्य प्रशासन रवभार्ग 

शासन रनणबय क्रमाांक र्ीसीसी 2019/प्र.क्र. 118 ए/2019 /16-र् 
मादाम कामा मार्गब,िुतात्मा िाजर्गुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांर्ई -400 032. 
रदनाांक : १६ फेब्रवुािी, 2019. 

 
वाचा:-  

1. सन 2018 चा मिािाष्र अरधरनयम क्रमाांक 62, रदनाांक 30 नोव्िेंर्ि, 2018. मिािाष्र िाज्य 
सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास (एसईर्ीसी)  वर्गाकरिता  (िाज्यातील शैक्षरणक सांसिाांमधील 
जार्गाांच्या प्रवशेाच े आरण िाज्याच्या रनयांत्रणाखालील लोकसेवाांमधील रनयुक्त्याांच े बकवा पदाांचे) 
आिक्षण अरधरनयम, 2018. 

2. मिािाष्र  िाज्य लोकसेवा (अनुसूरचत जाती, अनुसूरचत जमाती, रनिरधसचूीत  जमाती (रवमुक्त 
जाती), भटक्या जमाती , रवशेष मार्गास प्रवर्गब आरण इति मार्गासवर्गब याांच्यासाठी आिक्षण) 
अरधरनयम,2001. 

3. शासन रनणबय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. र्ीसीसी1097/प्र.क्र.2/97/16-र्, रद. 29.3.1997. 
4. शासन रनणबय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र.र्ीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-र्,                               

रद. 5.12.2018 व शासन शुध्दीपत्रक रद. 19.12.2018. 
5. शासन रनणबय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. िाआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ, रद. 12.02.2019. 

 
प्रसतावना :-  

भाितीय सांरवधानातील अनुच्छेद 15 (4) व (५) आरण अनुच्छेद 16 (४) अन्वये आिक्षणाचा लाभ देण्यात 

आलेल्या मार्गासवर्गीय प्रवर्गांव्यरतरिक्त, िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी, शासकीय शैक्षरणक 

सांसिा/ अनुदारनत रवद्यालये, मिारवद्यालये, सवब उच्च रशक्षण देणाऱ्या शैक्षरणक सांसिा, रवना अनुदारनत 

रवद्यालये, मिारवद्यालये व शैक्षरणक सांसिा यामध्ये एकूण प्रवशे द्यावयाच्या जार्गाांमध्ये 10 % आिक्षण रवरित 

किण्याचा तसेच शासकीय आसिापना, रनमशासकीय आसिापना, मांडळे/मिामांडळे/नार्गिी सिारनक सविाज्य 

सांसिा/ग्रामीण सिारनक सविाज्य सांसिा, प्रारधकिणे याांच्या आसिापनाविील रनयुक्तीसाठी सिळसेवचे्या 

पदाांमध्ये 10 % आिक्षण रवरित किण्याचा रनणबय िाज्य शासनाने सांदभब क्र.5 येिे नमूद केलेल्या                                   

रद. 12.02.2019 िोजीच्या शासन रनणबयान्वये घेतलेला आिे. त्यास अनुसरुन शासन रनणबय, सामान्य 

प्रशासन रवभार्ग क्र. र्ीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-र्, रद.5.12.2018 व शासन शुध्दीपत्रक                       

रद. 19.12.2018 अन्वये रविीत केलेल्या सिळसेवा भितीच्या बर्दूनामावलीमध्ये  सुधािणा किण्याची र्ार् 

शासनाच्या रवचािाधीन िोती.  यार्ार्त शासन खालील प्रमाणे आदेश देत आिे.   
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   शासन रनणबय :-   

   भाितीय सांरवधानातील अनुच्छेद 15 (4) व (५) आरण अनुच्छेद 16 (४) अन्वये आिक्षणाचा लाभ 

देण्यात आलेल्या मार्गासवर्गीय प्रवर्गांव्यरतरिक्त, िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी, (ईडब्ललूएस) 

असा नवीन वर्गब तयाि किण्यात आला असून  या वर्गासाठी, िाज्याच्या लोकसेवाांमधील शासकीय / 

रनमशासकीय सेवते सिळसवेा  भितीच्या पदाांमध्ये 10 टक्के आिक्षण रवरित किण्यात आले आिे. त्यानुसाि 

शासन रनणबय सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र. र्ीसीसी 2018/प्र.क्र.581 ए/2018 /16-र्, रद.5.12.2018 

अन्वये रवरित किण्यात आलेली बर्दुनामावली सुधारित किण्यात येत आिे.  

2.  िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी , (ईडब्लल्यएूस)   शासकीय / रनमशासकीय सेवतेील सिळसेवा 

भितीसांदभात रद. १ फेब्रवुािी, 2019 या रदनाांकापासनू  सोर्तच्या परिरशष्ट-अ नुसाि रवरित किण्यात येत 

असलेल्या सुधारित बर्दुनामावलीचा अवलांर् किण्यात यावा. 

3.   आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी ,(ईडब्लल्यूएस)   सिळसवेनेे भिण्यात येणािी 10 टक्के आिक्षणाची 

पदे रदनाांक  रद. १ फेब्रवुािी, 2019 पासून भिणे आवश्यक आिे. यानुसाि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी ,

(ईडब्लल्यूएस)  आिक्षणाची र्गणना किताांना, सोर्त जोडलेल्या परिरशष्ट-र् मध्ये नमूद केलेल्या कायबपध्दतीचा 

अवलांर् किण्यात यावा.   

4.  103 व्या घटनादुरुसती अन्वये किण्यात आलेला कायदा रदनाांक 14 जानेवािी, 2019 पासून 
अांमलात आलेला असल्याने रदनाांक 14 जानेवािी, 2019 ते 31 जानेवािी,2019 या कालावधीत ज्या 
जारििातींमध्ये  आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी 10 टक्के आिक्षणानुसाि पदाांच्या समावशे केला असेल अशा 
पदाांना सुध्दा िे आिक्षण लारू्ग िािील.  
 5.    यापढेु सवब मांत्रालयीन प्रशासकीय रवभार्गाांनी सिळसेवा भितीसाठी सोर्त जोडलेल्या परिरशष्ट-
अ नुसाि सधुारित बर्दुनामावलीचा अवलांर् किावा. 
6. सदि शासन रनणबय िाज्यातील सवब शासकीय, रनमशासकीय कायालये, सेवामांडळे, 
मिानर्गिपारलका, नर्गिपारलका, शैक्षरणक सांसिा, सिारनक सविाज्य सांसिा, रजल्िा परिषदा, मिामांडळे, 
शासकीय अनुदान प्राप्त सांसिा, रवद्यापीठे, सिकािी सांसिा, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अरधपत्त्याखालील 
बकवा शासनाने अनुदान रदलेली मांडळे इत्यादींना  लारू्ग  िािील. यार्ार्त सवब प्रशासकीय रवभार्गाांनी त्याांच्या 
अरधनसत असलेल्या सवब क्षेरत्रय कायालयाांना/आसिापनाांना योग्य ते आदेश रनर्गबरमत किावते.  
7.   सिळसेवदे्वािे किण्यात येणाऱ्या रनयकु्त्याांर्ार्त, विील प्रमाणे  बर्दुनामावलीचा अवलांर् किताना, 
सोर्त जोडलेल्या  परिरशष्ट-र् मध्ये नमूद किण्यात आलेल्या सूचनाांचे पालन किण्यात याव.े 
8.            िे आदेश रदनाांक 1 फेब्रवुािी, 2019 पासनू अांमलात येतील. 
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               9.           सदििू शासन रनणबय मिािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसिळावि उपलब्लध 

किण्यात आला असनू त्याचा सांर्गणक साांकेताांक क्रमाांक  201902161212459607  असा आिे. िा शासन 

रनणबय रडजीटल सवाक्षिीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

 मिािाष्राच ेिाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 

 

 

                                         ( रशवाजी दौंड ) 
                                                                                 सरचव (सारवस), मिािाष्र शासन. 

प्ररत, 
1) िाज्यपाल याांच ेप्रधान सरचव,िाजभवन,मलर्ाि रिल,मुांर्ई. 
2) मुख्यमांत्रयाांच ेअपि मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव,मांत्रालय,मुांर्ई. 
3) सवब मांत्री/िाज्यमांत्री याांच ेखाजर्गी सरचव, 
4) मा. रविोधी पक्षनेता,रवधानपरिषद 
5) मा. रविोधी पक्षनेता,रवधानसभा 
6) सवब रवधानसभा सदसय/रवधानपरिषद सदसय व सांसद सदसय,मिािाष्र िाज्य,मुांर्ई. 
7) मुख्य सरचव,मिािाष्र िाज्य. 
8) अपि मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव, सवब मांत्रालयीन रवभार्ग, 
9) प्रधान सरचव,मिािाष्र रवधानमांडळ सरचवालय(रवधानसभा) 
10) प्रधान सरचव,मिािाष्र रवधानमांडळ सरचवालय(रवधानपरिषद) 
11) सवब रवभार्गीय आयकु्त, 
12) सवब रजल्िारधकािी, 
13) सवब रजल्िा परिषदाांच ेमुख्य कायबकािी अरधकािी, 
14) प्रर्ांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांर्ई, 
15) प्रर्ांधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुांर्ई, 
16) प्रर्ांधक, लोकायकु्त आरण उपलोकायकु्त याांच ेकायालय, मुांर्ई, 
17) प्रर्ांधक,मिािाष्र प्रशासकीय न्यायारधकिण,मुांर्ई,नार्गपिू,औिांर्गार्ाद, 
18) सरचव, मिािाष्र लोकसेवा आयोर्ग, मुांर्ई, 
19) सरचव,िाज्य रनवडणकू आयोर्ग, 
20) सरचव,िाज्य मारिती आयोर्ग, 
21) मिासांचालक, मारिती व जनसांपकब  मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांर्ई, 
22) िाज्यातील सवब मिामांडळे आरण उपक्रम याांचे व्यवसिापकीय सांचालक, 
23) सवब मिानर्गिपारलकाांचे आयकु्त, 
24) सवब मुख्यारधकािी, नर्गिपरिषदा/नर्गिपारलका, 
25) सांचालक, समाजकल्याण, पणेु, 
26) आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक, 
27) सांचालक, आरदवासी सांशोधन व प्ररशक्षण सांसिा, पणेु, 
28) सांचालक, सेवायोजन, मुांर्ई, 

SHIVAJI 
RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99a2e19d25d8a33bf92aacc08f1abf37c100141f30d
445bb4f9eaf5acb6e718, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221982cc
926ec215f4b3ac3db9582d97e, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
Date: 2019.02.16 12:16:27 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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29) मिालेखापाल, मिािाष्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), मुांर्ई/नार्गपिू, 
30) मिालेखापाल, मिािाष्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुांर्ई/नार्गपिू, 
31) अरधदान व लेखा अरधकािी, मुांर्ई, 
32) रनवासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, मुांर्ई,      
33) सवब मांत्रालयीन रवभार्गाांच्या अरधपत्याखालील रवभार्ग प्रमुख व कायालय प्रमुख, 
34) सवब मांत्रालयीन रवभार्ग, त्याांना  रवनांती  किण्यात येते की, त्याांच्या अरधपत्त्याखालील सवब रवभार्ग 

प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांना सदि शासन रनणबयाची प्रत,त्याांच्या सतिावरुन सवतांत्रपणे पाठवून 
कायबवािी किण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

35) ग्रांिपाल, मिािाष्र रवधानमांडळ सरचवालय, रवधानभवन मुांर्ई 
36) सवब मान्यता प्राप्त िाजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये,मिािाष्र िाज्य, 
37) रनवड नसती, कायासन 16-र्. 
 

*********** 
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परिरशष्ट - अ 
सिळसेवा 100 बर्दूनामावली 

 

 

 

 

 

 

 

बर्दु क्र. प्रवर्गब बर्दु क्र प्रवर्गब बर्दु क्र प्रवर्गब 
1 अनुसूरचत जाती 35 इति मार्गास वर्गब 69 इति मार्गास वर्गब 
2 अनुसूरचत जमाती 36  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास   वर्गब 70 खुला 
3 रवमुक्त जाती (अ)  37 अनुसूरचत जाती 71 अनुसूरचत जमाती 
4 भटक्या जमाती (र्) 38 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 72 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास वर्गब 
5 इति मार्गास वर्गब 39 इति मार्गास वर्गब 73 अनुसूरचत जाती 
6 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 40 खुला 74 खुला 
7 भटक्या जमाती (क) 41 रवमुक्त जाती (अ) 75 इति मार्गास वर्गब 
8 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 42  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास   वर्गब 76 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 
9 इति मार्गास वर्गब 43 अनुसूरचत जाती 77 भटक्या जमाती (ड) 

10 खुला 44 खुला 78 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास   वर्गब 
11 भटक्या जमाती (ड) 45 इति मार्गास वर्गब 79 इति मार्गास वर्गब 
12 अनुसूरचत जाती 46 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक   80 खुला 
13 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 47 भटक्या जमाती (र्) 81 अनुसूरचत जाती 
14 खुला 48  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 82 खुला 
15 रवशेष मार्गास प्रवर्गब 49 इति मार्गास वर्गब 83 रवमुक्त जाती (अ) 
16 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 50 खुला 84 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 
17 इति मार्गास वर्गब 51 अनुसूरचत जाती 85 इति मार्गास वर्गब 
18  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 52 खुला 86 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 
19 इति मार्गास वर्गब 53 अनुसूरचत जमाती 87 रवशेष मार्गास प्रवर्गब 
20 खुला 54  सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 88 खुला 
21 अनुसूरचत जाती 55 इति मार्गास वर्गब 89 इति मार्गास वर्गब 
22 खुला 56 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 90 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास   वर्गब 
23 अनुसूरचत जमाती 57 भटक्या जमाती (क) 91 अनुसूरचत जाती 
24 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास  वर्गब 58 खुला 92 खुला 
25 इति मार्गास वर्गब 59 इति मार्गास वर्गब 93 अनुसूरचत जमाती 
26 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 60 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास वर्गब 94 खुला 
27 अनुसूरचत जाती 61 अनुसूरचत जाती 95 इति मार्गास वर्गब 
28 खुला 62 खुला 96 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास  वर्गब 
29 इति मार्गास वर्गब 63 अनुसूरचत जमाती 97 अनुसूरचत जाती 
30 सामारजक आरण शैक्षरणक मार्गास  वर्गब 64 खुला 98 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 
31 भटक्या जमाती (क) 65 इति मार्गास वर्गब 99 भटक्या जमाती (र्)/(क) 
32 खुला 66 सामारजक आरण शैक्षरणक  मार्गास वर्गब 100 खुला 
33 अनुसूरचत जमाती 67 अनुसूरचत जाती   
34 खुला 68 आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक   
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प्रवर्गबरनिाय आिरक्षत बर्दु 
                                   

अक्र प्रवर्गब आिक्षणाची 
टक्केवािी 

बर्दु क्रमाांक 

1 अनुसूरचत जाती 13 % 1, 12, 21, 27, 37, 43, 51, 61, 67, 73, 81, 91, 97 

2 अनुसूरचत जमाती 7 % 2, 23, 33, 53, 63, 71, 93 

3 रवमुक्त जाती (अ) 3% 3, 41, 83,  

4 भटक्या जमाती (र्) 2.5% 4, 47  
99(र्/क) 5 भटक्या जमाती (क) 3.5% 7, 31, 57,         

6 भटक्या जमाती (ड) 2% 11, 77 

7 रवशेष मार्गास प्रवर्गब 2% 15, 87 

8 इति मार्गास प्रवर्गब 19% 5, 9, 17, 19, 25, 29, 35, 39, 45, 49, 55, 59, 65, 
69, 75, 79, 85, 89, 95 

9 सामारजक आरण शैक्षरणक 
मार्गास वर्गब 

16% 6, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 
84, 90, 96 

10 आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटक 

10% 8, 16, 26, 38, 46, 56, 68, 76, 86, 98 

11 खुला 22% 
 
 

10, 14, 20, 22, 28, 32, 34,  40, 44, 50, 52, 58, 
62, 64, 70, 74, 80, 82, 88,92, 94, 100 
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परिरशष्ट - र् 
                            बर्दुनामावलीचा वापि किण्यासांर्ांधीच्या सचूना. 

1.  सिळसेवा भितीच्या पदाांसांदभात िाज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाांसाठी ,(ईडब्लल्यूएस)  रविीत 
केलेल्या 10 टक्के आिक्षणाच्या तितुदीस अनुसरुन सुधारित बर्दुनामावली तयाि किताना या शासन 
रनणबयासोर्त जोडलेल्या परिरशष्ट-अ नुसाि रवरित केलेली 100 बर्दुनामावली  वापिण्यात यावी.            

2. शासन शुध्दीपत्रक रद.19.12.2018  सोर्त जोडलेल्या परिरशष्ट क नुसाि सामारजक आरण शैक्षरणक 
मार्गास (एसईर्ीसी) वर्गाकरिता येणाऱ्या आिक्षणानुसाि र्गणना किावी तद्नांति नव्याने आिक्षण लारू्ग 
केलेल्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी 1०% आिक्षणाची र्गणना किावी. 

 

उदा. एखाद्या सांवर्गात सिळेसेवचे्या कोट्यातील मांजूि पदसांख्या 150 आिे. रद.1.2, २०१9 पयंत या सांवर्गात 
97 पदे कायबित असुन 53  पदे भिण्यासाठी उपलब्लध आिेत, असे र्गृरित धिल्यास त्या सांवर्गाचा  
प्रवर्गबरनिाय तपशील खालील प्रमाणे िािील- 

 

 वरिल उदाििणात एकूण 82 पदे भिण्यासाठी उपलब्लध आिेत.त्यावरून एसईर्ीसी वर्गाकरिता 16 टक्के 
आिक्षणानुसाि तसेच  आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ,(ईडब्लल्यूएस)  वर्गाकिीता 10 टक्के आिक्षणानुसाि पदे 
रनरित किताना खाली रदलले्या उदाििणानुसाि कायबवािी किावी. 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
13% 

अ.ज. 
7% 

रव.जा.अ 

3% 
भ.ज.र् 

2.5% 
भ.ज.क 

3.5% 
भ.ज.ड 

2% 
रव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

खुला/ 
अिाखीव 

48% 

एकूण 

100% 

1 मांजूि पदे  20 11 4 4 5 3 3 28 72 १50 
2 भिलेली पदे  10 6 2 3 3 2 1 15 55 97 
3 रद.1.2.2019 िोजी  

भरावयाची  पदे  
10 5 2 1 2 1 2 13 17 53 

4 रद.01.1.2019 ते 
रद. 31.12.2019 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य  भरावयाची  
पदे 

5 2 1 0 0 0 1 10 10 29 

5 एकूण  भरावयाची  
पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 27 82 

परिल्या भिती वषात 
एकूण भिावयाची पदे 

ईडब्लल्यूएस करिता परिल्या भिती 
वषात  एकूण भिावयाच्या पदाांच्या 10 
टक्केनुसाि येणािी पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती   ईडब्लल्यएूस  घटकाची 
प्रत्यक्ष भिलेली व कायबित पदे 

82 8.2 
पणुांकात 8पदे 

8 

परिल्या भिती वषात 
एकूण भिावयाची पदे 

एसईर्ीसी करिता परिल्या भिती वषात 
एकूण भिावयाच्या पदाांच्या 16 
टक्केनुसाि येणािी पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती    एसईर्ीसी  वर्गाची 
प्रत्यक्ष भिलेली व कायबित पदे 

82 13.12 
पणुांकात 13 पदे 

13 
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भिती वषब-1 

(रद.1.1.2019 ते रद.31.12.2019) 
 

                        परिल्या भिती वषात एसईर्ीसी करिता 13 पदे व ईडब्ललएूस करिता 8पदे उपलब्लध िोतील 

 

 
भिती वषब-2 

           (रद.1.01.2020 ते रद.31.12.2020) 

 दुस-या भिती वषात भिण्यासाठी 45 पदे उपलब्लध असल्यास एसईर्ीसी वर्गाच्या व ईडब्लल्यूएस करिता 
आिक्षणाची र्गणना खालीलप्रमाणे किावी- 

 

                  
 

  

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  रव.जा.अ 

 
भ.ज.र् 

 
भ.ज.क 

 
भ.ज.ड 

 
रव.मा.प्र. 

 
इ.मा.व. 

 
एसईबीसी 

16% 
ईडब्ल्यएूस़़ 

 10% 
अिाखीव 

 
एकूण 

100% 

1 एकूण  
भरावयाची पदे  

15 7 3 1 2 1 3 23 13 8 6 82 

परिल्या भिती वषातील 
एकूण भिती केलेली पदे + 
दुस-या भिती वषातील 
भिावयाची पदे 

एसईर्ीसी करिता एकूण 
भिती किावयाच्या पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येणािी पदे 

दुस-या भिती वषात 
एसईर्ीसी वर्गासाठी 
उपलब्लध पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती 
एसईर्ीसी वर्गाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायबित  पदे 

1 2 3 4 

82+45=127 127 रिक्त पदाांच्या 16 
टक्के= 20.32 
पणुांकात 20 पदे 

सतांभ 2 प्रमाणे उपलब्लध पदे 
-  परिल्या भिती   वषात 
भिलेली व  कायबित 
एसईर्ीसीची पदे 
20-13=7 

7 

परिल्या भिती वषातील 
एकूण भिती केलेली पदे + 
दुस-या भिती वषातील 
भिावयाची पदे 

ईडब्लल्यूएस करिता परिल्या 
भिती वषात  एकूण 
भिावयाच्या पदाांच्या 10 
टक्केनुसाि येणािी पदे 

दुस-या भिती वषात 
ईडब्लल्यूएस   साठी 
उपलब्लध पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती 
ईडब्लल्यूएस करिता  प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायबित  पदे 

1 2 3 4 

82+45=127 127 रिक्त पदाांच्या 10 
टक्के= 12.7 
पणुांकात 13 पदे 

सतांभ 2 प्रमाणे उपलब्लध पदे 
-  परिल्या भिती   वषात 
भिलेली व  कायबित  
ईडब्लल्यूएस ची पदे 
13-8=5 

5 
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दुस-या भिती वषात एसईर्ीसी करिता 7 पदे व ईडब्लल्यूएस करिता 5 पदे उपलब्लध िोतील 
 

 

भिती वषब-3 
       (रद.1.1.2021 ते रद.31.12.2021) 

रतस-या भिती वषात भिण्यासाठी 23 पदे उपलब्लध असल्यास एसईर्ीसी वर्गाच्या व ईडब्ललूएस 
घटकासाठी आिक्षणाची र्गणना खालीलप्रमाणे किावी- 

 

 
 

 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  रव.जा.अ 

 
भ.ज.र् 

 
भ.ज.क 

 
भ.ज.ड 

 
रव.मा.प्र. 

 
इ.मा.व. 

 
एसईबीसी 

16% 
ईडब्ल्यएूस 

10% 
अिाखीव 

 
एकूण 

100% 

1 परिल्या भिती 
वषात भिलेली पदे 

15 7 3 1 2 1 3 23 13 8 6 82 

2 दुस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

10 5 1  0 1 0 2 11 7 5 3 45 

3 एकूण 25 12 4 1 3 1 5 34 20 13 9 127 

परिल्या व दुस-या भिती 
वषातील एकूण भिती 
किावयाची पदे + रतस-या 
भिती वषातील रिक्त पदे 

एसईर्ीसी करिता एकूण 
भिती किावयाच्या पदाांच्या 
16 टक्केनुसाि येणािी पदे 

रतस-या भिती वषात 
एसईर्ीसी वर्गासाठी 
उपलब्लध पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती 
एसईर्ीसी वर्गाची प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायबित  पदे 

1 2 3 4 
82+45+23=150 150 पदाांच्या 16 टक्के= 

24 पदे 
 

सतांभ 2 प्रमाणे उपलब्लध 
पदे - मार्गील  दोन 
वषातील एसईर्ीसी ची 
कायबित पदे ( 1 ल्या 
भिती वषातील + 2    -या 
भिती वषातील कायबित 
पदे) 24-20 =4 

                  4 

परिल्या व दुस-या भिती 
वषातील एकूण भिती 
किावयाची पदे + रतस-या 
भिती वषातील रिक्त पदे 

ईडब्लल्यूएस करिता एकूण 
भिावयाच्या पदाांच्या 10 
टक्केनुसाि येणािी पदे 

रतस-या  भिती वषात 
ईडब्लल्यूएस   घटकासाठी 
उपलब्लध पदे 

भिती प्ररक्रयेअांती 
ईडब्लल्यूएस करिता  प्रत्यक्ष 
भिलेली व कायबित  पदे 

1 2 3 4 
82+45+23=150 150 पदाांच्या 10टक्के= 15 

पदे 
पणुांकात 15 पदे 

सतांभ 2 प्रमाणे उपलब्लध पदे 
- मार्गील  दोन वषातील  
ईडब्लल्यूएस ची कायबित 
पदे ( 1 ल्या भिती 
वषातील + 2    -या भिती 
वषातील कायबित पदे) 
15-13=2 

2 
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रतस-या भिती वषात एसईर्ीसी करिता 4पदे व ईडब्लल्यएूस करिता 2 पदे उपलब्लध िोतील 

 

वरिलप्रमाणे आिक्षण र्गणनेची कायबवािी जोपयंत सामारजक व शैक्षरणक दृष्ट्या मार्गास वर्गाकिीता 
(एसईर्ीसी) सांवर्गातील मांजूि पदसांख्येच्या सिळसेवचे्या कोट्याच्या 16 टक्के आिक्षणानुसाि व ईडब्लल्यूएस 
आिक्षणानुसाि मांजूि पदसांख्येच्या सिळसेवचे्या कोट्याच्या 10 टक्के पणुब  आिरक्षत पदे उपलब्लध िोत 
नािीत,तोपयंत चालू ठेवावी. सामारजक आरण शैक्षरणकदृष्ट्या मार्गास (एसईर्ीसी) वर्गासाठी 16 टक्के 
आिक्षणानुसाि व ईडब्लल्यएूससाठी 10 टक्के आिक्षणानुसाि पणुब आिरक्षत पदे उपलब्लध झाल्यानांति मात्र प्रत्येक 
प्रवर्गबरनिाय अनुज्ञये टक्केवािीनुसाि त्या-त्या  प्रवर्गाची पदे भिण्यात यावीत. 

1) वरिलप्रमाणे आिक्षणाची र्गणना कितेवळेेस उवबरित मार्गास प्रवर्गांच्या (अजा,अज,रवजा-
भज,रवमाप्र व इमाव) आिक्षणास र्ाधा न आणता किावी. 

2) पद भिती केलेल्या ईडब्लल्यूएस उमेदवािाांची बर्दुनामावलीत बर्दु क्रमाांक 8पासून नोंद प्रािांभ करून 
यानुसाि त्यापढेु सदि वर्गासाठीच्या बर्दुांवि  नोंद किावी. 

3) सधुारित बर्दुनामावली तयाि  किताना सध्या सांवर्गातील मांजूि पदसांख्येच्या सिळसेवा कोटयातील 
पदसांख्या लक्षात घेऊन आिक्षण बर्दु रनरित किण्यात यावते. भरवष्यात सांवर्गब सांख्येत वाढ झाल्यास, 
अिवा घट झाल्यास, सांर्ांरधत वषाची बर्दुनामावली तयाि किताना सिळसेवा कोट्यातील पदसांख्येनुसाि 
आिरक्षत बर्दुांची सांख्या त्या प्रमाणात जासत अिवा कमी किण्यात यावी. 

4) अपवादात्मक परिस्सितीत म्िणजचे ज्यावळेी खुल्या प्रवर्गात रिक्तता कमी असेल अशा वळेी , 
एसईर्ीसी प्रवर्गाकरिता रिक्त पदाांच्या 16 टक्के नुसाि र्गणना केल्यावि तसेच आर्थिक दुर्बल घटकाांसाठी, 
रिक्त पदाांच्या 10 टक्के नुसाि र्गणना केल्यानांति, पयाप्त रिक्त पदे भिण्यासाठी उपलब्लध नसतील अशा 
परिस्सितीत एसईर्ीसी प्रवर्गासाठी व ईडब्लल्यूएससाठी पदे भिताना आिक्षण र्गणनेनुसाि येणाऱ्या पदाांच्या 
16:10 या र्गणुोत्तिाच्या प्रमाणात या भितीवषात भिण्यात यावीत व उवबरित पदे रिक्ततेनुसाि 
टप्प्याटप्प्याने भिण्यात यावीत.     

 

 

 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  रव.जा.अ 

 
भ.ज.र् 

 
भ.ज.क 

 
भ.ज.ड 

 
रव.मा.प्र. 

 
इ.मा.व. 

 
एसईबीसी 

16% 
ईडब्ल्यएूस 

10% 
अिाखीव 

 
एकूण 

100% 

1 परिल्या भिती 
वषात भिलेली पदे 

15 7 3 1 2 1 3 23 13 8 6 82 

2 दुस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

10 5 1  0 1 0 2 11 7 5 3 45 

3 रतस-या भिती 
वषात भिावयाची 
पदे 

2 2 1 1 0 0 1 2 4 2 8 23 

4 एकूण 27 14 5 2 3 1 6 46 24 15 17 150 
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उदा. एखाद्या सांवर्गात सिळेसेवचे्या कोट्यातील मांजूि पदसांख्या 5476 आिे. रद.1.2, २०१9 पयंत या सांवर्गात 
4916 पदे कायबित असुन 560  पदे भिण्यासाठी उपलब्लध आिेत, अस ेर्गृरित धिल्यास त्या सांवर्गाचा  
प्रवर्गबरनिाय तपशील खालील प्रमाणे िािील- 

वरिल उदाििणात एकूण 560 पदे भिण्यासाठी उपलब्लध आिेत.त्यावरून एसईर्ीसी वर्गाकरिता 16 टक्के 
आिक्षणानुसाि तसचे  आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाकरिता (ईडब्लल्यएूस)  10 टक्के आिक्षणानुसाि पदे रनरित 
किताना खाली रदलले्या उदाििणानुसाि कायबवािी किावी. 

 
 

 

विील उदाििणाचे अवलोकन केले असता एसईर्ीसी प्रवर्गाकरिता 90 पदे व  ईडब्लल्यएूस करिता 56 पदे 
भिण्यासाठी उपलब्लध िोऊ शकतात. तिारप खुल्या प्रवर्गात केवळ 67 रनव्वळ रिक्त पदे उपलब्लध 
असल्याने अशा परिस्सितीत, एसईर्ीसी प्रवर्गासाठी व  ईडब्लल्यूएस करिता पदे भिताना,  आिक्षण 
र्गणनेनुसाि येणाऱ्या पदाांच्या आिक्षणाच्या टक्केवािीच्या प्रमाणशीि र्गणुोत्तिाच्या (16:10) या प्रमाणात 
भिण्यात यावीत व उवबरित पदे रिक्ततेनुसाि पढुील भिती वषांत अनुशेष म्िणनू टप्प्याटप्प्याने भिण्यात 
यावीत.  

एसईर्ीसी करिता उपलब्लध पदे :-उदा. उपलब्लध 67 पदाांच्या 16:10 या र्गुणोत्तिानुसाि 67 *(र्गुरणले) 
1६/26 = 1072/26=41.23 पणूांकात 41 पदे एसईर्ीसी करिता भिण्यात यावीत. तसेच  

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
13% 

अ.ज. 
7% 

रव.जा.अ 

3% 
भ.ज.र् 

2.5% 
भ.ज.क 

3.5% 
भ.ज.ड 

2% 
रव.मा.प्र. 

2% 
इ.मा.व. 
19% 

खुला/ 
अिाखीव 

48% 

एकूण 

100% 

1 मांजूि पदे  712 383 164 137 192 110 110 1040 2628 5476 

2 भिलेली पदे  668 129 151 119 203 75 123 900 2548 4916 

3 भरावयाची  पदे  44 254 13 18 +11 35 +13* 140 80 560 

4 रनव्वळ भिावयाची 
पदे 

44 254 13 18 0 24 0 140 80-
13*=67 

560 

5 रद.01.2.2019 ते 
रद. 31.12.2019 या 
कालावधीतील 
सांभाव्य  भरावयाची  
पदे 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 एकूण  भरावयाची  
पदे  

44 254 13 18 0 24 0 140 67 560 

परिल्या भिती वषात एकूण 
भिावयाची पदे 

एसईर्ीसी करिता परिल्या भिती वषात एकूण भिावयाच्या 
पदाांच्या 16 टक्केनुसाि येणािी पदे 

560 89.6 
पणुांकात 90 पदे 

परिल्या भिती वषात एकूण 
भिावयाची पदे 

ईडब्लल्यूएस करिता परिल्या भिती वषात  एकूण भिावयाच्या 
पदाांच्या 10 टक्केनुसाि येणािी पदे 

560 56 पदे 
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ईडब्लल्यूएस करिता उपलब्लध पदे :-उपलब्लध 67 पदाांच्या 16:10 या र्गुणोत्तिानुसाि 67 *(र्गुरणले) 10/26 = 
670/26=25.76 पणूांकात 26पदे ईडब्लल्यूएस करिता भिण्यात यावीत. 
 

भिती वषब-1 

(रद.1.2.2019 ते रद.31.12.2019) 

                       विील र्गणनेनुसाि  परिल्या भिती वषात एसईर्ीसी करिता 41 पदे व ईडब्ललएूस करिता 26 
पदे उपलब्लध िोतील 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           

५) सवब मांत्रालयीन रवभार्ग प्रमुखाांनी, त्याांच्या अरधनसत सवब आसिापनाांना विील रवरवध सांवर्गाच्या र्ार्तीत 
यानुसाि योग्य ती कायबवािी तातडीने किण्याच्या सचुना द्याव्यात. प्रत्येक सांवर्गार्ार्त विील मार्गबदशबक 
सूचनाांनुसाि केलेल्या कायबवािीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकािे कायबवािी किण्यात आलेली आिे 
याची खातिजमा किण्यात यावी. 

६) सध्या आिक्षणासांदभात अस्सतत्वात असलेले रवरवध शासन आदेश विीलप्रमाणे सुधािण्यात आले 
असल्याच ेर्गृरित धिण्यात याव.े 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

************ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ 

क्र 

तपशील अ.जा. 
 

अ.ज.  रव.जा.अ 

 
भ.ज.र् 

 
भ.ज.क 

 
भ.ज.ड 

 
रव.मा.प्र. 

 
इ.मा.व. 

 
एसईबीसी 

16% 
ईडब्ल्यएूस 

10% 
अिाखीव 

 
एकूण 

100% 

1 एकूण  
भिावयाची पदे  

44 254 13 18 0 24 0 140 41 26 0 560 



शुद्धिपत्रक-प्राथद्धिक/उच्च प्राथद्धिक/िाध्यद्धिक 
व उच्च िाध्यद्धिक द्धवद्यालय/ कद्धिष्ठ 
िहाद्धवद्यालयािधील द्धशक्षकाांची शैक्षद्धिक व 
व्यावसाद्धयक अहहता द्धिद्धित करण्याबाबत. 
 

िहाराष्र शासि 

शालये द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, 
शासि शुद्धिपत्रक क्र. सांकीिह- 2018/प्र.क्र.397/टीएिटी-1, 

िांत्रालय, िुांबई 400 032. 
द्धििाांक :  16 िे, 2019  

 

वाचा :-  1) शासि द्धििहय, सिक्रिाांक द्धि.07/02/2019. 
   2) शासि शुध्ध्िपत्रक सि क्रिाांक द्धि. 25.02.2019 . 
   3) सांचालक, द्धवद्या प्राद्धधकरि याांचे पत्र क्र. िराशैसांव्रव/अद्धवद्धव/ शैअहहता/1193,  
        द्धि. 28.02.2019.               

शुद्धिपत्रक :-       वाचा यथेील शासि शुध्ध्िपत्रक द्धि.25.02.2019 िधील पद्धरद्धशष्ट "ब" ते "ड" 
िध्ये पुढील प्रिािे सुधारिा करण्यात येत आहेत:- 
पद्धरद्धशष्ट अिुक्रिाांक सुधारिा 

       ब 8 "िहाराष्र- किाटक सीिावती भागातील 865 गावातील 
उिेिवाराांिा अिुक्रिाांक 1 ते 7 िधील द्धवषयाांपैकी कोित्याही एका 
द्धवषयासह  किाटक राज्याची TCH परीक्षा  उत्तीिह असल्यास पात्र 
सिजण्यात येईल" हा िुद्दा िव्यािे अांतभभहत करण्यात येत आहे. 

        ड 6 अध्यापिाच्या द्धवषयाांिध्ये "ग्रांथालय व िाद्धहतीशास्त्र, तत्वज्ञाि" या 
द्धवषयाांचा सिावशे करण्यात येत आहे. 

ड 7 इयत्ता 11 वी व 12 वी द्धशक्षकाांच्या शैक्षद्धिक व व्यावसाद्धयक 
अहहतेिधील ककवा िांतर "तत्त्वज्ञाि द्धवषयातील" ऐवजी "तकह शास्त्र / 
तत्त्वज्ञाि द्धवषयातील" अशी सुधारिा करण्यात येत आहे.  

 

2.  सिर शासि शुद्धिपत्रक िहाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध असभि त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रिाांक  201905161533235921 असा 
आहे. हा आिेश द्धडद्धजटल स्वाक्षरीिे साक्षाांद्धकत करुि काढण्यात येत आहे. 

िहाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशािुसार व िावािे, 
 

 

           (स्वध्निल कापडिीस) 
अवर सद्धचव, िहाराष्र शासि 

प्रत:- 
1) िा. राज्यपाल याांचे सद्धचव, राजभवि, िुांबई 

Swapnil Yashwantrao 
Kapadnis

Digitally signed by Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education 
And Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b2271dd1361e9daca04be6c67
76fa9545e2476799d, cn=Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
Date: 2019.05.16 15:36:57 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) िा. िुख्यिांत्री याांचे प्रधाि सद्धचव 

3) िा. द्धवरोधी पक्षिेता, द्धवधाि पद्धरषि/द्धवधाि सभा िहाराष्र द्धवधाििांडळ सद्धचवालय, िुांबई 

4) िा. िांत्री (शालेय द्धशक्षि ) याांचे खाजगी सद्धचव. 
5) िा. िांत्री (सवह) याांचे खाजगी सद्धचव. 
6) िा. राज्यिांत्री (सवह) याांचे खाजगी सद्धचव. 
7) िा. द्धवधाि पद्धरषि/द्धवधाि सभा सिस्य (सवह), द्धवधाि भवि, िुांबई. 
8) िुख्य सद्धचव याांचे स्वीय सहायक. 
9) अनपर िुख्य सद्धचव, शालेय द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, िांत्रालय िुांबई. 
10) अपर िुख्य सद्धचव/प्रधाि सद्धचव, (सवह) िांत्रालय,िुांबई. 
11) आयुक्त (द्धशक्षि), िहाराष्र राज्य, पुिे. 
12) आयुक्त, िहाराष्र प्राथद्धिक द्धशक्षि पद्धरषि, पुिे.  
13) द्धशक्षि सांचालक (प्राथद्धिक),िहाराष्र राज्य,पुिे. 
14) द्धशक्षि सांचालक (िाध्यद्धिक व उच्च िाध्यद्धिक),िहाराष्र राज्य, पुिे. 
15) सांचालक, िहाराष्र राज्य शैक्षद्धिक सांशोधि व प्रद्धशक्षि पद्धरषि, पुिे. 
16) अध्यक्ष, िहाराष्र राज्य िाध्यद्धिक व उच्च िाध्यद्धिक द्धशक्षि िांडळ. 
17) द्धवभागीय आयुक्त (िहसभल द्धवभाग) सवह 
18) सवह द्धजल्हाद्धधकारी, 
19) आयुक्त, िहािगरपाद्धलका (सवह) 
20) िुख्य कायहकारी अद्धधकारी, द्धजल्हा पद्धरषि (सवह) 
21) िुख्य अद्धधकारी, िगर पाद्धलका/िगर पद्धरषि (सवह) 
22)सवह द्धवभागीय द्धशक्षि उपसांचालक. 
23) सवह सहसद्धचव/उपसद्धचव/अवर सद्धचव/कक्ष अद्धधकारी,शालेय द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, िांत्रालय िुांबई. 
24) सवह द्धशक्षिाद्धधकारी (प्राथद्धिक/िाध्यद्धिक), द्धजल्हा पद्धरषि. 
25) द्धशक्षि द्धिद्धरक्षक (उत्तर/िद्धक्षि/पद्धिि), िुांबई 

25) द्धिवड िस्ती (द्धटएिटी-1) 
 

 



शुद्धिपत्रक-प्राथद्धिक/उच्च प्राथद्धिक/िाध्यद्धिक 
व उच्च िाध्यद्धिक द्धवद्यालय/ कद्धिष्ठ 
िहाद्धवद्यालयािधील द्धशक्षकाांची शैक्षद्धिक व 
व्यावसाद्धयक अहहता द्धिद्धित करण्याबाबत. 

िहाराष्र शासि 
शालये द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग 

शासि शुद्धिपत्रक क्र. सांकीिह- 2018/प्र.क्र.397/टीएिटी-1, 
िांत्रालय, िुांबई 400 032. 
द्धििाांक : 12 जूि, 2019 

 

वाचा :-  1) शासि द्धििहय, सिक्रिाांक द्धि.07/02/2019. 
              2) शासि शुध्ध्िपत्रक सि क्रिाांक द्धि. 25.02.2019. 
              3) शासि शुध्ध्िपत्रक सि क्रिाांक द्धि. 16.05.2019. 

4) सांचालक, द्धवद्या प्राद्धधकरि याांचे पत्र क्र. िराशैसांप्रप/अद्धवद्धव/ शैअहहता/2018-    
19/2373, द्धि. 03.06.2019. 
5) सांचालक, द्धवद्या प्राद्धधकरि याांचे पत्र क्र. िराशैसांप्रप/अद्धवद्धव/ शैअहहता/2018-    
19/2403, द्धि. 06.06.2019. 
 

शुद्धिपत्रक :-       
                वाचा येथील शासि शुध्ध्िपत्रक द्धि.25.02.2019 िधील पद्धरद्धशष्ट "ब" ते "ड" िध्ये पुढील 
प्रिािे सुधारिा करण्यात येत आहेत:- 

 

पद्धरद्धशष्ट अिुक्रिाांक सुधारिा 
       ब 4 इयत्ता 6 वी ते 8 वी द्धशक्षकाांच्या शैक्षद्धिक व व्यावसाद्धयक अहहतेिधील 

“िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची गद्धित/सांख्याशास्त्र द्धवषयातील पिवी” 
याऐवजी "िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची 
गद्धित/सांख्याशास्त्र/इलके्ट्रॉद्धिक्ट्स/कम्पप्युटर सायन्स/िाद्धहती 
तांत्रज्ञाि द्धवषयातील पिवी"  अशी सुधारिा करण्यात येत आहे. 

        ब 5 इयत्ता 6 वी ते 8 वी द्धशक्षकाांच्या शैक्षद्धिक व व्यावसाद्धयक अहहतेिधील 
“िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची 
भौद्धतकशास्त्र/रसायिशास्त्र/विस्पतीशास्त्र/प्रािीशास्त्र/जीव द्धवज्ञाि 
(Life Sciences)/पयावरिशास्त्र द्धवषयातील पिवी” याऐवजी 
"िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची भौद्धतकशास्त्र /रसायिशास्त्र/ 
विस्पतीशास्त्र /प्रािीशास्त्र / जीव द्धवज्ञाि (Life Sciences)/ 
पयावरिशास्त्र/सूक्ष्िजीवशास्त्र (Microbiology) / जैवतांत्रज्ञाि 
(Biotechnology)/जीवरसायिशास्त्र (Biochemistry)/ कृषीशास्त्र 
द्धवषयातील पिवी"  अशी सुधारिा करण्यात येत आहे. 
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पद्धरद्धशष्ट अिुक्रिाांक सुधारिा 

ब 6 इयत्ता 6 वी ते 8 वी द्धशक्षकाांच्या शैक्षद्धिक व व्यावसाद्धयक अहहतेिधील 
“िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची इद्धतहास/भगूोल/ अथहशास्त्र/ 
राज्यशास्त्र/सिाजशास्त्र द्धवषयातील पिवी” याऐवजी "िान्यताप्राप्त 
द्धवद्यापीठाची िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची इद्धतहास/ भगूोल/ 
अथहशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ सिाजशास्त्र/ लोकप्रशासि द्धवषयातील 
पिवी"  अशी सुधारिा करण्यात येत आहे. 

क 4 इयत्ता 9 वी व 10 वी द्धशक्षकाांच्या शैक्षद्धिक व व्यावसाद्धयक 
अहहतेिधील “िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची गद्धित/सांख्याशास्त्र 
द्धवषयातील पिवी” याऐवजी "िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची गद्धित/ 
सांख्याशास्त्र/इलके्ट्रॉद्धिक्ट्स/कम्पप्युटर सायन्स/िाद्धहती तांत्रज्ञाि 
द्धवषयातील पिवी"  अशी सुधारिा करण्यात येत आहे. 

क 5 इयत्ता 9 वी व 10 वी द्धशक्षकाांच्या शैक्षद्धिक व व्यावसाद्धयक 
अहहतेिधील “िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची भौद्धतकशास्त्र/ 
रसायिशास्त्र/विस्पतीशास्त्र/प्रािीशास्त्र/जीव द्धवज्ञाि (Life 
Sciences)/पयावरिशास्त्र द्धवषयातील पिवी” याऐवजी 
"िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची भौद्धतकशास्त्र /रसायिशास्त्र/ 
विस्पतीशास्त्र /प्रािीशास्त्र  / जीव द्धवज्ञाि (Life 
Sciences)/पयावरिशास्त्र/ सूक्ष्िजीवशास्त्र (Microbiology) / 
जैवतांत्रज्ञाि (Biotechnology)  / जीवरसायिशास्त्र 
(Biochemistry)/  कृषीशास्त्र द्धवषयातील पिवी"  अशी सुधारिा 
करण्यात येत आहे. 

क 9 इयत्ता 9 वी व 10 वी द्धशक्षकाांच्या शैक्षद्धिक व व्यावसाद्धयक 
अहहतेिधील “िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची 
इद्धतहास/भगूोल/सिाजशास्त्र/राज्यशास्त्र/अथहशास्त्र द्धवषयातील 
पिवी” याऐवजी "िान्यताप्राप्त द्धवद्यापीठाची इद्धतहास/ भगूोल/ 
सिाजशास्त्र/राज्यशास्त्र/अथहशास्त्र/लोकप्रशासि द्धवषयातील 
पिवी"  अशी सुधारिा करण्यात येत आहे. 

ड 6 अध्यापिाच्या द्धवषयािध्ये " लोकप्रशासि” या द्धवषयाचा सिावशे 
करण्यात येत आहे. 
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2. सिर शासि शुद्धिपत्रक िहाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सांगिक साांकेताांक क्रिाांक 
201906121716342921 असा आहे. हे शुद्धिपत्रक द्धडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांद्धकत करुि काढण्यात 
येत आहे. 

िहाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशािुसार व िावािे, 

 

 

           ( स्वध्प्िल कापडिीस ) 
अवर सद्धचव, िहाराष्र शासि 

प्रत:- 
1) िा. राज्यपाल याांचे सद्धचव, राजभवि, िुांबई 

2) िा. िुख्यिांत्री याांचे प्रधाि सद्धचव 

3) िा. द्धवरोधी पक्षिेता, द्धवधाि पद्धरषि/द्धवधाि सभा िहाराष्र द्धवधाििांडळ सद्धचवालय, िुांबई 

4) िा. िांत्री (शालेय द्धशक्षि ) याांचे खाजगी सद्धचव. 
5) िा. िांत्री (सवह) याांचे खाजगी सद्धचव. 
6) िा. राज्यिांत्री (सवह) याांचे खाजगी सद्धचव. 
7) िा. द्धवधाि पद्धरषि/द्धवधाि सभा सिस्य (सवह), द्धवधाि भवि, िुांबई. 
8) िुख्य सद्धचव याांचे स्वीय सहायक. 
9) अप्पर िुख्य सद्धचव, शालेय द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, िांत्रालय िुांबई. 
10) अपर िुख्य सद्धचव/प्रधाि सद्धचव, (सवह) िांत्रालय,िुांबई. 
11) आयुक्ट्त (द्धशक्षि), िहाराष्र राज्य, पुिे. 
12) आयुक्ट्त, िहाराष्र प्राथद्धिक द्धशक्षि पद्धरषि, पुिे. 
13) द्धशक्षि सांचालक (प्राथद्धिक),िहाराष्र राज्य,पुिे. 
14) द्धशक्षि सांचालक (िाध्यद्धिक व उच्च िाध्यद्धिक),िहाराष्र राज्य, पुिे. 
15) सांचालक, िहाराष्र राज्य शैक्षद्धिक सांशोधि व प्रद्धशक्षि पद्धरषि, पुिे. 
16) अध्यक्ष, िहाराष्र राज्य िाध्यद्धिक व उच्च िाध्यद्धिक द्धशक्षि िांडळ. 
17) द्धवभागीय आयुक्ट्त (िहसूल द्धवभाग) सवह 
18) सवह द्धजल्हाद्धधकारी, 
19) आयुक्ट्त, िहािगरपाद्धलका (सवह) 

Swapnil 
Yashwantrao 
Kapadnis

Digitally signed by Swapnil Yashwantrao Kapadnis 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b2271dd1361e9daca
04be6c6776fa9545e2476799d, cn=Swapnil Yashwantrao 
Kapadnis 
Date: 2019.06.12 17:04:02 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/


शासि शुद्धिपत्रक क्रिाांकः सांकीिह- 2018/प्र.क्र.397/टीएिटी-1 
 

पृष्ठ 4 पैकी 4  
 

20) िुख्य कायहकारी अद्धधकारी, द्धजल्हा पद्धरषि (सवह) 
21) िुख्य अद्धधकारी, िगर पाद्धलका/िगर पद्धरषि (सवह) 
22) सवह द्धवभागीय द्धशक्षि उपसांचालक. 
23) सवह सहसद्धचव/उपसद्धचव/अवर सद्धचव/कक्ष अद्धधकारी,शालेय द्धशक्षि व क्रीडा द्धवभाग, िांत्रालय िुांबई. 
24) सवह द्धशक्षिाद्धधकारी (प्राथद्धिक/िाध्यद्धिक), द्धजल्हा पद्धरषि. 
25) द्धशक्षि द्धिद्धरक्षक (उत्तर/िद्धक्षि/पद्धिि), िुांबई 
25) द्धिवड िस्ती (द्धटएिटी-1). 
 

 

 

 

 


	विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासप्रवर्ग प्रवर्ग आणि
	विशेष मागास प्रवर्ग, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागासप्रवर्ग,
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