
01 जानेवारी, 2016 पूवी सुधारीत सेवाांतर्गत 
आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ सिळालले्या 
किगचाऱयाांच्या सि.01 जानेवारी, 2016 रोजीच्या  
वतेनसनसितीबाबत..........  

िहाराष्ट्र शासन 
सवत्त सवभार् 

शासन सनर्गय क्रिाांकः वतेन-2019 / प्र. क्र. 23 /सेवा-3 
िांत्रालय, िािाि कािा िार्ग, 

हुतात्िा राजरु्रू चौक, िुांबई 400 032 
तारीख: 01 िाचग, 2019 

वाचा -  
1) शासन असधसूचना, सवत्त सवभार्, क्र.वपेुर-1209/प्र.क्र.27/सेवा-9, सि.22.04.2009 
2) शासन पसरपत्रक, सवत्त सवभार्, क्र.वपेुर-1209/प्र.क्र.69/सेवा-9, सि.29.04.2009 
3) शासन असधसूचना, सवत्त सवभार्, क्र.वपेुर-2019/प्र.क्र.1/सेवा-9, सि.30.01.2019 
4) शासन पसरपत्रक, सवत्त सवभार्, क्र.वपेुर-2019/प्र.क्र.8/सेवा-9, सि.20.02.2019 
 

शासन सनर्गय  
िा. बक्षी याांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वतेन सुधारर्ा ससितीने सि.01 जानेवारी 2016 पवूी 

सुधारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा पसहला वा िुसरा लाभ सिळालेल्या किगचाऱयाांची सि.01 

जानेवारी 2016 रोजी वतेनसनसिती कशी करावी याबाबत, त्याांच्या सशफारस अहवालािध्ये राज्य शासनास 

कोर्तीही सशफारस केलेली नाही. त्यािुळे सिर बाबतची तरतुि शासन असधसचूना सवत्त सवभार् 

सि.30.01.2019 िध्ये अांतभूगत होऊ शकलेली नाही. यापवूी सहाव्या वतेन आयोर्ािध्ये सि.22.04.2009 

रोजी सनर्गसित केलेल्या असधसचुनेतील सनयि क्रिाांक 14 िध्ये "सि.01 जानेवारी 2006 पवूी कालबद्ध 

पिोन्नती अथवा सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ सिळालेल्या किगचाऱयाांची वतेनसनसिती कशी 

करावी," याबाबत तरतुि केलेली आहे. शासन असधसुचना सवत्त सवभार् सि.22.04.2009, शासन पसरपत्रक 

सवत्त सवभार्, सि.29.04.2009, िधील तरतुिीनुसार सि.01.01.2006 पवूी ज्याांनी कालबद्ध पिोन्नती योजना 

अथवा सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, त्याांची सि.01.01.2006 रोजी सहाव्या 

वतेन आयोर्ाच्या वतेन सांरचनेत वतेनसनसिती त्या त्या सवभार्ाकडून झालेली आहे. त्यािुळे आता त्यापकैी 

ज्या किगचारी / असधकारी याांनी यथास्थथती सि.01.04.2010, सि.21.05.2010, सि.05.07.2010, 

सि.01.07.2011, सि.06.09.2014, सि.10.02.2015, सि.09.12.2016 तसेच सि.11.05.2017 िधील 

तरतुिीनुसार सि.01.10.2006 ते सि.31.12.2015 पयंतच्या कालावधीत सधुारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत 
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प्रर्ती योजनेचा यथास्थथती पसहला वा िुसरा लाभ घेतला आहे, अशा िोन्ही प्रकारच्या किगचारी / असधकारी 

याांची सि.01 जानेवारी 2016 रोजी वतेनसनसिती कशी करावी याबाबतची तरतुि आता पढुीलप्रिारे् 

करण्यात येत आहे.    

(अ) सि.01.01.2016 पवूी यथास्थथती सधुारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा पसहला अथवा 

िुसरा लाभ सिळाल्यानांतर, सि.01.01.2016 पवूी  कायात्िक पिोन्नती सिळालेल्या शासकीय किगचाऱयाची 

वतेन सनसिती ही वतेन िॅरीक्सिधील अनुज्ञेय वतेनथतरािध्ये शासन असधसचुना सवत्त सवभार् 

सि.30.01.2019 िधील यथास्थथती सनयि 7 ककवा सनयि 11 नुसार करण्यात यावी.  

(A) The pay fixation of the Government Servant who got the first or 

second benefit of Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS), as 

the case may be, prior to 1st January 2016, and who received functional 

promotion prior to 1st January 2016, shall be done, in admissible Pay Level in 

the Pay Matrix as per Rule 7 or Rule 11, as provided in Government 

Notification Finance Department dated 30.01.2019. 
 

(ब) सि.01.01.2016 पवूी यथास्थथती सधुारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा पसहला व िुसरा 

लाभ सिळाल्यानांतर, सि.01.01.2016 पवूी पिोन्नतीच्या सांधी उपलब्ध असूनही कायात्िक पिोन्नती न 

सिळालेल्या, शासकीय किगचाऱयाची वतेन सनसिती ही वतेन िॅरीक्सिधील अनुज्ञेय वतेन िॅरीक्सिधील 

वतेनथतरािध्ये शासन असधसचुना सवत्त सवभार् सि.30.01.2019 िधील यथास्थथती सनयि 7 ककवा सनयि 11 

नुसार करण्यात यावी.  

 (B) The pay fixation of the Government Servants, who did not get the 

functional promotion, despite having promotional opportunities, after receiving 

the first or second benefit of Modified Assured Career Progression 

Scheme(MACPS), as the case may be, prior to 1st January 2016, shall be done in 

the admissible Level in the Pay Matrix of the promotional post, as per Rule 7 or 

Rule 11, as provided in Government Notification Finance Department dated 

30.01.2019. 
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उिाहरर् 1 :- सि.01.01.2016 पवूी सधुारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा पसहला लाभ 

सिळाला तथासप लाभाच्या पिावर कायात्िक पिोन्नती न झालेल्या किगचाऱयाची सि.01.01.2016 रोजीची  

वतेनसनसिती पढुील प्रिारे् होईल.  

1. किगचाऱयाचे िुळच्या पिाच ेवतेन बडँ व गे्रड प े  पे बडँ रु. 5200-20200 व गे्रड प े

1900 

2. सि.01.01.2016 पवूी सुधारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत 

प्रर्ती योजनेचा पसहला लाभ पढुील पिोन्नतीच्या 

वतेनसांरचनेत िांजूर केला  

(पीबी-2) रुपये 9300-34800 व 

गे्रड पे रु.4300 

3. लाभाच्या वतेनबडँिधील  िूळ वतेन  रुपये 11,000 
 

4. सवद्यिान िूळ वतेन  रुपये 15,300 (11,000+4,300) 

5. 2.57 या र्रु्ाांकाने र्रु्नू येर्ारे वतेन  रुपये 15,300 X 2.57= 39,321 

6. रुपये 4300 या गे्रड वतेनाशी सिकक्ष वतेनथतर  एस-14 

7. वतेनिॅरीक्स िधील सि.01.01.2016 रोजीचे सुधारीत 

वतेन (रु.39,321 ही  रक्कि वतेनथतर एस-14 च्या 

सेलिध्ये येत नसल्याने, त्यापढुील टप्पा )  

रु.39,800/- 

8. पढुील वतेनवाढीचे सिनाांक  01.07.2016 ----रु. 41,000/-  

01.07.2017 ---- रु.42,200/- 

01.07.2018 ---- रु.43,500/- 

 

 (क)   सि.01.01.2016 पवूी सधुारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा पसहला वा िुसरा लाभ 

सिळालेल्या व पिोन्नतीची सांधी नसलेल्या किगचाऱयाांची, प्रथि या योजनेच्या लाभ सिळण्यापवूीच्या सवद्यिान 

वतेनश्रेर्ीत, अनुज्ञये असलेल्या वतेन िॅरीक्सिधील वतेनथतरािध्ये, शासन असधसचुना सवत्त सवभार् 

सि.30.01.2019 िधील यथास्थथती सनयि 7 ककवा सनयि 11 नुसार वतेनसनसिती करण्यात यावी. त्या नांतर 
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या किगचाऱयाांनी सि.01.01.2016 पवूी सधुारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा  फक्त 1 लाभ घेतला 

आहे, त्याांना लर्तच्या पढुील वतेनथतरािधील उसचत सेल िध्ये िेण्यात यावा. तर ज्या किगचाऱयाांनी 

सि.01.01.2016 पवूी सुधारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचे िोन लाभ घेतले आहेत, त्याांना 

नसजकच्या वतेनथतरापढुील वतेनथतरािधील उसचत सेल िेण्यात यावा.  

(C) The pay fixation of the Government Servants who received, the first 

or second  benefit of Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) 

prior to 1st of January, 2016 and who are not having promotional opportunities, 

will be first done in the appropriate Pay Level, in the Pay Matrix corresponding 

to the existing Pay Structure , as per the provision of Rule 7 or Rule 11, as 

provided in Government Notification Finance Department dated 30.01.2019. 

Thereafter they will be given the appropriate cell in the immediate next Level, 

in case of those employees, who received only one benefit of MACPS before 

01.01.2016. However, the employees who received two benefits of MACPS, 

prior to 01.01.2016, they will be given appropriate cell in next to next level.  

 

उिाहरर् 2:- पिोन्नतीची सांधी नसलेल्या पिावर कायगरत ज्या किगचाऱयाांना सि.01.01.2016 पवूी 

सुधारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा पसहला लाभ (First Benefit of MACPS) िांजूर झाला आहे, 

त्याांची सिनाांक 01 जानेवारी 2016 रोजीची वतेनसनसिती पढुीलप्रिारे् होईल. 
 

1 किगचाऱयाचे िुळच्या पिाच ेवतेनबडँ व गे्रड पे  पे बडँ रु. 5200-20200 व गे्रड पे 1900 

2 सि.01.01.2016 पवूी सुधारीत सेवाांतर्गत 

आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा पसहला लाभ हा 

पढेु निूि एकाकी पिाच्या वतेनसांरचनेत 

िांजूर केला  

(पीबी-1)( रुपये 5200-20200 व गे्रड प े

रु.1900+200*) 

3 लाभाच्या वतेनबडँिधील  िूळ वतेन  रुपये 8,220 

4 लाभ िांजूरीच्या सिनाांकास सवद्यिान िूळ वतेन  रुपये 10,320 (8,220+1,900+200*) 
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5 शासन सनर्गय सवत्त सवभार् सि.06.09.2014 व 

सि.10.02.2015 नुसार िूळ वतेन  

रुपये 10,420 (रुपये 10,320+ रुपये 

100**) 

6 सि.31.12.2015 रोजीचे प्रत्यक्षात सवद्यिान 

िूळ वतेन  

रु. 10,420 

7 2.57 या र्रु्ाांकाने र्रु्नू येर्ारे वतेन :  रुपये 10,420 X 2.57= 26,779.40 

(नसजकच्या रुपयात परू्ांसकत करुन 

रु.26,780 ) 

8 रुपये 1900 या गे्रड वतेनाशी सिकक्ष 

वतेनथतर  एस-6.  

           एस-6 वतेनथतरािध्ये रु.26,780 या 

रकिेची सेल नसल्याने, या वतेनथतरातील 

नसजकच्या सेलिध्ये सि.01.01.2016 रोजी 

होर्ारी  वतेन सनसिती. 

रु.26,800 

9 तथासप सि.01.01.2016 पासनू लारू् केलेल्या 

तीन लाभाच्या योजनेिध्ये एकाकी पिासाठी 

नसजकचा वतेनथतर अनुज्ञेय केला असल्याने, 

या सठकार्ी िेखील नसजकचा एस-7 हा 

वतेनथतर सांबांसधतास अनुज्ञये राहील.  या 

एस-7  वतेनथतरािध्ये  िूळ वतेन रु.26,800 

इतक्या रकिेची सेल असल्यािुळे  रुपये 

26,800 इतके वतेन सनसित होईल.  

सि.01.01.2016 रोजी एस-7 या 

वतेनथतरािध्ये रु.26,800/- इतके वतेन 

सनसित होईल. 

10. पढुील वतेनवाढीचे सिनाांक  01.07.2016 ----रु.27,600/-  

01.07.2017 ---- रु. 28,400/- 

01.07.2018 ---- रु. 29,300/- 
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* शासन असधसचुना सवत्त सवभार् सिनाांक 22.04.2009 िधील सनयि क्रिाांक 14 (3)(अ) िधील 
तरतुिीनुसार  

** शासन सनर्गय सवत्त सवभार्, सि.06.09.2014 व शासन शुद्धीपत्रक सवत्त सवभार् सि.10.02.2015 
िधील तरतुिीनुसार   

 
उिाहरर् 3 :- पिोन्नतीची सांधी नसलेल्या पिावर कायगरत ज्या किगचाऱयाांना सि.01.01.2016 पवूी 

सुधारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा िुसरा लाभ (Second Benefit of MACPS) िांजूर झाला 

आहे, त्याांची सिनाांक 01 जानेवारी 2016 रोजीची वतेनसनसिती पढुीलप्रिारे् होईल. 

1 किगचाऱयाचे िुळच्या पिाच ेवतेनबडँ व गे्रड पे  पे बडँ रु. 5200-20200 व गे्रड पे 1900 

2 पिोन्नतीची सांधी नसलेल्या पिावर कायगरत 

किगचाऱयाने धारर् केलेल्या पिाच्या वतेन 

सांरचनेत बिल न करता त्याला, अनुज्ञेय 

असलेल्या गे्रड वतेनािध्ये िुसरा लाभ िांजूरीच्या 

अनुषांर्ाने सि.01.01.2016 पवूी सिुसचत गे्रड 

वतेन, थवतांत्रपरे् अनुज्ञये करण्यात आले.  अशा 

प्रकारे वतेन सांरचना पी.बी.-1 गे्रड पे रु.1900 

अशीच राहून रु.850/- इतके सिुसचत गे्रड वतेन 

थवतांत्रपरे् अनुज्ञये केले.  

(पीबी-1) ( रुपये 5200-20200 व गे्रड प े                       

          --- रु.1900 

प्रथि लाभ --- 300 (200*+100**) 

सितीय लाभ --- 550 (450***+100**) 

एकूर् गे्रड वतेन ---            रु 2,750/- 

3 लाभाच्या तारखेस वतेनबडँिधील  िूळ वतेन  रुपये 11,690 

4 लाभ िांजूरीच्या सिनाांकास सवद्यिान िूळ वतेन  रुपये 14,440 (11690+2750) 

5 सि.31.12.2015 रोजीचे प्रत्यक्षात सवद्यिान िूळ 

वतेन  

रुपये -  14,440    

6 2.57 या र्ुर्ाांकाने र्ुर्नू येर्ारे वतेन : रुपये 

14,440 X 2.57= 37,110.80 (नसजकच्या 

रुपयात परू्ांसकत करुन रु.37,111 ) 

 

रुपये 37,111  
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7 रुपये 1900 या गे्रड वतेनाशी सिकक्ष वतेनथतर 

एस-6.  या एस-6 वतेनथतरािध्ये रु.37,111 या 

रकिेची सेल नसल्याने, या वतेनथतरातील 

नसजकच्या सेलिधील रु.37,200 इतके वतेन 

सनसित होईल.  

(वतेनथतर एस-6) रुपये 37,200 

8 उपरोक्त (क) येथील तरतुिीनुसार 

सि.31.12.2015 पयंत ज्या किगचाऱयाांनी िुसरा 

लाभ घेतला आहे, अशा किगचाऱयाांची 

सि.01.01.2016 रोजी वतेनसनसिती करताांना 

त्याांना नसजकच्या वतेनथतरानांतर येर्ारा 

लर्तचा वतेनथतर (Next to Immediate 

Next) अनुज्ञेय राहील.  

               त्यानुसार या सठकार्ी एस-6 या 

वतेनथतरानजीकचा वतेनथतर हा एस-7 असनू 

या वतेनथतरािध्ये रु.37,200 ची सेल 

असल्याने, या सेलिध्ये वतेनसनसित होईल. 

तथासप सांबांसधत किगचाऱयाने िोन लाभ घेतले 

असल्याने त्यास अनुज्ञेय वतेनथतर हा एस-8 

आहे. या एस-8 वतेनथतरािध्ये रु.37,200 ची 

सेल नसल्याने नजीकच्या रु.37,500 या सेल 

िध्ये सांबांसधत किगचाऱयाचे सि.01.01.2016 

रोजीचे िूळ वतेन, वतेन सनसित होईल.  

(वतेनथतर एस-8) रुपये 37,500 

9 पढुील वतेनवाढीचे सिनाांक  01.07.2016 ----रु. 38,600/-  

01.07.2017 ---- रु. 39,800/- 

01.07.2018 ---- रु. 41,000/- 



शासन सनर्गय क्रिाांकः वतेन-2019 / प्र.क्र.23 /सेवा-3 

 

पषृ्ठ 12 पैकी 8  
 

* शासन असधसचुना सवत्त सवभार् सिनाांक 22.04.2009 िधील सनयि क्रिाांक 14 (3)(अ) िधील 

तरतुिीनुसार  

** शासन सनर्गय सवत्त सवभार्, सि.06.09.2014 व शासन शुद्धीपत्रक सवत्त सवभार् सि.10.02.2015 

िधील तरतुिीनुसार   

*** शासन सनर्गय सवत्त सवभार्, सि.05.07.2010 

सटप-1:- सि.01.01.2016 पूवीच्या पसहल्या व िुसऱया लाभ धारकाांच्या सवद्यिान िूळ वतेनास, 2.57 

या र्रु्ाांकाने  र्ुर्ल्यानांतर (When multiplied by fitment factor) येर्ारी रक्कि ही, िोन सेलिधील 

रकिाांच्या  िरम्यानची रक्कि असल्यास, (Amount falling in between two cells ) अशा वळेीच िोन 

सेलपैकी नांतरच्या सेल िधील रक्कि (immediate next) सांबांसधतास अनुज्ञये राहील. अन्य प्रसांर्ी (In rest 

of the other cases) वरीलप्रिारे् र्रु्ल्यानांतर येर्ारी रक्कि (Amount arrived after 

multiplication ) ही सांबांसधत वतेन थतरािधील सेल िध्ये आढळून येत असल्यास (If found in the cell), 

तेवढी रक्कि सांबांसधताांस अनुज्ञेय राहील.   

सटप-2:- हकीि ससितीच्या सशफारशीनुसार सहाव्या वतेन आयोर्ात पिोन्नतीच्या सांधी नसलेल्या 

किगचाऱयाांच्या सांिभात पिाांच्या वतेन सांरचनेत (In the Pay Structure i.e. Pay Band &Admissible 

Grade Pay) िध्ये कोर्ताही बिल न करता, असतसरक्त गे्रड वतेन (Additional Grade Pay) िांजूर करुन 

आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ िांजूर करण्याची सांकल्पना त्या वळेच्या पसरस्थथतीनुसार अस्थतत्वात होती. 

त्यािुळे पसहल्या वा िुसऱया लाभ िांजूरीच्या अनुषांर्ाने, एकाकी पिावरील किगचारी व असधकारी याांच्या गे्रड 

वतेनात वाढ झाली (Increase In Grade Pay) असली तरी त्याांच्या पिास, 6 व्या वतेन आयोर्ात अनुज्ञेय 

केलेली वतेन सांरचना बिलली असा अथग होत नाही (That does not mean that Pay Structure of 

the post has changed). तसेच राज्य वतेन सधुारर्ा ससिती, 2017 च्या सशफारशीतील सशफारस 

क्रिाांक 5.5.4 खालीलप्रिारे् आहे.  

“5.5.4 एकाकी पिावरील किगचारी / असधकारी याांना सि.01.01.2016 ते सि.31.12.2018 

पयंतच्या कालावधीत लाभ अनुज्ञेय झाल्यास, सिर लाभ त्याांना पढुीलप्रिारे् िांजूर होईल:- 
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या प्रकारािध्ये येर्ाऱया असधकारी / किगचारी याांना या नवीन योजनेअांतर्गत त्याांची प ेिॅरीक्सिधील 

लेव्हल सवचारात घेऊन नसजकच्या लेव्हलिध्ये वतेनसनसितीचा लाभ, हा पसहल्या, िुसऱया व सतसऱया लाभ 

िांजूरीच्या अनुषांर्ाने अनुज्ञये राहील.”   

सटप-3:- उपरोक्त सशफारस राज्य शासनाने स्थवकारली आहे. त्यािुळे एकाकी पि अथवा 

पिोन्नतीच्या सांधी नसलेल्या सवग किगचाऱयाांना आश्वाससत प्रर्ती योजनेअांतर्गत नजीकच्या लेव्हलिध्ये उसचत 

सेलिध्ये वतेनसनसितीचा लाभ िेरे् क्रिप्राप्त आहे. (उिा. एस-5 िधील किगचाऱयास या योजनेअांतर्गत एस-6 

हा वतेनथतर िधील उसचत सेल िध्ये िांजूर होरे् क्रिप्राप्त आहे.)    तसेच   सि.01.01.2016  रोजीचे  वतेन  

सनसित  करताना,  वाढीव   असतसरक्त  गे्रड  वतेनाचा  लाभ हा िूळ वतेनात सिळवून  सांबांसधत किगचारी / 

असधकारी यास सिला जार्ार आहे. पसरर्ािी  सि.01.01.2016 पवूीचा पसहला लाभ व िुसरा लाभ धारकास,  

सि.01.01.2016 रोजीचे वतेन सनसित केल्यानांतर, अनुज्ञेय ठरर्ारे वतेन, हे त्याने सि.01.01.2016 पवूी 

यथास्थथती एक अथवा िोन लाभ घेतला आहे, हे सवचारात घेऊन, यथास्थथती पसहल्या लाभाच्या अनुषांर्ाने 

सवद्यिान वतेन थतराच्या, लर्तच्या  नसजकच्या,   वतेन  थतरािध्ये  आसर् िुसऱया लाभाच्या अनुषांर्ाने   

लर्त    नांतरच्या वतेनथतरािध्ये   िेऊ    करण्यात    येर्ार   आहे.   म्हर्जचे,   6   व्या   वतेन आयोर्ात,   

1 ल्या    वा  2  ऱया  लाभ  िांजूरीिुळे िूळ  गे्रड  वतेनात, असतसरक्त गे्रड वतेन सिळवून होर्ाऱया एकूर् गे्रड 

वतेनाप्रिारे्, सिकक्ष वतेन थतर, सातव्या वतेन आयोर्ाच्या वतेन िॅरीक्सिध्ये िेरे्, अपेसक्षत नसल्याने, 

सिला जार्ार नाही, तर सहाव्या वतेन आयोर्ाची सांबांसधत पिाची िूळ वतेन सांरचना प्रिार्भतू िार्नू, त्या 

आधारे वर निूि केल्याप्रिारे् उसचत वतेनथतर सांबांसधतास अनुज्ञेय होर्ार आहे.   (िूळ गे्रड वतेनाच्या 

आधारेच )   

या शासन सनर्गयान्वये वरीलप्रिारे् केलेली तरतुि तसचे त्या खाली िार्गिशगक म्हर्नू िशगसवलेली 

उिाहररे् सवचारात घेऊन सवचारात घेऊन सि.01 जानेवारी 2016 पवूी यथास्थथती कालबद्ध पिोन्नती अथवा 

सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजना वा सधुारीत सेवाांतर्गत आश्वाससत प्रर्ती योजनेचा लाभ सिळालेल्या 

किगचाऱयाांची सि.01 जानेवारी, 2016 रोजीची  वतेनसनसितीची कायगवाही करावी, असे सवग िांत्रालयीन सवभार् 

याांना तसचे त्याांच्या असधपत्याखालील सवभार् प्रिुख / प्रािेसशक सवभार् प्रिुख / कायालय प्रिुख याांना 

कळसवण्यात येत आहे.  
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सिर शासन सनर्गय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथथळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201903011727374605 असा आहे. हा आिेश 
सडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांसकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  

                       िहाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने, 

 ( भा. ज.र्ाडेकर ) 
 उप ससचव, सवत्त सवभार् 

प्रत, 
1. िहालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, िुांबई,  
2. िहालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, नार्परू, 
3. िहालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), िहाराष्ट्र, िुांबई, 
4. िहालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), िहाराष्ट्र, नार्परू, 
5. असधिान व लेखा असधकारी, िुांबई, 
6. सनवासी लेखा परीक्षा असधकारी, िुांबई, 
7. सससनयर सरसचग ऑसफसर, पे सरसचग युसनट, भारत सरकार, सवत्त िांत्रालय (व्यय सवभार्), खोली 

क्र.261, नाथग ब्लॉक, नवी सिल्ली, 
8. राज्यपालाांच ेससचव, 
9. िुख्यिांत्रयाांच ेप्रधान ससचव, 
10. सवग िा. िांत्री व राज्यिांत्री याांचे खाजर्ी  ससचव 
11. िा.सवरोधी पक्ष नेता, सवधान पसरषि / सवधान सभा, िहाराष्ट्र सवधानिांडळ ससचवालय, िुांबई 
12. सवग सन्िाननीय सवधानसभा, सवधान पसरषि व सांसि सिथय 
13. सवग अपर िुख्य ससचव /प्रधान ससचव/ससचव िांत्रालय, िुांबई 
14. ससचव, िा.सभापती, सवधान पसरषि, सवधानिांडळ, िुांबई 
15. ससचव, िा.अध्यक्ष, सवधान सभा, सवधानिांडळ, िुांबई  
16. िांत्रालयीन सवग सवभार्, 
17. सवग सवभार्ीय आयुक्त, 
18. िांत्रालयाच्या सवग सवभार्ाखालील सवभार् प्रिुख व कायालय प्रिुख, 
19. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (िूळ शाखा), िुांबई, 
20. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), िुांबई, 
21. *ससचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, िुांबई, 
22. *प्रधान ससचव, िहाराष्ट्र सवधानिांडळ ससचवालय, िुांबई, 
23. *प्रबांधक, लोकआयकु्त व उपलोकआयकु्त याांच ेकायालय, िुांबई, 
24. *सहसांचालक, ऑल इांडीया इस्न्थटट्यूट ऑफ लोकल सले्फ र्व्हनगिेंट, िुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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25. शालेय सशक्षर् सवभार्, िांत्रालय, िुांबई (20 प्रती), 
26. ग्रािसवकास व जलसांधारर् सवभार्, िांत्रालय, िुांबई (20 प्रती), 
27. नर्र सवकास सवभार् (यूडी-10), िांत्रालय, िुांबई (20 प्रती), 
28. कृसष पशुसांवधगन, िुग्धव्यवसाय सवकास, ित्थवव्यवसाय सवभार्, िांत्रालय, िुांबई (20 प्रती), 
29. आसिवासी सवकास सवभार्, िांत्रालय, िुांबई (20 प्रती), 
30. सांचालक, लेखा व कोषार्ार, िुांबई, 
31. िुख्य लेखापरीक्षक, थथासनक सनधी सहशेब, िुांबई, 
32. उपिुख्य लेखापरीक्षक, थथासनक सनधी सहशेब, िुांबई/परेु्/नार्परू/औरांर्ाबाि/नासशक/अिरावती. 
33. सजल्हा लेखापसरक्षा असधकारी, थथासनक सनधी सहशेब, िहात्िा फुले कृसष सवद्यापीठ, राहूरी, सजल्हा -

अहििनर्र 
34. सजल्हा लेखापसरक्षा असधकारी, थथासनक सनधी सहशेब, कोकर् कृसष सवद्यापीठ, िापोली, सजल्हा -

रत्नासर्री 
35. जनसांपकग  असधकारी, िांत्रालय, िुांबई, 
36. सवग सजल्हा पसरषिाांच ेिुख्य कायगकारी असधकारी, 
37. सवग सजल्हा पसरषिाांच ेिुख्य लेखा व सवत्त असधकारी, 
38. सशक्षर् सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, परेु् (25 प्रती)  
39. उच्च सशक्षर् सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, परेु् (25 प्रती) 
40. कला सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई (40 प्रती) 
41. सांचालक, तांत्र सशक्षर्, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई (100 प्रती) 
42. *ससचव राज्य िासहती आयोर् 
43. सांचालक, ताांसत्रक सशक्षर्, िारा तांत्र सशक्षर् सांचालक, िुांबई (250 प्रती) 
44. सवग सवभार्ीय सशक्षर् उपसांचालक (प्रत्येकी 10 प्रती) 
45. सवग सवभार्ीय तांत्र सशक्षर् उपसांचालक (प्रत्येकी 10 प्रती) 
46. सवग सजल्हा पसरषिाांच ेसशक्षर्ासधकारी 
47. आयुक्त, िहानर्र पासलका, नार्परू 
48. प्रशासकीय असधकारी, पसिि िहाराष्ट्रातील नर्रपासलका सशक्षर् िांडळे 
49. (परेु्/कोल्हापरू/सोलापरू या िहानर्रपासलकाांची सशक्षर् िांडळे याांसह) िुख्य असधकारी, सवग नर्र 

पासलका 
50. कायगकारी असधकारी, कॅन्टोनिेंट बोडग, खडकी/ िेहू रोड/िेवळाली/अहििनर्र 
51. सवग सजल्हा कोषार्ार असधकारी, 
52. सांचालक आसिवासी कल्यार्, िहाराष्ट्र राज्य, नासशक (10 प्रती) 
53. सांचालक सिाज कल्यार्, िहाराष्ट्र राज्य, परेु् (10 प्रती) 
54. सांचालक आसिवासी सांशोधन व सशक्षर् सांथथा, िहाराष्ट्र राज्य, परेु् 
55. आसिवासी सवकास आयकु्त, नासशक 
56. सवग सवभार्ीय सिाजकल्यार् असधकारी 
57. अपर आयकु्त, आसिवासी उपयोजना, नासशक/नार्परू 
58. सवग सिाजकल्यार् असधकारी, वर्ग-1 
59. सवग आसिवासी कल्यार् असधकारी 
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60. सवग प्रकल्प असधकारी, एकास्त्िक आसिवासी सवकास प्रकल्प, 
61. कुलससचव, िहात्िा फुले कृसष सवद्यापीठ, राहूरी, सजल्हा अहििनर्र, 
62. कुलससचव, िराठवाडा कृसष सवद्यापीठ, परभर्ी 
63. कुलससचव, पांजाबराव िेशिुख कृसष सवद्यापीठ, अकोला, 
64. कुलससचव, कोकर् कृसष सवद्यापीठ, िापोली, सजल्हा रत्नासर्री 
65. कुलससचव, िुांबई सवद्यापीठ, िुांबई, 
66. कुलससचव, सासवत्रीबाई फुले परेु् सवद्यापीठ, परेु्, 
67. कुलससचव, राष्ट्रसांत तकुडोजी िहाराज नार्परू सवद्यापीठ, नार्परू, 
68. कुलससचव, डॉ. बाबासाहेब आांबडेकर िराठवाडा सवद्यापीठ, औरांर्ाबाि 
69. कुलससचव, सशवाजी सवद्यापीठ, कोल्हापरू, 
70. कुलससचव, सांत र्ाडरे्बाबा अिरावती सवद्यापीठ, अिरावती 
71. कुलससचव, श्रीिती नाथीबाई िािोिर ठाकरसी िसहला सवद्यापीठ, िुांबई, 
72. कुलससचव,  उत्तर िहाराष्ट्र सवद्यापीठ, जळर्ाांव 
73. कुलससचव, सोलापरू सवद्यापीठ, सोलापरू 
74. असधक्षक, वतेन पथक, सवग सजल्हे 
75. सशक्षर् सनरीक्षक, बहृन्िुांबई (उत्तर, िसक्षर् व पसिि सवभार्) 
76. सवग कन्याशाळा सनरीक्षका 
77. सवग सजल्याचे वरीष्ट्ठ लेखा परीक्षक (सशक्षर् सवभार्) 
78. सशक्षर् असधकारी, बहृन्िुांबई िहानर्र पासलका 
79. सांचालक, नर्र पासलका प्रशासन, िुांबई 
80. सवग प्रािेसशक सांचालक, नर्रपासलका प्रशासन 
81. बहुजन सिाज पाटी, डी-1 इन्सा हटिेंट, आझाि िैिान, िुांबई 1 (5 प्रती) 
82. भारतीय जनता पाटी, िहाराष्ट्र प्रिेश, सी.डी.ओ. बरॅॅक नां. , योर्क्षेि सिोर, वसांतराव र्वस चौक, 

नरीिन पॉईांट, िुांबई 20 (5 प्रती) 
83. भारतीय कम्युसनथट पाटी, िहाराष्ट्र कसिटी, 314, राजभवुन, एस. व्ही. पटेल रोड, िुांबई 4 (5 प्रती) 
84. भारतीय कम्युसनथट पाटी (िाक्सगवािी), िहाराष्ट्र कसिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब सिल पॅलेस, 

वरळी, िुांबई 13 (5 प्रती) 
85. इांडीयन नॅशनल काँगे्रस, िहाराष्ट्र प्रिेश काँगे्रस (आय) ससिती, सटळक भवन, काकासाहेब र्ाडर्ीळ 

िार्ग, िािर, िुांबई 25 (5 प्रती) 
86. नॅशनॅसलथट काँगे्रस पाटी, राष्ट्रवािी भवन, री ी प्रसे जनगल िार्ग, नरीिन पाँईांट, िुांबई 21 (5प्रती) 
87. सशवसेना, सशवसेना भवन, र्डकरी चौक, िािर, िुांबई 25 (5 प्रती) 
88. सवत्त सवभार्ातील सवग कायासन, 
89. सनवडनथती, सवत्त सवभार्/सेवा-5, 
90. पत्राने 
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