
महाराष्ट्र शासन 
   वित्त विभाग 

शासन अविसूचना, क्रमाांक: िपेरु- 2019/प्र. क्र. 17 /सुिारणा- 2/सेिा-9 
                मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
      विनाांक :  03 मे, 2019 
 
         पहा : 1) शासन अविसूचना, वित्त विभाग, क्रमाांक  : िपेरु-2019/प्र.क्र.1 /सेिा-9,  
                              विनाांक  30 जानेिारी, 2019                              
          शासन अविसूचना 

 भारताच्या सांवििानाच्या अनुच्छेि 309 च्या परांतुकान्िये प्रिान करण्यात आलेल्या अविकाराांचा िापर करुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अविसचूना, वित्त विभाग, क्रमाांक : िपेरु-2019/प्र.क्र. 1 /सेिा-9, विनाांक 30 जानेिारी, 
2019 अन्िये वनगगवमत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेिा (सुिावरत ितेन) वनयम, 2019 सोबत जोडलेल्या 
अनुसचूीत पढुीलप्रमाणे सिुारणा करीत आहेत. 

1. पषृ्ट्ठ क्रमाांक 170 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत मुांबई नगर वििाणी ि सत्र न्यायालय या 
कायालयातील अ. क्र.  7 येथील वनिडश्रेणी लघुलेखक या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे 
सुिावरत नोंि करण्यात येत आहे :-              

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7 वनिडश्रेणी 
लघुलेखक 

9300-34800 4800 S-17 : 47600-151100 

 

2. पषृ्ट्ठ क्रमाांक 170  िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत मुांबई नगर वििाणी ि सत्र न्यायालय या कायालयातील  
अ.  क्र. 8 येथील  उपप्रबांिक (वििाणी)  हे पिनाम “उपप्रबांिक (वििाणी)” ऐिजी “उपप्रबांिक” असे िाचण्यात 
याि.े 
 

3. पषृ्ट्ठ क्रमाांक 172 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत  लघुिाि न्यायालय या कायालयातील अ.  क्र.  26 येथील 
मुख्य बवेलफ या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे सिुावरत नोंि करण्यात येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

26 मुख्य बवेलफ 5200-20200 2400 S-8 : 25500-81100 
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4.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 172 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत  लघुिाि न्यायालय या कायालयातील अ.  क्र.  35 येथील 
हिालिार या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे सिुावरत नोंि करण्यात येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

35 हिालिार 4440-7440 1650 S-4 : 17100-54000 
 

5. पषृ्ट्ठ क्रमाांक 174 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत  वजल्हा ि सत्र न्यायालय (ग्रामीण) या कायालयातील            
अ.  क्र.  10 येथील स्िीय सहायक या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे सिुावरत नोंि करण्यात 
येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10 स्िीय सहायक 9300-34800 4800 S-17 : 47600-151100 
 

6. पषृ्ट्ठ क्रमाांक 174 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत  वजल्हा ि सत्र न्यायालय (ग्रामीण) या कायालयातील  
अ.  क्र. 16 येथील सहायक अिीक्षक  या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे सुिावरत नोंि करण्यात 
येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

16 सहायक अिीक्षक 9300-34800 4400 S-15 : 41800-132300 

 

7.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 174 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत  वजल्हा ि सत्र न्यायालय (ग्रामीण) या कायालयातील        
अ.  क्र.  20 येथील मुख्य बवेलफ या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे सिुावरत नोंि करण्यात 
येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20 मुख्य बवेलफ 5200-20200 2400 S-8 : 25500-81100 
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8.    पषृ्ट्ठ क्रमाांक 172  िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत मुख्य महानगर िांडाविकारी, मुांबई  या कायालयातील  
अ.  क्र. 5  येथील  प्रबांिक ि महानगर िांडाविकारी  हे पिनाम “प्रबांिक ि महानगर िांडाविकारी  ” ऐिजी “प्रबांिक” 
तसेच “ Registrar And Metropolitin Magistrate”  हे पिनाम   “Registrar”  अस ेिाचण्यात याि.े 

9.   पषृ्ट्ठ क्रमाांक 172 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत मुख्य महानगर िांडाविकारी, मुांबई  या कायालयातील      
अ. क्र. 14  येथील  प्रमुख वलवपक या पिनामाच ेइांग्रजी पिनाम ' Head Typist ' ऐिजी ' Head Clerk ' अस े
िाचण्यात याि.े 

10.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 170 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 1.  मुांबई नगर वििाणी ि सत्र न्यायालय या 
कायालयातील अ.  क्र.  6 नांतर पढुील निीन नोंिीचा समािशे करण्यात येत आहे :-             

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6-अ अपर प्रबांिक (सत्र) 15600-39100 6600 S-23 : 67700-208700 

 

11.   पषृ्ट्ठ क्रमाांक 183 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 23. महाराष्ट्र राज्य विवि सेिा प्राविकरण  या 
कायालयातील अ.  क्र. 6  येथील  लघुलेखक (उच्चश्रणेी)  या पिनामाचे इांग्रजी पिनाम ' Stenotypist (H.G.) ' 
ऐिजी ' Stenographer (H.G.) असे िाचण्यात याि.े 

12.    पषृ्ट्ठ क्रमाांक 183 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 24. मुांबई उच्च न्यायालय सेिा सवमती ि उपसवमत्या 
नागपरू, औरांगाबाि  या कायालयातील अ.  क्र. 2  येथील  लघुलेखक (उच्चश्रेणी)  या पिनामाचे इांग्रजी पिनाम ' 
Stenotypist (H.G.) ' ऐिजी ' Stenographer (H.G.) अस ेिाचण्यात याि.े 

13.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 183 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 25. मुांबई वजल्हा विवि सेिा प्राविकरण, मुांबई ि उपनगर 
या कायालयातील राजपवत्रत/Gazetted  ही आवण त्याखालील अ.क्र. 1 येथील अिीक्षक (विवि) नोंि िगळण्यात 
येत आहे.  तसेच अराजपवत्रत या शीर्षाखाली अ.  क्र. 1 येथे पढुीलप्रमाणे सिुावरत नोंि करण्यात येत आहे :- 

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 अिीक्षक 9300-34800 4300 S-14 : 38600-122800 
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14.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 183 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 25. मुांबई वजल्हा विवि सेिा प्राविकरण, मुांबई ि उपनगर 
या कायालयातील अ.  क्र. 2  येथील  लघुलेखक (कवनष्ट्ठश्रणेी)  या पिनामाच ेइांग्रजी पिनाम ' Stenotypist (L.G.) 
' ऐिजी ' Stenographer (L.G.) असे िाचण्यात याि.े 

15.     पषृ्ट्ठ क्रमाांक 55  िरील विवि ि न्याय विभागातील मांत्रालयीन विभागातील विवशष्ट्ट पिामध्ये    अ.  क्र.  7 
येथील सह सवचि (विवि) या पिनामासमोरील   (i) Pay of District Judge  ही नोंि िगळून  सह सवचि (विवि)  या 
पिाच्या ितेन सांरचनेची   पढुीलप्रमाणे सिुावरत नोंि करण्यात येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7 सह सवचि (विवि) 37400-67000 8700 S-27 : 118500-214100 

 

16.   पषृ्ट्ठ क्रमाांक 55  िरील विवि ि न्याय विभागातील मांत्रालयीन विभागातील विवशष्ट्ट पिामध्ये    अ. क्र.  8 
येथील सॉवलवसटर (मुफवसल वििाि)  या पिनामासमोरील  Pay of Additional District Judge  ही नोंि िगळून   
सॉवलवसटर (मुफवसल वििाि)  या पिाच्या ितेन सांरचनेची पढुीलप्रमाणे सिुावरत नोंि करण्यात येत आहे :-  

         
अ. क्र. 

पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 सॉवलवसटर 
(मुफवसल वििाि) 

15600-39100 7600 S-25 : 78800-209200 

 

17.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 175  िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 5.  कौटुांवबक न्न्यायालये, मुांबई/पणेु/नागपरू/औरांगाबाि  
या कायालयातील अ.  क्र.  2  येथील प्रबांिक  या पिाच्या ितेन बॅंड, गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे 
सुिावरत नोंि करण्यात येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 प्रबांिक 15600-39100 5400 S-20 : 56100-177500 
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18.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 175 िरील  विवि ि न्याय विभागाांतगगत 5. कौटुांवबक न्यायालये, मुांबई/पणेु/नागपरू/औरांगाबाि   
या कायालयातील अ. क्र. 2  नांतर पढुील निीन नोंिीचा समािशे करण्यात येत आहे:- 

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2-अ  वनिडश्रणेी 
लघुलेखक/स्िीय 
सहायक 

9300-34800 4800 S-17 : 47600-151100 

 

19.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 175 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 5.  कौटुांवबक न्यायालये, मुांबई/पणेु/नागपरू/औरांगाबाि   
या कायालयातील अ. क्र.  7 येथील अिीक्षक  या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे सिुावरत 
नोंि करण्यात येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7 अिीक्षक 9300-34800 4600 S-16 : 44900-142400 

 

20.   पषृ्ट्ठ क्रमाांक 175 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 5. कौटुांवबक न्यायालये, मुांबई/पणेु/नागपरू/औरांगाबाि   
या कायालयातील अ.  क्र.  19  येथील हिालिार  या पिाच्या गे्रड ितेन ि ितेन स्तरामध्ये   पढुीलप्रमाणे सुिावरत 
नोंि करण्यात येत आहे :-           

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

19 हिालिार 4440-7440 1650 S-4 : 17100-54000 

 

21.   पषृ्ट्ठ क्रमाांक 179 िरील विवि ि न्याय विभागाांतगगत 11.  मुांबई शेरीफ या कायालयातील अ. क्र.  7  येथील 
टांकलेखक हे पिनाम िगळण्यात येत आहे.   
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22.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 179 िरील  विवि ि न्याय विभागाांतगगत 11. मुांबई शेरीफ  याांच्या कायालयातील अ. क्र. 4  नांतर 
पढुील निीन नोंिीचा समािशे करण्यात येत आहे:- 

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4-अ  लेखापाल 9300-34800 4300 S-14 : 38600-122800 

 

23.  पषृ्ट्ठ क्रमाांक 179 िरील  विवि ि न्याय विभागाांतगगत 11.  मुांबई शेरीफ  याांच्या कायालयातील अ.  क्र. 6  
नांतर पढुील निीन नोंिीचा समािशे करण्यात येत आहे:- 

अ. क्र. पिनाम ितेनबॅंड गे्रड ितेन ितेन स्तर 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6-अ  रोखपाल ि बकुवकपर 5200-20200 2400 S-8 : 25500-81100 

 

 

सिर अविसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळािर उपलब्ि असून 

तीचा सांकेताांक  201905031223121205 हा आहे. हा आिेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात 

येत आहे.   

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नािाने.  

 

             
                              ( भा. ज. गाडेकर )   
                                                       उप सवचि, वित्त विभाग 

प्रवत, 

1. राज्यपालाांच ेसवचि, 
2. मुख्यमांत्री याांच ेप्रिान सवचि, 
3. मांत्री ि राज्यमांत्री, विवि ि न्याय विभाग याांच ेस्िीय सहायक, 
4. प्रिान सवचि, विवि ि न्याय विभाग. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई  
6. महालेखापाल-1 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई  
7. महालेखापाल-2 (लेखा ि परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपरू 
8. महालेखापाल-2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपरू 
9. सांचालक, लेखा ि कोर्षागारे, मुांबई  
10. अवििान ि लेखा अविकारी, मुांबई 
11. वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मुांबई  
12. सिग वजल्हा कोर्षागार अविकारी,  
13. लेखा अविकारी, ितेन पडताळणी पथक (सिग) 
14. वनिड नस्ती, वित्त विभाग (सिेा-9) 
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