नगरपररषद कर्मचाऱ्ाांना सुधाररत सेवाांतगमत
आश्वारसत प्रगती ्ोजना लागू करणेबाबत.
र्हाराषट्र शासन
नगर रवकास रवभाग
शासन रनणम् क्र.एर्सीओ-2017/प्र.क्र.297/नरव-14,
र्ांत्राल् (र्ुख््) इर्ारत, 4 था र्जला,
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा राजगुरू चौक,
र्ुांबई 400 032
रद.27 सप्टें बर, 2017
प्रस्तावना :शासन अरधसूचना रद.11.01.2007 अन्व्े र्हाराष्ट्ट्र नगरपररषदा, नगरपांचा्ती आरण
औद्योरगक नगरी राज््शासकी सेवा (सर्ावेशन, रन्ुक्ती आरण सेवच्े ्ा शती) अन्व्े नगरपररषद
कर्मचाऱ्ाांना राज््स्तरी् सांवगम त्ार करण््ात आला आहे. ्ानुसार सदरचे नगरपररषद कर्मचारी
हे राज््स्तरी् कर्मचारी म्हणुन गणले जातात. त््ाांना राज्् शासकी् कर्मचाऱ्ाांना लागु असणारे
नागरी सेवा रन्र् सांचालनाल्ाच््ा स्तरावर रद.14.05.1984 च््ा आदे शान्व्े नगरपररषद
कर्मचाऱ्ाांना र्हाराष्ट्ट्र नागरी सेवा रन्र् लागू करण््ता आले आहेत. व त््ाांचे वेतन
नगरपररषदाांर्ार्मत अदा केले जाते .
नगरपररषदे र्ेध््े 12 वषम सेवा पुणम केलेल््ा कर्मचाऱ्ाांना कालबद्ध पदोन्नती दे ण््ाची ्ोजना
नगरपररषद प्रशासन सांचालनाल्ाच््ा स्तरावर रद.01.12.1995 च््ा पत्रान्व्े नगरपररषद
कर्मचाऱ्ाांना लागू करण््ात आली होती. सदर का्मवाही सांचालकाांनी र्हाराष्ट्ट्र नगरपररषद,
नगरपांचा्ती व औद्योरगक नगरी अरधरन्र् 1965 च््ा कलर् 76 अनुसार करण््ात आली होती.
तद्नांतर, गट-क व ड र्धील राज्् शासकी् कर्मचाऱ्ाांना पदोन्नतीच््ा सांधी उपलब्ध
नसल््ाने आलेली कांु ठीतता घालरवण््ाच््ा दृष्ट्टीने सुधारीत सेवाांतगमत आश्वारसत प्रगती ्ोजना
लागू करण््ात आली होती. सदर ्ोजना नगरपररषदे र्धील कर्मचाऱ्ाांना लागू करण््ाची बाब
शासनाच््ा रवचाराधीन होती.
शासन रनणम् :राज््ातील नगरपररषद कर्मचाऱ्ाांना शासन रनणम्, रवत्त रवभाग रद.01.04.2010 अन्व्े
रवरहत केलेली सुधाररत सेवाांतगमत आश्वारसत प्रगती ्ोजना खालील अटींच््ा अधीन राहू न लागू
करण््ात ्ावी:1. रवत्त रवभाग, शासन रनणम् रद.01.04.2010 व रद.05.07.2010 र्धील का्मपद्दती व
रवरहत रनकष तपरशल व अनुज्ञ्
े ता लागू राहील.
2. सुधाररत सेवाांतगमत आश्वारसत प्रगती ्ोजना रद.01.10.2006 पासून लागू रारहल परांतू,
रद.01.10.2006 ते ्ा आदे शाच््ा रदनाांकाप्ंत काल्परनकररत््ा वेतनरनरिती करून
प्रत््क्ष लाभ ्ा आदे शाच््ा रदनाांकापासून दे ण््ात ्ेतील. र्ात्र, थकबाकी अनुज्ञ्
े
असणार नाही.

शासन रनणम् क्रर्ाांकः एर्सीओ-2017/प्र.क्र.297/नरव-14,

3. ्ा साठी ्ेणारा खचम नगरपररषदे चे स्वउत्पन्न व सहा्क अनुदानातून भागरवण््ात
्ावा.
सदर शासन रनणम् र्हाराष्ट्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण््ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201711021611335725 असा आहे. हा आदे श
रडजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण््ात ्ेत आहे.
र्हाराष्ट्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने,

Sanjay S
Gokhale
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DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban
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(सां. श. गोखले)
शासनाचे उप सरचव

प्रती :1. र्ा.राज््पाल र्होद् ्ाांचे सरचव.
2. र्ा.र्ुख््र्ांत्री ्ाांचे प्रधान सरचव.
3. सवम र्ा.र्ांत्री / राज््र्ांत्री ्ाांचे, खाजगी सरचव.
4. प्रधान र्हालेखापाल (ले. व अ.)/(लेखापरीक्षण), र्हाराष्ट्ट्र-1 व 2, र्ुांबई/नागपूर.
5. अ.र्ु.स.(सेवा), सार्ान्् प्रशासन रवभाग, र्ांत्राल्, र्ुांबई.
6. प्रधान सरचव (नरव-1) /(नरव-2), र्ांत्राल्, र्ुांबई.
7. आ्ुक्त तथा सांचालक, नगरपररषद प्रशासन सांचालनाल्, वरळी, र्ुांबई.
8. रवभागी् आ्ुक्त तथा प्रादे रशक सांचालक (सवम)
9. रजल्हारधकारी (सवम)
10. उप सरचव (सवम), नगर रवकास रवभाग, र्ांत्राल्, र्ुांबई.
11. रनवडनस्ती (नरव-14)
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