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नवीन प्रर्ासन भवन, 3 रा मजला, 

मादाम कामा मागश, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई - 400 032. 
वदनांक : 11 एवप्रल, 2017  

                      
प्रस्तावना :-   
                बालकांच्या आवण मवहलांच्या सवांवगण ववकासासाठी एकात्त्मक बाल ववकास सेवा योजना 
मवहला व बाल ववकास ववभागामार्श त राज्यात राबववण्यात येते. या योजनेची अनेक उवदेष्ट्टे आहेत. परंतु 
अंगणवाडीतील (0 ते 6) वयोगटातील बालकांचा भौवतक, र्ावररीक आवण सवांवगण ववकासासाठी प्रयत्न 
करणे हे उवदष्ट्टे साध्य करण्यासाठी पोषणयकु्त आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य वर्क्षण, 
औपचावरक र्ालेय वर्क्षण या सेवा अंगणवाडी कें द्रातून अंगणवाडी सेववकेमार्श त परुववण्यात येतात.  
2. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 97260 अगंणवाडी कें द्र व 11084 वमनी अंगणवाडी कें द्र अर्ी एकूण 108344 
अंगणवाडी कें द्र 553 एकात्त्मक बाल ववकास सवेा प्रकलपांमध्ये कायशरत आहेत. सदर प्रकलपांमध्ये सुमारे 
4000 पयशववेक्षका / मखु्यसेववका आवण 2 लाख अगंणवाडी सेववका / मदतनीस आवण वमनी अंगणवाडी 
सेववका या ग्रामपातळीवर कायशरत आहेत.  
3. अंगणवाडी सेववकेमार्श त एकात्त्मक बाल ववकास सवेा योजनेअंतगशत आरोग्य, पोषण आहार व 
पवूशप्राथवमक वर्क्षण या बाबी परुववण्यात येतात. याकरीता सदर अंगणवाडी कें द्राचे रुपांतर आदर्श 
अंगणवाडी कें द्रामध्ये रुपांतरीत करणे ही काळाची गरज आहे. सदर कें द्रांमध्ये मुलांना आनदंदायी 
वातावरणात पवूश र्ालेय वर्क्षण, आरोग्य, पोषण आहार देण्यात येईल. तसेच वकर्ोरवयीन मुली व 
मवहलांना कौर्लय ववकास कायशक्रमाअंतगशत प्रवर्वक्षत करता येईल. याकरीता राज्य र्ासन स्वत:च्या 
वनधीतून टप्पप्पयाटप्पप्पयाने आदर्श अंगणवाडी योजना  राबववण्याचे ववचाराधीन होते. त्यानुसार प्रथम टप्पप्पयात     
5 हजार अंगणवाडया सन 2016-17 मध्ये आदर्श अंगणवाडी मध्ये रुपांतरीत करण्याची बाब ववचाराधीन 
होती. तथावप सन 2017-18 यावषापासून टप्पयाटप्पयाने अंगणवाडयांचे आदर्श अंगणवाडयांत रुपांतर 
करण्यात येणार आहे. सन 2017-18 मध्ये 5000 अंगणवाडी कें द्र आदर्श अगंणवाडी मध्ये रुपांतरीत 
करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन होती. 
र्ासन वनणशय :-  

सन 2017-18 या चालू आर्थथक वषात प्रथम टप्पप्पयात राज्यातील 5000 व त्यांनतर प्रत्येकवषी 
टप्पयाटप्पयाने अंगणवाडयांचा दजा सुधारुन व त्यांच्या पायाभतू सोयी-सुववधांमध्ये वाढ करुन त्यांना आदर्श 
अंगणवाडीमध्ये रुपांतरीत करण्यास या र्ासन वनणशयावारारे र्ासन मान्यता देण्यात येत आहे.    
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2. सदर योजनेअतंगशत आदर्श अंगणवाडी करीता खालील नमूद केलेलया बाबी समाववष्ट्ट राहतील.  
अ. क्र. बाब तपवर्ल स्पष्ट्टीकरण 
1 सौर ऊजा संच 

आधारीत 
अंगणवाडी 

प्रत्येक अंगणवाडी कें द्राला ववद्युत 
परुवठा पंखा व एल.ई.डी. वट.व्ही. सचं 
यांच्या करीता 0.5 KV क्षमता असलेला 
सौर ऊजा सचं परुववण्यात येतील. 
ज्यामध्ये सोलर पॅनल, बटॅरी व 
कन्व्हटशर, इ. सुववधा असतील. यावर्वाय 
अंगणवाडीमध्ये पंखा आवण लाईटची 
सुववधा उपलब्ध नसलयास ते देखील 
परुववण्यात येईल. 

राज्यामध्ये 14132 अंगणवाडी कें द्रांना 
सद्य:त्स्थतीमध्ये ववद्युत परुवठा उपलब्ध 
आहे. तथावप लोडरे्डींगमुळे त्यांना 
अनेक अडचणी उद्भवतात. याकरीता 
सवश अंगणवाडी कें द्रानंा सौर ऊजा 
आधारीत संच परुववणे आवश्यक आहे. 

2 अंगणवाडी 
इमारत ही 
रै्क्षवणक मदत 
कें द्र म्हणनू 
बनववणे 

अंगणवाडी इमारतीच्या भभती, दरवाज,े 
वसभलग व फ्लोअर, इत्यादींना रै्क्षवणक 
साधन म्हणनू वापर करणे. त्यामध्ये 
प्राणी, र्ळे, रु्ले,  इत्यादीची वचत्रे 
भभतीवर रंगववण्यात येतील. 

यामुळे आदर्श अंगणवाडी कें द्रामध्ये 
वदले जाणारे वर्क्षण हे बाल कें द्रीत व 
आनंददायी वातावरणात वदले जाईल. 

3 ई-लरभनग 
सावहत्य परुववणे 

प्रत्येक अंगणवाडी कें द्रामध्ये LED T.V. 
व USB Port व Pen Drive  परुववण्यात 
येईल. ज्यामध्ये नसशरीच्या मुलांसाठी 
गाणी, रै्क्षवणक सावहत्य, इत्यादीचा 
समावरे् असेल. ज्यामुळे मुलांना रंग, 
अक्षर व र्ब्द, रै्क्षवणक खेळ, इत्यादी 
बाबी सहजवरत्या समजतील. 

ई-लरभनग सावहत्य उपलब्ध केलयामुळे 
अंगणवाडीतील मुलानंा आनंददायी 
वातावरणामध्ये गुणवत्तापणुश 
अनौपचावरक वर्क्षण देता येईल. तसेच 
सदर रै्क्षवणक त्व्हडीओचा उपयोग 
वकर्ोरवयीन मुली व मवहलानंा प्रवर्क्षण 
देण्याकरीताही करण्यात येईल. 

4 आदर्श 
अंगणवाडीतील 
मुलांसाठी टेबल 
व खुच्या  परुववणे. 

प्रत्येक अंगणवाडी कें द्राला सुमारे 30 
मुलांकरीता टेबल व  खुच्या उपलब्ध 
करणे. 

आदर्श अंगणवाडी कें द्रातील मुलांना 
आनंददायी वातावरणात अनौपचावरक 
वर्क्षण देणे, सदर बाबींचा परुवठा करणे 
आवश्यक आहे. त्यावारारे मुलांच्या 
रै्क्षवणक ववकासाला प्रोत्साहन वमळेल 

5 स्थावनक 
सावहत्यावर 
आधारीत 
रै्क्षवणक सावहत्य 
वनमाण करणे 

स्थावनकवरत्या उपलब्ध वस्तूंवर 
आधारीत रै्क्षवणक सावहत्य (उदा. 
मातीची भांडी, झाडाचंी पाने, इ.) चा 
वापर करुन रै्क्षवणक सावहत्य ववकवसत 
करण्यात येईल व त्यावारारे 
अंगणवाडीतील मुलांना अनौपचावरक 
वर्क्षण देता येईल. 

सदर सावहत्याचंा वापर केलयामुळे 
कोणताही आर्थथक भार पडणार नाही. 
तसेच सवश अंगणवाडी सेववकांना सदर 
सावहत्याचा वापर करण्याबाबत 
प्रवर्क्षण वषाच्या सुरुवातीला देण्यात 
येईल. 

6 अंगणवाडीतील 
मुलांकरीता 
स्वच्छ भारत 
वकट परुववणे 

अंगणवाडीतील प्रत्येक मुलाला स्वच्छ 
भारत वकटचा परुवठा करण्यात येईल. 
त्यामध्ये वलत्क्वड साबण, हात रुमाल / 
वटश्यु पेपर, कंगवा, पाण्याची बॉटल, 

सदर सावहत्याचा परुवठा केलयामुळे 
मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी 
बालपणापासनूच लागेल. स्वच्छतेच्या 
सवयी लागलयामुळे मुलानंा आजार 
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साबण, इ. चा समावरे् असेल. तसेच 
अंगणवाडी सेववकेला देखील 1 वकट 
परुववण्यात येईल. त्यामध्ये नेलकटर, 
कात्री, टाईलस धुण्याची पावडर, इ. चा 
समावरे् असेल. 

कमी होतील आवण त्यामुळे कुपोषण 
कमी करण्यास मदत होईल. मुलांना 
स्वच्छतेची सवय लहानपणापासूनच 
लागलयामुळे ते “स्वच्छता दूत” बनू 
र्कतात व कुटंुबातील इतर व्यक्क्तना 
देखील घराची व पवरसराची स्वच्छता 
राखण्याबाबत प्ररेणा वमळेल. 

7 वॉटर प्पयुवरर्ायर 
(वीज ववरहीत) 
परुववणे 

प्रत्येक अंगणवाडी कें द्राला रु्ध्द व 
सुरवक्षत वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा 
करण्यासाठी वीज ववरवहत वॉटर 
प्पयुवरर्ायर परुवठा करण्यात येईल. 

सदर बाबीचा परुवठा केलयामुळे 
मुलांमध्ये वपण्याच्या पाण्यामुळे होणारे 
आजार रोखण्यास मदत होईल. त्यामुळे 
कुपोषणाला आळा घालण्यास देखील 
मदत होईल. 

8 इलेक्रॉवनक 
वजनकाटा 
परुववणे 

प्रत्येक आदर्श अंगणवाडीला मुलांचे व 
गभशवती माताचंे वनयवमत वजन 
करणेसाठी  इलेक्रॉवनक वजनकाटा 
परुवठा करणे आवश्यक आहे. 

सदर बाबीचा परुवठा केलयामुळे मुलांचे 
व गभशवती मातांच ेवनयवमत वजन करणे 
र्क्य होईल. त्यामुळे कुपोवषत मुले व 
माता पवहलया टप्पप्पयात ओळखणे र्क्य 
होईल व त्यानंा योग्य आहाराचा परुवठा 
करुन कुपोषणावर मात करता येईल. 

9 हाईट मेजरमेंट 
टेप परुववणे 

प्रत्येक आदर्श अंगणवाडीला 10MUAC 
Tapes आवण 2 Hight Measuring 
Tapes (5 रू्ट) चा परुवठा करण्यात 
येईल. 

सदर बाबीचा परुवठा केलयामुळे मुलांची 
उंची वनयवमत मोजमाप करणे र्क्य 
होईल. तसेच Mid-Upper Arm 
Circumference मुळे कुपोषणाच्या 
केससे जागेवर ओळखणे र्क्य होईल. 
त्यामुळे तातडीने कुपोषणावर मात 
करणे र्क्य होईल. 

 

 

 3. आदर्श अंगणवाडी या योजनेची अंमलबजावणी व वनवडप्रवक्रया करण्याची कायशपध्दती  पढुीलप्रमाणे 
राहील :- 

1) स्वत:च्या इमारती असलेलया 68000 अंगणवाडयांची आदर्श अंगणवाडयांसाठी  वनवड करण्यात 
येईल. 

2) 6 महसूल ववभागात 5000 अंगणवाडयांची आदर्श अंगणवाडीत रुपांतरीत  करताना प्रत्येक महसलू 
ववभागात सवशसाधारणपणे 833 अंगणवाडयांची सखं्या येते. एका ववभागात 833 अंगणवाडयांची 
संख्या गहृीत धरलयास एका वजलहयासाठी सवशसाधारणपणे 144 अंगणवाडया येतात.सदर 
वजलहयातील प्रती प्रकलप वकमान 10 अगंणवाडया मा.राज्यमंत्री/मा.मंत्री (म.व बा.वव.),यांच्या 
आदेर्ाने आदर्श अंगणवाडीमध्ये रुपांतरीत करण्यात येतील. 

3) याबाबतचे सवनयंत्रण संबवधत वजलहयांच ेमुख्य कायशकारी अवधकारी ,वजलहा पवरषदा आवण मवहला 
व बाल ववकास अवधकारी ,वजलहा पवरषद यांच्याकडे राहील. 
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4. बसेलाईन सवके्षण  :-  
बसेलाईन सवके्षणामुळे सद्य:त्स्थतीत अंगणवाडीच्या ववकासासाठी अत्स्तत्वात असलेलया ववववध 

सोयी सुववधांचा वस्तुवनष्ट्ठ आढावा घेणे र्क्य होईल. ज्या सुववधांचा आभाव आहे त्या सुववधा संबवंधत 
अंगणवाडीला परुववणे र्क्य होईल. तसेच या सवके्षणामुळे अभाव असलेलया पायाभतू सोयी सुववधा आवण 
तसेच भववष्ट्यात सभंाव्य असलेलया आर्थथक आवण मानवीय ववकासार्ी वनगडीत बाबींबदल डाटा उपलब्ध 
होईल. र्क्यतो सदर सवके्षण बाल ववकास प्रकलप अवधकारी यांनी कराव.े त्यामुळे अंगणवाडीतील सोयी 
सुववधांबाबत वस्तुवनष्ट्ठ वचत्र समोर येईल. या सवके्षणाकरीता नमुना आयकु्त, एकात्त्मक बाल ववकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांचे मार्श त उपलब्ध करण्यात येईल. हा कायशक्रम अगंणवाडी टास्क र्ोसशने बारकाईने 
राबवायचा आहे जणेेकरुन अंगणवाडीच्या कामाचे सषू्म म मुलयमापन करता येईल. आदर्श अगंणवाडयांची 
वनवड करताना संबवधत क्षते्राची आधार रेखा (बसेलाईन) आवण आर्थथकस्तर (इकॉनोवमक्स) स्टेटस यांची 
तुलनात्मक ववचार करुन वनकष ठरववण्यात यावते. 
5. योजनेची अमंलबजावणी :-  

याबाबतचे सवनयंत्रण आवण अंमलबजावणी संबवधत वजलहयांचे मुख्य कायशकारी अवधकारी, वजलहा 
पवरषद आवण मवहला व बाल ववकास अवधकारी, वजलहा पवरषद यांची राहील. 
6. वनयवमत मावसक आढावा आवण कायाचे मुलयमापन :-  
 संबवंधत मवहला व बाल ववकास अवधकारी, वजलहा पवरषद आवण बाल ववकास प्रकलप अवधकारी 
यांनी कायाबाबत सूष्म मवरत्या मुलयमापन कराव.े त्यामध्ये संबवंधत अगंणवाडीने ठराववक वववर्ष्ट्ट कालावधीत 
काय साध्य केल ेआहे व ठराववक कालावधीत कोणती कामे पणुश करु र्केल याबाबतचा आढावा अहवाल 
वनयवमतपणे र्ासनाच्या अवभलेखाकरीता आयकु्त, एकात्त्मक बाल ववकास सवेा योजना, नवी मुंबई 
यांचेमार्श त सादर करतील. तसेच Online MIS प्रणाली ववकवसत करण्यात येईल व त्यावारारे प्रकलप टास्क 
र्ोसश वनयवमतपणे त्याबाबतची छायावचत्रे व प्रगती अहवाल अद्यावत करतील. आदर्श अगंणवाडयांमधील 
मुलांची उपत्स्थती दर वदवर्ी व्हॉटसअपच्या माध्यमातुन उप आयकु्त (अंगणवाडी ) ए.बा.वव.सेवायोजना 
यांना सादर करण्यात यावी. सदर अहवाल जनतेसाठी पारदर्शकता व उत्तरदावयत्व करीता उपलब्ध 
होतील. तसचे सदर अहवाल पारदर्शकता आवण जबाबदारी (accountability) याची खात्री करण्यासाठी 
सावशजवनक केले जातील. वस्तु खरेदीमध्ये दुरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.ववभागामार्श त 
अंगणवाडी कें द्रामध्ये उपलब्ध असलेलया वस्तु आवण मागील 3 वषात झालेली खरेदी याच्या मावहतीच े
संकलन (Data Base) तयार करण्यात यावा. 

ववभागामार्श त स्माटश अंगणवाडी योजनेची उल्लखेनीय कामवगरी करणाऱ्या प्रकलपाकरीता 
वजलहास्तर व राज्यस्तरावर बवक्षस देण्यात येईल. सदर बवक्षस ववतरण समारंभ राष्ट्रीय बावलका वदन / 
आंतरराष्ट्रीय मवहला वदन / स्वातंत्र्य वदन / प्रजासत्ताक वदन या प्रसगंी प्रदान करण्यात येतील. 
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प्रवत आदर्श अगंणवाडी करीता आर्थथक खचश खालीलप्रमाणे राहील. 
अ. क्र. बाब रक्कम 

1 अंगणवाडी साठी सौर ऊजा संच 60,000 
2 अंगणवाडी इमारतीसाठी रै्क्षवणक सावहत्य 15,000 
3 ई- लरभनग पायाभतू सुववधा - LED TV with USB port and Pendrive 30,000 
4 बालकांसाठी खुच्या व टेबल  15,000 
5 बालकांसाठी स्वच्छ भारत संच 15,000 
6 वॉटर प्पयवुरर्ायर (वीज ववरहीत) 7,000 
7 इलेक्रॉवनक वजनकाटा 15,000 
8 हाईट मेजरमेंट टेप 2,000 
9 वकरकोळ आवण देखभाल खचश  6,000 
 एकूण 1,65,000 

 
राज्यात प्रवतवषी एकूण 5000 आदर्श अंगणवाडया स्माटश अंगणवाडयांमध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी 

पढुीलप्रमाणे एकूण रु.84.50 कोटी आर्थथक तरतूद आवश्यक राहील. 
  

अ.  
क्र. 

तपवर्ल युवनट खचश युवनटची 
संख्या 

रक्कम  
(रुपये कोटीमध्ये) 

1 वजलहास्तरावर प्रबोधन, प्रवर्क्षण 
व जनजागृती कायशर्ाळा 
आयोवजत करणे. 

रु.1,00,000/- प्रती वजलहा  36 0.36 कोटी 

2 आदर्श अंगणवाडी करीता  
प्रवतवषश खचश 

रु.1,65,000/- प्रती अंगणवाडी 5000 82.50 कोटी 

3 आदर्श अंगणवाडी योजनेत 
उले्लखनीय कामवगरी केलेलया 
प्रकलपाला पावरतोवषक 

 

अ वजलहयातील उत्कृष्ट्ट 
अंगणवाडी (प्रथम, ववारतीय आवण 
तृतीय) 

प्रथम क्रमांक रु.75,000/-, 
ववारतीय  क्रमांक रु.50,000/- 
आवण तृतीय  क्रमांक रु.25,000/-  

 
 

 
36 

  

0.54 कोटी 

ब राज् यातील उत्कृष्ट्ट अंगणवाडी 
(प्रथम, ववारतीय आवण तृतीय) 

प्रथम क्रमांक रु.1,00,000/-, 
ववारतीय  क्रमांक रु.65,000/- 
आवण तृतीय  क्रमांक रु.35,000/-  

0.02 कोटी 

4 प्रर्ासकीय खचश   1.08 कोटी 
 एकूण    84.50 कोटी 
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          आदर्श अगंणवाडी योजनेच्या अंमलबजावणीचे सवनयंत्रण व मागशदर्शन करणेकरीता राज्यस्तरीय 
सुकाण ु सवमती गवठत करण्यात येईल. सदर सवमतीची रचना पढुीलप्रमाणे राहील. सवमतीची बठैक            
3 मवहन्यातून एकदा आयोवजत करण्यात येईल. 

1) सवचव, मवहला व बाल ववकास ववभाग -  अध्यक्ष   
2) प्रधान सवचव, सावशजवनक आरोग्य ववभाग   - सदस्य  
3) प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग - सदस्य 
4) प्रधान सवचव, सामावजक न्याय व ववरे्ष सहाय्य ववभाग - सदस्य 
5) उप सवचव (एबाववसेयो), मवहला व बाल ववकास ववभाग - सदस्य सवचव 

     तसचे सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता कायशकारी सवमती गवठत करण्यात येईल. सदर कायशकारी 
सवमतीची बठैक 3 मवहन्यातून एकदा घेण्यात येईल. सदर सवमतीची रचना पढुीलप्रमाणे राहील.  

1) आयकु्त, एकात्त्मक बाल ववकास सेवा योजना, नवी मुंबई - अध्यक्ष 
2) आयकु्त, कुटंुब कलयाण सावशजवनक आरोग्य ववभाग, पणेु - सदस्य 
3) आयकु्त, आवदवासी ववकास ववभाग, नावर्क - सदस्य  
4) आयकु्त, सामावजक न्याय व ववरे्ष सहाय्य ववभाग, पणेु - सदस्य 
5) सवश मखु्य कायशकारी अवधकारी, वजलहा पवरषद/ प्रवतवनधी - सदस्य 
6) उपायकु्त (अंगणवाडी), ए. बा. वव. से. यो., नवी मुंबई - सदस्य सवचव  

7. आदर्श अगंणवाडी योजनेकरीता नववन लेखावर्षश तसेच आवश्यक वनधी वनयोजन व ववत्त 
ववभागाच्या सहमतीने सन 2017-18 मध्ये यथावकार् उपलब्ध करुन घेण्यात येईल..  
8. सदर र्ासन  मा.मंवत्रमंडळाच्या वदनांक 30 माचश 2017 रोजीच्या बठैकीत वमळालेलया मान्यतेनुसार 
वनगशवमत करण्यात येत आहे. 

सदर र्ासन वनणशय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201704101407514130 असा आहे. हा आदेर् वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेर्ानुसार व नावाने.  
 
 
                   ( ला.रा.गुजर ) 
 उप सवचव, महाराष्ट्र र्ासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल यांच ेसवचव, राजभवन, मंुबई   
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, मवहला व बाल ववकास याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई 
4. सवश मंत्री/राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचव,मंत्रालय,मंुबई 
5. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यांच ेस्वीय सहाय्यक 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. प्रधान सवचव, ववधानमंडळ सवचवालय, ववधानभवन, मंुबई 
7. प्रधान सवचव, सावशजवनक आरोग्य ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9. प्रधान सवचव, सामावजक न्याय व ववरे्ष सहाय्य ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 
10. सवचव, मवहला व बाल ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 
11. सवचव, ग्रामववकास व जलसधंारण ववभाग, मंत्रालय, मंुबई  
12. प्रधान सवचव ( ले व को.),ववत्त ववभाग,मंत्रालय,मंुबई 
13. आयुक्त, मवहला व बाल ववकास, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
14. आयुक्त, एकात्त्मक बाल ववकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मंुबई 
15. आयुक्त, कुटंुब कलयाण सावशजवनक आरोग्य ववभाग, पणेु 
16. आयुक्त, आवदवासी ववकास ववभाग, नावर्क 
17. आयुक्त, सामावजक न्याय व ववरे्ष सहाय्य ववभाग, पणेु 
18. सवश ववभागीय आयकु्त 
19. सवश वजलहावधकारी 
20. सवश मुख्य कायशकारी अवधकारी, वजलहा पवरषद 
21. सवश महानगरपावलका आयुक्त, महानगरपावलका 
22. उप सवचव (एबाववसेयो), मवहला व बाल ववकास ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 
23. उपआयकु्त (अंगणवाडी), एकात्त्मक बाल ववकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मंुबई  
24. सवश ववभागीय उपायकु्त, मवहला व बाल ववकास ववभाग 
25. सवश बाल ववकास प्रकलप अवधकारी (नागरी/ग्रामीण/आवदवासी ) 
26. सवश मुख्यावधकारी, नगरपावलका, 
27. सवश मंत्रालयीन ववभाग 
28. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र मंुबई / नागपरू 
22. महासंचालक, राजमाता वजजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण वमर्न, औरंगाबाद 
23. सवश मवहला व बाल ववकास अवधकारी, वजलहा पवरषद 
24. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
25. वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी मंुबई  
26. सवश वजलहा कोषागार अवधकारी 
27. मवहला व बाल ववकास ववभागातील सवश कायासने 
28. वनवड नस्ती (कायासन 6)  
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