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तारीख:- 11 मे,2022 

वाचा   
ऄपर मुख्य सवचव ( ग्राम ववकास) याचं्या ऄध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युवनयन 

डी.एन.इ.136 याचं्या प्रलंवबत मागण्याबंाबत वदनाकं 19 माचण, 202१ रोजी अयोवजत चचेचे आवतवृत्त 

प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युवनयनने “ग्रामसेवक” व “ग्रामववकास ऄवधकारी” ही दोन्ही पदे रद्द 

करण्यात येवून एकच “पचंायत ववकास ऄवधकारी” पद वनमाण करण्याची मागणी केली अहे. या 
मागणीच्या ऄनुषंगाने मा. राज्यमंिी (ग्रामववकास) यांच्या ऄध्यक्षतेखाली वदनांक 15 जून, 2021 रोजी 
र्ालेल्या बैठकीतील चचेनुसार तसेच मा. ऄपर मुख्य सवचव (ग्राम ववकास) यांच्याकडे र्ालेल्या वद.19 
माचण, 2021 रोजीच्या बठैकींसंदभात वाचा येथील आवतवृत्तान्वये वदलेल्या वनदेशास ऄनुसरून, या 
मागणीच्या ऄनुषंगाने तपासणी व ऄभ्यास करून ऄहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञ सवमती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

शासन वनणणय-  
ईपरोक्त प्रस्तावनेस ऄनुसरून ग्रामसेवक व ग्रामववकास ऄवधकारी ही दोन्ही पदे रद्द करुन 

त्याऐवजी एकच “पंचायत ववकास ऄवधकारी” हे पद वनमाण करणे या संघर्नेच्या मागणीच्या ऄनुषंगाने 
तपासणी व ऄभ्यास करून ऄहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञ सवमती पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत 
अहे.  

 
ऄ.क्र. तपशील  पद 
1 ईपायुक्त (अस्थापना),ववभागीय अयुक्त कायालय, नावशक ववभाग ऄध्यक्ष 
2 ऄवतवरक्त मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद, नावशक सदस्य 
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3 मुख्य ववत्त व लेखा ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद, जळगाव सदस्य 
4 ईप मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (सामान्य), वजल्हा पवरषद, नावशक सदस्य 
5 ईप मुख्य ववत्त व लेखा ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद, नावशक सदस्य 
6 श्री.एकनाथ पंढरीनाथ ढाकणे (ग्रामसेवक), महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक  

युवनयन डी.एन.इ.136 संघर्नेचे प्रवतवनधी 
सदस्य 

7 ईप मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पंचायत), वजल्हा पवरषद, नावशक सदस्य 
सवचव 

 

सदर सवमतीच्या ऄध्यक्षानंा अवश्यकतेनुसार ववभागीय/वजल्हास्तरावरील क्षेविय कायालयातील 
ऄवधकारी यानंा बैठकीस अमंवित करता येइल. 

2 तज्ञ सवमतीची कायणकक्षा - सदर तज्ञ सवमतीची कायणकक्षा पुढीलप्रमाणे अहे.- 
1) ग्रामसेवक व ग्रामववकास ऄवधकारी दोन्ही पदे रद्द करण्यात येवून एकच पंचायत ववकास 

ऄवधकारी पद वनमाण करण्याची अवश्यकता व त्याची कारणमीमासंा स्पष्ट्र् करणे. 
2) ग्रामसेवक व ग्राम ववकास ऄवधकारी या दोन्ही पदनामाला स्वतंि वतेनश्रेणी लागू अहे. 

दोन्ही पदे रद्द करुन एक पदनाम केल्यास ऄनुज्ञये करावयाची वतेनश्रेणीबाबत वशफारस 
करणे. 

3) ग्रामसेवक व ग्रामववकास ऄवधकारी दोन्ही पदे रद्द करण्यात येवून एकच पंचायत ववकास 
ऄवधकारी पद वनमाण केल्यास कालबध्द पदोन्नती/अश्वावसत प्रगती योजनेच्या लाभातील 
बदल,  आतर ववत्तीय बाबी आत्यादीबाबत वशफारस करणे. 

4) ग्रामसेवक व ग्रामववकास ऄवधकारी दोन्ही पदे रद्द करण्यात येवून एकच पंचायत ववकास 
ऄवधकारी पद वनमाण केल्यास एकूण पदाचं्या संख्या, सेवाववषयक बाबी, अरक्षण आत्यावद 
यात होणारा बदल ककवा अवश्यक ती सुधारणाबाबत वशफारस करणे. 

5) राज्य शासनाचे ऄन्य ववभागामंधील ग्रामस्तरावर कायणरत ऄसलेले कमणचारी याचं्या पदाचंा, 
पदोन्नतीचा, वतेनश्रेणी व कालबद्ध पदोन्नती लाभ आत्याकदचा तुलनात्मक ऄभ्यास करुन 
वशफारस करणे. 

6) ग्रामसेवक व ग्रामववकास ऄवधकारी दोन्ही पदे रद्द करण्यात येवून एकच पंचायत ववकास 
ऄवधकारी पद वनमाण केल्यास ईद्भवणाऱ्या बाबी व त्यावर तोडगा सुचववणे. 

7) वरील मुद्द्ाचं्या ऄनुषंगाने ववत्तीय पवरगणना व शासनावर पडणारा अर्थथक भार स्पष्ट्र् करणे. 



शासन वनणणय क्रमांकः सकंीणण-2019/प्र.क्र.796/अस्था-7 

 

पषृ्ट्ठ 4 पैकी 3  
 

प्रस्तुत मागणीबाबत  सवमतीने ईपरोक्त कायणकक्षचे्या ऄनुषंगाने तपासणी व ऄभ्यास करून सहा 
मवहन्याचं्या मुदतीमध्ये शासनास ऄहवाल सादर करावा. 
3. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202205111554314720 ऄसा अहे. हा शासन 
वनणणय वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 का.गो.वळवी 
 उप सचिव, महाराष्ट्र  शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल याचंे सवचव 
2) मा. मुख्यमंिी याचंे प्रधान सवचव 
3) मा. ईप मुख्यमंिी याचंे सवचव 
4) मा.मंिी ( ग्राम ववकास) यांचे खाजगी सवचव 
5) मा. राज्यमंिी (ग्राम ववकास) याचंे खाजगी सवचव 
6) ऄपर मुख्य सवचव (ववत्त ववभाग) मंिालय, मंुबइ 
7) सवण मंिालयीन ववभागाचे ऄपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव 
8) सवण ववभागीय अयुक्त 
9) सवण वजल्हावधकारी 

10)  सवण वजल्हा पवरषदाचंे मुख्य कायणकारी ऄवधकारी 
11)   सवण ईपायुक्त (ववकास/अस्थापना), ववभागीय अयुक्त कायालये 
12)   मावहती व जनसंपकण  महासंचालनालय, मंिालय, मंुबइ 
13)   सवण सह/ईप सवचव, ऄवर सवचव, कायासन ऄवधकारी, ग्रामववकास ववभाग. 
14)   ऄपर मुख्य सवचव (ग्राम ववकास) याचंे स्वीय सहायक 
15)   मावहती तंिज्ञान कक्ष (ग्रा.वव.वव), बाधंकाम भवन, मर्णबान पथ, फोर्ण, मंुबइ 
16)   अपले सरकार कक्ष (ग्रा.वव.वव), बाधंकाम भवन, मर्णबान पथ, फोर्ण, मंुबइ 
17)   वनवडस्ती, कायासन अस्था -7 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रवत, 
18) ईपायुक्त (अस्थापना),ववभागीय अयुक्त कायालय, नावशक ववभाग- ऄध्यक्ष 

19) ऄवतवरक्त मुख्य कायणकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद, नावशक-सदस्य 
20) मुख्य ववत्त व लेखा ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद, जळगाव-सदस्य 
21) ईप मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (सामान्य), वजल्हा पवरषद, नावशक-सदस्य 
22) ईप मुख्य ववत्त व लेखा ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद, नावशक- सदस्य 
23) श्री.एकनाथ पंढरीनाथ ढाकणे (ग्रामसेवक), ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युवनयन 

डी.एन.इ.136, हॉरे्ल यश पॅलेस मागे, वर्ळक रोड, ऄहमदनगर- सदस्य 
24) ईप मुख्य कायणकारी ऄवधकारी (पंचायत), वजल्हा पवरषद, नावशक-सदस्य सवचव 
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