मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रम.
शिवडीचे शिकष, अटी व िर्ती आशि
काययक्रमाच्या अंमलबजाविीबाबर्त.

महाराष्ट्र िासि
शियोजि शवभाग
िासि शिियय क्रमांक : संकीिय-1017/प्र.क्र.97/का.१४२६,
मादाम कामा मागय, हु र्तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
शदिांक : 24 मे, 2017.
वाचा:
1) सा.प्र.शव. िासि शिियय क्र.एसआरव्ही 2014/प्र.क्र.400/2014/12 शद.29.05.2015
2) सा.प्र.शव. िासि शिियय क्र.एसआरव्ही 2014/प्र.क्र.400/2014/12 शद.20.05.2016
प्रस्र्ताविा :राज्यार्तील शवकास प्रशक्रया व त्यार्तील टप्पे जािूि घ्यावेर्त व र्ते समजूि घेर्त असर्तािा
िासकीय यंत्रिेर्तील कामकाज, त्यार्तील घटकांचा र्ताळमेळ आशि शििययप्रशक्रयेचा अिुभव
र्तरुिांिी शमळवावा, त्यार्तूि समर्पपर्त वृत्तीिे समाजसेवा करण्यासाठी प्रामाशिक, येयेयवादी,
सुजाि िागशरक र्तयार व्हावेर्त, यास्र्तव संदभय क्र. 1 येथील िासि शििययान्वये “मुख्यमंत्री
फेलोशिप काययक्रम” सुरु करण्यार्त आलेला आहे . र्तसेच, संदभय क्र. 2 येथील िासि शििययान्वये
सदर फेलोशिप काययक्रमाची राज्यार्त अंमलबजाविी करण्यार्त येर्त आहे. सदर काययक्रमाची
अंमलबजाविी करर्तािा आलेल्या अिुभवांच्या आधारे सदरहू काययक्रम आर्ता शियोजि
शवभागामाफयर्त राबशवण्याचे शिशिर्त करण्यार्त आलेले आहे. यािुषंगािे काययक्रमाच्या
अंमलबजाविीमधूि प्राप्र्त होिाऱ्या अिुभवांच्या आधारे, भशवष्ट्यार्तील योजिा किी असावी हे
शवचारार्त घेऊि सदर काययक्रमार्त आवश्यक त्या सुधारिा करण्याची बाब शवचाराधीि होर्ती.
िासि शिियय :2.

“मुख्यमंत्री फेलोशिप काययक्रमा” च्या अिुषंगािे फेलोंच्या शिवडीसंबंधार्तील शिकष

र्तसेच फेलोंच्या शियुक्र्तीसंदभार्तील अटी व िर्ती आशि अंमलबजाविीबाबर्त खालीलप्रमािे
सुधाशरर्त शिियय घेण्यार्त येर्त आहेर्त :(अ)

फेलोंच्या शिवडीसंबंधार्तील शिकष :1) शिवडीसाठी िैक्षशिक अहयर्ता :- कोित्याही िाखेर्तील पदवीधर (शकमाि 60% गुि
आवश्यक) याशिवाय अशधक उच्च शिक्षिास प्राधान्य.
2) अिुभव :- शकमाि एक वषाचा अिुभव आवश्यक राहील. र्तसेच, व्यावसाशयक
अभ्यासक्रमाच्या शवद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हिूि पूियवळ
े
इंटियिीप / ॲप्रेटटसिीप / आर्पटकलशिपसह एक वषाचा अिुभव आवश्यक
राहील. सदर कालावधी अिुभवाचा कालावधी म्हिूि ग्राह्य धरण्यार्त येईल.
3) भाषा व संगिक ज्ञाि :- मराठी भाषा शलशहर्ता, वाचर्ता व बोलर्ता येिे आवश्यक
राहील. टहदी व

इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञाि आवश्यक आहे.

र्तसेच, संगिक

हार्ताळिी व इंटरिेटचे ज्ञाि आवश्यक राहील.
4) वयोमयादा :- ज्यांचे शकमाि वय 21 वषे व कमाल वय 26 वषे आहे.
5) अजय करण्याची पयेदर्ती :- ऑिलाईि ॲप्लीकेिि शसस्टीमव्दारे उमेदवारािे अजय
करावयाचा आहे.
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6) अजाकरीर्ता आकारण्यार्त येिारे िुल्क :- रु.500/7) फेलोंची संख्या :- सदरहू काययक्रमांर्तगयर्त फेलोंची संख्या 50 अिी शिशिर्त करण्यार्त
आली असूि, त्यापैकी मशहला फेलोंची संख्या एकूि संख्येच्या 1/3 राहील. 1/3
एवढ्या मशहला फेलो उपलब्ध ि झाल्यास त्याजागी पुरुष फेलो शिवडण्यार्त यावेर्त.
8) फेलोंचा दजा :- फेलोंचा दजा िासकीय सेवर्त
े ील गट-अ च्या अशधकाऱ्याच्या
समकक्ष असिार आहे.
9) शियुक्र्तीसंदभार्तील काययवाही :- फेलोंच्या शिवडीसाठी जाशहरार्त दे िे, अजय
मागशविे, अजाची छाििी करिे, परीक्षा घेिे, उमेदवारांची शिवड करिे, शियुक्र्ती
दे िे व त्यािुषंगािे पदशिर्पमर्ती करिे, याबाबर्तची आवश्यक र्ती काययवाही शियोजि
शवभागाच्या अशधपत्याखालील अथय व सांख्ख्यकी संचालिालयामाफयर्त करण्यार्त
येईल.
10) शिवडीची काययपयेदर्ती :i)

फेलोशिपसाठी अजय करिाऱ्या उमेदवारास ऑिलाईि अजय करूि ऑिलाईि
िुल्क भरावे लागेल.

ii)

िुल्क भरिाऱ्या उमेदवारास ऑिलाईि वस्र्तुशिष्ट्ठ चाचिी परीक्षा (Online
Objective Test) द्यावी लागेल.

iii)

चाचिी परीक्षेिंर्तर शवशिष्ट्ट कालावधीर्त उमेदवारास शदलेल्या र्तीि
शवषयांवरील शिबंध ऑिलाईि सादर करावे लागर्तील.

iv)

वस्र्तुशिष्ट्ठ चाचिी परीक्षेर्त सवाशधक गुि शमळशविाऱ्या 200 उमेदवारांची
मुलाखर्त मुंबई येथे घेण्यार्त येईल.

v)

या 200 उमेदवारांच्या मुलाखर्तीसाठी खालीलप्रमािे सशमर्ती गठीर्त करण्यार्त
यावी :1

संचालक, अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय, मुंबई

--

अयेयक्ष

2

शविेष कायय अशधकारी , मुख्यमंत्री सशचवालय

--

सदस्य

3

अथय व सांख्ख्यकी संचालिालयािे टकवा मुख्यमंत्री

--

सदस्य

--

सदस्य सशचव

सशचवालयािे

सुचशवलेले

उपसशचव

टकवा

त्यावरील दजाचे अशधकारी *

4

मुख्य संिोधि अशधकारी, अथय व सांख्ख्यकी
संचालिालय, मुंबई
* संबशं धर्त शवभागािे त्यांिा िामशिदे शिर्त करिे
आवश्यक राहील.

vi)

अंशर्तम शिवड करर्तांिा वस्र्तुशिष्ट्ठ चाचिी, शिबंध व मुलाखर्त यासाठी अिुक्रमे
15, 30 व 50 असे गुि राहर्तील. पदव्युत्तर पदवी वा व्यावसाशयक पदवी /
पदशवका यांच्या उपयुक्र्तर्तेिुसार गुि राहर्तील.

vii) मुलाखर्तीच्या वेळी िैक्षशिक अहय र्तेबरोबरच उमेदवाराची सामाशजक व

सावयजशिक कामासंबंधार्त बांशधलकी, सिक्र्त चाशरत्र्य, सकारात्मक
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दृख्ष्ट्टकोि, संघभाविेिे काम करण्याची वृत्ती, संबंशधर्त कामाचा अिुभव या
आशि इर्तर बाबी शवचारार्त घेऊि, 50 उमेदवारांची अंशर्तम शिवड करण्यार्त
येईल.
viii) अंशर्तम शिवड करर्तािा वस्र्तुशिष्ट्ठ चाचिी, शिबंध व मुलाखर्त यासाठी अिुक्रमे
15, 30 व 50 असे गुि राहर्तील. पदव्युत्तर पदवी वा िामांशकर्त संस्थेर्तूि
शमळशवलेली व्यावसाशयक पदवी/ पदशवका यांच्या उपयुक्र्तर्तेिुसार 5 गुि
राहर्तील.
11) फेलोशिप काययक्रमासाठी शियुक्र्तीचा कालावधी : सदरहू काययक्रमांर्तगयर्त 50 फेलोंची 11 मशहन्यांकशरर्ता शिवड करण्यार्त येिार
आहे, यामयेये अशधक वाक करर्ता येिार िाही.
12) शवद्यावेर्ति (छात्रवृत्ती) :सदरहू काययक्रमांर्तगयर्त शिवड झालेल्या 50 फेलोंिा दरमहा रु.35,000/- इर्तकी
छात्रवृत्ती (Stipend) देण्यार्त येईल. सदर छात्रवृत्तीव्यशर्तशरक्र्त दरमहा
रु.5,000/- प्रवासखचय दे ण्यार्त येईल.
13) प्रशिक्षि :7 शदवसांच्या कालावधीचे प्रशिक्षि दे ण्यार्त येईल. सदरहू 7 शदवसांचा कालावधी
11 मशहन्यांर्तगयर्त अंर्तभूर्त
य धरण्यार्त येईल.
(ब)
1)

फेलोंच्या शियुक्त्यांच्या अिुषंगािे शवशहर्त करण्यार्त येर्त असलेल्या अटी व िर्ती :फेलोंच्या शियुक्र्तीिंर्तर अ) पोलीस व्हेशरशफकेिि ब) रशजस्टडय मेशडकल
प्रॅख्क्टििरचे शफटिेस सर्पटशफकेट क) फेलोंच्या िैक्षशिक अहयर्तेच्या सत्यर्तेबद्दल
कागदपत्रांची र्तपासिी इ. या बाबी अथय व सांख्ख्यकी संचालिालयामाफयर्त
करण्यार्त येर्तील.

2)

उमेदवारांकडू ि पसंर्तीक्रम घ्यावयाचा िसल्यािे शकमाि मुलाखर्तीदरम्याि त्यांचा
कल जािूि घेऊि त्यािुसार त्यांिा शवभाग िेमूि शदले जार्तील.

3)

शियुक्र्ती दे ण्यार्त आलेल्या प्रत्येक फेलोला स्वखचािे शियुक्र्तीच्या शठकािी हजर
व्हावे लागेल.

4)

ज्या कायालयांर्त फेलोंची शियुक्र्ती करण्यार्त येईल त्या कायालयािे संबंशधर्त
फेलोंिा लॅपटॉपची/ संगिकीय सुशवधा उपलब्ध करूि दे ण्याबाबर्त काययवाही
करावी. फेलोशिपचा कालावधी संपल्यािंर्तर वा फेलोशिप सोडू ि गेल्यास उपलब्ध
करूि दे ण्यार्त आलेल्या संगिकीय सुशवधा परर्त घेण्यार्त याव्यार्त.

५)

फेलो म्हिूि शियुक्र्ती झाल्यािंर्तर शियुक्र्तीच्या कालावधीर्त एखादा फेलो उज्वल
भशवर्तव्य असलेल्या टकवा सबळ कारिास्र्तव त्यािे काययक्रम सोडल्यास
त्याच्याकडू ि कोित्याही प्रकारची वसुली करण्यार्त येिार िाही.

६)

फेलोंिा फेलोशिपच्या काळार्त वापरण्यासाठी ओळखपत्र व अशधकृर्त िासकीय
ई-मेल आयडी दे ण्यार्त येईल. या काययक्रमांर्तगयर्त

शिवड करण्यार्त आलेल्या

उमेदवाराला 11 मशहन्यांच्या करारािे फेलोशिप दे ऊि शियुक्र्ती करण्यार्त येईल.
सदरहू 11 मशहन्यांच्या कालावधीर्त 7 शदवसांचा

प्रशिक्षि काययक्रम अंर्तभूर्त
य
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धरण्यार्त येईल. मात्र, कराराच्या कालावधीर्त अयेययि वेर्ति टकवा अयेययि वेर्ति
/ मािधि यामयेये कोित्याही प्रकारची वाक अिुज्ञय
े असिार िाही.
७)

महागाई भत्ता, अंर्तरीम टकवा वेर्ति आयोगाचे कुठलेही सेवाशवषयक लाभ
शमळशवण्यास र्ते पात्र िसर्तील.

८)

करार कालावधीर्त त्यांिा वैद्यकीय प्रशर्तपुर्ती अिुज्ञय
े िसेल.

९)

करार कालावधीर्तील सेवा, शिवृत्ती वेर्ति, बोिस, रजा प्रवास सवलर्त, रजा
रोखीकरि टकवा अन्य कोित्याही आर्पथक लाभासाठी शवचारार्त घेण्यार्त येिार
िाही.

१०)

फेलोंिा कर्तयव्यासाठी मुख्यालयापासूि अन्यत्र प्रवास करण्यासाठी दरमहा
रु.5,000/- प्रवास भत्त्याव्यशर्तशरक्र्त इर्तर कोिर्तेही भत्ते अिुज्ञय
े राहिार िाही.

11)

व्यवसाय कराची वसुली त्यांच्या अयेययि वेर्ति/ मािधिार्तूि करण्यार्त येिार
िाही. (शवत्त शवभागाचे पशरपत्रक क्र. PFT-1076/प्र.क्र.29/76 शद.5.6.1976)

12)

अयेययि वेर्ति / मािधि शमळशविाऱ्या व्यक्र्तीला करार करण्यापूवी शियुक्र्ती
प्राशधकारी शिधाशरर्त करेल, अिी वैयख्क्र्तक / अपघार्त शवमा योजिा अंर्तगयर्त शवमा
उर्तरशवण्याबाबर्त शवत्त शवभागाच्या शियमािुसार काययवाही करण्यार्त येईल.

13)

सम संवगार्तील अशधकारी जे कर्तयव्य बजावर्तील र्ती कर्तयव्ये फेलोंची राहर्तील.
त्यािुसार फेलो कायालयार्तील सवय शियमांचे पालि करुि, शिधाशरर्त वेळेिुसार
कायालयार्त उपख्स्थर्त राहू ि, कर्तयव्य पार पाडर्तील. र्तसेच या कालावधीर्त फेलो
खाजगी प्रॅख्क्टस टकवा पाटय टाइम िोकरी करु िकिार िाहीर्त. सुटीच्या शदविी
जर सरकारी कामासाठी कर्तयव्य बजावावे लागले, र्तर त्यासाठी त्यांिा कामावर
हजर राहिे भाग पडे ल.

14)

कराराच्या 11 मशहन्यांच्या कालावधीर्त त्यांिा 10 शदवसांची शकरकोळ रजा
शमळण्यास र्ते पात्र असर्तील, अन्य कुठल्याही रजा त्यांिी उपभोगली असल्यास,
अयेययि वेर्ति / मािधिार्तूि त्याप्रमािे कपार्त करण्यार्त येईल.

15)

फेलोंिी मुख्यालयार्त उपख्स्थर्त राहिे गरजेचे आहे व प्राशधकृर्त अशधकाऱ्याची
पूवप
य रवािगी ि घेर्ता त्यांिा मुख्यालय सोडर्ता येिार िाही.

16)

कराराधाशरर्त अयेययि वेर्ति/मािधिावर िेमिूक शमळशविाऱ्या व्यक्र्तीला सरकारी
िोकरीर्त समाशवष्ट्ट होण्याचा कुठलाही हक्क प्राप्र्त होिार िाही.

17)

करार कालावधीर्त फेलोचा मृत्यु झाल्यास वा अपंगत्व आल्यास, त्यांिी
बजाशवलेल्या कर्तयव्य काळार्तील अयेययि वेर्ति/ मािधि याची रक्कम त्यांच्या
कुटु ं शबयांिा दे ण्यार्त येईल. परंर्तु, सािुग्रह अिुदाि टकवा अिुकंपा र्तत्वावर शियुक्र्ती
दे ण्यार्त येिार िाही.

18)

फेलोंिी केलेल्या कामशगरीबाबर्त, कराराच्या कालावधीर्त र्तसेच काययक्रमाची मुदर्त
संपल्यावरही पूिय गुप्र्तर्ता बाळगण्यार्त येईल. कराराच्या दरम्याि त्यांिी केलेल्या
कामशगरी / संिोधि / माशहर्ती जमा करिे / शमळालेल्या माशहर्तीच्या आधारे र्तयार
केलेले मुद्दे याबाबर्त कराराच्या कालावधीर्त टकवा त्यािंर्तरही त्यांिा कुठलीही
माशहर्ती प्राशधकृर्त अशधकाऱ्याच्या व्यशर्तशरक्र्त कोिासही दे र्ता येिार िाही.
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19)

फेलोशिपच्या कालावधीर्त फेलो कुठल्याही राजकीय चळवळीर्त भाग घेऊ िकिार
िाहीर्त. र्तसेच, त्यांच्याकडू ि कोिर्तेही अिोभिीय कृत्य घडिार िाही याची त्यांिी
दक्षर्ता घ्यावयाची आहे. फेलोशिप उमेदवारांिी सचोटी राखिे, शिवडिूकीर्त भाग
ि घेिे वृत्तपत्रांिा माशहर्ती ि दे िे, कोित्याही स्वरुपाच्या दे िग्या ि घेिे याची
दक्षर्ता घ्यावी.

20)

फेलोंिी प्रत्येक मशहन्याला त्यांचा अहवाल ई-मेल व्दारे मेंटर व संचालक, अथय व
सांख्ख्यकी संचालिालय, मुंबई यांिा सादर करावा.

21)

प्रत्येक अहवालार्त फेलोंिी केलेल्या चांगल्या सूचिा व त्या अिुषंगािे करावयाच्या
अपेशक्षर्त सुधारिा र्तसेच इिपुट (Input) व आऊटकम (Outcome) बाबर्त माशहर्ती
ठे वावयाची आहे. फेलोंिी त्यांच्या फेलोशिपच्या काळार्त कोित्या बाबी शिकल्या
त्याबाबर्तची िोंद अहवालार्त करावी.

22)

फेलोंच्या कामशगरीचे मूल्यमापि संचालक अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय प्रत्येक
शर्तमाहीच्या िेवटी करर्तील.

23)

ज्या प्रिासकीय शवभागार्त/शजल्ह्यामयेये ज्या योजिेवर/प्रकल्पासाठी फेलोंची
शियुक्र्ती करण्यार्त आली आहे, त्याच्यािी संबंशधर्त प्रिासकीय शवभागांिी
फेलोंसाठी इंटरिेट जोडिीसह बसण्याची व्यवस्था करावी.

24)

फेलोंिा राज्यार्तील प्रकल्पांिा / आस्थापिांिा आपल्या मेंटरची पूवम
य ंजूरी घेऊि
भेटी दे र्ता येर्तील. यासंदभार्त ज्या प्रकल्पांिा / आस्थापिेस भेट द्यावयाची आहे
त्यांच्या प्रमुखास पूवय कल्पिा दे ण्यार्त यावी.

25)

फेलोशिपच्या संपूिय कालावधीर्त र्तसेच र्तद्िंर्तर फेलोंिी केलेल्या कोित्याही
स्वरुपाच्या गुन्हेगारी वा बेकायदे िीर कृत्यांच्या अिुषंगािे त्याच्यावर करण्यार्त
येिाऱ्या कारवाईची जबाबदारी सवयस्वी फेलोंवर राहील.

26)

कराराच्या

कालावधीर्त

असमाधािकारक

कामशगरी

टकवा

गैरशिस्र्तीच्या

कारिामुळे कोिर्तीही िोटीस ि दे र्ता त्यांचा फेलो म्हिूि शियुक्र्ती बाबर्तचा करार
समाप्र्त करण्यार्त येईल.
27)

िासिाच्या शहर्तासाठी या अटी/िर्तीमयेये बदल/वाक करण्यार्त आली र्तर त्या
फेलोंवर बंधिकारक राहर्तील.

28)

कराराची मुदर्त संपर्ताच, फेलोंची शियुक्र्ती आपोआप संपुष्ट्टार्त येईल.

29)

उपरोक्र्त सवय अटी/िर्ती मान्य आहेर्त, या आियाचे संमर्तीपत्र शियुक्र्ती दे ण्यापूवी
फेलोंकडू ि घेण्यार्त येईल.

3.

फेलोंच्या शियुक्र्तीच्या अिुषंगािे पदशिर्पमर्ती करिे, र्तसेच, मुख्यमंत्री फेलोशिप

काययक्रमाच्या प्रयोजिाथय अथयसंकल्पार्त शवशहर्त अथयसंकल्पीय पयेदर्तीचे पालि करुि आर्पथक
र्तरर्तूद करिे याबाबर्तची आवश्यक र्ती काययवाही शियोजि शवभागाच्या अशधपत्याखालील अथय
व सांख्ख्यकी संचालिालयामाफयर्त करण्यार्त येईल.
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4.

सदर

िासि

शिियय

महाराष्ट्र

िासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेर्तस्थळावर उपलब्ध करण्यार्त आला असूि त्याचा संकेर्ताक 201705241557472016 असा
आहे . हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांशकर्त करुि काकण्यार्त येर्त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िािुसार व िावािे,

Pradnya S
Mahale

Digitally signed by Pradnya S Mahale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=31c8683f52ccbefd97bce49983c4151d2caf1c18
5c657ea855ac85f31e5f681e, cn=Pradnya S Mahale
Date: 2017.05.24 16:07:07 +05'30'

( प्रज्ञा महाले )
उप सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रशर्त,
1. राज्यपालांचे सशचव, राजभवि, मलबार शहल, मुंबई,
2. मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सशचव,
3. सवय मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव,
4. मा.शवरोधी पक्षिेर्ता, शवधािपशरषद / शवधािसभा, शवधािभवि, मुंबई,
5. सवय मा. संसद सदस्य/शवधािमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,
6. मा.मुख्य सशचव,
7. अपर मुख्य सशचव, शियोजि शवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
8. सवय मंत्रालयीि शवभागांचे अपर मुख्य सशचव/प्रधाि सशचव/सशचव, मुंबई
9. सवय मंत्रालयीि शवभाग.
10. ग्रंथपाल , महाराष्ट्र शवधािमंडळ सशचवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, शवधाि
भवि, मुंबई 400 032 संचालक, अथय व सांख्ख्यकी संचालिालय, मुंबई
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा व अिुज्ञय
े र्ता), महाराष्ट्र, मुंबई
12. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई
13. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा व अिुज्ञय
े र्ता), महाराष्ट्र, िागपूर
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, िागपूर
15. महासंचालक, माशहर्ती व जिसंपकय संचालिालय, मुंबई (2 प्रर्ती)
16. अशधदाि व लेखाशधकारी, मुंबई
17. शिवासी लेखा परीक्षाशधकारी, मुंबई
18. सवय शवभागीय आयुक्र्त
19. सवय शजल्हाशधकारी
20. सवय शजल्हा परीषदांचे मुख्य काययकारी अशधकारी
21. सवय शजल्हा कोषागार अशधकारी
22. बहु जि समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदाि, मुंबई 1 (5 प्रर्ती)
23. भारर्तीय जिर्ता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे ि, सी.डी.ओ. बॅरॅक िं.1 योगक्षेम समोर,
वसंर्तराव भागवर्त चौक, िरीमि पााँईंट, मुंबई 20 (5 प्रर्ती)
24. भारर्तीय कम्युशिस्ट पाटी, महाराष्ट्र कशमटी, 314, राजभुवि, एस. व्ही.पटे ल रोड,
मुंबई 4 (5 प्रर्ती)
25. भारर्तीय कम्युशिस्ट पाटी (माक्सयवादी), महाराष्ट्र कशमटी, जििक्र्ती हॉल, ग्लोब
शमल पॅलेस, वरळी, मुंबई -13,
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26. इंशडयि िॅििल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे ि कााँग्रेस (आय) सशमर्ती, शटळक भवि,
काकासाहेब गाडगीळ मागय , दादर, मुंबई 25 (5 प्रर्ती)
27. िॅििशलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवि, फ्री प्रेस जियल मागय, िरीमि पााँईंट,
मुंबई 21 (5 प्रर्ती)
28. शिवसेिा, शिवसेिा भवि, गडकरी चौक, दादर, मुंबई 28 (5 प्रर्ती)
29. सामान्य प्रिासि शवभागार्तील सवय कायासिे,
30. शिवड िस्र्ती.
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