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आस्थापनेवर घेण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम रवकास व पंचायत राज रवभाग 
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वाचा :- 1) शासन रनर्मय, सावमजरनक बाधंकाम रवभाग, क्र.रुअआ-1596/228/ सेवा-5, 
     रद.24 एरप्रल,2001. 

2) रवभागीय आयुक्त,पुरे्  याचंे पत्र क्र.रवकास/आस्था-2(2)/रोजंदारी मजुर/2015,  
                रद. 26/11/2015. 
 

प्रस्तावना:-   

रोजंदारी आस्थापनेवरील कममचाऱयानंा न्या. कालेलकर करारानुसार पूवमलक्षी प्रभावाने 
रुपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यासंदभात सावमजरनक बाधंकाम रवभागाने 
घेतलेल्या धोरर्ात्मक रनर्मयानुसार, जे कममचारी सावमजरनक बाधंकाम रवभाग, रद.24.4.2001 
च्या शासन रनर्मयामधील अटींची पूतमता करतील त्यानंा न्या.कालेलकर करारानुसार लाभ 
देण्यासाठी रुपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठररवले आहे. 

सावमजरनक बाधंकाम रवभागाच्या रद. 24.4.2001 च्या शासन रनर्मयातील पररच्छेद 1 
मधील अट क्र.1 नुसार रोजंदारी / कायमव्ययी आस्थापनेवरील जे कममचारी शासन सेवते / 
रजल्हा पररषद सेवते कायमरत आहेत आरर् त्याचं्या रनयुक्तीच्या रदनाकंापासून त्याचं्या सलग 
सेवसे उशीरात उशीरा रद.31.12.1998 रोजी 5 वषे व प्रत्येक वषी कामाचे 240 रदवस पुर्म 
र्ालेली आहेत आरर् करारातील अटींची पूतमता करतील अशा कममचाऱयानंा पूवमलक्षी प्रभावाने 
रुपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठररवले आहे. तसेच अट क्र. 2 नुसार 
रोजंदारी /कायमव्ययी आस्थापनेवरील कममचाऱयानंा त्याचं्या सेवचेी आवश्यकता नसल्यामुळे 
शासकीय सेवतेून कमी करण्यात आले होते. तथारप, ज्या कममचाऱयानंी अशा कपातीरवरुध्द 
न्यायालयात दाव े दाखल केलेले आहेत, अशा कममचाऱयापंैकी ज्यानंा न्यायालयाच्या 
रनर्मयानुसार पुन:स्थारपत करण्यात आलेले आहे. अशा कममचाऱयानंा पूवमलक्षी प्रभावाने 
रुपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठररवले आहे. याचबरोबर पररच्छेद 
क्र.2 नुसार ज्या कममचाऱयानंी न्यायालयात दाव/ेररव्हीजन/अरपल/अवमान यारचका दाखल 
केलेली आहे, अशा सवम कममचाऱयानंी सवम प्रकारचे दाव े रवनाअट मागे घेतल्यानंतर त्यानंा 
रूपातंरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबतची कायमवाही करण्यात येईल.  
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2. न्या.कालेलकर करार मागर्ी-1 रोजंदारी आस्थापना पररच्छेद-28 मध्ये रनयरमत 
आस्थापनेवर नेमर्कू रमळण्याबाबत खालील तरतूद आहे. 

"रुपातंररत अस्थायी आस्थापनेवर कामगार नेमला गेला की, त्याला मंुबई मुलकी सेवा रनयम 
लागू होतात." 

3.  न्या.कालेलकर करारातील वरील तरतूद तसेच सावमजरनक बाधंकाम रवभागाच्या 
रद.24.4.2001 च्या शासन रनर्मयातील वर पररच्छेद-3 व 4 मध्ये नमूद तरतूदींच्या अपुषंगाने 
रवभागीय आयुक्त,पुरे् रवभाग यानंी पाठरवलेल्या प्रस्तावाची छाननी केली असता,असे रदसून 
येते की,श्री.बबन जयराम लवटे व इतर 5 कममचा-यानंी पुरे् येथील कामगार न्यायालयात 
कायमस्वरूपी कममचा-यांचे फायदे रमळावते म्हर्नू तक्रारी दाखल केल्या होत्या.मा.कामगार 
न्यायालयाने सदर 6 कममचा-यानंा कायमस्वरूपी नोकरीचा दजा व फायदे देण्याबाबत . 
मा.कामगार न्यायालयाने रदनाकं 20/06/2002 रोजी सदर कममचा-यानंा कोर्तीही थकबाकी 
न देता सेवासातत्य देउन शासन सेवते घेण्याचे आदेश पारीत केले होते. सदर आदेशा रवरूध्द 
रजल्हा पररषद,पुरे् यानंी मा.उच्च न्यायालय मंुबई येथे ररट रपटीशन क्र .1883/2009, 
1884/2009, 1885/2009, 1886/2009, 1887/2009, 1888/2009 दाखल केल्या. 
मा.उच्च न्यायालयाने रदनाकं 27/02/2009 रोजी सदर ररट रपटीशन खारीज करून कामगार 
न्यायालयाचे आदेश कायम केलेले आहेत. 

4.  रजल्हा पररषद पुरे् अंतगमत रोजंदारीवरील श्री.बबन लवटे व इतर 5 कममचा-यानंा 
मा.न्यायालयीन आदेश / तडजोडनामा / लेखी प्रतीज्ञापत्र इत्यादीच्या आधारावर रजल्हा 
पररषदेने पुन्हा सेवते घेतल्याचे रदसून येते.उपरोक्त कममचारी त्यानंा पुन:स्थापीत केल्याच्या 
रदनाकंापासून आजतागायत (सेवारनवृत्तीपयंत) कामावर असल्याने ते रूपातंरीत रनयरमत 
अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरतात. 

5. सावमजरनक बाधंकाम रवभागाच्या रद.24.4.2001 च्या शासन रनर्मयातील पररच्छेद 1 
मधील अट क्र.(2)(अ) नुसार ज्यानंा न्यायालयाच्या रनर्मयनुसार सेवते पुन:स्थापीत करण्यात 
आलेले आहे,असे कममचारी रूपातंरीत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरतात. 
त्यामुळे उपरोक्त नमुद श्री.बबन लवटे व इतर 5 कममचारी देखील रूपातंरीत रनयरमत अस्थायी 
आस्थापनेवर घेण्यास पात्र असल्याची रशफारस रवभागीय आयुक्त ,पुरे् यानंी केलेली 
आहे.सदर कममचा-यानंा सेवते पुन:स्थापीत करण्यात आले असून ते आजतागायत कायमरत 
आहेत. 
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शासन रनर्मय :-   

रोजंदारी /कायमव्ययी आस्थापनेवरील कममचाऱयानंा रुपातंररत रनयरमत अस्थायी 
आस्थापनेवर घेण्याबाबत सावमजरनक बाधंकाम रवभागाच्या शासन रनर्मय क्र.रुअआ-
1596/228/सेवा-5, रद.24.4.2001 मधील तरतूदी रवचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या 
परररशष्ट्ट-"अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमारे् रवभागीय आयुक्त,पुरे् याचंे प्रस्तावतील श्री.बबन लवटे 
व इतर 5 रोजंदारी कममचा-यानंा  रूपातंररत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याचा शासनाने रनर्मय 
घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या रनर्मयानुसार या रनर्मयासोबत जोडलेल्या परररशष्ट्ट-"अ" 
मधील रोजंदारी कायमव्ययी आस्थापनेवरील कममचाऱयाचं्या नावासमोर दशमरवलेल्या रकाना क्र.6 
मधील पदावर व रकाना क्र.7 मध्ये दशमरवलेल्या रदनाकंापासून रूपातंररत रनयरमत अस्थायी 
आस्थापनेवर घेण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

2.  शासनाच्या या रनर्मयानुसार कममचाऱयास रुपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्यात आल्यानंतर त्यानंा न्या.कालेलकर कराराच्या तरतूदीनुसार अनुज्ञये ठरर्ाऱया 
वतेनवाढीतील फरकाचे रवरनयमन पुढील प्रमारे् करण्यात येईल:- 

1)       रजल्हा पररषद,पुरे् मधील श्री.बबन लवटे व इतर 5 कममचा-यानंा पुन:स्थापीत केल्याच्या 
रदनाकंा पासून त्याचंे रुपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेचे आदेश रनगमरमतकेल्याच्या 
रदनाकंापयंतच्या वतेनवाढीतील फरकाची रक्कम(सवम प्रकारच्या भत्त्यासरहत) ही त्याचं्या नावं े
काढलेल्या धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावी. 

2)    श्री. बबन लवटे व इतर 5 कममचा-यानंा  रुपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेवर 
रनयुक्ती र्ाल्याच्या रदनाकंापासून रदनाकं 31/05/2021 पयंतच्या वतेनवाढीतील फरकाची 
रक्कम (सवम प्रकरच्या भत्त्यासरहत) सन 2021-22 या आर्थथक वषापासून प्रत्येक वषाच्या जून 
मरहन्यांत संबंरधत कममचाऱयाचं्या भरवष्ट्य रनवाह रनधीत वार्थषक दहा (10) समान हप्तत्यात जमा 
करण्यात यावी व प्रत्येक हप्तता त्याचं्या भरवष्ट्य रनवाह रनधीत जमा र्ाल्यापासून 3 वषापयंत 
सदर रक्कम त्यानंा खात्यातून काढता येर्ार नाही. 

3)    श्री. बबन लवटे व इतर 5 कममचारी रूपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेचे आदेश 
रनगमरमत केल्याच्या रदनाकंापासून लगतच्या कालावधीमध्ये ते सेवतेून सेवारनवृत्त होर्ार 
असतील तर त्यानंा अुनज्ञये होर्ारी थकबाकीची रक्कम वरीलप्रमारे् वार्थषक दहा समान 
हप्तत्यात त्याचं्या भरवष्ट्य रनवाह रनधीत जमा कररे् शक्य नसल्यास सदरची रक्कम त्याचं्या 
सेवारनवृत्तीच्या रदनाकंापासून पुढील 3 वषात समान वार्थषक हफ्तत्याने रोखीने देण्यात यावी. 
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3.       वर नमूद केलेल्या थकबाकीच्या रकमेवर कोर्त्याही प्रकारचे व्याज अनुज्ञये असर्ार 
नाही आरर् संबंरधत कममचाऱयाकंडून अथवा रदवगंत कममचाऱयाचं्या वारसाकडून भरवष्ट्यात 
व्याजाबाबतची मागर्ी करण्यातं येर्ार नाही, अशाप्रकाराचे प्ररतज्ञापत्र त्यानंी रजल्हा 
पररषदेला सादर कररे् बंधनकारक राहील. 

4.     संबंरधत रजल्हा पररषदेने या शासन रनर्मयान्वये कममचाऱयाला अदा करावा लागर्ारा खचम 
चालू आरर् आगामी आर्थथक वषातील मंजूर अनुदानातून करावयाचा आहे. त्याबाबतची आर्थथक 
तरतूद अथमसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील मागर्ीद्वारे करण्यात यावी. 

5.      रूपातंररत रनयरमत अस्थायी आस्थापनेचे आदेश रनगमरमत र्ाल्यानंतर, सदर आदेश श्री. 
बबन लवटे व इतर 5 कममचारी यानंा मान्य नसल्यास त्यानंी त्याबद्दलचे लेखी प्ररतवदेन त्याला 
व्यक्तीरनहाय आदेश रमळाल्यापासून तीन मरहन्यात सादर कररे् आवश्यक आहे. या मुदतीत 
कोर्तेही प्ररतवदेन प्राप्तत न र्ाल्यास त्याचंे काढलेले आदेश अंरतम समजण्यात येतील व 
त्यानंतर त्याचंी कोर्तीही तक्रार रवचारात घेतली जार्ार नाही. 

6.  अस्थायी आस्थापनेवर रुपातंररत र्ालेले पद संबंरधत पदधारक ज्या रदनाकंापयंत 
सेवते असतील त्या रदनाकंापयंत चालू ठेवण्यात येत आहे. 

7.  हे आदेश शासन रनर्मय, सावमजरनक बाधंकाम रवभाग,क्र.रूअआ-1596/228/सेवा-5, 
रद.24 एरप्रल, 2001 अन्वये रदलेल्या अरधकाराचा वापर करुन रनगमरमत करण्यात येत आहेत. 

8.  सदर शासन रनर्मय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगर्क सकेताकं क्र. 202106301635386920 असा 
आहे. हा आदेश रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 

 
 
                                                                                                        ( र. ई. रगरी ) 
                                                                                             अवर सरचव, महाराष्ट्र शासन 
       प्ररत, 

1) मा.मंत्री (ग्रा.रव.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई-400 032, 
2) मा.राज्यमंत्री, (ग्रा.रव.) याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई-400 032, 
3) प्रधान सरचव, रवत्त रवभाग,मंत्रालय,मंुबई-400 032, 
4) सरचव, सावमजरनक बाधंकाम रवभाग,मंत्रालय,मंुबई-400 032, 
5) महालेखापाल,महाराष्ट्र-1 मंुबई/ महाराष्ट्र-2,नागपरू, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6) रवभागीय आयकु्त,रवभागीय आयुक्त कायालय,नारशक रवभाग, 
7) मुख्य कायमकारी अरधकारी, रजल्हा पररषद, धुळे. 
8) मुख्य लेखा व रवत्त अरधकारी, रजल्हा पररषद,धुळे. 
9) रवत्त रवभाग (व्यय-15) मंत्रालय,मंुबई-400 032.  
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परररशष्ट्ट-“अ” 

शासन रनर्मय ग्राम रवकास व पंचायत राज रवभाग क्र.काव्यआ-2016/प्र.क्र.27/आस्था-10 रदनाकं 29 जून, 2021 चे सहपत्र. 
 

अ.क्र. कममचारीचे नाव आस्थापनेचा  
प्रकार 
 

नेमर्कूीचे  
पद 

रवभागाचे नाव रुपातंरीत अस्थायी  
आस्थापनेवर घ्यावयाच्या  
पदाचे नाव 

ज्या रदनाकंापासून  
रुपातंरीत अस्थायी  
आस्थापनेवर घ्यावयाचा 
आहे तो रदनाकं 
 

1 श्री. दत्त ुमारूती ननावरे रोजंदारी मजूर रज. प. पुरे् मैलकामगार 01/07/1990 

2 श्री. गौतम गोववद चंदनरशव े रोजंदारी मजूर रज. प. पुरे् मैलकामगार 01/07/1990 

3 श्री. बबन जयराम लवटे रोजंदारी मजूर रज. प. पुरे् मैलकामगार 01/07/1990 

4 श्री. तानाजी सोमनाथ व्यवहारे रोजंदारी मजूर रज. प. पुरे् मैलकामगार 01/07/1990 

5 श्री. दस्तगीर राजुभाई मुलार्ी  रोजंदारी मजूर रज. प. पुरे् मैलकामगार 01/07/1990 

6 श्री. गफूर राजुभाई मुलार्ी रोजंदारी मजूर रज. प. पुरे् मैलकामगार 01/07/1990 

  

 
                     ( र. ई. रगरी ) 

                                                                                                                          अवर सरचव, महाराष्ट्र शासन.  
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