
 
जजल्हा पजरषदेच्या गट-क (वगग-3) व गट-ड 
(वगग-4) च्या कमगचाऱयाांच्या बदल्याांच्या 
धोरणाची अांमलबजावणी.                                                                                 
मान्यताप्राप्त सांघटनेबाबत स्पष्टीकरण 
 

महाराष्र शासन 
ग्रामजवकास जवभाग 

शासन पूरकपत्र क्र.: सांकीणग-2022/प्र.क्र.423/आस्था-14 
25, मझगबान पथ, बाांधकाम भवन,  

फोटग, म ांबई-400 001. 
जदनाांक : 20 सप्टेंबर, 2022. 

  वाचा : 1) शासन जनणगय क्र.जजपब-414/प्र.क्र.112/आस्था-14, जद.15/05/2014. 
2) शासन जनणगय क्र.जजपब-414/प्र.क्र.112/आस्था-14, जद.02/07/2014. 
3) शासन जनणगय क्र.जजपब-4816/प्र.क्र.136/आस्था-14, जद.02/01/2017. 
4) शासन पत्र क्र.जडईएन-2018/प्र.क्र.164/आस्था-12, जद.10/10/2018. 
5) शासन जनणगय क्र.जजपब-4817/प्र.क्र.228/आस्था-14, जद.07/03/2019. 
6) शासन जनणगय क्र.जजपब-4817/प्र.क्र.228/आस्था-14, जद.08/03/2019.  

शासन पजरपत्रक : 
शासनाने जद.15/05/2014 च्या शासन जनणगयान्वये जजल्हा पजरषदेच्या गट-क (वगग-3) व गट-ड (वगग-4) 

च्या कमगचाऱयाांच्या सवगसाधारण बदल्याांच ेसवगसमावशेक धोरण, कायगपध्दती व जनकष जनजित करण्यात आले 
असून त्यात वळेोवळेी स धारणा करण्यात आली आहे. सदर शासन जनणगयाच्या प्रकरण 5 मध्ये बदल्याांसाठी 
नेमणकूीचा पदावधी बदलणे व बदल्याांचा कालावधी वाढजवणे ककवा कमी करणे याबाबत तरतूद असून त्यात 
एखादा कमगचारी जनयमान सार मान्यताप्राप्त आजण राज्य / जजल्हा पातळीवरील प्रजतजनधी असलेल्या जजल्हा 
पजरषद कमगचारी सांघटनेचा अध्यक्ष, सरजचटजणस, कोषाध्यक्ष आजण कायाध्यक्ष असेल अशा चार कमगचाऱयाांचा 
पदावधी वाढवता येईल, असे नमूद आहे.  

2. राज्यातील जजल्हा पजरषदेमध्ये कायगरत असलेले गट-क (वगग-3) व गट-ड (वगग-4) चे कमगचारी हे 
शासकीय सेवक ककवा शासकीय कमगचारी नाहीत. त्याम ळे अशा कमगचाऱयाांच्या नेमक्या कोणत्या सांघटना 
मान्यताप्राप्त सांघटना म्हणनू जवचारत घ्याव्यात, तसेच अशा सांघटनाांना मान्यता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद काय 
असावी, याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या जवचाराधीन होता. याबाबत कामगार आय क्त, महाराष्र राज्य व जवजध व 
न्याय जवभाग याांनी जदलेले अजभप्राय जवचारात घेऊन सांबांजधत कमगचारी सांघटनाांना त्याांच्या सांघटनेस औद्योजगक 
न्यायालयाकडून मान्यता जमळजवण्याची कायगवाही करण्याबाबत, सांबांजधत कमगचारी सांघटनाांना कळजवण्याचे 
म ख्य कायगकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद (सवग) याांना शासनाकडील सांदभाधीन क्र. 4) येथील 
जद.10/10/2018 च्या पत्रान्वये जनदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यान सार जजल्हा पजरषदेच्या (जशक्षक वगळून) 
कमगचाऱयाांनी त्याांच्या सांघटना Maharashtra Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair 
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Practice Act, 1971 च्या कलम 12 न सार औद्योजगक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त करुन घेणे आवश्यक 
आहे. याप्रकारे औद्योजगक न्यायालयाने मान्यता जदलेल्या आजण राज्य / जजल्हा पातळीवरील प्रजतजनधी 
असलेल्या जजल्हा पजरषद कमगचारी सांघटनेचा अध्यक्ष, सरजचटजणस, कोषाध्यक्ष आजण कायाध्यक्ष असेल अशा 
चार कमगचाऱयाांचा (सांघटनेचे पदाजधकारी) पदावधी शासन जनणगय जद.15/05/2014 मधील तरतूदीन सार 
वाढवणे आवश्यक आहे. त्याम ळे उक्त जद.14/05/2014 च्या शासन जनणगयाच्या प्रकरण 5 मधील पजरच्छेद 1 
(अ)(4) अजधक स्पष्टीकरणासह खालीलप्रमाणे समाजवष्ट करण्यात येत आहे. सबब, उक्त शासन जनणगयातील 
प्रकरण 5 मधील पजरच्छेद 1 (अ)(4) मधील स धाजरत तरतूद खालीलप्रमाणे राहील :-  

“जजल्हा पजरषद (जशक्षक वगळून) कमगचाऱयाांच्या जनयमान सार मान्यताप्राप्त सांघटना म्हणज े ज्या 
सांघटना Maharashtra Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair Practice Act, 1971 
अांतगगत औद्योजगक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त सांघटना होय. अशाप्रकारे मान्यताप्राप्त राज्य / जजल्हा 
पातळीवरील प्रजतजनधी असलेल्या जजल्हा पजरषद कमगचारी सांघटनेचा अध्यक्ष, सरजचटजणस, कोषाध्यक्ष आजण 
कायाध्यक्ष असेल अशा चार कमगचाऱयाांचा (सांघटनेच े पदाजधकारी) पदावधी वाढजवता येईल. त्याचा पदावधी 
जजल्हा म ख्यालयी पदाजधकारी म्हणनू जनवड झाल्यापासून जास्तीत जास्त (प्रशासकीय कालावधी 10 वषे + 
वाढीव कालावधी 5 वषे) वषापयंत वाढजवता येईल. तसेच, बदली झाल्यानांतर त्या जठकाणी सदर 
पदाजधकाऱयाने पाच वषाचा कालावधी पूणग केल्यानांतर व तो पदाजधकारी म्हणनू कायगरत असल्यास त्याला प न्हा 
ताल क्याच्या गावी / जजल्हा म ख्यालयी नेमणकू देता येईल.”       

3. सदर शासन पजरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताक 202209201441379920 असा आहे. सदर पजरपत्रक 
जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन जनगगजमत करण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नाांवाने. 

 

 

       
(का. गो. वळवी) 

उप सजचव, महाराष्र शासन 
प्रजत, 

1) मा.राज्यपाल महोदय याांचे प्रधान सजचव, मलबार जहल, म ांबई. 
2) मा.म ख्यमांत्री, महाराष्र राज्य याांचे अपर म ख्य सजचव, मांत्रालय, म ांबई. 
3) मा.उप म ख्यमांत्री, महाराष्र राज्य याांचे सजचव, मांत्रालय, म ांबई 
4) मा.मांत्री (ग्रामजवकास) महाराष्र राज्य याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, म ांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) मा.जवरोधी पक्षनेता, जवधानपजरषद / जवधानसभा, महाराष्र जवधानमांडळ सजचवालय, म ांबई. 
6) सवग सन्माननीय जवधानपजरषद सदस्य / जवधानसभा सदस्य, महाराष्र जवधानमांडळ सजचवालय, म ांबई. 
7) मा.म ख्य सजचव याांचे सह सजचव, मांत्रालय, म ांबई 
8) अपर म ख्य सजचव / प्रधान सजचव / सजचव, सवग मांत्रालयीन जवभाग 
9) सवग जवभागीय आय क्त, 
10) सवग म ख्य कायगकारी अजधकारी, जजल्हा पजरषद 
11) उपाय क्त (आस्थापना), जवभागीय आय क्त कायालये (सवग जवभाग) 
12) माजहती व जनसांपकग  सांचालनालय याांना प्रजसध्दीसाठी अगे्रजषत. 
13) सवग कायासने, ग्रामजवकास जवभाग, बाांधकाम भवन, पोटग, म ांबई. 
14) जनवडनस्ती कायासन आस्था.14, ग्रामजवकास जवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
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