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तं� िश�ण संचालनालय, महारा�� रा�य
3, महापािलका माग�, प�पेटी �मांक 1967, मुंबई 400 001
E-mail desk5.dte@gmail.com Web www.dtemaharashtra.gov.in
अितता�काळ कालमय�िदत

�मांक : 5(3)/आ�था/पफेआ/2017/365
िदनांक : 06.07.2017

�ित,
सव� �ाचाय�, शासकीय अिभयांि�की / औषधिनम�णशा� महािव�ालये.
सव� �ाचाय�, शासकीय तं�िनकेतने, व त�सम सं �था.
िवषय : सुधारीत आकृतीबंध िन��चत कर�यासाठी माग�दश�क सुचना......
संदभ� : शासन पिरप�क, �मांक-पदिन0617/�.�.20/ आपुक िद 29.06.2017.
उपरो�त िवषयासंदभ�चे शासन पिरप�क कृपया पहावे.
सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�थे�या �ाचाय�ना कळिव�यात येते की, संदभ�य
शासन पिरप�क शासना�या संकेत�थळाव�न �ा�त क�न �यावा आिण सदर शासन पिरप�काचे
काटे कोर पणे अवलोकन करावे. सदर पिरप�काचे अवलोकन केले असता सदर मािहती शासनास
अ�य�प कालावधीत सादर करावयाची आहे असे िदसून येते.
शासना�या सदर पिरप�काचे अवलोकन केले असता सदरची काय�वाही अ�य�प
कालावधीत पूण� करावयाची अस�याने ती िविहत कालावधीत पूण� हो�या�या ��टीने संचालनालयाने
एक कालावधी ठरिवला असून सदर कालावधीत सव� सं�थांनी आपली मािहती अचूक तयार क�न
संचालनालयात जबाबदार अिधकारी तसेच ते उपल�ध नस�यास कम� चारी यांनी घेऊन उप��थत रहावे.
तसेच सदरची मािहतीची SOFT COPY सु�दा सोबत आणावी. सदर पिरप�कातील मािहती देताना
काही अडचणी अस�यास �या वेळीच दुर�वनीव�न �प�ट क�न �या�यात �हणजे मािहती अचूक तयार
करणे सं�थे स श�य होईल. सदरची मािहती शासनास िविहत वेळेत सादर करावयचा अस�याने
सं�थेस सुिचत कर�यात येते की आव�यक अस�यास सुटी�या िदवशी येऊन सदरचे काम पूण� करावे.
मािहती पाठिवताना खालील बाबी जा�त ल�पुव�क पडताळू न सादर कर�यात या�यात.
तसेच मािहती अचूक असेच याची द�ता �यावी.
1. सं�थे ची मंजूर पदे तसे च पदनाम सेवाथ� �णालीम�ये अचूक भरली आहे त काय हे पडताळू न �यावे.
तसेच िद 26.11.2009 रोजी सं�थेतील पदे �थायी कर�यात आली आहे त. सदर �थायी पदे तसे च
अ�थायी पदे वेळोवेळी पुढे चालू ठे व�याबाबत शासन आदे श िनग�मीत होतात सदर शासन आदे शातील
पदे से वाथ� �णालीम�ये अचूक अस�याबाबत खातरजमा क�न �थायी अ�थायी पदांची यो�य मािहती
सादर कर�यात यावी.
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2. शासन पिरप�कातील जोडप� क -1 नुसार आप�या सं�थे ची मािहती अचूक सादर कर�यात यावी.
(सोबत excel sheet जोडली आहे �यात नमु द केले�या पदानुसार सं�थेची मािहती भरावी)
संचालनालयाने िदलेला पदांचा �म कोण�याही कारणासाठी बदलू नये. �यापे�ा वेगळी पदे आप�या
सं�थे स मं जूर असतील तर िदले�या पदा�या शेवटी नमूद कर�यात यावीत.
3. िव�ा�य�ना दे�यात येणा-या सोईसुिवधा उदा. बस/रे �वे पास सवलत, िदघ� सुटी कालावधीत दे�यात
येणा-या �वास सवलत, िश�यवृ�ी संबंिधत प��यवहार, िव�ा�य��या संबंिधत संिकण� टपाल �याची न�द
आवक जावक न�द वहीत न करता िव�ाथ� िवभागात अज� देऊन �यावर तातडीची काय�वाही कर�यात
येते अशा टपालाचा समावेश क�न टपालाची वा�षक आवक व जावक टपाल, �करण न�द वही व
अ�य अिभलेखाची तपासणीक�न काय�भार िकती सं �या िन��चत क�न नमुद कर�यात यावी.
4. अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषदे ने सन 2017-2018 या शै�िणक वष�त �यां�या हँ ड बुक म�ये
पद�यु�र पदवी / पदवी / पदिवका अ�यास�मासाठी िश�कीय पदांची निवन मानके िन��चत केली
आहे त. सदर मानके िवचारात घेऊन िश�कीय पदे न�याने िन��चत के�यामुळे पिरणामी �शासकीय
(0.6)/ सहा�यक तांि�क पदांम�येही (0.9) बदल हो�याची श�यता आहे . तरी सदर बदल िवचारात
घेऊन ��तािवत पदांची मािहती नमुद कर�यात यावी.
5. जोडप� क म�ये सादरीकरणात अंतभु त केले ले मु�े व जोडप� क 1 नुसार पदांची मािहती अचूक
अपेि�त आहे .
6. सव� सं�थानी मं जूर असलेली पदे सेवाथ� �णालीम�ये अपलोड केलेली आहे याबाबचे सं�था �मुखांचे
�माणप� �वतं�िर�या सादर करावे.
7. आप�या सं�थेतील मं जरू पदां�या वेतन�ेणीम�ये काही वेतन�ृटी अस�यास �याची मािहती ठोस
कारण व आव�यक ते कागदप�ासह घेऊन यावे.
8. खाली िदले�या िदनांकास सं�थेतील अिधकारी / कम� चारी उप��थत न राही�याने �यां�या सं�थेचा
आढावा सादर करणे संचालनालयास श�य होणार नाही अशा �करणी झाले�या काय�वाहीस सं�था
�मुख जबाबदार राहतील.
9. या प�ासोबतची मािहतीची �प�े ( excel sheets) संबंिधत िवभागीय काय�लया�या संकेत�थळाव�न
उपल�ध क�न घे�यात यावीत.
सदरची मािहती खाली नमुद के�यानुसार सं चालनालयात सं�थे ने �यां�या मािहतीसह उप��थत
रहायचे आहे .
अ�

1.
2.
3.
4.

िवभागाचे नाव

मुंबई / नािशक
अमरावती / नागपूर
पुणे
औरं गाबाद

सं�था

िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था
िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था
िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था
िवभागातील सव� शासकीय पदवी / पदिवका सं�था
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सं चालनालयात
उप��थत राह�याचा
िदनांक

11.07.2017
12.07.2017
13.07.2017
14.07.2017

सव� पदवी / पदिवका सं�थांना कळिव�यात येते की सदरचे पिरप�क व �यासोबतची जोडप�े
संचालनालया�या संकेत�थळाव�न डाऊनलोड क�न �यावीत
sd/( �मोद नाईक )
सहसंचालक,
तं�िश�ण, महारा�� रा�य , मुंबई
�ित : सव� सहसंचालक, तं� िश�ण, िवभागीय काय�लये यांना कळिव�यात येते की, वरील िदनांकास
आप�या िवभागांतग�त सव� सं�था उप��थत राहतील याची द�ता आप�या�तराव�न घे�यात यावी.
तसेच आप�या काय�लयातील जबाबदार अिधकारी व कम� चारी यांनी आव�यक �या कागदप�ांसह
उप��थत रहावे. आप�या िवभागांतग�त शासकीय सं �था वेळाप�कानुसार िदले�या िदवशी अनुप��थत
रािह�यास �याबाबची सव��वी जबाबदारी संबंिधत िवभागीय काय�लयाची राहील याबाबत न�द �यावी.
तसेच या प�ा सोबतची मािहतीची �प�े (excel sheets) िवभागीय काय�लया�या
संकेत�थळावर उपल�ध क�न दे�यात यावीत �हणजे सं�थांना मािहती भरणे सुलभ होईल.
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शासकीय �शासकीय िवभागीय काय�लये
यापूव��या आकृतीबंधानुसार
अ� मंजूर पदे (शासन िनण�याची �त

6 �या वेतन आयोगाचा
मंजूर पे बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

स�या�या काय�रत
पदावरील वेतनाचा खच�

��तािवत पदे

01.06.2017 �या
��थतीनुसार

सोबत जोडावी.)
पे बँड

1
2

सहसंचालक

�ेड पे

15600-39100 7600

सहा�यक संचालक (तांि�क) 15600-39100 6600

3

�शासकीय अिधकारी

9300-34800 5000

4

सहा�यक संचालक (अंता)

9300-34800 4400

5

�ो�ामर

9300-34800 4400

6

अिध�क

9300-34800 4300

7

लघुलेखक िन�न �ेणी

9300-34800 4300

8

मु�य िलपीक
िट�पणी

9300-34800 4200

9 सहा�यक/लेखापाल/वरी�ठ
10

िलपीक
िलपीक टं कलेखक/किन�ठ
िलपीक/टं कलेखक

5200-20200 2400
5200-20200 1900

11

वाहन चालक

5200-20200 1900

12

िशपाई/हमाल

4440-7440

1300

13

सफाईगार/पिरचर

4440-7440

1300

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

��तािवत

काय�लयातील आवक

आकृतीबंधानुसार वेतनावर जावक न�दवहीनुसार व
होणारी बचत

प�ातील मु�ा �मांक 3

01.06.2017 �या

नुसार टपालाचा

��थतीनुसार

तपिशल सन 2016-

�थायी

अ�थायी

एकूण

अिभ�ाय

शासकीय अिभयांि�की महािव�ालये

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

1 �ाचाय�

37400-67000 ###

2 �ा�यापक यं�

37400-67000 ###

3 �ा�यापक उपयोिजत यं�शा�

37400-67000 ###

4 �ा�या.उपयोिजत

37400-67000 ###

5 �ा�यापक उपकरणीकरण

37400-67000 ###

6 �ा�या. �थाप�य

37400-67000 ###

7 �ा�यापक िव�ुत

37400-67000 ###

8 �ा�यापक अणुिव�ुत

37400-67000 ###

9 �ा�यापक संगणक

37400-67000 ###

10 �ा�यापक संगणक अिभ.िव�ान

37400-67000 ###

11 �ा�यापक धातूशा�

37400-67000 ###

12 �ा�यापक उ�पादन कम�शाळा

37400-67000 ###

13 �ा�यापक मािहती तं��ान

37400-67000 ###

14 �ा�यापक दूरसंदेशवहन

37400-67000 ###

15 �ा�यापक बायोमेडीकल

37400-67000 ###

16 �ा�यापक मटे िरअल साय�स

37400-67000 ###

17 �ा�यापक पदाथ� िव�ान

37400-67000 ###

18 �ा�यापक गिणत

37400-67000 ###

19 सहयोगी �ा�या. यं�

37400-67000 9000

20 सहयोगी �ा�या. उपयोिजत यं�शा�

37400-67000 9000

21 सहयोगी �ा�या. उपयोिजत

37400-67000 9000

22 सहयोगी �ा�या. उपकरणीकरण

37400-67000 9000

23 सहयोगी �ा�या. �थाप�य

37400-67000 9000

24 सहयोगी �ा�या. िव�ुत

37400-67000 9000

25 सहयोगी �ा�यापक अणुिव�ुत

37400-67000 9000

26 सहयोगी �ा�यापक संगणक

37400-67000 9000

27 सहयोगी �ा�यापक संगणक अिभ.िव�ान

37400-67000 9000

28 सहयोगी �ा�या. धातूशा�

37400-67000 9000

29 सहयोगी �ा�यापक उ�पादन कम�शाळा

37400-67000 9000

30 सहयोगी �ा�यापक मािहती तं��ान

37400-67000 9000

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

31 सहयोगी �ा�यापक दूरसंदेश

37400-67000 9000

32 सहयोगी �ा�या. मटे िरयल साय�स

37400-67000 9000

33 सहयोगी �ा�यापक पदाथ�िव�ान

37400-67000 9000

34 सहयोगी �ा�यापक गिणत

37400-67000 9000

�िश�ण व आ�थापना अिधकारी

15600-

6600

35

39100

36 सहा�यक �ा�यापक यं� अिभ.

15600-39100 6000

37 सहा�यक �ा�यापक उपयोिजत

15600-39100 6000

38 सहा�यक �ा�यापक उपकरणीकरण

15600-39100 6000

39 सहा�यक �ा�यापक �थाप�य

15600-39100 6000

40 सहा�यक �ा�यापक िव�ुत

15600-39100 6000

41 सहा�यक �ा�यापक अणुिव�ुत

15600-39100 6000

42 सहा�यक �ा�यापक संगणक

15600-39100 6000

43 सहा�यक �ा�यापक संगणक अिभ.िव�ान

15600-39100 6000

44 सहा�यक �ा�यापक धातूशा�

15600-39100 6000

45 सहा�यक �ा�यापक उ�पादन कम�शाळा

15600-39100 6000

46 सहा�यक �ा�यापक मािहती तं��ान

15600-39100 6000

47 सहा�यक �ा�यापक दुरसंदेशवहन

15600-39100 6000

48 सहा�यक �ा�यापक मटे िरयल साय�स

15600-39100 6000

49 सहा�यक �ा�यापक पदाथ� िव�ान

15600-39100 6000

50 सहा�यक �ा�यापक गिणत

15600-39100 6000

51 सहा�यक �ा�यापक रसायन

15600-39100 6000

52 सहा�यक �ा�यापक भूरसायनशा�

15600-39100 6000

53 सहा�यक �ा�यापक भूशा�

15600-39100 6000

54 कम�शाळा अिध�क

15600-39100 6000

37400-67000 ###
1 �ा�यापक यं�

37400-67000 ###

2 �ा�या.उपयोिजतयं�

37400-67000 ###

3 �ा�यापक उपकरणीकरण

37400-67000 ###

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

4 �ा�या. �थाप�य

37400-67000 ###

5 �ा�यापक िव�ुत

37400-67000 ###

6 �ा�यापक अणुिव�ुत

37400-67000 ###

7 �ा�यापक संगणक

37400-67000 ###

8 �ा�यापक धातूशा�

37400-67000 ###

9 �ा�यापक गिणत

37400-67000 ###

10 सहयोगी �ा�या. यं�

37400-67000 9000

11 सहयोगी �ा�या. उपयोिजत

37400-67000 9000

12 सहयोगी �ा�या. उपकरणीकरण

37400-67000 9000

13 सहयोगी �ा�या. �थाप�य

37400-67000 9000

14 सहयोगी �ा�या. िव�ुत

37400-67000 9000

15 सहयोगी �ा�यापक अणुिव�ुत

37400-67000 9000

16 सहयोगी �ा�यापक संगणक

37400-67000 9000

17 सहयोगी �ा�या. धातूशा�

37400-67000 9000

18 सहयोगी �ा�यापक गिणत

37400-67000 9000

�शासकीय पदे व सहा�यकारी पदे
िस�टीम मॅनेजर/ॲडिमिन��ेटर
1

15600-

6600

39100
िस�टीम ॲनािल�ट

9300-34800 5000

परी�ा िनयं�क

9300-34800 5000

�शासकीय अिधकारी ( अतांि�क )

9300-34800 5000

�बंधक

9300-34800 4400

लेखा अिधकारी

9300-34800 4400

िनयोजन अिधकारी

9300-34800 4400

3
4
5

6
7
8

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

पूण�वेळ िश�क

9300-34800 4400

आरेखक

9300-34800 4400

लघुलेखक ( उ�च�ेणी )

9300-34800 4400

िनदेशक, िशलामु�ण

9300-34800 4300

िनदेशक मोनोटाईप

9300-34800 4300

िनदेशक मु�ण

9300-34800 4300

िनदेशक �ित�प मु�ण

9300-34800 4300

िनदेशक रचना संक�पन

9300-34800 4300

काय��म अिधकारी

9300-34800 4300

काय�देशक व�िनम�ण

9300-34800 4300

काय�देशक

9300-34800 4400

�ो�ॅमर

9300-34800 4400

लेखापाल/वरी�ठ िलपीक ( एचएमसीटी, पुणे)

9300-34800 4300

अिध�क

9300-34800 4300

लघुलेखक ( िन�न�ेणी )

9300-34800 4300

उपकरण काय�देशक

9300-34800 4300

शािररीक �िश�ण िनदेशक

9300-34800 4300

डाटा एं�ी ऑपरेटर

9300-34800 4200

�मुख िलपीक/मु�य िलपीक/लेखा पिर�क

9300-34800 4200

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

पुण�वेळ िनदेशक

9300-34800 4200

िनदेशक (एचएमसीटी )

9300-34800 4200

भांडारपाल

5200-20200 2800

तांि�क सहा�यक/तं� सहा�यक धातुशा�

5200-20200 2800

रासायिनक सहा�यक

5200-20200 2800

सहा�यक रासायिनक

5200-20200 2800

�भारक

5200-20200 2800

सहा�यक अिध�क (चम�कला)

5200-20200 2800

आट��ट

5200-20200 2800

आरेखक

5200-20200 2800

िव�ेषक

5200-20200 2800

फोटो�ाफर

5200-20200 2800

सव��ण उपकरण यांि�क

5200-20200 2400

मोटार मॅकॅिनक / मिशन मॅकॅिनक

5200-20200 2400

उपकरण यांि�की

5200-20200 2400

वीजतं�ी / िव�ुत िम�ी

5200-20200 2400

�शीतन व वातानुकुल यांि�क

5200-20200 2400

िनदेशक मु�ण

5200-20200 2400

गवंडी

5200-20200 2400

पॅटन�मेकर/बधकार

5200-20200 2400

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

संधाता

�ेड पे

5200-20200 2400

48
49

नळ कारागीर-िन प�ेकारागीर-िन संधाता/नळ
कारागीर सॅनेटरी िफट�ग

5200-20200 2400

प�ेकारागीर िन नळकारागीर

5200-20200 2400

जोडारी

5200-20200 2400

सुतार

5200-20200 2400

यांि�की / यं� कारागीर

5200-20200 2400

कातारी

5200-20200 2400

लोहार

5200-20200 2400

साचेकार

5200-20200 2400

नळ कारागीर

5200-20201 2400

गॅस आिण िव�ुत वे�डर

5200-20200 2400

िनदेशक

5200-20200 2400

अिभर�क

5200-20200 2400

िव�ुत उपकरण यांि�की

5200-20200 2400

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 इंिजन सहा�यक / सहा�यक इंिजन चालक

5200-20200 2400

िव�ुत िम�ी

5200-20200 2400

यं� आरेखक / आरेखक यांि�की

5200-20200 2400

सव�साधारण यांि�की

5200-20200 2400

63
64
65
66 उपकरण अिभर�क भुमापन / भुशा�
�वयंचिलत यांि�क
67

5200-20200 2400
5200-20200 2400

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

अिभर�क भुमापन उपकरण

5200-20200 2400

सव��ण उपकरण अिभर�क

5200-20200 2400

यं� सहा�यक

5200-20200 2400

इंिजन पिरचर

5200-20200 2400

तांि�क �योगशाळा सहा�यक

5200-20200 2400

मोटार यांि�क / मोटार िनदेशक

5200-20200 2400

कुशल कारागीर

5200-20200 2400

68
69
70
71
72
73
74
75 तारतं�ी तथा �योगशाळा सहा�यक

5200-20200 2400

वरी�ठ �योगशाळा सहा�यक

5200-20200 2400

ए ��ह एड� टे ��नशीयन

5200-20200 2400

काय�देशक चम�कला

5200-20200 2400

मोटार िनदेशक

5200-20200 2400

बंधकार

5200-20200 2400

76
77
78
79
80
81 िट�पणी सहा�यक / लेखापाल / वरी�ठ िलपीक 5200-20200 2400
लघुटंकलेखक

5200-20200 2400

82
83 किन�ठ वीजतं �ी / वीजतं�ी / यं�तं�ी

5200-20200 2400

सं�हालय सहा�यक

5200-20200 2400

�योगशाळा तं��

5200-20200 2400

भ�ाचालक

5200-20200 2400

िनदेशक व�िनम�ण

5200-20200 2400

84
85
86
87

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

रेडीओ मेकॅिनक

5200-20200 2400

िश�प िनदेशक

5200-20200 2400

�ाणी गृहपाल / �ाणी सं�हर�क

5200-20200 2000

सहा�यक �ंथपाल

5200-20200 2000

�योगशाळा सहा�यक

5200-20200 2000

झेरो�ाफी चालक

5200-20200 2000

88
89
90
91
92
93
94

दुर�वनीचालक / दुर�वनीचालक तथा चौकशी
सहा�यक

5200-20200 1900

पंप पिरचर

5200-20200 1900

इंिजन पिरचर

5200-20200 1900

95
96
97

िलपीक टं कलेखक / किन�ठ िलपीक /
टं कलेखक

5200-20200 1900

वाहनचालक

5200-20200 1900

भांडारपाल / िलपीक तथा भांडारपाल

5200-20200 1900

यं� पिरचर

5200-20200 1900

�योगशाळा सहा�यक

5200-20200 1900

�ंथालय परीचर

5200-20200 1900

�योगशाळा परीचर

5200-20200 1900

भांडार पिरचर

5200-20200 1600

�यांगशाळा परीचर

5200-20200 1600

नाईक / द�तरी

5200-20200 1600

98
99
100
101
102
103

104
105
106

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

अ�

यापूव��या आकृतीबंधानु सार मं जूर पदे
(शासन िनण�याची �त सोबत जोडावी.)

6 �या वेतन

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

आयोगाचा मंजूर पे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

बँड व �ेड पे

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

पे बँड

�ेड पे

107 झेरॉ�स ऑपरेटर / रे�ो�ािफक मिशन ऑपरेटर 5200-20200 1600
108 हमाल / हमाल पिरचर

4440-7440

1300

4440-7440

1300

110 �यांगशाळा परीचर

4440-7440

1300

111 �ंथालय परीचर

4440-7440

1300

112 यं� पिरचर दज� 2

4440-7440

1300

113 सव��ण उपकरण परीचर

4440-7440

1300

114 गट परीचर

4440-7440

1300

115 पहारेकरी

4440-7440

1300

116 िशपाई / �ंथालय िशपाई

4440-7440

1300

117 सफाईगार पिरचर

4440-7440

1300

118 सफाईगार

4440-7440

1300

119 सव��ण परीचर

4440-7440

1300

120 िच�शाळा परीचर

4440-7440

1300

121 हमाल दज� 1

4440-7440

1300

122 यं� परीचर

4440-7440

1300

123 यं� परीचर दज� 1

4440-7440

1300

माळी / मु�य माळी / सहा�यक माळी/ मालन
109

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

पदावरील वेतनाचा
खच� 01.06.2017
�या ��थतीनुसार

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

सं�थे तील आवक

��तािवत
आकृतीबंधानुसार
वेतनावर होणारी
बचत 01.06.2017
�या ��थतीनुसार
�थायी

अ�थायी

एकूण

जावक न�दवहीनुसार व
प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल (सन 20162017)

अिभ�ाय

शासकीय पदिवका व त�सम सं�था

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

37400-67000

10000

2 िवभाग�मुख यं�

37400-67000

9000

3 िवभाग�मुख उपयोिजत यं�

37400-67000

9000

4 िवभाग�मुख उपकरणीकरण

37400-67000

9000

5 िवभाग�मुख �थाप�य

37400-67000

9000

6 िवभाग�मुख िवदयुत

37400-67000

9000

7 िवभाग�मुख अणुिव�ुत

37400-67000

9000

8 िवभाग�मुख संगणक अिभयांि�की

37400-67000

9000

9 िवभाग�मुख धातूशा�

37400-67000

9000

10 िवभाग�मुख मािहती तं��ान

37400-67000

9000

11 िवभाग�मुख अ�यापक िव�ाशाखा

37400-67000

9000

12 िवभाग�मुख केिमकल

37400-67000

9000

13 िवभाग�मुख खणीकम�

37400-67000

9000

14 िवभाग�मुख मेडीकल इले��ॉिन�स

37400-67000

9000

15 िवभाग�मुख औषधिनम�णशा�

37400-67000

9000

16 मुंबई साठी

37400-67000

9000

17 िवभाग�मुख मु�ण तं�शा�

37400-67000

9000

37400-67000

9000

19 िवभाग�मुख फुड टे �नॉलॉजी

37400-67000

9000

20 िवभाग�मुख शक�रा तं�शा�

37400-67000

9000

21 िवभाग�मुख व�िनम�ण

37400-67000

9000

22 िवभाग�मुख �ेस िडझाय�नग

37400-67000

9000

23 गारम�ट मॅ िनफॅ�च�रग

37400-67000

9000

24 िवभाग�मुख �ॅ�हल ॲ�ड टु िरझम

37400-67000

9000

25 िवभाग�मुख �ला��टक अिभ.

37400-67000

9000

26 िवभाग�मुख पॅकेज�ग

37400-67000

9000

15600-39100

6600

िवभाग�मुख जुळणी (मु�ण तं�सं�था

िवभाग�मुख लेदर टे �नॉलॉजी व लेदर
18 गु�स

िवभाग�मुख �ेस िडझाय�नग ॲ�ड

�िश�ण व आ�थापना अिधकारी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

1 �ाचाय�

2

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

15600-39100

5000

28 अिध�या�याता उपयोिजतयं�

15600-39100

5000

29 अिध�या�याता उपकरणीकरण

15600-39100

5000

30 अिध�या�याता �थाप�य

15600-39100

5000

31 अिध�या�याता िव�ुत

15600-39100

5000

32 अिध�या�याता अणुिवदयुत

15600-39100

5000

33 अिध�या�याता संगणक

15600-39100

5000

34 अिध�या�याता धातूशा�

15600-39100

5000

35 अिध�या�याता उ�पादन

15600-39100

5000

36 अिध�या�याता मािहती तं��ान

15600-39100

5000

37 अिध�या�याता केिमकल

15600-39100

5000

38 अिध�या�याता खणीकम�

15600-39100

5000

39

15600-39100

5000

40 अिध�या�याता औषधिनम�णशा�

15600-39100

5000

41 अिध�या�याता औषधशा�

15600-39100

5000

42 अिध�या�याता औषध रसायन

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

45

15600-39100

5000

46 अिध�या�याता फाम�कॉ�नसी

15600-39100

5000

47 अिध�या�याता फाम�कॉलजी

15600-39100

5000

48 अिध�या�याता शरीरिव�ान

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

अिध�या�याता मे िडकल इले��ॉिन�स

अिध�या�याता सामा�य
अिध�या�याता औषध व वन�पतीशा�
44
अिध�या�याता �ाणी व वन�पतीशा�

अिध�या�याता छायािच�क �चालक व
िच�काय िनम�ती (मु�ण तं�सं�था
49 मुंबईसाठी)
अिध�या�याता �ती�प मु�ण (मु�ण
50 तं�सं�था मुंबईसाठी)
अिध�या�याता (मु�ण तं�सं�था
51 मुंबईसाठी)

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

27 अिध�या�याता यं�

43 औषधिनम�णशा�

अ�थायी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

15600-39100

5000

53 अिध�या�याता (चम�कला)

15600-39100

5000

54 लेदर गु�स

15600-39100

5000

55 अिध�या�याता फुड टे �नॉलॉजी

15600-39100

5000

56 अिध�या�याता शक�रा तं�शा�

15600-39100

5000

57 अिध�या�याता व�िनम�ण

15600-39100

5000

58 अिध�या�याता सुतकाम

15600-39100

5000

59 अिध�या�याता िवणकाम

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

64 पुणे साठी )

15600-39100

5000

65 अिध�या�याता �ला��टक

15600-39100

5000

66 पॉलीमर

15600-39100

5000

67 अिध�या�याता पॅकेज�ग टे �नॉलॉजी

15600-39100

5000

68 अिध�या�याता पेपर टे �नॉलॉजी

15600-39100

5000

69 कंडीश�नग

15600-39100

5000

70 अिध�या�याता �वयंचल

15600-39100

5000

71 अिध��याता िड.ई.आर.ई

15600-39100

5000

72

15600-39100

5000

73 अिध�या�याता पदाथ�िव�ान

15600-39100

5000

74 अिध�या�याता गिणत

15600-39100

5000

75 अिध�या�याता इं�जी

15600-39100

5000

अिध�या�याता लेदर टे �नॉलॉजी व

अिध�या�याता टे �सटाईल िफजी�स
अिध�या�याता �ेस िडझाय�नग ॲ�ड
61

गारम�ट मॅ िनफॅ�च�रग
अिध�या�याता ��हल ॲ�ड टु िरझम

62 (एचएमसीटी पुणे साठी )
अिध�या�याता (तांि�क) (एचएमसीटी
63 पुणे साठी )

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

52 अिध�या�याता मु�ण तं�शा�

60 ॲ�ड टे �ट�ग

अ�थायी

अिध�या�याता (अतांि�क) (एचएमसीटी

अिध�या�याता �ला��टक ॲ�ड

अिध�या�याता रे�ीजरेशन व एअर

अिध�या�याता पदाथ�िव�ान व रसायन

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

15600-39100

5000

77 अिध�या�याता रसायन अिभ.

15600-39100

5000

78 अिध�या�याता िव�ान

15600-39100

5000

79 कम�शाळा अिध�क

15600-39100

5000

15600-39100

6600

3 िस�टीम ॲनािल�ट

9300-34800

5000

4 परी�ा िनयं�क

9300-34800

5000

5 �शासकीय अिधकारी ( अतांि�क )

9300-34800

5000

6 �बंधक

9300-34800

4400

7 लेखा अिधकारी

9300-34800

4400

8 िनयोजन अिधकारी

9300-34800

4400

े िश�क
9 पूण�वळ

9300-34800

4400

10 आरेखक

9300-34800

4400

11 लघुलेखक ( उ�च�ेणी )

9300-34800

4400

12 िनदे शक, िशलामु�ण

9300-34800

4300

13 िनदे शक मोनोटाईप

9300-34800

4300

14 िनदे शक मु�ण

9300-34800

4300

15 िनदे शक �ित�प मु�ण

9300-34800

4300

16 िनदे शक रचना संक�पन

9300-34800

4300

17 काय��म अिधकारी

9300-34800

4300

18 काय�देशक व�िनम�ण

9300-34800

4300

19 काय�देशक

9300-34800

4400

20 �ो�ॅमर

9300-34800

4300

9300-34800

4300

9300-34800

4300

�शासकीय पदे व सहा�यकारी पदे
1

लेखापाल/वरी�ठ िलपीक (
21 एचएमसीटी, पुणे)
22 अिध�क

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

76 अिध�या�याता रसायन

िस�टीम मॅ नेजर/ॲडिमिन��ेटर

अ�थायी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

9300-34800

4300

24 उपकरण काय�देशक

9300-34800

4300

25 शािररीक �िश�ण िनदे शक

9300-34800

4300

26 डाटा एं�ी ऑपरेटर

9300-34800

4200

9300-34800

4200

े िनदे शक
28 पुण�वळ

9300-34800

4200

29 िनदे शक (एचएमसीटी )

9300-34800

4200

30 भांडारपाल

5200-20200

2800

5200-20200

2800

32 रासायिनक सहा�यक

5200-20200

2800

33 सहा�यक रासायिनक

5200-20200

2800

34 �भारक

5200-20200

2800

35 सहा�यक अिध�क (चम�कला)

5200-20200

2800

36 आट��ट

5200-20200

2800

37 आरेखक

5200-20200

2800

38 िव�ेषक

5200-20200

2800

39 फोटो�ाफर

5200-20200

2800

40 सव��ण उपकरण यांि�क

5200-20200

2400

41 मोटार मॅकॅिनक / मिशन मॅ कॅिनक

5200-20200

2400

42 उपकरण यांि�की

5200-20200

2400

43 वीजतं�ी / िव�ुत िम�ी

5200-20200

2400

44 �शीतन व वातानु कुल यांि�क

5200-20200

2400

45 िनदे शक मु�ण

5200-20200

2400

46 गवंडी

5200-20200

2400

47 पॅटन�मेकर/बधकार

5200-20200

2400

48 संधाता

5200-20200

2400

5200-20200

2400

5200-20200

2400

27 पिर�क

तांि�क सहा�यक/तं� सहा�यक
31 धातुशा�

नळ कारागीर-िन प�ेकारागीर-िन
संधाता/नळ कारागीर सॅनेटरी िफट�ग
49
50 प�ेकारागीर िन नळकारागीर

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

23 लघुलेखक ( िन�न�ेणी )

�मुख िलपीक/मु�य िलपीक/लेखा

अ�थायी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

5200-20200

2400

52 सुतार

5200-20200

2400

53 यांि�की / यं� कारागीर

5200-20200

2400

54 कातारी

5200-20200

2400

55 लोहार

5200-20200

2400

56 साचेकार

5200-20200

2400

57 नळ कारागीर

5200-20201

2400

58 गॅस आिण िव�ुत वे�डर

5200-20200

2400

59 िनदे शक

5200-20200

2400

60 अिभर�क

5200-20200

2400

61 िव�ुत उपकरण यांि�की

5200-20200

2400

5200-20200

2400

63 िव�ुत िम�ी

5200-20200

2400

64 यं� आरे खक / आरेखक यांि�की

5200-20200

2400

65 सव�साधारण यांि�की

5200-20200

2400

5200-20200

2400

67 �वयंचिलत यांि�क

5200-20200

2400

68 अिभर�क भुमापन उपकरण

5200-20200

2400

69 सव��ण उपकरण अिभर�क

5200-20200

2400

70 यं� सहा�यक

5200-20200

2400

71 इंिजन पिरचर

5200-20200

2400

72 तांि�क �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2400

73 मोटार यांि�क / मोटार िनदे शक

5200-20200

2400

74 कुशल कारागीर

5200-20200

2400

75 तारतं�ी तथा �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2400

76 वरी�ठ �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2400

77 ए ��ह एड� टे ��नशीयन

5200-20200

2400

78 काय�देशक चम�कला

5200-20200

2400

79 मोटार िनदे शक

5200-20200

2400

80 बंधकार

5200-20200

2400

62 चालक

उपकरण अिभर�क भुमापन / भुशा�

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

51 जोडारी

इंिजन सहा�यक / सहा�यक इंिजन

अ�थायी

66

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

िट�पणी सहा�यक / लेखापाल / वरी�ठ 5200-20200

2400

5200-20200

2400

किन�ठ वीजतं�ी / वीजतं�ी / यं�तं�ी 5200-20200

2400

83
84 सं�हालय सहा�यक

5200-20200

2400

85 �योगशाळा तं��

5200-20200

2400

86 भ�ाचालक

5200-20200

2400

87 िनदे शक व�िनम�ण

5200-20200

2400

88 रेडीओ मे कॅिनक

5200-20200

2400

89 िश�प िनदे शक

5200-20200

2400

90 �ाणी गृहपाल / �ाणी सं�हर�क

5200-20200

2000

91 सहा�यक �ंथपाल

5200-20200

2000

92 �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2000

93 झे रो�ाफी चालक

5200-20200

2000

5200-20200

1900

95 पंप पिरचर

5200-20200

1900

96 इंिजन पिरचर

5200-20200

1900

िलपीक टं कलेखक / किन�ठ िलपीक / 5200-20200

1900

दु र�वनीचालक / दु र�वनीचालक तथा
94 चौकशी सहा�यक

97 टं कलेखक
98 वाहनचालक

5200-20200

1900

5200-20200

1900

100 यं� पिरचर

5200-20200

1900

101 �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

1900

102 �ंथालय परीचर

5200-20200

1900

103 �योगशाळा परीचर

5200-20200

1900

104 भांडार पिरचर

5200-20200

1600

105 �यांगशाळा परीचर

5200-20200

1600

106 नाईक / द�तरी

5200-20200

1600

भांडारपाल / िलपीक तथा भांडारपाल

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

81 िलपीक
82 लघुटंकलेखक

अ�थायी

99

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची भरलेली पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

स�याची िर�त पदे 01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

झे रॉ�स ऑपरे टर / रे�ो�ािफक मिशन

1600

4440-7440

1300

4440-7440

1300

110 �यांगशाळा परीचर

4440-7440

1300

111 �ंथालय परीचर

4440-7440

1300

112 यं� पिरचर दज� 2

4440-7440

1300

113 सव��ण उपकरण परीचर

4440-7440

1300

114 गट परीचर

4440-7440

1300

115 पहारेकरी

4440-7440

1300

116 िशपाई / �ंथालय िशपाई

4440-7440

1300

117 सफाईगार पिरचर

4440-7440

1300

118 सफाईगार

4440-7440

1300

119 सव��ण परीचर

4440-7440

1300

120 िच�शाळा परीचर

4440-7440

1300

121 हमाल दज� 1

4440-7440

1300

122 यं� परीचर

4440-7440

1300

123 यं� परीचर दज� 1

4440-7440

1300

107 ऑपरेटर
माळी / मु�य माळी / सहा�यक माळी/

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

5200-20200

108 हमाल / हमाल पिरचर

अ�थायी

109 मालन

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी

एकि�त
एकूण

�थायी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

37400-67000

10000

2 िवभाग�मुख यं�

37400-67000

9000

3 िवभाग�मुख उपयोिजत यं�

37400-67000

9000

4 िवभाग�मुख उपकरणीकरण

37400-67000

9000

5 िवभाग�मुख �थाप�य

37400-67000

9000

6 िवभाग�मुख िवदयुत

37400-67000

9000

7 िवभाग�मुख अणुिव�ुत

37400-67000

9000

8 िवभाग�मुख संगणक अिभयांि�की

37400-67000

9000

9 िवभाग�मुख धातूशा�

37400-67000

9000

10 िवभाग�मुख मािहती तं��ान

37400-67000

9000

11 िवभाग�मुख अ�यापक िव�ाशाखा

37400-67000

9000

12 िवभाग�मुख केिमकल

37400-67000

9000

13 िवभाग�मुख खणीकम�

37400-67000

9000

14 िवभाग�मुख मेडीकल इले��ॉिन�स

37400-67000

9000

15 िवभाग�मुख औषधिनम�णशा�

37400-67000

9000

16 मुंबई साठी

37400-67000

9000

17 िवभाग�मुख मु�ण तं�शा�

37400-67000

9000

37400-67000

9000

19 िवभाग�मुख फुड टे �नॉलॉजी

37400-67000

9000

20 िवभाग�मुख शक�रा तं�शा�

37400-67000

9000

21 िवभाग�मुख व�िनम�ण

37400-67000

9000

22 िवभाग�मुख �ेस िडझाय�नग

37400-67000

9000

23 गारम�ट मॅ िनफॅ�च�रग

37400-67000

9000

24 िवभाग�मुख �ॅ�हल ॲ�ड टु िरझम

37400-67000

9000

25 िवभाग�मुख �ला��टक अिभ.

37400-67000

9000

26 िवभाग�मुख पॅकेज�ग

37400-67000

9000

15600-39100

6600

िवभाग�मुख जुळणी (मु�ण तं�सं�था

िवभाग�मुख लेदर टे �नॉलॉजी व लेदर
18 गु�स

िवभाग�मुख �ेस िडझाय�नग ॲ�ड

�िश�ण व आ�थापना अिधकारी

अ�थायी

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

1 �ाचाय�

2

स�या�या काय�रत पदावरील

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

स�या�या काय�रत पदावरील

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

15600-39100

5000

28 अिध�या�याता उपयोिजतयं�

15600-39100

5000

29 अिध�या�याता उपकरणीकरण

15600-39100

5000

30 अिध�या�याता �थाप�य

15600-39100

5000

31 अिध�या�याता िव�ुत

15600-39100

5000

32 अिध�या�याता अणुिवदयुत

15600-39100

5000

33 अिध�या�याता संगणक

15600-39100

5000

34 अिध�या�याता धातूशा�

15600-39100

5000

35 अिध�या�याता उ�पादन

15600-39100

5000

36 अिध�या�याता मािहती तं��ान

15600-39100

5000

37 अिध�या�याता केिमकल

15600-39100

5000

38 अिध�या�याता खणीकम�

15600-39100

5000

39

15600-39100

5000

40 अिध�या�याता औषधिनम�णशा�

15600-39100

5000

41 अिध�या�याता औषधशा�

15600-39100

5000

42 अिध�या�याता औषध रसायन

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

45

15600-39100

5000

46 अिध�या�याता फाम�कॉ�नसी

15600-39100

5000

47 अिध�या�याता फाम�कॉलजी

15600-39100

5000

48 अिध�या�याता शरीरिव�ान

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

अिध�या�याता मे िडकल इले��ॉिन�स

अिध�या�याता सामा�य
अिध�या�याता औषध व वन�पतीशा�
44
अिध�या�याता �ाणी व वन�पतीशा�

अिध�या�याता छायािच�क �चालक व
िच�काय िनम�ती (मु�ण तं�सं�था
49 मुंबईसाठी)
अिध�या�याता �ती�प मु�ण (मु�ण
50 तं�सं�था मुंबईसाठी)
अिध�या�याता (मु�ण तं�सं�था
51 मुंबईसाठी)

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

27 अिध�या�याता यं�

43 औषधिनम�णशा�

अ�थायी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

स�या�या काय�रत पदावरील

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

15600-39100

5000

53 अिध�या�याता (चम�कला)

15600-39100

5000

54 लेदर गु�स

15600-39100

5000

55 अिध�या�याता फुड टे �नॉलॉजी

15600-39100

5000

56 अिध�या�याता शक�रा तं�शा�

15600-39100

5000

57 अिध�या�याता व�िनम�ण

15600-39100

5000

58 अिध�या�याता सुतकाम

15600-39100

5000

59 अिध�या�याता िवणकाम

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

15600-39100

5000

64 पुणे साठी )

15600-39100

5000

65 अिध�या�याता �ला��टक

15600-39100

5000

66 पॉलीमर

15600-39100

5000

67 अिध�या�याता पॅकेज�ग टे �नॉलॉजी

15600-39100

5000

68 अिध�या�याता पेपर टे �नॉलॉजी

15600-39100

5000

69 कंडीश�नग

15600-39100

5000

70 अिध�या�याता �वयंचल

15600-39100

5000

71 अिध��याता िड.ई.आर.ई

15600-39100

5000

72

15600-39100

5000

73 अिध�या�याता पदाथ�िव�ान

15600-39100

5000

74 अिध�या�याता गिणत

15600-39100

5000

75 अिध�या�याता इं�जी

15600-39100

5000

अिध�या�याता लेदर टे �नॉलॉजी व

अिध�या�याता टे �सटाईल िफजी�स
अिध�या�याता �ेस िडझाय�नग ॲ�ड
61

गारम�ट मॅ िनफॅ�च�रग
अिध�या�याता ��हल ॲ�ड टु िरझम

62 (एचएमसीटी पुणे साठी )
अिध�या�याता (तांि�क) (एचएमसीटी
63 पुणे साठी )

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

52 अिध�या�याता मु�ण तं�शा�

60 ॲ�ड टे �ट�ग

अ�थायी

अिध�या�याता (अतांि�क) (एचएमसीटी

अिध�या�याता �ला��टक ॲ�ड

अिध�या�याता रे�ीजरेशन व एअर

अिध�या�याता पदाथ�िव�ान व रसायन

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

स�या�या काय�रत पदावरील

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

15600-39100

5000

77 अिध�या�याता रसायन अिभ.

15600-39100

5000

78 अिध�या�याता िव�ान

15600-39100

5000

79 कम�शाळा अिध�क

15600-39100

5000

15600-39100

6600

3 िस�टीम ॲनािल�ट

9300-34800

5000

4 परी�ा िनयं�क

9300-34800

5000

5 �शासकीय अिधकारी ( अतांि�क )

9300-34800

5000

6 �बंधक

9300-34800

4400

7 लेखा अिधकारी

9300-34800

4400

8 िनयोजन अिधकारी

9300-34800

4400

े िश�क
9 पूण�वळ

9300-34800

4400

10 आरेखक

9300-34800

4400

11 लघुलेखक ( उ�च�ेणी )

9300-34800

4400

12 िनदे शक, िशलामु�ण

9300-34800

4300

13 िनदे शक मोनोटाईप

9300-34800

4300

14 िनदे शक मु�ण

9300-34800

4300

15 िनदे शक �ित�प मु�ण

9300-34800

4300

16 िनदे शक रचना संक�पन

9300-34800

4300

17 काय��म अिधकारी

9300-34800

4300

18 काय�देशक व�िनम�ण

9300-34800

4300

19 काय�देशक

9300-34800

4400

20 �ो�ॅमर

9300-34800

4300

9300-34800

4300

9300-34800

4300

�शासकीय पदे व सहा�यकारी पदे
1

लेखापाल/वरी�ठ िलपीक (
21 एचएमसीटी, पुणे)
22 अिध�क

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

76 अिध�या�याता रसायन

िस�टीम मॅ नेजर/ॲडिमिन��ेटर

अ�थायी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

स�या�या काय�रत पदावरील

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

9300-34800

4300

24 उपकरण काय�देशक

9300-34800

4300

25 शािररीक �िश�ण िनदे शक

9300-34800

4300

26 डाटा एं�ी ऑपरेटर

9300-34800

4200

9300-34800

4200

े िनदे शक
28 पुण�वळ

9300-34800

4200

29 िनदे शक (एचएमसीटी )

9300-34800

4200

30 भांडारपाल

5200-20200

2800

5200-20200

2800

32 रासायिनक सहा�यक

5200-20200

2800

33 सहा�यक रासायिनक

5200-20200

2800

34 �भारक

5200-20200

2800

35 सहा�यक अिध�क (चम�कला)

5200-20200

2800

36 आट��ट

5200-20200

2800

37 आरेखक

5200-20200

2800

38 िव�ेषक

5200-20200

2800

39 फोटो�ाफर

5200-20200

2800

40 सव��ण उपकरण यांि�क

5200-20200

2400

41 मोटार मॅकॅिनक / मिशन मॅ कॅिनक

5200-20200

2400

42 उपकरण यांि�की

5200-20200

2400

43 वीजतं�ी / िव�ुत िम�ी

5200-20200

2400

44 �शीतन व वातानु कुल यांि�क

5200-20200

2400

45 िनदे शक मु�ण

5200-20200

2400

46 गवंडी

5200-20200

2400

47 पॅटन�मेकर/बधकार

5200-20200

2400

48 संधाता

5200-20200

2400

5200-20200

2400

5200-20200

2400

27 पिर�क

तांि�क सहा�यक/तं� सहा�यक
31 धातुशा�

नळ कारागीर-िन प�ेकारागीर-िन
संधाता/नळ कारागीर सॅनेटरी िफट�ग
49
50 प�ेकारागीर िन नळकारागीर

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

23 लघुलेखक ( िन�न�ेणी )

�मुख िलपीक/मु�य िलपीक/लेखा

अ�थायी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

स�या�या काय�रत पदावरील

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

5200-20200

2400

52 सुतार

5200-20200

2400

53 यांि�की / यं� कारागीर

5200-20200

2400

54 कातारी

5200-20200

2400

55 लोहार

5200-20200

2400

56 साचेकार

5200-20200

2400

57 नळ कारागीर

5200-20201

2400

58 गॅस आिण िव�ुत वे�डर

5200-20200

2400

59 िनदे शक

5200-20200

2400

60 अिभर�क

5200-20200

2400

61 िव�ुत उपकरण यांि�की

5200-20200

2400

5200-20200

2400

63 िव�ुत िम�ी

5200-20200

2400

64 यं� आरे खक / आरेखक यांि�की

5200-20200

2400

65 सव�साधारण यांि�की

5200-20200

2400

5200-20200

2400

67 �वयंचिलत यांि�क

5200-20200

2400

68 अिभर�क भुमापन उपकरण

5200-20200

2400

69 सव��ण उपकरण अिभर�क

5200-20200

2400

70 यं� सहा�यक

5200-20200

2400

71 इंिजन पिरचर

5200-20200

2400

72 तांि�क �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2400

73 मोटार यांि�क / मोटार िनदे शक

5200-20200

2400

74 कुशल कारागीर

5200-20200

2400

75 तारतं�ी तथा �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2400

76 वरी�ठ �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2400

77 ए ��ह एड� टे ��नशीयन

5200-20200

2400

78 काय�देशक चम�कला

5200-20200

2400

79 मोटार िनदे शक

5200-20200

2400

80 बंधकार

5200-20200

2400

62 चालक

उपकरण अिभर�क भुमापन / भुशा�

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

51 जोडारी

इंिजन सहा�यक / सहा�यक इंिजन

अ�थायी

66

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

स�या�या काय�रत पदावरील

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

िट�पणी सहा�यक / लेखापाल / वरी�ठ 5200-20200

2400

5200-20200

2400

किन�ठ वीजतं�ी / वीजतं�ी / यं�तं�ी 5200-20200

2400

83
84 सं�हालय सहा�यक

5200-20200

2400

85 �योगशाळा तं��

5200-20200

2400

86 भ�ाचालक

5200-20200

2400

87 िनदे शक व�िनम�ण

5200-20200

2400

88 रेडीओ मे कॅिनक

5200-20200

2400

89 िश�प िनदे शक

5200-20200

2400

90 �ाणी गृहपाल / �ाणी सं�हर�क

5200-20200

2000

91 सहा�यक �ंथपाल

5200-20200

2000

92 �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2000

93 झे रो�ाफी चालक

5200-20200

2000

5200-20200

1900

95 पंप पिरचर

5200-20200

1900

96 इंिजन पिरचर

5200-20200

1900

िलपीक टं कलेखक / किन�ठ िलपीक / 5200-20200

1900

दु र�वनीचालक / दु र�वनीचालक तथा
94 चौकशी सहा�यक

97 टं कलेखक
98 वाहनचालक

5200-20200

1900

5200-20200

1900

100 यं� पिरचर

5200-20200

1900

101 �योगशाळा सहा�यक

5200-20200

1900

102 �ंथालय परीचर

5200-20200

1900

103 �योगशाळा परीचर

5200-20200

1900

104 भांडार पिरचर

5200-20200

1600

105 �यांगशाळा परीचर

5200-20200

1600

106 नाईक / द�तरी

5200-20200

1600

भांडारपाल / िलपीक तथा भांडारपाल

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

81 िलपीक
82 लघुटंकलेखक

अ�थायी

99

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

सं�थे तील आवक
6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर पे
अ�

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे (शासन

��तािवत पदे

बँड व �ेड पे

स�या�या काय�रत पदावरील

��तािवत आकृतीबंधानुसार

वेतनाचा खच� 01.06.2017 �या

वेतनावर होणारी बचत

��थतीनुसार

01.06.2017 �या ��थतीनुसार

िनण�याची �त सोबत जोडावी.)
�थायी
पे बँड

झे रॉ�स ऑपरे टर / रे�ो�ािफक मिशन

1600

4440-7440

1300

4440-7440

1300

110 �यांगशाळा परीचर

4440-7440

1300

111 �ंथालय परीचर

4440-7440

1300

112 यं� पिरचर दज� 2

4440-7440

1300

113 सव��ण उपकरण परीचर

4440-7440

1300

114 गट परीचर

4440-7440

1300

115 पहारेकरी

4440-7440

1300

116 िशपाई / �ंथालय िशपाई

4440-7440

1300

117 सफाईगार पिरचर

4440-7440

1300

118 सफाईगार

4440-7440

1300

119 सव��ण परीचर

4440-7440

1300

120 िच�शाळा परीचर

4440-7440

1300

121 हमाल दज� 1

4440-7440

1300

122 यं� परीचर

4440-7440

1300

123 यं� परीचर दज� 1

4440-7440

1300

107 ऑपरेटर
माळी / मु�य माळी / सहा�यक माळी/

एकूण

�थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी ि�तीय पाळी �थम पाळी

5200-20200

108 हमाल / हमाल पिरचर

अ�थायी

109 मालन

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

एकूण
�थम पाळी

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

प�ातील मु�ा �मांक 3
नुसार टपालाचा
तपिशल सन 20162017

एकूण
�थम पाळी

जावक न�दवहीनुसार व

ि�तीय
पाळी

एकि�त
एकूण

अिभ�ाय

शासकीय औषधिनम�णशा� महािव�ालये

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर
अ�

पदे (शासन िनण�याची �त सोबत

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर
पे बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

�ेड पे

1

�ाचाय�

37400-67000

10000

2

�ा�यापक औषधिनम�णाशा�

37400-67000

10000

37400-67000

9000

37400-67000

9000

37400-67000

9000

37400-67000

9000

15600-39100

6000

सहयोगी �ा�या. स��ीय रसायनशा�
3
सहयोगी �ा�या. औषध रसायनशा�
4
सहयोगी �ा�या. औषधिनम�णशा�
5
6

सहयोगी �ा�या. औषधशा�

सहा�यक �ा�या. औषधिनम�णशा�
7

1

िवभाग �मुख औषधिनम�णशा�

37400-67000

9000

2

अिध�या�याता औषधिनम�णशा�

15600-39100

5000

�शासकीय पदे व सहा�यकारी पदे
1

�बंधक

9300-34800

4400

2

अिध�क

9300-34800

4300

3

लघुलेखक (िन�न�ेणी)

9300-34800

4300

4

�मुख िलपीक

9300-34800

4200

5

भांडारपाल

5200-20200

2800

विर�ठ िलपीक/िट�पणी
6

सहा�यक/लेखापाल

5200-20200

2400

7

�योगशाळा सहा�यक

5200-20200

2400

8

�योगशाळा तं��

5200-20200

2400

9

वीजतं�ी

5200-20200

2400

10

सहा�यक �ंथपाल

5200-20200

2000

11

�ािणसं�ह र�क/ �ािण गृहपाल

5200-20200

2000

�थायी अ�थायी एकूण

�थायी अ�थायी एकूण

�थायी अ�थायी एकूण

01.06.2017 �या
��थतीनुसार

जोडावी.)
पे बँड

पदावरील वेतनाचा खच�

�थायी अ�थायी एकूण

�थायी अ�थायी एकूण

��तािवत

सं�थे तील आवक

आकृतीबंधानुसार वेतनावर जावक न�दवहीनुसार व
होणारी बचत

प�ातील मु�ा �मांक 3

01.06.2017 �या

नुसार टपालाचा

��थतीनुसार

तपिशल सन 2016-

�थायी अ�थायी एकूण

अिभ�ाय

यापूव��या आकृतीबंधानुसार मंजूर
अ�

पदे (शासन िनण�याची �त सोबत

6 �या वेतन आयोगाचा मंजूर
पे बँड व �ेड पे

स�याची मंजूर पदे िद

स�याची भरलेली पदे

स�याची िर�त पदे

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

01.06.2017 �या

��थतीनुसार

��थतीनुसार

��थतीनुसार

स�या�या काय�रत
��तािवत पदे

�ेड पे

12

किन�ठ िलपीक

5200-20200

1900

13

भांडार पिरचर

4440-7440

1300

14

�ंथालय पिरचर

4440-7440

1300

15

�योगशाळा पिरचर

4440-7440

1300

16

माळी

4440-7440

1300

17

हमाल

4440-7440

1300

18

सफाईगार

4440-7440

1300

19

िशपाई

4440-7440

1300

20

पहारेकारी

4440-7440

1300

�थायी अ�थायी एकूण

�थायी अ�थायी एकूण

�थायी अ�थायी एकूण

01.06.2017 �या
��थतीनुसार

जोडावी.)
पे बँड

पदावरील वेतनाचा खच�

�थायी अ�थायी एकूण

�थायी अ�थायी एकूण

��तािवत

सं�थे तील आवक

आकृतीबंधानुसार वेतनावर जावक न�दवहीनुसार व
होणारी बचत

प�ातील मु�ा �मांक 3

01.06.2017 �या

नुसार टपालाचा

��थतीनुसार

तपिशल सन 2016-

�थायी अ�थायी एकूण

अिभ�ाय

सुधारित आकृतीबंध रिरित किण्यासाठी.....
मार्गदर्गक सूचिा.
महािाष्ट्र र्ासि
रित्त रिभार्
र्ासि परिपत्रक, क्रमांक-पदरि ०६१७ /प्र.क्र.२०/आपुक
मंत्रालय,मुबई- 400 032
रदिांक: २९ जूि, २०१७
संदभग :1. र्ासि रिर्गय,रित्त रिभार्, क्रमांक : पदरि 2016/प्र.क्र.8/रिसु-1,
रद.11 फेब्रुिािी,2016
2. र्ासि रिर्गय,रित्त रिभार्, क्रमांक : पदरि 2016/प्र.क्र.30/रिसु-1,
रद. 16 सप्टें बि,2016
3. र्ासि रिर्गय,रित्त रिभार्, क्रमांक : पदरि 2016/प्र.क्र.30/2016/आपुक,
रद.25 मे,2017
4. र्ासि रिर्गय, रित्त रिभार्,क्रमांक : पदरि ०६१७ /प्र.क्र.३०/२०१७/आपुक,
रद.०९.०६.२०१७

प्रस्ताििा:
प्रर्ासकीय रिभार् ि तयांच्या अरधपतयाखालील कायालयातील मंजूि पदांचा आढािा
घेिूि सुधारित आकृतीबंध रिरित किर्े आिश्यक आहे आरर् तयादृष्ट्टीिे संदभग क्र. १ येथील
र्ासि रिर्गय, रित्त रिभार्, रद.11 फेब्रुिािी,2016 िुसाि सिग प्रर्ासकीय रिभार्ांिी
उच्चस्तिीय सरचि सरमतीची मान्यता घेिूि सुधारित आकृतीबंध रिरित किर्े अरििायग
किण्यात आलेले आहे . यापूिी र्ासि रिर्गय, रित्त रिभार्, रद.10 सप्टें बि, 2001 अन्िये सिग
रिभार्ांिी आपला आकृतीबंध रिरित किािा, खचािि रियंत्रर् ठे िर्े अर्ाप्रकािच्या सूचिा
दे ण्यात आल्या होतया. तया अिुषंर्ािे बहु संख्य रिभार्ांिी आपापले आकृतीबंध प्रदीघग काळापूिी
रिरित केलेले आहेत. हा आकृतीबंध रिरित केल्यािंति बिाच काळ लोटला असूि साधािर्त:
र्त 3 ते 5 िषांच्या कालािधीत एकंदिीत प्रर्ासरिक कामकाजात, र्ासकीय व्यिहािात
मारहती तंत्रज्ञाि कायगप्रर्ालीचा मोठया प्रमार्ात िापि िाढलेला आहे. आता ति रिभार्ांच्या
प्रर्ासरिक कामकाजातील दै िंरदि स्िरुपाच्या कामात मारहती तंत्रज्ञािाचा िापि करुि
ऑिलाईि पद्धतीिे मोठया प्रमार्ात मारहती संकरलत किर्े, रतचे पृथ:किर् किर्े इ.
बाबींसाठी िापि किण्यात येत आहे . तसेच लाभाथींिा अिुदाि/अथगसहाय्य दे ण्याच्या योजिांत
इलेक्ट्रॉरिक रिधी व्यिस्थापि पद्धतीिे (EFMS) आता प्रतयक्ष लाभधािकास तयाच्या खातयात
थेट रिधी हस्तांतरित (Direct Beneficiary Transfer) किण्यात येतो. उदा: महातमा र्ांधी
िाष्ट्रीय िोजर्ाि हमी योजिेत िाज्यभिातील लाखो मजूिांचे िेति आयुक्ट्त कायालयातील एका
बँक खातयाद्वािे अदा किण्यात येत असते. तयामुळे क्षेत्रीय स्तिाििील तहरसलदाि आरर् र्ट
रिकास अरधकािी यांिा धिादे र् पुस्तक हाताळर्ी, िेर्िेर्ळ्या लेख्यांसाठी िेर्िेर्ळी जमाखचग पुस्तके हाताळर्ी, तयांचे रहर्ेब ठे िर्े या बाबी िेर्ळयािे किण्याची आिश्यकता िारहलेली

र्ासि परिपत्रक क्रमांकः पदरि ०६१७ /प्र.क्र.२०/आपुक

िसूि या बाबींिि, काम किण्यासाठी लार्र्ा-या दै िंरदि िैरमरत्तक कामकाजाच्या िेळेत मोठया
प्रमार्ात बचत झालेली आहे. याच प्रकािे अिेक रिभार्ांिी मारहती तंत्रज्ञाि प्रर्ालीचा,
संर्र्कीय आयुधांचा िापि करुि मोठया प्रमार्ात कामकाजात परिितगि घडिूि आर्ले आहे.
या 3 ते 5 िषातील घडामोडी लक्षात घेिूि िाज्य र्ासिािे संदभारधि रद. 11 फेब्रुिािी, 2016
च्या र्ासि रिर्गयान्िये सिग मंत्रालयीि रिभार्ांिा तयांच्या प्रर्ासकीय रियंत्रर्ाखालील सिग
कायालयांच्या तयांच्याकडील असलेल्या कामाचा व्याप पाहू ि प्रसंर्ी रिकषात योग्य तया
सुधािर्ा करुि रद. 30 सप्टें बि, 2016 पयंत उच्चस्तिीय सरचि सरमतीसमोि सुधारित
आकृतीबंध सादि करुि तयास मान्यता घ्यािी, अर्ा सूचिा रदलेल्या होतया.

तथारप,

मंत्रालयीि रिभार्ांकडू ि या संदभात जिळजिळ काहीच कायगिाही किण्यात आलेली िाही.
सिग रिभार्ांिा रद.16 सप्टें बि, 2016 च्या र्ासि रिर्गयान्िये सूचिा दे ण्यात आल्या होतया,
तयािुसाि प्रतयेक रिभार्ािे मारहती तंत्रज्ञािािि आधािीत रिरिध माध्यमातूि र्रतमािता
आर्ण्यासाठी प्रयति करुि एकूर् मािि संसाधिाची मार्र्ी 30 % पयंत कमी किण्यासाठी
रिभार्ािे प्रामुख्यािे लक्ष घालािे, असे िमूद किण्यात आलेले आहे. रित्त रिभार्ािे रडसेंबि,
2016 ते माचग, 2017 या कालािधीत सिगच रिभार्ांिा या संदभात साततयािे अधग -र्ासकीय
पत्राद्वािे सूचिा तसेच स्मिर् दे िूि या प्रकिर्ी कायगिाही किािी, अर्ी रििंती केलेली आहे.
तयािुसाि काही रिभार्ांिी तयांच्या अरधिस्त कायालयांिा या रिभार्ािे सूचरिलेल्या मुद्ांच्या
आधािे सुधारित आकृतीबंधासाठी सादिीकिर् केलेले आहे.

मात्र सिगसाधािर्पर्े या

सादिीकिर्ामध्ये ककिा आलेल्या प्रस्तािांची छाििी केल्यािंति असे रिदर्गिास आले आहे
की, यापूिी रित्त रिभार्ािे ज्या सूचिा रदलेल्या आहेत, तयािुसाि रिभार्ािे रिकष ककिा
कायगपध्दती यािि र्ांभीयािे रिचाि ि किता तयांचे प्रस्ताि सादि केले आहेत. ति काही
रिभार्ांिी तयांच्या जुन्या आकृतीबंधाप्रमार्े मंजूि असलेल्या पदांपेक्षाही जास्त पदांची मार्र्ी
केलेली आहे. प्रतयक्षात काही रिभार्ांकडे सध्या जी पदे भिलेली आहेत, तयािि तयांचे काम
समाधािकािक चालू असूिही तयांिी जास्त पदांची मार्र्ी केलेली आहे.
एकंदिीतच रित्तीय स्थैयासाठी िेतिाििील एकूर् खचग रियंरत्रत किर्े आिश्यक
असल्यािे या सिग बाबींचा र्ांभीयािे रिचाि करुि सिग रिभार्ांिी तयांचा सुधारित आकृतीबंध
रद.31 ऑर्स्ट,2017 पयंत रिरित किािा, हा आकृतीबंध जो रिभार् रिरित किेल, तया
रिभार्ास िव्यािे पदे भिता येतील, अर्ा स्िरुपाच्या सूचिा उपिोक्ट्त संदभग क्र. ३ येथील रित्त
रिभार्ाच्या रद.25 मे, 2017 च्या र्ासि रिर्गय रिर्गयान्िये दे ण्यात आलेल्या आहेत.
उच्चस्तिीय सरचि सरमतीिे या प्रस्तािांची छाििी किण्यापूिी अपि मुख्य सरचि,
(सेिा) सामान्य प्रर्ासि रिभार् ि अपि मुख्य सरचि, (व्यय) रित्त रिभार् यांची एक उपसरमती
सुध्दा प्राथरमक छाििीसाठी उपिोक्ट्ता संदभग क्र. ४ येथील र्ासि रिर्गयान्िये र्ठीत किण्यात
आलेली आहे.

या सिग पार्श्गभम
ू ीिि कर्ा स्िरुपात प्रस्ताि सादि किािेत, कोर्तया बाबी
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रिचािात घ्याव्यात या संदभात सरिस्ति मार्गदर्गक सूचिा रिर्गरमत किण्याची बाब रिचािाधीि
होती. तयािुसाि आता खालीलप्रमार्े सूचिा रिर्गरमत किण्यात येत आहेत :-

परिपत्रक:
उपिोक्ट्त पार्श्गभम
ू ीिि रद. 31 ऑर्स्ट, 2017 पयंत सिग मंत्रालयीि रिभार्ांिी तयांच्या
खुद्द मंत्रालयीि रिभार्ातील ि तयांच्या अरधिस्त सिग कायालयातील कामकाजाचा ि पदांचा
आढािा घ्याियाचा असूि तया संदभात जी कायगिाही किाियाची आहे तयाबाबत मार्गदर्गक
सूचिा पुढीलप्रमार्े आहेत.:(अ) प्रस्ताि ि सादिीकिर्ात िमूद किाियाच्या पदांची संख्या ि मारहती याची अचूकता
१)

या रिभार्ाकडे ि उपसरमतीकडे प्रस्ताि सादि किण्यापूिी रिभार्ांिी
सेिाथग प्रर्ालीमध्ये िमूद केलेल्या पदसंख्येची मारहती ि ते सादि किर्ािी मारहती
जुळत आहे, याची कृपया खात्री करुि घ्यािी. या रिभार्ािे यापूिी सिग रिभार्ांिा
मंत्रालय (खुद्द) ि तयांच्या अरधिस्त असलेल्या कायालयातील तया रिभार्ांिी सेिाथग
प्रर्ालीमध्ये भिलेली पदांची मारहती उपलब्ध करुि रदलेली आहे.

२)

सेिाथगमध्ये भिलेल्या पदसंख्येचा उच्चस्तिीय सरचि सरमतीसमोि प्रस्ताि
सादि कितािा रिचाि किण्यात येईल.

३)

जि रिभार्ािे सादि केलेल्या आरर् सेिाथग प्रर्ालीमध्ये असलेल्या पदसंख्येत
रभन्नता असेल ति सेिाथग प्रर्ालीमधील मारहती ही आधािभूत समजण्यात येईल.

४)

तथारप, रिभार्ािे तयांच्याकडील पदसंख्या सेिाथग प्रर्ालीमधील पदांपेक्षा कमी
आहे, असे प्रमार्पत्र उपसरचि/सह सरचि स्तिािि रदल्यास तया रिभार्ाची सदि
मारहती स्िीकृत किण्यात येईल.

मात्र या रिभार्ािे यापूिीच अधग-र्ासकीय

पत्राद्वािे केलेल्या रििंतीिुसाि सेिाथग प्रर्ालीमध्ये योग्य ते फेिफाि करुि सेिाथग
प्रर्ालीमधील मारहती िेळापत्रकातील रिरहत कालमयादे त अद्याित किर्े
बंधिकािक िाहील. ही मारहती तपासण्याकरिता अरधक खुलार्ासाठी या
संदभातील लेखा ि कोषार्ािे संचालिालयाच्या अरधिस्त असलेल्या कक्षार्ी
रिभार्ांिी आिश्यकतेिुसाि संपकग किािा.
(ब) मार्गदर्गक सूचिा :- सुधारित आकृतीबंध रिरित किण्याच्या मार्गदर्गक सूचिा
जोडपत्र-"अ" मध्ये रदलेल्या असूि रिभार्ांिी या सूचिांिुरुप काळजीपूिक
ग आपले
प्रस्ताि तििीत सादि किािेत.
(क) िेळापत्रक :- सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताि प्राथरमक छाििीसाठी ि अंरतम
सादिीकिर्ाचे िेळापत्रक सोबतच्या जोडपत्र-"ब" प्रमार्े आहे.
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(ड) उच्चस्तिीय सरचि सरमतीसमोि सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताि सादि किर्े :1. उच्चस्तिीय सरचि सरमतीकडे सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताि सादि
किण्यापूिी र्ासि रिर्गय, रित्त रिभार्, रद. ०९ जूि, २०१७ अन्िये प्राथरमक
छाििीसाठी र्ठीत केलेली अपि मुख्य सरचि, (सेिा) सामान्य प्रर्ासि रिभार् ि
अपि मुख्य सरचि (व्यय), रित्त रिभार् यांची उप सरमती संबंरधत रिभार्ांच्या
प्रस्तािांची छाििी किील. सदिहू उप सरमती रिभार्ांच्या प्रस्तािांची प्राथरमक
छाििी करुि अरभप्राय ि रर्फािर्ी उच्चस्तिीय सरचि सरमतीला सादि किेल.
या उपसरमतीसाठी किाियाचे सादिीकिर्ाचे मुद्दे सोबतच्या जोडपत्र-क मध्ये
जोडल्याप्रमार्े आहे त.
(इ) अिुदारित संस्थांकडील पदांचा आकृतीबंध :- अिुदारित संस्थांकडील पदांचा
आकृतीबंध रिरित किण्यासाठी मार्गदर्गक सूचिा (ज्यामध्ये रजल्हा परिषदा,
िर्िपारलका आरर् र्ैक्षरर्क संस्थांचा अंतभाि होतो.) स्ितंत्रपर्े दे ण्यात येतील.
िि

िमूद

केलेल्या

कायगपध्दतीिुसाि

ि

सूचिांप्रमार्े

सोबतच्या

रदलेल्या

िेळापत्रकाप्रमार्े आपापले प्रस्ताि सादि किण्याची दक्षता रिभार्ािे कृपया घ्यािी.
सदि र्ासि परिपत्रक महािाष्ट्र र्ासिाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळािि उपलब्ध किण्यात आला असूि तयाचा संकेताक 201706291544155905
असा आहे. हे परिपत्रक रडरजटल स्िाक्षिीिे सांक्षांरकत करुि काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे र्ािुसाि ि िांिािे,
सहपत्र :- जोडपत्र "अ", "ब", "क", "क"-१
(रि. रर्रििाज)
अपि मुख्य सरचि (व्यय), महािाष्ट्र र्ासि.
प्ररत,
1. िाज्यपालांचे सरचि.
2. मुख्यमंत्रयांचे प्रधाि सरचि.
3. मा. रििोधी पक्षिेता, महािाष्ट्र रिधािपरिषद/रिधािसभा
४. महािाष्ट्र रिधािपरिषद/रिधािसभा, सिग सदस्य, रिधाि भिि, मुंबई.
५. सिग मंत्री आरर् िाज्यमंत्री यांचे स्िीय सहायक.
६. मंत्रालयीि सिग रिभार्.
7. मंत्रालयाच्या सिग रिभार्ांखाली रिभार् प्रमुख ि प्रादे रर्क रिभार् प्रमुख.
8. रित्त रिभार्ातील सिग कायासिे.
*9. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ र्ाखा), मुंबई.
*10. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील र्ाखा), मुंबई
*11. सरचि, महािाष्ट्र लोकसेिा आयोर्, मुंबई.
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*12. सरचि, महािाष्ट्र रिधािमंडळ सरचिालय, मुंबई.
*13. प्रबंधक, लोक आयुक्ट्त ि उप लोक आयुक्ट्त यांचे कायालय, मुंबई.
*14. आयुक्ट्त, िाज्य मारहती आयोर्, (सिग).
*15. सरचि, िाज्य रििडर्ूक आयोर्, मुंबई.
*16. प्रबंधक, महािाष्ट्र प्रर्ासकीय न्यायारधकिर्, मुंबई/िार्पूि/औिं र्ाबाद
*17. िाज्य मरहला आयोर्, ििळी, मुंबई.
18. सिग रिभार्ीय आयुक्ट्त.
19. सिग रजल्हारधकािी.
20. सिग मुख्य कायगकािी अरधकािी, रजल्हा परिषदा.
21. महासंचालक, यर्दा, िाजभिि आिाि, बार्ेि िोड, पुर्े.
22. प्र.महालेखापाल-1, (लेखापिीक्षा), महािाष्ट्र, मुंबई.
23. महालेखापाल-1, (लेखा ि अिुज्ञय
े ता), महािाष्ट्र, मुंबई.
2४.महालेखापाल-2, (लेखापिीक्षा), महािाष्ट्र, िार्पूि.
2५. महालेखापाल-2, (लेखापिीक्षा), महािाष्ट्र, िार्पूि
2६. रसरियि रिसचग ऑफीसि, पे रिसचग युरिट, भाित सिकाि, रित्त मंत्रालय (व्यय
रिभार्), खोली क्र.261, िॉथग ब्लॉक, ििी रदल्ली.
2७. संचालक, लेखा ि कोषार्ािे , मुंबई.
2८. संचालक, स्थारिक रिधी लेखा, ििी मुंबई.
2९. सह संचालक, स्थारिक रिधी लेखा, ििी मुंबई/पुर्े/िारर्क/औिं र्ाबाद/ िार्पूि/
अमिािती.
३०. अरधदाि ि लेखारधकािी, मुंबई.
3१. रििासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, मुंबई
3२. रजल्हा लेखा पिीक्षा अरधकािी, स्थारिक.
3३. सिग रजल्हा कोषार्ाि अरधकािी
3४. सिग लेखारधकािी, िेति पडताळर्ी पथक, मुंबई/पुर्े/िार्पूि/औिंर्ाबाद.
3५. मुख्य अरधकािी, सिग िर्िपारलका.
3६. कायगकािी अरधकािी, कॅन्टोिमेंट बोडग , खडकी/दे हू िोड/दे िळाली/अहमदिर्ि.
3७. कुलसरचि, महातमा फुले कृरष रिद्ापीठ, िाहू िी, रज.अहमदिर्ि
3८. कुलसरचि, मिाठिाडा कृरष रिद्ापीठ, पिभर्ी.
3९. कुलसरचि, बाळासाहेब सािंत, कोंकर् कृरष रिद्ापीठ, दापोली, रज.ितिारर्िी.
४०. कुलसरचि, पंजाबिाि कृरष रिद्ापीठ, अकोला.
4१. कुलसरचि, मुंबई रिद्ापीठ, मुंबई.
4२. कुलसरचि, पुर्े रिद्ापीठ, पुर्े.
4३. कुलसरचि, िार्पूि रिद्ापीठ, िार्पूि.
4४. कुलसरचि, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि मिाठिाडा रिद्ापीठ,औिंर्ाबाद.
4५. कुलसरचि, रर्िाजी रिद्ापीठ, कोल्हापूि.
4६. कुलसरचि, स्िामी िामािंद तीथग मिाठिाडा रिद्ापीठ,िांदेङ.
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4७. कुलसरचि, अमिािती रिद्ापीठ, अमिािती.
4८. कुलसरचि, श्रीमती िाथीबाई दामोदि ठाकिसी मरहला रिद्ापीठ,मुंबई.
4९. कुलसरचि, उत्ति महािाष्ट्र रिद्ापीठ,जळर्ांि.
५०. कुलसरचि, महािाष्ट्र पर्ु ि मतस्यरिज्ञाि रिद्ापीठ,िार्पूि.
5१. कुलसरचि, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि तंत्रज्ञाि रिद्ापीठ,लोर्ेिे, िायर्ङ
5२. रििड िस्ती, रित्त रिभार्,(आपुक)
* पत्रािे.
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जोडपत्र-"अ"
र्ासि परिपत्रक, रित्त रिभार्, क्र.पदरि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक
रद. २९.०६.२०१७ चे सहपत्र.
सादिीकिर्ासाठी ि चचेसाठी सूचिा:1. सुधारित आकृतीबंध रिरित किर्े ही एक अरतर्य महतिाची अर्ी बाब असूि
येतया 5 िषे ककिा तयाहू ि जास्त कालािधीसाठी हा आकृतीबंध िापिात िाहील
म्हर्ूि हे काम अरतर्य काळजीपूिक
ग किर्े आिश्यक आहे.
2. याकरिता

रिभार्ाच्या

अपि

मुख्य

सरचि/प्रधाि

सरचि/सरचि

आरर्

खाते/रिभार् प्रमुख यांिा क्षेत्रीय स्तिाििील आयुक्ट्त स्ति, रजल्हा स्ति,
तालुका स्तिाििील कायालयात प्रतयक्ष भेट दे िूि तेथील कायगप्रर्ाली ि स्ति
याची मारहती घेिूि कमगचािी ि अरधकािी िृद
ं यांची आिश्यकता कृपया
तपासािी.

याकरिता आिक-जािक िोंदिही, प्रकिर् िोंदिही ि अन्य

अरभलेखाची तपासर्ी करुि कायगभाि रकती आहे हे रिरित किािे.

या

रिभार्ाकडे यापूिी आलेल्या प्रस्तािांची छाििी केली असता प्रकषािे हे
रिदर्गिास आले आहे की, रिकषांबद्दल रिभार्ाकडू ि कोर्ताही उल्लेख केलेला
िाही. जेंव्हा पदे रिमार् किण्यात येतात, तेंव्हा काही कायगभािा आधािे पदांची
रिर्ममती केलेली असते. तयामुळे या रिकषांचा बदललेल्या परिस्स्थतीत आढािा
घेिूि हा कायगभाि तपासूि आरर् रिकष िसल्यास योजिेची कायगव्याप्ती पाहू ि
पदांसंदभात रिकष ठिरिर्े आिश्यक आहे.

हा कायगभाि तपासण्याकरिता

रिभार् प्रमुखांिी क्षेत्रीय स्तिािि आिश्यकतेिुसाि पथक पाठिूि प्राथरमक
मारहती, तपरर्ल र्ोळा करुि या संदभात रिकष ि कायगभाि रिरित किर्े
आिश्यक आहे.
3. आकृतीबंधाचे महति पाहता अपि मुख्य सरचि/प्रधाि सरचि/सरचि यांिी
व्यक्ट्तीर्: रिभार् प्रमुखांसमिेत (आयुक्ट्त, संचालक ककिा अन्य) कायगिाही कर्ी
चालते,

याची

मारहती

घेिूि

उच्चस्तिीय

सरचि

सरमतीसमोि

ि

उपसरमतीसमोि स्ित: सादिीकिर् किाियाचे आहे.
4. सामान्यत: मंत्रालयीि रिभार्ात आस्थापिा र्ाखेकडू ि पदांच्या आकृतीबंधात
पदरिर्ममतीच्या बाबी हाताळण्यात येतात.

रिरर्ष्ट्ट कालािधीत ही कायगिाही

पूर्ग किाियाची असल्यास आस्थापिा र्ाखेच्या मदतीला आिश्यकतेिुसाि 1
जुलै,2017 ते २१ जुलै,2017 या कालािधीत 2 ते 3 आठिडयासाठी अंतर्गत
व्यिस्थेमधूि कमगचािी/अरधकािी उपलब्ध करुि देिूि आढाव्याची कायगिाही
जलदर्तीिे पूर्ग किर्े आिश्यक असल्यािे रद.२१ जुलै,2017 पयंत कायगिाही
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पूर्ग किण्याच्या दृष्ट्टीिे दक्षता घेण्यात यािी. सोबतच्या जोडपत्र-क ि क-1
प्रमार्े सादिीकिर् किण्यात यािे.
5. एकूर्च रित्तीय स्थैयासाठी िेतिाििील एकूर् खचग रियंरत्रत किर्े आिश्यक
असल्यािे रिभार्ाच्या आस्थापिेिि रदिांक 01 जूि, 2017 िोजी तया तया
संिर्ात जेिढी पदे भिलेली आहेत, तया तया संिर्ात तेिढी पदे अस्स्ततिात
आहेत, असे समजूि तया संख्येिि आधािीत आढािा घेण्यात यािा.
6. सुधारित आकृतीबंध सादि कितािा बदलतया तंत्रज्ञािाचा, संर्र्कीय
आयुधांचा, प्रर्ालीचा िापि किर्े आिश्यक आहे. हे पाहता आकृतीबंधासाठीचे
रिकष रिरित किण्यात यािेत आरर् प्रसंर्ी काही पदे तातकाळ ति काही पदे
टप्प्या टप्प्यािे डाईंर् कॅडि (मृत संिर्ग) म्हर्ूि संपुष्ट्टात आर्र्े र्क्ट्य आहे ककिा
कसे याचा देखील रिचाि किािा.
7. आढािा घेतािा खालील बाबींचा रिचाि किािा:(1)

अिेकरिध (Multi Tasking) कायग :- अिेक रिभार्ांमध्ये तांरत्रक

अरधकािी, कमगचािी िृद
ं आरर् प्रर्ासकीय (रमरिस्रेयल) कमगचािी, अरधकािी
िृद
ं अस्स्ततिात असतो. तांरत्रक कमगचा-यांिा अंमलबजािर्ीसाठी कायद्ाची,
क्षेत्रीय स्तिाििील कायगिाहीची मारहती, भेट दे र्े याबाबी अपेरक्षत असतात.
बदलतया काळात ि मारहती तंत्रज्ञािाच्या उपलब्धतेिुसाि बदललेल्या
परिस्स्थतीत सुधारित आकृतीबंध रिरित कितािा अिेकरिध कायाचा (मल्टी
टास्कींर्चा) िापि किण्याबद्दल रिर्गय घेर्े आिश्यक असूि एखाद्ा रिभार्ात
रििीक्षक असल्यास तया रििीक्षकाच्या हाताखाली सहायक रििीक्षक अर्ा
स्िरुपाचे पद रिमार् किर्े म्हर्जे (जुिे अन्य पद िष्ट्ट करुि िव्यािे पद रिमार्
किर्े) जी पदधािक व्यक्ट्ती कायद्ाच्या क्षेत्रीय स्तिाििील भेटीचा ि कामाचा
िापि करु र्कते.

(काही प्ररर्क्षर्ा िंति काम करु र्कते.) अर्ाप्रकािे

उदा: (1) रिक्रीकि रिभार्ात रिक्रीकि रििीक्षका िंति रलरपक हा संिर्ग होतो.
रलरपक हा संिर्ग डाईंर् कॅडि म्हर्ूि घोरषत करुि रिक्रीकि सहायक अर्ा
स्िरुपाचे पद तेथे रिमार् किण्यात आल्यािंति सदिहू पदधािकास
कायालयीि प्रर्ासकीय स्िरुपाचे काम ि क्षेत्रीय काम अर्ाप्रकािचे काम किर्े
बंधिकािक किण्यात आलेले आहे. तसेच काही रििीक्षक एकाच कायद्ाचे
काम किण्याची अंमलबजािर्ी कित असतात. तयामध्ये फेिफाि किर्े र्क्ट्य
आहे, याची तपासर्ी किर्े.

उदा: (2) काही रिभार्ांिी अस्ग्िर्मिासाठी

अस्ग्िर्मि अरधका-याच्या पदाची मार्र्ी केलेली असते. तथारप, फक्ट्त मोठया
कायालयासाठी पूर्ग िेळ अर्ा अरधका-याची आिश्यकता आहे. अन्य रठकार्ी
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अर्ा अरधका-याकडे अस्ग्िर्मिासह अन्य कांही बाबी सुपूदग किता येतील.
तयासाठी तयांिा आिश्यक ते प्ररर्क्षर् दे िूि तयाि किर्े र्क्ट्य आहे ककिा कसे
याचा रिचाि करुि प्रस्ताि सादि किण्यात यािा.
(2) छोटे संिर्ग ि एकाकी पद:र्ासिात, र्ट-क (अिाजपरत्रत) आरर् र्ट-ड या र्टात अिुक्रमे 4744
ि 1747 इतके संिर्ग आढळतात. एिढया मोठया प्रमार्ात संिर्ग असल्यािि
कमी पदांच्या संिर्ात ककिा एकाकी पदास भरिष्ट्यात पदोन्नतीच्या संधी कमी
असल्यािे संबंरधत पदधािकास तसेच प्रर्ासिास असंख्य प्रश्ांस तोंड द्ािे
लार्ते. उदा: र्ासिात र्ट-ड मध्ये हमाल, स्िच्छक इतयादी पदे आहेत. यांच्या
जबाबदा-या ि कतगव्यात अल्प प्रमार्ात फिक आहे आरर् तया पदांचे कतगव्य ि
जबाबदा-यांचा रिचाि करुि एकच संिर्ग रिमार् करुि, प्रसंर्ी काही संिर्ग
एकरत्रत किण्याचा रिचाि किािा. असे कितािा कांही रिरर्ष्ट्ट पदांची
आिश्यकता असल्यास अरतरिक्ट्त िेति दे ण्याचे प्रस्तारित करुि अरधक
जबाबदािीचे काम तयांच्याकडे सुपूदग किण्याचा रिचाि किण्यात यािा. उदा:
रर्पाई संिर्ातील कमगचा-यास पुस्तक बांधर्ीचे काम द्ाियाचे असल्यास
तयासाठी िेर्ळया संिर्ातील बांधर्ीकािाची आिश्यकता िसािी.

ति

मुद्रिालयातील रर्पाई संिर्ातील व्यक्ट्तीस प्ररर्क्षर् दे िूि ि रिर्ेष िेति दे िूि
बांधर्ीकाि संिर्ग संपुष्ट्टात आर्र्े आिश्यक आहे. तयाचप्रमार्े िोखपालाचे
काम किर्ा-या रलरपकास रिर्ेष िेति दे िूि िोखपाल संबोधण्यात यािे.
तयाच्यासाठी िेर्ळया संिर्ाची आिश्यकता िसािी.
अरधका-यांिा स्िीय सहायकाची सेिा दे ण्यात येते.

उदा: र्ट-अ मधील
स्िीय सहायकाच्या या

सेिस
े ाठी रलरपक संिर्ातील ककिा िरिष्ट्ठ रलरपक संिर्ातील कमगचा-यांचा
रिचाि किण्यात यािा. रलरपक संिर्ातील ज्या व्यक्ट्ती इच्छू क आहेत आरर्
श्रुतलेखिाची ज्यांिी पिीक्षा उत्तीर्ग केलेली आहे , तयांिा रिर्ेष िेति दे िूि,
तयांिा दू िध्ििी चालकाचे प्ररर्क्षर् दे िूि तयांिा स्िीय सहायक म्हर्ूि रियुक्ट्ती
दे ण्यात यािी. अर्ाप्रकािे यापुढे लघुटंकलेखक, रिम्िश्रेर्ी लघुलेखक यांचा
संिर्ग तालुका, रजल्हा स्तिािि असू िये. कािर् या संिर्ांिा पदोन्नतीच्या संधी
उपलब्ध होत िाहीत, तयामुळे संबंरधत कमगचा-यांच्या संिर्ात कंु ठीतता रिमार्
होते.
(3) रिर्ेष प्ररर्क्षर्:कौर्ल्यािि आधािीत बाबींचा समािेर् करुि प्रर्ासकीय संिर्ातील
अरधकािी / कमगचा-यांिा रिर्ेष प्ररर्क्षर् दे िूि तांरत्रक संिर्ात तयांच्या सेिारििृत्ती
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पयंत तयांिा सामािूि घेता येईल ककिा कसे आरर् तयांच्या सेिा कािरकदीत तयांिा
िरिष्ट्ठ िेतिश्रेर्ीत काम किण्याची संधी उपलब्ध होईल, हे दे खील कृपया पहािे.
(4) प्रतयेक संिर्ासाठीच्या रिकषांची रिरिती:सुधारित आकृतीबंध रिरित कितािा प्रतयेक संिर्ांचे रिकष रिरित किर्े
ककिा स्पष्ट्ट किर्े आिश्यक असूि तया आधािे कायगभािाचा ि कायगभािार्ी
रिर्रडत पदसंख्या रिरित किर्े आिश्यक आहे.

उदा: सािगजरिक बांधकाम

रिभार्, जलसंपदा रिभार्ात प्रकल्पाची ककमत, कायगक्षेत्राला भेटी दे र्े. र्ैक्षरर्क
रिभार्ात रर्क्षक र्टातील रिरर्ष्ट्ट तास रर्किर्ी इतयादी.

कांही रिभार्ांिी

रिकष रिरित केलेले आहेत. पिंतु कोर्तया रिकषांिि रिभार् काम कित आहे, ते
तयांिी स्पष्ट्ट किािे.
(5) सादिीकिर्ाचे टप्पे:-.
महािाष्ट्र र्ासकीय कमगचा-यांच्या बदल्यांचे रिरियम ि र्ासकीय कतगव्य पाि
पाडतािा होर्ा-या रिलंबास प्ररतबंध अरधरियम,2005 च्या कलम 9(2) प्रमार्े 3
टप्प्यात सादिीकिर् किण्याच्या सूचिा रदलेल्या आहेत. तयातील रियम 9(2)
मधील तितुदीिुसाि टप्पे रिरित किण्यािे कायगभािाचे स्िरुप सुध्दा बदलू र्कते,
हे लक्षात घेिूि रिकष रिरित किािेत.
(6) बाह्यस्त्रोतामाफगत काम करुि घेर्े:पूिी र्ासि स्तिािि सिग कामे रिभार्ामाफगत किण्यात येत असत.

उदा:

सािगजरिक बांधकाम रिभार् आरर् जलसंपदा रिभार्ात सिग कामे रिभार्ामाफगत
किण्यात येत असत.

तया प्रमार्ात तयांिा यंत्र सामुग्री, यंत्रर्ा लार्त असे.

आताच्या बदलतया आर्मथक परिस्स्थतीत र्ासिाच्या बदलतया कायगर्ैलीमुळे
सािगजरिक बांधकाम रिभार् ि जलसंपदा रिभार् स्ित: कामे ि किता एजन्सीद्वािे
कामे कितात. यास्ति मोठी िाहिे, यंत्र सामुग्री ि तया अिुषंरर्क कमगचािी िृद
ं ाची
आिश्यकता िसािी.

तयादृष्ट्टीिे सिग रिभार्ांिी अर्ा सिग योजिा, कामांच्या

बाबतीत िव्यािे आढािा घेिूि ही कामे बाहय स्तोत्रामाफगत किता येिू र्कतात,
तयाचा रिचाि किािा. उदा: कांही रठकार्ी अंतर्गत लेखा परिक्षर् किण्याची
आिश्यकता असते, ही कामे सिदी लेखापालांच्या संस्थांकडू ि कमी ककमतीत
करुि घेता येिू र्कतात.

याकरिता सिदी लेखापालांच्या संस्थांची 3-3

िषाकरिता ई रिरिदे माफगत रििडीिे तालीका (Emianelment) तयाि करुि कामे
किण्याचा रिचाि व्हािा. या बाहयस्तोत्र कायगप्रर्ालीमुळे आकृतीबंधात फेिफाि
होिू र्केल.
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(7) कमगचािीिृद
ं ाचे काम बाह्यस्त्रोतामाफगत किण्याबाबत:रितय िैरमरत्तक रलरपक संिर्ीय, तांरत्रक संिर्ांचे काम बाहेिील संस्थेकडू ि
करुि घेता येिू र्कते. िाहि चालकाचे काम बाहेिील संस्थांकडू ि करुि घेण्यात
यािे.
(8)

प्रासंरर्क (Seasonal) कामे:आकृतीबंध कक्षात आलेल्या िेर्िेर्ळया प्रस्तािांची छाििी केली असता

असेही रिदर्गिास आले आहे की, रिभार्ात ककिा कायालयात िषांच्या रिरर्ष्ट्ट
काळात मोठया प्रमार्ात काम असते. तथारप, िषगभि ककिा साततयािे एिढया
मोठया प्रमार्ात काम असत िाही. उदा: रििडर्ूकीचे काम, जेव्हा रििडर्ुका
असतात, तेव्हा महसूल रिभार्ात रििडर्ुकीच्या कालािधीत मोठया प्रमार्ात काम
असते. मात्र तयाकरिता अरतरिक्ट्त अरधकािी/कमगचािी यांच्या सेिा िेर्िेर्ळया
रिभार्ांकडू ि रिरर्ष्ट्ट कालािधीसाठी अरधग्ररहत करुि तया कालािधीत काम
किण्यात येते. याच ततिाचा रिचाि सुधारित आकृतीबंध रिरित कितािा किर्े
आिश्यक आहे. िषाच्या काही रिरर्ष्ट्ट मरहन्यात जास्त काम आहे म्हर्ूि सिग
काळासाठी ििीि पदे रिमार् किण्याची आिश्यकता िसािी. रिभार्ािे रितय
चौकटीच्या स्िरुपात कामाचा रिचाि ि किता काही रिरर्ष्ट्ट िेळेत काम
किण्यासाठी

रििडर्ूक कामकाजाच्या धतीिि रिभार्ांतर्गत कमगचािीिृद
ं तेथे

रियुक्ट्त करुि काम किण्याचा रिचाि व्हािा.
(9) जुन्या कालबाहय झालेल्या योजिांचे पुिर्मिलोकि:यापूिी झालेल्या आढाव्या अंतर्गत प्रदीघग कालािधीत काही योजिांचे स्िरुप
बदलले असूि काही योजिा बंद किर्े आिश्यक झालेले आहे. अर्ा योजिा बंद
करुि तेथे कायगित असलेला कमगचािीिृद
ं हा अन्यत्र सामािूि घेर्े आिश्यक आहे .
हया बाबींकडे रिभार्ािे काळजीपूिक
ग लक्ष दे र्े र्िजेचे आहे. काही रिभार्ात जुन्या
अस्स्ततिात असलेल्या योजिांमध्ये तयांिा रदलेले उरद्दष्ट्ट जिळ जिळ अंरतम
टप्प्यात आलेले असते. अर्ा योजिेतील अरधकािी/कमगचािीिृद
ं ास रिभार्ातील
ििीि रिमार् किाियाच्या/किण्यात येर्ा-या ककिा अस्स्ततिातील अन्य योजिा
यापुढे पर् दीघगकाळ चालू िाहर्ाि आहेत, तेथे सामािूि घेर्े ि मूळ योजिेतील पदे
िष्ट्ट किर्े, प्रसंर्ी तेथील काही संिर्ग डाईंर् केडि म्हर्ूि घोरषत करुि असलेल्या
कमगचािीिृद
ं ास अन्यत्र सामािूि घेण्याचा रिचाि किािा.
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(१०) अस्स्ततिातील रियमांचे पुिर्मिलोकि किर्े :रियमाच्या अिुपालिासाठी संिर्ग/पदे रिमार् किण्यात येतात. यासाठी
कायगित असलेल्या कमगचावीिृद
ं ाची सद्:स्स्थतीत आिश्यकता ही संबंरधत
रियम, अरधरियम आरर् कायदे यांचा अभ्यास/पुिर्मिलाकि करुि अंरतम
किण्याची आिश्यकता आहे.
8.

र्ट-ड मधील पदे रििरसत किर्े:र्ासि रिर्गय, रित्त रिभार्, रद.14.1.2016 िुसाि र्ट-ड मधील 25% पदे

रििरसत किर्े आिश्यक असूि सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताि सादि कितािा या
र्ोष्ट्टींचा अंतभाि किर्े आिश्यक आहे.
तथारप, अर्ाप्रकािे आढािा घेतािा फक्ट्त र्ट-ड मधील पदे रििरसत
किण्यात येतात ि र्ट-अ, ब ि क मधील पदे रििरसत ि किता तयामध्ये िाढ
प्रस्तारित किण्यात येत आहे, असेही रिदर्गिास आले आहे.

आढािा घेतािा

प्रसंर्ी िरिष्ट्ठ श्रेर्ीत पदे सुध्दा रििरसत किण्याचा रिचाि किर्े आिश्यक आहे.
9. ििीि स्िरुपाचे बळकटीकिर्:सुधारित आकृतीबंध रिरित कितािा रिव्िळ पदे िष्ट्ट किर्े, कमी किर्े
असा िसूि काळाच्या ओघात बदललेल्या परिस्स्थतीस तोंड दे ण्यासाठी रिभार्ास
कामकाजाचे

व्यिस्थापि

किण्यासाठी

व्यिस्थापकीय

मारहती

पध्दतीच्या

िेर्िेर्ळया अहिालाची पूतगता किण्यासाठी आिश्यकतेिुसाि सांस्ख्यकी, मारहती
तंत्रज्ञाि, लेखा पिीक्षर् किण्यासाठी आिश्यक असलेल्या कमगचािीिृद
ं ाची
आिश्यकता तपासूि तयाप्रमार्े िव्यािे आकृतीबंध रिरित किर्े आिश्यक आहे.
10.

मारहती तंत्रज्ञाि आरर् व्यिस्थापकीय मारहती पध्दतीचा िापि:मारहती तंत्रज्ञािाचा िापि करुि सिगसामान्य जितेस कायगक्षम, पािदर्गकपर्े

सेिा द्ािी, असे र्ासिाचे धोिर् आहे. मारहती तंत्रज्ञाि प्रर्ालीचा िापि केल्यािे
असलेला कायगभाि दे खील कमी होिूि मिुष्ट्यबळात बचत होऊ र्कते आरर्
उपलब्ध मिुष्ट्यबळ अन्यत्र िापिण्याची मुभा िाहते. तयादृष्ट्टीिे मारहती ि तंत्रज्ञाि
कायगप्रर्ालीचा िापि किर्े आिश्यक ठिते.
11.

िि िमूद केलेल्या िेर्िेर्ळया कायगप्रर्ाली, मारहती तंत्रज्ञाि याचा िापि

लक्षात घेिूि रिभार्ािे सध्याच्या िेतिाििील खचात कमीत कमी 10% ते 20%
इतकी बचत किर्े आिश्यक आहे. ही बचत टप्प्या टप्प्यािे केली तिी चालू र्केल.
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12.

रिर्ेष महतिाचे अन्य मुद्दे.

(अ)

िि िमूद केलेले मुद्दे सूचक/सूचिातमक स्िरुपाचे असूि प्रस्ताि तयाि कितािा
रिदे र्क म्हर्ूि िापिण्यात यािेत.

(आ)

सुधारित आकृतीबंध हा अतयंत महतिाचा ि अस्स्ततिात असलेल्या कमगचािीिृद
ं ाच्या
भरिष्ट्यार्ी रिर्रडत असल्यािे तयािि र्ांभीयािे रिचाि किर्े आिश्यक आहे. सुधारित
आकृतीबंध तयाि कितािा सध्या कायगित असलेल्या कमगचािीिृद
ं ाबद्दल सकािातमक
दृष्ट्टीकोि ठे िूि तयांच्या पदोन्नतीच्या ि असलेल्या पदास संिक्षर् दे र्े आिश्यक आहे. जेथे
जेथे छोटे /एकाकी संिर्ग आहेत, तेथील संिर्ग संपुष्ट्टात आर्ण्यापूिी तया पदधािकास उपलब्ध
असलेल्या सिग सोयी सुरिधांिा संिक्षर् दे र्े आिश्यक आहे.
************

जोडपत्र-"क"

सादिीकिर्ात अंतभूत
ग किाियाचे मुद्दे

र्ासि परिपत्रक, रित्त रिभार्, क्र.पदरि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक
रद. २९.०६.२०१७ चे सहपत्र.
अ.क्र.
1

मुद्दा
रिभार्ाकडू ि

अ.क्र.

कोर्तया

कायद्ाची

10

अंमलबजािर्ी अथिा पयगिक्ष
े र् केले

मुद्दा
कायगव्ययी (CRT) आस्थापिेिि असलेली पदे
(असलेली)

जाते, यासंबध
ं ाची थोडक्ट्यात मारहती..
2

कायालयाच्या संबध
ं ािे महतिपूर्ग बाबी.

11

बाहय यंत्रर्ेद्वािे कायगित असलेली पदे (असल्यास)

3

आस्थापिेििील जी पदे प्ररतरियुक्ट्तीद्वािे

12

कंत्राटी पदे (सेिारििृत्ती िंति रियुक्ट्त केलेल्यांसह)

अन्य रिभार्ाकडू ि भिली जातात, तया
पदांची मारहती.
4

रिभार्/कायालयातील

पदसंख्या. 13

(सोबतच्या जोडपत्र-क 1 प्रमार्े)

रिभार्ातील कांही संिर्ातूि अरधकािी/कमगचािी
प्ररतरियुक्ट्ती/ उसििािी ततिािि अन्य कायालयात
पाठरिण्यात येत असल्यास तयाची मारहती.

5

कायालयांतर्ात

संिर्ांिा

पदोन्नतीच्या

असलेल्या 14

पदे रिमार् केल्यािंति रिभार्ास येत असलेले प्रश्.

संधी-पदोन्नतीची

कायगपध्दती.
6

सिग पदांचे सेिाप्रिेर् रियम अस्स्ततिात 15

सेिा रिषयक बाबी / प्रलंरबत न्यायालयीि प्रकिर्े

आहे त का, सेिाप्रिेर् रियम केंव्हा
अद्:याित किण्यात आले.
7

रिभार्ातील सिग संिर्ग सेिाथग प्रर्ालीत 16

पदांचे रिकष.

आहे त का.
8

कमी संख्येचे संिर्ग आरर् पदे.

17

र्ा.रि.रि.रि.रद.१४.१.२०१६

प्रमार्े

केलेली

कायगिाही (थोडक्ट्यात रििेचि).
9

र्ेल्या

दोि

िषांत

मंरत्रमंडळाच्या 18

मान्यतेिे भिण्यात आलेली पदे .

कालबाहय झालेल्या योजिा ि तयाबद्दल केलेली
कायगिाही

(रित्त

ि

रियोजि

रिभार्ाच्या

सूचिेिुसाि).
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जोडपत्र-"क"-1
आकृतीबंधाचा प्रस्ताि सादि किाियाच्या रिििर्पत्राचा िमूिा
(र्ासि परिपत्रक, रित्त रिभार्, क्र.पदरि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक
रद. २९.०६.२०१७ चे सहपत्र.)
कायालयाचे िांि:
टीप :- प्रतयेक कायालयासाठी स्ितंत्र तक्ट्ता जोडािा.
* रद. ०१.०६.२०१७ च्या स्स्थतीिुसाि
अ.

यापूिीच्या

*सध्याची

*सध्या

*रिक्ट्त

प्रस्तारित

क्र.

आकृतीबंधािुसाि

मंजूि पदे

कायगित

पदे

पदे

मंजूि पदे (र्ासि

पदे

रिर्गयाची प्रत
सोबत जोडािी.)

*सध्याच्या

*प्रस्तारित

कायगित

आकृतीबंधा

पदाििील

िुसाि

िेतिाचा

िेतिािि

खचग

होर्ािी

2

अरभप्राय

बचत
3
4

5

6

7

8

1
*पदिामरिहाय
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र्ासि परिपत्रक क्रमांकः पदरि ०६१७ /प्र.क्र.२०/आपुक

जोडपत्र-"ब"

िेळापत्रक

र्ासि परिपत्रक, रित्त रिभार्, क्र.पदरि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक
रद. २९.०६.२०१७ चे सहपत्र.
अ.

कायगिाही

ज्या रदिांकास

क्र.

अरभप्राय

कायगिाही पूर्ग
किाियाची आहे
तो रदिांक

1

सेिाथगमधील तपरर्ल १० जुल,ै 2017

या रिभार्ािे उपलब्ध करुि रदलेली मारहती,

अद्याित किर्े

आहिर् ि संरितिर् अरधकािी (D.D.O.)
यांिी लेखा ि कोषार्ािे संचालिालयाकडील
प्रर्ालीत यापूिी जी मारहती भिलेली आहे,
ती िाज्य र्ासिाच्या पोटग लिि उपलब्ध आहे.
सदि मारहती संिर्ग रिहाय मंजूि, भिलेली ि
रिक्ट्त पदे ही मारहती तपासूि अद्याित
किर्े.

2

रित्त

रिभार्ाच्या ११ जुलै ते २१ कांही

आकृतीबंध

पुििगचिा जुल,ै 2017

रिभार्ांिी

तयांच्याकडील

कांही

कायासिांचे प्रस्ताि या रिभार्ास यापूिी

कायासिाकडे प्रस्ताि

पाठरिलेले आहेत. तयातील कांहीची छाििी

सादि किर्े

करुि ते रिभार्ास पितही पाठरिण्यात
आलेले आहेत. रिभार्ािे या परिपत्रकातील
सूचिा लक्षात घेिूि मूळ रिभार् ि तयांच्या
अरधिस्त

सिग

कायासिे

/

रिभार्ांचा

एकरत्रतपर्े प्रस्ताि पाठरिर्े आिश्यक आहे.
3

उच्चस्तिीय

सरचि 1 ऑर्स्ट ते १४ रिभार्ाच्या

सरमतीकडे

प्रस्ताि ऑर्स्ट, २०१७ सरचि/सरचि यांिी सोबतच्या जोडपत्र क

सादि

किण्यापूिी कालािधीत

स्थापि

केलेल्या रिभार्ांिा

मध्ये

अपि

जोडल्याप्रमार्े

मुख्य
हे

सरचि/प्रधाि
सादिीकिर्

किाियाचे आहे.

उपसरमतीसमोि

सादिीकिर्ासा

सादिीकिर् किर्े

ठी िेळ दे ण्यात
येईल.

4

उच्चस्तिीय

सरचि १६

ते

३१

सरमतीसमोि

सादि ऑर्स्ट, 2017

किाियाचे प्रस्ताि
**************************************
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