
मिहला उमेदवार, उन्नत व गत गटात न मोडणारे ( नॉन िकर्िमलेअर ) उमेदवार व खेळाडू 

उमेदवारांकिरता िवशेष सचूना 

आयोगाकडून िवज्ञापीत करण्यात येणाऱ्या पदांकिरता, खु या (अराखीव) वगार्तील  मिहलांसाठी आरिक्षत पदांचे 

उमेदवार तसेच िव.जा.(अ), भ.ज.(ब) भ.ज.(क), िव.मा. ., भ.ज.(ड), इ.मा.व., या वगर्वारीच्या उमेदवारांना, आरक्षणाचा लाभ 

घ्यायचा अस यास ते महारा टर् राज्याचे अिधवासी असणे आव यक आहे. त्याकिरता त्यांनी अजार्मधील  Maharashtra 

Domiciled  या रकान्यात  -Yes  तसेच Do you belong to Non-creamy Layer या रकान्यात –Yes असा  

िनिर्ववादपणे दावा करणे आव यक आहे. तसेच, असा दावा के यावर माणपतर् तपासणीच्या वेळी जािहरातीच्या िदनांकास 

वैध असलेले िविहत िधकाऱ्यांचे नॉन िकर्िमलेअर माणपतर् सादर करणे अत्याव यक आहे. या अनषंुगाने आयोगाच्या 

संकेत थळावर उमेदवारांना सवर्साधारण सचूना - मध्ये या संबंधीच्या  तरतदूी नमदू करण्यात आले या आहेत. तथािप, असे 

असतांनाही काही उमदेवार अजार्तील मािहती भरते वेळी चकुा करतात / सचूना गांभीर्याने वाचत नाहीत / वत: अजर् भरत 

नाहीत, खलुा (मिहला) वगार्तील उमेदवारांनी त्यांना आरक्षणाचा लाभ िमळण्याकिरता अजार्त नॉन िकर्िमलेअर – “होय”  व 

महारा टर्ाचा अिधवास-“होय” असा दावा करणे आव यक आहे.  तसेच माणपतर् तपासणीच्या वेळी असे (NCL) माणपतर्  

सादर करणे आव यक आहे. याची मािहतीच नस याने अनेक उमेदवार आरक्षणापासनू वंिचत होतात व नंतर तकर्ारी करतात, 

असे िदसनू आलेले आहे.  

आप याशी संबंिधत आरक्षणाचा लाभ िमळत नाही, याची अजर् के यानंतर /  िनकाला पवूीर् / िनकालानंतर / माणपतर् 

तपासणीच्या वेळी अशा उमेदवारांना जाणीव झा यानंतर  ते अजार्तील  दावा बदलण्याची िवनंती करतात िंकवा माणपतर् 

तपासणीच्या वेळी असे माणपतर् सादर करीत नाहीत िंकवा माणपतर् तयार करण्याकिरता आव यक कागदपतेर् सादर के याची 

पावती सादर करतात िंकवा माणपतर् तपासणीच्या वेळी िविहत तारखेचे  माणपतर् सादर करीत नाहीत व माणपतर् 

िमळिवण्याकिरता एैन वेळी धावपळ करतात िंकवा माणपतर् सादर करण्यास मदुत ावी, अशी िवनंती व आगर्ह करतात असे  

िदसनू आले आहे. 

2. उमेदवाराने अजार्त Do you belong to Non-creamy Layer  -Yes  असा दावा केलेला नस यास त्याची 

दावा बदलण्याची िवनंती कोणत्याही पिरि थतीत मान्य करण्यात येत नाही.  त्यामळेु अशा उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ देता 

येत नाही.  तसेच नॉनिकर्मीलेअरचा दावा केलेले परंत ु माणपतर् तपासणीच्या वेळी जािहरातीच्या िदनांकास वैध असलेले िविहत 

ािधकाऱ्यांचे नॉन िकर्मीलेअर माणपतर् सादर न करु शकले या उमदेवारांना माणपतर् सादर करण्यास कोणतीही मदुतवाढ 

देण्यात येत नाही. पिरणामी िविहत तरतदूीनसुार त्यांना आरक्षणाचा लाभ देता येत नाही व  अशा उमेदवारांची मलुाखत घेण्यात 



येत नाही. नॉन िकर्मीलेअरचे  माणपतर् घेतांना कोणाचे उत्पन्न लाग ूहोते, या संबंधातील तरतदूीही उमेदवारांनी मािहत करुन 

घेतले या नसतात. खलुा (मिहला) वगार्तील मिहला उमेदवारांमध्ये या बाबत मािहतीचा अभाव कषार्ने िदसनू येतो.   

उपरोक्त बाबी िवचारात घेता, या वगार्च्या उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा अस यास त्यांनी अजार्त न चकुता 

Maharashtra Domiciled -Yes  व Do you belong to Non-creamy Layer  -Yes   असा दावा करणे 

आव यक आहे. तसेच असा दावा के यावर अशा उमेदवारांनी जािहरात आ यानंतर असे माणपतर् तातडीने वेळीच काढून 

ठेवणे आव यक आहे. ही बाब कषार्ने संबंिधत उमेदवारांच्या िहतासाठी त्यांच्या िनदशर्नास आणण्यात येत आहे. 

3. गणुवत्ता धारक खेळाडू वगार्चा दावा केले या उमेदवाराकंिरता :  या वगार्च्या उमदेवारांकिरता गट-अ, गट-ब 

व गट-क पदांकिरता कोणत्या दजार्ची माणपतर् अनजेु्ञय आहेत, या बाबींच्या तरतदूी आयोगाच्या संकेत थळावरील उमेदवारांना 

सवर्साधारण सचूना मध्ये नमदु  करण्यात आले या आहेत. तसेच, संबंिधत पदाच्या जािहरातीत गणुव ा धारक खेळाडूचा दावा 

करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची माणपतेर् " संचालक, कर्ीडा व यवुक यांच्याकडून " मािणत करुन घ्यावीत, अशी सचूना केलेली 

असते. मातर् बहुसंख्य उमेदवार त्यांनी अजर् केले या पदाकिरता त्यांच्याकडे असलेली गणुव ा धारक खेळाडूची माणपतेर् िविहत 

दजार्ची आहेत काय याची कोणती ही खातरजमा न करता, अजार्त गणुव ा धारक खेळाडूचा दावा करतात िंकवा माणपतर् 

तपासणीच्या वेळी “संचालक कर्ीडा व यवुक संचालनालयाकडून” मािणत केलेली माणपतेर् सादर करीत नाहीत, असे िदसनू 

आले आहे. 

उमेदवारांनी अजार्त चकुीचा दावा के यामळेु िंकवा माणपतर् तपासणीच्या वेळी "कर्ीडा व यवुक संचालनालयाकडून " 

मािणत करुन घेतलेली माणपतर् सादर न के याने, त्यांची  कर्ीडा माणपतर्  मान्यता ा त सं थेची व संबंिधत पदाकिरता िविहत 

दजार्ची आहेत काय  ही बाब प ट होव ूशकत नाही. त्यामळेु अशा उमेदवारांना  गणुव ा धारक खेळाडू या आरक्षणाचा लाभ 

देता येत नाही . तसेच अशा उमेदवारांनी अजार्त चकुीचा दावा के यामळेु  पिरणाम वरुप या वगार्चे िविहत दजार्ची 

कर्ीडािवषयक माणपतर् धारण करणारे पातर् गणुव ा धारक  खेळाडू उमेदवार आरक्षणाच्या लाभापासनू वंिचत राहतात. उपरोक्त 

बाबी िवचारात घेता, गणुव ा धारक खेळाडू वगार्च्याआरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी,  त्यांची माणपतेर् ते ज्या 

पदाकिरता अजर् करीत आहेत, त्या करीता िविहत दजार्ची आहेत काय  याची खातरजमा करुन, ती “संचालक  कर्ीडा व यवुक” 

यांचेकडून वेळीच मािणत करुन घ्यावीत.  तरच त्यांना गणुव ा धारक खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देता येईल.  

मिहला व खेळाडू वगार्च्या आरक्षणाचा लाभ घेव ू इच्छीणा-या उमेदवारांनी या बाबत िवशेष दक्षता घ्यावी.  

िठकाण - मुंबई              सिचव 
िदनांक - 17/10/2015        महारा टर् लोकसेवा आयोग 


