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श्री.प्रिाश महेता : (१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही, तथावप श्री.रवव 
रामधनी यादव यानी चाींदीवली फमव लशवभक्ती इमारत जवळ भारतनगर 
कीं पाऊीं ड या पररसरात पजश्मना डरे्व्हलपसव याींनी मुींिक महानगरपाललका याींचे 
मदतीने केलले्या झोपडयाच्या ननषकासनािाित मींत्रालय लोकशाही ददनात 
अजव सादर केला आहे. सदर तक्रार अजावच्या अनषुींगाने झालेल्या 
सनुावणीनसुार अपर जजल्हाचधकारी (अनत./ननषका.), पवुव उपनगरे याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सलमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सलमतीने 
तक्रारदाराच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने तक्रारदारास परेुशी सींधी देऊन सनुावणीची 
कायववाही केली व तपलशलवार अहवाल गहृननमावण ववभागास सादर केला आहे. 
सदर सलमतीचा प्राप्त अहवाल गहृननमावण ववभागार्व्दारे शासनाच्या ननदशवनास 
आणून देण्यात आला आहे. 

----------------- 
 

शासिीय सेिाांमधील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द िरण्याच्या  
मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणायाबाबत 

 

(७४) * ३४९१७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ूखललफे, 
श्री.हररलस ांग राठोि, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अनसुचूचत जाती-जमाती, ववशषे मागास वगव, भ्क्या ववमकु्त     
जाती-जमातीना राज्य शासकीय सेवाींमधील पदोन्नतीत आरक्षण लाग ू
करण्यासाठी शासनाने सन २००१ मध्ये केलेला कायदा व त्याच्या 
अींमलिजावणीसाठी ददनाींक २५ मे, २००४ रोजी ननगवलमत केललेा शासन 
ननणवय घ्नािाहय असल्याचा ननणवय मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक        
४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ददलेला असनू या ननणवयाच्या आधारे 
गेल्या १३ वषावपासनू ददलेल्या पदोन्नत्या रद्द ठरववलेल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त ननणवयामळेु मागासवगीयाींवर 
अन्याय होणार असनू गेल्या १३ वषाांपासनूच्या पदोन्नत्या रद्द ठरववल्या 
असल्यामळेु मोठया प्रमाणात प्रशासकीय अडचणी ननमावण होणार असल्याने 
यानषुींगाने मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणवयाववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात 
आर्व्हान देण्यासींदभावत व ननणवयास स्थचगती लमळववण्यासाठी कोणता ननणवय 
घेण्यात आला व तद्नसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यािाित मा.उच् च न्यायालयाने याचचका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये ददनाींक ४/८/२०१७ रोजी ददलेल्या ननणवयाच्या ववरोधात 
सवोच्च न्यायालयात ववशषे अनमुती याचचका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली 
असनू, मा.सवोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्यावतीने प्रभावी िाज ू
माींडण्यासाठी जेषठ ववधीज्ञ श्री.हररश साळवे, श्री.फली नररमन, श्री.के.के. 
वेणूगोपाल, ॲ्नी जनरल ऑफ इींडडया व श्रीराम वप ींगळे ॲडर्व्होके् ऑन 
रेकॉडव, सवोच्च न्यायालय याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. मा.सवोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या ववशषे अनजु्ञा याचचका क्रमाींक २८३०६/२०१७ 
सींदभावत ददनाींक ३०/१०/२०१७, ददनाींक १३/११/२०१७ व ददनाींक १५/११/२०१७ 
रोजी झालेल्या सनुावण्याींच्या वेळी मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ददनाींक ४/८/२०१७ च्या ननणवयास कोणतीही स्थचगती ददलेली 
नाही अथवा पररजस्थती “जैसे थ”े ठेवण्यािाित देखील कोणतहेी आदेश ददलेले 
नाहीत. पढुील सनुावणीचा ददनाींक ४/१/२०१८ असा आहे. सद्य:जस्थतीत 
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 
 
 
 


