
माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालयातील     
अहिसंख्य पदावर हनयकु्त रे्लले्या अहिर्ारी/ 
र्मकचाऱयांना मुदत वाढ देण्याबाबत 

                              
मिाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन हवभाग 
शासन हनर्कय क्र. मावज-2021/866/प्र.क्र.161/34-अ 

मादाम र्ामा मागक, िुतात्मा राजगुरु चौर्, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032 
हदनांर्- 6 हिसेंबर, 2021 

 
वाचा :- 1. शासन हनर्कय , सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. बीसीसी-2018/प्र.क्र. 308/16-ब, हद. 21.12.2019. 
             2. शासन हनर्कय , सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. मावज-2019/प्र.क्र. 210/34-अ, हद. 4.2.2020. 

3. शासन हनर्कय , सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. बीसीसी-2020/प्र.क्र. 187 अ/े16-ब, हद. 30.6.2020 
4. शासन हनर्कय , सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. मावज-2020/प्र.क्र. 31/34-अ, हद. 25.8.2020. 
5. शासन हनर्कय , सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. बीसीसी-2018/प्र.क्र. 308/16-ब, हद. 27.11.2020. 
6. शासन हनर्कय , सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. मावज-2021/62/प्र.क्र. 7/34-अ, हद. 3.3.2021. 
7. शासन हनर्कय , सामान्य प्रशासन हवभाग क्र. बीसीसी-2018/प्र.क्र. 308/16-ब, हद. 28.10.2021. 

 

प्रस्तावना :- 
मा. सवोच्च न्यायालयाच्या हद. 6 जुलै, 2017 रोजीच्या हनर्कयाची तसचे मा. उच्च न्यायालय, खंिपीठ 

नागपरू यांच्या हद. 28.9.2018 च्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावर्ी र्रण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या 
िोत्या. तदअनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालय व अहिनस्त र्ायालयातील अहिर्ारी / र्मकचारी 
यांची अनुसूहचत जमाती प्रवगातून हनयुक्त झालेल्या तथाहप जात विैता प्रमार्पत्र सादर र्रु न शर्लेल्या 
अहिर्ारी / र्मकचारी यांना शासन हनर्कय साप्रहव क्र. मावज-2019/प्र.क्र.210/34-अ, हद. 4.2.2020 व शासन 
हनर्कय क्र. मावज-2020/प्र.क्र.31/34-अ, हद. 25.8.2020 व शासन हनर्कय, क्र. मावज-2021/62/प्र.क्र. 
7/34-अ, हद. 3.3.2021 अन्वये अहिसंख्य पदावरील हनयुक्त्यांना 11 महिन्यार्हरता कर्वा ते सेवते राहिले 
असते तर ते ज्या हदनांर्ाला सेवाहनवृत्त झाले असते त्या हदनांर्ापयंत यापैर्ी ज ेआिी घिेल तोपयंत अहिसंख्य 
पदांवर हनयुक्ती देण्यात आली िोती. 
2. यासंदभात दरम्यानच्या र्ालाविीमध्ये अहिसंख्य पदावरील हनयुक्त्यांना शासन हनर्कय क्रमांर् 
बीसीसी- 2018/ प्र.र्. 308/16-ब, हद. 28.10.2021 अन्वये मुदतवाढ देण्याबाबत सवक प्रशासर्ीय हवभागांनी 
त्यांच्या अहिनस्त असलेल्या सवक क्षेहत्रय र्ायालयांना / आस्थापनांना योग्य ते आदेश तातिीने हनगकहमत र्रुन 
या आदेशाची तातिीने अमंलबजावर्ी र्रावी अस े हनदेश हदले आिेत.त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क  
मिासंचालनालयातील व अहिनस्त र्ायालयातील अहिसंख्य पदावरील मुदतवाढ हदनांर् 04.12.2021 रोजी 
संपषु्ट्टात येत असल्याने  सदर  मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या हवचारािीन िोती. 
 

शासन हनर्कय :-  
सामान्य प्रशासन हवभागाच्या हदनारं् 21 हिसेंबर,2019 व 28.10.2021 च्या शासन हनर्कयामिील 

तरतुदीनुसार अनुसुहचत जमातीचे जातविैता प्रमार्पत्र सादर न रे्ल्याच्या र्ारर्ास्तव अहिसंख्य पदावर सेवा 
वगक र्रण्यात आलेल्या माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालयातील अहिर्ारी / र्मकचारी यांची अिीसंख्य 
पदावरील 11 महिन्याची मुदत हदनांर् 4 हिसेंबर, 2021 रोजी संपषु्ट्टात येत असल्याने आता या शासन 
हनर्कयान्वये खालील नमूद रे्लेल्या अहिर्ारी/र्मकचारी यांना तात्परुत्या स्वरूपात 11 महिन्यार्रीता कर्वा 
यासंदभातील गटाच्या हशफारसी शासनास प्राप्त िोऊन त्यावर शासनाचा अंहतम हनर्कय िोईपयंत यापरै्ी ज े
आिी घिेल तोपयंत  मुदत वाढ देण्यात येत आिे. 
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3. उपरोक्त र्मकचारी िे सद्यस्स्थतीत माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंुबई यांच्या 
अहिपत्याखालील र्ायालयात र्ायकरत असल्याने त्यांच्या वतेनावर िोर्ार खचक त्या र्ायालयाच्या 
वतेनांसंबहित लेखाहशषाखाली खची टार्ण्यात यावा आहर् संबहंित हवत्तीय वषाच्या मंजूर अनुदानातनू 
भागहवण्यात यावा. 

अ.क्र. अहिर्ारी / र्मकचाऱयाचे नाव पदनाम व गट सेवा हनवृत्तीचा 
हदनांर् 

हनयुक्तीस 11 महिने 
मुदत पूर्क िोत 
असल्याचाहदनांर् 

हनयकु्तीस पुढील 11   
महिन्यासाठी 
खालील 
हदनांर्ापासून 
मुदतवाढ 

१ 2 3 5 6 7 
1 श्री. हवनोद नरिरराव रापतवार वहरष्ट्ठ सिायर् संचालर् 

(माहिती) गट-अ,              
( र्हनष्ट्ठ ), माहिती व 
जनसंपर्क  
मिासंचालनालय, मंुबई 

31. 3. 2026 04.12.2021 05.12.2021 

2 श्री. अशोर् हर्सनराव नागोसे  प्रहतवदेर्, गट-र्, 
अहिपरीक्षर्, पुस्तरे् व 
प्रर्ाशने, मंुबई 

30.3.2024 04.12.2021 05.12.2021 

3 श्रीमती प्रज्ञा भ.ु गायर्वाि  पयकवके्षर्, गट-र्, 
माहिती व जनसंपर्क  
मिासंचालनालय, मंुबई  

30.6.2030 04.12.2021 05.12.2021 

4 श्री. अशोर् गर्पती सोनरु्सरे  दूरमुद्रर्चालर् गट-र्, 
संचालर्, नागपूर- 
अमरावती हवभाग, नागपूर 

31.12.2029 04.12.2021 05.12.2021 

5 श्री. सुिीर हर्शनराव 
मग्गीरवार  

हलहपर्- टंर्लेखर् , 
गट-र्, माहिती व 
जनसंपर्क  
मिासंचालनालय, मंुबई 

31.10.2029 04.12.2021 05.12.2021 

6 श्रीमती दशकना हज. बस्वत  हलहपर्- टंर्लेखर्, 
गट-र् माहिती व 
जनसंपर्क  
मिासंचालनालय, मंुबई 

31.3.2030 04.12.2021 05.12.2021 

7 श्री. मोिन मोहतराम र्ोळी  वािनचालर्, गट-र्, 
हजल्िा माहिती 
र्ायालय, लातूर  

31.5.2028 04.12.2021 05.12.2021 

8 श्री. गंगािर माहर्र्राव हनरिे संदेशवािर्, गट-ि, 
हजल्िा माहिती 
र्ायालय, परभर्ी  

31.3.2027 04.12.2021 05.12.2021 

9 श्री.अशोर् हभवसन सुरिर्र  मदतनीस, गट-ि,  
संचालर्, मराठवािा 
हवभाग, औरंगाबाद यांचे 
र्ायालय, आारंगाबाद 

30.4.2029 04.12.2021 05.12.2021 

10 श्री. संजय नवलर्ोळी  अंिार र्ोठिी सिायर्, 
गट-ि,हवभागीय माहिती 
र्ायालय, र्ोर्र् 
हवभाग, नवी मंुबई  

29.2.2032 04.12.2021 05.12.2021 
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4. सदर शासन हनर्कय सामान्य प्रशासन हवभागाच्या क्र.बीसीसी 2018/प्र.क्र.308/16-ब, 
हद.27.11.2020 नुसार प्राप्त अहिर्ारानुसार हनगकहमत र्रण्यात येत आिे. 

5. सदर शासन हनर्कय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सरें्तस्थळावर उपलब्ि 
असून त्याचा संगर्र् सारें्तांर् क्रमारं् 202112061601473707 असा आिे िा शासन हनर्कय हिजीटल 
स्वाक्षरीने साकं्षांहर्त र्रुन र्ाढण् यात येत आिे. 
 मिाराष्ट्राच े राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
 
                 ( अ.हभ. मोरये ) 
         अवर सहचव, मिाराष्ट्र शासन. 
प्रती, 

1. सहचव ( मा.व ज. ), माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मिासंचालर्, माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मिालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा पहरक्षा ), मिाराष्ट्र ½, मंुबई/नागपरू, 
4. संचालर् (माहिती) ( प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
5. उपसंचालर् ( लेखा ) माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
6. अहिदान व लेखा अहिर्ारी, मंुबई, 
7. हनवासी लेखा पहरक्षा अहिर्ारी, मंुबई, 
8. सवक हवभागीय माहिती र्ायालय / हजल्िा माहिती र्ायालय, माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालय, 

मंत्रालय, मंुबई.संबिंीत हजल्िा र्ोषागार अहिर्ारी, 
9. सहचव ( मा.व ज. ), माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
10. मिासंचालर्, माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
11. मिालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा पहरक्षा ), मिाराष्ट्र ½, मंुबई/नागपरू, 
12. संचालर् (माहिती) ( प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
13. उपसंचालर् ( लेखा ) माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय, मंुबई. 
14. अहिदान व लेखा अहिर्ारी, मंुबई, 
15. हनवासी लेखा पहरक्षा अहिर्ारी, मंुबई, 
16. सवक हवभागीय माहिती र्ायालय / हजल्िा माहिती र्ायालय, माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालय, 

मंत्रालय, मंुबई. 
17. संबिंीत हजल्िा र्ोषागार अहिर्ारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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