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NOTICE 
 

 

Dated: 05.05.2020 
 
 

As per Maharashtra  Government Resolution,  Finance Department dated 31st March 2020 and 1st 
April 2020 and letter dated 1st April 2020 by Director, Technical Education, Maharashtra State,  Salary 
for Faculty Members and Supporting Staff is drawn as per the instructions and guidelines given 
therein.   
 
Faculty Member (Class I) are paid 50% Salary, Supporting Staff (Class III) are paid 75% and 
Supporting Staff (Class IV) 100% Salary.  Remaining Percentage of Salary will be paid as and when 
the Office of Director Technical Education instructs the institute accordingly.   
 
 
Further, for any queries related to payment of salary, Faculty Members and Supporting Staff can 
approach the accounts section, whenever the college reopens as per the instructions of the Director, 
Technical Education.   
 
 
Looking at the present scenario of COVID-19 virus, faculty members and supporting staff are 
requested to adopt preventive measures for protecting themselves, their family members and others 
from the spread of COVID-19 virus.   
 
 

 
I/c. PRINCIPAL 

 



                                                          
              महारा% शासन 

 

 

 

 

 )मांक:11/तंिशसं/२०२०/ WFH April / १ 

              िदनांक :   ०१/०४/२०२०  
 
 'ती , 

 १)सहसंचालक, तं23श5ण 7वभागीय काया<लय, 

  मुबंई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद / ना3शक / अमरावती  
 

       !वषय :-   माच< २०२० ची वेतन देयके तयार करIयाबाबत माग<दश<क सूचना 
 

   संदभ, :- 1) महाराJK शासन 7वL 7वभाग शासन परMप2क N. संकPण< -2020/'.N.62/कोषा 
'शा-5 मादाम कामा माग< , हुताTमा राजगुV चौक , मं2ालय, मुंबई-400 032.    

तारMख : 31 माच<, 2020 

2) महाराJK शासन  7वL 7वभाग शासन परMप2क N. संकPण< --2020/'.N.62/कोषा 
'शा-5 मादाम कामा माग< , हुताTमा राजगुV चौक , मं2ालय, मुंबई-400 032.     

Zदनांक: 01 ए7'ल, 2020.  
 

को\हMड-19 मुळे _नमा<ण  झालेaया आरोcय व आdथ<क आपLीवर मात करIयाfया 
gJhटMने राjयाची  एकंदर आdथ<क पkरिmथती   7वचारात घेता, खचा<त  काटकसर करणे तसेच  काहM 
खच<  पुढे ढकलणे गरजेचे  असaयाने  माच< , 2020 चे  ए7'ल , 2020 मpये 'दान करIयात येणारे 
वेतन दोन टqqयात अदा करIयाचा  _नण<य  उपरोsत संदभ< N १  येथील  नमदू शासन 
परMप2काtवये घेIयात आला आहे.  

 
Tया अनुषंगाने माच< २०२० fया वेतनाfया पZहaया टqqयाची वेतन देयके कशा पuधतीने 

तयार करावीत याबाबत स7वmतर सूचना आता संदभ< २ येथील पkरप2काtवये _नग<मीत करIयात 
आaया आहेत. सेवाथ< 'णालMuवारे व सेवाथ< 'णालM 3शवाय वेतन आहkरत  करणाwया सव< संmथा 
/ काया<लये यांना या सूचना लागू आहेत.  

 
 
 

त1ंिश2ण सचंालनालय, महारा% रा7य 
               3, महापािलका माग< , प1 पेटी ).1967, मंुबई 400 001. 
                                      दूर@वनी ). ०२२-6859431,  
ई-मेल – desk11@dtemaharashtra.gov.in, वेबसाईट: http://www.dtemaharashtra.gov.in 



 
सव< 7वभागीय तं23श5ण सहसंचालक यांनी सदर पkरप2काची नxद घेऊन आपaया 

काया<लयातील अdधकारM / कम<चारM यांfया माच<  २०२० fया वेतनाबाबत उdचत काय<वाहM करावी . 
तसेच  सदर  पkरप2के आपaया अdधनmत सव< तं23श5ण सmंथांना ( सेवाथ< 'णालMuवारे व 
सेवाथ< 'णालM 3शवाय वेतन आहkरत  करणाwया सव< संmथा )   उdचत काय<वाहMसाठ| तातडीने 
अ}े7षत करावी 

 
 
 

 
 

                         -वा/र1 /-  

              (  डॉ  अभय वाघ ) 
संचालक, तं23श5ण, म. रा.  
 
 

         'त :-   संचालक , महाराJK राjय तं23श5ण मंडळ, मुंबई यांना माZहतीmतव व  पुढMल  

उdचत काय<वाहMसाठ| 
 



माहे मार्च, 2020 च्या वतेन प्रदानाबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्र. संकीर्च-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5 
मादाम कामा मागच, हुतात्मा राजगुरु र्ौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
तारीख : 31 मार्च, 2020. 

शासन पवरपत्रक 

कोव्हीड-19 मुळे वनमार् झालेल्या आरोग्य व आर्थिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी शासनाच्या 
ववववध ववभागामंार्च त उपाययोजना करण्यात येत आहेत.  सवच खाजगी आस्िापना व उद्योग बंद असून 
त्यातून प्राप्त होर्ाऱ्या महसूलात लक्षर्ीय घट झाली आहे. सवच शासकीय कायालये ५% कमचर्ारी 
क्षमतेने कायचरत आहेत. आर्थिक वषाअखेर राज्यार्ी एकंदर आर्थिक पवरस्स्िती ववर्ारात घेता, खर्ात 
काटकसर कररे् तसरे् काही खर्च पुढे ढकलरे् गरजरे्े आहे.  

त्याअनुषंगाने शासनाने असा वनर्चय घेतला आहे की, सवच वनवडून आलेले लोकप्रवतवनधी तसेर्  
शासकीय / वनमशासकीय / ववद्यावपठासंह सवच अनुदावनत संस्िामधील सवच  अवधकारी व कमचर्ारी  
(अवखल भारतीय प्रशासन सेवतेील अवधकाऱ्यासंह)  यारं्े माहे  मार्च, 2020 र्े माहे एवप्रल, 2020 मध्ये  
प्रदान करण्यात येर्ारे वतेन दोन टप्प्यात अदा करण्यात याव.े 
 

गट/तपवशल सध्या अदा 
करावयाच्या 
वतेनार्ी टक्केवारी 

मा. मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री, सवच मंत्री, मा.सभापती व उप सभापती 
(ववधानपवरषद), मा. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (ववधानसभा), मा. ववरोधी पक्षनेता 
(ववधानसभा/ववधानपवरषद), सवच ववधानसभा/ववधानपवरषद सदस्य, सवच 
महामंडळारं्े पदावधकारी, स्िावनक स्वराज्य संस्िारं्े पदावधकारी व वनवडून 
आललेे प्रवतवनधी. 

40% 

गट अ  ५०% 
गट ब  ५०% 
गट क  75% 
गट ड  10०% 

उवचवरत वतेनार्ी रक्कम  अदा करण्याबाबत स्वतंत्रपरे् कळववण्यात येईल.  



शासन पवरपत्रक क्रमांकः संकीर्च-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 2 

राज्यातील सवच अस्िायी पदारं्ी मुदत प्रवतवषी माहे रे्ब्रवुारी अखेर संपुष्ट्टात येते. अशा पदारं्े 
वतेन आहवरत करण्यापूवी वद.१ मार्च पासून अशा पदानंा मुदतवाढ देण्यार्े आदेश संबंवधत प्रशासकीय 
ववभागांमार्च त वनगचवमत करण्यात येतात. सदर आदेशाद्वारे सवच ववभागाचं्या  अस्िायी पदानंा वद. ३१ मे, 
२०२० पयंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदरर् े आदेश सवच सावचजवनक उपक्रम, महामंडळे व स्िावनक स्वराज्य संस्िा यानंा देखील 
लागू राहतील.  

सदर आदेशाच्या अनुषंगाने तपशीलवार सूर्ना ववत्त ववभागामार्च त स्वतंत्रपरे् वनगचवमत 
करण्यात येतील.   

 सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्यार्ा संकेताकं 202003311432531505 असा आहे. हा आदेश  
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांर्े आदेशानुसार व नावंाने, 

 

 
                                   (अजोय मेहता) 
                         मुख्य सवर्व, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- 
1.मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा/ववधानपवरषद, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवर्वालय, मंुबई 
2. सवच सन्माननीय ववधानसभा / ववधान पवरषद व संसद सदस्य. 
3. राज्यपालारं्े सवर्व 
4. मुख्यमंत्रयारं्े सवर्व 
५. उपमुख्यमंत्रयारं्े सवर्व 
६. सवच मंत्री व राज्यमंत्री यारं्े खाजगी सवर्व 
७. सवच मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग 
८. मंत्रालयीन सवच ववभागांच्या अवधनस्त असलेल्या सवच ववभागारं्े व कायालयांर्े प्रमुख 
९. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्र् न्यायालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन पवरपत्रक क्रमांकः संकीर्च-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 3 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मंुबई. 
1१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, नागपूर 
1२. महालेखापाल (लेखापवरक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर 

                  1३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र नागपूर 
1४.आयुक्त, आयकर (TDS) र्नीरोड, मंुबई 400002 
1५.आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001 
1६.प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा) मंुबई 
1७.सवर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मंुबई 
1८. सवर्व, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवर्वालय, मंुबई 
1९. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यारं्े कायालय, मंुबई 
२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरर्, मंुबई 
2१. मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
2२. ववशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्थनकस रोड, नवी वदल्ली 
2३. सवच ववभागीय आयुक्त 
2४. सवच वजल्हावधकारी 
2५.सवच वजल्हापवरषदारं्े मुख्य कायचकारी अवधकारी 
2६. संर्ालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई 
2७. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
2८. सहसंर्ालक, लेखा व कोषागारे, कोकर्/पुरे्/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावती 
2९.संर्ालक, स्िावनक वनधी लेखा पवरक्षा, कोकर् भवन, नवी मंुबई 
३०. सह संर्ालक, स्िावनक वनधी लेखा पवरक्षा मंुबई/पुरे्/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावती 
3१.ववत्त ववभागातील सवच कायासने 
3२.वनवड नस्ती कोषा प्रशा-5. 
 
 



 

सेवार्थ प्रणालीद्वारे माहे मार्थ, 2020 र्ी 
वेतन देयके तयार करण्याबाबतर्ी 
कायथपध्दती... 

महाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्र. संकीणथ-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु र्ौक, 

 मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
वदनाकं: 01 एवप्रल, 2020. 

शासन पवरपत्रक 
वार्ा:- शासन पवरपत्रक क्र. संकीणथ-2020/प्र.क्र.62/कोषा प्रशा-5, वद.31.03.2020 

कोव्हीड-19 मुळे वनमाण झालेल्या आरोग्य व आर्थर्क आपत्तीवर मात करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यार्ी 
एकंदर आर्थर्क पवरस्थर्ती ववर्ारात घेता, खर्ात काटकसर करणे तसेर् काही खर्थ पुढे ढकलणे गरजेर्े 
आहे. त्याअनुषंगाने माहे मार्थ, 2020 र्े एवप्रल, 2020 मध्ये  प्रदान करण्यात येणारे वतेन दोन टप्पप्पयात 
अदा करण्यार्ा वनणथय उपरोक्त वार्ा येर्ील नमूद शासन पवरपत्रकान्वये घेण्यात आला आहे.  

2.   या प्रयोजनासाठी वतेन म्हणजे सवथ अनुज्ञये भत्तयासंह वतेन ववर्ारात ायाव.े 

3. वतेन आहरीत करण्यार्ी कायथवाही व सेवार्थ प्रणालीमार्थ त माहे मार्थ, 2020 र्ी पवहल्या टप्पप्पयार्ी 
वतेन देयके तयार करणेबाबत कोषागारे आवण आहरण व संववतरण अविकारी यानंा खालीलप्रमाणे सूर्ना 
देण्यात येत आहेत. 

1. पवहल्या टप्पप्पयात माहे मार्थ, 2020 र् ेवतेन मा. लोकप्रवतवनिींना 40%, गट अ व ब वगातील 
कमथर्ाऱयाकंरीता 50%, गट क वगातील कमथर्ाऱयाकंरीता 75%, याप्रमाणे वतेन प्रदान करण्यात 
येणार आहे. तर्ावप, गट ड कमथर्ाऱयारं्े एकार् टप्पप्पयात 100% वतेन प्रदान करण्यात येणार आहे. 

2. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे पवहल्या टप्पप्पयातील वतेन अदा करण्याच्या दृष्ट्टीने 
अविकारी/कमथर्ारी यारं्ी संपूणथ मवहन्यार्ी उप स्थर्ती ववर्ारात ायावी. उपस्थर्त वदवसापंैकी 
उपरोक्तप्रमाणे नमूद केलेल्या टक्केवारीनुसार पवहल्या टप्पप्पयात वतेन आहवरत करण्याच्या 
वदवसारं्ी गणना करावी. टक्केवारीनुसार उप स्थर्त वदवसारं्ी संख्या अपूणांकात येत असल्यास 
ती पुढील पूणांकात मोजावी आवण तेवढयार् वदवसारं्े वतेन देयक सेवार्थ प्रणालीतून तयार कराव.े 
असे करताना कोव्हीड-19 र्ा संसगथ रोखण्याकरीता देण्यात आलेल्या सवलतीर्ा कालाविी हा 
कायालयीन उप स्थर्तीर्ा कालाविी म्हणनू गणण्यात यावा. उदाहरणादाखल मार्थ, 2020 या 
संपूणथ मवहन्यात उपस्थर्त असलेल्या कमथर्ाऱयारं्ी पवहल्या टप्पप्पयातील वतेनाच्या दृष्ट्टीने ग्राहय 
िरावयाच्या उप स्थर्तीच्या वदवसारं्ी गणना खाली दशथववली आहे.  
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40% कालाविी वदनांक 01/03/2020 ते वदनांक 13/03/2020 
50% कालाविी वदनांक 01/03/2020 ते वदनांक 16/03/2020 
75% कालाविी वदनांक 01/03/2020 ते वदनांक 24/03/2020 

3. उपरोक्त प्रमाणे ठराववक कालाविीर्े वतेन काढण्यासाठी सवथ अविकारी/कमथर्ारी (गट अ, ब  व 
क) असे थवतंत्र नवीन “सप्पलीमेंटरी बील” गु्रप तयार करुन सदर “बील गु्रप” मध्ये संबंवितानंा 
“अटॅर्” करण्यात याव.े  

4. एकूण उपस्थर्तीच्या 40%, 50%, 75% याप्रमाणे देयके संथकरीत करावयार्ी झाल्यास सेवार्थ 
प्रणालीत असलेल्या “Broken Period” या पयायाअंतगथत देयके संथकरीत करणे आवश्यक आहे. 

5. माहे मार्थ, 2020 र्े वतेन काढण्यासाठी Supp./Arrears/Susp./Nill billgroup या रेवडओ 
बटनावर स्क्लक करुन, Pay Year 2019-2020 व Pay Month मार्थ “वसलेक्ट” करावा. 

6. “सेवार्थ” प्रणालीत Assistant Login  Current Path: Worklist  Payroll  Employee 
Information  Broken Period या मागाव्दारे उपस्थर्तीच्या नोंदी घेऊन Broken Period 
“सेव्ह” करावा. “Broken Period” हा पयाय केवळ 40%, 50%, 75% वतेन अदा 
करण्याकरीतार् वापरावा.  

7. गट “ड” साठी “रेग्यूलर बील गु्रप” र्ा वापर करुन Bill Type - Regular वनवड करुनर् त्यारं्े 
वतेन देयक तयार कराव.े 

8. गट अ, ब  व क र्े र्ेंज थटेटमेंट करताना प्रर्म वषथ 2020, मवहना मार्थ त्यानंतर “वबल ग्रुप” 
वनवडावा. तदनंतर वबल टाईप सप्पलीमेंटरी पे वबल वसलेक्ट करुन र्ेंज थटेटमेंट जनरेट कराव.े 

4. देयकातून करावयाच्या ववववि कपाती :- 

1) एन.पी.एस. कमथर्ाऱयारं्े थवत:र्े अंशदान व वनयोक्त्यार्े अंशदान हे जेवढया वदवसारं्े वतेन 
आहवरत करण्यात येत आहे तेवढयार् कालाविीशी मयावदत कपात करावी. 

2) गट अ, ब व क कमथर्ाऱयाचं्या बाबतीत भववष्ट्य वनवाह वनिी वगथणीर्ी 100% कपात पुढील टप्पप्पयात 
आहवरत करावयाच्या वतेनातून करण्यात यावी. तर्ावप, मावसक वगथणीर्ी रक्कम दुसऱया 
हप्पत्याच्या देय रकमेपेक्षा जाथत असल्यास मावसक वगथणी दुसऱया हप्पत्याच्या रकमेइतकी वसमीत 
करावी. 

3) शासकीय कमथर्ाऱयाने घेतलेल्या अवग्रमाच्या मुद्दल/व्याजार्ी वसुली मार्थ मवहन्याच्या वतेनातून 
करण्यात येऊ नये. अस े केल्यामुळे अवग्रम वसूलीर्ा कालाविी सध्याच्या वनयोजनापेक्षा एक 
मवहन्याने पुढे जाणार आहे. तर्ावप, माहे मार्थ 2020 मध्ये जे कमथर्ारी सेवावनवृत्त होणार असतील 
त्यारं्ा परतरे्डीर्ा वशल्लक हप्पता त्यानंा देय असणाऱया दुसऱया टप्पप्पयातील वतेनातून वसुल 
करण्यात यावा.  

4) व्यवसाय कर व गट ववमा योजनेर्ी 100% कपात पवहल्या टप्पप्पयाच्या वतेनातून करण्यात यावी. 
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5) शासकीय वनवासथर्ान िारकाचं्या बाबतीत अनुज्ञप्पती शुल्क व सेवाशुल्क यारं्ी 100% कपात 
पवहल्या टप्पप्पयाच्या वतेनातून करण्यात यावी.   

5.  देयकासोबत न र्कुता ब्रोकन वपरीयड समरी वरपोटथ जोडण्यात यावा. 

6. अ) आहरण व संववतरण अविकाऱयानंी यापूवीर् देयके तयार करुन कोषागारात सादर केलेली 
असतील तर अशी देयके कोषागारातून आक्षेवपत करण्यात यावी. तदनंतर आहरण व संववतरण अविकारी 
यानंी बीम्स प्राविकारपत्र व सेवार्थमिील वतेन देयक रद्द करुन नव्याने देयक तयार कराव.े 

          ब) आहरण व संववतरण अविकाऱयानंी सेवार्थ प्रणालीत देयके तयार करुन त्यार्े “बीम्स” 
प्राविकारपत्र देखील तयार केल ेअसेल, मात्र अद्यावप कोषागारात देयक सादर केले नसेल अशा प्रकरणी 
देयक कोषागार कायालयात सादर करुन ते आक्षवेपत करुन ायाव.े  

7. कमथर्ाऱयारं्ा अ, ब, क व ड यापैकी गट ठरववतानंा कमथर्ारी सध्या ज्या पदावर कायथरत आहे ते 
पद ववर्ारात ायाव.े कमथर्ाऱयाला लागू असलेल्या वतेनश्रेणीर्ा ववर्ार करण्यात येवू नये. 

8.  सेवार्थ प्रणालीवशवाय वतेन आहवरत करणाऱया इतर आथर्ापनानंी वतेनार्ी पवरगणना उपरोक्त 
सूर्ना ववर्ारात घेवून त्यांच्याकडील प्रणालीद्वारे अर्वा हथतवलवखत पध्दतीने  करावी. 

9. माहे मार्थ, 2020 र्े उवथवरत वतेन दुसऱया टप्पप्पयात अदा करावयार्े आहे. दुसऱया टप्पप्पयाच्या 
कायथपध्दतीबाबत थवतंत्रवरत्या आदेश वनगथवमत करण्यात येतील. 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथर्ळावर 
उपलब्ि करण्यात आले असून, त्यार्ा संकेताकं 202004011227337905 असा आहे. हा आदेश  
वडजीटल थवाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांर्े आदेशानुसार व नावंाने, 

 
                                    (इंद्रवजत गोरे) 
                                 शासनार् ेउप सवर्व 

प्रत- 
1.मा. ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा/वविानपवरषद, महाराष्ट्र वविानमंडळ सवर्वालय, मंुबई. 
2. सवथ सन्माननीय वविानसभा / वविान पवरषद व संसद सदथय. 
3. मा. राज्यपालारं्े सवर्व. 
4. मा.मुख्यमंत्रयारं्े सवर्व. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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५. मा. उपमुख्यमंत्रयारं्े सवर्व. 
६. सवथ मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यारं्े खाजगी सवर्व. 
७. सवथ मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग. 
८. मंत्रालयीन सवथ ववभागांच्या अविनथत असलेल्या सवथ ववभागारं्े व कायालयांर्े प्रमुख. 
९. प्रबंिक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्र् न्यायालय, मंुबई. 
१०. प्रिान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मंुबई. 
1१. प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, नागपूर 
1२. महालेखापाल (लेखापवरक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर. 

                  1३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र नागपूर. 
1४.आयुक्त, आयकर (TDS) र्नीरोड, मंुबई 400002. 
1५.आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001. 
1६.प्रबंिक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा) मंुबई. 
1७.सवर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई. 
1८. सवर्व, महाराष्ट्र वविानमंडळ सवर्वालय, मंुबई. 
1९. प्रबंिक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यारं्े कायालय, मंुबई. 
२०. प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, मंुबई. 
2१. मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
2२. ववशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्थनकस रोड, नवी वदल्ली. 
2३. सवथ ववभागीय आयुक्त. 
2४. सवथ वजल्हाविकारी. 
2५.सवथ वजल्हापवरषदारं्े मुख्य कायथकारी अविकारी. 
2६. संर्ालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
2७. अविदान व लेखा अविकारी, मंुबई. 
2८. सहसंर्ालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावती. 
2९.संर्ालक, थर्ावनक वनिी लेखा पवरक्षा, कोकण भवन, नवी मंुबई. 
३०. सह संर्ालक, थर्ावनक वनिी लेखा पवरक्षा मंुबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नावशक/अमरावती. 
3१.ववत्त ववभागातील सवथ कायासने. 
3२.वनवड नथती कोषा प्रशा-5. 




