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2014/प्र.क्र.07/महामांडळे , जदनाांक 26 फेब्रुवारी, 2014
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र शासनाने सांदगम क्र.1 च्या शासन जनणमयान्वये मािी न्यायमूती श्री.लाड याांच्या अध्यक्षतेखाली
सफाई कामगार व अस्वच्छ व्यवसायातील कामगाराांच्या कामाबाबत व सेवाांबाबत जवचार करण्याकरीता एक
सजमती गजठत केली होती. सदर सजमतीने केलेल्या जशफारशीच्या अनुसांगाने सांदगम क्र.2 येथील शासन जनणमय
जनगमजमत करण्यात आला. तद्नांतर गारतीय घटनेच्या 17 व्या कलमाप्रमाणे अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करुन गारत
सरकारने अस्पृश्यता गुन्हा अजिजनयम, 1955 अांमलात आणला. परां तु सवमतोपरी उपाययोिना करुनही
समाितील अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकले नाही, म्हणून अस्पृश्यता जनमूमलनाथम उपाययोिना
सूचजवण्यासाठी सांदगम क्र.3 च्या शासन जनणमयान्वये श्री.जव.स.पागे याांच्या अध्यक्षतेखाली सजमती गजठत
करण्यात आली. सदर सजमतीने केलेल्या जशफारशींचा सखोल अभ्यास करुन त्याांच्या अांमलबिावणीसाठी
सांदगम क्र.4 येथील शासन जनणमय जनगमजमत करण्यात आला.
लाड-पागे सजमतीने सफाई कामगाराांच्या शैक्षजणक, आर्थथक व सामाजिक उन्नतीसाठी केलेल्या
जशफारशींची अांमलबिावणी करण्यासाठी नगर जवकास जवगाग, सामान्य प्रशासन जवगाग व उद्योग, ऊिा व
कामगार जवगाग आजण या जवगागाकडू न वेळोवेळी आदे श जनगमजमत करण्यात आले. त्यानुसार सफाई
कामगाराांना त्याांच्या सेवाजनवृत्तीनांतर, स्वेच्छा सेवाजनवृत्तीनांतर ककवा शासन सेवा पूणम करण्यासाठी त्याांना

शासन जनणमय क्रमाांकः सफाई-2015/प्र.क्र.268/महामांडळे

वैद्यकीयदृष्ट्टया अपात्र ठरजवल्यानांतर त्याांच्या वारसास वारसा हक्काने जनयुक्ती दे ण्याचा जनणमय घेण्यात आला.
तथाजप, मा.उच्च न्यायालयात नागपूर खांडजपठात श्री.जनतीन गणेश चांद्राजलया व इतर याांनी राज्य शासनाच्या
जवरोिात जरट जपटीशन क्र.6155/2014 दाखल केली. त्यामध्ये राज्यात मोठया प्रमाणात असलेले बेरोिगार हे
सफाई कामगाराांच्या पदाांसाठी स्पिेत असताना 40 वसापूवी सफाई कामगाराांच्या मगाण्याांसाठी करण्यात
आलेल्या वारसा हक्क पध्दतीबाबतच्या लाड-पागे सजमतीच्या जशफारशी यापुढे चालू ठे वण्याची आवश्यकता
नाही. त्यामुळे सदरहू सजमतीच्या जशफारशीनुसार सफाई कामगाराांच्या वारसाांना वारसा पध्दतीने दे ण्यात
येणाऱया जनयुक्त्याांबाबतच्या िोरणाचा पुनर्थवचार करण्यात यावा, अशी जवनांती मा.उच्च न्यायालयास केली.
त्यानुसार मा.उच्च न्यायालयात या जवगागातफे शपथपत्र दाखल करुन लाड-पागे सजमतीच्या जशफारशी ह्या
40 वसापूवीच्या असल्यातरी सद्य:स्स्थतीत सदर जशफारशी चालू ठे वणे आवश्यक असल्याची गूजमका माांडण्यात
आली. सदर याजचकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने जदलेल्या जनकालामध्ये सफाई कममचाऱयाांच्या वारसाांना वारसा
पध्दतीने दे ण्यात येणाऱया जनयुक्त्या यापुढे चालू ठे वण्यात येणार आहेत ककवा कसे? याबाबत शासनाने
िोरणात्मक जनणमय सहा आठवडयाांच्या आत घेऊन शासनाचा जनणमय मा.उच्च न्यायालयास कळजवण्याचे जनदे श
जदले. मा.उच्च न्यायालयाच्या जनदेशानुसार या जवगागाने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मांजत्रमांडळाच्या मान्यतेसाठी
सादर केला. राज्य मांजत्रमांडळाच्या जदनाांक 16 सप्टें बर, 2015 रोिी झालेल्या बैठकीत जवसय क्र.3 अनुसार या
जवगागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर चचा होऊन खालीलप्रमाणे जनणमय घेतला आहे :अ) वास्ल्मकी, मेहतर समािाला, सामाजिक, आर्थथक सांरक्षण दे ण्यासाइी सफाई कामगाराांच्या
जनयुक्तीबाबत लाड सजमतीने जशफारस केलेली वारसा पध्दत पुढे चालू ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात
यावी.
ब) लाड सजमतीच्या जशफारशी िरी 40 वसापूवी लागू केलेल्या असल्यातरी सद्य:स्स्थतीत सदर
जशफारशी चालू ठे वणे आवश्यक आहे . त्यानुसार शासन पजरपत्रक, सामाजिक न्याय व जवशेस सहाय य
जवगाग, क्र.सफाई-2014/प्र.क्र.07/महामांडळे , जदनाांक 26 फेब्रुवारी, 2014 अन्वये घेण्यात आलेली
गूजमका कायम ठे वण्यात यावी.
क) सफाई काममचारी म्हणून सेवाजनवृत्त झालेल्या ककवा होणाऱया अथवा स्वेच्छासेवाजनवृत्ती घेणाऱया
ककवा सेवत
े असताना जनिन पावलेल्या अनूसूजचत िातीमिील इतर सफाई कममचाऱयाांच्या वारसास
ककवा नातेवाईकास सदर योिनेचा लाग दे ण्यात यावा.
ड) सदरहू जनणमय राज्यातील सवम जवगागातील सफाई कामगाराांच्या वारसाांना लागू राहील.
राज्य मांत्रीमांडळाने सफाई कामगाराांच्या वारसाांना वारसा पध्दतीने जनयुक्ती दे ण्याची कायमपध्दती
यापुढेही चालू राहील, असा जनणमय घेतल्याने सदरहू जनणमयाच्या अनुसांगाने पुढील प्रमाणे शासन जनणमय
जनगमजमत करण्यात येत आहे.
शासन जनणमय :
राज्य शासनाच्या जवजवि जवगागाांनी यापूवी लाड-पागे सजमतीच्या जशफारशीनुसार सफाई कामगाराांच्या
वारसाांना वारसा पध्दतीने शासकीय/जनमशासकीय सेवत
े जनयुक्ती दे ण्याबाबत जनगमजमत करण्यात आलेले सवम
शासन आदेश, शासन जनणमय अथवा शासन पजरपत्रक या शासन जनणमयाद्वारे अजिक्रजमत करण्यात येत आहे त.
2.

राज्य मांजत्रमांडळाने मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खांडजपठात दाखल झालेल्या जरट जपटीशन

क्र.6155/2014 मध्ये जदलेल्या जनकालाच्या अनुसांगाने सफाई कामगाराांच्या वारसाांना ककवा जशफारस केलेल्या
व्यक्तीस वारसापध्दतीने शासकीय व जनमशासकीय सेवत
े जनयुक्ती दे ण्याबाबत घेण्यात आलेल्या जनणमयाच्या
अनुसांगाने खालीलप्रमाणे आदे श जनगमजमत करण्यात येत आहे त :पष्ृ ठ 8 पैकी 2
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1) राज्य मांजत्रमांडळाने घेतलेल्या जनणमयानुसार या जवगागाच्या सांदगम क्र.8 येथील जदनाांक 26 फेब्रुवारी, 2014
च्या शासन पजरपत्रकातील तरतूदी या शासन जनणमयान्वये कायम ठे वण्यात येत आहे त :अ) स्थाजनक स्वराज्य सांस्थाांमिील सफाई कामगाराांना त्याांच्या जनवृत्तीनांतर, मृत्युनांतर, स्वेच्छा
जनवृत्तीनांतर ककवा शासन सेवा पूणम करण्यास वैद्यकीय दृष्ट्टया अपात्र ठरजवल्यानांतर त्याांच्या िागी
वारसा हक्काने जनयुक्ती करण्यात यावी व वारसा हक्कासाठी खालील व्यक्ती पात्र ठरजवण्यात
याव्यात :i) पती/पत्नी ii) मुलगा/सून iii) अजववाहीत मुलगी iv) जविवा/घटस्फोजटत मुलगी
v) जविवा/घटस्फोटीत बहीण
vi) वरीलपैकी कोणीही वारस उपलब्ि नसल्यास अथवा सदर वारसाांपैकी सफाईचे काम करण्यास
तयार नसल्यास सांबजां ित सफाई कामगाराांचा साांगाळ करण्याची लेखी हमी घेणारी कोणतीही
नामजनदे जशत व्यक्ती.
ब) सफाई कममचाऱयाांच्या कुटु ां बातील पती/पत्नी ककवा मुलगा शासकीय/जनमशासकीय ककवा स्थाजनक
स्वराज्य सांस्थेच्या सेवत
े असल्यास वारसा हक्काच्या जनयमास बािा येणार नाही.
क) वारसा हक्कास पात्र असणाऱया व्यक्तींपैकी कोणाही एकास जनवृत्त/स्वेच्छा जनवृत्त/वैद्यकीयदृष्ट्टया
अपात्र ठरजवलेल्या कामगाराच्या/कममचाऱयाांच्या जशफारशीनुसार नोकरी हक्क द्यावा, मात्र मृत
कामगाराच्या/कममचाऱयाांच्या बाबतीत वरील (अ) मिील पात्र व्यक्तींच्या सांयक्
ु त सांमतीपत्राने
त्यापैकी एकास नोकरीस घ्यावे.
ड) वारसा पध्दतीने नोकरीसाठी पात्र असणारी व्यक्ती त्याच कुटु ां बात राहात असणे आवश्यक आहे .
इ) सफाई कामगार नोकरी करीत असताना त्याला चतुथमश्रेणीतच पदोन्न्ती जमळाल्यास वारसा
हक्काच्या जनयमास बािा येणारा नाही.
ई) वारसा हक्काची प्रकरणे 30 जदवसाांच्या आत जनकाली काढण्यात यावीत.
उ) सफाई कममचारी जदवांगत ककवा सेवाजनवृत्त अगर जवकलाांग झाल्याच्या जदनाांकापासून 1 वसाच्या
मुदतीत सफाई कममचाऱयाच्या पात्र कुटु ां जबयाांकडू न नामजनदे जशत केलेल्या वारसदार व्यक्तीने
सक्षम प्राजिकाऱयाकडे वारसाहक्काने जनयुक्ती जमळण्याकजरता अिम सादर करणे आवश्यक
राहील.
ऊ) आकृजतबांिामुळे तसेच, स्थायी/अस्थायी पदामुळे कोणत्याही सफाई कामगाराांच्या वारसाहक्काच्या
जनयुक्तीबाबत अडचण जनमाण होणार नाही. तसेच, सफाई कामगाराांच्या बाबतीत जनवृत्त/मयत
झालेल्या कममचाऱयाांच्या िागी वारसाहक्काने कममचारी लागत असल्यामुळे एकूण कममचारी वाढत
नाही. त्यामुळे आकृजतबांिाची अट वारसाहक्कापुरती लागणार नाही.
ए) सेवाजनवृत्त झालेल्या सफाई कामगाराांच्या वारसा हक्काच्या प्रकरणी कायमवाही होऊन जनयुक्ती
जमळण्यापूवी सांबजां ित सफाई कामगारास वारस ककवा त्याच्या नामजनदे शनामध्ये बदल करावयाचा
असल्यास त्या कामगारास वारस/नामजनदे शनामध्ये बदल करण्याचा अजिकार राहील.
ऐ) सफाई कामगाराांच्या सेवाजनवृत्तीनांतर सांबजां ितास वारसाहक्कानुसार त्याच्या वारसास जनयुक्ती
जमळण्यापूवी सफाई कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसा हक्कामध्ये बािा येणार नाही.
तसेच त्या कामगाराने मृत्यूपव
ू ी जदलेले सांमतीपत्र ग्राह्य राजहल आजण त्यानुसार त्याांच्या
वारसास/नामजनदे जशत व्यक्तीस जनयुक्ती दे ण्यात येईल.
ओ) शासकीय/जनमशासकीय कायालये, अनुदाजनत सांस्था इत्यादींमध्ये सन 1975 पासून लाड-पागे
सजमतीच्या जशफारशींच्या अांतगमत वारसा हक्काच्या जनयुक्तीची कायमवाही सुरु असलेल्या प्रलांजबत
पष्ृ ठ 8 पैकी 3

शासन जनणमय क्रमाांकः सफाई-2015/प्र.क्र.268/महामांडळे

प्रकरणाांमध्ये (जद.21 ऑक्टोबर, 2011 पूवीच्या) अिम करण्याची मुदत लागू राहणार नाही. मात्र
नवीन प्रकरणाांचा वारसा हक्काांच्या जनयुक्तीकरीता अिम करण्याची मुदत शासन पजरपत्रक जदनाांक
21 ऑक्टोबर, 2011 नुसार सफाई कममचारी जदवांगत ककवा सेवाजनवृत्त ककवा जवकलाांग झल्याच्या
जदनाांकापासून 1 वसाची राहील. याबाबत असेही स्पष्ट्ट करण्यात येते की, वारसा हक्काबाबत त्या
कामगारास व त्याच्या कुटु ां बास सजवस्तर माजहती दे ण्याची िबाबदारी सांबजां ित कायालय प्रमुखाची
राहील. तसेच जनयतवयोमानानुसार जनवृत्त/स्वेच्छाजनवृत्त, मयत अथवा वैद्यकीयदृष्ट्टया अपात्र
ठरलेल्या सफाई कामगाराांच्या कायालयाने त्याांच्या कायालयीन आदे शात वारसा हक्काबाबतच्या
तरतूदी स्पष्ट्टपणे नमूद कराव्यात. िेणेकरुन कोणत्याही सफाई कामगाराांचा वारस माजहती
अगावी वारस हक्कापासून वांजचत राहणार नाही.
2) सफाई कामगाराने/कममचाऱयाने तो सेवत
े न
ू जनवृत्त होण्यापूवी अथवा झाल्यानांतर स्वेच्छा सेवाजनवृत्ती
घेण्यापूवी अथवा घेतल्यानांतर त्यास वैद्यकीयदृष्ट्टया अपात्र ठरजवण्यापूवी अथवा ठरजवल्यानांतर
त्याप्रमाणे त्याच्या मृत्यूपव
ू ी एक वसाच्या आत त्याच्या िागेवर वारसा हक्काने त्याच्या वारसाचा अिम
सांबजां ित कायालयाचे अथवा जवगागाचे प्रमुखाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. त्या कालाविीनांतर
केलेल्या अिाचा जवचार केला िाणार नाही.
3) जनयुक्तीसाठी अिम सादर केलेल्या वारसाचे वय अिम केल्याच्या जदनाांकास 18 वसापेक्षा कमी व 45
वसापेक्षा िास्त असता कामा नये. यापेक्षा कमी व अजिक वय असलेल्या वारसाचा जनयुक्तीसाठी जवचार
केला िाणार नाही.
4) जनयुक्ती प्राजिकाऱयाांनी त्याांचक
े डील ज्येष्ट्ठता यादीतील सफाई कामगाराांच्या/कममचाऱयाांच्या वारसास
त्याची शैक्षजणक अहम ता जवचारात घेऊन फक्त गट-क व गट-ड (म्हणिेच वगम-3 व वगम-4) च्या पदावर
जनयुक्ती दे ण्याची जनयमानुसार कायमवाही करावी. त्यासाठी शैक्षजणक अहमतेची अथवा वयोमयादे ची अट
जशजथल करण्यात येऊ नये.
5) सफाई कममचारी/कामगार म्हणून काम करणाऱया मेहतर, वास्ल्मकी व गांगी समािाच्या त्याचप्रमाणे
सदर पदावर काम करणाऱया अनूसूजचत िातीच्या व्यक्तींची अनूसूजचत िातीकरीता गट-ड (वगम-4)
मध्ये ज्या जरकाम्या िागा राखून ठे वलेल्या असतात, त्या िागाांची गणना करण्यात येऊ नये, तथाजप,
त्याांची सरळसेवन
े े गरती करण्यात यावी. वार्थसक जववरणपत्रामध्ये त्याांना स्वतांत्र प्रवगामध्ये दशमजवण्यात
यावे. वार्थसक जववरणपत्रात दशमजवलेल्या गट-ड (वगम-4) च्या आकडयामध्ये त्याांचा समावेश करण्यात
येऊ नये. गट-ड (वगम-4) सांबि
ां ातील आकडयामध्ये सदरहू प्रवगाची सांख्या समाजवष्ट्ट नाही, अशा
अथाची जटप वार्थसक जववरणपत्राच्या शेवटी जवजनदेशपूवक
म समाजवष्ट्ट करण्यात यावी.
6) सफाई कामगाराच्या/कममचाऱयाांच्या पदावर काम करणाऱया मेहतर, वास्ल्मकी, गांगी व अनुसूजचत
िातीच्या अन्य समािाच्या/प्रवगाच्या शैक्षजणक, आर्थथक, सामाजिक उन्नती यादृष्ट्टीने जनगमजमत
केलेल्या सदर आदे शाची/शासन जनणमयाची अांमलबिावणी करण्यास शासकीय/जनमशासकीय
कायालये, स्थाजनक स्वराज्य सांस्था व खािगी अनुदाजनत सांस्था इत्यादींच्या आस्थापनेवरील िे
अजिकारी/कममचारी सदरील वारसा पध्दतीने द्यावयाच्या जनयुक्तीसांदगात हेतू पुरस्सरपणे टाळाटाळ
अथवा कुचराई करतील, त्याांचेजवरुध्द शासन पजरपत्रक, सामान्य प्रशासन जवगाग, क्र.बीसीसी1093/697/16-ब, जद.12 िून, 1995 अनुसार जशस्तगांगाची कारवाई करण्यात यावी.
7) सफाई कामगाराांच्या/कममचाऱयाांच्या वारसास वारसा हक्काने जनयुक्ती दे ण्याची प्रकरणे जनकाली
काढण्याची कायमवाही शासनाच्या सवम जवगागाांकडू न व त्याांच्या अजिनस्त असलेल्या कायालयाांकडू न
करण्यात यावी.
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8) एखाद्या वारसास वारसा हक्काने जनयुक्ती दे ण्यापूवी अथवा जदल्यानांतर सदरहू वारसाचे आकस्स्मक
जनिन झाल्यास त्याांच्याऐविी सांबजां ित सफाई कामगाराने/कममचाऱयाने सुचजवलेल्या अथवा
नामजनदे जशत केलेल्या अन्य वारसास जनयुक्ती दे ण्यात यावी.
9) सफाई कममचाऱयाने/कामगाराने सेवाजनवृत्तीनांतर, स्वेच्छा सेवाजनवृत्तीनांतर अथवा वैद्यकीयदृष्ट्टया
अपात्र ठरल्यानांतर एक वसाच्या आत त्याच्या वारसाचा अिम दाखल न केल्यास ककवा नाव
नामजनदे जशत न केल्यास आजण दरम्यानच्या कालाविीनांतर त्याचे जनिन झाल्यानांतर त्याच्या
कोणत्याही वारसाने वारसा हक्काने जनयुक्ती सांदगात अिम केल्यास त्याचा अिम जवचारात घेतला
िाणार नाही ककवा त्याची दखलही घेतली िाऊ नये. कारण सदर योिना सांबजां ित सफाई
कामगार/कममचारी हयात असताना त्याच्या उदरजनवाहाची काळिी घेण्यासांदगात आहे . त्याचे जनिन
झाल्यानांतर आलेल्या अिाचा जवचारच केला िाणार नाही.
10) वारसा हक्काने सेवत
े समाजवष्ट्ट करण्यात आलेल्या वारसास त्याच्या सेवच्े या अनुसांगाने आवश्यक
असलेले प्रजशक्षण घेणे, जवगागीय पजरक्षा जवजहत मुदतीत उत्तीणम होणे बांिनकारक राहील. त्यामध्ये
त्यास कोणत्याही प्रकारची सूट जदली िाणार नाही. आवश्यकता गासल्यास त्यामध्ये मुदतवाढ
दे ण्याचा जनणमय सांबजां ित जवगागाच्या जवगागप्रमुखाांनी त्याांच्या स्तरावर घ्यावा.
11) सफाई कममचारी/कामगार हयात असताना त्यास वाटप करण्यात आलेले शासकीय जनवासस्थान
त्याच्या िागेवर वारसा पध्दतीने जनयुक्ती जदलेल्या वारसाच्या नावे वाटप करुन त्याच्याकडू न
जनयमानुसार जनवासस्थानाचे गाडे व दु रुस्ती आजण दे खगालीचा खचम वसूल करण्यात यावा. मात्र
कोणत्याही वारसास वारसा हक्काने शासकीय जनवासस्थानावर कायमचा हक्क साांगता येणार नाही
ककवा तशा प्रकारची मागणी सुध्दा करता येणार नाही. तशा प्रकारची मागणी केल्यास त्याची सेवा
तात्काळ सांपष्ट्ु टात आणण्याची कायमवाही करण्यात येईल.
12) सफाई कामगार/कममचारी याांनी नामजनदे जशत केलेल्या वारसास वारसा पध्दतीने नोकरीत समाजवष्ट्ट
केल्यानांतर सांबजां ित वारसाने त्याांचे पाल-पोसण न केल्यास, त्याांचा मानजसक व शाजररीक छळ
केल्यास ककवा त्यास कोणत्याही प्रकारचा त्रास अथवा इिा केल्यास आजण तशा प्रकारची तक्रार त्या
सेवाजनवृत्त झालेल्या, स्वेच्छा सेवाजनवृत्ती घेतलेल्या अथवा वैद्यकीयदृष्ट्टया अपात्र ठरजवलेल्या सफाई
कामगाराांकडू न/कममचाऱयाांकडू न प्राप्त झाल्यास वारसा हक्काने जनयुक्ती जदलेल्या वारसाची सेवा
तात्काळ समाप्त करण्यात येईल ककवा सेवत
े न
ू त्यास तात्काळ काढू न टाकण्यात येईल व त्या जठकाणी
त्याांनी नामजनदे जशत केलेल्या अथवा सुचजवलेल्या अन्य वारसाची जनयुक्ती करण्याची कायमवाही
करण्यात येईल.
13) सफाई कामगाराांच्या/कममचाऱयाांच्या सूचनेनुसार अथवा नामजनदे शनानुसार वारसा पध्दतीने जनयुक्ती
करण्यात आलेल्या वारसास त्याचे पालन-पोसण, आरोग्य जवसयक काळिी आजण जवनात्रास दे खगाल
यासांदगात हमीपत्र रुपये 100/- च्या बांिपत्रावर प्रथमत: नोटोराईि करुन घेण्यात यावे व तद्नांतरच
जनयुक्ती पत्र दे ण्यात यावे. त्याजशवाय जनयुक्ती पत्र दे ण्यात येऊ नये.
14) सफाई कामगाराांच्या/कममचाऱयाांच्या सूचनेनुसार अथवा जशफारशीनुसार वारसा पध्दतीने त्याांची
अजववाहीत मुलगी, जविवा/घटस्फोजटत मुलगी, जविवा/घटस्फोटीत बहीण ककवा नात्यातील मजहला
याांना जनयुक्ती जदल्यास व जनयुक्तीनांतर काही जदवसाांनी ककवा वसांनी जतने जववाह केल्यास जतच्या
जववाहानांतर त्या मुलीने, बजहणीने ककवा मजहलेने आजण जतच्या जववाहानांतर झालेल्या पतीने म्हणिेच
दोघाांनी जमळू न सामाईकजरत्या सांबजां ित सफाई कामगाराचे/कममचाऱयाचे पालन-पोसण, आरोग्य
जवसयक काळिी व जवनात्रास दे खगाल करण्याबाबतचे हमीपत्र रुपये 100/- च्या बांिपत्रावर
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नोटोराईि करुन दे णे आवश्यक आहे . परां त,ु जनयुक्तीनांतर व जववाहानांतर सांबजां ित सफाई
कामगाराचे/कममचाऱयाचे पालन-पोसण न केल्यास, आरोग्य जवसयक काळिी न घेतल्यास ककवा
जवनात्रास दे खगाल न केल्यास व तशा पध्दतीची तक्रार प्राप्त झाल्यास वारसा पध्दतीने जनयुक्ती
केलेल्या मुलीची, बजहणीची अथवा नात्यातील मजहलेची सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येईल, ककवा
त्याांना सेवत
े ून तात्काळ काढू न टाकण्यात येईल. जतच्या िागेवर अन्य वारसाची वारसा पध्दतीने
नेमणूक करण्यात येईल.
15) एखादा सफाई कामागार/कममचारी याने सेवाजनवृत्तीपूवी, स्वेच्छा सेवाजनवृत्तीपूवी, त्याच्या जनिनापूवी
अथवा त्यास शासन सेवा पूणम करण्यास वैद्यकीयदृष्ट्टया अपात्र ठरजवण्यापूवी एखाद्या वारसाच्या
नावाची जशफारस केली असल्यास व तो वारस त्याच्या कुटु ां बाचा साांगाळ करणार असल्याचे हमीपत्र
जदलेले असल्यास आजण नांतर सांबजां ित सफाई कममचाऱयाचे आकस्स्मक जनिन झाल्यास त्याच्या
कुटु ां बातील अन्य व्यक्तींचा साांगाळ, पालन पोसण करण्याच्यादृष्ट्टीने त्याने जशफारस केलेल्या
वारसाचा वारसा पध्दतीने जनयुक्ती जमळजवण्याचा हक्क अबाजित राहील. मात्र जनयुक्तीपूवी त्याने मयत
सफाई कामगाराच्या/कममचाऱयाच्या कुटु ां जबयाांचा साांगाळ, पालनपोसण, आरोग्य जवसयक काळिी व
जवनात्रास दे खगाल करण्याचे हमीपत्र रुपये 100/- च्या बांिपत्रावर नोटोराईि करुन दे णे आवश्यक
राहील. अन्यथा, त्यास वारसापध्दतीने जनयुक्ती दे ता येणार नाही. परांतु, जनयुक्तीनांतर त्याने सबांजित
मयत सफाई कामगाराांच्या कुटु ां जबयाांचा साांगाळ, पालन-पोसण, आरोग्य जवसयक काळिी ककवा
जवनात्रास दे खगाल करीत नसल्याने उघडकीस आल्यास ककवा त्याांसांदगात त्याांच्या कुटु ां जबयाांची
तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची वारसा पध्दतीने जदलेली जनयुक्ती तात्त्काळ रद्द करुन त्यास सेवत
े न
ू
काढू न टाकले िाईल.
16) स्वेच्छा जनवृत्ती घेऊन त्याच्या वारसाला वारसा पध्दतीने नोकरी दे ण्याबाबत अिम/जनवेदन करणाऱया
सफाई कामगाराची/कममचाऱयाची शासकीय/जनमशासकीय सेवा जकमान 20 वसे होणे आवश्यक आहे .
तद्नांतर त्यास स्वेच्छा जनवृत्ती घेता येईल व त्यानांतरच त्याांच्या एखाद्या वारसास वारसापध्दतीने
नोकरी दे ण्यासाठी अिम/जनवेदन करता येईल. अन्यथा त्यास तसा अिम करता येणार नाही. मात्र,
एखाद्या सफाई कामगारास/कममचाऱयास शासन सेवा पूणम करण्यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्टया अपात्र
ठरजवण्यात आल्यास त्यासाठी ही अट लागू होणार नाही.
17) सफाई कामगाराच्या कुटु ां बातील पती व पत्नी दोघेही सफाई कामगार/कमम चारी म्हणून
शासकीय/जनमशासकीय सेवत
े असल्यास व त्याांनी त्याांच्या सेवा जनवृत्तीनांतर, स्वेच्छा सेवाजनवृत्तीनांतर
अथवा शासन सेवा पूणम करण्यास वैद्यकीयदृष्ट्टया त्याांना अपात्र ठरजवल्यानांतर दोघाांपक
ै ी फक्त एका
कामगाराच्या/कममचाऱयाच्या वारसास वारसा पध्दतीने नोकरीचा लाग दे ण्यात यावा. दोघाांनाही याचा
लाग दे ता येणार नाही.
18) सफाई कामगार/कममचारी म्हणून सेवाजनवृत्त झोलेल्या ककवा होणाऱया अथवा स्वेच्छा सेवाजनवृत्ती
घेणाऱया ककवा सेवत
े असताना जनिन पावलेल्या अनुसूजचत िातीमिील इतर समािाच्या सफाई
काममचाऱयाांच्या वारसास ककवा नातेवाईकास सुध्दा सदर वारसा पध्दतीने जनयुक्ती योिनेचा लाग
दे ण्यात येईल.
19) राज्यातील सफाई कामगार/कममचारी म्हणून काम करणाऱया कामगाराांच्या/कममचाऱयाांच्या वारसास
वारसापध्दतीने

जनयुक्ती

दे ण्याबाबतचा

सदरहू

शासन

जनणमय

राज्यातील

सवम

कामगाराांच्या/कममचाऱयाांच्या वारसाांना लागू राहील.
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सदरहु शासन जनणमय उद्योग, ऊिा व कामगार जवगाग, नगर जवकास जवगाग, सामान्य प्रशासन जवगाग
याांच्या सांमत्तीने व अनुमतीने त्याांचे अनौपचाजरक सांदगम क्रमाांक अनुक्रमे 3247/कामगार-7अ, जद.13.10.2015,
254/न.जव-6, जद.23.10.2015, 1220/16-ब, जद.21.10.2015 अन्वये जनगमजमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन जनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201511101728060522 असा आहे. हा आदे श जडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Uma
Maheshchandra
Sawant

Digitally signed by Uma
Maheshchandra Sawant
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Under Secretary,
postalCode=400089, st=Maharashtra,
cn=Uma Maheshchandra Sawant
Date: 2015.11.10 17:29:37 +05'30'

(उ.म.सावांत)
अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सजचव,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सजचव, मुख्यमांत्री सजचवालय, मांत्रालय, मुांबई.
3. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे प्रिान सजचव, मांत्रालय, मुांबई.
4. सवम मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खािगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई.
5. मा.मुख्यसजचव याांचे स्वीय सहाय यक, मांत्रालय, मुांबई.
6. सवम मांत्रालयीन जवगाग,
7. महालेखापाल-महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पजरक्षा) मुांबई/नागपूर
8. महालेखापाल- महाराष्ट्र 1/2 (लेखा व अनु ज्ञेयता) मुांबई/नागपूर
9. अजिदान व लेखाअजिकारी, मुांबई
10. सवम जवगागीय आयुक्त,
11. सवम जिल्हाजिकारी,
12. सांचालक, नगर पाजलका प्रशासन, वरळी, मुांबई
13. सवम महानगरपाजलका
14. सांचालक, समािकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
15. सांचालक, जवमुक्त िाती व गटक्या िमाती, इमाव व जवशेस मागास प्रवगम सांचालक, पुणे
16. सवम जिल्हा पजरसदे चे मुख्य कायमकारी अजिकारी
17. सवम जवगागीय समािकल्याण अजिकारी
18. सवम जवशेस जिल्हा समािकल्याण अजिकरी
19. सवम समािकल्याण अजिकारी, गट-अ जिल्हा पजरसद
20. व्यवस्थापकीय सांचालक, महात्मा फुले मागासवगम जवकास महामांडळ मया., मुांबई.
21. व्यवस्थापकीय सांचालक, साजहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णागाऊ साठे जवकास महामांडळ मया., मुांबई.
22. व्यवस्थापकीय सांचालक, सांत रोजहदास चमोद्योग व चममकार जवकास महामांडळ मया., मुांबई.
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23. व्यवस्थापकीय सांचालक, वसांतराव नाईक जवमुक्त िाती व गटक्या िमाती जवकास महामांडळ मया.,
मुांबई.
24. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय जवत्त आजण जवकास महामांडळ मया., मुांबई.
25. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य अपांग जवत्त व जवकास महामांडळ मया., मुां बई.
26. सांचालक, माजहती व िनसांपकम सांचालनालय, मुांबई.
27. ग्रांथपाल, वाचनालय, मांत्रालय, मुांबई.
28. सवम रािकीय पक्षाांचे कायालय.
29. जनवडनस्ती (महामांडळे )
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