
नागररकाांची सनद 
कायालय - रनबांधक भागीदारी सांस्था, महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई. 

रिभागाची कामे ि रिभागाच्या अखत्यारीखाली असलेल्या कायालयाांची कामे  - भारतीय भागीदारी अरधरनयम, 1932 ि म ांबई व्यापारेत्तर  
रनगम अरधरनयम, 1959 ची अांमलबजािणी करणे.  

अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे अवधकारी/ 
कममचारी याांचे नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत 
मदुत 

सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ] भारतीय भागीदारी 
अवधवनयम, 1932  
ची अांमलबजावणी करणे. 
 
 (1)भागीदारी सांसथाांची 
नोंदणी (कलम 58       
 म   -अ) 
 
(2) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथेच्या घटनेत 
झालेले फेरफार अवभवलवखत 
करणे. 
 
[अ] भागीदारी सांसथेच्या 
नाांवात, धांदयाच्या मखु्य 
वठकाणात बदल व 
व्यवसायाच्या सवरुपात बदल   
(कलम 60 (1)       म    
ब) 
 
[ब] भागीदारी सांसथेच्या 
शाखा उघडणे/बांद करणे  
(कलम 61        म    क) 
 
[क] भागीदारी सांसथेतील  
भागीदाराांची नाांवे व वनवासी 
पते्त यामधील बदल  (कलम 
62        म    ड) 
 
[ड]भागीदारी सांसथाचे 
बदल/ववसजमन  
( कलम 63        म    ई) 
 
[इ]अज्ञान भागीदारास सज्ञान 
वयता प्राप्त  
झाल्यानांतर द्यावयाची नोटीस  
( कलम 63         म    
फ) 

1] उप वनबांधक भागीदारी     
    सांसथा, मुांबई.  [ वरक्त ] 
 
 
 
 
 
 
2] श्री. वव. वद. काांबळे 
     सहायक वनबांघक     
     भागीदारी सांसथा, मुांबई 
 
3]  सहायक वनबांघक    
     भागीदारी सांसथा, मुांबई 
      [        वरक्त ]  
 
4] सहायक वनबांघक     
     भागीदारी सांसथा, मुांबई  
     [        वरक्त ] 

 

               
केल्यापासनू 90 वदवसाांत 
कायमवाही केली जाते.  
 
नमनुा “अ” बाबत         
       केल्यापासनू 
सवमसाधारणपणे 90 वदवसाांत 
प्रमाणपत्र वदले जाते. 
 
[ नमनुा ब, क, ड, इ, फ 
बाबत सवमसाधारणपणे 
               
केल्यापासनू 90 वदवसाांत 
प्रमाणपत्र वदले जाते.]  
तथावप,  वरील कालावधीत 
प्रकरणाांची  सांख्या वाढल्यास 
कममचा-याची सेवा शासनाने 
इतर शासकीय कामासाठी 
अवधग्रवहत केल्यास वरील 
कालावधीत वाढ होण्याची 
शक्यता असते.  
 
 
          

वरीलप्रमाणे 
 

 
 
 

वरीलप्रमाणे 
 
 
 
          वरीलप्रमाणे 

 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.[ वरक्त] 

 
   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 

 ...2.. 



. . .2. . . 

 

                                                                           

                      
  ..2.. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..3.. 

 

अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे अवधकारी/ 
कममचारी याांचे नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत मदुत सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
  1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

(3) भारतीय भागीदारी 
अवधवनयमातील कलम 60 
ते 63 खालील बदल, 
बदलापासनू 90 वदवसाांत 
दाखल न केल्यास 
आकारण्यात येणारा दांड. 
 
(4) चकुीच्या दरुुसती साठी 
अजम( कलम 64 (2) ) 
  
(5) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या प्रमावणत 
प्रती ( कलम 67) 
 
(6) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या मळू 
फाईलचे वनरीक्षण ( कलम 
66 (1) ) 
 
(7) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या 
नोंदवहीचे वनरीक्षण  
( कलम 66 (2) ) 
 
ब) मुांबई व्यापारेत्तर वनगम 
अवधवनयम, 1959 ची 
अांमलबजावणी करणे. 
 
(1) मुांबई व्यापारेत्तर वनगम 
अवधवनयमान्वये,  
महामांडळाची नोंदणी . 
 
(2)  नोंदणीकृत महामांडळाचे 
वार्षषक लेखे दाखल करणे. 
(3) ववशेष ठराव 
 

1] उप वनबांधक भागीदारी    
    सांसथा, मुांबई.  [ वरक्त ] 
 
 
2] श्री. वव. वद. काांबळे 
     सहायक वनबांघक     
     भागीदारी सांसथा, मुांबई 
 

सवमसाधारणपणे          
       केल्यापासनू 90 वदवसाांत 
प्रमाणपत्र वदले जाते. तथावप, 
वरील कालावधीत प्रकरणाांची 
सांख्या वाढल्यास कममचा-याची 
सेवा शासनाने इतर शासकीय 
कामासाठी अवधग्रवहत केल्यास 
वरील कालावधीत वाढ होण्याची 
शक्यता असते.  
 
  
 

7 वदवस 
 
     

30 वमवनटे 
 

 
 
 

30 वमवनटे 
 
 
 

सवमसाधारणपणे तीन मवहने, 
तथापी, 45 वदवसाांत यासांबांधी 
कायमवाही पणूम केली जाते. 

 

रनबांधक भागीदारी 
सांस्था,  

महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    
[ वरक्त] 

 
   वरक्त         
  .  .         
         व 

        व व   
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई. 

 
 
 
 
 
 

  रनबांधक भागीदारी 
सांस्था,  

महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    
[ वरक्त ] 

 
   वरक्त         
  .  .         
         व 

        व व   
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई 



..3.. 

  

अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे अवधकारी/ कममचारी याांचे 
नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत 
मदुत 

सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3  4  5 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

क) मावहतीचा अवधकार 
अवधवनयम, 2005 

1) शासकीय मावहती अवधकारी, 
श्री. अ.ब .     , प्रमखु वलवपक, 
वनबांधक भागीदारी सांसथा, म.रा., मुांबई याांचे 
कायालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, 6 वा 
मजला, शासकीय वसाहत, वाांदे्र (पवूम), 
मुांबई-400 051 
दरूध्वनी क्रमाांक  022-20861015/ 
20860591 
 
2) सहा.जन मावहती अवधकारी, 
श्रीमती सने. सां. वतमक, वलवपक-टांकलेखक 
वनबांधक भागीदारी सांसथा, म.रा., मुांबई याांचे 
कायालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, 6 वा 
मजला, शासकीय वसाहत, वाांदे्र (पवूम), 
मुांबई-400 051 
दरूध्वनी क्रमाांक  022-20861015/ 
20860591 
 
 
3)अवपलीय अवधकारी, 
श्री. वव. वद. काांबळे, 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा,  मुांबई  
वनबांधक भागीदारी सांसथा, म.रा., मुांबई याांचे 
कायालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, 6 वा 
मजला, शासकीय वसाहत, वाांदे्र (पवूम), 
मुांबई-400 051. 
दरूध्वनी क्रमाांक  022-20861015/ 
20860591 
 

30 वदवस 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कें द्रीय/ राज्य, मावहती 
आयकु्त,   मुांबई. 

 ..4.. 

 

 

 

 

 

 



                                     ..4.. 

कायालय - सहायक रनबांधक भागीदारी सांस्था, प णे. 
रिभागाची कामे ि रिभागाच्या अखत्यारीखाली असलेल्या कायालयाांची कामे  - भारतीय भागीदारी अरधरनयम, 1932 ि म ांबई व्यापारेत्तर  

रनगम अरधरनयम, 1959 ची अांमलबजािणी करणे. 
अन.ु
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे अवधकारी/ 
कममचारी याांचे नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत मदुत सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
  1. अ] भारतीय भागीदारी 

अवधवनयम, 1932  
ची अांमलबजावणी करणे. 
 
 (1) भागीदारी सांसथाांची नोंदणी 
(कलम 58        म   -अ) 
 
(2) नोंदणी झालेल्या भागीदारी 
सांसथेच्या घटनेत झालेले 
फेरफार अवभवलवखत करणे. 
 
[अ] भागीदारी सांसथेच्या 
नाांवात, धांदयाच्या मखु्य 
वठकाणात बदल व 
व्यवसायाच्या सवरुपात बदल   
(कलम 60 (1)       म    ब) 
 
[ब] भागीदारी सांसथेच्या शाखा 
उघडणे/बांद करणे  
(कलम 61        म    क) 
 
[क] भागीदारी सांसथेतील  
भागीदाराांची नाांवे व वनवासी 
पते्त यामधील बदल  (कलम 
62        म    ड) 
 
[ड]भागीदारी सांसथाचे 
बदल/ववसजमन  
( कलम 63        म    ई) 
 
[इ]अज्ञान भागीदारास सज्ञान 
वयता प्राप्त  
झाल्यानांतर द्यावयाची नोटीस  
( कलम 63         म    फ) 

श्री. रा. भु. राठोड, 
सहायक वनबांधक भागीदारी 

सांसथा,  पणेु 
 
 
 
 

श्री.  म. .भ      
सहायक वनबांधक भागीदारी 

सांसथा,  पणेु 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               केल्यापासनू 90 
वदवसाांत कायमवाही केली जाते.  
 
 
नमनुा “अ” बाबत सवमसाधारणपणे 
               केल्यापासनू 90 
वदवसाांत प्रमाणपत्र वदले जाते.  
 
नमनुा ब, क, ड, इ, फ बाबत 
सवमसाधारणपणे 90 वदवसाांत 
प्रमाणपत्र वदले जाते. तथापी, वरील 
कालावधीत प्रकरणाांची  सांख्या 
वाढल्यास कममचा-याची सेवा 
शासनाने इतर शासकीय 
कामासाठी अवधग्रवहत केल्यास 
वरील कालावधीत वाढ होण्याची 
शक्यता असते.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    [ 

वरक्त] 
 

   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..5.. 



 

..5.. 

अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे अवधकारी/ 
कममचारी याांचे नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत मदुत सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) भारतीय भागीदारी 
अवधवनयमातील कलम 
60 ते 63 खालील 
बदल, बदलापासनू 90 
वदवसाांत दाखल न 
केल्यास आकारण्यात 
येणारा दांड. 
 
(4) चकुीच्या दरुुसती 
साठी अजम  
( कलम 64 (2) ) 
 
(5) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या 
प्रमावणत प्रती 
( कलम 67) 
 
(6) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या मळू 
फाईलचे वनरीक्षण  
( कलम 66 (1) ) 
 
 (7) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या 
नोंदवहीचे वनरीक्षण  
( कलम 66 (2) ) 
 
ब) मुांबई व्यापारेत्तर 
वनगम अवधवनयम, 1959 
ची अांमलबजावणी 
करणे. 
(1) मुांबई व्यापारेत्तर 
वनगम अवधवनयमान्वये, 
महामांडळाची नोंदणी . 
 
(2)  नोंदणीकृत 
महामांडळाचे वार्षषक 
लेखे दाखल करणे. 
 
(3) ववशेष ठराव. 

श्री. रा. भु. राठोड, 
सहायक वनबांधक भागीदारी 

सांसथा, पणेु. 
 
 

श्री.  म. .भ      
सहायक वनबांधक भागीदारी 

सांसथा,  पणेु 
 

               केल्यापासनू 
90 वदवसाांत कायमवाही केली 
जाते. नमनुा ब, क, ड, इ, फ 
बाबत सवमसाधारणपणे 
               केल्यापासनू 
90 वदवसाांत प्रमाणपत्र वदले 
जाते. तथापी, वरील 
कालावधीत प्रकरणाांची  सांख्या 
वाढल्यास कममचा-याची सेवा 
शासनाने इतर शासकीय 
कामासाठी अवधग्रवहत केल्यास 
वरील कालावधीत वाढ 
होण्याची शक्यता असते. 
 
       7  वदवस 
 
 
 
           30 वमवनटे 

 
 
 
 
 

30 वमवनटे 
 
 
 
सवमसाधारणपणे तीन मवहने, 
तथापी, 45 वदवसाांत यासांबांधी 
कायमवाही पणूम केली जाते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    

[ वरक्त] 
 

   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 
 

. . .6. . . 



..6.. 

अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे अवधकारी/ कममचारी 
याांचे नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची 
वववहत मदुत 

सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 

3. 
 

क) मावहतीचा 
अवधकार 
अवधवनयम, 2005 
करणे. 
 
 
 
 
 
 
 

1)शासकीय मावहती अवधकारी, 
श्रीमती अ.म.रणवपसे, वरीष्ठ वलवपक 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा,पणेु 
याांचे कायालय, सव्हे नां. 47/30, 
सरसवती पावमती भवन, दसुरा मजला, , 
अरण्येश्व्र कॉनमर, पणेु-सातारा रोड, 
हॉटेल लोकेशच्या मागे,  
पणेु-411009 
दरूध्वनी क्रमाांक 020-24221898 
 
2) सहा.शासकीय/जन मावहती 
अवधकारी, 
श्री.  रा.ल.साांडभोर, वलवपक-
  क   क 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, पणेु 
याांचे कायालय, सव्हे नां.47/30, 
सरसवती पावमती भवन, दसुरा मजला, 
अरण्येश्व्र कॉनमर, पणेु-सातारा रोड, 
हॉटेल लोकेशच्या मागे,  
पणेु-411009 
दरूध्वनी क्रमाांक 020-24221898 
 
3)अवपलीय अवधकारी, 
श्री. रा. भु. राठोड, 
सहायक वनबांधक भागीदारी सांसथा, पणेु 
सहायक वनबांधक भागीदारी सांसथा, पणेु 
याांचे कायालय, सव्हे नां.47/30, 
सरसवती पावमती भवन, दसुरा मजला, 
अरण्येश्व्र कॉनमर,  
पणेु-सातारा रोड, हॉटेल लोकेशच्या 
मागे, पणेु-411009 
दरूध्वनी क्रमाांक 020--24221898 

30 वदवस 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    

[ वरक्त] 
 

   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 
 

. ..7. .. 
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कायालय - सहायक रनबांधक भागीदारी सांस्था, नागपरू. 
रिभागाची कामे ि रिभागाच्या अखत्यारीखाली असलेल्या कायालयाांची कामे  - भारतीय भागीदारी अरधरनयम, 1932 ि म ांबई व्यापारेत्तर  

रनगम अरधरनयम, 1959 ची अांमलबजािणी करणे. 
अन.ु
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे अवधकारी/ 
कममचारी याांचे नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत मदुत सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
  1. अ] भारतीय भागीदारी 

अवधवनयम, 1932  
ची अांमलबजावणी करणे. 
 
 (1)भागीदारी सांसथाांची नोंदणी 
(कलम 58        म   -अ) 
 
(2) नोंदणी झालेल्या भागीदारी 
सांसथेच्या घटनेत झालेले 
फेरफार अवभवलवखत करणे. 
 
[अ] भागीदारी सांसथेच्या 
नाांवात, धांदयाच्या मखु्य 
वठकाणात बदल व 
व्यवसायाच्या सवरुपात बदल   
(कलम 60 (1)       म    ब) 
 
[ब] भागीदारी सांसथेच्या शाखा 
उघडणे/बांद करणे  
(कलम 61        म    क) 
 
[क] भागीदारी सांसथेतील  
भागीदाराांची नाांवे व वनवासी 
पते्त यामधील बदल  (कलम 
62        म    ड) 
 
[ड]भागीदारी सांसथाचे 
बदल/ववसजमन  
( कलम 63        म    ई) 
 
[इ]अज्ञान भागीदारास सज्ञान 
वयता प्राप्त  
झाल्यानांतर द्यावयाची नोटीस  
( कलम 63         म    फ) 

श्रीम. वन. श्री. देशपाांडे, 
सहायक वनबांधक 
 भागीदारी सांसथा, नागपरू 
 
 

               केल्यापासनू 90 
वदवसाांत कायमवाही केली जाते.  
 
 
नमनुा “अ” बाबत सवमसाधारणपणे 
               केल्यापासनू 90 
वदवसाांत प्रमाणपत्र वदले जाते.  
नमनुा ब, क, ड, इ, फ बाबत 
सवमसाधारणपणे 90 वदवसाांत 
प्रमाणपत्र वदले जाते. तथापी, वरील 
कालावधीत प्रकरणाांची  सांख्या 
वाढल्यास कममचा-याची सेवा 
शासनाने इतर शासकीय 
कामासाठी अवधग्रवहत केल्यास 
वरील कालावधीत वाढ होण्याची 
शक्यता असते.  
 
 
               केल्यापासनू 90 
वदवसाांत कायमवाही केली जाते.  
 
 
 
 

--“-- 
 
 
 
 
 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    [ 

वरक्त] 
 

   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 
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अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे 
अवधकारी/कममचारी याांचे नाांव व 

हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत मदुत सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)भारतीय भागीदारी 
अवधवनयमातील कलम 60 
ते 63 खालील बदल, 
बदलापासनू 90 वदवसाांत 
दाखल न केल्यास 
आकारण्यात येणारा दांड 
 
4) चकुीच्या दरुुसती साठी 
अजम ( कलम 64 (2) ) 
 
5) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या प्रमावणत 
प्रती 
( कलम 67) 
 
6) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या मळू 
फाईलचे वनरीक्षण ( कलम 
66 (1) ) 
7) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या 
नोंदवहीचे वनरीक्षण 
 ( कलम 66 (2) ) 
 
ब) मुांबई व्यापारेत्तर वनगम 
अवधवनयम, 1959 ची 
अांमलबजावणी करणे. 
1) मुांबई व्यापारेत्तर वनगम 
अवधवनयमान्वये, 
महामांडळाची नोंदणी  
2)  नोंदणीकृत महामांडळाचे 
वार्षषक लेखे दाखल करणे 
3) ववशेष ठराव 
 
 

श्रीम. वन. श्री. देशपाांडे, 
सहायक वनबांधक 
 भागीदारी सांसथा, नागपरू 
 
 
 
 
 
 
 
 

नमनुा ब, क, ड, इ, फ बाबत 
सवमसाधारणपणे                
केल्यापासनू 90 वदवसाांत 
प्रमाणपत्र वदले जाते. तथापी, वरील 
कालावधीत प्रकरणाांची  सांख्या 
वाढल्यास कममचा-याची सेवा 
शासनाने इतर शासकीय 
कामासाठी अवधग्रवहत केल्यास 
वरील कालावधीत वाढ होण्याची 
शक्यता असते. 
 
 

7    वदवस 
 
 
 

30  वमवनटे 
 
 

30  वमवनटे 
 
 
 
 
सवमसाधारणपणे तीन मवहने, 
तथावप,   45 वदवसाांत यासांबांधी 
कायमवाही पणूम केली जाते. 
 
 
 
 
 
 
 

 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    

[ वरक्त] 
 

   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 
 
 
 
 
 
 
कें द्रीय/ राज्य, मावहती 
आयकु््, मुांबई. 

  

. . .9. . . 
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अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे 
अवधकारी/कममचारी याांचे नाांव व 

हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत मदुत सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
3. 
 

क) मावहतीचा अवधकार 
अवधवनयम, 2005 
 

1) शासकीय मावहती अवधकारी, 
श्रीमती स.ु ना. राऊत,  ववरष्ठ 
वलवपक, 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, 
नागपरू याांचे कायालय,  
118, जनेु सवचवालय इमारत, 
वसव्व्हल लाईन््, नागपरू-
440001. 
दरूध्वनी क्रमाांक  0712--
2530897 
 
2) सहा.शासकीय/जन मावहती 
अवधकारी, 
श्री. मां. कृ. नवथले,  वलवपक-
टांकलेखक 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, 
नागपरू याांचे कायालय,  
118, जनेु सवचवालय इमारत, 
वसव्व्हल लाईन््, नागपरू-
440001. 
दरूध्वनी क्रमाांक 0712--
2530897 
 
3)अवपलीय अवधकारी, 
श्रीम. वन. श्री. देशपाांडे,  
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, 
नागपरू, 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, 
नागपरू याांचे कायालय, 
118, जनेु सवचवालय इमारत, 
वसव्व्हल लाईन््, नागपरू-
440001. 
दरूध्वनी क्रमाांक  0712-
2530897 

30 वदवस 
 

कें द्रीय/ राज्य, मावहती 
आयकु््, मुांबई. 
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कायालय - सहायक रनबांधक भागीदारी सांस्था, औरांगाबाद. 
रिभागाची कामे ि रिभागाच्या अखत्यारीखाली असलेल्या कायालयाांची कामे  - भारतीय भागीदारी अरधरनयम, 1932 ि म ांबई व्यापारेत्तर  

रनगम अरधरनयम, 1959 ची अांमलबजािणी करणे. 
अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे 
अवधकारी/कममचारी याांचे 

नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत मदुत सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
1. अ] भारतीय भागीदारी 

अवधवनयम, 1932  
ची अांमलबजावणी करणे. 
 (1)भागीदारी सांसथाांची 
नोंदणी (कलम 58       
 म   -अ) 
 
(2) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथेच्या घटनेत 
झालेले फेरफार अवभवलवखत 
करणे. 
[अ] भागीदारी सांसथेच्या 
नाांवात, धांदयाच्या मखु्य 
वठकाणात बदल व 
व्यवसायाच्या सवरुपात बदल   
(कलम 60 (1)       
 म    ब) 
 
[ब] भागीदारी सांसथेच्या 
शाखा उघडणे/बांद करणे  
(कलम 61        म    क) 
 
[क] भागीदारी सांसथेतील  
भागीदाराांची नाांवे व वनवासी 
पते्त यामधील बदल  (कलम 
62        म    ड) 
 
[ड]भागीदारी सांसथाचे 
बदल/ववसजमन  
( कलम 63        म    ई) 
 
[इ]अज्ञान भागीदारास सज्ञान 
वयता प्राप्त  
झाल्यानांतर द्यावयाची नोटीस  
( कलम 63         म    
फ) 

श्रीम. ध. पां. व-हाडे 
सहायक वनबांधक  
भागीदारी सांसथा,  
औरांगाबाद 
 

               केल्यापासनू 
90 वदवसाांत कायमवाही केली 
जाते.  
नमनुा “अ” बाबत 
सवमसाधारणप           
       केल्यापासनू 90 
वदवसाांत प्रमाणपत्र वदले जाते. 
 
नमनुा ब, क, ड, इ, फ बाबत 
सवमसाधारणपणे         
       केल्यापासनू 90 
वदवसाांत प्रमाणपत्र वदले जाते. 
तथावप, वरील कालावधीत 
प्रकरणाांची  सांख्या वाढल्यास 
कममचा-याची सेवा शासनाने 
इतर शासकीय कामासाठी 
अवधग्रवहत केल्यास वरील 
कालावधीत वाढ होण्याची 
शक्यता असते.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    

 [ वरक्त] 
 

   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 
 

..11.. 
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अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे 
अवधकारी/कममचारी 

याांचे नाांव व हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत 
मदुत 

सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

3) भारतीय भागीदारी 
अवधवनयमातील कलम 60 
ते 63 खालील बदल, 
बदलापासनू 90 वदवसाांत 
दाखल न केल्यास 
आकारण्यात येणारा दांड. 
 
4) चकुीच्या दरुुसती साठी 
अजम( कलम 64 (2) ) 
 
5) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या 
प्रमावणत प्रती (कलम 67) 
 
6) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या मळू 
फाईलचे वनरीक्षण 
 ( कलम 66 (1) ) 
 
7) नोंदणी झालेल्या 
भागीदारी सांसथाांच्या 
नोंदवहीचे वनरीक्षण 
 ( कलम 66 (2) ) 
 
ब) मुांबई व्यापारेत्तर वनगम 
अवधवनयम, 1959 ची 
अांमलबजावणी करणे. 
1) मुांबई व्यापारेत्तर वनगम 
अवधवनयमान्वये, 
महामांडळाची नोंदणी  
 
2)  नोंदणीकृत 
महामांडळाचे वार्षषक लेखे 
दाखल करणे 
 
3) ववशेष ठराव 
 
 
 

श्रीम. ध. पां. व-हाडे 
सहायक वनबांधक 
 भागीदारी सांसथा, 
 औरांगाबाद 
 
 

सवमसाधारणप           
       केल्यापासनू 90 
वदवसाांत प्रमाणपत्र वदले 
जाते. नमनुा ब, क, ड, इ, 
फ बाबत सवमसाधारणपणे 
90 वदवसाांत प्रमाणपत्र 
वदले जाते. तथावप, वरील 
कालावधीत प्रकरणाांची  
सांख्या वाढल्यास कममचा-
याची सेवा शासनाने इतर 
शासकीय कामासाठी 
अवधग्रवहत केल्यास वरील 
कालावधीत वाढ होण्याची 
शक्यता असते.  
  

7  वदवस 
 
 
 
        

30  वमवनटे 
 
 
 
 

30  वमवनटे 
       
 
 
सवमसाधारणपणे तीन 
मवहने, तथावप, 45 
वदवसाांत यासांबांधी 
कायमवाही पणूम केली जाते.
  
 

रनबांधक भागीदारी सांस्था,  
महाराष्ट्र  राज्य, म ांबई.    [ 

वरक्त] 
 

   वरक्त         
  .  .         

         व        
 व व   महाराष्ट्र  राज्य, 

म ांबई 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  . .12. . . 

 

 

 

 

 

 

         

 

अन.ु 
क्र. 

सेवाांचा तपशील सेवा परुववणारे 
अवधकारी/कममचारी याांचे नाांव व 

हुद्दा 

सेवा परुववण्याची वववहत 
मदुत 

सेवा मदुतीत न परुववल्यास 
तक्रार करावयाच्या  ववरष्ठ 
अवधका-याचे नाांव व हुद्दा 

1 2 3 4 5 
3. क) मावहतीचा अवधकार 

अवधवनयम, 2005 
1)शासकीय मावहती अवधकारी, 
श्री. ब. वव. हुरकुडे, वलवपक-
टांकलेखक 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, 
औरांगाबाद याांचे  
कायालय, 101, वसध्दाांत आकेड, 
वेदाांत नगर, सटेशन रोड,   
औरांगाबाद-431 005. 
दरूध्वनी क्रमाांक 0240--
2336798 
 
2) सहा.शासकीय/जन मावहती 
अवधकारी, 
श्री. स.ुवव.तावलमकर, वलवपक-
टांकलेखक 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, 
औरांगाबाद याांचे कायालय, 101, 
वसध्दाांत आकेड, वेदाांत नगर, 
सटेशन रोड,  औरांगाबाद-431 
005. 
दरूध्वनी क्रमाांक 0240--
2336798 
 
3)अवपलीय अवधकारी, 
श्रीम. ध. पां. व-हाडे 
सहायक वनबांधक भागीदारी 
सांसथा, औरांगाबाद 
सहा. वनबांधक भागीदारी सांसथा, 
औरांगाबाद याांचे कायालय, 101, 
वसध्दाांत आकेड, वेदाांत नगर, 
सटेशन रोड,  औरांगाबाद-431 
005. 
दरूध्वनी क्रमाांक 0240--
2336798 

30 वदवस कें द्रीय/ राज्य, मावहती आयकु््, 
मुांबई. 


