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महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन धविाग 

शासन धनणयर् क्रमाांक :- मराअ 2015/प्र. क्र. 110/म-5 
मादाम कामा मागय, हुिात्मा राजगुरु चौक 

मांत्रालर्, मुांबई - 400 032. 
धदनाांक:   29 जुलै, 2015. 

 

वाचा : 1) शासन धनणयर् क्र.सुजअ 2013/प्र.क्र.83/म-8, धद.18.07.2013 

प्रस्िावना : 

सवय सामान्र् जनिा, शेिकरी व शेिमजूर र्ाांचा त्र्ाांच्र्ा दैनांधदन कामकाज व धवधवि प्रश्ाांच्र्ा 
सांदिाि महसूल धविागाांिगयि क्षते्रीर् कार्ालर्ाांशी धनर्धमि सांबांि र्ेिो. शेिकरी व सामान्र् जनिेच े
दैनांधदन प्रश् त्वरीि धनकाली काढण्र्ाच्र्ा अनुषांगाने िसेच "महसूल प्रशासन अधिक लोकाधिमुख, 
कार्यक्षम, गिीमान व पारदशयक करण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने राज्र्ाि गेल्र्ा 4 वषाि सुवणयजर्ांिी राजस्व 
अधिर्ान र्शस्वीरीत्र्ा राबधवण्र्ाि आला आहे. सदर अधिर्ानाि काही नवीन लोकाधिमुख व 
प्रशासकीर् घटकाांचा समावशे करुन "महाराजस्व अधिर्ान" राबधवण्र्ाची बाब शासनाच्र्ा धवचारािीन 
होिी. त्र्ाअनुषांगाने शासन पुढीलप्रमाणे धनणयर् घेि आहे.  
 

शासन धनणयर् :  

               सवय सामान्र् जनिा व शेिकरी र्ाांच े महसूल धविागाांिगयि क्षते्रीर् कार्ालर्ाांशी सांबांधिि 
दैनांधदन प्रश् सत्वर धनकालाि काढणे व महसूल प्रशासन अधिक लोकाधिमुख, कार्यक्षम व गधिमान 
करण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने राज्र्ाि "महाराजस्व अधिर्ान" हा महत्वाकाांक्षी कार्यक्रम सवय धजल्हर्ाांमध्र्े धद.1 
ऑगस्ट, 2015 पासून राबधवण्र्ाचा शासन धनणयर् घेि आहे. 

 

 

2.    महाराजस्व अधिर्ान अांिगंि खालील लोकाधिमुख व प्रशासकीर् घटकाांचा समावशे राहील.   

(I) लोकाधिमुख घटक : 

               महाराजस्व अधिर्ानाांिगयि खालील लोकाधिमुख घटक धजल्हाधिकारी/अपर धजल्हाधिकारी 
र्ाांचे नेिृत्वाखाली धजल्हाधिकारी कार्ालर्ापासून गावपािळीपर्ंि प्रिावीपणे राबधवण्र्ाि र्ाविे :- 
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(i) धवधवि दाखल ेधशबीरे घेऊन प्रदान करणे :- 
 

सवयसामान्र् जनिेस शैक्षधणक व अन्र् कामाकरीिा धवधवि स्वरुपाच्र्ा दाखल्र्ाांची आवश्र्किा 
असिे. र्ासांबांिी प्रधक्रर्ा सुकर करण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने धवद्यार्थ्र्ांना लागणा-र्ा प्रमाणपत्राांकरीिा 
सहामाही/वार्षषक पधरक्षचे्र्ा पुवी व सुट्टीच्र्ा धदवशी िसेच सवयसािारण जनिेस आवश्र्क 
दाखल्र्ाांसाठी जनिेच्र्ा सोर्ीच्र्ा मध्र्विी धठकाणी धशधबरे आर्ोधजि करून त्र्ाधठकाणी 
दाखल्र्ाांकरीिा आवश्र्क िे अजय व कागदपत्रे र्ाबाबि जनिेस माधहिी द्यावी व त्र्ाच धठकाणी अजय 
िरून घेवून धवधवि दाखले धनगयधमि करण्र्ाि र्ाविे. र्ासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दिी अवलांधबण्र्ाि 
र्ावी :-           

 सवय प्रथम िालुक्र्ािील सवय शाळा व महाधवद्यालर्ाांची िसेच अन्र् वाटप कें द्ाांची 
सांख्र्ा धनिारीि करण्र्ाि र्ावी. 

 त्र्ानांिर िेथे घ्र्ावर्ाच्र्ा "दाखले वाटप धशबीराांच्र्ा" िारखा धनधिि करण्र्ाि र्ाव्र्ाि  
व त्र्ास व्र्ापक प्रमाणाि प्रधसध्दी द्यावी. 

 धशधबरासाठी धनधिि केलेल्र्ा शाळा ककवा महाधवद्यालर्ाच्र्ा मुख्र्ाध्र्ापक/प्राचार्ांना 
धवधवि प्रमाणपत्राांकधरिा आवश्र्क असलेले अजाचे छापील नमुने व आवश्र्क असणा-
र्ा दस्िऐवजाांची र्ादी पुरधवण्र्ाि र्ावी जेणेकरुन धशबीराच्र्ा  धदवशी पधरपूणय धवहीि 
नमुन्र्ाि िरलेले अजय धवद्यार्थ्र्ांकडून प्राप्ि करुन घेिा रे्िील. 

 धशबीराच्र्ा धदवशी आवश्र्क असलेला सवय अधिकारी व कमयचारी वगय धशबीरास 
उपस्स्थि राहील हे सुधनधिि करण्र्ाि र्ाव ेजेणेकरुन धवद्यार्थ्र्ांस/अजयदारास त्र्ाच 
धदवशी प्रमाणपत्रे/दाखल ेपुरधविा र्ेिील. 

 र्ा सांदिाि शासन पधरपत्रक क्रमाांक - सांकीणय 02/2010/प्र.क्र.15/ई-1, धदनाांक                 
3 ऑगस्ट, 2010 मध्र् ेसधवस्िर कार्यपध्दिी देण्र्ाि आलेली आहे. त्र्ा कार्यपध्दिीचे 
पालन करण्र्ाि र्ाव.े 
 

(ii) धवस्िारीि समािान र्ोजना राबधवणे :-  
 

धवस्िारीि समािान र्ोजनेअांिगयि धवधवि खात्र्ाांच्र्ा अधिका-र्ाांनी धवधशष्ट्ट धदवशी ग्राम/मांडळ 
स्िरावर एकत्र र्ेऊन जनिेच्र्ा समस्र्ाांचे जागेवरच धनराकरण करणे सांकस्ल्पि आहे. र्ा धवस्िाधरि 
समािान र्ोजनेंिगयि शासनाच्र्ा धवधवि धविागाांचे अधिकारी व कमयचारी र्ाांनी ग्राम/मांडळ स्िरावर 
मधहन्र्ािून एका धवधशष्ट्ट पूवयधनर्ोधजि धदवशी एकत्र र्ाव ेव जनिेस शासनाच्र्ा धवधवि र्ोजनाांचा लाि 
प्रत्र्क्ष देण्र्ाची कार्यवाही करावी. त्र्ासाठी र्ा धवस्िारीि समािान र्ोजनेचे अत्र्ांि सूक्ष्म धनर्ोजन 
धजल्हाधिकारी र्ाांनी करुन त्र्ामध्र्े सवय धविागाांना र्ोग्र् प्रकारे सामावून घ्र्ाव े व त्र्ास व्र्ापक 
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पूवयप्रधसध्दी द्यावी. प्रत्र्क्षाि कार्यक्रमाांचे आर्ोजन लोकप्रधिधनिी/वधरष्ट्ठ अधिकारी र्ाांच्र्ा उपस्स्थिीि 
करण्र्ाि र्ाव.े 
 
(iii) महसूल अधिका-र्ाांकडे 6 मधहन्र्ाांपेक्षा जास्ि प्रलांधबि सवय अियन्र्ाधर्क प्रकरणे धडसेंबर 2016 पर्ंि 
अांधिम धनणयर् देवून धनकाली काढणे :- 
 

महसूल अधिका-र्ाांकडील अियन्र्ाधर्क कामकाज हे शेिक-र्ाांच्र्ा व जनिेच्र्ा दृष्ट्टीने अत्र्ांि 
धजव्हाळर्ाची बाब असल्र्ाने र्ा कामासाठी धवशेष स्विांत्र वळे देणे गरजेचे आहे. त्र्ामुळे र्ावषी 
अियन्र्ाधर्क प्रकरणाांच्र्ा धनपटा-र्ासाठी आठवडर्ािील मांगळवार हा धदवस धनधिि करण्र्ाि र्ेि 
आहे. र्ा धदवशी अन्र् बैठका, दौरे इत्र्ादी न करिा पूणय धदवस सवय महसूल अधिका-र्ाांनी अियन्र्ाधर्क  
कामकाज कराव.े त्र्ाचप्रमाणे प्रलांधबि अियन्र्ाधर्क प्रकरणाांच्र्ा सांख्र्ेचा धवचार करिा आठवड्यािील 
अन्र् धदवशीही अियन्र्ार्ीक प्रकरणे सुनावणी व धनणयर्ास्िव ठेवण्र्ाि र्ावीि व 6 मधहन्र्ाांवरील 
प्रलांधबि प्रकरणे धडसेंबर 2016 पर्ंि अांधिम धनणयर् देवून धनकाली काढण्र्ाि र्ावीि. 
 

 

(iv) एक मधहन्र्ाच्र्ावर प्रलांधबि असलले े फेरफार धनकाली काढणे व त्र्ाकधरिा मांडळ मुख्र्ालर्ी 
फेरफार अदालि घेणे :- 
 

 सवय प्रथम िहधसल स्िरावर मांडळ धनहार् एक मधहन्र्ाचे वर प्रलांधबि असलेल्र्ा फेरफाराांची 
सांख्र्ा धनधिि करण्र्ाि र्ावी. 

 िदनांिर प्रत्र्ेक नार्ब िहधसलदाराांकडे एक ककवा जास्िीि जास्ि दोन महसूल मांडळाांमध्र्े 
एक मधहन्र्ाच्र्ा वर प्रलांधबि फेरफार धनकाली काढण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने “फेरफार अदालि” 
आर्ोधजि करण्र्ाची जबाबदारी सोपधवण्र्ाि र्ावी. 

 सदर फेरफार अदालि प्रत्र्ेक मधहन्र्ाच्र्ा दुस-र्ा बुिवारी महसूल मांडळाच्र्ा मुख्र्ालर्ी 
आर्ोधजि करण्र्ाि र्ावी व र्ाबाबि व्र्ापक प्रधसध्दी देण्र्ाि र्ावी. 

 फेरफार अदालिच्र्ा धदवशी प्रलांधबि फेरफार नोंदीच्र्ा सांदिाि अजयदार व हरकिदार र्ाांना 
आवश्र्क त्र्ा पुराव्र्ाांसह उपस्स्थि राहण्र्ाबाबि नोटीस बजावण्र्ाि र्ावी. 

 सदर प्रलांधबि फेरफार धनर्मानुसार असल्र्ास त्र्ाच धदवशी प्रमाधणि करण्र्ाि र्ाविे. 
 दुय्र्म धनबांिकाकडून दरमहा प्राप्ि होणा-र्ा 'अ पत्रकाची' गाव दप्िरी नोंद घेण्र्ाि आल्र्ाची 

खात्री करण्र्ाि र्ावी व गेल्र्ा 10 वषािील अशा प्रलांधबि ' अ पत्रकाांचा ' आढावा घेऊन 
त्र्ासांबांिी फेरफार नोंदी पूणय करण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  
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(v)    माचय 2016 अखेरपर्िं "ई फेरफार" सुधविा प्रत्र्ेक गावाि उपलब्ि करुन देणे :-  
 
               राष्ट्रीर् िमूी अधिलेख आिुधनकीकरण कार्यक्रमाांिगयि राज्र्ाि प्रत्र्ेक गावाि ई-फेरफार 
सुधविा माचय 2016 अखेरपर्ंि उपलब्ि करुन देण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने धनर्ोजन करण्र्ाि र्ाव.ेिसेच र्ाची 
प्रिावी अांमलबजावणी करण्र्ाि र्ावी. 
 
(vi)    िसूांपादन केलले्र्ा प्रकरणी कमी जास्ि पत्रके िर्ार करुन गाव दप्िर अद्यर्ावि करणे :- 

खाजगी जधमनींचे िसूांपादन झाल्र्ानांिरही प्रत्र्क्षाि कमी जास्ि पत्रके िर्ार करुन गाव 
दप्िरािील सवय नोंदी अद्यर्ावि न केल्र्ामुळे गाव दप्िराि मूळ मालकाांची नाव े िशीच राहाि 
असल्र्ाचे व काही  प्रकरणाि त्र्ािून कार्देशीर गुांिागुांिी धनमाण झाल्र्ाचे धनदशयनास आले आहे. हे 
टाळण्र्ासाठी, सवय धजल्हाधिका-र्ाांनी िधूमअधिलेख कार्ालर्ाांकडून मागील सवय िसूांपादन 
धनवाडर्ाांची कमी-जास्ि-पत्रके धमळवून त्र्ाांचा अांमल गाव दप्िराि धदला गेला आहे का र्ाची खात्री 
करण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने धनवाडाधनहार् व गाव/ेवाडर्ा धनहार् माधहिी सांकधलि करुन त्र्ा धनवाडर्ाचा 
अांमल पूणयपणे गाव दप्िरी घेण्र्ाि आला आहे का, र्ाची शहाधनशा करण्र्ाि र्ावी व अांमल घेिला 
गेला नसल्र्ास चालू वषाि अांमल देण्र्ाची प्रधक्रर्ा पूणय करण्र्ाि र्ावी. 

 
(vii)    गाव नकाशाप्रमाणे अधिक्रमीि व बांद झालले े गाडी रस्िे/पाणांद/पाांिण/शेिरस्िे/धशवाररस्िे/ 
शेिावर जाण्र्ाचे पार्मागय मोकळे करणे:- 

गाव नकाशाप्रमाणे अधिक्रमीि व बांद झालेले गाडी रस्िे/पाणांद/पाांिण/शेिरस्िे/ 
धशवाररस्िे/शेिावर जाण्र्ाचे पार्मागय लोकसहिागाद्वारे मोकळे करणे र्ासाठी सवय धजल्हर्ाि धवशेष 
मोहीम राबधवण्र्ाि र्ावी.र्ासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दिी अनुसरण्र्ाि र्ावी :- 

 
 सवय प्रथम सांबांिीि िलाठी र्ाांचेमाफय ि अधिक्रमीि व बांद झालेल्र्ा 

पाणांद/पाांिण/शेिरस्िे/धशवार रस्िे/गाडी रस्िे/शेिावर जाण्र्ाचे पार्मागय अशा  
रस्त्र्ाांबाबि माधहिी सांकलीि करण्र्ाि र्ावी. 

 वरीलप्रमाणे सांकधलि केलेल्र्ा रस्त्र्ाांची माधहिी सवय गावक-र्ाांना व्हावी र्ाकधरिा 
सदर रस्त्र्ाांची माधहिी ग्रामपांचार्ि/चावडीमध्र्े गाव नकाशाि दशयवून िेथे दशयनी 
िागाि लावण्र्ाि र्ावी.  

 त्र्ानांिर सवयप्रथम जे शेिकरी अधिक्रमीि व बांद झालेले रस्िे मोकळे करुन देण्र्ास 
स्वि:हून पुढाकार घेिील अशा अधिक्रमीि व बांद झालेले रस्िे मोकळे करण्र्ाची 
कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. 
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 त्र्ानांिर अधिक्रमणामुळे बांद झालेले उवयरीि रस्िे मोकळे करण्र्ाबाबि उपलब्ि 
कार्देशीर िरिुदींचा आिार घेऊन पुढील कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. 

 

(viii)     जधमनीच्र्ा अनधिकृि अकृधषक वापराच्र्ा प्रकरणाांची शोि मोहीम घेऊन कारवाई करणे :-  
  धवनापरवाना अकृषीक वापराखाली आणलेल्र्ा जधमनींचा शोि घेण्र्ासाठी मोहीम घेवून 

त्र्ासांदिाि सांबांधििावर दांडात्मक/धनर्मानुसार कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. अशा प्रकरणी धवहीि 
कार्यपध्दिीनुसार अनधिकृि अकृधषक वापर धनर्मानुकूल करणे अथवा धनष्ट्काधसि करण्र्ाची 
कार्यवाही पूणय करण्र्ाची दक्षिा घेण्र्ाि र्ावी. 

 

 
(ix)    शासकीर् जधमनीवरील अधिक्रमणे धनष्ट्कासन मोहीम राबधवणे :- 
 

 शासकीर् जधमनींवरील अधिक्रमणाांचा शोि घेवुन सदर अधिक्रमणे शासनाच्र्ा प्रचधलि 
िोरणास अिीन राहून धनष्ट्कासन करण्र्ाकधरिा धवशेष मोहीम घेवून शासकीर् 
जधमनींवरील सवय अपात्र अधिक्रमणे कालबध्द कार्यक्रम आखून वषयअखेर धनष्ट्काधसि 
करण्र्ाि र्ावीि.पात्र अधिक्रमणे आढळल्र्ास त्र्ासांदिाि शासनाच्र्ा प्रचधलि 
िोरणानुसार आवश्र्क िो प्रस्िाव िर्ार करुन सक्षम प्राधिका-र्ाांकडे अांधिम 
धनणयर्ास्िव सादर करण्र्ाि र्ावा. 
 

 शेिी प्रर्ोजनाची अधिक्रमणे धनर्मानुकूल करण्र्ासांदिाि महसूल व वन धविाग,  
शासन धनणयर् क्रमाांक एलईएन 1090/प्र.क्र.172/ज-1, धद.28.11.1991 नुसार  िसचे 
शासनाचे प्रचधलि िोरण व आदेश धवचाराि घेऊन शासकीर् व गार्रान जधमनीवरील 
अधिक्रमणे धनर्मानुकूल/धनष्ट्काधसि करण्र्ासांदिाि प्रकरणपरत्व ेउधचि धनणयर् घेवून 
प्रलांधबि प्रकरणे धनकाली काढण्र्ाकधरिा धवशेष मोहीम राबधवण्र्ाि र्ावी. 

 

(x)     इनाम व विन जमीन शियिांग िपासणी व कार्यवाही करणे :-   
इनाम व विन जमीनीच्र्ा सांदिाि शियिांग िपासणी मोहीम हािी घेवून प्रकरणपरत्व े

धनर्मानुसार दांडाचे आदेश पारीि करुन वसूली करण्र्ाि र्ावी व अधिकार अधिलेख त्र्ाअन्वर्े 
अद्यर्ावि करण्र्ाि र्ावा. 

 
(xi)          िोगवटादार वगय 2 जधमनीचा अद्यर्ावि “डाटा बँक” िर्ार करणे :-  
 

(अ) शासनाने प्रदान केलले्र्ा शासकीर् जधमनीची िसेच धनर्ांधत्रि सत्ता प्रकाराच्र्ा जधमनींची 
नोंद धजल्हास्िरावर नोंदवहीमध्र्े ठेवण्र्ाि र्ावी व त्र्ामिील माधहिी सांगणकीर् 
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प्रणालीवर साठधवण्र्ाची ही कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. िसेच राज्र्ािील धवधवि 
िोगवटादार वगय-2 प्रकारच्र्ा जधमनीबाबि सुिारीि गाव नमूना नांबर 1-क हा धवहीि 
करण्र्ाि आलेला असून र्ा नमुन्र्ाि सांपूणय धजल्हर्ािील गावधनहार् िोगवटादार वगय-2 
च्र्ा जधमनींची माधहिी अदर्ावि करण्र्ाच्र्ा सूचना महसूल व वन धविाग शासन धनणयर् 
क्रमाांक लोआप्र 2009/प्र.क्र.238/ल-6, धद.17.03.2012 अन्वर्े देण्र्ाि आलेल्र्ा आहेि. 
त्र्ा अनुषांगाने सत्वर अनुपालनात्मक कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. अशा जधमनींची माधहिी 
िर्ार करुन अचकू डाटा बेस िर्ार करण्र्ाि र्ावा व सांबांधिि उपधनबांिकाांना िसचे 
धनर्ोजन प्राधिकरणास व जनिेस माधहिीकधरिा उपलब्ि करुन देण्र्ाि र्ावा.  

 

 
(ब) धवदिािील िमूीिारी वगय-2 प्रवगािील जधमनी  िधूमस्वामीमध्र्े वगय-1 मध्र्े वगय 

करण्र्ाबाबि महसूल व वन धविाग शासन पधरपत्रक क्रमाांक जमीन 12/2011/ 
प्र.क्र.180/ज-1, धद.02.01.2012 ची प्रिावी अांमलबजावणी करण्र्ासाठी व प्रलांधबि 
प्रकरणे सत्वर धनकाली काढण्र्ाकधरिा धवशेष मोहीम राबधवण्र्ाि र्ावी. 

 
 

(xii)     शासकीर् जधमनींवरील िाडेपट्टर्ाांच्र्ा नुिनीकरणासाठी धवशेष मोहीम राबधवणे :-  
 

(अ) महसूल व वन धविाग शासन धनणयर् क्रमाांक जमीन 2505/प्र.क्र.405/ज-2, 
धद.12.12.2012 प्रमाणे बृहन्मुांबईिील व शासन धनणयर् क्रमाांक जमीन 2499/प्र.क्र.125/ज-8, 
धद.01.08.2014 अन्वर् े धवदिािील नझूल जधमनींच्र्ा िाडेपट्टर्ाांच्र्ा नुिनीकरणाधवषर्क 
िोरणाप्रमाणे शासकीर् जधमनीवरील सांपुष्ट्टाि आलेल्र्ा िाडेपट्टर्ाचे नूिनीकरण करण्र्ाची धवशेष 
मोहीम राबधवण्र्ाि र्ावी. ही कार्यवाही करीि असिाना त्र्ामिील शियिांगावर धनर्मानुसार दांडात्मक 
कार्यवाही करुन दांडाची वसूली करण्र्ाि र्ावी.  

 
(ब) उवयधरि महाराष्ट्रािील िाडेपट्टर्ाने धदलेल्र्ा शासकीर् जधमनीची शियिांग धवषर्क िपासणी 

करण्र्ासाठी मोधहम घेण्र्ाि र्ावी. 
 

(II)   प्रशासकीर् घटक :- 
 
                   महाराजस्व अधिर्ानाांिगयि खालील प्रशासकीर् घटक, जमाबांदी आर्ुक्ि िथा सांचालक, 
िमूी अधिलेख, महाराष्ट्र राज्र् पुणे व त्र्ाांची अिीनस्ि कार्ालरे् िसेच धविागीर् आर्ुक्ि 
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कार्ालर्ापासून िे िहधसल कार्ालर्ापर्ंि सवय क्षेत्रीर् महसूली कार्ालर्ाांमध्र्े प्रिावीपणे राबधवण्र्ाि 
र्ाविे:- 
 
(i)     सवय सांवगाची ज् र्ेष्ट् ठिासुची अद्यावि करणे :-  

    गट-अ िे गट-ड सांवगािील कमयचा-र्ाांची अद्यर्ावि ज्र्ेष्ट्ठिासूची िर्ार करुन िी 
माचय 2016 अखेर पर्ंि अांधिमि: प्रधसध्द करण्र्ाि र्ावी. 

 
 

(ii)    धवधवि सांवगासाठी कबदुनामावली अदर्ावि करून प्रमाधणि करणे व Online Roster िरणे:-  
  गट-अ िे गट-ड सांवगािील कमयचा-र्ाांची कबदू नामावली अद्यर्ावि करुन िी 

प्रमाधणि करुन घेण्र्ाि र्ावी िसेच सामान्र् प्रशासन धविागाच्र्ा सूचनेनुसार सदर  माहीिी 
Online Roster प्रणाली मध्र्े िरण्र्ाि र्ावी. 

 
(iii)     पदोन् निी प्रस् िाव िर्ार करणे :- 

 गट-अ िे गट-ड सांवगािील कमयचा-र्ाांची सेवाज्र्ेष्ट्ठिासूची िसेच प्रमाधणि कबदू 
नामावली धवचाराि घेवून पदोन्निीबाबिचे प्रस्िाव सत्वर िर्ार करुन सांबांधिि सक्षम                     
प्राधिका-र्ाकडे सादर करण्र्ाि र्ाविे.  

 
(iv)     प्रलांधबि धविागीर् चौकशी पूणय करणे :- 

    गट-अ िे गट-ड सांवगािील कमयचा-र्ाांची धविागीर् चौकशीबाबिची प्रलांधबि 
प्रकरणे धवहीि मुदिीि धनकाली काढणे आवश्र्क आहे. प्रकरणाचे गाांिीर्य धवचाराि घेवून 
म.ना.से.(धशस्ि व अपील) धनर्म, 1979 मिील िरिुदीनुसार चौकशी सुरु करणे, चौकशी सुरु 
केलेल्र्ा प्रकरणी चौकशी अधिकारी व सादरकिा अधिकारी अधवलांब नेमणे आधण चौकशी 
अहवाल धवहीि मुदिीि प्राप्ि करुन घेऊन धशक्षा अांधिम करण्र्ाबाबि िािडीने कार्यवाही 
करणे आवश्र्क आहे. धदनाांक 1 एधप्रल, 2015 रोजी दोन वषे व त्र्ाहून अधिक काळ प्रलांधबि 
धविागीर् चौकशी प्रकरणाांवर धडसेंबर, 2015 पवूी अांिीम कार्यवाही होईल, हे सुधनधिि 
करण्र्ाि र्ाव.े  

 
 

(v)     सेवापुस् िके अद्यर्ावि करणे :- 
  गट-अ िे गट-ड सांवगािील कमयचा-र्ाांच्र्ा सेवापुस्िकाांमध्र्े आवश्र्क त्र्ा नोंदी 

सत्वर घेवून सेवापुस्िके अद्यर्ावि करण्र्ाि र्ावीि.  
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(vi)      सहा गठ्ठा पध् दिीने अधिलखे ठेवणे :-  
सवय कार्ालर्ाांमध्र्े सहा स्िरीर् अधिलेख ठेवण्र्ासांबांिी पध्दिीचा अवलांब करण्र्ाि 

र्ावा व त्र्ानुसार प्रत्र्ेक कार्ासनािील अधिलेख, चालू असलले्र्ा सांदिाची कागदपत्रे, 
प्रधिक्षािीन कागदपत्रे, धनर्िकालीके, स्थार्ी आदेश फाईल, अधिलेखपात्र कागदपत्रे, ड-वगय 
कागदपत्रे अशी वगयवारी करुन सहा गठ्ठर्ाि ठेवण्र्ाची दक्षिा घेण्र्ाि र्ावी. र्ासाठी 
धनर्धमिपणे दप्िर िपासण्र्ा करण्र्ाि र्ाव्र्ाि. 

 

(vii)     अधिलखे कक्ष अद्यर्ावि करणे :- 
  शासकीर् कामकाजासाठी अत्र्ावश्र्क असलेले लेखे अधिलेख कक्षाांमध्र्े जिन केले 

जािाि. अशा अधिलेख्र्ाांचे अ,ब,क,ड वगयवारीनुसार वगीकरण करण्र्ाि र्ाव.े िहधसल 
कार्ालर् िे धविागीर् आर्ुक्ि कार्ालर्ापर्ंिचे सवय अधिलेख कक्ष 31 माचय, 2016 पूवी 
अधिलेखाांचे वगीकरण करुन अद्यर्ावि केले जािील व त्र्ािील नाश करण्र्ास पात्र 
कागदपत्राांवर धवहीि मुदिीि कार्यवाही करण्र्ाि र्ेईल असे सुधनधिि करण्र्ाि र्ाव.े 

 
(viii)     जडवस् ि ुसांग्रह नोंदवहीच ेअद्यर्ाविीकरण करणे :- 
 

    जडवस् ि ु सांग्रह नोंदवहीचे अद्यर्ाविीकरण करण्र्ाि र्ाव.े सांग्रह पडिाळणीचे दाखल े
दर सहा मधहन्र्ाांनी वधरष्ट्ठ कार्ालर्ास पाठधवण्र्ाि र्ाव.े 

 

(ix)    महालखेापाल जमा लखेा पधरच्छेदािील वसुलीची कार्यवाही पूणय करण्र्ासाठी मोहीम राबधवणे :- 
     प्रलांधबि महालेखापाल र्ाांनी काढलेल्र्ा जमा लेखा पधरच्छेदाांचा माचय 2016 अखेर 

धनपटारा करण्र्ाि र्ावा व  त्र्ा अनुषांगाने वसुलीबाबि धनर्ोजनबध्द कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी.   
 

 

(x)      प्रलांधबि उपर्ोगीिा प्रमाणपत्रे महालखेापाल कार्ालर्ास सादर करणे :- 
 

    प्रलांधबि “उपर्ोधगिा प्रमाणपत्रे” महालेखापाल कार्ालर्ास धवहीि मुदिीि सादर 
करुन प्रलांधबि प्रकरणे धनकाली काढण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने सत्वर कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. 

 
 
 

(xi)     प्रलांधबि सांधक्षप् ि देर्काांची िपधशलवार देर्के महालखेापाल कार्ालर्ास सादर करणे :- 
 

     प्रलांधबि सांधक्षप् ि देर्काांची िपधशलवार देर्के महालेखापाल कार्ालर्ास धवहीि 
मुदिीि सादर करुन र्ाबाबिची प्रलांधबििा धनकाली काढण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने कार्यवाही करण्र्ाि 
र्ावी. 

 

 



शासन ननर्णय क्र.मराअ 2015/प्र.क्र.110/म-5 

 

पषृ्ठ 10 पैकी 9  
 
 

(xii)     मापदांडाप्रमाणे दफ्िर िपासणी करणे :-  
 

                              धजल्हाधिकारी/उपधविागीर् अधिकारी/िहधसलदार कार्ालरे् व सवय अिीनस्ि कार्ालरे् 
र्ाांची िसेच कार्ालर्ीन अव्वल कारकून/धलधपक र्ाांच्र्ा दप्िराांची िपासणी धवहीि मापदांडाप्रमाणे 
करण्र्ाि र्ावी. गाव दप्िर त्र्ाचप्रमाणे मांडळ अधिकारी/िलाठी र्ाांच्र्ा दप्िराची िपासणी 
करण्र्ासाठी मोहीम हािी घेण्र्ाि र्ावी व दप्िर िपासणीमध्र्े आढळून र्ेणा-र्ा त्रटुीची पूियिा करुन 
घेण्र्ाि र्ावी व दप्िर अद्यर्ावि करण्र्ाची कार्यवाही करण्र्ाि र्ावी. 
 

 

3.    राज्र्ािील सवय धजल्हाधिकारी र्ाांनी वरील धदशा धनदेशाांप्रमाणे “महाराजस्व अधिर्ान” 
आपआपल्र्ा धजल्हर्ाांमध्र्े प्रिावीपणे राबधवण्र्ासाठी सवयिोपरी प्रर्त्न कराविे आणी र्ा अधिर्ानाच्र्ा 
अांमलबजावणीचा आढावा घेवून त्र्ाबाबिचा माधसक प्रगिी अहवाल धविागीर् आर्ुक्ि र्ाांना सादर 
करावा. धविागीर् आर्ुक्ि र्ाांनी र्ा अधिर्ानाचा धनर्धमिपणे आढावा घेवून धिमाही प्रगिी अहवाल 
शासनास सादर करावा. त्र्ाचप्रमाणे जमाबांदी आर्ुक्ि, महाराष्ट्र राज्र्, पुणे र्ाांनी स्विांत्रपणे र्ा 
अधिर्ानािगयि त्र्ाांच्र्ा अधिनस्ि कार्ालर्ाि होणा-र्ा कार्यवाहीचा आढावा घेवून धिमाही प्रगिी 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
 4.          र्ा अधिर्ानाच्र्ा अांमलबजावणीचा आढावा घेण्र्ासाठी प्रगिी अहवालाच्र्ा प्रपत्राांचे नमुने 
स्विांत्रपणे धवधहि करण्र्ाि र्ेि आहेि. 

 
 

 
5.     सदर शासन धनणयर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेिस्थळावर 
उपलब्ि करण्र्ाि आला असून त्र्ाचा सांगणक सांकेिाांक क्रमाांक 201507291105549719 असा 
आहे. हा आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकि करुन काढण्र्ाि र्ेि आहे.  

 
 

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 

                  ( मनु कुमार श्रीवास्िव ) 

 प्रिान सधचव (महसूल) 

प्रि :  
1) मा.मुख्र्मांत्री र्ाांचे प्रिान सधचव, मांत्रालर्, मुांबई : 32  
2) मा.मांत्री (महसूल) र्ाांचे खाजगी सधचव, मांत्रालर्, मुांबई : 32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) सवय धजल्हर्ाांचे मा.पालकमांत्री र्ाांचे खाजगी सधचव. 
4) मा.राज्र्मांत्री (महसूल) र्ाांचे खाजगी सधचव, मांत्रालर्, मुांबई : 32 
5) मा.मुख्र् सधचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालर्, मुांबई : 32  
6) मा.प्रिान सधचव (वने), मांत्रालर्, मुांबई : 32 
7) मा.सधचव (मदि व पुनवयसन), मांत्रालर्, मुांबई : 32 
8) सवय धजल्हर्ाांचे मा.पालक सधचव.  
9) सवय धविागीर् आर्ुक्ि 
10) जमाबांदी आर्ुक्ि िथा सांचालक, िमूी अधिलेख, पुणे 
11) सवय धजल्हाधिकारी 
12) प्रिान सधचव (महसूल) र्ाांचे धवशेष कार्य अधिकारी िथा त्र्ाांचे कार्ालर् 
13) सवय सह सधचव व सवय उप सधचव, महसूल व वन धविाग, मांत्रालर्, मुांबई-32. 
14) कार्ासन म-5 धनवड नस्िी. 
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