विविध

शासकीय

विभाग

आवि

स्थाविक

स्िराज्य संस्थांमध्ये कुशल संसाधि ि आिश्यक
पायाभूत सुविधांसह मावहती तंत्रज्ञाि कक्ष
स्थापि करिे ि त्याबाबतची मागगदशगक तत्िे.
महाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि विभाग
शासि पवरपत्रक क्रमांकः मातंसं/साप्रवि/५/२०१५
मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालय
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
तारीख: १० जुलै, २०१५
मावहती तंत्रज्ञािाच्या मदतीिे प्रशासिामध्ये पवरितगि आिण्याच्या दृष्ट्टीिे ई-गव्हिगन्सचे महत्ि
लक्षात घेिुि ई-गव्हिगन्स उपक्रमास शासिािे प्राधान्य वदले आहे. ई-गव्हिगन्सची ज्या ज्या वककािी
यशस्िीवरत्या अंमलबजाििी करण्यात आली त्या त्या वककािी पारदशगकता आवि सेिांची सहज
उपलब्धता याद्वारे सामान्य िागरीकांिा मोका लाभ झालेला आहे. िागरी सेिांचे उत्तम व्यिस्थापि,
अंतगगत कायगपद्धतीतील सुधारिा ि वििगय क्षमता यामध्ये प्रशासिाला ई-गव्हिगन्स पूरक करलेले आहे.
ई-गव्हिगन्स धोरिाला व्यापक स्िूपप दे ण्याच्या हेतुिे केंद्र शासिािे िॅशिल ई-गव्हिगन्स प्लॅि आवि
विवजटल इंविया वमशि असे दोि उपक्रम हाती घेतलेले आहेत. सामान्य िागरीकाला स्थाविक
पातळीिरच्या सिग िागरी सेिा माफक िागरीक सेिा केंद्रातूि (CSC) दे िे ही सामान्य िागरीकांची मुलभूत
विकि आहे. या संकल्पिेिुसार दे शभरात अगदी दू रच्या खेिेगािापयंत पायाभूत सुविधांची उभारिी
करण्यात येत आहे. तसेच इंटरिेटद्वारे अवभलेख खात्रीदायक आवि सुलभतेिे उपलब्ध व्हािेत म्हिूि
अवभलेखांचे मोठ्या प्रमािािर विवजटायझेशि सुरु आहे.
ई-गव्हिगन्स ही तंत्रज्ञािावभमुख बाब असल्यािे त्यासाकी उच्च दजेचे िोमेि िॉलेज आवि तांवत्रक
कौशल्य (Domain Knowledge & Technical Knowledge) आिश्यक आहे. सध्या शासिामध्ये
विभागीय आवि क्षेत्रीय स्तरािर तांवत्रक मिुष्ट्यबळ अपुरे आहे. सिग शासकीय विभागांमध्ये ि स्थाविक
स्िराज्य संस्थांमधील मिुष्ट्य बळ अवधक सक्षम करण्यासाकी शासिामधील आवि शासिा बाहेरील
आिश्यक तांवत्रक विशेष बुवद्धमत्ता उपयोगात आिण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र शासि विरविराळ्या शासकीय विभागांमध्ये ई-गव्हिगन्स प्रकल्पांची अंमलबजाििी
करीत आहे. वदिांक २३/११/२०१४ रोजी सह्याद्री अवतथीगृह, मुंबई येथे मा.मुख्यमंत्री यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैककीमध्ये ई-गव्हिगन्स प्रकल्पांची पवरिामकारक अंमलबजाििी ि संवियंत्रि
करण्याच्या उद्देशािे राज्य शासकीय कायेलयांमध्ये मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाची स्थापिा कूपि त्यामध्ये
मुख्य मावहती तंत्रज्ञाि अवधकारी /िोिल अवधकारी वियुक्त करण्याचा वििगय घेण्यात आला आहे.
मावहती तंत्रज्ञाि कक्ष विमेि करण्याबाबत िरीलप्रमािे घेण्यात आलेल्या वििगयािुसार खालील
शासकीय कायेलयांमध्ये सिग पायाभूत सुविधांसह मावहती तंत्रज्ञाि कक्ष तातिीिे विमेि करण्यात यािा.
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1. सिग मंत्रालयीि विभाग
2. सिग आयुक्त कायेलये ि संचालिालये
3. सिग विभागीय आयुक्त कायेलये
4. सिग वजल्हावधकारी कायेलये
5. सिग वजल्हा पवरषदा
6. सिग महािगरपावलका
7. राज्य शासिाचे सिग शासकीय उपक्रम
मावहती तंत्रज्ञाि कक्षासाकीची मागगदशगक तत्िे खालीलप्रमािे आहे त:१. संघरचिा : मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाकरीता संघरचिा खालीलप्रमािे रावहल. कक्षाची रचिा
दशगवििारा तक्ता पुढे वदला आहे.
जो

शासकीय

अवधकारी

अिर

सवचि/उपवजल्हावधकारी/उपमुख्य

कायगकारी

अवधकारी/सहाय्यक आयुक्त यापेक्षा कमी दजेचा िाही असा अवधकारी मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाचा
प्रमुख

असेल.

तथावप

जे

अवधकारी

यापूिीच

मावहती

तंत्रज्ञाि

प्रमुख/वसस्टीम

व्यिस्थापक/संगिक अवधकारी म्हिूि कायगरत आहेत असे अवधकारी मुख्य मावहती तंत्रज्ञाि
अवधकारी म्हिूि मावहती तंत्रज्ञाि कक्षामध्ये यापुढेही कायगरत राहतील. या अवधकाऱयांिा मावहती
तंत्रज्ञाि संचालिालयाकिू ि व्यापक स्िरुपाचे प्रवशक्षि दे ण्यात येईल. सदर अवधकारी त्यांच्या
संबंवधत विभागाच्या मावहती तंत्रज्ञाि उपक्रमांचे िेतत्ृ ि करतील आवि त्यांच्या विभागाच्या ईगव्हिगन्स प्रकल्पांचे समन्ियि करतील.
प्रकल्पांची संख्या, कायगक्रमाची व्याप्ती आवि संबंवधत विभागातील कामकाजाची व्याप्ती
या आधारे मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाचे मिुष्ट्यबळ करविण्यात यािे. साधारित: मावहती तंत्रज्ञाि
प्रमुखाच्या अवधपत्याखाली प्रस्तावित ३ मावहती तंत्रज्ञाि अवधकाऱयांकिे मुलभूत संगिक ज्ञाि,
संगिक प्रमािपत्र असािे तसेच त्यांिा मावहती तंत्रज्ञािाची आिि असािी. सदर अवधकारी
प्रामुख्यािे ई-गव्हिगन्सच्या उपक्रमांचे वियोजि, अंमलबजाििी ि कायगिाही यासाकी जबाबदार
राहतील. मंत्रालय स्तरािर व्हच्यूगअल केिरमध्ये अवधकावधक सदस्यांचा समािेश करुि सदर
कक्ष सक्षम करािा. व्हच्युगअल केिरबाबतच्या तपशीलिार मागगदशगक सूचिा शासि वििगय
क्रमांक GAD/मातंसं०११/१/२०१३/DIR-DIT(MH), वद.१०/०७/२०१३ अन्िये यापूिीच विगगवमत
करण्यात आलेल्या आहेत.
मावहती तंत्रज्ञाि कक्षािे ई-गव्हिगन्स विषयासंबंधी मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालय/सीिॅ क
यांच्याकिू ि दे ण्यात येिारे प्रवशक्षि घेिे आिश्यक असूि ते प्रमावित करुि घ्यािे.
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मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाच्या रचिेबाबतचा तक्ता
अ.क्र.

पदिाम

पदांची

अपेवक्षत अहगता

संख्या
१.

मुख्य मावहती तंत्रज्ञाि अवधकारी

०१

मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालय/ सीिॅ क

अिर सवचि/उपवजल्हावधकारी/मुख्य

यांचे प्रवशक्षि (IT/eGov. Standards)

कायगकारी अवधकारी/सहाय्यक आयुक्त

आवि प्रमावित करिे.

अथिा

विद्यमाि

प्रमुख/वसस्टीम

मावहती

तंत्रज्ञाि

व्यिस्थापक/संगिक

अवधकारी यापेक्षा कमी दजेचा िाही
असा शासकीय अवधकारी
२.

मावहती तंत्रज्ञाि अवधकारी

०३

शासकीय अवधकारी

मुलभूत संगिक ज्ञाि प्रमािपत्र,
मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालय/ सीिॅ क
यांचे प्रवशक्षि (IT/eGov. Standards)
आवि प्रमावित करिे.

३.

व्हच्युगअल कॅिर स्टाफ

४.

संवकिग कमगचारी

फक्त मंत्रालयासाकी लागू.
आिश्य मुख्य मावहती तंत्रज्ञाि अवधकारी यांिी
कते
िुसार

विद्यमाि संवकिग कमगचाऱयांमधूि वििि
करािी.
वजल्हावधकारी कायेलयामध्ये
ईिीपीएम/महाऑिलाईि समन्ियक
इ. या व्यक्तींचा या कक्षात समािेश
असेल. तसेच वजल्हा मावहती अवधकारी
या टीमचा भाग असेल.

२. आिश्यक पायाभूत सुविधा
खाली िमूद केलेल्या मावहती तंत्रज्ञाि विषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेला
मावहती तंत्रज्ञाि कक्ष स्थापि करण्यात यािा.
(१) िे स्कटॉप (आिश्यकतेिुसार)
(२) 1 - MFP (Multi Function Printer) प्रप्रटर
(३) संगिकासाकी (UPS BACK UP सहीत) ए.सी.सप्लाय (िातािुकूल व्यिस्था).
(४) उच्च गती असलेली ब्रॉिबॅण्ि इंटरिेट जोििी.
(५) LAN/Wi-Fi
(६) आिश्यकतेिुसार दू रध्ििी/भ्रमिध्ििी/३G िोंगल्स इ.
(७) मोठ्या पिद्याच्या दू रदशगि संचासह व्व्हविओ कॉन्फरन्स व्यिस्था.
(८) फर्निचर - टे बल, खुच्ये, कपाटे , गोल टे बल.
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३. मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाचे स्िूपप ि जबाबदाऱया
मावहती तंत्रज्ञाि कक्ष हा संबंवधत विभाग/कायेलयाच्या सिग मावहती तंत्रज्ञाि ि ईगव्हिगन्सबाबतच्या उपक्रमांसाकी जबाबदार ि उत्तरदायी असेल. मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाचे स्िरुप ि
जबाबदाऱया यांमध्ये खालील बाबींचा समािेश असेल(क) जोििी (Connectivity):- सिग कायेलयांिी करारािुसार जोििी उपलब्ध असल्याची खात्री
करािी. MSWAN/NIC/NOFN/NKN बाबत जोििीत समस्या असल्यास संबध
ं ीत प्रकल्प
अवधकाऱयांसोबत चचे करािी. LAN/Wi-FI मागिीबाबत कायग करािे.
(ख) िागरीक सेिा:- िागरीकांिा बहु विध चॅिल (Multi Channels) द्वारे सेिा दे तािा कागदविरवहत
सुविधा वमळतील असे पहािे.
(ग) राज्य मावहती केंद्राशी (State Data Centre) सुसंिाद - सिग आज्ञािल्यांचे होस्टींग हे स्टे ट िे टा
सेंटरिर करण्यात यािे. कोित्याही ििीि उपक्रमांसाकी आिश्यकतेिुसार एसिीसीच्या बरोबर
समन्िय करिे. मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालयाशी चचे करुि मान्य झाल्यावशिाय आवि योग्य
समथगिाची कारिे असल्यावशिाय आज्ञािल्यांच्या होस्टींगसाकी िव्यािे हािग िअ
े र खरेदी
करण्यात येऊ िये. “Mobile First Cloud First” या राज्य शासिाच्या धोरिाचा प्रचार करिे.
(घ) ई-ऑवफस:- शासकीय कामकाज कागदविरवहत करण्यासाकी ई-ऑवफसची अंमलबजाििी
करिे. यासाकी आिश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुि घ्याव्यात. तसेच ई-ऑवफस
टीमबरोबर समन्िय करुि विभागामधील िापरकत्यांच्या प्रवशक्षिाची व्यिस्था करािी.
(ङ) ई-विविदा/ई-वललाि - केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC), राज्य शासि यांच्या शासि
वििगय आवि संबंवधत मागगदशगक तत्िांिुसार ई-विविदा/ई-वललाि प्रिाली िापरासंबंधात
कायगिाही करिे.
(च) जुन्या कागदपत्रांचे विजीटलायझेशि आवि स्कॅप्रिग करिे.
(छ) ई-विस्रीक्ट:- विभागाशी संबंधीत सेिांविषयी ई-विस्रीक्ट बरोबर काम करिे.
पेमेंट गेटिे इंटीग्रेशि:- ज्या सेिांसाकी िापरकत्येकिू ि / स्टे क होल्िसगकिू ि कुकल्याही
प्रकारचे शुल्क (पेमेंट) जमा कराियाचे आहे असे शुल्क महाऑिलाईि/ग्रास या पेमेंट गेटिेमधूि
जमा करण्यात यािे.
(ज) आधारकािग जोििी आवि सीप्रिग:- सिग महत्िाच्या सेिा तसेच योजिांमधील लाभार्थ्यांची
यूआयिी/आधार कािेबरोबर सीप्रिग म्हिजेच जोििी करण्यात यािी. ई-केिायसी/आधार
कािग प्रमािीकरि करुि आिश्यक पायाभूत सुविधा पुरवििे.
(झ) सेिाथग/शालाथगची प्रभािी अंमलबजाििी - कोित्याही प्रकारची िक्कल/बिािट मावहती काढू ि
टाकण्यासाकी आधार कािग िंबरची िेति दे यकाशी जोििी करािी. ई-केिायसीच्या आधारे
कमगचाऱयािे त्याचे काम त्रयस्थ व्यव्क्तकिू ि केलेले िाही याची खात्री करण्यात यािी.
(ञ) िेबसाईट/पोटग लचे

व्यिस्थापि:-

सिग

विभागांच्या

िेबसाईट/पोटग ल

तयार

करतािा

GIGW/W3C आवि इतर संबंवधत मािकांची पूतगता करिे. मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालयाच्या शासि
वििगय क्र.मातंसं/059/03/2014 वद. २१/६/२०१४ अन्िये प्रत्येक विभागात स्थापि करण्यात
आलेल्या मजकूर व्यिस्थापि सवमतीशी समन्िय कूपि प्रावधकृत व्यक्तीिे विहीत कायगपद्धतीचा
अिलंब करािा. विभागाच्या संकेतस्थळाचे व्यिस्थापि करिे ि िेबसाईटिरील तपशील वियवमत
अद्ययाित करिे.
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(ट) मराकी फॉन्टची हाताळिी:- ई-गव्हिगन्स कायगक्रमांिा गवतमािता वमळािी या हेतुिे मराकी
फॉन्टसिा प्रोत्सावहत करािे. सकल मराकी या युविकोि फॉन्टचा तसेच वलब्रे ऑवफस यांचा
जास्तीत जास्त िापर करण्यात यािा.
(क) गव्हिगमेंट प्रोसेस वर-इंवजवियप्ररग(GPR) :- मावहती तंत्रज्ञाि कक्षाच्या कामकाजाचा महत्िपूिग
भाग म्हिजेच गव्हिगमेंट प्रोसेस वर-इंवजवियप्ररग हा आहे. िागरीकांिा उपलब्ध करुि वदल्या
जािाऱया सेिांचा कालािधी या प्रवक्रयेद्वारे मोठ्या प्रमािात कमी करण्यात यािा. िागरीकांसाकी
आिश्यक सेिा कधीही, कोके ही उपलब्ध होईल अशा पद्धतीिे कामकाजाचे जीपीआर करण्यात
यािे. कायेलयीि कामातील टप्पे कमी करुि प्रकिा टप्पे गाळू ि सदर संकल्पिेची अंमलबजाििी
करण्यात यािी ि त्यासाकी विभागाचे Think Tank म्हिूि मावहती तंत्रज्ञाि कक्ष कायगरत राहील.
(ि) ई-प्रशासि, एम-प्रशासि, स्थाविक मािकांची पुतगता करिे:- विभागािे हाती घेतलेल्या प्रत्येक
ई-गव्हिगन्स उपक्रमामध्ये सिग आिश्यक मािकांची शत प्रवतशत पुतगता करािी. यासाकी आिश्यक
असलेल्या तांवत्रक मिुष्ट्यबळाचे प्रवशक्षि ि प्रमाविकरि करण्यात यािे. ओपि सोसग प्लॅटफॉमग,
िे टाबेस ि इतर साधिांच्या िापरास प्रोत्सावहत करािे ि तसे शक्य िसल्यास सुयोग्य कारि
दे ऊि सदर बाब मावहती तंत्रज्ञाि विभागाकिू ि मान्य करुि घ्यािी.
(ढ) मागगदशगक सूचिा आवि कायगपद्धतीची पूतगता :- सिग शासि वििगय, मागगदशगक सूचिा आवि
कायगपद्धतीचा अिलंब करुि त्याची पूतगता करािी. याबाबतीत कोिताही बदल कराियाचा
झाल्यास त्यासंबंधी सिग तपशीलासह विभाग प्रमुखाला ि मावहती तंत्रज्ञाि संचालिालयाला
अिगत केले पावहजे.
सेिा प्राथम्यक्रम जाहीर करिे :- शासिाच्या ई-गव्हिगन्स प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम, ईरान्झॅक्शिची संख्या, िागरीकांच्या दृष्ट्टीिे असलेले महत्ि, सेिा दे ण्यासाकीच्या शुल्कातील
कपात तसेच उपलब्ध साधिसंपतीचा कमाल िापर यांचा विचार करुि विभागािे ई-गव्हिगन्सच्या
माध्यमातूि वदल्या जािाऱया सेिांचे प्राथम्य करिूि जाहीर करािे.
(ि) मोबाईल ॲप्लीकेशि:- सध्या विभागाकिे सुरु असलेल्या ऑिलाईि सेिा तसेच भविष्ट्यात सुरु
करण्यात येिाऱया सेिा अशा सिग सेिा यापुढे मोबाईल प्लॅटफॉमगिर उपलब्ध करण्यात याव्यात.
(त) एसएमएस/आयव्हीआर/युएसएसिी सेिा:- विभागातूि दे ण्यात येिाऱया िागरी सेिा तसेच
वियंत्रिात्मक बाबी यांच्यासाकी एसएमएस/आयव्हीआर अथिा युएसएसिी प्लॅटफॉमगचा िापर
करण्यात यािा.
(थ) व्हच्युगअल संिगेत वियुक्ती करिे:- व्हच्युगअल संिगेची सुरिात करुि सदर संिगेमध्ये
कमगचाऱयांचा सहभाग िाढािा यासाकी त्यांिा प्रोत्सावहत करिे, प्रवशक्षि दे िे आवि त्यांिा
व्हच्युगअल संिगेत वियुक्त करिे. व्हच्युगअल संिगेमुळे व्यिस्थापिामध्ये गव्हिगमेंट प्रोसेस वरइंवजयप्ररग प्रभािीपिे साकारता येईल याबाबत दक्षता घ्यािी. (फक्त मंत्रालयासाकी लागू)
(द) क्षमता बांधिी:- ई-गव्हिगन्स उपक्रमांसाकी विभागातील कमगचारी िगग सज्ज व्हािा म्हिूि त्यांच्या
प्रवशक्षिाच्या गरजा ओळखिे (TNA), प्रवशक्षिाचा कायगक्रम करवििे आवि क्षेत्रीय पातळीिर
प्रवशक्षि आयोवजत करािे आवि विचारांची दे िाि-घेिाि व्हािी म्हिूि कायगक्रम आखािेत.
(ध) जागृती मोवहम:- विभाग ि उपविभागातील कमगचारी, विविध स्टे क होल्िसग यांच्यासाकी जागृती
मोहीम सुरु करुि विभागाकिू ि वदल्या जािाऱया सेिा, ई-गव्हिगन्स उपक्रम इत्यावदबाबत
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जागरुक करािे.

(उदा. टे क-सॅटिे शासि वििगय क्र. मातंसं/प्र.क्र.257/39, वद. ५/१०/२०११

अिुसार)
(ि) बायोमॅरीक उपव्स्थती:- संबंवधत विभागामध्ये बायोमॅरीक उपव्स्थती सक्तीची करिे आवि ती
पवरिामकारक करण्याच्या दृष्ट्टीिे त्याचा संबंध मावसक िेतिाशी जोििे.
(प) मावहती तंत्रज्ञाि, सामान्य प्रशासि विभागाकिू ि विगगवमत केलेल्या सिग सूचिा, शासि वििगय,
पवरपत्रके इ.सिग संबंवधतांच्या विदशगिास आिािे.
(फ)

सिग शासकीय कमगचाऱयांिी शासकीय ई-मेलचा िापर करिे:- सिग शासकीय

कमगचाऱयांिी शासकीय पत्रव्यिहारामध्ये शासिाच्या अवधकृत ई-मेलचा िापर कटाक्षािे करािा.
याबाबत मावहती तंत्रज्ञाि कक्ष (आयटी सेल) संवियंत्रि ि खात्री करेल. इतर मेल उदा. जी-मेल,
याहू , एओएल, रेविफ मेल, हॉटमेल इ.चा िापर करिे तात्काळ बंद होईल. याबाबत मावहती
तंत्रज्ञाि कक्ष दक्षता घेईल. यासंदभेत केंद्र शासिाच्या मागगदशगक सूचिा, मावहती तंत्रज्ञाि
विभागाकिू ि विगगवमत करण्यात आलेल्या सूचिांचे पालि करण्यात यािे.
िरील मागगदशगक सूचिा या केिळ वदशादशगक आहेत. सिग विभागातील/कायेलयातील मावहती
तंत्रज्ञाि कक्षािे सेंटर ऑप एक्सलन्स होण्याच्या वदशेिे कालािुक्रमे िाटचाल करािी.
४. विधी उपलब्धता:उपरोक्त सिग व्यिस्थेसाकी तसेच पायाभूत ि अवधक कमगचारीिृद
ं ासाकी संबंवधत विभाग मावहती
तंत्रज्ञाि/ई-प्रशासि कायगक्रमाकरीता तरतूद केलेल्या िार्नषक अथगसंकल्पाच्या एकूि ०.५% विधीची
तरतूद करेल. याव्यवतवरक्त वजल्हावधकारी यांच्या वियंत्रिाखालील वजल्हा सेतू सोसायटी माफगत विधी
उपलब्ध करुि घेण्यात यािा.
सदर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा संगिक संकेताक 201507101607318111 असा आहे . हा
आदे श विजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे,

Suryakant
Hari Jadhav

Digitally signed by Suryakant Hari Jadhav
DN: c=IN, o=Directorate of Information
Technology, ou=Joint Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=0a44bfcf65c439067862d8ed211df5
b93ae53d58a3c62126ea678369534692d0,
cn=Suryakant Hari Jadhav
Date: 2015.07.10 17:50:38 +05'30'

(सूयगकांत जाधि)
सह सवचि तथा संचालक (मातं)
प्रवत,
1) राज्यपालांचे सवचि, राजभिि, मलबार वहल, मुंबई
2) मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सवचि,
3) सिग मंत्री यांचे खाजगी सवचि,
4) सिग राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि,
5) प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्रािे),
6) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्रािे),
7) सवचि, राज्य वििििूक आयोग (पत्रािे),
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8) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई (पत्रािे),
9) सवचि, महाराष्ट्र विधािसभा, मुंबई (पत्रािे),
10) सवचि, महाराष्ट्र विधाि पवरषद, मुंबई (पत्रािे),
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा ि अिुज्ञय
े ता), मुंबई
12) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा), मुंबई
13) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 ( लेखा ि अिुज्ञय
े ता), िागपूर
14) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा), िागपूर
15) अवधदाि ि लेख अवधकारी, मुंबई,
16) वििासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई,
17) मुख लेखा परीक्षक (वििासी लेखे), कोकि भिि, ििी मुंबई,
18) सिग विभागीय आयुक्त,
19) सिग वजल्हावधकारी,
20) सिग वजल्हा पवरषदांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी,
21) सा.प्र.वि. कायेसि-39
22) सिग मंत्रालयीि विभाग,
23) विरविराळ्या मंत्रालयीि विभागांच्या वियंत्रिाखालील सिग विभाग प्रमुख ि कायेलय प्रमुख
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