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प्रस्तावना:- 
छोटया संवर्गामध्ये मार्गासप्रवर्गाची आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययपध्दती कशी असावी याबाबत 

संदभािीन क्रमाकं -8 येथे नमुद केलेल्या रद.27.10.2008 च्या परिपत्रकानुसाि सुचना रनर्गयरमत किण्यात 
आलेल्या होत्या . या शासन परिपत्रकास आव्हान देर्ािी  यारचका क्र. 3077/2011 मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
औिंर्गाबाद येथे दाखल किण्यात आली होती. सदि यारचकेवि मा. मंुबई उच्च न्यायालयाच्या औिंर्गाबाद 
खंडपीठाने रद. 29.09.2011 िोजी रदलेल्या आदेशान्वये, रद. 27.10.2008 िोजीच्या शासन परिपत्रकास, 
अंतरिम स्थरर्गती देण्यात आलेली होती.  त्यास अनुसरून संदभय क्रमाकं -10 येथे नमुद केलेल्या शासन रनर्यय   
रद. 5.1.2012 अन्वये रद. 27.10.2008 च्या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावर्ी  पढुील आदेश होई पयंत स्थरर्गत 
किण्यात आलेली होती.  सदि प्रकिर्ी मा. उच्च  न्यायालयाने रद. 9.05.2013 िोजी रदलेल्या अंरतम 
रनर्ययानुसाि, संदभय क्र. -11 येथे नमूद केलेल्या शासन रनर्यय रद. 17 .10. 2013 अन्वये रद. 27 .10.2008 च े
शासन परिपत्रक िद्द केले आहे. या न्यायालयीन रनर्ययास छोटया संवर्गात पदे भिण्यासाठी अशा प्रकािे 
काययपध्दती अनुसिावी याबाबत शासन स्तिावि रवरवि शासकीय कायालयाकडून तसचे सहायक आयुक्त, मावक 
यांच्याकडून रवचािर्ा होत होती.  त्यास अनुसरुन प्रशासकीय कामकाजात ससूूत्रता िाखण्याच्या दृष्ट्टीने,  मा.उच्च 
न्यायालयाच्या रनर्ययानुसाि आििर् अरिरनयम २००१ मिील तितुदीशी ससुंर्गत अशी काययपध्दती ठिरवण्याची  
बाब शासनाच्या रवचािािीन होती. 
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शासन परिपत्रक :- 
मार्गासवर्गीयांकरिता छोटया संवर्गातील आिरित पदे भिण्याबाबतची काययपध्दती बाबतच ेशासन परिपत्रक रद. 
05.11.2009 सोबत जोडलेल्या  छोटया संवर्गातील पदे भिण्यासंदभातील प्रपत्र “ब” व “क” िद्द करुन या शासन 
परिपत्रकान्वये खालील प्रमारे् सुिारित काययपध्दती  रवरहत किण्यात येत आहे.   

छोट्या संवर्गाच्या बाबतीत पदोन्नतीने पदे भिताना  अनुसिावयाची काययपध्दती :-  

आििर् अरिरनयमातील कलम ४(२) मिील तितुदीनुसाि अनुसूरचत जाती,अनुसूरचत 
जमाती,रनििीसूरचत जमाती (रवमुक्त जाती) ,भटक्या जमाती,रवशेष मार्गास प्रवर्गय आरर् इति मार्गास प्रवर्गय यासाठी 
िाखून ठेवलेल्या जार्गा अशा जातीतील,जमातीतील,प्रवर्गातील ककवा वर्गातील नसलेल्या उमेदवािादं्वािे भिण्यात 
येर्ाि नाहीत.  तथारप, छोटया संवर्गाच्याबाबतीत ज्यावळेी मंजूि पदसखं्या २,३ ककवा ४ असते, त्यावळेी सवय 
मार्गास प्रवर्गासाठी केवळ एकच पद उपलब्ि होते.  अशा परिस्स्थतीत :-    

a. कबदूनामावलींच्या क्रमवािीनुसाि प्रथमत:  अजा प्रवर्गाकरिता पद भिण्याचा रवचाि किावा.  जि अजा प्रवर्गाचा 
उमेदवाि  उपलब्ि होत नसेल ति सदि पद ३ वषे रिक्त ठेवण्यात याव.े  ४ थ्या वषी कबदूनामावलीच्या 
क्रमवािीनुसाि अ.ज. प्रवर्गाचा पात्र उमेदवाि उपलब्ि झाल्यास,  त्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवािास पदोन्नती 
देण्यात यावी.  

b. भरवष्ट्यात ज्यावळेी अनुसूरचत जमातीच े पद रिक्त होईल, त्यावळेी जि अनुसूरचत जातीचा पात्र उमेदवाि 
पदोन्नतीसाठी उपलब्ि असले, ति त्यास प्राथम्याने पदोन्नती देण्यात यावी.  अशा वळेी सदि पद ३ वषे रिक्त 
ठेवण्याची आवश्यकता नाही.   

c. जि अनुसूरचत जमातीचा उमेदवाि उपलब्ि होर्ाि नसले ति, सदि पद ३ भिती वषे रिक्त ठेवण्यात याव.े 
तद्नंति कबदुनामावलीच्या क्रमावािीनुसाि  रव.जा.भ.ज. या र्गटातील प्रथमत:  रव.जा.(अ) प्रवर्गाच्या उमेदवािाचा 
पदोन्नतीसाठी रवचाि किण्यात यावा.  रव.जा.अ. प्रवर्गाचा पात्र उमेदवाि उपलब्ि असल्यास  त्यास पदोन्नती 
देण्यात यावी.  

d. मुख्य अरिरनयमातील कलम 4(3) मिील तितुदीनुसाि रव.जा.(अ) , भ.ज.(ब) , भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) या 
प्रवर्गाकिीता रवरहत किण्यात आलेले आििर् अतंर्गयत परिवतयरनय आहे, त्यामुळे जि रव.जा.(अ) प्रवर्गाचा 
उमेदवाि उपलब्ि झाला नाही ति रव.जा.भ.ज. या र्गटातील ज्येष्ट्ठता व पात्रतेच्या अिीन िाहून पदोन्नतीसाठी 
असलेल्या कबदुनामावलीच्या क्रमवािीनुसाि  भ.ज.(क), भ.ज.(ब),भ.ज.(ड) या प्रवर्गातील उपलब्ि पात्र कमयचा-
यास/अरिका-यास पदोन्नती देण्याची काययवाही किावी. 

e. विीलप्रमारे् रव.जा.भ.ज.प्रवर्गातील सवय प्रवर्गांना प्ररतरनरित्व प्राप्त झाल्यानंति रव.मा.प्र. प्रवर्गाचा पदोन्नतीसाठी 
रवचाि किावा. 

f. रव.मा.प्र. प्रवर्गातील उमेदवाि पदोन्नतीसाठी उपलब् ि न झाल्यास सदि पद  ३ वषय पद रिक्त ठेवाव.े  चौथ्या वषी 
रव.मा.प्र.चा उमेदवाि उपलब्ि न झाल्यास विील प्रमारे् काययपध्दतीचा अवलंब किावा.  

g. वि नमूद केलेल्या काययपध्दतीनुसाि, छोटया संवर्गात पदोन्नतीच्या पदसंख्या 1 ते 32 पयंत असेल त्यावळेी सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद केल्यानुसाि कबदुनामावलीच्या क्रमवािीनुसाि ज्येष्ट्ठता व पात्रतेच्या अिीन 
िाहून पात्र कमयचा-यास/अरिका-यास पदोन्नती देण्याची काययवाही किरे् अपेरित आहे.  

h. ज्यावळेी रवभार्गास सदि पद 3 वषय रिक्त ठेवरे् प्रशासरकय कामकाज सुिळीत चालण्याच्या दृष्ट्टीने शक्य नसेल, 
अशा वळेी मार्गास प्रवर्गासाठी आिरित असलेले पद  3 वषय तात्पिुत्या स्वरुपात अनािरित करुन, ते पद  
तात्पिुत्या स्वरुपात  सेवाज्येष्ट्ठ उमेदवािांमिून पदोन्नतीने भिण्यात याव.े सदि पदोन्नती ही केवळ 11 
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मरहन्याकरिता ककवा ज्या मार्गास प्रवर्गासाठी पद आिरित आहे, त्या प्रवर्गाचा उमेदवाि उपलब्ि होईपयंत, या 
पैकी ज ेअर्गोदि घडेल तो पयंत ककवा जास्तीत जास्त 3 वषाच्या कालाविी पयंत (मुळ मार्गास प्रवर्गाच ेपद रिक्त 
झाल्याच्या रदनाकंापासून पढुील 3 वषाच्या कालाविी पयंत) तात्पिुत्या स्वरुपात असले. 

i. ३ वषानंति कबदूनामावलीच्या क्रमवािीनुसाि पढुील मार्गास प्रवर्गाचा पात्र उमेदवाि पदोन्नतीसाठी उपलब्ि असेल 
ति त्यास रनयरमत पदोन्नती देण्यात यावी. जि असा पात्र उमेदवाि उपलब्ि नसेल ति विीलप्रमारे् सेवाजषे्ट्ठ 
उमेदवािाची तात्पिुती पदोन्नती पढेु सुरु ठेवावी.  

छोट्या संवर्गात सिळसेवा भिती कितांना अनुसिावयाची काययपध्दती :-  
a. सिळसेवचे्या छोटया संवर्गाच्याबाबतीत कबदूनामावलींच्या क्रमवािीनुसाि प्रथमत:  अजा प्रवर्गाकरिता पद 

भिण्याचा रवचाि किावा.  जि सिळसेवा भितीनुसाि अजा प्रवर्गाचे पद उपलब्ि झाल्यास त्या प्रवर्गातील 
उमेदवािास रनयकु्ती देण्यात यावी.   ज्यावळेी अनुसूरचत जातीचा पात्र उमेदवाि उपलब्ि होर्ाि नाही, त्यावळेी 
सदि पद मुख्य अरिरनयमातील कलम 6 (1)च्या तितुदीनुसाि अनुशेष म्हर्नू पाच वषापयंत पढेु ओढण्यात याव.े  

b. परहले पाच वषय मूळ प्रवर्गाचा उमेदवाि उपलब्ि होईपयंत पद रिक्त ठेवण्यात याव.े रवभार्गाने / रनयुक्ती 
प्रािीकिर्ाने परहले ५ वषय पद भितीसाठी  प्रयत्न किावा.  सदि प्रयत्न करुनही मूळ प्रवर्गाचा उमेदवाि उपलब्ि 
न झाल्यास 6 व्या वषी कबदुनामावलीच्या क्रमवािीनुसाि अनुसचूी ब मध्ये नमूद केल्यानुसाि  पढुील कबदुमिून  
म्हर्जचे अनुसूरचत जमातीमिील उमेदवािामिुन पद भिण्यात याव.े  

c.       उदा. ज्यावळेी मंजूि पद संख्या ४, 5 असेल तेव्हा  2 पदे आििर्ासाठी उपलब्ि होतात. अशावळेी एक पद 
अ.जा. प्रवर्गासाठी कायमस्वरुपी उपलब्ि होते. दुसिे पद अनुसूरचत जमाती प्रवर्गासाठी उपलब्ि 
होते.(अपरु्ांकात)  अनुसूरचत जमाती प्रवर्गाचा उमेदवाि उपलब्ि झाल्यास प्रथमत: अनुसूरचत जमाती 
प्रवर्गामिून सदि पद भिाव.े अनुसूरचत जमाती प्रवर्गाचा उमेदवाि उपलब्ि न झाल्यास, पद भिण्यासाठी पाच 
भितीवषय प्रयत्न किावा. जि अनुसूरचत जमातीचा उमेदवाि उपलब्ि झाला नाही, ति विीलप्रमारे् सदि पद 5 
वषे रिक्त ठेवाव.े तद्नंति सहाव्या वषी कबदुनामावलीच्या क्रमावािीनुसाि  रव.जा.भ.ज. या र्गटातील प्रथमत:  
रव.जा.(अ) प्रवर्गाच्या पात्र उमेदवािाचा पदोन्नतीसाठी रवचाि किण्यात यावा.  रव.जा.अ. प्रवर्गाचा उमेदवाि 
उपलब्ि असल्यास,  त्यास पदोन्नती देण्यात  यावी. मुख्य अरिरनयमातील कलम 4(3) मिील तितुदीनुसाि 
रव.जा.(अ) , भ.ज.(ब) , भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) या प्रवर्गाकिीता रवरहत किण्यात आलेले आििर् अंतर्गयत 
परिवतयरनय आहे, त्यामुळे जि रव.जा.(अ) प्रवर्गाचा उमेदवाि उपलब्ि झाला नाही ति रव.जा.भ.ज. या र्गटातील 
र्गुर्वत्ता  व पात्रतेच्या अिीन िाहून कबदुनामावलीच्या क्रमानुसाि पढुील प्रमारे् भ.ज.(ब), भ.ज.(क),भ.ज.(ड) या 
प्रवर्गातील उपलब्ि पात्र उमेदवािास रनयकु्ती  देण्याची काययवाही किावी. पात्र उमेदवाि उपलब्ि न झाल्यास, 
कबदुनामावलीच्या क्रमवािीनुसाि पढुच्या कबदुस प्रािान्य द्याव.े अशा प्रकािे ज्या मार्गास प्रवर्गास प्ररतरनिीत्व 
प्राप्त होईल , ते पद रिक्त झाल्यानंति पढुील वषी जारहिात देताना त्या मार्गास प्रवर्गास ,वर्गळून उवयिीत मार्गास 
प्रवर्गाची जारहिात देण्यात यावी.  

d.   सिळसेवचे्या बाबतीत  वि नमूद केलेल्या काययपध्दतीनुसाि सोबत जोडलेल्या अनुसचूी-ब मध्ये नमूद 
केलेल्या कबदूनामावलीच्या क्रमवािीनुसाि पद भिण्याबाबत काययवाही किण्यात यावी.  
e. ज्यावळेी रवभार्गास सदि पद 5 वषय रिक्त ठेवरे् प्रशासरकय कामकाज सुिळीत चालण्याच्या दृष्ट्टीने 
शक्य नसेल, अशा वळेी  मार्गास प्रवर्गासाठी आिरित असलेले पद  ५ वषय तात्पिुत्या स्वरुपात अनािरित 
करुन,  तदथय पदोन्नतीने जषे्ट्ठतेनुसाि  भिता येईल. सदि पदोन्नती ही केवळ 11 मरहन्याकरिता ककवा पद 
ज्या मार्गास प्रवर्गासाठी आिरित आहे त्या प्रवर्गाचा उमेदवाि उपलब्ि होईपयंत या पैकी ज ेअर्गोदि घडेल 
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तो पयंत ककवा जास्तीत जास्त 5 वषाच्या कालाविी पयंत (मुळ मार्गास प्रवर्गाचे पद रिक्त झाल्याच्या 
रदनांकापासून पढुील 5 वषाच्या कालाविी पयंत) तात्पिुत्या स्वरुपात किण्यात यावी. 
f. ज्यावळेी कोर्ताही मार्गास प्रवर्गातील उमेदवाि उपलब्ि होत नसेल, अशावळेी सदि पद तात्पिुते  
अनािरित किण्याबाबतची काययवाही  शासन रनर्यय रद.5.12.1994 मध्ये नमूद केलेल्या काययपध्दती 
नुसाि किावी.  

2. विील प्रमारे् केलेल्या काययवाहीबाबत, संबरंित रनयकु्ती प्रारिका-यांनी कबदूनामावलीमध्ये शेिा या 
स्तंभामध्ये  अद्ययावत नोंद घेरे् आवश्यक िाहील.   
३.  सदि शासन रनर्यय सवय प्रशासकीय रवभार्गांनी त्यांच्या अरिपत्याखाली असलेल्या सवय  रवभार्ग 
प्रमुखांच्या/ रनयकु्ती प्रारिकाऱयांच्या रनदशयनास आर्ावा. 

सदिहू शासन परिपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि उपलब्ि 
किण्यात आले असून त्याचा संर्गर्क सकेंताक 201705291637401707 असा आहे. हे परिपत्रक रडजीटल 
स्वाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 

                                  ( बाजीिाव जािव ) 
                      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 याचंे सरचव, िाजभवन, मलबाि रहल, मंुबई-35. 
7.मा.मुख्यमंत्रयाचंे 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 आयकु्त, महािाष्ट्र िाज्य. 
१4. सवय रजल्हारिकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 

   १5. सवय सहायक आयुक्त (मार्गासवर्गय कि), महािाष्ट्र िाज्य. 
१6. प्रबिंक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई. 

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


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी -2016/ प्र. क्र. 228A/16/16-ब 

 

                              पृष्ट्ठ 10 पैकी 5  

१7. प्रबिंक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई. 
१8. प्रबिंक, लोकायुक्त आरर् उपलोकायकु्त याचंे कायालय, मंुबई. 
१9. प्रबिंक,महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारिकिर्,मंुबई,नार्गपिू,औिंर्गाबाद. 
20. सवय रजल्हा परिषदांचे मुख्य काययकािी अरिकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 
21.सरचव, महािाष्ट्र लोकसवेा 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 ेव्यवस्थापकीय सचंालक. 
२6. महासंचालक, मारहती व जनसंपकय  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
२7.सवय मुख्यारिकािी, नर्गिपरिषदा/नर्गिपारलका. 
२8.संचालक, समाजकल्यार्, परेु्. 
२9.आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक. 
30.संचालक, आरदवासी सशंोिन व प्ररशिर् संस्था, परेु्. 
31.संचालक, सेवायोजन, मंुबई. 
३2.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई/नार्गपिू. 
३3.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीिा), मंुबई/नार्गपिू. 
३4.अरिदान व लेखा अरिकािी, मंुबई. 
३5.रनवासी लेखा पिीिा अरिकािी, मंुबई.      
३6.सवय मंत्रालयीन रवभार्ग, त्यांना  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.गं्रथपाल, महािाष्ट्र रविानमंडळ सरचवालय, रविानभवन मंुबई. (5 प्रती) 
३8.सवय मान्यता प्राप्त िाजकीय पिांची मध्यवती कायालये,महािाष्ट्र िाज्य. 
39.रनवड नस्ती, कायासन 16-ब. 
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  अनुसूची-अ  
पदोन्नतीकरिता छोटया संवर्गासाठी आिरित पदाचंा तपशील- 

पद 
संख्या 

आििर्ाची पदे प्रवर्गय रनहाय आििर् 

1 0 आििर् अरिरनयम 2001 मिील कलम 3 (1) (घ)  तितुदीनुसाि एकाकी पदास आििर् 
लारू्ग नाही. 

2 1 अ.जा., अ.ज., रव.जा.(अ),भ.ज.(क), भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने आििर्ाचे 
एक पद उपलब्ि होईल. 

3 1 अ.जा., अ.ज., रव.जा.(अ),भ.ज.(क), भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने आििर्ाचे 
एक पद उपलब्ि होईल. 

4 1 अ.जा., अ.ज., रव.जा.(अ), भ.ज.(क),भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने आििर्ाचे 
एक पद उपलब्ि होईल. 

5 2 अ.जा.  प्रवर्गास  एक पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. व आििर्ाच ेदुसिे पद  अ.ज-
1.तद्नंति, रव.जा.(अ),  भ.ज.(क), भ.ज.(ब),भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

6 2 अ.जा.  प्रवर्गास  एक पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.  आििर्ाचे दुसिे पद  अ.ज-
1.तद्नंति., रव.जा.(अ),  भ.ज.(क), भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि 
होईल. 

7 2 अ.जा.  प्रवर्गास एक पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाचे दुसिे पद   अ.ज-
1.तद्नंति रव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब), भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

8 3 अ.जा.-1 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. तद्नंति  आििर्ाचे रतसिे पद  
रव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

9 3 अ.जा.-1 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. तद्नंति  आििर्ाचे रतसिे पद  
रव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

10 3 अ.जा.-1 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. तद्नंति  आििर्ाचे रतसिे पद  
रव.जा.(अ), भ.ज.(क), भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

11 4 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाचे चौथे पद रव.जा.(अ), 
भ.ज.(क),  भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

12 4 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाचे चौथे पद रव.जा.(अ), 
भ.ज.(क),  भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

13 4 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाचे चौथे पद रव.जा.(अ), 
भ.ज.(क),  भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

14 4 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाचे चौथे पद रव.जा.(अ), 
भ.ज.(क),  भ.ज.(ब),  भ.ज.(ड),रव.मा.प्र. या क्रमाने उपलब्ि होईल. 

15 5 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल.  
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16 5 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल. 

17 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल. 

18 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल. 

19 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल. 

20 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल. 

21 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल. 

22 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे 
रव.जा.(अ), -1  भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ि होतील. तद्नंति आळीपाळीने 
रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ि होईल. 

23 8 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति कबदुनामावलीच्या क्रमावािीनुसाि  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र. या प्रवर्गास 
आळीपाळीने  आििर्ाच ेपद उपलब्ि होईल. 

24 8 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति कबदुनामावलीच्या क्रमावािीनुसाि  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र. या प्रवर्गास 
आळीपाळीने  आििर्ाच ेपद उपलब्ि होईल. 

25 8 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति कबदुनामावलीच्या क्रमावािीनुसाि  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र. या प्रवर्गास 
आळीपाळीने  आििर्ाच ेपद उपलब्ि होईल. 

26 9 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति आििर्ाच े उवयरित पद  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र.  या प्रवर्गास 
आळीपाळीने  उपलब्ि होईल 

27 9 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति आििर्ाच े उवयरित पद  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र.  या प्रवर्गास 
आळीपाळीने  उपलब्ि होईल. 
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28 9 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति आििर्ाच े उवयरित पद  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र.  या प्रवर्गास 
आळीपाळीने  उपलब्ि होईल. 

29 10 अ.जा.-4 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति आििर्ाच े उवयरित पद  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र.  या प्रवर्गास 
आळीपाळीने  उपलब्ि होईल. 

30 10 अ.जा.-4 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति आििर्ाचे उवयरित पद  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र.  या प्रवर्गास आळीपाळीने  
उपलब्ि होईल. 

31 10 अ.जा.-4 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ि होईल.रव.जा.(अ) 1 पद, भ.ज.(क)-1 
भ.ज.(ब)-1  तद्नंति आििर्ाचे उवयरित पद  भ.ज.(ड) व  रव.मा.प्र.  या प्रवर्गास आळीपाळीने  
उपलब्ि होईल. 

32 11 मंजूि पद संख्या 32 अथवा त्यापैिा जास्त असेल ति प्रत्येक प्रवर्गास रकमान 1 पद उपलब्ि 
होते. 
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अनुसूची-ब 
सिळसेवकेरिता छोटया संवर्गासाठी आिरित पदांचा तपशील- 

मंजूि 
पदसंख्या 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
आििर्ाची पदे 

प्रवर्गय रनहाय आििर् 

1 0 आििर् अरिरनयम 2001  मिील कलम 3 (1) (घ)  येथील तितुदीनुसाि एकाकी पदास आििर् 
लारू्ग नाही. 

2 1 प्रथम अ.जा.-1  तद्नंति अ.ज.,  रव.जा. भ.ज. {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)},इ.मा.व.,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाच ेएक पद उपलब्ि होईल. 

3 1 प्रथम अ.जा.-1  तद्नंति अ.ज.,  रव.जा. भ.ज. {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)},इ.मा.व.,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाच ेएक पद उपलब्ि होईल. 

4 2 प्रथम अ.जा.-1 कायमस्वरुपी  , अ.ज.-1,तद्नंति ,  रव.जा. भ.ज.- {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड)},इ.मा.व ,रव.मा.प्र.आळीपाळीने,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे एक पद 
उपलब्ि होईल. 

5 2 प्रथम अ.जा.-1 कायमस्वरुपी  ,अ.ज.-1,तद्नंति ,  रव.जा. भ.ज.- {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड)},इ.मा.व ,रव.मा.प्र.आळीपाळीने,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे एक पद 
उपलब्ि होईल. 

6 3 अ.जा.-1 , अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)},तद्नंति ,इ.मा.व ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाच े एक पद उपलब्ि 
होईल. 

7 3 अ.जा.-1  व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)},तद्नंति ,इ.मा.व ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाच े एक पद उपलब्ि 
होईल. 

8 4 अ.जा.-1  व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}इ.मा.व-1 ,तद्नंति ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाच े एक पद उपलब्ि 
होईल. 

9 4 अ.जा.-1  व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}इ.मा.व-1 ,तद्नंति ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाच े एक पद उपलब्ि 
होईल. 

10 5 अ.जा.-1  व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्नंति ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

11 5 अ.जा.-1  व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्नंति ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

12 6 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्नंति ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाच ेपद उपलब्ि होईल. 

13 6 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,    रव.जा. भ.ज.-1 {(रव.जा.)(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड)}इ.मा.व-2,तद्नंति ,रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

14 7 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-2,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 
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15 7 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-2,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

16 8 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

17 8 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

18 9 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

19 9 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

20 10 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

21 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

22 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

23 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

24 12 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

25 12 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ि होईल. 

26 13 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 

27 13 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 

28 14 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 

29 14 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 

30 15 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5, रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 

31 15 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 

32 16 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-6,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 

33 17 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,भ.ज.(ड)-1 इ.मा.व-
6,रव.मा.प्र.-1,  या क्रमाने   पद उपलब्ि होईल. 
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