नवननर्मित नगरपनरषदा / नगरपंचायतींिध्ये
संबनं ित

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. 20 ऑगस्ट, 2018
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. नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय यांचे क्र.नपप्रसं/नगरपनरषद पदननर्मिती/2017/ प्र.क्र.7 /2017
/कक्ष-6/1088, नद.12.04.2018 चा प्रस्ताव.
प्रस्तावना:राज्यातील नवननर्मित नगरपनरषदा / नगरपंचायतींिध्ये कायमरत तत्कालीन ग्रािपंचायत किमचाऱयांचे
सिावेशन करण्याबाबतचे िोरण संदभािीन अ.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 वारं वार ननवेदने
नदली. या संदभात क्षेनत्रय स्तरावरुन प्राप्त झालेला अहवाल नवचारात घेऊन, सिावेशनाची सुिानरत कायमपध्दती
नद.30.11.2017 च्या शासन ननणमयान्वये नवनहत करण्यात आली.
2.

तथानप किमचारी संघटनानी सिावेशनासाठीच्या नवनहत शैक्षनणक अहम तेत व अन्य सेवा नवषयक बाबींिध्ये

दे खील सवलत / सूट निळण्याची नवनंती शासनाकडे केली होती. सदर िागण्यांसंदभात नगरपनरषद
संचालनालयाकडू न अहवाल िागनवण्यात आला होता. याबाबतचा प्रस्ताव संदभम क्र.3 येथील पत्रान्वये आयुक्त तथा
संचालक यांनी शासनाकडे सादर केला आहे . तद्नुषंगाने, नवननर्मित नगरपनरषदा / नगरपंचायतींिध्ये तत्कालीन
ग्रािपंचायतींच्या किमचाऱयांच्या सिावेशना संदभातील नवहीत अहम ता व कायमपध्दती याबाबत सुिारणा करण्याचा प्रश्न
शासनाच्या नवचारािीन होता. त्या अनुषंगाने, आता खालीलप्रिाणे ननणमय घेण्यात येत आहे त.
शासन ननणमय: नवननर्मित

नगरपनरषदा

/

नगरपंचायतींििील

कायमरत

तत्कालीन

ग्रािपंचायत

किमचाऱयांच्या

सिावेशनासंदभात नगरपनरषद प्रशासन संचालनालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार आता याबाबतच्या अहमता व
कायमपध्दती यािध्ये खालीलप्रिाणे सुिारणा करण्यात येत आहे .
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नलपीक पदावरील सिावेशनासाठीच्या नवहीत शैक्षनणक अहम तेत सुिारणा:(अ) जे किमचारी त्यांच्या ग्रािपंचायतींििील नेिणूकीच्या नदनांकास, िुंबई ग्रािपंचायत नोकराबाबतच्या
सेवच्े या शती ननयि 1960 च्या ननयि 4-अ ििील तरतूदीनुसार नवहीत केलेली शांलात परीक्षा उत्तीणम
(10 वी पास) ही शैक्षनणक अहम ता िारण करत असतील, असे किमचारी यापूवीच्या संदभािीन अ.क्र.1
व 2 येथील शासन ननणमयान्वये नवहीत केलेल्या अन्य अटींची पूतमता करीत असल्यास, त्यांना
सिावेशनासाठी पात्र सिजण्यात यावे.
सिावेशनानंतर सेवाज्येष्ट्ठता व ननवृत्तीवेतन नवषयक लाभांसाठी नदनांक नननिती:(अ) नगरपनरषद/ नगरपंचायतीत सािावून घेतलेल्या किमचाऱयाची सेवा ज्येष्ट्ठता नननित करताना संबनं ित
किमचाऱयास ग्रािपंचायतीने कायि केलेला नदनांक ग्राह्य िानण्यात यावा.
(ब) संबनं ित किमचाऱयाच्या सिावेशनानंतर ननवृत्ती वेतन, आश्वानसत प्रगती व इतर ननवृत्ती वेतन नवषयक
लाभासाठी नगरपनरषदे च्या / नगरपंचायतीच्या स्थापना नदनांकापासून सेवा िरण्यात यावी.
िुकादि पदावरील सिावेशनासाठी तरतूद:(अ)

नवनहत शैक्षनणक अहम ता िारण करणारा व सफाई नवभागातील (आरोग्य नवभागातील) िुकादि पदावर
कायमरत असणारा ग्रािपंचायत किमचारी िुकादि या पदावर सिावेशनासाठी पात्र सिजण्यात यावा.

उपरोक्त बाबींव्यनतनरक्त अन्य बाबींसाठी यापूवी संबनं ित नगरपनरषद / नगरपंचायतींचे आकृतीबंि नननित
करताना ननगमनित केलेल्या संबनं ित शासन ननणमयाप्रिाणे व नगर नवकास नवभाग, शासन ननणमय क्र.एिसीओ2015/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 201808201454558525 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन
काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( सं.श.गोखले )
सह सनचव
प्रनत,
1. िा.िुख्यिंत्री िहोदयांचे अिुस, िंत्रालय, िुंबई.
2. िा.नवरोिी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, िहाराष्ट्र नविानिंडळ, िुंबई.
3. िा.राज्यिंत्री (ननव) िहोदयांचे खाजगी सनचव, िंत्रालय, िुंबई.
4. सवम िा.िंत्री / राज्यिंत्री िहोदयांचे खाजगी सनचव, िंत्रालय, िुंबई.
5. आयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, िुंबई.
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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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