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प्रस्ताििा: 
प्रर्ासकीय रिभार् ि तयांच्या अरधपतयाखालील कायालयातील मंजूि पदाचंा आढािा 

घेिूि सुधारित आकृतीबंध रिरित किरे् आिश्यक आहे आरर् तयादृष्ट्टीिे संदभग क्र. १ येथील 
र्ासि रिर्गय, रित्त रिभार्, रद.11 फेब्रिुािी,2016 िुसाि सिग प्रर्ासकीय रिभार्ािंी 
उच्चस्तिीय सरचि सरमतीची मान्यता घेिूि सुधारित आकृतीबंध रिरित किरे् अरििायग 
किण्यात आलेले आहे. यापूिी र्ासि रिर्गय, रित्त रिभार्, रद.10 सप्टेंबि, 2001 अन्िये सिग 
रिभार्ािंी आपला आकृतीबंध रिरित किािा, खचािि रियंत्रर् ठेिरे् अर्ाप्रकािच्या सूचिा 
देण्यात आल्या होतया. तया अिुषंर्ािे बहुसंख्य रिभार्ािंी 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 रिभार्ाचं्या 
प्रर्ासरिक कामकाजातील दैिंरदि स्िरुपाच्या कामात मारहती तंत्रज्ञािाचा िापि करुि 
ऑिलाईि पद्धतीिे मोठया प्रमार्ात मारहती संकरलत किरे्, रतचे पृथ:किर् किरे् इ. 
बाबींसाठी  िापि किण्यात येत आहे. तसेच लाभाथींिा अिुदाि/अथगसहाय्य देण्याच्या योजिांत 
इलेक्ट्रॉरिक रिधी व्यिस्थापि पद्धतीिे (EFMS) आता प्रतयक्ष लाभधािकास तयाच्या खातयात 
थेट रिधी हस्तातंरित (Direct Beneficiary Transfer) किण्यात येतो.  उदा: महातमा र्ाधंी 
िाष्ट्रीय िोजर्ाि हमी योजिेत िाज्यभिातील लाखो मजूिाचंे ितेि आयुक्ट्त कायालयातील एका 
बँक खातयाद्वािे अदा किण्यात येत असते.  तयामुळे क्षते्रीय स्तिाििील तहरसलदाि आरर् र्ट 
रिकास अरधकािी यािंा धिादेर् पुस्तक हाताळर्ी, िरे्िरे्ळ्या लेख्यासंाठी िरे्िरे्ळी जमा-
खचग पुस्तके हाताळर्ी, तयाचंे रहरे्ब ठेिरे् या बाबी िरे्ळयािे किण्याची आिश्यकता िारहलेली 
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िसूि या बाबींिि, काम किण्यासाठी लार्र्ा-या दैिंरदि िैरमरत्तक कामकाजाच्या िळेेत मोठया 
प्रमार्ात बचत झालेली आहे. याच प्रकािे अिेक रिभार्ािंी मारहती तंत्रज्ञाि प्रर्ालीचा, 
संर्र्कीय आयुधाचंा िापि करुि मोठया प्रमार्ात कामकाजात परिितगि घडिूि आर्ले आहे. 
या 3 ते 5 िषातील घडामोडी लक्षात घेिूि िाज्य र्ासिािे संदभारधि रद. 11 फेब्रिुािी, 2016 
च्या र्ासि रिर्गयान्िये सिग मंत्रालयीि रिभार्ािंा तयाचं्या प्रर्ासकीय रियंत्रर्ाखालील सिग 
कायालयाचं्या तयाचं्याकडील असलेल्या कामाचा व्याप पाहूि प्रसंर्ी रिकषात योग्य तया 
सुधािर्ा करुि रद. 30 सप्टेंबि, 2016 पयंत उच्चस्तिीय सरचि सरमतीसमोि सुधारित 
आकृतीबंध सादि करुि तयास मान्यता घ्यािी, अर्ा सूचिा रदलेल्या होतया.  तथारप, 
मंत्रालयीि रिभार्ाकंडूि या संदभात जिळजिळ काहीच कायगिाही किण्यात आलेली िाही. 
सिग रिभार्ािंा रद.16 सप्टेंबि, 2016 च्या र्ासि रिर्गयान्िये सूचिा देण्यात 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 घालाि,े 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 देिूि या प्रकिर्ी कायगिाही किािी, अर्ी रििंती केलेली आहे. 
तयािुसाि काही रिभार्ािंी तयाचं्या अरधिस्त कायालयािंा या रिभार्ािे सूचरिलेल्या मुद्ाचं्या 
आधािे सुधारित आकृतीबंधासाठी सादिीकिर् केलेले आहे.  मात्र सिगसाधािर्परे् या 
सादिीकिर्ामध्ये ककिा आलेल्या प्रस्तािाचंी छाििी केल्यािंति असे रिदर्गिास आले आहे 
की, यापूिी रित्त रिभार्ािे ज्या सूचिा रदलेल्या आहेत, तयािुसाि रिभार्ािे रिकष ककिा 
कायगपध्दती यािि र्ाभंीयािे रिचाि ि किता तयाचंे प्रस्ताि सादि केले आहेत.  ति काही 
रिभार्ािंी तयाचं्या जुन्या आकृतीबंधाप्रमारे् मंजूि असलेल्या पदापंेक्षाही जास्त पदाचंी मार्र्ी 
केलेली आहे. प्रतयक्षात काही रिभार्ाकंडे सध्या जी पदे भिलेली आहेत, तयािि तयाचंे काम 
समाधािकािक चालू असिूही तयािंी जास्त पदाचंी मार्र्ी केलेली आहे. 

एकंदिीतच रित्तीय स्थैयासाठी ितेिाििील एकूर् खचग रियंरत्रत किरे् आिश्यक 
असल्यािे या सिग बाबींचा र्ाभंीयािे रिचाि करुि सिग रिभार्ािंी तयाचंा 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 रिर्गयान्िय ेदेण्यात आलेल्या आहेत. 

उच्चस्तिीय सरचि सरमतीिे या प्रस्तािाचंी छाििी किण्यापूिी अपि मुख्य सरचि, 
(सेिा) सामान्य प्रर्ासि रिभार् ि अपि मुख्य सरचि, (व्यय) रित्त रिभार्  याचंी एक उपसरमती 
सुध्दा प्राथरमक छाििीसाठी उपिोक्ट्त ा संदभग क्र. ४ येथील र्ासि रिर्गयान्िये र्ठीत किण्यात 
आलेली आहे.  या सिग पार्श्गभमूीिि कर्ा स्िरुपात प्रस्ताि सादि किािते, कोर्तया बाबी 
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रिचािात घ्याव्यात या संदभात सरिस्ति मार्गदर्गक सूचिा रिर्गरमत किण्याची बाब रिचािाधीि 
होती.  तयािुसाि आता खालीलप्रमारे् सूचिा रिर्गरमत किण्यात येत आहेत :- 

परिपत्रक: 
उपिोक्ट्त पार्श्गभमूीिि रद. 31 ऑर्स्ट, 2017 पयंत सिग मंत्रालयीि रिभार्ािंी तयाचं्या 

खुद्द मंत्रालयीि रिभार्ातील ि तयाचं्या अरधिस्त सिग कायालयातील  कामकाजाचा ि पदाचंा  
आढािा घ्याियाचा असूि तया संदभात जी कायगिाही किाियाची आहे तयाबाबत मार्गदर्गक 
सूचिा पुढीलप्रमारे् आहेत.:- 

(अ) प्रस्ताि ि सादिीकिर्ात िमूद किाियाच्या पदाचंी संख्या ि मारहती याची अचकूता  
   १)       या रिभार्ाकडे ि उपसरमतीकडे प्रस्ताि सादि किण्यापूिी रिभार्ािंी  

सेिाथग प्रर्ालीमध्ये िमूद केलेल्या पदसंख्येची मारहती ि ते सादि किर्ािी मारहती 
जुळत आहे, याची कृपया खात्री करुि घ्यािी. या रिभार्ािे यापूिी सिग रिभार्ािंा 
मंत्रालय (खुद्द) ि तयाचं्या अरधिस्त असलेल्या कायालयातील तया रिभार्ािंी सेिाथग 
प्रर्ालीमध्ये भिलेली पदाचंी मारहती उपलब्ध करुि रदलेली आहे.   

   २)      सेिाथगमध्ये भिलेल्या पदसंख्यचेा उच्चस्तिीय सरचि सरमतीसमोि प्रस्ताि 
सादि कितािा रिचाि किण्यात येईल.   

   ३)         जि रिभार्ािे सादि केलले्या आरर् सेिाथग प्रर्ालीमध्ये असलेल्या पदसंख्येत 
रभन्नता असेल ति सेिाथग प्रर्ालीमधील मारहती ही आधािभतू समजण्यात येईल. 

   ४)       तथारप, रिभार्ािे तयाचं्याकडील पदसंख्या सेिाथग प्रर्ालीमधील पदापंेक्षा 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 िळेापत्रकातील रिरहत कालमयादेत अद्याित किरे् 
बंधिकािक िाहील. ही मारहती तपासण्याकरिता अरधक खुलार्ासाठी या 
संदभातील लेखा ि कोषार्ािे संचालिालयाच्या अरधिस्त असलेल्या कक्षार्ी 
रिभार्ािंी आिश्यकतेिुसाि संपकग  किािा. 

(ब)  मार्गदर्गक सूचिा :- सुधारित आकृतीबंध रिरित किण्याच्या मार्गदर्गक सूचिा 
जोडपत्र-"अ" मध्ये रदलेल्या असूि रिभार्ािंी या सूचिािुंरुप काळजीपूिगक आपले 
प्रस्ताि तििीत सादि किािते. 

(क) िळेापत्रक :- सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताि प्राथरमक छाििीसाठी ि अंरतम 
सादिीकिर्ाचे िळेापत्रक   सोबतच्या जोडपत्र-"ब" प्रमारे् आहे. 
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(ड)  उच्चस्तिीय सरचि सरमतीसमोि सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताि सादि किरे्:- 
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  याचंी उप सरमती  सबंंरधत रिभार्ाचं्या 
प्रस्तािाचंी छाििी किील.  सदिहू उप सरमती रिभार्ाचं्या प्रस्तािाचंी प्राथरमक 
छाििी करुि अरभप्राय ि रर्फािर्ी उच्चस्तिीय सरचि सरमतीला सादि किेल.  
या उपसरमतीसाठी किाियाचे सादिीकिर्ाचे मुदे्द सोबतच्या जोडपत्र-क मध्ये 
जोडल्याप्रमारे् आहेत.   

(इ)  अिुदारित संस्थाकंडील पदाचंा आकृतीबंध :- अिुदारित संस्थाकंडील पदाचंा 
आकृतीबंध रिरित किण्यासाठी मार्गदर्गक सूचिा (ज्यामध्ये रजल्हा परिषदा, 
िर्िपारलका आरर् रै्क्षरर्क संस्थाचंा अंतभाि होतो.) स्ितंत्रपरे् देण्यात येतील. 

  िि िमूद केलेल्या कायगपध्दतीिुसाि ि सचूिापं्रमारे् सोबतच्या रदलेल्या 
िळेापत्रकाप्रमारे् 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 साकं्षांरकत करुि काढण्यात येत आहे.  

  महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेर्ािुसाि ि िािंािे, 
                  

सहपत्र :- जोडपत्र "अ", "ब", "क", "क"-१  
       (रि. रर्रििाज) 

अपि मुख्य सरचि (व्यय), महािाष्ट्र र्ासि. 
     प्ररत, 
         1. िाज्यपालाचंे सरचि. 
         2. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधाि सरचि. 
         3. मा. रििोधी पक्षिेता, महािाष्ट्र रिधािपरिषद/रिधािसभा 

४. महािाष्ट्र रिधािपरिषद/रिधािसभा, सिग सदस्य, रिधाि भिि, मंुबई. 
५. सिग मंत्री आरर् िाज्यमंत्री याचंे स्िीय सहायक. 
६. मंत्रालयीि सिग रिभार्. 

         7. मंत्रालयाच्या सिग रिभार्ाखंाली रिभार् प्रमुख ि प्रादेरर्क रिभार् प्रमुख. 
         8. रित्त रिभार्ातील सिग कायासिे. 

*9. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ र्ाखा), मंुबई. 
*10. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील र्ाखा), मंुबई 
*11. सरचि, महािाष्ट्र लोकसेिा आयोर्, मंुबई. 
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*12. सरचि, महािाष्ट्र रिधािमंडळ सरचिालय, मंुबई. 
*13. प्रबंधक, लोक आयुक्ट्त ि उप लोक आयुक्ट्त याचंे कायालय, मंुबई. 
*14. आयुक्ट्त, िाज्य मारहती आयोर्, (सिग). 
*15. सरचि, िाज्य रििडर्कू आयोर्, मंुबई. 
*16. प्रबंधक, महािाष्ट्र प्रर्ासकीय न्यायारधकिर्, मंुबई/िार्पूि/औिंर्ाबाद 
*17. िाज्य मरहला आयोर्, ििळी, मंुबई. 
  18. सिग रिभार्ीय आयुक्ट्त. 
  19. सिग रजल्हारधकािी. 
  20. सिग मुख्य कायगकािी अरधकािी, रजल्हा परिषदा. 
  21. महासंचालक, यर्दा, िाजभिि आिाि, बारे्ि िोड, पुरे्. 
  22. प्र.महालेखापाल-1, (लेखापिीक्षा), महािाष्ट्र, मंुबई. 
  23. महालेखापाल-1, (लेखा ि अिुज्ञयेता), महािाष्ट्र, मंुबई. 
  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. सचंालक, लेखा ि कोषार्ािे, मंुबई. 
  2८. सचंालक, स्थारिक रिधी लेखा,  ििी मंुबई.  

         2९. सह सचंालक, स्थारिक रिधी लेखा, ििी   मंुबई/पुरे्/िारर्क/औिंर्ाबाद/ िार्पूि/   
अमिािती. 

  ३०. अरधदाि ि लखेारधकािी, मंुबई. 
 3१. रििासी लेखा पिीक्षा अरधकािी, मंुबई 
 3२. रजल्हा लेखा पिीक्षा अरधकािी, स्थारिक. 
 3३. सिग रजल्हा कोषार्ाि अरधकािी  
 3४. सिग लेखारधकािी, ितेि पडताळर्ी पथक, मंुबई/पुरे्/िार्पूि/औिंर्ाबाद. 
 3५. मुख्य अरधकािी, सिग िर्िपारलका. 
 3६. कायगकािी अरधकािी, कॅन्टोिमेंट बोडग, खडकी/देहू िोड/देिळाली/अहमदिर्ि. 
3७. कुलसरचि, महातमा फुले कृरष रिद्ापीठ, िाहूिी, रज.अहमदिर्ि 
3८. कुलसरचि, मिाठिाडा कृरष रिद्ापीठ, पिभर्ी. 
3९. कुलसरचि, बाळासाहेब साितं, कोंकर् कृरष रिद्ापीठ, दापोली, रज.ितिारर्िी. 
४०. कुलसरचि, पंजाबिाि कृरष रिद्ापीठ, अकोला. 
4१. कुलसरचि, मंुबई रिद्ापीठ, मुंबई. 
4२. कुलसरचि, पुरे् रिद्ापीठ, पुरे्. 
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,िादेंङ. 



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

 

 
पषृ्ठ 15 पैकी 6 

4७. कुलसरचि, अमिािती रिद्ापीठ, अमिािती. 
4८. कुलसरचि, श्रीमती िाथीबाई दामोदि ठाकिसी मरहला रिद्ापीठ,मंुबई. 
4९. कुलसरचि, उत्ति महािाष्ट्र रिद्ापीठ,जळर्ािं. 
५०. कुलसरचि, महािाष्ट्र परु् ि मतस्यरिज्ञाि रिद्ापीठ,िार्पूि. 
5१. कुलसरचि, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि तंत्रज्ञाि रिद्ापीठ,लोरे्िे, िा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 किरे् ही एक अरतर्य महतिाची अर्ी बाब असूि 
येतया 5 िषे ककिा तयाहूि जास्त कालािधीसाठी हा आकृतीबंध िापिात िाहील 
म्हर्िू हे काम अरतर्य काळजीपूिगक किरे् आिश्यक आहे. 

2. याकरिता रिभार्ाच्या अपि मुख्य सरचि/प्रधाि सरचि/सरचि आरर् 
खाते/रिभार् प्रमुख यािंा क्षते्रीय स्तिाििील आयुक्ट्त स्ति, रजल्हा स्ति, 
तालुका स्तिाििील कायालयात प्रतयक्ष भटे देिूि तेथील कायगप्रर्ाली ि स्ति 
याची मारहती घेिूि कमगचािी ि अरधकािी िृदं याचंी आिश्यकता कृपया 
तपासािी.  याकरिता आिक-जािक िोंदिही, प्रकिर् िोंदिही ि अन्य 
अरभलेखाची तपासर्ी करुि कायगभाि रकती आहे हे रिरित किाि.े  या 
रिभार्ाकडे यापूिी आलेल्या प्रस्तािाचंी छाििी केली असता प्रकषािे हे 
रिदर्गिास आले आहे की, रिकषाबंद्दल रिभार्ाकडूि कोर्ताही उल्लेख केलेला 
िाही.  जेंव्हा पदे रिमार् किण्यात येतात, तेंव्हा काही कायगभािा आधािे पदाचंी 
रिर्ममती केलेली असते.  तयामुळे या रिकषाचंा बदललेल्या परिस्स्थतीत आढािा 
घेिूि हा कायगभाि तपासूि आरर् रिकष िसल्यास योजिेची कायगव्याप्ती पाहूि 
पदासंंदभात रिकष ठिरिरे् आिश्यक आहे.   हा कायगभाि तपासण्याकरिता 
रिभार् प्रमुखािंी क्षते्रीय स्तिािि आिश्यकतेिुसाि पथक पाठिूि प्राथरमक 
मारहती, तपरर्ल र्ोळा करुि या सदंभात रिकष ि कायगभाि रिरित किरे् 
आिश्यक आहे. 

3. आकृतीबंधाचे महति पाहता अपि मुख्य सरचि/प्रधाि सरचि/सरचि यािंी 
व्यक्ट्तीर्: रिभार् प्रमुखासंमिते (आयुक्ट्त, संचालक ककिा अन्य) कायगिाही कर्ी 
चालते, याची मारहती घेिूि उच्चस्तिीय सरचि सरमतीसमोि ि 
उपसरमतीसमोि स्ित: सादिीकिर् किाियाचे आहे. 

4. सामान्यत: मंत्रालयीि रिभार्ात आस्थापिा र्ाखेकडूि पदाचं्या 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 किरे् आिश्यक असल्यािे रद.२१ जुलै,2017 पयंत कायगिाही 
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पूर्ग किण्याच्या दृष्ट्टीिे दक्षता घेण्यात यािी.  सोबतच्या जोडपत्र-क ि क-1 
प्रमारे्  सादिीकिर् किण्यात याि.े 

5. एकूर्च रित्तीय स्थैयासाठी ितेिाििील एकूर् खचग रियंरत्रत किरे् आिश्यक 
असल्यािे रिभार्ाच्या आस्थापिेिि रदिाकं 01 जूि, 2017 िोजी तया तया 
संिर्ात जेिढी पदे भिललेी आहेत, तया तया संिर्ात तेिढी पदे अस्स्ततिात 
आहेत, असे समजूि तया संख्येिि आधािीत आढािा घेण्यात यािा. 

6. सुधारित आकृतीबंध सादि कितािा बदलतया तंत्रज्ञािाचा, संर्र्कीय 
आयुधाचंा, प्रर्ालीचा िापि किरे् आिश्यक आहे.  हे पाहता आकृतीबंधासाठीच े
रिकष रिरित किण्यात यािते आरर् प्रसंर्ी काही पदे तातकाळ ति काही पदे 
टप्प्या टप्प्यािे डाईंर् कॅडि (मृत संिर्ग) म्हर्िू संपुष्ट्टात आर्रे् र्क्ट्य आहे ककिा 
कसे याचा देखील रिचाि किािा. 

      7. आढािा घेतािा खालील बाबींचा रिचाि किािा:- 
           (1)  अिेकरिध (Multi Tasking) कायग :- अिेक रिभार्ामंध्ये तांरत्रक 

अरधकािी, कमगचािी िृदं आरर् प्रर्ासकीय (रमरिस्रेयल) कमगचािी, अरधकािी 
िृदं अस्स्ततिात असतो.  तारंत्रक कमगचा-यािंा अंमलबजािर्ीसाठी कायद्ाची, 
क्षते्रीय स्तिाििील कायगिाहीची मारहती, भटे देरे् याबाबी अपेरक्षत असतात.  
बदलतया काळात ि मारहती तंत्रज्ञािाच्या उपलब्धतेिुसाि बदललेल्या 
परिस्स्थतीत सुधारित आकृतीबंध रिरित कितािा अिेकरिध कायाचा (मल्टी 
टास्कींर्चा) िापि किण्याबद्दल रिर्गय घेरे् आिश्यक असूि एखाद्ा रिभार्ात 
रििीक्षक असल्यास तया रििीक्षकाच्या हाताखाली सहायक रििीक्षक अर्ा 
स्िरुपाचे पद रिमार् किरे् म्हर्जे (जुिे अन्य पद िष्ट्ट करुि िव्यािे पद रिमार् 
किरे्) जी पदधािक व्यक्ट्ती कायद्ाच्या क्षते्रीय स्तिाििील भटेीचा ि 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 म्हर्िू घोरषत करुि रिक्रीकि सहायक अर्ा 
स्िरुपाचे पद तेथे रिमार् किण्यात आल्यािंति सदिहू पदधािकास 
कायालयीि प्रर्ासकीय स्िरुपाचे काम ि क्षते्रीय काम अर्ाप्रकािचे काम किरे् 
बंधिकािक किण्यात आलेले आहे.  तसेच काही रििीक्षक एकाच कायद्ाच े
काम किण्याची अंमलबजािर्ी कित असतात.  तयामध्ये फेिफाि किरे् र्क्ट्य 
आहे, याची तपासर्ी किरे्.  उदा: (2) काही रिभार्ािंी अस्ग्िर्मिासाठी 
अस्ग्िर्मि अरधका-याच्या पदाची मार्र्ी केलेली असते.  तथारप, फक्ट्त मोठया 
कायालयासाठी पूर्ग िळे अर्ा अरधका-याची आिश्यकता आहे.  अन्य रठकार्ी 
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अर्ा अरधका-याकडे अस्ग्िर्मिासह अन्य काहंी बाबी सुपूदग किता येतील.  
तयासाठी तयािंा आिश्यक ते प्ररर्क्षर् देिूि तयाि किरे् 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 पदाचं्या संिर्ात ककिा एकाकी पदास भरिष्ट्यात पदोन्नतीच्या संधी कमी 
असल्यािे संबंरधत पदधािकास तसेच प्रर्ासिास असंख्य प्रश्ासं तोंड द्ाि े
लार्ते. उदा: र्ासिात र्ट-ड मध्ये हमाल, स्िच्छक इतयादी पदे आहेत.  याचं्या 
जबाबदा-या ि कतगव्यात अल्प प्रमार्ात फिक आहे आरर्  तया पदाचंे कतगव्य ि 
जबाबदा-याचंा रिचाि करुि एकच संिर्ग रिमार् करुि, प्रसंर्ी काही संिर्ग 
एकरत्रत किण्याचा रिचाि किािा. असे कितािा काहंी रिरर्ष्ट्ट पदांची 
आिश्यकता असल्यास अरतरिक्ट्त ितेि देण्याचे प्रस्तारित करुि अरधक 
जबाबदािीचे काम तयाचं्याकडे सुपूदग किण्याचा रिचाि किण्यात यािा.  उदा: 
रर्पाई संिर्ातील कमगचा-यास पुस्तक बाधंर्ीच े काम द्ाियाचे असल्यास 
तयासाठी िरे्ळया संिर्ातील बाधंर्ीकािाची आिश्यकता िसािी.  ति 
मुद्रिालयातील रर्पाई संिर्ातील व्यक्ट्तीस प्ररर्क्षर् देिूि ि रिरे्ष ितेि देिूि 
बाधंर्ीकाि संिर्ग संपुष्ट्टात आर्रे् आिश्यक आहे.  तयाचप्रमारे् िोखपालाचे 
काम किर्ा-या रलरपकास रिरे्ष ितेि देिूि िोखपाल संबोधण्यात याि.े  
तयाच्यासाठी िरे्ळया संिर्ाची आिश्यकता िसािी.  उदा: र्ट-अ मधील 
अरधका-यािंा स्िीय सहायकाची सेिा देण्यात येते.  स्िीय सहायकाच्या या 
सेिसेाठी रलरपक संिर्ातील ककिा िरिष्ट्ठ रलरपक संिर्ातील कमगचा-याचंा 
रिचाि किण्यात यािा.  रलरपक संिर्ातील ज्या व्यक्ट्ती इच्छूक आहेत आरर् 
श्रुतलेखिाची ज्यािंी पिीक्षा उत्तीर्ग केलेली आहे, तयािंा रिरे्ष ितेि देिूि, 
तयािंा दूिध्ििी चालकाचे प्ररर्क्षर् देिूि तयािंा स्िीय सहायक म्हर्िू रियुक्ट्ती 
देण्यात यािी.  अर्ाप्रकािे यापुढे लघुटंकलेखक, रिम्िश्रेर्ी लघुलेखक याचंा 
संिर्ग तालुका, रजल्हा स्तिािि असू िये.  कािर् या संिर्ांिा पदोन्नतीच्या संधी 
उपलब्ध होत िाहीत, तयामुळे  संबंरधत कमगचा-याचं्या संिर्ात कंुठीतता रिमार् 
होते. 

      (3)  रिरे्ष प्ररर्क्षर्:-  
 कौर्ल्यािि आधािीत बाबींचा समािरे् करुि प्रर्ासकीय संिर्ातील 

अरधकािी / कमगचा-यािंा रिरे्ष प्ररर्क्षर् देिूि तारंत्रक संिर्ात तयाचं्या सेिारििृत्ती 
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पयंत तयािंा सामािूि घेता येईल ककिा कसे आरर् तयाचं्या सेिा कािरकदीत तयािंा 
िरिष्ट्ठ ितेिश्रेर्ीत काम किण्याची संधी उपलब्ध होईल, हे देखील कृपया पहाि.े 

 (4)   प्रतयेक संिर्ासाठीच्या रिकषाचंी रिरिती:- 
               सधुारित आकृतीबंध रिरित कितािा प्रतयेक संिर्ांचे रिकष रिरित किरे् 

ककिा स्पष्ट्ट किरे् आिश्यक असूि तया आधािे कायगभािाचा ि कायगभािार्ी 
रिर्रडत पदसंख्या रिरित किरे् आिश्यक आहे.  उदा: सािगजरिक बाधंकाम 
रिभार्, जलसंपदा रिभार्ात प्रकल्पाची ककमत, कायगक्षेत्राला भटेी देरे्. रै्क्षरर्क 
रिभार्ात रर्क्षक र्टातील रिरर्ष्ट्ट तास रर्किर्ी इतयादी.  काहंी रिभार्ािंी 
रिकष रिरित केलेले आहेत.  पिंतु कोर्तया रिकषािंि रिभार् काम कित आहे, ते 
तयािंी स्पष्ट्ट किाि.े 

                  (5)  सादिीकिर्ाचे टप्पे:-. 
       महािाष्ट्र र्ासकीय कमगचा-याचं्या बदल्याचंे रिरियम ि र्ासकीय कतगव्य पाि 
पाडतािा होर्ा-या रिलंबास प्ररतबंध अरधरियम,2005 च्या कलम 9(2) प्रमारे् 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 किािते. 
(6) बाह्यस्त्रोतामाफग त काम करुि घेरे्:- 
      पूिी र्ासि स्तिािि सिग कामे रिभार्ामाफग त किण्यात येत असत.  उदा: 
सािगजरिक बाधंकाम रिभार् आरर् जलसंपदा रिभार्ात सिग कामे रिभार्ामाफग त 
किण्यात येत असत.  तया प्रमार्ात तयािंा यंत्र सामुग्री, यंत्रर्ा लार्त असे.  
आताच्या बदलतया आर्मथक परिस्स्थतीत र्ासिाच्या बदलतया कायगरै्लीमुळे 
सािगजरिक बाधंकाम रिभार् ि जलसंपदा रिभार् स्ित: कामे ि किता एजन्सीद्वािे 
कामे कितात.  यास्ति मोठी िाहिे, यंत्र सामुग्री ि तया अिुषंरर्क कमगचािी िृदंाची 
आिश्यकता िसािी.  तयादृष्ट्टीिे सिग रिभार्ािंी अर्ा सिग योजिा, कामाचं्या 
बाबतीत िव्यािे आढािा घेिूि ही कामे बाहय स्तोत्रामाफग त किता येिू र्कतात, 
तयाचा रिचाि किािा. उदा: काहंी रठकार्ी अंतर्गत लेखा परिक्षर् किण्याची 
आिश्यकता असते, ही कामे सिदी लेखापालाचं्या संस्थाकंडूि कमी ककमतीत 
करुि घेता येिू र्कतात.  याकरिता सिदी लेखापालाचं्या संस्थाचंी 3-3 
िषाकरिता ई रिरिदेमाफग त रििडीिे तालीका (Emianelment) तयाि करुि कामे 
किण्याचा रिचाि व्हािा.  या बाहयस्तोत्र कायगप्रर्ालीमुळे आकृतीबंधात फेिफाि 
होिू र्केल. 
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(7) कमगचािीिृदंाचे काम बाह्यस्त्रोतामाफग त किण्याबाबत:- 
       रितय िैरमरत्तक रलरपक संिर्ीय, तारंत्रक संिर्ांचे काम बाहेिील संस्थेकडूि 
करुि घेता येिू र्कते.  िाहि चालकाचे काम बाहेिील संस्थाकंडूि करुि घेण्यात 
याि.े 
(8)    प्रासंरर्क (Seasonal) कामे:- 
        आकृतीबंध कक्षात आलेल्या िरे्िरे्ळया प्रस्तािाचंी 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: रििडर्कूीचे काम, जेव्हा रििडर्कुा 
असतात, तेव्हा महसूल रिभार्ात रििडर्कुीच्या कालािधीत मोठया प्रमार्ात काम 
असते.  मात्र तयाकरिता अरतरिक्ट्त अरधकािी/कमगचािी याचं्या सेिा िरे्िरे्ळया 
रिभार्ाकंडूि रिरर्ष्ट्ट कालािधीसाठी अरधग्ररहत करुि तया कालािधीत काम 
किण्यात येते.  याच ततिाचा रिचाि सुधारित आकृतीबंध रिरित कितािा किरे् 
आिश्यक आहे.  िषाच्या काही रिरर्ष्ट्ट मरहन्यात जास्त काम आहे म्हर्िू सिग 
काळासाठी ििीि पदे रिमार् किण्याची आिश्यकता िसािी. रिभार्ािे रितय 
चौकटीच्या स्िरुपात कामाचा रिचाि ि किता काही रिरर्ष्ट्ट िळेेत काम 
किण्यासाठी  रििडर्कू कामकाजाच्या धतीिि रिभार्ातंर्गत कमगचािीिृदं तेथे 
रियुक्ट्त करुि काम किण्याचा रिचाि व्हािा.                               
(9) जुन्या कालबाहय झालले्या योजिाचंे पुिर्मिलोकि:- 
       यापूिी झालेल्या आढाव्या अंतर्गत प्रदीघग कालािधीत काही योजिाचंे स्िरुप 
बदलले असूि काही योजिा बंद किरे् आिश्यक झालेले आहे.  अर्ा योजिा बंद 
करुि तेथे कायगित असललेा कमगचािीिृदं हा अन्यत्र सामािूि घेरे् आिश्यक आहे.  
हया बाबींकडे रिभार्ािे काळजीपूिगक लक्ष देरे् र्िजेचे आहे. काही रिभार्ात जुन्या 
अस्स्ततिात असलेल्या योजिामंध्ये तयािंा रदलेले उरद्दष्ट्ट जिळ जिळ अंरतम 
टप्प्यात आलेले असते.  अर्ा योजिेतील अरधकािी/कमगचािीिृदंास रिभार्ातील 
ििीि रिमार् किाियाच्या/किण्यात येर्ा-या ककिा अस्स्ततिातील अन्य योजिा 
यापुढे पर् दीघगकाळ चालू िाहर्ाि आहेत, तेथे सामािूि घेरे् ि मूळ योजिेतील पदे 
िष्ट्ट किरे्, प्रसंर्ी तेथील काही संिर्ग डाईंर् केडि म्हर्िू घोरषत करुि असलेल्या 
कमगचािीिृदंास अन्यत्र सामािूि घेण्याचा रिचाि किािा.  
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(१०) अस्स्ततिातील रियमाचंे पुिर्मिलोकि किरे् :- 
रियमाच्या अिुपालिासाठी संिर्ग/पदे रिमार् किण्यात येतात. यासाठी 
कायगित असलेल्या कमगचावीिृदंाची सद्:स्स्थतीत आिश्यकता ही संबंरधत 
रियम, अरधरियम आरर् कायदे याचंा अभ्यास/पुिर्मिलाकि करुि अंरतम 
किण्याची आिश्यकता आहे. 

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

रििरसत किरे् आिश्यक असूि सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताि सादि कितािा या 
र्ोष्ट्टींचा अंतभाि किरे् 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 सधु्दा रििरसत किण्याचा रिचाि किरे् आिश्यक आहे. 
9.   ििीि स्िरुपाचे बळकटीकिर्:- 
        सुधारित आकृतीबंध रिरित कितािा रिव्िळ पदे िष्ट्ट किरे्, कमी किरे् 
असा िसूि काळाच्या ओघात बदललेल्या परिस्स्थतीस तोंड देण्यासाठी रिभार्ास 
कामकाजाचे व्यिस्थापि किण्यासाठी व्यिस्थापकीय मारहती पध्दतीच्या 
िरे्िरे्ळया अहिालाची पूतगता किण्यासाठी आिश्यकतेिुसाि सासं्ख्यकी, मारहती 
तंत्रज्ञाि, लेखा पिीक्षर् किण्यासाठी आिश्यक असलेल्या कमगचािीिृदंाची 
आिश्यकता तपासूि तयाप्रमारे् िव्यािे आकृतीबंध रिरित किरे् आिश्यक आहे. 
10.    मारहती  तंत्रज्ञाि आरर् व्यिस्थापकीय मारहती पध्दतीचा िापि:- 

    मारहती तंत्रज्ञािाचा िापि करुि सिगसामान्य जितेस कायगक्षम, पािदर्गकपरे् 
सेिा द्ािी, असे र्ासिाचे धोिर् आहे.  मारहती  तंत्रज्ञाि प्रर्ालीचा िापि केल्यािे 
असलेला कायगभाि देखील कमी होिूि मिुष्ट्यबळात बचत होऊ र्कते आरर् 
उपलब्ध मिुष्ट्यबळ अन्यत्र िापिण्याची मुभा िाहते.  तयादृष्ट्टीिे मारहती ि तंत्रज्ञाि 
कायगप्रर्ालीचा िापि किरे् आिश्यक ठिते. 
11.   िि िमूद केलेल्या िरे्िरे्ळया कायगप्रर्ाली, मारहती तंत्रज्ञाि याचा िापि 
लक्षात घेिूि रिभार्ािे सध्याच्या ितेिाििील खचात कमीत कमी 10% ते 20% 
इतकी बचत किरे् आिश्यक आहे.  ही बचत टप्प्या टप्प्यािे केली तिी चालू र्केल. 
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12.     रिरे्ष महतिाचे अन्य मुदे्द. 
(अ)          िि िमूद केलले े मुदे्द सचूक/सूचिातमक स्िरुपाच े असूि प्रस्ताि तयाि कितािा 

रिदेर्क म्हर्िू िापिण्यात यािते. 
(आ)          सधुारित आकृतीबंध हा अतयंत महतिाचा ि अस्स्ततिात असलले्या कमगचािीिृदंाच्या 

भरिष्ट्यार्ी  रिर्रडत असल्यािे तयािि र्ांभीयािे रिचाि किरे् आिश्यक आहे.  सुधारित 
आकृतीबंध तयाि कितािा सध्या कायगित असलले्या कमगचािीिृदंाबद्दल सकािातमक 
दृष्ट्टीकोि ठेिूि तयाचं्या पदोन्नतीच्या ि असलले्या पदास संिक्षर् देरे् आिश्यक आहे. जेथे 
जेथे छोटे/एकाकी संिर्ग आहेत, तेथील संिर्ग संपुष्ट्टात आर्ण्यापूिी तया पदधािकास उपलब्ध 
असलले्या सिग सोयी सुरिधािंा संिक्षर् देरे् आिश्यक आहे. 

************ 

                            जोडपत्र-"क"      सादिीकिर्ात अतंभूगत किाियाचे मुदे्द 

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

अ.क्र.  मुद्दा अ.क्र. मुद्दा 
1 रिभार्ाकडूि कोर्तया कायद्ाची 

अंमलबजािर्ी अथिा पयगिके्षर् केले 
जाते, यासंबधंाची थोडक्ट्यात मारहती.. 

10 कायगव्ययी (CRT) आस्थापिेिि असलेली पदे 
(असलेली) 

2 कायालयाच्या संबधंािे महतिपरू्ग बाबी. 11 बाहय यंत्ररे्द्वािे कायगित असलेली पदे (असल्यास) 
3 आस्थापिेििील जी पदे प्ररतरियुक्ट्तीद्वािे 

अन्य रिभार्ाकडूि भिली जातात, तया 
पदांची मारहती. 

12 कंत्राटी पदे (सेिारििृत्ती िंति रियकु्ट्त केलेल्यासंह) 

4 रिभार्/कायालयातील पदसंख्या. 
(सोबतच्या जोडपत्र-क 1 प्रमारे्) 

13 रिभार्ातील कांही संिर्ातिू अरधकािी/कमगचािी 
प्ररतरियकु्ट्ती/ उसििािी ततिािि अन्य कायालयात 
पाठरिण्यात येत असल्यास तयाची मारहती. 

5 कायालयातंर्ात संिर्ांिा असलेल्या 
पदोन्नतीच्या संधी-पदोन्नतीची 
कायगपध्दती. 

14 पदे रिमार् केल्यािंति रिभार्ास येत असलेले प्रश्.  

6 सिग पदाचंे सेिाप्रिरे् रियम अस्स्ततिात 
आहेत का, सेिाप्रिरे् रियम कें व्हा 
अद्:याित किण्यात आले. 

15 सेिा रिषयक बाबी / प्रलंरबत न्यायालयीि प्रकिरे् 

7 रिभार्ातील सिग संिर्ग सेिाथग प्रर्ालीत 
आहेत का.  

16 पदांचे रिकष. 

8 कमी संख्येचे संिर्ग आरर् पदे. 17 र्ा.रि.रि.रि.रद.१४.१.२०१६ प्रमारे् केलेली 
कायगिाही (थोडक्ट्यात रििचेि). 

9 रे्ल्या दोि िषांत मंरत्रमंडळाच्या 
मान्यतेिे भिण्यात आलेली पदे. 

18 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.
क्र. 

 
 
 
 
 
 

1 

यापूिीच्या 
आकृतीबंधािुसाि 
मंजूि पदे (र्ासि 

रिर्गयाची प्रत 
सोबत जोडािी.) 

2 

*सध्याची 
मंजूि पदे 

 
 
 
 

3 

*सध्या 
कायगित 

पदे 
 
 
 
 

4 

*रिक्ट्त 
पदे 

 
 
 
 
 

5 

प्रस्तारित 
पदे 

 
 
 
 
 

6 

*सध्याच्या 
कायगित 
पदाििील 
ितेिाचा 
खचग 

 
 

7 

*प्रस्तारित 
आकृतीबंधा 
िुसाि 
ितेिािि 
होर्ािी 
बचत 

 
8 

अरभप्राय 
 
 
 
 
 
 

9 

 *पदिामरिहाय        
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      जोडपत्र-"ब"          िळेापत्रक 

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

अ.
क्र. 

कायगिाही ज्या रदिाकंास 
कायगिाही पूर्ग 

किाियाची आहे 
तो रदिाकं 

अरभप्राय 

1 सेिाथगमधील तपरर्ल 
अद्याित किरे् 

१० जुल,ै2017 या रिभार्ािे उपलब्ध करुि रदलेली मारहती, 
आहिर् ि संरितिर् अरधकािी (D.D.O.) 
यािंी लेखा ि कोषार्ािे सचंालिालयाकडील 
प्रर्ालीत यापूिी जी मारहती भिलेली आहे, 
ती िाज्य र्ासिाच्या पोटगलिि उपलब्ध आहे.  
सदि मारहती संिर्ग रिहाय मंजूि, भिलेली ि 
रिक्ट्त पदे ही मारहती तपासूि अद्याित 
किरे्. 

2 रित्त रिभार्ाच्या 
आकृतीबंध पुििगचिा 
कायासिाकडे प्रस्ताि 
सादि किरे् 

११ जुल ै ते २१ 
जुल,ै 2017 

काहंी रिभार्ािंी तयाचं्याकडील काहंी 
कायासिाचंे प्रस्ताि या रिभार्ास यापूिी 
पाठरिलेले आहेत.  तयातील काहंीची छाििी 
करुि ते रिभार्ास पितही पाठरिण्यात 
आलेले आहेत.  रिभार्ािे या परिपत्रकातील 
सूचिा लक्षात घेिूि मूळ रिभार् ि तयाचं्या 
अरधिस्त सिग कायासिे / रिभार्ाचंा 
एकरत्रतपरे् प्रस्ताि पाठरिरे् आिश्यक आहे. 

3 उच्चस्तिीय सरचि 
सरमतीकडे प्रस्ताि 
सादि किण्यापूिी 
स्थापि केलेल्या 
उपसरमतीसमोि 
सादिीकिर् किरे् 

1 ऑर्स्ट ते १४ 
ऑर्स्ट, २०१७  
कालािधीत 
रिभार्ािंा 
सादिीकिर्ासा
ठी िळे देण्यात 
येईल. 

रिभार्ाच्या अपि मुख्य सरचि/प्रधाि 
सरचि/सरचि यािंी सोबतच्या जोडपत्र क 
मध्ये जोडल्याप्रमारे् हे सादिीकिर् 
किाियाचे आहे. 

4 उच्चस्तिीय सरचि 
सरमतीसमोि सादि 
किाियाचे प्रस्ताि 

१६ ते ३१ 
ऑर्स्ट, 2017 
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