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प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामंडळाद्वारा राज्यातील िनतेस मुख्यत: ग्रामीण भार्ात 

रनयरमत प्रवासी वाहतुकीची सेवा िेण्यात येत असून राज्य शासनाने वळेोवळी रिलेल्या 
आिेशानुसार महामंडळाकडून रवरवध प्रवासी वर्ाला प्रवासी भाडयात सवलती िेण्यात आलेल्या 
आहेत. सिर प्रवास सवलत योिनाचंा आर्थर्क खचग सुरुवातीस राज्य पररवहन महामंडळाव्िारा 
करण्यात येत होता. त्यानंतर प्रवासी सवलत योिनांवरील खचाच्या रक्कमेत मोठया प्रमाणात वाढ 
झाल्याने सन 1997-98 पासून रवरवध प्रवासी सवलत योिनांवरील खचाची प्ररतपूती 
शासनामार्ग त करण्यास सुरुवात झाली, त्यावळेी सिर खचाची प्ररतपतूी रृ्ह (पररवहन) 
रवभार्ामार्ग त करण्यात यते होती. तद्नंतर रिनाकं 5 रडसेंबर, 2005 च ेशासन रनणगयान्वये राज्य 
मार्ग पररवहन महामंडळाच्या बसप्रवास भाडयात रवरवध सामारिक घटकानंा रिलेल्या प्रवास 
सवलत मूल्याची प्ररतपूती संबंरधत रवभार्ानंी करण्याचा रनणगय घेण्यात आला. तर्ारप सिर 
रनणगयात बिल करुन पूवीप्रमाणेच रृ्ह (पररवहन) रवभार्ामार्ग त प्राप्त करातून पुस्तकी 
समायोिनाव्िारे राज्य मार्ग पररवहन महामंडळास प्रवास सवलत मूल्याची रक्कम िेण्याचा रनणगय 
रि.26/07/2006 च्या शासन रनणगयान्वये घेण्यात आला आरण तेव्हापासून सिर रनणगयाप्रमाणे 
महामंडळास प्रवास सवलत मुल्याची रक्कम अिा करण्यात येत होती. तद्नंतर रि.10/02/2014 
च्या शासन रनणगयान्वये रि. 01 एरप्रल, 2014 पासून प्रवास सवलत मुल्याची प्ररतपूती सवलत 
िेणाऱ्या संबंरधत प्रशासकीय रवभार्ानंी करावी. तसेच एखािया प्रवास सवलत योिनेमध्ये रे्रर्ार 
करणे, सुधारणा करणे, योिना बंि करणे अर्वा नरवन प्रवास सवलत योिना सुरु करण्याचा 
धोरणात्मक रनणगय संबंरधत प्रशासकीय रवभार्ाने घ्यावा, असा रनणगय घेण्यात आला होता. तर्ारप, 
सिर आिेशानुसार रि.1 एरप्रल, 2014 पासून संबंरधत प्रशासकीय रवभार् हे राज्य मार्ग पररवहन 
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महामंडळास प्रवास सवलत मूल्याची प्ररतपूती करु न शकल्याने अशा योिनाबंाबतचे अरधकार रृ्ह 
(पररवहन) रवभार्ास िेण्याचा रनणगय संिभारधन क्र.6 येर्ील रि.25/2/2016 च्या शासन 
रनणगयान्वये घेण्यात आलेला आहे.  

महाराष्ट्र राज्याच्या रवत्तीय स्स्र्तीच्या श्वेतपरत्रकेत एस.टी.प्रवास खचावरील 
सवलतीसंिभात रनकष व पध्िती याचंे पुनर्थवलोकन करण्याची संिभारधन क्र.5 येर्ील मा.मंत्री, 
रवत्त आरण रनयोिन, वने याचं्या रि.28/7/2015 च्या पत्रामध्ये आवश्यकता नमूि असून त्यानुसार 
शासनाव्िारे राज्य मार्ग पररवहन महामंडळाच्या बसप्रवास भाडयात रवरवध सामारिक घटकानंा 
िेण्यात येणाऱ्या सवग प्रवास सवलत योिनाचंा आढावा घेवून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची कायगवाही 
करण्याकरीता रि.03.05.2016 च्या शासन रनणगयानुसार तज्ञ सरमती रनयुक्त करण्यात आली 
होती. सिर सरमतीचा अहवाल रवचारात घेऊन रवरवध प्रवास सवलत योिनांमध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या रवचारारधन होती.   
शासन रनणगय :-   

महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामंडळाच्या रवरवध प्रवास सवलत मुल्याचं्या योिनांमध्य े
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास तसेच नवीन योिना सुरु करण्यास शासनाची मान्यता िेण्यात 
येत आहे.  

अ.
क्र. 

योिनेचे नाव व लाभार्ी रनकष सद्याची 
सवलतीची 
टक्केवारी 

योिनेमधील सुधारणा 
खालीलप्रमाणे राहील 

सुधाररत 
सवलतीची 
टक्केवारी 

1 अरहल्याबाई होळकर योिना- 
ग्रामीण भार्ातील 5 वी ते 10 पयंत रशक्षण 
घेणाऱ्या रवद्यार्ीनींना शाळेत िाण्यासाठी 
एस.टी.ने मोर्त प्रवास योिना. 

100 % 
सवलत 

सिरची योिना 12 वी पयंत 
रवद्यार्थ्यांनींकरीता राबरवण्यास 
मान्यता िेण्यात येत आहे. 

पवुीप्रमाणे  
100% 
सवलत 

2 रवद्यार्ी (शैक्षरणक) मारसक पास- 
1986 पवूी सुरु केलेल्या 

अभ्यासक्रमानंा ज्यांची पररक्षा माध्यरमक 
शालांत परीक्षा मंडळ/ उच्च माध्यरमक 
शालांत परीक्षा मंडळ, रवद्यापीठ घेते असे 
शासनमान्य शैक्षरणक संस्र्ांमध्ये रशक्षण 
घेणारे रवद्यार्ी. 

66.67% 
सवलत 

1986 नंतर सुरु झालेले रवरवध 
अभ्यासक्रम समारवष्ट्ट करण्यास 
मान्यता िेण्यात येत आहे. 

पवुीप्रमाणे 
66.67% 
सवलत 

3 रवद्यार्ी (तंत्र व व्यावसारयक रशक्षण) 
मारसक पास- 

1986 पवूी सुरु केलेल्या 
अभ्यासक्रमानंा ज्यांची पररक्षा तंत्र रशक्षण 
पररक्षा मंडळ इ. मार्ग त घेतली िाते अश्या 
शैक्षरणक संस्र्ांमधील रवद्यार्ी. 

66.67% 
सवलत 

1986 नंतर सुरु झालेले रवरवध 
अभ्यासक्रम समारवष्ट्ट करण्यास 
मान्यता िेण्यात येत आहे. 

पवुीप्रमाणे 
66.67% 
सवलत 
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4 अिूगन, द्रोणाचायग, रशवछत्रपती व िािािी 
कोंडिेव परुस्कारप्राप्त व्यक्ती - 

सवगसाधारण, रनम-आराम व आराम बस 
मध्ये वषगभर रवनामुल्य प्रवास सवलत आहे. 

शासनाकडून प्ररतलाभार्ी रु.500/- 
प्ररतपतूी करण्यात येते. 

100 % 
सवलत 

राष्ट्रीय स्तरावरील परुस्कार्ींना 
वातानुकूरलत बससेवा समारवष्ट्ट 
करावी. लाभार्ींना स्माटगकाडग 
िेवून प्रत्यक्ष प्रवास केलेल्या प्रवास 
मुल्याच े प्ररतपतूी करावी. 
स्माटगकाडग व्यवस्र्ा होईपयंत 
प्ररतलाभार्ी रु.2000/- प्रमाणे 
प्ररतपतूी करण्यास मान्यता िेण्यात 
येत आहे. 

पवुीप्रमाणे 
100 % 
सवलत 

5 डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर समािभषुण 
परुस्कार-  
सवगसाधारण, रनम-आराम व आराम बस 
मध्ये वषगभर रवनामुल्य प्रवास सवलत आहे. 
 शासनाकडून प्ररतलाभार्ी रु.1000/- 
प्ररतपतूी करण्यात येते. 

100 % 
सवलत 

लाभार्ींना स्माटगकाडग िेवून प्रत्यक्ष 
प्रवास केलेल्या प्रवास मुल्याच े
प्ररतपतूी करावी. कमाल प्रवास 
मयािा 8000 रक.मी. ठेवावी. 
स्माटगकाडग व्यवस्र्ा होईपयंत 
प्ररतलाभार्ी रु.4000/- प्रमाणे 
प्ररतपतूी करण्यास मान्यता िेण्यात 
येत आहे. 

पवुीप्रमाणे 
100 % 

सवलत 

6 लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे परुस्कार-  
सवगसाधारण, रनमआराम, आराम 

बसमध्ये राज्यातंर्गत वषगभर रवनामुल्य 
प्रवास सवलत. शासनाकडून प्ररतलाभार्ी 
रु.1000/- प्ररतपतूी करण्यात येते. 

100% 
सवलत 

लाभार्ींना आधारकाडग संलग्न 
स्माटगकाडग िेण्यात याव ेिणेेकरून 
प्रत्यक्ष प्रवास केलेल्या प्रवासापोटी 
शासनाकडून प्ररतपतूी केली 
िाईल. प्रत्यक्ष प्रवास कमाल 
8000 रक.मी. अंतर. स्माटगकाडग 
व्यवस्र्ा होईपयंत प्ररतलाभार्ी 
रु.4000/- प्रमाणे प्ररतपतूी 
करण्यास मान्यता िेण्यात येत 
आहे. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 

7 स्वातंत्र सैरनकानंा िेण्यात येणारी सवलत- 
सवगसाधारण, रनम-आराम, आराम 

बसमध्ये लाभार्थ्यांस त्याच े पती/पत्नीस 
वषगभर रवनामुल्य प्रवास सवलत 
शासनाकडून प्ररतलाभार्ी प्ररतवषग 
रु.1000/- प्ररतपतूी करण्यात येते. 

100% 
सवलत 

स्माटगकाडग द्याव,े स्माटगकाडग 
व्यवस्र्ा होईपयंत 8000 रक.मी. चे 
प्रवासभाडे वातानुकूरलत बसने 
प्रवास करीत असल्यास रनमआराम 
बसपेक्षा अरधक प्रवास भाडे 
प्रवाशांनी भरून प्रवास करण्यास 
अनुमती द्यावी.  

शासनाकडून प्ररतलाभार्ी 
प्ररतवषग रु.4000/- प्रमाणे प्ररतपतूी 
करण्यास मान्यता िेण्यात येत 
आहे. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 
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8 65 वषांवरील िषे्ट्ठ नार्ररकांना िेण्यात 
येणारी सवलत- 

सवगसाधारण व  रनम-आराम बसेस मध्ये 
50% सवलत राज्यातंर्गत प्रवास सवलत. 
वयाचा परुावा म्हणनु तहसीलिार िाखला, 
पॅनकाडग, ड्रायव्हींर् लायसन्स, रनवडणकु 
ओळखपत्र व इतर. 

50 % 
सवलत 

प्ररतवषग कमाल 4000 रक.मी. 
अंतर. आधार काडग संलग्न 
स्माटगकाडग िेणे. वयाचा परुावा 
म्हणनु आधारकाडग ग्राह्य धरला 
िाव.े वातानुकूरलत बसने 
(रशवशाही बस सोडून) प्रवास 
करीत असल्यास रनमआराम / 
रशवशाही बसपके्षा अरधक प्रवास 
भाडे प्रवाशांनी भरुन प्रवास 
करण्यास करण्यास मान्यता 
िेण्यात येत आहे.  
 

सवगसाधारण 
व  

रनमआराम 
बसेसमध्ये 

50% 
सवलत 

पवुीप्रमाणे 
तसेच, 

रशवशाही 
(आसनव्यव

स्र्ा) 
बसमध्ये 
45% 

सवलत 
अनुज्ञेय 
राहील. 

9 क्षयरोर्ग्रस्त व्यक्तींना िेण् यात सेणारी 
सवलत -  

वदै्यरकय प्रमाणपत्राच्या आधारे 
सवगसाधारण बसने राज्यातंर्गत प्रवास 
सवलत. 

क्षयरोर्ग्रस्त व्यक्तींना अमयाि 
अंतरापयंत प्रवास सवलत 

50% 
सवलत 

आधारकाडग संलग्न स्माटगकाडगची 
वधैता 2 वषग द्यावी. क्षयरोग्यांना 
प्रमाणपत्रात नमुि 
कालावधीपयंतच सवलत अनुज्ञेय 
राहील. मात्र कमाल मयािा 2 वषे 
राहील. 

प्रत्येक प्रवासाकरीता 50 
रक.मी. प्रवास सवलत अनुज्ञेय 
राहील. 75% प्रवास सवलत 
िेण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. 

75% 
सवलत 

10 कुष्ट्ठरोर्ग्रस्त व्यक्तींना िेण्यात सेणारी 
सवलत- 

वदै्यरकय प्रमाणपत्राच्या आधारे 
सवगसाधारण बसने राज्यातंर्गत प्रवास 
सवलत. 

कुष्ट्ठरोर्ग्रस्त व्यक्तींना अमयाि 
अंतरापयंत प्रवास सवलत. 

75% 
सवलत 

आधारकाडग संलग्न स्माटगकाडगची 
वधैता 2 वषग द्यावी. 

प्रत्येक प्रवासाकरीता 50 
रक.मी. प्रवास सवलत आरण 2 वषग 
सवलतीचा कालावधी राहील.   

पवुीप्रमाणे 
75 % 

सवलत 

11 ककग रोर्ग्रस्त व्यक्तींना िेण्यात सेणारी 
सवलत- 
        वदै्यरकय प्रमाणपत्राच्या आधारे 
सवगसाधारण बसने राज्यातंर्गत प्रवास 
सवलत. 

50% 
सवलत 

आधारकाडग संलग्न स्माटगकाडगची 
वधैता 2 वषग द्यावी.  

प्रत्येक प्रवासाकरीता कमाल 
1500 रक.मी. प्रवास सवलत आरण 

75% 
सवलत 
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ककग रोर्ग्रस्त व्यक्तींना अमयाि 
अंतरापयंत प्रवास सवलत. 

1 वषग सवलतीचा कालावधी 
राहील.  

75 % सवलत िेण्यास मान्यता 
िेण्यात येत आहे. 

12 रसकलसेल, रहमोरर्रलया ग्रस्त रुग्णानंा 
तसेच एचआयव्ही बारधत व डायलेरसस 
रुग्णांना िेण्यात येणारी सवलत - 

100% 
सवलत 

औषधोपचाराकररता रनवासी 
र्ावापासून ग्रामीण/ उपरिल्हा/ 
रिल्हा रुग्णालय व शासकीय 
वदै्यकीय महारवद्यालय /रुग्णालय 
येरे् उपचाराकररता प्रवास सवलत. 

रसकलसेल ग्रस्त रुग्णांना 150 
रक.मी., एचआयव्ही बारधत 
रुग्णांना 50 रक.मी., डायलेरसस 
रुग्णांना 100 रक.मी. प्रती प्रवास 
अशी अमयाि कालावधीपयंत 
प्रवास सवलत तसेच  
रहमोरर्रलयाग्रस्त रुग्णांना 
रसकलसेलप्रमाणे प्रवास सवलत 
िेण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. 

रसकलसेल, 
एचआयव्ही 
बारधत व 

डायलेरसस 
रुग्णांना 

पवुीप्रमाणे 
100% 

सवलत, 
तसेच 

रहमोरर्रलया 
ग्रस्त 

रुग्णांना  
100% 
सवलत 

13 राष्ट्ररपता महात्मा र्ांधी राज्यस्तरीय 
व्यसनमुक्ती सेवा परुस्कार प्राप्त व्यक्ती 
यांस प्रवास भाड्यात सवलत. 

100% 
सवलत 

आधार काडग संलग्न स्माटगकाडग 
िेणे. प्रत्यक्ष प्रवास खचाची 
प्ररतपतुी. शासनाकडून 
प्ररतलाभार्ी रु.2000/- प्रमाणे 
प्ररतपतुी. वातानुकूरलत बसने 
प्रवास करीत असल्यास रनमआराम 
बसपेक्षा अरधक प्रवासभाडे 
प्रवाशांनी भरून प्रवास करण्यास 
मान्यता िेण्यात येत आहे. 

कमाल मयािा 1000 रक.मी. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 

14 अंध तसेच अपंर् व्यक्तींना िेण्यात येणारी 
सवलत- 

40% पेक्षा िास्त अपंर्त्व असणाऱ्या 
व्यक्तीस 

75% 
सवलत 

 

आधार काडग संलग्न स्माटगकाडग 
िेणे. 
 
 

पवुीप्रमाणे 
75 % 

सवलत 

15 अंध तसेच अपंर् व्यक्तींना िेण्यात येणारी 
सवलत- 

100 % अपंर्त्व अर्वा पणूगत: 
परावलंबी असणाऱ्या अंध व अपंर् 
व्यक्तीच्या सार्ीिारास 

50% 
सवलत 

रेल्वपे्रमाणे 65 % ककवा अरधक 
अपंर्त्व असणाऱ्या व्यक्तीच्या 
सार्ीिारास सवलत िेण्यास 
मान्यता िेण्यात येत आहे. 
 

पवुीप्रमाणे 
50% 

सवलत 
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16 अरधस्स्वकृतीधारक पत्रकारांना प्रवास 
सवलत- 

सवगसाधारण व रनमआराम बसमध्ये 
वषगभर रवनामुल्य प्रवास सवलत आहे. 

100 % 
सवलत 

आधार काडग संलग्न स्माटगकाडग 
िेणे.  
प्रत्यक्ष प्रवास भाडयाची प्ररतपतूी 
करावी. 
स्माटगकाडग व्यवस्र्ा होईपयंत 
8000 रक.मी. च े प्रवासभाडे 
आकाराव.े 

रशवशाही 
(आसनी व 
शयनयान) 
बसेसमध्ये 
100 टक्के 
सवलत. 

17 आिी / मािी रवधानमंडळ सिस्यांना साधी, 
रनमआराम, आराम, रशवशाही व रशवनेरी 
बसमध्ये वषगभर रवनामुल्य प्रवास सवलत.  

100% 
सवलत 

आधारकाडग संलग्न स्माटगकाडग 
िेणे. प्रत्यक्ष खचाची प्ररतपतुी 
करणे. सद्यस्स्र्तीत प्रचरलत 
पद्धतीने प्ररतपतूी करणे. प्रत्येक 
प्रकारच्या बसमधील राखीव आसने 
ही बस सुटण्याच्या 48 तास 
अर्ोिरपयंत राखीव असावी. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 

18 राज्य शासनाने परुस्कृत केलेल्या खेळामध्ये 
भार् घेतलेले रवितेे स्पधगक  

33.33% 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
33.33% 
सवलत 

19 रवद्यार्ी िवेणाच ेडब्ब े 100 % 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 

20 रवद्यार्थ्यांना मोठया सुट्टीत मूळ र्ावी िाणे, 
आिारी आई वडीलांना भेटणे, कँपला 
िाणे. (वसतीरृ्हात राहणारे रवद्यार्ी या 
योिनेच ेलाभार्ी असतात) 

50 % 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
50% 

सवलत 

21 रवद्यार्थ्यांना नैरमरत्तक करारावर िेण्यात 
येणारी सवलत. (रवद्यार्ी शैक्षरणक सहल) 

50% 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
50% 

सवलत 
22 पंढरपरू आषाढी / कार्थतकी एकािशीला 

शासकीय पिूचेा मान रमळवलेल्या एका 
वारकरी िामत्यास वषासाठी रु.9000/- 
पयंत मुल्याइतकी मोर्त प्रवास सवलत. 

100 % 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 

23 रेस्कू होममधील मुलांना वषातून एकिा 
सहलीकररता. 

66.67% 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
66.67% 
सवलत 

24 मंुबई-पनुवसगन कें द्रातील मानरसक दृष्ट्टया 
अपंर् रवद्यार्थ्यांना सवलत 

66.67% 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
66.67% 
सवलत 
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25 अपंर् र्ुणवतं कामर्ार परुस्कार प्राप्त 
व्यक्ती व त्याचंे सार्ीिार 

100% 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 

26 आरिवासी परुस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांच े
एक सार्ीिार यानंा वषगभर मोर्त प्रवास 
सवलत. 

100% 
सवलत 

सिर योिना आहे त्या पध्ितीने 
यापढेुही चालू ठेवावी. 

पवुीप्रमाणे 
100% 
सवलत 

27 नवीन योिना - कौशल्य सेत ुअरभयान :- शालेय रशक्षण व क्रीडा रवभार्ाने माध्यरमक शालांत 
पररक्षा (इ. 10 वी) मध्ये अनुरत्तणग होणा-या रवद्यार्थ्यांसाठी सुरु केलेल्या कौशल्य सतेु अरभयान 
योिनेमध्ये 111 प्ररशक्षण कें द्रात घेणाऱ्या रवद्यार्थ्यांना रनवासस्र्ान ते प्ररशक्षण कें द्र या 
प्रवासासाठी 66.67 % टक्के मोर्त प्रवास सवलत िेण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. 

66.67% 
सवलत 

 
2.  वरील योिना चालू ठेवल्यामुळे राज्य शासनावर सध्या चालू असलेल्या योिनाचंा वार्थषक 
आवती खचग रु. 1359.23 कोटी राहणार आहे. तसेच योिनांमधील सुधारणेमुळे तसेच नवीन योिनेमुळे 
रु. 36.57 कोटी एवढा अरधकचा वार्थषक आवती खचग करण्यास शासनाची मान्यता िेण्यात येत आहे. 
यावरील खचग मार्णी क्र. बी-3 2041, वाहनावंरील कर, 00, 001, संचालन व प्रशासन (01) पररवहन 
आयुक्त (01) (01) आस्र्ापना - पररवहन आयुक्त (ित्तमत) (अरनवायग) (2041 0018) 33, अर्गसहाय्य 
यामधील तरतुिीमधून भार्रवण्यात येईल. 
3. हा शासन रनणगय रवत्त रवभार्ाच्या अनौपचाररक संिभग क्र.196/18/व्यय-8, रि.20.06.2018 
अन्वय ेरिलेल्या सहमतीने रनर्गरमत करण्यात येत आहे. 
 

4. सिर शासन रनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संर्णक साकेंताकं क्रमाकं 201810041559393929 असा 
आहे. हा आिेश रडिीटल स्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने. 
 
 
 

                (मेघना र्ौरव कशिे ) 
                                                                                               कायासन अरधकारी 
प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सरचव, रािभवन, मलबार रहल, मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सरचव, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
3. सवग मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री याचंे खािर्ी सरचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा.अध्यक्ष, रवधानसभा यांचे खासर्ी सरचव, रवधान भवन, मंुबई. 
5. मा.सभापती, रवधानपररषि याचंे खासर्ी सरचव, रवधान भवन, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. मा.उपाध्यक्ष, रवधानसभा याचंे खासर्ी सरचव, रवधान भवन, मंुबई. 
7. मा.उपसभापती, रवधानपररषि याचंे खासर्ी सरचव, रवधान भवन, मंुबई. 
8. मा.रवरोधी पक्षनेता (रवधानपररषि) याचंे खासर्ी सरचव, रवधान भवन, मंुबई. 
9. मा.रवरोधी पक्षनेता (रवधानसभा) याचंे खासर्ी सरचव, रवधान भवन, मंुबई. 
10. मा.मुख्य सरचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई. 
11. अपर मुख्य सरचव (रवत्त रवभार्), मंत्रालय, मंुबई. 
12. अपर मुख्य सरचव (रनयोिन रवभार्), मंत्रालय, मंुबई. 
13. प्रधान सरचव, शालेय रशक्षण रवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
14. प्रधान सरचव, उच्च व तंत्र रशक्षण रवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
15. प्रधान सरचव, मरहला व बाल रवकास रवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
16. प्रधान सरचव, सामारिक न्याय व रवशेष सहाय्य रवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
17. प्रधान सरचव, सावगिरनक आरोग्य रवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
18. सरचव, सामान्य प्रशासन रवभार्, (स्वातंत्र्य सैरनक), मंत्रालय, मंुबई. 
19. सरचव, सामान्य प्रशासन रवभार्, (मा. व ि.), मंत्रालय, मंुबई. 
20. सरचव, आरिवासी रवकास रवभार्,मंत्रालय, मंुबई. 
21. सवग अपर मुख्य सरचव/प्रधान सरचव /सरचव, मंत्रालय, मंुबई. 
22. उपाध्यक्ष व व्यवस्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामंडळ, मंुबई. 
23. पररवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
24.  महालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा पररक्षण), महाराष्ट्र, मंुबई / नार्पूर. 
25.  महालेखापाल (वारणस्ज्यक लेखा पररक्षा), मंुबई. 
26.  प्रधानसरचव, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मुबई 
27. अरधिान व लेखा अरधकारी, मंुबई. 
28. आयुक्त, अपंर् कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
29. रशक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
30. रनवासी लेखा पररक्षण अरधकारी, मंुबई. 
31. रवरत्तय सल्लार्ार व मुख्य लेखा अरधकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामंडळ, मंुबई. 
32. रनयोिन रवभार् कायासन 1461, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
33. रवत्त रवभार् (व्यय 8/साऊ/अर्गबळ/अर्गसंकल्प-10/अर्ोपाय), मंत्रालय, मंुबई 400 032 
34. रृ्ह रवभार् (बीयुडी-1/बीयुडी-2/परर 3/परर 4), मंत्रालय, मंुबई 400 032 
35. संबरधत मंत्रालयीन रवभार्. 
36. रनवडनस्ती/पररवहन-1.  
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