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वार्ा 1. शासन ननणचय , नवत्त नवभाग क्रमां क : संकीणच 2015 /प्र.क्र. 41 /अर्च-1 नि.02.06.2015
2. शासन ननणचय , नवत्त नवभाग क्रमांक : संकीणच 2015 /प्र.क्र. 41 /अर्च-1 नि.23.09.2015
3. शासन ननणचय , नवत्त नवभाग क्रमांक : संकीणच 2015 /प्र.क्र. 41 /अर्च-1 नि.17.11.2015
प्रस्तावना शासन ननणचय , नवत्त नवभाग क्रमांक : संकीणच 2015/प्र.क्र. 41 /अर्च-1नि.02.06.2015 अन्वये,
वेतनावरील खर्च ननयंनित करण्याच्या अनषंगाने, पि ननर्ममती व नरक्त पिे भरण्यावर ननबंध घालण्यात
आले आहे त. या शासन ननणचयामध्ये नि.23.09.2015 व नि.17.11.2015 च्या शासन ननणचयान्वये
सधारणा करण्यात आल्या आहे त.

तर्ानप, या शासन ननणचयामध्ये, वैद्यकीय नशक्षण नवभागातील

शासकीय िं त महानवद्यालयातील पिांच्या अनषंगाने काही सधारणा करण्यार्ी बाब शासनाच्या
नवर्ाराधीन होती. त्यास अनसरुन पढीलप्रमाणे सधारणा करण्यात येत आहे .
शासन ननणचय अत्यावश्यक सेवा म्हणून शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टसच, तसेर्, मेडीकल कोंनसल आफ
इंडीया ( MCI )च्या मानकानसार नननित केलेली पिसंख्या नवर्ारात घेऊन, शासकीय वैद्यकीय
महानवद्यालयांतील अध्यापक वगच तसेर्, रुग्णसेवश
े ी संबध
ं ीत कमचर्ारी (पॅरामेनडकल स्टाफ) यांना संिभच
क्र.3 च्या शासन ननणचयान्वये, पिभरतीच्या ननबंधातून वगळण्यात आले आहे. आता त्यार् धतीवर
शासकीय िं त महानवद्यालय व रुग्णालयातील डॉक्टसच, अध्यापक वगच तसेर्, रुग्णसेवश
े ी संबनं धत
कमचर्ारी (पॅरामेनडकल स्टाफ) यांना पिभरतीच्या ननबंधातून वगळण्यात येत असून, आता त्यांना पि
भरती बाबतर्े प्रस्ताव अप्पर मख्य सनर्व (सेवा),सामान्य प्रशासन नवभाग यांच्या सनमतीपढे सािर
करण्यार्ी आवश्यकता राहणार नाही. त्यार्प्रमाणे या संवगातील नरक्त पिांच्या 75 टक्के मयािे त सिर
पिांच्या सेवा प्रवेश ननयमातील भरती प्रनक्रयेर्े पालन करुन पिे भरण्यार्ी मभा राहील.
सिर शासन ननणचय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्यार्ा संकेतांक 201711141520266605 असा आहे . हा शासन ननणचय
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आिेशानसार व नावाने.
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(य.ि.िे शकर)
उप सनर्व, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. मा.राज्यपालांर्े सनर्व,
2. मा.मख्यमंत्रयांर्े प्रधान सनर्व,

शासन ननणचय क्रमांकः संकीणच 2015/प्र.क्र. 41 /अर्च-1

3. सवच नवरोधी पक्षनेता, नवधान पनरषि/नवधान सभा, महाराष्ट्र नवधानमंडळ
सनर्वालय, मंबई.
4. सवच मंिी आनण राज्यमंिी यांर्े खाजगी सनर्व.
5. सवच सहसनर्व/उपसनर्व,नवत्त नवभाग,मंिालय, मंबई.
6. मंिालयाच्या सवच नवभागाखाली नवभाग प्रमख व प्रािे नशक नवभाग प्रमख.
7. प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (मूळ शाखा), मंबई.
8. प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (अपील शाखा), मंबई.
9. सनर्व, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंबई.
10. प्रधान सनर्व, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनर्वालय, मंबई.
11. प्रबंधक, लोकआयक्त व उपलोकआयक्त यांर्े कायालय, मंबई.
12. पनरवहन आयक्त महाराष्ट्र राज्य, मंबई.
13. नवशेष आयक्त, महाराष्ट्र सिन, कोपर्मनकस रोड, नवी निल्ली ११०००१.
14. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण, मंबई/नागपूर/औरं गाबाि.
15. सवच नवभागीय आयक्त.
16. सवच नजल्हानधकारी.
17. सवच नजल्हा पनरषिांर्े मख्य कायचकारी अनधकारी,
18. सवच नजल्हा पनरषिार्े अर्च नवभागातील मख्य लेखा व नवत्त अनधकारी.
19. महासंर्ालक, मानहती व जनसंपकच संर्ालनालय,मंबई.
20. प्रधान महालेखापाल-1(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंबई.
21. प्रधान महालेखापाल-1(लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र, मंबई.
22. महालेखापाल-2(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर.
23. महालेखापाल-2(लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर.
24. संर्ालक, लेखा व कोषागारे, मंबई.
25. संर्ालक, स्र्ाननक ननधी लेखा, नवी मंबई.
26. सह संर्ालक (सधारणा), लेखा व कोषागारे संर्ालनालय, मंबई
27. सह संर्ालक, लेखा व कोषागारे, नवी मंबई / पणे / नानशक / औरगांबाि /
नागपूर / अमरावती.
28. सह संर्ालक, स्र्ाननक ननधी लेखा, नवी मंबई / पणे / नानशक / औरं गाबाि /
नागपूर / अमरावती.
29. अनधिान व लेखा अनधकारी, मंबई.
30. ननवासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मंबई.
31. सवच उप कोषागार अनधकारी.
32. सवच नजल्हा कोषागार अनधकारी.
33. सवच लेखानधकारी, वेतन पडताळणी पर्क, मंबई/पणे/नागपूर/औरं गाबाि.
34. सहकार व वस्त्रोद्योग नवभाग (काया हाऊससग सेल १९ सी),मंिालय, मंबई.
35. सवच राजकीय पक्षांर्ी कायालये
36. नवत्त नवभागातील सवच कायासने.
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