जिल्हाजिकारी याांना “जिभाग प्रमुख” म्हणून
घोजित करणेबाबत..
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जिभाग
शासन जनणणय क्रमाांक : सांकीणण २७१५/प्र.क्र.१06/1३
मादाम कामा मागण, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032
तारीख: 19 माचण, 2016.
सांदभण - शासन जनणणय, सामान्य प्रशासन जिभाग, क्र. सांकीणण-2715/प्र.क्र.18/13, जद.15.10.2015
प्रस्तािना अनुसूजचत क्षेत्रातील जिल्हाजिकारी याांना अनुसूजचत क्षेत्रात कायणरत असलेल्या गट-“अ” ि
गट-“ब” सांिगातील अजिकारी/कमणचारी याांचे गोपनीय अहिाल प्रजतिेजदत आजण पुनर्विलोकन
करण्याचे अजिकार सांदभािीन शासन जनणणयान्िये प्रदान करण्यात आले आहेत.
2.

शासनातर्फे राबजिण्यात येत असलेल्या शासनाच्या जिजिि योिनाांच्या /कायणक्रमाांच्या

अांमलबिािणी/ पयणिक्ष
े ण/ सांजनयांत्रण/ समन्ियाची िबाबदारी जिल्हाजिकारी आजण जिभागीय
आयुक्त याांचेिर सोपजिण्यात आलेली आहे . शासनाच्या योिनाांची जिल्हा/जिभागीय स्तरािर
अांमलबिािणी करताना जिल्हाजिकारी/जिभागीय आयुक्त याांचेकडू न दे ण्यात येणाऱ्या जनदे शाांचे
शासनाच्या महसूली जिभाग आजण जिल्हा स्तरािरील जिजिि जिभागातील अजिकाऱ्याांकडू न
योग्यजरत्या /प्रभािीपणे अनुपालन केले िात नसल्याचे जनदशणनास येत आहे.
जिल्हा आजण जिभागीय स्तरािर अांमलबिािणी होत असलेल्या योिनाांची प्रभािी आजण
िलदगतीने अांमलबिािणी करणे, कमणचारी/ अजिकारी िृदाांच्या गैरहिर राहण्यामुळे जनमाण
होणाऱ्या अडचणींचे जनराकरण करणे आजण एकूणच जिल्हा आजण जिभागीय स्तरािर राबजिण्यात
येणारे शासनाचे महत्िाचे कायणक्रम आजण योिनाांच्या अांमलबिािणीमध्ये दिात्मक सुिारणा
करण्याकजरता जिल्हाजिकारी आजण जिभागीय आयुक्त याांना त्याांच्याकडे अांमलबिािणी/ पयणिक्ष
े ण/
सांजनयांत्रण/ समन्ियासाठी सुपूदण करण्यात आलेल्या योिनाांकजरता जिल्हाजिकारी याांना जिभागप्रमुख
म्हणून घोजित करण्याची बाब शासनाच्या जिचारािीन होती. यासांदभात शासनाने पुलीलप्रमाणे जनणणय
घेतलेला आहे.
शासन जनणणय गृह जिभाग आजण जिल्हा पजरिदे कडील योिना/कायणक्रम िगळता शासनाच्या जिजिि
जिभागाांकडू न जिल्हाजिकारी याांच्याकडे अांमलबिािणी/ पयणिक्ष
े ण/ समन्िय/ सांजनयांत्रणासाठी सुपूदण
करण्यात आलेल्या योिना/कायणक्रम याांच्यासांदभात जिल्हाजिकारी याांना “जिभाग प्रमुख” घोजित
करण्यात येत असून त्याांना खालीलप्रमाणे प्रशासकीय अजिकार दे ण्यात येत आहेत.
(1) गृह जिभाग आजण जिल्हा पजरिदेकडील योिना / कायणक्रम िगळता शासनाच्या जिजिि
जिभागाांच्या

जिल्हाजिकारी

सजनयांत्रणासाठी

सुपूदण

याांच्याकडे

करण्यात

अांमलबिािणी

आलेल्या

योिना/

/पयणिक्ष
े ण/समन्िय
कायणक्रम

याांच्या

ककिा
प्रभािी

अांमलबिािणीसाठी सांबांजित जिभागाांच्या जिल्हास्तरीय अजिकाऱ्याांना आिक यक जनदे श
दे ण्याचे अजिकार त्याांना असतील.
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(2) गृह जिभाग आजण जिल्हा पजरिदे कडील योिना/कायणक्रम िगळता शासनाच्या जिजिि
जिभागाांच्या

जिल्हाजिकारी

याांच्याकडे

अांमलबिािणी/

पयणिक्ष
े ण/

समन्िय

ककिा

सजनयांत्रणासाठी सुपूदण करण्यात आलेल्या योिना/ कायणक्रम यासांदभात सांबांजित जिभागाच्या
जिल्हा

प्रमुखाांनी

त्याांच्या

िरीष्ट्ठाांना/

शासनास

अांमलबिािणीसांदभात

केलेल्या

पत्रव्यिहाराची प्रत जिल्हाजिकारी याांना अग्रेजित करणे बांिनकारक असेल.
(3) गृह जिभाग आजण जिल्हा पजरिदेकडील योिना /कायणक्रम िगळता जिल्हयातील सिण
प्रशासकीय यांत्रणाांना त्याांच्या योिना/ कायणक्रम/ उपक्रम कायान्न्ित करण्यासांबांिीचा
अांमलबिािणी सांदभातील माजसक / जतमाही प्रगती अहिाल जिल्हाजिकारी याांच्याकडे
पाठजिणे अजनिायण असेल.
(4) गृह जिभाग आजण जिल्हा पजरिदे कडील योिना/कायणक्रम िगळता जिल्हयातील इतर सिण
जिभागाांच्या जिल्हाप्रमुखाांना त्याांच्या जनयोजित दौऱ्याचा कायणक्रम जिल्हाजिकारी याांच्याकडे
आगाऊ पाठजिणे बांिनकारक असेल.
(5) गृह जिभाग आजण जिल्हा पजरिद िगळता शासनाच्या जिजिि जिभागाांच्या जिल्हाजिकारी
याांच्याकडे अांमलबिािणी/ पयणिक्ष
े ण/ समन्िय ककिा सजनयांत्रणासाठी सुपूदण करण्यात
आलेल्या योिना/ कायणक्रम याांच्यासांदभातील कागदपत्र/नस्ती अिलोकनार्ण मागजिण्याचे
अजिकार जिल्हाजिकारी याांना असतील.
(6) उपरोक्तप्रमाणे जिल्हाजिकारी आजण जिभागीय आयुक्त याांनी जदलेल्या जनदे शाांकडे दु लणक्ष होत
असल्यास ककिा योिना/ कायणक्रम याांच्या कामात हयगय होत असल्यास महाराष्ट्र नागरी
सेिा (ितणणक
ू ) जनयम, 1979 ि महाराष्ट्र नागरी सेिा (जशस्त ि अपील) जनयम, 1979 अन्िये
सांबांजिताांजिरुद्ध जिभागीय चौकशी प्रस्ताजित करण्याचे अजिकार जिल्हाजिकारी याांना
जिभागप्रमुख/ जशस्तभांगजिियक प्राजिकारी म्हणून असतील.
(7) िरीलप्रमाणे जिल्हाजिकारी याांना जिभाग प्रमुख म्हणून अजिकार प्रदान करुनही सिण
जिभागाांतील जिल्हा प्रमुख/जिभाग प्रमुख /जशस्तभांगजिियक प्राजिकारी याांना असलेले
प्रशासकीय अजिकार अबाजित राहतील.
(8) गृह जिभाग आजण जिल्हा पजरिदे कडील योिना/कायणक्रम िगळता शासनाच्या जिजिि
जिभागाांनी जिल्हाजिकारी आजण जिभागीय आयुक्त याांच्याकडे अांमलबिािणी/ पयणिक्ष
े ण/
समन्िय ककिा सजनयांत्रणासाठी सुपूदण केलेल्या योिना/ कायणक्रम याांच्याशी सांबांजित महसूली
जिभाग आजण जिल्हा स्तरािरील जिजिि जिभागातील गट “अ” मिील अजिकाऱ्याांच्या,
शासनाच्या योिना / कायणक्रम अांमलबिािणीतील योगदानाचे मूल्यमापन जिल्हाजिकारी /
जिभागीय आयुक्त याांनी करािे ि त्याांनी केलेले असे मूल्यमापन सांबांजित अजिकारी याांच्या
गोपनीय अहिालात समाजिष्ट्ट करण्यात यािे. सांबांजित अजिकाऱ्याच्या पुनर्विलोकन अजिकारी
याांनी प्रजतिेदन अजिकाऱ्याांचे मूल्यमापन आजण जिल्हाजिकारी/जिभागीय आयुक्त याांच्याकडू न
प्राप्त झालेले मूल्यमापन जिचारात घेऊनच पुनर्विलोकन करािे. अशा प्रकारे जिल्हाजिकारी /
जिभागीय आयुक्त याांनी केलेले मूल्यमापन गोपनीय अहिालात समाजिष्ट्ट केलेले नसल्यास
सदर गोपनीय अहिाल पूणण असल्याचे मानण्यात येणार नाही.
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सदर शासन जनणणय महसूल जिभागाच्या सहमतीने तसेच जित्त जिभागाने त्याांच्या अनौ.
सां.क्र.35/2016/सेिा-6, जद.5.3.2016 अन्िये जदलेल्या सहमतीस अनुलक्षून जनगणजमत करण्यात येत
आहे.
सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201603191812153307 असा आहे . हा आदे श
जडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन कालण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Bhagwan
Muralidhar Sahai

Digitally signed by Bhagwan Muralidhar Sahai
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GAD,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=57dd6ec1681532b63c78bdc2d0f79ab4b9
efccc6814de3df1f59d557777b3c45, cn=Bhagwan
Muralidhar Sahai
Date: 2016.03.19 18:13:30 +05'30'

( डॉ. भगिान सहाय )
अपर मुख्य सजचि (सेिा), महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सजचि
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे सजचि
3. अपर मुख्य सजचि/प्रिान सजचि/सजचि,सिण प्रशासकीय जिभाग,मांत्रालय,मुांबई.
4. सजचि,महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग,मुांबई (पत्राने)
5. प्रबांिक,मूळ न्याय शाखा,उच्च न्यायालय,मुांबई (पत्राने)
6. प्रबांिक, अपील शाखा,उच्च न्यायालय,मुांबई (पत्राने)
7. प्रबांिक,लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त याांचे कायालय,मुांबई (पत्राने)
8. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र जििानसभा याांचे सजचि
9. मा. सभापती, महाराष्ट्र जििानपजरिद याांचे सजचि
10. सिण जििान सभा/पजरिद सदस्य,महाराष्ट्र जििानमांडळ
11. सजचि,महाराष्ट्र जििानमांडळ सजचिालय,मुांबई (पत्राने)
12. पोलीस महासांचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुांबई.
13. जिभागीय आयुक्त (सिण)/जिल्हाजिकारी (सिण जिल्हे)
14. मुख्य कायणकारी अजिकारी,जिल्हा पजरिदा (सिण)
15. जिजिमांडळ ग्रांर्ालय,जििानभिन,मुांबई
16. मांत्रालयातील प्रशासकीय जिभागाांच्या जनयांत्रणाखालील सिण जिभाग प्रमुख ि कायालय प्रमुख.
17. सिण मांत्रालयीन जिभागाांतील सिण आस्र्ापना शाखा.
18. महासांचालक,माजहती ि िनसांपकण सांचालनालय,मुांबई
19. जनिडनस्ती, कायासन 13, सामान्य प्रशासन जिभाग, मांत्रालय मुांबई 32.
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