तलाठी साझा पुनरर चना सममतीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने
मंमिमंडळ उपसममतीने केलेल्या मिफारसीनुसार राज्यात
नवीन तलाठी साझांची व महसूली मंडळांची मनर्ममती
करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
महसूल व वन ववभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः प्राफेब-2010(तलाठी)/प्र.क्र.112(भाग-3)/म-10
पवहला मजला (मुख्य इमारत), मांत्रालय, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई-400032.
मिनांक: 25 मे0 2,े7
वाचा :-

1.

शासन वनणणय, महसूल व वन ववभाग क्र. प्राफेब-2010/(तलाठी)/प्र.क्र. 112/म-10, वदनाांक
03.02.2014 व समक्रमाांवकत शासन शुध्दीपत्रक वदनाांक 18.02.2014.

2.

ववभागीय आयुक्त, नागपूर याांचे अ.शा.प.क्र.मशा/काया.7(2)/सीआर-2/2014, वद.21.08.2014

3.

शासन वनणणय, महसूल व वन ववभाग क्र. प्राफेब-2010(तलाठी)/प्र.क्र. 112(भाग-3)/म-10, वदनाांक
16.05.2016

4. महसूल व वन ववभाग पत्र क्र. प्राफेब-2010(तलाठी)/प्र.क्र. 112(भाग-3)/म-10, वदनाांक 15.11.2016
5.

ववभागीय आयुक्त, अमरावती याांचे पत्र क्र. आकाअ/भूसध
ु ार/अ.का. 2/ प्र.क्र./60/2016, वदनाांक
5.12.2016

6.

ववभागीय आयुक्त, नागपूर याांचे पत्र क्रमाांक मशा/ 7(2)/सीआर 02(14)/2016, वदनाांक 6 वडसेंबर,
2016

प्रस्तावना :महाराष्ट्र राज्य तलाठी सांघाच्या मागणयाांसांदभात अभ्यास करुन शासनास व्यवहायण व अभ्यासपूणण
वशफारसी करणयासाठी सांदभीय क्रमाांक 1 वरील शासन वनणणय, वदनाांक 03.02.2014 व शासन शुध्दीपत्रक
समक्रमाांक वदनाांक 18.02.2014 अन्वये ववभागीय आयुक्त, नागपूर याांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती नेमणयात
आली होती.
सदर सवमतीने सादर केले ल्या अहवालाचे त्यामधील वशफारसींसह सादरीकरण मांवत्रपवरषदे च्या
वद.26/04/2016 रोजी झाले ल्या बैठकीत करणयात आले . त्यावर चचा होऊन मांवत्रपवरषदे ने तलाठी साझा
पुनरण चना सवमतीने सादर केले ल्या अहवालातील वशफारशींची अांमलबजावणी करणयाच्या दष्ट्ृ टीने पुढील
वनणणय घे णयासाठी मा.मांत्री(महसूल) याांच्या अध्यक्षतेखाली मांवत्रमांडळ उपसवमती गठीत करणयात यावी व
मांवत्रमांडळ उपसवमतीचा अहवाल मांवत्रमांडळाच्या अांवतम वनणणयाथण सादर करणयात यावा असा वनणणय घे तला.
त्यानुषांगाने सांदभीय क्रमाांक 3 वरील शासन वनणणय वदनाांक 16.5.2016 अन्वये मा.मांत्री (महसूल )याांच्या

अध्यक्षतेखाली गठीत करणयात आलेल्या मांवत्रमांडळ उपसवमतीने वदनाांक 16.11.2016 रोजी बैठकींचे
आयोजन करुन आपला अहवाल सादर केला.

सदर अहवाल मांवत्रमांडळाच्या अांवतम मान्यतेसाठी

वदनाांक 16.05.2017 रोजी झालेल्या मांवत्रमांडळ बैठकीत सादर करणयात आला असता त्यावर मांवत्रमांडळाने
घे तलेल्या वनणणयानुसार राज्यातील तलाठी साझाांची पुनरण चना करुन नवीन साझा व महसूली मांडळ वनमाण
करणयाबाबतचे आदे श वनगणवमत करणयाची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
िासन मनणरय :1.

राज्यातील वाढती लोकसांख्या व वाढते नागरीकरण यानुषांगाने क्षेत्रीय महसूल यांत्रणेच्या कामात

झालेली वाढ ववचारात घे ता राज्यात एकूण 3165 नवीन वाढीव तलाठी साझे व 6 तलाठी साझाांसाठी 1
महसूली मांडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझाांसाठी 528 नवीन महसूली मांडळे खालीलप्रमाणे
महसूली ववभागवनहाय स्थापन करणयास शासन या व्दारे मान्यता दे त आहे :अ.क्र.

2.

महसूली मवभागाचे

नव्याने मनमाण होणाऱ्या साझांची

नव्याने मनमाण होणाऱ्या

नांव

संख्या

मंडळांची संख्या

1

कोकण

744

124

2

नावशक

689

115

3

पुणे

463

77

4

औरां गाबाद

685

114

5

नागपूर

478

80

6

अमरावती

106

18

एकूण

3े65

528

वरीलप्रमाणे नवीन तलाठी साझे व महसूली मांडळे स्थापन करणयाबाबत सवण ववभागीय आयुक्त व

वजल्हावधकारी याांनी खालीलप्रमाणे कायणवाही करावी:(i) पवरच्छे द 1 मधील तक्त्यात दशणववल्याप्रमाणे सवण ववभागीय आयुक्त याांनी त्याांच्या
अवधपत्याखालील महसूली ववभागात वनमाण करणयात येणारी नवीन तलाठी साझा व
महसूली मांडळाांची वजल्हावनहाय ववगतवारी करुन सदर सांख्या त्याांच्या वनयत्रांणाखालील सवण
सांबांवधत वजल्हावधकारी याांना कळवावी.
(ii)

सांबांवधत वजल्हावधकारी याांनी वजल्हास्तरावर ववभागीय आयुक्त याांनी कळववलेली तलाठी
साांझाांची वाढीव सांख्या ववचारात घे वून कोणकोणत्या उपववभागाांत/तालुक्यात साझाांची वाढ
होईल याची एकाचवेळी वनश्चचती करुन सांबांवधत उपववभागीय अवधकारी व तहवसलदार याांना
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कळवावे व त्यानुसार नेमके कोणकोणत्या साझाांची फोड/पुनरण चना करावी लागेल हे
ठरववणयासाठी सांबांवधत उपववभागीय अवधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली त्याांचे अवधनस्त
असलेले तहवसलदार याांचा समावेश असले ली सवमती गठीत करावी.

सदरहू सवमतीने

तालुक्यातील वाढीव साझाांची सांख्या ववचारात घे ऊन कोणकोणत्या साझाांची फोड/पुनरण चना
करणे आवचयक आहे त्याचा ववचार करावा व त्यानुसार सांबांवधत साांझाची फोड/पुनरण चना
करणे , नवीन साझाांबाबतचे नकाशे व सीमा वनश्चचत करणे व नवीन साझाांचे मुख्यालय
कोणत्या वठकाणी असावे या सवण बाबींचा सववस्तर अहवाल सांबांवधत वजल्हावधकारी याांना
सादर करावा.
(iii) वजल्हावधकारी याांनी वरीलप्रमाणे सांबांवधत उपववभागीय अवधका-याांकडू न प्राप्त अहवालाची
तपासणी करुन त्यास मान्यता द्यावी व तद्नांतर महाराष्ट्र जमीन महसूल सांवहता, 1966 च्या
कलम 4 अन्वये नवीन वनयोवजत साझाांववषयी प्रारुप अवधसूचना प्रवसध्द करुन प्रस्ताववत
नवीन साझा वनर्ममती ववषयी हरकती व सूचना मागववणयाची व्यवस्था करावी.
(iv) तदनांतर वजल्हावधकारी याांनी यानुषांगाने प्राप्त हरकती व सूचना ववचारात घे ऊन नवीन साझा
वनर्ममतीबाबत अांवतम अवधसूचना प्रवसध्द करावी.
(v)

वरीलप्रमाणे नवीन साझा वनर्ममती झाल्यानांतर वजल्हावधकारी याांनी त्याचपध्द्तीने एकाच वेळी
नवीन वनयोवजत महसूली मांडळाांची प्रारुप अवधसूचना सदर मांडळाांच्या मुख्यालयाांच्या
नावासह प्रवसध्द करावी व त्यासांदभात प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचना ववचारात घे वून
नवीन महसूली मांडळाांववषयी अांवतम अवधसूचना प्रवसध्द करावी .

(vi) वरीलप्रमाणे नवीन साझा व मांडळाांची वनर्ममती केल्यानांतर त्यासाठी लागणाऱ्या नवीन तलाठी
व मांडळ अवधकारी सां वगातील पदाांचा एकवत्रत पदवनर्ममतीचा प्रस्ताव सांबांवधत
वजल्हावधकाऱ्याांनी आर्मथक भारासह शासनास सादर करावा.
(vii) त्याआधारे एकूण 3165 तलाठी व 528 मांडळ अवधकारी अशी एकूण 3693 नवीन पदे
मांजरू ीचा प्रस्ताव मा.मुख्य सवचव याांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर सवचव सवमतीसमोर
एकाच वेळी मांजरू करणयास्तव सादर करणयात यावा.

उच्चस्तर सवचव सवमतीच्या

मान्यतेनांतर सदर पदे पुढील प्रमाणे टप्प्या- टप्प्याने सरळसेवा / पदोन्नतीने भरणयाची
कायणवाही करणयात यावी.
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3.

वरीलप्रमाणे महसूली ववभागवनहाय वनमाण करणयात येणारी एकूण 3165 नवीन तलाठी साझे व

528 नवीन महसूली मांडळे कायाश्न्वत करणयासाठी अनुक्रमे तलाठयाांची एकूण 3165 पदे व

मांडळ

अवधकाऱ्याांची एकूण 528 पदे अशी एकूण 3693 नवीन पदे पुढील 4 वषात टप्प्या- टप्प्याने खालीलप्रमाणे
भरणयास शासन मान्यता दे णयात येत आहे :टप्पा I:-

नागरी क्षे ि व आमिवासी क्षे ि - पवहल्या टप्प्यात महानगरपावलका व त्याचे झालर क्षेत्र तसेच
“अ” व “ब”वगण नगरपवरषदा व त्याचे झालर क्षेत्र आवण क- वगण नगरपवरषदा याांचा ववचार
करुन या भागातील एकूण 415 आवण आवदवासी क्षेत्रातील 351 असे एकूण 766 नववनर्ममत
साझाांसाठी प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 766 तलाठी पदे व 6 तलाठी साझाांसाठी 1 महसूली मांडळ या
तत्वाप्रमाणे 128 मांडळ अवधकाऱ्याांची पदे सन 2017-18 या वषामध्ये प्रचवलत कायणपध्दती व
वनयमानुसार अनुक्रमे सरळसेवेने व पदोन्नतीने भरणयात यावी.

टप्पा II :- ग्रामीण क्षे ि- दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण क्षेत्रातील प्रस्ताववत तलाठी साझाांसाठी पुढील 3 वषात
खालीलप्रमाणे पदे भरणयात यावीत :i)

वषण 2018-19 मध्ये “अ”व “ब ” वगण गावाांसाठी नववनर्ममत 800 साझाांसाठी प्रत्येकी 1
या प्रमाणे 800 तलाठी पदे , व 6 तलाठी साझाांसाठी 1 महसूली मांडळ याप्रमाणे 133
मांडळ अवधकाऱ्याांची पदे अनुक्रमे सरळसेवा व पदोन्नतीने भरणयात यावी.

ii)

वषण 2019-20 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात आणखी नववनर्ममत 800 साझाांसाठी 800 तलाठी
पदे व 6 तलाठी साझाांसाठी 1 महसूली मांडळ याप्रमाणे 133 मांडळ अवधकाऱ्याांची पदे
अनुक्रमे सरळसेवा व पदोन्नतीने भरणयात यावी.

iii)

वषण 2020-21 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील उवणवरत नववनर्ममत 793 साझा व तटीय क्षेत्रातील
6 साझा अशा एकूण 799 नववनर्ममत साझाांसाठी प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 799 तलाठी पदे
व 6 तलाठी साझाांसाठी 1 महसूली मांडळ या प्रमाणे 134 मांडळ अवधकाऱ्याांची पदे
अनुक्रमे सरळसेवा व पदोन्नतीने भरणयात यावी.

4.

सदरहू शासन वनणणय ववत्त ववभागाच्या अनौ.सांदभण क्र. 509/आपुक, वदनाांक 11.4.2017

अन्वये प्राप्त सहमतीने तसेच मांवत्रमांडळाच्या वद.16 मे,2017 रोजी झालेल्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेनस
ु ार
वनगणवमत करणयात येत आहे .
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5.

सदरचा

शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करणयात आला असून त्याचा साांकेताक 201705251634171619 असा आहे . हा शासन वनणणय
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढणयात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Manu
Kumar
Srivastava
प्रत :-

Digitally signed by Manu Kumar
Srivastava
DN: c=IN, o=All India Services,
ou=Principal Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Manu Kumar
Srivastava
Date: 2017.05.25 22:08:10 +05'30'

(मनु कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सवचव (महसूल, नोंदणी व मुद्ाांक शुल्क )

1. मा.राज्यपाल याांचे सवचव, राजभवन, मुांबई
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई.
3. मा.मांत्री (महसूल)/ मा.राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई.
4. सवण मा.मांत्री/ राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई.
5. मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई.
6. सवण मांत्रालयीन ववभाग याांचे अ.मु.स./प्र.स./सवचव
7. प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधान मांडळ सवचवालय, ववधान भवन, मुांबई
8. प्रधान सवचव (महसूल)याांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
9. सवण ववभागीय आयुक्त
10. सवण वजल्हावधकारी
11. सवण उपववभागीय अवधकारी
12. सवण तहवसलदार
13. महालेखापाल (लेखापवरक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर
14.सवण वजल्हा कोषागार अवधकारी
15. ववभागातील सवण कायासने
16. वनवडनस्ती, म-10 कायासन
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