भूमि अमभलेख मिभागातील गट “क”
संिगातील प्रादे मिक स्तरािरील पदे
भरण्यासाठी प्रादे मिक मििड समिती
स्थापि करणेबाबत...
िहाराष्ट्र िासि
िहसूल ि िि मिभाग
िासि आदे ि क्रिांक : राभूअ-2019/प्र.क्र.55/ई-6
िादाि कािा िागग, हु तात्िा राजगुरू चौक,
िंत्रालय, िुंबई- 400 032.
मदिांक : 25 ऑक्टोबर, 2021
संदभग - 1. िहसुल ि िि मिभाग, िासि आदेि क्रिांक ईएसटी 2006/प्र.क्र.16/ई-6
मदिांक 21 एप्रील 2006.
2. सािान्य प्रिासि मिभाग, िासि पमरपत्रक क्रिांक प्रामििं 1216/(प्र.क्र.65/16)/13-अ
मदिांक 13 जूि, 2018.
3. जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भूमि अमभलेख (ि.राज्य), पुणे यांचेकडील पत्र क्रिांक
आस्था4/स.से.भ./प्र.क्र.107/2021, मदिांक 03.08.2021 ि मद.04.10.2021
प्रस्ताििा उपरोक्त संदभग क्रिांक 1 च्या िासि आदेिान्िये भूमि अमभलेख मिभागातील प्रादे मिक स्तरािरील
गट क संिगातील पदे भरण्यासाठी जिाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मििड समिती गठीत
करण्यात आलेली आहे . तथामप, सािान्य प्रिासि मिभागाकडील संदभग क्र. 2 च्या िासि पमरपत्रकािुसार
भूतपूिग दु य्यि सेिा मििड िंडळाच्या कक्षेतील िािमिदे ििाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रीत) ि गट-क
संिगातील पदे सरळसेिि
े े भरतािा अिुसराियाची कायगपध्दती सुधारीत करण्यात आलेली आहे . सदर
िासि पमरपत्रकान्िये प्रादे मिक ि राज्यस्तरीय गट-ब (अराजपत्रीत) ि गट क पदांिर उिेदिारांची मििड
करण्याकरीता सिग िंत्रालयीि प्रिासकीय मिभागांिी प्रादेमिक मिभाग प्रिुख यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादे मिक
मििड समित्या ि मिभाग प्रिुखांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मििड समित्या स्थापि करण्याचे आदे ि
मिगगमित करािेत, असे मिदेि मदलेले आहेत. त्याअिुषग
ं ािे भूमि अमभलेख मिभागातील प्रादे मिक स्तरािर
उपसंचालक भूमि अमभलेख कोकण, पुणे, िामिक, औरंगाबाद, अिरािती ि िागपुर प्रदे िातील गट “क”
संिगातील पदांिर भरती करण्यासाठी मििड समिती गठीत करण्याची बाब िासिाच्या मिचाराधीि होती.
िासि मिणगय भूमि अमभलेख मिभागातील गट “क” संिगातील प्रादे मिक स्तरािरील पदे भरण्यासाठी संदभग क्र. 1
अन्िये स्थापि करण्यात आलेली प्रादे मिक मििड समिती अमधक्रमित करण्यात येत असूि संदभग क्र. 2
येथील िासि मिणगयान्िये मिमित करण्यात आलेल्या सुधारीत कायगपध्दतीिुसार भूमि अमभलेख मिभागातील
प्रादे मिक स्तरािर उपसंचालक भूमि अमभलेख, कोकण, पुणे, िामिक, औरं गाबाद, अिरािती ि िागपुर
प्रदे िातील गट “क” संिगातील पदे भरण्यासाठी खालील प्रिाणे मििड समिती गठीत करण्यात येत आहे1)

जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भूमि अमभलेख (ि.राज्य), पुणे

अध्यक्ष

2)

ज्या मिभागातील पदे भराियाची आहे त तेथे अन्य मिभागाचे उपसंचालक

सदस्य

भूमि अमभलेख
3)

ज्या मिभागातील पदे भराियाची आहेत त्या मिभागातील मिभागीय

सदस्य

कौिल्य मिकास, रोजगार ि उद्योजगता िागगदिगि अमधकारी
4)

ज्या मिभागातील पदे भराियाची आहेत त्या मिभागातील मिभागीय

सदस्य

सिाजकल्याण अमधकारी
5)

ज्या मिभागातील पदे भराियाची आहे त त्या मिभागातील अपर आयुक्त,
आमदिासी मिकास

सदस्य

िासि आदे ि क्रिांकः राभूअ-2019/प्र.क्र.55/ई-6

6)

ज्या मिभागातील पदे भराियाची आहे त त्या मिभागातील मिभागीय सैमिक

सदस्य

कल्याण अमधकारी
7)

ज्या मिभागातील पदे भराियाची आहे त त्या मिभागातील मजल्हा अधीक्षक

सदस्य समचि

भूमि अमभलेख संलग्ि उपसंचालक भूमि अमभलेख
2.

जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भूमि अमभलेख (ि.राज्य), पुणे यांच्या अिुपस्स्थतीत मििड

समितीचे अध्यक्ष म्हणूि अप्पर जिाबंदी आमण अमतमरक्त संचालक भूमि अमभलेख, पुणे हे कािकाज
पहातील.
3.

संदभग क्रिांक 2 च्या िासि मिणगयातील क्र. 2(ब)(2) खाली ििुद बाबींची पूतगता होत िसल्यास,

मििड समितीिध्ये आिश्यकतेप्रिाणे अमतमरक्त सदस्याची मििड करण्याची िुभा जिाबंदी आयुक्त आमण
संचालक भूमि अमभलेख (ि.राज्य), पुणे यांिा राहील.
4.

ज्या मिभागात पदे भराियाची आहे त त्या मिभागात मििड समितीचे सदस्य म्हणूि अन्य मिभागातील

उपसंचालक भूमि अमभलेख यांची मियुक्ती जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भूमि अमभलेख, िहाराष्ट्र राज्य,
पुणे यांच्या स्तरािरुि करण्यात यािी
सदर िासि मिणगय िहाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असुि, त्याचा सांकेतांक 202110251551332119 असा आहे. हा आदे ि मडजीटल
स्िाक्षरीिे साक्षांमकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िािुसार ि िािािे.
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( संजय बिकर )
उप समचि, िहाराष्ट्र िासि
प्रमत :1. जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भूमि अमभलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
2. उपसंचालक भूमि अमभलेख, पुणे/कोकण/िामिक/औरं गाबाद/अिरािती/िागपूर.
3. संचालक, सिाजकल्याण संचालिालय, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
4. आयुक्त आमदिासी मिकास आयुक्तालय, िहाराष्ट्र राज्य, िामिक.
5. संचालक, कौिल्य मिकास, रोजगार ि उद्योजगता िागगदिगि मिभाग.
6. िा. िंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचि.
7. िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खाजगी समचि.
8. अिर समचि, कायासि -13अ, सािान्य प्रिासि मिभाग, िंत्रालय, िुंबई-32.
9. मििडिस्ती ई-6 कायासि, िहसूल ि िि मिभागा िंत्रालय िुंबई-32.
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