आदिवासी बहु ल दिल्हयातील दिल्हास्तरीय
गट”क” व गट”ड” मधील पिे सरळसेवन
े े भरती
करण्यासाठी बबिू नामावली दवदहत करण्याबाबत.
तसेच, छोटया संवगातील मागासवगीयांकरीता
आरदित पिे भरण्याबाबतची काययपद्धती.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन दवभाग
शासन दनर्यय क्रमांक बीसीसी 2016/प्र.क्र.228 ए/18/16-ब
मािाम कामा रोड, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400032.
दिनांक : 9 सप्टें बर, 2021.
वाचा : 1) शासन दनर्यय क्रमांक बीसीसी 2016/प्र.क्र. 624 ए/18/16-ब, दि.16.8.2019.
2) शासन दनर्यय क्रमांक बीसीसी 2016/प्र.क्र. 624 ए/18/16-ब, दि.22.8.2019.
3) शासन पदरपत्रक क्र. बीसीसी 2016/प्र.क्र.228ए/18/16-ब, दि.21.8.2019
4) शासन दनर्यय क्रमांक बीसीसी 2016/प्र.क्र. 228 ए/18/16-ब, दि.22.8.2019.
शासन दनर्यय :
आदिवासी बहु ल दिल्यातील दिल्हास्तरीय गट-“क” व गट-“ड” सवंगातील पिे
सरळसेवन
े े भरती करण्यासाठी संिभाधीन क्र.1 येथील दि.16.8.2019 च्या शासन
दनर्ययान्वये बबिू नामावली दवदहत करण्यात आली होती. सिर शासन दनर्ययास संिभाधीन
क्र.2 येथील दि.22.8.2019 च्या शासन दनर्ययान्वये पुीील आिे शापययंतत स्थदगती िे ण्यात
आली होती. सिर स्थदगती या शासन दनर्ययान्वये उठदवण्यात येत आहे.
2.

तसेच, छोटया संवगातील मागासवगीयांकरीता आरदित पिे भरण्याबाबतची

काययपद्धती संिभाधीन क्र.3 येथील दि.21.8.2019 च्या शासन पदरपत्रकान्वये दवदहत
करण्यात आली होती. सिर पदरपत्रकास संिभाधीन क्र.4 येथील दि. 22.8.2019 च्या
शासन दनर्ययान्वये पुीील आिे शापययंतत स्थदगती िे ण्यात आली होती. सिर स्थदगती या
शासन दनर्ययान्वये उठदवण्यात येत आहे.
3.

मा.सवोच्च न्यायालयाने दि.5.5.2021 रोिी मराठा आरिर् रद्द केल्यामुळे

दि.16.8.2021 च्या शासन दनर्ययान्वये तसेच दि.21.8.2019 च्या पदरपत्रकान्वये
एसईबीसी प्रवगासाठी आरदित केलेली पिे खुल्या प्रवगात िशयवून बबिू नामावली तयार
करुन तपासून िे ण्यात यावी.
4.

सिर शासन दनर्यय सवय प्रशासकीय दवभागांनी त्यांच्या अदधपत्याखाली असलेल्या

सवय दवभाग प्रमुखांच्या/दनयुक्ती प्रादधकाऱयांच्या दनिशयनास आर्ावा.
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5.

सिर शासन दनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळावर

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

संगर्क

संकेतांक

202109091636159207 असा आहे. हा आिे श दडिीटल स्वािरीने सािांदकत करुन
काीण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने ,

Rasik Ambadas
Khadse
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( र. अं. खडसे )
अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1.

मा.सभापती, दवधान पदरषि, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय, मुंबई

2.

मा.अध्यि, दवधान सभा, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय, मुंबई

3.

मा.दवरोधी पि नेता, दवधान पदरषि, दवधान भवन, मुंबई

4.

मा.दवरोधी पि नेता, दवधान सभा, दवधान भवन, मुंबई

5.

सवय मा.दवधान सभा सिस्य/ दवधान पदरषि सिस्यमा.संसि सिस्य,
महाराष्ट्र राज्य

6.

मा. राज्यपाल यांचे सदचव, रािभवन, मलबार दहल, मुंबई

7.

मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सदचव, मंत्रालय, मुंबई

8.

सवय मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खािगी सदचव, मंत्रालय, मुंबई

9.

मुख्य सदचव, महाराष्ट्र राज्य

10. अपर मुख्य सदचव/ प्रधान सदचव/ सदचव, सवय मंत्रालयीन दवभाग
11. प्रधान सदचव, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय (दवधान पदरषि)
12. प्रधान सदचव, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय (दवधान सभा)
13. सवय दवभागीय आयुक्त
14. सवय दिल्हादधकारी
15. सवय सहायक आयुक्त (मागासवगय कि), महाराष्ट्र राज्य
16. सवय दिल्हा पदरषिांचे मुख्य काययकारी अदधकारी
17. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई
18. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई
19. प्रबंधक, लोकायुक्त आदर् उपलोकायुक्त यांचे कायालय, मुंबई
20. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायादधकरर्, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाि
21. सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
22. सदचव, राज्य दनवडर्ूक आयोग, मुंबई
23. सदचव, राज्य मादहती आयोग, मुंबई
24. महासंचालक, मादहती व िनसंपकय महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
25. राज्यातील सवय महामंडळे आदर् उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक
26. सवय महानगरपादलकांचे आयुक्त
27. सवय मुख्यादधकारी, नगरपदरषिा/नगरपादलका
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28. संचालक, समािकल्यार्, पुर्े
29. आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादशक
30. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रदशिर् संस्था, पुर्े
31. संचालक, सेवायोिन, मुंबई
32. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूर
33. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा परीिा), मुंबई/नागपूर
34. अदधिान व लेखा अदधकारी, मुंबई
35. दनवासी लेखा परीिा अदधकारी, मुंबई
36. सवय मंत्रालयीन दवभाग, त्यांना दवनंती करण्यात येते की, त्यांच्या
अदधपत्याखालील सवय दवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख यांना सिर शासन
दनर्ययाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपर्े पाठवून काययवाही करण्याच्या
सूचना िे ण्यात याव्यात.
37.

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय, दवधानभवन मुंबई

38. सवय मान्यताप्राप्त रािकीय पिांची मध्यवती कायालये, महाराष्ट्र राज्य
39. दनवड नस्ती, कायासन 16-ब.
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