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    विनाांक: 22 एवप्रल, 2009 

शासन अविसूचना 

  भारताच्या सांवििानाच्या अनुच्छेि-309 च्या परांतुकान्िये प्रिान करण्यात आलेल्या  अविकाराांचा िापर 
करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक: िपेरू-1209/प्र.क्र.27/सेिा-9, विनाांक 22 
एवप्रल, 2009 अन्िये वनगगवमत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेिा (सिुावरत ितेन), वनयम, 2009 च्या सोबत 
जोडलेल्या अनुसचूीतील प.ृक्र.436 िरील जलसांपिा विभागाांतगगत महासांचालक, महाराष्ट्र अवभयाांवत्रकी ि सांशोिन 
सांस्था, नावशक याांच्या आस्थापनेिरील पिाांपैकी अ.क्र.9,15,18 येथील पिाांच्या गे्रडितेनात खालीलप्रमाणे सिुारणा 
करीत आहोत. 

अनुसचूीती
ल अ.क्र. 

पिनाम विद्यमान नोंि  सिुावरत नोंि 
विद्यमान 
ितेनश्रणेी 

सिुावरत ितेनसांरचना  विद्यमान ितेनश्रणेी सिुावरत ितेनसांरचना  
ितेन बडॅ ग्रेडितेन ितेन बडॅ ग्रेडितेन 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 िजै्ञावनक 

अविकारी 
6500-10500 9300-34800 4400 6500-10500 9300-34800 4800 

15 िवरष्ट्ठ िजै्ञावनक 
सहाय्यक 

5500-9000 9300-34800 4300 5500-9000 9300-34800 4600 

18 कवनष्ट्ठ 
िजै्ञावनक 
सहाय्यक 

5000-8000 9300-34800 4200 5000-8000 9300-34800 4400 

          सिर शासन अविसचूना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आली असनू त्याचा सांकेताक    201407251529409205  असा आहे. हा आिेश 
वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.    
            महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नािाने.   

 

  

 

 

            ( िर्षा डोंगरे ) 
       उप सवचि, वित्त विभाग  

प्रत, 

1.      राज्यपालाांचे सवचि   

2.      मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि, 
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3.      उपमुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि, 

4.      मांत्री ि राज्यमांत्री, जलसांपिा  विभाग याांचे स्िीय सहायक, 

5.      प्रिान सवचि, जलसांपिा  विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400032 

                    6 .    महालेखापाल  -1  )लेखा अनुज्ञयेता ( , महाराष्ट्र, मुांबई,  

7 .    महालेखापाल  -2   )लेखा अनुज्ञयेता ( , महाराष्ट्र,नागपूर,  

8.    महालेखापाल  -1  )लखेा पवरक्षा ( , महाराष्ट्र, मुांबई,  

9 .    महालेखापाल  -2  )लखेा पवरक्षा ( , महाराष्ट्र,नागपूर,  

        10 . अवििान ि लखेा अविकारी, मुांबई, 

      11.    वनिासी लेखापरीक्षा अविकारी, मुांबई, 

      12.   मुख्य लेखापरीक्षक, स्थावनक वनिी  वहशोब, मुांबई, 

            13.   लेखा अविकारी, ितेन पडताळणी पथक, लेखा ि कोर्षागारे सांचालनालय, मुांबई  )10 प्रती( 

           14.    लेखा अविकारी, ितेन पडताळणी पथक, मुांबई/पुणे/औरांगाबाि/नावशक/नागपूर/अमरािती 

           15.     सिग वजल्हा कोर्षागार अविकारी, 

            16.    वनिड नस्ती, वित्त विभाग,( सेिा-9) 
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