नवननर्मित नगरपनरषदा / नगरपंचायतींिध्ये संबंनित
तत्कालीन ग्रािपंचायतींच्या किमचाऱयांच्या सिावेशनासाठी
नवहीत अटी व कायमपध्दती िध्ये सुिारणा करण्याबाबत.
िहाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननणमय क्र.एिसीओ-2017/प्र.क्र.22/ननव-14
िंत्रालय (िुख्य इिारत), 4 था िजला,
िादाि कािा िागम, हु तात्िा राजगुरू चौक,
िुंबई 400 032
नद. 11 जुल,ै 2019
संदभम :- 1. नगर नवकास नवभाग, शासन ननणमय क्र.एिसीओ-2015/प्र.क्र.139/ननव-14,
नद.19.01.2017.
2. नगर नवकास नवभाग, शासन ननणमय क्र.एिसीओ-2017/प्र.क्र.22/ननव-14,नद.30.11.2017.
3. नगर नवकास नवभाग, शासन ननणमय क्र.एिसीओ-2017/प्र.क्र.22/ननव-14,नद.20.08.2018.
4. नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय यांचे क्र.नपप्रसं/2019/कक्ष-4/1632, नद.02.05.2019 चा
प्रस्ताव.
प्रस्तावना:राज्यातील नवननर्मित नगरपनरषदा / नगरपंचायतींिध्ये कायमरत तत्कालीन ग्रािपंचायत
किमचाऱयांचे सिावेशन करण्याबाबतचे िोरण संदभािीन क्र.1 येथील नद.19.01.2017 च्या शासन
ननणमयान्वये नवनहत करण्यात आले आहे. नगरपनरषद प्रशासन संचालनालयाने नद.07.02.2017 च्या
आदे शान्वये सिावेशनासाठी अहमता नननित केली होती. तथानप, त्यानुसार सिावेशन करण्यात येणाऱया
अडचणीसंदभाि किमचारी संघटनांनी वारंवार ननवेदने नदली. या संदभात क्षेनत्रय स्तरावरुन प्राप्त झालेला
अहवाल नवचारात घेऊन, सिावेशनाची सुिानरत कायमपध्दती नद.30.11.2017 च्या शासन ननणमयान्वये
नवनहत करण्यात आली. तसेच, नद.30.08.2018 च्या शासन ननणमयान्वये त्यािध्ये आणखी सुिारणा
करण्यात आली आहे.
2.

संचालनालयािार्मत नवहीत केलेली अहमता पूणम होत नसल्याने, अद्याप सिावेशन होऊ न

शकलेल्या उवमनरत किमचाऱयांचे सिावेशन करण्याच्या दृष्ट्टीने, तत्कालीन ग्रािपंचायतींििील अनिकानिक
पात्र किमचाऱयांचे नगरपनरषदा/ नगरपंचायतींिध्ये सिावेशन करण्याचे शासनाचे िोरण, संबंनित किमचारी
अनेक वषम त्याच पदांवर संबंनित जबाबदाऱया हाताळत असण्याची बाब नवचारात घेऊन, संचालनालयाने
सिावेशनासाठी अहमता सुिारणेबाबतचा प्रस्ताव सं.क्र.4 अन्वये सादर केला होता. तद्नुषंगाने, नवननर्मित
नगरपनरषदा / नगरपंचायतींिध्ये तत्कालीन ग्रािपंचायतींच्या किमचाऱयांच्या सिावेशना संदभातील नवहीत
अहमता व कायमपध्दती याबाबत आणखी सुिारणा करण्याची बाब शासनाच्या नवचारािीन होती. त्या
अनुषंगाने, आता खालीलप्रिाणे ननणमय घेण्यात येत आहेत.
शासन ननणमय: नवननर्मित नगरपनरषदा / नगरपंचायतींििील कायमरत तत्कालीन ग्रािपंचायत किमचाऱयांच्या
सिावेशनासंदभात नगरपनरषद प्रशासन संचालनालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शासनाचे िोरण,
संबंनित किमचाऱयांचा त्याच पदांवर झालेल्या नदघम सेवा कालाविी याबाबी नवचारात घेऊन, नवहीत अहम तेत
खालीलप्रिाणे सुिारणा करण्यात येत आहे: -
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(अ) पंप ऑपरेटर/ नवजतंत्री / जोडारी / तारंतत्री/ वायरिन / गाळणी चालक: उपरोक्त पदांवर कायमरत तत्कालीन ग्रािपंचायत किमचाऱयांच्या सिावेशनासाठी खालील सुिानरत
अहमता लागू राहील:1. संबंनित किमचाऱयाची सदर पदावर 5 वषे सेवा पूणम झालेली असावी.
2. संबंनित किमचारी िाध्यनिक शालांत पनरक्षा उत्तीणम असणे आवश्यक आहे.
3. िहाराष्ट्र पयावरण अनभयांनत्रकी प्रनशक्षण आनण संशोिन संस्था, (नित्रा) नानशक या संस्थेत
संबंनित पदाबाबतचे 3 िनहन्यांचे तांनत्रक प्रनशक्षण पूणम करुन सिावेशन करण्यात यावे.
(ब) िुकादि : उपरोक्त पदांवर कायमरत तत्कालीन ग्रािपंचायत किमचाऱयांच्या सिावेशनासाठी खालील सुिानरत
अहमता लागू राहील:1. संबंनित किमचाऱयांची सर्ाई किमचारी संवगात नकिान 7 वषे सेवा पूणम झालेली असावी.
2. संबंनित किमचारी 7 वी उत्तीणम असणे आवश्यक आहे. तसेच, िराठी भाषेचे ज्ञान असावे.
3. उपरोक्त अहमता पूणम करणाऱया सर्ाई किमचाऱयातील सेवाज्येष्ट्ठ किमचाऱयांची पदोन्नतीने
अथवा अन्य नवननर्मित नगरपनरषदा/ नगरपंचायतींिध्ये सिावेशन करावे.
2.

उपरोक्तप्रिाणे सुिानरत अहमता पूणम करणाऱया किमचाऱयांची ननवड ज्येष्ट्ठतेच्या क्रिाने व अन्य

ननकषानुसार पदांची उपलब्िता नवचारात घेऊन, नगरपनरषद प्रशासन संचालनालयािार्मत करण्यात
यावी.
3.

नगरपनरषद प्रशासन संचालनालयाने उपरोक्त प्रिाणे सिावेशनाच्या दृष्ट्टीने , िहाराष्ट्र पयावरण

अनभयांनत्रकी प्रनशक्षण आनण संशोिन संस्था, (नित्रा) नानशक या संस्थेत 3 िनहन्यांचे तांनत्रक प्रनशक्षण
आराखडा नननितीबाबतची कायमवाही करावी.
4.

संबंनित किमचाऱयांचे िहाराष्ट्र पयावरण अनभयांनत्रकी प्रनशक्षण आनण संशोिन संस्था, (नित्रा)

नानशक येथील 3 िनहन्यांचे प्रनशक्षण पूणम झाल्याचे प्रिाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर उपलब्ि नरक्त पदांवर
तसेच, शासन िोरणानुसार नजल्यातील अन्य नरक्त पदांवर संबंनित किमचाऱयांचे सिावेशन करण्यात
यावे.
5.

उपरोक्त बाबींव्यनतनरक्त अन्य बाबींसाठी यापूवी संबनं ित नगरपनरषद / नगरपंचायतींचे आकृतीबंि

नननित करताना ननगमनित केलेल्या संबंनित शासन ननणमयाप्रिाणे व नगर नवकास नवभाग, शासन ननणमय
क्र.एिसीओ-2015/प्र.क्र.139/ननव-14, नद.19.01.2017, नद.30.11.2017 तसेच, संचालनालयाच्या
नद.07.02.2017 अन्वये नवहीत केलेल्या अन्य अटी / ननकष / कायमपध्दती लागू असतील.
6.

सदर शासन ननणमय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907111511418725 असा आहे. हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sanjay S Gokhale

Digitally signed by Sanjay S Gokhale
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban Development,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=ab8a7eeedad158d24cf530f0d6b662808245be49a8459ed4
c63961ebdc3cb961, cn=Sanjay S Gokhale
Date: 2019.07.11 15:20:33 +05'30'

(सं.श.गोखले)
सह सनचव
प्रनत,
1. िा.िुख्यिंत्री िहोदयांचे अ.िु.स., िंत्रालय, िुंबई.
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2. िा.नवरोिी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, िहाराष्ट्र नविानिंडळ, िुंबई.
3. सवम िा.िंत्री / राज्यिंत्री िहोदयांचे खाजगी सनचव, िंत्रालय, िुंबई.
4. िा.राज्यिंत्री (ननव) िहोदयांचे खाजगी सनचव, िंत्रालय, िुंबई.
5. आयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, िुंबई.
6. नवभागीय आयुक्त तथा प्रादे नशक संचालक (सवम).
7. नजल्हानिकारी (सवम).
8. सवम नगरपनरषदा / नगरपंचायती यांचे िुख्यानिकारी.
9. ननवडनस्ती (ननव-14)
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