
अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील सांशोधन 
अधधकारी / साांख्यिकी अधधकारी / धिल्हा 
साांख्यिकी अधधकारी, इ. गट-ब (रािपधित) 
सांवगातील अधधका-िाांच्िा बदल्िाांबाबत...   

महाराष्ट्र शासन 
धनिोिन धवभाग 

शासन आदेश क्रमाांकः बदली १११5/प्र.क्र. 70/का-१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा रािगु च च क, 
धवस्तार इमारत, मांिालि, मुांबई-400 032 

तारीख:  30  मे, २०१५ 
 

शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीि कमथचा-िाांच्िा बदल्िाांच ेधवधनिमन आधि शासकीि कतथव्िे पार पाडताना होिा-िा 

धवलांबास प्रधतबांध अधधधनिम, २००५ च े कलम ४ (1) ते ४ (४) मधील तरतूदीनुसार अर्थ व साांख्यिकी 
सांचालनालिातील सांशोधन अधधकारी/साांख्यिकी अधधकारी, इ. गट-ब (रािपधित) ( चपिे 9300-34800 + गे्रड 
वतेन  चपिे 4400) िा सांवगातील खाली नमूद केलेल्िा अधधका-िाांची सक्षम प्राधधकाऱ्िाच्िा मान्ितेने प्रशासकीि 
कारिास्तव बदली करण्िात िेत असून त्िाांची पदस्र्ापना खालील तक्तत्िातील स्तांभ क्र.४ मध्िे दशथधवलेल्िा 
पदावर करण्िात िेत आहे :- 

अ.क्र. अधधका-िाांचे नाांव सध्िाचे पदनाम व कािालि बदलीनांतरचे पदनाम व कािालि 

१ २ ३ ४ 

1. श्री.धव.स.कुलकिी साांख्यिकी अधधकारी (धनरीक्षि), 
प्रादेधशक कािालि, औरांगाबाद 

श्री.देवळे, धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
औरांगाबाद िाांच ेिागी 

2. श्री.एम.बी.देवळे,  धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
औरांगाबाद 

धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
उस्मानाबाद (धरक्तत पद) 

3. श्री.पी.ए.धबरादार सहािक प्रकल्प अधधकारी, 
लातूर 

श्री.एस.एन.िुांिारे, धिल्हा साांख्यिकी 
अधधकारी, नाांदेड िाांचे िागी 

4. श्री.एस.एन.िुांिारे,  धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
नाांदेड 

श्री.स.ुठ.चचचािे, धिल्हा साांख्यिकी 
अधधकारी, परभिी िाांचे िागी 

   5. श्री.व.ैर.कुलकिी सांशोधन अधधकारी (मूल्िमापन), 
औरांगाबाद 

साांख्यिकी अधधकारी, मराठवाडा 
वधैाधनक धवकास मांडळ (धरक्तत पद) 

6. श्री.धभ.िो. धबरादार साांख्यिकी अधधकारी, धशक्षि 
सांचालक, पिेु 

िा धवभागाच्िा धद. 27.11.2014 च्िा 
आदेशामध्िे अांशत: बदल क चन 
श्री.धव.म.पवार, साांख्यिकी अधधकारी, 
अपर पोधलस महासांचालक (गुन्हे), 
महाराष्ट्र राज्ि, पिेु िाांचे िागी 
 



 
अ.क्र. अधधका-िाांचे नाांव सध्िाचे पदनाम व कािालि बदलीनांतरचे पदनाम व कािालि 

१ २ ३ ४ 

7. श्री. धव.म.पवार  साांख्यिकी अधधकारी, अपर 
पोधलस महासांचालक (गुन्हे), पिेु 

नोंदिी महाधनरीक्षक कािालि, पिेु िा 
कािालिातील धरक्तत पदावर  

8. श्रीमती का.प्र. 
नाखले  

धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
भांडारा 

श्री.म.अ.च धरी, सहािक धिल्हा 
धनिोिन अधधकारी, भांडारा िाांचे िागी 

9. श्री. एस.के.बोरकर धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
गोंधदिा 

श्री.धामिे, सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, नागपरू िाांच्िा 
सेवाधनवृत्तीमुळे धरक्तत झालेल्िा पदावर 

10. श्री.रा.न. 
गािकवाड,  

सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, धिल्हा धनिोिन 
सधमती, गोंधदिा 

श्रीमती अ.सु.वरैागडे, प्रशासकीि 
अधधकारी धन सांशोधन अधधकारी, 
वधैाधनक धवकास मांडळ, नागपरू  िाांच्िा 
िागी 

11. श्रीमती 
अ.स.ुवरैागडे,  

प्रशासकीि अधधकारी धन 
सांशोधन अधधकारी, धवदभथ 
वधैाधनक धवकास मांडळ, नागपरू 

श्री.भराडे, सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, वधा िाांच्िा िागी 

12. श्रीमती एस.पी. 
आवटे 

धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
धिल्हा साांख्यिकी कािालि, 
ठािे 

श्री. सु. रा. चशगाडे, सांशोधन अधधकारी 
(इआसांके), मुयि कािालि, मुांबई िाांचे 
िागी 

13. श्री.एस.एम.मोकल धनिुक्ततीच्िा प्रतीक्षते सहािक धिल्हा धनिोिन अधधकारी 
(मानव धवकास),पालघर 

14. श्री.एन.बी.पाटील सांशोधन अधधकारी, धवत्त धवभाग, 
मांिालि, मुांबई 

श्रीमती एस. आर. नागवकेर, सांशोधन 
अधधकारी, िलसांपदा धवभाग, मांिालि, 
मुांबई िाांचे िागी 

15. श्री.आर.टी.बागल सांशोधन अधधकारी (प्रशासन), 
लाभक्षेि धवकास प्राधधकरि, 
सोलापरू 

धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, धिल्हा 
साांख्यिकी कािालि, सोलापरू 

16. श्रीमती एस.आर. 
नागवकेर 

सांशोधन अधधकारी, िलसांपदा 
धवभाग, मांिालि, मुांबई 

श्री.एन.बी.पाटील, सांशोधन अधधकारी, 
धवत्त धवभाग, मांिालि, मुांबई िाांचे िागी 

17. श्री.स.ुरा.चशगाडे सांशोधन अधधकारी (इआसांके), 
मुयि कािालि, मुांबई 

सांशोधन अधधकारी (मूल्िमापन), मुयि 
कािालि, मुांबई  

18. श्री.रा.र.चशदे सहािक प्रकल्प अधधकारी 
(सांधनिांिि), धिल्हा ग्रामीि 
धवकास िांििा, िळगाांव 

सहािक धिल्हा धनिोिन अधधकारी 
(मानव धवकास), धिल्हा धनिोिन 
सधमती कािालि, िळगाांव 

2. बदली आदेशात बदल क चन घेण्िासाठी प्रत्िक्ष वा अप्रत्िक्षपिे दबाव आिण्िाचा प्रित्न केल्िास तो 
अधधकारी धशस्तभांगधवषिक कारवाईसाठी पाि ठरेल. 

3. सांबांधधत कािालि प्रमुखाांनी सांबांधधत अधधकाऱ्िाांच्िा पदाचा पदभार अन्ि अधधकाऱ्िाांकडे सोपवून िा 
अधधकाऱ्िाांना बदलीच्िा पदावर  चिू होण्िाकधरता तात्काळ कािथमुक्तत कराव.े  तसेच बदली केलेल्िा पदावर 



 
वरील अधधकारी त्िाांना देि / अनुज्ञेि असलेल्िा पदग्रहि अवधीत  चिू न झाल्िास सांबांधधत कािालिाने त्िाांच े
वतेन काढू निे.  कोित्िाही पधरख्स्र्तीत प्रधतक्षाधीन कालावधी धनिधमत करण्िात िेिार नाही. िासांदभात धवत्त 
धवभागाच्िा शासन धनिथि, क्रमाांक:  सेधनव-े१००१/१३०/सेवा-४, धदनाांक ०२.०६.२००३ मधील पधरधशष्ट्ट-१, 
धनिम क्र.९(१४(एफ) शेरा क्र.२ नुसार सक्ततीचा प्रधतक्षा कालावधी धनमाि होण्िास िबाबदार ठरिा-िा सांबांधधत 
अधधका-िावर िबाबदारी  धनधित करण्िात िेईल. 

४. बदली झालेले अधधकारी बदलीच्िा कािालिात  चिू झाल्िानांतर त्िाांनी तात्काळ सांबांधधत आहरि व 
सांधवतरि अधधका-िाांशी सांपकथ  साधून ई-प्रोफाईल अद्यावत करण्िाची कािथवाही सात धदवसाांच्िा आत करावी. 
अद्यावत केलेले ई-प्रोफाईल सांबांधधत कािालिाने सांबांधधत अधधका-िाांच्िा त्िा मधहन्िाचा वतेन देिकासोबत 
कोषागार कािालिास सादर केल्िाधशवाि त्िाांच े वतेन देिक कोषागार कािालिाने पाधरत क च निे. तसेच, 
अद्यावत ई-प्रोफाईलच्िा प्रती सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि व शासनास पाठधवण्िात िावी.  
ई-प्रोफाईल अद्यिावत करण्िाची िबाबदारी सांबांधधत कािालि प्रमुखाांची राहील. 

५. काही अधधकारी बदली आदेशाच ेपालन करीत नाहीत. त्िामुळे प्रशासकीि कामकािात अडर्ळा उत्पन्न 
होतो अस े धनदशथनास आले आहे. िास्तव वरील अधधकाऱ्िाांनी त्िाांना देि / अनुज्ञेि असलेल्िा पदग्रहि 
अवधीतच बदलीच्िा धठकािी  चिू व्हाव.े िाबाबत धदरांगाई झाल्िाच े व शासन आदेशाचा भांग झाल्िाच े
धनदशथनास आल्िास सांबांधधताधव चध्द धशस्तभांगाची कारवाई करण्िात िेईल िाची नोंद घ्िावी. 

६. बदली करण्िात आलेल्िा अधधका-िाांनी त्िाांना कािथमुक्तत केल्िाबाबतच्िा आधि त्िाांनी कािथभार 
स्वीकारल्िाच्िा आदेशाची प्रत िा धवभागास अगे्रधषत करावी. 

७. सदरहू शासन धनिथि महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 
करण्िात आला असनू त्िाचा सांकेताांक 201505301553535616 असा आहे.  हा आदेश धडिीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांधकत क चन काढण्िात िेत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्िपाल िाांच्िा आदेशानुसार व नावाने,  
 

 

           ( त.ु प.ु धहलेकर ) 
        कािासन अधधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रधत, 
1) महालखेापाल (लखेा व अनुज्ञिेता/लेखापधरक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुांबई/नागपरु, 
2) मा.मयुिमांिी/मा.मांिी (धनिोिन)/मा.राज्िमांिी (धनिोिन) िाांचे खािगी सधचव,मांिालि, मुांबई. 
3) सवथ धवभागीि आिुक्तत, कोकि धवभाग, पिेु, नाधशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपरू 
4) धिल्हाधधकारी, औरांगाबाद, पिेु, गोंधदिा, ठािे, पालघर, सोलापरू, िळगाांव, लातरू, नाांदेड, 

उस्मानाबाद, परभिी, भांडारा, नागपरू,  
5) आिुक्तत, महाराष्ट्र मानव धवकास धमशन, औरांगाबाद. 

6) सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई. 
7) सांचालक, धशक्षि सांचालनालि (उच्च धशक्षि), पिेु 
8) सवथ सह सधचव/उप सधचव, धनिोिन धवभाग, मांिालि, मुांबई. 
9) सवथ सह सांचालक, प्रादेधशक कािालि, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि. 
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10) सवथ उपआिुक्तत (धनिोिन), धवभागीि आिुक्तत कािालि, कोकि धवभाग, पुिे, नाधशक, 

औरांगाबाद, अमरावती, नागपरू. 
11) अवर सधचव (आस्र्ापना), धवत्त धवभाग, मांिालि, मुांबई. 
12) अवर सधचव (आस्र्ापना), िलसांपदा धवभाग, मांिालि, मुांबई. 
13) प्रशासकीि अधधकारी, मराठवाडा धवकास मांडळ, औरांगाबाद. 
14) प्रशासकीि अधधकारी, धवदभथ वधैाधनक धवकास मांडळ, नागपरू. 
15) प्रशासकीि अधधकारी, पशुसांवधथन आिुक्ततालि, पिेु. 
16) अपर मयुि सधचव (धनिोिन), मांिालि, मुांबई िाांच ेवधरष्ट्ठ स्वीि सहािक 
17) सवथ धिल्हा धनिोिन अधधकारी, धिल्हा धनिोिन सधमती कािालि, 
18) अधधदान व लखेा अधधकारी, मुांबई, 
19) धनवासी लेखा पधरक्षा अधधकारी, मुांबई, 
20) सवथ धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
21) धिल्हा कोषागार अधधकारी, धिल्हा कोषागार कािालि, औरांगाबाद, पिेु, गोंधदिा, ठािे, 

पालघर, सोलापरू, िळगाांव, लातूर, नाांदेड, उस्मानाबाद, परभिी, भांडारा, नागपूर,  
22) प्रकल्प अधधकारी, धिल्हा ग्रामीि धवकास िांििा, िळगाांव/लातूर. 
23) प्रशासकीि अधधकारी, नोंदिी महाधनरीक्षक कािालि, पिेु. 
24) प्रशासकीि अधधकारी, अपर पोधलस महासांचालक (गुन्हे) िाांच ेकािालि, पिेु. 
25) अधधक्षक अधभिांता, लाभक्षेि धवकास प्राधधकरि, सोलापरू 
26) सवथ सांबांधधत अधधकारी (अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिामाफथ त) 
27) धनवड नस्ती,  



अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील सांशोधन 
अधधकारी / साांख्यिकी अधधकारी / धिल्हा 
साांख्यिकी अधधकारी, इ. गट-ब (रािपधित) 
सांवगातील अधधका-िाांच्िा बदल्िाांबाबत...   

महाराष्ट्र शासन 
धनिोिन धवभाग 
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मादाम कामा रोड, हुतात्मा रािगुरु चौक, 
धवस्तार इमारत, मांिालि, मुांबई-400 032 

तारीख:  0२ िून, २०१५ 
 

शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीि कमथचा-िाांच्िा बदल्िाांच ेधवधनिमन आधि शासकीि कतथव्िे पार पाडताना होिा-िा 

धवलांबास प्रधतबांध अधधधनिम, २००५ चे कलम ४ (5) मधील तरतूदीनुसार अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिातील 
सांशोधन अधधकारी/साांख्यिकी अधधकारी, इ. गट-ब (रािपधित) (रुपिे 9300-34800 + गे्रड वतेन रुपिे 4400) 
िा सांवगातील खाली नमूद केलेल्िा अधधका-िाांची सक्षम प्राधधकाऱ्िाच्िा मान्ितेने बदली करण्िात िेत असून 
त्िाांची पदस्र्ापना खालील तक्तत्िातील स्तांभ क्र.४ मध्िे दशथधवलेल्िा पदावर करण्िात िेत आहे :- 

अ.क्र. अधधका-िाांचे नाांव सध्िाचे पदनाम व कािालि बदलीनांतरचे पदनाम व कािालि 

१ २ ३ ४ 

1. श्री.का.रा.चचतले सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, उस्मानाबाद 

श्री.पी.ए.धबरादार, सहािक प्रकल्प 
अधधकारी (सांधनिांिि), धिल्हा ग्रामीि 
धवकास िांििा, लातूर िाांचे िागी 

2. श्री.सु.ठ.चचचािे,  धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
परभिी  

श्री. धव. स. कुलकिी, साांख्यिकी 
अधधकारी (धनरीक्षि), औरांगाबाद िाांच े
िागी 

3. श्री.धक.गु.परदेशी सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, (मानव धवकास), 
िालना 

श्री.व.ैर.कुलकिी, सांशोधन अधधकारी 
(मूल्िमापन), औरांगाबाद िाांच ेिागी 

4. श्री.रा.तु.काांबळे, सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, नाांदेड 

सहािक प्रकल्प अधधकारी (सांधनिांिि), 
धिल्हा ग्रामीि धवकास िांििा, 
औरांगाबाद िा धरक्तत् ा पदावर 

5. श्रीमती स.अां. 
पिुारी,  

धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
अहमदनगर 

सांशोधन अधधकारी, पशुसांवधथन 
आिुक्ततालि, पिेु िा धरक्तत् ा पदावर 

6. श्री.हां.ना.सोनाविे,  सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, धिल्हा धनिोिन 
सधमती कािालि, सातारा 

श्री.एस.पी.भाांडेकर, साांख्यिकी 
अधधकारी (धनरीक्षि), प्रादेधशक 
कािालि, पिेु िाांच ेिागी. 
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अ.क्र. अधधका-िाांचे नाांव सध्िाचे पदनाम व कािालि बदलीनांतरचे पदनाम व कािालि 

१ २ ३ ४ 

7. श्री.एस.पी. 
भाांडेकर,  

साांख्यिकी अधधकारी (धनरीक्षि), 
प्रादेधशक कािालि, पिेु 

श्री. धभ. िो. धबरादार, साांख्यिकी 
अधधकारी, धशक्षि सांचालनालि (उच्च 
धशक्षि), पिेु िाांच्िा बदलीमुळे धरक्तत 
होिाऱ्िा पदी  

8. श्री.म.अ.चौधरी,  सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, भांडारा 

श्री.ह.स.चौरे, धनिोिन अधधकारी, 
एकाख्त्मक आधदवासी धवकास प्रकल्प, 
चांद्रपरू िाांच ेिागी 

9. श्री.ह.स.चौरे धनिोिन अधधकारी, एकाख्त्मक 
आधदवासी धवकास प्रकल्प, चांद्रपरू 

श्री.चशगरे,सहािक प्रकल्प अधधकारी 
(सांधनिांिि),धिल्हा ग्रामीि धवकास 
िांििा, वधा िाांचे िागी 

10. श्री.अ.ह.भराडे, सहािक धिल्हा धनिोिन 
अधधकारी, वधा 

श्री.ते.श्रा.धतडके, धनिोिन अधधकारी, 
एकाख्त्मक आधदवासी धवकास प्रकल्प, 
नागपरू िाांच ेिागी. 

11. श्री.श.रा.काळे साांख्यिकी अधधकारी (रानपा), 
मुयि कािालि, मुांबई 

सहािक धिल्हा धनिोिन अधधकारी, 
धिल्हा धनिोिन सधमती कािालि, 
नाधशक िा धरक्तत् ा पदावर. 

12. श्री.अ.धद.मस्के धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, 
धिल्हा साांख्यिकी कािालि, 
चसधुदुगथ 

धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, धिल्हा 
साांख्यिकी कािालि, कोल्हापरू िा 
धरक्तत् ा पदावर. 

13. श्री.धद.क.रोकडे सांशोधन अधधकारी (आर्थर्क 
गिना), मुयि कािालि, मुांबई 

सांशोधन अधधकारी, धनिोिन धवभाग, 
मांिालि, मुांबई िा धरक्तत पदावर 

14. श्री.ज्ञा.बा. 
खडतकर 

धनिोिन अधधकारी, एकाख्त्मक 
आधदवासी धवकास प्रकल्प, 
गडधचरोली 

सहािक धिल्हा धनिोिन अधधकारी 
(मानव धवकास), गडधचरोली िा धरक्तत् ा 
पदावर 

2. बदली आदेशात बदल करुन घेण्िासाठी प्रत्िक्ष वा अप्रत्िक्षपिे दबाव आिण्िाचा प्रित्न केल्िास तो 
अधधकारी धशस्तभांगधवषिक कारवाईसाठी पाि ठरेल. 

3. सांबांधधत कािालि प्रमुखाांनी सांबांधधत अधधकाऱ्िाांच्िा पदाचा पदभार अन्ि अधधकाऱ्िाांकडे सोपवून िा 
अधधकाऱ्िाांना बदलीच्िा पदावर रुिू होण्िाकधरता तात्काळ कािथमुक्तत कराव.े   

४. बदली झालेले अधधकारी बदलीच्िा कािालिात रुिू झाल्िानांतर त्िाांनी तात्काळ सांबांधधत आहरि व 
सांधवतरि अधधका-िाांशी सांपकथ  साधून ई-प्रोफाईल अद्यावत करण्िाची कािथवाही सात धदवसाांच्िा आत करावी. 
अद्यावत केलेले ई-प्रोफाईल सांबांधधत कािालिाने सांबांधधत अधधका-िाांच्िा त्िा मधहन्िाचा वतेन देिकासोबत 
कोषागार कािालिास सादर केल्िाधशवाि त्िाांच े वतेन देिक कोषागार कािालिाने पाधरत करु निे. तसेच, 
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अद्यावत ई-प्रोफाईलच्िा प्रती सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि व शासनास पाठधवण्िात िावी.  
ई-प्रोफाईल अद्यिावत करण्िाची िबाबदारी सांबांधधत कािालि प्रमुखाांची राहील. 

५. काही अधधकारी बदली आदेशाच ेपालन करीत नाहीत. त्िामुळे प्रशासकीि कामकािात अडर्ळा उत्पन्न 
होतो अस े धनदशथनास आले आहे. िास्तव िाबाबत धदरांगाई झाल्िाच े व शासन आदेशाचा भांग झाल्िाच े
धनदशथनास आल्िास सांबांधधताांधवरुध्द धशस्तभांगाची कारवाई करण्िात िेईल िाची नोंद घ्िावी. 

६. बदली करण्िात आलेल्िा अधधका-िाांनी त्िाांना कािथमुक्तत केल्िाबाबतच्िा आधि त्िाांनी कािथभार 
स्वीकारल्िाच्िा आदेशाची प्रत िा धवभागास अगे्रधषत करावी. 

७. सदरहू शासन धनिथि महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध 
करण्िात आला असनू त्िाचा सांकेताांक 201506021605209616 असा आहे.  हा आदेश धडिीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांधकत करुन काढण्िात िेत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्िपाल िाांच्िा आदेशानुसार व नावाने,  
 

 

           ( तु. प.ु धहलकेर ) 
        कािासन अधधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रधत, 
1) महालखेापाल (लखेा व अनुज्ञिेता/लेखापधरक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुांबई/नागपरु, 
2) मा.मयुिमांिी/मा.मांिी (धनिोिन)/मा.राज्िमांिी (धनिोिन) िाांचे खािगी सधचव,मांिालि, मुांबई. 
3) सवथ धवभागीि आिुक्तत, कोकि धवभाग, पिेु, नाधशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपरू. 
4) धिल्हाधधकारी, उस्मानाबाद, परभिी, िालना, नाांदेड, अहमदनगर, सातारा, पिेु, भांडारा, चांद्रपरू, 

नागपरू, वधा, चसधुदुगथ, गडधचरोली, लातूर, औरांगाबाद, नाधशक, कोल्हापूर.  
5) आिुक्तत, महाराष्ट्र मानव धवकास धमशन, औरांगाबाद. 
6) आिुक्तत, पशुसांवधथन आिुक्ततालि, पुिे. 
7) सांचालक, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मुांबई. 
8) सांचालक, धशक्षि सांचालनालि (उच्च धशक्षि), पिेु. 
9) सवथ सह सधचव/उप सधचव, धनिोिन धवभाग, मांिालि, मुांबई. 
10) सवथ सह सांचालक, प्रादेधशक कािालि, अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, कोकि धवभाग, पिेु, 

नाधशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपरू. 
11) सवथ उपआिुक्तत (धनिोिन), धवभागीि आिुक्तत कािालि, कोकि धवभाग, पुिे, नाधशक, 

औरांगाबाद, अमरावती, नागपरू. 
12) अवर सधचव (आस्र्ापना), धनिोिन धवभाग, मांिालि, मुांबई. 
13) प्रकल्प अधधकारी,एकाख्त्मक आधदवासी धवकास प्रकल् प कािालि,चांद्रपरू/गडधचरोली/नागपरू. 
14) प्रकल्प अधधकारी, धिल्हा ग्रामीि धवकास िांििा, लातरू/औरांगाबाद/वधा. 
15) अपर मयुि सधचव (धनिोिन), मांिालि, मुांबई िाांच ेवधरष्ट्ठ स्वीि सहािक 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16) सवथ धिल्हा धनिोिन अधधकारी, धिल्हा धनिोिन सधमती कािालि, 
17) अधधदान व लखेा अधधकारी, मुांबई, 
18) धनवासी लेखा पधरक्षा अधधकारी, मुांबई, 
19) सवथ धिल्हा साांख्यिकी अधधकारी, धिल्हा साांख्यिकी कािालि,  
20) धिल्हा कोषागार अधधकारी, धिल्हा कोषागार कािालि, उस्मानाबाद, परभिी, िालना, नाांदेड, 

अहमदनगर, सातारा, पिेु, भांडारा, चांद्रपरू, नागपरू, वधा, चसधुदुगथ, गडधचरोली, लातूर, 
औरांगाबाद, नाधशक, कोल्हापूर.  

21) सवथ सांबांधधत अधधकारी (अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिामाफथ त) 
22) धनवड नस्ती. 


