
विशेष अनुमती याविका क्र.28306/2017 मधील मा.सिोच्ि 
न्यायालयाच्या वनर्णयास अवधन राहून पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील वरक्त पदे सेिाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत. 

महाराष्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन वनर्णय क्रमाांक: बीसीसी 2018/प्र.क्र.366/16-ब 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु  िौक, 

मांत्रालय, मुांबई -400 032. 
वदनाांक : 07 मे,2021. 

 िािा:-  (1)  शासन वनर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.2001/1887/प्र.क्र.64/  
         01/16-ब,वद.25 मे,2004 

  (2) शासन वनर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग ,क्रमाांक: बीसीसी-2018/प्र.क्र.366/  
        16-ब, वद. 20 एवप्रल, 2021 
 

शासन वनर्णय- 

              सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्णय, क्र.बीसीसी-2018/प्र.क्र.366/16-ब,  वद.20 एवप्रल, 
2021 याद्वारे अवधक्रवमत करुन सुधारीत शासन वनर्णय खालीलप्रमारे् वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

2.   मा.उच्ि न्यायालय, मुांबई याांनी याविका क्र. २७९७/२०१५ या प्रकरर्ी वदनाांक ४.८.२०१७ रोजी 
वदलेल्या वनर्णयान्िये पदोन्नतीतील आर्षणर् अिधध ठरविले असल्याने  ि मा.सिोच्ि न्यायालयाने मा.उच्ि 
न्यायालयाच्या या वनर्णयास अद्याप स्थवगती वदलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सिण वरक्त पदे 
वदनाांक 25.05.2004 च्या स्स्थतीनुसार सेिाज्येष्ठतेने भरण्यात यािीत. 

3.       ज े मागासिगीय अवधकारी /कमणिारी सांदभावधन क्र.1 येथील वद.25.05.2004 च्या शासन 
वनर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आर्षणर्ािा लाभ घेऊन सेिाज्येष्ठता यादीत िरच्या 
स्थानािर आले आहेत, असे अवधकारी /कमणिारी- 

          (अ) वद.25.05.2004 रोजी ककिा त्यापुिी शासन सेिते रूजू झाले असल्यास ते त्याांच्या 
वद.25.05.2004 रोजीच्या सेिाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील ि ; 

          (ब) वद.25.05.2004 नांतर शासन सेिते रूजू झाले असल्यास ते त्याांच्या सेिाप्रिशेाच्या मुळ 
सेिाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. 

4.        उक्त पदोन्नत्या वनव्िळ तात्पुरत्या स्िरूपात मा.सिोच्ि न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याविका 
क्र.28306/2017 िरील अांवतम वनर्णयाच्या अवधन असतील. अशी कायणिाही करताांना पदोन्नतीमधील 
आर्षणर्ािा लाभ घेऊन सध्याच्या सेिाज्येष्ठता यादीत िरच्या स्थानािर आलेल्या कोर्त्याही 
मागासिगीय अवधकारी/कमणिा-याांना पदािनत करण्यात येऊ नये. 
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5.  सदर शासन वनर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध असून 
त्यािा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 202105071311275607 असा आहे. हा शासन वनर्णय विजीटल 
स्िा्षणरीने सा्षणाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.                                                                                                            

महाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 

 
                                   (र. अां.खिसे) 

                                                             अिर सविि, महाराष्र शासन. 
प्रवत, 

१.माननीय  राज्यपाल याांिे सविि, 
२.मुख्यमांत्रयाांि ेप्रधान सविि, 

  ३.सिण मांत्री/राज्यमांत्री याांि ेखाजगी सविि, 
४.माननीय  विरोधी प्षणनेता,विधानपवरषद 
५.माननीय  विरोधी प्षणनेता,विधानसभा 
६.सिण विधानसभा सदस्य/विधानपवरषद सदस्य 
७.मुख्य सविि,महाराष्र राज्य. 
८.अपर मुख्य सविि/प्रधान सविि/सविि, सिण मांत्रालयीन विभाग, 
९.प्रधान सविि,महाराष्र विधानमांिळ सवििालय(विधानसभा) 
१०.प्रधान सविि,महाराष्र विधानमांिळ सवििालय(विधानपवरषद) 
११.सिण विभागीय आयकु्त, 
१२.सिण सहायक आयुक्त (मागासिगण क्षण) 
१३.सिण वजल्हावधकारी, 
१४.सिण वजल्हा पवरषदाांि ेमुख्य कायणकारी अवधकारी, 
१५.प्रबांधक, उच्ि न्यायालय, मुळ शाखा, मुांबई, 
१६.प्रबांधक, उच्ि न्यायालय, अपील शाखा, मुांबई, 
१७.प्रबांधक, लोकायकु्त आवर् उपलोकायकु्त याांिे कायालय, मुांबई, 
१८.प्रबांधक,महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्,मुांबई,नागपरू,औरांगाबाद, 
१९.सविि, महाराष्र लोकसिेा आयोग, मुांबई, 
२०.सविि,राज्य वनििर्कू आयोग, 
२१.सविि,राज्य मावहती आयोग, 
२२.महासांिालक, मावहती ि जनसांपकण  महासांिालनालय, मांत्रालय, मुांबई, 
२३.राज्यातील सिण महामांिळे आवर् उपक्रम याांिे व्यिस्थापकीय सांिालक, 
२४.सिण महानगरपावलकाांिे आयुक्त, 
२५.सिण मुख्यावधकारी, नगरपवरषदा/नगरपावलका, 
२६.सांिालक, समाजकल्यार्, परेु्, 
२७.आयुक्त, आवदिासी विकास, नावशक, 
२८.सांिालक, आवदिासी सांशोधन ि प्रवश्षणर् सांस्था, परेु्, 
२९.सांिालक, सेिायोजन, मुांबई, 
30. वनिि नस्ती 16-ब 
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