कलम 4(1) (ख) (एक)
कामाचे विस्तृत स्िरुप
प्रपत्र-अ
विवध ि न्याय विभागातील कायासने ि शाखा याांच्या विषयाांची यादी
कायासन

विषय

एक

(1) धमादाय सांघटना, महाप्रशासक ि शासकीय विश्वस्त तसेच वनबांधक भावगदारी सांस्था याांच्या कायालयाशी सांबांवधत सिव आस्थापना
विषयक बाबी
(2) उपरोक्त कायालयातील अवधकाऱयाांबाबत/कमवचाऱयाांबाबत तक्रारी ि इतर वकरकोळ सांदभव.
(3) उपरोक्त कायालयाांची ि तयाांच्या अवधपतयाखालील येणा-या कायालयाांची वनरीक्षणे करणे.
(4) धमादाय सांघटना, महाप्रशासक ि शासकीय विश्वस्त तसेच वनबांधक भावगदारी सांस्था याांच्या कायालयातील सिव अवधकारी/ कमवचारी
याांचे वनिृत्तीिेतन, कुटु ां बवनिृत्तीिेतन, अनुकांपा वनिृत्तीिेतन, रुग्ण्ता वनिृत्तीिेतन, सेिावनिृत्तीनांतरची सिव अांवतम प्रदाने , भविष्य
वनिाहवनधी अग्रीम विशेष िेतन.

दोन

(1) विवध ि न्याय विभाग, मांत्रालय (खुद्द) कायालयातील(नागपूर ि औरांगाबादसह) गट “अ” “ब” “क” मधील अवधकारी/ कमवचारी
याांच्या आस्थापनाविषयक सिव बाबी.
(2) विवध शाखेकडील गट अ, ब ि क मधील अवधकारी/कमवचारी याांची पदवनमीती, पदे भरणे, पदस्थापना, रजा, िेतनवनश्चीती, महाराष्र
लोकसेिा आयोगाकडू न पदोन्नतीच्या प्रस्तािास मान्यता घेणे, महाराष्र लोकसेिा आयोगास पदभरतीकवरता जावहरात दे णे,
वनिृत्तीिेतनाची कागदपत्र तयार करणे.
(3) मांत्रालयीन सांिगातील सिव गट अ, ब ि क मधील अवधकारी/कमवचारी याांची पदस्थापना, रजा, िेतनवनश्चीती, वनिृत्तीिेतनाची
कागदपत्रे तयार करणे ि इतर सेिा विषयक बाबी.
(4) रचना ि कायवपध्दती अवधकारी ि विषयसूची विषयक बाबी,
(5) कायासन 21 च्या मदतीने नागपूर अवधिेशनाची व्यिस्था

दोन-अ

(1) विवध ि न्याय विभाग, मांत्रालय (खुद्द) कायालयातील (नागपूर ि औरांगाबादसह) गट “अ” “ब” “क” मधील अवधकारी/ कमवचारी
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कायासन

विषय
याांच्या विभागीय चौकशी, तक्रारी,गोपनीय अहिाल वलहू न घेणे, कळविणे, जतन करणे इ.बाबी.
(2) अ.क्र. 1 येथील कमवचाऱयाांची म.ना.से. (ितवणक
ु ) वनयम, 1979 ि म.ना.से. (वशस्त ि अवपल) वनयम, 1979 नुसार सिव प्रकारची
कायविाही, मत्ता ि दावयति वििरणपत्रे भरुण घेणे, जतन करणे इ.बाबी.
(3) िरील अवधकारी ि कमवचारी याांचे, 50/55 िषांचे पुनर्विलोकन इ.बाबी.
(4) िरील अवधकारी ि कमवचारी याांना िैद्यवकय खचाची प्रवतपूती करणे
(5) विभागातील िवरल अवधकाऱयाांना घरबाांधणी अग्रीम,सांगणक अग्रीम मोटार सायकल/मोटार कार अग्रीम मांजूर करणे
(6) िरील अवधकारी/ कमवचारी याांच्या प्रवशक्षण विषयक बाबी
(7) प्रशासकीय स्िरुपाच्या इतर सांकीणव बाबी उदा. का.21 कडील सांकीणव पत्रव्यिहार

तीन

न्यावयक अवधकाऱयाां च्या सांबांधातील सिव आस्थापनाविषयक बाबी हाताळ्यात येणार आहेत.
(1)न्यावयक अवधकाऱयाांच्या सांिगवबाह्य पदासह नेमणूका (सरळसेिन
े े, प्रवतवनयुक्तीने,बदलीने, पदोन्नतीने,पुनर्वनयुक्तीने)
(2) न्यावयक अवधकाऱयाांची सेिा समाप्त करणे, सेित
े ून काढू न टाकणे,
(3)न्यावयक अवधकाऱयाांविरुध्द तक्रारी,विभागीय चौकशी, सक्तीची सेिावनिृत्ती/स्िेच्छा सेिावनिृत्ती/ मूदतपुिव चौकशी/राजीनामा
(4)सेिाप्रिेश वनयम(सिव न्यायालयाांचे न्यावयक अवधकारी)
(5)िेतनश्रेणीची सुधारणा (न्यावयक अवधकारी) िेतनश्रेणीशी सांबांधीत विशेष िेतन, िैद्यकीय खचाची प्रवतपूती
(6)विभागीय परीक्षेसाठी न्यावयक अवधकाऱयाांना परीक्षक म्हणून नेम्याबाबत कायविाही,
(7) न्यावयक अवधकाऱयाांचे वनिृत्तीिेतन, कुटु ां बवनिृत्त्तीिेतन, अनुकांपा वनिृत्तीिेतन, रुग्ण्ता वनिृत्तीिेतन, सेिावनिृत्तीनांतरची सिव अांवतम
प्रदाने, भविष्य वनिाहवनधी अग्रीम, विशेष िेतन. (कायासन 5 कडील कामकाज)
(8) न्यायालयीन प्रकरणे,
(9)न्यावयक अवधकारी याांची िेतनवनश्चीती, िैद्यकीय खचाची प्रवतपूती (का.6 कडील विषय)

चार

मा.न्यायमूती िमा.उच्च न्यायालयाशी सांबधातील सिव आस्थापनाविषयक बाबी हाताळ्यात येणार आहेत.
(1)परराज्यातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूतींची ि सिोच्च न्यायालयाांच्या न्यायमूतींच्या मुांबई भेटीची व्यिस्था करणे ,
(2) मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती याांच्या रजा, रजेचे रोखीकरण, वनिासस्थान व्यिस्था, िैद्यकीय खचाची प्रवतपूती
(3)उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूतींबाबतचे सिव प्रकारचे वनयम ि तयात सुधारणा (प्रिासभत्ता, सेिाशती, वनयम,मोटारिाहन भत्ता, घरभाडे
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कायासन

विषय
भत्ता)
(4)मा.उच्च न्यायालयाांच्या न्यायवधशाांच्या नेमणुकीबाबत पत्रव्यिहार,(का.3 कडील विषय)
(5) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती ि इतर न्यायमूती याांच्या परदे शी भेटी, (का.3 कडील विषय)
(6)मा.न्यायमूती याांचे वनिृत्तीिेतन, कुटु ां बवनिृत्तीिेतन,अनुकांपा वनिृत्तीिेतन,रुग्णणता वनिृत्तीिेतन, सेिावनिृत्तीनांतरची सिव अांवतम प्रदाने,
भविष्य वनिाहवनधी अग्रीम, विशेष िेतन.(का. 5 कडील विषय)
(7) उच्च न्यायालये ि खांडपीठे याांच्याशी सांबांधीत सिव कायालयीन विषयक बाबी (िेतन भाडे पट्टी, फर्वनचर, पेरोल, प्रिास, मोटार ि
सांगणकविषयक दै नांवदन बाबी इ.) (का.9 कडील विषय)
(8)मा.मुख्यमांत्री ि मा.मुख्य न्यायमूती याांच्या बैठकीचे आयोजन ि समन्िय (काया. 9 कडील विषय)
(9) समन्िय सवमतीचे आयोजन (काया. 9 कडील विषय)

पाच

(1) विवध ि न्याय विभाग ि विभागाच्या अवधपतयाखालील सिवकायालयातील कमवचाऱयाांचे घरबाांधणी अग्रीम, मोटार, स्कुटरि इतर अग्रीम
ि तयाांची प्रतीक्षा यादी
(2) घरबाांधणी, मोटर,स्कुटर, सांगणक ि सायकल अग्रीमाच्या रकमा प्रमाणीत करणे ि तयाांचा वहशोब ठे िणे.

सहा

या कायासनात न्यायालयातील राजपत्रीत श्रेणीतील अवधकारी ि कमवचारी वशपायाांसह (न्यावयक अवधकारी िगळू न) याांच्यासांबांधातील
सिव आस्थापनाविषयक बाबी हाताळ्यात येणार आहेत.
(1) न्यायालयातील राजपत्रीत श्रेणीतील अवधकारी ि कमवचारी वशपायाांसह याांची िेतनवनश्चीती, िैद्यकीय खचाची प्रवतपुती तसेच
सेिाविषयक सिव प्रकरणे.
(2) विषयक 1 मधील सिव कमवचाऱयाांच्या स्थािर जांगम मालमत्ता याांच्या खरेदी विक्रीसांबांधात मांजूरी दे णे
(3) मुांबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर,औरांगाबाद ि पणजी खांडपीठाच्या सिव सांिग
ां ातील राजपत्रीत अवधकारी/कमवचाऱयाांची सेिाविषयक
प्रकरणे
(4) वजल्हयातील तसेच मुांबई येथे न्यायालयातील राजपत्रीत /अराजपत्रीत कमवचाऱयाांचे सेिाप्रिेश वनयम
(5) अनुकांपा ततिािर शासकीय सेित
े वनयुक्तीदे ्याबाबतची प्रकरणे
(6) न्यायालयीन ि इतर कायालयातील कमवचारी सांघटनाांना मान्यता दे णे ि तयाांनी शासनास पाठविलेल्या तक्रारीिर कायविाही करणे.
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कायासन

विषय
(7) (अ) न्यावयक विभागातील सिव सांिगातील राजपत्रीत अवधकारी/अराजपत्रीत कमवचाऱयाांची वशपायाांसह िेतन विषयक प्रकरणे (ब)
वनलांबन कालािधीतील थकीत िेतनभतयाच्या रक्कमेस मांजूरी दे णे (क) विवशष्ट पदाकरीता मांजूर कर्यात येणारे विशेष िेतन (ड) िाहन
भत्ता, दै वनक भत्ता,प्रिासभत्ता, गणिेशभत्ता इतयादी भत्तेविषयक प्रकरणे
(8) मुांबई उच्च न्यायालय ि तयाांची खांडपीठे , मुांबईतील न्यायालये ि वजल्हा/ तालुका न्यायालयातील राजपत्रीत/अराजपत्रीत
कमवचाऱयाांच्या सांबधात दाखल झालेली न्यायालयीन प्रकरणे
(9) िेतन श्रेणीची सुधारणा (न्यायालयीन सिव श्रेणीतील कमवचारी) ि िेतनश्रेणीशी सांबांधीत विशेष िेतन,(काया.3 कडील विषय)
(10) न्यायालयीन कमवचाऱयाांना प्रवशक्षण (काया.4 कडील विषय)
(11) न्यावयक सेित
े ील राजपत्रीतश्रेणीतील अवधकाऱयाांच्या नेमणूका (सरळसेिन
े े, प्रवतवनयुक्तीने, बदलीने,पदोन्नतीने) (काया.4 कडील
विषय)
(12) न्यायालयीन राजपत्रीत श्रेणीतील अवधकाऱयाांची सेिा समाप्त करणे,सेित
े ून काढू न टाकणे तयाांच्याविरुध्दच्या तक्रारी, विभागीय
चौकशी सक्तीच्या सेिास्िेच्छा सेिावनिृत्ती, मुदतपुिव सेिावनिृत्ती, राजीनामे इतयादी ि या विषयासांदभातील न्यायालयीन प्रकरणे
(काया.4 कडील विषय)
(13) सिव न्यायालयीन राजपत्रीत अवधकारी/ कमवचाऱयाांचे वनिृत्तीिेतन, कुटु ां बवनिृत्तीिेतन,अनुकांपा वनिृत्तीिेतन,
रुग्णणतावनिृत्तीिेतन,सेिावनिृत्तीनांतरची सिव अांवतम प्रदाने,भविष्यवनिाहवनधी अग्रीम,विशेष िेतन (काया.5 कडील कामकाज)

सात (पुिीचे

(1) विवध ि न्याय विभाग, मांत्रालय (खुद्द)येथील सांगणकीकरण विषयक सिव बाबी,

10-अ)

(2)विवध ि न्याय विभागाच्या अवधपतयाखालील क्षेवत्रय कायालयाांमध्ये सांगणक विकासाचे धोरणातमक ि समन्ियाचे कामकाज

आठ

(1) राज्यातील ि वदल्ली कायालयातील विवध अवधकाऱयाांच्या कायालयासाठी जागा वनश्चीत करणे , तयांना फर्वनचर ि इतर साधन सुविधा
पुरविणे तसेच विविध अग्रीमे,सांगणक विषयक दै नांवदन बाबी इ. सिव बाबींशी सांबध
ां ीत प्रकरणे हाताळणे,
(2) राज्यातील सिव विवध अवधकाऱयाांच्या / सरकारी िकीलाांच्या कायालयातील अवधकाऱयाांच्या/ कमवचाऱयाांच्या आस्थापनाविषयक सिव
बाबी.
(3) सरकारी िकील कायालयातील सिव सांिगातील कमवचाऱयाांचे वनिृत्तीिेतन,कुटु ां बवनिृत्तीिेतन,अनुकांपा वनिृत्तीिेतन, रुग्णणता
वनिृत्तीिेतन, सेिावनिृत्तीिेतनानांतरची सिव अांवतम प्रदाने, भविष्य वनिाहवनधी अग्रीम, विशेष िेतन. (का.5 कडील विषय)
9

कायासन

विषय

नऊ

(1) विविध अवधवनयमाांखाली स्थापन कराियाच्या तसेच अन्य विशेष न्यायालयाांचे जलदगती न्यायालयाांसह आस्थापनाविषयक ि इतर
सिव बाबी.
(2)कौटु ां बीक न्यायालय ि मुांबईचे शेरीफ याांच्या कायालयातील सिव आस्थापना विषयक (सांगणकासह) बाबी
(3) न्यायीक अवधकारी प्रवशक्षण सांस्था,नागपूर सांबांधीत सिव बाबी(काया.4 कडील विषय)
(4) न्यायीक अवधकाऱयाांची पुिीची सेिा विचारात घेणे, पदग्रहन अिवध,सेिाखांड,वशपाई सेिए
े िजी रोखभत्ता, जन्मतारखेत बदल ि
जातीच्या नोंदीतील बदल इतयादी प्रकरणे (काया.4 कडील विषय)
(5) न्यायीक अवधकाऱयाांच्या विभागीय चौकशीसाठी सादरकता अवधकाऱयाांच्या नेमणूका इतयादी प्रकरणे (काया.4 कडील विषय)
(6) वजल्हा न्यायवधशाांच्या वििार्वषक पवरषदे चे कामकाज(काया.4 कडील विषय)

दहा

(1) विवध ि न्याय विभागाची नोंदणी ि नोंदणी शाखा म्हणून सिव बाबी हाताळणे
(2) गट-ड मधील कमवचाऱयाांच्या आस्थापनाविषयक सिव बाबी
(3) विवध ि न्याय विभागाचे दू रध्िनी िाहने, लेखनसामग्री, फर्वनचर, जागा इतयादी तसेच गृहव्यिस्थेविषयी सिव बाबी.

अकरा

(1) मुांबई, कोकण,नावशक ि पुणे या विभागातील न्यायालये स्थापन कर्याच्या सांदभातील उदा. पदवनमीती करणे,पदे पुढे चालू ठे िणे,
यांत्रसामुग्री सांगणकविषयक दै नांवदन बाबी,िाहन खरेदी, लेखन सामुग्री, कायद्याची पुस्तके, फर्वनचर, भूसांपादन/ इमारती भाडयाने घेणे
इ.सिव बाबी हाताळणे.
(2) उपरोक्त सिव वजल्ह्यातील न्यायालयाांशी सांबांवधत इतर सिव बाबी.

बारा

(1) नागपूर, अमरािती, मराठिाडा या विभागात न्यायालये स्थापन कर्याच्या सांदभातील उदा. पदवनमीती करणे, पदे पुढे चालू ठे िणे,
यांत्रसामुग्री, सांगणकविषयक दै नांवदन बाबी, िाहनखरे दी, लेखनसामुग्री, कायद्याची पुस्तके, फर्वनचर, भूसांपादन/ इमारती भाडयाने घेणे
इ.सिव बाबी हाताळणे.
(2) उपरोक्त सिव वजल्ह्यातील न्यायालयाांशी सांबांवधत इतर सिव बाबी.

तेरा

(1) सिव केंद्र पुरस्कृत योजना काया.13 माफवत हाताळ्यात येणार आहेत. योजनाांतगवत तरतुदी/केंद्रीय पुरस्कृत योजना ि विशेष केंद्रीय
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विषय
सहाय्याबाबतच्या तरतुदींचे कामकाज
(2) राज्यातील न्यायालयीन इमारतींचे तसेच न्यायवधशाांसाठी इतर कमवचाऱयाांसाठी वनिासस्थानाांचे बाांधकाम, प्रशासकीय मान्यता,
बाांधकामाचे प्रगती अहिाल, इ.विषयक सिव बाबी.
(3)योजनाांतगवत अथिा केंद्रीय सहाय्याांतगवत सांगणकाच्या तरतुदी उपलब्ध कर्याबाबत ि तया अनुषांगाने विभागाच्या अवधपतयाखालील
सिव कायालयाच्या सांगणकीकरणाबाबतचे सिव प्रस्ताि या कायासनामाफवत हाताळ्यात येतील ि तयाबाबतचे आदे श काढ्यात येतील.
(4) केंद्रशासन, वित्तविभाग, वनयोजनविभाग,सािवजवनक बाांधकाम विभाग याांना योजनाांतगवत ि केंद्रीय सहाय्याबाबतच्या जलदगती
न्यायालयासाठीच्या केंद्र सहाय्यासह एकवत्रत मावहती पुरविणे.

चौदा

(1) राज्यातील विवध अवधकाऱयाांच्या नेमणूका, रजा इ. सिव बाबींसांबांधीची प्रकरणे,
(2)महाराष्र विवध अवधकारी (नेमणुका, सेिाशती ि मानधन) वनयम 1984 मधील अथव लाि्याची प्रकरणे
(3) मागासिगीय िकीलाांसाठी प्रवशक्षण योजना, (का.4 कडील कामकाज)

पांधरा

खालील अवधवनयमाांच्या/ वनयमाांच्या अनुषांगाने शासनस्तरािरील सिवच बाबी हाताळणे.
(1) सांस्था नोंदणी अवधवनयम,1860,
(2) धमादाय दानवनवध अवधवनयम,1890
(3)पेटीट बॅरोनेटली अवधवनयम,1893
(4)शासकीय विश्वस्त अवधवनयम,1913,
(5)श्री.जमशेटजी जेजीभॉय बॅरोनेटली अवधवनयम,1915,
(6) भारतीय भागीदारी सांस्था अवधवनयम 1932,
(7)मुांबई सािवजवनक विश्वस्त व्यिस्था अवधवनयम,1950
(8)मुांबई व्यापारेतर वनयम,अवधवनयम1959,
(9) महाप्रशासन अवधवनयम 1983,वनयम(1) मुांबई सािवजवनक विश्वस्त व्यिस्था वनयम 1961, (2) मुांबई व्यापारेतर वनयम 1959, (3)
धमादाय दानवनधी वनयम, 1966 (4) महाप्रशासन अवधवनयम 1970, (5) शासकीय विश्वस्त अवधवनयम 1971, (7) महाराष्र भागीदारी
सांस्था अवधवनयम, 1989.
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विषय

सोळा

(1) श्रीवसध्दीविनायक गणपती मांवदर विश्वस्त व्यिस्था (प्रभादे िी अवधवनयम, 1980 शी सांबांधीत सिव प्रकारची प्रकरणे. (उदा. सवमती
सदस्य/कायवकारी अवधकारी/लेखा परीक्षकाांच्या वनयुक्तया, रुग्णणाांना ि सांस्थाांना दे ्यात येणाऱया आर्वथक मदतीच्या प्रस्तािाची
तपासणी, सदर मांवदराच्या सेित
े असणाऱया कमवचाऱयाांच्या वनयुक्तीचे प्रस्ताि तपासणी इ.)
(2) श्री. साईबाबा सांस्थान विश्वस्त व्यिस्था, वशडी याांच्याशी सांबांवधत सिव प्रकारची प्रकरणे हाताळणे.
(3) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या आदे शान्िये सिव अवधवनयमाांबाबतचे कामकाज एकवत्रतपणे करणे.
(4) पांढरपूर मांवदरे अवधवनयम 1973 शी सांबांधीत सिव प्रकारची प्रकरणे हाताळणे, उदा. विठ्ठल रुक्क्मणी मांवदर सवमतीिर
सदस्याांच्या/कायवकारी अवधकाऱयाांच्या वनयुक्तया,
(5) उपरोक्त सवमतयाांच्या कायालयाांचे वनरीक्षण करणे,
(6) उपरोक्त सवमतीच्या लेखापरीक्षकाांच्या वनयुक्तीस मान्यता दे णे,
(7) प. महाराष्र दे िस्थान व्यिस्थापन सवमती, कोल्हापूर सांबांवधचे सिव कामकाज.
(8)दे िस्थान सांबवधचे प्रस्तावित अध्यादे श/विधेयक ि इतर कामकाज

सतरा

(1) धमवदाय सांघटना महाप्रशासक ि शासकीय विश्वस्त तसेच वनबांधक भावगदारी सांस्था याांच्या कयालयाकरीता जागा खरेदी, भाडे ,
इमारतींचे बाांधकाम,दु रुस्ती/विमा नुतनीकरणे िगैरे,लेखा परीक्षण, अांदाजपत्रक, प्रशासकीय अहिाल, िाहन विषयक ि
सांगणकविषयक दै नांवदन बाबी ि इतर सिव बाबी. (आस्थापना विषयक बाबी िगळता इतर सिव बाबी.)
(2) महाराष्र राज्यातील सािवजवनक न्यासाांविरुध्द तक्रारी ि पुढील आिश्क ती कायविाही करणे ,
(3) धमादाय सांघटना ककिा महाराष्र राज्यातील सािवजवनक सांस्थाांशी सांबांवधत इतर सिव सांकीणव बाबी
(4) स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांना नगरपावलका ि इतर कायद्याांतगवत सहायक अनुदान (लेखा ि अहिाल आक्षेपाांसह) (का.19 कडील विषय)
(5) प्राक्कलन सवमतयाांचे अहिाल ि वशफारशी, अनुसूवचत जाती ि अनुसूवचत जमाती आयोगाचे अहिाल तसेच इतर सांकीणव बाबी
(का.19 कडील विषय)
(6) तालुका िकील सांघ ग्रांथालय वनधी सांबांधी सिव कामकाज. (का.19 कडील विषय)
(7) न्यायालयीन कामकाजाची भाषा ि तयासांबांधीत इतर सिवच बाबी(का.19 कडील विषय)
(8) िरील विषयाांबाबतचे लेखा पवरक्षण/लेख्याांचा वनवरक्षण अहिाल इतयादी. (का.19 कडील विषय)
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अठरा

(1) विदभव ि मराठिाडा विभाग िगळता राज्यातील ि इतर सिव विवध अवधकाऱयाांच्या फी ि िादव्यय खचाच्या दे यकाांची छाननी करणे, ती
मांजूर करणे ि अनुदान भरुन ती प्रवतस्िाक्षरी करुन परत करणे
(2) सिोच्च न्यायालयातील प्रकरणे चालवि्यासाठी ज्या विशेष समुपदे शी तसेच विशेष सरकारी अवभयोक्ता “अ”, “ब”, “क”, “ड”
मांडळातील समुपदे शी, शासकीय अवभिक्ता, महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरण ि टाडा कोटव , इतर राज्यात/ परदे शात शासकीय
प्रकरणात नेम्यात येणारे असे विविध विशेष समुपदे शी, समुपदे शी, विवध अवधकारी, अवधिक्ता इतयादी याांच्या दे यकाांची छाननी करणे
ि अवधदान ि लेखा अवधकाऱयाांकडू न मांजूर करुन घेऊन धनादे श सांबांवधताांना पाठविणे.
(3) विवध अवधकाऱयाांची फी ि िाढीि फी मांजूर करणे.
(4) इतर प्रशासकीय विभागाकडू न भूसांपादन सांदभातील येणाऱया दे यकाांची छाननी करणे ि तयािर आदेश काढू न ती सांबांधीत विवध
अवधकाऱयाांना परत करणे.
(5) महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरणापुढील प्रकरणे चालवि्यासाठी वनयुक्त केलेल्या विवध अवधकाऱयांची फी दे यकाांची छाननी करणे,
मांजूर करणे ि प्रवतस्िाक्षरी करुन परत करणे.
(6) विदभव ि मराठिाडा विभागातील विवध अवधकाऱयाांच्या िादव्यय खचव फी इ. कालबाह्य ि इतर प्रकरणी फी सांबांधी उद्भिलेल्या
कामकाजास प्रशासकीय मांजूरीची प्रकरणे.

एकोणीस

(1) खाली दशवविलेल्या अवधवनयम/वनयम ि कायदा इतयादीमध्ये दु रुस्तीसांबधी ि अनुषांवगक सिव कामकाज-(क) अवधिक्ता अवधवनयम ि
वनयम, (ख) नागरी वनयम पुस्तीका, (ग) फौजदारी वनयम पुस्तीका, (घ) केंद्रीय कायदे , (च) मुांबई शहर नागरी ि सत्र न्यायालय, कायदा1948, (छ) फौजदारी कायदे सांवहता, (ज) सांविदा विलेख, (झ) नागरी कायदे सांवहता, (च) उच्च न्यायालय,अवधवनयम, (ठ) भारतीय िारसा
कायदा, (ड) कहदु वििाह कायदा, (ढ)भारतीय दां ड विवध, (न) भारतीय विवध िृत्त ि प्रवसध्दी इतयादी. (त) पारशी वििाह ि घटस्फोट
कायदा, (थ)इलाखा लघुिाद न्यायालय कायदा, (द)मुांबई न्यायालय शुल्क कायदा,1959,
(2) राज्य ि भारतीय विवध आयोग,
(3)उच्च न्यायालय ि इतर राज्य प्रशासकीय अहिाल

िीस

(1) विवध ि न्याय विभागातील अवधकारी/ कमवचारी याांची तसेच कायालयीन खचाबाबतची सिव प्रकारची दे यके तयार करणे
(2) अवधकारी/कमवचारी याांचे रजा लेखे, सेिापुस्तके अद्ययाित ठे िणे,
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विषय
(3)विभागातील सिव अवधकाऱयाांचे ि कमवचाऱयाांचे भ.वन.वन.लेखे स्ितांत्र ि अद्ययाित ठे िणे ि भ.वन.वन. अग्रीम मांजूर करणे ,
(4) अवधकारी ि कमवचारी याांचे भ.वन.वन.चे अग्रीम मांजूर करतेिळ
े ी वशल्लक रकमेचा तपशील सांबांधीत मांजूरी अवधकाऱयास (कायासनास )
दे णे.
(5) सरकारी वनिासस्थानाचे भाडे िसुली सांबांधी कायवकारी अवभयांता याांचेशी पत्रव्यिहार करणे ,
(6) घरबाांधणी अग्रीमासांबांधी सहकार विभागाशी पत्रव्यिहार करणे,
(7)अवधकारी/कमवचारी याांचे आयकर सांबांधी वििरणपत्रे तयार करुन ते सांबांवधत अवधकाऱयास दे णे,
(8) विभागासाठी मांजूर कर्यात आलेल्या अनुदानातुन खचव होणाऱया रकमेचे खचवमेळ अवधदान ि लेखा अवधकारी कायालयात जाऊन
करणे.
(9) विवध ि न्याय विभाग मांत्रालय (खुद्द) करीता अथवसांकल्पीय बाबींचे कामकाज.

एकिीस

(1)वित्तीय मांजूरी वदली आहे अशी अशी रु 50,000/- ककिा अवधक खचव घे्याबद्दलची बाब.
(2) विवध ि न्याय विभागातील (मांत्रालय खुद्द) ि अवधपतयाखालील सिव कायालये)
सिव बाबींशी समन्ियाचे कायव.
(3)सिव प्रकारचे िार्वषक/त्रैमावसक इ.वनयतकालीक अहिालाबाबतचे कामकाज.
(4)विविध मांत्रालयीन विभाग/राज्यशासन/विधान कायव विभाग/ शासकीय,वनमशासकीय कायालय ि सांस्था ि व्यक्तींकडू न तसेच विशेष
कायव काक्ष/मुख्य सवचि/खासदार/आमदार/मा.मुख्यमांत्री/मा.मांत्री/महाराष्र विधान मांडळ सवचिालय याांचेकडू न होणाऱया
पत्रव्यिहाराचा समन्िय,
(5)मावहतीच्या अवधकारासांदभात समन्ियाचे कामकाज
(6)विभागाशी सांबांधीत नसलेला पत्रव्यिहार सबांवधत विभागास/कायासलयास पाठवि्याची कायविाही करणे.
(7)कोणतयाही कायासनाला न वदलेला विषय.

बािीस

(1)कायदे विषयक सहाय्य ि सल्ला मांडळ.
(2) मागासिगीयाांच्या सांदभातील कायदे विषयक सहाय्य दे ्याबाबतची योजना राबविणे,
(3)पेन्शन अदालत विषयक कामकाज ि विवध ि न्याय विभाग (खुद्द ि विभागाच्या अवधपतयाखालील कायालयाचे वनिृत्तीिेतनविषयक
कामकाजाबाबतचे समन्िय)
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तेिीस

(1) विवध ि न्याय विभागाशी सांबांवधत योजनेत्तर/योजनाांतगवत अथवसांक्लपीय विषयक बाबी.
(2)ठे ि सांलग्णन विमा योजनाांतगवतच्या रकमा प्रमावणत करणे ि वहशोब ठे िणे.
(3)आकक्स्मक वनधीतून घेतलेल्या अग्रीमािर लक्ष ठे िणे
(4)वित्तीय आयोगासांबांधातील सांदभव
(5) न िापरलेल्या साधनसामुग्रीमध्ये अडकून पडलेल्या सरकारी वनधीबाबतचे अहिाल,
(6)वित्त ि वनयोजन विभागाकडू न अथव सांकल्प विषयक येणाऱया सिव प्रस्ताांिाांिरील कायविाही करणे,

चोिीस

(1)विभागाशी सांबांधीत असलेल्या सव्र प्रधानशीषांतगवत सिव प्राक्कलन अवधकाऱयाांकडू न मावसक खचव वििरण मागिून तयाचे सांकलन
करुन प्रतयेक कायालयवनहाय खचाचे वहशोब तयार करणे ि तयाचा महालेखापालाांचे कायालयामध्ये नोंदला गेलेल्या खचाचा मेळ
बसिून आिश्यक तया दु रुस्तया सुचविणे
(2) लोकलेखा सवमती, अांदाज सवमती आवण इतर िैधावनक कामकाजासांदभात अथवसांकल्पीय कामकाज.
(3) लोकलेखा सवमतीच्या अनुषांगाने वनयांत्रक ि महालेखापरीक्षक याांचा अहिाल ि वनयोजन लेखे याांच्या प्रारुप पवरच्छे दास स्पष्टीकरण
ज्ञज्ञपनाच्या सिव बाबी.
(4) अांदाज सवमती आवण इतर िैधावनक सवमतयाबाबतची कामे.

पांचिीस

(1)कायवक्रम अांदाजपत्रक ि विभागाची मावहती पुक्स्तका तयार करणे.
(2)लेखा परीक्षण ि वनरीक्षण अहिाल.
(3)लेखा आक्षेप वनलेवखत सवमतीच्या बैठकाांचे आयोजन ि तयासांबांधी इतर सिव कायविाही करणे.

अ शाखा

या शाखेचा सांबांध मुख्यत: मांत्रालयातील सिव विभागाांना विवध विषयक सल्ला दे ्याच्या कामाशी तसेच सांविधावनक कायदे प्रशासकीय
कायदे , भूधारणा पध्दत, सेिा, स्थावनक शासन,विद्यापीठाांचे कायदे , िगैरे विषयाांच्या बाबींसांबवधत बृहन्मुांबईतील खाते प्रमुखाांना
अवभप्राय/सल्ला दे ्याच्या कामाशी येतो.
कज्जे अवभहस्ताांतरण विभाग: याबाबतची कामे 3 भागामध्ये केली जातात. फौजदारी कज्जे:- राज्यतील फौजदारी खटले, ज्यात
दोषमुक्ती विरुध्द अपील करणे, पुनरीक्षण अजव, बांदी प्रतयक्षीकरणे कर्याचे विनांती अजव िगैरे कामे तसेच तयािर दे खरेख कर्याचे
काम.
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म शाखा

(1)विदभव आवण मराठिाडा विभागावशिाय इतर विभागातील मुफसल कज्जाांच्या कामात शासनाच्या ितीने कज्जे दाखल करणे अगर
कज्जात शासनाच्याितीने बचाि करणे, या कामाच्या सुसाध्यतेबद्दल सल्ला दे णे,वफयाद-अजांची ि कैवफयतीची छाननी करणे आवण
वजल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये ि सिोच्च न्यायालये यात अपीले दाखल कर्याबद्दल अगर न कर्याबद्दलच्या कामाचा समािेश
होतो. तयाचप्रमाणे या विभागातून इतर राज्याच्या ितीने ककिा भारतातील इतर राज्यातील अवधकाऱयाांच्याितीने आवण भारत सरकार ि
तयाांचे अवधकारी याांच्या ितीने मुफसल न्यायालयामधील वदिाणी कज्जाांिर लक्ष ठे ि्यात येते ि असे कज्जे चालवि्यात येतात.
(2)वजल्हयातील शासकीय मुफसल खटल्यािर योग्णय वनयांत्रण ठे ि्याच्या प्रयोजनासाठी महाराष्र शासनाने 1977 पासून वजल्हा
सरकारी िकीलाांच्या कायालयाांच्या तपासणीचे काम हाती घे्याची योजना सुरु केली आहे. सॉवलवसटर(मुफसल िाद),अप्पर
सॉवलवसटर(मुफसल िाद) याांनी या तपास्या कराियाच्या आहेत. अशा तपासणीच्या िेळी वजल्हयातील सिव स्थावनक अवधकारी ि
न्यायासनाचे अध्यक्ष ि सदस्य याांच्याशी सांपकव साधून शासकीय काज्जाांसांबांधीच्या बाबी सांबांधी चचा केली जाते.
(3)प्रशासकीय सोयीसाठी नागपूर ि औरांगाबाद येथे दोन स्ितांत्र शाखा आहेत. ह्या शाखा मांत्रालयीन विभागाचाच एक भाग असून तया या
विभागाच्या अवधपतयाखाली काम करतात. या शाखाांना प्रभारी सह सवचिाांच्या दजाचे अवधकारी आहेत. नागपूर ि औरांगाबाद येथे
असलेल्या विवध ि न्याय विभागाच्या शाखा अनुक्रमे विदभव आवण मराठिाडा विभागातील वदिाणी ि फौजदारी कज्जे , अवभप्रायाांच्या बाबी
तसेच वरट अजव, िादाांच्या सूचना आवण वकरकोळ बाबी या सांबांधीची कायविाही करीत असतात.

ई शाखा (1) वनणवयाथव पाठवि्यात आलेल्या विक्रीकराच्या कज्जाांसह ) उच्च शाखेतील मूळ न्यायशाखेतील कज्जे , उच्च न्यायालयातील (अपील
न्याय शाखेत), वरट अजव, नगर वदिाणी न्यायालय, लघुिाद न्यायालये, मुांबई ि सिोच्च न्यायालयातील कज्जे सांबांधीचे काम शहर कज्जे
शाखा पहात असते. वशिाय कज्जाच्या बाबतीत इतर विभागाांना ही शाखा सल्ला दे त असते.
(2) महाराष्राचे राज्यपाल ज्यात पक्षकार असतील असे विलेख अगर लेख तयार करणे ि तयाांची छानणी करणे , तसेच भाडे पट्टा लेख,

लायसन्स िगैरेंसाठी पट्टयाांचे करारनामे करणे ि अवभहस्ताांतरणाशी सांबांधीत असलेली इतर प्रकरणेही हाताळली जातात.
(3) नाविक अवधकावरता, िाद ि समन्स आवण सन 1952 च्या लेखा प्रमाणक नोटरी अवधवनयमाांसांबांधीचे काम.

ब शाखा (1) विवध ि न्याय विभागाची ही शाखा मुख्य विवध विधानाचे काम म्हणजे भारतीय राज्य घटनेच्या सातव्या पवरवशष्टातील याद्या 2 ि 3 यात
नमूद केलेल्या सिव राज्य ि समिती विषयासांबधीची शासकीय विधेयके ि िटहु कुम या विषयींची कायविाही करीत असते. तसेच सिव
गौण विवध विधानाचे मसुदे म्हणजे सांविवधक वनयम,विवनयम,उपविवध,अवधसूचना,योजना ि ततसम इतर लेखे जे केंद्रीय
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अवधवनयमाखाली अगर राज्य अवधवनयमाखाली काढाियाचे असतात, तयाांचे मसुदे तयार कर्याचे काम करीत असते. ही शाखा
िेगिेगळया प्रशासकीय विभागाांनी केलेल्या सूचनाांचा तयाचप्रमाणे महाराष्र विधानमांडळ सवचिालयाकडू न आलेल्या अशासकीय
वबलाांचा अांमल कर्याकरीता कोणतयाही विवध विधानाचे काम हाती घे्याच्या इष्टतेचा ि सक्षमतेचा प्रश्न  विवधविषयक ृषष्टीकोनातून
तपासून पहाते. राज्याच्या विवध मांडळाशी सांबांवधत असलेल्या सिव ताांवत्रक बाबींचे कामही याच शाखेत कर्यात येत असते.
(2) महाराष्र वनयम ि आदे श हे सिात जुन्याांपैकी एक महतिाचे प्रकाशन असून तयामध्ये भारतीय सांविधानासवहत केंद्रान ि राज्याने केलेल्या

वनरवनराळया अवधवनयमाांखाली राज्य शासनाने केलेले वनयम ि आदे श समाविष्ट आहेत. हे प्रकाशन दोन भागात म्हणजे राज्याने
केलेल्या अवधवनयमाखाली केलेले वनयम ि आदे श आवण केंद्राने केलेल्या अवधवनयमाांखाली केलेले वनयम ि आदे श यामध्ये असून
यामध्ये सिव महतिाच्या दु य्यम विवध विधानाचा एकाच वठकाणी समािेश केला आहे. िेळोिेळी पुन:स्थाना मावलका काढू न हे वनयम ि
आदे श अद्ययाित ठे ि्यात येत आहे. प्रधान सवचि (विवध विधान) याांच्या दे खरेखीखाली या शाखेचे कामकाज चालते.
(3)
र शाखा

(1)महाराष्र वनयम ि आदे श हे सिात जुन्याांपैकी एक महतिाचे प्रकाशन असून तयामध्ये भारतीय सांविधानासहीत केंद्राने ि राज्याने
केलेल्या वनरवनराळया अवधवनयमाांखाली राज्य शासनाने कलेले वनयम ि आदे श समाविष्ट आहेत. हे प्रकाशन दोन भागात म्हणजे
राज्याने केलेल्या अवधवनयमाखाली केलेले वनयम ि आदे श आवण केंद्राने केलेल्या अवधवनयमाांखाली केलेले वनयम ि आदे श यामध्ये
असून यामध्ये सिव महतिाच्या दु य्यम विवध विधानाचा एकाच वठकाणी समािेश केला आहे.िेळोिेळी पुन:स्थापना मावलका काढू न हे वनयम
ि आदे श अद्ययाित ठे ि्यात येत आहेत. प्रधान सवचि (विवध विधान) याांच्या दे खरेखीखाली या शाखेचे कामकाज चालते.

ग्रांथालय

(1)

ग्रांथालयातील सिव बाबी

विवध ि

(1)उच्च न्यायालय मुांबई खांडपीठ, नागपूर क्षेत्रातील इ ि म शाखेत दशवविलेले तया विभागातील कामकाज

न्याय

(2)कायालयातील आस्थापना विषयक बाबी

विभाग,
नागपूर
विवध ि

(1)उच्च न्यायालय मुांबई खांडपीठ, औरांगाबाद क्षेत्रातील इ ि म शाखेत दशवविलेले तया विभागातील कामकाज

न्याय

(2)कायालयातील आस्थापना विषयक बाबी

विभाग,
औरांगाबाद
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प्रपत्र -ब
कलम ४ १ (ख) (एक) नुसार मालमत्तेचा तपशील
विवध ि न्याय विभाग (खुद्द) मधील स्थािर मालमत्ता दशवविणारे वििरणपत्र
अ.क्र.

िस्तूचे नाि

एकूण नग

1

लोखांडी कपाटे (मोठी)

66

2

लोखांडी कपाटे (लहान)

211

3

मोठी लाकडी कपाट

11

4

लहान लाकडी कपाट

1

5

लोखांडी खुच्या

7

6

लाकडी खुच्या

45

7

बुक केस

95

8

लाकडी रॅ क

16

9

लोखांडी टे बल

147

10

वफरतया खुच्या

169 + 2 = 171

11

कुशन चेअसव

21

12

अभ्यागताांच्या खुच्या

163

13

मोठी लाकडी टे बल

39

14

छोटी लाकडी टे बल

1

15

लाकडी बेंच

1

16

स्टु ल

8

17

पेडल स्टँ ड फॅन

10

18

साईट कपाट

12

19

मोठे लोखांडी लॉकर कपाट

3

20

घडयाळ

39

21

सोफा

4

22

लोखांडी रॅक

4

23

Round Table

3

24

वट.क्व्ह.

2

25

कॉन्फरन्स टे बल

2

26

पुस्तके

29594

27

झेरॉक्स मशीन

3

28

फॅक्स मशीन

2

29

फ्रँवकग मशीन

1

30

रोवनओ मशीन

1

31

टे बल फॅन

9

32

िाहने

5
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कलम 4 (1) (ख) (एक) चे प्रपत्र “क”
विभागाची ध्येय/ धोरणे
विवध ि न्याय विभाग हा मुख्यत: एक ताांवत्रक विभाग आहे . तयाांच्या दोन शाखा असून विवधविषयक आवण दुसरी
विधीविषयेत्तर (म्हणजे प्रशासकीय शाखा) आहे .
विवधविषयक कामाचे तीन विभाग पडतात ते म्हणजे मसुदे तयार करणारा अवभप्राय देणारा आवण कज्जे ि
अवभहस्ताांतरण लेखन विषयक कामे करणारा विभाग.
विधीविषयेत्तर शाखा (म्हणज प्रशासकीय शाखा) ही मांत्रालयीन विभाग, न्याय मांडळ, विवध अवधकारी ि धमादाय
सांघटना, महाप्रशासक ि शासकीय विश्वस्त आवण वनबांधक, भागीदारी सांस्था याांच्या आस्थापनेसांबध
ां ी ि इतर
बाबीिर कायविाही करीत असते. प्रशासन बाबींची कामे एकूण 26 कायासने पाहतात.
1. विधीविषयक शाखा.
(अ)

मसुदे तयार करणारा विभाग ( ज्यास “ब” शाखा म्हणतात )

(1)

विवध ि न्याय विभागाची ही शाखा मुख्य विवध विधानाचे काम म्हणजे भारतीय राज्य घटनेच्या सातव्या

पवरवशष्टातील यादया 2 ि 3 यात नमुद

केलेल्या सिव राज्य ि समिती विषयासांबध
ां ीची शासकीय विधेयके ि

िटहु कूम या विषयींची कायविाही करीत असते. तसेच सिव गौण विवध विधानाचे मसुदे म्हणजे साांिधीक वनयम,
उपविधी, अवधसूचना, आदेश, योजना ि ततसम इतर लेख जे केंद्रीय अवधवनयमाखाली अगर राज्य
अवधवनयमाखाली काढाियाचे असतात. तयाांचे मसुदे तयार कर्याचे काम करीत असते. ही शाखा िेगिेगळया
प्रशासकीय विभागाांनी केलेल्या सूचनाांचा तयाचप्रमाणे महाराष्र विधान मांडळ सवचिालयाकडू न आलेल्या
अशासकीय वबलाचा अांमल कर्याकवरता कोणतयाही विवध विधानाचे काम हाती घे्याच्या इष्टतेचा ि सक्षमतेचा
प्रश्न  विवधविषयक ृषष्टीकोनातून तपासून पाहते. राज्याच्या विधीमांडळाशी सांबवां धत असलेल्या सिव ताांवत्रक बाबींचे
कामही याच शाखेत कर्यात येत असते.
(2)

महाराष्र राज्यात अांमलात असलेले सिव राज्य अवधवनयम असलेले महाराष्र सांवहता हे एक शासकीय

प्रकाशन आहे . कायदयाचा व्यिसाय करणाऱयाांना हे प्रकाशन उपयुक्त असल्याचे आढळू न आले आहे . तयाचप्रमाणे
सिवसाधारण जनतेला िाजिी ककमतीत उपलब्ध करुन दे ्याचा उद्देश आहे . अवधवनयमाांच्या पुन:मुद्रणाचे काम
आवण महाराष्र सांवहता अद्य:याित ठे ि्यासाठी पुन:स्थापना मावलका िेळोिेळी काढ्याचे काम दे खील या
शाखेत सवचि, विवध ि न्याय विभाग (विवध विधान) याांच्या दे खरे खीखाली होत असते.
(ब) वनयम ि आदे श (ज्यास “र” शाखा म्हणतात)
महाराष्र वनयम ि आदे श हे सिात जुन्यापैकी एक महतिाचे प्रकाशन असून तयामध्ये भारतीय सांविधानसवहत
केंद्राने ि राज्याने केलेल्या वनरवनराळया अवधवनयमाखाली राज्य शासनाने केलेले वनयम ि आदेश समाविष्ट
आहे त. हे प्रकाशन दोन भागात म्हणजे राज्याने केलेल्या अवधवनयमाखाली केलेले वनयम ि आदे श आवण केंद्राने
केलेल्या अवधवनयमाखाली केलेले वनयम ि आदे श यामध्ये सिव महतिाच्या दु य्यम विवध विधानाचा एकाच वठकाणी
समािेश केलेला आहे . हे प्रकाशन विधीमांडळाचे सभासद, न्यायालये, िकीलिगव ि सिवसाधारण जनता याांना
उपयुक्त ठरते असे आढळू न आले आहे. िेळोिेळी पुन:स्थानला मावलका काढू न हे वनयम ि आदेश अद्ययाित
ठे ि्यात येत आहेत. सवचि, विवध ि न्याय विभाग (विवध विधान) याांच्या दे खरे खीखाली विवध ि न्याय विभागाची
“र” शाखा हे काम पहाते.
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(क) अवभप्राय देणारा विभाग (ज्यास “अ” शाखा म्हणतात)
(1) िैधावनक बाबीिर अवभप्राय / सल्ले देणारी शाखा :
या शाखेस अ शाखा असे सांबोधले जाते. या शाखेचा सांबध
ां मुख्यत: मांत्रालयातील सिव प्रशासकीय विभागाांना
वदिाणी ि फौजदारी प्रकरणी विवध विषयक सल्ला दे ्याच्या कामाशी तसेच विद्यापीठाांच्या कायद्यानुसार कुलगुरु /
राज्यपाल याांच्या कायालयास अवभप्राय दे ्याच्या कामाशी येतो.
(2) या शाखेकडू न पुढील कामे केली जातात :
(i)

फौजदारी कज्जे : राज्यातील प्रथम सांिगव न्यायदां डावधकारी, सत्र न्यायालये ि उच्च न्यायालयातील

फौजदारी खटल्याांमध्ये शासनाच्या विरुद्ध दे ्यात आलेल्या
न्यायालयात अपील, पुनरीक्षण अजव ि

न्यायवनणवयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात / सिोच्च

दाखल कर्याबाबत प्राप्त होणाऱया अवपल प्रस्तािाांची

छाननी करुन अवपल दाखल कर्याबाबतचे वनणवय या शाखेकडू न घे्यात येतात.
(ii) अवभयोग मांजुरी : शासकीय कमवचाऱयाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रवतबांधक अवधवनयम, 1988 च्या कलम 19 तसेच
फौजदारी प्रवक्रया सांवहताचे कलम 196/197 अन्िये अवभयोग दाखल कर्यास आिश्यक असलेली मांजुरी
दे ्याबाबतच्या प्रस्तािाांची छाननी करुन तयाबाबत अवभप्राय दे ्याचे काम या शाखेकडू न केले जाते.
(iii) खटले मागे घे्याबाबत : कारखाने अवधवनयम, 1948 ि भारतीय दां ड सांवहता, 1860, मुांबई पोलीस
अवधवनयम , 1950 अांतगवत दाखल झालेले खटले फौजदारी प्रवक्रया सांवहताचे कलम 321 मधील तरतुदीनुसार मागे
घे्याबाबतच्या प्रस्तािाांची छाननी करुन तयाबाबत अवभप्राय दे ्याचे काम या शाखेकडू न केले जाते.
(iv) विशेष अवभयोक्तयाची नेमणूक : मा. उच्च ि सिोच्च न्यायालयामध्ये तसेच इतर राज्याांच्या उच्च
न्यायालयात फौजदारी प्रकरणामध्ये शासनाच्याितीने विशेष अवभयोक्तयाची नेमणूक या शाखेकडू न केली जाते.
(3) मुांबई शहरातील वदिाणी कज्जे अवभहस्ताांतरण लेखन
(ड) शहरातील कज्जे ि अवभहस्ताांतरण (ज्यास “ई” शाखा म्हणतात)
1. वनणवयाथव पाठवि्यात आलेल्या विक्रीकराांच्या कज्जाांसह) उच्च न्यायालयातील मूळ न्यायशाखेतील कज्जे, उच्च
न्यायालयातील (अपील न्याय शाखेत) वरट अजव, नगर वदिाणी न्यायालय, लघुिाद न्यायालये ि सिोच्च
न्यायालयातील कज्जे सांबध
ां ीचे काम शहर कज्जे शाखा पाहत असते. वशिाय कज्जाच्या बाबतीत इतर विभागाांना
ही शाखा सल्ला दे त असते.
2. महाराष्राचे राज्यपाल ज्याांत पक्षकार आहे त असे विलेख अगर लेख तयार करणे ि तयाांची छाननी करणे , तसेच
भाडे पट्टा लेख, लायसन्स िगैरेसाठी पट्टयाांचे करारनामे करणे ि अवभहस्ताांतरणाशी सांबवां धत असलेली इतर
प्रकरणेही केली जातात.
3. महाराष्राचे राज्यपाल ज्याांत पक्षकार आहे त असे विलेख अगर लेख तयार करणे ि तयाांची छाननी करणे , तसेच
भाडे पट्टा लेख, लायसन्स िगैरेसाठी पट्टयाांचे करारनामे करणे ि अवभहस्ताांतरणाशी सांबवां धत असलेली इतर
प्रकरणेही केली जातात.
4.

नौविवध अवधकवरता, िाद ि समन्स आवण सन 1952 च्या लेख प्रमाणक ( नोटरी ) अवधवनयमाांसांबध
ां ीचे काम
दे खील “ई” शाखा पहाते.
(इ) मुफसल कज्जे (ज्यास “म” शाखा म्हणतात)
विदभव आवण मराठिाडा विभागावशिाय इतर विभागातील मुफसल कज्जाांच्या कामात शासनाच्या
ितीने कज्जे दाखल करणे अगर कज्जाांत शासनाच्या ितीने बचाि करणे या कामाच्या सुसाध्यतेबद्दल सल्ला दे णे,
वफयादी -कजांची ि कैवफयतेची छाननी करणे आवण वजल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालय यात अपील दाखल
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कर्याबद्दल अगर न कर्याबद्दलच्या कामाचा समािेश होतो. या विभागातून इतर राज्याच्या ितीने ककिा
भारतातील इतर राज्यातील अवधकाऱयाांच्या ितीने आवण भारत सरकार ि तयाांचे अवधकारी याांच्या ितीने मुफसल
न्यायालयामधील वदिाणी कज्जाांिर लक्ष ठे ि्यात येते ि असे कज्जे चालवि्यात येतात.
वजल्हयातील शासकीय मुफसल खटल्यािर योग्णय वनयांत्रण ठे ि्याच्या प्रयोजनासाठी महाराष्र
शासनाने 1977 पासून वजल्हा सरकारी िकीलाांच्या कायालयाांच्या तपासणीचे काम हाती घे्याची योजना सुरु
केली आहे . सॉलीवसटर (मुफसल िाद), अपर सॉलीवसटर (मुफसल िाद) याांनी या तपास्या कराियाच्या
असतात. अशा तपासणीच्या िेळी वजल्हयातील सिव स्थावनक अवधकारी ि न्यासासनाचे अध्यक्ष ि सदस्य
याांच्याशी सांपकव साधून शासकीय कज्जाांसब
ां ध
ां ीच्या बाबींसांबध
ां ी चचा केली जाते. मुफसल क्षेत्रातील शासकीय
वदिाणी खटल्याांचे प्रभािी पयविक्ष
े ण कर्याच्या आवण तयािर वनयांत्रण ठे ि्याच्या बाबतीत आवण बऱयाचशा
अडचणी दूर कर्याच्या ि विवध अवधकाऱयाांच्या मनातील गैरसमज दू र कर्याच्या तसेच वजल्हा कायालयातील
कामाचा दजा सुधार्याच्या ृषष्टीने या तपास्या फारच उपयुक्त ठरत असल्याचे वदसून आले आहे .
प्रशासकीय सोयीसाठी नागपूर ि औरां गाबाद येथे स्ितांत्र शाखा आहेत. हया मांत्रालयीन विभागाचाच
एक भाग असून तया तया विभागाच्या अवधपतयाखाली काम करतात. या शाखाांना सह-सवचिाांच्या दजाचे अवधकार
आहे त. नागपूर आवण औरां गाबाद येथे असलेल्या विवध ि न्याय विभागाच्या शाखा अनुक्रमे विदभव आवण मराठिाडा
विभागातील वदिाणी ि फौजदारी कज्जे, अवभप्रायाच्या बाबी तसेच वरट, िादाच्या सुचना आवण वकरकोळ बाबी
यासांबध
ां ी कायविाही करतात.

------------------
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