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प्रसतावना :-  

   राज्यात शासकीय व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंार्ण त गशल्पकारागिर  
प्रगशक्षण योजनेतिंत (CTS) प्रगशक्षण देण्यात येत असुन,  युवकाचंे रोजिारागभमुख प्रगशक्षणाद्वारे 
रोजिार व सवयंरोजिारासाठी सक्षमीकरण करून खाजिी औद्योगिक आस्ापनानंा लािणाऱ्या 
कुशल मनुष्ट्यबळाचा पुरवठा करणे हा या योजनेचा मुख्य उदे्दश आहे. सद्यस्स्तीत राज्यात 417 
शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ासंोबतच 466 खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा देखील 
कायणरत आहेत.  

2.  उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनाकं 14.05.2015 रोजीच्या शासन गनणणया 
अन्वये खाजिी व शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा व शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण 
संस्ामंधील पीपीपी योजनेंतिंत  प्रवशेासाठी उपलब्ध जािांवर कें द्रीय पध्दतीने देण्यात येणाऱ्या 
प्रवशेाकरीता आकारण्यात येणाऱ्या प्रगशक्षण शुल्कास मान्यता देण्यात आली आहे. खाजिी 
औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांकरीता गवद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणारे प्रगशक्षण शुल्क हे उत्पन्नाचे एकमेव 
साधन असून, गशल्प कारागिर प्रगशक्षण योजनेंतिंत अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेऊ इस्च्िणारे 
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बहुताशं उमेदवार हे आर्थ्कदृष्ट्टया दुबणल घटकातील असतात. अगभयागंत्रकी, वदै्यकीय तसेच 
पारंपागरक उच्च गशक्षण घेण्याची त्याचंी आर्थ्क पगरस्स्ती नसते ककवा शालांत पगरक्षा उत्तीणण 
झाल्यावर लवकरात लवकर रोजिार प्राप्ती करून अ्ाजणन करण्याकडे त्याचंा कल असतो. 
शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये प्रवशे न गमळालेले गवद्या्ी आर्थ्कदृष्ट्टया सक्षम 
असल्यास खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये प्रवशे घेऊ शकतात. त्यामुळे र्क्त आर्थ्क 
क्षमतेअभावी गवद्या्ी कौशल्य प्रगशक्षणापासून वगंचत रहात आहेत. त्यामुळे समाजातील सवण 
प्रविांमधील आर्थ्क दृष्ट्टया दुबणल गवद्यार्थ्यांना केवळ आर्थ्क क्षमतेअभावी व्यावसागयक 
कौशल्यापासून वगंचत रहाण्यापासून प्रगतबंध करण्यासाठी सदर गवद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात 
आर्थ्क सहाय्य करणे क्रमप्राप्त आहे. 

3.  उच्च व तंत्र गशक्षण गवभाि, वदै्यकीय गशक्षण व ओैषधी द्रव्य ेगवभाि, कृषी गवभाि, 
पशुसंवधणन, दुग्धव्यवसाय आगण मत्सयव्यवसाय गवभाि या गवभािाचं्या अगधपत्याखालील 
खाजिी गवना अनुदागनत संस्ामंध्ये व्यावसागयक व गबिर व्यवसागयक अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे 
घेऊ इस्च्िणारे सामागजक मािास व आर्थ्कदृष्ट्टया दुबणल घटकातंील गवद्या्ी केवळ गनधी 
अभावी व्यावसागयक अभ्यासक्रमापंासून वगंचत राहू नयते म्हणनू एक सामागजक बागंधलकी व 
घटनात्मक उत्तरदागयत्व म्हणनू राज्य शासनामार्ण त शुल्क प्रगतपूती करण्याबाबतचा 
धोरणात्मक गनणणय शैक्षगणक वषण 2006-07 पासून घेण्यात आला होता. सदरहू धोरण सन 
2015-16 या शैक्षगणक वषापासून पुढे सुरू ठेवण्याबाबतच्या उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या 
प्रसतावास मंगत्रमंडळाने मान्यता गदलेली आहे. या मान्यतेनुसार सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य 
गवभािाने गदनाकं ३१.०३.२०१६ रोजीच्या शासन गनणणयान्वये गनवडक व्यवसागयक 
अभ्यासक्रमासंाठी प्रवशे घेतलेल्या अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्यांना गशक्षण शुल्क व 
पगरक्षा शुल्काची १००% प्रगतपुती करण्यास मान्यता गदलेली आहे. उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या 
गदनाकं ०७.१०.२०१7 रोजीच्या शासन गनणणयान्वये गबिर व्यवसागयक अभ्यासक्रमा ं साठी 
शासकीय, अनुदागनत, गवना अनुदागनत संस्ामंध्ये प्रवशे घेणाऱ्या आर्थ्क दृष्ट्टया दुबणल 
घटकातील गवद्यार्थ्यांना गशक्षण शुल्काच्या १००% इतकी प्रगतपुती देण्यात येत आहे. याच धतीवर 
शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये पीपीपी योजनेंतिंत संस्ा व्यवस्ापन कोटयातील 
जािासंाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये कें द्रीय प्रवशे प्रक्रीयेद्वारे प्रवशे घेतलेल्या 
अनुसूगचत जाती, अनुसूगचत जमाती, भटक्या जाती व गवमुक्त जमाती, गवशेष मािास प्रविण व 
इतर मािासविीय या प्रविातील तसेच आर्थ्क दृष्ट्टया दुबणल घटकातील गवद्यार्थ्यांना व्यवसाय 
प्रगशक्षण शुल्काची अंशत: प्रगतपुती करण्यासाठी  व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजनेस 
मान्यता देण्याबाबतचा प्रसताव कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािामार्ण त मा.मंगत्रमंडळाच्या 
गदनाकं 08.03.2019 रोजीच्या  बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला होता. मा.मंगत्रमंडळाच्या 
सदरील बैठकीमध्ये झालेल्या गनणणयानुसार अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्यांकगरता 
व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजना लािू करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
गवचाराधीन होती.  
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शासन गनणणय :-  

   शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील पीपीपी योजनेंतिंत उपलब्ध 
जािांवर तसेच खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामधून गशल्प कारागिर प्रगशक्षण योजनेंतिंत 
अभ्यासक्रमासंाठी कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवशे घेणाऱ्या अनुसूगचत जाती प्रविातील 
गवद्यार्थ्यांना सन 2019-20 या शैक्षगणक सत्रापासून प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुतीचा लाभ देण्यासाठी  
व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती योजना लािू करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.  

२.  सदर व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजना खालीलप्रमाणे राहील :-  

(1) औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील अभ्यासक्रमाचं्या शासकीय तसेच पीपीपी योजनेंतिंत 
प्रवशेासाठी उपलब्ध  जािासंाठी व  खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ांमधील अभ्यास 
क्रमासंाठी प्रवशे घेतलेल्या गवद्यार्थ्यांकरीता उच्च व तंत्र गशक्षण गवभािाच्या गदनाकं 
14.05.2015 रोजीच्या संदभांधीन शासन गनणणयान्वये प्रगशक्षण शुल्क गनगित करण्यात 
आले आहे. त्यानुसार कें द्रीय ऑन लाईन पध्दतीने पीपीपी योजनेंतिंत प्रवशेासाठी उपलब्ध 
जािासंाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील अभ्यासक्रमासंाठी सन 2019-20 या 
शैक्षगणक सत्रामध्ये प्रवशे घेतलेल्या गवद्यार्थ्यांकरीता गवगहत केलेल्या प्रगशक्षण शुल्काच्या 
रकमेची 100% प्रगतपूती अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्यांना अनुज्ञये राहील. 

(2) शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ामंधील पीपीपी योजनेंतिंत उपलब्ध जािावंर तसेच 
खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीने गशल्प कारागिर प्रगशक्षण 
योजनेंतिंत मािील वषात प्रवगेशत अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्या्ी हा सन 2019-20 
या शैक्षगणक सत्रामध्ये दुसऱ्या वषामध्ये प्रगशक्षण घेत असल्यास, त्यास सन 2019-20 
करीता योजनेचा लाभ देय राहील. 

(3) शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेंतिंत िठीत करण्यात आलेली 
संस्ा व्यवस्ापन सगमती व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेच्या बॅक खात्यामध्ये  
गवद्यार्थ्यांच्या व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्काच्या अनुज्ञये प्रगतपुतीची रक्कम “आपले सरकार-
महागडबीटी पोटणल” ककवा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालया मार्ण त गवकगसत 
करण्यात येणाऱ्या स्सकल व्हॉलेट या संकल्पनेच्या माध्यमातून जमा करण्यात येईल. त्या 
व्यगतरीक्त अनुसूगचत जाती प्रविातील कोणत्याही गवद्यार्थ्यांकडुन प्रगशक्षण शुल्कापोटी 
कोणतीही रक्कम संस्ेस स्सवकारता येणार नाही.  

(4) प्रसतुत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािामार्ण त 
“आपले सरकार-महागडबीटी पोटणल” वर प्रसतुत योजना कायास्न्वत करण्याची कायणवाही 
केली जाईल ककवा सामान्य प्रशासन गवभाि (मागहती व तंत्रज्ञान) या गवभािाने िठीत 
केलेल्या उच्चसतरीय सगचव सगमतीच्या मान्यतेने व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण संचालनालया 
मार्ण त स्सकल व्हॉलेट ही संकल्पना गवकगसत करण्यात येईल.  
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३.   प्रसतुत योजनेंतिंत पुढील अटीं व शतींची पूतणता करणारे अनुसूगचत जाती 
प्रविातील गवद्या्ी व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूतीच्या लाभास पात्र राहतील:- 

(1) शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमधील पीपीपी योजनेंतिंत प्रवशेासाठी उपलब्ध 
जािासंाठी व खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेमध्ये अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्यांना 
कें द्रीय ऑनलाईन प्रवशे प्रक्रीयेद्वारे प्रवशे घेणे बंधनकारक राहील.  

(2) खाजिी औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेतील संस्ा व्यवस्ापन कोटयातील जािावंर प्रवशे 
घेणाऱ्या अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्यांना सदर योजना लािू राहणार नाही.  

(3) प्रसतुत योजनेच्या लाभाकरीता ज्या अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्याचे कुटंुबाच े
मािील वषातील एकगत्रत वार्थषक उत्पन्न रुपये 8.00 लाखाच्या मयादेत आहे, असे गवद्या्ी 
योजने अंतिंत व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूतीच्या लाभास पात्र राहतील. यामध्ये ज्या 
अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्याचे कुटंुबाचे मािील वषातील एकगत्रत वार्थषक उत्पन्न रूपय े
2.50 लाखाच्या मयादेत आहे, त्यानंा भारत सरकार मॅरीकोत्तर गशष्ट्यवृत्ती योजनेचा लाभ देय 
होईल. तसेच कें द्रशासनाने सदर उत्पन्न मयादेत भगवष्ट्यात बदल केल्यास त्याप्रमाणे उत्पन्नाच्या 
गनकषातील बदल योजनेअंतिंत लािू राहतील.  

(4) ज्या अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्याच्या कुटंुबाच्या मािील वषातील एकगत्रत 
वार्थषक उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या पुष्ट्या ण् सक्षम प्रागधकाऱ्याने गनिणगमत केलेले उत्पन्नाच े
प्रमाणपत्र सादर करणे क्रमप्राप्त असेल.  

(5) सक्षम प्रागधकाऱ्याकडून संबंगधत गवद्यार्थ्यांस कुटंूबाच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देताना त्या 
गवद्यार्थ्यांच्या पालकाचंे (आई व वडील याचंे एकगत्रत) वार्थषक उत्पन्न गवचारात घ्याव.े गवद्यार्थ्यांचे 
आई-वडील (पालक) हयात नसल्यामुळे उत्पन्न प्रमाणत्र सादर करण्यास अडचण असल्यास 
उत्पन्न प्रमाणपत्राऐवजी संबंगधत औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेने आवश्यक त्या सवण कािदपत्राचंी 
तपासणी करून त्याप्रमाणे पात्रतेकरीता प्रमागणत करून योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
सक्षम अगधकाऱ्यासं सवण कािदपत्रासंह गशर्ारस करावी. अशा प्रकारे प्राप्त गशर्ारशींच्या आधारे 
प्रकरणगनहाय तपासणी करून योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सक्षम अगधकाऱ्याने अशा 
अना् गवद्यार्थ्यांना योजनेच्या पात्रतेसंदभांत पुढील कायणवाही करावी.  

(6) गवद्यार्थ्यांने यापूवी खाजिी व शासकीय औद्योगिक संस्ेमध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमाचंा 
लाभ घेतलेला नसावा.  

(7) तसेच राज्य/कें द्र शासनाच्या गवभािाने अ्वा त्यांच्या अगधपत्याखालील स्ागनक 
प्रागधकरण, कंपन्या अ्वा महामंडळे यानंी पुरसकृत केलेल्या कोणत्याही प्रगशक्षण कायणक्रमाचा 
यापूवी लाभ घेतलेला नसावा.  

(8) अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्या्ी हा महाराष्ट्र राज्याचा अगधवासी असणे आवश्यक 
आहे. 
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(9) योजनेअंतिंत लाभासाठी अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्यांने अजासोबत सक्षम 
प्रागधकारी याचं्याकडील जातप्रमाणपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे, जात पडताळणी 
प्रमाणपत्राची प्रत सादर करणे बंधनकारक नाही. 

(10) गशल्प कारािीर योजनेअंतिंत महासंचालक, प्रगशक्षण, नवी गदल्ली (DGT), अ्वा 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रगशक्षण पगरषद (MSCVT) यानंी मान्यता गदलेल्या व्यवसाय अभ्यास 
क्रमाचं्या तुकडयाचं्या प्रवगेशत जािांवर प्रवशे घेणे बधंनकारक राहील. 

(11) सदर योजनेंतिंत लाभ घेण्यासाठी संबंगधत शैक्षगणक वषात इच्िुक अजणदार 
प्रगशक्षणार्थ्यां ची प्रवगेशत अभ्यासक्रमाच्या प्रगशक्षण विातील उपस्स्ती ही, महासंचालक, 
प्रगशक्षण, नवी गदल्ली (DGT) यानंी गवगहत केलेल्या गनकषानुसार असणे आवश्यक राहील. सदर 
उपस्स्ती आधार संलग्नीत बायोमेरीक उपस्स्ती प्रणालीवर नोंदगवणे आवश्यक राहील.  

(12) अजणदार गवद्यार्थ्यांस प्रत्येक सत्र पगरक्षा अ्वा वषाची पगरक्षा देणे आवश्यक राहील. 
केवळ गवगशष्ट्ट पगरस्स्तीत गवशेषत: आजारपणाच्या कारणासतव पगरक्षा देणे शक्य झाले 
नसल्यास तसे गवद्या्ी व संबंगधत संस्ेने गशर्ारस केल्यानंतर सहसंचालक,प्रादेगशक गवभाि 
यानंी प्रमागणत करणे आवश्यक राहील.  

(13) संबंगधत गवद्या्ी सवत:च्या चकुीच्या वतणनामुळे समाधानकारक शैक्षगणक प्रिती करत 
नसल्याबाबत ककवा संबंगधत प्रागधकाऱ्याच्या पूवणपरवानिीगशवाय अगनयगमत असणे अ्वा 
िैरहजर रहाणे इत्यादी सवरूपाचे िैरवतणन करत असल्याबाबत शैक्षगणक संस्ेच्या प्रमुखानें 
गनदशणनास आणले तर अशा गवद्यार्थ्यांकरीता संस्ेला शुल्क प्रगतपुती अनुज्ञये राहणार नाही. 

(14)  या योजनेंतिंत अनुसूगचत जाती प्रविातील पात्र गवद्यार्थ्यांने प्रगशक्षण मध्येच सोडले तर 
अशा गवद्यार्थ्यांकरीता संस्ेला अ्वा संस्ा व्यवस्ापन सगमतीस अदा करण्यात आलेली 
प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती राज्य शासनास योग्य वाटल्यास वसुल करण्यात येईल.  

4.   सदर योजनेमध्ये व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही पूवणसूचना न देता 
बदल अ्वा सुधारणा करण्याचे अगधकार शासनास राहतील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही 
प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा दावा कोणत्याही गवद्यार्थ्यांस व औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ेस 
अ्वा गवद्यार्थ्यांच्या पालकानंा शासनाच्या गवरूध्द करता येणार नाही.  

5.   या योजनेच्या प्रयोजना ण् सवण औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ानंा बायोमॅरीक 
उपस्स्ती प्रणालीवर सवण प्रगशक्षणार्थ्यांची उपस्स्ती नोंदगवणे आवश्यक राहील. सदर 
बायोमॅरीक प्रणाली सवखचाने सवण औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ानंी उपलब्ध करुन घेणे बंधनकारक 
राहील.   

6.   राज्य शासनाने भगवष्ट्यात अभ्यासक्रमाचं्या प्रगशक्षण शुल्कामध्ये बदल/सुधारणा 
केल्यास ते बदल/सुधारणा ह्या प्रसतुत  व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपुती योजनेकरीता लािू 
राहतील.  
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7.   अनुसूगचत जाती प्रविातील गवद्यार्थ्यांकरीता व्यवसाय प्रगशक्षण शुल्क प्रगतपूती 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे” यानंा “गनयंत्रक त्ा आहंरण 
व संगवतरण अगधकारी” म्हणनू घोगषत करण्यात येत आहे.  

8.   सदर योजनेकरीता गनधीची तरतूद व खचण करण्यासाठी सामागजक न्याय व 
गवशेष सहाय्य गवभािाच्या “मािणी क्रमाकं एन-3 अंतिंत, 2225 अनुसूगचत जाती, अनुसूगचत 
जमाती व इतर मािासविीयाचंे कल्याण” या प्रधान लेखागशषांखाली सवतंत्र उप लेखागशषण व 
संिणक साकेंताकं गवत्त गवभािाच्या व महालेखापालाचं्या मान्यतेने उघडण्यात येईल. तसेच 
सदर योजनेकरीता आवश्यकतेनुसार गनधीची मािणी करण्याची जबाबदारी ही आयुक्त, 
समाकल्याण, पुणे याचंी राहील.  

9.   सदर शासन गनणणय हा, कौशल्य गवकास व उद्योजकता गवभािाने, गनयोजन 
गवभािाच्या अनौपचागरक संदभण क्रमांक 196/1471, गदनाकं 15/10/2018 व गवत्त गवभािाच्या 
अनौपचागरक संदभण क्रमाकं 29/2019, गदनाकं 12/02/2019 अन्वये प्राप्त केलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन गनिणगमत करण्यात येत आहे.  

10.  सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्ळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201908021307036122 
असा आहे. हा आदेश गडजीटल सवाक्षरीने सवाक्षागंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

           (गद.रा.कडिळे) 
           सह सगचव,महाराष्ट्र शासन 
प्रगत, 

1. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सगचव  
2. मा.मुख्यमंत्री  याचंे अपर मुख्य सगचव, 
3. मा. मंत्री, सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य गवभाि 
4. मा.राज्यमंत्री, सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य गवभाि 
5. मा.मुख्य सगचव,मंत्रालय, मंुबई 
6. मा.अप्पर मुख्य सगचव/प्रधान सगचव/सगचव, सवण मंत्रालयीन प्रशासकीय गवभाि  
7. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
8. सवण प्रादेगशक उपायुक्त, समाज कल्याण 
9. सवण गजल्हा सहायक आयुक्त, समाज कल्याण 
10. सदसय सगचव, गजल्हा गनयोजन सगमती त्ा गजल्हागधकारी, गजल्हागधकारी कायालय (सवण) 
11. संचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. सहसंचालक, व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण, प्रादेगशक कायालय,  
मंुबई/पुणे/नागशक/ औरंिाबाद/अमरावती/नािपूर 

13. गजल्हा व्यवसाय गशक्षण व प्रगशक्षण अगधकारी, (सवण)   
14. प्राचायण, शासकीय औद्योगिक प्रगशक्षण संस्ा (सवण)  
15. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मंुबई, 
16. महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, नािपूर, 
17. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मंुबई, 
18. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नािपूर, 
19. अगधदान व लेखा अगधकारी ,मंुबई, 
20. गनवासी  व लेखा परीक्षा अगधकारी ,मंुबई, 
21. गजल्हा कोषािार अगधकारी, गजल्हा कोषािार कायालय (सवण)  
 

प्रत,  
1. मा. सभापती, गवधान पगरषद याचंे खाजिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुबई   
2. मा. अध्यक्ष, गवधान सभा यांचे खाजिी सगचव, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुबई   
3. मा.गवरोधी पक्षनेता, गवधान पगरषद, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुबई   
4. मा.गवरोधी पक्षनेता, गवधान सभा, महाराष्ट्र गवधानमंडळ सगचवालय, मंुबई   
5. मा. प्रधान सगचव, सामागजक न्याय व गवशेष सहाय्य याचंे सवीय सहाय्यक 
6. गनवड नसती. (का.गशक्षण-1)  
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