मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱयांची मंजूर
पदसंख्या धचन्ांधकत करण्याबाबत.
म्ाराष्ट्र शासन
नर्गर धवकास धवभार्ग
शासन धनर्णय क्र. एमसीओ-2020/प्र.क्र.05/नधव-14,
मंत्रालय, मुख्य इमारत (4 था मजला),
्ु तात्मा राजर्गुरू चौक, मादाम कामा रोड,
मुंबई 400 032.
धदनांक : 19 ऑक्टोबर, 2020.
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8. नर्गर धवकास धवभार्ग, शासन धनर्णय क्र.एमसीओ-2015/प्र.क्र.139/नधव-14, धद.05.07.2016.
9. नर्गर धवकास धवभार्ग, शासन धनर्णय क्र.एमसीओ-2016/प्र.क्र.301/भार्ग-1/नधव-14, धद.22.09.2017.
10. नर्गर धवकास धवभार्ग, शासन धनर्णय क्र.एमसीओ-2019/प्र.क्र.74/नधव-14, धद.17.06.2017.
11. नर्गर धवकास धवभार्ग, शासन धनर्णय क्र.एमसीओ-2019/प्र.क्र.152/नधव-14, धद.05.08.2020.
प्रस्तावना:संदभण क्र.1 येथील शासन धनर्णयानवये मुख्याधिकाऱयांच्या सेवत
े ील कंु ठीतता घालधवण्याच्या दृष्ट्टीने, संवर्गण
मुख्याधिकाऱयांना श्रेर्ीवाढ दे ण्याची व म्ानर्गरपाधलकेत धनयुक्ती दे ण्याबाबत िोरर् धनधित करण्यात आले आ्े .
संदभण क्र.2 येथील शासन धनर्णयानवये म्ानर्गरपाधलकेत मंजूर असलेल्या स्ायक आयुक्त, उपायुक्त व समकक्ष
पदांच्या 50% पदांवर मुख्याधिकारी संवर्गातील समकक्ष व योग्य अधिकाऱयाची धनयुक्ती करण्यात येईल असे स्पष्ट्ट
केले आ्े. तसेच, मुख्याधिकारी संवर्गातील श्रेर्ीधन्ाय पदसंख्या धद.12.04.2007 च्या शासन धनर्णयानवये धनधित
करण्यात आली आ्े. तद्नंतर, वाढत्या नार्गरीकरर्ाच्या पार्श्णभम
ु ीवर राज्यात स्थापन झालेल्या नवधनर्ममत
म्ानर्गरपाधलका, नर्गरपधरषदा व नर्गरपंचायतींसाठी संदर्मभय शासन धनर्णय व शासन िोरर्ानुसार वेळोवेळी
आकृतीबंि मंजूर करुन पदधनधिती करण्यात आली आ्े . धवधवि शासन धनर्णयानवये मंजूर करण्यात आलेली
पदसंख्या धवचारात घेऊन, मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱयांची अद्यायावत पदसंख्या धचन्ांधकत करण्याची बाब
शासनाच्या धवचारािीन ्ोती.
शासन धनर्णय:शासन धनर्णय धद.12.04.2007 अनवये धचन्ांधकत केलेल्या पदसंख्येच्या ितीवर सद्यस्स्थतीतील मंजूर
पदांनुसार मुख्याधिकारी संवर्गासाठी पदे खालीलप्रमार्े धचन्ांधकत करण्यास मानयता दे ण्यात येत आ्े .
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2.

राज्यातील

धवधवि

म्ानर्गरपाधलकांमिील

(बृ्नमुंबई

वर्गळू न)

सद्यस्स्थतीतील

मंजूर

पदांनुसार

मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱयांकरीता खालीलप्रमार्े पदे धचन्ांधकत करण्यात येत आ्े त:वर्गण

आयुक्त

उपायुक्त/ समकक्ष

स्ायक आयुक्त/

आयुक्त

(र्गट-अ)

समकक्ष (र्गट-ब)

एकुर्

मुख्याधिकारी र्गट-अ

11

24

72

-

107

मुख्याधिकारी र्गट-ब

-

-

-

84

84

11

24

72

84

191

एकुर्

3.

अधतधरक्त

राज्यातील धवधवि नर्गरपधरषदा व नर्गरपंचायती तसेच, नर्गरपधरषद प्रशासन संचालनालय, धवभार्गीय

आयुक्त कायालय व धजल््ा प्रशासन अधिकारी या सद्यस्स्थतीतील मंजूर पदांनुसार मुख्याधिकारी संवर्गातील
अधिकाऱयांकरीता खालीलप्रमार्े पदे धचन्ांधकत करण्यास येत आ्े त:वर्गण

पदस्थापनेचे धठकार्

मुख्याधिकारी र्गट-अ

17

10

(अ वर्गण न.प.)

(ब वर्गण न.प.)

धज.प्र.अ. र्गट-अ

34

संचालनालयाकडील व

एकुर्

-

-

27

-

-

-

34

36

-

-

-

36

87

10

-

-

97

-

63

150

129

342

(ब वर्गण न.प.)

(क वर्गण न.प.)

(नर्गरपंचायत)

-

34

-

-

34

11

-

-

-

11

21

-

-

-

21

32

97

150

129

408

धवभार्गीय आयुक्त
कायालयाकडील पदे (र्गट-अ)
एकुर् र्गट-अ
मुख्याधिकारी र्गट-ब
धज.प्र.अ. र्गट-ब
अधत.मु.अ. र्गट-ब

(अ वर्गण न.प.)
संचालनालयाकडील व
धवभार्गीय आयुक्त
कायालयाकडील पदे (र्गट-ब)
एकुर् र्गट-ब
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4.

उपरोक्त तपशीलाप्रमार्े मुख्याधिकारी, र्गट-अ संवर्गातील एकुर् मंजूर पदांची संख्या खालीलप्रमार्े आ्े:पदाचे नाव

पदसंख्या

आयुक्त

11

अधतधरक्त आयुक्त

24

उपायुक्त/ समकक्ष

72

नर्गरपधरषदा

27 (17+10)

नर्गरपधरषद

प्रशासन

संचालनालय,

धवभार्गीय 70

आयुक्त कायालय व धजल््ा प्रशासन अधिकारी
एकुर् र्गट-अ 204
र्गट-अ ची श्रेर्ीधन्ाय मंजूर पदे
वधरष्ट्ठ वेतनश्रेर्ी S-25 43
र्गट-अ S-20 161 (204-43)
धनवडश्रेर्ी S-23 54
र्गट-अ मंजूर संवर्गण संख्येच्या 33.33% धनवडश्रेर्ी
5.

उपरोक्त तपशीलाप्रमार्े मुख्याधिकारी, र्गट-ब संवर्गातील एकुर् मंजूर पदसंख्या खालीलप्रमार्े आ्े :पदाचे नाव

पदसंख्या

स्ायक आयुक्त/ समकक्ष

84

नर्गरपधरषदा/ नर्गरपंचायती

342

नर्गरपधरषद प्रशासन संचालनालय, धवभार्गीय आयुक्त

55

कायालय व धजल््ा प्रशासन अधिकारी
अधतधरक्त मुख्याधिकारी, र्गट-ब

11
एकुर् र्गट-ब

6.

492

संदभण क्र.11 च्या अनुषंर्गाने नर्गरपधरषद प्रशासन संचालनालयाचे बळकटीकरर्ानुसार मंजूर पदांचे सेवा

प्रवेश धनयम अंधतम झाल्यावर, त्यानुसार संवर्गण संख्येत बदल झाल्यास संवर्गण संख्येत अंतभुणत करण्यात येईल.
7.

सदर शासन धनर्णय म्ाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202010191708012625 असा आ्े. ्ा आदे श धडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आ्े.
म्ाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Sachin Dattatray
Sahasrabuddhe
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( सधचन द. स्स्त्रबुध्दे )
शासनाचे अवर सधचव
प्रत: -

1. मा.धवरोिी पक्षनेता, म्ाराष्ट्र धविानपधरषद, धविानमंडळ, मुंबई.
2. मा.धवरोिी पक्षनेता, म्ाराष्ट्र धविानसभा, धविानमंडळ, मुंबई.
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3. मा.धविानसभा/ मा.धविानपधरषद, सदस्य (सवण)

4. मा.राज्यपाल म्ोदयांचे प्रिान सधचव, राजभवन, मलबार ध्ल, मुंबई.
5. मा.मुख्यमंत्री म्ोदयांचे प्रिान सधचव, मंत्रालय, मुंबई.

6. मा.मुख्य सधचव म्ोदयांचे स् सधचव, मंत्रालय, मुंबई.

7. मा.मंत्री(नर्गर धवकास)म्ोदयांचे खाजर्गी सधचव, मंत्रालय, मुंबई.

8. मा.राज्यमंत्री (नर्गर धवकास) म्ोदयांचे खाजर्गी सधचव, मंत्रालय, मुंबई.
9. प्रिान सधचव (नधव-2), नर्गर धवकास धवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.

10. आयुक्त तथा संचालक, नर्गरपधरषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
11. धवभार्गीय आयुक्त तथा प्रादेधशक संचालक (सवण)
12. धजल््ाधिकारी (सवण)

13. सवण आयुक्त, म्ानर्गरपाधलका(बृ्नमुंबई वर्गळू न).

14. स् / उप सधचव, नर्गर धवकास धवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.
15. सवण मुख्याधिकारी (नर्गरपधरषदा व नर्गरपंचायती)
16. धनवडनस्ती (नधव-14).
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