
महाराष्ट्र विकास सेिा (गट-अ) मधील पदाांचा 
सांिगगविहाय सुधारीत आकृवतबांध  

महाराष्ट्र शासि 
ग्राम विकास विभाग 

शासि विर्गय क्रमाांकः मविस-े1016/प्र.क्र.102/2016/आस्था-३ 
मांत्रालय, बाांधकाम भिि,  

25, मर्गबाि पथ, फोटग, मुांबई-400001. 
तारीख: 04 जुलै, 2016 

िाचा-  
1) शासि विर्गय, ग्राम विकास ि जलसांधारर् विभाग क्रमाांक : मविसे-10/प्र.क्र.104/(अ)/ 

011/आस्था-3, वदिाांक 3 ऑगस्ट, 2012; 
2) शासि विर्गय, ग्राम विकास ि जलसांधारर् विभाग क्रमाांक : मविसे 10/प्र.क्र.104/(क)/ 

2011/आस्था-3, वदिाांक 3 ऑगस्ट, 2012; 
3) शासि विर्गय, वियोजि विभाग क्रमाांक : आकृवत-2011/प्र.क्र.5/मग्रारो-3, वदिाांक 31 मे, 

2011; 
4) शासि शुध्ददपत्रक, वियोजि विभाग क्रमाांक : आकृवत-2011/प्र.क्र.5/मग्रारो-3, वदिाांक 

22 जूि, 2011; 
5) शासि विर्गय, वियोजि विभाग क्रमाांक : आकृवत-2010/प्र.क्र.73/मग्रारो-3, वदिाांक 15 

सप्टेंबर, 2011; 
6) शासि विर्गय, वियोजि विभाग क्रमाांक : आस्थाप 2013/प्र.क्र.211/मग्रारो-3, वदिाांक 30 

जुलै, 2014; 
7) शासि विर्गय, पार्ीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग क्रमाांक : जस्िप्र-1213/प्र.क्र.200/पापु-11, 

वदिाांक 04.01.2014; 
8) शासि विर्गय, ग्राम विकास विभाग क्रमाांक : 2015/प्र.क्र.240/योजिा-10, वदिाांक 16 

जुलै, 2015; 
9) शासि विर्गय, ग्राम विकास विभाग क्रमाांक : इांआयो-2015/प्र.क्र.413/योजिा-10, वदिाांक 

10 फेब्रिुारी, 2016; 
10) शासि विर्गय, ग्राम विकास विभाग क्रमाांक : रागाांपां-2012/प्र.क्र.92/योजिा-4, वदिाांक 

03/03/2014; 
प्रस्ताििा- 

महाराष्ट्र विकास सेिा (गट-अ) मदये, (१) उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास 
अवधकारी सांिगग; (२) उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी (वििडश्रेर्ी) सांिगग;  (३) 
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अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी / उप आयुक्त (आस्था./विकास) / प्रकल्प सांचालक सांिगग; आवर् 
(४) अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी (वििडश्रेर्ी) सांिगग असे एकूर् ४ सांिगग अध्स्तत्िात असूि, 
प्रत्येक सांिगाकरीता पदसांख्या विवित करण्यात आलेली आहे.  

तथावप, उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी सांिगग आवर् अवतवरक्त मुख्य 
कायगकारी अवधकारी / उप आयुक्त (आस्था./विकास) / प्रकल्प सांचालक सांिगग या दोि सांिगामधील 
मांजूर पदसांख्येव्यवतवरक्त अन्य विभागामाफग त विमार् करण्यात आलेल्या पदाांिरसुददा त्या विभागाच्या 
वििांतीिुसार, महाराष्ट्र विकास सेिा गट-अ मधील अवधकाऱयाांची प्रवतवियुक्तीिे वियुक्ती करण्यात 
येते.  त्यामुळे, महाराष्ट्र विकास सेिा गट-अ सांिगातील मांजूर पदे वरक्त राहतात.   

उपरोक्त िस्तुध्स्थतीिुसार, महाराष्ट्र विकास सेिा गट-अ सांिगातील पदे भरतािा महाराष्ट्र 
विकास सेितील मांजूर आकृवतबांधतील पदे आवर् प्रवतवियुक्तीिे अन्य विभागाकडील भराियाची पदे 
विचारात घ्यािी लागतात.  त्यामुळे, प्रवतवियुक्तीिे भराियाची पदे विचारात घेऊि, सदर सांिगाचा 
सुधारीत आकृवतबांध विवित कररे् आिश्यक आहे.  त्यािुसार, महाराष्ट्र विकास सेितेील उपरोक्त ४ 
सांिगाचा सुधारीत आकृवतबांध विवित करण्याचा प्रस्ताि शासिाच्या विचाराधीि होता. 

 
शासि विर्गय-  

महाराष्ट्र विकास सेिा गट-अ मधील उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी 
सांिगग आवर् अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी / उप आयुक्त (आस्था./विकास) / प्रकल्प सांचालक 
सांिगग या दोि सांिगामधील मांजूर पदसांख्येव्यवतवरक्त अन्य विभागामाफग त विमार् करण्यात आलेली 
मात्र महाराष्ट्र विकास सेिा गट-अ मधूि भरण्यात येर्ारी पदे विचारात घेऊि, महाराष्ट्र विकास सेिा 
(गट-अ) मधील, (१) उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी सांिगग; (२) उप मुख्य 
कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी (वििडश्रेर्ी) सांिगग; (३) अवतवरक्त मुख्य कायगकारी 
अवधकारी / उप आयुक्त (आस्था./विकास) / प्रकल्प सांचालक सांिगग; आवर् (४) अवतवरक्त मुख्य 
कायगकारी अवधकारी (वििडश्रेर्ी) सांिगग अशा एकूर् ४ सांिगांचा सुधारीत आकृवतबांध सदर सांिगापुढील 
खालील कोष्ट्टकामदये िमूद केल्याप्रमारे् आहे.  त्यामुळे, यापुढे महाराष्ट्र विकास सेिा गट-अ मधील 
वरक्त असर्ारी पदे सदर सुधारीत आकृवतबांधािुसार भरण्यात येतील. 

उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी सांिगग 
अ.क्र. पदाचे िाि मांजूर पदसांख्या 

1) सहायक आयुक्त (विकास) 6 
२) सहायक आयुक्त (तपासर्ी) 6 
3) सहायक आयुक्त (चौकशी) 6 
4) प्राचायग, ग्राम सेिक प्रवशक्षर् कें द्र 6 
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अ.क्र. पदाचे िाि मांजूर पदसांख्या 
5) उप मुख्य कायगकारी अवधकारी (सामान्य प्रशासि) 34 
6) उप मुख्य कायगकारी अवधकारी (ग्राम पांचायत) 34 
7) गट विकास अवधकारी 351 

एकूर् 443 
उपरोक्त ४४३ पदे ही सरळसेिा (50%) आवर् पदोन्नती (50%) अशी भरण्यात येतात. 

 
उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी वििडश्ररे्ी सांिगग 

 

उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी सांिगातील मांजूर पदसांख्येच्या (मांजूर 
पदसांख्या = 443) 33.33% पदे उप मुख्य कायगकारी अवधकारी / गट विकास अवधकारी (वििडश्रेर्ी) 

सांिगाकरीता मांजूर करण्यात आली आहेत.  त्याची पदसांख्या खालीलप्रमारे् आहे :- 
443 मांजूर पदसांख्या  X  33.33% = 148 पदे उप मुकाअ/गविअ वििडश्रेर्ी सांिगाकरीता 

उपरोक्त १४8 पदे ही ४४३ मांजूर पदाांमदयेच समाविष्ट्ट आहेत. 
 

अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी / प्रकल्प सांचालक सांिगग 
 

अ.क्र. पदाचे िाि मांजूर पदसांख्या 
१ अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी २१ 
२ प्रकल्प सांचालक, वजल्हा ग्रामीर् विकास यांत्रर्ा 34 
                                              एकूर्                   .. 55 

 
अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी  (वििडश्ररे्ी) सांिगग 

 

अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी / उप आयुक्त (आस्था./विकास) / प्रकल्प सांचालक सांिगातील 
मांजूर पदसांख्येच्या (मांजूर पदसांख्या = 82) 33.33% पदे अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी 

(वििडश्रेर्ी) सांिगाकरीता मांजूर करण्यात आली आहेत.  त्याची पदसांख्या खालीलप्रमारे् आहे :- 

82 मांजूर पदसांख्या  X  33.33% = 27 पदे अवत. मुकाअ (वििडश्रेर्ी) सांिगाकरीता 
 

अ.क्र. पदाचे िाि मांजूर पदसांख्या 
1) उप आयुक्त (आस्थापिा) 6 
२) उप आयुक्त (विकास) 6 
3) अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी 13 
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अ.क्र. पदाचे िाि मांजूर पदसांख्या 
४) सांचालक, राज्य व्यिस्थापि कक्ष, ग्रामीर् गृहविमार् कक्ष, मुांबई 1 
५) राज्य प्रकल्प सांचालक, राजीि गाांधी पांचायत सशक्तीकरर् अवभयाि, पुरे् 1 

एकूर् 27 
उपरोक्त २७ पदे ही 100% पदोन्नतीिे भरण्यात येतात.  तसेच, अ.क्र. ४ ि ५ यथेे िमूद करण्यात 

आलेली पदे ही ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारीतील योजिाांच्या अांमलबजािर्ीकरीता विमार् 
करण्यात आलेली पदे असिू, सदर पदे अवतवरक्त मुख्य कायगकारी अवधकारी (वििडश्रेर्ी) दजाच्या 

अवधकाऱयाांमधूि भराियाची असल्यामुळे, या दोन्ही पदाांचा समािशे अवतवरक्त मुख्य कायगकारी  
अवधकारी (वििडश्रेर्ी) या सांिगामदये करण्यात आलेला आहे. 

 
सदर शासि विर्गय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201607041501182120 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 

 ( वि. द. शशदे ) 
 उप सवचि, महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1. मा.मांत्री (ग्राम विकास) याांचे खाजगी सवचि, 
2. मा.राज्यमांत्री (ग्राम विकास) याांचे खाजगी सवचि, 
3. मा. सवचि (ग्रा.वि. ि पां.रा.) याांचे स्िीय सहायक, 
4. विभागीय आयुक्त (सिग) 
5. मुख्य कायगकारी अवधकारी (सिग) 
6. ग्राम विकास ि जलसांधारर् विभाग / का.क्र. आस्था-2, योजिा-4, योजिा10, 
7. महाराष्ट्र विकास सेितेील सिग कायगरत अवधकारी, (उप आयुक्त (आस्था.) याांचेमाफग त) 
8. वििड िस्ती. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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