महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन अविसूचना, क्रमाांक: िेपुर- 1121/प्र.क्र. 8/सुिारणा-16/सेिा-9
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
विनाांक : 23 एवप्रल, 2021
पहा : 1) शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक : िेपुर-2019/प्र.क्र.1 /सेिा-9,
विनाांक 30 जानेिारी, 2019
शासन अविसूचना
भारताच्या सांवििानाच्या अनुच्छे ि 309 च्या परांतुकान्िये प्रिान करण्यात आलेल्या
अविकाराांचा िापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक : िेपुर2019/प्र.क्र. 1/सेिा-9, विनाांक 30 जानेिारी, 2019 अन्िये वनगगवमत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र
नागरी सेिा (सुिावरत िेतन) वनयम, 2019 सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुिारणा
करीत आहे:पृष्ट्ठ क्रमाांक 137 िरील (१०) गृह विभागाांतगगत (5) आयुक्त राज्य उत्पािन शुल्क या
शीर्गकाखाली अ. क्र. 5 येथील पिनाम “सांचालक/Director” ऐिजी “सांचालक (अांमलबजािणी ि
िक्षता)/Director (Implementation & vigilance)” असे िाचण्यात यािे.
अ.क्र. 6 येथील हे पिनाम “विभागीय उप आयुक्त/Divisional Deputy Commissioner”
ऐिजी “उप आयुक्त (िवरष्ट्ठ) (गट-अ)/Deputy Commissioner (Senior)(Group-A)” असे
िाचण्यात यािे.
अ. क्र. 9 येथील पिनाम “उप आयुक्त/ Deputy Commissioner” ऐिजी “उप आयुक्त
(कवनष्ट्ठ) (गट-अ)/Deputy Commissioner (Junior) (Group-A)” असे िाचण्यात यािे.
सिर अविसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ि असून वतचा सांकेताांक 202104231505028605 हा आहे . हा आिे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार ि नािाने.
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( इांद्रजीत गोरे )
उप सवचि, वित्त विभाग
प्रवत,
1. राज्यपालाांचे सवचि,
2. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि,
3. मांत्री ि राज्यमांत्री, गृह विभाग याांचे स्िीय सहायक,
4. विरोिी पक्षनेता, वििानपवरर्ि/ विरोिी पक्षनेता वििानसभा याांचे स्िीय सहायक
5. प्रिान सवचि, गृह विभाग.
6. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई

शासन अविसूचना क्रमाांकः िेपुर- 1121/प्र.क्र. 8/सुिारणा-16/सेिा-9

7. महालेखापाल-1 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, मुांबई
8. महालेखापाल-2 (लेखा ि परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर
9. महालेखापाल-2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), 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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