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4.

सािान्य प्रिासन मवभाग, िासन पमरपत्रक क्रिाांक :- बीसीसी-2002/
1952/प्र.क्र.65/16-ब, मिनाांक 21 एमप्रल, 2006.
िासन पमरपत्रक
श्री. लाड व पागे समितीने आपल्या अहवालात िेहतर, वाल्ल्िकी सिाजाच्या िैक्षमर्क, आर्थिक व

सािाम मजक उन्नतीसाठी तत्कामलन पमरल्थितीचा मवचार करता मविेष मिफारिी केलेल्या आहे त. त्या
मिफारिींच्या अनुषांगाने सािान्य प्रिासन मवभाग, सािामजक न्याय व मविेष सहाय्य मवभाग, पयणटन व
साांथकृमतक कायण मवभाग, िालेय मिक्षर् व मक्रडा मवभाग व नगर मवकास मवभाग, या मवभागाांनी वेळोवेळी
मनगणमित केलेल्या िासन मनर्णय/िासन पमरपत्रकाद्वारे िे ण्यात आलेल्या आिेिाांचे / सूचनाांचे िासकीय
/मनििासकीय / िहानगरपामलका / नगर पमरषिा / िांडळे / िहािांडळे / थवायत्त सांथिा / अनुिामनत सांथिा
इत्यािींच्या आथिापनेवरील किणचारी / अमिकारी या आिे िाांची / सूचनाांची अांिलबजावर्ी करण्याबाबत
अनाथिा िाखमवत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने या मवभागाने वेळोवेळी पमरपत्रक / पत्र मनगणमित करुन
या तक्रारींची िखल घेतलेली आहे . तरीसुध्िा अद्यापही सिर सूचनाांची अांिलबजावर्ी होत नाही असे
िासनाच्या मनििणनास आलेले आहे .
2.

िहाराष्ट्र सफाई किणचारी आयोगाने सन 1998-99 च्या पमहल्या अहवालातील मिफारिींवर

मवभागािाफणत मि. 01.10.2003 ला िासन पमरपत्रक काढले गेले होते. िासनास प्राप्त झालेल्या तक्रारी /
मनवेिनाांची िखल घेऊन िासन खालीलप्रिार्े पुन्हा मनिेि येत आहे .

िासन पमरपत्रक क्रिाांकः बीसीसी-2018/प्र.क्र. 27/16-ब(सी) ,

अ) लाड व पागे समितीने मिफारस केल्यानुसार िासकीय / मनििासकीय िांडळे / िहािांडळे /
थवायत्त सांथिा / िहानगरपामलका / नगरपामलका / खाजगीसांथिा तसेच कारखाने इत्यािीच्या आथिापनेवर
िेहतर व वाल्ल्िकी सिाजाच्या उिेिवाराांची नोकरभरती करताना त्याच्या वारसास/जवळच्या नातेवाईकास
प्रािान्य िे ण्यात येते ते यापुढेही चालू ठे वावे, याबाबत आवश्यकता भासल्यास सेवाप्रवेिातील मनयि मिमिल
करुन त्याांची अांिलबजावर्ी करण्यात यावी.
ब) सफाईगार किणचाऱ्याच्या वारसास / जवळच्या नातेवाईकास नोकरी िे ताना िासकीय /
मनििासकीय कायालयातील सवण मनयुक्ती प्रामिकाऱ्याांनी त्याांच्याकडील जेष्ट्ठता यािीतील केवळ िेहतर व
वाल्ल्िकी या जातींच्या उिेिवाराांची, त्याांच्या जातीचा मवचार करुन नव्हे, तर त्याांची िैक्षमर्क अहण ता मवचारात
घेऊन त्या आिारे त्याांची नेिर्ूक करण्यात येईल, यासांबि
ां ी मविेष खबरिारी घेण्यात यावी.
क) िेहतर व वाल्ल्िकी म्हर्ून काि करर्ाऱ्या व्यल्क्तची अनुसूमचत जातींकमरता, वगण-4 िध्ये यया
मरकाम्या जागा राखून ठे वलेल्या असतात, त्या जागाांच्या सांबि
ां ात गर्ना करण्यात येर्ार नाही. त्याांची
सरळसेवन
े े भरती करावी. िेहतर व वाल्ल्िकी याांच्या सांख्येचा वार्थषक मववरर्ात ििणमवलेल्या वगण -4 च्या
आकडयािध्ये सिावेि होर्ार नाही. हे आकडे वार्थषक मववरर्पत्रात थवतांत्र प्रवगािध्ये ििणमवण्यात यावेत.
वगण-4 च्या सांबि
ां ातील आकडयाांिध्ये याांची सांख्या सिामवष्ट्ट नाही, अिा अिाची टीप वार्थषक मववरर्पत्राच्या
िेवटी मवमनिेिपूवक
ण सिामवष्ट्ट करण्यात यावी.
ड) िेहतर व वाल्ल्िकी सिाजाच्या िैक्षमर्क, आर्थिक व सािामजक उन्नतीसाठी लाड व पागे समितीने
केलेल्या मिफारिींवर सिाजकल्यार्, साांथकृमतक कायण, क्रीडा व पयणटन मवभाग, उद्योग, उजा व कािगार
मवभाग आमर् नगर मवकास मवभाग याांनी वेळोवेळी िासन मनर्णय / िासन पमरपत्रक इत्यािी द्वारे आिे ि /
सूचना मनगणमित केलेल्या आहेत त्याांचे पालन सवण िासकीय, मनििासकीय कायालये, तसेच िांडळे , िहािांडळे
याांनी ही करावी.
इ) सफाईगाराांची, त्याांच्या सेवामनवृत्तीनांतर ककवा थवेच्छा मनवृत्तीनांतर मरक्त होर्ारी पिे व्यपगत
करण्यात येऊ नयेत.
ई) सफाईगाराांच्या िैक्षमर्क, आर्थिक व सािामजक उन्नतीसाठी िासनाने यापूवी वेळोवेळी मनगणमित
केलेले आिेि / पमरपत्रक / सूचनाांची अांिलबजावर्ी करण्यास िासकीय / मनििासकीय /िहानगरपामलका
/ नगरपामलका /थवायत्त सांथिा इत्यािी आथिापनेवरील किणचारी / अमिकारी हेतुपर
ु थपर टाळाटाळ, कुचराई
करतील त्याांच्यामवरुध्ि सािान्य प्रिासन मवभाग, िासन पमरपत्रक क्र. बीसीसी-1093/697/16-ब, मिनाांक
12 जून, 1995 अनुसार मिथतभांगाची कारवाई करण्यात यावी.
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िासन पमरपत्रक क्रिाांकः बीसीसी-2018/प्र.क्र. 27/16-ब(सी) ,

3.

सवण िांत्रालयीन मवभागाांना या पमरपत्रकाद्वारे पुन्हा एकवेळेस मनिे ि िे ण्यात येत आहे त की, वरील

बाबी त्याांच्या अमिपत्त्याखालील / प्रिासकीय मनयांत्रर्ाखालील मवभाग प्रिुखाांना, कायालय प्रिुखाांना, िांडळे /
िहािांडळे / िहानगरपामलका/नगरपामलका/थवायत्त सांथिा/ अनुिामनत सांथिा इत्यािींच्या मनििणनास
आर्ाव्यात.
4.

सिर िासन पमरपत्रक िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळावर

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201804201140540907 असा आहे. हे िासन पमरपत्रक
मडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राययपाल याांच्या आिे िानुसार व नावाांने,

Tikaram Waman
Karpate

Digitally signed by Tikaram Waman Karpate
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6f6189c08328de56af131faf7d6c0a149c3a
4cf1436, cn=Tikaram Waman Karpate
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( मट. वा. करपते )
उप समचव, िहाराष्ट्र िासन
प्रमत
1. राययपाल याांचे समचव
2. िा. िुख्यिांत्री याांचे प्रिान समचव
3. सवण िांत्री/राययिांत्री याांचे खाजगी समचव
4. िुख्य समचव/अपर िुख्य समचव/प्रिान समचव/समचव, सवण िांत्रालयीन मवभाग
5. सवण िांत्रालयीन मवभाग
6. सवण मवभागीय आयुक्त
7. सवण मजल्हा पमरषिाांचे िुख्य कायणकारी अमिकारी
8. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, िूळ िाखा, िुांबई
9. प्रबांिक, उच्च न्यायालय, अपील िाखा, िुांबई
10. प्रबांिक, लोकायुक्त आमर् उप लोकायुक्त याांचे कायालय, िुांबई
11. समचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, िुांबई
12. सवण आयुक्त, िहानगरपामलका
13. आयुक्त, सिाज कल्यार्, पुर्े
14. आयुक्त, आमिवासी सांिोिन व प्रमिक्षर् सांथिा, पुर्े
15. आयुक्त, सेवायोजन, िुांबई
16. सहाय्यक आयुक्त(िागासवगीय कक्ष), सवण मवभागीय आयुक्ताांची कायालये
17. अमििान व लेखा अमिकारी, िुांबई
18. सवण िांत्रालयीन मवभागाच्या अमिपत्त्याखालील मवभाग व कायालय प्रिुख
19. सािान्य प्रिासन मवभागातील सवण कायासने
20. अध्यक्ष, िहाराष्ट्र रायय सफाई किणचारी आयोग, प्रिासकीय इिारत क्र. 02, 3 रा िजला,
रािकृष्ट्र् चेंबर
ु कर िागण, चेंबर
ु (पूव)ण , िुांबई-400071.
21. मनवड नथती.
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