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प्रस्तयविय:-  

 कें द्र शयसियच््य अपांग व्क्ती ( समयि सांिी सांपणूय सिभयग व िक्कयांच ेसांरक्षण)  अदिदि्म 1995 च््य 
कलम 32 व 33 मिील तरतिुीिुसयर अपांग व्क्तींिय शयसि सेवते सरळसेवय भरतीसयठी गट अ ते ड मिील 
पियवर दि्कु्तीसयठी ३% आरक्षण दिियांक २ मे, 1998 च््य पदरपत्रकयन्व्े दवदित करण््यत आलेले आिे. 
तसेच कें द्र शयसियच््य कयर्ममक व प्रदशक्षण दवभयगयिे दिियांक 20.11.1989 च््य कय्ाल्ीि ज्ञयपियन्व्े 
अपांगयसयठी  गट क व ड च््य सुदिदित करण््यत आलेल््य पियवर पिोन्नतीसयठी ३% आरक्षण लयगू करण््यत 
आले िोते.  कें द्र शयसियिे दिव्यांग व्क्ती अदिदि्म 2016 पयदरत केलय असूि अपांग व्क्ती ( समयि सांिी 
सांपणूय सिभयग व िक्कयांच ेसांरक्षण) अदिदि्म 1995 व्पगत झयलय आिे. दिियांक 15.6.2017 रोजीच््य 
अदिसूचिेवियरे दिव्यांग व्क्तींचे अदिकयर अदिदि्म, 2016 अांमलयत आणलेले आिे. कें द्र शयसियिे 
दिियांक 15/01/2018 च््य कय्ाल्ीि आिेशयन्व्े दिव्यांगयच््य  १) अांि/अल्पदृष्टी २) कणयबिीरतय 
अथवय ऐकु ्ेण््यतील िुबयलतय ३) अस्थीव्ांगतय / मेंिुचय पक्षघयत (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त 
(leprosy cured) / शयरीदरक वयढ खुांटणे (dwarfism) / आम्ल िल्लयग्रस्त (acid attack victims)/ 
स्िय्ुदवकृती (muscular dystrophy) 4) स्वमग्ितय (Autism)/मांिबुध्िी ककवय आकलि क्षमतेची 
कमतरतय (Intellectual Disability) / दवदशष्ट दशक्षण अक्षमतय (specific learning 
disability)/मयिदसक आजयर (mental illness) ५) वरील १ ते 4 मिील बदिरेपणय व अांित्वयसि 
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एकयपेक्षय जयस्त प्रकयरचे दिव्यांगत्व असणयरे अशय दवदवि 5 प्रकयरयांसयठी ४ % आरक्षण दवदित केलेले 
आिे.  

मांदत्रमांडळयिे दिव्यांग व्क्तींसयठींच््य मियरयष्र रयज्् िोरणयस मयन््तय दिली असूि त््यमध््े 
दिव्यांग व्क्ती अदिकयर कय्िय 2016 अिुसयर दिव्यांग व्क्तींसयठी असलेल््य सेवतेील आरक्षणयचय 
समयवशे आिे. त््यिुसयर शयसि प्रस्तुत प्रकरणी खयलीलप्रमयणे दिणय् घेत आिे.  

शयसि दिणय्:-  

1. दिव्यांग अदिदि्म 2016 मिील  तरतुिींिुसयर दवदित प्रमयणयत दिव्यांगत्व असणयऱ् ् य 
व्क्तींिय पि आदण सेवमेध््े आरक्षणयसांिभात कलम २ (r) मध््े पदरभयदित केल््यप्रमयणे, दिव्यांग 
व्क्तींसयठी शयसि सेवते प्रवशेयसयठी दिव्यांगयांच््य खयली िमूि करण््यत आलेल््य पयच गटयपैकी  गट 
अ,  ब, क सयठी  प्रत््ेकी १%  तसेच गट ड व इ सयठी १% ्य प्रमयणे  4% आरक्षण दवदित करण््यत 
्ेत आिे. सरळसेवय भरतीमध््े दवदित दिव्यांगत्व असणयऱ् ् य सवय सांवगांसयठी दरक्त पियच््य ४% पिे 
दिव्यांग व्क्तींसयठी आरदक्षत ठेवण््यत ्यवीत. 

अ) अांि /अल्पदृष्टी  

ब) कणयबिीरतय अथवय ऐकु ्ेण््यतील िुबयलतय  

क) अस्थीव्ांगतय / मेंिुचय पक्षघयत (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (leprosy cured) / शयरीदरक 
वयढ खुांटणे (dwarfism) / आम्ल िल्लयग्रस्त (acid attack victims)/ स्िय्ु दवकृती (muscular 
dystrophy)  

ड) स्वमग्ितय (Autism)/मांिबुध्िी ककवय आकलि क्षमतेची कमतरतय (Intellectual Disability) / 
दवदशष्ट दशक्षण अक्षमतय (specific learning disability)/मयिदसक आजयर (mental illness)  

इ) वरील अ ते ड मिील बदिरेपणय व अांित्वयसि एकयपेक्षय जयस्त प्रकयरचे दिव्यांगत्व असणयऱ््यसयठी 
त््यांचेसयठी  सुदिदित करण््यत आलेल््य पियवर 

2.         पियांची गणिय :-  गट क व गट ड मिील पियांची गणिय करतयांिय, त््य भरती विातील त््य त््य 
गटयतील सवय सांवगातील सरळसेवचे््य कोट्ययतील दरक्त पियांच््य सांख््ेवर दिदित करयवी. असे 
करतयांिय त््य त््य गटयतील दिव्यांगयसयठी एकयच आस्थयपिेतील सुदिदित करण््यत आलेल््य 
सांवगातील दरक्त पिे व सुदिदित ि करण््यत आलेल््य सांवगातील दरक्त पिे दवचयरयत घेण््यत 
्यवीत. परांतु जेविय सुदिदित ि करण््यत आलेल््य सांवगातील पियांची सांख््य मोठी रयिील अशय वळेी 
ज््य सांवगाची पि सांख््य व दरक्त पिे कमी आिेत असय सांवगय आरक्षणयची पिे दिदित करण््यसयठी 
दवचयरयत घ््यवय. गट क सांवगातील तीि दवदवि पिियम असलेल््य पियवर पिभरती करयव्यची 
असल््यस त््यतील एक पि अपांगयसयठी सुदिदित िसल््यस उक्त पियतील दरक्त पियवरील 
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आरक्षणयची 4% पिे अन्् िोि सांवगात घेण््यत ्यवीत.उियिरणयथय दलदपक, वदरष्ठ दलदपक व 
विपयल अशी तीि पियवर पि भरती करतयांिय विपयल पि सुदिदित िसल््यस, विपयल ्य सांवगाची 
दरक्त पियची सांख््य अन्् िोि सांवगापेक्षय मोठी असल््यस उवयदरत िोि सांवगातील ज््य पियची दरक्त 
पियची सांख््य कमी असेल त््य सांवगाची पिे दिव्यांग आरक्षणयची पिे दिदित करण््यसयठी दवचयरयत 
घेण््यत ्यवी. असे करत असतयिय दवदित आरक्षणयचे प्रमयण ओलयांडले जयईल. भरतीसयठी 7 दरक्त 
पिे उपलब्ि िोत असल््यस त््यतील १ पि दिव्यांगयसयठी आरदक्षत करयव.े 7 पेक्षय जयस्त पिे 
भरतीसयठी उपलब्ि िोत असल््यस दवदित आरक्षणयप्रमयणे पि गणिय करयवी.     

 दवदित दिव्यांगत्व असणयऱ््य व्क्तींसयठी गट “अ” व “ब” च््य सरळसेवचे््य कोट्ययतील 
पियसयठी आरक्षणयची पिे दिदित करतयांिय त््य-त््य सांवगासयठी दवदित केलेल््य प्रमयणयत दरक्त 
पियवर गणिय करण््यत ्यवी.  

 तसेच एखयद्यय सांवगात / गटयत दिव्यांगत्वयच््य सवय प्रकयरयांसयठी पिे सुदिदित केली असली 
ककवय कमी प्रकयरयांसयठी पिे सुदिदित केली असली तरी जेवढ्यय प्रकयरयांसयठी पिे सुदिदित केली 
आिेत त््यसयठीचे एकूण आरक्षण 4 % एवढेच (सरळ सेवचे््य कोट्ययतील पियांवर) रयिील. कमी 
प्रकयरयसयठी पिे सुदिदित केली म्िणिू आरक्षणयचे एकूण प्रमयण कमी करण््यत ्ेणयर ियिी.  

3. पि सुदिदितीकरणयस अपवयि :- उपरोक्त तरतुिीिुसयर  एखयि्य दवभयगयतील पि आरदक्षत 
करणे शक्् िोणयर िसल््यस ्यबयबतीत सूट िेण््यबयबतच््य तरतुिी दिव्यांग अदिदि्मयच््य कलम 
३४ मध््े िमूि केलेल््य आिेत. त््यिुसयर एखयद्यय शयसकी्  दवभयगयस वय आस्थयपिेस अथवय सांवगास 
त््य पियच््य कयमयचे स्वरुप व जबयबियऱ् ् य दवचयरयत घे ि दिव्यांग व्क्तीसयठी पि 
(सुदिदितीकरणयतूि) आरक्षणयतूि आस्थयपिेवरील सवय सांवगासयठी ककवय कयिी सांवगासयठी सूट 
घ््यव्यची असल््यस तसय प्रस्तयव सांपूणय समथयियसि व अपांग आ्ुक्त ्यांच््य दशफयरशींसि सांबांिीत 
प्रशयसकी् दवभयगयिे सयमयदजक न््य् व दवशेि सियय्् दवभयग ्यांच््य सिमतीिे सां्ुक्क्तक आिेश 
दिगयदमत करयवते. तसेच ्यपूवी अपवयि करण््यत आलेल््य सांवगासयठी / पियांसयठी पुि:ि मयन््तेची 
आवश््कतय रयिणयर ियिी.   

4. अियरदक्षत पियवर दिव्यांग व्क्तींची दि्ुक्ती :- दिव्यांगयसयठी सुदिदित करण््यत आलेल््य 
पियवर दिव्यांग व्क्तीस गुणवतेच््य आियरयवर दिवडीस पयत्र ठरत असल््यस व त््यांचेसयठी पि 
आरदक्षत िसले तरी दि्ुक्तीसयठी अपयत्र ठरदवतय ्ेणयर ियिी.  जर दिव्यांग उमेिवयरयांची इतर 
उमेिवयरयांप्रमयणेच व प्रचदलत दि्मयप्रमयणे दिव्यांग उमेिवयरयांिय िेण््यत आलेल््य सवलतीचय लयभ 
ि घेतय एखयद्यय पियवर दिवड झयली असेल अशय उमेिवयरयांची गणिय दिव्यांगयसयठी आरदक्षत जयगेवर 
करण््यत ्े  ि्े व दिव्यांगयसयठी आरदक्षत पिे / पि इतर दिव्यांग उमेिवयरयांमिूि भरण््यत ्यवीत.   

5.         दिव्यांगयचे प्रमयणपत्र - दिव्यांगयचय लयभ घेवू इक्च्िणयऱ् ् य  व्क्तीिे सक्षम प्रयदिकयऱ् ् यचे 
प्रमयणपत्र सयिर करणे आवश््क रयिील. दिवड प्रक्री्े िरम््यि अथवय दि्ुक्तीच््य िरम््यि उक्त 
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प्रमयणपत्रयची तपयसणी / फेरतपयसणी करण््यचे अदिकयर दि्ुक्ती प्रयदिकयऱ् ् यलय रयितील. 
दिव्यांगयचे प्रमयणपत्र बयबत सयवयजदिक आरोग्् दवभयगयिे दिियांक 14.09.2018 च््य शयसि 
दिणय्यन्व्े दिव्यांग व्क्ती िक्क अदिदि्म 2016 अिुसयर दिव्यांगत्व तपयसणी, मुल््मयपि व 
प्रमयणपत्र दवतरणयसयठी दिगयदमत केलेल््य मयगयिशयक सूचियांप्रमयणे कय्यवयिी करण््यत ्यवी.  

6.        व्ोम्ािय :- दिव्यांग व्क्तीसयठी शयसि सेवय प्रवशेयसयठी सयमयन्् प्रशयसि दवभयगयच््य 
दिियांक 16 जूि 2001 ्य शयसि दिणय्यन्व्े दिदित करण््यत आलेली कमयल व्ोम्ािय कय्म 
ठेवण््यत ्ेत असूि ती व् विे 45 इतकीच रयिील.  

7. कबिूियमयवली (रोस्टर) रयखणे :- प्रत््ेक शयसकी् कय्ाल्यिे त््यांच््य आस्थयपिेवरील 
प्रत््ेक सांवगासयठी दिव्यांग व्क्ती सरळ सेवय भरतीच््य पियसयठी 100 कबिू ियमयवलीची स्वतांत्र 
िोंिविी ठेवयवी. ्यपूवी 3 % आरक्षणयप्रमयणे दिव्यांग व्क्तीसयठी कबिू ियमयवलीतील कबिू क्रमयांक 1, 
34 व 67 दिदित करण््यत आले िोते. परांतु आतय दिव्यांगयच््य ४ वगयवयरी असल््यिे व कबिूियमयवली 
रयखण््यस सुसूत्रतय ्यवी म्िणिू कबिू क्रमयांक 1, 26, 51 व 76 कबिू दिदित करण््यत ्ेत आिेत.    

 वरील कबिूांची दवभयगणी खयलील ४ गटयत करण््यत ्यवी. 

  गट १  कबिू क्रमयांक  १ ते २५ 
  गट २  कबिू क्रमयांक २६ ते ५० 
  गट ३ कबिू क्रमयांक ५१ ते ७५ 
  गट ४ कबिू क्रमयांक ७६ ते १०० 

कबिू क्रमयांक १, २६, ५१, ७६ दिव्यांगयसयठी दिदित करण््यत ्ेत असूि, त््यवर दिव्यांगयच््य 
प्रकयरयिुसयर त््यांच््यसयठी सुदिदित करण््यत आलेल््य पियवर दिव्यांग व्क्तीच््य क्रमयांकयवर त््यांच््य 
प्रवगािुसयर त््यांचय कबिू दिदित िोत असेल तेथे त््यांचय समयवशे करण््यत ्यवय. एखयद्यय पियसयठी 
दिव्यांगयचय कोणतयिी एकच प्रकयर सुदिदित असल््यस गट १ मिील कबिू पयसूि सुरूवयत करयवी. 
एकयपेक्षय जयस्त प्रकयरयतील पिे सुदिदित असल््यस १) अांि/अल्पदृष्टी २) कणयबिीरतय अथवय ऐकु 
्ेण््यतील िुबयलतय ३) अस्थीव्ांगतय / मेंिुचय पक्षघयत (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (leprosy 
cured) / शयरीदरक वयढ खुांटणे (dwarfism) / आम्ल िल्लयग्रस्त (acid attack victims)/ स्िय्ुदवकृती 
(muscular dystrophy) 4) स्वमग्ितय (Autism)/मांिबुध्िी ककवय आकलि क्षमतेची कमतरतय 
(Intellectual Disability) / दवदशष्ट दशक्षण अक्षमतय (specific learning disability)/मयिदसक आजयर 
(mental illness) ५) वरील १ ते 4 मिील बदिरेपणय व अांित्वयसि एकयपेक्षय जयस्त प्रकयरच ेदिव्यांगत्व 
असणयऱ््यांसयठी ्य क्रमयिे आळीपयळीिे आरदक्षत रयिील ्यची खयतरजमय करयवी.   

जरी कबिू क्रमयांक १,२६,५१,७६ दिव्यांग व्क्तीसयठी आरदक्षत असले तरी उक्त कबिूवर त््यांचय 
समयवशे िोत िसल््यस त््यांच््यसयठी आरदक्षत गटयतच त््यांिय िशयदवण््यची िक्षतय सांबांदित आस्थयपिय 
अदिकयऱ् ् यांिी घ््यवी. एखयद्यय वळेी गट १ मिील १ ते 25 कबिू वर कयिी कयरणयस्तव उमेिवयरयचय 
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समयवशे करणे शक्् िोत िसल््यस गट २ मिील िोि कबिूांचय सु्ोग्् वयपर करण््यत ्यवय. म्िणजेच 
एकय गटयत कबिू रयखीव ठेवणे कयिी कयरणयस्तव शक्् ि झयल््यस तो पुढील गटयत समयवशे करणे 
आवश््क रयिील. १०० कबिू ियमयवली पूणय झयल््यस पुन्िय पदिल््य कबिूपयसूि गणिय सुरु करयवी. कबिू 
ियमयवलीचय िमुिय “प्रपत्र अ” सोबत िेण््यत आलय आिे.   

8. दिव्यांगयांसयठी आरदक्षत पिे पुढील भरती विात ओढणे व अांतगयत पदरवतयियिे पिभरती करणे :-  

(१) एखयि्य भरतीविात दविीत दिव्यांगत्व असलेली पयत्र दिव्यांग व्क्ती उपलब्ि झयली ियिी तर 
त््य दिव्यांगयच््य प्रकयरयसयठी आरदक्षत जयगेचय अिुशेि पुढील भरती विासयठी पुढे ओढण््यत ्यवय. 
ती जयगय इतर कोणत््यिी उमेिवयरयांमिूि भरण््यत ्े  ि्े. जर पुढील भरती विातिी दवदशष्ट 
दिव्यांग प्रकयरयसयठी आरदक्षत पियसयठी पयत्र उमेिवयर उपलब्ि झयलय ियिी तर अन्् दिव्यांग 
प्रकयरयतूि अांतगयत पदरवतयियिे पि भरती करयवी. अांतगयत पदरवतयियतूि पि भरती करण््यत आल््यस 
आरक्षणयिे पि भरण््यत आले असे समजयव.े अांतगयत पदरवतयियिेिी सिर पि भरणे शक्् ि झयल््यस 
सिर पि दिव्यांगय व्दतदरक्त इतर उमेिवयरयांमिूि भरण््यत ्यव.े वरीलप्रमयणे इतर प्ा् उप्ोगयत 
आणण््यसयठी पि भरतीची जयदिरयत िेतयांिय मयगील विातील अिुशेियची पिे भरतयांिय सु्ोग्् 
उमेिवयर उपलब्ि ि झयल््यस अांतगयत पदरवतयियिे पि भरती करण््यत ्ेईल व तेिी शक्् ि झयल््यस 
सिर पि दिव्यांगय व्दतदरक्त इतर उमेिवयरयांमिूि भरण््यत ्ेईल असे स्पष्टपणे िमूि करयव.े  

(२)  प्रत््ेक भरती विात दिव्यांगयांसयठी दवदित आरक्षणयिुसयर पि भरतीमध््े आरक्षण ठेवयव.े अस े
करतयिय मयगील भरती विातील अिुशेियच््य जयगय प्रथम भरण््यत ्यव्यत व चयलू भरती विाच््य 
जयगय भरणे शक्् िसल््यस पुढे ओढण््यत ्ेतील ्यबयबतचय स्पष्ट उल्लेख जयदिरयतीत करयवय.  

9. दिव्यांग व्क्तींचय समयवशे :- दिव्यांग व्क्तींसयठी ठेवण््यत आलेले आरक्षण िे समयांतर 
आरक्षण आिे. समयांतर आरक्षण िे सयमयदजक व खुलय ्य िोन्िी भयगयत दवभक्त िोणयरे आरक्षण आिे. 
परांतु दिव्यांग व्क्तींसयठी आरदक्षत पिे खुलय ककवय सयमयदजक आरक्षण प्रवगात िशयदवण््यत ्ेत 
ियिीत. दिव्यांगयसयठी रयखीव पिे वगेळी िशयदवण् ् यत ्ेतयत. दिव्यांगयसयठी आरदक्षत पियवर 
गुणवतेिुसयर दिवड झयलेल््य उमेिवयरयांचय समयवशे तो ज््य प्रवगाचय आिे त््य प्रवगातूि करण््यत 
्ेतो. जसे अिुसूदचत जयती ककवय जमयतीचय असल््यस त््यसयठी दवदित केलेल््य कबिूवर समयदवष्ठ 
करयव ेतसेच अिुसूदचत जमयतीचय उमेिवयर असल््यस त््यसयठी दविीत केलेल््य कबिूवर त््यच््यसयठी 
दिदित करण््यत आलेल््य कबिूवर व उमेिवयर खुलय असल््यस खुल््यच््य कबिूवर िशयदवण््यत ्यवय. 
परांतू जेविय सयमयदजक आरक्षण प्रवगातील अथवय खुलय प्रवगातील एखयद्यय उमेिवयरयची दिवड 
झयल््यस व त््य प्रवगाचय कबिू दरक्त िसल््यस भदवष््यत त््यच््य प्रवगाच््य दरक्त िोणयऱ् ् य कबिूवर  
त््यचय समयवशे करण््यत ्यवय. अन्् कबिूवर त््यचय समयवशे करण््यत ्ेवू ि्े. 

10. पयत्र दिव्यांग उमेिवयर उपलब्ि िोत िसल््यस दिकियत सुट िेणे :- दिव्यांगयसयठी आरदक्षत 
जयगेसयठी पयत्र उमेिवयर दमळत िसल््यस दिव्यांग आरक्षण प्रवगातील उमेिवयरयांिय दवदित करण््यत 
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आलेल््य अटी व शतीमध््े सुट िे ि करतय ्ेईल. परांतु असे करतयिय दवदित अपांगत्वयच््य प्रमयणयत 
कोणतीिी सुट िेतय ्ेणयर ियिी. सुट िेण््यत आलेल््य अटी व शतीचय लयभ खुलय व सयमयदजक 
आरक्षण प्रवगातील सवय उमेिवयरयांिय एकसयरखय िेण््यत ्यवय.  

11. मयगणीपत्र सयिर करतयांिय दिवड प्रयदिकरणयस सयिर करयव्यचे प्रमयणपत्र :- दिव्यांग 
अदिदि्मयतील तरतुिींची कयटेकोर अांमलबजयवणी करूि पि भरती करण््यत ्यवी. ्यसयठी सोबत 
जोडलेल््य “प्रपत्र ब” मध््े दवदित िमुन््यत मयगणीपत्र सयिर करतयिय सक्षम प्रयदिकयऱ््यिे प्रमयणीत 
करयव.े तसेच प्रथम दि्ुक्तीच््य वळेी दि्ुक्ती प्रयदिकयरी ् यांिी सांबांदित उमेिवयर दिव्यांगयसयठी दवदित 
करण््यत आलेल््य टक्केवयरीत अपांगत्व असल््यची खयत्री करूि आरक्षणयचय लयभ घेण््यस पयत्र 
असल््यचीिी खयतरजमय करील.  

12. कें द्र शयसियिे दि. 15.01.2018 च््य कय्ाल्ीि आिेशयत दिव्यांगयांसयठी पिोन्नतीमध््े 
आरक्षणयची तरतूि ठेवलेली ियिी. परांतु दिव्यांग िक्क अदिदि्म, 2016 मध््े सांबांदित रयज्् 
शयसियस पिोन्नतीमध््े आरक्षणयबयबतचे अदिकयर िेण््यत आलेले आिेत. रयज् ्  शयसि िेिमीच कें द्र 
शयसियच््य िोरणयची अांमलबजयवणी करत आले आिे. कें द्र शयसियिे सि 1998 मध््े दिव्यांगयांिय गट 
क व ड च््य पियवर पिोन्नतीसयठी आरक्षण दिले िोते. रयज्् शयसियिे त््यची अांमलबजयवणी दिियांक 
5/03/2002 च््य शयसि दिणय्यन्व्े केली आिे. तेविय गट क व ड च््य दिव्यांग कमयचयऱ््यांिय 
पिोन्नतीसयठी उक्त तरतूि जशीच््य तशी सुरू रयितील. गट अ व ब च््य पियवरील पिोन्नतीसयठी 
आरक्षण दवदित करण््यचय दिणय् कें द्र शयसियच््य दिणय्यिांतर ्थयवकयश घेण््यत ्ेईल.  

िे आिेश शयसकी् / दिमशयसकी् सेवय, शयसियचे उपक्रम, मियमांडळे, मांडळे, शयसि 
अिुियदित सांस्थय व ज््यांिय मयगयिशयक सूचिय िेण््यचय अदिकयर शयसियस आिे अशय सवय सांस्थय व 
सेवय ्यमिील दि्ुक्त््यांसयठी लयगू रयितील.  

सिर शयसि दिणय् मियरष्र शयसियच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्थळयवर 
उपलब्ि करण््यत आलय असूि त््यचय सांकेतयांक 201905281442284907 असय आिे. िय शयसि 
दिणय् दडदजटल स्वयक्षरीिे सयक्षांदकत करुि दिगयदमत करण््यत ्ेत आिे. 

  मियरयष्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आिेशयिुसयर व ियवयिे, 

               

                   ( दट.वय.करपते ) 
               उप सदचव,मियरयष्र शयसि 
प्रदत, 

1. मय. दवरोिीपक्ष िेतय, मियरयष्र दवियिसभय/ दवियिपदरिि,मियरयष्र दवियिमांडळ सदचवयल्, 
मुांबई-32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मय. सवय सन्मयिदि् दवियिसभय/ दवियिपदरिि,व सांसि सिस्् मियरयष्र रयज््  
3. मय. रयज््पयलयांच ेसदचव,  रयजभवि, मलबयरदिल, मुांबई- 32 
4. मय. मुख््मांत्र्यांच ेप्रियि सदचव/सदचव, मांत्रयल्, मुांबई-400 032. 
5. शयसियचे सवय अपर मुख्् सदचव / प्रियि सदचव / सदचव  
6. मियरयष्र दवियिमांडळ सदचवयल्, (दवियि  पदरिि) दवियिभवि, मुांबई-400 032. 
7. प्रियि सदचव, मियरयष्र दवियिमांडळ सदचवयल्, (दवियि सभय) दवियिभवि, मुांबई-400 032. 
8. मियलेखयपयल, लेखय व अिुज्ञे्तय, मियरयष्र-1, मुांबई, 
9. मियलेखयपयल, लेखय व अिुज्ञे्तय, मियरयष्र-2, ियगपरू, 
10. मियसांचयलक, मयदिती व जिसांपकय  सांचयलियल्, मांत्रयल्, मुांबई-400 032   
11. प्रबांिक, उच्च न््य्यल्, मुळ न््य् शयखय, मुांबई,  औरांगयबयि, ियगपरू.             
12. प्रबांिक, उच्च न््य्यल्, अदपल शयखय, मुांबई, औरांगयबयि, ियगपरू. 
13. प्रबांिक, मियरयष्र प्रशयसकी् न््य्यदिकरण, मुांबई, औरांगयबयि, ियगपरू.         
14. प्रबांिक, लोक आ्कु्त व उप लोक आ्ुक्त, मुांबई.    
15. सवय दवभयगी् आ्कु्त/सवय दजल्ियदिकयरी, मियरयष्र रयज््.  
16. सवय दजल्िय पदरिियांच ेमुख्् कय य्कयरी अदिकयरी, मियरयष्र रयज््. 
17. सदचव, मियरयष्र लोकसेवय आ्ोग, मुांबई.  
18. उप सदचव (आस्थयपिय शयखय),  सवय मांत्रयल्ीि दवभयग, मांत्रयल्, मुबई-32 
19. मय. मुख्् सदचव ्यांचे स्वी् सिय्क, मांत्रयल्, मुांबई-400 032. 
20. सवय मांत्री/रयज््मांत्री ्यांच ेखयजगी सदचव, मांत्रयल्, मुांबई-400 032.  
21. सदचव, रयज्् दिवडणकू आ्ोग, मुांबई- 400 032. 
22. सदचव, रयज्् मयदिती आ्ोग, मुांबई-400 032. 
23. सरकयरी वकील, उच्च न््य्यल्, मुळ शयखय व अपील शयखय, मुांबई, औरांगयबयि, ियगपरू, 
24. सरकयरी वकील, मियरयष्र प्रशयसकी् न््य्यदिकरण, मुांबई, औरांगयबयि, ियगपरू,            
25. सवय मियिगरपयदलकयांचे आ्कु्त, 
26. सवय मुख््यदिकयरी, िगरपदरििय/िगरपयदलकय,  
27. दविीमांडळ ग्रांथयल्, मियरयष्र दवियिभवि, मुांबई (10 प्रती), 
28. सवय मियमांडळे , मांडळे आदण सयवयजदिक उपक्रम ्यांच ेव्वस्थयपकी् सांचयलक, 
29. सवय मयन््तयप्रयप्त रयजकी् पक्षयांची मध््वती कय्ाल्े, मियरयष्र रयज््, 
30. दिवड िस्ती/कय्ासि 16-अ. 



शयसि दिणय् क्रमयांकः दिव्यांग 2018/प्र.क्र.114/16 अ 

 

पषृ्ठ 9 पैकी 8  
 

 

(सयमयन्् प्रशयसि दवभयग, शयसि दिणय् क्र. दिव्यांग 2018/प्र.क्र.114/16-अ, दि. 28 मे, 2019 सोबतचे सिपत्र) 

प्रपत्र अ 

दिव्यांग व्क्ती अदिदि्म 2016 मिील तरतुिीिुसयर दिव्यांगयच््य पि भरतीची मयदिती ठेवण््यसयठी  

कबिूियमयवलीचय दवदित िमुिय 

भरती 
विय 

पियचे 
ियव 

रोटेशि 
क्रमयांक 

कबिू 
क्रमयांक 

दिव्यांगयच््य खयलील दवदवि 
प्रकयरयांपकैी दवदित दिव्यांगत्व 
असलेल््य व्क्तीसयठी 
सुदिदित करण््यत आलेले 
आिे कय् 

आरदक्षत 
ककवय 
अियरदक्षत 
(आरदक्षत 
असल््यस 
ज््य 
सुदिदित 
प्रकयरयसयठी 
आरदक्षत 
असेल तो 
गट िमूि 
करयवय) 

ज््य 
व्क्तीची 
दि्ुक्ती 
करण््यत 
आली 
त््यच े ियव 
व 
दि्ुक्तीचय 
दिियांक 

दि्ुक्त 
करण््यत 
आलेल््य 
व्क्तीचय 
अ, ब, क, 
(ड व इ) 
मिील 
प्रकयर 

शेरय 

अ ब क (ड व इ) 
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(सयमयन्् प्रशयसि दवभयग, शयसि दिणय् क्र. दिव्यांग 2018/प्र.क्र.114/16-अ, दि. 28 मे, 2019  सोबतच े
सिपत्र) 

प्रपत्र - ब 

मयगणीपत्रयसोबत सयिर करण््यचे प्रमयणपत्र 

 प्रमयदणत करण््यत ्ेते की, दिव्यांग अदिदि्म 2016 जो दिियांक 19/04/2018 रोजी 

अांमलयत आलेलय आिे. त््यमिील तरतुिीिुसयर दिव्यांग व्क्तीसयठी दवदित करण््यत आलेल््य 

आरक्षणयच््य कयटेकोर अांमलबजयवणीची कयळजी घेवूि िे मयगणीपत्र पयठदवण््यत ्ेत आिे. 

सोबतच््य मयगणीपत्रयत िेण््यत आलेली दरक्त पिे िे कबिू क्रमयांक --- वरील चक्री क्रमयांक --- मिील 

100 कबिूियमयवलीतील रोस्टरमिील ----- इतकी दरक्त पिे दवदित दिव्यांग असलेल््य व्क्तीसयठी 

आरदक्षत आिे.  

 

          

सक्षम दि्ुक्ती प्रयदिकयरी 
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