
होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कायालयातील गट र्    
संवगातील पदे निरनसत करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
गृह नवभाग 

शासि निर्डय क्रमाकं एचजीएस 2016/प्र.क्र.224/नवशा-8 
 मादाम कामा मागड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032 
नदिाकं :  5 ऑगस्ट, 2019 

 

वाचा :  १)  नवत्त नवभाग,  शासि निर्डय, क्र. संनकर्ड 2015/प्रक्र57/2015/नवसु-1  नदिाकं 14.01.2016 
 २)   नवत्त नवभाग,  शासि पनरपत्रक, क्र. पदनि 0617/प्रक्र 20/ आपुक  नदिाकं 29.6.2017 
 

प्रस्ताविा:- 

 होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कायालय व त्याअंतगडत क्षते्रीय कायालयातील पदाचं्या 
आकृनतबंधाचं्या नद.  18.11.2003 च्या शासि निर्डयािुसार  गट - र् संवगात एकूर् 157 पदे मंजूर 
आहेत. त्यात नशपाई िाईक, नशपाई, सफाईगार, स्वच्छक, चौकीदार, हमाल,क्वाटडरगार्ड िाईक, 
क्वाटडरगार्ड हवालदार, क्वाटडरगार्ड सैनिक, ब्युग्लर,माळी, आचारी, धोबी  इ. नवनवध  पदाचंा समावशे 
आहे.    नवत्त नवभागाच्या उपरोक्त संदभाधीि शासि  निर्डयािुसार गट र् संवगातील 25% पदे 
निरनसत करण्याच्या सुचिा नदल्या आहेत.   त्यािुसार होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कायालयातंगडत  गट ‘ 
र् संवगातील पदे निरनसत करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती.   
 

शासि निर्डय:-  
 

 नवत्त नवभागाच्या संदभाधीि शासि निर्डयास  अिुसरुि या नवभागाच्या अनधपत्त्याखालील 
होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य या कायालयातील व त्याअंतगडत क्षनेत्रय कायालयातील या शासि 
निर्डयासोबत जोर्लेल्या पनरनशष्ट्टात दशडनवलेलली गट ‘ र् संवगातील नरक्त असलेली   एकर् 57  
पदे या शासि निर्डयान्वये निरनसत करण्यात येत आहेत. 
2. सदर शासि निर्डय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा साकेंताकं 201908051324057629 असा आहे. हा शासि 
निर्डय नर्जीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करूि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे,  
 

 
 

            ( नद.व. सावतं ) 
                   कायासि अनधकारी, महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अिुज्ञयेता / लेखा पनरक्षा), मंुबई / िागपूर 
3. सवड नजल्हा समादेशक, होमगार्ड. 
4. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई कायालयाच्या अनधपत्त्याखालील सवड 

कायालये. 
5. समादेशक, मध्यवती प्रनशक्षर् संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर, मंुबई 
6. अनधदाि व लेखा अनधकारी, मंुबई. 
7. सवड नजल्हा कोषागार अनधकारी. 
8. निवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी, मंुबई 
9. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबई 
10. कक्ष अनधकारी, नवत्त नवभाग (व्यय-8/ आपुक), मंत्रालय, मंुबई 4000 32. 
11. निवर् िस्ती, नवशा-8, गृह नवभाग, मंत्रालय,मंुबई.  
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गृह नवभाग, शासि निर्डय क्रमाकं एचजीएस 2016/प्र.क्र.224/नवशा-8  

नदिाकं   5 ऑगस्ट, 2019 सोबतचे पनरनशष्ट्ट 
 

अ.क्र. कायालय पदिाम निरनसत 
करावयाची पदे 

1 होमगार्ड, महाराष्ट्र 
राज्य याचंे कायालय, 
मंुबई 400032  व 
त्याअंतगडत  क्षनेत्रय 
कायालये. 

स्वच्छक   1 
2 नशपाई 21 
3 सैनिक 29 
4 चौकीदार   2 
5 नबग्युलर   1 
6 धोबी   1 
7 आचारी   2 
 एकूर्  57 
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