पिरपतर्क कर्. 254 िदनांक 11-3-1986.
िवषय :- कायार्लयीन कामकाज अजर्दाराने अजर् के यापासून जा तीत जा त िकती
िदवसांत पुरे करावयास पािहजे याबाबत कालमयार्दा ठरिवण्याबाबत . . .
सवर् िवभागीय कायार्लयांत, अजर्दाराने अजर् के यापासून जा तीत जा त िकती िदवसांत
पुरे करावयास पािहजे याबाबत एकसूतर्ीपणा रहावा हणून खालील माणे कालमयार्दा
ठरिवण्यात आले ली आहे .
अ.कर्. : कामकाजाचा तपशील
1.

न्यास न दणी सं था न दणी (कलम 19 अन्वये)
अ. वाद नसलेली
अ.
ब. वाद असलेली

2.

:

ब.

न्यासाच्या न दीतील फेरफारासंबंधी चौकशी
(कलम 22 व 22अ)
अ. वाद नसलेली
अ.
ब. वाद असलेली

ब.

जा तीत जा त कालावधी

न दणी अजर् पिरपूणर् अस यास
3 मिहने.
1 वषर् तथािप पुरेसा सेवक
वगर् िद यास 1 वषर्.

न दणी अजर् पिरपूणर् अस यास
3 मिहने.
1 वषर् तथािप पुरेसा सेवक
वगर् िद यास 1 वषर्.

3.

िहशोब पतर्कांची तपासणी (िनयम 32)

2 मिहने.

4.

न्यास िनधीची गुंतवणूक (कलम 35)

अजर् पिरपूणर् अस यास 1 मिहना.

5.

न्यास िमळकतीची िवकर्ी वगैरे (कलम 36)

अजर् पिरपूणर् अस यास 1 मिहना.

6.

न्यास िमळकतीच्या िवकर्ीस िदले ली
परवानगी र करणे (कलम 36(2)).

सहा मिहने

2

7.
कजर् काढण्याची परवानगी (कलम 36अ(3))
मिहना

अजार्ची पूतर्ता झा यानंतर 1

8.

न्यासाच्या नुकसानी संबंधी चौकशी
(कलम 38 व 39).

1 वषर्

9.

न्यासाच्या नुकसानी संबंधी चौकशी
(कलम 40 व 41).

1 वषर्

10.

िव व तांना आदे श दे णे (कलम 41अ).

3 मिहने

11.

न्यासासंबंधी चौकशी करणे (कलम 41ब).

2 वष

12.

िव व तांना िनलंबीत करण्यासंबंधी चौकशी
(कलम 41ड).

1 वषर्.

13.

िव व तांना मनाई हु कूम दे ण्याबाबतची चौकशी
(कलम 41ई).

14.

िव व तांच्या िनयुक्ती संबंधी चौकशी (कलम 47). 6 मिहने

15.

न्यासाच्या कारभारासाठी योजना तयार करणे
(कलम 50अ).

1 वषर्

16.

िव व तांवर दावा दाखल करण्यासंबंधी परवानगी
दे ण्याचा अजर् (कलम 51).

6 मिहने

17.

अंशदानावरील हरकत अजर् (िनयम 32(2))

2 मिहने

18.

अपील व िर हीजन अजर् (कलम 70 व 70अ).

6 मिहने

6 मिहने

3

19.

न्यासाच्या कारभारासंबंधी तकर्ारी.

6 मिहने

20.

नकलेचे अजर्

10 िदवस

21.

न्यासाचे कागदपतर्, न्यासाच्या संबंधी अजर्

1 िदवस.

मुंबई.
िदनांक :- 11-3-1986.

(अ. शं. मेढेकर)
धमार्दाय आयुकत,
महारा ट राज्य,मुंबई.

