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सामान्य प्रशासन सर्वभाग 

शासन सनर्णय क्रमाांक: बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब 
मािाम कामा मागण, िुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई -400 032. 
सिनाांक : 21 सिसेंबर, 2019. 

 

र्वाचा:- (1) माननीय  सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल असिल क्र.8928/2015 र्व इतर यासचका यामध्ये     
                सिनाांक 6 जुलै, 2017 रोजी सिलेला सनर्णय. 
           (2) माननीय उच्च न्यायालय, मुांबई,खांििीठ नागिरू याांनी सरट यासचका क्र.6247/2015 मध्ये     
                सि.01.02.2018 रोजी सिलेला सनर्णय. 
          (3) माननीय उच्च न्यायालय, मुांबई,खांििीठ नागिरू याांनी सरट यासचका क्र.3140/2018 मध्ये    
               सि.28.09.2018 रोजी सिलेला आिेश. 

 

प्रस्तार्वना- 

 माननीय  सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल असिल क्र.8928/2015 (चेअरमन ॲन्ि मॅनेजजग िायरेक्टर, 

एफसीआय आसर् इतर सर्वरुद्ध जगसिश बालाराम बसिरा र्व इतर) र्व इतर यासचका यामध्ये सि.6 जुलै,2017 

रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षर्ाच्या आधारे शासकीय सेर्वते िाखल झालेल्या र्व त्यानांतर जातीच े

िार्व ेअर्वधै ठरलेल्या हयक्तींना शासकीय सेर्वते सांरक्षर् िेय ठरत नािी, असा सनर्णय सिला आिे. माननीय उच्च 

न्यायालय, मुांबई, खांििीठ नागिरू याांनी, सरट यासचका क्र.3140/2008 मध्ये सि.28.09.2018 च्या 

आिेशान्र्वये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आिेशानुसार सि.31.12.2019 ियंत कायणर्वािी करण्याचे आिेश 

सिले आिेत. माननीय उच्च न्यायालयाच े सिर आिेश सर्वचारात घेता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 

सनर्णयाची राज्यात अांमलबजार्वर्ी करण्यासांिभात योग्य ते आिेश सनगणसमत करण्याची बाब शासनाच्या 

सर्वचाराधीन िोती. 
 

 

शासन सनर्णय-    

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल असिल क्र.8928/2015 र्व इतर यासचका यामध्ये सि.6 जुलै, 

2017 रोजी सिलेल्या सनर्णयाची राज्यात अांमलबजार्वर्ी करण्यासांिभात खालीलप्रमारे् कायणर्वािी करण्यात 

यार्वी- 

1. अनुसूसचत जमातीसाठी राखीर्व असललेी ििे सरक्त कररे् - सर्वण प्रशासकीय सर्वभागाांनी खुद्द र्व त्याांच्या 

असधित्याखालील शासकीय/सनमशासकीय कायालयातील अनुसूसचत जमातीच्या खालील असधकारी र्व 

कमणचा-याांची सांर्वगणसनिाय सांख्या सनसित करून त्याांच्या सेर्वा सि. 31.12.2019 ियंत असधसांख्य ििाांर्वर र्वगण 

कराहयात:- 
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  (अ) अनुसूसचत जमातीचे जात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरलेले असधकारी / कमणचारी, 

(ब) अनुसूसचत जमातीचे जात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरल्यानांतर सर्वशेष मागासप्रर्वगाचे अथर्वा अन्य 

कोर्त्यािी मागासर्वगाच ेजात र्वधैता प्रमार्ित्र सािर केलेले असधकारी / कमणचारी, 

(क) अनुसूसचत जमातीचा िार्वा सोिून सिलेले असधकारी / कमणचारी, 

(ि) सनयुक्तीनांतर जातप्रमार्ित्राच्या ििताळर्ीसाठी सर्वसित मुितीत जात ििताळर्ी ससमतीकिे 

प्रस्तार्व सािर न केलेले अनुसूसचत जमातीचे असधकारी र्व कमणचारी. 

(इ) ज्या असधकारी र्व कमणचाऱ याांनी त्याांच ेअनुसूसचत जमातीचे जात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरसर्वण्याच्या जात 

ििताळर्ी ससमतीच्या सनर्णयाच्या सर्वरोधात माननीय  न्यायालयात यासचका िाखल केल्या असतील 

मात्र त्याांच्या प्रकरर्ी माननीय  उच्च न्यायालयाने जकर्वा माननीय  सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमार्ित्र 

अर्वधै ठरसर्वण्याच्या ससमतीच्या सनर्णयास कोर्तीिी स्थसगती सिली नसेल अस ेअसधकारी र्व कमणचारी . 

2.   अनुसूसचत जमातीसाठी राखीर्व असललेी ििे भरण्यासाठी सर्वशेष भरती मोसिम राबसर्वरे्- 

        सर्वण प्रशासकीय सर्वभागाांनी खुद्द र्व त्याांच्या असधित्याखालील कायालयातील िसरच्छेि क्र.1 मध्ये नमुि 

केल्याप्रमारे् असधकारी र्व कमणचा-याांच्या सेर्वा असधसांख्य ििार्वर र्वगण झाल्यानांतर सरक्त िोर्ारी अनुसूसचत 

जमातीच्या प्रर्वगाची ििे अनुसूसचत जमातीचे जात र्वधैता प्रमार्ित्र धारक उमेिर्वाराांमधून सेर्वाप्रर्वशे     

सनयमानुसार सर्वसित  कायणिद्धतीचा अर्वलांब करून भरण्यासाठी खालीलप्रमारे् कालबद्ध कायणक्रम आखून ििे 

भरण्याची कायणर्वािी करार्वी :- 

(1) मिाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोगाच्या कक्षतेील ििे भरण्याकसरता आर्वश्यक ते मागर्ीित्र                                     

सि. 24.12.2019 ियंत आयोगाकिे िाठर्वार्व.े 

(2) मिाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोगाच्या कक्षेबािेरील / सजल्िा सनर्वि ससमती र्व इतर सनयकु्ती 

प्रासधकरर्ाच्या कक्षेतील ििे-    

(अ) सरळसेर्वचेी ििे भरण्याकसरता जासिरात िेरे्- सि.24.12.2019 ते 27.12.2019 

(ब) अजण िाखल करण्याची शेर्वटची तारीख-सि.04.01.2020 ते 06.01.2020 

(क) िसरक्षेच ेआयोजन- सि 09.01.2020 ते 13.01.2020 

(ि) िरीक्षेतील िात्र उमेिर्वाराांची कागिित्र तिासर्ी, चासरत्र ििताळर्ी, र्वदै्यकीय तिासर्ी                                   

सि. 25.01.2020 ियंत   

(इ) िात्र उमेिर्वाराांना सनयुक्ती आिेश िेरे् - सि. 01.02.2020  
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3. र्वरील िसर. क्र. 1 मधील (अ) ते (इ) या प्रकाराांमधील असधकारी र्व कमणचाऱयाांिकैी- 

(अ) ज ेअसधकारी र्व कमणचारी त्याांच्या मुळ सनयकु्तीच्या ििार्वर कायणरत असतील अशाच असधकारी र्व 

कमणचाऱ याांची असधसांख्य ििार्वर र्वगण करण्यात आलेली ििे सरळसेर्वनेे भरण्याकसरता िसरच्छेि क्रमाांक 

2 प्रमारे् सर्वशेष भरती मोसिम राबसर्वण्यात यार्वी.  

(ब) ज्या असधकारी र्व कमणचाऱ याांना मुळ सनयकु्तीच्या ििार्वरून र्वसरष्ट्ठ ििार्वर ििोन्नती िेण्यात आली 

असेल अशा असधकारी र्व कमणचाऱ याांच े सरक्त झालेले मुळ सनयुक्तीच े िि याआधीच अनुसूसचत 

जमातीच्या उमेिर्वाराांमधून भरल े गेले असेल तर, असे िि िनु्िा भरण्याची आर्वश्यकता रािर्ार 

नािी. मात्र भरल ेगेले नसल्यास, अशी ििे र्वरील (अ) मध्ये समासर्वष्ट्ट करून भरार्वीत. 

(क) ज्या असधकारी र्व कमणचाऱ याांनी त्याांच ेअनुसूसचत जमातीच ेजात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरसर्वण्याच्या 

जात ििताळर्ी ससमतीच्या सनर्णयाच्या सर्वरोधात माननीय न्यायालयात यासचका िाखल केल्या 

असल्यास माननीय उच्च न्यायालयाने अथर्वा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमार्ित्र अर्वधै 

ठरसर्वण्याच्या ससमतीच्या सनर्णयास स्थसगती सिली असले तर, अशा प्रकरर्ी माननीय सर्वोच्च 

न्यायालयाच े सि.6 जुलै, 2017 च ेआिेश सांबांसधत न्यायालयाच्या सनिशणनास आर्नू अशी प्रकररे् 

तात्काळ सनकाली काढण्यासाठी सांबांसधत प्रशासकीय सर्वभागाांनी र्व त्याांच्या असधित्याखालील 

कायालयाांनी आर्वश्यक ती कायणर्वािी करार्वी. 

4.1       अनुसूसचत जमातीचे जात र्वधैता प्रमार्ित्र  सािर न केल्याच्या कारर्ास्तर्व सिर शासन सनर्णयान्र्वये 
असधसांख्य ििार्वर सेर्वा र्वगण करण्यात येर्ा-या असधकारी र्व कमणचा-याांच्या सांख्येइतकी, अस े असधकारी र्व 
कमणचारी सध्या ज्या ििार्वर कायणरत असतील त्या ििाच ेअसधसांख्य िि सनमार् करून त्याांना मानर्वतार्वािी 
दृव्ष्ट्टकोनातनू तसेच प्रशासनाची िोर्ारी अिचर् िूर करण्यासाठी सर्वण सांबांसधत प्रशाससकय सर्वभागाांनी 
तात्िरुत्या स्र्वरूिात 11 मसिन्याांकरीता जकर्वा ते सेर्वते रासिले असते तर ते ज्या सिनाांकाला सेर्वासनरृ्वत्त झाले 
असते त्या सिनाांकाियंत यािकैी ज ेआधी घिेल तोियंत असधसांख्य ििार्वर नेमर्कू द्यार्वी. 

 4.2  सिर शासन सनर्णयािरु्वी सेर्वामुक्त करण्यात आलेल्या असधकारी र्व कमणचारी सेर्वासमाप्तीिरु्वी  ते ज्या 
ििार्वर कायणरत िोते त्या ििाचे असधसांख्य िि सनमार् करून त्याांना मानर्वतार्वािी दृव्ष्ट्टकोनातून तसेच 
प्रशासनाची िोर्ारी अिचर् िूर करण्यासाठी सर्वण सांबांसधत प्रशाससकय सर्वभागाांनी तात्िरुत्या स्र्वरूिात 11 
मसिन्याांकरीता जकर्वा ते सेर्वते रासिले असते तर ते ज्या सिनाांकाला सेर्वासनरृ्वत्त झाले असते त्या सिनाांकाियंत 
यािैकी ज ेआधी घिेल तोियंत असधसांख्य ििार्वर नेमर्कू द्यार्वी.  

4.3  िसरच्छेि 4.1 प्रमारे् तात्िरुत्या नेमर्कूीच ेआिेश िसरसशष्ट्ट -क प्रमारे् सनगणसमत करार्वते.  

िसरच्छेि 4.2 प्रमारे् तात्िरुत्या नेमर्कूीच ेआिेश िसरसशष्ट्ट -ि प्रमारे् सनगणसमत करार्वते.  
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असधसांख्य ििे सनमार् करण्याचा प्रस्तार्व सर्वत्त सर्वभागाचा शासन सनर्णय क्र.असांक-1001/ प्र.क्र.29/ 
2001/सर्वसत्तय सधुारर्ा,सि.१०.९.२००१ अन्र्वये सर्वसित केलेल्या कायणिद्धतीनुसार िसरसशष्ट्ट -इ प्रमारे् सर्वत्त 
सर्वभागास सािर करण्यात यार्वा.  

5.   िसरच्छेि 4 येथील असधकारी र्व कमणचारी याांना असधसांख्य ििाांर्वर तात्िरुत्या स्र्वरूिात  11  

मसिन्याांकरीता अथर्वा ते सेर्वते असते तर ते ज्या सिनाांकाला ते सनयतर्वयोमानानुसार सेर्वासनरृ्वत्त झाले असते 

त्या सिनाांकाियंत यािकैी ज े आधी घिेल तोियंत असधसांख्य ििार्वर नेमर्कू सिल्यानांतर त्याांना अनुज्ञेय 

करार्वयाच्या सेर्वासर्वषयक /सेर्वासनरृ्वत्तीसर्वषक लाभाांबाबत ससर्वस्तर अभ्यास करून शासनास सशफारशी 

करण्यासाठी स्र्वतांत्र अभ्यास गटाची स्थािना करण्यात करण्यात येईल. 

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय र्व माननीय उच्च न्यायालय मुांबई, खांििीठ नागिरू याांच ेउिरोक्त सनर्णय 

सर्वचारात घेता सामान्य प्रशासन सर्वभागाचे खालील शासन सनर्णय र्व शासन िसरित्रके असधक्रसमत ठरत आिेत :- 

अनु 

क्रमाांक 

शासन सनर्णय क्रमाांक/ िसरित्रके  सर्वषय 

1 क्र.बीसीसी- 1094/प्र.क्र.68 / 

94/16-ब, 

सि.15 जून,1995 

सर्वशेष मागास प्रर्वगाकसरता शासकीय, सनमशासकीय सेर्वते 

आरक्षर्  

2 क्र.बीसीसी- 2004/प्र.क्र.45/ 

04/16-ब, 

सि.24 जून,2004 

अनुससूचत जमातीच्या राखीर्व जागाांर्वर सिनाांक 15.6.1995 

िूर्वीच सरळसेर्वनेे सनयुक्ती झालेल्या अथर्वा ििोन्नत झालले्या 

सर्वशेष मागास प्रर्वगातील कमणचारी / असधकारी याांची शासकीय 

/ सनमशासकीय सेर्वतेील ज्येष्ट्ठता सनसित कररे्बाबत 

3 क्र.बीसीसी- 2002/प्र.क्र.93/ 

04/16-ब, 

सि.30 जून,2004 

अनुससूचत जमातीच्या राखीर्व जागाांर्वर सरळसरे्वा / ििोन्नती 

झालेल्या सबगर आसिर्वासी असधकारी / कमणचाऱयाांना शासकीय 

/ सनमशासकीय सेर्वते सांरक्षर् िेरे्बाबत 

4 क्र. बीसीसी-2012/प्र.क्र. 332/ 

16-ब, सि.30जुलै,2013 

मागासर्वगीय प्रर्वगातील कमणचाऱयाांबाबत जात र्वधैता प्रमार्ित्र 

सािर करण्यासाठी र्व जात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरल्यास िुढील 

कायणर्वािीबाबत अनुसरार्वयाची कायणिध्िती  

5 क्र.बीसीसी-2015/  

प्र.क्र. 276A/16-ब,  

सि.21 ऑक्टोबर 2015 

सि. 15.6.1995 नांतर सि. 17.10.2001 ियंत शासकीय र्व 

सनमशासकीय सेर्वते अनुसूसचत जमातीच्या प्रमार्ित्राच्या 

आधारे सनयुक्त झालेल्या ज्या कमणचाऱयाांच ेजात प्रमार्ित्र अर्वधै 

ठरल े आिे जकर्वा ज्या कमणचाऱयाांनी अद्यािियंत जात र्वधैता 

प्रमार्ित्र तयार केल ेनािी अशा कमणचाऱयाांच्या सेर्वबेाबत 



शासन सनर्णय क्रमाांकः बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब 
 

                                                         िृष्ट्ठ 15 िैकी 5  

7. सिर शासन सनर्णय राज्यातील सर्वण शासकीय, सनमशासकीय कायालये, सेर्वामांिळे, 

मिानगरिासलका, नगरिासलका, स्थासनक स्र्वराज्य सांस्था, सजल्िा िसरषिा, मिामांिळे, शासकीय अनुिान 

प्राप्त शैक्षसर्क सांस्था सांस्था, सर्वद्यािीठे, सिकारी सांस्था, शासकीय उिक्रम र्व शासनाच्या असधित्याखालील 

जकर्वा शासनाने अनुिान सिलेली मांिळे याांना तसेच आरक्षर् असधसनयम, 2001 मधील तरतूिीनुसार आरक्षर् 

धोरर् लागू असलेल्या सर्वण आस्थािनाांना लागू  रािील. 

8. माननीय उच्च न्यायालय मुांबई, खांििीठ नागिरू याांना याबाबतचा अिर्वाल सि.31.12.2019 ियंत 

सािर करार्वयाचा असल्याने सर्वण प्रशासकीय सर्वभागाांनी त्याांच्या असधनस्त असलेल्या सर्वण क्षेसत्रय कायालयाांना/ 

आस्थािनाांना योग्य ते आिेश तातिीने सनगणसमत करार्वते र्व सिर आिेशाची तातिीने अांमलबजार्वर्ी करार्वी. 

9. सिरचा कायणिालन अिर्वाल या शासन सनर्णयासोबत जोिलेल्या िसरसशष्ट्ट -अ  र्व ब मध्ये शासनास 

तातिीने सािर करण्यात यार्वा. 

10.  सिर शासन सनर्णय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्वर उिलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 201912211620118707 असा आिे. िा शासन 

सनर्णय सिजीटल स्र्वाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आिे.                                                                                                            

मिाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आिेशानुसार र्व नार्वाने, 
 

 
                                            ( र. अां. खिसे ) 

                                                                                     अर्वर ससचर्व, मिाराष्ट्र शासन. 
प्रसत, 

  १. माननीय  राज्यिाल याांच ेससचर्व, 
  २. मुख्यमांत्रयाांच ेप्रधान ससचर्व, 

    ३. सर्वण मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी ससचर्व, 
  ४. माननीय  सर्वरोधी िक्षनेता,सर्वधानिसरषि 
  ५. माननीय  सर्वरोधी िक्षनेता,सर्वधानसभा 
  ६. सर्वण सर्वधानसभा सिस्य/सर्वधानिसरषि सिस्य 
  ७. मुख्य ससचर्व,मिाराष्ट्र राज्य. 
  ८. अिर मुख्य ससचर्व/प्रधान ससचर्व/ससचर्व, सर्वण मांत्रालयीन सर्वभाग, 
  ९. प्रधान ससचर्व,मिाराष्ट्र सर्वधानमांिळ ससचर्वालय(सर्वधानसभा) 
१०. प्रधान ससचर्व,मिाराष्ट्र सर्वधानमांिळ ससचर्वालय(सर्वधानिसरषि) 
११. सर्वण सर्वभागीय आयुक्त, 
१२. सर्वण सिायक आयकु्त (मागासर्वगण कक्ष) 
१३. सर्वण सजल्िासधकारी, 
१४. सर्वण सजल्िा िसरषिाांचे मुख्य कायणकारी असधकारी, 
१५. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई, 
१६. प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अिील शाखा, मुांबई, 
१७. प्रबांधक, लोकायुक्त आसर् उिलोकायकु्त याांचे कायालय, मुांबई, 

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


शासन सनर्णय क्रमाांकः बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब 
 

                                                         िृष्ट्ठ 15 िैकी 6  

१८. प्रबांधक,मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायासधकरर्,मुांबई,नागिरू,औरांगाबाि, 
१९. ससचर्व, मिाराष्ट्र लोकसरे्वा आयोग, मुांबई, 
२०. ससचर्व,राज्य सनर्विर्कू आयोग, 
२१. ससचर्व,राज्य मासिती आयोग, 
२२. मिासांचालक, मासिती र्व जनसांिकण  मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, 
२३. राज्यातील सर्वण मिामांिळे आसर् उिक्रम याांच ेहयर्वस्थािकीय सांचालक, 
२४. सर्वण मिानगरिासलकाांच ेआयुक्त, 
२५. सर्वण मुख्यासधकारी, नगरिसरषिा/नगरिासलका, 
२६. सांचालक, समाजकल्यार्, िरेु्, 
२७. आयकु्त, आसिर्वासी सर्वकास, नासशक, 
२८. सांचालक, आसिर्वासी सांशोधन र्व प्रसशक्षर् सांस्था, िरेु्, 
२९. सांचालक, सेर्वायोजन, मुांबई, 
30. सनर्वि नस्ती 16-ब. 
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                                                                    शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब, सि. 21 सिसेंबर, 2019 च े 
िसरसशष्ट्ट- अ 

            ििभरतीचा तिसशल

अ. 

क्र. 

सर्वभागाच े
नार्व 

मांजूर 
ििसांख्या 

अ.ज. 

साठी 
राखीर्व 
ििाांची 
सांख्या 

अ.ज.च्या 
भरलले्या 
ििाांची 
सांख्या 

अ.ज.चे जात 
र्वधैता 
प्रमार्ित्र 
सािर 
केलेल्या 
असधकारी र्व 
कमणचा-याांची 
सांख्या 

अ.ज.चे जात 
र्वधैता प्रमार्ित्र 
सािर न 
केल्यामुळे 
असधसांख्य ििार्वर  
सेर्वा र्वगण करण्यात 
आलले्या 
असधकारी/कमणचा-
याांची सांख्या 

असधसांख्य 
ििार्वर र्वगण 
करण्यात 
आल्यामळेु 
सरक्त 
झालेली 
एकूर् 
भरार्वयाची 

ििे 

मिाराष्ट्र 
लोकसेर्वा 
आयोगास 
मागर्ीित्र 
िाठसर्वलेल्
या ििाांची 
सांख्या 

स्तांभ क्र.9 
येथील 
ििाांहयतीरीक्त       
जािीरात 
सिलले्या ििाांची 
सांख्या 

िरीक्षेचा 
सिनाांक 

नेमर्कू 
सिल्याचा 
सिनाांक 

एकूर् 
भरललेी 
ििे 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  गट-अ            

गट-ब            

गट-क            

गट-ि            

एकूर्            
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शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब, सि. 21 सिसेंबर, 2019 च े

िसरसशष्ट्ट -ब 

असधसांख्य ििाांर्वर तात्िुरत्या स्र्वरूिात नेमर्कू िेण्यात आलले्या असधकारी र्व कमणचा-याांचा तिसशल 

 

 

                                       

अ. 
क्र. 

सर्वभागा
च ेनार्व 

सनयुक्तीनांतर अनुसूसचत जमातीच ेजात 
र्वधैता प्रमार्ित्र सािर न केलेल्या 
असधकारी र्व कमणचा-याांची नार्वे 

असधसांख्य ििार्वर 
सेर्वा र्वगण 
करण्यात 
आलेल्या 
असधकारी/ 
कमणचा-याांची नार्व े
 

सनमार् केलेल्या 
असधसांख्य ििाांची 
सांख्या 
(िी सांख्या स्तांभ 5 
िेक्षा जास्त नसार्वी 

असधसांख्य ििाांर्वर िशणसर्वण्यात 
आलेल्या र्व 11 मसिन्याांकरीता 
तात्िुरत्या स्र्वरूिात नेमर्कू िेण्यात 
आलेल्या कमणचा-याांची नार्वे (असे 
असधकारी र्व कमणचारी ज्या ििार्वर 
कायणरत असतील  ते िि असधसांख्य िि 
म्िर्नू सनमार् करार्व)े 

या शासन सनर्णयािुर्वी सेर्वा समाप्त 
करण्यात आलेल्या र्व असधसांख्य 
ििाांर्वर 11 मसिन्याांकरीता तात्िुरत्या 
स्र्वरूिात  नेमर्कू िेण्यात आलेल्या 
असधकारी र्व कमणचा-याांची नार्व.े 
(असे असधकारी र्व कमणचारी  
सेर्वासमाप्तीिुर्वी  ज्या ििार्वर कायणरत 
िोते ते िि असधसांख्य िि म्िर्नू 
सनमार् करार्व)े 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  गट नार्व े     

अ      
ब      
क      
ि      

एकूर्      
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शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब, सि. 21 सिसेंबर, 2019 च े

िसरसशष्ट्ट - क 

 (र्वाचा-शासन सनर्णयातील िसरच्छेि क्र.4.3 ) 

.......................याांच ेकायालय 
क्रमाांक------------ 

                                                                                                       सिनाांक----- 

कायालयीन आिेश 

ज्याअधी श्री./श्रीमती ...................  याांना मिाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोग /सनर्वि मांिळ /सनर्वि 

ससमती सशफारसिात्र उमेिर्वार म्िर्नू ................ या कायालयात............... या ििार्वर 

अजा/अज/सर्वजा-भज/सर्वमाप्र र्व इमार्व या प्रर्वगांकसरता (जे लागू नसले ते खोिार्व)े राखीर्व असलेल्या 

जागेर्वर कायालयीन आिेश क्र....,सि.... अनुसार सि............ िासून सनयकु्ती  सिली आिे; 

ज्याअथी, 

 (1)श्री./श्रीमती-------- याांचे---- अनुसूसचत जमातीचे जात प्रमार्ित्र जात ििताळर्ी ससमती-

-----  याांनी त्याांचे आिेश क्र.-------- , सि.------ अन्र्वये अर्वधै ठरसर्वल ेआिे. 

 (2)ज्याअथी श्री./श्रीमती ---- याांनी त्याांचे अनुसूसचत जमातीच ेजात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरल्यानांतर 

----- या मागासप्रर्वगाच ेजात र्वधैता प्रमार्ित्र सािर केले आिे. 

(3) ज्याअथी श्री./श्रीमती-------- याांनी त्याांचे जात र्वधैता प्रमार्ित्र अद्याि सािर केले नािी 

(4) ज्याअथी श्री./श्रीमती-------- याांनी त्याांच्या जात प्रमार्ित्राची ििताळर्ी करण्यासाठी 

सर्वसित मुितीत जात ििताळर्ी ससमतीकिे प्रस्तार्व सािर केला नािी. 

(5) ज्याअथी श्री./श्रीमती ---- याांनी त्याांचा अनुसूसचत जमातीचा िार्वा सोिून सिला आिे 

(6) ज्याअथी श्री./श्रीमती ---- याांनी त्याांचे अनुसूसचत जमातीच े जात प्रमार्ित्र अर्वधै 

ठरसर्वण्याच्या जात ििताळर्ी ससमतीच्या सि.---- च्या सनर्णयाच्या सर्वरोधात माननीय  न्यायालयात 

यासचका िाखल केली आिे र्व ज्याअथी  त्याांच्या प्रकरर्ी माननीय  उच्च न्यायालयाने जकर्वा माननीय  

सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरसर्वण्याच्या ससमतीच्या सनर्णयास कोर्तीिी स्थसगती सिली 

नािी. 
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(र्वरील (1) ते (6) िैकी जे लागू असले ते ठेर्वार्वे); 

ज्याअथी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ससव्हिल असिल क्र.8928/2015 (चेअरमन ॲन्ि मॅनेजजग 

िायरेक्टर,एफसीआय आसर् इतर सर्वरूद्ध जगसिश बालाराम बसिरा र्व इतर) र्व इतर यासचका यामध्ये                

सि.6 जुल,ै2017 रोजी जात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरलेल्या असधकारी/कमणचारी याांना सरे्वते सांरक्षर् िेय ठरत 

नािी, असा सनर्णय सिला आिे; 

ज्याअथी शासन सनर्णय शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब, सि. 21 

सिसेंबर,2019 अन्र्वये शासन सनर्णय क्र.  क्र.बीसीसी- 1094/प्र.क्र.68 /94/16-ब, सि.15 जून,1995, 

शासन सनर्णय क्र.बीसीसी- 2004/प्र.क्र.45/ 04/16-ब,सि.24 जून,2004, शासन सनर्णय क्र.बीसीसी- 

2002/प्र.क्र.93/ 04/16-ब,सि.30 जून,2004, शासन िसरित्रक क्र. बीसीसी-2012/प्र.क्र. 332/ 16-ब, 

सि.30जुल,ै2013, शासन िसरित्रक क्र.बीसीसी-2015/ प्र.क्र. 276A/16-ब,सि.21 ऑक्टोबर 2015 

असधक्रसमत ठरसर्वण्यात आले आिेत; 

ज्याअथी श्री./श्रीमती----------- याांच्या सेर्वा शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-

ब, सि. 21 सिसेंबर,2019 अनुसार या आिेशाच्या सिनाांकािासूनअसधसांख्य ििार्वर र्वगण करण्यात येत आिे; 

त्याअथी श्री./श्रीमती-----------  िे/या तात्िरुत्या स्र्वरूिात 11 मसिन्याांकरीता अथर्वा ते/त्या 

सेर्वते रासिले असते तर ते/त्या ज्या सिनाांकाला सेर्वासनर्वृत्त झाले असते त्या सिनाांकाियंत यािैकी जे आधी 

घिेल तोियंत असधसांख्य ििार्वर कायणरत राितील. 

श्री./श्रीमती-------- याांच्या सेर्वा असधसांख्य ििार्वर र्वगण करण्यािरु्वी त्याांना जेर्वढे माससक र्वतेन 

र्व भत्त ेसमळत िोते,तेर्वढे र्वतेन र्व  भत्ते त्याांना िढुील आिेश िोईियंत िेण्यात येईल. 

आिेशानुसार 

 

        (                        ) 

                                                                                           सनयकु्ती/ प्रासधकृत असधकारी 

 प्रत, 

सांबांसधत असधकारी /कमणचारी 
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शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब, सि. 21 सिसेंबर, 2019 च े

िसरसशष्ट्ट -ि  

(र्वाचा-शासन सनर्णयातील िसरच्छेि क्र.4.3 ) 

.......................याांच ेकायालय 

क्रमाांक------------ 

                                                                                             सिनाांक----- 

कायालयीन आिेश 

ज्याअथी श्री./श्रीमती ...................  याांना मिाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोग /सनर्वि मांिळ /सनर्वि 

ससमती सशफारसिात्र उमेिर्वार म्िर्नू ................ या कायालयात............... या ििार्वर 

अजा/अज/सर्वजा-भज/सर्वमाप्र र्व इमार्व या प्रर्वगांकसरता (जे लागू नसेल ते खोिार्व)े राखीर्व असलेल्या 

जागेर्वर कायालयीन आिेश क्र....,सि.... अनुसार सि............ िासून सनयुक्ती  िेण्यात आली िोती; 

ज्याअथी श्री./श्रीमती-------- याांचे---- अनुसूसचत जमातीचे जात प्रमार्ित्र जात 

ििताळर्ी ससमती------  याांनी त्याांचे आिेश क्र.-------- , सि.------ अन्र्वये अर्वधै ठरसर्वले िोते; 

ज्याअथी श्री./श्रीमती-------- याांचे---- अनुसूसचत जमातीचे जात प्रमार्ित्र जात 

ििताळर्ी ससमती------  याांनी अर्वधै ठरसर्वल्यामुळे त्याांच्या सेर्वा या कायालयाचे आिेश क्र.---,                 

सि.  ---अन्र्वये समाप्त करण्यात आल्या िोत्या; 

ज्याअथी शासन सनर्णय शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब,                                  

सि.21 सिसेंबर,2019 अन्र्वये अनुसूसचत जमातीचे  जात प्रमार्ित्र अर्वधै ठरल्याच्या कारर्ास्तर्व 

यािुर्वी सेर्वा समाप्त करण्यात आलेल्या असधकारी र्व कमणचा-याांना ,सर्वत्त सर्वभागाचा शासन सनर्णय 

क्र.असांक-1001/प्र.क्र.29/2001/सर्वसत्तय सुधारर्ा,सि.१०.९.२००१ अन्र्वये सर्वसित केलेल्या 

कायणिद्धतीनुसार  असधसांख्य ििे  सनमार् करून त्याांना तात्िुरत्या स्र्वरूिात 11 मसिन्याांकरीता जकर्वा 

ते सेर्वते रासिले असते तर ते ज्या सिनाांकाला सेर्वासनरृ्वत्त झाले असते त्या सिनाांकाियंत यािैकी ज े

आधी घिेल तोियंत असधसांख्य ििार्वर नेमर्कू िेण्याबाबत आिेश िेण्यात आले आिेत; 
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त्याअथी श्री./श्रीमती याांना----------- या आिेशाच्या सिनाांकािासून ----- या ििाच्या 

असधसांख्य ििार्वर तात्िुरत्या स्र्वरूिात 11 मसिन्याांकरीता जकर्वा ते सेर्वते रासिले असते तर ते ज्या 

सिनाांकाला सेर्वासनरृ्वत्त झाले असते त्या सिनाांकाियंत यािैकी जे आधी घिेल तोियंत असधसांख्य 

ििार्वर नेमर्कू िेण्यात यते आिे. 

श्री./श्रीमती --------- याांना ते/त्या सेर्वते रासिले असते तर त्याांना जेर्वढे र्वतेन समळाले असते 
तेर्वढे िरमिा र्वतेन त्याांना िढुील आिेश िोईियंत िेण्यात येईल 

आिेशानुसार 

 

             (                        ) 

                                                                                           सनयुक्ती/प्रासधकृत असधकारी 

 प्रत, 

सांबांसधत असधकारी /कमणचारी 
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शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब, सि. 21 सिसेंबर, 2019 च े

िसरसशष्ट्ट  -इ 

(र्वाचा-शासन सनर्णयातील िसरच्छेि क्र.4.3 ) 

                                     क्र. 

                                     ------------ सर्वभाग, 

                                    सिनाांक- 

प्रसत, 

अमुस/प्रधान ससचर्व/ससचर्व, 

सर्वत्त सर्वभाग,मांत्रालय, 

मुांबई-400 032 

    सर्वषय- असधसांख्य ििे सनमार् करण्याबाबत 

                          सांिभण- शासन सनर्णय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब,  

                                     सि. 21 सिसेंबर,2019   

मिोिय, 

सांिभासधन  शासन सनर्णयान्र्वये अनुसूसचत जमातीचे जात र्वधैता प्रमार्ित्र  सािर न केल्याच्या 

कारर्ास्तर्व सिर शासन सनर्णयान्र्वये असधसांख्य ििार्वर सेर्वा र्वगण करण्यात येर्ा-या तसेच सिर 

शासन सनर्णयािुर्वी सेर्वामुक्त करण्यात आलेल्या असधकारी र्व कमणचा-याांच्या सांख्येइतकी, असे 

असधकारी र्व कमणचारी सध्या ज्या ििार्वर कायणरत असतील अथर्वा सेर्वासमाप्तीिुर्वी  ते ज्या ििार्वर 

कायणरत िोते त्या ििाचे असधसांख्य िि सनमार् करून त्याांना मानर्वतार्वािी दृव्ष्ट्टकोनातून तसेच 

प्रशासनाची िोर्ारी अिचर् िूर करण्यासाठी सर्वण सांबांसधत प्रशाससकय सर्वभागाांनी सर्वत्त सर्वभागाचा 

शासन सनर्णय क्र.असांक-1001/प्र.क्र.29/2001/सर्वसत्तय सुधारर्ा,सि.१०.९.२००१ अन्र्वये सर्वसित 

केलेल्या कायणिद्धतीनुसार असधसांख्य ििे  सनमार् करून त्याांना तात्िुरत्या स्र्वरूिात 11 मसिन्याांकरीता 

जकर्वा ते सेर्वते रासिले असते तर ते ज्या सिनाांकाला सेर्वासनरृ्वत्त झाले असते त्या सिनाांकाियंत यािैकी 

जे आधी घिेल तोियंत असधसांख्य ििार्वर नेमर्कू द्यार्वी,असे आिेश िेण्यात आले आिेत. 
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2. या सर्वभागाच्या खुद्द र्व असधित्याखालील कायालयातील खालील असधकारी र्व कमणचा-याांच्या 

सेर्वा त्याांनी अनुसूसचत जमातीचे जात र्वधैता प्रमार्ित्र सािर न केल्याच्या कारर्ास्तर्व असधसांख्य 

ििार्वर र्वगण करण्यात आल्या आिेत- 

अ.क्र असधकारी/ 

कमणचा-याचे नार्व 

ििनाम 

र्व गट 

सनयुक्तीचा 

सिनाांक 

असधसांख्य 

ििार्वर सेर्वा र्वगण 

करण्यात 

आल्याचा 

सिनाांक 

असधसांख्य 

ििार्वर िेण्यात 

येर्ारे माससक 

र्वतेन 

      

      
  

3. तसेच या सर्वभागाच्या खुद्द र्व असधित्याखालील कायालयातील खालील असधकारी र्व कमणचा-

याांच्या सेर्वा त्याांनी अनुसूसचत जमातीचे जात र्वधैता प्रमार्ित्र सािर न केल्याच्या कारर्ास्तर्व यािुर्वी 

समाप्त करण्यात आल्या आिेत- 

अ.क्र असधकारी/ 

कमणचा-याचे 

नार्व 

ििनाम र्व 

गट 

सनयुक्तीचा 

सिनाांक 

सेर्वा समाप्त 

करण्यात 

आल्याचा 

सिनाांक 

असधसांख्य 

ििार्वर 

सेर्वा र्वगण 

करण्यात 

आल्याचा 

सिनाांक 

असधसांख्य 

ििार्वर 

िेण्यात 

येर्ारे 

माससक 

र्वतेन 
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4. सांिभासधन शासन सनर्णयान्र्वये आिेसशत करण्यात आल्याप्रमारे् या सर्वभागाच्या खुद्द र्व 

असधित्याखालील कायालयातील उिरोक्त िसरच्छेि 2 र्व 3 मधील असधकारी र्व कमणचा-याांसाठी 

असधसांख्य ििे सनमार् करण्याचा प्रस्तार्व सर्वत्त सर्वभागाचा शासन सनर्णय क्र.असांक-1001/ प्र.क्र.29/ 

2001/सर्वसत्तय सुधारर्ा,सि.१०.९.२००१ अन्र्वये सर्वसित केलले्या कायणिद्धतीनुसार आिल्या सर्वभागास 

सािर करण्यात येत आिे.त्यास कृिया त्र्वरीत मान्यता द्यार्वी,िी सर्वनांती. 

              आिला, 

 

                      (                ) 

      प्रत, मासितीसाठी अगे्रसषत, 

 ससचर्व (सासर्वस), सामान्य प्रशासन सर्वभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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