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प्रस्तयवनय-  
रयज्् शयसनयकडून वयचय (२) ्ेथील दिनयांक 29.05.2019 च््य शयसन दनणम्यन्व्े दिव्यांग 

अदधदन्र्, 2016 अनुसयर शयसन सेवतेील पियांवर शयरीदरकदृष्ट्यय दिव्यांग व्क्तींसयठी 4% 
आरक्षण दवदित केले आिे तसेच सिर आरक्षण अांर्लबजयवणीची कय्मपद्धती नरू्ि करण््यत आली 
आिे. त््यर्ध््े गट-क व गट-ड च््य दिव्यांग कर्मचयऱ्यांनय 4 % आरक्षणयप्रर्यणे पिोन्नती िेतयनय वयचय 
(१) ्ेथील शयसन दनणम् दिनयांक 05.03.2002 र्धील कय्मपद्धतीचय वयपर करण््यबयबत नरू्ि 
करण््यत आले आिे.                         

र्य. सवोच्च न््य्यल्यने रयजीव कुर्यर गुप्तय व इतर ्यांनी ियखल केलेल््य दरट ्यदचकय 
क्रर्यांक 521/2008 प्रकरणी शयसन सेवतेील दिव्यांग अदधकयरी/कर्मचयरी ्यांनय गट “अ” व गट “ब” 
च््य पियवर पिोन्नती िेण््यबयबत आरक्षण लयगू करयव,े असय दनणम् दिनयांक 30.06.2016 रोजी दिलय. 
तसेच र्य. सवोच्च न््य्यल्यने दसविील अपील क्र. 1567/2017 (दसद्दरयजू दव. कनाटक रयज््) ्य 
प्रकरणी दि. 14.01.2020 रोजी अांदतर् दनणम् दिलय आिे. त््यर्ध््े िेखील रयज्् शयसकी् सेवतेील 
दिव्यांगयांनय गट-अ व गट-ब पियांवर पिोन्नतीर्ध््े आरक्षणयबयबत र्य.न््य्यल्यकडून सकयरयत्र्क 
भदूर्कय घेण््यत आली आिे.  

दिव्यांगयांनय रयज्् शयसकी् सेवते गट-अ व गट-ब च््य पियांवर पिोन्नतीर्ध््े आरक्षण 
िेणेसांिभात र्य. उच्च न््य्यल्, रु्ांबई ्ेथे दरट ्यदचकय क्र. 6819/2021 व इतर ्यदचकय ियखल 
करण््यत आल््य आिेत. सिर ्यदचकयांवरील दि. 29.06.2021 रोजी झयलेल््य एकदत्रत सुनयवणीत 
र्य. उच्च न््य्यल्यने ज््य दवभयगयतील पियांची दिव्यांगयांसयठी सुदनदीती करण््यत आलेली आिे अशय 
पियांवरील पिोन्नतीस पयत्र असलेल््य कर्मचयऱ्यांची पिोन्नती करतय ्ेईल, र्यत्र त््यसोबतच 
पिोन्नतीचय ियवय करणयऱ्य पयत्र दिव्यांग कर्मचयऱ्यांनयिी दिव्यांग अदधदन्र्, 2016 र्धील 
तरतुिीनुसयर पिोन्नती िेण््यबयबत कय्मवयिी करण््यत ्यवी असे आिेश दिले आिेत.  

र्य. सवोच्च न््य्यल्, र्य. उच्च न््य्यल्, रु्ांबई ् यांचे उक्त न््य्दनणम् तसेच दिव्यांग िक्क 
अदधदन्र्, 2016 र्धील तरतुिींच््य अनुषांगयने रयज्् शयसकी् सेवतेील दिव्यांग अदधकयरी / 
कर्मचयरी ्यांनय गट-अ व गट-ब र्धील पियांवर पिोन्नतीर्ध््े आरक्षण दवदित करण््यबयबतचय प्रस्तयव 
शयसनयच््य दवचयरयधीन िोतय.  
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शयसन दनणम्-  

दिव्यांग अदधदन्र् 2016 अनुसयर दिव्यांग कर्मचयऱ्यांनय गट-अ व गट-ब र्धील दन्ुक्तीस 
्ोग्् ठरदवलेल््य पियांवर (Identified Posts) पिोन्नतीर्ध््े 4 % आरक्षण िेण््यसयठी खयलील (अ) 
ते (इ) र्धील दिव्यांग प्रकयरयांचय दवचयर करयवय.  खयली नरू्ि “अ”, “ब” आदण “क” ्य दिव्यांग 
प्रकयरयांसयठी प्रत््ेकी 1 % आरक्षण तसेच “ड” व “इ” ्य प्रकयरयांसयठी १ % ्य प्रर्यणे एकूण 4 % 
आरक्षण िेण््यत ्यव.े पिोन्नतीर्ध््े दवदित दिव्यांगत्व असणयऱ्य सवम सांवगांसयठी दरक्त पियच््य 4 
% पिे दिव्यांग व्क्तींसयठी आरदक्षत ठेवण््यत ्यवीत.    

अ) अांध / अल्पदृष्ट्टी 
ब) कणमबधीरतय अथवय ऐकु ्ेण््यतील िुबमलतय 
क) अस्थीव्ांगतय / र्ेंिुचय पक्षयघयत (Cerebral Palsy) / कुष्ट्ठरोग रु्क्त (Leprosy 

cured) / शयरीदरक वयढ खुांटणे (Dwarfism) / आम्ल िल्लयग्रस्त (Acid Attack 
Victims) / स्नय्ु दवकृती (Muscular dystrophy) 

ड) स्वर्ग्नतय (Autism) / र्ांिबुद्धी ककवय आकलन क्षर्तेची कर्तरतय (Intellectual 
Disability) / दवदशष्ट्ट दशक्षण अक्षर्तय (Specific learning disability) / र्यनदसक 
आजयर (Mental Illness)  

इ) वरील अ ते ड र्धील बदिरेपणय व अांधत्वयसि एकयपेक्षय जयस्त प्रकयरचे दिव्यांगत्व 
असणयऱ्यसयठी त््यांचेसयठी सुदनदीत करण््यत आलेल््य पियांवर. 

2.     ज््य पियवर दिव्यांगयांनय पिोन्नतीर्ध््े आरक्षण द्ययव्यचे आिे, ते पि सुदनदीत (Identified 
Posts)  असणे आवश््क आिे.   

3. दवदित दिव्यांगत्व असणयऱ्य अदधकयरी / कर्मचयरी ्यांच््यकदरतय पिोन्नती कोययतील 
पियसयठी आरक्षणयची पिे दनदीत करतयनय त््य-त््य सांवगासयठी दवदित केलेल््य प्रर्यणयत दरक्त 
पियांवर गणनय करण््यत ्यवी.  

 तसेच एखयद्यय सांवगात / गटयत दिव्यांगत्वयच््य सवम प्रकयरयांसयठी पिे सुदनदीत केली असली 
ककवय कर्ी प्रकयरयांसयठी पिे सुदनदीत केली असली तरी जेवढ्यय प्रकयरयांसयठी पिे सुदनदीत केली 
आिेत त््यसयठीचे एकूण आरक्षण 4 % एवढेच (पिोन्नतीच््य कोययतील पियांवर) रयिील. कर्ी 
प्रकयरयसयठी पिे सुदनदीत केली म्िणनू आरक्षणयचे एकूण प्रर्यण कर्ी करण््यत ्ेणयर नयिी.  

4. पिोन्नतीर्ध््े 4 % आरक्षण िेण््यसयठी 100 दरक्त पियांची दन्ुक्तीस ्ोग्् ठरदवलेल््य 
पियांची (Identified Posts) पिदनिय् स्वतांत्र नोंिविी ठेवयवी. त््यर्धील क्र. 1, 26, 51 व 76 िे कबिू 
दिव्यांगयांसयठी आरदक्षत करण््यत ्यवते.  दवभयग प्ररु्ख/कय्ाल् प्ररु्ख ्यांनी क्रर्यांक 1 वर रू्ळ 
सांवगातील (Feeder Cadre) कोणत््यिी एकय दिव्यांग प्रवगाच््य जेष्ट्ठतर् कर्मचयऱ ् यचय प्रथर् दवचयर 
करयवय. म्िणजेच उिय. जर रू्ळ सांवगार्धील (Feeder Cadre) जेष्ट्ठतर् कर्मचयरी अस्स्थव ा्ंग 
प्रवगातील असेल तर नोंिविीतील क्रर्यांक 1 िय कबिू त््यच््य पिोन्नतीकदरतय वयपरण््यत ्यवय.  
तथयदप, दिव्यांगयांच््य  दवदवध प्रवगांसयठी (उक्त “अ” ते “इ”) ्ोग्् प्रकयरे आरक्षण आळीपयळीने 
रयिील ्यची दवभयग प्ररु्खयांनी खयत्री करणे आवश््क आिे.  दिव्यांग कर्मचयऱ्यांस त््यांच््य दिव्यांग 
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प्रवगानुसयर, त््यांनय नोंिविीत आरदक्षत केलेल््य कबिूनुसयर पिोन्नती िेतयनय त््यस त््यच््य 
सयर्यदजक आरक्षण/खुल््य प्रवगानुसयर (उिय. अ.जय., अ.ज., खुलय) कबिूनयर्यवली (Roster) र्ध्् े
िशमदवण््यत ्यव.े    

5. दिव्यांगयांसयठी दरक्त असलेली पि / पिे पिोन्नतीने भरतयनय सु्ोग्् दिव्यांग कर्मचयऱ्यचय 
दिव्यांग प्रवगानुसयर आरदक्षत पियकदरतय पिोन्नतीसयठी दवचयर करयवय. र्यत्र जेथे सांबांदधत दिव्यांग 
प्रवगानुसयर पुरेसे दिव्यांग कर्मचयरी सवमसयधयरण पिोन्नती क्षते्रयत उपलब्ध नसतील, तेथे सवमसयधयरण 
पिोन्नती क्षते्र 5 पट वयढवयव ेआदण त््यनुसयर उपलब्ध िोणयऱ्य दिव्यांग कर्मचयऱ ् यचय दवचयर करयवय.  
जर दिव्यांग प्रवगानुसयर दिव्यांग कर्मचयरी पिोन्नतीसयठी पयत्र/उपलब्ध झयलय नयिी तर  सिर दरक्त 
पि/पिे दन्ुक्तीस ्ोग्् ठरदवलेल््य (Identified Posts) अन्् दिव्यांग प्रवगात अिलयबिलीने 
बिलून दिव्यांग कर्मचयऱ्यांचय दवचयर करयवय. परांतु दिव्यांग प्रवगानुसयर दिव्यांग कर्मचयरी 
पिोन्नतीसयठी पयत्र/उपलब्ध झयलय नयिी, तर िे आरक्षण पुढील तीन भरती वषांकदरतय पुढे ओढयव े
व नांतर व्पगत करयव.े  

6. ज््य गट/सांवगात सरळ सेवनेे करयव्यच््य दन्ुक्तीचे प्रर्यण 75% पेक्षय जयस्त नसेल, 
अशयच गट/सांवगार्ध््े दिव्यांग कर्मचयऱ ् यांनय पिोन्नतीर्ध््े आरक्षण रयिील. 

7. ज््य पियवर पिोन्नती द्ययव्यची आिे त््य पियांच््य रू्ळ श्रेणीत (Feeder Grade),  त््य दिव्यांग 
प्रवगातील व्क्ती उपलब्ध असली पयदिजे, 

8. पिोन्नतीसयठी कर्ीत कर्ी 7  पिे उपलब्ध असल््यस १ पि दिव्यांगयांसयठी आरदक्षत करण््यत 
्यव.े तसेच 7 पेक्षय जयस्त पिे पिोन्नतीसयठी उपलब्ध िोत असल््यस 4 % दवदित आरक्षणयनुसयर 
पियची गणनय करुन दिव्यांगयांसयठी पिे दनदीत करण््यत ्यवीत.  

9. ज््य अदधकयरी / कर्मचयरी ्यांची सवमसयधयरण (non-handicapped) घटकयतून सेवते 
दन्ुक्ती झयली असेल व सेवते असतयांनय कयिी कयलयवधीनांतर अशय अदधकयरी / कर्मचयऱ्यस 
दिव्यांगत्व आल््यस, दवदित दिव्यांगत्वयचे वधै प्रर्यणपत्र सयिर केल््यच््य दिनयांकयपयसून त््य 
व्क्तीची सेवयज््ेष्ट्ठतय दिव्यांग आरक्षणयसयठी ग्रयह्य धरण््यत ्यवी. 

10. एखयद्यय दिव्यांग व्क्तीची गुणवत्तेनुसयर, दिव्यांग आरक्षणयचय लयभ न घेतय दनवड झयली 
असल््यस, दवदित दिव्यांगत्वयचे वधै प्रर्यणपत्र सयिर केल््यच््य दिनयांकयपयसून अशय व्क्तीची 
सेवयज््ेष्ट्ठतय दिव्यांगयांच््य आरक्षणयसयठी ग्रयह्य धरण््यत ्यवी.  

 11. दिव्यांग कर्मचयऱ्यांचय पिोन्नतीसयठी दवचयर करतयनय शयसनयने वळेोवळेी केलेले पिोन्नती 
सांबांधयतील दन्र्, आिेश व दनकष (उिय.पिोन्नतीलगतच््य पियवरील दकर्यन सेवचेय कयलयवधी, 
दवदित दवभयगी्/सेवय प्रवशेोत्तर प्रदशक्षण पदरक्षय, गोपनी् अिवयल इ.) ्यनुसयर कय्मवयिी करण््यत 
्यवी.    

12. सिर शयसन दनणम् दनगमदर्त िोणयऱ्य दिनयांकयपयसून लयगू रयिील.   

13. सिर आिेश कें द्र शयसनयने र्य. सवोच्च न््य्यल्यत दसस्विल अपील क्र. 1567/2017 
प्रकरणी ियखल केलेले सांकीणम अजम क्र. 2171/2020  ्य प्रकरणी र्य. सवोच्च न््य्यल्यच््य अांदतर् 
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दनणम्यनुसयर कें द्र शयसनयकडून दनगमदर्त करण््यत ्ेणयऱ्य सूचनयांच््य आदण र्य. उच्च न््य्यल्यत 
प्रलांदबत दरट ्यदचकय क्र. 6819/2021 व इतर ्यदचकय ्यांर्ध््े िोणयऱ्य अांदतर् आिेशयच््य अधीन 
रयिून िेण््यत ्ेत आिे.        

14. िे आिेश रयज्् शयसकी् / दनर्शयसकी् सेवय, शयसनयचे उपक्रर्, सवम शयसकी् र्ांडळे, 
र्ियर्ांडळे, प्रयदधकरणे, स्थयदनक स्वरयज्् सांस्थय, दजल्िय पदरषिय, र्ियनगरपयदलकय, नगरपयदलकय, 
शयसन अनुियदनत सांस्थय आदण ज््यांनय आिेश िेण््यचय अदधकयर शयसनयस आिे अशय सवम सांस्थय व 
सेवय ्यांनय लयगू रयितील.      

 सिर शयसन दनणम् र्ियरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्थळयवर 
उपलब्ध करण््यत आलय असून त््यचय सयांकेतयांक 202107051603039407 असय आिे. िय शयसन 
दनणम् दडजीटल स्वयक्षरीने सयक्षयांदकत करुन दनगमदर्त करण््यत ्ेत आिे.    

            र्ियरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आिेशयनुसयर व नयवयने,   

 

                          ( दट.वय.करपते )       
                         उप सदचव, र्ियरयष्ट्र शयसन. 

प्रदत, 
1. र्य.दवरोधी पक्षनेतय, र्ियरयष्ट्र दवधयनपदरषि/दवधयनसभय, र्ियरयष्ट्र दवधयनर्ांडळ सदचवयल्,  

            रु्ांबई 400 032. 
2. सवम सन्र्यननी् दवधयनपदरषि/दवधयनसभय व सांसि सिस््, र्ियरयष्ट्र रयज््. 
3. र्य.रयज््पयलयांचे सदचव,  रयजभवन, र्लबयर दिल, रु्ांबई- 400 035. 
4. र्य.रु्ख््र्ां््यांचे सदचव, र्ांत्रयल्, रु्ांबई- 400 032. 
5. र्य. उपरु्ख््र्ां््यांचे सदचव, र्ांत्रयल्, रु्ांबई, 400 032. 
6. सवम र्य.र्ांत्री / र्य.रयज््र्ांत्री ्यांचे खयजगी सदचव, र्ांत्रयल्, रु्ांबई-400 032.                                                  
7. र्य. र्ुख्् सदचव ्यांचे उप सदचव, र्ांत्रयल्, रु्ांबई-400 032. 
8. अपर रु्ख्् सदचव (सेवय), सयर्यन्् प्रशयसन दवभयग, र्ांत्रयल्, रु्ांबई-400 032. 
9. प्रधयन सदचव (सयर्यदजक न््य्), सयर्यदजक न््य् व दवशेष सियय्् दवभयग, र्ांत्रयल्, रु्ांबई 
10. शयसनयचे सवम अपर रु्ख्् सदचव / प्रधयन सदचव / सदचव, र्ांत्रयल्, रु्ांबई 
11. सदचव, र्ियरयष्ट्र लोकसेवय आ्ोग, रु्ांबई. 
12. सवम दवभयगी् आ्ुक्त/सवम दजल्ियदधकयरी, र्ियरयष्ट्र रयज््. 
13. प्रधयन सदचव, र्ियरयष्ट्र दवधयनर्ांडळ सदचवयल्, (दवधयन  पदरषि/दवधयनसभय) दवधयनभवन, रु्ांबई  
14. सदचव, रयज्् दनवडणकू आ्ोग, रु्ांबई- 400 032. 
15. सदचव, रयज्् र्यदिती आ्ोग, रु्ांबई-400 032. 
16. र्य. प्रबांधक, उच्च न््य्यल्, (रू्ळ शयखय/अपील शयखय), रु्ांबई,  औरांगयबयि, नयगपूर.            
17. र्य.प्रबांधक, र्ियरयष्ट्र प्रशयसकी् न््य्यदधकरण, रु्ांबई, औरांगयबयि, नयगपूर.         
18. र्य. प्रबांधक, लोक आ्ुक्त व उप लोक आ्ुक्त, रु्ांबई. 
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19. र्य.र्ियलेखयपयल, लेखय व अनुज्ञे् तय, र्ियरयष्ट्र-1, रु्ांबई. 
20. र्य.र्ियलेखयपयल, लेखय व अनुज्ञे् तय, र्ियरयष्ट्र-2, नयगपूर. 
21. सरकयरी वकील, उच्च न््य्यल् (रू्ळ शयखय/अपील शयखय), रु्ांबई, औरांगयबयि, नयगपूर. 
22. सरकयरी वकील, र्ियरयष्ट्र प्रशयसकी् न््य्यदधकरण, रु्ांबई, औरांगयबयि, नयगपूर.           
23. सवम र्ियनगरपयदलकयांचे आ्ुक्त, र्ियरयष्ट्र रयज््. 
24. सवम रु्ख््यदधकयरी, नगरपदरषिय/नगरपयदलकय, र्ियरयष्ट्र रयज््.  
25. सवम दजल्िय पदरषियांचे रु्ख्् कय्मकयरी अदधकयरी, र्ियरयष्ट्र रयज््. 
26. र्ियसांचयलक, र्यदिती व जनसांपकम  सांचयलनयल्, र्ांत्रयल्, रु्ांबई 

त््यांनय दवनांती की, प्रस्तुत शयसन दनणम् प्रदसध्ि करण््यत ्यवय. 
27. दवधीर्ांडळ ग्रांथयल्, र्ियरयष्ट्र दवधयनभवन, रु्ांबई  
28. सवम र्ियर्ांडळे, र्ांडळे आदण सयवमजदनक उपक्रर् ्यांचे व्वस्थयपकी् सांचयलक, र्ियरयष्ट्र रयज््. 
29. सवम र्यन््तयप्रयप्त रयजकी् पक्षयांची र्ध््वती कय्ाल्े, र्ियरयष्ट्र रयज््. 
30. दनवड नस्ती/कय्ासन 16-अ, सयर्यन्् प्रशयसन दवभयग, र्ांत्रयल्, रु्ांबई 
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