राज्यातील महानगरपाललका/ नगरपलरषदा /
नगरपंचायतींमधील

पात्र

अलधकारी/

कममचाऱयांच्या वारसास अनुकंपा लनयुक्ती
योजनेसंदर्भातील सुधालरत शासन लनर्मय
लागू करर्ेबाबत..
महाराष्ट्र शासन
नगर लवकास लवर्भाग
शासन लनर्मय क्र.एमसीओ-2019/प्र.क्र.117/नलव-14
मंत्रालय (मुख्य इमारत), 4 था मजला,
मादाम कामा मागम, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई 400 032
लद. 11 जुलै, 2019
संदर्भम :- 1. नगर लवकास लवर्भाग, शासन लनर्मय क्र.एमसीओ-1216/1889/प्र.क्र.115/96/नलव-14,
लद.16.10.1997.
2. सामान्य प्रशासन लवर्भाग, शासन लनर्मय क्र.अकंपा-1217/प्र.क्र.102/आठ, लद.21.09.2017.
3. नगरपलरषद प्रशासन संचालनालय यांचे क्र.नपप्रसं/सवम-नप/शा.लन.पलर./अनुकंपालनलिती/2017/का-7, लद.20.10.2018 चा प्रस्ताव.
प्रस्तावना:शासन सेवत
े कायमरत असताना मृत पावलेल्या / लदवंगत झालेल्या शासकीय कममचाऱयांच्या
वारसांना शासनसेवत
े लनयुक्ती दे ण्यासाठी अनुकंपा लनयुक्तीबाबतच्या सवम शासन लनर्मय/ पलरपत्रके यांचे
एकलत्रकरर् करुन, सामान्य प्रशासन लवर्भागाने शासन लनर्मय क्र.अकंपा-1217/प्र.क्र.102/आठ, लदनांक
21.09.2017 अन्वये सवम समावेशन शासन लनर्मय लनगमलमत केला आहे.
सदर शासन लनर्मयातील तरतूदी या केवळ शासन कममचाऱयांपुरतेच लसमीत आहेत. सदर तरतुदी
या लजल्हापलरषदा/ नगरपलरषदा/ महानगरपाललका/ महामंडळे / प्रालधकरर्े/ व्यापारी उपक्रम इत्यादी
तत्सम आस्थापनेवरील कममचाऱयांना थेट लागू होर्ार नाही. त्यासाठी संबंलधत प्रशासकीय लवर्भागाने
स्वतंत्रपर्े लनर्मय घेर्े आवश्यक राहील असे या शासन लनर्मयात नमूद केले आहे .

त्यानुषंगाने,

संचालनालयाने संदर्भम क्र.3 अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या लवचाराधीन होता. याबाबत
खालीलप्रमार्े लनर्मय घेण्यात येत आहे: शासन लनर्मय: सामान्य प्रशासन लवर्भागाने शासन लनर्मय लद.26.10.1994 अन्वये लवहीत केलेली अनुकंपा
लनयुक्ती योजना संदर्भम क्र.1 येथील शासन लनर्मय लद.16.10.1997 अन्वये कोर्तेही नवीन पद लनमार् पद
करण्याच्या अटीवर नगरपलरषद/ नगरपंचायतींना लागू आहे.
2.

आता, सामान्य प्रशासन लवर्भागाचा अनुकंपा लनयुक्ती योजनेबाबतचा सवमसमावेशक सूचनांचे

एकलत्रकरर्

असलेला

शासन

लनर्मय

लद.21.09.2017

राज्यातील

महानगरपाललका(बृहन्मुंबई

महानगरपाललका वगळू न)/ नगरपलरषदा/ नगरपंचायतींना खालील फेरफारासह/ सुधारर्ांसह लागू
करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे: -
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(अ)

अनुकंपा लनयुक्ती योजनेचा लार्भ नगरपलरषद/ नगरपंचायतींमधील खालील प्रकारच्या
कममचाऱयांच्या पात्र कुटु ं लबयांना लागू राहील: 1. नगरपलरषद / नगरपंचायतीतील आस्थापनेवर काम करर्ारे स्थायी / अस्थायी कममचारी.
2. ज्या कममचाऱयांची नगरपलरषद/ नगरपंचायत सेवत
े गट-क ककवा गट-ड मध्ये लवहीतलरत्या
लनयुक्ती करण्यात आलेली आहे व ते नगरपलरषद/ नगरपंचायतीच्या आस्थापना सूचीवर
आहेत.
3. जे कममचारी नगरपलरषद / नगरपंचायत सेवत
े रोजंदारीने लद.27.03.2000 पूवी कायमरत होते
व त्यांना शासन/ नगरपलरषद प्रशासन संचालनालय/ लवर्भागीय आयुक्त यांच्याकडील
आदे शाने सेवत
े सामावून घेवून लनयुक्ती दे ण्यांत आली आहे, असे कममचारी.
4. ज्या रोजंदारी कममचाऱयांबाबत मा.कामगार न्यायालय/ मा.औद्योलगक न्यायालय/ मा.उच्च
न्यायालय/ मा.सवोच्च न्यायालय यांचे आदे शाने त्यांना नगरपलरषद/ नगरपंचायत सेवत
े
कायम करण्याचे आदे श लदले असतील व त्याप्रमार्े शासन/ नगरपलरषद प्रशासन
संचालनालय/ लवर्भागीय आयुक्त यांनी पदलनर्ममतीस/ त्यांना सामावून घेण्यास मान्यता लदली
असेल असे कममचारी,
5. नगरपलरषद / नगरपंचायती सेवत
े लनयलमत केलेले परंतू अलधसंख्य पदावर कायमरत असलेले
कममचारी,

(ब)

अनुकंपा तत्वावर प्रलतक्षासूची ठे वण्याबाबतची कायमवाही:1. संबंलधत लजल्हालधकारी कायालयाने त्या लजल्यातील नगरपलरषदा/ नगरपंचायतींमधील
कममचाऱयांच्या पात्र वारसास या योजनेतंगमत लनयुक्ती दे ण्यासाठी गट-क व गट-ड करीता
स्वतंत्र प्रलतक्षासूची ठे वावी.
2. संबंलधत मुख्यालधकाऱयांनी लदवंगत कममचाऱयांच्या नातेवाईकांना / पाल्याना योजनेची मालहती
दे ऊन, लनयमावलीतील लनयमानुसार प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन, पलरपूर्म प्रस्ताव नगरपलरषद
प्रशासन शाखा, लजल्हालधकारी कायालय यांच्याकडे पाठवावा.
3. लजल्हा प्रशासन अलधकाऱयांनी लजल्हालधकाऱयांच्या मान्यतेने संबंलधत पात्र वारसाचे नाव
प्रलतक्षायादीत समालवष्ट्ट करावे.

(क)

अनुकंपा लनयुक्ती योजनेचा लार्भ महानगरपाललकेच्या खालील कममचाऱयांना लागू राहील: 1. महानगरपाललकेच्या रुपांतरीत स्थायी व अस्थायी आस्थापनेवरील महानगरपाललका
कममचारी.
2. सेवा लनयलमत केलेल्या परंतु, अलधसंख्य पदावर कायमरत असलेले महानगरपाललका कममचारी.

(ड)

महानगरपाललकांमध्ये अनुकंपा लनयुक्तीसाठी शैक्षलर्क अहमता: 1. गट-क व गट-ड मधील सरळसेवच्े या पदांवर संबंलधत सेवाप्रवेश लनयमांतील लवहीत शैक्षलर्क
अहमता असल्यास, अशी लनयुक्ती दे ता येईल.
2. तसेच, जेथे महानगरपाललकाचे स्वत:चे सेवा प्रवेश लनयम लवहीत नाहीत अशा प्रकरर्ी
शासनाकडील समकक्ष पदाच्या सेवाप्रवेश लनयमानुसार लवहीत शैक्षलर्क अहमता असर्े
आवश्यक आहे.
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3.

सदर शासन लनर्मय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907111505426825 असा आहे. हा आदे श
लडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे 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=ab8a7eeedad158d24cf530f0d6b662808245be
49a8459ed4c63961ebdc3cb961, cn=Sanjay S Gokhale
Date: 2019.07.11 15:15:58 +05'30'

(सं.श.गोखले)
सह सलचव
प्रलत,
1. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई.
2. मा.लवरोधी पक्षनेते, दोन्ही सर्भागृह, महाराष्ट्र लवधानमंडळ, मुंबई.
3. सवम मा.मंत्री / राज्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सलचव, मंत्रालय, मुंबई.
4. मा.राज्यमंत्री (नलव) महोदयांचे खाजगी सलचव, मंत्रालय, मुंबई.
5. आयुक्त तथा संचालक, नगरपलरषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई.
6. लवर्भागीय आयुक्त तथा प्रादे लशक संचालक (सवम).
7. लजल्हालधकारी (सवम).
8. सवम महानगरपाललका/ नगरपलरषदा / नगरपंचायती यांचे मुख्यालधकारी.
9. लनवडनस्ती (नलव-14)
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