धमार्ार्द ाय संघटना
टन
तावना
महारा टर् सावर्
स जिनक िव
व व त यव था अिधिनय
यम, 1950 ची
च अंमलबजाावणी महारा टर् राज्यामध्ये
य
कररणे व त्या अ
अनुषंगाने महाारा टर् राज्याम
मध्ये अि तत्वा
वात असणाऱ्य
या न्यासांची न दणी करुन
न त्यावर िनयंतर्ण
तर् ठे वणे याा
उ े शाने धमार्दाय
य संघटनेची थापना सन 1952
1
पासून करण्यात आली.
आ
सन 1953 साली न्यास
सांची संख्या 5
5,000 इतकी
की होती. सन 1983 मध्ये न्यासांची संख्या
ख् 90,000
0
इत
तकी होती. स ि थतीत एक
कूण 6,24,4
468 इतके न दणीकृ त न्याास आहे त. न दिवलेले न्या
यास हे शैक्षिणक
णक, वै कीय,,
साम
ामािजक, धािर्िर्मक या काररचे कायर् करत
तात.
धमार्दाय संघटने
घ तील काायार्लय संरचन
ना खालील माणे :-
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धमार्दाय संघटनेचे महारा टर् सावर्जिनक िव व त यव था अिधिनयम,1950 व मुंबई सावर्जिनक
िव व त यव था िनयम,1951 तसेच सं था न दणी कायदा,1860 अंतगर्त कामकाज करणेकरीता एकूण 1850 पदे
मंजरू करण्यात आलेली आहे त. िव व तांकडू न आकारण्यात येणारे अंशदान हे सदर काय ानुसार सेवाशु क हणून
आकारणी करण्यात येत असते. त्याकरीता सावर्जिनक न्यास शासन िनधीची तरतूद करण्यात आले ली आहे . सदर
िनधीतून धमार्दाय संघटनेच्या पदांवर होणाऱ्या खचार्ंची ितपूतीर् करण्यात येते.
धमार्दाय रुग्णालयांसंदभार्त महारा टर् शासनाने महारा टर् सावर्जिनक िव व त यव था अिधिनयम,
1950 मध्ये महारा टर् कायदा 7/1985 अनुसार कलम 41 अ अ ची नवीन तरतूद केली असून, ती िदनां क
01.08.1986 पासून लागू करण्यात आली आहे . सदरील तरतूदीनुसार धमार्दाय रुग्णालयांकडू न दुबर्ल घटक
(indigent section) व आिर्थकद ृ टया कमकुवत घटक (weaker section) यांचेसाठी काही सवलती दे ण्याबाबतची
तरतूद करण्यात आलेली आहे . सदरील तरतूदींची अंमलबजावणी धमार्दाय रुग्णालयांकडू न होते िंकवा नाही याबाबत
धमार्दाय संघटनेकडू न िनयंतर्ण ठे वले जाते.
Sd/धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य,मुंबई.
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1)

तावना :- महारा टर् सावर्जिनक िव व त यव था अिधिनयम, 1950 व सं था न दणी अिधिनयम, 1860 अन्वयेच्या तरतूदीनुसार धमार्दाय संघटनेचे
कामकाज.
2) धमार्दाय सह आयुक्त यांची िवभागीय कायार्लये :- मुख्यालय/बृहन्मुंबई/पुणे/औरं गाबाद/नागपूर/नािशक/को हापूर/लातूर/अमरावती.
3) सहायक धमार्दाय आयुक्त यांची िवभागीय कायार्लये :- ठाणे/रायगड/रत्नािगरी/िंसधुदग
ु र्/अहमदनगर/सोलापूर/जळगांव/धुळे/सांगली/
सातारा/परभणी/नांदेड/उ मानाबाद/बीड/जालना/अकोला/यवतमाळ/बुलढाणा/वधार्/चं दर्पूर/गडिचरोली /भंडारा/िंहगोली/वािशम/ग िदया/
नंदरू बार.
अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव

सेवांचा तपशील

1

2

3

1

धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य, मुंबई यांचे
कायार्लय व धमार्दाय सह
आयुक्त,
मुख्यालय/बृहन्मुंबई/पुणे/
औरं गाबाद/ नागपूर/
नािशक/ को हापूर/लातूर/
अमरावती.

1) कलम 35:िव व त यव थेचा पैसा गुंतवणूक
करण्याकरीता परवानगी

4
धमार्दाय आयुक्त

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

3) कलम 36 (1) ए व बी:न्यासाची थावर िमळकत िवकर्ी
करणे, भाडयाने दे णे, दे णगी दे णे.
4)कलम36(1) (ए) (3):पैसे कजार्ऊ घे ण्यासाठी िव व तांनी
घ्यावयाचा परवानगी अजर्

धमार्दाय आयुक्त

सेवा मुदतीत न पुरिव यास
तकर्ार करावयाच्या विर ठ
अिधका-याचे नाव व हु ा

5
न्याियक करण अस यास, केलेला
कालावधी िवहीत नाही.

धमार्दाय सह आयुक्त

2) कलम 36:- न्यासाची
मालम ा ह तांतरण करणेबाबत
परवानगी

i:\नागिरकांची सनद25.09.2020.docx

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर् चारी यांचे नाव व हु ा

6
शासन, िवधी व न्याय िवभागाकडे

धमार्दाय आयुक्त, महारा टर् राज्य,
मुंबई यांचेकडे

शासन, िवधी व न्याय िवभागाकडे

धमार्दाय सह आयुक्त

न्याियक करण अस यास, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस यास, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस यास, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

धमार्दाय आयुक्त, महारा टर् राज्य,
मुंबई यांचेकडे

3

अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव

सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर् चारी यांचे नाव व हु ा

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास
तकर्ार करावयाच्या विर ठ
अिधका-याचे नाव व हु ा

5) कलम 36(2) :िव व तांची िमळकत िवकर्ी व
भाडयाने दे णे यांस िदलेली
मंजरू ी र करणेकरीता.

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस यास, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

6) कलम 37:- जनतेकडील
तकर्ारीचे िनवारण तसेच
न्यासाचा कारभार सु यवि थत
होण्यासाठी िनयिमत तपासणी
करणे.

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

7) कलम 40:- धमार्दाय
आयुक्तांकडील कलम 39
खाली सादर केले या
अहवालावरील िनणर्य दे णे.

धमार्दाय सह आयुक्त, धमार्दाय उप
आयुक्त, सहायक धमार्दाय आयुक्त.

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

8) कलम 41 (ए) :िव व तांना सूचना दे णे.

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त, धमार्दाय उप आयुक्त ,
सहायक धमार्दाय आयुक्त.
धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त, धमार्दाय उप आयुक्त ,
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

---

---“---

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त, धमार्दाय उप आयुक्त ,
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

9) कलम 41 ए ए :आिर्थकद ृ टया कमकुवत व
दुबर्ल घटकांना मोफत वै कीय
सेवा पुरिवणेसंबंधी सूचना दे णे.
10)कलम 41(ब):- चौकशी
करणे.
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अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव
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सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर् चारी यांचे नाव व हु ा

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास
तकर्ार करावयाच्या विर ठ
अिधका-याचे नाव व हु ा

11) कलम41(ड) :चौकशी करुन िव व तांना
काढू न टाकणे.

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

12) कलम 41(इ) :- न्यासाचे
नुकसान होत अस यास
याबाबतची चौकशी.

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

13) कलम 47 :िव व तांची नेमणूक करणे
िंकवा काढू न टाकणे.

धमार्दाय सह आयुक्त, धमार्दाय उप
आयुक्त

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

14) कलम 50 (अ) :न्यासासाठी योजना करणे िंकवा
योजनेत सुधारणा करणे

धमार्दाय सह आयुक्त,
धमार्दाय उप आयुक्त,
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

15) कलम 51:- दावा दाखल
करणेकरीता धमार्दाय आयुक्त
यांची परवानगी घे णे.

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त, धमार्दाय उप आयुक्त,
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---
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अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव

सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर् चारी यांचे नाव व हु ा

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास
तकर्ार करावयाच्या विर ठ
अिधका-याचे नाव व हु ा

16) कलम 69:- धमार्दाय
आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त यांचे अिधकार व
कतर् ये.

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त

---

---“---

17) कलम 70 :सहायक धमार्दाय आयुक्त,
धमार्दाय उप आयुक्त यांनी
िदले या िनणर्यािवरुध्द अिपल
करणे.

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

18 ) कलम 70 ए:िवभागीय अिधकाऱ्याकडील
खट याची करणे मागवून
त्याची तपासणी करुन िनणर्य
घे णे/ िर हीजन अजर् करणे.

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

19) कलम 72 :िविवध कलमांखाली
मा. धमार्दाय आयुक्त/
धमार्दाय सह आयुक्त यांच्या
िनणर्यािवरुध्द अिपल दाखल
करणे
20) मािहती अिधकार
अिधिनयम 2005 :कोणत्याही वरुपाची
मािगतलेली मािहती व
कागदपतर्े
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िज हा न्यायालय/ शहर िदवाणी
न्यायालय

न्याियक करण अस याने, केलेला
कालावधी िवहीत नाही

---“---

मािहती अिधकारी/ अिधक्षक

मािहतीच्या अिधकारामध्ये िवहीत
केलेला कालावधी
30 िदवस

ि दतीय मािहती अिधकारी
राज्य मािहती अिधकारी.

6

अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव

सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे अिधकारी / कमर् चारी यांचे
नाव व हु ा

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास
तकर्ार करावयाच्या विर ठ
अिधका-याचे नाव व हु ा

2.

1. धमार्दाय उप आयुक्त
कायार्लय,
मुख्यालय/बृहन्मुंबई/पुणे/
औरं गाबाद/नागपूर/
नािशक/को हापूर/लातूर/
अमरावती

महारा टर्
सावर्जिनक
िव व त यव था
अिधिनयमातील
तरतूदीन्वये कलम
18(1)
कलम 19:सावर्जिनक न्यास
न दणीकरीता अजर्
न दणी अजार्ची
चौकशी
कलम 22:बदल करावयाचा
अस यास फेरफार
अजर्

संबंधीत िज हयातील धमार्दाय उप आयुक्त/
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

धमार्दाय उप आयुक्त
व ज्या कायार्लयात धमार्दाय उप
आयुक्त उपल ध नसतील अशावेळेस
संबंिधत िवभागातील नजीकच्या
कायार्लयातील धमार्दाय उप आयुक्त
अिपल कालावधी – थम अिपल
दाखल के याच्या िदनांकापासुन 30
िदवसांच्या आत िनकाली काढणे.

धमार्दाय सह आयुक्त
ि दतीय अिपल दाखल
के याच्या िदनांकापासुन 90
िदवसांच्या आत िनकाली
काढणे.

संबंधीत िज हयातील धमार्दाय उप आयुक्त/
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त

---“---

2. सहायक धमार्दाय
आयुक्त कायार्लय,
ठाणे/रायगड/ रत्नािगरी/
िंसधुदग
ु र्/अहमदनगर/
सोलापूर/जळगांव/धुळे/
सांगली/सातारा/परभणी/
नांदेड/उ मानाबाद/बीड/
जालना/अकोला/
यवतमाळ/बुलढाणा/वधार्/
चं दर्पूर/ गडिचरोली/
भंडारा/ नंदरू बार/ वािशम/
िंहगोली/ ग िदया.
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अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव

सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर् चारी यांचे नाव व हु ा

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास तकर्ार
करावयाच्या विर ठ अिधका-याचे नाव
व हु ा

कलम 22 ए,बी,सी:थावर िमळकत इत्यांदीमध्ये
फेरफार करावयाचा अजर्.

संबंधीत िज हयातील धमार्दाय
उप आयुक्त/
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त
अिपलाचा कालावधी 60 िदवस

---“---

कलम 28:- न्यास न दणी
कायदा अि तत्वात येण्यापूवीर् न द
झाले या न्यासांची पुनन दणी

संबंधीत िज हयातील धमार्दाय
उप आयुक्त/
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

धमार्दाय आयुक्त व धमार्दाय सह
आयुक्त
अिपलाचा कालावधी 60 िदवस

---“---

कलम 37:- जनतेकडील
तकर्ारींचे िनवारण तसेच न्यासाचा
कारभार सु यवि थत होण्यासाठी
िनयिमत तपासणी करणे.

संबंधीत िज हयातील धमार्दाय
उप आयुक्त/
सहायक धमार्दाय आयुक्त.

अिपलाची तरतूद नाही

---“---

कलम 39:- िव व तांच्या
िन काळजीपणामुळे न्यासास नुकसान
झा याबाबत चौकशी
कलम 40 :धमार्दाय आयुक्तांकडील कलम
39 खाली सादर केले या
अहवालावरील िनणर्य दे णे

धमार्दाय उप आयुक्त, सहायक
धमार्दाय आयुक्त

अिपलाची तरतूद नाही

---“---

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त

अिपलाची तरतूद नाही

---“---

कलम 41(ए) :- िव व तांना
सूचना दे णे

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त,
धमार्दाय उप आयुक्त,
सहायक धमार्दाय आयुक्त

अिपल नाही

---“---

कलम 41 ए ए :आिर्थकद ृ टया कमकुवत घटक व
दुबर्ल घटकांना मोफत वै कीय
सेवा पुरिवणेसंबंधी सूचना दे णे

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त,
धमार्दाय उप आयुक्त, सहायक
धमार्दाय आयुक्त

---

---“---
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अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव

सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर् चारी यांचे नाव व हु ा

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरिव यास तकर्ार
करावयाच्या विर ठ अिधका-याचे नाव
व हु ा

कलम 50(अ) :- न्यासासाठी
योजना करणे िंकवा योजनेत
सुधारणा करणे

धमार्दाय आयुक्त, धमार्दाय सह
आयुक्त,
धमार्दाय उप आयुक्त, सहायक
धमार्दाय आयुक्त

शहर िज हा न्यायालय/
िज हा न्यायालय मुदत 60 िदवस

---“---

न्यायालयात अिपलाची तरतूद आहे .
एम.आर.टी. कडे

---“---

धमार्दाय उप आयुक्त, सहायक
धमार्दाय आयुक्त

धमार्दाय आयुक्त/
धमार्दाय सह आयुक्त यांचेकडे
पुनिर्वचार अजर्

---“---

---

----

---“---

----

----

---“---

सं था िनबंधक तथा धमार्दाय उप
आयुक्त/
सहायक धमार्दाय आयुक्त
मािहती अिधकारी/ अिधक्षक

---

---“---

धमार्दाय उप आयुक्त/
सहायक धमार्दाय आयुक्त
(30 िदवस व 45 िदवस)

राज्य मािहती अिधकारी

कलम 51 :- न्यासिवरुध्द
कोटार्त दावा दाखल करणेकरीता
धमार्दाय आयुक्त यांची परवानगी
घे णे.
कलम 58 व 59 :दाखल केलेली िहशोबपतर्के
छाननी करुन अंशदान आकारणी
करणे.
कलम 68 :धमार्दाय उप आयुक्त व सहायक
धमार्दाय आयुक्त यांचे अिधकार
व कतर् ये
कलम 79 :अिभलेख्याची पुनबार्ंधणी
सं था न दणी कायदा 1860 :सं था न दणी अजर् करणे.
मािहती अिधकार अिधिनयम
2005 :- कोणत्याही वरुपाची
मािगतलेली मािहती व कागदपतर्े
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अ.कर्.

कायार्लयाचे नाव

सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे अिधकारी /
कमर् चारी यांचे नाव व हु ा

सेवा पुरिवण्याची िवहीत मुदत

महारा टर् लोकसेवा
हक्क
अिधिनयम,2015

1) महारा टर् सावर्जिनक िव व त
यव था अिधिनयम,1950 च्या
तरतूदीनुसार सावर्जिनक िव व त
यव थांची न्यास न दणी
(अवादातीत करणे)
1) मुंबई मध्ये

सहायक धमार्दाय आयुक्त

2) इतर िज

सहायक धमार्दाय आयुक्त

धमार्दाय उप आयुक्त
व ज्या कायार्लयात धमार्दाय उप आयुक्त
उपल ध नसतील अशावेळेस संबंिधत
िवभागातील नजीकच्या कायार्लयातील
धमार्दाय उप आयुक्त
अिपल कालावधी – थम अिपल
दाखल के याच्या िदनांकापासुन 30
िदवसांच्या आत िनकाली काढणे.
धमार्दाय उप आयुक्त
व ज्या कायार्लयात धमार्दाय उप आयुक्त
उपल ध नसतील अशावेळेस संबंिधत
िवभागातील नजीकच्या कायार्लयातील
धमार्दाय उप आयुक्त
अिपल कालावधी – थम अिपल
दाखल के याच्या िदनांकापासुन 30
िदवसांच्या आत िनकाली काढणे.

ांमध्ये

2) सं था न दणी अिधिनयम 1860
वाद नसलेले अजर्

सहायक सं था िनबंधक

अजर् ा त झालेनंतर सवर् आक्षेप दूर
के यानंतर 30 िदवस

सेवा मुदतीत न पुरिव यास तकर्ार
करावयाच्या विर ठ अिधका-याचे
नाव व हु ा
धमार्दाय सह आयुक्त
ि दतीय अिपल दाखल के याच्या
िदनांकापासुन 90 िदवसांच्या आत
िनकाली काढणे.

धमार्दाय सह आयुक्त
ि दतीय अिपल दाखल के याच्या
िदनांकापासुन 90 िदवसांच्या आत
िनकाली काढणे.

1) थम अिपल- सं था िनबंधक,
महारा टर् राज्य, मुंबई.
2) ि दतीय अिपल- मा. धान सिचव
िवधी व न्याय िवभाग, मंतर्ालय, मुंबई.

टीप :- भारतीय पुरावा काय ानुसार आव यक कागदपतर्े ठरािवक मु े िसध्द करणेकरीता .
Sd/धमार्दाय आयुक्त,
महारा टर् राज्य, मुंबई.
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