
तलाठी साझा पनुर्रचना समितीच्या अहवालाच्या 
अनुषंगाने पनुर्रचना कर्ण्यात आलले्या तलाठी साझे 
व िहसूल िंडळाकमर्ता पदमनर्मिती कर्णेबाबत. 
 

िहार्ाष्ट्र शासन 
िहसूल व वन मवभाग 

शासन मनणरय क्रिाकंः प्राफेब-2010(तलाठी)/प्र.क्र.112(भाग-3)/ि-10 
पमहला िजला (िुख्य इिार्त), िंत्रालय, िादाि कािा िागर,  

हुतात्िा र्ाजगुरु चौक, िंुबई-400 032. 
मदनांक: 07 मडसेंबर्, 2022  

 

वाचा :- 1. शासन मनणरय, िहसूल व वन मवभाग क्र. प्राफेब-2010/(तलाठी)/प्रक्र 112/ि-10,  
मदनांक 03.02.2014 व सिक्रिांमकत शासन शुध्दीपत्रक मदनांक 18.02.2014. 

 2. मवभागीय आयकु्त, नागपरू् यांच े अ.शा.प. क्र.िशा/काया.7(2)/सीआर्-2/2014, 
मद.21.08.2014 

 3. शासन मनणरय, िहसूल व वन मवभाग क्र. प्राफेब-2010(तलाठी)/प्रक्र 112(भाग-3)/ि-10, 
मदनांक 16.05.2016 

 4. िहसूल व वन मवभाग पत्र क्र. प्राफेब-2010(तलाठी)/प्रक्र 112(भाग-3)/ि-10,  
मदनांक 15.11.2016 

 5. मवभागीय आयकु्त, अिर्ावती याचंे पत्र क्र. आकाअ/भसूुधार्/अ.का. 2/ प्र.क्र./60/2016, 
मदनांक 5.12.2016 

 6. मवभागीय आयकु्त, नागपरू् यांचे पत्र क्रिाकं िशा/ 7(2)/सीआर् 02(14)/2016,  
मदनांक 6 मडसेंबर्, 2016 

 7. िा.िुख्य समचव कायालय, सािान्य प्रशासन मवभाग, िंत्रालय, िंुबई यांच ेमदनांक 22.05.2017 
चे पषृ्ट्ठाकंन.( िंत्रीिंडळ बठैकीचे कायरवृत्त ) 

 8. शासन मनणरय, िहसूल व वन मवभाग, क्र. प्राफेब-2010/(तलाठी)/प्र.क्र.112/(भाग-3)/ि-10, 
मदनांक 25.5.2017 

 9. शासन मनणरय, िहसूल व वन मवभाग, क्र. प्राफेब-2010/(तलाठी)/प्र.क्र.112/(भाग-3)/ि-10, 
मदनांक 24.07.2018. 

प्रस्तावना :-  
 

िहार्ाष्ट्र र्ाज्य तलाठी िहासंघाच्या िागण्यासंंदभात अभ्यास करुन शासनांस व्यवहायर व अभ्यासपणूर 
मशफार्सी कर्ण्यासाठी संदभीय क्रिांक 1 वर्ील शासन मनणरय, मदनांक 03.02.2014 व शासन शुध्दीपत्रक 
मदनांक 18.02.2014 अन्वये  मवभागीय आयकु्त, नागपरू् यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेिण्यात आली होती. 

तलाठी साझा पनुर्रचना समितीने िंमत्रपमर्षदेला  मद.26/04/2016 र्ोजी सादर् केलेला अहवाल व 
अहवालातील मशफार्शींची अंिलबजावणी कर्ण्याच्या ष्ष्ट्नीने पलुील मनणरय घेण्यासाठी िा.िंत्री (िहसूल) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली िंमत्रिंडळ उपसमिती गठीत कर्ण्यात यावी व िंमत्रिंडळ उपसमितीचा अहवाल िंमत्रिंडळाच्या 
अंमति मनणरयार्र सादर् कर्ण्यात यावा असा मनणरय घेतला. त्यानुषंगाने संदभीय क्रिांक 3 वर्ील शासन मनणरय 
मदनांक 16.5.2016 अन्वये िा.िंत्री (िहसूल )यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत कर्ण्यात आलेल्या िंमत्रिंडळ 
उपसमितीने अहवाल िंत्रीिंडळाच्या अंमति िान्यतेसाठी  मदनाकं 16.05.2017  र्ोजी झालेल्या िंत्रीिंडळ 
बठैकीत सादर् कर्ण्यात आला. िंत्रीिंडळाने घेतलेल्या मनणरयानुसार् र्ाज्यातील तलाठी  साझांची पनुर्रचना 
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करुन िहसूली मवभागमनहाय  नवीन तलाठी साझे व िहसूली िंडळे स्र्ापन कर्ण्यास  व  सदर् कायालये 
कायान्न्वत कर्ण्यासाठी अनुक्रिे संदभामधन क्र. 8 व 9 येर्ील शासन मनणरयान्वये िान्यता देण्यात आली.   

आता, िा.िंत्रीिंडळाच्या मद. 16.05.2017 च्या बठैकीतील मनणरयानुसार् नव्याने स्र्ापन कर्ण्यात 
आलेल्या तलाठी साझे व िंडळ कायालयांसाठी एकूण 3110 तलाठी व 518 िंडळ अमधकार्ी याप्रिाणे एकूण 
3628 पदे मनिाण कर्ण्याची बाब  शासनाच्या मवचार्ाधीन  होती.   

 

शासन मनणरय :- 
 

1. अ.िु.स. (सेवा), सािान्य प्रशासन मवभाग व समचव (व्यय), मवत्त मवभाग यांच्या उप समितीने 
मद.28.1.2022  र्ोजी मदलेल्या िान्यतेनुसार् व िा.िुख्य समचव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उच्चस्तर्ीय समचव 
समितीने मद. 29.04.2022 र्ोजी  मदलेल्या िान्यतेप्रिाणे तलाठी साझा पनुर्रचनेनुसार् मवहीत केलेल्या 
मनकषाच्या अनुषंगाने संबमंधत मवभागीय आयुक्त यांचकेडून िहसूली मवभागमनहाय प्राप्त िामहतीस अनुसरुन  
वानप कर्ण्यात आलेल्या 3110 तलाठी  साझे व 518 िहसूली िंडळ कायालयासंाठी 3110 तलाठी व 518 
िंडळ अमधकार्ी असे खालीलप्रिाणे एकूण 3628 पदे मनिाण कर्ण्यास शासन िान्यता देण्यात येत आहे. 
 

अ.क्र. िहसूली मवभाग मजल्हा तलाठी साझे िहसूली िंडळे 
1. पणेु पणेु 331 55 
2. सातार्ा 77 12 
3. सांगली 52 09 
4. सोलापरू् 111 19 
5. कोल्हापरू् 31 05 
 एकूण 602 100 

6. अिर्ावती अिर्ावती 34 06 
7. अकोला 8 01 
8. यवतिाळ 54 09 
9. बलुलाणा 10 02 

10. वामशि 0 0 
 एकूण 106 18 

 11. नागपरू् नागपरू् 94 16 
12. चंद्रपरू् 133 23 
13. वधा 50 08 
14. गडमचर्ोली 114 19 
15. गोंमदया 49 08 
16. भंडार्ा 38 06 

  एकूण 478 80 
17. औरं्गाबाद औरं्गाबाद 117 19 
18. जालना 80 13 
19. पर्भणी 76 13 
20. हहगोली 61 10 
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21. बीड 138 23 
22. नांदेड 84 14 
23. लातुर् 39 07 
24. उस्िानाबाद 90 15 

 एकूण 685 114 
25. नामशक नामशक 175 29 
26. नंदुर्बार् 0 0 
27. धुळे 166 28 
28. जळगाव 146 24 
29. अहिदनगर् 202 34 

 एकूण 689 115 
30. कोंकण िंुबई 19 4 
31.             िंुबई उपनगर् 31 3 
32. पालघर् 86 16 
33. ठाणे 72 10 
34. र्ायगड 140 22 
35. र्त्नामगर्ी 103 18 
36. हसधुदूगर 99 18 

 एकूण 550 91 
 एकूण 3110 518 

 
3. सदर् अमधकार्ी /किरचार्ी यांच्या वतेनावर् येणार्ा खचर, िागणी क्र.  सी-1 , िुख्य लेखामशषर  2053, 
मजल्हा प्रशासन  आमण खालील तक्त्यातील निुद स्तंभ 4 व 6 िध्ये दशरमवण्यात आलेल्या लेखामशषाखाली 
िंजुर् अनुदानातनू भागमवण्यात यावा. 
 

अ.
क्र. 

िहसूल 
मवभागाचे नांव 

तलाठी पदे (वतेनश्रणेी 
 S-8:25500-81100) 

लखेामशषर िंडळ अमधकाऱयांची पदे 
(वतेनश्रणेी S-
12:32000-101600) 

लखेामशषर 

1 2 3 4 5 6 
1 कोकण 550 2053 0313 91 2053 0242 
2 नामशक 689 2053 0322 115 2053 0251 
3 पणेु 602 2053 0331 100 2053 0262 
4 औरं्गाबाद 685 2053 0369 114 2053 0298 
5 नागपरू् 478 2053 0351 80 2053 0289 
6 अिर्ावती 106   2053 0342 18 2053 0271 
 एकूण 3110  518  

 



शासन मनणरय क्रिांकः प्राफेब-2010(तलाठी)/प्र.क्र.112(भाग-3)/ि-10 
 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 4 

4. सदर् शासन मनणरय, मवत्त मवभाग अनौ.स.ंक्र.394/2021, व्यय-9, मद.6.10.2021 व अनौ.सं.क्र.332/ 
आ.प.ुक. मद.20.6.2022 अन्वये मदलेल्या िान्यतेस अनुसरुन मनगरमित कर्ण्यात येत आहे. 
5. सदर्चा शासन मनणरय िहार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर् उपलब्ध 
कर्ण्यात आला असनू त्याचा सांकेताक 202212071736126019 असा आहे. हा शासन मनणरय मडजीनल 
स्वाक्षर्ीने साक्षांमकत करुन कालण्यात येत आहे.  

 िहार्ाष्ट्राच ेर्ाज्यपाल यांच्या आदेशानुसार् व नावाने, 
 
 

                               ( डॉ. मनमतन कर्ीर् ) 
                         अपर् िुख्य समचव      

प्रत :- 
1. िा.र्ाज्यपाल यांच ेसमचव, र्ाजभवन, िंुबई 
2. िा.िुख्यिंत्री यांचे अपर् िुख्य समचव, िंत्रालय, िंुबई. 
3. िा.िंत्री (िहसूल)यांच ेखाजगी समचव, िंत्रालय, िंुबई. 
4. सवर िा.िंत्री यांच ेखाजगी समचव, िंत्रालय, िंुबई. 
5. िा.िुख्य समचव, िहार्ाष्ट्र शासन, िंत्रालय, िंुबई. 
6. सवर िंत्रालयीन मवभाग याचंे अ.िु.स./प्र.स./समचव 
7. प्रधान समचव, िहार्ाष्ट्र मवधान िंडळ समचवालय, मवधान भवन, िंुबई  
8. अ.िु.स. (िहसूल)यांच ेस्वीय सहायक, िहसूल व वन मवभाग, िंत्रालय, िंुबई  
9. सवर मवभागीय आयकु्त 
10.सवर मजल्हामधकार्ी 
11.सवर उपमवभागीय अमधकार्ी 
12.सवर तहमसलदार् 
13.िहालेखापाल (लेखापमर्क्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता), िहार्ाष्ट्र-1/2, िंुबई/नागपरू् 
14.सवर मजल्हा कोषागार् अमधकार्ी  
15.मवभागातील सवर कायासने 
16.मनवडनस्ती, ि-10 कायासन. 
 

 

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