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शासन  शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी -2016/ प्र. क्र. 228A/16/16-ब 
मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजर्गुरू चौक 
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रदनांक: 25 जुलै , २०१8 

 

वाचा:- शासन रनर्यय, सामान्य प्रशासन रवभार्ग क्र .क्रमांकः बीसीसी -2016/ प्र. क्र. 228A/16/16-ब  

                   रद. २९ मे, 201७ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 
 

छोटया संवर्गामध्ये मार्गासप्रवर्गाची आििर्ाची पदे भिण्याबाबतची काययपध्दती कशी असावी याबाबत 
संदभाधीन रद.२९.५.२०१७ च्या परिपत्रकानुसाि सुचना रनर्गयरमत किण्यात आलेल्या होत्या . सदि शासन 
परिपत्रकासोबतच्या अनुसूची अ व ब मध्ये खालील प्रमारे् अंशत: सुधािर्ा किण्यात येत आहे. 
२. अनुसचूी- अ मधील पदसंख्या १५ ते २२ असताना , प्रवर्गय रनहाय आििर् या स्तंभातील तपशील  
 

 
 
 
 
 

 

  अनुसूची-अ  
पदोन्नतीकरिता छोटया संवर्गासाठी आिरित पदांचा तपशील- 

मंजूि पद 
संख्या 

आििर्ाची पदे प्रवर्गय रनहाय आििर् 

15 5 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल.  

16 5 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

17 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

18 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

19 6 
  

अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

20 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

21 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

22 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 
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याऐवजी 

 
असे वाचाव.े   
 

३. अनुसचूी- ब मधील पदसंख्या १४ ते ३२  असताना , प्रवर्गय रनहाय आििर् या स्तंभातील तपशील  
 

  अनुसूची-अ  
पदोन्नतीकरिता छोटया संवर्गासाठी आिरित पदांचा तपशील- 

पद संख्या आििर्ाची पदे प्रवर्गय रनहाय आििर् 
15 5 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  

भ.ज.(क)-1  { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)}या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल.  

16 5 अ.जा.-2 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1 { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)} या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

17 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -
1  भ.ज.(क)-1 { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)} या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

18 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -
1  भ.ज.(क)-1 { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)} या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

19 6 अ.जा.-3 व अ.ज.-1 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल.  आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -
1  भ.ज.(क)-1 { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)} या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

20 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1 { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)} या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

21 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1 { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)} या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

22 7 अ.जा.-3 व अ.ज.-2 पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. आििर्ाची उवयरित दोन पदे रव.जा.(अ), -1  
भ.ज.(क)-1  { भ.ज.(ब), भ.ज.(ड)}या दोन प्रवर्गास उपलब्ध होतील. तद्नंति आळीपाळीने रवमाप्र 
प्रवर्गास  उपलब्ध होईल. 

 
 

अनुसूची-ब 
सिळसेवकेरिता छोटया संवर्गासाठी आिरित पदांचा तपशील- 

मंजूि 
पदसंख्या 

आििर्ाची पदे 
प्रवर्गय रनहाय आििर् 

15 7 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-2,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

16 8 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

17 8 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 
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याऐवजी 
 

 
 

अनुसूची-ब 
सिळसेवकेरिता छोटया संवर्गासाठी आिरित पदांचा तपशील- 

मंजूि 
पदसंख्या 

आििर्ाची पदे 
प्रवर्गय रनहाय आििर् 

14 7 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1{ भ.ज.(क), भ.ज.(ड)}),इ.मा.व-
2,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

15 7 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
2,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

18 9 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

19 9 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,  , (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  
या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

20 10 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

21 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

22 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

23 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या 
क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

24 12 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

25 12 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-4,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

26 13 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

27 13 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,तद्नंति 
रव.मा.प्र.,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

28 14 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

29 14 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

30 15 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5, रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

31 15 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

32 16 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,इ.मा.व-6,रव.मा.प्र.-
1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

33 17 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1,भ.ज.(ड)-1 इ.मा.व-
6,रव.मा.प्र.-1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 
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16 8 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,   (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

17 8 अ.जा.-२ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,   (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

18 9 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,   (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

19 9 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी,   (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
3,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

20 10 अ.जा.-३ व अ.ज.-1 कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

21 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

22 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

23 11 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1, { भ.ज.(क), भ.ज.(ड)})इ.मा.व-
4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

24 12 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

25 12 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-4,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने आळीपाळीने आििर्ाचे  पद उपलब्ध होईल. 

26 13 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-5,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

27 13 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-5,तद्नंति रव.मा.प्र.,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

28 14 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

29 14 अ.जा.-३ व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

30 15 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-5, रव.मा.प्र.-1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

31 15 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-5,रव.मा.प्र.-1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

32 16 अ.जा.-4 व अ.ज.-२ कायमस्वरुपी, (रव.जा.-अ)-1, भ.ज.(ब)-1,भ.ज.(क)-1, {भ.ज.(ड)}) 
इ.मा.व-6,रव.मा.प्र.-1,  या क्रमाने   पद उपलब्ध होईल. 

 
 

2. सिळसेवा व पदोन्नतीने पदे भिताना रवजाभज प्रवर्गासाठी रवहीत केलेले आििर् अंतर्गयत परिवतयनीय 

िाहील. 

3.  सदि शासन शुध्दीपत्रक सवय प्रशासकीय रवभार्गांनी त्याचं्या अरधपत्याखाली असलेल्या सवय  रवभार्ग 

प्रमुखांच्या/ रनयकु्ती प्रारधकाऱयांच्या रनदशयनास आर्ावा. 
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सदिहू शासन शुध्दीपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सकेंतस्थळावि उपलब्ध 

किण्यात आले असून त्याचा संर्गर्क सकेंताक  201807251559261607 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक रडजीटल 

स्वाििीने सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 

 

 

                        ( रट.वा.किपते ) 

 उपसरचव, महािाष्ट्र शासन. 
 
प्ररत, 
  1.मा.सभापती, रवधानपरिषद, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 
  2.मा.अध्यि, रवधानसभा, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 

3.मा. रविोधी पिनेता, रवधानपरिषद, रवधानभवन, मंुबई-32. 
4.मा. रविोधी पिनेता, रवधानसभा, रवधानभवन, मंुबई-32. 
5.सवय मा. रवधानसभा सदस्य/मा.रवधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महािाष्ट्र िाज्य. 
6.मा.िाज्यपाल याचंे सरचव, िाजभवन, मलबाि रहल, मंुबई-35. 
7.मा.मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 

  8.सवय मा.मंत्री/मा.िाज्यमंत्री यांच ेखाजर्गी सरचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
9.मा.मुख्य सरचव,महािाष्ट्र िाज्य. 
10.अपि मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव, सवय मंत्रालयीन रवभार्ग. 
11.प्रधान सरचव,महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय(रवधानसभा), मंुबई. 
१2. सरचव,महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय(रवधानपरिषद), मंुबई. 
१3.सवय रवभार्गीय आयकु्त, महािाष्ट्र िाज्य. 
१4. सवय रजल्हारधकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 

   १5. सवय सहायक आयुक्त (मार्गासवर्गय कि), महािाष्ट्र िाज्य. 
१6. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मंुबई. 
१7. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई. 
१8. प्रबधंक, लोकायुक्त आरर् उपलोकायकु्त याचंे कायालय, मंुबई. 
१9. प्रबधंक,महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकिर्,मंुबई,नार्गपिू,औिंर्गाबाद. 
20. सवय रजल्हा परिषदांचे मुख्य काययकािी अरधकािी, महािाष्ट्र िाज्य. 
21.सरचव, महािाष्ट्र लोकसवेा आयोर्ग, मंुबई. 
२2.सरचव,िाज्य रनवडर्कू आयोर्ग,मंत्रालय, मंुबई-32. 
२3.सरचव,िाज्य मारहती आयोर्ग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
२4. सवय महानर्गिपारलकांच ेआयुक्त. 

   २5.िाज्यातील सवय महामंडळे आरर् उपक्रम यांच ेव्यवस्थापकीय सचंालक. 
२6. महासंचालक, मारहती व जनसंपकय  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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२7.सवय मुख्यारधकािी, नर्गिपरिषदा/नर्गिपारलका. 
२8.संचालक, समाजकल्यार्, परेु्. 
२9.आयुक्त, आरदवासी रवकास, नारशक. 
30.संचालक, आरदवासी सशंोधन व प्ररशिर् संस्था, परेु्. 
31.संचालक, सेवायोजन, मंुबई. 
३2.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई/नार्गपिू. 
३3.महालेखापाल, महािाष्ट्र 1/2 (लेखा पिीिा), मंुबई/नार्गपिू. 
३4.अरधदान व लेखा अरधकािी, मंुबई. 
३5.रनवासी लेखा पिीिा अरधकािी, मंुबई.      
३6.सवय मंत्रालयीन रवभार्ग, त्यांना  रवनंती  किण्यात येते की, त्यांच्या अरधपत्त्याखालील सवय रवभार्ग प्रमुख/ 
कायालय प्रमुख    यांना सदि शासन रनर्ययाची प्रत, त्यांच्या स्तिावरुन स्वतंत्रपरे् पाठवून काययवाही किण्याच्या 
सूचना देण्यात याव्यात. 
३7.गं्रथपाल, महािाष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, रवधानभवन मंुबई. (5 प्रती) 
३8.सवय मान्यता प्राप्त िाजकीय पिांची मध्यवती कायालये,महािाष्ट्र िाज्य. 
39.रनवड नस्ती, कायासन 16-ब. 
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