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स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे्य ओबीसी आरक्षण  
• सर्वोच्च न्यायालयाने (एससी) महाराष्ट्र  सरकारच्या याचिकेर्वर सुनार्वणी करताना चिसेंबर 2021 िा आदेश मागे 

घेण्यािा चनणणय घेतला, ज्यात स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या चनर्विणुकीत इतर मागासर्वगीयांसाठी (ओबीसी) 27% 

आरक्षणाला स्थचगती देण्यात आली होती. महाराष्ट्र ातील आगामी स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या चनर्विणुकीत ओबीसीनंा 

राजकीय आरक्षण देण्यािी जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने मागासर्वगण आयोगार्वर सोपर्वली आहे. या लेखात आपण 

महाराष्ट्र ातील स्थाचनक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीचं्या आरक्षणाबद्दल िी संपूणण माचहती घेणार आहोत. 

• महाराष्ट्र  हे एकमेर्व असे राज्य नाही चजथे स्थाचनक स्वराज्य संस्थांमधे्य ओबीसी आरक्षणाला स्थचगती देण्यात आली 

होती. चिसेंबर 2021 मधे्य, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारसाठी असाि एक आदेश चदला होता, ज्यामधे्य 

ओबीसी जागांना तीन-िािणी चनकषांिे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल (2010 च्या चनकालात नमूद 

केल्याप्रमाणे) सामान्य प्रर्वगण म्हणून अचिसूचित करण्यािे चनदेश चदले होते. 

• त्यािप्रमाणे, मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात 51% ओबीसी लोकसंख्या असल्यािा दार्वा करत असाि अजण दाखल केला 

आहे. 

• राहुल रमेश र्वाघ चर्वरुद्ध. महाराष्ट्र  राज्य आचण Ors मिील ताज्या आदेशानुसार, स्थाचनक स्वराज्य संस्थांमधे्य 

ओबीसीनंा आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून चदलेल्या तत्त्ांिे देशभर पालन करणे बंिनकारक आहे. 

पार्श्वभूमी 

मािण 2021 मधे्य, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चतहेरी अटीिें पालन करण्यास सांचगतले: 

1. ओबीसी लोकसंखे्यिी अनुभर्वजन्य माचहती गोळा करण्यासाठी एक समचपणत आयोग स्थापन करणे 

2. आरक्षणािे प्रमाण चनचदणष्ट् करणे 

3.  राखीर्व जागांिा एकचित चहस्सा एकूण जागांच्या 50% जागांिे उलं्लघन होणार नाही यािी खािी करणे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने ओबीसीचं्या अनुभर्वजन्य आकिेर्वारीसाठी समचपणत आयोग नेमला आचण 

आरक्षणाच्या 50% कमाल मयाणदेपेक्षा जास्त न करता स्थाचनक स्वराज्य संस्थांमधे्य ओबीसीनंा 27 टक्क्ांपयंत आरक्षण 

सोिण्यािा अध्यादेशही काढला. 

तथाचप, सर्वोच्च न्यायालयाने चिसेंबर 2021 मधे्य याला स्थचगती चदली आचण सांचगतले की, अनुभर्वजन्य िेटाचशर्वाय यािी 

अंमलबजार्वणी केली जाऊ शकत नाही आचण राज्य चनर्विणूक आयोगाला (एसईसी) ओबीसी जागांिे सामान्य शे्रणीत रुपांतर 

करण्यास आचण चनर्विणुका घेण्यास सांचगतले. 

 

चला प्रकरण समजूि घेऊया 

• महाराष्ट्र ाने जून 2021 मधे्य ओबीसीिें मागासलेपण तपासण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला होता. 

• परंतु प्रायोचगक अहर्वालािी र्वाट न पाहता महाराष्ट्र  चजल्हा पररषद कायदा, पंिायत सचमत्या कायदा आचण महाराष्ट्र  

ग्रामपंिायत अचिचनयमात सुिारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला. 

• ओबीसी आरक्षणासह स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या चनर्विणुका घेण्यािे त्यांिे उचद्दष्ट् होते. याला सर्वोच्च न्यायालयाने 

फटकारले. 

• महाराष्ट्र ाच्या राज्यपालांनी ओबीसीनंा २७% आरक्षण देऊन स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या चनर्विणुका घेण्याच्या सर्वोच्च 

न्यायालयाच्या चनकालांना चदलेल्या अध्यादेशाला चदलेल्या आव्हानातून हे ताजे प्रकरण घिले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयािे आता काय निरीक्षण केले? 

• स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या चनर्विणुकीत ओबीसीनंा अनुभर्वजन्य ( empirical base) आिाराचशर्वाय आरक्षण यापुढे 

कायद्यात चटकणारे ठरू शकत नाही. 
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• आर.आर.र्वाघ चर्वरुद्ध महाराष्ट्र  राज्य आचण इतर या ताज्या आदेशात असे बंिनकारक करण्यात आले आहे की, 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थाचनक स्वराज्य संस्थांमधे्य ओबीसीनंा आरक्षण देण्यासाठी घालून चदलेल्या तत्त्ांिे देशभरात 

काटेकोरपणे पालन केले जाईल. 

यानचका 

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या चिसेंबरच्या आदेशािे दोन चर्वपरीत पररणाम होतील, असा दार्वा महाराष्ट्र  सरकारने केला आहे. 

• ओबीसीतील व्यक्ती लोकशाही प्रचियेद्वारे चनर्विून आलेल्या पदांर्वर चनर्विून येण्याच्या संिीपासून रं्वचित राहतात 

आचण ओबीसी समाजातील रचहर्वाशांच्याि नवे्ह तर इतर सर्वांच्या आकांक्षा पूणण करतात, ज्यामुळे अशा समाजात 

नेतृत्वगुण चर्वकचसत होण्यास मदत होते. 

• ओबीसीिें असे अपुरे प्रचतचनचित्व चकंर्वा प्रचतचनचित्व न करणे हे घटनात्मक योजनेच्या उदे्दश, हेतू आचण हेतूच्या अगदी 

चर्वरुद्ध आहे. 

• आयोग नेमून आचण िेटा गोळा करून चिस्तरीय िािणीच्या दोन मागणदशणक तत्त्ांिे पालन केले आहे, असा दार्वाही 

राज्याने केला आहे. 

• महाराष्ट्र ातील चर्वचर्वि चजल्ह्ांतील आरक्षण हे संबंचित चजल्ह्ांतील ओबीसीचं्या लोकसंखे्यच्या प्रमाणार्वर आिाररत 

असून संपूणण महाराष्ट्र  राज्यातील सर्वण चजल्ह्ांमधे्य २७% इतके सरसकट आरक्षण नाही. 

• स्थाचनक स्वराज्य संस्थांमिील 27% ओबीसी कोट्यािे औचित्य चसद्ध करण्यासाठी एक मध्यर्वती उपाय म्हणून, 

राज्याने एका नमुना सरे्वक्षणािा संदभण चदला ज्यात असे म्हटले आहे की नमुना आकारात ओबीसीिें चर्वतरण 48.6% 

असल्यािे आढळले आहे. 

सुप्रीम कोर्ावचे निरे्दश : 

• सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र  सरकारला एमएससीबीसीकिे (महाराष्ट्र  राज्य मागासर्वगीय आयोग) ओबीसीिंी 

आकिेर्वारी सादर करून त्यािी शुद्धता तपासण्यासाठी आचण स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या चनर्विणुकांमिील त्यांच्या 

प्रचतचनचित्वाबाबत चशफारशी करण्यािे चनदेश चदले. 

पररणाम: 

• एससीच्या आदेशामुळे आगामी स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या चनर्विणुकीत ओबीसी कोटा पूर्वणर्वत होण्यािी श्ता 

र्वाढली आहे. 

• दाररद्र्य चनमूणलन, आरोग्य आचण चशक्षण के्षिासाठी स्थाचनक स्वराज्य संस्थांमधे्य करण्यात आलेल्या राज्याच्या 

ग्रामचर्वकास चर्वभाग आचण नगरचर्वकास चर्वभागाच्या चर्वचर्वि सरे्वक्षणांिा समारे्वश सरकारी आकिेर्वारीत करण्यात 

आला आहे. 

• सरकार मागील मागासर्वगीय आयोगािी आकिेर्वारी आचण जनगणना २०११ च्या आकिेर्वारीिाही संदभण घेण्यािी 

श्ता आहे. 

• सरकारने एमएससीबीसी आचण राज्य चनर्विणूक आयोग (एसईसी) यांच्याशी योग्य समन्वय राखला पाचहजे आचण 

स्थाचनक स्वराज्य संस्थांमिील ओबीसी कोटा पुनसंिचयत करण्यासाठी एकचितपणे काम केले पाचहजे. 

2010 चा निकाल 

• पाि न्यायािीशांच्या घटनापीठािा चनणणय के. कृष्णमूती (िॉ.) चर्व. युचनयन ऑफ इंचिया (२०१०) ज्यामधे्य सर्वोच्च 

न्यायालयाने कलम २४३ िी (६) आचण कलम २४३ टी (६) िा अथण लार्वला होता, जे अनुिमे पंिायत आचण 

नगरपाचलका संस्थांमधे्य मागासर्वगीयांसाठी कायदा लागू करून आरक्षणास परर्वानगी देतात, असे मानण्यासाठी की 

राजकीय सहभागातील अिथळे हे चशक्षण आचण रोजगाराच्या प्ररे्वशार्वर मयाणदा घालणार् या अिथळ्ांसारखे नाहीत. 
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• तथाचप, समान खेळािे मैदान तयार करण्यासाठी, आरक्षणासाठी स्वतंि घटनात्मक आिार प्रदान करणार् या र्वर 

नमूद केलेल्या कलमांद्वारे अचनर्वायण केल्याप्रमाणे आरक्षण इष्ट् असू शकते, जे चशक्षण आचण रोजगारातील आरक्षणािा 

आिार असलेल्या कलम 15 (4) आचण कलम 16 (4) अंतगणत कल्पना केलेल्या गोष्ट्ीपेंक्षा रे्वगळे आहे. 

• स्थाचनक स्वराज्य संस्थांना आरक्षण देण्यास परर्वानगी असली, तरी चतन्ही िािण्यांच्या माध्यमातून पूणण झालेल्या 

स्थाचनक स्वराज्य संस्थांच्या संदभाणत मागासलेपणाच्या अनुभर्वजन्य चनष्कषाणच्या अिीन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 

जाहीर केले. 

कलम 141 

• त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा भारताच्या हद्दीतील सर्वण न्यायालयांर्वर बंिनकारक असेल, अशी अट 

घालण्यात आली आहे. 

• अशा प्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून चदलेली सामान्य तते्त् प्रते्यक व्यक्तीर्वर बंिनकारक आहेत, ज्यात एखाद्या 

आदेशािा पक्ष नसलेल्यांिाही समारे्वश आहे. 
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