पेसा कायदयाांतगगत अनुसूचित क्षेत्रातील
नामचनदे शनाद्वारे केली जाणारी भरती व
चजलहाांतगगत करण्यात येणाऱ्या बदलया
याबाबतच्या मागगदशगक सूिना..........

महाराष्ट्र शासन
ग्राम चवकास चवभाग
शासन पचरपत्रक क्र.सांकीणग-5016/प्र.क्र.444/आस्था-8,
बाांधकाम भवन, फोर्ग , 25- मझगबान पथ
फोर्ग , मुांबई-400 001,
चदनाांक : 23 जुलै , २०18.

प्रस्तावना:चजलहा पचरषद कमगिाऱ्याांच्या चजलहाांतगगत बदलयाांबाबत चदनाांक 15 मे, 2014 च्या शासन
चनणगयाांन्वये मागगदशगक तत्वे चवहीत करण्यात आलेली आहेत. त्यानांतर चशक्षक सांवगासाठी चदनाांक
24 एचप्रल,2017 च्या शासन चनणगयाांन्वये मागगदशगक तत्वे चवहीत करण्यात आलेली आहेत.
2.

अनुसूचित क्षेत्रासाठी मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन, याांच्या चदनाांक 09.06.2014

च्या अचधसूिनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रामध्ये (पेसा) सरळसेवन
े े भरावयािी पदे स्थाचनक अनुसूचित
जमातीमधील उमेदवाराांमधुनि भरण्यािे आदे चशत केले आहे. त्यास अनुसरुन सामान्य प्रशासन
चवभागाने अनुसूचित क्षेत्रातील 17 सांवगातील पदे ( चदनाांक 09.06.2014 च्या अचधसूिनेनुसार
समाचवष्ट्र् केलेली पदे धरुन ) स्थाचनक अनुसूचित जमातीतील उमेदवाराांमधुन भरण्याच्या अनुषांगाने
करावयाच्या पुढील कायगवाहीबाबत चदनाांक 05 मािग,2015 रोजी शासन चनणगय चनगगचमत केलेला
आहे. तसेि चदनाांक 26 जून,2015 रोजी शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे अनुसूचित क्षेत्रातील पदे स्थाचनक
आचदवासी मधुन भरण्याबाबतच्या मागगदशगक सूिना चवहीत केलेलया आहेत.
3.
तरतुदीनुसार

सामान्य प्रशासन चवभागाने चनगगचमत केलेलया उपरोक्त शासन चनणगयातील
चजलहा

पचरषद,

गडचिरोली

अांतगगत

सवगसाधारण

बदलयाांच्या

धोरणािी

शासन पचरपत्रक क्रमाांकः सांकीणग-5016/प्रक्र- 444/आस्था-8,

अांमलबजावणी करताांना येणाऱ्या अडिणींबाबत मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजलहा पचरषद,
गडचिरोली याांनी शासनाकडे मागगदशगन चमळण्यािी चवनांती केली होती.

मुख्य कायगकारी

अचधकारी, चजलहा पचरषद, गडचिरोली याांनी केलेलया मागणीवर सामान्य प्रशासन चवभागािे
अचभप्राय घेण्यात येऊन आता अनुसूचित क्षेत्र असणाऱ्या चजलहयाांमधील नामचनदे शनाद्वारे केली
जाणारी भरती व चजलहाांतगगत बदली या सांदभात सुधाचरत मागगदशगक सूिना पुढीलप्रमाणे दे ण्यात
येत आहे.
नामचनदे शनाने होणाऱ्या भरतीबाबत :1.

सदर भरतीबाबत सामान्य प्रशासन चवभागाच्या चदनाांक 05 मािग, 2015

आचण चदनाांक 26 जून, 2015च्या शासन चनणगयाप्रमाणे कायगवाही करणे अपेचक्षत
आहे. सदरिे शासन चनणगय हे मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याच्या चदनाांक 09
जून, 2014 च्या अचधसूिनेप्रमाणे कायगवाही करण्यासाठी चनगगचमत करण्यात
आलेले आहेत.
2.

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांच्या चदनाांक 09 जून, 2014 च्या

अचधसूिनेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र असलेलया चजलहयामधील
अनुसूचित क्षेत्रामधील चवचशष्ट्र् सांवगाच्या पदाांपैकी सरळ सेवन
े े भरावयािी सवग पदे
आवश्यक

शैक्षचणक

अहगता

असलेलया

स्थाचनक

अनुसूचित

जमातीच्या

उमेदवारातूनि भरणे बांधनकारक आहे. सदर अचधसूिनेमध्ये नमूद केलेले हे
चवचशष्ट्र् सांवगग म्हणजे ग्रामसेवक, अांगणवाडी पयगवचे क्षका, चशक्षक, पशुधन
पयगवक्ष
े क, आरोग्य सेवक (मचहला), आरोग्य सेवक (पुरुष) कमगिारी हे होय.
3.

सदर अचधसूिनेच्या अनुषांगाने चदनाांक 05 मािग, 2015 च्या शासन

चनणगयानुसार सामान्य प्रशासन चवभागाने करावयाच्या कायगवाहीबद्दल सचवस्तर
सूिना चनगगचमत केलेलया आहेत. त्यानुसार :i)

अनुसूचित क्षेत्रातील चजलहयाांमध्ये ठाणे, पालघर, नाचशक, धुळे, नांदूरबार,

जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नाांदेड, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपूर व गडचिरोली या
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चजलहयाांिा समावेश होतो. सदर चजलहयाांमध्ये असणाऱ्या तालुका चनहाय गावाांिी
यादी आचदवासी चवभागाकडू न उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे.
ii)

यानुसार चनयुक्ती प्राचधकाऱ्याांनी प्रथमत: उपरोक्त नमूद ६ सांवगात मांजूर

असलेलया पदाांिी अनुसूचित क्षेत्रात व अनुसूचित क्षेत्राबाहेर अशा दोन भागात
चवभागणी करावी. तद्नांतर अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या मांजूर पदाांिी व कायगरत
पदाांिी सांख्या चनचरृत करावी.
iii)

अनुसूचित क्षेत्रातील चरक्त पदाांवर स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या

उमेदवारातून प्राधान्याने पदभरती करण्यात यावी. यासाठी अनुसूचित क्षेत्राबाहेर
कायगरत असणाऱ्या स्थाचनक अनुसूचित जमातीतील कमगिाऱ्यास प्रथम अनुसूचित
क्षेत्रात जाण्यास इच्छू क आहेत ककवा नाहीत याबाबत त्याांिा चवकलप घ्यावा.
अनुसूचित क्षेत्राबाहेर कायगरत असणाऱ्या स्थाचनक अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवाराांनी
अनुसूचित क्षेत्रात काम करण्यािा चवकलप चदलयास अनुसूचित क्षेत्रातील चरक्त पदे
प्रथम त्याांच्यामधून भरण्यात यावीत.
iv)

वरीलप्रमाणे चवकलपानुसार पदभरती केलयानांतर अनुसूचित क्षेत्रातील

चरक्त पदे ही जाचहरातीद्वारे चवचहत कायगपध्दतीिा अवलांब करुन स्थाचनक
अनुसूचित जमातीतील उमेदवाराांमधून भरण्यात यावीत. त्यापैकी एक तृतीयाांश
पदे स्थाचनक अनुसूचित जमातीतील मचहला उमेदवाराांमधून भरण्यात यावीत.
v)

उपरोक्त नमूद सांवगातील अनुसूचित क्षेत्रातील पदे स्थाचनक अनुसूचित

जमातीच्या उमेदवाराांमधून भरावयािी आहेत. तसेि चदनाांक 5 मािग,2015 च्या
शासन चनणगयानुसार अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील उपरोक्त नमूद पदाांसाठी अनुसूचित
जमातीसाठी असणारे आरक्षण हे 7 र्क्के लागू करण्यात आले आहे.
vi)

उपरोक्त सांवगांसाठी अनुसूचित क्षेत्रातील स्थाचनक अनुसूचित जमातीिी

सवग पदे भरेपयंत त्या त्या सांवगासाठी एकि कबदू नामावली ठे वण्यात यावी. सदर
कबदू नामावलीनुसार चरक्त होणाऱ्या पदाांपैकी अनुसूचित क्षेत्रातील चरक्त होणारी
पदे परांत,ू चजलहयातील एकूण चरक्त पदाांच्या जास्तीत जास्त 20र्क्के पदे ही
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अनुसूचित जमातीच्या कमगिाऱ्याांमधून भरावयािी आहेत. उवगचरत पदाांना सामान्य
प्रशासन चवभागाच्या चदनाांक 05 मािग, 2015 च्या शासन चनणगयामध्ये नमूद
केलयाप्रमाणे चवचहत आरक्षण लावून त्यानुसार सदर पदे अनुसूचित क्षेत्राबाहेर
भरण्यात यावीत.
vii)

अनुसूचित

क्षेत्रातील

चरक्त

पदे

स्थाचनक

अनुसूचित

जमातीतील

उमेदवाराांमधून ज्याप्रमाणे भरली जातील त्या उमेदवाराांिी वषगचनहाय स्वतांत्र यादी
करुन त्याांच्या नावासमोर स्थाचनक अनुसूचित जमाती असा शेरा चलहावा. तसेि
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील पदाांवर अनुज्ञय
े
आरक्षणानुसार भरण्यात येणाऱ्या
उमेदवाराांिी दे खील वषगचनहाय व प्रवगगचनहाय स्वतांत्र यादी ठे वण्यात यावी.
अशाप्रकारे सामान्य प्रशासन चवभागाच्या शासन चनणगय चदनाांक 05 मािग, 2015
अन्वये अनुसूचित क्षेत्रामधील व अनुसूचित क्षेत्राबाहे र नामचनदे शनाने करावयाच्या
भरतीिी कायगवाही करण्यात यावी.
4.

बदलीबाबत करावयािी कायगवाही :1.

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, याांच्या चदनाांक 09 जून, 2014 च्या

अचधसूिनेप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र असलेलया चजलहयामधील
अनुसूचित क्षेत्रातील उपरोक्त नमूद 6 सांवगातील पदे (ग्रामसेवक, अांगणवाडी
पयगवचे क्षका, चशक्षक, पशुधन पयगवक्ष
े क,आरोग्य सेवक (मचहला), आरोग्य सेवक
( पुरुष) ) नामचनदे शनाने भरताना स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारातून
भरावयािी आहेत.
2.

उपरोक्त तरतूद करण्यामागे प्रमुख उद्देश हा भारतीय सांचवधानाच्या

अनुच्छे द 46 नुसार शासनावर अनुसूचित जमातीिे शैक्षचणक आचण आर्थथक चहत
चवशेष काळजीपुवक
ग जोपासण्यािे कतगव्य सोपचवले आहे. परांतू अनुसूचित क्षेत्रात
कमगिाऱ्याांिी चरक्त पदे , कायालयातील उपस्स्थतीिे कमी प्रमाण यामुळे सेवा
पुरचवण्यात अडिणी चनमाण होत होत्या. या आचण इतर अनुषांचगक बाबी चविारात
घेऊन ही तरतूद करण्यात आलेली आहे.
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3.

उपरोक्त नमूद केलयाप्रमाणे सामान्य प्रशासन चवभागाच्या चदनाांक 26 जून,

2015 च्या शासन चनणगयाप्रमाणे कबदू नामावलीनुसार चरक्त होणाऱ्या पदाांपैकी
पदभरती करीत असताना अनुसूचित क्षेत्रात चरक्त होणारी पदे परांतू जास्तीत जास्त
चजलहयातील एकूण चरक्त पदाांच्या 20 र्क्के पदे ही अनुसूचित क्षेत्रातील स्थाचनक
अनुसूचित जमातीच्या कमगिाऱ्याांमधून भरावयािी आहेत.
4.

परांतू चजलहाांतगगत कमगिाऱ्याांिी बदली करीत असताना या बदलीमुळे

चजलहयाच्या

कबदू नामावली अथवा चजलहयाच्या असणाऱ्या चरक्त पदाांमध्ये

कोणत्याही प्रकारे फरक पडत नाही. चनयुक्त्या, सेवाचनवृत्ती यामुळे चजलहयाच्या
चरक्त पदाांच्या सांख्येमध्ये बदल होत असतो.
5.

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात चनम्न मानव चवकास चनदे शाांक, मागासलेपणा,

दु गगमता, गचरबी चदसून येते. अनुसूचित क्षेत्रािे सामाचजक चनदे शाांक हे राज्याच्या
सामाचजक चनदे शाांकाच्या प्रमाणात कमी आहे. यामुळे अनुसूचित क्षेत्राच्या चठकाणी
कोणत्याही कारणामुळे पद चरक्त राचहलयास सेवासुचवधा पुरचवण्यामध्ये अथवा
त्याांच्या दजामध्ये सातत्य राखण्यामध्ये अडथळा येऊ शकतो व ही बाब
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याच्या चदनाांक 09 जून, 2014 च्या अचधसूिनेशी
चवसांगत होईल.
6.

तसेि मा.उच्ि न्यायालयाच्या चरर् याचिका क्रमाांक 3278/2010 मध्ये

चदलेलया आदे शान्वये ( चदनाांक 13 सप्र्ें बर, 2012 आचण चदनाांक 21
नोव्हेंबर,2012 ) आचदवासी व नक्षलग्रस्त भागातील पदे प्राधान्याने भरावयािी
आहेत.
7.

वरील सवग बाबींिा चविार करता बदलीसांदभात खालीलप्रमाणे

चनदे श

दे ण्यात येत आहे (अ)

स्थाचनक अनुसुचित जमातीच्या उमेदवाराांच्या बदलीबाबत खालीलप्रमाणे

कायगवाही करावी.
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i)

जे स्थाचनक अनुसूचित जमातीिे उमेदवार हे मा. राज्यपाल याांच्या चदनाांक

9 जुन, 2014 च्या अचधसूिनेप्रमाणे जाहीरात दे ऊन स्थाचनक चवचवक्षीत अनुसुचित
क्षेत्रासाठी स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांिी भरती करण्यात आलेली
आहे. अशा उमेदवाराांिी चनयुक्ती ही अनुसूचित क्षेत्रापुरती मयाचदत राहील व त्या
क्षेत्राबाहेर त्याांिी बदली केली जाणार नाही. परांतु त्या क्षेत्रामध्ये त्याांिी अांतगगत
बदली करता येईल.
ii)

सध्या कायगरत असलेले अनुसूचित जमातीिे कमगिारी व यापुढेही

सरळसेवन
े े

चनयुक्ती चदली जाणारे चनयचमत कोर्यातील अनुसू चित जमातीिे

कमगिारी याांिी बदली करताांना ते स्थाचनक अनुसूचित क्षेत्रातील असलयास
त्याांच्याकडू न चवकलप घेण्यात यावा. सदर चवकलपाप्रमाणे सांबांचधत कमगिाऱ्याांनी
त्याांना ते स्थाचनक अनुसूचित जमातीिे समजण्याबाबत चवकलप चदलयास त्याांना
स्थाचनक अनुसूचित जमातीिे उमेदवार म्हणून समजण्यात यावे. त्यामुळे त्यानांतर
त्याांना त्याांच्या चवकलपाप्रमाणे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये चनयुक्ती दे ण्यात येईल.

या

क्षेत्राबाहेर ते बदलीस पात्र असणार नाहीत. त्या अनुक्षत्र
े ाांतगगति त्याांिी बदली
केली जाईल व अशा प्रकारे एकदा चदलेला चवकलप त्याांना पुन्हा बदलता येणार
नाही.
(ब)

स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांव्यचतरीक्त इतर कमगिाऱ्याांच्या

चजलहाांतगगत बदलीबाबत खालीलप्रमाणे कायगवाही करावी:स्थाचनक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराांव्यचतचरक्त इतर कमगिाऱ्याांच्या
चजलहाांतगगत बदलीसाठी सांपूणग चजलहा हे कायगक्षत्र
े राहील.

अशा कमगिाऱ्याांिी

बदली चजलहयामध्ये कोणत्याही चठकाणी करता येईल. फक्त अशी बदली करीत
असताांना, स्थाचनक अनुसूचित जमातीिा उमेदवार कायगरत असणाऱ्या पदाांवर
त्याांना बदलीने चनयुक्ती दे ता येणार नाही.
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सदरिा शासन चनणगय सामान्य प्रशासन चवभागाच्या अनौपिारीक सांदभग
क्र.46/18ए/16ब

चद .31/1/2018 नुसार चदलेलया अचभप्रायास अनुसरून

चनगगचमत करण्यात येत आहे
सदर शासन चनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्यािा साांकेताांक क्रमाांक
201807231722087420 असा आहे. हा आदे श चडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत
करुन चनगगचमत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने.

Priyadarsha
n S Kamble
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( चप्र.शां.काांबळे )
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
प्रचत,

सवग मुख्य कायगकारी अचधकारी, चजलहा पचरषदा.
सवग उपायुक्त (आस्थापना) चवभागीय आयुक्ताांिे कायालय.
सवग उप मुख्य कायगकारी अचधकारी (सामान्य प्रशासन) चजलहा पचरषद.
चजलहा पचरषद (आस्थापना) सवग कायासने/चनवडनस्ती (आस्था-8).
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