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शासन यनणणि -  
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतणणकू) यनिम, 1979 च्िा यनिम 19 च्िा पोटयनिम (1) व त्िाखालील 

टीप 3 अन सार प्रत्िेक शासकीि अयिकारी/ कमणचाऱ्िाने (गट-ड मिील कमणचारी वगळता) कोणत्िाही 
सेवतेील/पदावरील आपल्िा प्रथम यनि क्तीच्िा वळेी व त्िानांतर शासन यवयहत करेल त्िा-त्िा वळेी यवयहत 
नम न्िामध्िे आपले मत्ता व दायित्व िाबाबतचे यववरण सादर करणे बांिनकारक आहे. सदर यववरण सादर 
करण्िाबाबत सांदभायकत शासन यनणणिान्विे यदलेल्िा सूचना अयिक्रयमत करुन खालीलप्रमाणे स िारीत 
सूचना देण्िात िेत आहेत :- 
(I) प्रथम यनि क्तीच्िा वळेी सादर कराविाचे यववरण :- 

प्रत्िेक राज्ि शासकीि अयिकारी/ कमणचाऱ्िाने (गट-ड मिील कमणचारी वगळता) राज्ि 
शासनाच्िा सेवतेील कोणत्िाही पदावरील यनि क्तीद्वारे होणाऱ्िा त्िाच्िा प्रथम सेवा प्रवशेाच्िा वळेी, 
अशा यनि क्तीच्िा यदनाांकापासून दोन मयहन्िाच्िा कालाविीत त्िाची स्वत:ची मत्ता व दायित्व ेिाबद्दलची 
यववरणे िा यनणणिास जोडलेल्िा प्रपत्र एक, दोन व तीन िा तीन प्रपत्राांमध्िे [म्हणजे (अ) अचल मालमत्तेचे 
यववरण, (ब) चल मालमत्तेचे यववरण आयण (क) कजे व इतर दायित्व ेिाबद्दलचे यववरण] शासनास सादर 
करावीत. िा यनणणिाच्िा यदनाांकास राज्ि शासनाच्िा सेवते असलेल्िा व िापूवी िाप्रमाणे यववरण सादर 
केलेले नसेल अशा सवण अयिकारी/कमणचारी िाांनी असे यववरण यदनाांक 30 जून, 2014 ककवा त्िापूवी 
सादर कराव.े 

(II) त्िानांतर सादर कराविाचे यनितकायलक यववरण :- 
शासन सेवतेील प्रथम यनि क्तीच्िा वळेी सादर करण्िात आलेल्िा यववरणाच्िा नांतर प्रत्िेक 

शासकीि अयिकारी/कमणचारी (गट-ड मिील कमणचारी वगळता) िा यनणणिास जोडलेल्िा प्रपत्र-1, प्रपत्र-
2 व प्रपत्र-3 मध्ि ेत्िाच्िा मालमत्तेचे यववरण िाप ढे प्र त्िेक  विी सादर करेल. असे पयहले यववरण यदनाांक 
31 माचण, 2014 च्िा स्स्थतीस अन सरुन यदनाांक 30 जून, 2014 पूवी सादर करण्िात िावे.  
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तसेच, िानांतर प्रत्िेक विी त्िा-त्िा विाच्िा 31 माचणच्िा स्स्थतीस अन सरुन मालमत्तेचे यववरण सोबतच्िा 
प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 मध्ि ेयवयहत नम न्िात त्िा विाच्िा 31 मे पिंत सादर कराव.े 
2.  ही यववरणे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतणणकू) यनिम 1979 च्िा यनिम 19 खालील स्पष्ट्टीकरण (2) 
मध्िे स्पष्ट्ट केलेल्िा यवयहत प्रायिकाऱ्िाांकडे शासकीि अयिकारी/कमणचाऱ्िाांनी प ढीलप्रमाणे सादर 
करावीत:- 

(i) गट-अ च्िा अयिकाऱ्िाांच्िा बाबतीत, कािालि प्रम ख आयण यवभाग प्रम ख िाांच्िाद्वारे 
शासनाकडे सादर करावीत.  

(ii) गट-ब च्िा अयिकाऱ्िाांच्िा बाबतीत, ज्िा कािालिात यववरण सादर करण्िाच्िा वळेी ते काम 
करीत असतील त्िा कािालिाच्िा प्रम खाांच्िा द्वारे यवभागप्रम खाांकडे सादर करावीत. 

(iii) गट-क च्िा कमणचाऱ्िाांनी आपली यववरणे, यववरण सादर करण्िाच्िा वळेी ते ज्िा यवभागात/ 
कािालिात काम करीत असतील कािालिाच्िा प्रम खाकडे सादर करावीत.  

 

3. सांबांयित अयिकारी/कमणचारी िाांनी ही यववरणे सीलबांद यलफाफ्िात सादर करावीत. ही यववरणे 
प्राप्त झाल्िानांतर यवयहत प्रायिकारी ती स्वत:च्िा ताब्िात ठेवील.  

4. यववरणपत्रे सादर न करणे व यवलांबाने सादर करण्िाचे पयरणाम :- 

(अ) िा आदेशाप्रमाणे कोणतेही यववरण यवयहत कालाविीत सादर न केल्िास ती गैरवतणणकू 
मानण्िात िेईल व अशा गैरवतणणकूीबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा (यशस्त व अपील) यनिम 1979 च्िा 
तरतूदीन सार यशस्तभांगयवििक कारवाई करण्िात िईेल. 

(ब) अशाप्रकारची त्िा त्िा विाची वार्षिक मालमत्ता यववरणपत्रे सादर केली असणे ही राज्ि 
शासनामिील सवण टप्प्िाांवरील पदोन्नती, आश्वायसत िोजनेअांतगणतच्िा पदोन्नती,  प्रयतयनि क्ती, यवदेश 
दौरा िासाठी पूवणअट म्हणनू यवयहत करण्िात िेत आहे. पयरणामी कोणत्िाही अयिकारी/ कमणचाऱ्िास 
आश्वायसत व यनियमत पदोन्नतीचा लाभ देण्िापूवी ककवा प्रयतयनि क्तीस अन मती देण्िापूवी तसेच, 
कािालिीन यवदेश दौऱ्िास अन मती देण्िापूवी त्िाने त्िा विाचे 31 माचण रोजीचे मालमत्ता यववरणपत्र 
सादर केल ेनसल्िास त्िाांना पदोन्नती/ आश्वायसत िोजनेतील पदोन्नती देण्िात िेऊ निे व अशी 
यववरणपत्रे सादर केल्िानांतरच त्िाांना पदोन्नती यदली जाईल, असे पहाव.े तसेच, असे यववरणपत्र 
सादर केल ेनसेल तर त्िास प्रयतयनि क्ती ककवा यवदेश दौऱ्िास अन मती देण्िात िेऊ नि.े 

5. एखाद्या यवयशष्ट्ट प्रकरणामध्िे शासकीि कमणचाऱ्िाची सचोटी सांशिास्पद आहे आयण/ककवा त्िाने 
त्िाच्िा ज्ञात उत्पन्नाचा यवचार करता, अपसांपदा साठयवली आहे अशी यवयहत प्रायिकाऱ्िाची  खात्री झाली 
तर अशाप्रकरणी मांजूरी आदेश, प्रयतवदेने इत्िादी अयभलेखाच्िा आिारे असा प्रायिकारी कमणचाऱ्िाच्िा 
यववरणाची छाननी केव्हाही करु शकेल आयण लाचल चपत प्रयतबांिक यवभागामाफण त सखोल चौकशी 
स द्धा करुन घेऊ शकेल. चौकशीच्िा सांदभात लाचल चपत प्रयतबांिक यवभागास ही यववरणे पायहजे 
असतील तेव्हा ती उपलब्ि करुन यदली जातील. 
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6. सवण शासकीि अयिकारी/कमणचाऱ्िाांकडून (गट-ड मिील कमणचारी वगळता) यनित यदनाांकापिंत 
त्िाांचे मत्ता व दायित्व यववरणपत्रे प्राप्त होऊन ती अयभलेखावर ठेवली जातील िाची जबाबदारी सांबांयित 
सक्षम प्रायिकाऱ्िाांची असेल. प्रयतयनि क्तीवर असलेल्िा शासकीि अयिकारी/कमणचारी िाांच्िाबाबतीत 
त्िाांच्िा मूळ यवभागातील प्रायिकारी (Cadre Controlling Authority) सांबांयित मत्ता व दायित्व यववरणपत्रे 
यमळवून ती अयभलेखावर ठेवण्िास जबाबदार राहतील. 

सदर आदेश शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा सांकेतस्थळावर उपलब्ि असून त्िाचा 
सांकेताांक 201406021455346507 असा आहे. हे आदेश यडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांयकत करुन 
काढण्िात िेत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्िपाल िाांच्िा आदेशान सार व नावाने,  

 ( डॉ. भगवान सहाि) 
 प्रिान सयचव (सेवा) 
प्रत, 

1. राज्िपालाांच ेसयचव, 
2. म ख्िमांत्रिाांचे प्रिान सयचव, 
3. उप म ख्िमांत्रिाांच ेसयचव, 
4. म ख्ि सयचव, महाराष्ट्र शासन, 
5. शासनाच ेसवण अपर म ख्ि सयचव/ प्रिान सयचव/ सयचव, 
6. सवण मांत्री/ राज्िमांत्री िाांचे खाजगी सयचव/ स्वीि सहािक, 
7. * प्रबांिक, उच्च न्िािालि (मळू शाखा), म ांबई 
8. * प्रबांिक, उच्च न्िािालि (अपील शाखा), म ांबई 
9. * प्रबांिक, लोक आि क्त व उप लोक आि क्त िाांच ेकािालि, म ांबई 
10. * सयचव, महाराष्ट्र यविानसभा सयचवालि, म ांबई, 
11. * सयचव, महाराष्ट्र यविानपयरिद सयचवालि, म ांबई, 
12. * सयचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आिोग, म ांबई, 
13. * आि क्त, राज्ि यनवडणकू आिोग, म ांबई,  
14. सवण मांत्रालिीन यवभागाांच्िा आस्थापना शाखा, 
15. सवण मांत्रालिीन यवभागाच्िा यनिांत्रणाखालील सवण यवभाग प्रम ख/ कािालि प्रम ख, 
16. महासांचालक, लाचल चपत प्रयतबांिक यवभाग, म ांबई, 
17. महासांचालक, मायहती व जनसांपकण  महासांचालनालि,  म ांबई (5 प्रती), 
18. सवण यविानमांडळ सदस्ि, 
19. यविीमांडळ ग्रांथालि, यविानभवन, म ांबई (10 प्रती), 
20. सामान्ि प्रशासन यवभागातील सवण कािासने, 
21. यनवडनस्ती 

* पत्राने  

http://www.maharashtra.gov.in/


 
 

मत्ता व दायित्वे यववरण पत्र 

प्रपत्र-1 

अचल मालमते्तचे यववरण  

यनि क्तीच्िा……………यदनाांकाच्िा स्थथतीस अन सरून /यदनाांक  31 माचण …………. च्िा स्थथतीस अन सरून 

अयिकारी/कमणचारी िाचे नाव :-    पदनाम:-  

सांवगण :-       सध्िाचे मळू वेतन :- 

अ. 
क्र.  

अशी 
मालमत्ता जेथे 
असेल त्या 
नठकार्ाचा 
पोस्टाचा 
सांपरू्ण पत्ता 
(नजल्हा/ 
र्ालकुा/ 
शहर/ गाि ) 

अशा मालमते्तचे 
नाि ि सांपरू्ण 
र्पशील  (घर/ 
बांगला सिननका, 
जनमन, 
याबाबर्चा सांपरू्ण 
र्पशील ि 
क्षेत्रफळ) 

अशा 
मालमते्तच्या 
बाांिकामाची/ 
खरेिीची/ जनमन 
असल्यास 
नर्च्या खरेिीची 
ककमर् (सांपानिर् 
केल्याचे िर्षण 
नमिू करािे)  

मालमते्तची 
सध्याची 
ककमर् 
 

सिर मालमत्ता 
कोर्ाच्या नािे 
आहे ?. स्िर्:च्या 
नािे नसेल र्र 
ज्याच्या/नजच्या 
नािे आहे त्या 
व्यक्र्ीशी 
शासकीय 
अनिकारी/ 
कमणचारी याचे 
नारे्. 

सिर मालमत्ता कशी 
ि कोर्ाकडून 
सांपानिर् केली त्याचा 
र्पशील (खरेिी 
केली, भाडेपट्टयाने  
घेर्ली, गहार्खर् 
करून घेर्ली, 
िारसहक्काने/ भेट 
ककिा अन्य मागाने 
नमळाली.)   

मालमते्त 
पासनू 
नमळर्ारे 
एकूर् 
िार्षर्षक 
उत्पन्न  
  

 
शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

िर नमिू केलेली मानहर्ी माझ्या मानहर्ीप्रमारे् ि निश्िासाप्रमारे् सांपरू्ण सत्य ि नबनचकू आहे. 

सही :- 
नाि :- 
पिनाम :- 
निनाांक :- 



 
 

यटपा :-  

(1) स्र्ांभ 5 मध्ये सध्याची अांिानजर् ककमर् नोंििािी. 
(2)  रकाना 7 मध्ये र्ात्परुर्ी गहार् ककिा लीजद्वारे मालमत्ता सांपािन करण्यार् आली असेल र्ी सदु्धा 

निचारार् घ्यािी. र्ी लीजद्वारे (भाडेपट्टीद्वारे) सांपािन करण्यार् आली असेल र्र नर्चे एकूर् िार्षर्षक 
भाडे, आनर्  जर िारसा, भेट ककिा अिलाबिल करुन र्ी सांपािन करण्यार् आली असेल र्र 
सांपािन केलेल्या मालमते्तचे अांिाजे मलू्य नमिू करािे. 

(3)  हे प्रपत्र प्रत्िेक विी 31 माचणच्िा स्थथतीस अन सरून त्िा विीच्िा 31 मे पिंत सादर 
करावे.  



 
 

मत्ता व दायित्वे यववरण पत्र 

प्रपत्र-2 

चल मालमते्तचे यववरण 

यनि क्तीच्िा.……यदनाांकाच्िा स्थथतीस अन सरून /यदनाांक  31 माचण …….. च्िा स्थथतीस अन सरून 

अयिकारी/कमणचारी िाचे नाव :-     पदनाम:- 

सांवगण :-        सध्िाचे मळू वेतन :- 
अ. 
क्र. 

चल 
मालमते्तचे 
िर्णन  

चल मालमते्तचा 
सांपरू्ण र्पशील 
(बकँ/ पोस्ट 
ऑनफस, इत्याकिचे 
पत्तयाांसह)  

खात्यािर असलेली रक्कम/ रोकड सलुभ 
मते्तचे िशणनी मलू्य/ निमा पॉनलसीद्वारे 
आश्िानसर् रक्कम/ जडजिानहर, चाांिी 
ककिा अन्य मौल्यिान िार्,ू रत्ने ि इर्र 
जांगम मालमत्ता सांपािन केली त्यािेळचे 
मलू्य/ककमर् 

स्िर्:च्या नािे नसेल 
र्र ज्या व्यक्र्ीच्या 
नािािर आहे त्याचे 
शासकीय 
कमणचाऱ्याशी नारे्.  

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

िर नमिू केलेली मानहर्ी माझ्या सांपरू्ण मानहर्ीप्रमारे् ि निश्िासाप्रमारे् सांपरू्ण सत्य ि नबनचकू आहे. 

सही :- 
नाि :- 
पिनाम :- 
निनाांक :- 



 
 

यटपा :-  

(1) सिर प्रपत्रार् खालील बाबींचा समािेश असािा. 
(अ) सिण रोकड सलुभ मत्ता, जसे रोकड, सिण प्रकारची बकँ खार्ी, आिर्ण ठेि खार्ी, मिुर्बांि ठेिी, 

कॅश सर्षटनफकेट्स, सािणजननक भनिष्ट्य ननिाह ननिी खार्ी, पोस्ट ऑनफस बचर् खार्ी, पोस्ट 
ऑनफस मिुर्बांि ठेिींची खार्ी, राष्ट्रीय बचर् प्रमार्पते्र, सामानजक सरुक्षा प्रमार्पते्र, मिुर्ीच्या 
आिर्ण ठेिी, शेअसण, कजणरोखे, कजे इत्यािी सिण प्रकरर्ी ठेिींची रक्कम, मलू्य, िशणनी मलू्य 
इत्यािी मानहर्ी नमिू करािी. 

(आ)  सिणसािारर् भनिष्ट्य ननिाह ननिी/अांशिायी भनिष्ट्य ननिाह ननिी, जीिन निमा पॉनलसी, 
पोस्टल निमा पॉनलसी, सिणसािारर् भनिष्ट्य ननिाह ननिीर्ील, अांशिायी भनिष्ट्य ननिाह 
ननिीर्ील जमा रक्कम ि प्रत्येक निमा पॉनलसीद्वारे आश्िानसर् असलेली रक्कम िशणनिण्यार् 
यािी. 

(इ) जडजिानहर (एकूर् मलू्य िशणिािे)  
(ई) चाांिी ि इर्र बहुमोल िार् ूि जडजिानहरार् मोडर् नसलेली मौल्यिान रत्ने (सिांचे  एकूर् 

मलू्य) आनर्, 
(उ) इर्र चल मालमत्ता जसे की, मोटारगाड्या, स्कुटसण/मोटार सायकल, रेनिजरेटर, 

एअरकां नडशनर, रेनडओ/रेनडओग्राम/टी.व्ही.सेट (िरूनचत्रिार्ी सांच) ज्याांची ककमर् प्रत्येक 
प्रकरर्ी  मळू िेर्नाच्या िपुटीपेक्षा जास्र् आहे अशा इर्र िस्र्ु (रोजच्या िापरार्ील कपडे, 
भाांडी, पसु्र्के, काच सामान इत्यािी िस्र् ूिगळून) प्रत्येक िस्र्चेु िेगिेगळे मलू्य िशणनिण्यार् 
यािे. 

(2)  िरील टीप (1) (अ) मध्ये िशणनिलेल्या रोकड सलुभ मते्तबाबर् ि टीप (1) (आ) मध्ये िशणनिलेल्या 
भनिष्ट्य ननिाह ननिी/अांशिायी भनिष्ट्य ननिाह ननिी आनर् निमापते्र (इन्शरुन्स पॉनलसीज) बाबर्चे िर्णन 
स्र्ांभ 2 मध्ये नमिू करािे.  (बकेँचे नाि, पत्ता, पोस्ट ऑनफसचा पत्ता, यनुनट रस्ट ऑफ इांनडयाच्या 
शाखेचा पत्ता, कां पनी/फमण/ ऋर्को याांचे पते्त) इ. परू्ण र्पशील स्र्ांभ 3 मध्ये नमिू करण्यार् यािा. 
(3) भाडे खरेिी र्त्िािर ि हप्रे्बांिीिर घेर्लेल्या िस्र्ूांच्या पोटी हे नििरर् सािर करण्याच्या 
निनाांकापयंर् भरलेली रक्कम नमिू करािी. 
(4) हे प्रपत्र प्रत्िेक विी 31 माचणच्िा स्थथतीस अन सरून त्िा विीच्िा 31 मे पिंत सादर 
करावे. 



 
 

मत्ता व दायित्वे यववरण पत्र 

प्रपत्र-3 

दायित्वाांचे  यववरण 
यनि क्तीच्िा……………यदनाांकाच्िा स्थथतीस अन सरून /यदनाांक  31 माचण …….. च्िा स्थथतीस अन सरून 

अयिकारी/कमणचारी िाचे नाव :-     पदनाम:- 

सांवगण :-        सध्िाचे मळूवेतन :- 

अ.क्र. 
 
 

रक्कम 
 
  

िनकोचे नाि ि पत्ता 
  

िानयत्ि पत्करल्याचा निनाांक 
 
 
 

व्यिहाराचा र्पशील 
 

शेरा 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

िर नमिू केलेली मानहर्ी माझ्या सांपरू्ण मानहर्ीप्रमारे् ि निश्िासाप्रमारे् सांपरू्ण सत्य ि नबनचकू आहे. 

सही :- 
नाि :- 
पिनाम :- 
निनाांक :- 

 



 
 

 
यटपा :-  

(1) िोन मनहन्याांच्या मळू िेर्नाच्या रकमेपेक्षा अनिक नसर्ारी प्रत्येक कजाची रक्कम नमिू 
करण्याची आिश्यकर्ा असर्ार नाही. 

(2)  या नििरर्पत्रार् िाहन खरेिीसाठी अनग्रम, घरबाांिर्ीसाठी अनग्रम (िेर्न अनग्रम आनर् 
प्रिास भत्त याांचे अनग्रम, सिणसािारर् भनिष्ट्य ननिाह ननिीर्नू घेण्यार् आलेली अनग्रमे आनर् 
निमापत्रािर आनर् कायम ठेिीिर काढलेले अनग्रम याव्यनर्नरक्र्) इत्यािी सारख्या शासकीय 
कमणचाऱ्याने घेर्लेल्या कजांच्या अनग्रमाांचाही अांर्भाि करािा. 

(3) हे प्रपत्र प्रत्िेक विी 31 माचणच्िा स्थथतीस अन सरून त्िा विीच्िा 31 मे पिंत सादर 
करावे. 

***** 
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