












वतेनावरील    खर्च  ननयंनित   करणे. 
 

महाराष्ट्र शासन 
नवत्त नवभाग 

शासन ननणचय क्रमाकं- पदनन-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आ.पु.कक्ष 
मादाम कामा मागच, हुतात्मा राजगुरु र्ौक, 

मंिालय, मंुबई-४०० ०३२. 
नदनाकं :- 25 मे, २०१७. 

वार्ा :- 
१) शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, क्रमाकं-संकीणच-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्च-१, नदनाकं ०२.०६.२०१५. 
२) शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, क्रमाकं-संकीणच-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्च-१, नदनाकं २३.०९.२०१५. 
३) शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, क्रमाकं-संकीणच-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्च-१, नदनाकं १७.११.२०१५. 
४) शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, क्रमाकं-संकीणच-२०१५/प्र.क्र.६४/नवस-ु१, नदनाकं १५.०१.२०१६. 
५)  शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, क्रमाकं-पदनन-२०१६/प्र.क्र.०८/नवस-ु१, नदनाकं ११.०२.२०१६. 
६) शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, क्रमाकं-पदनन-२०१६/प्र.क्र.३०/नवस-ु१, नदनाकं १६.०९.२०१६. 
 
प्रस्तावना :- 

  दीर्चकालीन नवत्तीय स्रै्यासाठी वतेनावरील खर्ार्ा सरासरी दर हा महसूल वाढीच्या  
सरासरी दरापेक्षा अनिक असता कामा नय े हे सवचसािारण तत्व पाळणे आवश्यक आहे. 
त्यादृष्ट्टीने नवीन पदननर्ममती तसेर् पदभरती यावर संदभच क्र. १ येर्ील नद. ०२.०६.२०१५ च्या 
शासन ननणचयान्वये ननबंि र्ालण्यात आले आहेत. तसेर् शासन ननणचय, नदनाकं ११.०२.२०१६ व 
नद.16.9.2016 च्या शासन ननणचयाअन्वये प्रशासकीय नवभाग व त्याचं्या अनिपत्याखालील 
कायालयातील मंजूर पदारं्ा आढावा रे्ऊन सुिानरत आकृतीबंि  नद.30 एनप्रल, 2017 पयंत 
अंनतम करण्याच्या सूर्नाही देण्यात आल्या आहेत.  

तर्ानप,  वरील शासन ननणचयानुसार प्रशासकीय नवभागाकंडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाहीत 
असे ननदशचनास आले आहे. यास्तव सवच प्रशासकीय नवभागाकंडून आकृतीबंि अंनतम 
करण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून गानंभयाने प्रयत्न करण्याच्यादृष्ट्टीने खालीलप्रमाणे कायचवाही 
करण्यार्ा शासनाने ननणचय रे्तला आहे.  

 
 शासन ननणचय :- 
 

शासन ननणचय नद.११ फेब्र्रवुारी, २०१६ नुसार सवच प्रशासकीय नवभागानंी उच्र्स्तरीय सनर्व 
सनमतीर्ी मान्यता रे्ऊन सुिानरत आकृतीबंि नननित करणे अननवायच करण्यात आले आहे. 
सदर आकृतीबंि अंनतम करण्यासाठी नद.30 एनप्रल, 2017 पयंत नदलेली मुदतवाढ संपुष्ट्टात 
आली असल्याने आकृतीबंि नननित करण्यासाठी नद.31 ऑगस्ट, 2017 पयंत अंनतम मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
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 प्रत्येक नवभागाने मानहती तंिज्ञानावर आिानरत नवनवि माध्यमातून गतीमानता 
आणण्यासाठी प्रयत्न करुन एकूण मानव संसािनारं्ी मागणी 30 टक्कक्कयाने कमी करणे गरजेर्े 
आहे  
 जे प्रशासकीय नवभाग सेवार्च / शालार्च प्रणालीतील मंजूर पदसंख्येत असललेी 
तफावत व इतर िटुी दूर करुन, आकृतीबंि नव्याने अंनतम करुन रे्तील, त्यार् नवभागानंा 
नदनाकं ०२.०६.२०१५ च्या शासन ननणचयानुसार तसेर् त्यानंतर (अ) शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, 
क्रमाकं-संकीणच-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्च-१, नदनाकं २३.०९.२०१५, (ब) शासन ननणचय, नवत्त 
नवभाग, क्रमाकं-संकीणच-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्च-१, नदनाकं १७.११.२०१५ आनण (क) शासन 
ननणचय, नवत्त नवभाग, क्रमांक-संकीणच-२०१५/प्र.क्र.६४/नवसु-१, नदनाकं १५.0१.२०१6 या शासन 
ननणचयान्वये  देण्यात आलले्या  सूर्नानुंसार पदभरती करण्यास मुभा राहील.  
 जे प्रशासकीय नवभाग आकृतीबंि अंनतम मंजूर करुन रे्णार नाहीत, तोपयंत त्या 
नवभागानंा नवीन पदननर्ममती तसेर् पदभरती करता येणार नाही. तसेर् तोपयंत पदे रुपातंनरत 
करण्यासही अनुमती देण्यात येणार नाही.  
 सदर शासन ननणचय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्र्ळावर उपलब्ि करण्यात आला असून, त्यार्ा संकेताकं 201705251522227405 
असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
  

        

                                                                                                  ( सुमीत मनिक )  
                                                                                                     मुख्य सनर्व, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
१. मा.नवरोिी  पक्षनेता,नविानपनरषद /नविानसभा, महाराष्ट्र  नविान मंडळ सनर्वालय, मंुबई.  
२. सवच सन्माननीय नविानसभा /नविान पनरषद व संसद सदस्य. 
3. मा.राज्यपालारं्े सनर्व, राजभवन मंुबई-३५ 
4. मा.मुख्यमंत्रयारं्े प्रिान सनर्व, 
5. सवच मंिी आनण राज्यमंिी यारं्े स्वीय सहायक. 
6. मंिालयीन सवच नवभाग. 
7. मंिालयाच्या सवच नवभागाखालील नवभाग प्रमुख व प्रादेनशक नवभाग प्रमुख. 
8. नवत्त नवभागातील सवच कायासने. 
9. प्रबंिक, उच्र् न्यायालय (मूळ शाखा), मंुबई. 
10. प्रबंिक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा), मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. सनर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई. 
12. सनर्व, महाराष्ट्र नविानमंडळ सनर्वालय, मंुबई. 
13. प्रबंिक, लोक आयुक्कत व उप लोक आयुक्कत यारं्े कायालय, मंुबई. 
14. आयुक्कत,राज्य मानहती आयोग (सवच) 
15. सनर्व, राज्य ननवडणकू आयोग, मंुबई. 
16. प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानिकरण, मंुबई/नागपूर/औरंगाबाद. 
17. राज्य मनहला आयोग, वरळी, मंुबई. 
18. सवच नवभागीय आयुक्कत. 
19. सवच नजल्हानिकारी. 
20. सवच मुख्य कायचकारी अनिकारी, नजल्हा पनरषदा. 
21. महासंर्ालक, यशदा, राज भवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
22. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई. 
23. महालेखापाल-1( लेखा व अनुज्ञयेता ), महाराष्ट्र, मंुबई. 
24. महालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
25. महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
26. नसननयर नरसर्च ऑनफसर, प ेनरसर्च युननट, भारत सरकार, नवत्त मंिालय 

   (व्यय नवभाग), खोली क्र.261, नॉर्च ब्लॉक, नवी नदिी. 
27. संर्ालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई. 
28. संर्ालक, स्र्ाननक ननिी लेखा, नवी मंुबई. 
29.सह संर्ालक, स्र्ाननक ननिी लेखा, नवी मंुबई/पुणे/नानशक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 
30. अनिदान व लेखा अनिकारी, मंुबई. 
31. ननवासी लेखा परीक्षा अनिकारी, मंुबई. 
32. नजल्हा लेखा परीक्षा अनिकारी, स्र्ाननक ननिी लेखा. 
33. सवच नजल्हा कोषागार अनिकारी. 
34. सवच लेखानिकारी, वतेन पडताळणी पर्क, मंुबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 
35. मुख्य अनिकारी, सवच नगरपानलका. 
36. कायचकारी अनिकारी, कॅन्टोनमेंट बोडच, खडकी/देहू रोड/देवळाली/अहमदनगर. 
37. कुलसनर्व, महात्मा फुल ेकृनष नवद्यापीठ, राहूरी, नजल्हा अहमदनगर. 
38. कुलसनर्व, मराठवाडा कृनष नवद्यापीठ, परभणी. 
39. कुलसनर्व, कोंकण कृनष नवद्यापीठ, दापोली, नजल्हा रत्नानगरी. 
40. कुलसनर्व, पंजाबराव कृनष नवद्यापीठ, अकोला. 
41. कुलसनर्व, मंुबई नवद्यापीठ, मंुबई. 
42. कुलसनर्व. पुणे नवद्यापीठ, पुणे. 
43. कुलसनर्व, नागपूर नवद्यापीठ, नागपूर. 
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44. कुलसनर्व, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा नवद्यापीठ, औरंगाबाद. 
45. कुलसनर्व, स्वामी रामानंद तीर्च मराठवाडा नवद्यापीठ, नादेंड. 
46. कुलसनर्व, नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापूर. 
47. कुलसनर्व, अमरावती नवद्यापीठ, अमरावती. 
48. कुलसनर्व, श्रीमती नार्ीबाई दामोदर ठाकरसी मनहला नवद्यापीठ, मंुबई. 
49. कुलसनर्व, उत्तर महाराष्ट्र नवद्यापीठ, जळगावं. 
50. कुलसनर्व, महाराष्ट्र पशु व मत्स्यनवज्ञान नवद्यापीठ, नागपूर. 
51. कुलसनर्व, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंिज्ञान नवद्यापीठ, लोणेरे, रायगड. 
52. बहुजन समाज पाटी, डी-1, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई. 
53. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक क्र.1, ननरमन पॉईंट, मंुबई. 
54. भारतीय कम्युननस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314 राजभवन, मंुबई 4. 
55. भारतीय कम्युननस्ट पाटी (माक्कसचवादी), महाराष्ट्र कनमटी, जनशक्कती हॉल, 
        ग्लोब नमल पॅलेस, वरळी मंुबई 13. 
56. इंनडयन नॅशनल कााँगे्रस,महाराष्ट्र प्रदेश कॉगे्रस (आय ) सनमती, नटळक भवन,दादर, 
        मंुबई 25. 
57. राष्ट्रवादी कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनचल मागच, ननरमन पॉईंट, मंुबई 21. 
58. नशवसेना, नशवसेना भवन, दादर, मंुबई 28. 
59. ननवड नस्ती, नवत्त नवभाग (आ.पु.क.). 

 
 



                                                                                वतेनावरील खर्च ननयंनित करणे. 

                                                                महाराष्ट्र शासन 
नवत्त नवभाग 

शासन ननणचय क्रमाकंः  संकीणच-2015/प्र.क्र.41/अर्च-1 
मादाम कामा मागच, हुतात्मा राजगुरु र्ौक, 

मंिालय, मंुबई- 400 032. 
     तारीख: 02  जून, 2015  
  

 

शासन ननणचय  
 

मा. राज्यपाल महोदयानंी नद. 12.11.2014 रोजी राज्य नवधानमंडळाच्या अनधवशेनातील 
अनभभाषणात राज्यार्ी आर्थर्क स्थर्ती, राज्यार्ी थवीकृत दानयत्व,े भनवष्ट्यातील वाटर्ाल आनण खर्च 
अनधक पारदशचक व कायचक्षमतेने करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना नवषद करणारी श्वेत पनिका 
शासनाकडून काढण्यात येईल, असे थपष्ट्ट केले होते.  त्यास अनुसरुन मार्च 2015 च्या अर्चसंकल्पीय 
अनधवशेनात महाराष्ट्र राज्याच्या नवत्तीय स्थर्तीबाबत श्वेत पनिका सादर करण्यात आली.  या श्वेत 
पनिकेमध्ये (पृ.10 वर ) "दीर्चकालीन नवत्तीय थरै्यासाठी वतेनवाढीवरील खर्ार्ा सरासरी दर हा 
महसूली वाढीच्या सरासरी दरापेक्षा अनधक असता कामा नये, हे तत्व सवचमान्य आहे."   असे नमूद 
करण्यात आले आहे.   
2. सन 2015-16 र् ेअर्चसंकल्पीय अंदाज सादर करतानंा महसूल वाढीर्ा दर 9.64 % इतका 
अपेनक्षत धरण्यात आला आहे.  हा महसूल वाढीव दर लक्षात रे्ता, नदर्चकालीन नवत्तीय थरै्यासाठी 
वतेनवाढीर्ा सरासरी दर हा महसूल वाढीच्या सरासरी दरापेक्षा अनधक असता कामा नये, हे सवचमान्य 
तत्व पाळणे आवश्यक आहे.  तसेर् नद. 1.1.2016 पासून सातव्या वतेन आयोगाच्या अपेनक्षत 
नशफारशीमुळे वतेनावरील खर्ात मोठी वाढ संभवते.  या सवच बाबींर्ा नवर्ार करुन नवीन पदननर्थमती 
तसेर् पदभरती यावर ननयंिण आणाव ेककवा कसे, ही बाब शासनाच्या नवर्ाराधीन होती.   
3. वरील पाश्वचभमूीवर शासन आता पुढील प्रमाणे ननदेश देत आहे :- 
 अ) नवीन पदननर्थमती  हे आदेश ननर्ाल्यापासून पूणचपणे बदं राहील.  माि, हे बंधन नसडको, 
MMRDA, PMRDA, NIT, NMRCL, MMRCL, PMRCL, यासारख्या आर्थर्क सक्षम थवायत्त 
संथर्ानंा तसेर् कें द्र शासन पुरथकृत (ज्या आथर्ापनारं्े पगार कें द्र शासनाच्या अनुदानातून होतात) 
संथर्ानंा लागू राहणार नाहीत.   
 ब) खालील "क" मध्य े नमूद केलेल्या संवगाव्यनतनरक्त इतर संवगातील सरळ सेवचे्या 
कोट्यातील नरक्त असणाऱ्या पदापंैकी 50% ककवा एकूण संवगाच्या 4% यापैकी जे कमी असेल 
इतकीर् पदे भरण्यात यावीत.  
 क) नशक्षक, पोलीस कॉन्थटेबल, ग्राम सेवक, तलाठी, आरोग्य पनरर्ारीका, पशुधन परीवके्षक, 
मत्थय व्यवसाय नवभागार्े तालुका थतरावरील अनधकारी, वन रक्षक, कृषी सहायक, पाटबधंारे 
नवभागार्े कननष्ट्ठ अनभयंता या संवगात एकूण नरक्त पदापंैकी 75% पयंत पदे भरण्यास मुभा राहील. 
 ड) उवचरीत पदे भरण्यासाठी अपर मुख्य सनर्व (सेवा), सामान्य प्रशासन नवभाग, याचं्या 
अध्यक्षतेखाली सनमती राहील.  या सनमतीपुढे प्रथताव सादर करतानंा नवभागाने खात्यात सध्या 
वतेनावर होणारा खर्च व त्यात होणारी संभाव्य वाढ यारं्ा आढावा रे्ऊनर् प्रथताव सादर करणे 
आवश्यक आहे. 
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4. प्रशासकीय नवभागाला प्रशासनावर कोणताही नवपरीत पनरणाम न होता, नवभागामध्ये एकूण 
उपलब्ध कमचर्ाऱ्यारं्े समायोजन करण्यार्े संपूणच अनधकार राहतील.  नवभागाच्या ज्या संवगाच्या 
बाबतीत कामारं्ी आवश्यकता कमी झाली आहे, अशा संवगातील पदारं्ी नवभागातील तीर् वतेनश्रेणी 
असलेल्या दुसऱ्या संवगात आवश्यकतेनुसार पदे थर्ानातंरण करता येतील.  तर्ानप त्या नवभागातंगचत 
एकूण पद संख्यचे्या मयादेतर् अस ेसमायोजन राहील.  जर पदे थर्ानातंरण करावयाच्या संवगांर्ी 
वतेनश्रेणी वगेळी असेल तर अशा थर्ानातंरणास उपरोक्त सनमतीर्ी मान्यता आवश्यक राहील. 
 वरीलप्रमाणे कायचवाही अंती काही अनधकारी / कमचर्ाऱ्यारं्े समायोजन नवभागाकडील पदावंर 
करता येत नसल्यास हा अनतनरक्त ठरणारा अनधकारी / कमचर्ारी वृदं शासन ननणचय, नवत्त नवभाग, क्र. 
असंक-1001/प्र.क्र.22/ 2001/नवत्तीय सुधारणा, नद. 10 सप्टेंबर, 2001 नुसार ननगचनमत केलेल्या 
सूर्नेनुसार नवत्त नवभागात कायचरत असलेल्या अनतनरक्त संवगच कक्षाकडे पदननहाय व संवगचननहाय 
वगच करावा.  
5. प्रशासकीय नवभागाने वरील बाबींमुळे कामावर पनरणाम होणार नाही, याकरीता ई-गव्हचनन्स 
र्ा वापर करावा.   
6. अनावश्यक खर्च कमी करणे,  कमी मनुष्ट्यबळार्ा वापर करुन गुणवत्तेर् े प्रशासन करणे, 
यार्बरोबर कामाच्या गुणवत्तेवर पनरणाम न करता खर्च 10-15 % कमी करणाऱ्या अनधकाऱ्याचं्या 
गोपनीय अहवालामध्ये त्याप्रमाणे नोंदी रे्ण्यात याव्यात. 
7. सदर शासन पनरपिक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथर्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा संकेताक  201506021535003905  असा आहे. हे पनरपिक 
नडजीटल थवाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 

                  ( थवा. नश.  क्षनिय ) 
                    मुख्य सनर्व, महाराष्ट्र शासन 
प्रत,    
   1) राज्यपालारं्े सनर्व. 
 २) मुख्यमंत्रयारं्े प्रधान सनर्व. 
 ३) सवच नवधानमंडळ सदथय, नवधानभवन, मंुबई. 
 ४) सवच मंिी आनण राज्यमंिी यारं्े थवीय सहायक. 
 ५) मंिालयीन सवच नवभाग. 
 ६) मंिालयाच्या सवच नवभागाखंाली नवभाग प्रमुख व प्रादेनशक नवभाग प्रमुख. 
 ७) प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (मूळ शाखा), मंुबई. 
 ८) प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा), मंुबई. 
 9) सनर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई. 
 10) सनर्व, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनर्वालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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 11) प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यारं्े कायालय, मंुबई. 
 12) आयुक्त, राज्य मानहती आयोग, (सवच). 
 13) सनर्व, राज्य ननवडणूक आयोग, मंुबई. 
 14) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण, मंुबई / नागपूर / औरंगाबाद. 
 15) राज्य मनहला आयोग, वरळी, मंुबई. 
 16) सवच नवभागीय आयुक्त. 
 17) सवच नजल्हानधकारी. 
 18) सवच मुख्य कायचकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषदा. 
 19) महासंर्ालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
 20) महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई. 
 21) महालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र , मंुबई 
 22) महालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
 23) महालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र , नागपूर  
 24) नसननयर नरसर्च ऑनफसर, पे नरसर्च युननट, भारत सरकार, नवत्त मंिालय (व्यय नवभाग), 
         खोली क्र. 261, नार्च ब्लॉक, नवी नदल्ली. 
 25) संर्ालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई.  
  26) अनधदान व लेखा अनधकारी, मंुबई. 
27) ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई. 
28) नजल्हा लेखा परीक्षा अनधकारी, थर्ाननक ननधी नहशेब. 
29) सवच नजल्हा कोषागार अनधकारी. 
30) सवच लेखानधकारी, वतेन पडताळणी पर्क, मंुबई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद. 
31) मुख्य अनधकारी, सवच नगरपानलका. 
32) कायचकारी अनधकारी, कॅन्टोनमेंट बोडच, खडकी / देहू रोड /  देवळाली / अहमदनगर. 
33) कुलसनर्व, महात्मा फुले कृनष नवद्यापीठ, राहूरी, नजल्हा अहमदनगर. 
34) कुलसनर्व, मराठवाडा कृनष नवद्यापीठ, परभणी. 
35) कुलसनर्व, कोकण कृनष नवद्यापीठ, दापोली, नजल्हा रत्नानगरी. 
36) कुलसनर्व, पंजाबराव कृनष नवद्यापीठ,अकोला. 
37) कुलसनर्व, मंुबई नवद्यापीठ, मुंबई. 
38) कुलसनर्व, पुणे नवद्यापीठ, पुणे. 
39) कुलसनर्व, नागपूर नवद्यापीठ, नागपूर. 
40) कुलसनर्व, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा नवद्यापीठ, औरंगाबाद. 
41) कुलसनर्व, थवामी रामानंद तीर्च मराठवाडा नवद्यापीठ, नादेंड. 
42) कुलसनर्व, नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापूर. 
43) कुलसनर्व, अमरावती नवद्यापीठ, अमरावती. 
44) कुलसनर्व, श्रीमती नार्ीबाई दामोदर ठाकरसी मनहला नवद्यापीठ, मुंबई. 
45) कुलसनर्व, उत्तर महाराष्ट्र नवद्यापीठ, जळगावं. 
46) कुलसनर्व, महाराष्ट्र पशू व मत्थयनवज्ञान नवद्यापीठ, नागपूर. 
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47) कुलसनर्व, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंिज्ञान नवद्यापीठ, लोणेरे, रायगङ 
48) मुख्य लेखा परीक्षक, थर्ाननक ननधी नहशेब, मंुबई. 
49) उप मुख्य लेखा परीक्षक, थर्ाननक ननधी नहशेब, मंुबई. 
50) उप मुख्य लेखा परीक्षक, थर्ाननक ननधी नहशेब,मंुबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नानशक/ 
       अमरावती. 
51) बहुजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-1. 
52) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ., बॅरेक क्रमाकं 1, योगक्षमे समोर,  
       वसंतराव भागवत र्ौक, ननरमन पॉईंट, मंुबई-20. 
53) भारतीय कम्युननथट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभवन, एस.व्ही. पटेल रोड, मंुबई-4. 
54) भारतीय कम्युननथट पाटी (माक्सचवादी), महाराष्ट्र कनमटी, जनशक्ती हॉल, 
       ग्लोब नमल पॅलेस, वरळी, मंुबई-13. 
55) इंनडयन नॅशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सनमती, नटळक भवन,  
       काकासाहेब गाडगीळ मागच, दादर, मंुबई-25. 
56) नॅशननलथट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनचल मागच, ननरमन पॉईंट, मंुबई-21. 
57) नशवसेना, नशवसेना भवन, गडकरी र्ौक, दादर, मंुबई - 28. 
58) नवत्त नवभागातील सवच कायासने. 
59) ननवड नथती, नवत्त नवभाग (अर्च-1)  
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