




राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियान- 
गट व पांचायत अभियांता याांची नेमणकू करणे. 
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम भवकास भविाग 

शासन भनणणय क्रमाांकः रागाांपां-201४/प्र.क्र.१४८/योजना-4 
बाांधकाम िवन, 25 - मर्णबान पथ, 
फोटण, म ांबई- 400 001. 
तारीख: 1 ऑगस्ट, 2014. 

वाचा -  
1) शासन भनणणय क्रमाांकः रागाांपां-2012/प्र.क्र.92/योजना-4, भिनाांक 3.3.2014 
2) शासन भनणणय क्रमाांकः तेभवआ-2010/प्र.क्र.73/भवत्त-4,   भिनाांक 8.12.2010 

 
प्रस्तावना - 
      राजीव गाांधी सशक्तीकरण अभियानाची अांमलबजावणी करण्याचा भनणणय भि.3 माचण,2014 च्या 

शासन भनणणयान्वये घेण्यात आलेला असून त्यामध्ये पांचायतीचे बळकटीकरण करण्यासाठी पांचायत 

राज व्यवस्थेतील अभधकारी/ कमणचारी यांत्रणा आभण पिाभधकारी व सिस्याांचे सक्षमीकरण करण्याचे 

उभिष्ट्ट भनभित केलेले आहे.   या अभियाना अांतगणत  पांचायत राज  सांस्थेतील पायाितू स भवधा उपलब्ध 

करुन पांचायत राज व्यवस्था अभधक सक्षम करण्यासाठी कायणक्रमाची अांमलबजावणी करण्यात येत 

आहे. 

 सिर अभियानाांतगणत पांचायत राज सांस्थाांना आपली काये व जबाबिाऱ्या वळेेवर, 

कायणक्षमतेने आभण अचकूपणे पार पाडण्यासाठी ताांभत्रक व प्रशासकीय मन ष्ट्यबळाचे पाठबळ उपलब्ध 

करुन िेण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे.  मोठ्या ग्रामपांचायतींना ताांभत्रक मन ष्ट्यबळाची कमतरता 

असल्याम ळे भनयोभजत भवकास अपेभक्षत वगेाने साध्य होत नाही,  अशा मोठ्या ग्रामपांचायतींना ताांभत्रक 

मन ष्ट्यबळाची आज भनताांत आवश्यकता आहे.  उपरोक्त वस्त स्स्थती लक्षात घेता, राजीव गाांधी 

पांचायत सशक्तीकरण अभियानाांतगणत पांचायतस्तरावर मन ष्ट्यबळ भनर्ममती करण्यासाठी 5000 च्या 
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पेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या मोठया ग्राम पांचायतींना करारतत्वावर पांचायत भवकास अभधकारी 

नेमण्याचा भनणणय घेण्यात आला होता.  तथाभप अशा पांचायत भवकास अभधकाऱ्याांचे प्रशासकीय 

मन ष्ट्यबळ भनमाण करण्याऐवजी पांचायतींना ताांभत्रक मन ष्ट्यबळाची आवश्यकता महत्वाची असल्याने 

या योजने अांतगणत ग्राम पांचायत स्तरावर ताांभत्रक मन ष्ट्यबळ भनमाण करण्याची बाब शासनाच्या 

भवचाराधीन होती.  या अन षांगाने खालीलप्रमाणे स धाभरत शासन भनणणय भनगणभमत करण्यात येत आहे.  

शासन भनणणय-  
1. राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियानाअांतगणत स्थाभनक स्वराज्य सांस्था अभधक कायणक्षम 

होण्यासाठी ग्राम पांचायतस्तरावर मन ष्ट्यबळ भनमाण करण्यासाठी कें द्र शासनाच्या मागणिशणक सूचना 

आहेत.   ग्राम पांचायतींची भनकड लक्षात घेता, स्थाभनक भवकासाचे कें द्र म्हणनू ५000 पेक्षा जास्त 

लोकसांख्या असलेल्या मोठया ग्रामपांचायती भवकभसत करण्यासाठी व त्याांना ताांभत्रकष्ष्ट् ा सक्षम 

करण्यासाठी भनव्वळ करार तत्वावर तात्प रत्या स्वरूपात ग्रामपांचायत स्तरावर पांचायत भवकास 

अभधकारी ऐवजी एक पांचायत अभियांता प्रभत ग्रामपांचायत आभण एक गट अभियांता प्रभत पांचायत सभमती 

पि िरण्याचा शासनाने भनणणय घेतला आहे. 

2.  पांचायत अभियांत्याांची नेमणकू :- राज्यातील ग्रामपांचायतींना त्याांचे ताांभत्रक कामकाज 

प्रिावीपणे पार पाडण्यासाठी पांचायत अभियांत्याांची नेमणकू करुन त्याांना ताांभत्रक मन ष्ट्यबळ उपलब्ध 

करुन िेण्यात येत आहे.  12 व्या पांचवार्मषक योजनेच्या कालावधीसाठी 2011 च्या लोकसांख्येन सार 

ज्या ग्राम पांचायतींची लोकसांख्या 5000 पेक्षा जास्त आहे, अशा ग्राम पांचायतींना एक पांचायत अभियांता 

नेमण्यास शासन याद्वारे मान्यता िेत आहे.   पांचायत  अभियांता या पिाांचा सभवस्तर तपभशल खालील 

प्रमाणे आहे :- 
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पिाचे नाव  पांचायत अभियांता  
पि सांख्या  2075  

(5000 पेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या ग्रामपांचायतीस 1 
याप्रमाणे) 

ठोक वतेन रु.16000/- (या रकमेत प्रवास खचण व इतर सवण प्रकारचे ित्त े
अांतिूणत असून याभशवाय इतर कोणतीही रक्कम अन ज्ञये नाही.) 

शैक्षभणक अहणता स्थापत्य अभियांभत्रकी पिवीधारक BE/BTech(Civil) 
(पिवीधारक न भमळाल्यास  एक वषाचा अन िव असलेला 
पिवीकाधारक - D.C.E (Civil) घेण्यात यावा)  

भनय क्तीचा प्रकार कां त्राटी (भनव्वळ तात्प रत्या स्वरूपाची) 
 

३. राज्यात 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे 5000 पेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या ग्रामपांचायतींची 

सांख्या 2075 आहे.   त्याम ळे पांचायत अभियांत्याांची एकूण 2075 पिे भनमाण करण्यास या शासन 

भनणणयाद्वारे मान्यता िेण्यात येत आहे.  तथाभप म ख्य  कायणकारी अभधकारी याांनी 2011 च्या 

जनगणनेप्रमाणे अशा ग्रामपांचायतींची लोकसांख्या 5000 पेक्षा जास्त असल्याची खात्री करून 

आपल्या भजल्हयातील ग्राम पांचायतींची सांख्या आभण पांचायत अभियांत्याची सांख्या भनभित करावी 

आभण तेवढयाच ग्राम पांचायतींसाठी पांचायत अभियांत्याांची नेमणकू करावी. (स लि सांििासाठी 

सांिाव्य ग्राम पांचायतींची यािी सोबत जोडण्यात येत आहे पभरभशष्ट्ट-१)  सोबत जोडलेल्या यािीत 

सवणच ग्रामपांचायतीसाठी पिे न िरता जनगणना 2011 च्या लोकसांख्येन सार ग्रामपांचायतीची सांख्या 

भनभित र्ाल्यानांतर फक्त भनकषात बसणाऱ्या ग्रामपांचायतीच्या सांख्येएवढीच पिे िरण्यात यावीत.  

तसेच सोबतच्या यािीत नसलेल्या ग्रामपांचायती जर भनकषात बसत असतील त्या ग्रामपांचायतींची 

पिे शासनाच्या पूवणपरवानगीभशवाय िरण्यात येऊ नयेत. कोणत्याही पभरस्स्थतीत यािीत भिलेल्या 

ग्रामपांचायतींपेक्षा जास्त पिे िरली जाणार नाही याची िक्षता घ्यावी.  
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पांचायत अभियांत्याांची कामे व जबाबिाऱ्या खालीलप्रमाणे राहतील:- 
१) ग्राम पांचायतीने करावयाच्या स्वभनधी/ कें द्र/ राज्य प रस्कृत योजनाांच्या कामाांसाठी भवहीत 
भवभवध भनयमावलीन सार तपासून ताांभत्रक सल्ला िेणे व त्यान सार त्या कामाची अांिाजपत्रके 
तयार करणे, त्याबाबत सांबांभधत प्राभधकाऱ्याांची मान्यता घेणे इत्यािी.  

२) मान्यता प्राप्त कामाबाबत भनभविा प्रभक्रया राबभवणे व कायारांि आिेश भिल्यानांतर 
प्रशासकीय व ताांभत्रक मान्यतेन सार काम पूणण होईपयंत िेखरेख करणे, कामाच्या 
म ल्याांकनासह पूणणत्वाचा िाखला िेणे इ.  

३) ग्राम पांचायत अभधभनयमाच्या कलम 52/53 खाली प्राप्त र्ालेले बाांधकामाबाबत 
प्रस्तावाचे भवहीत भनयमावलीन सार छाननी करणे व आपल्या ताांभत्रक अभिप्रायाद्वारे 
भवहीत भनयमावलीस अन सरुन बाांधकाम परवानगी िेण्यास्तव ग्राम पांचायतीला सहाय्य 
करणे. 

४) पांचायतीमाफण त करण्यात येणाऱ्या कामाांचे मूल्यमापन करणे व सक्षम प्राभधकाऱ्याांची 
मान्यता घेणे.  

५) ग्रामपांचायतींच्या कामाचे अांिाजपत्रक तयार करुन सक्षम अभधकाऱ्याांची मान्यता घेणे. 
ग्रामपांचायतींचे बाांधकाम ककवा इतर तत्सम कामाांवर ताांभत्रक िेखरेख ठेवणे. 

६) खाजगी इमारतींच्या बाांधकामाांना परवानगी िेण्यापूवी  सांबांभधत ग्रामपांचायतीचे सरपांच / 
सभचव याांनी पांचायत अभियांत्याांकडे पाठभवल्यानांतर भवकास आराखडयाची 
भनयमावलीन सार  ताांभत्रक तपासणी करुन ते बरोबर असल्याची खात्री करावी. 

७) बाांधकाम परवानगीपूवी पांचाय़त अभियांत्याचा सल्ला न घेता ककवा भिलेल्या सल्ल्याच्या 
भवरुध्ि ग्रामपांचायतीने बाांधकाम परवानगी भिल्यास अशी प्रकरणे माभहतीसाठी गट 
भवकास अभधकाऱ्याांकडे/ म ख्य कायणकारी अभधकाऱ्याांकडे कळभवण्याची जबाबिारी 
पांचायत अभियांत्याची राहील.  

८) पांचायत अभियांता गट भवकास अभधकारी याांच्या भनयांत्रणाखाली असतील. तथाभप ते 
ग्रामपांचायतीस जबाबिार राहतील. 

९) ग्राम पांचायत/ ग्राम सेवक, गट भवकास अभधकारी तसेच म ख्य कायणकारी अभधकारी, 
भजल्हा पभरषि याांच्या  कायालयातील वभरष्ट्ठाांनी भिलेल्या आिेशान सार कामे/ 
जबाबिाऱ्या पार पाडणे. 

 5. गट अभियांताांची नेमणकू:- पांचायत स्तरावर मन ष्ट्यबळ भनर्ममतीसाठी भिनाांक 3.3.2014 च्या 

शासन भनणणयातील पभर. 1.2 अन्वये 351 पांचायत सभमतींच्या पातळीवर प्रत्येकी 2 कभनष्ट्ठ 
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अभियांत्याांची नेमणकू करण्यासाठी 702 कां त्राटी कभनष्ट्ठ अभियांत्याांच्या पिाांना मान्यता िेण्यात आली 

होती.  त्याचा तपभशल पभर.4.4 मध्ये िेण्यात आलेला आहे. यात बिल करुन आता राजीव गाांधी 

पांचायत सशक्तीकरण अभियान वार्मषक कृती आराखडा सन 2014-15 मध्ये ज्या ग्रामपांचायतींची 

लोकसांख्या 5000 पेक्षा कमी आहे अशा ग्रामपांचायतींना कामाच्या सांििात ताांभत्रक सहाय्य 

करण्यासाठी पांचायत सभमती पातळीवर 2 ऐवजी 1 गट अभियांत्याची नेमणूक करण्याचे भनभित 

करण्यात आले आहे.  त्याम ळे एकूण 702 पिाांऐवजी फक्त 351 गट अभियांत्याांची करार तत्वावर 

नेमणकू करण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे.    

६. गट अभियांत्याच्या पिाचा तपभशल खालीलप्रमाणे आहे :- 

पिाचे नाव  पांचायत अभियांता  
पि सांख्या  351 (5000 पेक्षा कमी लोकसांख्या असलेल्या ग्रामपांचायतीस) 
ठोक वतेन रु.18000/- (या रकमेत प्रवास खचण व इतर सवण प्रकारचे ित्त े

अांतिूणत असून याभशवाय इतर कोणतीही रक्कम अन ज्ञये नाही.) 
शैक्षभणक अहणता स्थापत्य अभियांभत्रकी पिवीधारक BE/BTech(Civil) 

 (पिवीधारक न भमळाल्यास िोन वषाचा अन िव असलेला 
पिवीकाधारक - D.C.E (Civil) घेण्यात यावा) 

भनय क्तीचा प्रकार कां त्राटी (भनव्वळ तात्प रत्या स्वरूपाची) 
 
७.   गट अभियांता याांची कामे व जबाबिाऱ्या :-  
१) गट भवकास अभधकारी/ सहाय्यक गट भवकास अभधकारी याांच्या आिेशान सार ५००० पेक्षा 
कमी लोकसांख्या असलेल्या ग्राम पांचायत/ पांचायत सभमती/ भजल्हा पभरषि माफण त  
स्वभनधी/ कें द्र/राज्य प रस्कृत योजनाांतील कामाांबाबत ताांभत्रक सहाय्य करणे. 

२) बाांधकामाांसाठी व इतर प्रस्तावाांची ताांभत्रक छाननी करणे, कामाांची अांिाजपत्रके, भनभविा 
प्रभक्रया करणे, वळेप्रसांगी कामाांवर िेखरेख करणे, मोजमाप व म ल्याांकन करणे, इ. 
जबाबिाऱ्या पार पाडणे.  

३) ग्राम पांचायतीतील पांचायत अभियांत्याच्या कामाांचा आढावा, पाठप रावा इ.कामे करणे तसचे 
गट भवकास अभधकारी/सहाय्यक गट भवकास अभधकारी आभण इतर वभरष्ट्ठ अभधकाऱ्याांच्या 
आिेशान सार पांचायत सभमतीच्या कामाबाबतीत जबाबिाऱ्या पार पाडणे. 
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 8. राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियान अांतगणत पांचायत / गट अभियांत्याची नेमणकू 

करण्याचे सांपूणण अभधकार म ख्य कायणकारी अभधकारी याांना प्रिान करण्यात येत आहेत. ज्या 

ग्रामपांचायती लोकसांख्या ५००० पेक्षा जास्त असेल अशा ग्रामपांचायतीला एक पांचायत अभियांता अशी 

नेमणकू करण्यात यावी.  पांचायत अभियांत्याची नेमणकू करण्यापूवी म ख्य कायणकारी अभधकारी २०११ 

च्या जनगणनेप्रमाणे पांचायत अभियांत्याांच्या िरतीची सांख्या भनभित करतील. सांबांभधत भजल्याच्या एकूण 

पांचायत अभियांत्याच्या सांख्येच्या भिडपट प्रभतक्षा यािी म ख्य कायणकारी अभधकाऱ्याांनी तयार करावी. ही 

यािी भनवड प्रभक्रयेपासून १ वषाकरीता कायणरत राहील. त्यानांतर स्वतांत्र भनवड प्रभक्रया करावी लागेल. 

 9. म ख्य कायणकारी अभधकाऱ्याांनी आपल्या भजल्यामध्ये सांििण क्रमाांक : 2 चा शासन पभरपत्रक, 

भिनाांक 8 भडसेंबर, 2010 अन्वये  पांचायत राज सांस्थाांना ताांभत्रक मन ष्ट्यबळ प रवठा करण्यासाठी ग्राम 

पांचायतस्तरावर ऑऊट सोसींग पध्ितीने नेमण्यात आलेल्या कभनष्ट्ठ अभियांत्याांचा आढावा घ्यावा. 

उपरोक्त भनणणयान सार ज्या ग्रामपांचायतींची लोकसांख्या 10,000 पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपांचायतींना 

ककवा पांचायत सभमती गणामधील ग्रामपांचायतींसाठी स्वतांत्र कभनष्ट्ठ अभियांता नेमला असल्यास अशा 

कभनष्ट्ठ अभियांत्याांच्या सेवा 5000 पेक्षा कमी लोकसांख्या असलेल्या ग्रामपांचायतींकभरता वापरण्यात 

याव्यात. याबाबत म ख्य कायणकारी अभधकारी याांनी सखोल आढावा घेवून  कायणवाही करावी.   

10. पांचायत अभियांत्याची ग्रामपांचायत भनहाय नेमणकू करावी. तथाभप ज्या ग्रामपांचायतीला पांचायत 

अभियांत्याची नेमण क र्ाली असेल त्याच ग्रामपांचायतीमध्ये सांबांभधताांनी कायमस्वरुपी काम करणे 

अपेभक्षत आहे. काही अपवािात्मक पभरस्स्थतीत स्थाभनक पातळीवर पांचायत अभियांत्याची तक्रार प्राप्त 

र्ाल्याांनतर त्याांची स्वत: ककवा गट भवकास अभधकाऱ्याांमाफण त चौकशी करावी. या चौकशीच्या वेळेस 

सांबांभधताांना त्याांचे म्हणणे माांडण्याची सांधी द्यावी.  चौकशीत सिर अभियांता भनिोष आढळल्यास 

आवश्यकता असल्यास उप म ख्यकायणकारी अभधकारी(पांचायत) हे सांबभधत पांचायत अभियांत्याांच े

स्थलाांतर इतर ग्रामपांचायतीमध्ये करु शकतील. तथाभप, चौकशीत पांचायत अभियांत्याच्या बाबतीत  

तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास सांबांभधताांच्या सेवा सांप ष्ट्टात आणण्यासाठी म ख्य कायणकारी अभधकारी 
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याांना भशफारस केल्यावर म ख्य कायणकारी अभधकारी हे सांबांभधताांना कामावरुन कमी करुन प्रभतक्षा 

यािीतील नवीन पांचायत अभियांत्याांची नेमणकू करतील.  त्याचप्रमाणे गट अभियांताच्या बाबतीत िेखील 

कायणपध्ित अवलांबभवण्यात यावी.  

 11. बाांधकाम परवानगीसाठी भनयमावलीचा अभ्यास करण्यासाठी प्रभशक्षण घेणे गट/पांचायत 

अभियांत्याांना बांधनकारक राहील. प्रस्ताभवत प्रभशक्षण नेमणकू र्ाल्यानांतर एक मभहन्याच्या आत 

आयोभजत करण्याची जबाबिारी म ख्य कायणकारी अभधकारी याांची असेल. भजल्यातील नगर भवकास 

भविागाांतगणत टाऊन प्लाकनगच्या अभधकाऱ्याांशी चचा करुन सभवस्तर प्रभशक्षण आयोभजत कराव.े तसेच 

सांबांभधत ग्राम पांचायतींनी पांचायत /गट अभियांत्याच्या ताांभत्रक सल्ल्याभशवाय/ अभिप्रायाभशवाय 

बाांधकाम परवानगी िेऊ नये, असे सवण ग्रामपांचायतींना तसेच गट भवकास अभधकारी याांना म ख्य 

कायणकारी अभधकारी याांनी भनिेश द्यावते.   

 12. गट /पांचायत अभियांता याांनी ग्रामपांचायती अांतगणत कामाांचे केलले्या मूल्याांकनापैकी 10% 

म ल्याांकन पांचायत सभमतीच्या कभनष्ट्ठ अभियांता/शाखा अभियांता याांनी तपासाव.े अशा चाचणी  

मूल्यमापनामध्ये तफावत आढळल्यास सांबांभधत गट / पांचायत अभियांताही व्यक्तीश: जबाबिार 

राहतील. शासकीय भनधीचा/ ग्राम भनधीच्या कामावर र्ालेला खचण आभण कामाचे प्रत्यक्ष म ल्यमापन 

याचा ताळमेळ बसला नाही तर गटभवकास अभधकारी सक्षम अभधकाऱ्याकडे प्रश्नाभधन कामाचे म ल्याांकन 

करुन घेईल. प्रचभलत भनयमाप्रमाणे अशी रक्कम सांबांभधत अभियांत्याकडून महसूली येणे गृहीत धरून 

वसूल केली जाईल. याबाबतचा स्पष्ट्ट उल्लेख करारनाम्यात नमूि करण्यात यावा.  

 13. गट / पांचायत अभियांता याांची कां त्राटी भनय क्ती सिर अभियानाांतगणत अभियान कालावधीप रती 

मयाभित असल्याने म ख्य कायणकारी अभधकारी याांनी त्याांची नेमणकू भनव्वळ तात्प रत्या स्वरुपाची 

ठराभवक कालावधीसाठी 11 मभहन्याच्या करार तत्वावर करावी.  त्याच्या कामाचा आढावा घेवून 

ग णवत्तेप्रमाणे व आवश्यकतेप्रमाणे सांबांभधत अभियांत्यास प ढील 11 मभहन्यासाठी एक भिवसाचा ताांभत्रक 

खांड िेऊनच भनय क्ती िेण्यात यावी. तथाभप, कामाच्या आवश्यकतेन सार ककवा तक्रारी आढळून 
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आल्यास ही कां त्राटी भनय क्ती कधीही सांप ष्ट्टात आणता येऊ शकेल याबाबतचा स्पष्ट्ट उल्लखे 

करारनाम्यात करण्यात यावा.  

14. वरीलप्रमाणे भनयम व अटींसह पांचायत अभियांत्याकडून रु.100/- च्या  बॉन्ड पेपरवर त्याांची 

कतणव्ये व जबाबिाऱ्या आभण अन षांभगक भनयम व अटी नमूि करुन करारनामा करुन घ्यावा.   वरील 

सांबांभधत अभियांता याांची सेवा भनव्वळ तात्प रती, कां त्राटी तत्वावर नेमणकू असल्याने त्याांना शासकीय 

सेवते कायम करण्यात येणार नाही ककवा तसा त्याांना शासनाच्या सेवते कायम कराव ेअसे म्हणण्याचा 

हक्क असणार नाही.  याबाबत ए.उमरानी भवरुध्ि रभजस्रार,को-ऑ.सोसायटीज्,तामीळनाडू व इतर 

या भसव्हील अभपल क्र.1413/2003 आभण 3774-76, 4446, 6415-16, 7282, 9854, 9933, 

10244-45/2003, 4495/2004 आभण 447/2004 या प्रकरणी भिनाांक 28 ज ल,ै2004 रोजी 

भिलेल्या भनणणयामध्ये भिलेल्या मागणिशणक सूचनेप्रमाणे कां त्राटी आभण तात्प रत्या नेमणकू केलले्या 

मन ष्ट्यबळास कायमस्वरुपी शासकीय सेवते सामावून घेता येत नाही, असे सामान्य प्रशासन भविाग, 

शासन पभरपत्रक क्रमाांक:एसआरव्ही-2005/प्र.क्र.47/05/12, भिनाांक 25 ऑगस्ट, 2005 च्या 

तरतूिीन सार सांबांभधताांच्या करारनाम्यात नमूि करुनच भनय क्तीपत्र िेण्यात याव.े   

15. पांचायत / गट अभियांता याांना कां त्राटी तत्वावर भनव्वळ तात्प रत्या स्वरूपात भनय क्ती करण्याच े

सांपूणण अभधकार म ख्य कायणकारी अभधकारी, भजल्हा पभरषि याांना असतील. पांचायत / गट अभियांता 

याांची कां त्राटी पिे भजल्हास्तरावरील पिे असल्याच े गृहीत धरून प्रचभलत आरक्षणाचे भनयम त्या-त्या 

प्रवगास आरभक्षत करून िरण्यात यावीत.   महाराष्ट्र लोकसेवा (अजा, अज, भनरभधसूभचत जमाभत 

(भवम क्त जाती) िटक्या जमाती, भवशेष मागास प्रवगण व इतर मागास वगण याांच्यासाठी) आरक्षण 

अभधभनयम, 2001 हा महाराष्ट्र शासनाने भिनाांक 29 जानेवारी, 2004 मध्ये अांमलात आणला असल्याने 

या अभधभनयमाच्या तरतूिीप्रमाणे कां त्राटी कमणचाऱ्याांच्या भनय क्तीकरीता आरक्षण लागू कराव े तसेच 

िरती प्रभक्रयेत मभहलाांना समाांतर 30% आरक्षण असाव.े  
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 16. म ख्य कायणकारी अभधकारी,भजल्हा पभरषि याांनी  आपल्या स्तरावर प्रचभलत भनयमाप्रमाणे 

वतणमानपत्रात जाभहरात िेवून प्रचभलत कायणपद्धतीप्रमाणे पात्र उमेिवाराची तातडीने नेमणकू करावी. 

सिर शासन भनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408060959555920 असा आहे. हा आिेश 

भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार व नावाने.  

 (डॉ. नरेश भगते) 
 उप सभचव, महाराष्ट्र शासन 

 

प्रत, 

1. मा.राज्यपालाांचे सभचव, 
2. मा.म ख्यमांत्री याांचे अपर म ख्य सभचव, 
3. मा.उप म ख्यमांत्री याांचे सभचव, 
4. मा.मांत्री, मा.राज्यमांत्री (ग्राम भवकास) याांचे खाजगी सभचव, 
5. मा.म ख्य सभचव याांचे सह सभचव, 
6. मा.अध्यक्ष, भजल्हा पभरषि (सवण), 
7. मा.भवधान सिा/ मा.भवधान पभरषि सिस्य (सवण), 
8. मा.अपर म ख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव (भनयोजन, भवत्त, ग्राम भवकास,  जलसांधारण, 
आभिवासी भवकास, सामाभजक न्याय, माभहती व तांत्रज्ञान) याांचे स्वीय सहायक, 

9. भविागीय आय क्त (सवण) 
10. महा सांचालक, यशवांतराव चव्हाण भवकास प्रशासन प्रबोभधनी (यशिा), बाणेर रोड, प णे, 
11. म ख्य कायणकारी अभधकारी, भजल्हा पभरषि (सवण), 
12. भवत्त भविाग (व्यय-15/अथणसांकल्प-17) मांत्रालय, म ांबई-32, 
13. भनयोजन भविाग (का.क्र.1444), मांत्रालय, म ांबई-32, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. सह सभचव (भवत्त/ग्रा.भव.) मांत्रालय, म ांबई-32, 
15. उप सभचव (भवत्त-1/ग्रा.भव.) मांत्रालय, म ांबई-32, 
16. सह सभचव/उप सभचव सवण, ग्राम भवकास भविाग,बाांधकाम िवन, मर्णबान पथ,  फोटण, म ांबई, 
17. कायासन-भवत्त-1, 
18.भनवडनस्ती-योजना-4 
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पभरभशष्ट्ट - १ 
शासन भनणणय क्रमाांक:- रागाांप-2014/प्र.क्र.148/योजना-4, भिनाांक 1 ऑगस्ट 2014 

अन्वय े5000 लोकसांख्येपके्षा जास्त असलेल्या ग्रामपांचायतीची भजल्हाभनहाय  सांिाव्य 
सांख्येभनहाय यािी. 

 

सन २०११ च्या जनगणनेन सार भजल्हाभनहाय ग्राम पांचायतींची सांख्या                                                          
(5000 लोकसांख्येपेक्षा जास्त असलेल्या ग्रामपांचायती) 

 भजल्हाभनहाय गोषवारा 
अ.क्र.           भजल्हा  ग्रामपांचायतीची  

सांख्या. 
1 प णे 180 
2 अहमिनगर 151 
3 ठाणे 128 
4 कोल्हापूर 127 
5 सोलापूर 120 
6 नाभशक 119 
7 साांगली 114 
8 जळगाांव 108 
9 सातारा 75 

10 रायगड 73 
11 औरांगाबाि 70 
12 नांिूरबार 65 
13 नागपूर 61 
14 ब लढाणा 57 
15 ध ळे 56 
16 लातूर 55 
17 नाांिेड 51 
18 अमरावती 48 
19 उस्मानाबाि  45 
20 यवतमाळ 45 
21 बीड 43 
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सन २०११ च्या जनगणनेन सार भजल्हाभनहाय ग्राम पांचायतींची सांख्या                                                          
(5000 लोकसांख्येपेक्षा जास्त असलेल्या ग्रामपांचायती) 

 भजल्हाभनहाय गोषवारा 
अ.क्र.           भजल्हा  ग्रामपांचायतीची  

सांख्या. 
22 अकोला 37 
23 चांद्रपूर 35 
24 जालना 31 
25 वधा 26 
26 गोिींया 23 
27 परिणी 23 
28 िांडारा 21 
29 रत्नाभगरी 21 
30 गडभचरोली 20 
31 कसध ि गण 19 
32 कहगोली 15 
33 वाभशम 13 

5000 पेक्षा जास्त असलले्या ग्रा.पां.ची एकूण लोकसांख्या 2075 
 

 



राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियान  
मनुष्य बळ भनभमतीसाठी सधुाभरत  
शैक्षभणक अर्हता व अनुिव मयादा                    

  

मर्ाराष्र शासन 
ग्राम भवकास भविाग 

शासन भनणहय क्रमाांकः रागाांपां-2013/प्र.क्र. 140/योजना-4 
बाांधकाम िवन, मर्हबान पथ, फोर्ह 

मुांबई- 400 001 
तारीख: 0६ ऑगस्र्,2014. 

वाचा -  
1) शासन भनणहय क्रमाांकः शासन भनणहय क्रमाांक रागाांपां-2012/प्र.क्र.92/योजना-4             

भदनाांक 03/03/2014 
2) शासन भनणहय क्रमाांकः शासन भनणहय क्रमाांक रागाांपां-2014/प्र.क्र.148/योजना-4           

भदनाांक 1 ऑगस्र् 2014. 
प्रस्तावना - 
      राजीव गाांधी सशक्तीकरण अभियानाची अांमलबजावणी करण्याचा भनणहय भद.3 माचह,2014 च्या 

शासन भनणहयान्वये घेण्यात आलेला असून त्यामध्ये पांचायतीचे बळकर्ीकरण करण्यासाठी पांचायत राज 

व्यवस्थेतील अभधकारी/ कमहचारी आभण पदाभधकारी /सदस्याांचे सक्षमीकरण करुन पांचायत राज सांस्थाांचे 

सबलीकरण करण्याचे उद्दीष्र् भनभित केलेले आरे्.   पांचायत राज सांस्थाांच्या प्रशासकीय यांत्रणेस आभण 

लोक प्रभतभनधीना अभधक सक्षम करण्याच्यादृष्र्ीने प्रशासकीय मनुष्यबळाचे पाठबळ उपलब्ध करुन 

देण्याचे प्रावधानसुध्दा या अभियानात करण्यात आले आरे्.  शासन भनणहय भदनाांक  03/03/2014 अन्वये 

राज्य स्तरापासून भजल्र्ा/ गर् /ग्रामपांचायत   स्तरापयंत भवभवध क्षमतेची मनुष्यबळ भनभमती करणेसाठी 

मान्यता देण्यात आलेली र्ोती. या अभियानाांतगहत भवभवध पातळीवर मनुष्यबळाची भनयुक्ती करणेसांदिात 

सदरील शासन भनणहयामध्ये पभरभशष्र् -4 (4.1 ते 4.5) मध्ये भवभवध पदाांच्या भनयुक्तीचा प्रकार, पदसांख्या 

माभसक वतेन / मानधन आभण सबांभधत पदाकभरता लागणारी शैक्षभणक अर्हता व अनुिव नमूद करण्यात 

आला आरे्.   या भवषयावर मुख्य कायहकारी अभधका-याांच्या बैठकीत या भवषयाच्या अनुषांगाने चचा करणेत 
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आली आभण कार्ी पदाांच्या भनयुक्तीच्या प्रकारामध्ये, पदसांख्यामध्ये आभण सांबांभधत पदाांकभरता लागणा-

या शैक्षभणक अर्हता व अनुिवामध्ये बदल करणेसाठी भवनांती करणेत आली त्या अनुषांगाने अशा प्रकारचे 

बदल करण्याच ेशासनाच्या भवचाराधीन र्ोते.    

शासन भनणहय-  
1. राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियानाअांतगहत स्थाभनक स्वराज्य सांस्था कायहक्षम 

र्ोण्यासाठी पांचायत राज सांस्थाांच्या प्रशासकीय यांत्रणेस आभण लेाक प्रभतभनधीना त्याांना प्रभशभक्षत करुन 

त्याांचे सक्षमीकरण करणेसाठी प्रशासकीय मनुष्यबळ भनमाण करण्यास कद ्र  शासनाच्या मागहदशहक सूचना 

आरे्त. या अनुषांगाने राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियानाच्या एकूण प्रकल्प खचाच्या 5% भनधी 

प्रशासकीय बाबीवर खचह करावा असे भनदेश आरे्त.   

शासन भनणहय भदनाांक.03/03/2014 मधील तरतूदीनुसार - 
1) पभरच्छेद 6.2 अन्वये राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाअांतगहत राज्य व भविाग स्तरावरील 24 

पदे (पभरभशष्र् 4.1 प्रमाणे) भनमाण करणेस मान्यता देण्यात आलेली आरे्. 

2) पभरच्छेद 6.3 अन्वये भजल्र्ा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षअांतगहत 33 भजल्र्यात 264 पदे 
     (पभरभशष्र् 4.2 प्रमाणे) भनमाण करणेस मान्यता देण्यात आलेली आरे्.  
3) पभरच्छेद  3.2 अन्वये भजल्र्ा पांचायत सांसाधन कद ्र ा अांतगहत 25 भजल् र्याांकभरता प्रत्येकी 5 

प्रमाणे 125 पदे ( पभरभशष्र् 4.3 प्रमाणे )  भनमाण करणेस मान्यता देण्यात आलेली आरे्. 
4) पभरच्छेद  1 अन्वये पांचायत स्तरावर मनुष्य बळ (पदाांचा तपभशल पभरभशष्र् 4.4 प्रमाणे) 

भनभमती साठी मान्यता देण्यात आलेली आरे्.  
5) पभरभशष्र्  4.5 मध्ये पेसा कायहक्रमाांतगहत पदाांचा तपशील भदला आरे्. 
 

2.    वरील सवह सांबांभधत पदाांच्या तपशीलाच्या अनुषांगाने शासन भनणहय भदनाांक 3-3-2014 च्या सोबत 

असलेले सवह पभरभशष्र् 4.1 ते 4.5  व त्यामधील पदाांच्या सांदिातील भनयुक्तीचा तपशील या शासन 

भनणहयाद्वारे रद्द करण्यात येत आरे्त.   वरील सवह पदाांच्या  भनयुक्तीचा प्रकार, पदसांख्या माभसक वतेन / 

मानधन आभण सबांभधत पदाांकभरता लागणारी शैक्षभणक अर्हता व अनुिवामध्ये अांशत: सुधारणा करुन या 

शासन भनणहयासोबत जोडलेल्या सुधाभरत पभरभशष्र् क्र. 4.1 ते 4.5 प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आरे्. 
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वरीलप्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणा भवचारात घेऊन या अभियानाचे राज्य प्रकल्प सांचालक आभण 

मुख्य कायहकारी अभधकारी भजल्र्ा पभरषद याांनी पद िरतीची आवश्यक ती कायहवार्ी करावी.  

3. राजीव गाांधी पांचायत सशक्तीकरण अभियानअांतगहत पेसा क्षते्रातील 12 भजल्र्यातील 59 

तालुक्यामध्ये प्रत्येक भजल्र्याकभरता एक भजल्र्ा पेसा समन्वयक अशी 12 पदे आभण प्रत्येक 

तालुक्याकभरता एक तालुका पेसा समन्वयक याप्रमाणे 59 पदाांना या शासन भनणहयाव्दारे मान्यता देण्यात 

येत आरे्. 

4.     वरील पदाांसाठी पदिरती प्रभक्रयेदरम्यान उमेदवार भमळत नसतील ककवा एखाद्या ताांभत्रक 

अडचणीमुळे योग्य उमेदवारास पदस्थापना देताना अडचण भनमाण र्ाल्यास अशा पभरस्स्थतीत  शैक्षभणक 

अर्हता व अनुिवामध्ये बदल करावयाचे अभधकार प्रधान सभचव, ग्राम भवकास याांना असतील.  

5. सेवाभनवृत्त ककवा इतर अनुिवी उमेदवाराची कां त्रार्ी तत्वावर नेमणूक करावयाची असल्यास 

अशा उमदेवराची वयोमयादा 65 वषापयंत असेल व 58 वषावरील वय असलेल्या सांबांभधत उमेदवाराने 

काम करण्यास सक्षम असल्याचे वदै्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक रार्ील. सेवाभनवृत्त अभधका-

याचे वतेन/मानधन भनभित करताना सामान्य प्रशासन भविागाच्या प्रचभलत शासन भनणहयाप्रमाणे 

वतेन/मानधन भनभित कराव.े प्रभ तभनयुक्तीवरील अभधकारी कमहचारी याांना प्रचभलत वतेन श्रेणीप्रमाणे 

वतेन अदाई करण्यात यावी. 

6.      वतेनाच्या तपशीलात सांबांभधत पदाचे माभसक वतेनाची कमाल मयादा दशहभवली आरे्, त्यामुळे भनवड 

केलेल्या उमेदवाराच्या गुणवत्ता व पात्रतेप्रमाणे वतेनाच्या कमाल मयादेपयंत वतेन/मानधनाची अदाई 

करण्यात यावी. सांबांभधत उमेदवाराची कायहक्षमता आभण अभियानाच्या कामात फलभनष्पती 

समाधानकारक असणा-या सबांभधत कां त्रार्ी उमेदवारास कमाल मयादेपयंतचे वतेन देण्याचे अभधकार 

राज्य प्रकल्प सांचालक आभण मुख्य कायहकारी अभधकारी भजल्र्ा पभरषद याांना असतील.  

          वरील शासन भनणहयाच्या अनुषांगाने सबांभधत मुख्य कायहकारी अभधकारी आभण अभियानाचे राज्य 

प्रकल्प सांचालक याांनी वरील मांजूर पदाांप्रमाणे राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष,भजल्र्ा प्रकल्प व्यवस्थापन 
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कक्ष, भजल्र्ा पांचायत सांसाधन कद ्र  आभण  पेसा कायहक्रमाांतगहत अांतगहत सुधाभरत पभरभशष्र् क्रमाांक 4(4.1 

ते 4.5)  प्रमाणे पदाांची िरती तातडीने करुन  अभियानाची  अांमलबजावणी करावी. 

सदर शासन भनणहय मर्ाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408061000267620 असा आरे्. र्ा आदेश 

भडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आरे्.  

मर्ाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (डॉ.नरेश भगते) 
 उप सभचव, मर्ाराष्र शासन 

 
प्रत, 

1. मा.राज्यपालाांचे सभचव, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सभचव, 
3. मा.उप मुख्यमांत्री याांचे सभचव, 
4. मा.मांत्री, मा.राज्यमांत्री (ग्राम भवकास) याांचे खाजगी सभचव, 
5. मा.मुख्य सभचव याांचे सर् सभचव, 
6. मा.अध्यक्ष, भजल्र्ा पभरषद (सवह), 
7. मा.भवधान सिा/ मा.भवधान पभरषद सदस्य (सवह), 
8. मा.अपर मुख्य सभचव/प्रधान सभचव/सभचव (भनयोजन, भवत्त, ग्राम भवकास,  जलसांधारण, 

आभदवासी भवकास, सामाभजक न्याय, माभर्ती व तांत्रज्ञान) याांचे स्वीय सर्ायक, 
9. भविागीय आयुक्त (सवह), उप आयुक्त (भवकास,आस्थापना) सवह 
10. मर्ा सांचालक, यशवांतराव चव्र्ाण भवकास प्रशासन प्रबोभधनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे, 
11. मुख्य कायहकारी अभधकारी, भजल्र्ा पभरषद (सवह), 
12. भवत्त भविाग (व्यय-15/अथहसांकल्प-17) मांत्रालय, मुांबई-32, 
13. भनयोजन भविाग (का.क्र.1444), मांत्रालय, मुांबई-32, 
14. सर् सभचव/ उप सभचव (भवत्त/ग्रा.भव.भव.) मांत्रालय, मुांबई-32, 

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


शासन ननर्णय क्रमाांकः रागाांपां-2013/प्र.क्र. 140/योजना-4 
 

पषृ्ठ 21 पैकी 5  
 

15. सर् सभचव/उप सभचव सवह, ग्राम भवकास भविाग,बाांधकाम िवन, मर्हबान पथ,  फोर्ह, मुांबई, 
16. कायासन-भवत्त-1 
१८.भनवडनस्ती-योजना-4 
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सुधाभरत पभरभशष्र् क्र.- 4 
  (ग्राम भवकास व जलसांधारण भविाग शासन भनणहय क्रमाांक.रागाांपां-2013/प्र.क्र. 140/योजना-

4  सोबतचे सर्पत्र )                                                
सुधाभरत पभरभशष्र् क्र. 4.1 

राज्य व भविागीय स्तरावरील पदे 
अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्तीचा 
प्रकार 

पद 
सांख्या 

माभसक वतेन 
(रुपये) 
दरमर्ा 

अर्हता / अनुिव 

1. राज्य प्रकल्प 
सांचालक 

प्रभतभनयुक्ती 1  भजल्र्ाभधकारी/मुख्य कायहकारी 
अभधकारी, भजल्र्ा पभरषद या दजाचे 

2. उप प्रकल्प 
सांचालक 

प्रभतभनयुक्ती 1 रु.15600-
39100 

अभतभरक्त मुख्य कायहकारी 
अभधकारी/उप मुख्य कायहकारी 
अभधकारी, भजल्र्ा पभरषद या दजाचे 

३. लेखा अभधकारी प्रभतभनयुक्ती 1 रु.15600-
39100 
(4400) 

मर्ाराष्र लेखा व भवत्त सांवगातील 
अभधकारी प्रभतभनयुक्तीने 
 

अ) प्रलेखन सांशोधन 
व मूल्यमापन तज्ञ 

कां त्रार्ी 1 रु.60,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
 1) पदव्युत्तर पदवी (राज्यशास्त्र/ 
लोकप्रशासन/ समाजकायह/ समाजशास्त्र 
/ ग्रामीण व्यवस्थापन) 
                     अथवा 
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा M.B.A 
(मनुष्य सांसाधन ) 
2) सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक ( MS-
Office ) 
अनुिव: 
1.प्रकल्प व्यवस्थापन ककवा समन्वयाचा 
भकमान 5 वषाचा अनुिव त्यापैकी        
1. प्रकल्प मूल्यमापन व प्रकल्पाचा 
पभरणाम व फलभनष्पत्तीचे सांशोधन व 
प्रलेखन सांदिाने  भकमान 3 वषाचा 
अनुिव 
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2. MIS रचना, भनमीती व वापराबाबत 3 
वषाचा अनुिव 

ब) भवकद ्र ीकरण तज्ञ कां त्रार्ी 1 रु.60,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता:  
1.   पदव्युत्तर पदवी (समाजकायह/ 
ग्रामीण व्यवस्थापन /समाजशास्त्र 
/लोकप्रशासन )   
                          अथवा 
शासन मान्यता प्राप्त M.B.A.    (मनुष्य 
सांसाधन)  
                           अथवा 
२.   सेवाभनवृत म.भव.से. गर्-अ मधील 
उमेदवारासाठी पदव्युत्तर पदवीची अर् 
भशभथल करुन अर्हता पदवी (कोणतार्ी 
भवषय)  
3.     सांगणकाच ेज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office ) 
अनुिव: 
अ)  पांचायत राज सांबांभधत कायदे, 
प्रभशक्षण व त्याांची अांमलबजावणी 
याबाबत भकमान 5 वषाचा अनुिव.        
ब) सेवाभनवृत म.भव.से. गर्-अ साठी 
भकमान 15 वषाचा अनुिव. 

क) पांचायतींचे 
आर्थथक 
बळकर्ीकरण 
तज्ञ 

कां त्रार्ी / 
प्रतीनीयुक्त्ती 

1 रु.60,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 
कां त्रार्ीसाठी 
ककवा म.भव.से 
म.ले.व भव.से. 
मधील गर्-अ 
/गर् -ब  याांचे 
प्रचभलत वतेन  

शैक्षभणक अर्हता:  
1. खालील भवषयातील पदव्युत्तर 
पदवी/ शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा  
M.B.A. ( भवत्त व्यवस्थापन/मनुष्य 
सांसाधन/अथहशास्त्र /वाभणज्य/ 
लोकप्रशासन )       अथवा 
म.भव.से /म.ले.व भव.से. गर्-अ /गर् ब 
प्रभतभनयुक्तीने   
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office ) 



शासन ननर्णय क्रमाांकः रागाांपां-2013/प्र.क्र. 140/योजना-4 
 

पषृ्ठ 21 पैकी 8  
 

अनुिव: 
शासकीय / भनमशासकीय/ पांचायत 
राज सांस्थाची भवभत्तय व्यवस्थापन/ 
प्रणाली सांदिात भकमान 5 वषाचा 
अनुिव.  

ड) प्रभशक्षण व 
क्षमताबाांधणी तज्ञ 

कां त्रार्ी 1 रु.60,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. खालील भवषयातील पदव्युत्तर पदवी 

(समाजकायह/ समाजशास्त्र, ग्रामीण 
व्यवस्थापन / लोकप्रशासन )  

                    अथवा 
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
M.B.A.(मानव सांसाधन) 

2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office ) 
अनुिव: 
1.    प्रकल्प व्यवस्थापन समन्वयाचा 
भकमान 5 वषे अनुिव. 
2.    प्रभशक्षण व क्षमता बाांधणी कायहक्रम 
राबभवणे वा त्याचे समन्वयन याबाबत 
भकमान 3 वषाचा अनुिव . 

इ) माभर्ती, भशक्षण व 
सांवाद तज्ञ 

कां त्रार्ी 1 रु.60,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. खालील भवषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(मास कम्युकेशन/ भमभडया/ राज्यशास्त्र/ 
लोक प्रशासन / समाजकायह/ 
समाजशास्त्र ) 
                          अथवा 
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा M.B.A. 
(मानवसांसाधन) 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office ) 
अनुिव: 
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माभर्ती, भशक्षण व सांवाद सांबधातील 
भकमान 5 वषाचा अनुिव. 

4. कायालयीन 
सभचव 

कां त्रार्ी/ 
प्रतीभनयुक्ती 

१ रु.2५,000/-  
पयहन्त दरमर्ा 
कां त्रार्ीसाठी  
 व  
प्रतीभनयुक्ती 
वरील    
कमहचा-यास 
भनयभमत वतेन 
व ित्ते भदले 
जातील  

शैक्षभणक अर्हता: 
1. शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
कोणत्यार्ी शाखेचा पदवीधर 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office ) 
3. मराठी-30 व इांग्रजी-40 श.प्र.भम. 
पभरक्षा पास असणे आवश्यक.  
                     अथवा 
कक्ष अभधकारी ककवा अधीक्षक दजाचा 
अभधकारी प्रभतभनयुक्तीने, ज्याला 
सांगणकाचे ज्ञान   ( MS-Office) व 
मराठी-30 व इांग्रजी-40 र्ांकलेखन 
करता येणे आवश्यक असाव.े 
अनुिव: 
भकमान 3 वषाचा कायालय 
व्यवस्थापनाचा अनुिव 
असणा-यास  प्राध्यान्य 

5. लेखापाल कां त्रार्ी 1 रु.2५,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. शासन मान्यताप्राप्त सांस्थेचा वाभणज्य 
क्षते्रातील पदवीधर/ पदव्युत्तर 
 2.रॅ्ली परीक्षा उत्तीणह प्रमाणपत्र 
3. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office ) 
 
अनुिव: 
लेखापाल / लेखाभवषयक कायालयीन 
कामाचा  भकमान 3 वषाचा अनुिव. 
 

६. कायालयीन 
सर्ायक 

कां त्रार्ी १ रु.२०,०००/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. कोणत्यार्ी भवषयाचा पदवीधर 
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2. मराठी-30 व इांग्रजी-40 श.प्र.भम. 
पभरक्षा पास असणे आवश्यक. 
3. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office ) 
अनुिव: 
कायालयीन कामकाजाचा भकमान 3 
वषाचा अनुिव असणा-यास प्राध्यान्य. 

७. पभरचर कां त्रार्ी 1 रु.१0,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
दर्ावी (S.S.C.)उत्तीणह 
अनुिव: 
2-3 वषाचा अनुिव असणा-यास 
प्राध्यान्य 

८. भविागीय प्रकल्प 
उप सांचालक 
(प्रत्येक भविागा-
साठी) 

कां त्रार्ी 6 प्रत्येकी रुपये 
50,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. खालील भवषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(समाजकायह/ ग्रामीण व्यवस्थापन/ 
लोकप्रशासन)  
                           अथवा 
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा M.B.A. 
(मानव सांसाधन) 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office 
अनुिव:  
प्रकल्प व्यवस्थापनाचा/ समन्वयाचा 
भकमान 5 वषाचा अनुिवापैकी प्रकल्प 
मूल्यमापन व MIS वापराचा भकमान 3 
वषाचा अनुिव. 

९. कायहक्रम 
समन्वयक 
(प्रत्येक भविागा- 
साठी) 

कां त्रार्ी 6 प्रत्येकी रुपये 
30,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1.खालील भवषयातील पदव्युत्तर 
(समाजकायह/समाजशास्त्र/ ग्रामीण 
व्यवस्थापन/लोकप्रशासन) ककवा शासन 
मान्यता प्राप्त सांस्थेचा M.B.A.(मानव 
सांसाधन) 
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2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक   ( MS-
Office )  

अनुिव: 
प्रकल्प  व्यवस्थापन /प्रभशक्षण कायहक्रम 
समन्वयाचा भकमान  ३ वषाचा अनुिव. 

राज्य व भविागीय स्तरावरील एकूण पदे २४   

 
  



शासन ननर्णय क्रमाांकः रागाांपां-2013/प्र.क्र. 140/योजना-4 
 

पषृ्ठ 21 पैकी 12  
 

सुधारीत पभरभशष्र् क्र. 4.2 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील भजल्र्ा स्तरावरील पदे (33 भजल््ाांकभरता) 

 
अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्ती-चा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक वतेन 
(रुपये) 

अर्हता / अनुिव 

1. भजल्र्ा 
कायहक्रम 
व्यवस्थापक 
(33 
भजल््ाां-
साठी) 

कां त्रार्ी 33 प्रत्येकी 
रु.45,000/पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1.    खालील भवषयातील 
पदव्युत्तर पदवी        
(समाजकायह/ समाजशास्त्र/ 
लोकप्रशासन / राज्यशास्त्र)   
              अथवा     
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
M.B.A.(मानव सांसाधन)      
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक      
( MS-Office ) 
अनुिव: 
1.प्रकल्प व्यवस्थापनाचा ककवा 
समन्वयाचा भकमान 3 वषाचा 
अनुिव. 
2. प्रकल्प सकनयत्रण MIS वापर 
याचा भकमान 2 वषाचा अनुिव. 

2. क्षमता 
बाांधणी तज्ञ 

कां त्रार्ी 33 प्रत्येकी रु. 
30,000/- पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. खालील भवषयातील पदव्युत्तर 
पदवी  
(समाजकायह/समाजशास्त्र/ 
लोकप्रशासन/ग्राभमण 
व्यवस्थापन)  
                      अथवा                             
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
M.B.A.(मानव सांसाधन) 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक       
( MS-Office ) 
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अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्ती-चा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक वतेन 
(रुपये) 

अर्हता / अनुिव 

 
अनुिव: 
अ)   प्रभशक्षण आभण क्षमता 
बाांधणी कायहक्रम अांमलबजावणी, 
सभनयांत्रण व प्रभशक्षण सांदिात 
भकमान 3 वषाचा अनुिव 
ब)   पांचायती राज कायद्यासांबधी 
कुशल प्रभशक्षक म्र्णनू अनुिव 
आवश्यक. 

3. पांचायत 
प्रभक्रया व 
स्थाभनक 
स्वराज्य 
सांस्था तज्ञ 

कां त्रार्ी 
पद्धतीने/ 
प्रतीभनयुक्तीने  

33 प्रत्येकी रु. 
30,000/- पयहन्त 
दरमर्ा ककवा 
प्रभतभनयुक्तीच्या 
कमहचा-याच्या 
वतेनाप्रमाणे. 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. खालील भवषयातील पदव्युत्तर 
पदवी   
(समाजकायह/समाजशास्त्र/ 
लोकप्रशासन/ग्राभमण 
व्यवस्थापन) 
                  अथवा 
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
M.B.A.(मानव सांसाधन) ककवा 
सेवा भनवृत्त मभवसे अभधकारी 
(कोणत्यार्ी भवषयाचा 
पदवीधारक)  
                  अथवा 
प्रभतभनयुक्तीने भवस्तार अभधकारी 
(पांचायत)  
                   अथवा 
सर्ाय्यक गर् भवकास अभधकारी 
(क्षमता असलेले) 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक      
( MS-Office ) 
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अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्ती-चा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक वतेन 
(रुपये) 

अर्हता / अनुिव 

 
अनुिव: 
पांचायत प्रभक्रया व स्थाभनक 
स्वराज्य सांस्था/ पांचायत राज 
सांस्थेत कायद्याच्या अांमल- 
बजावणीचा व प्रभशक्षणाचा  
भकमान 3 वषाचा अनुिव असावा. 
        प्रभतभनयुक्तीच्या सांदिात 
सांबांभधत अभधका-याांना पांचायत 
प्रभक्रया/ पांचायत राज सांस्थेच्या 
प्रभशक्षणाचा अनुिव असावा.  
      सेवाभनवृत्त म.भव.से. 
अभधकारी याांची भकमान 15 
वषाची  सेवा र्ालेली असावी. 

4. सुप्रशासन 
तज्ञ 

कां त्रार्ी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
30,000/- पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1.  खालील भवषयातील 
पदव्युत्तर 
पदवी(समाजकायह/समाजशास्त्र/ 
राज्यशास्त्र/लोकप्रशासन/ग्राभमण 
व्यवस्थापन ) 
                     अथवा 
 शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
M.B.A.(मानव सांसाधन) 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक      
( MS-Office ) 
अनुिव:-  
प्रकल्प सांभनयांत्रण व MIS च्या 
अांमलबजावणीचा भकमान 3 
वषाचा अनुिव 
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अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्ती-चा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक वतेन 
(रुपये) 

अर्हता / अनुिव 

 
5. भलपीक कां त्रार्ी 

पद्धतीने 
33 प्रत्येकी रु. 

15,000/- पयहन्त 
दरमर्ा. 

शैक्षभणक अर्हता: 
1.शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
कोणत्यार्ी शाखेचा पदवीधर 
2. मराठी-30 व इांग्रजी-40 
श.प्र.भम. पभरक्षा उत्तीणह असणे  
आवश्यक. 
अनुिव:- 
कायालयीन कामकाजाचा 
भकमान 3 वषाचा अनुिव  
असणा-या उमेदवारास प्राधान्य. 

6. लेखापाल कां त्रार्ी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
20,000/- पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
शासन मान्यता प्राप्त सांस्थेचा 
वाभणज्य क्षते्रातील पदवीधर/ 
पदव्युत्तर 
2. रॅ्ली प्रोगॅ्रम र्ाताळण्यात 
प्राभवण्य   आवश्यक. 
3. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक       
( MS-Office ) 
अनुिव:- 
कायालयीन कामकाजाचा 
भकमान 3 वषाचा अनुिव  
असणा-या उमेदवारास प्राधान्य. 

7. कायालयीन 
सर्ायक 

कां त्रार्ी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
12,000/- पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1.पदवीधर 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक  
    ( MS-Office ) 
3. मराठी-30 व इांग्रजी-40  
     श.प्र.भम. परीक्षा उत्तीणह 
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अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्ती-चा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक वतेन 
(रुपये) 

अर्हता / अनुिव 

 
अनुिव:- 
कायालयीन कामकाजाचा 
भकमान 3 वषाचा अनुिव  
असणा-या उमेदवारास प्रधान्य. 

8. पभरचर कां त्रार्ी 
पद्धतीने 

33 प्रत्येकी रु. 
8,000/- पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: - 
दर्ावी (S.S.C.) उत्तीणह. 
अनुिव:- 
 कायालयीन कामकाजाचा 
भकमान 3 वषाचा अनुिव  
असणा-या उमेदवारास प्रधान्य 

 एकूण  264   
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सुधारीत पभरभशष्र् क्र. 4.3. 
भजल्र्ा पांचायत सांसाधन कद ्र ासाठी भनमाण करावयाची पदे (नवीन 25 कद ्ेर ) 

 
अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्तीचा प्रकार पद- 
सांख्या 

माभसक 
वतेन (रुपये) 

अर्हता /अनुिव 

1. प्रभशक्षण 
व्यवस्थापक 
प्रत्येकी 1 
पद 

कां त्रार्ी पद्धतीने 25 प्रत्येकी रु. 
30,000/- 
पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1.खालील भवषयातील 
पदव्युत्तर पदवी 
(समाजकायह/समाजशास्त्र/ 
लोकप्रशासन/ग्राभमण 
व्यवस्थापन ) 
             अथवा 
शासन मान्यता प्राप्त 
सांस्थेचा M.B.A.(मानव 
सांसाधन) 
2. सांगणकाचे ज्ञान 
आवश्यक ( MS-Office ) 
अनुिव:- 
अ)    प्रभशक्षण कायहक्रम      
व्यवस्थापन व समन्वयाचा 
भकमान 3 वषाचा अनुिव 
 ब) पांचायत राज 
कायद्यासांदिात कुशल 
प्रभशक्षक म्र्णनू अनुिव. 

2. सत्र 
व्यवस्थापक 
प्रत्येकी 3 
पदे 

कां त्रार्ी 75 प्रत्येकी रु. 
12,000/- 
पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता:- 
1. शासन मान्यता प्राप्त 
सांस्थेचा कोणत्यार्ी 
शाखेचा पदवीधर 
2. सांगणकाचे ज्ञान 
आवश्यक   ( MS-Office ) 
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अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्तीचा प्रकार पद- 
सांख्या 

माभसक 
वतेन (रुपये) 

अर्हता /अनुिव 

अनुिव:- 
प्रभशक्षण कायहक्रम 
व्यवस्थापनामध्ये / सत्र 
व्यवस्थापक म्र्णनू 
भकमान 2 वषाचा अनुिव 
असणा-यास प्राध्यान्य. 

3. डेर्ा एन्री 
ऑपरेर्र 
प्रत्येकी 1 
पद 

कां त्रार्ी 25 प्रत्येकी रु. 
8,000/- 
पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. बारावी (H.S.C.)       
उत्तीणह 
2.  सांगणकाचे ज्ञान 
आवश्यक   ( MS-Office) 
3. मराठी-30 व इांग्रजी-
40 श.प्र.भम.परीक्षा उत्तीणह 

एकूण १२५   
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सुधाभरत पभरभशष्र् क्र. 4.4 
ग्राम पांचायत आभण पांचायत सभमती स्तरावर भनमाण करावयाची पदे 

 
अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्तीचा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक वतेन 
(रुपये) 

अर्हता/अनुिव 

1. पांचायत 
भवकास 
अभधकारी 

कां त्रार्ी 1280 प्रत्येकी रु. 
12,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

भदनाांक 1 ऑगस्र् 2014 च्या 
शासन भनणहय क्रमाांक : 
रागाांप- 2014/ प्र.क्र.148/ 
योजना-4 मधील तरतूदी- 
प्रमाणे करण्यात आलले े
बदल गृर्ीत धरणेत यावते. 
ज्यामध्ये पदसांख्या वतेन व 
अर्हतेत बदल करण्यात 
आलले ेआरे्त. 

2. कभनष्ठ 
अभियांता  
(351 
पांचायतींना) 

कां त्रार्ी 702 प्रत्येकी रु. 
1५,000/- 
पयहन्त दरमर्ा 

एकूण  1982   
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सुधाभरत पभरभशष्र् क्र.4.5. 
पेसा कायहक्रमाांतगहत भनमाण करावयाची पदे 

 
अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्तीचा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक 
वतेन 
(रुपये) 

अर्हता/ अनुिव 

1. पेसा 
समन्वयक 
(भजल्र्ा 
स्तरावर) 

कां त्रार्ी 12 25,000/- 
पयहन्त 
दरमर्ा 
 

शैक्षभणक अर्हता: 
1.खालील भवषयातील पदव्युत्तर 
पदवी (सामाभजक कायह/ ग्रामीण  
भवकास/ समाजशास्त्र/ लोक 
प्रशासन/ P.G.D. ग्रामीण 
भवकास/आभदवासी 
भवकास/मानववांश शास्त्र ) . 
2. सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक( MS-
Office) 
अनुिव:- 
ग्रामीण भवकास क्षते्रातील / 
आभदवासी भवकासाच्या भनगडीत 
क्षते्रातील भकमान 3 वषाचा अनुिव 
आवश्यक. 

2. पेसा 
समन्वयक 
(तालुका-
स्तरावर) 

कां त्रार्ी 59 प्रत्येकी रु. 
20,000/- 
पयहन्त 
दरमर्ा 

शैक्षभणक अर्हता: 
1. खालील भवषयातील पदव्युत्तर 
पदवी (सामाभजक कायह/  
मानववांशशास्त्र / ग्रामीण भवकास/ 
समाजशास्त्र/ लोक प्रशासन/ 
P.G.D. ग्रामीण भवकास/आभदवासी 
भवकास) 
2.  सांगणकाचे ज्ञान आवश्यक           ( 
MS-Office) 
अनुिव:- 
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अ. 
क्र. 

पदाांचे नाांव भनयुक्तीचा 
प्रकार 

पद- 
सांख्या 

माभसक 
वतेन 
(रुपये) 

अर्हता/ अनुिव 

ग्रामीण भवकास क्षते्रातील/ आभदवासी 
भवकासाच्या भनगडीत क्षते्रातील 
भकमान 2 वषाचा अनुिव आवश्यक. 

एकूण  71   
 


