महसूल सज्जांवरील तलजठयजांच्यज मुख्यजलयी
कजयालयीन वजपरजकरीतज घेतलेल्यज खज्गी
्जगजांच्यज भजडयजांच्यज रक्कमेत वजढ करुन
नवीन भजडे मां्ुर करणेबजबत.

महजरजष्ट्र शजसन
महसूल व वन ववभजग
शजसन वनणणय क्रमजांकः भजडे वजढ/2011/प्र.क्र.282/ई-10
मांत्रजलय, मुांबई-400 032
तजरीख: 5 ्ुन,2013

वजचज 1) शजसन पवरपत्रक क्र. अेअस
े एन2971/139211/सी-स्पेशल,29/10/1971.
2) शजसन वनणणय क्रमजांकः सांकीणण-1091/प्र.क्र.443/ई-10 विनजांक 14.2.1992.
3) सजवण्वनक बजांधकजम ववभजगजच्यज शजसन पवरपत्रक क्र. आरएनटी1084/890/कज.वम.व्य.3
विनजांक 23.4.1984.
4) सजवण्वनक बजांधकजम ववभजगजच्यज शजसन पवरपत्रक क्र. आरएनटी 2385/58383/ [236]/
वम.व्य. 1 विनजांक 16.2.1987

प्रस्तजवनज महसूल सज्जवरील तलजठयजांच्यज कजयालयजसजठी ग्रजवमण भजगजत तसेच शहरी भजगजत
शजसवकय इमजरती उपलब्ध नजहीत. अशज वठकजणी तलजठी कजयालयजकरीतज खज्गी ्जगज भजडयजने
घेण्यजत येतजत. यज ्जगेच्यज भजडे वजढीचज प्रस्तजव शजसनजच्यज ववचजरजवधन होतज. सिर प्रकरणी शजसनजने
खजलीलप्रमजणे वनणणय घेतलेलज आहे.

शजसन वनणणय विनजांक 14.2.1992 च्यज शजसन वनणणय क्र. सांकीणण-1091/प्र.क्र.443/ई-10 अन्वये तलजठी
सज्जवरील तलजठी कजयालयजकरीतज खज्गी ्जगज भजडयजने घेतल्यजस िरमहज रुपये 125/-इतके
भजडे मां्ुर करण्यजत आले होते. यजत वजढ करण्यजत येत असून नवीन भजडे खजलीलप्रमजणे मां्ुर
करण्यजत येत आहे.
1) ग्रजवमण भजगजतील तलजठी सज्जवरील तलजठी कजयालयजकरीतज खज्गी ्जगज भजडयजने घेतल्यजस
त्यज ्जगेचे िरमहज भजडे रुपये 1000/- इतके करण्यजत येत आहे.
2) शहरी भजगजतील तलजठी सज्जवरील तलजठी कजयालयजकरीतज खज्गी ्जगज भजडयजने घेतल्यजस
त्यज ्जगेचे िरमहज भजडे रुपये 2000/- इतके करण्यजत येत आहे.
उपरोक्त नवीन भजडे खजलील अटींच्यज अवधन रजहू न मां्ुर करण्यजत येत आहे.
1) ग्रजमीण /शहरी भजगजमधील शजसकीय इमजरतीमध्ये तलजठयजांच्यज कजयालयजकरीतज ्जगज उपलब्ध
करुन िे णे शक्य आहे ककवज कसे यजबजबत खजतर्मज करुन घेण्यजत यजवी.
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2) सजवण्वनक बजांधकजम ववभजगजच्यज शजसन पवरपत्रक क्र. आरएनटी1084/890/कज.वम.व्य.3 विनजांक
23.4.1984व

सजवण्वनक

बजांधकजम

ववभजगजच्यज

शजसन

आरएनटी2385/58383/[236]/वम.व्य. 1 विनजांक 16.2.1987

पवरपत्रक

क्र.

नमूि केल्यजनुसजर सांबांवधत

कजयणकजरी अवभयांतज यजांचेकडू न भजडे योग्यतज प्रमजणपत्र प्रजप्त करुन घेण्यजची कजयणवजही करण्यजत
यजवी.
3) महसूल सज्ज व्यवतवरक्त इतरत्र शजसकीय कजयालयजत कजम करणजऱ्यज तलजठयजांनज हे भजडे िे य
नजही.
4) खज्गी ्जगेच्यज भजडयजची पजवती भजडे प्रिजन केल्यजनांतर लगेच विनजांकीत व मुद्जांककत करुन
घ्यजवी.
5) वह भजडे वजढ विनजांक 1 ्ुलै,2013 पजसून मां्ुर करण्यजत येत आहे.
6) शजसकीय इमजरतीमधील तलजठी कजयालयजस हे भजडे िे य नजही.
यज वप्रत्यर्ण होणजरज खचण मजगणी क्र. सी-1 , 2053, व्ल्हज प्रशजसन, (094)(03) ग्रजम अवधकजरी
यज लेखजवशर्णअांतगंत 14 भजडे पट्टी व कर यज उविष्ट्टजखजली सन 2013-14 यज आर्थर्क वर्ांत मां्ुर
तरतूिीमधून भजगववण्यजत यजवज.
हज शजसन वनणणय सजवण्वनक बजांधकजम ववभजगजच्यज अनौपचजरीक सांिभं क्र. 132/इमजरती-3,
विनजांक 22.2.2013 अन्वये तसेच ववत्त ववभजगजच्यज अनौपचजरीक सांिभण क्र. 111/2013 /व्यय -9,
विनजांक 4.6.2013 च्यज मां्ुरीनुसजर वनगणवमत करण्यजत येत आहे.
सिर शजसन वनणणय महजरजष्ट्र शजसनजच्यज www.maharashtra.gov.in यज सांकेतस्र्ळजवर
उपलब्ध करण्यजत आलज असून त्यजचज सांकेतजक 201306051630378419 असज आहे . हज आिे श
वड्ीटल स्वजक्षरीने सजक्षजांवकत करुन कजढण्यजत येत आहे .
महजरजष्ट्रजचे रजजयपजल यजांच्यज आिे शजनुसजर व नजवजने.

Swadheen
S Kshatriya

Digitally signed by Swadheen S
Kshatriya
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=REVENUE
AND FOREST, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Swadheen S
Kshatriya
Date: 2013.06.12 16:29:56 +05'30'

(स्वज.वश.क्षवत्रय)
अपर मुख्य सवचव(महसूल)
प्रत,
1. सवण ववभजगीय आयुक्त,
2. सवण व्ल्हजवधकजरी,
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3. महजलेखजपजल (लेखज व अनुज्ञय
े तज) महजरजष्ट्र रजजय-1, मुांबई,
4. महजलेखजपजल (लेखज व अनुज्ञय
े तज) महजरजष्ट्र-2, नजगपुर,
5. सांचजलक लेखज व कोर्जगजर महजरजष्ट्र रजजय, मुांबई,
6. उपसांचजलक, लेखज व कोर्जगजर सांगणक शजखज, नवीन प्रशजसकीय भवन, 5वज म्लज,
मुांबई-400 032,
7. अवधिजन व लेखज अवधकजरी, मुांबई,
8. वनवजसी लेखज परीक्षज अवधकजरी, मुांबई,
9. सवण व्ल्हज कोर्जगजर अवधकजरी,
10. ववत्त ववभजग(व्यय-9) (अर्णसांकल्प-6)
11. सजवण्वनक बजांधकजम ववभजग,मांत्रजलय, मुांबई,
12. सहसवचव, मज. मुख्यमांत्री यजांचे सवचवजलय,
13. खज्गी सवचव, मज.मांत्री (महसूल)
14. खज्गी सवचव, मज रजजयमांत्री(महसूल)
15. अवर सवचव, मुख्य सवचवजांचे कजयालय,
16. महसूल व वन ववभजग(ब-1) कजयासन,
17. वनवड नस्ती (ई-10) महसूल व वन ववभजग,
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