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वाचा :- 
1) महसूल व वन मवभाग, िासन मनणणय क्रमांक सममती-2018/प्र.क्र.72/ल-1, मद. 27.02.2020 
2) जमाबंदी अयुक्त अमण संचालक, भमूम ऄमभलखे, महाराष्ट्र राज्य, पणेु यांच े क्र. 

31658/ना.भ.ू2/का.मव.543/बनावट ममळकत पमिका ऄकोला/2019, मद. 08.11.2019 च े पि व 
त्यासोबतचा सममतीचा ऄहवाल  

प्रवतावना :- 
    सन-2017 च्या मवधानमंडळाच्या महवाळी ऄमधविेनात “ऄकोला िहरातील भखंूड तालुका भमूम ऄमभलेख 

कायालयातील ऄमधकारी अमण कमणचाऱयांनी बळकामवल्याबाबत” या मवषयावर मवधानसभा तारांमकत प्रश्न क्र.95372 
ईपस्वथत केला होता. त्यानुषगंाने जमाबदंी अयुक्त, पुणे यांनी सादर केलले्या ऄहवालात मूळ ममळकत पमिका 
ऄमभलखेात नसतांना सगंणकावरती बनावटमरत्या तयार करण्यात अलले्या मनदिणनास अल्याने, तत्कालीन मा. मंिी 
(महसलू) यांनी मदनांक 15.12.2017 रोजी सदर मवधानसभा तारांमकत प्रश्नाच्या ईत्तराच्यावळेी सभागृहात “अपणा 
सवांना चचतेत टाकणारी व मवचार करण्यास भाग पाडणारी ईक्त प्रकरणातील घटना ऄसनू त्याचा गांभीयणपूवणक मवचार 
िासनाने सुरु केला अहे. या प्रकरणी अवश्यकता भासली तर हे प्रकरण कस े घडल े याचा िोध घेण्याकरीता 
एनअयसीची मदत घेण्यात येइल. राज्याचे जमाबदंी अयुक्त रॅी. एस. चोक्कचलगम, जमाबदंी अयुक्त अमण 
संचालक, भमूम ऄमभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचं्या ऄध्यक्षतेखाली एक सममती नेमनू या प्रकरणाचा छडा लावण्यात 
येइल. सदरहू प्रकरण ऄमतिय गंभीर अहे. या प्रकारची पनुरावतृ्ती भमवष्ट्यात होउ नये, त्यास प्रमतबंध करण्याकमरता 
ईपाययोजना करण्यासदंभात रॅी. चोकचलगम याचंे ऄध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात यइेल.” ऄस े अरॄासन 
मदल े होते. त्यानुषगंाने िासनाने वाचा क्रमांक 1 ऄन्वय े जमाबंदी अयुक्त, पुणे याचं्या ऄध्यक्षतेखाली बनावट 
संगणकीकृत ममळकत पमिका तयार होउ नये यासाठी प्रमतबधंक ईपाययोजना करण्याकमरता सममती गमठत करण्यात 
अली होती. अता वाचा क्रमाकं 2 ऄन्वये सममतीने त्यांच्या मिफारसीसह ऄहवाल िासनास सादर केला अहे. सदर 
ऄहवालाची छानणी करून ममळकत पमिकेचा डाटा ऄमधक सुरमक्षत ठेवणे, डाटाचा गैरवापर टाळता यणेे, डाटामध्य े 
ऄनमधकृत बदल करणे सहजासहजी िक्य   न होणे अमण केलेले बदल तात्काळ मनदिणनास येतील याबाबीचा मवचार 
करून रॅी. एस. चोक्कचलगम, जमाबंदी अयुक्त अमण संचालक, भमूम ऄमभलखे, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचं्या सममतीने 
बनावट सगंणमककृत ममळकत पमिका तयार होउ  नये यासाठी प्रमतबंधक ईपाययोजना करण्याबाबत सूचमवण्यात 
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अलले्या प्रमतबंधात्मक ईपाययोजना स्ववकारण्यात यवेनू त्याची ऄमलबजावणी करण्याची बाब िासनाच्या 
मवचाराधीन होती. याबाबत िासनाने खालीलप्रमाणे मनणणय घेतला अहे.    

 

िासन मनणणय :-  
         बनावट सगंणकीकृत ममळकत पमिका तयार होउ नय ेयासाठी प्रमतबंधक ईपाययोजना करण्याकमरता 

रॅी. एस. चोक्कचलगम, जमाबदंी अयुक्त अमण संचालक, भमूम ऄमभलखे, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याचं्या सममतीकडून 
सूचमवण्यात अलले्या प्रमतबधंात्मक ईपाययोजना पैकी खाली नमदू करण्यात अलले्या प्रमतबधंात्मक ईपाययोजना 
स्ववकारण्यात येवून त्याची ऄमलबजावणी करण्यास िासन या व्दारे मान्यता देत अहे.   

 

I)सगंणक प्रणालीत कतणव्यमनहाय मनयंमित प्रविे:- भमवष्ट्यात संगणकीय प्रणालीमध्य े प्रत्येक व्यक्तीला 
त्याच्या कायणक्षेिा परुताच व जबाबदारीमनहाय संगणक प्रणालीला मनयमंित प्रविे (Role based limited access) देणे 
ऄपेमक्षत अहे. तसेच काही कमणचाऱयांना मवमिष्ट्ट क्षेिाचे (ईदा. नक्कल मवतरीत करणे) कायणक्षेि ऄसल्याने 
तेवढयाकामापुरताच सगंणक प्रणालीमध्ये प्रविे देणे अवश्यक अहे व यासाठी त्याच्या कायणक्षेिाचा ऄथवा त्याच्या 
संगणकाचा ऄन्य व्यक्ती वापर करु िकणार नाही. 

II) बायोमेरीकचा वापर:-  सगंणक प्रणालीत बायोमेरीकचा वापर नसल्यास ऄन्य व्यक्तीचा यझुर नेम व 
पासवडण वापरेन ऄन्य व्यक्ती सगंणकीय डेटामध्य े बदल करु िकतात. म्हणनू त्यावर मनयंिण राहण्यासाठी 
बायोमेरीकचा वापर करणे अवश्यक अहे व त्यामुळे अवश्यक तेवढया कायणक्षेिा परुताच संगणकात प्रविे ममळेल व 
नेमक्या बाबीबाबत जबाबदारी व कतणव्य मनमरृत होइल. 

III) मडजीटल ववाक्षरीचा वापर:-  संगणकातील मामहतीला कायदेिीर व ऄमधकृत ववरुप येणेसाठी तसेच 
डेटा आनमक्रप्ट (Data encrypt) होण्यासाठी डीजीटल ववाक्षरी (Digital signature) चा वापर करणे अवश्यक अहे. 
मडजीटल ववाक्षरी केलले्या डेटामध्य ेऄनमधकृतमरत्या बदल केल्यास ऄथवा ऄसा प्रसत्न केल्यास मडजीटल ववाक्षरी 
मनघून जातील, त्यामळेु मडजीटल ववाक्षरी चा वापर केल्यास डेटाच ेऄमधकृत व कायदेिीर ववरुप मटकून राहते. 

IV) मवमिष्ट्ट प्रयोजनासाठीच एमडट मॉडयलू (Edit Module) चा वापर :- मूळ मामहतीची खािी होइपयंत 
एमडट मॉडयूल (edit module) सगंणकीय प्रणालीमध्ये ईपलब्ध ऄसेल व नंतर ते बंद करण्यात याव े व त्यानंतर 
फेरफार मॉडयूल (Mutation Module) चा वापर करणे अवश्यक अहे. 

V) डाटा मध्यवती संगणकात (Central Server) सुरमक्षत ठेवणे अवश्यक :- सध्याच्या पध्दतीत क्लाएंट व 
सव्हणर हे वथामनक वतरावर अहेत. डाटा वथामनक वतरावर ईपलब्ध ऄसल्यामुळे त्यात वथामनक वतरावर बदल करता 
येवू िकतात. माि संगणक प्रणालीच्याव्दारे मध्यवती सगंणकात (Central Server) डाटा ठेवल्यास ते ऄमधक सरुमक्षत 
राहतील व ऄमधकृत व्यक्तीमिवाय आतरांना त्यात सहजासहजी हवतक्षपे करता येणार नाही. 

VI) तपासणी सुि (Audit Trail) चा वापर :- सगंणकात कोणतीही कायणप्रणाली वापरताना जर त्यात तपासणी 
सूि (Audit Trail) ऄसले तर मवमिष्ट्ट बाबी सगंणकात कोणी व कधी भरलले्या अहेत त्यात कधी बदल केलेला अहे 
या बाबी पाहणे िक्य होते. त्यामुळे भमवष्ट्यात गैरप्रकार करण्यास कोणीही धजावणार नाही. म्हणनू संगणक प्रणालीत 
तपासणी सूि (Audit Trail) ठेवणे अवश्यक अहे. 
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VII) पारदिणकतेसाठी संकेतवथळावर ममळकत पमिका ईपलब्ध करुन देणे:- भमूम ऄमभलेख मवभागातील 
तालुका मनहाय ममळकतपमिका मवभागाच्या वबेसाइटवर जनतेला पहाण्यासाठी ईपलब्ध करुन मदल्यास त्यात 
झालेले बदल / चकुा नागमरकांच्या पटकन लक्षात येतील व त्याबाबत योग्य त्या मठकाणी तक्रारी दाखल करु 
िकतील व जनताच एकप्रकारे धोकादिणक आिारा देवू िकेल तसेच ममळकत पमिकेच्या मामहतीमध्येही पारदिणकता 
येइल. 

VIII) प्रमतबंमधत यादी:- िासनाचे महतसबंंध ऄसलले्या ऄथवा सावणजमनक मालकीच्या ममळकतीच्या खरेदी 
मवक्रीवर मनबंध रहाव ेयाकरीता ऄिा ममळकत पमिकांची यादी ही नोंदणी मवभागाच्या अय-सरीता (iSARITA) संगणक 
प्रणालीत प्रमतबंधीत यादी मध्ये सामावून घेणे अवश्यक अहे. भमवष्ट्यामध्ये मनयोजनाप्रमाणे 7/12 सारखा ममळकत 
पमिकेचा डाटा इ-पीसीअयएस प्रणालीतून घेवून अय-सरीता (iSARITA) प्रणालीवर दवत नोंदणी होणार अहे व तस े
करताना ममळकत पमिकेबाबत प्रमतबंमधत सत्ता प्रकाराची माहीती अय-सरीता (iSARITA) सगंणक प्रणालीला 
ऑनलाइन पाठमवणे ऄपेमक्षत अहे. 

IX) ऐमतहामसक मामहती जतन करुन ठेवणे :- सगंणक प्रणालीत मरतसर मरत्या भरण्यात अलेली मामहती पुढे 
ऄद्ययावत करण्याच ेझालसे ऄथवा त्यात सधुारणा करण्याच्या झाल्यास मूळ मामहती मह सगंणकातून वगळली न जाता 
ऐमतहामसक मामहती (Historical Data) म्हणनू जतन झाली पामहज.े 

X) स्व्दवतरीय मनयंिण पध्दती लागू करणे:- संगणक प्रणालीत कुठलाही डेटा समामवष्ट्ट करणेसाठी चकवा 
वगळणेसाठी कारणासह नमदु करणेची तरतदु अज्ञावलीत करणेत यावी. तसेच स्व्दवतरीय (Maker and Checker) 
पध्दतीने त्यास मान्यता देणे अवश्यक राहील. अज्ञावलीतुन कुठलाही डाटा मडलीट करता येणार नाही. सगंणकात 
समामवष्ट्ट करणेत अलेले बदल त्याचं्या कारणासह तसेच सक्षम ऄमधकारी व बदल व तपासणी करणारे ऄमधकारी 
यांची मामहती वळे व मदनांकासहीत मामहती व्यववथापन प्रणाली (MIS) व्दारे ईपलब्ध राहतील. 

XI) महत्त्वाच्या कायालयात सीसीटीव्ही वथामपत करणे:- भमूम ऄमभलखे मवभागातील जी कायालय ेमहत्त्वाच्या 
िहरात ऄथवा ज्या मठकाणी वथावर मालमत्ता बहुमूंल्य अहेत ऄिा सवण मठकाणी मवत्तीय मनधी ईपलब्धतेच्या ऄमधन 
राहून सीसीटीव्ही वथामपत करणे योग्य अहे. 

 

2. बनावट सगंणकीकृत ममळकत पमिका तयार होउ नय े यासाठी प्रमतबधंक ईपाययोजना करण्याकमरता 
िासनाने स्ववकारलेल्या ईक्त ईपाययोजनांची ऄमंलबजावणी जमाबदंी अयुक्त अमण सचंालक, भमूम ऄमभलखे, 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु याचं्या कायालयामाफण त करण्यात यइेल. 
3.            सदर िासन मनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतवथळावर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसनू त्याचा संकेताक 202006111425443319 ऄसा अहे. हा अदेि मडजीटल ववाक्षरीने 
साक्षामंकत करुन काढण्यात यते अहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेिानुसार व नावाने.  
 
 
 

(डॉ.सतंोष भोगल)े             
                 सह समचव      

प्रमत, 
1. मा.राज्यपाल यांच ेसमचव, राजभवन, मलबार महल, मुंबइ 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मखु्यमंिी यांच ेप्रधान समचव, मंिालय, मुंबइ 400032 
3. मा. मंिी/ मा.राज्यमंिी यांच ेखाजगी समचव (सवण), मंिालय, मुंबइ 400032 
4. मा. ऄध्यक्ष, मवधानसभा याचंे खाजगी समचव, मवधान भवान, मुंबइ 
5. मा. सभापती, मवधानपमरषद याचंे खाजगी समवच, मवधान भवन, मुंबइ 
6. मा. ईपाध्यक्ष, मवधानसभा यांच ेखासगी समचव, मवधान भवन, मुंबइ 
7. ईपसभापती, मवधानपमरषद याचंे खाजगी समचव, मवधान भवन, मुंबइ 
8. मा. मवरोधी पक्षनेता (मवधानपमरषद) याचंे खाजगी समचव, मवधान भवन, मुंबइ 
9. मा. मवरोधी पक्षनेता (मवधानसभा) याचंे खाजगी समचव, मवधान भवन, मुंबइ 
10. मा.मखु्य समचव , महाराष्ट्र िासन,मंिालय, मुंबइ 
11. ऄपर मखु्य समचव (मवत्त मवभाग), मंिालय, मुंबइ  
12.  ऄपर मुख्य समचव (मनयोजन मवभाग), मंिालय, मुंबइ 
13. जमाबंदी अयुक्त अमण संचालक, भमूम ऄमभलखे, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
14. महालखेापाल ½ (लखेा व ऄनुज्ञेयता / लखेा पमरक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ/नागपरू 
15. महालखेापाल (वामणस्ज्यक लखेा पमरक्षा) मुंबइ 
16. मनवड नवती 
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