अनाथाांसाठी लागू केलेल्या 1 % समाांतर
आरक्षणाची राज्यात कोटकोरपणे अांमलबजावणी
करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन ववभाग
शासन पवरपत्रक क्रमाांक : सांकीणण 1118/प्र.क्र. 462/16-अ
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
वदनाांक : 4 विसेंबर, 2018.
वाचा 1) शासन वनणणय, मवहला व बालववकास ववभाग, क्र. अमुजा-2011/प्र.क्र.212/का-3,
वद. 2 एवप्रल, 2018
प्रस्तावना मवहला व बालववकास ववभाग, शासन वनणणय वद. 2 एवप्रल, 2018 अन्वये अनाथ मुलाांना राज्य शासनाच्या
ववववध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकरीता वशक्षण व नोकरी यामध्ये खुल्या प्रवगातून 1 % समाांतर आरक्षण लागू
करण्यात आले आहे . सदर आरक्षण हे गट “अ” ते गट “ि” च्या पदाांसाठी सरळसेवा भरतीसाठी लागू करण्यात
आले आहे. अनाथ मुलाांना वववहत केलेल्या 1 % आरक्षणाप्रमाणे पदभरती होणे आवश्यक आहे.
शासन पवरपत्रक राज्य शासकीय सेवत
े ील गट-अ ते गट-ि ची सरळसेवच
े ी पदे भरताना सवण वनयुक्ती प्रावधकाऱयाांनी
अनाथाांसाठी असलेल्या 1 % आरक्षणाची काटे कोरपणे अांमलबजावणी करावी. वववहत केलेल्या आरक्षणाच्या
प्रमाणानुसार केवळ खुल्या प्रवगातच पदाांची गणना करून त्यानुसार वनयुक्ती प्रावधकाऱयाांनी पदभरती करावी. सवण
प्रशासकीय ववभागाांनी आवण त्याांच्या अवधनस्त कायालयाांनी वरक्त पदे भरताना जावहरातीमध्ये अनाथाांसाठी १ %
आरक्षण नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी. मवहला व बालववकास ववभागाच्या वद. 2 एवप्रल 2018 च्या शासन
वनणणयातील अटी व शतींना अनुसरून अनाथाांना आरक्षण दे ण्यात यावे.
या पवरपत्रकातील सूचना शासकीय /वनमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, महामांिळे , मांिळे , शासन
अनुदावनत सांस्था व ज्याांना मागणदशणक सूचना दे ण्याचे अवधकार शासनाला आहे त अशा सवण सांस्था व सेवा यामधील
वनयुक्त्याांसाठी लागू राहतील. सदर सूचना प्रशासकीय ववभागाांनी त्याांच्या अवधपत्याखालील सवण ववभाग प्रमुखाांच्या
वनदशणनास आणाव्यात.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201812041439366507 असा आहे. हा आदे श विजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

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

प्रत,
1. मा. राज्यपाल याांचे सवचव
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव
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3. सवण मा. मांत्री / मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव
4. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरषद / ववधानसभा, ववधानभवन, मुांबई
5. सवण मा. सांसद सदस्य / मा. ववधानमांिळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य
6. मा. मुख्य सवचव याांचे उप सवचव, मांत्रालय, मुांबई
7. सवण मांत्रालयीन ववभागाांचे अपर मुख्य सवचव, प्रधान सवचव व सवचव
8. प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधान मांिळ सवचवालय, मुांबई
9. प्रबांधक, उच्च न्यायालय मूळ शाखा, मुांबई/औरांगाबाद /नागपूर
10. प्रबांधक, उच्च न्यायालय अवपल शाखा, मुांबई/औरांगाबाद /नागपूर
11. प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुांबई/औरां गाबाद /नागपूर
12. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त, मुांबई
13. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
14. सवचव, राज्य वनविणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुांबई
15. सवचव, राज्य मावहती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुांबई
16. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र, मुांबई /नागपूर
17. महासांचालक, मावहती व जनसांपकण सांचालनालय, मुांबई (प्रवसद्धीकवरता 5 प्रती)
18. मांत्रालयीन ववभागाच्या वनयांत्रणाखालील सवण ववभाग प्रमुख /कायालय प्रमुख
19. सवण ववभागीय आयुक्त / सवण वजल्हावधकारी
20. सवण महानगर पावलकाांचे आयुक्त
21. सवण वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायणकारी अवधकारी
22. सवण मुख्यावधकारी, नगर पवरषदा / नगरपावलका
23. राज्यातील सवण महामांिळे , मांिळे आवण सावणजवनक उपक्रम याांचे व्यवस्थापकीय सांचालक
24. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र ववधानमांिळ सवचवालय, ववधान भवन, मुांबई ( 10 प्रती)
25. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये, महाराष्ट्र राज्य
26. सामान्य प्रशासन ववभागातील सवण कायासने / वनवि नस्ती / 16-अ
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