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वाचा :-  
1) र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल संतहिा, 1966 चे कलर् 40 
2) र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल (सरकारी ितर्नीची तवल्हेवाट करिे) तनयर्, 1971 र्धील तनयर्-5 व 50 

प्रसिावना :- 

सद्य:स्स्िीि राज्याि धर्मदाय संस्ानंा सांसकृतिक, वदै्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक ककवा अन्य 
धर्ादाय प्रयोिनासाठी शासकीय िर्ीन प्रदान तवषयक प्रकरिे हािाळिानंा अनुसरावयाची कायमपध्दिी 
तवहीि करण्याि आलेली नाही. यासिव धर्मदाय संस्ानंा, सासंकृतिक, वदै्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक, 
धर्मशाळा, अना्ालये या ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिनासाठी शासकीयितर्नी र्भाडेपट्टयाने/ 
कब्िेहक्काने प्रदान करण्या संदर्भाि  कायमपध्दिी तवहीि करिे गरिेचे आहे.   

सदर कायमपध्दिी तवहीि करिानंा पुढील बाबी तवचाराि घेिे आवश्यक आहे. 

(i) धर्ादाय संस्ा या उक्ि नरू्द प्रयोिनासाठीचे कार् सेवार्भावी वृत्तीने करि असिाि आति 
त्याचं्या क्षते्रािील धर्ादाय सवरुपाच्या सेवा सर्ािास उपलब्ध करुन देऊन त्या 
सेवाबंाबिचे राज्यशासनाचे उत्तरदातयत्व देखील हलके करीि असिाि. 

(ii)  िसेच, अशा संस्ानंा शासकीय ितर्नी तललावाने अ्वा पूिम बािार रू्ल्य आकारुन 
देण्याि आल्यास, आर्थ्क दृष्ट्टया तििक्याशा सबळ नसलेल्या परंिु त्याचं्या क्षेत्राि र्भरीव 
योगदान असिाऱ्या संस्ांना तवसिाराची व र्ोठया प्रर्ािावर सर्ािास सेवा पुरतवण्याची 
संधी तर्ळिार नाही,  त्याच बरोबर उक्ि धर्ादाय प्रयोिनासाठी तललावाने अ्वा पूिम 
बािाररू्ल्य आकारुन शासकीय ितर्नी प्रदान केल्यास अशा संस्ांकडून सर्ािािील 
दुबमल घटकास तवनारू्ल्य अ्वा सवलिीच्या दराने सेवा पुरतवण्याची अपेक्षा ठेविे 
व्यवहायम राहिार नाही.  

उपरोक्ि पार्श्मर्भरू्ीवर धर्ादाय संस्ानंा सासंकृतिक, वदै्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक, धर्मशाळा, 
अना्ालये ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिनासंाठी शासकीय ितर्नींचे वाटप/तविरि करण्यासाठीच्या  
कायमपध्दिी तवषयीचे  धोरि तनतिि करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होिी.  
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शासन तनिमय :-  
र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल संतहिा, 1966 व र्हाराष्ट्र िर्ीन र्हसूल (सरकारी ितर्नीची 

तवल्हेवाट करिे) तनयर्,1971 यार्धील िरिुदींनुसार प्राप्ि अतधकाराि,  धर्ादाय संस्ानंा 
सासंकृतिक, वदै्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक, धर्मशाळा, अना्ालये ककवा अन्य धर्ादाय 
प्रयोिनासंाठी शासकीय ितर्नींचे वाटप करण्यासाठी या शासन तनिमयान्वये पुढील प्रर्ािे 
कायमपध्दिी तनतिि करण्याि येि असून त्या अनुषंगाने क्षते्रीय र्हसूली अतधकारी व प्रातधकारी यानंा 
पुढील प्रर्ािे तदशातनदेश देण्याि येि आहेि :-  

1. तनबांध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलले्या शासकीय ितर्नींची र्ातहिी संकतलि करिे :- 
सवम प्र्र् सवम तिल्हातधकाऱ्यांनी आपल्या तिल्हयार्ध्ये वाटपासाठी तनबांध्यतरत्या उपलब्ध 
असलेल्या शासकीय ितर्नींची गावतनहाय यादी ियार करावी.  अशी यादी ियार करिानंा सदर 
ितर्नीचा गट नंबर/र्भरु्ापन क्रर्ांक, ितर्नीचे क्षेत्रफळ, ितर्नीस उपलब्ध असलेला पोच रसिा 
यांची र्ातहिी ियार करावी. 

2. तनबांध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलले्या ितर्नींचा तवकास आराखडा/प्रादेतशक आराखडा 

यानुसार वापर िपासिे :- तनबांध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या ितर्नींचा तवकास 
आराखडा/प्रादेतशक आराखडा यानुसार काय वापर अनुज्ञेय आहे या तवषयी प्रत्येक ितर्नीची 
र्ातहिी तिल्हातधकारी यांनी संबतंधि स्ातनक तवकास प्रातधकरि, तवशेेष तनयोिन प्रातधकारि 
अ्वा सक्षर् प्रातधकाऱ्याकडून प्राप्ि करुन घेऊन वरील 1 नुसार बनतवलेल्या यादीर्ध्ये त्या-त्या 
ितर्नीच्या अनुज्ञेय वापराची नोंद त्या-त्या ितर्नीच्या र्ातहिी सर्ोर नोंदवावी. एकाच ितर्नीचा 
एकापके्षा िासि प्रयोिनासाठी वापर अनुज्ञये असल्यास िशी नोंद सदर यादी र्ध्ये घेण्याि यावी. 

अशा ितर्नीवर तवतशष्ट्ठ आरक्षि असेल िर त्या ितर्नीचा वापर िे आरक्षि तवकतसि 
करण्यासाठीच करण्याि यावा.  आरतक्षि ितर्नीचा तवकास करण्याची िबाबदारी संबतंधि स्ातनक 
सवराज्य संस्ेची/तनयोिन प्रातधकरिाची नसल्यासच अशा आरक्षिाखालील ितर्नींचा  तवकास 
करण्यासाठी िर्ीन वाटपाचा हेि ु प्रतसध्द करण्याि येईल. ज्या आरक्षिाचंा तवकास करण्याची 
िबाबदारी स्ातनक सवराज्य संस्ेची/तनयोिन प्रातधकरिाची असेल अशा प्रकरिांर्ध्ये अशा 
आरक्षिाखालील िर्ीन सबंतंधि स्ातनक सवराज्य ससं्ेकडे / तनयोिन प्रातधकरिाकडे वगम 
करण्याि येईल.  

3. तनबाध्यतरत्या वाटपास उपलब्ध असलले्या सरकारी ितर्नीबाबि प्रसिाव शासनास सादर करिे :-  
तनबाध्यतरत्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेल्या शासकीय ितर्नींचा अनुज्ञेय वापर तनिीि 
झाल्यानंिर तिल्हातधकारी अशा ितर्नींबाबिचा सतवसिर प्रसिाव शासनास सादर करेल, ज्यार्ध्ये 
ितर्नीचा िपतशल, तिचा अनुज्ञेय वापर याच बरोबर िर अशा ितर्नीबाबि काही र्ागिी 
तिल्हातधकारी याचंेकडे प्राप्ि झाली असेल िर त्या बाबिचा िपतशल देखील तिल्हातधकारी अशा 
प्रसिावासोबि सादर करेल. 
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4. तिल्हातधकारी यांचकेडून प्राप्ि प्रसिावाची शासनसिरावर छाननी :- तिल्हातधकारी याचंेकडून 
तनबाध्यतरत्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेल्या ितर्नीची  तिच्या अनुज्ञये वापरासह र्ातहिी प्राप्ि 
झाल्यानंिर शासनसिरावर अशा र्ातहिीची छाननी करण्याि येईल.  छाननी अंिी अशा शासकीय 
ितर्नीचा काय वापर करावा याबाबि शासन तनिमय घेईल. असा तनिमय घेिांना व्यापक 
िनतहिाच्या दृष्ट्टीने  अशा ितर्नीवर कोििी सुतवधा उर्भी राहिे गरिचेे आहे, याबाबि शासन 
तनिमय घेईल व त्याप्रर्ािे सदर ितर्नीचा कोित्या प्रयोिनासाठी वापर करावयाचा हे शासन 
तनतिि करेल.  ज्या प्रयोिनाकतरिा अशा शासकीय ितर्नीचा वापर करावयाचा आहे व त्यावर िी 
सुतवधा उर्भी करावयाची आहे, त्याबाबीचा तवचार करुन शासन अशा ितर्नीच्या प्रदानासाठी 
व्यक्िी/ संस्ा यांच्या पात्रिेच्या अटी प्रकरि तनहाय तनतिि करेल.  अशा अटी र्ध्ये  व्यक्िी / 
संस्ा याचंा क्षेत्रािील अनुर्भव, अहमिा, आर्थ्क क्षर्िा, अतधक काळ सुतवधा सुरळीि सरुु  ठेवण्याची 
क्षर्िा इत्यातद बाबींचा सर्ावशे  असेल.  अशा पध्दिीने संबतंधि ितर्नीचा सकंस्ल्पि वापर व 
वाटपासाठी व्यक्िी/संस्ा यांच्या अहमिेच्या अटी /शिी तनतिि केल्यानंिर शासन संबतंधि 
तिल्हातधकारी यांना अशा तनतिि केलेल्या प्रयोिनासाठी संबतंधि िर्ीन वाटप करण्याबाबिच्या 
हेिूस िसचे वाटपास पात्र होण्यासाठी व्यक्िी/संस्ा यांच्या पात्रिेच्या अटी/शिीस व्यापक प्रतसध्दी 
देण्याच्या सूचना देईल.   

5. तनबांध्यतरत्या  वाटपास उपलब्ध असलले्या ितर्नींच्या वाटपाबाबि आवदेने र्ागतविे :-   
शासनाने तनतिि करून तदलेल्या प्रयोिनासाठी व संर्भाव्य अिमदारांच्या अहमिेबाबि तनतिि करून 
तदलेल्या अटी /शिी िसचे उपलब्ध असलेल्या ितर्नीच्या िपशीलासह तिल्हातधकारी अशी 
िर्ीन त्या तवतशष्ट्ठ प्रयोिनासाठी पात्र व्यक्िी/ संस्ा यांना वाटप करावयाची आहे या हेिसु 
व्यापक प्रतसध्दी देईल. त्यासाठी अशा हेिूच े तनवदेन िातहराि सवरुपाि वृत्तपत्रारं्ध्ये प्रतसध्द 
करण्याबरोबरच त्याची तिल्हयािील सवम िहसील कायालये, उपतवर्भागीय अतधकारी कायालये, 
तिल्हातधकारी कायालय या तठकािी िसेच अस ेप्रयोिन ज्या प्रशासकीय यंत्रिेशी तनगडीि असले 
त्या प्रशासकीय यंत्रिेच्या तिल्हयािील सवम र्हत्वाच्या कायालयांर्ध्ये नोटीस सवरुपाि प्रतसध्द 
करण्याि याव.े  त्याच बरोबर तिल्हातधकारी कायालय, यांच्या संकेिस्ळावर देखील या हेिूस 
व्यापक प्रतसध्दी तदली िाईल याची तिल्हातधकारी यानंी खािरिर्ा करावी.  अशी प्रतसध्दी देिानंा 
ितर्नीचा सवम आवश्यक िपशील उदा. ितर्नीचे क्षेत्रफळ, स्ान, पोहच रसिा या बाबिची र्ातहिी 
तिल्हातधकारी यांनी उपलब्ध करुन द्यावी. या प्रतसध्दी र्ध्ये अशा ितर्नीच्या वाटपासाठी पात्रिेच्या 
आवश्यक अटी, याचंा सर्ावशे असेल िसेच अिम कोित्या िारखेपयंि करावा हे देखील त्याि 
नर्ूद करण्याि याव.े  

तिल्हातधकारी यानंी एखाद्या ितर्नीच्या वाटपासाठी हेिु प्रतसध्द करण्यापवूी एखादया 
व्यक्िीने/ससं्ेने सदरहू ितर्नीच्या तिच्या अनुज्ञये वापराच्या प्रयोिनासाठी र्ागिी केली 
असल्यास तिल्हातधकारी यांनी अशा ितर्नीच्या वाटपाचा हेि ू वर नर्ूद केल्याप्रर्ािे व्यापक 
प्रतसध्दी देऊन अन्य व्यक्िी /संस्ा यानंाही ज्ञाि करावा व आवदेने र्ागवावीि. अशी प्रतसध्दी 
देण्यापवूी या ितर्नीच्या वाटपासाठी अिम केलेल्या व्यक्िी/संस्ा यानंा देखील अशा िातहरािीस / 
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प्रतसध्दीस प्रतिसाद म्हिनू नव्याने अिम करण्याबाबि लेखी सुतचि कराव ेव पवूीचा अिम तनकाली 
काढल्याच ेदेखील कळवाव.े 

6. प्राप्ि आवदेनाचंी प्रा्तर्क छाननी :- तिल्हातधकारी यांचकेडे वरील प्रर्ािे त्यांनी प्रतसध्द 
केलेल्या िागा वाटपाच्या हेिुस प्रतिसाद म्हिनू तवहीि रु्दिीर्ध्ये प्राप्ि झालेल्या सवम आवदेनांची 
प्रा्तर्क छाननी तिल्हातधकारी याचं े पािळीवर करण्याि यावी. अशी छाननी करिानंा अिम 
करण्यासाठी शासनाद्वारे  तवतहि करण्याि आलेल्या अटी व शिी िसेच पात्रिेच्या तनकषांची पिूमिा 
संबतंधि अिमदार करीि आहे ककवा कस ेयाची िपासिी तिल्हातधकारी यांच ेपािळीवरुन करण्याि 
यावी. 

7. प्रसिाव तवर्भागीय आयुक्िांर्ाफम ि शासनास सादर करिे :-  तिल्हातधकारी यांनी त्यांना 
प्रा्तर्क छाननी र्ध्ये पात्र आढळलेल्या व्यक्िी/संस्ा याचं े अिम सवम कागदपत्रासंह सवि:च्या 
तवसिृि/सतवसिर अहवालासह शासनास प्रसिाव सादर करण्यासाठी तवर्भागीय आयुक्ि यांना 
अतवलंब पाठवाविे.  या प्रसिावाची आगाऊ प्रि तिल्हातधकारी यांनी शासनास सादर करावी. 

तिल्हातधकारी यांनी सादर केलेल्या प्रसिावाची सखोल छाननी तवर्भागीय आयकु्ि कायालयाने 
करावी व आपल्या सवयंसपष्ट्ट अतर्भप्रायासह शक्य तििक्या लवकर असा प्रसिाव शासनास सादर 
करावा. तवर्भागीय आयकु्ि यांना आपल्या छाननी र्ध्ये तिल्हातधकारी यांच्या प्रसिावार्ध्ये त्रटुी/ 
अपिूमिा आढळल्यास अशा ं त्रटुी/अपिूमिेचा खुलासा /सपष्ट्टीकरि िािडीने तिल्हातधकारी 
कायालयाकडून प्राप्ि करुन घेऊन प्रसिाव शासनास सादर करावा. प्रसिाव तिल्हातधकारी 
कायालय व तवर्भागीय आयकु्ि कायालय यांच ेदरम्यान रेंगाळिार नाही याची दोन्ही कायालयानंी 
काळिी घ्यावी. 

8. शासन सिरावरील प्रसिावाची छाननी:- तवर्भागीय आयुक्ि कायालयाकडून प्राप्ि होिाऱ्या  
सांसकृतिक, वदै्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक, धर्मशाळा, अना्ालये ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिना म् 

शासकीय िर्ीन प्रदानाच्या प्रसिावांची छाननी शासनसिरावर खालील प्रर्ािे करण्याि यावी:- 
अ) अशा प्रसिावार्ध्ये एकाच व्यक्िीचा/ससं्ेचा अिम प्रा्तर्क छाननी र्ध्ये प्राप्ि झाला असल्यास 

अशा प्रसिावाची तवर्भागाने सखोल िपासिी करावी.  अशी िपासिी /छाननी करिानंा सदर 
िागेच्या वापराच्या शासनाने तनतिि केलेल्या प्रयोिनाचा हेि ू प्रसिातवि िर्ीन प्रदानािून 

साध्य होि असल्याची खात्री करावी. िद्विच अशा िर्ीन वाटपासाठी इच्छुक असिारी 
व्यक्िी/संस्ा शासनाने या िर्ीन प्रदानासाठी तनतिि केलेल्या पात्रिेच्या अटी /शिींची पिूमिा 
करि आहे ककवा नाही याची देखील िपासिी करण्याि यावी. त्यानंिर वापराच े प्रसिातवि 
प्रयोिन ज्या तवर्भागाशी सबंतंधि आहे, त्या तवर्भागाचा नसिीवर सल्ला घेऊन व ितर्नीच्या 
ककर्िीच्या अनुषंगाने आवश्यकिा असल्यास तवत्त तवर्भागाचा सल्ला घेऊन र्हसूल व वन 
तवर्भागाने उतचि प्रसिाव शासनास सादर करावा. शासनसिरावरील छाननी र्ध्ये िर्ीन 
वाटपासाठी सदरहू व्यक्िी/संस्ा अपात्र आढळल्यास अ्वा अन्य कोित्याही कारिासिव 
सदरहू िर्ीन/र्भखंुड संबतंधि व्यक्िीस/संस्ेस प्रदान करिे शक्य नसल्यास िसे शासनाच्या 
र्ान्यिेने तिल्हातधकारी यांच्या र्ाफम ि अिमदार व्यक्िी/संस्ा यानंा त्या बाबिच्या कारिांसह 
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लेखी सवरुपाि कळतवण्याि याव.े शासन सिरावरील छाननी र्ध्ये अशी व्यक्िी/संस्ा र्भखंुड 
वाटपासाठी पात्र आढळल्यास शासन र्ान्यिेने आवश्यक आदेश उतचि अटी व शिींसह 
तनगमतर्ि करण्याि याविे. 

आ) तवर्भागीय आयुक्ि यांच े र्ाफम ि प्राप्ि झालेल्या प्रसिावार्ध्ये एका पेक्षा अतधक व्यक्िी /संस्ा 
यांचे अिम प्रा्तर्क छाननीर्ध्ये पात्र आढळल्यास र्हसलू तवर्भागाच्या सिरावर खालील प्रर्ािे 
कायमवाही करण्याि यावी:- 

i. अशा प्रसिावाच्या छाननी साठी सतचव/प्रधान सतचव/अपर रु्ख्य सतचव (र्हसूल, रु््ांक 
शुल्क व नोंदिी) यांचे अध्यक्षेिेखाली एक सतर्िी असले, ज्यार्ध्ये सतचव/प्रधान सतचव 
तवत्त तवर्भाग, नगरतवकास तवर्भाग (नतव-1) िसेच ज्या प्रयोिनासाठी िर्ीन प्रदान 
करावयाची आहे त्या प्रयोिनासाठी शासनािील संबधीि प्रशासकीय तवर्भागाच े सतचव/ 
प्रधान सतचव यांचा सर्ावशे असेल.  र्हसूल व वन तवर्भागािील संबतंधि उप सतचव/सह 
सतचव अशा सतर्िीचा सदसय सतचव म्हिनू कार् पाहील. 

ii. प्रसिातवि िर्ीन प्रदानासाठी शासनाने तनतिि केलेल्या अटी व शिींच्या आधारे सदर 
सतर्िी प्रा्तर्क दृष्ट्टया पात्र अिांची छाननी करुन पात्र अिमदारांची क्रर्वारी ठरवले  व 
सतर्िीची तशफारस तवर्भागास सादर करेल. प्राप्ि पात्र अिांचे रू्ल्यांकन अिमदार व्यक्िी / 
संस्ा याचंा क्षते्रािील अनुर्भव, अहमिा, आर्थ्क क्षर्िा, तवर्श्ासाहमिा, पवूतेिहास, सुतवधा 
अतधककाळ सुरू ठेवण्याची क्षर्िा इत्यादी बाबीच्या आधारे करण्याि याव.े  

iii. सतर्िीच्या तशफारशींच्या आधारे िर्ीन प्रदानाचा प्रसिाव तवर्भागाकडून शासनास तरिसर 
र्ान्यिेसाठी  सादर करण्याि यावा. 

iv. तवर्भागाने सादर केलेल्या अशा प्रसिावावर सतर्िीच्या तशफारशींचा तवचार करुन शासन 
उतचि तनिमय घेईल.  शासनाचा तनिमय सतर्िीच्या तशफारशींशी ससुंगि नसेल ककवा 
सतर्िीच्या तशफारशी तवरुध्द असेल िर त्या बाबिची कारिे लेखी सवरुपाि नरू्द 
करण्याि यावीि.  

v. शासनाचा तनिमय प्राप्ि झाल्यानंिर िर्ीन प्रदानाचे आदेश योग्य त्या अटी/शिींसह पारीि 
करण्याि याविे. 

vi. एखादी िर्ीन एखादया प्रयोिनासाठी वाटप करण्याचा हेि ू िाहीर केल्यानंिर त्या 
ितर्नीचे वाटप करिे शासनावर बधंनकारक असिार नाही.  सदर वाटपाची प्रतक्रया 
शासन कोित्याही सिरावर रद्द करु शकेल. 

vii. तिल्हातधकारी यांच्या प्रा्तर्क छाननीर्ध्ये अपात्र ठरलेल्या िसेच शासनसिरावर 
ज्यांची िर्ीन प्रदानाची तवनंिी अर्ान्य करण्याि आली आहे, अशा सवम अिमदारांना 
तिल्हातधकारी यांचकेडून लेखी सवरूपाि त्या बाबि कळतवण्याि याव.े 

9. अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा अपवादात्र्क ख्यािनार् व्यक्िी / संस्ा यानंा शासकीय िर्ीन प्रदान 
करिे :- अतितवशेष गुिवत्ता धारि केलेल्या ककवा ख्यािनार् व्यक्िी अ्वा संस्ेने शासकीय 
ितर्नीच्या वापराच्या अनुज्ञये प्रयोिनाशी ससुंगि प्रयोिनासाठी शासनाकडे अिम करुन ितर्नीची 
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र्ागिी केली असेल िर अशा प्रसंगी त्या ितर्नीच्या वाटपासाठी िाहीर प्रतसध्दी देऊन अन्य व्यक्िी / 
संस्ा यांची आवदेने न र्ागतविा शासन तिल्हातधकाऱ्याकंडून संबतंधि ितर्नीतवषयी अहवाल र्ागवून 
घेऊन अशा अतितवशेष गिुवत्ताधारक ककवा ख्यािनार् व्यक्िी / संस्ा यानंा त्या प्रयोिनासाठी 
ितर्नीचे ्ेट वाटप करण्याचा तनिमय घेऊ शकेल.  र्ात्र अस े ्ेट िर्ीन वाटप करण्याचा तनिमय 
घेिांना अशी व्यक्िी / ससं्ा ही सबंधंीि क्षते्रार्ध्ये अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा ख्यािनार् 
असल्याबाबिची कारिे शासन नर्ूद करेल, ज्यार्ध्ये अशा व्यक्िी / संस्ेने राज्य / राष्ट्रीय / 
आंिरराष्ट्रीय पािळीवर केलेली कार्तगरी, अशा व्यक्िी / संस्ेस प्राप्ि सन्र्ान / परुसकार, त्यांनी 
केलेले कायम इत्यादी बाबींचा सर्ावशे राहील.  अतितवशेष गुिवत्ताधारक ककवा ख्यािनार् व्यक्िी / 
संस्ा यानंी व्यापक सर्ाि तहिाच्या दृष्ट्टीने नव्याने स्ापन केलेल्या संस्ेस देखील या पध्दिीने 
त्यांच्या ्ेट अिाच्या अनुषंगाने िर्ीन प्रदान करिा येईल. 

अतितवशेष गिुवत्ताधारक ककवा ख्यािनार् व्यक्िी / संस्ा यांनी शासकीय िर्ीन प्रदानासाठी 
अिम केल्यानंिर त्यानंा ्ेट पध्दिीने शासकीय िर्ीन प्रदान करिे शासनावर बधंनकारक असिार 
नाही व हा शासनाचा सवचे्छा अतधकार असून अपवादात्र्क पतरस्स्िीि शासनास कारिे नर्ूद करुन 
सदर सवचे्छातधकाराचा वापर करिा येईल.   

10. संशोधन कायम करिाऱ्या ककवा करु इस्च्छिाऱ्या संस्ा व सर्ािािील वतंचि व दुबमल घटकांसाठी ि्ा 
तदव्यांगांसाठी कायम करिाऱ्या व्यक्िी / ससं्ा यांना शासकीय िर्ीन प्रदान करिे :- तवतवध क्षेत्राि 
संशोधन कायम करिाऱ्या ककवा करु इस्च्छिाऱ्या संस्ा ककवा व्यक्िी यांना त्याचंे संशोधन कायम 
करण्यासाठी िसेच सर्ािािील वतंचि व दुबमल घटकासाठी ि्ा तदव्यांगांसाठी कायम करिाऱ्या व्यक्िी 
/ संस्ा यांना त्यांच ेकायम पढेु नेण्यासाठी शासकीय ितर्नीची आवश्यकिा असल्यास व अशा ितर्नीची 
र्ागिी त्यांनी ्ेट शासनाकडे केल्यास शासन सदर ितर्नीबाबि तिल्हातधकारी याचंेकडून अहवाल 
र्ागवून व प्रसिावाची िपासिी करुन अपवादात्र्क प्रकरिांर्ध्ये अशा व्यक्िी / संस्ा यानंा शासकीय 
िर्ीन ्ेट प्रदान करु शकेल.  

संशोधन कायम करिाऱ्या / करु इस्च्छिाऱ्या संस्ा, सर्ािािील दुबमल, वतंचि घटकासाठी ि्ा 
तदव्यांगांसाठी कायम करिाऱ्या ससं्ा यांनी अशा प्रकारे र्ागिी केलेली शासकीय िर्ीन प्रदान करिे 
शासनावर बधंनकारक असिार नाही व हा शासनाचा सवचे्छा अतधकार असले ज्याचा शासन 
अपवादात्र्क प्रकरिांि वापर करू शकेल.   

11. उच्च व िंत्रतशक्षि क्षेत्राि कायमरि  असिाऱ्या  शैक्षतिक संस्ांना, संस्ा कायमरि असलले्या ितर्नीच्या  
शेिारील  शासकीय िर्ीन आवश्यक असल्यास करावयाची कायमवाही :- उच्च व िंत्रतशक्षि क्षते्राि 
कायमरि असिाऱ्या शैक्षतिक ससं्ांना संबतंधि कें ्ीय तनयार्क प्रातधकरिाच्या तनकषांप्रर्ािे ितर्नी 
उपलब्ध होण्यासाठी शैक्षतिक संस्ा कायमरि असलले्या ितर्नीच्या शेिारील शासकीय िर्ीन 
आवश्यक असेल व संस्ेने अशा ितर्नीची शासनाकडे ्ेट र्ागिी केली असेल िर अशा र्ागिी 
केलेल्या ितर्नीबाबि तिल्हातधकारी याचंा अहवाल प्राप्ि करुन घेऊन अशा शैक्षतिक संस्ेला संबतंधि 
कें ्ीय तनयार्क संस्ेच े क्षते्र तवषयक तनकष पिुम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उवमतरि ितर्नी 
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इिकी शासकीय िर्ीन ्ेट प्रदान करण्याबाबि शासन तनिमय घेऊ शकेल.  र्ात्र अशा शैक्षतिक 
संस्ेने केलेली र्ागिी प्रदान करिे शासनावर बधंनकारक असिार नाही. 

12.  शासनाकडे पवूीपासून दाखल असलले्या प्रसिावासदंर्भािील कायमवाही:- प्रसिुिचे धोरि ज्या 
िारखेपासून अंर्लाि येईल, त्या िारखेला सांसकृतिक/वदै्यकीय/शैक्षतिक/ सार्ातिक/धर्मशाळा व 
अना्ालय या ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिना म् शासकीय िर्ीन वाटपाच े शासनसिरावर तवचाराधीन 
असलेले सवम प्रसिाव  दप्िरी दाखल करण्याि याविे व या धोरिाप्रर्ािे िर्ीन वाटपाची प्रक्रीया सुरु 
करण्याचे तनदेश संबतंधि तिल्हातधकारी यांना देण्याि याविे.  र्ात्र,  ज्या प्रकरिांर्ध्ये िर्ीन 
वाटपाबाबि शासनाने पवूीच हेिूपत्र तनगमर्ीि केलेले असेल अशा प्रकरिांर्ध्ये िर्ीन प्रदान करिांना 
हया धोरिािील िरिुदी लागू होिार नाहीि व ्ेट िर्ीन वाटप करण्याि येईल. संबतंधि 
तिल्हातधकारी यांनी अिमदारांना या प्रयोिनाचा िर्ीन र्ागिीचा अिम दप्िरी दाखल केला असून 
सदरहू व्यक्िी/ संस्ेने तिल्हातधकारी यांनी अशी िर्ीन वाटपासाठी प्रतसध्द करावयाच्या िातहरािीस 
प्रतिसाद म्हिनू तिल्हातधकारी यांनी ठरवून तदल्याप्रर्ािे अिम करण्याबाबि कळतवण्याि याव.े   

13. राज्य ककवा कें ् शासनाच ेतवर्भाग, उपक्रर्, र्हारं्डळे ककवा स्ातनक सवराज्यसंस्ा यांना सांसकृतिक, 
वदै्यकीय, शैक्षतिक, सार्ातिक ककवा अन्य धर्ादाय प्रयोिनासाठी आवश्यक शासकीय ितर्नीच े ्ेट 
वाटप करिा येईल. 

14. प्रसिुि धोरिाच्या अनुषंगाने शासकीय ितर्नीच े कब्िहेक्काने/र्भाडेपट्टयाने प्रदान करिांना अशा 
वाटपाबाबि त्या-त्या वळेी प्रचतलि असलेल्या िरिदुीप्रर्ािे कब्िहेक्काची/र्भाडेपट्टयाची रक्कर् 
तनतिि करण्याि यावी.   

02. सदर शासन तनिमय, तवत्त तवर्भागाच्या अनौपचातरक संदर्भम क्र.373/ व्यय-9/ 2018,                                       
तद. 16 ऑक्टोबर, 2018 अन्वये प्राप्ि सहर्िीने तनगमतर्ि करण्याि येि आहे. 

 

सदर शासन तनिमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्ळावर 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सकेंिाक 201907251528332819 असा आहे. सदर शासन 
तनिमय तडिीटल सवाक्षरीने साक्षातंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

 

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

                                                                                                          
ररे्श चव्हाि 

                                                                                             उप सतचव, र्हाराष्ट्र शासन 
प्रि, 

1) र्ा. राज्यपाल, र्हाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधान सतचव, रािर्भवन, र्लबार तहल, रंु्बई. 
2) र्ा. रु्ख्यरं्त्री याचंे प्रधान सतचव,  रं्त्रालय, रंु्बई. 
3) र्ा. रं्त्री (र्हसूल), यांच ेखािगी सतचव, रं्त्रालय, रंु्बई. 
4) र्ा. राज्यरं्त्री (र्हसूल), यांच ेखािगी सतचव, रं्त्रालय, रंु्बई. 
5) र्ा. रु्ख्य सतचव, र्हाराष्ट्र राज्य, रं्त्रालय, रंु्बई. 
6) अपर रु्ख्य सतचव, (तवत्त), तवत्त तवर्भाग, रं्त्रालय, रंु्बई. 
7) प्रधान सतचव , तवधी व न्याय तवर्भाग, रं्त्रालय, रंु्बई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) प्रधान सतचव, शालेय तशक्षि व तक्रडा तवर्भाग, रं्त्रालय, रंु्बई. 
9) प्रधान सतचव, उच्च व िंत्र तशक्षि तवर्भाग, रं्त्रालय, रंु्बई. 
10) प्रधान सतचव, सावमितनक आरोग्य तवर्भाग, िी.टी. रूग्िालय पतरसर, रंु्बई. 
11) प्रधान सतचव, वदै्यकीय तशक्षि व औषधी ्व्ये तवर्भाग, िी.टी. रूग्िालय पतरसर, रंु्बई. 
12) प्रधान सतचव, र्हाराष्ट्र तवधानरं्डळ सतचवालय,रंु्बई. 
13) अपर रु्ख्य सतचव (र्हसूल, रु््ांक शुल्क व नोंदिी),  याचंे सवीय सहायक, रं्त्रालय, रंु्बई. 
14)  र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा) र्हाराष्ट्र 1/2, रंु्बई / नागपरू. 
15) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा) र्हाराष्ट्र 1/2, रंु्बई / नागपरू. 
16) िर्ाबदंी आयकु्ि आति सचंालक, र्भरू्ी अतर्भलेख, पिेु. 
17) नोंदिी र्हातनतरक्षक व  रु््ाकं तनयंत्रक, र्हाराष्ट्र राज्य, पिेु. 
18) र्हासंचालक, र्ातहिी व िनसंपकम  सचंालनालय, रंु्बई. 
19) सवम रं्त्रालयीन प्रशासकीय तवर्भाग. 
20) सवम तवर्भागीय आयकु्ि.  
21) सवम तिल्हातधकारी. 
22) सवम सहसतचव/उपसतचव, र्हसूल व वन तवर्भाग, रं्त्रालय,रंु्बई. 
23)  सवम अवरसतचव/कक्ष अतधकारी, र्हसूल व वन तवर्भाग, रं्त्रालय,रंु्बई. 
24) अतधदान व लेखा अतधकारी, रंु्बई. 
25) तनवासी लेखातधकारी, रंु्बई. 
26) उपसतचव (ि-1), याचंे सवीय सहायक, र्हसूल व वन तवर्भाग, रं्त्रालय, रंु्बई. 
27) तनवड नसिी ( ि-1). 
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