चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये जरिंोिंग बेस्ड इंटेजिंव्ह
प्लॅसिंर् व डे व्हलपमेंट हा पथदर्शी कायगक्रम राबजवण्यािंाठी
चांदा ते बांदा या योििंेअत
ं र्गत राज्यस्तरीय प्रकल्ह्प
व्यवस्थापिं कक्ष आजि चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग या जिल्ह्हयांिंाठी
जिल्ह्हास्तरीय प्रकल्ह्प व्यवस्थापिं कक्ष पदजिंमीतीिंह जिंमाि
करण्याबाबत.
महाराष्र र्शािंिं
जिंयोििं जवभार्
र्शािंिं र्शुध्दीपत्रक क्र. चांबायो- 2018/प्र.क्र. 03/का- 1418,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रािर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई. -400 032.
जदिंांक : 12 िािंेवारी, 2018
वाचा : (1) र्शािंिं जिंिगय,जिंयोििं जवभार् क्रमांक: जडएपी-1016/प्र.क्र.186/का.1481,जद.18 िंोव्हें बर,2016
र्शुध्दीपत्रक
िंंदभाधीिं र्शािंिं जिंिगयातील राज्यस्तरीय प्रकल्ह्प व्यवस्थापिं कक्ष व जिल्ह्हा प्रकल्ह्प व्यवस्थापिं
कक्षाच्या रचिंेमध्ये खालीलप्रमािे दु रुस्ती करण्यात येत आहे .
(अ) राज्यस्तरीय प्रकल्ह्प व्यवस्थापिं कक्ष :- मुंबई
अ.क्र.

पद

िंंख्या

दिा

अिंुभव

वेतिंश्रेिी

जिंवड प्रजकया

/कमाल
माजिंक
एकजत्रत
मािंधिं 1

2

3

1

प्रकल्ह्प

1

िंंचालक

4

5

6

मुख्य

जकमािं 15 वषग

रु. 15600 -

कायगकारी अजधकारी,

र्शािंकीय िंेवा.

39100 ग्रेड

अजतजरक्त

जिल्ह्हा पजरषद / िंह
िंंचालक सकवा अपर
िंंचालक,

अथग

व

िंांख्ख्यकी
िंंचालिंालय,
मंत्रालयीिं उपिंजचव

अर्शा

प्रकारचे

प्रकल्ह्प
हाताळण्याचा 5
वषांचा

अिंुभव

7

वेतिं

प्रजतजिंयुक्ती /
अथग व िंांख्ख्यकी
िंंचालिंालयातील

6600/7600

अजधका-यांच्या
बदलीिंे

अिंल्ह्यािं
प्राधान्य

(र्ट-अ) चे अजधकारी

पृष्ठ 4 पैकी 1

र्शािंिं र्शुध्दीपत्रक क्रमांकः चांबायो- 2018/प्र.क्र. 03/का- 1418,
2

प्रकल्ह्प

1

उप मुख्य कायगकारी

जकमािं 10 वषग

रु. 15600 -

व्यवस्थापक

अजधकारी,

जिल्ह्हा

र्शािंकीय िंेवा.

39100 ग्रेड

(मुल्ह्यमापिं)

पजरषद/अवर

िंजचव,

अर्शा

मंत्रालय

प्रकल्ह्प

उप िंंचालक, अथग व
िंांख्ख्यकी
िंंचालिंालयातील
(र्ट -अ) चे अजधकारी

3

प्रकल्ह्प

2

व्यवस्थापक

Professional
Open Market

प्रकारचे

from

हाताळण्याचा 3
वषांचा

वेतिं
5400/6600

प्रजतजिंयुक्ती /
अथग व िंांख्ख्यकी
िंंचालिंालयातील
अजधका-यांच्या
बदलीिंे

अिंुभव

अिंल्ह्यािं
प्राधान्य

जकमािं 10 वषग

रु. 77000

िंंबजधत पदािंाठी

र्शािंकीय िंेवा.

प्रत्येकी

जिंजित केलेल्ह्या

अर्शा

प्रकारचे

र्शैक्षजिक अहग ता व

प्रकल्ह्प

अिंुभव अिंलेल्ह्या

हाताळण्याचा 3

र्शािंकीय,

वषांचा अिंुभव

जिंमर्शािंकीय
िंेवाजिंवृत्त
अजधका-यांच्या
िंेवा करार
पध्दतीिंे /बाहय
यंत्रिेकडू िं
आऊट िंोस्डग
पध्दतीिंे

4

युवा

2

--

3 वषांचा अिंुभव

व्यविंाजयक

रु. 55000

बाहय यंत्रिेकडू िं

प्रत्येकी

आऊट िंोस्डग
पध्दतीिंे

5

कायालयीिं
िंहाय्यक

3

--

--

रु. 18300

बाहय यंत्रिेकडू िं

प्रत्येकी

आऊट िंोस्डग
पध्दतीिंे
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(ब) जिल्ह्हा प्रकल्ह्प व्यवस्थापिं कक्ष :- चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग
अ.क्र.

पद

िंंख्या

दिा

अिंुभव

वेतिंश्रेिी

जिंवड प्रजक्रया

/कमाल माजिंक
एकजत्रत
मािंधिं 1

जिल्ह्हा

1

िंमन्वयक

उप मुख्य कायगकारी अजधकारी,

जकमािं

रु. 15600 -

प्रजतजिंयुक्ती / अथग व

जिल्ह्हा पजरषद /महिंुल

10वषग

39100 ग्रेड

िंांख्ख्यकी

जवभार्ातील

र्शािंकीय

उपजिल्ह्हाजधकारी/तहजिंलदार

िंेवा

र्ट- अ चे अजधकारी /

वेतिं
5400/6600

िंंचालिंालयातील
अजधका-यांच्या
बदलीिंे

उप िंंचालक, अथग व
िंांख्ख्यकी िंंचालिंालय
2

िंमन्वयक

1

(मुल्ह्यमापिं)

िंहा. र्ट जवकािं अजधकारी,

जकमािं 5

रु. 9300-

प्रजतजिंयुक्ती / अथग व

महाराष्र जवकािं िंेवा /

ते 7 वषग

34800 ग्रेड

िंांख्ख्यकी

वेतिं 4400

िंंचालिंालयातील

िंंर्शोधिं अजधकारी (वर्ग-2),
अथग व िंांख्ख्यकी िंंचालिंालय

अजधका-यांच्या
बदलीिंे

3

िंमन्वयक

2

खािर्ी व्याविंायीक

जकमािं 5

रु. 50000/-

िंंबजधत पदािंाठी

(Professional)

ते 7 वषग

प्रत्येकी

जिंजित केलेल्ह्या
र्शैक्षजिक अहग ता व
अिंुभव अिंलेल्ह्या
र्शािंकीय,
जिंमर्शािंकीय
िंेवाजिंवृत्त अजधकायांच्या िंेवा करार
पध्दतीिंे /बाहय
यंत्रिेकडू िं आऊट
िंोस्डग पध्दतीिंे

4

युवा

1

--

व्याविंाजयक
5

कायालयीिं
िंहाय्यक

जकमािं 3
वषग

2

--

--

रु. 33000

बाहय यंत्रिेकडू िं

प्रत्येकी

आऊट िंोस्डग पध्दतीिंे

रु. 8000

बाहय यंत्रिेकडू िं

प्रत्येकी

आऊट िंोस्डग पध्दतीिंे

र्शािंिं र्शुध्दीपत्रक क्रमांकः चांबायो- 2018/प्र.क्र. 03/का- 1418,

2.

िंदर र्शािंिं र्शुध्दीपत्रक िंामान्य प्रर्शािंिं जवभार्ाच्या िंहमतीिंे त्यांच्या अिंौपचाजरक िंंदभग क्र.137/13,

जद.29.11.2017 अन्वये जिंर्गजमत करण्यात येत आहे .
३.

िंदर र्शािंिं र्शुध्दीपत्रक www.maharashtra.gov.in या िंंकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले अिंुिं

त्याचा िंंर्िक िंंकेतांक 201801121525047216 अिंा आहे . तिंेच हे र्शािंिं र्शुध्दीपत्रक जडिीटल स्वाक्षरीिंे
िंाक्षांकीत करूिं जिंर्गजमत करण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्शािंुिंार व िंावािंे,

Vijesing
Fattesing Vasave
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(जव.फ.विंावे)
उपिंजचव,महाराष्र र्शािंिं
प्रजत,
1. मा. राज्यपाल यांचे िंजचव ,
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे िंजचव,
3. मा. मंत्री (जिंयोििं) यांचे खािर्ी िंजचव
4. िंवग मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री
5. मा. अध्यक्ष, महाराष्र जवधािंिंभा, जवधािंभविं, मुंबई.
6. मा. िंभापती, महाराष्र जवधािंपजरषद, जवधािंभविं, मुंबई.
7. मा.मुख्यिंजचव,
8. िंवग अपर मुख्य िंजचव / प्रधािं िंजचव/िंजचव, िंवग मंत्रालयीिं जवभार्
9. िंवग जवभार्ीय आयुक्त
10. जिल्ह्हाजधकारी व िंदस्य िंजचव, जिल्ह्हा जिंयोििं िंजमती, सिंधुदूर्ग व चंद्रपूर
11. िंंचालक, अथग व िंांख्ख्यकी िंंचालिंालय, प्रर्शािंकीय इमारत, 8 वा मिला,वांद्रे (पूव)ग , मुंबई-51
12. मुख्य कायगकारी अजधकारी , जिल्ह्हा पजरषद, सिंधुदूर्ग व चंद्रपूर
13. उप आयुक्त(जिंयोििं) जवभार्ीय आयुक्त कायालय, कोकि जवभार् व िंार्पूर जवभार्.
14. महालेखापाल, महाराष्र 1 व 2 (लेखा व अिंु ज्ञेयता/ लेखापजरक्षा), मुंबई व िंार्पूर.
15. जिल्ह्हा कोषार्ार अजधकारी, चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग.
16. िंवग िंहिंजचव / उपिंजचव, जिंयोििं जवभार्, मंत्रालय, मुंबई. 32.
17. जिंवड िंस्ती, का. 1418.

