कलम 4 (१) (ख) (तीन)
ननणणय प्रनियेतील पयणवक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व नननित करुन कायणपध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार/नाांव)
कामाचे स्वरुप
सांबनां धत तरतूद

प्रपत्र अ येथील नवषयसूचीनुसार प्रत्येक कायासन/शाखा याांचे स्वतांत्र स्वरुप
सामान्य प्रशासन नवभागाच्या कायणननयमावलीनुसार तसेच िमाांक इएसटी
1798/333/दोन, नदनाांक 7 एनप्रल, 2005.

अनधननयमाांचे नाांव

महाराष्ट्र नवनध अनधकारी (ननयुक्ती सेवच्े या शती आनण वेतन) ननयम 1984 आनण शासकीय
नवनध नवषयक कामकाजाचे ननयम 1984 (१) सांस्था नोंदणी अनधननयम, 1860

(2)

धमादाय दानननधी अनधननयम, 1890 (३) पेटीट बॅरोनेटली अनधननयम, 1893 (४)
शासकीय नवश्वस्त अनधननयम, 1913 (५) श्री.जमशेटजी जेजीभॉय बॅरोनेटली अनधननयम,
1915 (6) भारतीय भागीदारी सांस्था अनधननयम, 1932 (७) मुांबई सावणजननक
नवश्वस्तव्यवस्था अनधननयम, 1950 (८) महाराष्ट्र व्यापारेत्तर ननयम अनधननयम, 1959 (9)
महाप्रशासन अनधननयम, 1963 (10) नोटरी अनधननयम 1952 (११) नवनध सेवा प्रानधकरण
अनधननयम 1987 (१२) श्रीनसध्दीनवनायक गणपती मांनदर नवश्वस्त व्यवस्था अनधननयम,
1980 पांढरपूर मांनदरे अनधननयम 1973 श्री.साईबाबा सांस्थान नवश्वस्त व्यवस्था नशडी
अनधननयम, 2004 प. महाराष्ट्र दे वस्थान सनमती कोल्हापूर अनधननयम
खाली दशणनवलेल्या अनधननयम/ननयम व कायदा इत्यादींमध्ये दु रुस्तीसांबध
ां ी व अनुषांनगक
सवण कामकाज :(क) अनधवक्ता अनधननयम व ननयम, (ख) नागरी ननयम पुस्स्तका, (ग) फौजदारी ननयम
पुस्स्तका, (घ) केंद्रीय कायदे, (च) मुांबई शहर नागरी व सत्र न्यायालय, कायदा- 1948, (छ)
फौजदारी कायदे सांनहता, (ज) सांनवदा नवलेख, (झ) नागरी कायदे सांनहता, (ट) उच्च
न्यायालय अनधननयम, (ठ) भारतीय वारसा कायदा, (ड) हहदू नववाह कायदा, (ढ) भारतीय
दां ड नवनध, (त) पारशी नववाह व घटस्फोट कायदा, (थ) इलाखा लघुवाद न्यायालय
कायदा, (द) मुांबई न्यायालय शुल्क कायदा, 1959
ननयम

वरील सवण अनधननयमाांच्या अनुषांगाने करण्यात आलेले सवण ननयम महाराष्ट्र नागरी सेवा
अांतगणत सवण ननयम, महाराष्ट्र कोषागार ननयम ,नवत्तीय अनधकार ननयम पुस्स्तका 1978,
कायालयीन कायणपध्दतीची ननयम पुस्स्तका, शासन कायणननयमावली

शासन ननणणय
पनरपत्रके
कायालयीन आदे श

नवत्त नवभाग ,उद्योग सांचालनालय, सामान्य प्रशासन नवभागाने व इतर नवभागाने वेळोवेळी
ननगणनमत केलेल्या शासन ननणणय
शासनाने घालून नदलेले अनधननयम, ननयम, शासन ननणणय, पनरपत्रक, शासन
आदे श इत्यादी मधील तरतूदीनुसार नवनध व न्याय नवभागामधून वेळोवेळी
कायालयीन आदे श ननगणनमत करण्यात येतात.

नटप :- राज्य व भारतीय नवनध आयोग व

भारतीय नवनध वृत्त व प्रनसध्दी या सांदभातील

कामकाज नवनध व न्याय नवभाग( का-२२) मधून हाताळण्यात येते.

अ.ि.

कामाचे स्वरुप

कालावधी नदवस

कामासाठी जबाबदार अनधकारी

अनभप्राय

प्रपत्र -अ येथील

प्रकरण परत्वे ननणणय

नवनध नवषयक शाखा

ननरां क

नवषयसूचीनुसार

होईपयंत, काही प्रकरणात

अ शाखा

प्रत्येक कायासन/ नवनहत केलेल्या मुदती नु सार
शाखा याांचे स्वतांत्र उदा.कालमयादा अनधननयमा
स्वरुप

नुसार अनपल यानचका सांबांधी
ननणणय घेणे 30 ते 90 नदवस
नवधीमांडळ नवषयक
कामकाजा सांदभात
ठरनवण्यात आलेली
कालमयादा/ सामान्य
प्रशासन नवभागाने िमाांक
सांनकणण
1005/34/प्र.ि.8/05/18
(र.का.) नदनाांक 7 एनप्रल
2005 च्या पनरपत्रकान्वये
ठरनवलेली कालमयादा.

सनचव व वनरष्ट्ठ नवनध सल्लागार
नवनध सल्लागार -नन- सह सनचव
उप नवनध सल्लागार -नन -उप सनचव
सहायक नवनध सल्लगार-नन-अवर सनचव
अनधक्षक (नवनध)
ब शाखा
सनचव( नवनध नवधान)
प्रारुपकार- नन - सह सनचव
उप प्रारुपकार- नन -उप सनचव
सहाय्यक प्रारुपकार- नन- अवर सनचव कननष्ट्ठ
प्रारुपकार
ई शाखा
प्रधान सनचव व नवनध परामशी
सॉनलनसटर- नन -सह सनचव
सहाय्यक सॉनलनसटर- नन- उप सनचव
उप सनचव (नवनध)
अवर सनचव (नवनध)
अनधक्षक (नवनध)
म शाखा
प्रधान सनचव व नवनध परामशी
सॉनलनसटर- नन- उप सनचव (मु.नव.) अनधक्षक
(नवनध)
र शाखा
सनचव नवनध नवधान
नागपूर शाखा
सह सनचव
अवर सनचव (नवनध)
अनधनक्षक(नवनध)
कक्ष अनधकारी
औरां गाबाद शाखा
सह सनचव
सॉनलनसटर- नन- उप सनचव (मु.नव.)
अनधक्षक (नवनध)
कक्ष अनधकारी

नवनध नवषयेत्तर कायासने
प्रधान सनचव व नवनध परामशी,
नवनध सल्लगार-नन-सह सनचव
सह सनचव
उप नवनध सल्लगार-नन-उप सनचव
उप सनचव (नवनध)
अवर सनचव, कक्ष अनधकारी
ग्रांथालय शाखा
गांथपाल-नन-सांदभानधकारी

