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वाचा
1) शासन वनणवय क्रमाी ः ववत्त ववभाग क्र. सी ीणव-1089/रमा.क्र.85/भथवसी ल्पत्-19,
वदनाी .9.1.1990
2) शासन शध्दीपत्रिकी  क्रमाी ः ववत्त ववभाग क्र. सी ीणव-1089/रमा.क्र.85/भथवसी ल्पत्-19,
वद.26.10.1990
3) शासन वनणवय क्रमाी ः महसूल व वन ववभाग क्र. एस-30/1913/रमा.क्र.124/फ-4,
वद.24.10.1994
4) शासन वनणवय : महसूल व वन ववभाग क्र. एस-30/1913/रमा.क्र.124/फ-4,
वद.24.10.1994
5) साववजवनी  बाधी ाम ववभाग, मरिकालय, मबई याचे पत्रिक क्र.बीडीओ-2012/रमा.क्र.74/
इमा-1, वद. 6.8.2012
6) भपत्र रमाधान मख्य वनसर्षकी  परमाशासन - दय्यम सवगव), महाराष्ट्र रायय, नागपत्ूर याचे पत्रिक
क्र. ी ्षक-7/आस्था-1/रमा.क्र.151/(06-07)/भाग-3/249/12-13, वद. 21.11.2012

रमास्तावना
शासनाच्या सदभाधीन वद. 22.3.2005 च्या वनणवयावये वन ववभागातील भवभयावरिकी ी शाखा
वद. 1.4.1990 पत्ासून पत्ूवल
व ्षकी रमाभावाने साववजवनी  बाधी ाम ववभागामध्ये ी ाही भटी व शत्च्या भधीन
राहू न ववलीन ी रण्यात आली हीती.
2.

भवभयावरिकी ी शाखेतील भवधी ारी/ी मवचा-यावरील रमाशासी ीय वनयरिकण तसेच याच्या

वनयक्या, पत्दीनती, सेवाययेष्ट्ठता वनवचितती इ. सेवाववषयी  बाबी सदभात भडचणी उ्भववत हीया. या
सदभात रमाधान सवचव पवने) याचे भध्य्षकतेखाली व सवचव पबाधी ामे), साववजवनी  बाधी ाम ववभाग
याच्या उपत्थिस्थतीत वद. 10.5.2012 रीजी मरिकालयातील साववजवनी  बाधी ाम ववभागाचे सवमती ी ्षकात

शासन वनणवय क्रमाी ः एफएसटी-05/12/रमा.क्र.229/फ-4,

झालेल्या बकठी ीत या भनषगाने सववस्तर चचा ी रण्यात आली. सदर बकठी ीमध्ये या सवव बाबवरवर
सवांगाने ववचार ी रुन वन ववभागातील स्थापत्य भवभयावरिकी ी शाखेचे, साववजवनी  बाधी ाम ववभागात
झालेले समावेशन ी ाढू न घेऊन याची आस्थापत्ना पत्ूव्रमामाणेच वन ववभागाी डे ठे वण्याबाबत सहमती
हीऊन तसा वनणवय झाला. उपत्रीक्त सवव बाबी ववचारात घेऊन यासदभात खालीलरमामाणे वनणवय घेण्यात
येत आहे.

शासन वनणवय
शासन वनणवय, महसूल व वन ववभाग क्र. एस-30/1993/रमा.क्र.124/फ-4, वद. 22.3.2005 या
शासन वनणवयाद्वारे रद्द ी रण्यात येत आहे. वन ववभागातील स्थापत्य भवभयावरिकी ी शाखा पत्ूव्रमामाणेच
वन ववभागाी डे आस्थापत्नेसह ी ायवरत राहील. वन ववभागातील भवभयते व तावरिकी  ी मवचारी याची
वरक्त भसलेली पत्दे भरण्याची ी ायववाही वन ववभागाी डू न रमाचवलत ी ायवपत्ध्दतीचा भवलब ी रुन
ी रण्यात येईल. साववजवनी  बाधी ाम ववभागातील या-या सवगातील भवभययास भसलेले तावरिकी ,
रमाशासी ीय, वनववदा मजरीचे भवधी ार वन ववभागातील समी ्षक भसलेल्या भवभययाच्या पत्दास लागू
राहतील.
या सदभात ी ाही यायालयीन रमाी रणे रमालवबत भसल्यास यामध्ये हीणा-या भवतम आदे शास
भधीन राहू न सदर शासन वनणवय वनगववमत ी रण्यात येत आहे. हे आदे श सदर शासन वनणवयाच्या
वदनाी ापत्ासून भमलात येतील.
सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सी ेतस्थळावर
उपत्लब्ध ी रण्यात आला भसून याचा सी ेताी  201303121136427819 भसा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वा्षकरीने सा्षकावी त ी रुन ी ाढण्यात येत आहे .
सदरचा शासन वनणवय साववजवनी  बाधी ाम ववभागाच्या सहमतीने वनगववमत ी रण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राययपत्ाल याच्या आदे शानसार व नावाने.
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प न. मा. वशलवत )
उपत् सवचव
रमात,

1.

रमाधान सवचव, ववत ववभाग, मरिकालय, मबई
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रमाधान सवचव, सामाय रमाशासन ववभाग, मरिकालय, मबई

3.

सवचव, साववजवनी  बाधी ाम ववभाग, मरिकालय, मबई

4.

रमाधान मख्य वनसर्षकी  पवनबल रमामख), महाराष्ट्र रायय, नागपत्ूर

5.

सवव मख्य वनसर्षकी , महारा्र रायय, नागपत्ूर

6.

वन भवभयता, महाराष्ट्र रायय, नागपत्ूर

7.

महालेखापत्ाल पलेखा व भनज्ञेयता /लेखा पत्री्षका), महाराष्ट्र-1, मबई.

8.

महालेखापत्ाल पलेखा व भनज्ञेयता /लेखा पत्री्षका), महाराष्ट्र-2, नागपत्ूर.

9.

भवधदान व लेखा भवधी ारी, मबई./ ी ीषागार भवधी ारी,

10. सवचव, महाराष्ट्र लीी सेवा आयीग, मबई पपत्रिकाने)
11. फ-4 ी ायासन, महसूल व वन ववभाग पवनवडनस्ती)
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