
परररिक्षाधीन ाईपरजल्हारधकारी (गट-ाऄ) 
पदािर रनयुक्ती - 2012 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल ि िन रिभाग 

शासन ाअदेश क्रमाांकाः ाअरसीटी 0613/प्र.क्र.183/ाइ-2 
जागतीक व्यापार कें द्र, 32 िा मजला, 

कफ परेड, मुांबाइ-400 005 
तारीख:  21  एरप्रल, 2014 

िाचा  
महाराष्ट्र लोकसेिा ाअयोगाचे पत्र क्र.1477 (2) /2012 (रशफारस)/ चौदा-ाऄ,  
रद.18.6.2013. 

  
शासन ाअदेश  

राज्यसेिा (मुख्य) परीक्षा 2012 ाऄांतगगत महाराष्ट्र लोकसेिा ाअयोगाने ाईपरजल्हारधकारी 
सांिगातील पदािर रनयुक्तीसाठी रशफारस केलेल्या खालील ाईमेदिाराांना महाराष्ट्र नागरी सेिा (गट-
ाऄ) मध्ये रु.15600-39100, गे्रड ितेन रु.5400/- या ितेनश्रेणीत परररिक्षाधीन ाईपरजल्हारधकारी 
म्हणनू रनयुक्ती देण्यात येत ाऄसून तयाांना तयाांच्या नािासमोर दशगरिलेल्या महसूल रिभागात रनयुक्ती 
देण्यात येत ाअहे. 

ाऄ.क्र. नाि परररिक्षाधीन ाईप 
रजल्हारधकारी 

म्हणनू रनयुक्तीचा 
महसूली रिभाग 

पत्ता 

1.  श्री.ाऄरमत तानाजी शेडगे औरांगाबाद तहरसल कायालय, तळा, ता.तळा, रज. 
रायगड, रप.नां. 402111 

2.  श्री.रिकास धोंडूराम 
सुयगिांशी 

औरांगाबाद मु.पो.ककडरिाडी, ता.तासगाि, 
रज.साांगली, रपन 416321 

3.  श्री.सरतश रिश्वनाथ 
रशतोळे 

नागपूर मु.पो.कडेठाण, ता.दौंड, रज.पुणे, 
रप.नां.412215 

4.  श्री.ाऄरिशकुमार माहेिराि 
सोनोने 

औरांगाबाद ाआांरदरा मांगळ कायालयाच्या जिळ, 
कॉलेज रोड, परतूर, रज.जालना, 
रप.नां.431501 

5.  श्री.रशिाजी निनाथ 
जगताप 

ाऄमरािती द्वारा- शरशकला एस. ाआांगळे, खालसे 
प्लॉट, रााउतिाडी, रचखली, ता.रचखली, 
रज.बुलडाणा 
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ाऄ.क्र. नाि परररिक्षाधीन ाईप 
रजल्हारधकारी 

म्हणनू रनयुक्तीचा 
महसूली रिभाग 

पत्ता 

6.  श्री.प्ररिण ज्ञानु पिार औरांगाबाद नागेिाडी, पो.ाऄांजनी, ता.तासगाि, 
रज.साांगली, रप.नां.416311 

7.  श्री.श्रीकुमार बाबुराि 
कचचकर 

औरांगाबाद ररििार पेठ, जुन्नर, मु.पो. जुन्नर, रज.पुणे, 
रप.नां.410502 

8.  श्री.रामेश्वर रािसाहेब 
रोडगे 

औरांगाबाद मु.पो.खळगाि, ता.सेलु, रज.परभणी, 
रप.नां.431503 

9.  श्री.सरचन भगिांत घागरे औरांगाबाद ताराांगण, समथगनगर, निी साांगििी, सााइ 
व्यायामशाळे जिळ, पुणे रप.नां.411027 
 

10.  श्री.राहुल हरीषचांद्र 
खाांदेभराड 

औरांगाबाद सी-304, मााँटिगट ग्राँड, सााइ चौक पाषाण-
सूस रोड, पाषाणा, पुणे 411021 

11.  श्री.भिानजी ाअतमाराम 
ाअगे 

औरांगाबाद द्वारा- रिजय चव्हाण, प्लॉट नां.304, गांगा 
प्रााइड, श्रध्दा कॉलनी , छत्रपती चौक, 
िाडी (बु.) ता.रज.नाांडेड 

12.  श्री.शरद भगिान पिार औरांगाबाद मु.पो.गोंडी, ता.कराड, रज.सातारा, 
रप.नां.415108 

13.  श्री.सांरदपकुमार शांकरराि 
ाऄपार 

ाऄमरािती स्िानांद गोकुल रेरसडेंसी, श्रीरामपुर, 
पो.सुतरगरणी ता.पुसद, रज.यितमाळ 
445201 

14.  श्री.तेजस बाळकृष्ट्ण 
चव्हाण 

औरांगाबाद मु.पो. एकाांबे, ता.कोरेगाांि, रज.सातारा 

15.  श्री.लक्ष्मीकाांत प्रकाशराि 
साताळकर 

औरांगाबाद मु.पो.एरांडगाांि, ता.येिला, रज.नारशक, 
रप.नां.423401 
 

16.  श्री.सुयोग ाऄमृत 
नगरदेिळेकर 

औरांगाबाद द्वारा- श्री.िानखेडे, प्लॉट नां.8, ररनीटी 
ाआमारत, ममता हॉस्स्पटलसमोर, रामनगर, 
रसडको एन-2, जालना रोड, औरांगाबाद 
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ाऄ.क्र. नाि परररिक्षाधीन ाईप 
रजल्हारधकारी 

म्हणनू रनयुक्तीचा 
महसूली रिभाग 

पत्ता 

17.  श्री.रनलेश भास्कर श्रींगी औरांगाबाद जय शांकर ाअसाराम जुलेलाल मांरदर, 
बॅ.नां.4, रु.नां.7, गाांधीनगर, कोल्हापूर, 
रप.नां.416119 

18.  श्री.सरचन ाईमाजी खल्लाळ ाऄमरािती जीाअयटीएाअय, श्रीनगर कॉलनी, 
खारखाणा रोड, ता.िसमत, रज.कहगोली, 
रप.नां.4315112 

19.  श्री.रिकास राजाराम माने ाऄमरािती करांजकर हॉस्स्पटलच्या जिळ, समथग 
नगर, िधा रोड, ता.रज.ाईस्मानाबाद,  
रप.नां.413501 

20.  डॉ.रनलेश श्रीराम ाऄपर ाऄमरािती द्वारा-श्री.रिजय काळबैले, 
ता.बादिड,रज.जळगाि, रप.नां.425310 

21.  श्री.चेतन ाअनांदाकसग 
रगरासे 

ाऄमरािती 47, स्िामी रििकेानांद नगर, ाआकजरनाऄरींग 
कॉलेजच्या जिळ, ता.रशरपुर, 
रज.धुळे,रप.नां.425405 

22.  श्री.जनाधगन राधाकृष्ट्ण 
रिधाते 

ाऄमरािती घर क्र. 1161, जिाहर कॉलनी 
मु.पो.मांठा, रज.जालना, रप.नां.431504 

23.  श्री.शरद ज्ञानेश्वर जािळे ाऄमरािती मु.कोनड खु.पो. दे धनगर, ता.रचखली, 
बुलढाणा पोरलस ठाणे ाऄांठेरा, ता.दे 
राज्या, रज.बुलडाणा 

24.  श्री.सांदीपान सुयगकाांत 
सानप 

ाऄमरािती द्वारा- ॲड रििकेानांद शांकरराि सानप 
34, चाणक्य, चाणक्यपुरी माने कॉप्लेक्स 
जिळ, नगर रोड, बीड-431122 

25.  श्री.रनतीनकुमार रामराि 
कहगोले 

ाऄमरािती प्लॉट नां.2, ब्लॉक नां.4, नाबाडग ऑफीसर 
कॉलनी, चान्नी रामा, जम्मु, जम्मु ाअरण 
कास्ममर 

26.  श्री.व्यांकट कां ठीराम राठोड ाऄमरािती द्वारा- डॉ.गजानन कशदे, घनश्री रिहार, 
िभैि नगर, कजतूर रोड, परभणी, 
रज.परभणी 431401 
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ाऄ.क्र. नाि परररिक्षाधीन ाईप 
रजल्हारधकारी 

म्हणनू रनयुक्तीचा 
महसूली रिभाग 

पत्ता 

27.  श्री.रप्रतमकुमार हनमांतराि 
तुरेराि 

ाऄमरािती ाअसेनल स्टेाऄसग, ाअय.टी.सी.सी. 
कम्पााउां ड, हॉटेल सागर प्लाझासमोर, 
कॅम्प, पुणे 411001 

28.  श्री.बाळासाहेब रिठ्ठलराि 
रतडके 

ाऄमरािती गजानन मांरदर रोड, शाहुनगर, 
ता.माझलगाि, रज.बीड, रप.नां.431131 

29.  श्री.गणेश सांपतराि पोटे ाऄमरािती द्वारा-सांपतराि गुलाब पोटे, रपतृछाया, 
रािळगण रसध्दी, ता.पारनेर, 
रज.ाऄहमदनगर, रप.नां.414302 

30.  श्रीमती नम्रता देिीदासराि 
चाटे 

नागपूर प्लॉट नां.32 रिनायक हााउकसग 
सोसायटी, पी-5रसडको एन-8, बलीराम 
पाटील हायस्कुल जिळ, औरांगाबाद 

31.  श्रीमती रदप्ती धनांजय 
सुयगिांशी 

नागपूर श्रीनाथनगर, मु.पो.ता. माहरशरस, 
रज.सोलापूर 

32.  श्री.प्ररिण मोहनदास 
चव्हाण 

नागपूर मु.पो. मेहुणबोर, ता.चाळीसगाांि, 
रज.जळगाांि, रप.नां. 424106 

33.  श्री.गांगाराम महादु तळपाडे नागपूर 59/7 एम.ाइ.एस. कॉलनी ाऄक्युरली कॉस 
रोड, नां.-3, काांरदिली (पूिग), मुांबाइ-101 

34.  श्रीमती स्स्मता रशिगोंडा 
पाटील 

नागपूर मु.पो.ाऄब्दुल लाट, ता.रशरोळ, 
रज.कोल्हापूर, रप.नां.416130 

35.  श्रीमती रसमा ाऄजुगनराि 
ाऄरहरे 

नागपूर रपताश्री, गुरुकुल हौकसग सोसायटी, 
नामपूर रोड, सटाणा, ता.बागलाण, 
रज.नारशक 

36.  श्री.सुरनल रदनकर 
सुयगिांशी 

नागपूर ाऄमुतिले, प्लॉट नां.36, सव्हे नां.2100/1 
तुळजााइ कॉलनी, सब स्टे. रोड सोयगाि 
ता.मालेगाि, रज.नारशक 423203 

37.  श्रीमती ाऄचगणा रशिाजीराि 
पाठारे 

नागपूर सी/43, सुचेतनगर, कलग रोड, 
भषुणनगर, खेडगाि, ता.रज.ाऄहमदनगर, 
रप.नां.414005 
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ाऄ.क्र. नाि परररिक्षाधीन ाईप 
रजल्हारधकारी 

म्हणनू रनयुक्तीचा 
महसूली रिभाग 

पत्ता 

38.  श्रीमती कल्पना 
कौरतकराि रनळ 

नागपूर द्वारा- श्रीमती नांदीनी ाऄांबादास पुणेकर, 
प्लॉट नां. 19, पीएमजी सोसायटी, 
नरेंद्रनगर, नागपूर 440015 

39.  श्रीमती मरनषा प्रल्हाद 
दाांडगे 

नागपूर ाअांबेडकर नगर, रसडको, एन-7, 
ता.रज.औरांगाबाद, रप.नां.431001 

40.  श्रीमती सांरगता गोकिदराि 
राठोड 

नागपूर मु.जहागीदारिाडी पो.कशगोली, 
ता.रज.ाईस्मानाबाद 

41.  श्रीमती रशल्पा कमलेश 
सोनाले 

नागपूर ाऄ/101, श्रीकृष्ट्णा श्रध्दा टॉिर, 
चालचक्की, ाईल्हासनगर, रज.ठाणे 

42.  श्रीमती शुभाांगी रिठ्ठलराि 
ाअांधळे 

नागपूर एन.एन. 207, मेघमल्हार ब-2, कॅनॉट 
प्लेस, रसडको एन 5 औरांगाबाद, ता.रज. 
औरांगाबाद 

 
2. ाईपरजल्हारधकारी पदाचे सेिाप्रिशे रनयम तसेच या पदाशी सांबांरधत रनयमािलीमधील 

तरतुदींनुसार परररिक्षाधीन ाईपरजल्हारधकारी याांची शासन सेितेील रनयुक्ती पुढील ाऄटी ि शतींच्या 
ाऄधीन राहील.:-  

i) परररिक्षाधीन ाईपरजल्हारधकारी या पदािर रनयुक्ती देण्यात ाअलेल्या ाईमेदिाराांस 
तयाांची प्रथम ितेनिाढ देण्यास परररिक्षाधीन कालािधीतील एक िषग पूणग झाल्यानांतर ाऄनुमती देण्यात 
येाइल ि तयानांतरची ितेनिाढ तयाांनी परररिक्षाधीन कालािधी समाधानकारकररतया पूणग केल्यानांतर 
रमळेल. परररिक्षाधीन कालािधीत ाऄनुज्ञये ितेनश्रेणीत मूळ ितेन ाअरण रनयमाप्रमाणे रमळणारा महागााइ 
भत्ता ि ाआतर भत्ते तयाांना देय राहतील. 

ii) सांबांरधत ाईमेदिार हे दोन िषाकरीता परररिक्षाधीन ाईपरजल्हारधकारी म्हणनू सांबांरधत 
रिभागीय ाअयुक्त याांच्या रनयांत्रणाखाली राहतील. 

ाऄ) सांबांरधत ाईमेदिाराांना परररिक्षाधीन कालािधीत महसूल ाऄरधकाऱयाांची रिभागीय परीक्षा 
ाईत्तीणग व्हािी लागेल ि शासन रनणगय, महसूल ि िन रिभाग क्रमाांक टीाअरएन 11/2001/ 
प्र.क्र.52 9/ाइ-1, रद.7.11.2001 ाऄन्िये रिरहत केलेल्या प्ररशक्षण कायगक्रम 
समाधानकारकररतया पूणग करािा लागेल. जे ाईमेदिार महसूल ाऄरधकाऱयाांची रिभागीय 
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पररक्षा ाईत्तीणग होणार नाही, ककिा प्ररशक्षण समाधानकारक पुणग करणार नाही तसेच तयाांची 
ितगणकू ाऄसमाधानकारक ककिा गट-ाऄ च्या ाऄरधकाऱयास शोभशेी न ाअढळल्यास तयाांची 
रनयुक्ती रद्द होण्यास पात्र ठरेल. 

ाअ) सांबांरधत ाईमेदिाराांना रनयमाप्रमाणे मराठी भाषा, कहदी भाषा परीक्षा रिरहत मुदतीत ाईत्तीणग 
व्हाि ेलागेल ककिा सदर परीक्षा ाईत्तीणग होण्यातून सुट रमळािािी लागेल. 

iii)  सांबांरधत रिभागीय ाअयुक्ताांनी परररिक्षाधीन ाईमेदिाराांची प्ररशक्षणासाठी योग्य ाऄशा 
रजल्हयात नेमणकू करािी ि तयाांचा सदर रजल्हयात प्ररशक्षणासाठी रुजू होण्याचा रदनाांक शासनास 
तिरीत कळिािा. 

iv) सांबांरधत ाईमेदिार याांनी रिभागीय ाअयुक्त याांचेशी तिरीत सांपकग  साधािा ि रनयुक्ती 
ाअदेश रमळाल्यापासून 30 रदिसात परररिक्षाधीन ाईपरजल्हारधकारी म्हणनू शासन सेिते रुजू व्हाि.े 
सांबांरधताांचा शासन सेिमेध्ये रुजू होण्याकररता रदलेला कालािधी ाऄपिादातमक पररस्स्थती रशिाय 
िाढिून देण्यात येणार नाही. जे ाईमेदिार या मुदतीत परररिक्षाधीन ाईपरजल्हारधकारी या रनयुक्तीच्या 
पदािर रुजू होणार नाहीत, तयाांच्या नेमणकूीचे ाअदेश कोणतीही पूिगसूचना न देता रद्द करण्यात येतील, 
याची सांबांरधत ाईमेदिाराांनी नोंद घ्यािी. जर तयाांना रनयुक्ती पदािर हजर होण्यासाठी 30 रदिसापेक्षा 
ाऄरधक कालािधी हिा ाऄसेल, तर तयाांनी तयाप्रमाणे शासनास सदर ाअदेश प्राप्त होताच रुजू न 
होण्यातील ाऄडचण सकारण तातडीने कळिािी. शासन तयाबाबत तपासणी करुन, ाअिमयक ाऄसल्यास 
नेमणकुीच्या पदािर/रठकाणी रुजू होण्याकरीता कालािधी िाढिून देाइल. रनयुक्ती स्स्िकारण्यासाठी 
करािा लागणारा प्रिास खचग ाईमेदिारास स्ित:ला करािा लागेल. 

v) सांबांरधत ाईमेदिाराांना शासन सेिमेध्ये रुजू झाल्यानांतर शासनाने रिरहत केलेले पायाभतू 
प्ररशक्षण पूणग करणे ाअिमयक ाअहे. या प्ररशक्षण कायगक्रमामध्ये परररिक्षाधीन ाऄरधका-याांकरीता 
सांचालक, यशिांतराि चव्हाण ॲकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट ॲडरमरनस्रेशन (यशदा), राजभिन, 
कॉम्लेक्स, बाणेररोड, पुणे ि ाऄन्य प्ररशक्षण सांस्था येथे ाअयोरजत करण्यात येणा-या प्ररशक्षण 
कायगक्रमाचाही समािशे ाअहे, याची सांबांरधत ाईमेदिाराांनी नोंद घ्यािी. 

vii) सांबांरधत ाईमेदिाराांना शासकीय सेिते रुजू झाल्यानांतर सेिचेा राजीनामा दयाियाचा 
ाऄसेल तर तयाांनी एक मरहन्याची पूिगसूचना सांबांधीत ाअयुक्ताांमाफग त शासनास देणे ाअिमयक राहील 
ाऄथिा एक मरहन्याचे ितेन शासनाकडे जमा करणे ाअिमयक राहील. 

viii) िर नमूद केलेल्या ाऄटी ि शतीव्यरतररक्त महाराष्ट्र शासनाच्या ाऄरधका-याांना लागू 
ाऄसलेले सिग नागरी सेिारिषयक सिगसाधारण रनयम लागू राहतील. तसेच ाईपरजल्हारधकारी याांचेसाठी 
ाऄसलेले सेिाप्रिशे रनयम तसेच परीक्षा रनयम ाआतयादी रनयमातील तरतूदी सांबांरधत ाईमेदिाराांना तयाांच्या 
रनदशगनास ाअणनू देण्याची जबाबदारी सांबांधीत रिभागीय ाअयुक्त याांची राहील. 
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सदर शासन ाअदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
ाईपलब्ध करण्यात ाअला ाऄसून तयाचा सांकेताक 201404211539555119 ाऄसा ाअहे. हा ाअदेश 
रडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत ाअहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या ाअदेशानुसार ि नािाने.  

 माधि काळे 
 शासनाच ेाईपसरचि 
प्ररत, 
1) प्रधान सरचि (सेिा), सामान्य प्रशासन रिभाग, मांत्रालय, मुांबाइ-400 032 
2) रिभागीय ाअयुक्त, औरांगाबाद, औरांगाबाद / ाऄमरािती, ाऄमरािती / नागपूर, नागपूर 
3) रजल्हारधकारी (औरांगाबाद, औरांगाबाद ाऄमरािती, ाऄमरािती ि नागपूर, नागपूर) 
 
प्ररतरलपी, 
1) मा.राज्यपाल याांचे सरचि, राजभिन, मलबार रहल, मुांबाइ (पत्राने) 
2) सरचि, महाराष्ट्र लोकसेिा ाअयोग, मुांबाइ (पत्राने) 
3) प्रधान महालेखापाल-1, (लेखा ि ाऄनुज्ञयेता) महाराष्ट्र, मुांबाइ 
4) प्रधान महालेखापाल-2, (लेखा ि ाऄनुज्ञयेता) महाराष्ट्र, नागपूर 
5) रजल्हा कोषागार ाऄरधकारी (औरांगाबाद, ाऄमरािती ि नागपूर या रिभागातील) 
6) सांचालक, यशिांतराि चव्हाण ॲकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट ॲडरमरनस्रेशन (यशदा), 

राजभिन, कॉम्लेक्स, बाणेर रोड, पुणे 
7) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सरचि, मांत्रालय, मुांबाइ याांना मारहतीस्ति 
8) मा.ाईपमुख्यमांत्री याांचे खाजगी सरचि, मांत्रालय, मुांबाइ याांना मारहतीस्ति 
9) मा.मांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सरचि, मांत्रालय, मुांबाइ याांना मारहतीस्ति 
10) ाऄरधदान ि लेखा ाऄरधकारी, मुांबाइ 
11) रनिासी लेखा ाऄरधकारी, मुांबाइ 
12) सांबांरधत ाईमेदिार (पोच देय डाकेने) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13) सामान्य प्रशासन रिभाग/रित्त रिभाग (ाऄथगसांकल्प, व्यय-9), मांत्रालय, मुांबाइ-400 032 
14) कायासन ाऄरधकारी ाइ-2/ाइ-3/ाइ-4/ाइ-11, म.ि ि.रि. जा.व्या.कें द्र, कफ परेड, मुांबाइ 
15) रनिडनस्ती (ाइ-2), म.ि ि.रि. जा.व्या.कें द्र, कफ परेड, मुांबाइ- 400 005 
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