समांतर आर णण- मागासवग य उमेदवारांचा खु या वगातील पदांसाठी िवचारिवचार- व तु थती
गे या काही िदवसांम ये, काही वृ प ात महारा लोकसेवा आयोगा या समांतर आर ण
राबिव या या कायप दतीबाबत बात या येत आहे त. यातील काही बात या व तु थतीशी िवसंगत व
आयोगाबाबत गैरसमज िनम ण होणा-या आहे त. यामधून आयोगाने मागासवग य उमे दवारांना खु या
वग तील पदासाठी परी ेस बसु दे यास कवा मुलाखत घे यास अटकाव केला, असे िवपय त िच तयार
होवून आयोगाब ल गैरसमज पसर याची श यता आहे . या तव यासंबंधातील व तु थती खालील
माणे उमे दवारां या मािहतीसाठी प ट कर यात ये त आहे .
आर णाबाबत रा य शासनाने ठरिवलेले धोरण राबिव याचे काम लोकसेवा आयोग करतो.
समांतर आर ण (Horizontal Reservation) राबिव या या प दती िवषयी शासनाने िदनांक 13 ऑग ट,
2014 रोजी प टीकरण करणारे परीप क काढले आहे . यानुसार आयोग कायवाही करीत आहे . सदर
परीप कानुसार “खुला-मिहला” (Open-Female) कवा “खुला-खेळाडू ” (Open-Sports) या समांतर
आर णा या (Horizontal Reservation) पदांवर, खु या वग तील उमे दवारांची िशफारस करणे
आव यक आहे . खुला-सवसाधारण (Open-General) वग तील पदांवर मा अमागासवग यां बरोबरच
मागासवग य उमे दवारांचीही गुणव ेनुसार िशफारस केली जाते. “खुला-सवसाधारण” वग तील पदांवर
सव वग तील उमे दवारांचा केवळ यां या गुणव ेआधारे िवचार केला जातो. हे करतांना
गुणव ेआधारे “खुला-सवसाधारण” पदावर पा ठरणा-या मागासवग य उमेदवाराची िशफारस खु या
वग तील पदांवर केली जाते व अ या उमेदवारांपे ा कमी गुण असले या राखीव वग तील उमे दवारांची,
यां या वग तील राखीव पदांसाठी िशफारस केली जाते. गुणव ेआधारे अनेक मागासवग य उमे दवारांचा
खु या सवसाधारण (Open-General) पदांवर िशफारशी के या जातात हे आयोगाकडू न वेळोवेळी
संकेत थळावर िस द केले या िनकांलाव न प ट होईल. उदा. अिलकडे च जािहर केले या िवि कर
िनरी क परी ा-2016 या िनकालाम ये िशफारस केले या अराखीव खु या वग तील 66 उमे दवारांम ये
28 उमेदवार हे गुणव े या आधारे िशफारस झालेले राखीव वग तील उमे दवार आहे त. पैकी भ.ज-क
वग तील 7 व इ.मा.व. वग तील 15 उमेदवार खु या अराखीव पदावर िशफारस झालेले आहे त. केवळ
“खुला-मिहला” व “खुला-खे ळाडू ” अ या समांतर आर णा या (Horizontal Reservation)
पदांवर िशफारस करतांना, शासन परीप क िदनांक 13 ऑग ट, 2014 मधील सुचनांनुसार, फ त खु या
वग तील उमेदवारांची िशफारस केली जाते.
समांतर आर णा या पदांवर िशफारस करावयाचे उमेदवार या- या वग तील आहे त हे खा ी
कर यासाठी, शाळा सोड या या दाख याची त मागिव याची / पाह याची प दत अलीकडे आयोगाने सु
केली आहे . याआधारे व इतर कारे , समांतर आर णा या पदांसाठी िशफारशी करावया या उमे दवारां या
वग ची खा ी केली जाते. खु या -सवसाधारण वग तील पदांवर पुव माणेच गुणव े आधारे
मागासवग य उमे दवारांचाही िवचार व िशफारशी के या जातात.
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