
राज्यातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी 
पदांना दद.01.09.2022 ते दद.28.02.2023  
या कालावधीसाठी  मुदतवाढ देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन दवभार्ग 

शासन दनर्णय क्र. तलाठी -2022/प्र.क्र.189/ई-10 
मंत्रालय, मुंबई-400 032. 

ददनांक :- 11 ऑक्टोंबर, 2022 
 

वाचा:- 1) शासन दनर्णय, महसूल व वन दवभार्ग, क्र.संकीर्ण-1002/प्र.क्र.66(भार्ग-2)/ई-8, दद.20.03.2006  
  2) शासन दनर्णय, दवत्त दवभार्ग, क्र.पददन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., दद.22.02.2022 
  3) शासन दनर्णय, महसूल व वन दवभार्ग, क्र.तलाठी-2021/प्र.क्र.38/ई-10,दद. 30.03.2022 
  4) शासन दनर्णय, दवत्त दवभार्ग, क्र.पददन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., दद.18.08.2022  
  5) दवभार्गीय आयुक्त, पुरे् दवभार्ग, पुरे् यांचे पत्र क्र.मह/आस्था/4/आरआर/758/2022, दद.18.08.2022 
  6) दवभार्गीय आयुक्त, नार्गपूर यांच ेपत्र क्र.मशा 7 (2)/तलाठी आस्था/प्र.क्र.125/18/कादव-1101/2022,   
       दद.01.09.2022  
  7) दवभार्गीय आयुक्त, अमरावती दवभार्ग, अमरावती यांचे पत्र क्र. आकाअ/भसूु/अ.का.2/ प्र.क्र.98/कादव -

1549/2022,   दद.13.09.2022 
  ८) दवभार्गीय आयुक्त, नादशक दवभार्ग, नादशक यांच ेपत्र क्र.मशा/काया.1/आस्था-4/23057/2022, जा.क्र.11764,  
       दद.26.08.2022 
  9) दवभार्गीय आयुक्त, कोकर् दवभार्ग,नवी मंुबई यांच ेपत्र क्र.मशा/आस्था/काया-4/ईएनजी/मुवाप्र/तलाठी/सीआर  
       23/2021, दद.08.08.2022 
 10) दवभार्गीय आयुक्त, औरंर्गाबाद दवभार्ग, औरंर्गाबाद यांच ेपत्र क्र.2022/मशाका/अ.रा./2/कावी, दद.दनरंक   
 

 

 प्रास्तादवक:- 
शासन दनर्णय महसूल व वन दवभार्ग क्र.संकीर्ण-1002/प्र.क्र.66(भार्ग-2)/ई-8, दद.20.03.2006 

अनुसार क्षेत्रीय कायालयातील पदांचा आकृतीबधं दनदित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संपरु्ण राज्यासाठी 
तलाठी संवर्गाची एकूर् 12636 मंजूर पदे आहेत. सदर मंजूर पदांपैकी तलाठ्ांच्या एकूर् 4062 अस्थायी  
पदांना संदभाधीन शासन दनर्णय क्र.3-दद.30.03.2022 अन्वये दद.01.03.2022 ते दद.31.08.2022 या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आललेी आहे. सदरची मुदत संपषु्ट्टात येत असल्याने दवत्त दवभार्गाच्या 
संदभण क्र.4 येथील शासन दनर्णयान्वये सवण प्रशासकीय दवभार्गांना त्यांच्या अखत्यादरतील अस्थायी पदांना  
दद.01.09.2022 ते दद.28.02.2023 या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अदधकार प्रदान केल े आहेत. 
त्यानुषंर्गाने दवभार्गीय आयकु्त, परेु्, नार्गपरू, अमरावती, नादशक, कोकर् व औरंर्गाबाद यांनी तलाठी 
संवर्गाच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची दवनंती केली आहे. सदर 4062 अस्थायी पदांना मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती.  
शासन दनर्णय-  

1. संपरू्ण राज्यात दवभार्गदनहाय, दजल्हादनहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या एकूर् 12636 
पदांपैकी 8574 पदे स्थायी असून, उवणदरत 4062 पदे अस्थायी आहेत. सदर पदांपैकी कोर्तेही पद सहा 
मदहन्यांपेक्षा अदधक कालावधीसाठी दरक्त नसल्याच े सवण दवभार्गीय आयकु्त कायालयांनी प्रमादर्त केलले े
आहे. सबब, सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.5 मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूर् 4062 



शासन दनर्णय क्रमांकः तलाठी -2022/प्र.क्र.189/ई-10 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

अस्थायी पदानंा दद.01.09.2022 ते दद.28.02.2023 पयंत या शासन दनर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
2. सदर अस्थायी पदांवर होर्ारा खचण प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.6 मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीषाखाली 
खची टाकण्यात यावा व संबदंधत दवत्तीय वषाच्या मंजूर अनुदानातून भार्गदवण्यात यावा.  

3. दवभार्गीय आयकु्त, दवभार्ग नार्गपरू, औरंर्गाबाद, अमरावती, परेु्, नादशक, कोकर् यांनी संदभण क्र. 4 
वरील शासन दनर्णयातील तरतुदींप्रमारे् सुधारीत आकृतीबधंास उच्चस्तरीय सदचव सदमतीची मान्यता 
दमळदवण्याकरीता आवश्यक ती कायणवाही करावी.  

4.    शासन दनर्णय, दवत्त दवभार्ग क्रमांक: पददन-2016/प्र.क्र.8/16/ आ.प.ुक., दद.18.08.2022 अन्वये सवण 
मंत्रालयीन प्रशासकीय दवभार्गांना प्रदान करण्यात आलेल्या अदधकाराचंा वापर करुन हा शासन दनर्णय 
दनर्गणदमत करण्यात येत आहे. 

5.         सदर शासन दनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202210111650355119 असा आहे. हा आदेश दिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

     ( श्रीकांत म. मोदहते ) 
    कायासन अदधकारी, महाराष्ट्र शासन  

प्रदत, 
1) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजर्गी सदचव, मंत्रालय, मुंबई-32. 
2) मा.अ.मु.स. (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-32. 
3) दवभार्गीय आयकु्त, दवभार्ग नार्गपरू, औरंर्गाबाद, अमरावती, परेु्, नादशक, कोकर्.   
4) महालेखापाल-1 /2 (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञयेता) मुंबई / नार्गपरू  
5) सवण दजल्हादधकारी 
6) संचालक, लेखा व कोषार्गारे, मुंबई 
7) सवण दजल्हा कोषार्गार अदधकारी  
8) दवत्त दवभार्ग ( आ.प.ुक. / व्यय-9 कायासन), मंत्रालय, मुंबई- 400 032 
9) अवर सदचव (कायासन ई-8), महसूल व वन दवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
10) कायासन अदधकारी (ब-1), महसूल व वन दवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
11) दनवि नस्ती (कायासन ई-10), महसलू व वन दवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई. 

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


शासन  ननर्णय क्र. तलाठी-2022/प्र.क्र.189/ई-10, निनाांक- 11 ऑक्टोबर, 2022 च ेसहपत्र 

प्रपत्र-अ 

अ.क्र. निभाग /निल्हा मांिूर पिे स्थायी पिे अस्थायी पिे खचाच ेलखेानशर्ण 
1 2 3 4 5 6 

पुरे् निभाग 

1 पुरे् 606 393 213 मागर्ी क्रमाांक सी-1  
2053-निल्हा प्रशासन 
094-इतर आस्थापना 
094(03)- ग्राम अनिकारी 
094-(03)(04) आयुक्त, पुरे् 
ितेने (2053 033 101)    

2 सातारा 556 300 256 

3 साांगली 366 227 139 

4 सोलापूर 552 324 228 

5 कोल्हापूर 463 376 87 

एकूर् 2543 1620 923 

नानशक निभाग 

1 नानशक 550 336 214 मागर्ी क्रमाांक सी-1  
2053-निल्हा प्रशासन 
094-इतर आस्थापना 
094(03) ग्राम अनिकारी- 
094-(03)(04) आयुक्त, 
नानशक िेतने (2053 036 
201)    

2 िुळे 233 150 83 

3 नांिुरबार 230 132 98 

4 िळगाांि 522 336 186 

5 अहमिनगर 583 410 173 

एकूर् 2118 1364 754 

कोकर् निभाग 

1 मुांबई उपनगर 55 18 37 मागर्ी क्रमाांक सी-1  
2053-निल्हा प्रशासन 
094-इतर आस्थापना 
094(03) ग्राम अनिकारी- 
094-(03)(04) आयुक्त, 
कोकर् ितेने (2053 0313)    

2 ठारे् 196 137 59 

3 पालघर 183 127 56 

4 रायगड 368 259 109 

5 रत्नानगरी 398 307 91 

6 ससिुिुगण 245 166 79 

एकूर् 1445 1014 431 

 



अ.क्र. निभाग /निल्हा मांिूर पिे स्थायी पिे अस्थायी पिे खचाच ेलखेानशर्ण 
1 2 3 4 5 6 

अमरािती निभाग 

1 अमरािती 531 400 131 मागर्ी क्रमाांक सी-1  
2053-निल्हा प्रशासन 
094-इतर आस्थापना 
094(03) ग्राम अनिकारी- 
094-(03)(04) आयुक्त, 
अमरािती िेतने (2053 034 
201)    

2 अकोला 319 248 71 

3 यितमाळ 649 506 143 

4 िानशम 288 228 60 

5 बुलडार्ा 539 424 115 

एकूर् 2326 1806 520 
औरांगाबाि निभाग 

1 औरांगाबाि 389 255 134 मागर्ी क्रमाांक सी-1  
2053-निल्हा प्रशासन 
094-इतर आस्थापना 
094(03) - ग्राम अनिकारी 
094-(03)(04) आयुक्त, 
औरांगाबाि िेतने (2053 036 
901)    

2 िालना 297 180 117 

3 परभर्ी 239 145 94 

4 सहगोली 177 83 94 

5 नाांिेड 483 284 199 

6 बीड 380 243 137 

7 लातूर 317 184 133 

8 उस्मानाबाि 251 149 102 

एकूर् 2533 1523 1010 
नागपूर निभाग 

1 नागपूर 434 371 63 मागर्ी क्रमाांक सी-1  
2053-निल्हा प्रशासन 
094-इतर आस्थापना 
094(03) ग्राम अनिकारी- 
094-(03)(04) आयुक्त, नागपूर 
ितेने (2053 035 101)    

2 ििा 291 276 15 

3 भांडारा 204 120 84 

4 गोंनिया 203 119 84 

5 चांद्रपूर 302 217 85 

6 गडनचरोली 237 144 93 

एकूर् 1671 1247 424 

एकूर् एकां िर 12636 8574 4062 

 


		2022-10-11T17:55:45+0530
	SHRIKANT MADHUKAR MOHITE




