
  पदभरतीच्या  अनुषंगाने सूचना. 
 

महाराष्ट्र शासन, 
वित्त विभाग, 

शासन वनर्णय, क्रमांक-पदवन-2022/प्र.क्र.2 /2022/आ.प.ुक. 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
वदनांक :-12 एवप्रल, 2022 

िाचा :- 
1) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-2015/प्र.क्र.41/अर्ण-1, वद.02.06.2015. 
2) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-2015/प्र.क्र.41/अर्ण-1, वद.29.09.2015 
3) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-2015/प्र.क्र.41/अर्ण-1, वदनांक 17.11.2015 
4) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-2015/प्र.क्र.64/विसु-1, वदनांक 15.01.2016 
5)  शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदवन-2016/प्र.क्र.08/विसु-1, वदनांक 11.02.2016. 
6) शासन पवरपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-पदवन-2016/प्र.क्र.30/विस-ु1, वदनांक 16.09.2016. 
7) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदवन-2016/प्र.क्र.30/विसु-1, वदनांक 25.05.2017. 
8) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्णसं-2020/प्र.क्र.65/अर्ण-3 , वदनांक 04.05.2020. 
9) शासन वनर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्णसं-2021/प्र.क्र.48/अर्ण-3, वदनांक 24.06.2021 

प्रस्तािना :- 

  दीर्णकालीन वित्तीय स्रै्यासाठी ितेनािरील खचाचा सरासरी दर हा महसूल िाढीच्या  सरासरी दरापके्षा 
अविक असता कामा नये हे सिणसािारर् तत्ि पाळरे् आिश्यक आहे. त्यादृष्ट्टीने निीन पदवनर्ममती तसचे पदभरती 
यािर संदभण क्र. 1 येर्ील  वद. 02.06.2015 च्या शासन वनर्णयान्िये वनबिं र्ालण्यात आले आहेत. तसचे शासन 
वनर्णय, वदनांक 11.02.2016 ि वद. 25.05.2017 अन्िये प्रशासकीय विभाग ि त्यांच्या अविपत्याखालील 
कायालयातील मंजूर पदाचंा आढािा रे्ऊन सुिावरत आकृतीबिं अंवतम करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या 
आहेत.  
     दरम्यानच्या कालाििीत, कोव्हीड -19 विषार् ूसंसगाच्या महामारीमुळे सन 2020-21 ि  सन 2021-22 

या वित्तीय िषात अर्णव्यिस्रे्िरील होर्ा-या पवरर्ामांबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदभात वित्त विभागाने  
अनुक्रमे वद.04.05.2020 ि वद.24.06.2021 च्या शासन वनर्णयान्िये सविस्तर सूचना वनगणवमत केल्या आहेत. 
वित्त विभागाच्या वद.24.06.2021 च्या शासन वनर्णयातील पवर.क्र.३ येर्ील तरतुदीनुसार, पदभरतीबाबत आदेश 
वनगणवमत करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती.   

     शासन  वनर्णय :- 
  िरील  संदभण क्र. 1 ते 9 येर्ील शासन वनर्णयातील पदभरती िगळता अन्य तरतुदीं कायम ठेिुन       

पदभरतीबाबत  खालीलप्रमारे् सूचना देण्यात येत आहेत.    
(1)     ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या वद.11.02.2016 च्या शासन वनर्णयातील वनदेशाप्रमारे् सिुावरत 
आकृतीबिं अंवतम मंजुर केले आहेत, अशा सुिावरत आकृतीबिंातील महाराष्ट्र लोकसिेा आयोगाच्या कक्षेतील  
पदे  िगळता अन्य पदे 50 टक्के भरण्यास अनुमती  देण्यात येत आहे. िरील प्रमार्ात पदभरतीसाठी एकही पद 
उपलब्ि  होत नसल्यास वकमान एक पद भरता येईल.  
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 (2)    ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या वद.11.02.2016 च्या शासन वनर्णयातील वनदेशाप्रमारे् सिुावरत 
आकृतीबिं अंवतम मंजुर केले आहेत, अशा सिुावरत आकृतीबिंातील  महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या कक्षेतील  
वरक्त पदे 100 टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे. 
(3)   कोविड -19 च्या ससंगाच्या पार्श्णभमूीिर आर्मर्क उपाययोजनांतगणत वद.04.05.2020 चे वनबिं लागू 
झाल्यानंतरच्या कालाििीत  उच्च स्तरीय सवचि सवमतीने / उपसवमतीने मान्यता वदलेली महाराष्ट्र लोकसेिा 
आयोगाच्या कक्षेतील  वरक्त पदे 100 टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.  
     सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळािर उपलब्ि 
असून, त्याचा संकेतांक 202204121800353105 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

          महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 

        
                                                                             (  र.वश.र्ाटगे )  

                                                                                                उपसवचि, महाराष्ट्र  शासन. 
प्रत, 

1. मा.विरोिी  पक्षनेता,वििानपवरषद /वििानसभा, महाराष्ट्र  वििान मंडळ सवचिालय, मंुबई.  
2. सिण सन्माननीय वििानसभा /वििान पवरषद ि संसद सदस्य. 
3. मा.राज्यपालांच ेसवचि, राजभिन मंुबई-३५ 
4. मा.मुख्यमंत्रयांच ेप्रिान सवचि, 
5. सिण मंत्री आवर् राज्यमंत्री यांच ेस्िीय सहायक. 
6. मंत्रालयीन सिण विभाग. 
7. मंत्रालयाच्या सिण विभागाखालील विभाग प्रमुख ि प्रादेवशक विभाग प्रमुख. 
8. वित्त विभागातील सिण कायासने. 
9. प्रबंिक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मंुबई. 
10. प्रबंिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मंुबई. 
11. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंुबई. 
12. सवचि, महाराष्ट्र वििानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
13. प्रबंिक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त यांच ेकायालय, मंुबई. 
14. आयुक्त,राज्य मावहती आयोग (सिण) 
15. सवचि, राज्य वनिडर्कू आयोग, मंुबई. 
16. प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरर्, मंुबई/नागपूर/औरंगाबाद. 
17. राज्य मवहला आयोग, िरळी, मंुबई. 
18. सिण विभागीय आयुक्त. 
19. सिण वजल्हाविकारी. 
20. सिण मुख्य कायणकारी अविकारी, वजल्हा पवरषदा. 
21. महासंचालक, यशदा, राज भिन आिार, बारे्र रोड, पुरे्. 
22. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई. 
23. महालेखापाल-1( लेखा ि अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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24. महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
25. महालेखापाल-2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
26. वसवनयर वरसचण ऑविसर, पे वरसचण युवनट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 

   (व्यय विभाग), खोली क्र.261, नॉर्ण ब्लॉक, निी वदल्ली. 
27. संचालक, लेखा ि कोषागारे, मंुबई. 
28. संचालक, स्र्ावनक वनिी लेखा, निी मंुबई. 
29.सह संचालक, स्र्ावनक वनिी लेखा, निी      मंुबई/पुरे्/नावशक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरािती. 
30. अविदान ि लेखा अविकारी, मंुबई. 
31. वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मंुबई. 
32. वजल्हा लेखा परीक्षा अविकारी, स्र्ावनक वनिी लेखा. 
33. सिण वजल्हा कोषागार अविकारी. 
34. सिण लेखाविकारी, ितेन पडताळर्ी पर्क, मंुबई/पुरे्/नागपूर/औरंगाबाद. 
35. मुख्य अविकारी, सिण नगरपावलका. 
36. कायणकारी अविकारी, कॅन्टोनमेंट बोडण, खडकी/देहू रोड/देिळाली/अहमदनगर. 
37. कुलसवचि, महात्मा िुले कृवष विद्यापीठ, राहूरी, वजल्हा अहमदनगर. 
38. कुलसवचि, मराठिाडा कृवष विद्यापीठ, परभर्ी. 
39. कुलसवचि, कोंकर् कृवष विद्यापीठ, दापोली, वजल्हा रत्नावगरी. 
40. कुलसवचि, पंजाबराि कृवष विद्यापीठ, अकोला. 
41. कुलसवचि, मंुबई विद्यापीठ, मंुबई. 
42. कुलसवचि. पुरे् विद्यापीठ, पुरे्. 
43. कुलसवचि, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 
44. कुलसवचि, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 
45. कुलसवचि, स्िामी रामानंद तीर्ण मराठिाडा विद्यापीठ, नांदेड. 
46. कुलसवचि, वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 
47. कुलसवचि, अमरािती विद्यापीठ, अमरािती. 
48. कुलसवचि, श्रीमती नार्ीबाई दामोदर ठाकरसी मवहला विद्यापीठ, मंुबई. 
49. कुलसवचि, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांि. 
50. कुलसवचि, महाराष्ट्र पशु ि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
51. कुलसवचि, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोरे्रे, रायगड. 
52. बहुजन समाज पाटी, डी-1, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई. 
53. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक क्र.1, नवरमन पॉईंट, मंुबई. 
54. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314 राजभिन, मंुबई 4. 
55. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी (माक्सणिादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, 
        ग्लोब वमल पॅलेस, िरळी मंुबई 13. 
56. इंवडयन नॅशनल कााँगे्रस,महाराष्ट्र प्रदेश कॉगे्रस (आय ) सवमती, वटळक भिन,दादर, 
        मंुबई 25. 
57. राष्ट्रिादी कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रिादी भिन, फ्री पे्रस जनणल मागण, नवरमन पॉईंट, मंुबई 21. 
58. वशिसेना, वशिसेना भिन, दादर, मंुबई 28. 
59. वनिड नस्ती, वित्त विभाग (आ.पु.क.) 
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