लाड-पागे समितीच्या मिफारिीनुसार वारसा
हक्काच्या अंिलबजावणीबाबत

महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व जवशस सहाय य जवगा
शासन पमरपत्रक क्रमाांकः सफाई-2014/प्र.क्र.07/िहािं डळे
िादाि कािा रोड, हु तात्िा राजगुरु चौक,
िंत्रालय, िुंबई 400 032.

मदनांक: 26 फेब्रुवारी, 2014

वाचा –
1) िासन पमरपत्रक, सािामजक न्याय व मविेष सहाय्य मवभाग, क्रिांक, सफाई-2011/
प्र.क्र.327/ मवघयो-2, मद.21 ऑक्टोबर, 2011

शासन पमरपत्रक –
लाड-पागे समितीच्या मिफारिीनुसार सफाई कािगारांच्या वारसा हक्काच्या अंिलबजावणीबाबत

समवस्तर सूचना उपरोक्त मद.21ऑक्टोबर,2011 च्या पमरपत्रकाव्दारे दे ण्यात आलेल्या आहे त.

तथामप,त्यानुसार काययवाही करतांना मनयुक्ती प्रामिका-यांना अडचणी येत असल्याचे तसेच वारसा
हक्काची प्रकरणे प्रलंमबत राहत असल्याचे िासनाच्या मनदियनास आले आहे . त्यास अनुसरुन पुढीलप्रिाणे
सूचना दे ण्यात येत आहे त :-

1) उपरोक्त िासन पमरपत्रक मद.21ऑक्टोबर,2011 ििील (1) (अ) 6 िध्ये '' वरील 1 ते 5 येथील
कोणीही वारस उपलब्ि नसल्यास अथवा सदर वारसांपैकी कोणीही सफाईचे काि करण्यास तयार

नसल्यास संबंिीत सफाई कािगाराचा सांभाळ करण्याची लेखी हिी घे णारी कोणीही नािमनदे मित
व्यक्ती '' अिी सुिारणा याद्वारे करण्यात येत आहे .

2) सेवामनवृत्त झालेल्या सफाई कािगाराच्या वारसा हक्काच्या प्रकरणी काययवाही होवून मनयुक्ती
मिळण्यापूवी संबंिीत सफाई कािगारास वारस/नािमनदे िनािध्ये बदल करावयाचा असल्यास त्या
कािगारास वारस/नािमनदे िनािध्ये बदल करण्याचा अमिकार राहील.

3) सफाई कािगाराच्या सेवामनवृत्तीनंतर संबंमितास वारसाहक्कानुसार मनयुक्ती मिळण्यापूवी सफाई
कािगाराचा िृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसा हक्कािध्ये बािा येणार नाही. तसेच त्या कािगाराने
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िृत्यूपूवी मदलेले संितीपत्र ग्राहय रामहल आमण त्यानुसार त्याच्या वारसास/नािमनदे मित व्यक्तीस
मनयुक्ती दे ण्यात येईल.

4) िासकीय/मनििासकीय कायालये ,अनुदामनत संस्था इ.िध्ये सन 1975 पासून लाड-पागे

समितीच्या मिफारिीच्या अंतगयत वारसा हक्काच्या मनयुक्तीची काययवाही सुरु असलेल्या प्रलंमबत
प्रकरणांिध्ये (मद.21 ऑक्टोबर,2011 पूवीच्या) अजय करण्याची िुदत लागू राहणार नाही. िात्र

नमवन प्रकरणांना वारसा हक्काच्या मनयुक्तीकरीता अजय करण्याची िुदत िासन पमरपत्रक मद.21
ऑक्टोबर,2011 नुसार सफाई कियचारी मदवंगत ककवा सेवामनवृत्त ककवा मवकलांग झाल्याच्या

मदनांकापासून 1 वषाची रामहल. याबाबत असेही स्पष्ट करण्यात येते की, वारसा हक्काबाबत त्या
कािगारास व त्याच्या कुटुं बास समवस्तर िामहती दे ण्याची जबाबदारी संबंमित कायालय प्रिुखाची

रामहल. तसेच मनयतवयोिानानुसार मनवृत्त/स्वेच्छामनवृत्त, ियत, वैद्यकीयदृष्टया अपात्र ठरलेल्या
सफाई कािगाराच्या कायालयाने त्यांच्या कायालयीन आदे िात वारसा हक्काबाबतच्या तरतुदी

स्पष्टपणे निुद कराव्यात. जेणेकरुन कोणत्याही सफाई कािगाराचा वारस िामहती अभावी वारसा
हक्कापासून वंमचत राहणार नाही.

सदर शासन पमरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकताक 201402261759086922 असा आह. हा आदश
जििीटल स्वाक्षरीन साक्षाांजकत करुन काढण्यात यत आह.

महाराष्ट्राच राज्यपाल याांच्या आदशानुसार व नावान.
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( प्र. पां. लुबाळ )

प्रत,

अवर समचव,िहाराष्र िासन

1.

िा.राज्यपालांचे समचव,

2.

िा.िुख्यिंत्री यांचे अप्पर िुख्य समचव,िुख्यिंत्री समचवालय,िंत्रालय,िुंबई.

3.

िा.उपिुख्यिंत्री यांचे प्रिान समचव,िंत्रालय,िुंबई.
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4.

सवय िा.िंत्री/राज्यिंत्री यांचे खाजगी समचव

6.

सवय अपर िुख्य समचव/प्रिान समचव/समचव िंत्रालयीन मवभाग

5.
7.

िा.िुख्य समचव,िहाराष्र राज्य,िंत्रालय,िुंबई
िहालेखापाल-िहाराष्र 1/2 (लेखा पमरक्षा) िुंबई/नागपूर

8. िहालेखापाल-िहाराष्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञता) िुंबई/नागपूर
9.

अमिदान व लेखामिकारी,िुंबई

10. सवय मवभागीय आयुक्त
11. सवय मजल्हामिकारी

12. संचालक,नगरपामलका प्रिासन,वरळी,िुंबई
13. सवय िा.आयुक्त,िहानगरपामलका

14. िुख्यामिकारी,सवय नगरपामलका/पमरषद

15. आयुक्त,सिाजकल्याण,िहाराष्र राज्य,पुणे

16. आयुक्त,अपंग संचालनालय,िहाराष्र राज्य,पुणे
17. संचालक,मवजाभज,इिाव व मविाप्र कल्याण, पुणे.
18. सवय मजल्हा पमरषदे चे िुख्य काययकारी अमिकारी
19. सवय प्रादे मिक उपायुक्त,सिाजकल्याण
20. सवय सहायक आयुक्त,सिाजकल्याण

21. सवय मजल्हा सिाजकल्याण अमिकारी,मजल्हा पमरषदा

22. व्यवस्थापकीय संचालक,िहात्िा फुले िागासवगय मवकास िहािंडळ िया.िुंबई

23. व्यवस्थापकीय संचालक,लोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे मवकास िहािंडळ,िुंबई

24. व्यवस्थापकीय संचालक,संत रोमहदास चिोद्योग व चियकार मवकास िहािंडळ,िुंबई
25. व्यवस्थापकीय संचालक,वसंतराव नाईक मविुक्त जाती व भटक्या जिाती मवकास
िहािंडळ,िुंबई

26. व्यवस्थापकीय संचालक,िहाराष््र राज्य इतर िागासवगीय मवत्त आमण मवकास िहािंडळ,िुंबई
27. व्यवस्थापकीय संचालक,िहाराष्र राज्य अपंग मवत्त आमण मवकास िहािंडळ,िुंबई
28. िहासंचालक,िामहती व जनसंपकय संचालनालय,िुंबई
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29. सवय सहसमचव/उपसमचव/अवरसमचव/कक्ष अमिकारी, सा.न्या.व मव.स.मवभाग,िंत्रालय,िुंबई
30. मनवडनस्ती,का-िहािंडळे
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