विवध ि न्याय विभाग (खुद्द) मंत्रालय ची सिवसाधारण मावहती
कलम ४(१)(ख) (एक) मध्ये प्रपत्र -अ :- विभागाची विषयसूची, प्रपत्र- ब :- मालमत्ता तपशील, प्रपत्र-क :- विभागाचे
ध्येय धोरण
अ.क्र. कायालयाचे नाि

विवध ि न्याय विभाग (खुद्द), मंत्रालय

1

मुंबई कायालय :-

पत्ता

वतसरा ि पाचिा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
औरं गाबाद शाखा :सह सवचि, विवध ि न्याय विभाग यांचे कायालय
जुनी उच्च न्यायालय इमारत, अदालत रोड,औरंगाबाद 431 005
नागपूर शाखा:सह सवचि, विवध ि न्याय विभाग यांचे कायालय
निीन प्रशासकीय भिन, तळमजला, विक्रीकर भिन, वसव्हील
लाईन्स, नागपूर 440001
2

विभाग प्रमुख

प्रधान सवचि ि विवध परामशी

3

कायालय प्रमुख

सह सवचि ,मुंबई कायालय,
सह सवचि, औरं गाबाद शाखा,
सह सवचि, नागपूर शाखा

4

शासकीय विभागाचे नांि

विवध ि न्याय विभाग (खुद्द)

5

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
अवधनस्त

6

कायवकक्षा

महाराष्ट्र राज्य

7

विवशष्ट्ट कायव

विवध विषयक मसुदे तयार करणे, शासकीय विभागांना अवभप्राय दे णे,
कच्चे ि अवभहस्तांतरण यासंबंधीचे कामकाज करणे तसेच न्यायमंडळ,
विवध अवधकारी, धमादाय संस्था, महाप्रशासक ि शासकीय विश्वस्त
वनबंधक भागीदारी संस्था यांच्या आस्थापना संबंधी ि इतर बाबीिर
कायविाही करणे

8

विभागाचे ध्येय / धोरण

िरील विवशष्ट्ट ि सिवसाधारण कायाच्या ष्ष्ट्टीने विभागाचे कामकाज
करणे सदर ध्येयधोरणाची थोडक्यात महत्िाची मावहती प्रपत्र “क”
मध्ये कृपया पहािी.

9

उपलब्ध सेिा

मुख्यत्िेकरुन विवधविषयक सेिा

10

सिव संबंधीत कमवचारी

कमलम ४(१)(ख) बाब ९ ि १० मध्ये वििरणपत्र जोडले आहे.

11

कामाचे स्िरुप

यादी सोबत जोडली आहे (प्रपत्र अ)

12

मालमत्तेचा तपशील

सोबत वििरणपत्र जोडले आहे (प्रपत्र ब)

13

संस्थेच्या संरचनात्मक

तक्ता सोबत जोडला आहे . तक्त्यामधील प्रत्येक स्तरािरील अवधका-

तक्त्यामध्ये कायवक्षत्र
े ाचे प्रत्येक

याचा पदवनहाय संपकव क्रमांक कलम ४(१)(ख)(नउ) येथे जोडला आहे.

स्तरािरचे तपशील
14

कायालयीन दू रध्िनी क्रमांक ि

दू रध्िनी 022-22028500, 22793610

िेळा

सकाळी 9.45 ते सायं 6.15 पयंत
( सिव कायासन/शाखा यांचे दू रध्िनी क्रमांक कलम ४(१)(ख)(नऊ) मध्ये
नमूदकेलेले आहेत. )

15

साप्तावहक सुट्टी

दर शवनिार ि रवििार

