विशेष मागास प्रिगग-अ (एसबीसी-ए)
कविता
सिळसेिा

आिक्षणाच्या

तितुदीनुसाि

भितीसाठी

मा.

उच्च

न्यायालयाने वदलेल्या अंतविम स्थवगती
आदे शानुसाि किाियाची कायगिाही.
महािाष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन वनणगय क्रमांक बीसीसी -2014/प्र.क्र.216-ए/2014 /16-ब
मादाम कामा मागग,हु तात्मा िाजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई -400 032.
वदनांक:- २ माचग, 2015.
िाचा:1.सन 2014 चा महािाष्ट्र अध्यादे श क्रमांक 14, वदनांक 9 जुलै, 2014. महािाष्ट्र िाज्य विशेष
मागास प्रिगग-अ (एसबीसी-ए) कविता (िाज्यातील शैक्षवणक संस्थांमधील जागांच्या प्रिेशाचे आवण
िाज्याच्या वनयंत्रणाखालील लोकसेिांमधील वनयुक्त्यांचे ककिा पदांचे) आिक्षण अध्यादे श, 2014
ि या अध्यादे शाबाबत वद.14 जुलै, 2014 चे शुविपत्र.
2. शासन वनणगय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि2014/प्र.क्र.81/का-7, वद.19
जुल,ै 2014.
3. महािाष्ट्र िाज्य लोकसेिा (अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती, वनिवधसूचीत जमाती (विमुक्त
जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रिगग आवण इति मागास िगग यांच्यासाठी आिक्षण)
अवधवनयम,2001.
4. शासन वनणगय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी 1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, वद. 29.3.1997.
5. शासन वनणगय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-2014/प्र.क्र.216-ए/2014 /16-ब,
वद.24.7.2014
प्रस्तािना :उपिोक्त संदभावधन क्रमांक 1 येथे नमूद केलेल्या महािाष्ट्र िाज्य विशेष मागास प्रिगगअ (एसबीसी-ए) कविता (िाज्यातील शैक्षवणक संस्थांमधील जागांच्या प्रिेशाचे आवण िाज्याच्या
वनयंत्रणाखालील लोकसेिांमधील वनयुक्त्यांचे ककिा पदांचे) आिक्षण अध्यादे श,2014 (सन 2014
चा महािाष्ट्र अध्यादे श क्र.14) अन्िये “विशेष मागास प्रिगग-अ (एसबीसी-ए)” वनमाण किण्यात आला
आहे , सदि अध्यादे शातील कलम 4 (1) नुसाि या प्रिगास सिळसेिच्े या पदभितीमध्ये 5 टक्के
आिक्षण विवहत किण्यात आले आहे.
उक्त अध्यादे शातील कलम 4 (1) नुसाि ि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संदभाधीन क्रमांक
2 येथील वदनांक 19 जुल,ै 2014 च्या शासन वनणगयानुसाि सिळ सेिच्े या पदभितीमध्ये विशेष मागास
प्रिगग-अ (एसबीसी-ए) प्रिगासाठी 5 टक्के आिक्षण दे ण्यात आलेले आहे.
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शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी 1097/प्र.क्र.2/97/16-ब, वद.
29.3.1997 च्या शासन वनणगयान्िये विवहत केलेल्या कबदु नामािलीमध्ये सुधािणा करुन, उक्त
अध्यादे शातील कलम 8 (1) नुसाि संदभावधन क्र.5 येथील वद.24.7.2014 च्या शासन वनणगयान्िये
सिळसेिा भितीच्या पदांसंदभात सुधावित कबदु नामािली विवहत किण्यात आलेली आहे.
महािाष्ट्र िाज्य विशेष मागास प्रिगग-अ (एसबीसी-ए) कविता (िाज्यातील शैक्षवणक
संस्थांमधील जागांच्या प्रिेशाचे आवण िाज्याच्या वनयंत्रणाखालील लोकसेिांमधील वनयुक्त्यांचे
ककिा पदांचे) आिक्षण अध्यादे श,2014 (सन 2014 चा महािाष्ट्र अध्यादे श क्र.14) या अध्यादे शाच्या
वििोधात मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल झालेल्या विट यावचका क्र.2053/2014 श्री. संवजत
शुक्ला विरुध्द महािाष्ट्र शासन ि इति संलग्न यावचका दाखल किण्यात आलेल्या आहेत.
या प्रकिणी मा.उच्च न्यायालयाने वद. 14.11.2014 च्या आदे शान्िये सदि अध्यादे शातील
कलम 4 (1) मधील िाज्याच्या वनयंत्रणाखालील लोकसेिामधील सिळ सेिा प्रिेश वनयुक्त्यांमधील
5% वनयुक्त्या विमाप्र-अ कविता िाखून ठे िण्याच्या तितुदीस अंतविम स्थवगती वदलेली आहे. या
अध्यादे शाचे कायद्यात रुपांति न झाल्याने सदिचा अध्यादे श वद.23.12.2014 िोजी व्यपगत
झालेला आहे. त्यास अनुसरुन शासन खालील प्रमाणे आदे श दे त आहे.
शासन वनणगय:- अ) सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदभावधन क्रमांक 5 येथील वदनांक 24 जुल,ै 2014
च्या शासन वनणगयाची अंमलबजािणी वदनांक 14 नोव्हेंबि, 2014 पासून स्थवगत
किण्यात येत असून, शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन विभाग,

क्र.बीसीसी

1097/प्र.क्र.2/ 97/16-ब, वद. 29.3.1997 ि त्यानंति िेळोिेळी वनगगवमत केलेल्या
शासन वनणगयान्िये विवहत केलेल्या कबदु नामािलीचा िापि किण्यात यािा.
आ) सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदभावधन क्रमांक 5 येथील शासन वनणगय, वदनांक
24 जुलै, 2014

मधील कायगपध्दतीनुसाि, ज्या प्रकिणी भिती प्रवक्रया वदनांक

14.11.2014 पूिी पूणग झालेली नसेल, अशा प्रकिणी उपिोक्त मुद्दा क्रमांक (अ) मध्ये
नमूद केलेली कायगपध्दती अिलंबािी.
इ) वद 23.12.2014.िोजी महािाष्ट्र अध्यादे श क्र 14.चे कायद्यात रुपांति न झाल्यामूळे
सदि अध्यादे श व्यपगत झालेला आहे , ही िस्तुस्स्थती विचािात घेता, या विभागाचा
संदभावधन क्र 5 .येथे नमूद केलेला वद 24.7.2014.चा शासन वनणगय िद्द किण्यात येत
आहे
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2.

सदि शासन वनणगय िाज्यातील सिग शासकीय, वनमशासकीय कायालये, सेिामंडळे ,

महानगिपावलका, नगिपावलका, शैक्षवणक संस्था,स्थावनक स्ििाज्य संस्था, वजल्हा पविषदा,
महामंडळे , शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे , सहकािी संस्था, शासकीय उपक्रम ि
शासनाच्या अवधपत्याखालील ककिा शासनाने अनुदान वदलेली मंडळे इत्यादींना लागू िाहील.
याबाबत

सिग

प्रशासकीय

विभागांनी

त्यांच्या

अवधनस्त

असलेल्या

सिग

क्षेवत्रय

कायालयांना/आस्थापनांना योग्य ते आदे श वनगगवमत किािेत.
सदिहू शासन वनणगय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािि उपलब्ध
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 201503021154424507 असा आहे. हा शासन वनणगय
वडजीटल स्िाक्षिीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने ,

Tikaram
Waman
Karpate

Digitally signed by Tikaram Waman Karpate
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=9395c596b57a69fe04109b8c819
1e7389cff5eda3fac16c6f8263be7fbbd319d,
cn=Tikaram Waman Karpate
Date: 2015.03.07 13:22:32 +05'30'

( वट.िा.किपते )
उप सवचि, महािाष्ट्र शासन.
प्रवत,
1) िाज्यपाल यांचे सवचि,
2) मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि,
3) सिग मंत्री/िाज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि,
4) मा. वििोधी पक्षनेता,विधानपविषद
5) मा. वििोधी पक्षनेता,विधानसभा
6) सिग विधानसभा सदस्य/विधानपविषद सदस्य
7) मुख्य सवचि,महािाष्ट्र िाज्य.
8) अपि मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, सिग मंत्रालयीन विभाग,
9) प्रधान सवचि,महािाष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय(विधानसभा)
10) प्रधान सवचि,महािाष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय(विधानपविषद)
11) सिग विभागीय आयुक्त,
12) सिग वजल्हावधकािी,
13) सिग वजल्हा पविषदांचे मुख्य कायगकािी अवधकािी,
14) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई,
15) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,
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16) प्रबंधक, लोकायुक्त आवण उपलोकायुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
17) प्रबंधक,महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकिण,मुंबई,नागपूि,औिंगाबाद,
18) सवचि, महािाष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई,
19) सवचि,िाज्य वनिडणूक आयोग,
20) सवचि,िाज्य मावहती आयोग,
21) महासंचालक, मावहती ि जनसंपकग महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,
22) िाज्यातील सिग महामंडळे आवण उपक्रम यांचे व्यिस्थापकीय संचालक,
23) सिग महानगिपावलकांचे आयुक्त,
24) सिग मुख्यावधकािी, नगिपविषदा/नगिपावलका,
25) संचालक, समाजकल्याण, पुणे,
26) आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक,
27) संचालक, आवदिासी संशोधन ि प्रवशक्षण संस्था, पुणे,
28) संचालक, सेिायोजन, मुंबई,
29) महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूि,
30) महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीक्षा), मुंबई/नागपूि,
31) अवधदान ि लेखा अवधकािी, मुंबई,
32) वनिासी लेखा पिीक्षा अवधकािी, मुंबई,
33) सिग मंत्रालयीन विभागांच्या अवधपत्याखालील विभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख,
सिग मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती किण्यात येते की, त्यांच्या अवधपत्त्याखालील सिग
विभाग प्रमुख/ कायालय प्रमुख यांना सदि शासन वनणगयाची प्रत,त्यांच्या स्तिािरुन
स्ितंत्रपणे पाठिून कायगिाही किण्याच्या सूचना दे ण्यात याव्यात.
34) ग्रंथपाल, महािाष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन मुंबई
35) सिग मान्यता प्राप्त िाजकीय पक्षांची मध्यिती कायालये,महािाष्ट्र िाज्य,
36) वनिड नस्ती, कायासन 16-ब.
***********
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