महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन अविसूचना, क्रमाांक: िेपर
ु - 1121/प्र.क्र. 1/सुिारणा-12 /सेिा-9
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
विनाांक : 08 जानेिारी, 2021
पहा : 1) शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक : िेपर
ु -2019/प्र.क्र.1 /सेिा-9,
विनाांक 30 जानेिारी, 2019
शासन अविसूचना
भारताच्या सांवििानाच्या अनुच्छे ि 309 च्या परां तुकान्िये प्रिान करण्यात आलेल्या अविकाराांचा िापर करुन
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक : िेपर
ु -2019/प्र.क्र. 1 /सेिा-9, विनाांक 30
जानेिारी, 2019 अन्िये वनगगवमत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेिा (सुिावरत िेतन) वनयम, 2019 सोबत
जोडलेल्या अनुसच
ू ीत पुढीलप्रमाणे सुिारणा करीत आहे त.
1.

पृष्ट्ठ क्रमाांक

291 िरील कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाांतगगत (१) वशकाऊ उमेििारी योजना

(मूलभूत प्रवशक्षण ि सांबवां ित औद्योवगक केंद्रासह) या शीर्गकाखालील अ.क्र. 35 येथील सहायक वशक्षणाथी
सल्लागार (ताांवत्रक) (िवरष्ट्ठ) या ऐिजी सहायक प्रवशक्षणाथी सल्लागार (ताांवत्रक) (िवरष्ट्ठ) असे िाचण्यात यािे.
2.

पृष्ट्ठ क्रमाांक

291 िरील कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाांतगगत (१) वशकाऊ उमेििारी योजना

(मूलभूत प्रवशक्षण ि सांबवां ित औद्योवगक केंद्रासह) या शीर्गकाखालील अ.क्र. 37 येथील कवनष्ट्ठ
सिेक्षक-वन-कवनष्ट्ठ प्रवशक्षणाथी सल्लागार (ताांवत्रक) या पिाचा िेतनस्तर S-17 : 47600-151100 Senior
Scale असा िाचण्यात यािा.
3.

पृष्ट्ठ क्रमाांक 291 िरील कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाांतगगत (2) व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण
सांचालनालय (खुद्द) ि विभागीय कायालये या शीर्गकाखालील अ.क्र. 24 येथील नोंि पुढीलप्रमाणे
सुिावरत करण्यात येत आहे :-

अ. क्र.

पिनाम

िेतनबॅंड

ग्रेड िेतन

िेतन स्तर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

24

कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमर

9300-34800

4400

S-15 : 41800-132300

4.

पृष्ट्ठ क्रमाांक 292 िरील कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाांतगगत (1) वशकाऊ उमेििारी योजना

मूलभूत प्रवशक्षण ि सांबवां ित औद्योवगक केंद्रासह) या शीर्गकाखालील अ.क्र. 39 च्या खाली पुढील निीन नोंिीचा
समािेश करण्यात येत आहे :-
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अ. क्र.

पिनाम

िेतनबॅंड

ग्रेड िेतन

िेतन स्तर

(1)
39-अ

(2)
गवणत तथा

(3)
(१)9300-34800

(4)
4300

(5)
S-14 : 38600-122800

(2)9300-34800

4400

S-15 : 41800-132300

वचत्रकला वनिे शक
(Senior Scale)
(3)9300-34800

(Senior Scale)
4800

S-17 : 47600-151100

(Selection Grade for

(Selection Grade for

20% posts)

20% posts)

5. पृष्ट्ठ क्रमाांक 293 िरील कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाांतगगत (2) औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्था या
शीर्गकाखालील अ.क्र. 58 येथील नोंि पुढीलप्रमाणे सुिावरत करण्यात येत आहे :अ. क्र.

पिनाम

िेतनबॅंड

ग्रेड िेतन

िेतन स्तर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

58

गवणत तथा

(१)9300-34800

4300

S-14 : 38600-122800

(2)9300-34800

4400

S-15 : 41800-132300

वचत्रकला वनिे शक

(Senior Scale)
(3)9300-34800

6.

(Senior Scale)
4800

S-17 : 47600-151100

(Selection Grade for

(Selection Grade for

20% posts)

20% posts)

पृष्ट्ठ क्रमाांक 295 िरील कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाांतगगत (4) उच्च माध्यवमक ि ताांवत्रक शाळा
या शीर्गकाखालील अ.क्र. 88 च्या खाली निीन नोंिीचा समािेश करण्यात येत आहे :पिनाम

िेतनबॅंड

ग्रेड िेतन

िेतन स्तर

(2)
पूणगिळ
े वनिे शक

(3)
(१)9300-34800

(4)
4300

(5)
S-14 : 38600-122800

(2)9300-34800

4400

S-15 : 41800-132300

अ. क्र.
(1)
88-अ

(विलक्षी)
(Senior Scale)
(3)9300-34800

(Senior Scale)
4800

S-17 : 47600-151100

(Selection Grade for

(Selection Grade for

20% posts)

20% posts)
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88-ब

पूणगिळ
े वनिे शक

(१)9300-34800

4300

S-14 : 38600-122800

(2)9300-34800

4400

S-15 : 41800-132300

(वक.कौ)
(Senior Scale)
(3)9300-34800

(Senior Scale)
4800

S-17 : 47600-151100

(Selection Grade for

(Selection Grade for

20% posts)

20% posts)

7. पृष्ट्ठ क्रमाांक 291 िरील कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभागाांतगगत (२) व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण
सांचालनालय (खुद्द) ि विभागीय कायालये या शीर्गकाखालील अ.क्र. 28 च्या खाली पुढीलप्रमाणे निीन
नोंि करण्यात येत आहे :अ. क्र.

पिनाम

िेतनबॅंड

ग्रेड िेतन

िेतन स्तर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

28-अ

भाांडारपाल

5200-20200

2400

S-8 : 25500-81100

सिर अविसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या सांकेतस्थळािर उपलब्ि

असून तीचा सांकेताांक 202101081611540005 हा आहे . हा आिे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार ि नािाने.
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( इांद्रवजत गोरे )
उप सवचि, वित्त विभाग
प्रवत,

1.राज्यपालाांचे सवचि,
2.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि,
3.मांत्री ि राज्यमांत्री, कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग याांचे स्िीय सहायक,

4.विरोिी पक्षनेता, वििान पवरर्ि/विरोिी पक्षनेता, वििान सभा याांचे स्िीय सहायक,
5.प्रिान सवचि, कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग.

6.महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई
7.महालेखापाल-1 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई
8.महालेखापाल-2 (लेखा ि परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3

शासन अविसूचना क्रमाांकः िेपुर- 1121/प्र.क्र. 1/सुिारणा-12 /सेिा-9

9.महालेखापाल-2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर
10.सांचालक, लेखा ि कोर्ागारे, मुांबई
11.अवििान ि लेखा अविकारी, मुांबई
12.वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई
13.सिग वजल्हा कोर्ागार अविकारी,
14.लेखा अविकारी, िेतन पडताळणी पथक (सिग)

15.वनिड नस्ती, वित्त विभाग (सेिा-9)
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