“तलाठी” पदावर प्रथम ननयुक्ती दे ण्यापूवी
तलाठ्ाांना

सहा

मनहन्याचे

प्रनिक्षण

दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
महसूल व वन नवभाग
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32 वा मजला, सेंटर वन इमारत, जागनतक व्यापार केंद्र
कफ परेड, मुांबई - 400 005
नदनाांक :- 24 माचण,2014.
प्रस्तावना:राज्यिासन सेवत
े सवण स्तरावर कायणक्षमता वाढवून गनतमान प्रिासन होण्याकरीता राज्यातील
नवननयुक्त होणाऱ्या तलाठ्ाांना प्रनिक्षण दे ण्याची आवश्यकता आहे. नवननयुक्त तलाठी कमणचाऱ्याांस
महसूल नवभागातील कायद्ाांची, ननयमाांची मानहती तसेच सांगणकीय प्रणालीचा िासकीय कामकाजात
वापर करण्याचे कौिल्य प्राप्त करुन दे ण्याच्या दृष्ट्टीने सदर कमणचा-याांना प्रनिक्षण दे ण्याचे धोरण
िासनाच्या नवचाराधीन होते. त्यानुसार नवननयुक्त तलाठ्ाांना प्रनिक्षण दे ण्याबाबत खालीलप्रमाणे ननणणय
घेण्यात येत आहे.
िासन ननणणय:1)

नवननयुक्त तलाठी सांवगातील कमणचा-याांना महाराष्ट्र महसूल अनधननयम,1966 च्या

कायद्ाचे व त्याअनुषांगाने असणारे ननयम याांची मानहती तसेच तलाठ्ाांनी करावयाचे कामकाज याची
मानहती होणे आवश्यक आहे. याकनरता नवननयुक्त तलाठी याांना खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सहा
मनहन्याांचे प्रनिक्षण दे ण्यात यावे.
तक्ता
अ.क्र.

प्रनिक्षणाचे नठकाण

प्रनिकक्षणाचा कालावधी

1

महसूल प्रबोनधनी येथे पायाभूत प्रनिक्षण

4 मनहने

2

एका अनुभवी तलाठी याांचे कायालय

2 मनहने

एकूण प्रनिक्षण कालावधी

6 मनहने

महसूल प्रबोनधनी येथील प्रनिक्षण कालावधीत तलाठी प्रनिक्षणार्थ्यांना, नजल्हानधकारी कायालय,
उपनवभागीय अनधकारी कायालय, तालुका कृनष अनधकारी कायालय, तहनसल कायालय, तालुका ननरीक्षक
भूनम अनभलेख कायालय या कायालयाांच्या कामकाजाची व कायणपद्धतीची तसेच सांबांनधत कायदे / ननयम
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याांची मानहती दे ण्यात यावी. तसेच महसूल प्रबोनधनी येथील प्रनिक्षण कायणक्रमा दरम्यान नजल्हानधकारी
कायालय, उपनवभागीय अनधकारी कायालय, तालुका कृनष अनधकारी कायालय, तहनसल कायालय,
तालुका ननरीक्षक भूनम अनभलेख कायालय या कायालयाांमध्ये, तलाठी प्रनिक्षणार्थ्यांच्या अल्प मुदतीच्या
अभ्यास भेटी आयोनजत करण्यात याव्यात.
नवननयुक्त तलाठी जोपयंत पायाभूत प्रनिक्षण पूणण करीत नाहीत, तोपयंत त्याांना ननयनमत
पदस्थापना न दे ता पनरनवक्षाधीन कमणचारी म्हणून मानण्यात यावे. प्रनिक्षणाच्या नठकाणी पूवण परवानगीने
घेतलेल्या रजा जोडू न तलाठ्ाांची उपस्स्थती 100% पयंत अननवायण आहे. प्रनिक्षण कालावधीत तलाठ्ाांनी
प्रनिक्षण पूणण केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सांबांधीत सक्षम अनधकारी याांचेकडू न प्राप्त झाल्यानांतरच त्याांना
तलाठी पदावर ननयनमत पदस्थापना दे ण्यात यावी. तसेच नवननयुक्त तलाठी कमणचा-याांनी प्रनिक्षण
कालावधी यिस्वीनरत्या पूणण केल्यानांतरच त्याांना पुढील वेतनवाढ दे ण्यात यावी. प्रनिक्षण कालावधीत
त्याांनी प्रनिक्षण पूणण केले नसल्यास ककवा समाधानकाकनरत्या प्रनिक्षण पूणण न केल्यास त्याांची सेवा सांपुष्ट्टात
आणण्यात येईल.
सदर िासन ननणणय सामान्य प्रिासन नवभागाचे पत्र क्र.टीआरएन-2012/ प्र.क्र.62/ 13/
12-अ, नद.14.6.2013 अन्वये नदलेल्या सहमतीने ननगणनमत करण्यात येत आहे.
सदर िासन ननणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201403251244395119असा आहे . हा आदे ि नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(राजेंद्र बेंगळे )
िासनाचे उप सनचव
प्रत,
1) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई / नागपूर.
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2) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुांबई / नागपूर
3) महासांचालक, यिदा, पुणे
4) सनचव (कृनष व पदु म), मांत्रालय, मुांबई-32
5 )सवण नवभागीय आयुक्त
6) सनचव, सामान्य प्रिासन नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32
7) आयुक्त, जमाबांदी, पुणे
8) सवण नजल्हानधकारी
9) अ.मु.स.(महसूल) याांचे स्वीय सहायक
10) ननवडनस्ती ई-10 कायासन
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