नागररकाांची सनद
रिरि ि न्याय रिभाग
मां त्रालय,
मां बई-400 032.
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प्रस्तावना

यापूवी प्रससध्द केलेल्या नागसरकाांच्या सनदे त यथायोग्य सुधारणा करुन ती पुन्हा
प्रससध्द करण्यात येत आहे.
मांत्रालयातील सवसध व न्याय सवभाग हा मुख्यत: ताांसत्रक सवभाग आहे. त्याच्या दोन
शाखा असून त्यापैकी एक सवसधसवषयक आसण दुसरी सवसधसवषयेतर काम पाहणारी आहे.
सवसधसवषयक कामाचे तीन भाग पडतात. सवसध सवधान मसुदे तयार करणे, मांत्रालयीन
सवभागाांना वैधासनक बाबींवर (असभप्राय)सल्ले देणे आसण

कज्जे व असभहस्ताांतरण लेखनसवषयक

कामे करणे असे ते तीन भाग आहे त.
सवसध सवषयेतर शाखेमध्येही, सवसध व न्याय सवभाग (खुद्द), मा.उच्च न्यायालय, सजल्हा
न्यायालये, कुटु ां ब न्यायालये, लघुवाद न्यायालये व इतर दु य्यम कसनष्ठ न्यायालये, सवशेष
न्यायालये, धमादाय सांस्था, सवसध सेवा प्रासधकरण तसेच महाप्रशासक व शासकीय सवरॄस्त
याांच्याशी सांबसधत आस्थापना सवषयक व सवत्त सवषयक बाबींवर काययवाही केली जाते . यासशवाय
सरकारी वकील, सादरकता असधकारी याांच्या सनयुक्तीचे आदे श काढणे इत्यासद कामे सवसध व
न्याय सवभाग करीत असते. प्रशासकीय बाबींची कामे एकूण २६ कायासने पाहतात.
सवसध व न्याय सवभागाच्या कुठल्याही मासहतीसाठी नागसरकाांना सांवद
े नशील,
सौजन्यपूणय व मदत करण्याच्या भावनेने वागणूक दे ण्याची जबाबदारी प्रत्येक असधकारी /
कमयचा-याांची राहील. आपल्या राज्यातील जनतेस ही
उपयुक्त होईल, अशी अपेक्षा आहे .
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नागसरकाांची सनद पुस्स्तका अत्यांत

सवसध व न्याय सवभाग (खुद्द) ( नागपूर व औरां गाबादसह)
(मांत्रालय खुद्द)
नागसरकाांची सनद
सवभागाच्या कामाचा ससवस्तर तपशील
(1) सवसधसवषयक शाखा
(अ) सवसध सवधानाचे मसुदे तयार करणारा भाग :
सवसध व न्याय सवभागाच्या ह्या शाखेस “ब” शाखा असे सांबोधले जाते. या शाखेकडू न पुढील कामे
हाताळली जातात.
(1)

सवसध सवधानाचे काम म्हणजे भारतीय राज्य घटनेच्या सातव्या पसरसशष्टातील याद्या 2 व 3 यात
नमूद केलेल्या सवय राज्य व समवती सुचीतील सवषयासांबध
ां ीची शासकीय सवधेयके व अध्यादेश या
सांबध
ां ात काययवाही होय. तसेच, सवय गौण सवसध सवधानाचे मसुदे म्हणजे साांसवधासनक सनयम,
उपसवधी, असधसूचना, आदे श, योजना व तत्सम इतर लेख जे केंद्रीय असधसनयमाखाली अगर राज्य
असधसनयमाखाली काढावयाचे असतात त्याांचे मसुदे तपासण्याचे/ छाननी करण्याचे काम ही शाखा
करते.

ही शाखा वेगवेगळया मांत्रालयीन प्रशासकीय सवभागाांनी तयार केलेल्या सवसध सवधान

सवषयक प्रस्तावाांना त्याचप्रमाणे महाराष्र सवधानमांडळ ससचवालयाकडू न आलेल्या अशासकीय
सवधेयकाांचा अांमल करण्याकसरता कोणत्याही सवसध सवधानाचे काम हाती घेण्याच्या इष्टतेचा व
सक्षमतेचा प्रश्न सवसधसवषयक दृष्टीकोनातून तपासून पाहते. या अनुषांगाने राज्याच्या सवसधमांडळाशी
सांबसां धत असलेल्या सवय ताांसत्रक बाबींचे कामही याच शाखेमार्यत करण्यात येत असते.
(2)

महाराष्र राज्यात अांमलात असलेले सवय राज्य असधसनयम असलेले महाराष्र सांसहता हे एक
शासकीय प्रकाशन आहे. कायद्याचा व्यवसाय करणाऱयाांना तसेच इतर नागसरकाांनाही हे प्रकाशन
उपयुक्त असल्याचे आढळू न आले आहे . त्यामुळे या प्रकाशनाद्वारे राज्याचे सवय असधसनयम हे
सवयसाधारण जनतेला वाजवी ककमतीत उपलब्ध करुन दे ण्याचा उद्देश आहे.

असधसनयमाांच्या

(इांग्रजी) पुनमुयद्रणाचे काम आसण महाराष्र सांसहता अद्ययावत ठे वण्यासाठी पुन:स्थापना मासलका
वेळोवेळी काढण्याचे काम, त्याचप्रमाणे राज्य असधसनयम (इांग्रजी) शासनाच्या सांकेतस्थळावर
(वेबसाईट) घेण्याचे काम देखील या शाखेत ससचव (सवसध सवधान), सवसध व न्याय सवभाग याांच्या
दे खरे खीखाली आसण प्रधान ससचव (मासहती तांत्रज्ञान) याांच्या सहकायाने होत असते.
वैधासनक बाबींवर असभप्राय / सल्ले दे णारा भाग :
(ब)

या शाखेस “अ” शाखा असे सांबोधले जाते. या शाखेचा सांबध
ां मुख्यत: मांत्रालयातील सवय प्रशासकीय
सवभागाांना न्यायालयात प्रलांसबत नसलेल्या सदवाणी व सवय

र्ौजदारी

प्रकरणी सवसधसवषयक सल्ला

दे ण्याच्या कामाशी तसेच सवद्यापीठाांच्या कायद्यानुसार कुलगुरु/राज्यपाल याांच्या कायालयास असभप्राय
दे ण्याच्या कामाशी येतो. “अ" शाखेकडू न पुढील कामे हाताळली जातात.
(1)

मांत्रालयीन सवभागाांना सवय र्ौजदारी तसेच न्यायालयात प्रलांसबत नसलेल्या

सदवाणी

प्रकरणात सवसधसवषयक सल्ला दे णे. (यामध्ये साांसवधासनक कायदे, प्रशासकीय कायदे /सनयम,
सेवासवषयक बाबी इ. सवषयाांच्या अनुषांगाने मांत्रालयीन सवभागाच्या असधनस्त कायालयाांनी
त्याांच्या प्रशासकीय सवभागामार्यत सादर केलेल्या सवसधसवषयक मुद्दयाांच्या अनुषांगाने
सवसधसवषयक सल्ला देणे)
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(2)

र्ौजदारी प्रकरणाांमध्ये सत्र न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय, मुांबई तसेच मा.सवोच्च
न्यायालयात अपील करणेबाबतच्या प्रस्तावाांची छाननी करणे व त्याअनुषांसगक कामकाज

(3)

जामीन रद्द करणेबाबतच्या प्रस्तावाांची छाननी करणे व त्या अनुषांगीक कामकाज

(४)

र्ौजदारी प्रकरणाांमध्ये पुनर्ननसरक्षण अजय दाखल करण्याच्या प्रस्तावाांची छाननी करणे व त्या
अनुषांसगक कामकाज

(5)

र्ौजदारी प्रसिया सांसहता अांतगयत मधील तरतूदींनुसार खटला मागे घेण्याच्या प्रकरणाांत
असभप्राय देणे.

(6)

लाचलुचपत प्रसतबांधक कायदा तसेच र्ौजदारी प्रसिया सांसहतेअत
ां गयत शासकीय कमयचायाांसवरुध्द असभयोग दाखल करणेबाबतच्या प्रकरणाांत असभप्राय दे णे.

(7)

र्ौजदारी प्रकरणाांमध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुांबई तसेच सवोच्च न्यायालयात सवशेष सरकारी
असभयोक्ता याांची सनयुक्ती करणे.

(8)

महाराष्र राज्यातील सत्र न्यायालय तसेच उच्च न्यायालय, मुांबई येथे इतर राज्य शासन
पक्षकार असलेल्या र्ौजदारी प्रकरणाांत सांबसां धत
सरकारी असभयोक्ता याांची सनयुक्ती करणे.

राज्य शासनाची बाजू माांडण्यासाठी

त्याचबरोबर इतर राज्यातील न्यायालयात

र्ौजदारी प्रकरणाांमध्ये महाराष्र शासन पक्षकार असलेल्या प्रकरणाांत महाराष्र शासनाची
बाजू माांडण्यासाठी सांबसां धत राज्यातील सरकारी असभयोक्ता याांची सनयुक्ती करण्याच्या
अनुषांगाने काययवाही करणे.
(क) शहरातील सदवाणी कज्जे व असभहस्ताांतरण :
यासबांधाने काम पहाणाऱया शाखेस “ई” शाखा असे म्हणतात. या शाखेकडू न पुढील कामे हाताळली
जातात.
(1)

सवोच्च न्यायालय, नवी सदल्ली, उच्च न्यायालय, मुांबई (मूळ व असपलीय शाखा) तसेच मुांबई
शहरातील

लघूवाद

न्यायालय,

नगर

सदवाणी

न्यायालय,

महाराष्र

प्रशासकीय

न्यायासधकरण, सविीकर न्यायासधकरण, महसूल न्यायासधकरण, ऋण वसूली न्यायासधकरण,
कामगार व औद्योसगक न्यायालये इत्यासद प्रलांसबत प्रकरणाांच्या अनुषांगाने मांत्रालयीन
सवभागाांकडू न प्राप्त प्रस्तावाांमध्ये सल्ला दे णे तसेच न्यायालय/न्यायासधकरणाांनी सदलेल्या
सनणययासवरुद्ध अपील/ पुनयसवलोकन/पुनयसनसरक्षण करण्याच्या अनुषांगाने मांत्रालयीन सवभागाांना
सल्ला दे णे व त्या अनुषांगाने सरकारी वकीलाांना आवश्यक सूचना दे णे.
तसेच वरील सवय प्रलांसबत प्रकरणी मांत्रालयीन सवभागाांना सल्ला देणे, मा. सवोच्च न्यायालय,
नवी सदल्ली, उच्च न्यायालय, मुांबई, प्रशासकीय न्यायासधकरण मुांबई, राष्रीय हसरत
न्यायासधकरणामध्ये शासनाच्या वतीने महाअसधवक्ता/सवशेष समुपदेशी/ सरकारी वकील
याांची सनयुक्ती करणे.
(2)

महाराष्राचे राज्यपाल ज्यात पक्षकार आहे त असे भाडे पट्टा लेख, लायसन्स, करारनामा
इत्यादी सवलेख अगर लेख याांची छाननी करणे व शहर असभहस्ताांतरणाांतगयत मसुदा तयार
करणे व छाननी करणे.

(3)

नौसवधी असधकसरता, वाद व समन्स आसण सन 1952 च्या लेखा प्रमाणक (नोटरी)
असधसनयमाांतगयत कामे.
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(ड) मुर्सल कज्जे :
या शाखेस “म” शाखा असे सांबोधले जाते. या शाखेकडू न पुढील कामे केली जातात :(1)

सवदभय आसण मराठवाडा सवभागाव्यसतसरक्त इतर सवभागातील मुर्सल कज्जाांच्या कामात
शासनाच्या

वतीने कज्जे दाखल करणे तसेच कज्जात शासनाच्या वतीने बचाव करणे व या

कामाच्या सुसाध्यतेबद्दल सल्ला दे णे. कज्जाची व कैसर्यतेची छाननी करणे आसण मा. सजल्हा
न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय व मा.सवोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे अगर न करणे
इ. कामाांचा समावेश होतो. या सवभागातून इतर राज्याच्या वतीने ककवा भारतातील इतर
राज्यातील असधकाऱयाांच्या वतीने आसण भारत सरकार व त्याांचे असधकारी याांच्या वतीने
मुर्सल न्यायालयामधील सदवाणी कज्जाांवर लक्ष ठे वण्यात येते व असे कज्जे चालसवण्यात
येतात.
(2)

सजल्ह्यातील शासकीय मुर्सल खटल्यावर योग्य सनयांत्रण ठे वण्याच्या प्रयोजनासाठी
महाराष्र शासनाने

1977 पासून सजल्हा सरकारी वकीलाांच्या कायालयाच्या तपासणीचे

काम हाती घेण्याची योजना सुरु केली आहे. सॉसलससटर (मुर्सल वाद), अपर सॉसलससटर
(मुर्सल वाद) याांनी या तपासण्या करावयाच्या असतात.

अशा तपासणीच्या वेळी

सजल्ह्यातील सवय स्थासनक असधकारी व न्यायासनाचे अध्यक्ष व सदस्य याांच्याशी सांपकय साधून
शासकीय कज्जासांबध
ां ीच्या बाबींसांबध
ां ी चचा केली जाते.

मुर्सल क्षेत्रातील शासकीय

सदवाणी खटल्याांचे प्रभावी पययवक्ष
े ण करण्याच्या आसण त्यावर सनयांत्रण ठे वण्याच्या दृष्टीने
आसण अडचणी दू र करण्याच्या व सवसध असधकाऱयाांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्याच्या,
तसेच सजल्हा कायालयातील कामाचा दजा सुधारण्याच्या दृष्टीने काययवाही करणे.
(३)

प्रशासकीय सोयीसाठी नागपूर आसण औरां गाबाद येथे सवभागाच्या दोन स्वतांत्र शाखा आहे त.
ह्या मांत्रालयीन सवभागाचाच एक भाग असून त्या-त्या महसूल सवभागाच्या कक्षेत काम करतात.
या शाखाांना सह ससचवाांच्या दजाचे असधकारी आहेत.

नागपूर आसण औरां गाबाद येथे

असलेल्या सवसध व न्याय सवभागाच्या शाखा अनुिमे सवदभय आसण मराठवाडा सवभागातील
सदवाणी व र्ौजदारी कज्जे, असभप्रायाच्या बाबी तसेच सरट वादाच्या सूचना आसण सकरकोळ
बाबी यासांबध
ां ी काययवाही करतात.
(इ)

र शाखा :
सनयम व आदेश अद्ययावत करणाऱया शाखेस “र” शाखा असे सांबोधले जाते. महाराष्र सनयम व आदे श हे
सवात जुन्यापैकी एक महत्त्वाचे प्रकाशन असून त्यामध्ये भारतीय सांसवधानाससहत केंद्राने व राज्याने
केलेल्या सनरसनराळया असधसनयमाखाली राज्य शासनाने केलेले सनयम व आदे श समासवष्ट आहे त. हे
प्रकाशन दोन भागात म्हणजे राज्याने केलेल्या असधसनयमाखाली केलेले सनयम व आदे श आसण केंद्राने
केलेल्या असधसनयमाखाली केलेले सनयम व आदे श यामधील सवय महत्त्वाच्या दु य्यम सवसध सवधानाचा एकाच
सठकाणी समावेश केलेला आहे .

हे प्रकाशन सवधानमांडळाचे सभासद, न्यायालये, वकील वगय व

सवयसाधारण जनता याांना उपयुक्त ठरते, असे आढळू न आले आहे . वेळोवेळी पुन:स्थापना मासलका काढू न
हे सनयम व आदे श अद्ययावत ठे वण्यात येत आहेत. ससचव , (सवसध सवधान) सवसध व न्याय सवभाग याांच्या
दे खरे खीखाली सवसध व न्याय सवभागाची “र” शाखा हे काम पाहते.
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(2) सवसधसवषयेतर शाखा
सवसध व न्याय सवभागाच्या प्रशासकीय सनयांत्रणाखाली असलेल्या खालील कायालयाांच्या प्रशासकीय व
सवत्तीय बाबी या सवभागाकडू न हाताळण्यात येतात .
१

सवसध व न्याय सवभाग (मांत्रालय खुद्द)

२

महाअसधवक्ता, महाराष्र राज्य, मुांबई

३.

धमादाय आयुक्त, महाराष्र राज्य, मुांबई

४.

महाप्रशासक व शासकीय सवरॄस्त

५.

राज्यातील सवय न्यायालये

६.

मुांबईचे शेरीर्

७.

सवसध सल्लागार व समुपदेशी
१.

सरकारी वकील, उच्च न्यायालय(अपील शाखा/मूळ शाखा/सरट शाखा), मुांबई

२.

सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, खांडपीठ औरां गाबाद/खांडपीठ नागपूर

३.

सरकारी वकील, नगर सदवाणी न्यायालय, मुांबई

४.

सरकारी वकील, लघुवाद न्यायालय, मुांबई

५.

सरकारी असभयोक्ता, सत्र न्यायालय , मुांबई

६.

सरकारी वकील, सवोच्च न्यायालय, नवी सदल्ली

७.

सजल्हा सरकारी वकील, सांबसां धत सजल्हा

८.

मुख्य सादरकता असधकारी, महाराष्र प्रशासकीय न्यायासधकरण, मुांबई

९.

मुख्य सादरकता असधकारी, महाराष्र प्रशासकीय न्यायासधकरण, खांडपीठ औरां गाबाद/खांडपीठ
नागपूर

८.

सनबांधक, भागीदारी सांस्था

९.

महाराष्र राज्य सवसध सेवा प्रासधकरण

१०.

शासन असधसनयमान्वये सनयांसत्रत दे वस्थाने
तसेच या सवभागाकडू न उच्च न्यायालयाशी सांबसां धत सवत्तीय बाबीही हाताळल्या जातात.
नागपूर व औरांगाबाद येथे मुांबई उच्च न्यायालयाच्या खांडपीठाची स्थापना झाल्यानांतर या
सवभागाच्या आस्थापनेअांतगयत नागपूर व औरां गाबाद येथे सह ससचव याांच्या सनयांत्रणाखाली कायालये
स्थापन करण्यात आली आहे त. ही कायालये सांबसां धत खांडपीठातील सवसवध सवभागाांच्या प्रकरणी
सवसधसवषयक सल्ले दे ण्याचे काम करतात.
या सवभागामधून सवभागाच्या असधपत्याखालील व सवभागामधील सवसवध कायासन /शाखा मधून

सेवा /सुसवधा पुरसवल्या जातात. याबाबतची सववरणपत्रे पुढील पृष्ठाांवर आहे त.

1)

सववरणपत्र - 1 (मासहती असधकार /प्रकरणे)

या सवभागातील सवसवध कायासनाकडे जनतेकडू न मासहतीचा असधकार असधसनयमाांतगयत आलेल्या अजांना
असधसनयमात सवसहत केलेल्या 30 सदवसाांच्या मुदतीत मासहती असधकाऱयाांकडू न उत्तर पाठसवले जाते. तसेच
असपलीय प्रासधकाऱयाांकडू न या सांबध
ां ातील अपीलाांना सवसहत 30 सदवसाांत सुनावणी दे उून उत्तर सदले जाते.
तसेच कायालयातील कामकाजाच्या सवलांबास प्रसतबांध करण्याबाबत शासनाने लागू केलेल्या असधसनयम,2005
नुसार प्रकरणे सवसहत कालावधीत सनकाली काढण्याची जबाबदारी सवय असधकारी व कमयचाऱयाांवर आहे .
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सवभागातील एखाद्या कायासनातील कामाबाबत तिार असल्यास याबाबत सांबसां धत कायासनाचे अवर ससचव
ककवा सह/उप ससचव याांना भेटता येईल. तसेच सवभागातील एखाद्या असधकारी ककवा कमयचारी याांच्यासवरुध्द
तिार असल्यास व्यस्क्तश: सहससचव (प्रशासन) याांना भेटता येईल.
2)

सववरणपत्र- 2 (नोटरीच्या सनयुक्त्या)

या सवभागात जनतेचा प्रत्यक्ष सांबध
ां येत असलेले कायासन पुढीलप्रमाणे आहे त .
या सवभागातील “इ” शाखेकडू न खाजगी वकीलाांच्या नोटरी म्हणून सनयुक्त्या केल्या जातात. याबाबत
सोबत जोडलेल्या सववरणपत्र- 2 मध्ये मासहती सदली आहे .
3)

सववरणपत्र - 3 (दे वस्थाने)
या सवभागाकडू न खालील दे वस्थानाांचे प्रशासन केले जाते .

१.

रॅी ससस्ध्दसवनायक गणपती मांसदर सवरॄस्त व्यवस्था (प्रभादे वी) असधसनयम, 1980 नुसार रॅी
ससस्ध्दसवनायक गणपती मांसदर न्यास दादर, मुांबई

२.

रॅी साईबाबा सांस्थान सवरॄस्त व्यवस्था (सशडी) असधसनयम,2004 मधील तरतुदीनुसार रॅी साईबाबा
सवरॄस्त व्यवस्था, सशडी

३.

रॅी सवठ्ठल रुस्क्मणी मांसदर, पांढरपूर

४.

पसरृम महाराष्र दे वस्थान व्यवस्थापन ससमती, कोल्हापूर

5.२ 5.

रॅी.तुळजाभवानी मांसदर सांस्थान, तुळजापूर, सज.उस्मानाबाद

४)
4) ४) सववरणपत्र - ४
महाराष्र राज्य सवसध सेवा प्रासधकरण : मोर्त कायदेसवषयक सहाय्य पुरसवणे.
५) सववरणपत्र -५ (धमादाय)
या सवभागाच्या सनयांत्रणाखाली असलेल्या धमादाय आयुक्त, महाराष्र राज्य या कायालयाअांतगयत सांस्था नोंदणी
असधसनयम, १८६० तसेच, महाराष्र सावयजसनक सवरॄस्त व्यवस्था असधसनयम, १९५० अांतगयत नोंदणी झालेल्या
सांस्था सेवाभावी स्वरुपाचे काम करतात.
सावयजसनक न्यासाअांतगयत नोंदणी झालेल्या सेवाभावी सांस्थाांमार्यत पूरग्रस्ताांना मदत, अनाथालय
चालसवणे, मसहलाांसाठी रोजगार ककवा स्वयांरोजगार चालसवणे, आर्नथक, शैक्षसणक, धार्नमक तसेच धमादाय
रुग्णालयाांतगयत सनधयन व दुबल
य रुग्णाांना सवलतीच्या दरात उपचार देणे यासारख्या सुसवधा उपलब्ध करुन
दे ण्यात येतात.
धमादाय रुग्णालयामार्यत सनधयन व दु बल
य घटकातील जनतेला पुरसवण्याांत येणारी सेवा :मा.उच्च न्यायालय, मुांबई याांनी सरट यासचका ि. 3132/2004 मध्ये सदनाांक 17/8/2006 व सदनाांक
15.4.2009 रोजी सदलेल्या आदे शानुसार मुांबई सावयजसनक सवरॄस्त व्यवस्था असधसनयम, 1950 मधील कलम
41 क क अन्वये सनधयन व दु बल
य घटकातील रुग्णाांवर मोर्त व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार
समळण्याकसरता योजना मांजूर केली आहे. या योजनेतील तरतूदींनुसार प्रत्येक धमादाय रुग्णालयाने (ज्याांचा
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वार्नषक खचय रु.5,00,000/- पेक्षा जास्त आहे ) त्याांच्या रुग्णालयातील एकूण कायास्न्वत खाटाांपैकी 10% खाटा
सनधयन रुग्णाांवर मोर्त उपचार करण्यासाठी व 10% खाटा दु बल
य घटकाांतील रुग्णाांवर सवलतीच्या दराने
उपचार करण्यासाठी राखून ठे वणे बांधनकारक आहे .
रु.८५,000/- वार्नषक उत्पन्न असणाऱया सनधयन घटकातील रुग्णास व रु.1,६0,000/- पयंत वार्नषक
उत्पन्न असणाऱया दु बल
य घटकातील रुग्णास या योजनेचा लाभ अनुज्ञय
े आहे.
याबाबतची मासहती धमादाय आयुक्त याांच्या https://charity.maharashtra.gov.in/mr-in/
या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे .
उपरोक्त योजनेच्या प्रभावी अांमलबजावणीवर सांसनयांत्रण व दे खरे ख करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सवसवध ससमत्या
गसठत करण्याांत आलेल्या आहे त .
1.

दे खरे ख ससमती :यामध्ये बृहन्मुांबई सवभागासाठी धमादाय सह आयुक्त, महाराष्र राज्य, मुांबई हे अध्यक्ष असून, सह
सांचालक, आरोग्यसेवा (वैद्यकीय), मुांबई हे सदस्य ससचव आहे त. तसेच, मुांबईतील धमादाय रुग्णालयाांच्या
सांघटनेचा ससचव ककवा नामसनदे सशत व्यक्ती तसेच आरोग्य असधकारी, बृहन्मुांबई महानगरपासलका, मुांबई हे
सदस्य असतात. तसेच, इतर सजल्हयासाठी सवभागीय स्तरावरील धमादाय सह आयुक्त हे अध्यक्ष असून
सजल्हा शल्य सचसकत्सक हे सदस्य ससचव तर सजल्हा पसरषदेचा आरोग्य असधकारी व सजल्हयातील
धमादाय रुग्णालयाचा प्रसतसनधी हे सदस्य असतात.

2.

सजल्हासधकारी ससमती :यामध्ये

सांबसां धत

सजल्हयाचे

सजल्हासधकारी

हे

ससमती

प्रमुख

असून,

सजल्हयातील

दोन

मा.सवधानसभा/पसरषद सदस्य, सजल्हा शल्य सचसकत्सक, सहायक धमादाय आयुक्त, सनवासी उप
सजल्हासधकारी हे सदस्य असतात.
3.

तपासणी ससमती व उच्चासधकार ससमती (सावयजसनक आरोग्य सवभाग) :या ससमतीमध्ये धमादाय सह आयुक्त हे अध्यक्ष असून सहायक सांचालक आरोग्य सेवा, मुख्य वैद्यकीय
असधकारी/प्रसतसनधी महानगरपासलका, सहायक सविीकर आयुक्त हे सदस्य असतात.

तसेच,

उच्चासधकार ससमतीमध्ये अपर मुख्य ससचव, आरोग्य हे अध्यक्ष असून प्रधान ससचव, सवसध व न्याय सवभाग,
मुख्य काययकारी असधकारी (रा.सज.आ.यो, मुांबई), धमादाय आयुक्त, सविीकर आयुक्त हे सदस्य असतात.
4.

तज्ञ डॉक्टराांची ससमती :यामध्ये डॉ.तात्याराव लहाने हे अध्यक्ष असून, डॉ.असनरुध्द धमासधकारी, डॉ.सांजय ओक, डॉ.प्रमोद लेल,े
डॉ.सनलीमा क्षीरसागर, डॉ.अनांत र्डके हे सदस्य आहे त.

५.

सवधानमांडळाची तदथय सांयक्
ु त ससमती :यामध्ये राज्यमांत्री, सवसध व न्याय सवभाग हे अध्यक्ष असून, इतर 25 सवधानमांडळ सदस्य हे सदस्य आहे त.
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त्यानुसार, वरीलप्रमाणे धमादाय सांघटना व सवसवध ससमत्याांमार्यत राज्यभरातील एकूण 408 धमादाय
रुग्णालयाांमध्ये सनधयन व दु बल
य घटकाांतील रुग्णाांवर मोर्त व सवलतीच्या दरात उपचार करण्याबाबतच्या
योजनेच्या प्रभावी अांमलबजावणीवर दे खरे ख केली जाते
6) सववरणपत्र- 6
सवशेष सरकारी वकील सनयुक्तीसांदभातील मासहती दे ण्यात आलेली आहे
7) सववरणपत्र 7 (सनबांधक भागीदारी सांस्था)
नोंदणीकृत सेवाभावी सांस्थाांबाबत नागसरकाांसाठी असधक मासहती ही ऑनलाईन पध्दतीने सनबांधक
भागीदारी

सांस्था,

महाराष्र

राज्य,

मुांबई

याांची

नागसरकाांची

सनद

स्वतांत्रसरत्या

https://rof.mahaonline.gov.in/ या सांकेतस्थळावर प्रससध्द करण्यात आली आहे .
या सवभागाच्या असधपत्याखालील कायालयाांकडू न महाराष्र लोकसेवा हक्क असधसनयम, 2015 अन्वये जनतेस
पुरसवण्याांसाठी असधसूसचत करण्याांत आलेल्या सेवा :1)

राज्य सवसधसेवा प्रासधकरणाने द्यावयाचे कायदे सवषयक मोर्त सहाय्य (सववरणपत्र 4)

2)

महाराष्र सावयजसनक सवरॄस्त व्यवस्था असधसनयमाच्या तरतूदीनुसार सवरॄस्त व्यवस्थाांची नोंदणी धमादाय
आयुक्त याांच्या

https://charity.maharashtra.gov.in/mr-in/ या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करुन

दे ण्यात आली आहे . (सववरणपत्र 5 )
३)

सांस्था नोंदणी असधसनयम, 1860 (1860 मधील 21) मधील कलम 3 नुसार सांस्था नोंदणी.

धमादाय

आयुक्त याांच्या https://charity.maharashtra.gov.in/mr-in/ या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करुन
दे ण्यात आली आहे . (सववरणपत्र 5 )
४)

भागीदारी सांस्था असधसनयम, 1952 अन्वये भागीदारी सांस्थेची नोंदणी सनबांधक भागीदारी सांस्था,
महाराष्र राज्य, मुांबई याांची नागसरकाांची सनद स्वतांत्रसरत्या https://rof.mahaonline.gov.in/
सांकेतस्थळावर प्रससध्द करण्यात आली आहे.
--------------------------------------
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या

सववरणपत्र 1

मासहती असधकार /प्रकरणे
अ.ि

सेवाांचा तपशील

सेवा पुरसवणारे असधकारी /

सेवा पुरसवण्याची सवसहत मुदत

कमयचारी याांचे नाव व हु द्दा

सेवा मुदतीत न पुरसवल्यास तिार
करावयाच्या वसरष्ठ असधका-याांचे
नाव व हु द्दा

१

२
१ जनतेकडू न मासहतीच्या
असधकार असधसनयमाांतगयत

३

४

सवभागात सनदें सशत केलेले

जनमासहती असधका-याांकडे अजय प्राप्त

सांबांसधत जनमासहती असधकारी

झाल्याच्या सदनाांकापासून ३० सदवस व

आलेल्या अजाना उत्तरे

५
--------

सहायक जनमासहती असधका-याांकडे
परस्पर अजय प्राप्त झाल्याच्या सदनाांकापासून
३५ दवस

2 जनतेकडू न मासहतीच्या
असधकार असधसनयमाांतगयत

सनयुक्त केलेले सांबांसधत असपलीय

असपलीय प्रासधका-याांकडे अजय प्राप्त

प्रासधकारी

झाल्याच्या सदनाांकापासून ३० सदवस

-------

आलेल्या असपलाांना उत्तरे
३ कायालयातील कामकाजाच्या सांबांसधत कायासने

सवयसाधारण ४५ सदवस

सवलांबास प्रसतबांध

सांबांसधत कायासनाचे अवर
ससचव/उप/सहससचव

करण्याबाबत शासनाने लागू
केलेल्या असधसनयम, २००५
नुसार प्रकरणे सवसहत
कालावधीत सनकाली काढणे
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सववरणपत्र 2
नोटरींच्या सनयुक्त्या
सेवा दे णारे
अ.ि.

असधकारी

कायालयाचे

जनतेस दे ण्यात येणाऱया सेवा(स्तर

त्यासाठी कोणकोणत्या

नाव

नमूद करावा)

कागदपत्राांची आवश्यकता आहे

(सेवासनहाय
प्रासधकाऱयाचे नाव
नमूद करावे)

1

2

3

4

१

सवसध व न्याय

या सवभागामार्यत नोटरी असधसनयम,

(1)

सवभाग,

१९५२ मधील कलम ३ नुसार व नोटरी

मांत्रालय,

लागणारा कालावधी
(सनधासरत असल्यास
सवसहत/सवयसाधारण)

5

आसण अपील
करण्याचा सवहीत
कालावधी

6

सेवा पुरसवल्या न गेल्यास
तिार (असल्यास) ती
कोणाकडे करावयाची
(पदनाम व पत्ता)

7

नोटरीच्या

(२) वकीली व्यवसायाची सनद.

सक्षम

प्रासधकारी,

भरण्याबाबतची

सनयम, १९५६ नुसार नोटरीची सनयुक्ती

(३) इलेक्रीक बील / र्ोन बील/

सवसध

व

मुांबई.“ई”

करण्यात येते. नोटरीच्या सनयुक्तीसाठी

रे शन काडय . (वास्तव्याचा पुरावा)

सवभाग,

शाखा

वकीली व्यवसायाचा १० वषांचा अनु भव

(४) वकीली व्यवसायाचे सांबांसधत

मुांबई 400 032.

लागतो. (मसहला, मागासवगीय व इतर

न्यायाधीशाने सदलेले प्रमाणपत्र.

सवभागामार्यत

मागासवगीयाांसाठी ७ वषाचा अनुभव )

(५)

काययवाही

नोटरीची एकदा सनयुक्ती झाल्यावर दर

वषाचा सरासरी एकूण उत्पन्नावर

५ वषानी नोटरी याांना

भरलेल्या आयकराबाबाबतची सवय

नोटरी सवरुध्द काययवाही

दे ण्यात येते. तसेच नोटरी हे सामान्य

कागदपत्रे

करावयाचे

जनतेची

मागील

साक्षाांसकत

आवश्यक
करुन

दे तात.

कागदपत्रे
नोटरीची

व
तीन

उत्पन्नावर

मागील

तीन

उमेदवारासाठी
वषांचे

सरासरी

भरलेला

न्याय

मांत्रालय,

पदे

कायद्यात

8

ससचव-सन-

अजयदाराने

प्रमाणपत्र.

असपलीय प्रासधकारी

सह

मुदतवाढ

एल.एल.बी.

अपील असल्यास

सेवा पुरसवण्यास

असपलाची

नोटरीच्या

सवरुध्द

प्रसिया सुरु झाल्यावर

काययवाही

करायची

साधारण

असल्यास

५

मसहन्याांमध्ये

करण्यात येते.

तरतूद नाही.

सामान्य जनतेचे एखाद्या

ते

६
या

सनयम

ते

नोटरी

1956

मधील

सनयम 13 नुसार सक्षम
पूणय

प्रासधकारी
तिार

करु

याांच्याकडे
शकतात.
असधकार

सहससचव-सन-सक्षम

कर.

प्रासधकारी, सवसध व न्याय

सनयुक्ती झाल्यानांतर शासन त्याांना

६) अजयदार हा सजल्हा / तालुका

सवभाग, मांत्रालय, मुांबई-

कोणतेही मानधन दे त नाही. जनता

वकील

३२ याांना आहे त.

त्याांना शासनाने कायद्याने सनधासरत

असलेबाबत अध्यक्ष / ससचव याांचे

केलेली र्ी दे तात व अशा प्रकारे नोटरी

प्रमाणपत्र.

काम करतो.

७) यासाठी र्ॉमय -I सनयम 4(२)

सांघाचा

सदस्य

नुसार अजय करावा लागतो.
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सववरणपत्र ३
(देवस्थाने) का-१६, वववध व न्याय ववभाग, मंत्रालय, मब
ं ई
अ.ि सेवाांचा तपशील

सेवा पुरसवणारे असधकारी / कमयचारी

सेवा पुरसवण्याची सवसहत मुदत

याांचे नाव व हु द्दा

सेवा मुदतीत न पुरसवल्यास तिार
करावयाच्या वसरष्ठ असधका-याांचे नाव व
हु द्दा

१

२

1) रॅी ससस्ध्दसवनायक गणपती मांदीर न्यास,

3)

4)

४

काययकारी असधकारी

धमादाय स्वरूपाच्या सेवा असल्याने

प्रभादे वी दादर, मुांबई (सदर न्यासाचे

स्वरूपाचे असल्याने अथयसहाय्य

तिार करण्यासाठी सवसशष्ट अशी

व्यवस्थापन रॅीससस्ध्दसवनायक गणपती मांदीर

दे ण्यास न्यास बाांधील नाही.

यांत्रणा नाही. तथासप सेवस
े ांबध
ां ी काही

सवरॄस्त व्यवस्था (प्रभादे वी) असधसनयम 1980

त्यामुळे यासाठी सनसरृत कालावधी

त्रुटी असल्यास शासनाकडे दाद मागता

नुसार शासनामार्यत चालते).

सवसहत करण्यात आलेला नाही.

येते.

साईबाबा सांस्थान सवरॄस्त व्यवस्थेचे

धमादाय स्वरुपाच्या सेवा असल्याने

(सदर सवरॄस्त व्यवस्थेचे प्रशासन ) रॅी साईबाबा

प्रशासन शासनामार्यत चालते.

तिार करण्यासाठी सवसशष्ट अशी

सांस्थान सवरॄस्त व्यवस्था(सशडी) असधसनयम ,

सदर सेवा या शासकीय स्वरुपाच्या

यांत्रणा नाही. तथासप सेवस
े ांबध
ां ी काही

2004 मधील तरतुदीनुसार चालते).

नाहीत त्यामुळे त्यास कालावधी

त्रुटी असल्यास काययकारी असधकारी

सवसहत करण्यात आलेला नाही.

ककवा शासना-कडे दाद मागता येते.

---

अध्यक्ष, दे वस्थान व्यवस्थापन ससमती ,

1 सांबसधत सवभागाचे प्रमुख वा प्राचायय

दे वस्थान व्यवस्थापन ससमती पसरृम महाराष्र

ससचव, दे वस्थान व्यवस्थापन ससमती,

,कोल्हापूर

पसरृम महाराष्र,कोल्हापूर

रॅी सवठ्ठल रुस्क्मणी मांदीर ससमती, पांढरपूर.

काययकारी असधकारी, रॅी सवठ्ठल

पसरृम महाराष्र, कोल्हापूर
---

अध्यक्ष, रॅी सवठ्ठल रुस्क्मणी मांदीर

रुस्क्मणी मांदीर ससमती, पांढरपूर
5)

५

सदर अथयसहाय्य हे धमादाय

रॅी साईबाबा सांस्थान सवरॄस्त व्यवस्था,सशडी
२)

३

रॅी तुळजाभवानी मांदीर

तहससलदार तथा व्यवस्थापक

सांस्थान,तुळजापुर,सज.उस्मानाबाद.

(प्रशासन)

ससमती, पांढरपूर
---

सजल्हासधकारी, उस्मानाबाद तथा
अध्यक्ष, रॅी तुळजाभवानी मांदीर सांस्थान,
तुळजापुर, सज. उस्मानाबाद
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सववरणपत्र ४
महाराष्र राज्य सवसध सेवा प्रासधकरण

अ.ि

सेवाांचा तपशील

सेवा पुरसवणारे असधकारी / कमयचारी

सेवा पुरसवण्याची सवसहत मुदत

याांचे नाव व हु द्दा
१

२
१

मोर्त कायदे सवषयक
सहाय्य पुरसवणे

करावयाच्या वसरष्ठ असधका-याांचे नाव व हु द्दा

३
उच्च न्यायालय सवसध सेवा ससमती आस्थापना असधकारी

सेवा मुदतीत न पुरसवल्यास तिार

४
अजयदाराने अजय व सांबांसधत

५
ससचव, उच्च न्यायालय सवसध सेवा ससमती

कागदपत्रे/दस्तऐवज सादर
करण्यात आल्यापासून १५
सदवसाांच्या आत काययवाही

२

करण्यात येईल.

सजल्हा सवसध सेवा प्रासधकरण --

ससचव,सजल्हा सवसध सेवा प्रासधकरण

असधक्षक
३

तालुका सवसध सेवा ससमती-- सलपीक

अध्यक्ष, तालुका सवसध सेवा ससमती

- 13 -

सववरणपत्र ५
धमादाय आयुक्त, महाराष्र राज्य, मुांबई

अ.ि

सेवाांचा

सेवा पुरसवणारे असधकारी / कमयचारी

तपशील

याांचे नाव व हु द्दा

सेवा पुनसवण्याची सवसहत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरसवल्यास तिार
करावयाच्या वसरष्ठ असधका-याांचे नाव
व हु द्दा

१

२

३

४

५

सटप :- धमादाय आयुक्त, महाराष्र राज्य, मुांबई याांची नागसरकाांची सनद https://charity.maharashtra.gov.in/mr-in/ या
सांकेतस्थळावर प्रससध्द करण्यात आली आहे.
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सववरणपत्र ६
सवशेष सरकारी वकील सनयुक्तीसांदभातील मासहती
अनु.ि.

सेवाांचा तपसशल

सेवा पुरसवणारे

सेवा पुरसवण्याची सवसहत मुदत

सेवामुदतीत न

असधकारी कमयचारी

पुरसवल्यास तिार

याांचे नाव व हु द्दा

करावयाच्या वरीष्ठ
असधकाऱयाांचे नाव व
हु द्दा

1

2
या

सवभागामार्यत

3

अजयदाराच्या

ककवा

4

सांबसां धत प्रधान ससचव व सवसध

प्रशासकीय सवभागाच्या सवनांतीनुसार खाजगी वकीलाांची सवशेष परामशी,

सवसध

सरकारी असभयोक्ता ककवा सवशेष समुपदे शी म्हणून सरकार न्याय

अजयदाराकडू न अजय प्राप्त प्रधान

व झाल्यानांतर

सवशेष

चालसवण्यासाठी सनयुक्ती करण्यात येते. (सनयम 22, शासनाच्या

मुांबई कागदपत्राांची
अथवा

सजल्हा

छाननी

सरकारी

अत्याचार, मसहला व बालकाांवरील अत्याचार सपडीत प्रकरणी, व
सनयोसजत

व

सांगनमताने

खून,सामुसहक

न्याय

हत्याकाांड, मांत्रालय, मुांबई

सवभाग, मान्यतेसाठी

सवभाग,

करुन मांत्रालय,

मुांबई

वकीलाांचा अथवा
शासनाच्या सवसध

प्रस्ताव

सादर सवसध

करण्यात येतो. सदर प्रस्तावाच्या सवभाग,

जनमासामान्याांच्या गुांतवणूक आर्नथक र्सवणूकीचे तसेच

मान्यतेनांतर अजयदाराने वकीलाांची मुांबई

सावयजसनक सहताच्या आर्नथक गुन्हे , नक्षलवाद व दहशतवादी

ठरलेली र्ी सरझवय बँक, मुांबई येथे

कारवायाांबाबत गुन्हे , दे शाची सुरक्षा व कायदा सवषय, गांभीर प्रश्न

शासनाच्या

सनमाण करणारे गुन्हे अशा प्रकारच्या प्रकरणी या सवभागाकडू न

केल्यानांतर आदे श दोन सदवसात

सवशेष सरकारी असभयोक्ता सनयुक्त करुन नामवांत सवसधज्ञाांच्या

सनगयसमत करण्यात येतात.

सेवा उपलब्ध करुन सदल्या जातात.
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व

न्याय

अनुसूसचत प्रधान ससचव व वसरष्ठ अहवाल मागसवला जातो. अहवाल ससचव

जाती- जमाती अत्याचार प्रसतबांध असधसनयम, मागासवगीयाांवर सवसध सल्लागार, सवसध प्राप्त झाल्यावर

ससचव

सरकारी सवसध परामशी, सवसध

सवभाग, वकील सनयुक्तीसांदभात आवश्यक व

पक्षकार असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणातील कामकाज मांत्रालय,
सवसधसवषयक कामकाजाचे सनयम, 1984) तसेच,

5

खात्यात

भरणा

प्रधान
व

वसरष्ठ

सल्लागार
व

,

न्याय
मांत्रालय,

सववरणपत्र ७
सनबांधक भागीदारी सांस्था, महाराष्र राज्य, मुांबई

अ.ि

सेवाांचा तपशील

सेवा पुरसवणारे असधकारी / कमयचारी

सेवा पुनसवण्याची सवसहत मुदत

याांचे नाव व हु द्दा

सेवा मुदतीत न पुरसवल्यास तिार
करावयाच्या वसरष्ठ असधका-याांचे नाव व
हु द्दा

१

२

३

४

५

सटप :- सनबांधक भागीदारी सांस्था, महाराष्र राज्य, मुांबई याांची नागसरकाांची सनद स्वतांत्रसरत्या https://rof.mahaonline.gov.in/ या सांकेतस्थळावर
प्रससध्द करण्यात आली आहे.

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